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 يتنــاول التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020 األوضــاع 
 الراهنــة فــي المنطقــة، ويرصــد التقــدم علــى مســار تنفيذ خطة 

 عــام 2030 وأهدافهــا الســبعة عشــر مــع كل مــا يكتنفهــا مــن ترابط 
وتشــابك. ويحــدد التحليــل الكمــي والنوعــي الــذي يتضّمنــه هذا 

التقريــر موقــع المنطقــة العربيــة مــن المقاصــد العالميــة، ويســتعرض 
العوائــق الهيكليــة أمــام التحــّول الجــذري، كمــا يلقــي الضوء على 
فئــات البلــدان واألشــخاص المعرضــة لإلهمال، وعلــى التدخالت 

االســتراتيجية الالزمــة إلزالــة العوائق. 

فــي هــذا التقريــر طمــوٌح وتواضع على الســواء. 

طمــوٌح فــي اإلصــرار علــى أن المنطقــة قــادرة، بالتغييــرات الهيكلية 
والسياســات المتكاملــة، علــى الوفــاء بوعــود خطــة عام 2030، 

واإلقــرار بــأن اإلنجــاز، ولو ُرصــد باألهداف والمقاصد والمؤشــرات، 
يبقــى مقياســه الحقيقــي فــي مــا يحققــه مــن أثر على الشــعوب 

والمجتمعــات والبيئــة الطبيعيــة. وال يغفــل التقريــر ربــط جهــود 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بإطــار حقــوق اإلنســان العالمية 
وكل مــا ينشــده مــن عدالــة ومســاواة وحكــم ســليم، ومــا يصبو إليه 

مــن عالــم خــال مــن جميع أشــكال اإلقصــاء والتهميش.

 أمــا التواضــع فهــو فــي خلــّو هــذا التقريــر مــن الحلول الســحرية. 
وفي ذلك ما يحثنا جميعًا على التواضع فنعترف بأننا لسنا على مسار 
تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة بحلــول عام 

2030، وأن سياســات التنميــة فــي بلــدان المنطقــة ال تــزال مجــزأة، 
وأن الفقــر وعــدم المســاواة فــي تزايــد، وأّن نهــج تضافر جهود 

المجتمــع ككل لتحقيــق خطــة عــام 2030 لــم يــرَق بعــد إلــى التنفيذ، 
وأن اقتصاداتنــا، علــى الرغــم مــن جهــود التنويــع، ال تــزال بعيــدة في 

هيكليتهــا عــن االســتدامة واإلنتاجيــة. وهــذا يحّتــم علينــا اإلقرار 

بضــرورة بــذل جهــود أكثــر جــرأة وأكثر تضافرًا في ســبيل المســاواة 
واالســتدامة. فعلينــا التصــدي لجميــع أوجــه عدم المســاواة وال ســيما 

بيــن الجنســين، والتحلــي بالجــرأة الالزمــة للتخلــي عمــا درجنــا عليه 
مــن أنمــاٍط لــم تعــد ممكنــة في اســتخدام مواردنــا الطبيعية.

لمنطقتنــا نصيــب كبيــر مــن الصراعــات واالحتــالل. صراعــات تدّمر 
شــعوبًا ومجتمعــات وبلدانــًا وتبــدد مكاســب التنميــة، وتلقــي بعبئهــا 

علــى المســتقبل. وفــي منطقتنــا أيضــًا طاقــة كبيــرة من الشــباب، 
يتمّلكهــم قلــق إزاء قلــة فــرص العمــل وعــدم كفايــة ُنظــم التعليم، 

لكنهــم ينبضــون بالطمــوح والحمــاس، ويملكــون قــدرة على تســخير 
قــوة التكنولوجيــا واالبتــكار، ويتحلــون بــروح التجديــد والتغيير.

لــم يعــد مــن مجــال الســتنفاد الجهــود في محاوالت مجــزأة. فالتحّول، 
عبــر جميــع قطاعــات العمــل اإلنمائــي، إلــى مجتمعــات تســودها العدالة 

والمســاواة واالزدهــار والســلم، يتجــاوز كل الحــدود المصطلحيــة 
والمفهوميــة، تمامــًا كمــا تتجــاوز التحديــات والعوائــق كل حــدود. 

ولســنا هنــا بصــدد تكــرار مــا ســبق وقيل، بل نســتلهم الضرورة 
الوجوديــة إلحــداث تحــّول علــى مســار التنمية المســتدامة وإزالة 

جميــع العوائــق التــي تقف دونه. 

يصــدر هــذا التقريــر بينمــا العالــم يصــارع وبــاًء منقطــع النظير من 
حيــث الحجــم واألثــر. ومــا نشــهده مــن أزمات في هــذه المرحلة هو 

دليــل ســاطع علــى ترابطنــا شــعوبًا وبلدانــًا ومناطــق. أزمات تطرح 
عالمــات اســتفهام كثيــرة علــى جهوزيتنــا واســتعدادنا لمواجهة 

صدمــات مــن هــذا الحجــم، ســواء كانــت اجتماعية أم سياســية أم 
اقتصاديــة أم بيئيــة. اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، نحــن بحاجة 

إلــى تغييــر هيكلــي، تغييــٌر يضعنــا علــى مســار التحــّول المنشــود. بقي 
لنــا عشــر ســنوات حتــى عــام 2030، ونحــن على عتبــة عقد جديد، 

أمامنــا الكثيــر مــن العمــل. علينــا العمــل بنمــط مختلف وال يســعنا ســوى 
التواضــع فــي التقييــم وقــراءة اإلنجــازات، والطموح فــي التقّدم 

ومواجهــة العوائــق حتــى يكــون جهدنــا الجماعي، في أســرة األمم 
المتحــدة العاملــة فــي المنطقــة، علــى قــدر االلتــزام بعــدم إهمال أحد.

روال دشتي
وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحدة

األمينــة التنفيذية لإلســكوا

تمهيد
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منسقة التقرير
كريمة القري

المؤلفة الرئيسية
ميساء يوسف

األوراق الخلفية
كاميرون ألن

هانيا صبيدين ديماسي

جوسلين دي يونغ

سارة سلمان

زينة عبال

البحث اإلحصائي وتحليل البيانات
ألياش كونشيش

هانيا صبيدين ديماسي

فرح الشامي

إندا نيفين

المساهمات في األقسام والفصول
اإلســكوا: خالد أبو إســماعيل، وفاء أبو الحســن، نبال إدلبي، محمد 

أريــس، فاليريــا بانكوفــا، ميرنــا الحاج بربــر، محمد البزري، ربيع 
بشــور، ياســين بلحاج-بوعبد هلل، منجي بيده، الرا جدع، دانييل 

جريســوولد، نــدى جعفــر، أكــرم خليفــة، مروان خواجة، الرا الخوري، 
زيــاد خيــاط، نــدى دروزة، تاالر دميرجيــان، ناثان ريس، نيرنجان 

ســارنجي، واكين ســاليدو ماركوس، جورج ســتيفان، راضية ســداوي، 
أيمن الشــربيني، كارول شوشــاني شــرفان، يوســف شــعيتاني، محمد 

الشــمنقي، أنجيليك صالحة، أســامة صفا، هشــام طه، ربى عرجا، 
محمــد نــوار العــّوا، عــادل الغابري، إليــاس غضبان، منى فتاح، كرم 

كــرم، ديفيــد كريفانــك، أليــاش كنشــيش، رلى مجدالني، فؤاد مراد، 
ريــم النجــداوي، باميــال نّصــار، جيــزال نوك، فريدريكــو نيتو، إندا نيفين؛ 

منظمة العمل الدولية: طارق الحق، ريشــارد شولووينســكي، غريس 
عيــد، نــادر كيــروز؛ منظمــة األغذية والزراعة لألمــم المتحدة: عبد 

الســالم ولــد أحمــد، محمــد أحمد، كالرا، نوميندلجر باياســجالنبات، 
ريتشــارد ترينشــارد، محمــد الحمــدي، عبــد الحميد حميد، أحمد 

ســعد الدين، نانســى شــين، محمد عبد المنعم، جان-مارك فوريس، 
تمــارا نانيتاشــيلى؛ منظمــة الصحــة العالمية: ميريت أســعد، هالة 
أبــو طالــب، روال اإلمــام، ريــك برينان، حامــد بكير، ريانة بو حقة، 
نســيم بورغازيــان، أيــوب الجوالدة، قويليــن جيديك، رنا الحجة، 

ســيد جعفر حســين، واثق خان، هنري دكتور، جميلة الراعبي، آرش 
رشــيديان، آنا رونزوني، خالد ســعيد، ســليم ســالمة، هالة صقر، 

نســرين عبــد اللطيــف، مهــا العدوي، هدى عطــا، إيمان علي، فاطمة 
العــوا، ســمر الفقــي، هبــة فؤاد، مــازن مالكاوي، روث ميبري، عوض 

مطريــة، أحمــد منديــل، عدي نصيرات، أزمــوس همريتش، إيفان 
هوتين، باســل اليوســفي؛ اليونســكو: بشــر إمام، جنى البابا، فيرناندو 
بروغمان، عبد العزيز زكي، إلســا ســّتوت، يايوي سيغي-فلتشــك، رنا 

شكر وتقدير

عمل على إعداد التقرير العربي للتنمية المستدامة فريق متعدد 
التخصصات من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 )اإلسكوا(، بإدارة كريمة القري، رئيسة مجموعة العمل المعنية بخطة 
عام 2030، وميساء يوسف، مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة؛ 
وتحت إشراف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية 

لإلسكوا، روال دشتي، ونائب األمينة التنفيذية لإلسكوا، منير تابت.

وهــذا التقريــر هــو ثمــرة جهــود متفانيــة لفريق عمل مشــترك بين 
الــوكاالت بقيــادة اإلســكوا، يضــّم منظمــة العمل الدوليــة، منظمة 

 األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، منظمة الصحــة العالمية، 
 منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة )اليونســكو(، 

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، برنامــج األمم المتحــدة للبيئة، 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، منظمــة األمم المتحــدة للتنمية 

الصناعيــة، مركــز األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مفوضية 
األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، منظمــة األمم المتحــدة للطفولة 
 )اليونيســف(، مكتــب األمــم المتحــدة للحد مــن مخاطر الكوارث، 

 هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكين المرأة 
)هيئــة األمــم المتحدة للمرأة(.

وتولى فريق رفيع من الخبراء اإلقليميين في مجال التنمية 
المستدامة مراجعة التقرير في اجتماع لفريق الخبراء ُعقد في 

بيروت يومي 21 و22 حزيران/يونيو 2019، وتقديم المالحظات 
القّيمة على ما تاله من مسودات.

وخالــص التقديــر ألســرة األمم المتحــدة والزمالء والخبراء الذين 
ســاعدوا فــي وضــع التصــّور العام لهذا التقريــر وقدموا المعلومات 

والمســاهمات القّيمــة إلثــراء أقســامه وفصوله. فلــوال إدراكهم العميق 
لتحديــات التنميــة وإمكاناتهــا فــي المنطقة العربيــة وتفانيهم في 
خدمــة شــعوبها لمــا رّدد هــذا التقريــر صًدى ملحــًا للتحرك العاجل 

والعمــل. ومــن آرائهــم الملهمــة وجهودهم الحثيثة، في مســاهماتهم 
الخطية وفي المناقشــات المتواصلة طوال أشــهر، اســتلهم التقرير 

الشــكل والنص والمضمون.
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عبــد اللطيــف، غيــث فريــز؛ برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي: ديفيكا 
آيــر، كيشــان خــوداي، فرح شــقير، جنيفر كولفيــل، ناتالي ميلباك 

بوشــيه؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة: نورا أيســايان، ســابين صقر، 
محمــد عنقــاوي، عبــد المنعــم محمد، دالل الورشــفاني؛ صندوق األمم 
المتحدة للســكان: لؤي شــبانة، شــبل صهباني، ســمير عانوتي، شــكري 

بــن يحيــى؛ منظمــة األمــم المتحــدة للتنمية الصناعية: باســل الخطيب، 
غاليــة فــرج، واكيــن فيونتــس؛ برنامج األمم المتحدة للمســتوطنات 
البشــرية: وائل األشــهب، أحمد األطرش، عرفان علي، ســها فاروق، 
روبــرت ندوجــوا؛ مفوضيــة األمم المتحدة لحقوق اإلنســان: ألريك 

هالســتين؛ اليونيســف: كارلوس خافير اجيالر، بثينه االرياني، االســان 
أويدروجــو، بيرترانــد بينفــل، فيلما تيلر، ســونيتا جيورجنســن، عمر 

الحطــاب، مومــو ديوهرنج، تيد شــيبان، انربــان كاترجي، ليناردو 
منشــيني، ديلهيلمينــا مرغيتــا فــان دي ول، ادريانــا فوجالر، هراير 
ونيــس؛ مكتــب األمــم المتحــدة للحد مــن مخاطر الكوارث: ميرنا 

أبــو عطــا، فــادي الجنــان، فادي حمدان؛ هيئة األمــم المتحدة للمرأة: 
ســيمون إيلــي أولــوش أولونيا، مارتــا جاربرينو، جوزفين موس

فريق الخبراء والمراجعين اإلقليميين
لونا أبو سويرح، مصطفى خواجه، جوسلين دي يونغ، وليد زباري، 

هانيا شلقامي، محمد صيدم، التهامي عبد الخالق، ماجد عثمان، 
أديب نعمه

اإلعداد للنشر
فريق من قسم إدارة المؤتمرات في اإلسكوا تولى التحرير والترجمة 

والتنسيق وتصميم الغالف والنسخة اإللكترونية

االتصال واإلعالم 
وحدة االتصاالت واإلعالم في اإلسكوا
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تمهيد

شكر وتقدير

دليل القارئ

مقدمة

 الهدف 1
القضاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل مكان

14

3

4

8

10

60

74

86

96

26

38

المحتويات

 الهدف 2
القضاء علــى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية 

المحّســنة وتعزيز الزراعة المستدامة

 الهدف 3
ضمــان تمّتع الجميــع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 

في جميع األعمار

 الهدف 4
ضمــان التعليم الجيد المنصف والشــامل للجميع وتعزيز فرص 

التعّلــم مدى الحياة للجميع 

 الهدف 5 
تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين كل النساء والفتيات

 الهدف 6
ضمــان توافر الميــاه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها 

إدارة مستدامة 

 الهدف 7
ضمــان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على خدمات الطاقة الحديثة 

الموثوقة والمستدامة
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 الهدف 16
ش فيها أحد من أجل  التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهمَّ
تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحــة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، 

وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة وشاملة للجميع على 
جميع المستويات

 الهدف 17
 تعزيز وســائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 

من أجل التنمية المســتدامة

15  الهدف 
حمايــة النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز اســتخدامها على نحو 

مســتدام، وإدارة الغابات على نحو مســتدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األراضي وعكس مســاره، ووقف فقدان التنّوع البيولوجي

 الهدف 13
اتخاذ إجــراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره

 الهدف 12
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مســتدامة

 الهدف 10
الحد من انعدام المســاواة داخل البلدان وفيما بينها

106168

120180

134190

146202

158216

 الهدف 8
تعزيز النمو االقتصادي المّطرد، والشــامل للجميع والمســتدام، 

والعمالــة الكاملة والُمنِتجــة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 الهدف 9
إقامــة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المســتدام 

الشــامل للجميع، وتشجيع االبتكار

 الهدف 11
جعل المدن والمســتوطنات البشــرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة 

على الصمود ومستدامة 

 الهدف 14
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واســتخدامها على نحو 

مســتدام لتحقيق التنمية المستدامة
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التحليل النوعي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

يســتعرض هــذا التقريــر أداء المنطقــة العربيــة علــى مســار خطة 
عــام 2030 مــن حيــث األهــداف الســبعة عشــر للتنمية المســتدامة 

 والمقاصــد البالــغ عددهــا 169 مقصــدًا والروابــط في مــا بينها. 
وُيقــاس اإلنجــاز فــي المقاصــد القابلــة للقيــاس الكمــي أو تلــك التي 

تحــدد معيــارًا مرجعيــًا )مثــل المقصــد 3-4 بشــأن تخفيــض الوفيات 
المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقدار الثلــث بحلول 

عــام 2030( وتلــك التــي تدعــو إلــى تغيير السياســات )مثــل المقصد 
5-أ بشــأن القيــام بإصالحــات لتخويــل المــرأة حقوقــًا متســاوية في 

المــوارد االقتصادية(.

ال يقتصــر التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020 علــى قيــاس 
 التقــدم المحــرز، فهــو يتضّمــن تحليــاًل لألســباب الجذريــة التي 

 تقــّوض تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة. وإذ 
 ينطلــق فــي التحليــل مــن منظــور حقوق اإلنســان، يدّقــق التقرير 

فــي حالــة المنطقــة ككل وضمــن كل هــدف مــن أهــداف التنمية 
 المســتدامة، ليرصــد كــم أنهــا عادلة ومســتندة إلــى الحقوق 

وملتزمــة بمبــادئ خطــة عــام 2030. ويغطــي كل فصــل هدفــًا من 
أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا يتنــاول الروابــط بيــن جميع 

 األهــداف، ويحــدد التدخــالت االســتراتيجية األساســية الالزمة 
إلزالــة العوائق الرئيســية. 

ويعتمــد التحليــل جزئيــًا علــى نتائــج التحليــل الكمــي علــى مســتوى 
المقاصــد والمؤشــرات، كمــا يســتند إلــى ثــروة مــن المعرفــة بالمنطقــة 

تتيحهــا األمــم المتحــدة فــي منشــوراتها وإلــى المدخــالت الواردة 
مــن عــدد مــن الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة العاملــة فــي المنطقة 

العربيــة. أخيــرًا، يعتمــد التحليــل علــى البحــث األكاديمــي مــن المنطقــة 
باإلضافــة إلــى عمليــة مراجعــة مــن فريــق خبــراء مســتقلين مــن جميع 

 أنحــاء المنطقــة العربيــة، باإلضافــة إلــى خبــراء وممارســين من 
األمــم المتحــدة )الشــكر والتقدير(. 

التحليل الكمي: استخدام إطار المؤشرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة  

يســتخدم التقرير إطار المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية 
 المســتدامة الذي طوره فريق الخبراء المشــترك بين الوكاالت 

المعنــي بمؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة، وقــد أقرته الجمعية 
 العامــة فــي قرارها A/Res/71/313. والســتعراض التقدم المحرز 
فــي تنفيــذ خطــة عــام 2030 وتقييمــه في المنطقــة العربية، ينظر 

 التقرير في جميع المؤشــرات البالغ عددها 232 مؤشــرًا، ولكن 
النتائــج تقتصــر علــى المؤشــرات التي تتوفر عنهــا بيانات كافية 

 للحصــول علــى متوســط إقليمــي، وفقًا للمنهجيــة المتبعة في 
هذا التقرير. 

مصادر البيانات ومنهجية التحليل الكمي

ُتستخدم قاعدة بيانات األمم المتحدة العالمية لمؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة  التي تحفظها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، 

كمصدر رئيسي للبيانات في هذا التقرير. وتتيح قاعدة البيانات 
إمكانية الوصول إلى بيانات منسقة ومصادق عليها، تم جمعها من 

خالل منظومة األمم المتحدة في مستودع للبيانات الوصفية. ويستند 
حساب جميع المتوسطات اإلقليمية للمؤشرات إلى قاعدة البيانات 

هذه. وتمت مراجعة قاعدة البيانات بين حزيران/يونيو وتشرين 
األول/أكتوبر 2018، وتم في تموز/يوليو 2019 تحديث البيانات لقيم 
عام 2017 وما قبله. واسُتخدمت مصادر بيانات أخرى كما وردت في 
منشورات مختلفة لألمم المتحدة في تحليل القضايا حسب الحاجة. 

جرى تنزيل البيانات من قاعدة البيانات العالمية ومراجعتها على 
ثالث خطوات.

الخطوة األولى - استبدال الثغرات في البيانات: تم النظر في توفر 
البيانات لكل مؤشر أو مؤشر فرعي للفترة بين عامي 1990 و2017 

للبلــدان العربيــة البالــغ عددهــا 22 بلــدًا. وفي حــال وجود ثغرات كبيرة 
في البيانات، استبدلت البيانات الناقصة باستخدام أحدث نقاط 

البيانات المتاحة. وتم تطبيق فجوات زمنية تصل إلى ثماني سنوات، 
مع أخذ عام 2009 كحّد أقصى. وقد تم تجاوز الحد األقصى المحدد 

بعام واحد فقط في حال توفرت بيانات غنّية عن البلدان العربية. 

الخطوة الثانية - تصفية المؤشرات: تمت تصفية المؤشرات بناًء 
على معيارين، هما: )أ( توفر البيانات لنصف أو أكثر من إجمالي سكان 

المنطقة العربية، و)ب( توفر البيانات ألكثر من ثلث البلدان العربية 
أي أقّله ثمانية بلدان. 

تعتبر البيانات الخاصة بكل مؤشر "متاحة" في هذا التقرير إذا تم 
استيفاء جميع المعايير المذكورة لحساب متوسط إقليمي. وفي 

حال غياب البيانات كليًا أو عدم توفرها إال لعدد قليل من البلدان، 
أي أنها ال تفي بالمعيارين المذكورين أعاله، يشير التقرير إلى ذلك 

باستخدام "لم ُتستوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى المتوسط 
اإلقليمي لهذا المؤشر".

وفي كل فصل مخّطط يوضح مستوى "تغطية المؤشرات"، فيبّين 
مدى توفر القيم المحسوبة للمؤشرات.

الخطوة الثالثة - التحقق من البيانات واالستبدال النهائي: تم التحقق 
من جميع البيانات على مستوى كل بلد بعد التحديث الرئيسي في 

تموز/يوليو 2019 لقاعدة البيانات العالمية. وفي الحاالت التي حدثت 
فيها تغييرات كبيرة في نقاط بيانات البلدان المختارة يمكن أن تؤثر 

على المجاميع اإلقليمية، تم تكرار الخطوة األولى. ويتضّمن كل فصل 
مالحظة تسرد المؤشرات التي تأثرت بهذا التحديث. ويتضّمن المرفق 

بهذا التقرير، المنشور على شبكة اإلنترنت، مزيدًا من التفاصيل عن 
عملية استبدال البيانات للبلدان المتأثرة بهذه الخطوة. 

ولكل مؤشر يفي بالمعايير المذكورة، ُيحسب مجموع المنطقة 
العربية وُيقارن بالقيمة المستهدفة للمؤشر )عند توفرها(، والمجموع 

دليل القارئ
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العالمي ومجموع مناطق أخرى. وغالبًا ما تكون طريقة التجميع 
المستخدمة هي المتوسط المرجح لقيم البلدان في منطقة معينة، 

وعلى المستوى العالمي، وفي بعض الحاالت النادرة، يحتسب مجموع 
هذه القيم. ويُحّدد الترجيح بواسطة البيانات الوصفية حيثما أمكن، 
أو باستخدام سابقة مثبتة في األدبيات. ويشار إلى طريقة التجميع 

والوزن المستخدم تحت كل شكل في التقرير.

 تقــّدم المرفقــات المنشــورة علــى اإلنترنــت البيانــات حســب البلد، 
 وتبّيــن القيــم المســتخدمة فــي حســاب المتوســطات اإلقليمية 

https://www.unescwa.org/ar/publications/( 
تقرير-عربي-تنمية-مســتدامة-2020(.

المناطق

تتبع مجموعات البلدان المستخدمة في التقرير تصنيف المناطق 
حسب "الرموز الموحدة للبلدان والمناطق ألغراض االستخدام 

اإلحصائي" )M49(  لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ، وهي: 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )SSA(؛ وسط وجنوب آسيا )CSA(؛ 

شرقي وجنوب شرقي آسيا )ESEA(؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي )LAC(؛ أوقيانوسيا ]باستثناء أستراليا ونيوزيلندا[ )Oceania(؛ 

  .)ENA( أوروبا وأمريكا الشمالية

وتتضّمن المنطقة العربية )المشار اليها بكلمة "Arab" في األشكال( 
كما وردت في التقرير، 22 بلدًا تقع في شمال أفريقيا وغرب آسيا 

والقرن األفريقي. وهي: األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، 
تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، دولة 
فلسطين، السودان، الصومال، العراق، ُعمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، 

مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، اليمن.

ولمزيد من المقارنة والتحليل المتعمق داخل المنطقة العربية، 
تستخدم مجموعات دون إقليمية للبلدان تحّدد حسب الموقع 
الجغرافي للبلدان العربية و/أو الهياكل االقتصادية ومستويات 

الدخل. ومجموعات البلدان هي:

 بلدان مجلس التعاون الخليجي وتشمل اإلمارات العربية 	 
المتحدة، البحرين، ُعمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية؛

بلدان المشرق العربي وتشمل األردن، الجمهورية العربية 	 
السورية، دولة فلسطين، العراق، لبنان، مصر؛        

بلــدان المغــرب العربــي وتشــمل تونــس، الجزائــر، ليبيــا، المغــرب؛	 

البلدان العربية األقل نموًا وتشمل جزر القمر، جيبوتي، السودان، 	 
الصومال، موريتانيا، اليمن.

وفي حاالت معّينة، ُتعرض بيانات وتحليالت أجرتها كيانات لألمم 
المتحدة باستخدام مجموعات إقليمية معدلة بعض الشيء، وُيشار 

إليها في التحليل "ببلدان المنطقة" عوضًا عن "المنطقة العربية". 
ويتضّمن التقرير إفادة مرجعية لهذه الحاالت، وُيشرح في الحواشي 

التوزيع الجغرافي المعّدل.
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انضمت الحكومات العربية إلى المجتمع العالمي في االلتزام بخطة 
التنمية المستدامة لعام 2030، بكل ما تختزنه من طموح وما تنطوي 

عليه من أبعاد مترابطة. ومنذ عام 2015، تتكاثف الجهود المبذولة، 
في جميع أنحاء المنطقة، الحتضان خطة عام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة. وتعمل الحكومات على تكييف الهيكل المؤسسي للتنفيذ، 

وترتيب األولويات الوطنية بحيث تنسجم مع أهداف التنمية 
المستدامة، وإطالق االستعراضات الوطنية الطوعية. 

والناس في جميع أنحاء المنطقة، ومنهم النساء والشباب وموظفو 
الخدمة العامة واألكاديميون ومنظمات المجتمع المدني، منخرطون 

في تغيير مجتمعاتهم، إذ يتحركون مطالبًة وعماًل من أجل عالم 
عربي أفضل: ينادون بالتغيير السياسي، والعدالة، والشمول 

االجتماعي، وتوسيع الحماية االجتماعية، وتحسين الرعاية الصحية 
والتعليم، وتأمين فرص العمل، وإحالل السالم.

وبين الحكومات والشعوب إقرار متزايد بالحاجة إلى المزيد من 
العمل لحماية البيئة، والتصدي لتغّير المناخ، وضمان االستخدام 

المستدام للموارد الطبيعية. 

وكبيٌر ما تختزنه خطة عام 2030 من طموح، كما حجم االلتزام الذي 
تشهده المنطقة، والتحديات التي تواجهها في اإلنجاز.

وبعد مرور خمسة أعوام على إطالق خطة عام 2030، ها هي 
 المنطقة موطٌن لبعٍض من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم. 

فقد دمرت الحرب بلدانًا ومجتمعات، وحّولت الماليين إلى الجئين، 
 وأعدادًا أكبر إلى نازحين. وفي المنطقة العربية، تسجل البطالة 

 أعلى المعّدالت في العالم، وال سيما في صفوف النساء والشباب. 
وال تزال النساء والفتيات مهمشات في مختلف المجاالت االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية. وتسجل ندرة المياه أعلى المعّدالت على 
مستوى العالم، فتؤثر على األمن الغذائي وسبل العيش في الريف 
وتزيد التوّسع العمراني. وتتحمل البلدان العربية من تغّير المناخ 

تأثيرًا غير متناسب. ويتقلص الفضاء المدني فيها، ويشّكل االحتجاز 
التعسفي مصدر قلق كبير، كما أن مستويات الفساد مرتفعة. 

واالقتصادات في حالة ركود، والفقر وعدم المساواة في ازدياد. 
ويستمر احتالل فلسطين، وُتنتهك بشكل روتيني حقوق الشعب 

الفلسطيني، بما في ذلك حقه في التنمية المستدامة.

ويتناول التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 اعتبارات القلق 
من تعّثر المنطقة على المسار المؤدي إلى تنفيذ خطة عام 2030. 

تبرهن أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، ومقاصدها، البالغ عددها 169 مقصداً، التي سنعلن عنها اليوم على 
اتساع نطاق هذه الخطة العالمية ومدى طموحها. فالمنشود من هذه األهداف والمقاصد هو مواصلة مسيرة األهداف 

اإلنمائية لأللفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها. كذلك يقصد بها إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وتحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة. وهي أهداف ومقاصد متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين األبعاد الثالثة 

للتنمية المستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.

الديباجة في وثيقة تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030

 واستنادًا إلى التشخيص العالمي إلنجاز أهداف التنمية المستدامة، 
لم تدخل المنطقة بعد منحى التحّول الالزم في التنمية.

 أهم ما يركز عليه التقرير العربي للتنمية 
المستدامة 2020

 يقّدم التقرير تحلياًل لوضع األهداف السبعة عشر في المنطقة 
العربية، ويصّور ضخامة التحديات التي تواجهها البلدان العربية. 

ويدعم التقرير جهود الحكومات وأصحاب المصلحة في تقييم 
الفجوات، وتوضيح العقبات، وتحديد منطلقات هامة لمباشرة العمل.

ويعرض تحليل المؤشرات الرسمية ألهداف التنمية المستدامة، 
حيثما توفرت البيانات، لمحة إقليمية لمعدالت إنجاز متفاوتة تحمل 
على القلق. فوفقًا للعديد من المؤشرات الرئيسية، لن تصل المنطقة 

إلى مقاصد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهي ال 
تزال متأخرة عن مناطق أخرى في العالم. 

والمؤشرات ال تعطي سوى صورة مجتزأة عن الواقع. 

تدعــو خطــة عــام 2030 إلــى تحــّول جــذري. فليس المقصــود تحقيق 
سبعة عشر هدفًا في سبعة عشر قطاعًا أو في كل بعٍد على حدة من 

أبعاد التنمية. بل المقصود من خطة عام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة "إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وتحقيق المساواة 

بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة. وهي أهداف وغايات 
متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية 

المستدامة: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي".

ويتطلب هذا التغيير تحّواًل في األنماط السائدة. فحشد الموارد 
المحلية والخارجية من التحديات الملحة في المنطقة العربية، 
وكذلك تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ضروري. إاّل أّن التحّول الجذري، حسب هذا التقرير، ال يستلزم 
موارد مالية وتسريع الجهود فحسب، بل يتطلب، أكثر ما يتطلب، 
تحّواًل في التوجه والنهج نحو التكامل في السياسات واالستدامة 

البيئية، وحقوق اإلنسان العالمية، مع التركيز على المساواة، والعدالة، 
والشمول االجتماعي، والحريات األساسية، والمشاركة في السياسة.

فقصة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي إذًا قصة 
حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين واالستدامة والتنمية 

مقدمة
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المتكاملة. ولهذه المهمة من الضخامة والطموح ما يتعدى قياس 
التقدم على مستوى األهداف والمقاصد والمؤشرات. وهذا التقرير، 

الصادر بعد مرور خمسة أعوام على خطة عام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة، هو بمثابة تذكير بضرورة تحديد نقطة االنطالق في 

التنفيذ على ضوء اإلنجاز المنشود، حتى يكون في التغيير تحّوٌل 
حقيقي. وإّنما المواءمة بين السياسات وسائر التدخالت مع اإلطار 
الشامل لخطة عام 2030 هي الطريق الوحيد لعبور المنطقة والعالم 

إلــى تنفيــذ خطــة عــام 2030. أمــا مدى قرب المنطقــة العربية من هذه 
المواءمة أو بعدها عنها، فهو ما يسرده هذا التقرير. 

ضمن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، يقّيم التقرير الواقع، 
ويرسم الروابط باألهداف والمقاصد األخرى، ويتعمق في التحديات 

الماثلة. ومن أجل مساعدة صانعي السياسات وأصحاب المصلحة 
العاملين في التنمية، على مواءمة جهودهم ومواردهم مع إطار خطة 
عام 2030، يسترشد التقرير في كل فصل من فصوله بسؤال: ما الذي 
يحول دون التحّول الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة 

عام 2030 في المنطقة العربية؟

ويتناول كل فصل الفجوة بين الجنسين، فيحّدد كيفية ومدى 
االعتراف بحقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن وأصواتهن. ومن 

منظور حقوق اإلنسان، يرسم كل فصل تقاطعات األشكال المختلفة 
من عدم المساواة والتهميش، ويحدد فئات األشخاص والبلدان 

المعرضة لإلهمال. 

ويخلص التقرير إلى أن العوائق الهيكلية والمتجذرة تمنع التحّول 
نحو التنمية المستدامة الشاملة للجميع في المنطقة العربية. وغالبًا 
ما تكون هذه العوائق مترابطة وتأثيرها واضح عبر أهداف وقطاعات 
التنمية المستدامة. وهي ذات طبيعة متفاعلة ومتداخلة، تفاقم عدم 

المساواة واإلقصاء في المنطقة. وتسريع الجهود لتحقيق هدف 
واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة وتأمين زيادة التمويل 

لن يثمر على المدى الطويل إال إذا أزيلت هذه العوائق. ويقّدم كل 
فصل مجموعة من التوصيات إلزالة العوائق التي تحول دون التحّول 

الجذري واإلسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقريٌر للناس

تتطلب إزالة العوائق الهيكلية والمتجذرة المحددة في هذا التقرير 
بذل جهود جادة من الحكومات وواضعي السياسات. وعبر تحليل 
كثير من األهداف تنبثق دعوٌة لإلرادة السياسية إلى تغيير المسار، 

وتغيير االختيار، والتحرك في اتجاه سياسات مختلفة. ويقّدم التقرير 
من خالل تحليل متكامل للعوائق وتأثيرها، حجر أساس لمواءمة 

الجهود وتوثيق الترابط المنطقي للسياسات. 

غير أن التحّول الجذري يبقى مشــروع المجتمع بأســره. وإذا كان 
تنفيــذ خطــة عــام 2030 مســؤولية تقع علــى عاتق الحكومات في 

المقــام األول، يبقــى فــي صلبهــا النــاس والتزامهم وقدرتهم على 
التغييــر. ويتطلــب تحقيــق التنمية المســتدامة التزامًا واســعًا من 
شــعوب المنطقة. فتغيير الممارســات الزراعية لزيادة االســتدامة 

واإلنتاجيــة ال يمكــن أن يكــون فاعــاًل مــا لم يكن للمزارعين والنســاء 

فــي المناطــق الريفيــة الدرايــة الكافية والقدرة علــى تغيير نمط 
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والتكنولوجية، وما لم يســاهموا 
 بمعارفهــم وتقاليدهــم ويعملــوا علــى تطويرها. وإجراء تقييم 

مســتمر الســتخدام الموارد الطبيعية من جانب الحكومات أو 
 الشــركات أو األســر المعيشــية ال يمكن أن يكون مجديًا ما لم 
يوجــد مجتمــع مدنــي ناشــط وصحافة حرة تتــاح لها البيانات 

والمنصــات لتبــادل المعلومــات والخبرات. وفي مشــاركة القطاع 
 الخاص عامل حاســم في تشــجيع أنماط االســتهالك واإلنتاج 

 األكثــر اســتدامة، وتحفيــز االبتكار واإلنتــاج التكنولوجي، وخلق 
 فــرص عمــل الئقــة، وتعزيز الشــراكة بيــن القطاعين العام والخاص 

مــن أجل الخير العام.

ويجب أن تتغّير المؤسسات، وكذلك الممارسات الثقافية. فتعبئة 
التعليم لزيادة اإلنتاجية والوعي التكنولوجي واالستدامة في 

المنطقة ال يمكن أن تنجح ما لم ُيعد النظر في منظومة التعليم، 
في المنزل والمدرسة، وما لم تعَط األولوية للفكر النقدي واإلبداع 
والتعلم مدى الحياة. ومن الضروري بلورة رؤية جديدة لمنظومة 

التعليم لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، 
بما في ذلك األهداف المعنية بالفقر، والصحة، واالستهالك واإلنتاج 

المستدامين، والسالم والعدالة.

وال يمكن إزالة العوائق التي تحول دون المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساء والفتيات في المنطقة، وهي ركيزة أساسية للتنمية 

المستدامة، إال إذا تغّيرت السياسات واألطر القانونية والقيم 
والممارسات االجتماعية والثقافية.

وعلى الرغم من المساهمات القوية لمنظمات المجتمع المدني 
والنقابات المهنية في بعض البلدان العربية، ال تزال هناك تحديات. 

فكما يتضح من هذا التقرير، يتم تقييد قدرة الناس والمجتمعات على 
التجمع وإحداث التغيير، من خالل األطر المؤسسية أو السياسية 

أو القانونية التي تعوق مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين. 
وهذا واقع ال بّد من تغييره لالستفادة من مساهمات وقدرات جميع 

أصحاب المصلحة.

تقرير إقليمي عن البلدان العربية االثنين والعشرين

يعرض التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 لمحًة عامة عن 
أهداف التنمية المستدامة في 22 بلدًا عربيًا. ويحسب المتوسطات 

للمنطقة ككل حيثما أمكن. ويتناول العوائق الهيكلية والرئيسية 
في معظم البلدان. ويلحظ التقرير االختالفات دون اإلقليمية في 

حال وجودها، ويقّدم قصة كل هدف من أهداف التنمية المستدامة 
للمنطقة العربية ككل. 

ويتضح أن هذا المنظور اإلقليمي هو منظور عضوي، حيث أن 
العوائق الهيكلية والرئيسية التي تحول دون التحّول الجذري سواء 

عبــر البلــدان العربيــة األكثــر ثــراًء أم تلــك األكثر فقرًا، غالبًا ما تكون هي 
نفسها دون اختالف. فتقّلص الفضاء المدني، وتوّسع االقتصادات 

الريعية، واألنماط غير المستدامة الستخراج الموارد، وعدم المساواة 
بين الجنسين، وضعف التفاعل بين العلوم والسياسات، وارتفاع 
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معدالت البطالة بين الشباب، وضعف الرؤى التعليمية، وندرة المياه، 
وتغّيــر المنــاخ، والصراعــات وتأثيراتهــا غيــر المباشــرة، مــن بين أمور 

أخــرى، تتجلــى فــي جميــع أنحــاء المنطقــة بدرجات متفاوتــة. ويلحظ 
هــذا التقريــر االختالفــات بيــن مجموعــات البلــدان أو فئــات مختلفة 

مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك البلــدان المنتجــة للنفط وغيــر المنتجة 
لــه. كمــا ُتلحــظ االختالفــات داخــل البلــدان.  ومع ذلك، يظــل تركيز 
التقريــر علــى تحديــد العوائــق الرئيســية فــي المنطقــة أمــام تحقيق 
خطــة عــام 2030. ويظهــر التقريــر عددًا من القضايا العابرة للحدود 

التي تتطلب ُنُهجًا إقليمية، ال سيما الصراعات وتداعياتها، والتجارة، 
وتغّير المناخ، وندرة المياه، والبنى التحتية، واالتصاالت، والهجرة، 
ُظم اإليكولوجية  والقضايا المتعلقة بالتنّوع البيولوجي وحماية النُّ
البحرية. وجميعها يتطلب استجابة منّسقة على مستوى المنطقة.

وضع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 المنطقــة ليســت علــى المســار المــؤدي إلــى تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة.

ُيظهر التحليل، من الناحية الكمية، أّن المنطقة متأخرة في العديد 
من األهداف الحاسمة، بما في ذلك األهداف المعنية بالمساواة 

بين الجنسين، وفقر الدخل، وتغطية الرعاية الصحية، والحماية 
االجتماعية، والسالم واألمن، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 

واالستهالك واإلنتاج، وتغّير المناخ. وهناك حاجة إلى مزيد من 
البيانات العالية الجودة لمساعدة المنطقة على المضي في التنفيذ 

والمتابعة والمراجعة. وال ُيقصد بذلك تغطية أفضل للمؤشرات 
فحسب، بل استيفاء جوانب أخرى منها: مستوى التفصيل، وصالبة 

المنهجيات، وإتاحة البيانات للجمهور، وحسن استخدام البيانات 
التي ينتجها أصحاب المصلحة المتعددون. ومن الناحية النوعية، 

تبرز ثغرات هامة على مستوى السياسات وأطر السياسات. فالمنطقة 
تحتاج إلى إصالح عاجل على مستوى السياسات لمعالجة قضايا منها 
عدم المساواة بين القطاعات، والتدهور البيئي، وبطالة الشباب، وإدارة 
المياه، والتخطيط العمراني الذي يرّكز على اإلنسان. فغياب السياسات 
أو نقصها يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتذليل التحديات الضخمة 

التي تواجهها المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقع عواقب هذه الحالة على غير تناسب على كاهل الفئات التي 
تواجه طبقات متعددة من التهميش االجتماعي أو االقتصادي أو 
السياسي، كالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال المهاجرين 

والالجئين والنازحين.

وتواجه البلدان العربية األقل نموًا من التحديات ما قد ال تواجهه 
بلدان أخرى، فهي تتحمل عبء عدم الوفاء بااللتزامات الدولية 

تجاه البلدان النامية، وبااللتزامات المحّددة تجاه البلدان األقل نموًا، 
وبااللتزام بالتحّول الجذري على المستوى العالمي.

ويساعد تحليل العوائق التي تحول دون التحّول الجذري في رسم 
الطريق إلى األمام من خالل تحديد الفجوات ورصد التحديات عبر 

القطاعات وأهداف التنمية المستدامة، وتمهيد الطريق لنهج سياسات 
متكامل لتحقيق خطة عام 2030 في المنطقة.

وعلى غرار النهج المتكامل في صنع السياسات، ال يمكن اختزال 
النهج المتكامل لتحليل أهداف التنمية المستدامة في تدخالت 

ضّيقة. فال معالجات سريعة، وال طرق مختصرة. والقارئ مدعو إلى 
النظر في تحليل كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وارتباطه 

بسائر األهداف ضمن سياق التقرير ككل. فالعوائق والتوصيات 
المحددة في كل فصل، وإن تكّرر العديد منها عبر األهداف، تتخذ بعدًا 

مجديــًا مختلفــًا عنــد النظــر إليهــا ضمــن عالقــة الترابــط. 

ويجب التعامل مع أوجه التكامل والمبادالت في سياق الحقائق 
المتغّيرة الوطنية واإلقليمية والعالمية. ومع ذلك، ُيالحظ منحى 

نمطي عبر أهداف التنمية المستدامة والعوائق والتوصيات. فهذا 
التحليل المترابط الجوانب ُيظهر، على أوسع نطاق، أن األعوام 

العشرة المقبلة حاسمة لتغيير المسار في المنطقة. 

وقد يكون في االعتبارات التالية ما يمّهد الطريق إلى إحداث تحّول 
في المنطقة:

يجــب تعزيــز عمليــة وضــع السياســات المتكاملــة: فمــن التخطيط 	 
إلــى التنفيــذ والمتابعــة والمراجعــة، معظــم بلــدان المنطقــة ال 

تعتمــد نهجــًا متكامــاًل يجمــع بيــن األبعــاد المختلفــة للتنميــة 
المســتدامة، ويســاعد فــي معالجــة المبــادالت والتكامــل بين 

األهــداف واألبعــاد المختلفــة. وفــي حيــن أن احتياجــات التمويل 
هائلــة، خاصــة فــي البلــدان األقــل نمــوًا والبلدان غيــر المنتجة 

للنفــط والبلــدان المثقلــة بالديــون، ال تــزال خيارات السياســات 
تشــكل عائقــًا أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العديد 

مــن البلــدان العربيــة، الغنيــة والفقيــرة. ويمكــن أن يكــون تغيير 
السياســة عامــاًل مســاعدًا للتقدم. 

يجب أن يتحّول هيكل االقتصادات العربية نحو االستدامة 	 
واإلنتاجية: فاألنماط الحالية تعوق التقدم ليس فقط بشأن تغّير 
المناخ واالستدامة البيئية، ولكن أيضًا في مجاالت مثل الحد من 

الفقر، وتأمين فرص العمل والسياسات المالية العامة والتجارة 
واألمن الغذائي. ومع االعتماد المفرط على النفط واإليجارات 

واالستثمار في العقارات والخدمات، تستنفد االقتصادات العربية 
الكثير من الموارد الطبيعية، وتخفق في خلق الطلب على اليد 

العاملة الستيعاب قدرات األفراد، وخاصة الشباب. وال تزال 
الجهود المبذولة لتنويع االقتصادات جارية في عدد من البلدان، 
ولكنها دون المستوى المرجو حتى اآلن. وبما أن الثروة ال تزال 
تتركز في عدد قليل من القطاعات غير المنتجة، تتسع الفجوة 
بين األغنياء والفقراء، ويتزايد عدم المساواة. ومن الضروري 
إحداث تحّول في الفكر االقتصادي والتخطيط إلعادة هيكلة 

االقتصادات في المنطقة العربية.

يجب أن تفي المنطقة بااللتزام الكامل بحقوق اإلنسان 	 
العالمية في جميع مستويات الحكومة والمجتمع: فباإلضافة 

إلى عدد من العوائق القانونية أو السياسية التي تحول دون 
المساواة بين الجنسين والمشاركة المتساوية لجميع الفئات 

االجتماعية في الحياة العامة واالقتصاد، ُيساهم عدد من 
األعراف والمؤسسات الثقافية واالجتماعية في تهميش فئات 

اجتماعية شتى. ولضمان عدم إهمال أحد، من الضروري إجراء 
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إصالح شامل لألطر القانونية التمييزية في جميع أنحاء المنطقة، 
وكذلك معالجة القوانين والمؤسسات االجتماعية والثقافية 
التمييزية. ويجب أن تسترشد عملية صنع السياسات بنهج 
الحقوق في التنمية المستدامة عبر القطاعات. وُيعّد البعد 

السياسي للتنمية المستدامة في المنطقة عنصرًا حاسمًا في 
التحّول الجذري.

يجــب بــذل الجهــود إلنهاء الصراعات وتعزيــز هياكل الحكم 	 
للمســاعدة في بناء مجتمعات عادلة وســلمية: فالصراعات 

فــي المنطقــة تخّلــف آثــارًا آنيــة هائلة، لما توقعه من خســائر 
في األرواح والمجتمعات وســبل العيش، وما تســببه من نزوح 

جماعــي وتدميــر للبنــى التحتيــة. كما تخّلــف تداعيات طويلة 
 األجــل علــى النــاس والمجتمعات، تطــال الصحة والتعليم 

والقدرة على بناء مجتمعات ســلمية ومزدهرة.  ولم تســفر 
الصراعــات فــي المنطقــة عــن تراجع ما تحقق من مكاســب 

على مســتوى التنمية فحســب، بل تقّوض آفاق التقّدم في 
المســتقبل. وتقع أبلغ اآلثار على األطفال، إذ تشــي المؤشــرات 

بتزايد معّدالت التقزم وتفشــي الجوع والمرض، وتســّرب جيل 
كامل من المدرســة أو التدريب، وانتشــار الفقر وتدمير المنازل 

والمجتمعــات. وفــي حيــن تظهــر اآلثــار اآلنية واضحة، ال تقّل 
وضوحــًا احتمــاالت تفاقمهــا في المســتقبل. وعلى الرغم من 

االســتجابات اإلنســانية الكبيرة من داخل المنطقة وخارجها، 
يجــب بــذل المزيــد من الجهود لربط التدخالت اإلنســانية 

باســتراتيجيات التنميــة وإعــادة البنــاء على المدى الطويل.

يجــب إعــادة النظــر فــي دور التعليــم والتعلم وعكس انكماش 	 
الفضــاء المدنــي: فضعــف منظومة التعليــم، وتقّلص الفضاء 

المدنــي، ومحدوديــة االســتثمار في البحــث والتطوير كّلها من 
العوائــق التــي تقــف حائاًل دون تحــّول المجتمعات العربية، 

والتصــدي للتحديــات البيئيــة، وتحقيــق االزدهار. وتحّد هذه 
العوائــق مــن طاقة الشــباب وغيرهم مــن أصحاب المصلحة 

ومن فرص مشــاركتهم. وعلى الرغم من زيادة االســتثمار في 
التعليــم فــي العديــد مــن البلــدان العربية، ال تــزال البطالة مرتفعة، 

واإلنتاجيــة التكنولوجيــة منخفضــة، وكذلــك إنتاج المعرفة. 
وتحتــاج المنطقــة إلــى رؤيــة لتعليم ُينتج، فــي جميع مراحله، 

مفّكريــن مبدعيــن وناقديــن، وطالبــي علم مــدى الحياة، يتمتعون 
بحريــة الوصــول إلــى المعلومــات والمعرفة، وبناء الصالت 

المنتجــة، وإنتاج المعرفة ونشــرها.

يجــب علــى المجتمــع العالمــي الوفــاء بالتزاماته بدعم البلدان 	 
الناميــة فــي جهودهــا للتنفيــذ: فعدم المســاواة في هياكل اإلدارة 

االقتصاديــة العالميــة، وعــدم الوفاء بالتزامات المســاعدة اإلنمائية 
الرســمية، وضعــف نقــل التكنولوجيا وبنــاء القدرات للبلدان 

الناميــة، كلهــا مــن العوائــق التي تحــول دون خلق بيئة مؤازرة 
لبلــدان المنطقــة لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة. ويجب على 

المجتمــع الدولــي أن يفــي بالتزاماتــه، ويضمن احترام األولويات 
الوطنيــة. ففــي مجــاالت متنّوعــة مثل األمن الغذائــي وتغّير المناخ 

والتجــارة، وكذلــك بنــاء القدرات ونقــل التكنولوجيا والمعرفة، 
ال يمكــن الوفــاء بوعــود خطــة عــام 2030 ما لم تتحّول األطر 

العالميــة إلــى منحــى يدعــم الجهود اإلقليمية والوطنية. ويســتلزم 

ذلك في المقام األول مشــاركة أكثر إنصافًا في المســؤوليات، 
وكذلــك فــي المعارف والموارد.

 فــي هــذه النتائــج المســتخلصة مــا ُيمكن االسترشــاد به لرســم 
الطريــق والمضــي نحــو التحــّول الجــذري. فعلــى المســتوى الوطني، 

 يمكــن إعــادة هيكلــة طــرق العمل والتنســيق، وإعــادة توجيه 
 اإلرادة السياســية، وتفعيــل اإلمكانــات الهائلــة للمــوارد البشــرية 

وغير البشــرية.

ومــن األهميــة بمــكان العمــل علــى المســتوى اإلقليمي لدعــم المضي 
فــي التقــّدم. وفــي ضعــف التكامــل اإلقليمــي عائق على مســتوى 

البلــدان، وفــي قوتــه عامــل قــوة. وليــس التكامــل االقتصادي إال وجهًا 
واحــدًا مــن أوجــه التكامــل اإلقليمــي، ومواءمــة المعايير والقدرات 

فــي النقــل واالتصــال هــي وجــٌه ثاٍن. أما تعزيــز التغييــر الثقافي، 
بــدءًا مــن المســاواة بيــن الجنســين إلــى النظــام الغذائي، إلى اإلصالح 

التعليمــي، فهــو وجــه ثالــث، والقائمــة تطــول. والتعــاون اإلقليمي 
ُظــم اإليكولوجية، وكذلك  ضــروري إلنتــاج بيانــات عــن صحــة النُّ

إلدارة المــوارد المائيــة عبــر الحــدود، ومد الجســور عبر االنقســامات 
السياســية وإنهــاء الصراعــات، والمضــي فــي اســتجابات إقليمية 

متكاملــة متماســكة تجــاه األزمــات اإلنســانية حاليــًا واحتــواء آثارها 
المتتاليــة فــي المســتقبل. والدعــوة إلــى إعــادة هيكلــة الحوكمة 
العالميــة، ومعالجــة مظاهــر عــدم المســاواة فــي أنظمــة التجارة 
العالميــة، والتصــدي لكلفــة تغّيــر المنــاخ، كّلهــا تتطلــب اســتجابة 

إقليميــة منّســقة. كمــا أن دفــع المجتمــع العالمــي للوفــاء بالتزاماتــه 
تجــاه البلــدان الناميــة والبلــدان األقــل نمــوًا ال يمكــن أن ينجــح ما لم 

تحشــد المنطقــة اإلرادة والقــدرة الجماعيــة.

يرّكــز هــذا التقريــر علــى منطقــة توّحدهــا بالفعل اللغــة والثقافة 
والتاريــخ. وعلــى الرغــم مــن التنــّوع الكبيــر والتباين في الموارد 

ومســتويات الدخــل والتقاليــد السياســية واآلفــاق االجتماعية 
والممارســات الثقافيــة، تبقــى األوجــه المشــتركة بين البلــدان العربية 

أقــوى مــن أوجــه االختــالف. وفيمــا ينظر هــذا التقرير في وضع 
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر فــي المنطقة، والمواءمة 

مــع إطــار خطــة عــام 2030، يبرز مســار مشــترك: التحّول إلــى التنمية 
 المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة ممكــٌن متــى أزيلت العوائق 

الهيكليــة والمتجذرة. 
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الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل مكان

ينتشــر الفقر وعدم المســاواة على نطاٍق واســع في البلدان العربية، ويبلغ الفقر المدقع حداً ملحوظاً من االرتفاع في البلدان 
األقــل نمــواً. ولــم تــؤّد جهود التصّدي للفقر في المنطقة إلى معالجة أشــكال الحرمان المتعّددة، وال الفوارق بين المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة وعلى المســتوى دون الوطني، وال المخاطر التي تواجهها فئــات اجتماعية مختلفة. لذلك، أصبح من 
الضــروري أن تجعــل الحكومــات األبعــاد االجتماعية والبيئية جزءاً ال يتجزأ مــن التخطيط االقتصادي إذا أرادت أن ُتحِرَز تقّدماً في 

تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المســتدامة. وهنا ال بّد من توفر اإلرادة السياســية لوضع سياســات اجتماعية وسياســات 
تضمن إعادة التوزيع، بغية التصّدي لتفاقم عدم المســاواة واإلقصاء.

وقائع

ُتشير جميع القياسات اإلقليمية للفقر، القائمة على 
ز الفقراء على  الدخل والمتعّددة األبعاد، إلى تركُّ

مستوى ال يتجاوز بكثير خط الفقر المدقع، ما يجعلهم 
عرضة للوقوع في براثن الفقر المدقع، ال سيما في 

البلدان المتوسطة الدخل.

اتخذت البلدان العربية مجموعة من تدابير الحماية 
االجتماعية، بما في ذلك البرامج الواسعة النطاق لدعم 

األغذية والوقود، ودعم التعليم الرسمي والرعاية 
الصحية، لكّنها تفتقر إلى الحدود الدنيا للحماية 

االجتماعية الطويلة األجل التي تشمل جميع الفئات 
السكانية6.

ال تزاُل نسبة كبيرة من النساء خارج تغطية برامج 
التأمين االجتماعي، نظرًا إلى قلة مشاركة المرأة في 

القوى العاملة النظامية في جميع أنحاء المنطقة، وهذا 
الواقع يعرضها للمزيد من المخاطر وأوجه الحرمان.

 َتِصــل معــّدالت الفقــر، علــى مقيــاس الفقــر 
 المتعــّدد األبعــاد4، إلــى 41 فــي المائة في 

 10 بلــدان عربيــة تضــّم حوالــي 75 فــي المائــة 
مــن ســكان المنطقة5. 

من %4 إلى %6.7 في عامين فقط

شهدت المنطقُة العربية حالة االرتفاع الوحيدة في العالم في الفقر 
المدقع نتيجة للصراعات. فقد ارتفع عدد الفقراء، حسب خط الفقر 

المحّدد بالعيش على 1.90 دوالر في اليوم، من 4 في المائة في عام 
2013 إلــى 6.7 فــي المائــة في عام 2015 1.

البلدان العربية األقل نمواً 

َتِصل نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي المحّدد 
بالعيش على 1.90 دوالر إلى 16 في المائة تقريبًا في البلدان العربية 

األقل نموًا. وتفوق نسبة الفقر المدقع المتوسط العالمي والمتوسطات 
في سائر المناطق النامية، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى2.

خطوط الفقر الوطنية 

تبلــغ نســبة الفقــراء، حســب خطــوط الفقــر الوطنيــة، 5.5 فــي المائة 
فــي الجزائــر، و14.4 فــي المائــة فــي األردن، وحوالــي 27 فــي المائة 

فــي لبنــان ومصــر، وتفــوق 40 فــي المائــة في بعــض البلدان األقل 
نمــوًا، لَتِصــل إلــى 46.5 فــي المائــة في الســودان، و48.6 فــي المائة 

فــي اليمــن قبــل اندالع الصراع3.

القطاع غير النظامي

ال تــزال برامــج التأميــن االجتماعــي القائمة على االشــتراكات، على 
الرغم من اإلصالحات األخيرة التي شــهدتها في بعض البلدان، شــبه 

مقتصــرة علــى العامليــن فــي القطاع النظامي واألشــخاص الذين 
يعيلونهــم، وال تغطــي أكثــر الفئــات عرضة للمخاطــر، مثل العاملين 

فــي القطــاع غيــر النظامــي، والعاطلين عن العمل، واألشــخاص ذوي 
اإلعاقة، واألطفال، وكبار الســن.

 41%
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قياس الهدف 1 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ُيعتَبر الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية 
متدنيًا. فال يمتلك أكثر من ثلَثْي البالغين حسابًا 

مصرفيًا، في حين ال تتجاوز نسبة الحاصلين على 
قروض من مؤسسات مالية رسمية 8 في المائة7.

تستهلك النفقات من األموال الخاصة على الصحة 
والتعليم في المنطقة العربية نسبة مرتفعة تبلغ 8 في 

المائة من الدخل المتاح للطبقة الفقيرة، و11 في المائة 
من الدخل المتاح للطبقة الوسطى10.

 اإلنفاق االجتماعي العام 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ُيَعــّد متوســط اإلنفــاق االجتماعــي العــام فــي المنطقــة، فــي ضــوء 
الخصائــص الديمغرافيــة الحاليــة، منخفضــاً إجمــاالً. فالبلدان الغنّية 
بالنفــط ُتنفــق حوالــي 12 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

فــي حيــن ُتنِفــق البلــدان غيــر الغنيــة بالنفــط 11 فــي المائــة تقريبــًا8، 
أي أقــّل بكثيــر مــن متوســط إنفــاق بلــدان منظمــة التعــاون االقتصادي 

والتنميــة البالــغ 21 فــي المائــة9.

تتوفر بيانات عن 6 من 14 مؤشرًا 11، وعن 5 من 7 مقاصد للهدف 1.

ما زال قياس الفقر في المنطقة العربية بأبعاده المختلفة مهمة 
صعبة. ولم يحدد سوى 12 بلدًا عربيًا خطًا وطنيًا للفقر، وعدد قليل 

من البلدان العربية يقيس الفقر بانتظام، ما يؤّدي إلى نواقص في 
المعلومات األساسية وثغرات في السياسات العامة. وعدم القدرة 

على رصد معّدالت الفقر بانتظام في السياق الوطني يضعف صالحية 
استراتيجيات القضاء على الفقر وفّعاليتها. وال تملك غالبية بلدان 

مجلس التعاون الخليجي معدالت رسمية للفقر، على الرغم من وجود 
مظاهر الفقر فيها، ال سيما في صفوف غير المواطنين. 

وُتعتَبر المؤشرات العالمية المتعّلقة بالهدف 1 غير كافية لقياس الفقر 
في بلدان المنطقة لألسباب التالية:

ال ينطبق خط الفقر الدولي المحّدد بالعيش على 1.90 دوالر في 	 
اليوم على النحو المبّين في المؤشر 1-1-1 على غالبية البلدان، 

وهي بلدان متوسطة الدخل، وال ينطبق على مجموعة بلدان 
مجلس التعاون الخليجي.

ُتعتَبر المؤشرات محدودة جغرافيًا وتعتمد على مسوح ميزانيات 	 
األسر المعيشية التي ترّكز على اإلنفاق االستهالكي. لكّن هذه 

المسوح غير منتظمة وتتطّلب منهجيات مكلفة وتقنيات معقدة. 

تحجب قياسات الفقر الوطنية فوارق كبيرة ومعلوماٍت هامة عن 	 
الفئات المهّمشة واألقّليات. ففي البلدان العربية شرائح مرتفعة 

الدخل، وفوارق في الثروات بين المناطق، واختالفات بين 
األقاليم. أما محاوالت قياس الفقر في المناطق الحضرية أو توفير 

مؤشرات دون وطنية للفقر، فتبقى عبارة عن محاوالت متفرقة.

يجري قياس الفقر بمعزل عن قياس عدم المساواة، وهذا يحّد 	 
 من قدرة واضعي السياسات على استخدام النتائج بفعالية، 

ال سيما مع تقّلص الطبقة الوسطى في المنطقة العربية.

ال تقيس المؤشرات المالية حاالت اإلقصاء على أساس الجنس  	 
في الحصول على الموارد وُفَرص العمل. ويحجب هذا النهج 

تأثير الفقر على الفتيات والفتيان، والمخاطر على كامل مسار 
حياتهم، وانتقال الفقر الحقًا عبر األجيال. 

يؤّدي القصور عن تقييم حاالت الحرمان في القدرات البشرية، 	 
ال سيما في مجاَلي التعليم والصحة، إلى إهمال الكثيرين وعدم 
الكشف عن حرمانهم. ويساهم الصراع في تفاقم هذه الثغرات 

ألن الالجئين والنازحين يواجهون المزيد من التحديات في 
الحصول على الخدمات التعليمية والصحية.
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ُيســتثنى العاملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي مــن معظم برامج 
الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى االشــتراكات فــي المنطقــة، أي 

التأميــن االجتماعــي والصحــي. وتشــير التقديــرات إلــى أّن أكثــر من 
ثلَثــْي القــّوة العاملــة فــي المنطقــة ال يشــترك فــي هــذه البرامج، وأكثر 

مــن 84 فــي المائــة مــن الســكان فــي ســّن العمل ال تشــملهم برامج 
معاشــات التقاعد. 

ويعمــل بعــض البلــدان العربيــة علــى إصــالح برامجــه. ففي عام 2013 
مثــاًل، أنشــأت ُعمــان نظــام التأمينــات االجتماعيــة للعامليــن لحســابهم 

الخــاص. وهــذا النظــام يشــمل مخّصصــات لكبار الســن، وذوي اإلعاقة، 
والناجيــن مــن الحــوادث. وفــي عــام 2017، اعتمد المغــرب برنامجًا 

للتأميــن االجتماعــي والصحــي للعامليــن لحســابهم الخــاص. وتغطــي 
برامــج التأميــن فــي تونــس العامليــن في الزراعة. 

وتتحــّول آليــات الحمايــة االجتماعيــة غيــر القائمــة على االشــتراكات 
فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة نحــو المخصصــات النقديــة لفئات 

محــددة وخفــض اإلعانــات أو إلغائها.

.ILO, 2017; ESCWA, 2018a :المصدر

العوائق الرئيسية أمام القضاء على الفقر بجميع أشكاله في المنطقة العربية

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 1 في المنطقة العربية

يســتند الهــدف 1 إلــى فهــٍم واســع النطاق للفقــر ويتضّمن أبعادًا 
معّقــدة، بمــا فــي ذلك المســاواة واإلدماج فــي الحصول على 

المــوارد، والخدمــات، والمشــاركة. وهــو يشــتمل على نهــٍج قائم على 
حقوق اإلنســان، والمســاواة بين الجنَســين، والقدرة على الصمود، 

واالســتدامة، وهــو أيضــًا مهم جــدًا لتحقيق العدالــة االجتماعية.

ينصّب تركيز الهدف 1 على أطر السياسات العامة التي تنتج وتزيد 
من تفاقم الفقر بجميع أشكاله. من هذا المنطلق، يتشابك تنفيذه مع 

جميع أهداف التنمية المستدامة األخرى، ال سيما الجهود الرامية 
إلى تحقيق األهداف 2، و3، و4، و5، و6، و8، و10، و11، و13، إضافًة 
إلى الهدفين 16 و17. أما المقاصد المتعّلقة بالهدف 1 التي ترّكز على 

وسائل التنفيذ فُتلقي الضوء على األطر العالمية واإلقليمية التي 
من شأنها تيسير العمل الذي ُيراعي مصالح الفقراء على المستوى 

الوطني. بالتالي، يجمع الهدف 1 بين التركيز على سياسات التنمية 
المستدامة بأبعادها االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية من جهة، 

والتركيز على الحوكمة على الصعد المحلية، والوطنية، واإلقليمية، 
والعالمية من جهة أخرى. بالنسبة إلى المنطقة العربية، وكما تبّين 

في التقييمات العالمية للتقّدم المحرز في تحقيق الهدف 1، تتشابك 
أوجه القصور المتعّلقة بالسياسة العامة االقتصادية مع تحديات 
الحكومة التي تجعل العديد من األشخاص الفقراء فقراَء بأبعاد 

متعّددة، وتؤّدي إلى تفاوتات على المستويين دون اإلقليمي ودون 
الوطني، وإلى ارتفاع عدم المساواة واإلقصاء12. 

ارتفاع مستويات عدم المساواة 

الحّد من الفقر مرتبط بتحقيق قدر أكبر من المساواة، وكلٌّ منهما يعّزز اآلخر. فارتفاع أوجه عدم المساواة في الدخل وأوجه 
عدم المساواة األخرى غير المتعّلقة بالدخل يصّعب عملية الحّد من الفقر، حتى إذا كانت االقتصادات آخذًة في النمو. في البلدان 

العربية، ُيعتَبر عدم المساواة في الدخل من بين األعلى في العالم )الهدف 10(. وال يكفي النمّو االقتصادي النتشال الناس من الفقر، 
 ألن السياسات الرامية إلى توزيع فوائد هذا النمّو إّما غائبة وإّما غير فّعالة. 

عدم دّقة القياس وكفاية البيانات 

من األساسي تحديد َمن هم الفقراء وكيف يظهر فقرهم لوضع سياسات مالئمة وشاملة للجميع. ويطرح قياس الفقر ورصده 
إشكاليات عّدة في المنطقة لسبَبْين. يرتبط السبب األّول بنوعية عملية جمع البيانات، ووتيرتها، وانتظامها. فالمسوح غير شاملة أو 

متكّررة بما فيه الكفاية؛ والقدرة محدودة على إجرائها وتحليلها بدّقة؛ ومن الثغرات الهامة األخرى أيضًا عدم توفر بيانات مفّصلة 
حسب الجنس، والعمر، والوضع من حيث الهجرة، وغيرها.

أما السبب الثاني فيتعّلق بخصائص القياسات العالمية والنواقص التي تشوبها لدى تقييم الفقر في منطقة تتصف بالتنّوع. فخط 
الفقــر الدولــي أو خــط الفقــر األدنــى الُمســتخَدمان عــادًة فــي المقارنــات الدوليــة يمكــن أن يعكســا معّدالت الفقر المدقــع في البلدان 

العربية األقل نموًا أو البلدان العربية المتأّثرة بالصراع. إاّل أّن خطوط الفقر الوطنية ُتعتَبر أكثر جدوى بالنســبة إلى البلدان العربية 
األخــرى. فالتركيــز علــى الفقــر المدقــع يدعــم خالصــة غيــر واقعيــة مفادهــا أّن الفقر منخفض على صعيــد المنطقة، وهذا األمر يؤّدي 

إلــى ثغــرات فــي اســتجابة السياســات العامــة كمــا يقــّوض الجهــود الوطنية الرامية إلى قيــاس الفقر والتصدي له. 

باإلضافة إلى ذلك، ال تتّم االستفادة بالكامل من قياسات الفقر المتعّدد األبعاد التي تأخذ في الحسبان أشكال الحرمان 
المختلفة. وبالنتيجة، تقّل قدرة واضعي السياسات على تقييم الحرمان لناحية القدرات أو الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة، 

 وعلى ربط تنفيذ الهدف 1 باألهداف األخرى.

16
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عدم مالءمة الظروف والسياسات االقتصادية

لم تُخض معظم البلدان العربية التحّول االقتصادي الهيكلي الذي ُيتيح العمل الالئق، ويطّور القطاعات العالية اإلنتاجية )الهدف 8(، وُيعيد 
توزيع مزايا النمّو االقتصادي لتشمل الفقراء )الهدف 10(. وعلى الرغم من فترات شهدت نشاطًا اقتصاديًا قويًا، تجاوزت نسبة البطالة 10 

في المائة في عام 2017. وحيثما اسُتحِدَثت ُفَرص العمل، كانت بأجور زهيدة، وترّكزت في قطاعات ذات قيمة مضافة متدّنية13.

وغالبًا ما تكون الخيارات المتعّلقة بسياسة االقتصاد الكّلي، ال سيما خيارات السياسة المالية، مفصولة عن األهداف اإلنمائية 
ودورها في إعادة التوزيع، حيث ترّكز بداًل من ذلك على االستقرار النقدي وتوليد النمو االقتصادي. وعلى أثر اّتخاذ تدابير التقّشف، 

يؤول اإلنفاق االجتماعي للحكومة إلى جمود أو مزيد من التراجع كحّصة من الناتج المحلي اإلجمالي. وما زالت نوعية التعليم 
الرسمي، والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات األساسية، سّيئة أو غير متكافئة، وهذا ما ُيفقدها الفعالية في الحّد من الفقر14. 

عدم المساواة في النظام االقتصادي العالمي

تجدر اإلشارة إلى مشكلة أخرى من مشاكل النظام المالي الدولي السائد وقوى العولمة التي تحّد من خيارات ومساحة السياسات 
اإلنمائية للبلدان. في الواقع، ُيعاني العديد من البلدان العربية نقصًا في الموارد المالية المحلية في ظّل تصاعد المديونية العامة، حتى 

عندما تواجه هذه البلدان الشروط المفروضة من الخارج التي تحّد من دور السياسات المالية والنقدية في التنمية االجتماعية15. 

ضيق مفهوم الحماية االجتماعية 

تعمل البلدان العربية على طرح تدابير جديدة لتوسيع نطاق ُنُظم الحماية االجتماعية، لكّن االستراتيجيات والخدمات تغلب عليها 
التجزئة والتغطية المحدودة. فما زالت ُنُظم الحماية االجتماعية في المنطقة تعتمد بقدر كبير على برامج االشتراكات على أساس 

 الدخــل، التــي هــي إقصائيــة بطبيعتهــا، ال ســيما فــي ظــل انتشــار العمل غيــر النظامي، وانخفاض المشــاركة االقتصادية للمرأة، 
وارتفــاع معــّدالت البطالة16.

وفــي حــاالت كثيــرة، ُينَظــر إلــى الحمايــة االجتماعيــة من مفهومٍ ضّيق باعتبارها مســاعدًة اجتماعية على شــكل إعانات. وغالبًا ما 
تكون أداًة هامشية في السياسات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تدابير السياسات االقتصادية، بداًل من أن تكون شرطًا أساسيًا 

قائمــًا علــى الحقــوق لتســريع التقــدم فــي تحقيــق التنميــة االجتماعية، وبناء القدرات البشــرية، وتوســيع األمان ليشــمل جميع الفئات 
االجتماعية على مدى الحياة17.

الصراع والنزوح 

يؤّدي الصراع وما ينجم عنه من نزوح إلى اإلطاحة بالتقدم المحرز على مسار الهدف 1، وإلى تفاقم أوجه الفقر والمخاطر. فتأثير 
الصراعات الدائرة في المنطقة طويل األجل وقد يبقي األسر المعيشية في براثن الفقر من جيٍل إلى آخر. فمعّدل الفقر الوطني في 
اليمن الذي كان في حدود 48.6 في المائة في عام 2014، يتجاوز اليوم 80 في المائة18. والتقديرات مماثلة في الجمهورية العربية 
السورية19. ويؤّدي تدمير أو إضعاف البنى التحتية وتأثير الصراع على االقتصاد إلى تفاقم الفقر وزيادة تعّرض الفقراء  لمخاطر، 

مثل المجاعة والمرض واألمّية. 

عرضة لإلهمال

ال يزال بعض األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية خارج نطاق 
قياس الفقر ومستويات الحرمان. فتسقط احتياجاتهم وأصواتهم 

من السياسات العامة والخدمات والميزانيات، ويتعّرضون لمزيد من 
الحرمان. وفي المنطقة العربية، عدد كبير من األشخاص ال تشملهم 
ُنُظم الحماية االجتماعية، وهم ضمن الفئات األكثر عرضة لإلهمال. 

وداخل األســر المعيشــية، كما داخل المجتمعات، قد يزداد الحرمان 
فــي صفــوف الذيــن يعانون أشــكااًل متعــّددة ومتداخلة من عدم 

المســاواة أو المخاطر:

تؤّدي القيود المفروضة على حركة المرأة ووصولها إلى العدالة 	 
وحصولها على األراضي والموارد االقتصادية، إلى إقصائها من 

القوى العاملة المنتجة، وتقويض إمكاناتها، وتعرضها لمزيد من الفقر 

والتبعية. وال تحسب قياسات الفقر عبء أعمال الرعاية الذي ُيلقى 
عادًة على عاتق المرأة، فيؤّثر على رفاهها، لما يستهلك من وقٍت يمكن 
أن تستفيد منه في أنشطة أخرى. فالوقت الذي تستغرقه النساء في 
العمل غير المدفوع األجر في البلدان العربية أطول بأربع إلى سبع 

مرات من الوقت الذي يستغرقه الرجال في هذا النوع من العمل.

نادرًا ما ُيحسب فقر األطفال في قياسات الفقر العادية. فالوقائع عن 	 
فقر األطفال ما زالت نادرة في البلدان المرتفعة الدخل، وكذلك في 
ظروف الصراعات. وُيالحظ أّن األطفال في المناطق الريفية، الذين 

ينتمون إلى أسر يرأسها شخص غير متعّلم أو من ذوي التحصيل 
العلمي المتدني، وُتواِجه الفقر الماّدي، هم أكثر عرضة للفقر المتعّدد 
األبعاد. وقليلٌة جدًا هي برامج المساعدة االجتماعية التي ترّكز على 
 األطفال، في حين أّن السياسات االجتماعية واالقتصادية عمومًا 

الهــدف 1: القضاء على الفقر
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ال تنطوي على فرص لالستثمار في األطفال وحماية حقوقهم20. 
ونشأ، نتيجة الصراعات، جيٌل من األطفال المشّردين وغير الملتحقين 
بالمدارس، يواجهون عواقب مدى الحياة ويصطدمون بقيود قد 

تحول بهم دون آفاق االزدهار والعمل الالئق واالكتفاء الذاتي. 

تندر مصادر البيانات حول مستويات الدخل ومعّدالت الفقر 	 
وتوفير الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. لكّن 

عدم حصول هؤالء على خدمات النقل والتعليم، وُفَرص 
العمل، والخدمات األساسية، يحّد من المشاركة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية، ويزيد من مخاطر التهميش والفقر21.

تزداد احتماالت انعدام األمن المالي واالعتماد على الغير مع  	 
التقّدم في السّن، ال سيما في حالة النساء، والعاملين لحسابهم   

الخاص، والعاملين في الزراعة والقطاع غير النظامي، وذلك في  
غياب برامج معاشات التقاعد الشاملة للجميع22.

القوى العاملة خارج القطاع النظامي: تسّجل المنطقة العربية معّدل 
بطالة مرتفعًا يبلغ 10.3 في المائة، أي ضعف المتوسط العالمي. وَيِصل 
هذا المعّدل إلى 26.1 في المائة بين الشباب23. وتسجل المنطقة نسبة 

مرتفعة للعمل غير النظامي، باستثناء القطاع الزراعي، تتراوح في 
بعض البلدان بين 45 في المائة وأكثر من 75 في المائة من مجموع 
القوى العاملة )المؤشر 8-3-1(24. وينتشر الفقر أكثر بين العاملين في 

القطاع غير النظامي، ال سيما مع ارتفاع ِنَسب اإلعالة األسرية، كما هي 
الحال في المنطقة العربية. ويلجأ العاطلون عن العمل والعاملون في 
القطاع غير النظامي، شأنهم شأن سواهم من الذين هم خارج معظم 

ف فردية غالبًا  ُنُظم الحماية االجتماعية، إلى اعتماد استراتيجيات تكيُّ
ما تكون باهظة التكلفة وقليلة الفعالية.

القوى العاملة المهاجرة: تضّم البلدان العربية أعلى نسبة من 
العّمال المهاجرين في العالم، يشّكلون 41 في المائة من مجموع 

القوى العاملة25. وتعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي على العّمال 
المهاجرين في القطاع النظامي، وفي األعمال المنزلية.

ويعاني العّمال المهاجرون في جميع أنحاء المنطقة تهميشًا اجتماعيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا. وغالبًا ما يواجهون قيودًا على الحركة، 

ويفتقرون إلى الحماية االجتماعية وإلى إمكانية اللجوء إلى آليات 
التمثيل للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية26.

الالجئون والنازحون داخليًا: يكافحون من أجل الحصول على 
الخدمات األساسية، مثل التعليم والصحة. والصراعات الطويلة، 

والتبعات الجغرافية السياسية للنزوح، وعدم إمكانية التنّبؤ بالمساعدة 
اإلنسانية، لها أيضًا انعكاسات سلبية على ُفَرصهم ورفاههم العام. 

وتستضيف المنطقة العربية حاليًا 8.7 مليون الجئ، بينهم 5.4 مليون 
فلسطيني. وفي المنطقة أكثر من 14.9 مليون شخص من النازحين 

داخليًا27. ويؤّدي الصراع أيضًا إلى زيادة حاالت اإلعاقة والمرض 
المزمن، وتدمير الموارد الطبيعية والمادية، وتفكيك شبكات الدعم28.
وقــد يبقــى الالجئــون والنازحــون داخليًا عرضــة للمخاطر مع الوقت، 

وال سيما مع احتمال انتقال الفقر عبر األجيال. 

البلدان األقل نموًا: يرتبط الفقر في البلدان األقل نموًا باستمرار انتشار 
الجوع والحرمان من المتطلبات األساسية. وهو يترّكز في المناطق 

الريفية حيث ما زاَل القطاع الزراعي المتعثر المصدر الرئيسي للعمل 
والعيش. وقد تأتي تقديرات حاالت الحرمان في هذه البلدان أقل مما 

هي عليه في الواقع، عند رسم صورة عن المنطقة تجمعها مع بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــي من أغنــى البلدان في العالم. وداخل 

البلدان األقل نموًا، تسّجل أيضًا فوارق في معّدالت الفقر، إذ تتفاقم 
في المناطق الريفية النائية في السودان أو اليمن مثاًل فتؤدي إلى مزيد 
من التهميش. وتتلّقى البلدان األقل نموًا في المنطقة العربية مساعدة 
إنمائية قليلة، ال تتناسب مع مستوى الدخل والتنمية فيها )الهدف 10(29.

لقضية دولة فلسطين، الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي المزمن، 
في انتهاك للقانون الدولي، تأثيٌر بالغ على جهود القضاء على الفقر. 

فمصادرة األراضي والموارد الطبيعية، وفرض قيود على التنّقل 
والحصول على الموارد والخدمات، والحصار على غّزة، وهدم المنازل، 

واالحتجاز التعّسفي، عوائق تقّوض جهود التنمية واالستدامة 
االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، وتتفاعل في جو من تفاقم 

البطالة، وصعوبة الوصول إلى األسواق، وعدم االستقرار، والعنف. 
 ويبلغ معّدل فقر األطفال في دولة فلسطين، حسب التقديرات، 

66 في المائة عمومًا، ويصل إلى 100 في المائة في غّزة، قياسًا إلى 
دليل الفقر المتعّدد األبعاد المعدل حسب السياق السائد.

في ُمُدن مثل صنعاء والقاهرة، يترّكز الفقر عادًة في أراٍض مترّدية 
حيث يعاني السكان سوء المرافق الصحية، وعدم إمكانية الحصول 

على المياه المأمونة، وحيث تحُدث موجات الجفاف، والفيضانات، 
وموجات الحّر، وهي ظروف ترتبط بالعديد من المشاكل الصحية، ال 

سيما األمراض المنقولة بواسطة الماء. وغالبًا ما تشّكل األحياء الفقيرة 
مواقع لإلنتاج الصناعي على نطاق صغير، باستخدام العمل غير النظامي 

للبالغين واألطفال، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر صحية أثناء العمل. 

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 1

.UNICEF, 2017; ESCWA and others, 2017 :المصــدر

.El-Zein and others, 2014 :المصــدر

فــي الهــدف 1 أقــوى تعبيــر عــن طابــع خّطــة عام 2030 الشــاملة غير 
القابلــة للتجزئــة، التــي تنشــد التنميــة المســتدامة لــكل فــرد في كل 
مــكان. ويربــط الهــدف العدالــة االجتماعية والمســاواة بالسياســات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة، والتقــدم فــي تحقيقــه هــو تقــّدم على 

مســار األهــداف 8، و10، و16، و17.وال بــّد، علــى الصعيــد العالمــي، 
ُظــم الماليــة والتجاريــة الدوليــة وآليــات الحوكمة لدعم  مــن إصــالح النُّ

اســتدامة الجهــود الوطنيــة وفعاليتهــا. يســتلزم التقــدم فــي تحقيق 
الهــدف 1 مــن المنطقة.
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 وضع مؤشــرات دقيقــة وجمع بيانات . 1
ذات جــودة عالية بانتظام:

م إلى البلــدان األقل نموًا  . 2 تعزيــز الدعــم الُمقدَّ
تماشــيًا مــع االلتزامــات وخطط العمــل العالمية، 

 بمــا فيهــا برنامــج عمل اســطنبول للعقد 
:2020–2011

إعادة ربط سياسات االقتصاد الكّلي بالتنمية   . 3
االجتماعية:

تصميم وتنفيذ ُنُظم حماية اجتماعية شاملة   . 4
وعامة وقائمة على الحقوق:

االســتثمار فــي المســوح الكميــة والنوعيــة الوطنيــة ودون 	 
الوطنيــة واإلقليميــة لجمــع البيانــات علــى نحــو دوري.

 اعتمــاد طــرق قيــاس الفقــر المتعــّدد األبعــاد، وتحســين 	 
تصنيــف البيانــات حســب الجنــس ومــكان اإلقامــة والســّن 
 واإلعاقــة، والوضــع مــن حيــث الهجــرة، واالنتمــاء اإلثني، 

وغيــر ذلــك مــن الخصائص.

 قيــاس المؤشــرات المختلفــة للحرمــان علــى مســتوى 	 
 مجموعــات البلــدان، والبلــدان، والمجتمعــات المحليــة، 

واألســر المعيشــية، واألفراد.

ُظــم اإلحصائيــة 	   إدراج قيــاس فقــر األطفــال ضمــن النُّ
 الوطنيــة لضمــان الحصــول علــى المزيــد مــن البيانــات 
 المنتظمــة التــي تســمح بتحليــل االّتجاهــات لتوجيــه 

تدابيــر السياســة العامــة.

 قيــاس الحرمــان فــي األزمــات، مثل تقديــرات فقر األطفال 	 
فــي حاالت الطوارئ.

 جمــع البيانــات والمعلومــات عــن فعاليــة الوصــول إلــى 	 
 الحمايــة االجتماعيــة وتغطيتهــا علــى المســتويات 

المحليــة.

اســتخدام سياســات االقتصــاد الكّلــي إلتاحــة ُفــَرص عمــل منتجــة 	 
مــع ضمــان تقاســم فوائــد التنميــة علــى نطــاٍق واســع بيــن مختلــف 

الفئــات االجتماعيــة والمناطــق. ويتطّلــب ذلــك التوفيــق بيــن 
السياســات النقديــة والماليــة والقطاعيــة، وإرادة سياســية 

إلدارة المفاضــالت وحشــد المــوارد للتغّيــرات الطويلــة األجــل 
بــداًل مــن الحلــول القصيــرة األجــل فــي السياســة العامة. 

 اإلســراع فــي وضــع حــدود دنيــا للحمايــة االجتماعيــة 	 
 مــن أجــل توفيــر األمــان للجميــع، مــع بنــاء الفوائد 

تدريجيــًا. 

وضــع ُنُظــم حمايــة غيــر قائمــة على االشــتراكات وممّولة من 	 
الضرائــب نظــرًا إلــى حجــم القــوى العاملة فــي القطاع غير 

 النظامــي، ال ســيما فــي البلــدان األقــل نموًا حيــث يرتفع 
معــّدل انتشــار الفقر. 

زيــادة المســاعدة اإلنمائيــة ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا مــن 	 
أجــل التنميــة المســتدامة.

تعزيــز بنــاء القدرات.	 

تشــجيع الحلــول الســلمية، ودعــم المؤسســات التمثيليــة 	 
والشــاملة والفّعالــة علــى جميــع المســتويات.

 إعــادة توجيــه السياســة الماليــة ألداء دورها في إعادة 	 
 التوزيع، وضمان تقاســم فوائد النمّو على نطاٍق واســع إلى 
 جانب توفير االســتثمارات االجتماعية األساســية، بما في 

ذلــك ُنُظــم الحماية االجتماعية.

 مكافحــة الفســاد، وتعزيــز الشــفافية فــي الماليــة العامة، 	 
وتحســين آليــات المســاءلة عن اإلنفــاق المالي.

ُظــم الضريبيــة مــن أجــل زيــادة االعتمــاد 	   إصــالح النُّ
 علــى الضريبــة التصاعديــة المرتبطــة باإلنفــاق 

االجتماعــي. 

ضمــان االســتخدام الفّعــال والمســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 	 
 وتوفيــر ُفــَرص الحصــول علــى الميــاه والطاقــة والغــذاء 

للجميــع، ال ســيما أكثــر الفئــات عرضــة للمخاطــر.

االستثمار في اإلمكانات البشرية، ال سيما إمكانات . 5
األطفال والشباب، لتمكينهم من إيجاد سبل 

عيش مستدامة، والمساعدة على وقف انتقال 
الفقر عبر األجيال:

 سّد الثغرات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 	 
والتعليم وتحسين نوعيتها. 

 معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على الموارد 	 
والخدمات على المستوى دون الوطني.

وضــع اســتراتيجيات تجمع بين المســاعدة . 6
اإلنســانية والتنمية المســتدامة  والمعونــة  

الطويلة األجل: 

 فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــات أو الخارجــة منها، 	 
والتركيــز علــى ضمــان المشــاركة الواســعة لجميــع الجهات 

المعنيــة، بمــا فــي ذلــك الفئــات االجتماعيــة والمجتمــع المدني 
 والحكومــات المحليــة، والســعي  إلــى حشــد التمويــل على 

المــدى البعيد.
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 1-1
القضاء علــى الفقر المدقع للناس أجمعين 

أينمــا كانــوا بحلول عام 2030، وهو ُيقاس حالياً 
بعدد األشــخاص الذين يعيشون بأقّل من 

1.25 دوالر في اليوم

 2-1
تخفيض نســبة الرجال والنساء واألطفال 

من جميــع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع 
أبعاده وفقــاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف 

علــى األقل، بحلول عام 2030

 3-1
اســتحداث ُنُظم وتدابير حماية اجتماعية 

مالئمة علــى الصعيد الوطني للجميع ووضع 
حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واســعة 

للفقــراء والضعفاء بحلول عام 2030

 1-1-1
نســبة السكان الذين يعيشون دون خط 

الفقر الدولي، بحســب الجنس، والعمر، 
والوضــع الوظيفي، والموقع الجغرافي 

)حضري/ريفي(

 1-2-1
نســبة السكان الذين يعيشون دون خط 

الفقر الوطني، بحســب الجنس والعمر

 1-3-1
نســبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/
ُنُظم للحماية االجتماعية، بحســب الجنس، 

وبحســب الفئات السكانية، كاألطفال، 
والعاطلين عن العمل، والمســّنين، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، والحوامل، 
واألطفــال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات 

العمل، والفقراء، والضعفاء

 2-2-1
نســبة الرجال، والنساء، واألطفال من جميع 

األعمــار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده 
وفقاً للتعاريف الوطنية

 لبيانــات البلدان، يمكن االطالع على مرفق 
هذا الفصل.

مالحظــة: بمــا أّن خطــوط الفقر الوطنيــة خاصة بكل بلــد، ال يتوفر 
مجمــوع علــى المســتوى اإلقليمــي أو العالمي. يمكــن االطالع على 

 مســتودع البيانــات الوصفّية لمؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة 
 .)United Nations Statistics Division, 2019b(

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 نســبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الدولي )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين تشملهم برامج المساعدة 
االجتماعية )بالنســبة المئوية(، والُخمس األفقر من الســكان 

الذين تشــملهم برامج المســاعدة االجتماعية )بالنسبة المئوية 
من السكان(
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مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديــرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الســودان )2009(، األردن وتونس )2010(، 
الجزائر ودولة فلســطين ولبنان )2011(، العراق )2012(، جزر القمر وجيبوتي 

)2013(، موريتانيــا واليمن )2014(، ومصر )2015(.

مالحظة: بما أّن نســبة الســكان الذين تشملهم برامج المساعدة 
االجتماعية يمكن أن تشــمل أيضاً الُخمس األفقر، ُنشــير إلى هذه الفئة 

األخيرة كحّصة من مجموع الســكان )أي تضرب بـ0.2(. وُترّجح جميع 
المتوســطات حسب عدد الســكان بالرجوع إلى التقديرات السكانية 

 United Nations Population Division, 2017; United( )2015( األحــدث
Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التالية: مصر )2008(، الســودان ودولة فلســطين والمغرب )2009(، 

األردن وتونــس )2010(، جيبوتي والعراق )2012(، وموريتانيا )2014(. 
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الهــدف 1: القضاء على الفقر

 4-1
ضمان تمّتع جميع الرجال والنســاء، وال سيما 

الفقــراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في 
الحصــول على الموارد االقتصادية، وكذلك 

حصولهم على الخدمات األساســية، وعلى حّق 
امتــالك األراضي والتصّرف فيها وغيره من 
الحقوق المتعّلقة بأشــكال الملكية األخرى، 

وبالميــراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، 
والتكنولوجيــا الجديدة المالئمة، والخدمات 

الماليــة، بما فــي ذلك التمويل المتناهي الصغر، 
بحلول عام 2030

 5-1
بنــاء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة 

علــى الصمود، والحّد من تعّرضها وتأّثرها 
بالظواهــر المتطّرفة المتصلة بالمناخ 

وغيرهــا من الهّزات والكوارث االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئية بحلول عام 2030

 1-4-1
نســبة السكان الذين يعيشون في أسر 

معيشــية يمكنها الحصول على الخدمات 
األساسية

 1-5-1
عدد األشــخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 

 تضّرروا مباشــرًة بسبب الكوارث من بين 
كل 100,000 شخص

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-4-1
نســبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم 

حقــوق مضمونة لحيازة األرض، و)أ( لديهم 
مســتندات ُمعتَرف بها قانوناً، و)ب( يعتبرون 

حقوقهم في األرض مضمونة، بحســب 
الجنس ونوع الحيازة

الشــكل 3 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل
100,000 شخص
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مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شــخص. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية )2009(، اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس 

)2013(، المغرب )2014(، األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين 
ولبنان ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 
)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

)ب( عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص
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مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن 
واليمن )2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، 

تونس ودولة فلســطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، 
األردن والصومــال والكويت ومصر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي والكويت 
)2011(، تونس وجزر القمر )2013(، المغرب )2014(، األردن والســودان 

ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(.

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 

الشــكل 4 عدد المســاكن المتضّررة بسبب الكوارث، وعدد 
المســاكن المدّمرة بسبب الكوارث

الشــكل 5  الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشرًة إلى الكوارث 
)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية( 

 2-5-1
الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشرًة 

إلــى الكوارث مقابل الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي

 3-5-1
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً مع 
إطار ســنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030-2015

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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الهــدف 1: القضاء على الفقر

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 4-5-1
نســبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث 
تمشياً مع االســتراتيجيات الوطنية للحد من 

مخاطر الكوارث

1-أ-1
نســبة الموارد المولدة محلياً التي تخصصها 

الحكومة مباشــرًة لبرامج الحد من الفقر
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

1-أ 
كفالة حشــد موارد كبيرة من مصادر متنّوعة، 

بمــا في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي 
المعــّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال 

ســيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من 
الوســائل التي يمكن التنّبؤ بها من أجل تنفيذ 
البرامج والسياســات الرامية إلى القضاء على 

الفقر بجميع أبعاده

مالحظــة: ترتبط حصة مجموع اإلنفــاق الحكومي على التعليم باإليرادات 
المتوفرة ومســتوى التنمية والسياســات، ما يعني أّن الحصة المرتفعة 

أو المنخفضــة تــدل على أمور مختلفة للبلدان المختلفة. في هذا الســياق، 
ُتعتَبــر الحّصــة األعلى بمثابــة نتيجة أفضل )من منظور البلد النامي(. 

والمجاميع هي متوســطات حســابية غير مرّجحة. ويشمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 

للبلــدان التالية: الجزائر ومصر والمملكة العربية الســعودية واليمن 
)2008(، الجمهورية العربية الســورية والسودان والمغرب )2009(، 

جيبوتــي )2010(، لبنــان )2013(، قطر )2014(، تونس وجزر القمر )2015(، 
األردن والبحريــن وُعمان وموريتانيا )2016(.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 1-5-1 ]عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )العدد([ و1-5-2 ]الخســائر االقتصادية التي ُتعزى مباشــرًة إلى الكوارث 

)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية([.

الشــكل 6 نســبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات 
األساســية، التعليم )بالنسبة المئوية(

1-أ-2 
نســبة مجموع اإلنفــاق الحكومي على 

الخدمــات األساســية )التعليم والصحة 
والحمايــة االجتماعية(

1-أ-3 
المجمــوع اإلجمالي للمنح والتدفقات الوافدة 
ص  التي ال تســتتبع اقتراض ديون، والتي ُتخصَّ

مباشــرًة لبرامج الحد من الفقر محسوباً 
كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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1-ب-1 
نســبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي والمتكرر 

المخصــص للقطاعات التي تفيد المرأة 
والفقــراء والفئات الضعيفة على نحو غير 

متناسب

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

1-ب 
وضع أطر سياســاتية سليمة على الصعيد 

الوطني واإلقليمي والدولي، اســتناداً إلى 
اســتراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء 

ومراعية للمنظور الجنســاني، من أجل تسريع 
وتيرة االســتثمار في اإلجراءات الرامية إلى 

القضاء على الفقر



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

24

1 .  .Abu-Ismail and Kiswani (forthcoming) .POVCAL.NET ،حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مجموعات بيانات البنك الدولي اإللكترونية
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 الهــدف 2: القضــاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحّســنة وتعزيز الزراعة المستدامة

تعتمد المنطقة العربية اعتماداً كبيراً على واردات األغذية، ما يجعلها عرضة للتأّثر بتقّلبات التجارة العالمية وبعدم التكافؤ في التبادل 
التجاري. واإلنتاجية الزراعية منخفضة في كثير من البلدان. وكثيراً ما تكون الممارسات الزراعية غير مستدامة، ما يحّد من توفر الغذاء 
بكلفة ميسورة في األجلين المتوسط والطويل. وتؤّدي ندرة المياه وتغّير المناخ والتوّسع الحضري المتزايد إلى تفاقم هذا الوضع. 
ويستمر ارتفاع معّدالت الجوع ونقص التغذية، وال سيما نتيجًة لتفشي الصراعات، إضافة إلى أّن جيوب الجوع المزمن الحاد منتشرة 

في مختلف أنحاء المنطقة. ويتوّقف إحراز التقّدم في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة على توظيف استثمارات 
مخّصصة ومنظمة في الزراعة المستدامة، وعلى استخدام المعرفة والتكنولوجيات لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ومنعته، وعلى إنهاء 
الصراعات. والتعاون اإلقليمي أساسي لتعزيز بناء المنعة، وإلحراز تقّدم في تنفيذ خّطة مشتركة لتحسين حوكمة التجارة العالمية. 

وقائع

تــؤّدي الصراعــات إلــى ارتفــاع مســتويات نقــص 
التغذيــة فــي المنطقــة1. ويعيــش ثلثــا الذيــن يعانــون 

مــن الجــوع فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات2، حيــث 
طــال الدمــار البنيــة التحتيــة لإلنتــاج، وتقّطعــت 

سالســل القيمــة الغذائيــة، وُهجــرت األراضــي 
الزراعيــة بفعــل تضّررهــا أو نــزوح الســكان. 

تتفاقم صعوبة حصول الفقراء والنازحين 
على ما يكفي من الغذاء في الكثير من 

األحيان بسبب عدم كفاية خدمات الرعاية 
الصحية والمياه والصرف الصحي، ما 

يحول دون االستفادة من المغذيات على 
نحو مالئم3.

ال يقتصر غذاء غالبية الرضع دون السّتة أشهر في المنطقة 
على الرضاعة الطبيعية8. فمقارنًة بمناطق أخرى، تسّجل 

البلدان العربية والمجاورة لها أعلى تقديرات للخسائر في 
الدخل القومي اإلجمالي، بفعل العجز اإلدراكي الناتج 

عن ممارسات تغذية الرضع )0.98 في المائة(. ويبلغ هذا 
المعّدل ضعف المتوسط العالمي )0.49 في المائة(9.

السمنة 

تسّجل المنطقة العربية معّداًل من أعلى معّدالت السمنة في العالم، 
وخاصة بين النساء، وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ 

معّدالت السمنة 33 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
و28 في المائة في بلدان المشرق العربي، و23 في المائة في بلدان 

المغرب العربي، و9 في المائة في البلدان األقل نموًا10. 

 معظم الذين يعانون نقص 
 التغذية يعيشون في المناطق 

الريفية

 تســّجل البلــدان العربيــة األقــل نمــوًا أعلــى معــّدالت نقص 
 التغذيــة فــي العالــم، وقــد طــال 25.2 فــي المائة من الســكان 

 فــي الســودان فــي عــام 2016، و34.4 فــي المائة من الســكان 
 فــي اليمــن. وبلــغ نقــص التغذيــة مســتويات مرتفعــة في 

 بلــدان أخــرى، منهــا العــراق حيــث طــال 27.7 فــي المائة من 
 الســكان4. ويعيــش معظــم الذيــن يعانــون نقــص التغذية 
 فــي المناطــق الريفيــة، حيــث الزراعــة هــي مورد الرزق 

األساســي للكثيريــن5.

 25% <
تحّل المنطقة العربية في صدارة مناطق العالم المستوردة لألغذية، وتسّجل 

 بلدان كثيرة عجزًا كبيرًا في ميزان تجارة المواد الغذائية. وتستورد 
المنطقة ما يفوق 25 في المائة من القمح المتداول في األسواق العالمية6.

37.6%
يعاني من التقّزم 37.6 في المائة من األطفال دون ســن الخامســة 
فــي البلــدان األقــل نموًا، وُســّجلت معــّدالت مقلقة في بلدان أخرى، 
منهــا مصــر حيــث وصــل معــّدل التقّزم إلــى 22.3 في المائة في عام 

2014، والجمهوريــة العربيــة الســورية حيــث وصــل إلى 27 في المائة 
فــي عــام 2009، أي قبــل انــدالع الصراع7. وتتراوح مســتويات الهزال 
لــدى األطفــال بيــن 3.3 فــي المائــة في بلــدان المغرب العربي و16 في 

المائــة فــي البلدان األقل نموًا.

2
3
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قياس الهدف 2 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتراوح نسبة التشغيل في القطاع الزراعي من مجموع 
التشغيل بين 9.4 في المائة في الجزائر و19 في المائة 

في العراق ونحو 38 في المائة في المغرب13. وفي 
البلدان األقل نموًا، تناهز هذه النسبة 35 في المائة في 
اليمن، و40 إلى 50 في المائة في جزر القمر وجيبوتي 
والسودان وموريتانيا؛ و72 في المائة في الصومال14.

ُيعتبر االستثمار العام في الزراعة في المنطقة منخفضًا 
مقارنًة باالستثمار في القطاعات االقتصادية األخرى. 

ويبلغ مؤشر التوّجه الزراعي 0.28 فقط، وهو ثاني 
أدنى المؤشرات بين جميع المناطق، ويعادل نصف 

المتوسط العالمي15.

ُيتوقع أن ينخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة 21 في المائة 
بحلول عام 2080 نتيجة لتغّير المناخ16. وقد ينخفض 

مردود بعض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 30 و60 
في المائة في بعض المناطق في حال لم ُتّتخذ 

إجراءات للتصّدي الرتفاع درجات الحرارة والتغّيرات 
في أنماط هطول األمطار17. 

بلــغ متوســط معــّدل النمــو الســكاني فــي البلدان 
العربيــة 1.9 فــي المائــة ســنويًا بيــن عامــي 2015 

و2020، وهــو ثانــي أســرع المعــّدالت فــي العالم بعد 
أفريقيــا حيــث يبلــغ 2.5 فــي المائــة18. ويــؤّدي النمو 

الســكاني الســريع إلــى زيــادة الطلــب علــى الغذاء، 
وتفاقم الضغوط على الموارد الطبيعية، ويسهم في 

زيــادة التوّســع العمراني.

ُيتوقــع، بحلــول عــام 2050، أن يعيــش نحو 70 في 
المائة من ســكان المنطقة في المدن، ما من شــأنه أن 

يغّير أســاليب العيش وأنماط اســتخدام األراضي، وأن 
يوّســع الفجــوة بيــن قدرة المنطقــة على إنتاج الغذاء 

مــن جهــة وارتفــاع الطلب واالســتهالك من جهة أخرى19.

تتوفر بيانات عن 6 من 13 مؤشرًا، وعن 4 من 8 مقاصد للهدف 2. 

قد تعطي المتوسطات الوطنية صورة مضّللة عن التقّدم في تحقيق 
الهدف 2، نظرًا لترّكز الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
 فــي المناطــق الريفيــة أو فــي جيــوب الفقــر و/أو النزوح في المدن. 
أما اإلحصاءات دون الوطنية، في حال توفرها، فهي أكثر داللة. 

وتّتسم مقاصد الهدف 2 بالتنّوع. وبعض جوانب األمن الغذائي 
مشمول في مقاصد متعّلقة بأهداف أخرى، كالتخفيف من النفايات 
الغذائّية والفواقد من األغذية، على النحو الوارد في المقصد 3-12. 

وتفتقر المنطقة العربية إلى بيانات عن مؤشرات المقاصد المتعّلقة 
باإلنتاجية الزراعية واستدامتها، وإلى البيانات الزراعية المتعّلقة 

باستخدام المياه وتدهور األراضي )الهدفان 6 و15 من أهداف 
التنمية المستدامة(. وهذه البيانات بالغة األهمّية في منطقة تعاني 

شحًا في المياه ومعرضة للتأّثر بتغّير المناخ. 

ومن األهمية توفير بيانات دقيقة عن االختالالت التجارية، التي 
تبعــث علــى القلــق الشــديد، ألن الزراعــة ال تزال المصدر األساســي 

 للدخــل للكثيــر مــن البلــدان، والمنطقــة تكثر مــن االعتماد على 
واردات األغذية، وال ســيما واردات الســلع الغذائّية األساســية.

 ونظــرًا لنــدرة البيانــات، يصعــب قيــاس الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي الهــدف 2، التــي تقيســها مؤشــرات المقصــد 2-2 المتعّلــق 

باالحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات، 
وكذلــك المقصــد 2-3 المتعّلــق بالحصــول علــى األراضــي والمــوارد 
اإلنتاجيــة والمعرفــة والتمويــل. ويحــّد عــدم توفــر المعلومــات مــن 

قــدرة واضعــي السياســات علــى تقييــم اآلثــار الصحيــة للثغــرات 
التغذويــة علــى النســاء الحوامــل واألجّنــة.

%7 من الناتج المحلي اإلجمالي

 تســهم الزراعــة بنســبة 7 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي المنطقــة، ومــع ذلــك فهــي المصــدر الرئيســي لفــرص عمــل نحو 

38 فــي المائــة مــن الســكان ومــورد الــرزق األساســي لهم11. وتســهم 
بنســبة 23 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي البلــدان 

األقــل نموًا12.
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تستخدم مراكز البحوث والجامعات العربية التكنولوجيا الحيوّية 
والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الموروثة على مستويي اإلنتاج 
واالستدامة. فهي تعمد إلى استخدام البذور المعّدلة وراثيًا واألسمدة 

ُظم الذكّية للري والحصاد والنقل والتخزين والتوزيع، كما  اآلمنة والنُّ
تعمل على حّل مشكلة المهدر من األغذية والفواقد منها بوصفها مسألًة 
مستجّدة. والجهود الرامية إلى تطبيق المعارف الجديدة والتكنولوجّيات 
المبتكرة لزيادة اإلنتاجية، مع مراعاة الطلب على الطاقة وندرة المياه 

وتدهور األراضي هي جهود واعدة، لكّنها ال تزال غير كافية.

فــي الصومــال، ال ُتتــاح مصــادر آمنــة لمياه الشــرب لنحو 48 في المائة 
مــن الســكان. والمرافــق الصحيــة المالئمــة غير متاحة لنســبة 60 في 

المائة منهم. كذلك ال يتوفر ســوى طبيب واحد لكل 43 ألف شــخص. 
ومّما ال شــك فيه أّن جميع أوجه القصور هذه تســهم في ارتفاع 

مســتويات نقــص التغذيــة ونقــص المغذيــات الدقيقــة. 

 WHO and UNICEF, 2019; United Nations Statistics :المصــدر 
.Division, 2019a

العوائق الرئيســية أمام القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحّســنة وتعزيز الزراعة المســتدامة في المنطقة العربية

 الهــدف 2 متعــّدد األبعــاد وهــو مّتصــل بالفقــر )الهدف 1(، والصحة 
)الهدف 3(، والزراعة واســتخدام األراضي وصيد األســماك والمياه 

)األهداف 6، و7، و14، و15(، وأنماط االســتهالك واإلنتاج )الهدفان 
8 و12(، وإدارة التجــارة العالميــة )الهــدف 17(، وعــدم المســاواة داخل 

البلــدان وفــي مــا بينهــا )الهــدف 10(، وتغّير المناخ )الهدف 13(. 

وتختلــف مظاهــر أبعــاد الهــدف 2 بيــن بلــدان المنطقة. فقد زاد الصراع 
والنــزوح القســري مــن الجــوع وانعدام األمــن الغذائي في أماكن كثيرة.

انعــدام األمــن الغذائــي هو أحد الشــواغل علــى الصعيدين الفردي 
والوطنــي فــي البلــدان األقــل نموًا. فهو يرتبــط بالفقر والجوع 

وارتفــاع معــّدالت التقــّزم. ويزداد الوضع تعقيدًا بانتشــار األمراض، 
وال ســيما األمــراض المنقولــة بالميــاه، وعــدم التكافؤ في توفر خدمات 

الرعايــة الصحيــة والحصول عليها.

كثير من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في معظم 
بلدان المشرق العربي والمغرب العربي، هم فقراء يعيشون في مناطق 

ريفية، حيث ال تزال الزراعة المصدر األساسي لفرص العمل. فالحاجة 
ملّحة إلى تحسين اإلنتاج الزراعي المستدام، والتركيز على حفظ المياه 

وتحسين المحاصيل، ومعالجة االختالالت في التجارة العالمية.

ينظــر إلــى األمــن الغذائــي في بلدان مجلس التعــاون الخليجي من 
حيــث توفــر األغذيــة واالعتمــاد على الــواردات، لما تواجهه هذه 

البلــدان مــن نــدرة فــي المياه واألراضــي الصالحة للزراعة. وتوفر 
الغذاء ال يعني انتفاء ســوء التغذية، إذ أّن أنماط االســتهالك غير 

المســتدامة وغير الصحية تزيد من الســمنة والمرض. 

يتضّمن الهدف 2 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
2025 بحلول عام 

المقصد 2-2 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 
2030، بما في ذلك تحقيق األهداف المّتفق عليها دوليًا بشأن 

توّقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 
االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمراضع 

وكبار السن، بحلول عام 2025

 يتضّمن الهدف 2 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 2-5 الحفاظ على التنّوع الجيني للبذور والنباتات 
المزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة وما يّتصل بها من 

األنواع البرّية، بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات 
المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع 
الناشئة عن استخدام الموارد الجينّية وما يّتصل بها من معارف 

تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المّتفق عليه دوليًا 

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 2 في المنطقة العربية

ُظم الزراعية ومنعتها انخفاض إنتاجية النُّ

الزراعة هي المصدر األساسي للدخل ألغلبّية سكان المناطق الريفية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتؤّثر مستويات اإلنتاجية 
في توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه.
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ولم تحقق االستراتيجيات الزراعية، حيثما ُوجدت، تحّسنًا ملموسًا في اإلنتاجية أو في بناء المنعة أمام التصّحر وندرة المياه. 
وفي العقود القليلة الماضية، تضاءلت اإلنتاجية، التي تعني كمّية األغذية المنتجة في المتوفر من األراضي والموارد المائية، 

والقيمة الغذائية للمحاصيل، وكذلك عائد االستثمار في مختلف المحاصيل، مقارنًة بالمناطق األخرى. وكان لندرة المياه وتغّير 
 المنــاخ أثــر ســلبي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، علــى اختالفــه بيــن بلــد وآخر، بما في ذلك على توفر األراضــي الزراعية والمياه. 
 وتزداد المشــكلة ســوءًا بفعل ضعف البنىية التحتية وقّلة االســتثمار العام والخاص في الزراعة والتكنولوجيا المتصلة بها20. 

وتؤّدي الممارسات الزراعية المنخفضة الكفاءة إلى استنفاد الموارد الطبيعية وزيادة الفواقد من األغذية. 

 وباإلضافة إلى ذلك، زاد غياب االستثمار في التنمية الريفية عمومًا من الهجرة إلى المناطق الحضرية. ويزيد التوّسع العمراني 
من قضم األراضي الزراعية ومن الطلب على المنتجات الغذائية. 

ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المنطقــة إلــى 520 مليونــًا بحلــول عــام 2030 وإلــى 676 مليونــًا بحلــول عــام 2050. والنمو 
 الســكاني الســريع هــو أحــد مســّببات انعــدام األمــن الغذائــي، فــي ظــّل ارتفــاع الطلب وانخفــاض العرض21. واالعتمــاد المتزايد 

علــى األغذيــة المســتوردة قــد يحــول بالمنطقــة دون تحقيــق االكتفــاء الذاتــي في الغذاء.

التأّثر بالصدمات واالختالالت التجارية

في ظّل انخفاض اإلنتاجية وزيادة الطلب، باتت المنطقة العربية أكبر مستورد لألغذية في العالم، وخاصة الحبوب. ونقص اإلمدادات 
العالمية وتقّلب األسعار، يزيد من حدتهما تغّير المناخ، وعدم استقرار االقتصاد الكّلي وتقلب أسعار النفط، كلها عوامل تقّيد قدرة البلدان 
العربية على الحصول على المواد الغذائّية األساسية و/أو تحّمل تكاليفها على نحو مستدام. والعجز في الميزان التجاري هو أحد 

الشواغل األساسية، إذ تنفق بلدان المنطقة نسبة كبيرة من إيرادات صادراتها على األغذية المستوردة. وتناهز هذه النسبة في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي 5 في المائة من إيرادات الصادرات، لتساوي المتوسط العالمي تقريبًا. وفي بلدان المشرق العربي تناهز 30 في 

المائة، وفي المغرب العربي تصل إلى نحو 10 في المائة. وفي البلدان األقل نموًا، تتراوح هذه النسبة بين 15 و30 في المائة في السودان 
وموريتانيا واليمن، وتصل إلى حٍد مقلق يتراوح بين 200 و400 في المائة في بعض الحاالت مثل جزر القمر وجيبوتي والصومال22. 

وقد يكون للنظام التجاري العالمي آثاٌر ضاّرة على البلدان العربية، التي كثيرًا ما تتحّمل عواقب القيود على الصادرات المفروضة 
من خارج المنطقة. كما أن غياب آليات الحفاظ على إمكانية التنبؤ بأسعار األغذية يحد من قدرة البلدان الصغيرة على استيراد المواد 

الغذائّية األساسية، وال سيما البلدان العربية األقل نموًا.

الفقر

يعانــي المالييــن فــي المنطقــة مــن عــدم القــدرة علــى تحّمــل تكاليــف ما يكفي مــن الغذاء الصحي. ويعوق الفقــر إمكانية الحصول على 
األغذية عمومًا وال سيما الصحية منها، كما يظهر في مؤشرات أخرى للرفاه، وال سيما في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 

)الهدف 3( والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي )الهدف 6(. وتحول هذه العوامل مجتمعة دون قدرة الجسم على االستفادة 
من األغذية على نحو سليم، ما يجعل الفقراء أكثر عرضة لألمراض. وال تقتصر المحصلة على الجوع فحسب، بل تشمل نقص 

التغذية وفقر الدم، وفي بعض الحاالت التقّزم واإلصابة باألمراض. 

ويتركز فقراء المنطقة العربية عمومًا في المناطق الريفية، وكذلك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي. غير أّن التوّسع العمراني 
يزيد عدد الفقراء في المدن، ويسبب تباطؤ اإلنتاج الغذائي، إذ تخسر المناطق الزراعية من المساحات والسكان على حد سواء.

الصراعات

يتزايد متوســط مســتويات الجوع في المنطقة منذ عام 2011، والســبب الرئيســي في ذلك هو ارتفاع معّدل الجوع في البلدان 
المتأثرة بالصراعات، حيث مؤشــرات الجوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية تناهز ثالثة إلى خمســة أضعاف القيم المســّجلة 

في ســائر بلدان المنطقة. وتشــير الحســابات األخيرة للجمهورية العربية الســورية والســودان والعراق وليبيا واليمن إلى أّن نســبة 
نقــص التغذيــة ارتفعــت بيــن عامــي 2015 و2017 لتطــال 26 فــي المائــة مــن الســكان، بينمــا تناهز هذه النســبة 5 فــي المائة في البلدان 

ُظــم الصحية العامة،   غيــر المتأّثــرة بالصراعــات23. وأّدت الصراعــات إلــى تدميــر األراضــي الزراعيــة، وانخفاض اإلنتاجية وضعف النُّ
 ما أسفر عن تفّشي األمراض، بما في ذلك األمراض المنقولة بالمياه التي يمكن الوقاية منها باللقاحات24. كما أّن الصراع والنزوح 

همــا الســببان األساســيان الرتفــاع معدلــي الجــوع ونقــص التغذيــة في البلــدان المضيفــة لالجئين.

تغّير المناخ

يقّلل ارتفاع درجات الحرارة مردود المحاصيل، ويؤّثر في توفر الغذاء في المناطق الريفية وفي موارد رزق سكانها. وثمة رابط 
بين تغّير المناخ وعدم استقرار االقتصاد الكّلي، وكذلك الهجرة والصراع، فالجفاف يؤدي في بعض البلدان إلى اندالع أعمال 

 الشغب وانعدام االستقرار الداخلي. ومع أّن بعض البلدان قد استحدثت استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، فإنها 
ال ُتطبق بالقدر المالئم، ألسباب منها نقص التمويل.

أنماط االستهالك غير المستدامة وغير الصحية في جميع أنحاء المنطقة

معّدل السمنة في المنطقة هو األعلى في العالم، وهو على تزايد، حتى في بعض البلدان األقل نموا25ً. وبعض العوامل، مثل االعتماد المفرط 
على اللحوم والحبوب، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، تهّدد الصحة والقدرة على االستفادة من المغذيات. ويساهم دعم المواد الغذائّية 
والتوّسع العمراني في بعض البلدان في زيادة سوء التغذية، وما ينجم عنه من سمنة ومشاكل صحية. فالنظام الغذائي للشخص العادي في 
 المنطقة قوامه الحبوب والسكر والزيت، وجميعها سلع أساسية مدعومة. ويناهز استهالك القمح في المنطقة ضعف المتوسط العالمي، ومعظمه 
على شكل قمح مكّرر. ويزيد هذا النظام الغذائي، في حال تدّني مستويات النشاط الرياضي بين سكان المدن، من مخاطر اإلصابة بالسمنة26.
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ُظــم المحليــة للزراعــة والرعــي   للطــرق الغذائيــة التقليديــة والنُّ
 والصيــد وصيــد األســماك وحفــظ األغذيــة المتوارثــة من 

جيــل إلــى آخــر إســهام كبيــر في األمــن الغذائــي والتغذوي. 

لكــّن المنطقــة ال ترّكــز بمــا يكفــي علــى دعــم المعــارف والممارســات 
 التقليديــة المرتبطــة بالطبيعــة باعتبارهــا مــن مظاهــر التــراث 

الثقافــي غيــر المــاّدي فــي المجتمعــات المحليــة. وإيــالء مزيــد مــن 
االهتمــام لهــذه المســائل مــن شــأنه أن يســهم فــي الدعــوة العالميــة 

للحفــاظ علــى "التنــّوع الجينــي للبــذور والنباتــات المزروعــة... 
وضمــان الوصــول إليهــا وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدام 

المــوارد الجينّيــة ومــا يّتصــل بهــا مــن معــارف تقليدّيــة بعــدل 
وإنصــاف" حســب المقصــد 5-2.

 يبلــغ متوســط كلفــة اســتيراد طــن واحــد مــن القمــح فــي هولندا 
11 دوالرًا. أمــا فــي المنطقــة العربيــة، فيصــل إلــى نحــو 40 دوالرًا. 

 وتســهم العواقــب القانونيــة والمؤسســية واللوجســتية فــي 
 تضّخــم كلفــة التجــارة، إضافــًة إلــى أنهــا تعــوق التجــارة البينّيــة، 

 التــي تســّجل معــّدالت منخفضــة فــي المنطقــة العربيــة. 
وشــكلت التجــارة البينيــة داخــل المنطقــة 27 فــي المائــة فــي عــام 

 2017، باســتثناء صــادرات البتــرول، مقابــل 64 فــي المائــة فــي 
مــا بيــن بلــدان االّتحــاد األوروبــي.  

 تعمــل المــرأة العربيــة فــي الغالــب فــي القطــاع الزراعــي، حيــث 
تزيــد نســبة العامــالت عــن 37 فــي المائــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة 

 فــي مصــر، وعــن 50 فــي المائــة فــي العــراق، وعــن 60 فــي المائــة 
 فــي المغــرب. أمــا نســبة النســاء الالتــي يمتلكــن األراضــي فــال 

 تتجــاوز 7 فــي المائــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة )المقصــد 5-أ( 
كمــا تشــير بعــض الدراســات.

 ألحق الصراع الدائر في اليمن، الذي بات اليوم في عامه الرابع، 
دمــارًا بحيــاة األشــخاص ومــوارد رزقهــم، وأســفر عــن تدهــور بالــغ 
وســريع فــي األمــن الغذائــي والتغذيــة بالنســبة إلــى المالييــن. ففــي 

كانــون األول/ديســمبر 2018، عانــى 20.1 مليــون شــخص انعــدام 
 األمــن الغذائــي علــى نحــو حــاد، وقبــع نصفهــم فــي ظّل ظروف 

قاســية للغايــة تســتدعي اّتخــاذ إجــراءات عاجلــة إلنقــاذ األرواح 
 ومــوارد الــرزق )التصنيــف المتكامــل لمراحــل األمــن الغذائــي، 

المرحلــة الرابعــة، "طوارئ"*(. 

وتشــير التقديــرات إلــى أّن أكثــر مــن مليونــي طفــل ومــا يزيــد عن 
مليــون مــن الحوامــل والمرضعــات يعانــون ســوء التغذيــة الحــاد أو 

 المعتــدل. أمــا مســتويات التقــّزم، فهــي مــن بين األعلى فــي العالم، 
وال تــزال آخــذة فــي التزايــد، إذ تصيــب هــذه الحالــة واحــدًا مــن بين 

كل طفليــن دون ســن الخامســة.

ولــم يقتصــر انهيــار االقتصــاد والبنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، 
إضافــًة إلــى مــا فاقــم الوضــع مــن فقــدان موارد الــرزق وتعطيل 

اإلنتــاج الغذائــي، علــى تهديــد الحالــة اإلنســانية واألمــن الغذائــي إلــى 
 حــٍد بعيــد فحســب، بــل أّدت هــذه العوامــل أيضــًا إلــى تقويض 
 آليــات التكّيــف لــدى الفئــات الســكانية التــي ســبق أن تعرضــت 

لمخاطــر كبيــرة. 

.IPC, 2019 وفقًا للتعريف الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي*

عرضة لإلهمال

الفقــراء والالجئــون والنازحــون فــي المنطقــة العربيــة معرضــون 
لإلهمــال فــي مــا يخــص تحقيــق الهــدف 2. وال بــّد مــن المزيد من 

البيانــات، ومــن تحســين منهجّيــات قيــاس توزيــع األغذيــة والمســاواة 
فــي االســتهالك داخــل األســر. فعلــى ســبيل المثــال، لألطفــال الصغار 

والنســاء فــي ســن اإلنجــاب احتياجــات غذائّيــة محــّددة، لكن ال 
تتوفــر بيانــات عــن مــدى تلبيــة هــذه االحتياجات. 

 كذلــك تواجــه األســر التــي تعيلهــا نســاء المزيد مــن المخاطر، 
إذ تتــاح للمــرأة فــرص أقــل للحصــول علــى عمــل، ولملكّية األراضي 

 وغيرهــا مــن األصــول، فتضيــق أمامهــا إمكانيــة الحصول على 
الغــذاء والتغذية.

تتعــرض البلــدان العربيــة األقــل نمــوًا للمخاطــر، بفعــل ارتفــاع 
معــّدالت الجــوع وســوء التغذيــة واالعتمــاد علــى الــواردات 

 الغذائيــة، ومــا يرافــق ذلــك مــن خطــر حتمــي ناجــم عــن 

عــدم تكافــؤ التبــادل التجــاري، مــا يجعلهــا متأخــرة فــي مختلــف 
أبعــاد الهــدف 2. 

 ESCWA and FAO, 2017a; UNDP, 2018; World Bank and :المصــدر
.FAO, 2012

.FAO, 2019; ESCWA and FAO, 2017a  :المصــدر

.WFP, 2018  :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 2

يتطلــب تحقيــق الهــدف 2 إنهــاء الصراعــات لوضــع حــد للنــزوح 
ولكبــح معــدالت الجــوع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ومــن 

الضــروري وضــع ُنهــج سياســات متوســطة وطويلــة األجــل تعالــج 
الطابــع المعّقــد لألمــن الغذائــي فــي االســتخدام المســتدام للمــوارد 
الطبيعيــة، وتحّقــق المســاواة فــي الحصــول علــى الغــذاء والقــدرة 

علــى تحّمــل تكاليفــه، واالكتفــاء الذاتــي للمنطقــة وكل بلــد مــن 
بلدانهــا فــي ظــروف عالميــة متقّلبــة. 

التحّول إلى ُنُظم زراعية أكثر استدامة:. 1

االستثمار في تنمية المناطق الريفية وتحّولها:. 2

تحسين األنظمة الغذائية ودعم التحّول نحو . 3
أنماط استهالك صحية:

بنــاء القدرات من خــالل نقل المعرفة . 4
والتكنولوجيا:

تعزيز قدرة المنطقة على خوض المفاوضات . 5
التجارية:

 الجمع بين األهداف اإلنســانية . 6
 واألهــداف اإلنمائّية لدعم الزراعة 

المستدامة:

االرتقــاء بالمحــاوالت الجاريــة فــي المنطقــة، واســتعراض 	 
األطــر وتنفيــذ اســتراتيجيات شــاملة لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي 

واإلنتاجيــة الزراعيــة وزيــادة االســتثمار.

اســتخدام التكنولوجيــات المبتكــرة والســياقية لتحســين 	 
اإلنتاجيــة وزيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه.

زيــادة مــردود المحاصيــل وتنّوعهــا باســتخدام المعــارف 	 
التقليديــة والمحاصيــل المحليــة عنــد االقتضــاء.

 تحســين البنيــة التحتيــة لسالســل القيمــة الزراعيــة للحــد 	 
مــن الهــدر الغذائــي والفواقــد مــن األغذية.

تعزيــز االلتــزام بتنفيــذ اســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر 	 
الكــوارث الطبيعيــة.

تعزيــز التغذيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمعالجــة نقــص 	 
التغذيــة والســمنة، وللحــد مــن اســتهالك الدهــون المشــّبعة 

والســكرّيات والملــح والدهــون المهدرجــة.

 التأّكــد مــن أن تشــمل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 
خدمــات التغذية.

تعزيز الزراعة المراعية للتغذية واإلنتاج األكثر تنّوعًا وفقًا 	 
لالحتياجات والموارد على الصعيدين الوطني والمحلي.

 تكييــف األطــر الوطنيــة لتســريع الجهــود الراميــة إلــى 	 
 تحســين التغذيــة واألمــن الغذائــي مــن خــالل مجــاالت 
 العمل األساســية الســّتة في عقد األمم المتحدة للعمل 

مــن أجــل التغذية.

 تســهيل نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا لبنــاء قــدرات 	 
 المزارعيــن والمزارعــات وغيرهــم مــن العمــال وفقــًا 
 للمقصــد 2-أ، واالســتفادة مــن المعــارف التقليديــة 

قــدر اإلمكان.

 توحيــد المواقــف علــى صعيــد التبــادل التجــاري، 	 
 وتشــارك المعلومــات عــن تجــارة األغذيــة بانتظــام بيــن 

بلــدان المنطقــة.

 تعزيــز التجــارة البينّيــة بطــرق عــدة منهــا تبســيط 	 
 اإلجــراءات اللوجســتية والقانونيــة ومواءمتهــا، ودعــم 

إنشــاء اّتحــاد جمركــي عربي.

 وضــع برامــج فــي البلــدان التــي تشــهد صراعــات أو 	 
الخارجــة منهــا تجمــع بيــن األهــداف اإلنســانية واألهــداف 

 اإلنمائيــة، إرســاًء ألســس الزراعــة المســتدامة فــي 
األجليــن المتوســط والطويــل.

تعزيز االستثمار في الزراعة المستدامة؛ واستحداث آليات 	 
لدعم المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وتمكين مجموعات 

المزارعين )التعاونيات( من توفير خدمات بديلة مجدية في 
سالسل القيمة )في المراحل األولى والمراحل النهائّية(.

دعم التنمية الريفية بإتاحة فرص عمل الئقة في المناطق 	 
الريفية، بما في ذلك إعادة إحياء الصناعات الزراعية الصغيرة 

والمتوسطة واستحداث المزيد منها، وتنشيط اإلمدادات 
الصناعية للقطاع الزراعي.

تعزيز التعاون والتكامل اإلقليميين على صعيد أنشطة البحث 	 
والتطوير واالبتكار لغرض تنمية القطاع الزراعي، مع التركيز على 

تحقيق وفورات الحجم وزيادة اإلنتاجية وتعزيز الوصول إلى 
األسواق ودعم مراكز التمّيز. 

الربط بين االستراتيجيات الزراعية واستراتيجيات التنمية 	 
الريفية من أجل القضاء على الفقر وتطوير الخدمات الصحية 

ودعــم تطوير البنىيــة التحتية.
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 1-2
القضــاء على الجوع وضمــان حصول الجميع، 

وال ســيما الفقراء والفئــات الضعيفة، بمن 
فيهــم الرّضــع، على مــا يكفيهم من الغذاء 

 المأمــون والمغّذي طــوال العام بحلول 
2030 عام 

 2-2
وضع نهاية لجميع أشــكال ســوء التغذية، 

بحلــول عام 2030، بما فــي ذلك تحقيق 
األهــداف المّتفق عليها دولياً بشــأن توّقف 

النمــو والهزال لدى األطفال دون ســن 
الخامســة، ومعالجــة االحتياجات التغذوية 
للمراهقــات والنســاء الحوامل والمراضع 

وكبار الســن، بحلول عام 2025

 1-1-2
معدل انتشــار نقص التغذية

 1-2-2
 معدل انتشــار توقــف النمو )الطول 

بالنســبة للعمــر >2- نقطــة من االنحراف 
المعيــاري عن متوســط معايير نمــو الطفل 

لمنظمــة الصحــة العالميــة( بين األطفال 
دون ســن الخامسة

 2-1-2
معــدل انتشــار انعدام األمن الغذائي 

المتوســط أو الشــديد وسط السكان، 
اســتناداً إلى مقيــاس المعاناة من انعدام 

الغذائي األمن 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 معدل انتشــار نقص التغذية )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نســبة األطفــال المصابين بتوقف نمو متوســط 
أو حــاد )بالنســبة المئوية( 

مالحظة: باالستناد إلى البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة، هذا المؤشر هو "تقدير لنسبة السكان الذين ال يستهلكون في 

العادة ما يكفي من األغذية لتوفير مستويات الطاقة الغذائية الالزمة 
 United Nations( "للحفاظ على حياة طبيعية تتمّيز بالنشاط والصحة

Statistics Division, 2019b(. وتشمل مجموعة البيانات األصلية المقدمة 
لهذا المؤشر نقاط بيانية مثل ">2.5 في المائة" تبّين قيمة أقل من 2.5 في 

المائة، وُيستعاض عنها بـ 2.5، لتمّثل بعد ذلك القيمة الدنيا )الحد األدنى( 
في سالسل البيانات. وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان، 

 United Nations( )2015( بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث
 Population Division, 2017; United Nations Statistics Division,

2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في عام 2016 للبلدان التالية: األردن واإلمارات العربية المتحدة وتونس 

والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وُعمان والكويت ولبنان وموريتانيا 
ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017 and United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً 

بيانيــة ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التاليــة: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائــر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.

مقاصد الهدف 2 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد
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 3-2
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي 

األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلّية 
والمزارعون األســرّيون والرعاة والصّيادون، 

بما في ذلك من خالل ضمان األمن والمساواة 
في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج 

األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات المالية 
وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على 
الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على 

فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030

 4-2
ضمان وجود ُنُظم إنتاج غذائي مستدامة، 

وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة 
اإلنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على 

ُظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف  النُّ
مع تغّير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس 
الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها 

ن تدريجياً نوعية األراضي  من الكوارث، وتحسِّ
والتربة، بحلول عام 2030

 1-3-2
حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حســب فئات 
حجم المؤّسســة الزراعية/الرعوية/الحرجية

 1-4-2
نســبة المســاحة الزراعية المخصصــة للزراعة 

ــتدامة المنتجة والمس

 2-3-2
متوســط دخل صغــار منتجي األغذية، 

بحســب الجنــس والوضع من حيــث االنتماء 
إلى الشــعوب األصلية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-2-2
معدل انتشــار سوء التغذية )الوزن بالنسبة 

للطــول <2+ أو >2- نقطة من االنحراف 
المعياري عن متوســط معايير نمو الطفل 

لمنظمــة الصحة العالمية( بين األطفال 
دون سن الخامســة، مصّنفين حسب النوع 

)الهزال وزيادة الوزن(

الشــكل 3 نســبة األطفال المصابين بزيادة وزن متوسطة أو 
حاّدة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 4 نســبة األطفال المصابين بهزال متوسط أو حاّد 
)بالنسبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال دون سّن 
 United( )2015( الخامســة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics
Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية والصومال )2009(، العراق والمغرب )2011(، األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي )2012(، اليمن )2013(، الســودان وُعمان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، الكويت وموريتانيا )2015(.
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2-أ-1 
مؤشــر التوجه في المجال الزراعي للنفقات 

الحكومية

2-أ-2 
مجموع التدفقات الرســمية )المساعدة 
اإلنمائية الرســمية مضافاً إليها تدفقات 

رســمية أخرى( إلى القطاع الزراعي 

 5-2
الحفاظ علــى التنّوع الجيني للبذور والنباتات 
المزروعــة والحيوانات الداجنة واألليفة وما 

يّتصــل بها من األنواع البرّية، بما في ذلك 
من خــالل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة 

التي ُتدار إدارة ســليمة على كل من الصعيد 
الوطنــي واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول 

إليها وتقاســم المنافع الناشئة عن استخدام 
المــوارد الجينّية وما يّتصل بها من معارف 
تقليدّيــة بعدل وإنصاف على النحو المّتفق 

عليــه دولياً، بحلول عام 2020

2-أ 
زيادة االســتثمار، بما في ذلك عن طريق 
التعــاون الدولي المعّزز، في البنى التحتية 
الريفيــة، وفي البحوث الزراعية وخدمات 

اإلرشــاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا 
وبنــوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل 
تعزيــز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان 

النامية، وال ســيما في أقل البلدان نمواً

 1-5-2
عدد المــوارد الجينيــة النباتيــة والحيوانية 

 لألغذيــة والزراعة المودعة في مرافق 
للحفظ على المدى المتوســط أو الطويل

الشــكل 5 الســالالت النباتية التي ُخّزن لها ما يكفي من 
المــوارد الجينية )بالماليين(

الشكل 6 مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية

الشــكل 7 مجموع التدفقات الرســمية )المدفوعات( للزراعة 
بحســب البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة 

لعام 2017)

مالحظــة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان باالســتناد إلى 
البيانات الوصفّية الصادرة عن شــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 

)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: 

األردن وتونس والســودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.

مالحظة: باالســتناد إلى البيانات الوصفّية لشــعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة، "نسبة الزراعة من اإلنفاق الحكومي، مقسومة على نسبة إسهام 

الزراعــة فــي الناتج المحلي اإلجمالي، حيــث تمّثل الزراعة قطاعات الزراعة 
والحراجة وصيد األسماك والصيد. وتدل النسبة التي تزيد عن 1 على توجه 

أعلى نحو القطاع الزراعي، الذي يتلّقى نسبة أكبر من اإلنفاق الحكومي مقارنة 
بإسهامه في القيمة االقتصادية المضافة. بينما تدل النسبة التي تقل عن 1 
على توّجه أقل نحو القطاع الزراعي، وتدل النسبة التي تعادل 1 على حياد في 
 .)United Nations Statistics Division, 2019b( "توّجه الحكومة نحو الزراعة

وتقدم شــعبة اإلحصاءات عّدة معادالت لحســاب المجاميع اإلقليمية 
تســتدعي بيانات أكثر من تلك المتاحة، وبالتالي المتوســطات اإلقليمية 

 United Nations Statistics Division,( المنصــوص عليهــا هنا غير مرّجحة
2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 

في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجزائر والجمهورية العربية السورية 
)2009(، دولة فلســطين )2011(، تونس والمغرب )2012(، ُعمان )2014(، 

األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة والكويت )2015(، لبنان ومصر )2016(.

مالحظة: باالستناد إلى البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة "تستند اإلحصاءات العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدّفقات 

 المساعدة اإلنمائّية الرسمّية والتدّفقات الرسمّية األخرى إلى قطاع الزراعة" 
)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع 

اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التاليــة: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر 

والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 
ودولة فلســطين ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(.
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عند مســتوى غير معروف لخطر انقراضها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 2-1-1 ]معّدل انتشــار نقص التغذية )النســبة المئوية([، و2-5-1 ]الســالالت النباتّية التي ُخّزن لها ما يكفي من الموارد الجينّية )العدد([، إضافًة إلى 2-أ-2 ]مجموع التدّفقات الرســمّية )المدفوعات( للزراعة بحســب البلدان المتلقية 

)بمالييــن الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.

2-ب 
منع القيــود المفروضة على التجارة وتصحيح 

التشــوهات في األسواق الزراعية العالمية، 
بمــا في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي 

لجميع أشــكال إعانات الصادرات الزراعية، 
وجميــع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقاً 

لتكليــف جولة الدوحة اإلنمائية

2-ج 
اعتماد تدابير لضمان ســالمة أداء أسواق 

الســلع األساسية ومشتقاتها، وتيسير 
الحصول على المعلومات عن األســواق 

في الوقت المناســب، بما في ذلك عن 
االحتياطيات من األغذية، وذلك للمســاعدة 

على الحد من شــّدة تقلب أسعارها

2-ب-1 
إعانات الصادرات الزراعية 

2-ج-1 
مؤشر مفارقات أسعار األغذية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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الهــدف 3: ضمان تمّتع الجميــع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 
في جميع األعمار

شــهدت المنطقة العربية في العقود األخيرة تحســناً كبيراً في المؤشــرات الصحية الرئيســية، وال سيما بانخفاض معدالت 
وفيات األمهات واألطفال دون ســن الخامســة. لكّن مســتويات الصحة والرفاه ال تزال على تفاوت كبير داخل البلدان وفي ما 

بينهــا. فالخدمــات الصحيــة مجزأة، تعمل غالباً حســب العرض ال الحاجة، والتباين في التغطية الصحية الشــاملة كبيٌر داخل البلدان 
ُظم الصحية علــى الخدمات العالجية بداًل من الرعاية األولية  وفــي مــا بينهــا كما بين الفئــات االجتماعية المختلفة. وترّكز غالبية النُّ

والوقائية، وال تراعي بالقدر الكافي المحددات االجتماعية للصحة. وتســتلزم صحة اإلنســان كما رفاهه تحّواًل في المنطقة 
ُظم والخدمات الصحيــة، وتعزيز إمكانات مقدمي الخدمات وزيادة  إلــى نهــج حقوقــي متعدد القطاعات، يعمل على تقوية النُّ

أعدادهــم، وتغطيــة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للهدف 3 من أهداف التنمية المســتدامة.

وقائع

مــًا فــي الحد من معدالت وفيات  ســّجلت المنطقــة تقدُّ
األمهــات. ولكــن المتوســط اإلقليمــي العام بقي عند 

142 حالــة وفــاة لــكل 100,000 مولود حي في 
عــام 2015، وهــو ضعف المقصد العالمي. وســّجلت 

البلــدان العربيــة األقــل نموًا ثانــي أعلى معدل لوفيات 
األمهــات فــي العالــم بلــغ 493 حالة وفاة لكل 100,000 

مولود حي1.

حّققت بلدان مجلس التعاون الخليجي والمشرق 
العربي والمغرب العربي، بحلول عام 2017، مقصد 

خفض حاالت وفاة األطفال دون سن الخامسة إلى 
25 لــكل 1,000 مولــود حــي. ولكــن المعدل في البلدان 

األقل نموًا ال يزال بعيدًا عن هذا المقصد، إذ يصل 
إلى 77 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي2.

وفيات المواليد

انخفض معدل وفيات المواليد بسرعة أقل من معدل وفيات األطفال، 
فباَت، في عام 2017، يمّثل أكثر من 45 في المائة من وفيات األطفال 
دون سن الخامسة3. والتفاوتات كبيرة بين البلدان، ففي البلدان األقل 

نموًا بعض أعلى المعدالت في العالم، وهي تفوق ضعف المقصد 
المعني بخفض العدد إلى 31 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي4. 

المالريا

سّجلت أربعة بلدان )جيبوتي، والصومال، والسودان، واليمن( أكثر من 
97 في المائة من الحاالت المؤكدة من المالريا في المنطقة في عام 
2018، وكان أكثر من 85 في المائة من هذه الحاالت في السودان6.

دون 
الخامسة

ســّجل متوســط العمر المتوقع عند الوالدة ارتفاعًا 
يتوقــع أن يســتمر، مــن 71 عامــًا فــي عام 2015 إلى 

76.4 عامــًا فــي عــام 2050. ولكنــه ال يــزال منخفضًا 
إلــى حــد مقلــق فــي بلــدان عدة. ففي عام 2015، كان 

 متوســط العمــر أقــل مــن 60 عامًا في الصومال 
ولــم يتجــاوز 62 عامــًا فــي جيبوتي. وفي الصراعات 

والفقــر وعــودة بعض األمــراض المعدية للظهور 
ر المســار التصاعدي لمتوســط العمر  عوامل تغيِّ

المتوقــع فــي بلــدان مثل جــزر القمر، والجمهورية 
العربية الســورية، وجيبوتي، والســودان، والصومال، 

والعــراق، وموريتانيا، واليمن5.

أدت أزمــات الصــراع والنــزوح إلى تقويض خدمات 
الرعايــة األوليــة فــي البلدان المتضررة، وال ســيما 

خدمــات الصحــة اإلنجابية والتلقيح. وتســببت هذه 
األزمــات كذلــك في تفاقم انتشــار األمراض المعدية.
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بلــغ متوســط اإلنفــاق الشــخصي علــى الرعايــة 
 الصحيــة، كنســبة مــن اإلنفــاق الصحــي الحالــي 
 فــي المنطقــة، 37.3 فــي المائــة، وذلــك اســتنادًا 
إلــى البيانــات المتاحــة فــي عــام 2015 7. ولكــن 

 التفــاوت كبيــر بيــن البلــدان، فيتــراوح معــدل 
اإلنفــاق بيــن 6.2 فــي المائــة فــي قطــر و81 في 

المائــة فــي اليمن8.

ال تتجــاوز نســبة األخصائييــن الذيــن يقدمــون 
الخدمــات الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة فــي 

الســودان، وهــو بلــد يقيــم 70 فــي المائــة من ســكانه 
فــي الريــف، 30 فــي المائــة. وفــي دولة فلســطين، 
يعمــل 91 فــي المائــة مــن أخصائيــي الصحــة فــي 

المناطــق الحضريــة9.

 ســّجلت المنطقــة ثالــث أعلــى معــدل فــي العالــم 
 مــن حيــث أعــداد الوالدات ألمهــات مراهقات، 

بلــغ 56 والدة لــكل 1,000 امــرأة بيــن 15 و19 ســنة. 
 واالختالفــات كبيــرة داخــل المنطقــة، فقــد 

 ســجلت بلــدان المشــرق والبلــدان األقــل نموًا 
 حتــى اآلن أعلــى المعــدالت، وهــي، علــى التوالــي، 

 60 و75 والدة لــكل 1,000 امــرأة بيــن 15 
و19 سنة11.

التغطية الصحية الشاملة

 بلــغ متوســط مؤشــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي المنطقة 
العربيــة فــي عــام 2015 نحــو 61 فــي المائــة، أي أقل من المتوســط 

 العالمــي بثــالث نقــاط مئويــة. وتتــراوح معــدالت التغطية بين 
 22 و23 فــي المائــة فــي الصومــال وموريتانيــا و77 فــي المائة 

فــي الكويت وقطر10.

عبء مزدوج

ُتعاني المنطقة من عبء مزدوج سببه سوء التغذية ويشمل نقص 
التغذية والسمنة.

السمنة

ُتصّنف عشرة بلدان في المنطقة بين أّول 25 بلدًا في العالم من حيث 
معدالت السمنة لدى الذكور كما اإلناث، وبمعّدالت أعلى لدى اإلناث 
في الكثير من األحيان. وتبلغ معدالت السمنة لدى اإلناث 45.6 في 

المائة في الكويت و43.1 في المائة في قطر واألردن و41.1 في 
المائة في مصر14.

الصحة العقلية والنفسية

تشير الدراسات المتوفرة عن بعض بلدان المنطقة إلى أن معدالت 
االكتئاب والقلق أعلى لدى النساء، وإلى أن االكتئاب هو السبب 

الرئيسي العتاللهن20.

تنظيم األسرة

تقــارب نســبة النســاء المتزوجــات أو فــي عالقــة حميمــة، اللواتــي 
ُلّبيــت حاجتهــن إلــى تنظيــم األســرة بطــرق حديثــة، المتوســط 

 العالمــي البالــغ 65.66 فــي المائــة، مــع تفاوتــات ملحوظــة 
 داخــل المنطقــة. وتســّجل بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 

 ثالــث أدنــى نســبة فــي المنطقــة تبلــغ 48.70 فــي المائــة، وهــي 
أعلــى بقليــل مــن نســبة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. وتبلــغ 

النســبة فــي البلــدان األقــل نمــوًا 36.68 فــي المائــة، أي نصــف 
المتوســط العالمــي12.

األمراض 
غير 

المعدية

تمّثــل األمــراض غيــر المعدية الســبب الرئيســي 
للوفــاة فــي معظــم بلــدان المنطقة. ويفوق انتشــار 

عوامــل الخطــر، مثــل ارتفــاع مســتوى الســكر في الدم 
وارتفــاع ضغــط الدم والســمنة والتدخيــن، المعدالت 

العالميــة والمعــدالت فــي بلــدان أخرى ذات مســتويات 
دخــل مماثلة13.

ينتشر استعمال التبغ عند األشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 15 سنة بنسبة تزيد ثالث مرات عن 

النسبة المحددة في مقصد التنمية المستدامة، وهي 
رابع أعلى نسبة في العالم15. وفي عام 2015، بلغت 

النسبة 25 في المائة في خمسة بلدان هي: اإلمارات 
العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، ولبنان، ومصر16.

يعّد معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية 
في المنطقة منخفضًا نسبيًا ولكنه في تزايد، ويبلغ 

شخصًا لكل 23,000 شخص غير مصاب18. إاّل أن 
غالبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/

اإليدز ليسوا على علم بحالتهم19.

تسّجل المنطقة العربية أحد أعلى معدالت الوفيات 
بسبب حوادث المرور في العالم17.

 37.3%
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قياس الهدف 3 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة  

تتوفر بيانات عن 24 من 27 مؤشرًا، وعن جميع مقاصد الهدف 3. 

على الرغم من توفر قدر كبير من البيانات، ثمة قيود عدة على 
طبيعة البيانات المتاحة ونطاقها، وهي تشمل ما يلي:

ال بــدَّ مــن تعزيــز ُنُظــم التســجيل المدنــي واإلحصــاءات الحيويــة 	 
الضروريــة لقيــاس المؤشــرات الصحيــة للســكان وتحديــد 

متطلبــات الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن مســتحقاتهم القانونيــة. 
لة فــي البلــدان األقل  فــال تزيــد، مثــاًل، نســبة الــوالدات المســجَّ
نمــوًا علــى 54 فــي المائــة21، وتتــراوح نســبة اكتمــال البيانــات 

المتعلقــة بأســباب الوفــاة بيــن 29 فــي المائــة فــي المغــرب 
وتونــس وأكثــر مــن 90 فــي المائــة فــي البحريــن ومصر22. 
وقــد أدت موجــات النــزوح القســري الكبيــرة فــي المنطقــة 

ُظــم القائمــة للتســجيل المدنــي واإلحصــاءات  إلــى تقويــض النُّ
الحيويــة، وتحــول عوائــق عديــدة دون تســجيل الــوالدات 

والوفيــات لــدى الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة23.

ال يتضــح مــدى شــمول بيانــات الصحــة للمقيمين من غير 	 
 المواطنيــن، وخصوصــًا المهاجريــن والالجئيــن، وقد ال تكون
  متاحة للجمهور. وكذلك حال نتائج مســوح الســكان، فقد 

 ال يســهل االطالع عليها، وال تتاح بشــكل آني للجمهور، 
 مــا يعــوق جهــود صانعي السياســات والباحثين والمجتمع 

المدنــي، ويضعــف قدرة المواطنين على المســاءلة.

 ال ترصــد مؤشــرات الهــدف 3 بقــدر كاٍف حالة اإلعاقة، 	 
 وال العوامــل التــي تــؤدي إلــى تدنــي نوعية الحياة والرفاه، 

التــي تهــّم علــى األخص البلدان المتوســطة والمرتفعة الدخل.

 ال تتوفــر بيانــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة عــادة إال 	 
 "للنســاء اللواتــي ســبق لهــن الــزواج". وال تغطــي مســوح 

الســكان المعتمــدة بشــكل كاٍف احتياجــات الصحــة الجنســية 
 واإلنجابيــة للشــباب، أو غيــر المتزوجيــن أو مــن لــم يتزوجوا 

بعــد، أو الرجال. 

 ال تجمع سوى بلدان قليلة بيانات عن العنف على أساس 	 
الجنس على نحو منتظم وفترات زمنية طويلة.

باإلضافــة إلــى هــذه القيــود اإلقليميــة، ال بــّد من اســتكمال قياس 
 المقاصــد العالميــة التــي يتضّمنهــا الهــدف 3 بمؤشــرات محّســنة 

علــى النحــو التالي:

قيــاس جــودة أو مالءمــة خدمــات الرعاية الصحية، ومدى أداء 	 
ُظــم الصحيــة لوظائفهــا، ومراعاتهــا إلجراءات الوقاية وليس  النُّ

فقــط اإلجراءات العالجية.

معالجــة قضايــا أوســع متعلقــة بالصحة الجنســية واإلنجابية كتلك 	 
المتعلقة بســرطانات الجهاز التناســلي وقضايا الصحة الجنســية 

الهدف 3
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الصحة العقلية والنفســية

ال تتطرق مؤشرات الهدف 3 إلى الصحة العقلية والنفسية إال في 
مؤشر واحد متطرف نسبيًا، وهو معدل الوفيات من جراء االنتحار. 

ولكن اضطرابات الصحة العقلية والنفسية تمثل سببًا رئيسيًا لعدد من 
المشاكل الصحية المختلفة غير المميتة في بلدان عدة في المنطقة)أ(. 
ووفقــًا لتقديــرات عــام 2016، تقــلُّ معــدالت الوفيات من جراء االنتحار 

الموحدة السن في بعض البلدان العربية عن نصف المعدل العالمي 
)4.3/100,000 مقارنة بمعدل 10.5/100,000()ب(. وفي معظم األحيان، 

ليست الخدمات المتاحة، في جميع أنحاء المنطقة، مجهزة لعالج 
اضطرابات الصحة العقلية والنفسية. فال يوجد في بعض البلدان 
إال 7.7 عاملين في مجال الصحة العقلية والنفسية لكل 100,000 

من السكان مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 9 عاملين، و5.1 أسّرة لكل 
 100,000 من مرضى الصحة العقلية والنفسية مقارنة بمتوسط 

 عالمي يبلغ 16.4 سريرًا)ج(. ويتسّبب الصراع والنزوح القسري، 
وما يصحبهما من تدهور في سبل العيش وتفكك في النسيج 
االجتماعي، بتزايد مخاطر اإلصابة باضطرابات عقلية. وتظهر 

تقديرات منظمة الصحة العالمية األخيرة أن شخصًا من كل خمسة 
أشخاص )22 في المائة( يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات 

يعاني من شكل من أشكال االضطراب العقلي، أي بمعدل يزيد على 
ضعف المعدل لعموم السكان. كما أن معدالت االكتئاب والقلق هي 

من األعلى في العالم، وتعزى بالكامل إلى أحوال الطوارئ السائدة)د(. 
وبالمجمل، يعاني سكان األراضي الفلسطينية المحتلة من انتشار 

لالضطرابات العقلية والنفسية هو من األعلى مقارنة مع البلدان 
المجاورة. فتشير التقارير إلى أن نحو 54 في المائة من الفتيان 

الفلسطينيين و47 في المائة من الفتيات الفلسطينيات، من الفئة 
العمرية 6-12 سنة، لديهم اضطرابات عاطفية و/أو سلوكية، ويقّدر 

العبء المرضي اإلجمالي لألمراض العقلية والنفسية بنحو 3 في 
المائة من سنوات الحياة المعدلة حسب حالة اإلعاقة)هـ(. 

المصــادر: )أ( Charara and others, 2017؛ )ب( WHO, 2017 )مجموعــات 
 البلدان حســب تصنيف منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشــرق المتوســط(؛

.WHO, 2019b )هـ( ؛Charlson and others, 2019 )ج( المرجع نفســه؛ )د(
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واإلنجابيــة لــدى الذكــور، عوضًا عن حصــر التركيز بقضايا 
الخصوبــة فــي إطــار تنظيم األســرة والوالدات لدى المراهقات. 

إجــراء تدخــالت اســتباقية تنطلــق مــن خــارج قطــاع الصحة، 	 
مثــل وضــع ضرائــب وقيــود علــى تســويق التبــغ والكحول 

والمنتجــات األخــرى الضــارة بالصحــة.

معالجــة قضايــا الصحــة العقليــة والنفســية. 	 

تلبيــة احتياجــات وخدمــات صحــة األســنان.	 

 يتضّمــن الهدف 3 مقصدًا واحــدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 3-6 خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن 
حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف

العوائق الرئيســية أمام ضمــان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية 
وبالرفاهيــة فــي جميع األعمار في المنطقة العربية

اإلنســان هــو فــي صلــب خطــة عــام 2030. وصحته ورفاهه أســاٌس 
ال غنــى عنــه فــي كل فائــدة يحققهــا مــن التنميــة المســتدامة وكل 

مســاهمة لــه فيهــا. والصحــة هــي مؤشــر حاســم علــى مــدى التقــدم في 
التنميــة البشــرية.

وفي المنطقة العربية تفاوت كبير بين البلدان الغنية والفقيرة، وبين 
الفئات الميسورة والضعيفة، وبين مختلف المناطق الجغرافية داخل 

البلد الواحد في إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وفي 
مدى جودة هذه الخدمات. وكثيرًا ما يؤدي الصراع والنزوح إلى أعباء 

مفرطة على الخدمات الصحية، بل وحتى إلى تدميرها، وإلى تدهور 
المؤشرات الصحية. وبالمجمل، لم تشهد المنطقة بعد تحّواًل إلى نهج 
شامل يستند إلى حق الجميع في الصحة، ونموذج للرعاية الصحية 

يدمج المحددات االجتماعية للصحة في التخطيط وتقديم الخدمات.

يتقاطع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة مع تحقيق 
العديد من األهداف والمقاصد األخرى. فالفقر يعوق الحصول على 

الرعاية الصحية الجيدة بكلفة ميّسرة، كما أنه يحفز سلوكيات صحية 
خطرة )الهدف 1(. فالفقراء كثيرًا ما يشاركون في أنشطة اقتصادية 

تشّكل خطرًا على صحتهم )الهدف 8(، ويعيشون في مناطق مزدحمة 
أو ملوثة أو تعاني من نقص في الخدمات، وال سيما الضرورية منها 

كخدمات المياه والصرف الصحي )الهدفان 11 و6(، ما يزيد من خطر 
اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق المياه وانتشار الفيروسات. 

وندرة المياه وتغّير المناخ يهددان اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي 
)الهدفان 13 و2(، كما تترتب عليهما آثار سلبية على صحة اإلنسان. 

ويؤدي التوّسع العمراني والتلوث وضعف البنية التحتية للنقل 
ونقص المساحات العامة الخضراء )الهدف 11( إلى تبعات صحية 

ضارة، كتفاقم األمراض المزمنة، وتشجيع سلوكيات الخمول، والحد 
من الخيارات المتاحة لممارسة التمارين الرياضية. وتعد التغّيرات 

في أنماط النظام الغذائي في المنطقة محركًا بارزًا الرتفاع معدالت 
السمنة واألمراض غير المعدية )الهدف 2(. وفي البلدان األقل نموًا 

أعلى معدالت في العالم للوفيات الموحدة السن جّراء تلوث الهواء 
الحاد في المنازل والهواء المحيط24.

وال تزال النساء والفتيات في سن اإلنجاب في العديد من البلدان 
 والمناطق يعانين من معدالت مرتفعة للمرض والوفاة وبدرجة 

 غير متناسبة مقارنة بالرجال بسبب محدودية إمكانية حصولهن 
على الرعاية الالزمة على أسس تراعي حقوقهن. وتواجه نساء 

كثيرات قيودًا مهولة على قدرتهن على اتخاذ الخيارات المتعلقة 
بالصحة الجنسية واإلنجابية )الهدف 5(.

األخصائيــون الصحيون

ال يختلف متوسط كثافة األخصائيين الصحيين في المنطقة عن 
المتوسطات العالمية، باستثناء الممرضين، حيث يقل المتوسط 

اإلقليمي عن العالمي )الشكل 23(. لكن معدالت الكثافة اإلجمالية 
تخفــي أوجهــًا مــن عــدم المســاواة فــي التوزيــع بين المناطــق الحضرية 

والريفية. ونقص الخدمات في بعض المناطق كثيرًا ما يفاقمه سوء 
ظروف عمل األخصائيين الصحيين، وانخفاض الحوافز المالية لهم، 

ورداءة وسائل النقل)أ(. وتظهر أوجه التفاوت واضحًة في البلدان 
األقل نموًا حيث النقص شديد في أعداد األطباء والممرضين. وكثافة 
الممرضين أعلى بكثير في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب ميل 

العاملين في التمريض إلى الهجرة إليها من البلدان الفقيرة.

مشاكل الصحة اإلنجابية من األسباب الرئيسية للمرض والوفاة لدى 
النساء والفتيات في سن اإلنجاب في المنطقة. وقد قطع بعض البلدان 
أشواطًا كبيرة في الحد من وفيات األمهات، وال سيما المغرب الذي 

انخفض المعدل فيه بنسبة 35 في المائة بين عامي 2010 و2016)أ(. 

ومن حيث األوضاع اإلنسانية، ُسّجل تزايد في الزواج المبكر. 
فارتفعت، مثاًل، النسبة المئوية للفتيات السوريات القاصرات اللواتي 
لت زيجاتهن في األردن ثالث مرات مقارنة بمعدالت عام 2011،  ُسجِّ

لتصل إلى 32 في المائة من مجموع الزيجات حتى عام 2014)ب(. 
 وتجدر اإلشارة إلى أن الزواج المبكر يضاعف أعداد حاالت الحمل 
غير اآلمنة والوالدات القيصرية. وكذلك، ينحو العنف على أساس 
الجنس إلى االزدياد، بينما تنخفض إمكانية الحصول على الرعاية 

األولية والوقائية ووسائل منع الحمل بشكل كبير.

.AbuAlRub and others, 2013 )المصــدر: )أ

.Sahbani, Al-Khateeb and Hikmat, 2016 )ب( ؛UNICEF, 2019 )المصادر: )أ
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فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 3 في المنطقة العربية

ُظم الصحية تجزؤ في النُّ

ُظم الصحية مجزأة على مستوى تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، وفي تعدد مستويات الرعاية، وتعّدد  ال تزال النُّ
أنماط تقديم الخدمات بما في ذلك عبر القطاعات غير الحكومية والعسكرية. ويتسبب هذا التجزؤ بنواقص في التغطية وفي توفر 

الخدمات ونوعيتها، تجعل إقصاء العديد من الفئات االجتماعية والديمغرافية والمناطق الجغرافية واقعًا حتميًا. ويسّبب التجزؤ 
كذلك بتقّطع الرعاية للمرضى، وبصعوبات يواجهها واضعو السياسات في تحديد االحتياجات والنواقص الصحية. والجدير بالذكر 

أن قلة من الخدمات متاحة للسكان في المرافق الصحية القريبة من مساكنهم.

وفهم االحتياجات الصحية للسكان تكتنفه التحديات، سواء في الوقت الحاضر أم مع مرور الوقت، خاصة احتياجات الفئات المهمشة 
مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو كبار السن أو المراهقين أو النساء أو المهاجرين. ومع أن أغلبية الدول العربية لديها استراتيجيات 
وخطط وطنية للسياسة الصحية، ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه االستراتيجيات تغطي احتياجات شتى الفئات السكانية، 

وتنطلق من منظور كلّي لفهم المالمح واالحتياجات الصحية، وتنشد مقاصد ونتائج محددة على المدى المتوسط والبعيد25.

توسيع نطاق الخدمات الصحية من دون االستناد إلى أدلة

ُظم الصحية الوطنية في المنطقة مكامن ضعف عديدة، تفاقمت بفعل الصراعات وحركات النزوح القسري التي عطلت  تشوب النُّ
خدمات الرعاية الصحية، وزادت كثيرًا من الطلب عليها. وال يستند توسيع الخدمات الصحية عادة إلى أدلة عن االحتياجات 
 الديمغرافية والصحية، بل يأتي توسيعها، وال سيما توسيع الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، استجابة لطلب السوق26. 

وفي الوقت نفسه، وخصوصًا في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، التركيز شديد على تقديم الرعاية الكثيفة االستخدام 
للتكنولوجيا في حين ال ُتعطى أهمية تذكر لخدمات الوقاية القليلة الكلفة على السكان. وبالنسبة إلى صحة األمهات، ال تزال 
الفوارق كبيرة بين البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من محدودية إمكانية الحصول على خدمات الوالدة الطارئة، وعدم 

توفرها بالدرجة الكافية، وبين البلدان المتوسطة الدخل، حيث تنتشر التدخالت الطبية الباهظة الكلفة والمبالغ في الحاجة إليها. 
ففي مصر، التي شهدت تحسينات كبيرة في تدريب المساعدين في التوليد وتراجعًا في معدل وفيات األمهات، يتّم أكثر من نصف 

عمليات التوليد على المستوى الوطني بعملية قيصرية27. وُتالحظ معدالت مماثلة في لبنان وبلدان أخرى.

ارتفاع في اإلنفاق الشخصي على الخدمات الصحية

في جميع أنحاء المنطقة، تحول التكاليف الشخصية الباهظة دون الوصول إلى الخدمات، وتعوق استمرارية الرعاية، وقد تفضي 
إلى إفقار مستخدميها. وينخفض نسبيًا إنفاق المواطنين الشخصي على الخدمات الصحية كنسبة من مجموع اإلنفاق الصحي في 

بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يتجاوز هذا اإلنفاق في ُعمان، مثاًل، 6.4 في المائة في عام 2015. وبالمقابل بلغت هذه 
النســبة 62 فــي المائــة فــي مصــر و76 فــي المائــة فــي العــراق فــي العام نفســه28. ويبلغ اإلنفاق الشــخصي على الخدمــات الصحية حدًا 

 يعتبــر كارثيــًا فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة ولعــدد مــن الفئــات االجتماعيــة29. وفي جميع أنحاء المنطقة، وال ســيما في البلدان األقل 
نموًا، يصعب على الفئات التي هي بحاجة إلى الخدمات الحصول على رعاية ميّسرة الكلفة. ويزداد الوضع سوءًا بسبب ارتفاع 

نسبة العاملين في القطاع االقتصادي غير النظامي ونسب البطالة لدى النساء والشباب. 

وتتفاقم المخاطر جّراء التجزؤ الشديد في التغطية الصحية. ففي لبنان مثاًل يشّكل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
الجهة الرئيسية للتأمين، ويغطي حوالي 28 في المائة من السكان؛ وتغطي البرامج العسكرية حوالي 9 في المائة؛ يليها نظام 

تعاونية موظفي الدولة التابع لمجلس الخدمة المدنية، الذي يؤمن حوالي 5 في المائة؛ وتغطي الصناديق المشتركة 12 في المائة 
والشركات الخاصة النسبة نفسها30. ويمكن أن تتداخل الخطط غير أّن التقديرات تشير إلى أّن نصف السكان على األقل هم من دون 

تأمين. وفي السودان، وصلت تغطية التأمين الصحي في عام 2018 إلى 46.3 في المائة من السكان، وصّنف حوالي 60 في المائة 
من السكان المشمولين على أنهم فقراء أو معرضون للمخاطر، و56 في المائة منهم على أنهم يعملون في القطاع غير النظامي31. 

عدم إعطاء األولوية للرعاية الوقائية األولية

يؤدي التجاوز المستمر لخدمات الرعاية الصحية األولية لصالح الخدمات الثانوية والمتقدمة إلى ارتفاع التكاليف وتدني الكفاءة، 
كما أن تعاظم دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية يشّجع على االستثمار في التقنيات والتدخالت العالجية المكلفة بداًل من 

التركيز على انتظام الرعاية الوقائية األولية. 

وفي المنطقة، لم يبدأ االهتمام بالمحددات األساسية والمتعددة القطاعات للصحة إال مؤخرًا. وتشمل هذه المحددات التعليم الذي 
يؤثر على السلوكيات، وال سيما تلك المتصلة بمتطلبات الرعاية الصحية وخيارات نمط الحياة. ويظهر هذا الخلل في تنامي استهالك 

منتجات التبغ، مثل السجائر والنرجيلة في المنطقة32، بموازاة تناقص استهالك هذه المنتجات في سائر أنحاء العالم. وقليلة هي 
الحكومات في المنطقة التي تبحث في إمكانية اتباع سياسات مالية لفرض ضرائب على السجائر أو الكحول، مع أن هذه السياسات 
يمكنها أن تدر إيرادات إضافية وتحد من االستهالك. وال تتوخى الحكومات الصرامة في تنفيذ توصيات السياسة العامة التي ثبتت 

كفاءتها في التحكم في عوامل المخاطر الصحية الرئيسية، وكثيرًا ما يفتقر التنفيذ إلى دعم اإلرادة السياسية لمنع االنتكاس33.

وتتمثل مشكلة سلوكية أخرى في الخمول البدني، وهو شائع لدى األطفال والبالغين، وأكثر شيوعًا لدى النساء. وتشير المسوح 
الوطنية إلى أّن 60 إلى 90 في المائة من أطفال المدارس كانوا غير نشطين بدنيًا خالل األيام السبعة األخيرة34. ومع تزايد السكان 
في المناطق الحضرية، وشيوع االعتماد على وسائل النقل بداًل من المشي، سيكون لمراعاة البيئة المبنّية واالنتباه إلى ما تحمله من 
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تبعات صحية، أهمية بالغة. حاليًا، تفتقر أغلبية المراكز الحضرية التي ال تزال تتوّسع إلى المساحات الخضراء أو العامة للعب أو 
الترفيه. وما يتوفر منها ليس دائمًا متاحًا لألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال، الذين يواجهون عمومًا قيودًا أكبر على حركتهم. 

وتجدر اإلشارة إلى أن ارتفاع معدالت السمنة يتسبب بتزايد اإلصابات بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة 
الدماغية وأمراض مزمنة أخرى35. واإلصابات جّراء حوادث المرور هي مشكلة أخرى واسعة االنتشار لكن يمكن تجنبها بدرجة كبيرة.

ضعف التنظيم والمساءلة

على الرغم من تزايد التغطية بالخدمات الصحية، ال تعتني الحكومات دائمًا بجودة هذه الخدمات، فمعظم ُنُظم التدقيق في العناية 
السريرية في المنطقة غير كافية، وجهود ضمان الجودة تركز على العقوبات بداًل من التعلم والتحسين. وال يزال االهتمام قلياًل، 
نسبيًا، بتحفيز الطلب على الخدمات الصحية، وال سيما في المجاالت الصحية الحساسة، وكذلك بالحد من الحواجز االجتماعية 

التي تحول دون الحصول على الرعاية. ولكن أبعاد التنظيم والمساءلة هذه ملحة في قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية، وبالنسبة 
إلــى النســاء )بمــن فيهــن غيــر المتزوجــات والمراهقــات( والشــباب. وفي حين يســهم صوت المجتمع المدنــي ومنظمات حقوق 

المرضــى بشــكل كبيــر فــي تكويــن خصائــص ُنُظــم الرعايــة الصحيــة فــي مناطــق أخرى من العالم، ال يزال هــذا الصوت خافتًا في 
المنطقــة العربيــة، مــا يحــد مــن قــدرة المرضــى والمواطنين، عمومًا، على ممارســة حقهم في المســاءلة.

الصراعات واألزمات

تؤدي الصراعات إلى موجات نزوح هائلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية تفضي إلى فقدانهم في بعض أنحاء المنطقة، وسوء 
توزيعهم على بلدانها. وتتسبب الصراعات أيضًا بتقلص المرافق المتاحة للرعاية الصحية، وتدميرها في بعض األحيان، ما يضعف 
رصد األمراض ويسّهل تفشي األمراض المعدية، كما هو حال وباء الكوليرا غير المسبوق في خطره في اليمن. وتعرقل الصراعات 
مواصلة الرعاية من األمراض غير المعدية، وتفاقم مكامن الضعف في الرعاية الصحية لألمهات وحديثي الوالدة. وتشهد مناطق 

الصراع واألزمات تحديات أخرى، كشحِّ األدوية وخدمات الطوارئ، وتزايد المخاطر المرتبطة بالعمليات الجراحية والتدخالت 
الطبية األخرى نتيجة انهيار البنية التحتية وتدهور ُنُظم السالمة والنظافة.

وفي عام 2015، لم يتمكن 71 في المائة من المصابين بأمراض مزمنة في ليبيا من الحصول على األدوية األساسية التي 
يحتاجونها36. ويؤدي نقص التمويل إلى تقويض القدرة على تلقيح األطفال ضد الحصبة والحصبة األلمانية، ما يعّرضهم وآخرين 

لخطر اإلصابة بأمراض شديدة العدوى قد تؤدي إلى الوفاة. ويؤدي الصراع أيضًا إلى زيادة األمراض العقلية والنفسية، التي ال 
ُترصد أو تعالج كما يجب ال في البلدان التي تشهد صراعًا وال في غيرها من بلدان المنطقة37.

على الرغم من ندرة البيانات، تفيد بعض الدراسات بأن للسياحة 
العالجية في المنطقة فوائد اقتصادية كبيرة، خاصة في األردن 
واإلمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان ومصر. ففي اإلمارات 

العربية المتحدة وحدها، وصلت العائدات إلى 250 مليون دوالر في 
عام 2015. وال بد من إجراء مزيد من الدراسات لتحديد آثار السياحة 
العالجية، ال سيما لمعرفة ما إذا كانت تضعف تقديم الخدمات للسكان 

المحلييــن مــن خــالل تحويــل الموارد إلى التدخــالت العالجية األعلى 
 كلفة)أ(. وال بد أيضًا من البحث في معدالت ترّكز الخبرات الصحية 

غير المتكافئة، ألسباب منها هجرة األطباء والممرضين داخل المنطقة.

يتزايد اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية في المنطقة، ومع 
ذلك ال يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى)أ(. وتراوحت نسبته 

من مجموع اإلنفاق الحكومي في عام 2014 بين 3.9 في المائة في 
اليمن و14.2 في المائة في تونس. وقد سجل المتوسط اإلقليمي 

زيادة طفيفة من 8 في المائة في عام 2004 إلى 8.3 في المائة 
في عام 2014. وبين عامي 2004 و2014، انخفضت نسبة اإلنفاق 
الحكومــي العــام علــى الصحــة من مجمــوع اإلنفاق الحكومي في 9 

بلدان عربية وازدادت في 11 بلدًا، وقد ســجلت أكبر زيادة في العراق 
)104 في المائة(، فالسودان )78 في المائة(، والبحرين )20 في المائة(. 
أما االنخفاض األكبر فقد سجل في قطر )40- في المائة(، فاليمن )36- 

في المائة(، والجمهورية العربية السورية )30- في المائة()ب(. 

فرضت بلدان مجلس التعاون الخليجي ضرائب على اإلنتاج تطال 
السلع المضرة بصحة اإلنسان. وتشمل التدابير المعتمدة رسم 50 في 

المائة على المشروبات الغازية ورسم 100 في المائة على منتجات 
التبغ ومشروبات الطاقة. وفرضت المملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة رسومًا مشابهة في عام 2019 على أجهزة التدخين 
اإللكترونية والمنتجات المضاف إليها السكر أو المواد الُمحلّية.

محدودية البحث والتطوير هي من أسباب قلة البيانات المتعلقة 
 بالصحة والضعف في تصنيفها في المنطقة. ففي عام 2013، 

لم يتجاوز مجموع ما أنفقته المنطقة على البحث الطبي 1 في المائة 
من المجموع العالمي لإلنفاق على البحث العلمي، وبقي أقل من نصف 

المبلغ الذي أنفقته جمهورية إيران اإلسالمية أو تركيا.

.Dewachi, 2018; Lertora, 2016 )المصــادر: )أ

.WHO, 2014 )ب( ؛World Bank, 2013 )المصــادر: )أ .ESCWA, 2019 :المصــدر

.Dewachi, 2018 :المصــدر
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قت في الجمهورية العربية السورية، بين عامي 2011 و2019، 588 هجمة على 350 مرفقًا للرعاية الصحية، إضافة إلى مقتل 914 عاماًل في المجال  ُوثِّ
الطبي. وفي اليمن، وبحلول نيسان/أبريل 2018، كان 49 في المائة من المرافق الصحية ال تعمل أو تعمل جزئيًا فقط بسبب نقص العاملين، أو نقص 

اإلمدادات، أو عدم القدرة على تغطية تكاليف التشغيل، أو محدودية إمكانية الوصول اليها. وتناقص عدد األخصائيين الذين يعملون في مستشفيات 
المقاطعات والجامعات، وافتقر 53 في المائة من المرافق الصحية إلى أطباء عامين بينما افتقر 45 في المائة من المستشفيات العاملة الى أخصائيين. 

ومع توفر عامل صحي واحد فقط لكل 1,000 من السكان في اليمن، انخفض المعدل إلى أقل من نصف الحد األدنى الذي تحدده منظمة الصحة العالمية. 
كما أن معظم المعدات في المستشفيات ال تعمل أو عفا عليها الزمن، والعديد من العاملين الصحيين لم يتلقوا رواتبهم بانتظام منذ عامين. 

.Physicians for Human Rights, 2019; OCHA, 2019 :المصــادر

عرضة لإلهمال

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، غالبــًا مــا تكــون الفئــات التاليــة مــن األكثــر 
عرضــة لخطــر اإلهمــال، مــع أنهــم أكثــر مــن قــد يســتفيد من تحســين 

الخدمــات الصحيــة.

الفقراء ومن ال يغطيهم أي تأمين صحي: الرتفاع اإلنفاق الشخصي 
على الرعاية الصحية التبعات األشد على أكثر الناس فقرًا، وقد يدفع 

البعض إلى ما تحت خط الفقر، أو يهوي بهم إلى دركات أعمق من 
الفقر. وفي خضم ما تشهده المنطقة من خصخصة وإصالحات 

اقتصادية وتردٍّ في األحوال االقتصادية، عالوة على األضرار الناجمة 
عن الصراعات، يتدّنى توفر الرعاية الصحية المجانية والمنخفضة 
الكلفة. وقد توّسع دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية، فصار 
يقّدم معظم خدمات الرعاية الصحية في بلدان عدة في المنطقة. 
وفي المقابل، تفتقر فئات اجتماعية عديدة إلى إمكانية الحصول 

على التأمين الصحي النظامي الذي يساعد على تحّمل التكاليف 
المتزايدة للرعاية الصحية واألدوية. وتشمل هذه الفئات الشباب 
 الذين يسجلون أعلى معدالت البطالة في العالم، والنساء اللواتي 
 ال تزال مشاركتهن في القوى العاملة النظامية منخفضة. وبشكل 

 عام، يعمل الكثيرون في المنطقة لحسابهم الخاص أو في القطاع 
غير النظامي، ويفتقرون إلى أي مخصصات صحية38.

البلدان العربية األقل نموًا: أداء هذه البلدان هو األضعف في جميع 
مؤشرات الهدف 3 تقريبًا. فالفارق صارخ مثاًل في معدالت وفيات 

المواليد يصل إلى 10 مرات بين هذه البلدان حيث المعدل 40 وفاة 
تقريبًا لكل 1,000 مولود حّي والبلدان األكثر ثراًء حيث ال يتجاوز 

هذا المعدل 4 وفيات لكل 1,000 مولود حّي39. كما أن التفاوت كبير 
في التغطية بالخدمات األساسية، يتراوح بين مستوى منخفض 

يبلغ 22 في المائة في الصومال وآخر مرتفع يبلغ 77 في المائة في 
الكويت40. وفي موريتانيا بلغ عدد األطباء 12.7 طبيبًا لكل 100,000 
من السكان في عام 2009، في حين وصل هذا العدد إلى 343 طبيبًا 

لكل 100,000 من السكان في األردن في عام 2015 41.

الالجئون والنازحون والسكان المتضررون من الصراعات: تقّوض 
الصراعات إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وتدّمر مرافق 
الرعاية الصحية، وتدفع موظفيها المدربين إلى الهجرة، وتتسّبب 

بنقص في األدوية والمعدات. ويمكن لموجات النزوح الضخمة 
واالضطرابات االجتماعية واالقتصادية أن تزيد من انتشار مشاكل 

الصحة العقلية والنفسية وكذلك العنف على أساس الجنس. ويساعد 
االكتظاظ في مخيمات النازحين والالجئين على تفشي األمراض 

المعدية وسط ضعف القدرة على السيطرة على األمراض. 

وتندلع الصراعات في المنطقة في بيئات الدخل المتوسط حيث 
تنتشر األمراض غير المعدية. ويعني النزوح القسري الذي تتسبب 
به الصراعات انقطاع عالجات السرطان ومرض السكري وارتفاع 

ضغط الدم، وتقطع اإلمداد باألدوية األساسية لحاالت أخرى كثيرة. 

تتفاوت إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية بين بلدان 
المنطقة. ففي تونس مثاًل يعيش نحو 90 في المائة من السكان على 

بعد أقل من 5 كيلومترات من مرفق للرعاية الصحية، في حين يفتقر 
14.8 مليون شخص في اليمن إلى الرعاية الصحية األساسية، ومنهم 
8.8 ماليين في مناطق تعاني من نقص شديد في الخدمات الصحية. 

وفي المغرب، يعيش نحو 25 في المائة من السكان حاليًا على بعد 
أكثر من 10 كيلومترات من مركز صحي رسمي، ويجد أكثر من 40 في 

المائة من السكان صعوبة في الحصول على رعاية استشفائية.

لم يتخّط متوسط اإلمداد بالكهرباء في قطاع غزة سبع ساعات يوميًا 
في عام 2018، ولساعات اإلمداد المحدودة والتقطعات غير المتوقعة 
آثار خطيرة على قطاع الصحة. فالمستشفيات والعيادات تعتمد على 

توفر الوقود لتزويد مولدات الطوارئ، فيزداد تعرض حياة المرضى 
للخطر مع نقص الوقود وتزايد انقطاع الكهرباء. وقد أوجد التقسيم 

التشريعي والمادي للضفة الغربية مجموعات سكانية هم أشد تعرضًا 
للمخاطر في المنطقة ج ومنطقة التماس والمنطقة هـ 2 في الخليل. 

ومن بين 330,000 فلسطيني تقريبًا يسكنون في هذه المناطق، يعاني 
114,000 )أي 35 في المائة( من فرص محدودة للحصول على الرعاية 
الصحية األولية. وتخدم العيادات المتنقلة حاليًا 135 مجتمعًا سكانيًا، 

ولكن عدم اليقين إزاء التمويل يلقي بظالل الشك على استدامة 
دة للفلسطينيين في  هذه الخدمات. وتعوق سياسات التخطيط المقيِّ

المنطقة ج جهود إنشاء مرافق أكثر ديمومة لبعض المجتمعات بسبب 
توّلي إسرائيل السيطرة المدنية والعسكرية.

 .WHO EMRO, 2019b :المصــدر

.WHO, 2019b :المصــدر
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وثالثة أرباع الالجئين السوريين في البلدان المجاورة هم من النساء 
واألطفال، وقد انخفضت إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية 

ُظم  في مرحلة ما قبل الوالدة والوالدة والتلقيح وغير ذلك42. وترزح النُّ
الصحية المحلية تحت ضغط هائل بسبب حركة الالجئين الكبيرة، 

وغياب أفق النتهاء األزمات المديدة. وتواجه ُنُظم المساعدات 
اإلنسانية أيضًا مصاعب جمة في تلبية االحتياجات الصحية. 

األشخاص ذوو اإلعاقة: ال تلّبى احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
من الرعاية الصحية، الجسدية والمعرفية، على النحو الكافي. 

وتتفاقم العوائق أمام الحصول على الرعاية الصحية مع تقاطع أوجه 
عدم المساواة مثل األشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية 

أو تجّمعات الالجئين أو المجتمعات المهمشة األخرى. وللصعوبات 
المالية ونقص المعلومات حول الخدمات المتاحة دور أيضًا في 

إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات الرعاية الصحية43.

المقيمون من غير المواطنين والمهاجرون: تسّجل في المنطقة 
العربية، وال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، نسب هي 
من األعلى في العالم للمقيمين غير المواطنين والمهاجرين، بمن 

فيهم العاملون في القطاع الصحي. ومع قلة البيانات المتاحة عن 
هذه الفئات، ال ُيعرف إال القليل نسبيًا عن احتياجاتهم الصحية 

واستخدامهم للخدمات والعوائق أمام وصولهم إليها.

المراهقون: مقارنة مع المراهقين في أنحاء أخرى من العالم، يعاني 
المراهقون في المنطقة من معدالت أعلى من اإلصابات الناجمة 

عن حوادث المرور، ومن أمراض القلب واألوعية الدموية واأليض 
ومشاكل الصحة العقلية والنفسية44. ومع ذلك، ال ُيصار إلى زيادة 

وعي مقدمي الرعاية الصحية وال ُتصمم خدمات تلبي االحتياجات 
الصحية الخاصة بهذه الفئة. ومع تدني التثقيف الصحي الشامل، 
وخصوصًا بشأن التربية الجنسية، أو اإلحجام عنه في المدارس، 

غالبًا ما يلجأ الشباب إلى اإلنترنت أو أقرانهم للحصول على 
معلومات قد تكون غير دقيقة. كما يواجه المراهقون والمراهقات 
غير المتزوجين حواجز اجتماعية تحول دون إثارة قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجابية مع مقدمي الرعاية الصحية.

النساء والفتيات: يظهر عدم االهتمام الكافي باعتبارات الجنسين 
في الصحة جليًا في عدم توفر بيانات كافية مفّصلة حسب الجنس 
عن جميع مؤشرات الهدف 3 في المنطقة ما عدا ستة منها. وال تزال 

نسب وفيات األمهات مرتفعة وألسباب شتى كالنزيف والعدوى 
وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مع أن تفاديها ممكن بالرعاية 

الجيدة والحسنة التوقيت. والتباين كبير في إمكانية الحصول على 
الرعاية قبل الوالدة وبعدها. وال ُيعرف سوى القليل عن مدى إمكانية 

الحصول على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية الشاملة في 
المنطقة، إذ ال تزال عوائق اجتماعية عديدة تحول دون استخدام 

الخدمات وطلب المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، ال تزال ماليين 
الفتيات يقعن ضحية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في عدد من 

البلدان، ويعانين من أذى يستمر طوال حياتهن.

وتشير البيانات في العديد من البلدان إلى أن نسبة اإلناث إلى الذكور 
في اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تقل عن المعدالت في 

مناطق أخرى من العالم، ولكن قد يكون ذلك نتيجة االمتناع عن 
االختبار والكشف الطوعيين لدى النساء45. وُيعزى انخفاض الكشف 

عن اإلصابة إلى الخوف من الوصم وصعوبة الحصول على الخدمات 
 باإلضافة إلى نقص المعرفة بالمخاطر المحتملة لممارسة الجنس 

غير اآلمن، حتى في إطار الزواج. وفي بعض األحيان، ال تتقدم النساء 
لالختبار إذا كان يتطلب موافقة الزوج، أو بسبب القيود على التنقل، 

وصعوبة الوصول إلى وسائل النقل ورعاية األطفال، ومحدودية 
المعرفة بالجوانب العالجية46. وينطوي ذلك على آثار خطيرة على 

الرفاه العام للمرأة، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية والنفسية.

وال يزال العنف على أساس الجنس واسع االنتشار، وتشير التقديرات 
في بعض بلدان المنطقة إلى أّن 37 في المائة من النساء اللواتي 

لهّن أو سبق أن كان لهن شريك حميم قد تعرضن لعنف جسدي و/أو 
جنسي على يد الشريك في مرحلة ما من حياتهن47.

يبدأ المهاجرون غالبًا رحلتهم وهم يتمتعون بميزة صحية، ألن 
األصحاء في معظم األحيان هم األكثر قدرة على الهجرة، ولكن 

سرعان ما يزيد سوء ظروف العيش والعمل من خطر تعرضهم للمرض 
واإلصابة. وتتأّثر قدرة المهاجرين على عيش حياة صحية بعوامل 

عدة منها الجهة التي تتحمل تكاليف تغطيتهم بالتأمين الصحي، ومدى 
شمول هذه التغطية، ونوعية الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها. 

وتتعّرض فئات معّينة من المهاجرين أكثر من غيرها لإلقصاء من 
التغطية الصحية، وتشمل المهاجرين غير النظاميين واألطفال والنساء 

وكبار السن. وقد اتخذ بعض البلدان، في السنوات األخيرة، إجراءات 
واعدة لتمكين المهاجرين النظاميين على األقل من المشاركة في 

برامج المساعدة الطبية التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض.

.ESCWA and IOM, 2019 :المصــدر

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف  3

ال بّد من نهج متكامل قائم على الحقوق إزاء قضايا الصحة وُنُظم 
الرعاية الصحية لتوفير تغطية أكثر شمواًل وأفضل جودة للجميع، 

وتلبية االحتياجات الصحية للفئات المختلفة، وال سيما النساء 
والفتيات. ومن شأن هذا النهج أيضًا أن يشرك السكان في تحقيق 

الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين التعليم 
والوعي )الهدف 4(، وهذا بدوره يحّسن حوكمة الرعاية الصحية 

ويزيد من الشفافية في التخطيط ووضع الميزانيات وتقديم 
الخدمات )الهدف 16(. 
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توسيع نطاق الخدمات الصحية والتغطية الصحية . 1
باالستناد إلى األدلة، وتيسير كلفتها:

 وضــع رؤيــة وطنيــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة للجميــع 	 
 وخارطــة طريــق لتحقيقهــا، مــع مراعــاة تحديــات النظــام 

الصحــي فــي كل بلــد، والتطلعــات االقتصاديــة الكليــة 
واحتياجــات الناس. 

دمــج المقاصــد والنتائــج في االســتراتيجيات الصحية التي 	 
تتنــاول الفجــوات فــي مجاالت مختلفــة واحتياجات الفئات 

االجتماعيــة والديمغرافيــة المختلفــة، من أشــخاص ذوي إعاقة 
ونســاء وفتيات وكبار ســن ومراهقين وغيرهم.

 تحديــد حــزم الخدمــات الصحيــة الوطنيــة األساســية 	 
 أو ذات األولويــة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات الوقائيــة 

والتشــجيعية والعالجيــة والتأهيليــة والمخففــة، المرتبطــة 
 باألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة علــى مــدى الحيــاة، 

 وتطويــر نمــاذج متكاملــة للرعايــة، محورهــا اإلنســان 
وتشــمل أنظمــة فعالــة لإلحالــة.

 إنشــاء أو إعادة تشــكيل تدابير الســداد المســبق للفئات 	 
 الســكانية المختلفــة، مــن دون إهمــال أحــد. وينبغــي تمويل 

هــذه التدابيــر مــن خــالل مخصصــات فــي الميزانية و/أو 
 مســاهمات إلزاميــة للحــد مــن التجــزؤ وتعزيز اإلنصاف 

وتحســين الحمايــة الماليــة واالجتماعيــة. 

ضمان نهج قائم على حقوق اإلنسان في الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية، تدعمه المخصصات الالزمة من الميزانية. 

توسيع نطاق االستهداف بالتغطية الصحية الشاملة إلى غير 	 
 المواطنين المقيمين داخل األراضي الوطنية، بمن فيهم 
الالجئون والعمال المهاجرون والفئات المهمشة األخرى.

تحسين جودة الرعاية الصحية:. 2

ُظم الصحية نحو مزيد من الوقاية، مع التركيز 	  إعادة توجيه النُّ
على الرعاية الصحية األولية، وتعزيز مراكز الرعاية الصحية 

األولية المحلية وتشجيع متابعة المرضى. 

تحسين األطر التنظيمية لتمكين المواطنين من المساءلة 	 
عن نوعية الخدمات الصحية. ويمكن لوزارات الصحة اعتماد 

تنظيمات محّسنة لحفظ جودة الرعاية من خالل ُنُظم المراجعة 
والمراقبة المؤسسية. 

تحسين اإللمام باالحتياجات في القطاع الصحي، من أجل 	 
تخطيط وتنفيذ وتقييم أفضل ألثر الخدمات الصحية. 

العمل على تغيير ثقافي في ُنُظم الرعاية الصحية من خالل تتبع 	 
بع في ذلك نهج  سالمة المرضى واألخطاء الطبية. ويمكن أن ُيتَّ
ال يرّكز على إلقاء اللوم بل على توثيق أفضل لمشاكل المرضى. 

ُظــم الصحيــة 	   تعزيــز الترتيبــات المؤسســية لحوكمــة النُّ
وكذلــك التشــريعات الداعمــة لتحســين األداء والمســاءلة 

والوقايــة من الفســاد. 

 معالجــة أوجــه النقــص وخلق حوافــز للحد من هجرة 	 
األخصائييــن الصحييــن، بمن فيهم الممرضون. 

 تعزيــز نهــج الحكومــة بجميــع مكّوناتهــا، وتقييــم األثــر 	 
 الصحــي لجميــع سياســات الصحــة العامــة، وإشــراك 

 البرلمانييــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي 
 جهــود القطــاع الصحــي لتحســين اســتراتيجيات 

الحمايــة االجتماعية. 

 تمكيــن المجتمــع المدنــي فــي مجــال الصحــة والخدمات 	 
الصحيــة لتعزيــز المســاءلة. وقــد يســتلزم ذلــك اعتمــاد وإنفاذ 

تشــريعات بشــأن الحصــول علــى المعلومــات، ورفــع القيود 
المفروضــة علــى عمــل المجتمــع المدنــي بشــكل عام.

تدخالت استباقية لمعالجة محددات الصحة:. 3

 دمــج عوامــل الخطــر التــي تتســبب بزيادة كبيرة في األمراض 	 
غيــر المعديــة، في اســتراتيجيات الصحــة العامة، وتحديد 

الروابــط مــع العوامل االســتهالكية والبيئية. 

دمــج األبعــاد الصحيــة فــي الخطــط اإلنمائية واالســتراتيجيات 	 
القطاعيــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالتخطيط 

الحضــري والنقــل والطاقــة والميــاه والصــرف الصحي. 

 وضــع أطــر تنظيميــة للســيطرة علــى المضافــات من ملح، 	 
ودهــون متحّولــة وغيرهــا، ووضــع سياســات للماليــة العامة 

وتنظيمــات مدروســة لتســويق الكحــول والتبغ والمشــروبات 
الســكرية، وغيرهــا مــن المنتجــات التــي لهــا آثــار مؤكدة على 

الصحــة، وتوفيــر معلومــات غذائيــة شــاملة للمســتهلكين. 

دمــج الصحــة فــي المناهــج التعليميــة منــذ المراحــل المبكرة 	 
لزيــادة الوعــي بالمخاطــر الصحيــة، وزيــادة اإللمــام بقضايا 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، وتعزيــز التغّيــرات الســلوكية 
والبيئيــة بمــا يســهم فــي تحســين الصحة. 

 رصــد االمتثــال لقوانيــن الســالمة علــى الطــرق للتصــدي 	 
 آلفــة حــوادث المــرور التــي تؤثــر علــى الســائقين كما 

المشــاة، وخاصة الشــباب. 

 العمــل علــى الوقايــة والعــالج مــن ســوء التغذيــة لدى 	 
الحوامــل واألطفــال حتــى عمــر الســنتين، والتشــجيع علــى 

 اســتهالك كميــة كافيــة مــن المغذيــات الدقيقــة، وعلــى 
الرضاعــة الطبيعيــة حصــرًا خــالل األشــهر الســتة األولــى، 

ومواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة لعاميــن.
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االستثمار في تحسين الرصد وجمع البيانات . 4
والتحليل:

االستثمار في جمع البيانات على نحو أفضل وأكثر شمواًل، 	 
وال سيما على الصعيد دون الوطني، وكذلك في اإلمكانات 

 واالستعدادات لتحليل البيانات ووضع سياسات تيّسر 
المساءلة وتسترشد باألدلة. 

تحسين تفصيل البيانات حسب الجنس والعمر ومتغّيرات أخرى 	 
ذات صلة. ويمكن تحقيق ذلك بوسائل منها تعزيز ُنُظم السجالت 

الحيوية، بما في ذلك لغير المواطنين )الالجئون والمهاجرون(. 

تحسين جمع البيانات عن العنف على أساس الجنس، وتنسيق 	 
توليد البيانات بين مختلف القطاعات االجتماعية، والجهات 

التشريعية والمسؤولة عن إنفاذ القانون. 

ضمان استخدام أفضل للبيانات اإلدارية الوافرة التي تجمعها 	 
ُنُظم الرعاية الصحية. 

تشجيع الصحة الرقمية، وتعزيز مصادر البيانات االعتيادية، 	 
واستخدام مصادر غير رسمية للبيانات من أجل الكشف المبكر 

عن اتجاهات األمراض ورصد تفشيها. 

االلتزام بإتاحة البيانات للجمهور، بما يتفق مع االتجاهات العالمية 	 
ودعوة الهدف 16 إلى تعزيز المعرفة وزيادة الشفافية والمساءلة. 

تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنية لالستعداد . 5
للطوارئ واالستجابة لجميع المخاطر:

اعتمــاد نهــج الترابــط بيــن القضايا اإلنســانية وقضايا التنمية 	 
 والســالم لتقديم مســاعدة متكاملة للبلدان المتضررة من 

حاالت الطوارئ.

تطوير قدرات محددة للوقاية من األمراض المعدية الناشئة ومن 	 
اإلنفلونزا الموسمية والجائحة، والكشف عنها، والتصدي لها. 

ُظم والقدرات لتلبية االحتياجات من حيث الصحة 	  تعزيز النُّ
الجنسية واإلنجابية وقضايا صحة األم في السياقات اإلنسانية.

تعزيز إمكانات إدارة الطوارئ بشكل عام في المنطقة من خالل 	 
توصيف جميع المخاطر، ووضع خطط االستعداد واالستجابة 

لجميع المخاطر.

ُظم والقدرات إلدارة الصدمات واإلصابات، وخاصة 	  تعزيز النُّ
الصدمات العنيفة في ظروف الصراع.

ضّم الجهود للحد من العنف على أساس الجنس والتصدي له 	 
ضمن الخدمات الصحية واالجتماعية التي تستهدف الالجئين 

والنازحين قسرًا.

 1-3
خفض النســبة العالمية للوفيات النفاسية إلى 

أقــل مــن  70 حالة وفاة لكل 100,000 مولود 
حي بحلول عام 2030 

 1-1-3
نسبة الوفيات النفاسية

الشــكل 1 نســبة الوفيات النفاسية )لكل 100,000 مولود حي(

مالحظة: ُترجح جميع المتوســطات حســب إجمالي الوالدات لعام 2011 
)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 لجميع 

البلدان باســتثناء الســودان. وقد تأثــر توفر البيانات ســلباً بالترجيح 
وفقاً للقاســم )عدد المواليد األحياء في عام 2015(، ولذلك اســتعيض 

عنه باعتماد تســوية للترجيح من خالل اســتخدام أحدث البيانات المتاحة 
لمجموع الوالدات لعام 2011.

مقاصد الهدف 3 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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معدل وفيات األطفال دون ســن الخامسة معدل وفيات الرضع

 2-3
وضــع نهاية لوفيــات المواليد واألطفال 
دون ســن الخامســة التي يمكن تفاديها 

بحلــول عام 2030، بســعي جميع البلدان إلى 
بلــوغ هدف خفض وفيــات المواليد على 

األقــل إلى 12 حالــة وفاة في كل 1,000 مولود 
حي، وخفض وفيات األطفال دون ســن 

الخامســة على األقــل إلى 25 حالة وفاة في 
كل  1,000 مولــود حي

 2-1-3
نســبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 

صحيون َمهَرة

 1-2-3
معدل وفيات األطفال دون ســن الخامسة

 2-2-3
معدل وفيات المواليد

الشــكل 2 نســبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
صحيون َمهَرة )بالنســبة المئوية(

الشــكل 3 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 
ومعــدل وفيات الرضع )الوفيات لكل 1,000 مولود حي(

 شــكل 4 معــدل وفيات المواليــد )الوفيات لكل 1,000 
مولود حي(

مالحظة: ُترجح جميع المتوسطات حسب مجموع عدد الوالدات )أي 
 .)United Nations Statistics Division, 2019a( 2011 لعام )القاسم

تشمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في 
األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية )2009(، 

المغرب )2011(، األردن وتونس الجزائر وجزر القمر وجيبوتي والعراق 
)2012(، ليبيا والمملكة العربية السعودية واليمن )2013(، ُعمان ودولة 

فلسطين ومصر )2014(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر  
والكويت وموريتانيا )2015(.

مالحظــة: ُترجح جميع المتوســطات حســب مجموع عدد الوالدات 
لعام United Nations Statistics Division, 2019b( 2011(. وتشــمل 

المجاميــع اإلقليميــة للمنطقــة العربية لــكلٍّ من السلســلتين، قيم بيانات 
عــام 2017 لجميع البلدان باســتثناء الســودان. ويجــري تصوير هاتين 

السلســلتين وتحليلهما باســتخدام رســم بياني بأعمدة مكّدســة، بما 
أنهمــا تقيســان أوجهاً ودرجات شــدة مختلفــة لوفيات األطفال التي 
يمكن تجنبها، ويشــمل معدل وفيات األطفال دون ســن الخامســة 

معــدل وفيــات الرضــع )لمزيٍد من التفاصيــل يمكن االطالع على 
المرفــق(. وفــي كل من السلســلتين، تأثــر توفر البيانات ســلباً بالترجيح 

وفقــاً للقاســم )المواليــد األحياء في عام 2015(، ولذلك اســتعيض عنه 
باعتمــاد تســوية للترجيح من خالل اســتخدام أحــدث البيانات المتاحة 

لمجمــوع المواليد لعام 2011.  

مالحظة: ُترجح جميع المتوســطات حســب إجمالي الوالدات لعام 2011 
)United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت فــي عام 2017 لجميع 
البلدان باســتثناء الســودان. وقد تأثر توفر البيانات ســلباً بالترجيح وفقاً 

للقاســم )عدد المواليد األحياء في عام 2015(، ولذلك اســتعيض عنه 
باعتماد تســوية للترجيح من خالل اســتخدام أحدث البيانات المتاحة 

لمجمــوع الوالدات لعام 2011.
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 3-3
وضع نهاية ألوبئة اإليدز والســل والمالريا 

واألمــراض المدارية المهملة ومكافحة 
التهــاب الكبد واألمراض المنقولة بالمياه 

واألمــراض المعدية األخرى بحلول عام 2030

 2-3-3
معدل انتشــار داء السل لكل 100,000 

شخص

 3-3-3
عــدد حاالت اإلصابــة بالمالريا لكل 1,000 

شخص

 1-3-3
عــدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص 

المناعة البشــرية لكل 1,000 شخص غير 
مصاب من الســكان بحسب الجنس والعمر 

والفئات الرئيســية من السكان 

الشــكل 6 معدل انتشــار داء السل لكل 100,000 شخص

الشــكل 7 عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 1,000 شــخص 
معّرض

الشــكل 5 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
البشــرية لكل 1,000 شــخص غير مصاب من السكان

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات السكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشمل 
المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 

للبلدان التالية: البحرين وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والسودان 
والصومال وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا. وفي 
الحاالت المثلى، ُترجح المتوسطات بمجموع السكان غير المصابين، 

وهو القاسم. وللوصول إلى هذا المتغّير، يلزم استخدام بيانات منظمة 
الصحة العالمية بشأن مجموع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

وطرحه من بيانات مجموع السكان. ولكن في أكثر من ربع بلدان العالم 
ال تتوفر هذه البيانات تحديداً، لذلك، استخدم مجموع عدد السكان لعام 

2015، وهو آخر عام تتاح عنه بيانات، كمتغّير بديل للترجيح. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 

عــام 2017 للبلدان التالية: اإلمــارات العربية المتحدة والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 

وُعمــان ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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 4-3-3
عــدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي 

باء لكل 100,000 من الســكان

 5-3-3
عدد األشــخاص الذين يستلزمون تدخالت 

لمكافحــة األمراض المدارية المهملة

الشــكل 8 انتشار المســتضد السطحي اللتهاب الكبد الوبائي 
باء )HBsAg( )بالنســبة المئوية(

الشــكل 9 عدد األشــخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة 
األمــراض المدارية المهملة )باآلالف(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي المجموع الكّلي لقيم البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

 العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان باســتثناء 
دولة فلسطين.

 4-3
تخفيــض الوفيات المبكرة الناجمة عن 

األمــراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل 
الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والســالمة 

العقليتيــن بحلول عام 2030 

 1-4-3
معــدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 

واألوعية الدموية والســرطان وداء السكري 
واألمراض التنفسية المزمنة

 2-4-3
معدل وفيات االنتحار 

الشــكل 10 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 
واألوعية الدموية والســرطان وداء السكري واألمراض 

التنفســية المزمنة )االحتمال، بالنسبة المئوية(

الشــكل 11 معدل وفيات االنتحار )عدد عمليات االنتحار لكل 
100,000 شخص(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين.
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 2-5-3
االســتعمال الضار للكحول، محدداً وفقاً 

للظروف الوطنية في إطار اســتهالك 
الفرد الواحد من الكحول )ســن 15 سنة 
فأكثر( في ســنة تقويمية، باللترات من 

الكحول الصافي

الشــكل 12 اســتهالك الفرد )15 سنة فأكثر( من الكحول في 
ســنة تقويمية )باللترات من الكحول الصافي(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
التقديرات األحدث لمجموع عدد الســكان الذين تبلغ أعمارهم 15 ســنة 
 United Nations Population Division, 2017; United( )2015( فأكثــر

Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميع البلدان 

باستثناء دولة فلسطين.

 6-3
خفــض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن 

حــوادث المرور على الصعيد العالمي إلى 
النصف بحلول عام 2020

 7-3
ضمــان حصول الجميــع على خدمات رعاية 

الصحــة الجنســية واإلنجابية، بما في ذلك 
خدمــات ومعلومات تنظيم األســرة والتوعية 

الخاصــة به، وإدماج الصحــة اإلنجابية في 
 االســتراتيجيات والبرامــج الوطنية بحلول 

2030 عام 

 1-6-3 
معــدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 

حوادث المرور على الطرق

 1-7-3
 نســبة النساء الالتي في سن اإلنجاب 

 )15-49 ســنة( والالتي ُلّبيت حاجتهن إلى 
تنظيم األســرة بطرق حديثة

الشــكل 13 معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء 
حوادث المرور )عدد الوفيات لكل 100,000  شــخص(

الشــكل 14 نســبة النساء المتزوجات أو في عالقة الالتي في 
ســن اإلنجاب )15-49 ســنة( والالتي ُلّبيت حاجتهن إلى تنظيم 

األســرة بطرق حديثة )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2013 

البلدان. لجميع 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان من النســاء 
 United( 2014 الالتــي تتــراوح أعمارهن بين 15 و49 ســنة في عام

 Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics
Division, 2019a(. ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية 

قيمــاً بيانية ُســّجلت في األعــوام المذكورة للبلدان التاليــة: الجمهورية 
العربيــة الســورية )2009(، العــراق والمغرب )2011(، األردن وتونس وجزر 

القمــر وقطــر )2012(، الجزائر واليمن )2013(، الســودان وُعمان ودولة 
فلســطين ومصــر )2014(، موريتانيا )2015(.

 5-3
تعزيز الوقاية من إســاءة استعمال المواد، 

بما يشــمل تعاطي مواد اإلدمان وتناول 
الكحــول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك 

 1-5-3
نطــاق تغطية التدخالت العالجية )الخدمات 

الدوائية والنفســانية وخدمات إعادة التأهيل 
والرعايــة الالحقة( لمعالجة االضطرابات 

الناشــئة عن تعاطي المواد المخدرة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 2-7-3
معــدل الوالدات لدى المراهقات )14-10 
ســنة؛ و15-19 سنة( لكل 1,000 امرأة في 

تلك الفئة العمرية

 1-8-3
تغطية توافر الخدمات الصحية األساســية 
)الُمعّرفة باعتبارها متوســط التغطية التي 

توفر الخدمات األساســية المستندة إلى 
اإلجراءات الكاشــفة التي تشمل الصحة 

اإلنجابيــة وصحة األمهات والمواليد الجدد 
واألطفال واألمراض المعدية واألمراض 
غيــر المعدية والقدرة على توفير الخدمات 

وإمكانية الوصول إليها لدى الســكان عموماً 
واألشد حرماناً خصوصاً(

 1-9-3
معدل الوفيات المنســوبة إلى تلوث الهواء 

المنزلي والهواء المحيط

الشــكل 15 معدل الوالدات لدى المراهقات )لكل 1,000 امرأة 
في الفئة العمرية 15-19 ســنة(

 الشــكل 16 مؤشــر تغطيــة الخدمات الصحية الشــاملة 
)من 0 إلى 100)

د الســن للوفيات المنسوبة إلى  الشــكل 17  المعدل الموحَّ
تلــوث الهــواء المنزلي والهواء المحيط )عدد الوفيات لكل 

100,000 شخص(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع عدد النســاء في 
 United Nations Population( 2015 الفئــة العمريــة 15-19 ســنة في عام

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a
ويشــمل المجمــوع اإلقليمي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعوام المذكــورة للبلدان التالية: اإلمــارات العربية المتحدة 
والجمهوريــة العربيــة الســورية والعراق )2009(، جيبوتي )2010(، األردن 

وتونــس وجــزر القمر والصومال وموريتانيــا )2011(، مصر واليمن )2012(، 
الجزائــر والســودان وليبيــا )2013(، البحرين ودولة فلســطين )2014(، قطر 

والكويــت )2015(، ُعمان )2016(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين. 

 8-3
تحقيق التغطية الصحية الشــاملة، بما في 

ذلك الحمايــة من المخاطر المالية وإمكانية 
الحصــول على خدمات الرعاية الصحية 

األساســية الجيدة وإمكانية حصول الجميع 
على األدوية واللقاحات األساســية المأمونة 

الجيدة الفعالة الميســورة التكلفة

 9-3
الحــد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض 

الناجمة عــن التعّرض للمواد الكيميائية 
الخطــرة وتلويث وتلوث الهواء والماء والتربة 

بحلول عام 2030

 2-8-3
نســبة السكان الذين تصرف أسرهم 
المعيشــية نفقات كبيرة على الصحة 

محســوبة كحصة من مجموع إنفاق األسر 
المعيشية أو دخلها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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الشــكل 18 معدل الوفيات المنســوب إلى المياه غير المأمونة 
وخدمــات الصرف الصحــي غير المأمونة واالفتقار الى المرافق 

الصحية )عدد الوفيات لكل 100,000 شــخص(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات السكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشمل 
المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان باستثناء دولة فلسطين. 

3-أ 
تعزيز تنفيــذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية 

اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ في جميع 
البلدان، حسب االقتضاء

 3-9-3
 معدل الوفيات المنســوب إلى التسمم 

غير المتعمد

3-أ-1
معدل االنتشــار الموحد السن الستعمال 

التبغ حالياً لدى األشــخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 15 سنة فأكثر

الشــكل 19 معدل الوفيات المنســوب إلى التسمم غير 
المتعمد )المؤشــر، عدد الوفيات لكل 100,000 شخص(

الشــكل 20 معدل االنتشــار الموحد السن الستعمال التبغ 
حالياً لدى األشــخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 ســنة فأكثر 

)بالنسبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 

لجميع البلدان باســتثناء دولة فلسطين.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان الذين تبلغ 
أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث )2015( 
 United Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics(

Division, 2019a(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 
بيانية سجلت في عام 2015 للبلدان التالية: اإلمارات العربية المتحدة 

والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وُعمان وقطر والكويت 
ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن. 

 2-9-3
 معدل الوفيات المنســوب إلى المياه 

 غيــر المأمونة وخدمات الصرف الصحي 
غيــر المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصحية 

)التعــرض لخدمات غير مأمونة في توفير 
الميــاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

الصحية للجميع(
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3-ب 
دعــم البحث والتطوير في مجال اللقاحات 

واألدويــة لألمراض المعدية وغير المعدية 
التي تتعــرض لها البلدان النامية في المقام 

األول، وتوفيــر إمكانية الحصول على األدوية 
واللقاحات األساســية بأسعار معقولة، 

وفقاً إلعالن الدوحة بشــأن االتفاق المتعلق 
بالجوانــب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

الفكريــة وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق 
البلدان النامية في االســتفادة بالكامل من 

األحــكام الواردة في االتفاق المتعلق بالجوانب 
المتصلــة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

المتعلقــة بأوجه المرونة الالزمة لحماية 
الصحة العامة، وال ســيما العمل من أجل 

إمكانيــة حصول الجميع على األدوية

3-ب-1 
نسبة الســكان المستهدفين المستفيدين 

من جميع اللقاحات المشــمولة بالبرنامج 
الوطني لبلدهم

3-ب-2 
مجموع صافي المســاعدة اإلنمائية 

الرســمية المقدمة إلى القطاعات الصحية 
األساسية والبحوث الطبية

الشــكل 21 نسبة السكان المســتهدفين الذين لديهم إمكانية 
الحصول على ثالث جرعات من لقاح الخناق والشــهاق والكزاز، 

والجرعــة الثانية من اللقــاح المحتوي على الحصبة والجرعة 
الثالثــة من لقاح المكورات الرئوية المقترن )بالنســبة المئوية(

الشــكل 22  مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة 
إلى القطاعات الصحية األساســية والبحوث الطبية )صافي 

المدفوعات بماليين الدوالرات بالســعر الثابت لعام 2016)

ح جميع المتوســطات حســب مجموع األطفال الذين تتراوح  مالحظة: ُتَرجَّ
أعمارهم بين صفر وســنتين )أي الفئة المســتهدفة والقاسم(، بالرجوع 
 United Nations Population( )2015( إلى التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ُيحــّدد 
الســكان المســتهدفون بلقاح معّين استناداً إلى العمر الموصى به 

للحصــول على اللقاح. وُتعطى سلســلة التلقيح األولية لمعظم اللقاحات 
في أول ســنتين من الحياة. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية، 

بالنســبة إلى الجرعات الثالث للقاح الخناق والشــهاق والكزاز، قيماً بيانية 
سّجلت في عام 2016 لجميع البلدان؛ وللقاح المحتوي على الحصبة، قيماً 

بيانية سّجلت في عام 2016 لجميع البلدان باستثناء جزر القمر والصومال 
وموريتانيا؛ وللقاح المكورات الرئوية المقترن، قيماً بيانية سجلت في عام 

2016 للبلــدان التالية: اإلمارات العربيــة المتحدة والبحرين والجزائر وجيبوتي 
والســودان وُعمان ودولة فلســطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب 

والمملكة والعربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

الســكان المســتهدفون الذين لديهم إمكانية الحصول على ثالث 
جرعات من لقاح الخناق والشــهاق والكزاز )بالنســبة المئوية(

الســكان المســتهدفون الذين لديهم إمكانية الحصول على الجرعة 
الثانيــة من اللقاح المحتوي على الحصبة )بالنســبة المئوية(

الســكان المســتهدفون الذين لديهم إمكانية الحصول على الجرعة 
الثالثــة من لقاح المكورات الرئوية المقترن )بالنســبة المئوية(

مالحظــة: تقتصر تغطية المؤشــر 3-ب-2 على البلدان/األقاليم المتلقية 
وال تشــمل البلدان/األقاليم المانحة البالغ عددها 33 المدرجة في 

قائمــة منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية. والمجاميع هي مجموع 
قيم البلدان )United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2016 

للبلــدان التالية: األردن وتونس والجزائــر وجزر القمر والجمهورية العربية 
الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق ودولة فلسطين 

ولبنان وليبيــا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

Arab

World

Oceania

SSA

ESEA

CSA

LAC

ENA

Arab LDCs

Mashreq

Maghreb

GCC

020406080100

84.29
83.00

84.57

85.93
78.70

74.81

75.21
81.73

31.49

72.91

94.09
87.96

55.21

86.66
74.47

79.67

89.54
79.21

84.61

92.36
87.20

80.35

75.40
61.08

83.36

82.27
83.92

99

94.96
97.17

78.16

98.29
96.55

98.26

57.25
68.63

Ara
b

World
ESEA

SSA
CSA

LAC
ENA

Oceania

Mashre
q

GCC

Maghre
b

Ara
b LDCs

0

2,000

4,000

6,000

8,0007,241

55120219
663

1,198

4,496

069169274 512



الهــدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

55

3-ج 
زيــادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف 
القــوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها 

وتدريبها واســتبقائها في البلدان النامية، 
وبخاصــة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 

الصغيــرة النامية، زيادة كبيرة

3-ج-1 
معــدل كثافة األخصائيين الصحيين 

وتوزيعهم

3-ب-3
نســبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة 

أساســية من األدوية الضرورية التي تفي 
بالغرض بكلفة ميســورة على الدوام

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 23 معدل كثافة األخصائيين الصحيين من أطباء أسنان 
وممرضين وصيادلة وأطباء )المؤشــر لكل 1,000 شخص(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2014( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكــورة للبلدان التالية :

أطباء األســنان: موريتانيا )2009(، تونس )2010(، اإلمارات العربية المتحدة 
والجمهوريــة العربية الســورية وجيبوتي والعراق وقطر ولبنان وليبيا 

ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2014(، األردن 
والبحريــن والكويت )2015(، ُعمان )2016(. 

الممرضــون: موريتانيا )2009(، اإلمــارات العربية المتحدة والجمهورية 
العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق وقطر ولبنان 

وليبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2014(، 
األردن والبحريــن والكويت )2015(، تونس وُعمان )2016(. 

الصيادلــة: المغــرب وموريتانيا )2009(، تونس )2010(، اإلمارات العربية 
المتحــدة والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والعراق وقطر والكويت 

ولبنان وليبيا ومصر والمملكة العربية الســعودية واليمن )2014(، األردن 
والبحرين )2015(، ُعمان )2016(.

األطبــاء: موريتانيا )2009(، اإلمارات العربيــة المتحدة والجمهورية العربية 
الســورية وجيبوتي والصومال والعراق وقطر ولبنان وليبيا ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2014(، األردن والبحرين 
وتونــس والكويت )2015(، ُعمان )2016(.
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3-د 
 تعزيز قدرات جميع البلدان، وال ســيما 

 البلــدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر 
والحد مــن المخاطر وإدارة المخاطر الصحية 

والعالمية الوطنية 

3-د-1 
القدرة علــى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

والجاهزيــة لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية

الشــكل 24 متوســط القدرة على تنفيذ 13 من اللوائح الصحية 
الدولية )بالنسبة المئوية(

الشــكل 25 عدم المســاواة بين الجنســين في المؤشــرات 3-3-1 و3-4-1 و3-4-2 و3-9-3 و3-أ-1 وسلســلتين من 3-2-1 )اإلناث إلى الذكور بالنسبة المئوية(

مالحظة: المجاميع هي المتوســطات البســيطة لقيم البلدان بما أن 
 United Nations Statistics Division,( المؤشــر هو على مســتوى الدول
2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

في عام 2017 لجميع البلدان باســتثناء دولة فلســطين.
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة )United Nations Statistics Division, 2019c( بشــأن المؤشــرات التالية: 
3-1-1 ]نســبة الوفيات النفاســية )الوفيات لكل 100,000 مولود حي([، و3-2-1 ]معدل وفيات األطفال دون ســن الخامســة ومعدل وفيات الرضع )الوفيات لكل 1,000 مولود حي([، و3-2-2 ]معدل وفيات المواليد )الوفيات لكل 1,000 

مولود حي([، و3-3-1 ]عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشــرية لكل 1,000 شــخص غير مصاب من الســكان[، و3-3-3 ]عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 1,000 شــخص[، و3-3-5 ]عدد األشــخاص الذين يســتلزمون تدخالت 
لمكافحــة األمراض المدارية المهملة[.

 مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

ح جميع متوســطات هذه المعدالت بنفس متغّيرات الترجيح المســتخدمة للسالســل الموافقة لها. ولمعدالت المؤشــر 3-2-1 )وفيات الرضع ووفيات األطفال دون ســن الخامســة(: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع  ُترجَّ
ح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان باســتخدام أحدث التقديرات الســكانية )2015(  عدد الوالدات في عام 2011 باالســتناد إلى United Nations Statistics Division, 2019b. ولمعدالت المؤشــرات 3-3-1 و3-4-1 و3-4-2 و3-9-3: ُترجَّ

ح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان من الفئة العمرية 15 ســنة فأكثر باســتخدام أحدث تقديرات  )United Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a(. ولمعدالت المؤشــر 3-أ-1: ُترجَّ
الســكان )United Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a( )2015(. وقد تأثر مســتوى توفر البيانات بعض الشــيء ســلباً من جراء الترجيح.
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 الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشــامل للجميع 
وتعزيز فــرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

لم يحقق التعليم كامل قدرته في إحداث التحّول المنشود على الرغم من زيادة معّدالت االلتحاق بالمدارس وزيادة االستثمار في 
التعليم في المنطقة العربية. وتكمن التحديات األساسية في قدم أساليب التدريس والتعّلم وسوء نوعيتها، وانعدام المساواة 
في فرص التعليم، وكذلك في البنى التحتية. ولن تستطيع المنطقة تسخير إمكانات التعليم مدى الحياة على النحو المطلوب 
فــي الهــدف 4، مــا لم ُينظر إلى التعليم بوصفه مشــروعاً مجتمعياً إلنتاج مواطنيــن مبتكرين، يملكون فكراً نقدياً. وهذه الرؤية 
الجديدة أساســية لتحقيق التنمية المســتدامة؛ ولنشــر قيم المساواة والعدالة والســالم؛ وكذلك لتأمين فرص عمل للشباب.

وقائع

> 16 مليون طفل 

 يتجــاوز عــدد األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس فــي المنطقــة 
16 مليــون طفــل، 10 فــي المائــة منهــم فــي ســن التعليــم االبتدائــي، 

و32 فــي المائــة فــي ســن التعليــم الثانــوي1.

> %40 ينهون التعليم الثانوي

 ينهــي نحــو 84 فــي المائــة مــن التالميــذ التعليــم االبتدائــي، فــي 
حيــن ينهــي أقــل مــن 40 فــي المائــة التعليــم الثانــوي2.

ال تصل نسبة الطالب الذين يتّمون المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي مع الحد األدنى من مستوى الكفاءة 

في الرياضيات إلى 50 في المائة، وهي أقل بكثير من 
المقصد العالمي ألهداف التنمية المستدامة، وأقل من 

المتوسط العالمي5.

تفوق نسبة الشباب خارج القوى العاملة والتعليم 
 والتدريب 18 في المائة، وتبلغ 10 في المائة بين 

الذكور و27 في المائة بين اإلناث6.

حســب التقديــرات، يبلــغ معّدل اإللمــام بالقراءة 
والكتابــة بيــن الشــباب 90 فــي المائــة فــي المنطقة، 

لكــّن نحــو ُخمــس البالغيــن ال يلمــون بالقــراءة والكتابة. 
ويبلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابة بين الشــابات 

88 فــي المائة7.

تبلــغ نســبة األطفــال الملتحقيــن لســنة فــي التعليــم 
مــا قبــل االبتدائــي 47 فــي المائــة فقــط فــي المنطقــة. 

 وتنخفــض هــذه النســبة كثيــرًا فــي البلــدان األقــل 
 نمــوًا، وتصــل فــي جيبوتــي واليمــن إلــى ما دون 

10 فــي المائة8.

بحلول عام 2018، كانت 489 مدرسة في ليبيا ونحو 
2,000 مدرسة في اليمن قد تضّررت أو ُدّمرت من 

جّراء الصراع، أو ُتستخدم إليواء النازحين أو ألغراض 
عسكرية. وفي عام 2017، لم يستطع 74,000 طفل من 
أصل 141,000 في سن الدراسة في الموصل، الحصول 

على أي شكل من أشكال التعليم. كذلك بحلول عام 
2018، كانت الجمهورية العربية السورية قد فقدت 
140,000 شخص من العاملين في نظام التعليم أي 

أكثر من ثلث العاملين في هذا القطاع، منهم معّلمون3. 

تتــراوح نســبة األطفــال الصغــار المعّرضيــن لضعــف 
النمــو بيــن 78 فــي المائــة فــي جيبوتــي، و55 فــي 

 المائــة فــي اليمــن، و23 فــي المائــة فــي مصــر، و15 
فــي المائــة فــي المغرب9.

دراسة اإللمام بالقراءة على الصعيد الدولي

تظهــر دراســة اإللمــام بالقــراءة علــى الصعيد الدولــي، التي تقّيم كفاءة 
الطــالب فــي الصــف الرابع، تحّســنًا في بعــض البلدان مثل اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وُعمــان وقطــر والمغرب. أمــا البلدان األخرى فلم 

تحقــق تقدمــًا كبيــرًا. ويتفاوت المســتوى داخــل البلد الواحد بين 
المؤسســات التعليمية الرســمية والخاصة4.

 50%
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قياس الهدف 4 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ال يزال التعليم والتدريب التقني والمهني متدني الجودة. 
فثلث الخّريجين فقط مهيٌأ لدخول سوق العمل10.

تساهم الدراسة لسنة إضافية في زيادة أجر الفرد 
بنحو 5.4 في المائة في البلدان العربية، مقابل متوسط 

عالمي قدره 7 في المائة11.

ال تزال العقوبة الجسدية في المدارس غير ممنوعة 
في تسعة بلدان12. وُيفيد أكثر من مراهق واحد من كل 
أربعة )تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة( عن التعرض 

للتنّمر في المدارس13.

تتوفر في 100 في المائة من المدارس االبتدائية 
إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت ألغراض 

تعليمية في البحرين وقطر، بينما تتوفر في أقّل من 
40 في المائة من مدارس دولة فلسطين. وال تتوفر 

بيانات عن البلدان األقل نموًا. ويضيق هذا الفارق 
قلياًل في المدارس الثانوية14.

ينخفض معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص 
ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء المنطقة. ففي ُعمان مثاًل، 
يجيد 87 في المائة من األشخاص غير المعّوقين القراءة 
والكتابة، مقابل 31.2 في المائة فقط من ذوي اإلعاقة15. 

 تتوفــر بيانــات عــن 6 مــن 11 مؤشــرًا، وعــن 6 مــن 10 مقاصــد 
للهــدف 4. 

 يصطــدم قيــاس الهــدف 4 فــي المنطقــة بصعوبــات، مرّدهــا 
 إلــى محدوديــة جمــع البيانــات، وكذلــك إلــى طبيعــة المؤشــرات، 

 والكثيــر منهــا حديــث المفهــوم، أو ال يــزال قيــد الدراســة، أو 
ينطــوي علــى متغّيــرات تفصيليــة واســعة ومتعــددة. 

 العديــد مــن المؤشــرات مفّصــل حســب الجنــس، لكــن بعضهــا 
مفّصــل حســب متغّيــرات أخــرى مثل اإلعاقة ودخل األســر ومكان 
الســكن. ويحــد عــدم توفــر بيانــات مفّصلــة فــي المنطقــة العربية 
مــن القــدرة علــى تقييــم مختلــف أبعــاد الشــمول. وللتوصــل إلــى 
 متوســطات إقليميــة تعبــر عــن الواقــع، مــن الضــروري أن يقــّدم 

 عــدد أكبــر مــن البلــدان تقاريــر عــن جميــع عناصر المؤشــرات.
 وال تقيــس المؤشــرات العالميــة المعتمــدة للهــدف 4 قــدرة 

التعليــم علــى إحــداث التحــّول المنشــود فــي الهــدف نفســه، وفــي 
المقصــد 4-7. وال ترصــد هــذه المؤشــرات يســر كلفــة التعليــم علــى 

 النحــو المبّيــن فــي المقصــد 4-1، وهــذا أمــر بالــغ األهميــة فــي 
 المنطقــة العربيــة التــي تشــهد فــوارق كبيــرة بيــن التعليــم 

 الرســمي والتعليــم الخــاص، وحيــث تنفــق معظــم األســر مبالــغ 
 كبيــرة علــى التعليــم. والمؤشــرات قاصــرة أيضــًا عــن قيــاس 
 جــودة التعليــم ومــدى إســهامه فــي بنــاء مجتمعــات منصفــة 

وشــاملة للجميــع )المقصــد 4-7(. وهــذه القيــود فــي اإلطــار العالمــي 
تتفاقــم فــي حالــة المنطقــة العربيــة بفعــل التحديــات المرتبطــة 

بكفايــة البيانــات وتفصيلهــا.
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ُيعنى المقصد 4-أ "ببناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 
تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع". ويهدف المؤشر )4-أ-1( إلى قياس "نسبة المدارس التي تحصل على )أ( الطاقة الكهربائية؛ 

 و)ب( شــبكة اإلنترنــت ألغــراض تعليميــة؛ و)ج( أجهــزة حاســوبية ألغــراض التعليــم؛ و)د( بنــى تحتيــة ومواد مالئمــة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ 
 و)هـ( مياه الشرب األساسية؛ و)و( مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ و)ز( مرافق أساسية لغسل األيدي )وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع(".

وال يتنــاول هــذا المؤشــر كيــف يمكــن للتعليــم والتعّلــم تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وإدماج الطاّلب مــن مختلف الفئات االجتماعيــة. وفي المنطقة 
العربيــة، تتنــاول معظــم التقاريــر الحصــول علــى الكهربــاء، مــن دون تنــاول العناصــر المتعّلقــة باإلدمــاج واألماكن اآلمنة والخالية مــن العنف التي ينطوي 

عليهــا هذا المقصد.
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مرّتبات المعّلمين في المدارس الرسمية المصرية التي ترتادها 
الغالبية العظمى من الطالب هي األدنى بين وظائف القطاع العام، 

وذلك حتى مع تزايد الطلب على التعليم الرسمي مع تزايد عدد 
السكان. ونتيجة لعدم فعالية التدريس في الصفوف وتفّككه في 

معظم المدارس الرسمية والخاصة، ظهر التدريس الخصوصي، الذي 
يسمح للوالدين بدعم مستوى أوالدهم الدراسي، وللمعّلمين بزيادة 
دخلهم بعد الدوام المدرسي. وتشير التقديرات إلى أن هذا الشكل 

من أشكال الخصخصة في التعليم قد تصل كلفته إلى 50 في المائة 
من ميزانّيات األسر. وينفق الُخمس األغنى من السكان على الدروس 

الخصوصية 10 أضعاف ما ينفقه الخمس األشد فقرًا.

.UNESCO, 2015; Assaad and Krafft, 2015; ESCWA, 2015 :المصدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان التعليم الجيد المنصف والشــامل 
للجميــع وتعزيــز فرص التعّلم مدى الحيــاة للجميع في المنطقة العربية

التعليم الجيد ضروري ال لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي 
فحسب، بل أيضًا للمشاركة في التنمية المستدامة وإحداث تحّوالت 
على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي. ويرتبط الهدف 
4 بأهداف أخرى للتنمية المستدامة. فهو ُيعنى بالتعّلم مدى الحياة 

واإلدماج والمساواة )الهدفان 5 و10(، ويطرح رؤية للتعليم تنتج أفرادًا 
مجّهزين للتعّلم المستمر واإلنتاجية، ال يمكن فصلها عن آفاق التشغيل 
وتوليد الدخل )الهدفان 1 و8(، وُيعنى بتعزيز قدرة األفراد والمجتمعات 
على فهم التحديات اإلنمائية الراهنة، والحصول على المعلومات الالزمة 
واإلسهام في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات مثل ندرة المياه وكفاءة 

الطاقة وتغّير المناخ )األهداف 6، و7، و13(، إضافًة إلى أمور أخرى، مثل 
األنماط غير المستدامة لالستهالك واإلنتاج )الهدف 12(. 

وال يمكن فصل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلتين 
االبتدائية والثانوية عن التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، وإسهام 

البحث والتطوير )الهدف 9( في تحسين الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية. ويعّزز التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع 
التماسك االجتماعي، ويشّجع الطالب والخّريجين على العمل للصالح 

العام، لبناء مجتمعات أكثر عداًل وسالمًا )الهدفان 5 و16(.

ال يرتقي التعليم في المنطقة العربية إلى مستوى إمكاناته الفعلية. 
فسوء نوعية التعليم، والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه 

داخل البلدان وفي ما بينها، وقصور اإلصالحات، كلها عوامل تحّد من 
اإلمكانات المتاحة لألجيال لعيش حياة أفضل، والشروع في تحّول 

تنموي بات ضرورة ملحة.

المقصد 4-ب الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية 
المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل 

البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية، 

لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية 

والعلمية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية األخرى

 يتضّمن الهدف 4 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 4 في المنطقة العربية

ضعف النوعية

 يركز إصالح التعليم واالستثمار فيه في المنطقة على تغييرات مادية وكمية وفي البنى التحتية. وعلى الرغم من أهمية ما يجري 
ُظم التعليمية تقّدم محتوى ال يسهم في التحّول المتوّخى في إطار الهدف 4. وال تزال المناهج  على هذا المستوى، ال تزال النُّ

الدراسية محدودة يندر فيها االبتكار؛ ومهنة التعليم منتقصة التقدير واألجر؛ والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ال تحظى 
باألولوية؛ والتعّلم يغلب عليه التلقين والتكرار، وخصوصًا في المدارس الرسمية. ويغفل التركيز على اختبارات نهاية السنة قيمة 

مهارات حل المشاكل والمهارات التحليلية، ويكتفي بتكرار المعلومات التي يقّدمها المعّلمون. 

ف السريع مع التطّورات المستمّرة في  وال يشّجع نظام التعليم على خوض غمار المعرفة، وال يعطي األولوية للقدرة على التكيُّ
التكنولوجيا والصناعة.

وقد زاد بعض الحكومات اإلنفاق على قطاع التعليم كثيرًا، مع أن هذا اإلنفاق في المنطقة ال يزال دون المتوسط العالمي. وهذه 
الزيادة لم تحدث تحّواًل كبيرًا في التعليم والتعّلم. ولم تشهد المنطقة حتى اليوم حركة اجتماعية أوسع نطاقًا تشمل اآلباء والطالب 

والمعّلمين وواضعي السياسات، وتدعو إلى تعليم المهارات التي تعّزز استخدام المعرفة وإنتاجها، بداًل من اكتسابها فحسب16. 

وال ُيِعّد التعليم في المدارس االبتدائية والثانوية الطالب لالنتقال إلى الجامعة وسوق العمل والقطاعات الجديدة، فيؤول بذلك 
إلى ارتفاع معّدالت البطالة في صفوف الشباب، وال سيما المتعّلمين منهم. كذلك ال ُتدرج في المناهج رؤية الهدف 4 المعنية بتعزيز حقوق 
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اإلنسان والمساواة بين الجنسين واالستدامة على نحو كامل. وال ُتخصص الموارد الكافية للتطوير المهني المستمر للمعّلمين، أو لتكييف 
المنهجّيات الجديدة التي تربط التعليم داخل الصف الدراسي بالتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية في المجتمع.

نظام من مستويين يكّرس عدم المساواة ويعوق التعليم الشامل للجميع

اإلعراض عن التعليم الرسمي في المنطقة، الناتج غالبًا من ضعف نوعية التعليم في المدارس الرسمية، وانخفاض االستثمار فيها، 
يقّوض الدور الذين ُيفترض أن يؤّديه التعليم في المجتمع ككل. وقد يرى البعض حال في خصخصة التعليم وإضفاء طابع تجاري 

عليه، لكن ذلك يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. وللتمييز في التعليم تأثير ضار على التماسك االجتماعي )الهدف 16(، يؤدي إلى 
مزيد من الفقر واإلقصاء )الهدفان 1 و10(.

ففي موريتانيا مثاًل، ناهز معّدل ارتفاع عدد الطالب في التعليم الخاص ضعف ما كان عليه في القطاع الرسمي في العامين 
الدراسيين 2011-2012 و2016-2017. وتقفل المدارس الرسمية أبوابها، ويجري بيع أراضيها الفتقار الحكومة إلى التمويل. وفي 

المغــرب، ازداد عــدد الطــالب فــي المــدارس الخاصــة بثــالث مّرات في األعوام الخمســة عشــر األخيرة، وتقــع معظم هذه المدارس في 
المراكز الحضرية17. وينتقل تأثير أوجه عدم المساواة في التعليم من مرحلة إلى أخرى على مدى الحياة، في بلدان الدخل األعلى 

مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في بلدان الدخل المتوسط األدنى، مثل مصر. 

ضعف االقتصادات يحّد من عائد التعليم 

ُظم التعليمية بداًل من تحفيزه. فال االقتصادات الريعية وال  أّدت تركيبة االقتصادات في جميع أنحاء المنطقة إلى إبطاء تحّول النُّ
القطاعات المنخفضة اإلنتاجية تولد فرص عمل كافية الستيعاب الذين يجيدون التفكير النقدي وحل المشاكل، أو تشّجع على 

االبتكار في التعليم والتعّلم مدى الحياة. 

وفي أغلب األحيان، يتعذر على من تخّرج من الشباب من مؤسسات دراسية، في جميع أنحاء المنطقة، االنتقال إلى وظائف 
إنتاجية بأجر جيد، لقّلتها. وينتهي بهم المطاف إلى العمل في وظائف تتطّلب مؤّهالت أدنى من مستوى تحصيلهم العلمي، وبأجور 

 أقــل. وفــي الوقــت نفســه، ال تظهــر األســواق وهيــاكل اإلنتــاج أي زيــادة فــي اإلنتاجية تترجم ارتفاعًا فــي األجور. وبناًء على ذلك، 
ال يحّقق التعليم عائدًا، ويسهم أقّل مّما هو مرجو في تحقيق الهدف 8. 

الصراع والنزوح

 في ظل انتشار الصراعات واألزمات في المنطقة، ال يزال األطفال في البلدان العربية عرضة لقيود في إمكانية الحصول على 
التعليم، بفعل تدّني نوعّيته، والتسّرب المبكر، والبيئة التعليمية غير اآلمنة. وهذا يقّيد جميع أبعاد التنمية، ويؤّدي إلى تعطيل 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى، بما فيها الهدف 1، إذ أّن عدم الحصول على تعليم يفضي إلى مزيد من الفقر؛ والهدف 5، 
إذ أن عدم تعليم النساء والفتيات يزيد من احتماالت الزواج والوالدة في سّن مبكرة. 

عرضة لإلهمال
ازداد عــدد الطــالب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس كثيــرًا مــن جــّراء 

الصراعــات. ففــي المنطقــة جيــل مــن األطفــال الالجئيــن والنازحيــن 
ال يمكنهــم الحصــول علــى التعليــم ألســباب منهــا التمييــز وفقــدان 

الوثائــق الرســمية والوضــع الطــارئ، وصعوبــة التكّيــف مــع المناهــج 
الدراســية واللغــات غيــر المألوفــة18. وعندمــا يتــاح لهــم الحصــول 
علــى التعليــم، تبقــى األعبــاء الماليــة والنفقــات علــى احتياجــات 
مثــل النقــل عقبــة أساســية. ويبقــى كثيــر مــن األطفــال الالجئيــن 

والنازحيــن خــارج المدرســة للعمــل والمســاعدة فــي إعالــة أســرهم.

وفــي بعــض بلــدان المنطقــة، يزيــد احتمــال بقــاء األطفــال خارج 
المدرســة بفعــل الفقــر، كمــا يزيــد احتمــال عــدم إتمامهــم الدراســة 

االبتدائيــة بأربــع مــّرات علــى األقــّل مقارنــًة باألطفــال فــي فئات 
 الدخــل األعلــى19. واحتمــال أن تقــع فــي الفقــر األســر التــي لم 
 يحصــل مــن يرأســها علــى تعليــم أكثــر بثماني مّرات من األســر 

 التــي يرأســها شــخص نــال أعلــى مســتوى من التعليــم المتاح 
فــي البلد20.  

ويعتمــد الفقــراء فــي كل مــكان اعتمادًا شــبه حصري على المدارس 
الرســمية فــي مجــاالت قــد توفر المدارس الخاصــة فيها نوعية أو 

خيــارات أفضــل. ويفتقــرون عادًة إلى اإلمكانات الســتكمال التعليم 
المدرســي الرســمي بالتدريس الخصوصي.

وعلــى الرغــم مــن زيادة االســتثمار الوطني فــي التعليم، تفتقر 
مجتمعــات ريفيــة كثيــرة إلــى البنــى التحتية الماديــة أو التعليمية، 

لتأميــن تعليــم جيــد ومنصف وشــامل للجميــع. ويتجاوز النقص القدرة 
االقتصاديــة لاللتحــاق بمــدارس خاصــة أو ذات نوعيــة أفضل، وهي 

غالبــًا غيــر متوفــرة. وتغــدو الفوارق بين المناطــق الريفية والحضرية 
واضحــة فــي احتمــاالت الوصول إلــى التعليم الثانوي. 

ففي المناطق الريفية في المغرب مثاًل، حيث قلة فرص الحصول 
على الخدمات والمؤسسات التعليمية وتدني نوعّيتها، يتسّرب 26 في 

المائة من األطفال من المدرسة في الصف األخير من التعليم االبتدائي 
)الصف السادس(، مقابل 1 في المائة في المناطق الحضرية21.

 الهــدف 4: التعليم الجيد
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التباينات صارخة في ما يتعّلق بالشباب والبالغين الذين يتمّتعون 
بالمهارات الالزمة للحصول على عمل الئق وريادة األعمال. ونسبة 

الشباب والبالغين الذين يملكون المهارات األساسية في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت* أعلى في األردن واإلمارات العربية المتحدة 

والبحرين )بين 60 و90 في المائة(، مّما هي في مصر والمغرب 
)بين 20 و50 في المائة(. والنسبة أقل من ذلك بكثير في جيبوتي 

والسودان )أقل من 20 في المائة(.

* مــن األمثلــة علــى المهــارات األساســية في تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
هي اســتخدام وظائف النســخ/اللصق وإرســال الرســائل اإللكترونية.

يحصل أقل من ربع األطفال في سّن الثالثة أو الرابعة في المنطقة 
على تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوجه عدم المساواة 

ُظم التعليمية الوطنية، وبقضايا الجنسين واألعراف  مرتبطة بسمات النُّ
الثقافية )25 في المائة من الفتيان ملتحقون بالمدارس مقابل 21 في 
المائة من الفتيات(، كذلك هي مرتبطة بثراء األسر )35 في المائة من 
األطفال في الخمس األغنى من األسر ملتحقون بالمدارس مقابل 13 

في المائة من الخمس األفقر من السكان(.

األشخاص ذوو اإلعاقة فئة يقصيها نظام التعليم في جميع المراحل 
التعليمية، وال سيما مراحل ما بعد التعليم االبتدائي. وينطبق ذلك 

أكثر على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية. 
فنسبة الفتيات والشابات ذوات اإلعاقة بين سن 15 و24 الملتحقات 

بالمدرسة في المناطق الريفية في اليمن ليست سوى 1.8 في 
المائة22. وكثيرًا ما يواجه الطالب ذوو اإلعاقة التمييز في األعراف 
االجتماعية، وضعف النقل والبنى التحتية للطرق، وتعذر الوصول 

إلى المرافق التعليمية. ويفتقر المدّرسون عادًة إلى التدريب لتلبية 
االحتياجات المتنّوعة، وال سيما حاجات األطفال الذين يواجهون 

إعاقات إدراكية. 

الشباب خارج القوى العاملة والتعليم والتدريب ظاهرة مثيرة للقلق 
في كثير من البلدان، إذ تناهز نسبة هؤالء 45 في المائة من مجموع 
الشباب في اليمن، و32 في المائة في دولة فلسطين، و28 في المائة 
في مصر23. وهم يتسّربون من الدراسة ألسباب مختلفة، ويتعّرضون 

لمخاطر متعّددة. وال بد من معالجة كل حالة على حدة على أساس 
تعّدد المسّببات وتنّوعها، ولكّن المحصلة هي في كثير من األحيان 

تزايد اإلحباط والكسل بين الشباب وعدم القدرة على االنخراط في 

القوى العاملة المنتجة النظامية والمستدامة. كذلك تواجه اإلناث 
خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب تحّيزات على أساس الجنس 

تحول دون دخولهن التعليم وسوق العمل.

وعلى الصعيد اإلقليمي، ال تزال البلدان األقل نموًا هي األشّد حرمانًا، 
وتظهر أدنى مؤشرات األداء على صعد حصول الجميع على التعليم 
واإللمام بالقراءة والكتابة والتكافؤ والمساواة بين الجنسين وتحسين 

ُظم  نوعية التعليم. وتفتقر هذه البلدان إلى التمويل لتطوير النُّ
التعليمية، كما أن اقتصاداتها عالقة في أنشطة القطاع األولي، ما يتيح 

فرص عمل قليلة ويحد من الطلب على القوى العاملة الماهرة.

.United Nations Statistics Division, 2019a المصدر: اإلسكوا باالستناد إلى

المصدر: حســابات مكتب اليونيســف اإلقليمي لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
.UNICEF, 2017b أفريقيا باالســتناد إلى

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 4

إعادة التفكير في دور التعليم وقيمته لدفع عجلة . 1
التحّول الجذري:

ُظم التعليمية لتصل إلى أبعد من 	  إعادة النظر في أهداف النُّ
مجّرد بناء قدرات الفرد، حتى تتمّكن من دعم المسعى الجماعي 

لتحقيق التغيير االجتماعي.

ُظم التعليمية برّمتها، وإعادة تخصيص الموارد لتمكين 	  إصالح النُّ
الطاّلب والمعّلمين والوالدين وإشراكهم في اإلصالحات المستمّرة.

 ضمــان حريــة الفكــر والتعبيــر وحمايتهــا إلطــالق إمكانــات 	 
البحــث والتطويــر.

 كفالــة الحصــول علــى فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع مــن 	 
كل الفئــات العمريــة.

الفتيات أكثر عرضة من الفتيان ألن يكّن خارج المدارس، وال سيما مع 
التقّدم في مراحل التعليم. فنسبة الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة 

في سن المرحلة األولى من التعليم الثانوي تناهز 18 في المائة 
مقابل 12 في المائة للفتيان. لكن عندما يصل الطالب إلى التعليم 

الثانوي، من المرّجح أن تكمل الفتيات تعليمهن أكثر من الفتيان، الذين 
يتسّربون عادة من المدرسة للعمل.

يرتفع احتمال الوصول إلى التعليم الثانوي للفتيات والفتيان من 
األسر الميسورة في معظم البلدان، في حين تنخفض نسبة الفتيات 

األقّل حظًا إلى 28 في المائة في اليمن، و20 في المائة في الجمهورية 
العربية السورية، و12 في المائة في العراق. ويعّرض تداخل أوجه 

عدم المساواة البعض للحرمان أكثر من غيرهم، فنسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة بين النساء الريفّيات من ذوات اإلعاقة ال تتجاوز 6.7 في 

المائة في اليمن و28.4 في المائة في دولة فلسطين.

.UNICEF, 2019, p. 44; ESCWA, 2018; Assaad and others, 2019 :المصدر
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االستثمار في إصالح ُنُظم التعليم وتحسينها . 2
باســتمرار في جميع أنحــاء المنطقة:

إصالح المناهج الدراسية لتشمل منهجّيات مبتكرة للتعّلم 	 
والتدريس، تشّجع على التفكير النقدي وحل المشاكل، وتسمح 

للمتعّلمين بتطبيق المعارف في حياتهم بصفتهم مشاركين 
ومواطنين ومتعّلمين مدى الحياة. 

إصالح أساليب التقييم للتركيز على تقييم تنمية القدرات بداًل 	 
من اكتساب المعلومات.

تعزيز جميع التخّصصات، وتشجيع الجمع بين التخّصصات 	 
وإعطاء األولوية إلنشاء روابط بين العلوم االجتماعية والعلوم 
اإلنسانية والعلوم من جهة وبين المواد التقنية من جهة أخرى. 

إدراج مبادئ التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان والمواطنة 	 
الديمقراطية والفاعلة والمساواة بين الجنسين في المناهج 

الدراسية في جميع المراحل.

تحسين تدريب المعّلمين وتعزيز إمكانية الحصول على 	 
التكنولوجيا والمنهجّيات المبتكرة.

إدراج التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي 	 
االســتراتيجيات التعليميــة. 

ضمان الحق في التعليم الجيد والمنصف:. 3

كفالــة اإلنصــاف فــي اإلنفــاق على التعليم لســّد الثغرات في 	 
المناطــق الريفية والمهّمشــة. 

 التأّكــد مــن أن المــدارس مجّهــزة )بالمــوارد الماديــة 	 
والبشــرية( لتلبيــة احتياجــات الفتيــات والفتيــان علــى حــد 

ســواء، وحاجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة الجســدية وغيــر 
الجســدية. 

ربــط االســتراتيجيات التعليميــة بُنُظــم الحماية االجتماعية 	 
لضمــان بقــاء األطفــال في المدارس.

تحسين جمع البيانات:. 4

 تعزيــز القــدرة علــى جمــع البيانــات المفّصلة حســب 	 
 الجنــس، والمــكان، واإلعاقــة، ومســتوى الدخــل، وغيــر 

ذلــك مــن الخصائص. 

تعزيز القدرة على تقييم نوعية التعليم. 	 

نشر علم البيانات الحديث للحصول على الردود في الوقت 	 
المناسب واألدلة ذات الصلة.

 1-4
ضمــان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان 

بتعليــم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، 
ممــا يؤدي إلــى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 

وفعالة بحلول عام 2030

 2-4
ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص 
الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية 

في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل 
االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

بحلول عام 2030

 1-1-4
نســبة األطفال والشــباب )أ( في الصف 

الثاني/الثالــث؛ و)ب( في نهاية المرحلة 
االبتدائيــة؛ و)ج( في نهاية المرحلة األولى من 

التعليــم الثانوي، الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مســتوى الكفاءة في "1" 
القراءة، و"2" الرياضيات، بحســب الجنس

 1-2-4
نســبة األطفــال دون الخامســة الذين هم 

ماضــون على المســار الصحيــح من حيث 
النمــو في مجــاالت الصحــة، والتعلم، والرفاه 

النفســي واالجتماعي، بحســب الجنس

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

الشــكل 1 نســبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من 
التعليــم الثانــوي الذين يحّققون على األقل الحد األدنى من 

مســتوى الكفاءة في الرياضيات )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب النسبة اإلجمالية لاللتحاق 
بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاســم( لعام 2014 باالســتناد إلى 
UNESCO Institute for Statistics, 2018b. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 

دولة فلسطين )2011(، األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
وُعمان وقطر ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية )2015(.

مقاصد الهدف 4 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 3-4
ضمان تكافؤ فرص جميع النســاء والرجال 
في الحصول علــى التعليم التقني والمهني 

والتعليم العالي الجيد والميســور التكلفة، بما 
في ذلــك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

 4-4
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناســبة، بما 

في ذلك المهــارات التقنية والمهنية، للعمل 
وشــغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال 

الحرة بحلول عام 2030

 2-2-4
م )قبل  م المنظَّ معدل المشــاركة في التعلُّ

ســنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي 
بالتعليم االبتدائي(، بحســب الجنس

 1-3-4
معدل مشــاركة الشباب والكبار في التعليم 

الرســمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني 
عشــر شهراً السابقة، بحسب الجنس

1-4-4
نسبة الشــباب والبالغين الذين تتوافر لديهم 
مهــارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

بحسب نوع المهارة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 2 معدل المشاركة في التعّلم المنّظم )قبل سنة واحدة 
من ســن االلتحاق الرســمي بالتعليم االبتدائي، بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان في سن 
الدراســة قبل سنة واحدة من السن الرســمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي 

 .)UNESCO Institute for Statistics, 2018b( 2016 لعام )أي القاســم(
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعوام المذكــورة للبلدان التالية: الجزائر )2010(، اإلمارات العربية 
المتحدة والجمهورية العربية الســورية واليمن )2013(، جزر القمر )2014(، 

دولة فلســطين )2015(، البحرين وُعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر 
والمغرب والمملكة العربية الســعودية )2016(، جيبوتي )2017(. 

 United Nations Statistics( وفقاً لشعبة االحصاءات في األمم المتحدة
Division, 2019b(، يقيس هذا المؤشــر النســبة المئوية لألطفال في 

الفئــة العمريــة المحّددة الذيــن يلتحقون في برنامج تعّلم منّظم واحد أو 
أكثــر، بمــا في ذلك البرامج التي تتيح الجمع بين التعليم والرعاية. ويشــمل 

هذا المؤشــر االلتحاق في برامج تعّلــم في مرحلتي الطفولة المبكرة 
والتعليم االبتدائي على حٍد ســواء. تختلف الفئة العمرية حســب البلد 

اســتناداً إلى السّن الرســمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.
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 5-4
القضــاء على التفاوت بين الجنســين في 

التعليــم وضمــان تكافؤ فرص الوصول إلى 
جميع مســتويات التعليــم والتدريب المهني 
للفئــات الضعيفة، بما في ذلك لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة والشــعوب األصلية واألطفال 
الذين يعيشــون في ظل أوضاع هشــة، 

2030 بحلول عام 

1-5-4
مؤشــرات التكافــؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، 

وأدنى/أعلــى خمس الســكان ثراء، وفئات 
أخــرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشــعوب 
األصليــة، والمتضررين مــن النزاعات، متى 

توافــرت البيانات عن ذلك( لجميع مؤشــرات 
التعليــم المندرجة في هــذه القائمة، التي 

يمكــن تصنيفها

الشــكل 3 مؤشــرات التكافؤ المرتبطة بمؤشرات التعليم التي 
يمكن تصنيفها، بما في ذلك خمســة مؤشــرات تكافؤ للطالب 

)أ( ومؤشــرا تكافؤ للمعّلمين )ب(

)أ( مؤشــرات التكافؤ للطالب )النسبة(

مالحظة: المجموعة 1: مؤشــر تكافؤ الجنســين في الرياضيات في نهاية 
المرحلــة األولى من التعليم الثانوي.

المجموعة 2: مؤشــر التكافؤ حســب اللغة المحكية في الرياضيات في 
نهايــة المرحلة األولى من التعليم الثانوي.

المجموعة 3: مؤشــر التكافؤ األدنى/األعلى على الصعيد االقتصادي 
االجتماعــي في الرياضيات في نهايــة المرحلة األولى من التعليم الثانوي. 

المجموعة 4: مؤشــر التكافــؤ الريفي/الحضري في الرياضيات في نهاية 
المرحلــة األولى من التعليم الثانوي. 

م  م المنظَّ المجموعة 5: مؤشــر تكافؤ الجنســين في المشــاركة في التعلُّ
قبل ســنة واحدة من السّن الرســمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية:  

المجموعات من 2 إلى 5: دولة فلســطين )2011(، األردن واإلمارات 
العربيــة المتحــدة والبحرين وتونس وُعمان وقطر ولبنان ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية )2015(.

المجموعــة 1: الجزائر )2010(، اإلمــارات العربية المتحدة والجمهورية 
العربية الســورية واليمن )2013(، جزر القمر )2014(، دولة فلســطين 

)2015(، البحريــن وُعمــان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب 
والمملكة العربية الســعودية )2016(، وجيبوتي )2017(.

ُترّجح جميع المتوســطات للمجموعات من 2 إلى 5 حســب النسبة 
اإلجماليــة لاللتحاق بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاســم( لعام 

2014 باالســتناد إلى قاعدة بيانات اليونســكو. ُترّجح جميع المتوسطات 
للمجموعة األولى حســب عدد الســكان في السن المدرسية قبل سنة 

واحدة من الســن الرســمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي )أي القاسم( لعام 
 .UNESCO Institute for Statistics, 2018b 2016 باالســتناد إلى

 United Nations Statistics( وفقاً لشــعبة االحصاءات في األمم المتحدة
Division, 2019b(، "تمّثل مؤشــرات التكافؤ قيمة المؤشــر إلحدى 

المجموعات بالنســبة إلى قيمته لألخرى. وعادًة ما ُتوضع قيمة المؤشــر 
ألكثر المجموعتين حرماناً على األرجح في بســط الكســر. تشير نتيجة 

تســاوي واحد بالضبط إلى التكافؤ بين المجموعتين. وكّلما كان مؤشــر 
التكافــؤ بعيداً عن واحــد، كان التفاوت بين المجموعتين أكبر".
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 1-6-4
نســبة الســكان في فئة عمرية معّينة الذين 

يحّققون على األقل مســتوى ثابتاً من 
الكفــاءة في المهــارات الوظيفية المتصلة بما 
يلي: )أ( األمية و)ب( الحســاب، بحسب الجنس

 1-7-4
مــدى تعميــم "1" تعليم المواطنــة العالمية 
 و"2" التعليــم من أجل التنمية المســتدامة، 

 بما في ذلك المســاواة بين الجنســين 
وحقوق اإلنســان، وذلك علــى جميع الصعد 

فــي )أ( السياســات التعليميــة على الصعيد 
الوطني؛ و)ب( المناهج الدراســية؛ و)ج( 

تدريــب المعّلميــن؛ و)د( تقييم الطالب

 6-4
ضمان أن يلّم جميع الشــباب ونســبة كبيرة من 

الكبار، رجااًل ونســاء على حد سواء، بالقراءة 
والكتابة والحســاب بحلول عام 2030

 7-4
ضمان أن يكتســب جميع المتعّلمين 

المعارف والمهــارات الالزمة لدعم التنمية 
المســتدامة، بما في ذلك بجملة من الســبل 

مــن بينها التعليم لتحقيق التنمية المســتدامة 
واّتباع أســاليب العيش المستدامة، وحقوق 

اإلنسان، والمســاواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة الســالم ونبذ العنف والمواطنة 
العالمية وتقديــر التنّوع الثقافي وتقدير 

مســاهمة الثقافة في التنمية المستدامة، 
بحلول عام 2030

)ب( مؤشــرات التكافؤ للمعّلمين )النسبة(

مالحظة: المجموعة 1: مؤشــر تكافؤ الجنســين في عدد المعّلمين 
بيــن في التعليم االبتدائي.  المدرَّ

بين في  المجموعة 2: مؤشــر تكافؤ الجنســين في عدد المعّلمين المدرَّ
التعليــم ما قبل االبتدائي. 

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية: 

المجموعــة 1: قطــر )2009(، الجزائر وجيبوتي والكويت )2015(، األردن 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس ودولة فلســطين ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(. 
المجموعة 2: جيبوتي والكويت )2009(، األردن )2013(، الســودان ودولة 
فلســطين )2015(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وُعمان 

ومصر )2016(.

ُترّجح جميع المتوســطات للمجموعة األولى حســب العدد اإلجمالي 
للمعّلميــن في التعليم االبتدائي )أي القاســم( لعام 2016، وُترّجح جميع 

الوســائل للمجموعة الثانية حســب العدد اإلجمالي للمعّلمين في التعليم 
 UNESCO Institute of( 2016 لعام )ما قبل االبتدائي )أي القاســم

 .)Statistics, 2018b

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

المجموعة 2المجموعة 1
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4-أ 
بنــاء المرافــق التعليمية التي تراعي الفروق بين 

الجنســين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى 
المرافــق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليميــة فعالة ومأمونة وخالية من العنف 
وشاملة للجميع

4-ب 
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد المنح المدرسية 
المتاحة للبلــدان النامية على الصعيد العالمي، 

وبخاصــة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيــرة النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق 

بالتعليــم العالي، بما في ذلك منح التدريب 
المهنــي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

والبرامج التقنية والهندســية والعلمية في 
البلــدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

األخرى، بحلول عام 2020

4-ج 
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد المعلمين 

المؤهليــن، بما في ذلك من خالل التعاون 
الدولي لتدريــب المعلمين في البلدان النامية، 

وبخاصــة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيــرة النامية، بحلول عام 2030

4-أ-1 
نســبة المدارس التي تحصل على

)أ( الطاقة الكهربائية؛ و)ب( شــبكة اإلنترنت 
ألغراض تعليمية؛ و)ج( أجهزة حاســوبية 
ألغــراض التعليم؛ و)د( بنــى تحتية ومواد 

مالئمــة الحتياجــات الطالب ذوي اإلعاقة؛ 
و)هـ( مياه الشــرب األساسية؛ و)و( مرافق 

صحية أساســية غير مختلطة؛ و)ز( مرافق 
أساســية لغسل األيدي )وفق التعاريف 

الواردة في مؤشــر توفير المياه وخدمات 
الصرف الصحــي والنظافة الصحية للجميع(

4-ب-1 
حجم تدّفقات المســاعدة اإلنمائية الرســمية 

لتقديم المنح الدراســية، بحســب القطاع 
الدراسة ونوع 

4-ج-1 
نســبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل 

التعليــم االبتدائي؛ و)ب( التعليم االبتدائي؛
و)ج( التعليــم اإلعدادي؛ و)د( التعليم 

الثانــوي، الذيــن حصلوا على األقل على الحد 
م للمعلمين  األدنى من التدريــب المنظَّ

)كالتدريــب التربوي(، قبل الخدمة أو 
في أثنــاء الخدمة، الالزم للتدريس على 

المســتوى المناسب في بلد معين

الشــكل 4 نســبة المدارس الثانوية التي تحصل على الطاقة 
الكهربائية )بالنســبة المئوية( 

الشــكل 5 مجموع التدّفقات الرســمية للمنح الدراسية، حسب 
البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017( 

الشكل 6 نسبة المعّلمين في التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم 
االبتدائــي والتعليم الثانوي الذيــن حصلوا على األقل على الحد 

األدنــى من التدريب المنّظم للمعلمين )بالنســبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع الناتج المحلي اإلجمالي 
)بالدوالرات، باألســعار الجارية، القاســم( لعام 2016، مأخوذة من مؤشرات 

التنمية العالمية )World Bank, 2019(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
األردن وُعمان )2011(، الســودان )2015(، البحرين ودولة فلســطين وقطر 

ومصــر والمغرب وموريتانيا واليمن )2016(، وجيبوتي )2017(. 

مالحظة: ال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان المتلقية ويستثني البلدان 
المانحــة البالــغ عددها 33 بلداً مــن مختلف المناطق المدرجة في الئحة 
منظمــة التعاون االقتصادي والتنميــة والمجاميع هي المجموع الكّلي 

للقيمة العائدة إلى البلدان. ويشــمل المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: ُعمان )2010(، 
األردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والجمهورية 

العربية الســورية والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان وليبيا 
ومصــر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(. 
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ُترّجح جميع المتوســطات حســب المجموع الكّلي للمعّلمين في التعليم 
 UNESCO ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي لعام 2016، باالســتناد إلى

.Institute of Statistics, 2018b

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية: 

المجموعة 1: جيبوتي )2009(، السودان والكويت )2015(، األردن واإلمارات 
العربية المتحدة والبحرين وتونس وُعمان ودولة فلسطين ومصر )2016(. 

المجموعــة 2: قطــر )2009(، الجزائر وجيبوتي والكويت )2015(، األردن 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس ودولة فلســطين ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(. 

المجموعة 3: اليمن )2013(، المملكة العربية السعودية )2014(، جيبوتي 
)2015(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة فلسطين ومصر 

وموريتانيا )2016(.

 1-1-4
نسبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من 

التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد 
األدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات

 2-2-4
م قبل  م المنظَّ معدل المشــاركة في التعلُّ

ســنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي 
بالتعليم االبتدائي

4-ج-1 )أ( 
نســبة المعّلمين في مرحلة ما قبل التعليم 

االبتدائــي، الذين حصلوا على األقل على 
م للمعّلمين  الحد األدنى مــن التدريب المنظَّ

)كالتدريــب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء 
الخدمة، الالزم للتدريس على المســتوى 

المناســب في بلد معّين

4-ج-1 )ب( 
نسبة المعّلمين في مرحلة التعليم االبتدائي، 
الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من 

م للمعّلمين )كالتدريب التربوي(،  التدريب المنظَّ
قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس 

على المســتوى المناسب في بلد معّين

4-ج-1 )د( 
نســبة المعّلمين في مرحلة التعليم الثانوي، 

الذيــن حصلوا على األقل على الحد األدنى من 
م للمعّلمين )كالتدريب التربوي(،  التدريب المنظَّ

قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس 
على المســتوى المناسب في بلد معّين

الشــكل 7 عدم المســاواة بين الجنسين قياساً بالمؤشرين 4-1 و4-2 و4-ج
4-1-1 و4-2-2 وثالث مجموعات للمؤشــر 4-ج-1 )نسبة اإلناث 

إلى الذكور(

مالحظة: تأّثر توفر البيانات بقدر طفيف بفعل الترجيح. ُترّجح جميع 
المتوسطات حسب المتغّيرات نفسها المستخدمة لمجموعاتها المقابلة 

)UNESCO Institute of Statistics, 2018b(: ُيرّجح المؤشر 4-1-1 حسب 
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاسم( 

لعام 2014؛ ُيرّجح المؤشر 4-2-2 حسب عدد السكان في سن الدراسة قبل 
 سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي )أي القاسم( 
لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )أ( حسب المجموع الكّلي للمعّلمين في 

المرحلة ما قبل االبتدائية لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )ب( حسب المجموع 
الكّلي للمعّلمين في المرحلة االبتدائية لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )د( 

حسب المجموع الكّلي للمعّلمين في المرحلة الثانوية العامة لعام 2016. 
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 4-1-1 ]نســبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحّققون على األقل الحد األدنى من مســتوى الكفاءة في الرياضيات )النســبة المئوية([، و4-5-1 ]مؤشــرات التكافؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/
أعلى ُخمس الســكان ثراًء، وفئات أخرى( لمؤشــرات التعليم التي يمكن تصنيفها؛ أربعة مؤشــرات تكافؤ للطالب )نســبة مئوية(، 4-أ-1 ]نســبة المدارس الثانوية التي تحصل على الطاقة الكهربائية )النســبة المئوية([، 4-ب-1 ]مجموع 
التدّفقات الرســمية للمنح الدراســية، حســب مجموعات البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([، 4-ج-1 ]نســبة المعّلمين في التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنّظم 

للمعّلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المســتوى المناســب في بلد معين )النســبة المئوية([.
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ســـوف نعمل من أجل إحداث زيادة كبيرة في االستثمارات التي 
تهدف إلى سد الفجـــوة بـــين الجنسين وتعزيـز دعـم المؤسسـات في 
مجـــال المسـاواة بـين الجنســـين وتمكين المرأة علـى الصعد العالمي 

واإلقليمي والوطني. وســيتم القضاء على جميع أشــكال التمييز 
والعنف ضد النســاء والفتيات، عن طريق أمور منها إشــراك الرجال 

والفتيــان في هذا المســعى. فالتعميم المنتظم لمراعاة المنظور 
الجنســاني في تنفيذ الخطة أمر بالغ األهمية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة لعام 2030
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الهدف 5 : تحقيق المســاواة بين الجنسين 
وتمكين كل النســاء والفتيات

أحرزت البلدان العربية تقدماً ملموســاً في توســيع نطاق حصول النســاء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. 
وتســتمّر المرأة في خوض آفاق جديدة في كثير من مجاالت الحياة، غير أّن القوانين والممارســات القانونية واألعراف 

االجتماعيــة والثقافيــة ومــا تنطوي عليه من تمييز، كما الحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق المســاواة بين الجنســين ال تزال 
راســخة. وال تزال المشــاركة االقتصادية للمرأة متأّخرة، وال ســيما بين الشــابات. ونتيجة لذلك، تواجه المرأة في كثير من األحيان 
قيوداً على اســتقاللّيتها وتمّتعها بكاّفة حقوق اإلنســان، بما في ذلك االضطالع بدور فاعل في صنع القرار، في المنزل وفي 
المجال العام. ومشــاركة المرأة الكاملة في المجالين السياســي واالقتصادي عامل أساســي لتحقيق الهدف 5 وســائر أهداف 

التنمية المســتدامة بحلول عام 2030. 

وقائع

االنضمام إلى اتفاقّية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة

انضمت جميع الدول العربية باستثناء السودان والصومال إلى 
اتفاقّية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة. وصادقت جزر القمر، وجيبوتي، ودولة فلسطين، واليمن على 
االتفاقّية من دون تحفّظات على المواد األساسية. واعتبارًا من عام 

2008، سحبت األردن، وُعمان، ومصر، والمغرب بعض التحّفظات 
التي أبدتها عند المصادقة على االتفاقية أو االنضمام إليها. وبالرغم 

من سحب تونس جميع تحّفظاتها في عام 2014، فقد أبقت على 
إعالن عام بعدم اّتخاذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي يخالف أحكام 

الفصل األّول من الدستور1.

التنّقل واالستقاللّية

ال تــزال فــي بعــض البلــدان العربيــة قوانيــن تحــد من إمكانيــة تنّقل 
المــرأة واســتقاللّيتها، وتشــترط عليهــا الحصــول علــى إذن مــن الرجل 

للتقــّدم بطلــب للحصــول علــى جــواز ســفر أو الســفر خــارج البلد أو 
العمــل خــارج المنــزل أو الزواج.

يمكــن للقضــاة فــي األردن، وتونــس، ولبنــان، ومصر، 
والمغــرب منــح اســتثناءات تســمح بزواج األطفال، 

 رغــم الحمايــة القانونيــة مــن هذا الزواج. وُيســمح 
فــي عشــرة بلــدان بزواج القاصرات قانونًا شــرط 

موافقــة األهل.

تحّل البلدان العربية جميعًا في المراتب األخيرة 
في العالم في تقرير المنتدى االقتصادي العالمي عن 

الفجوة بين الجنسين. وحسب التقديرات، يلزم البلدان 
العربية والبلدان المجاورة نحو 153 سنة لسد الفجوة 
االقتصادية بين الجنسين، وتصل هذه المدة إلى 165 

سنة في أمريكا الشمالية، و136 سنة في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، و61 سنة في أوروبا الغربية2.

ال تتجاوز نسبة النساء من أصحاب الحيازة الزراعية 
في المنطقة 7 في المائة6. ومع ذلك تشارك النساء 
على نطاق واسع في األنشطة الزراعية، على نحو 
غير متناسب حتى في بعض البلدان، فتصل نسبة 

مشاركتهّن مثاًل إلى نحو 60 في المائة من مجموع 
العاملين في هذه األنشطة في السودان والمغرب، وإلى 

54 في المائة في موريتانيا7.

ُيسّجل في المنطقة العربية أدنى مستوى من المشاركة 
االقتصادية للمرأة في العالم، وهو لم يتجاوز 25 في 

المائة في عام 2015، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 50 
في المائة3؛ وتزاول 38 في المائة من النساء العامالت 

فــي المنطقــة أعمــااًل غيــر مســتقّرة4.

%39.3 عاطالت عن العمل

ترتفــع بطالــة الشــباب فــي المنطقــة، وهي األعلى بين الشــابات إذ بلغ 
متوســطها 39.3 في المائة في عام 2017 5.

 153 
سنة

 25%
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%37 ضحايا عنف منزلي

تشير التقديرات إلى أّن 37 في المائة من النساء المعاشرات في 
بعض بلدان المنطقة يتعّرضن لعنف جسدي و/أو جنسي من الشريك 

الحميم في مرحلة ما من حياتهن8. وتشير التقديرات إلى أّن 
المخاطر تزداد كثيرًا في أوقات األزمات وفي مناطق الصراع9. 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

تصل نسبة الطالبات الجامعيات في االختصاصات العلمية إلى 70 في 
المائة في اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، غير أّن نسبة 

مشاركتهّن في القوى العاملة في مجاالت العلوم والبحوث ال تتجاوز 
12 في المائة. وفي المغرب، 70 في المائة من الطالب المسّجلين في 

مقّررات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من اإلناث، غير أنهن 
يصلن بأعداد قليلة إلى مناصب إدارية في هذه المجاالت بعد التخّرج12. 

تشويه 
األعضاء 

التناسلية 
لإلناث

%8.3 من المناصب اإلدارية

 تســّجل المنطقــة أدنــى متوســط لعدد النســاء فــي المناصب 
 اإلداريــة عالميــًا، اقتصــر علــى 8.3 فــي المائــة عام 2015، 

اســتنادًا إلــى أحــدث البيانــات الوطنيــة المتاحــة، مقابل متوســط 
عالمــي قــدره 27.6 فــي المائة13.

يمّيــز معظــم البلــدان العربيــة بيــن الجرائــم ومــا 
يســّمى "جرائــم الشــرف" التــي ُتطّبــق فيهــا أحــكام 

مخففــة أو ُتؤخــذ تدابيــر تخفيــف عنــد قتــل النســاء 
 على يد األزواج أو أفراد األســرة الذكور بســبب 

مــا ُيعتبــر تجــاوزًا اجتماعيــًا10.

تتزايد نسبة النساء في البرلمانات، وقد 
وصلت إلى 19.4 في المائة في عام 2018؛ 
ومع ذلك، ال يزال متوسط المنطقة العربية 

منخفضًا مقارنة بالمناطق األخرى14.

ترتفع نسبة النساء في السلك القضائي في البلدان 
 العربية، ولكّنها تتفاوت كثيرًا من بلد إلى آخر، 

وال تزال دون النسب المحققة في المناطق األخرى. 
ففي عام 2018، شغلت القاضيات في لبنان 49.3 في 

المائة من المناصب القضائية، أما في العراق، فلم 
تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة. وتمثيل القاضيات 
في جميع البلدان العربية ضعيف جدًا في المناصب 

القضائية العليا وفي المحاكم العليا وفي الهيئات 
القضائية التي يّتخذ فيها القرار15.

بلغت الفجوة بين الجنسين في استخدام اإلنترنت 
17.3 في المائة في عام 2017، أي أنها تجاوزت 

الفجوة العالمية بنسبة 50 في المائة16.

ال تزال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
مستمّرة في بعض البلدان العربية. وتشير التقديرات 

إلى أّن 98 في المائة من الفتيات والنساء بين 
عمر 15 و49 سنة في الصومال و87 في المائة في 

مصر تعّرضن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 
وتسود هذه الممارسة أيضًا في جيبوتي، والسودان، 

والعراق، وموريتانيا، واليمن17.

 تلتحــق جميــع الفتيــات تقريبــًا فــي البلــدان 
 العربيــة بالمــدارس، وفــي بعــض البلــدان، 

يتجــاوز عــدد الملتحقــات بالجامعــات عــدد 
الملتحقين11.

قياس الهدف 5 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 4 من 14 مؤشرًا18، وعن 3 من 9 مقاصد للهدف 5.

ال يقتصر قياس المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 
في المنطقة العربية على مقاصد الهدف 5 ومؤشراته. فمن بين 232 
مؤشرًا فردّيًا في اإلطار العالمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

ككل، 53 منها هي مؤشرات تراعي ُبعد الجنسين19.

ويستلزم عدٌد من المقاصد التفصيل حسب الجنس. فيشير المقصد 
17-18 مثاًل إلى البيانات المفّصلة، بما في ذلك البيانات المفّصلة 

حسب الجنس، بوصفها وسيلة بالغة األهمية في تنفيذ خّطة عام 
2030. ويقيس المؤشر 1-4-2 نسبة مجموع السكان البالغين الذين 

لديهم حقوق مضمونة لحيازة األرض. ومن المؤشرات األخرى التي 
تتناول مباشرًة المساواة بين الجنسين المؤشر 3-7-1 الذي يقيس 

نسبة النساء في سن اإلنجاب اللواتي تتاح لهن إمكانية الوصول إلى 
األساليب الحديثة لتنظيم األسرة. 

وُتضاف إلى الصعوبات التي تواجهها المنطقة منذ أمد طويل في 
إنتاج بيانات جيدة ومنتظمة ومفّصلة، تحديات في قياس الهدف 5. 



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

76

 فالتمييز يّتخذ أشكااًل مباشرة وغير مباشرة. ويسهل تحديد 
 بعض هذه األشكال، مثل القوانين، في حين أّن بعضها اآلخر، 

مثل الصور النمطّية واألعراف االجتماعية المتحيزة، غير ملموس. 
 ويصعب قياس أوجه عدم المساواة في النتائج، التي كثيرًا 

ما تنجم عن تداخل أشكال ومستويات مختلفة للتمييز. فقياسها 
يستدعي ابتكارًا والتزامًا في المنهجيات من الخبراء اإلحصائيين 

وواضعي السياسات.

وكثيرًا ما تخفي المتوسطات الوطنية تفاوتات كبيرة بين الفئات 
االجتماعية، بما في ذلك فئات مختلفة من النساء والفتيات. وتخفي 

المتوسطات بالتالي أوجه عدم مساواة حسب الثروة أو االنتماء 
العرقي أو الموقع الجغرافي.

ومــن المؤشــرات الرئيســية للهــدف 5 التــي ال تتوفــر البيانــات الوافيــة 
بشــأنها المؤشــران 5-2-1 و5-2-2 بشــأن القضــاء علــى العنــف ضد 

المــرأة والفتــاة. وال بــّد، فــي عمليــة جمــع البيانــات، من تكثيــف العمل 
علــى المبــادئ التوجيهّيــة األخالقّيــة لحفــظ كرامــة المجيبــات اللواتي 

يقّدمــن المعلومــات، ولضمــان ســالمة المجيبــات والقائميــن على 
المقابــالت علــى حــٍد ســواء، وال ســيما فــي مــا يتعّلــق بالعنف على 

أســاس الجنس.

وبالنســبة إلى المؤشــر 5-4-1 بشــأن الوقت الذي تســتغرقه 
األعمــال المنزلّيــة وأعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة األجر، تســتأثر 
مســوح اســتخدام الوقــت بأهميــة بالغــة إلظهــار هــذه القضية في 

اإلحصــاءات، وبالتالــي فــي التخطيــط وإعــداد الميزانيــة. غير أّن 
التقــّدم ضئيــل علــى هــذا المســتوى في البلــدان العربية.

وقــد رّكــز قيــاس المشــاركة السياســية للمــرأة إلى حــٍد كبير على 
تمثيــل المــرأة فــي البرلمانــات، غيــر أّن هــذا القيــاس ال يعّبــر عــن فعالية 
تمثيــل المــرأة وال مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية خــارج البرلمانــات. 

وتنحصر البيانات المتعّلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية بالنساء 
المتزّوجات، في ظّل األعراف الثقافية واالجتماعية، فتستثني عددًا 
كبيرًا من النساء غير المتزّوجات واللواتي لم يتزّوجن قط والمراهقات.

الهدف 5

تغطية المؤشرات
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ال يزال يتعّين على الحركات النسائية أن تتحّول حركًة شعبّيًة 
عابرًة للفئات على الصعيد الوطني أو اإلقليمي في البلدان العربية. 

لكن هذا التحّول يعوقه تقّلص الحّيز المدني والقيود المفروضة على 
عمل المجتمع المدني عمومًا. وهذا الوضع يوّسع الفوارق وأوجه عدم 

المساواة بين امرأة في المدن وأخرى في األرياف، وبين امرأة من 
الطبقة المتوسطة وأخرى من الطبقة الفقيرة، كما يمعن في تهميش 
النساء العاطالت عن العمل والالجئات والعامالت المهاجرات، وفي 

بعض الحاالت النساء من األقليات.

العوائق الرئيســية أمام تحقيق المســاواة بين الجنسين وتمكين كل 
النســاء والفتيات في المنطقة العربية

علــى الصعيديــن العالمــي واإلقليمــي، بيــن حيــاة النســاء والفتيــات 
وحيــاة الرجــال والفتيــان عــدم مســاواة جوهــري. وفــي المنطقة 

العربيــة، رغــم اختــالف الوضــع بيــن البلــدان وبيــن الطبقــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وبيــن الفئــات االجتماعيــة، ال تــزال 

النســاء والفتيــات يواجهــن أشــكااًل متنّوعــة مــن العقبــات والقيــود 
كمحدودّيــة التنقــل، والتمييــز القانونــي فــي قضايــا األحــوال 

الشــخصّية مثــل الطــالق والحضانــة، والفــوارق بيــن الجنســين علــى 
مســتوى االقتصــاد، والعــبء الســاحق للرعايــة والعمــل المنزلــي، 

والمشــاركة المحــدودة فــي الحيــاة السياســية وصنــع القــرار، 
والتعــّرض للعنــف، فضــاًل عــن قيــود كثيــرة أخــرى. وتتداخــل القوانيــن 
والممارســات القانونيــة واألعــراف الثقافيــة واالجتماعيــة التمييزيــة 

بدرجــات متفاوتــة. كمــا أن الصراعــات واألزمــات، إنســانية كانت أم 
اقتصاديــة، ترّســخ التمييــز القائــم ألن النســاء والفتيــات أكثــر عرضــًة 

لمخاطــر األزمــات ويتحّملــن منهــا العــبء الثقيــل.

وتقــّدم المــرأة دائمــًا فــي المنطقــة العربيــة مســاهمات كبيــرة فــي 
 مجتمعهــا، وتســتمّر فــي كســر الحواجــز. فعــدد اإلنــاث فــي 

الجامعــات أكبــر مــن عــدد الذكور. وتتزايــد أعدادهن في المناصب 
 اإلداريــة والبرلمانــات والســلك القضائــي، ويحــرزن تقّدمــًا مطــردًا 

 فــي عــّدة مجــاالت منهــا التعليــم واألعمــال التجاريــة والرعايــة 
 الصحيــة والتكنولوجيــا والفنــون. كذلــك تمّثــل النســاء غالبيــة 
 القــوى العاملــة فــي الزراعــة فــي كثيــر مــن البلــدان. ورغم دور 

المــرأة المنتــج وصوتهــا الواثــق، ال يــزال تمثيلهــا أقــل بكثيــر مــن 
المطلــوب فــي القــوى العاملــة وعلــى جميــع مســتويات صنــع القــرار. 

 وال بــد مــن إزالــة العقبــات التــي تحــول دون مشــاركتها الكاملــة 
 علــى المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي لضمــان 

تمتعهــا بحقــوق اإلنســان، وتحقيــق جميــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة الســبعة عشــر. 
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فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 5 في المنطقة العربية

القوانين والممارسات القانونية التمييزية 

ضعف االلتزام بالصكوك العالمية لحقوق اإلنسان: أبدت جميع الدول العربية تقريبًا )18 بلدًا( تحّفظات على بعض مواد اتفاقية 	 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال سيما الماّدة 2 )التمييز في التشريعات( والمادة 16 )الزواج والعالقات 

العائلية(20. ونتيجة لذلك، ال يزال في القوانين الجنائّية تشريعات تمّيز ضد المرأة. ولم تصادق السودان والصومال بعد على 
االتفاقية، في حين سحبت تونس جميع تحّفظاتها عليها21. ويؤّدي ضعف االلتزام السياسي بالحقوق الشاملة للجميع إلى 

تمييز على أساس الجنس في مختلف مجاالت الحياة الخاصة والعامة، ويتيح للدول والمجتمعات االبتعاد عن المعايير 
الدولية في تفسير الصكوك القانونية وإنفاذها.

ويؤّدي غياب تشريعات تحّظر التمييز على أساس الجنس إلى تقويض مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتمثيلها في األحزاب 
السياسية ومؤسسات الحكم على جميع المستويات. 

ضعف الحماية بموجب القانون المدني: ال تجّرم غالبية الدول العربية العنف األسري، وال يجّرم أكثر من 80 في المائة منها 	 
االغتصاب في إطار الزواج22. وفي حاالت وجود قوانين لمكافحة العنف على أساس الجنس، يبقى الضعف في اإلنفاذ. وتسمح 
الجرائم التي ُتسّمى "جرائم الشرف" بالعنف ضد المرأة، بل وحتى بقتلها على يد األقارب الذكور على خلفّية ما ُيعتبر تجاوزات 

اجتماعية أو جنسية. 

وفي غالبية البلدان العربية، ال تندرج قضايا المرأة ضمن نطاق اختصاص القانون المدني، بل ضمن قوانين األحوال الشخصية 
الخاضعة للسلطات الدينية والعقائدية ال التشريعات المدنية أو العلمانية. وتمّثل المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية لغير 
المسلمين طوائف دينية مختلفة في البلدان، وغالبًا ما تنّظمها السلطات الدينية لكل منها. وتتمّتع هذه المحاكم بقدر كبير 

من االستقاللية عن الهيئات القضائية الخاصة بالدولة23. وتضع األعراف الدينّية )اإلسالمية والمسيحية على السواء( تركيبة 
"قوانين األسرة" المتعّلقة بالزواج والطالق والحضانة والتنّقل والميراث، وكثيرًا ما يكون ذلك على حساب المرأة.

غياب نهج الحقوق إزاء الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية: بالرغم من إعادة تأكيد الدول العربية االمتثال الثابت 	 
لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994 ومنهاج عمل بيجين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 
1995، والتوصيات المنبثقة عن االستعراضات اإلقليمية الدورّية لهاتين الوثيقتين، ال تزال تواجه تحديات في تعميم الحصول 

على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية من دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو وضع النزوح أو الوضع العائلي. 
والخدمات المتصلة بصحة األم وتنظيم األسرة والوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
وعالجها غير مدمجة بالكامل في الرعاية الصحية األولية. كذلك تتفاوت إمكانية الحصول على هذه الخدمات ونوعّيتها بين 

البلدان، وبين الطبقات االجتماعية، وبين المناطق الحضرّية والريفية.

وال تلتزم األطر القانونية بنهج الحقوق، الذي يسمح لألفراد باتخاذ خيارات مستنيرة.  وكثيرًا ما تتضّمن هذه األطر 
استثناءات من السن القانونية للزواج، تفرض على الفتيات الصغيرات الزواج باإلكراه والحمل المبكر وأحيانًا اإلجهاض 

القسري. وتحول العوائق الثقافية إلى حٍد كبير بالنساء واألزواج دون اتخاذ قرارات حّرة ومسؤولة بشأن صحتهم الجنسية 
واإلنجابية، بما في ذلك تنظيم األسرة.

السلوكيات واألعراف االجتماعية التمييزية 

في المنطقة العربية، كما في جميع المناطق األخرى، ُتقلل عّدة سلوكيات وأعراف اجتماعية من قيمة دور المرأة وإسهاماتها في 
المجتمع، أو تقّيد نطاق إسهاماتها. وهذه السلوكيات تقّيد حقوق المرأة ودورها وقدرتها على اّتخاذ الخيارات، وتعوق مشاركتها 

في المجتمع واالقتصاد. ومن أهم هذه األعراف والسلوكيات:

ُظم االجتماعية التي تكّرس في بعض البلدان العربية وصاية الذكور وتفرض على المرأة الخضوع للذكور في أسرتها في 	   النُّ
ما يتعّلق بخياراتها الحياتّية و/أو مشاركتها في الحياة العامة.

التحرش المقبول اجتماعيًا في المجال العام والعنف على أساس الجنس في المجال الخاص هما انتهاكان صارخان لحقوق 	 
اإلنسان للنساء والفتيات. والعنف على أساس الجنس ليس سائدًا بسبب األعراف االجتماعية والثقافية فحسب، بل ال يزال 

اإلبالغ عنه أقّل مّما ينبغي بكثير، ما يعّوق المحاوالت القانونية )في حال توفرها( لحماية المرأة.

فصل المهن حسب الجنس وفقًا لما يعتبر "مناسبًا" أو مقبواًل اجتماعيًا.	 

عبء أعمال الرعاية المنزلّية غير المدفوعة األجر الذي يقع بمعظمه على عاتق النساء والفتيات، بمن فيهن النساء العامالت 	 
والفتيات المسّجالت في المدارس اللواتي يقمن بالجزء األكبر من األعمال المنزلّية. ويحد هذا العبء من الوقت المتاح للمرأة 

ومن قدرتها على مواصلة الدراسة والعمل وبناء مسار مهني والمشاركة في الحياة العامة. 

الحواجز الهيكلية أمام مشاركة المرأة في االقتصاد وفرص حصولها على الموارد 

المشاركة االقتصادية للمرأة في المنطقة هي األدنى على الصعيد العالمي. وتحد التبعّية االقتصادية من قدرتها على االختيار 
والتصرف في مختلف جوانب حياتها. 

77

الهدف 5 : المســاواة بين الجنسين



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

78

إضافــًة إلــى القيــود التــي تفرضهــا األعــراف االجتماعيــة التمييزيــة علــى المــرأة، تفــرض عليهــا ســوق العمل عقوبــات تلقائية ألن 
االقتصادات موّجهة نحو قطاعات الخدمات والقطاعات غير المنتجة. وغالبًا ما ينتهي األمر بالمرأة في أعمال أقل أجرًا، وأمام آفاق 
محدودة للتقّدم. ومن العقبات اإلضافية غياب تشريع يحّظر التمييز على أساس الجنس ووقف التحّرش في مكان العمل، واالفتقار 

إلى النقل العام اآلمن وميّسر الكلفة.

وتتضّمن قوانين الدول، باستثناء تونس، ما يقّوض تكافؤ فرص حصول المرأة على األراضي والموارد المائّية. وهذا التمييز يهّدد 
منعة المرأة وسبل عيشها وتمكينها االقتصادي، وال سيما في المناطق الريفية. وفي العديد من البلدان، ال تستطيع المرأة فتح 

حسابات مصرفّية باسمها أو ألوالدها. وفي القيود المفروضة على حصول المرأة على قروض، ما يهّدد استقاللّيتها االقتصادية، 
فضاًل عن إسهامها في االقتصاد. والتمييز في الميراث شائع، وفي الغالب تعود ملكّية المنازل للذكور، ما يفاقم الوضع الصعب الذي 

تواجهه المطّلقات والنساء العازبات. 

الصراعات واألزمات واالحتالل

 ألحقت األزمات اإلنسانية التي طال أمدها وحاالت عدم االستقرار والنزوح في عدد من البلدان العربية أضرارًا جسيمة بالنساء 
والفتيات، من أسبابها اآلثار غير المباشرة على البلدان التي تستضيف ماليين الالجئين. وقد باتت النساء والفتيات أكثر عرضة 

للمخاطر في ظروف منها:

االغتصاب والعنف الجنسي؛	 

الزواج المبكر؛	 

القيود المفروضة على التنّقل والحصول على التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك الوالدة المأمونة ومنع الحمل.	 

وتواجه النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت االحتالل صعوبات كبيرة. فمنذ بداية االحتالل، اعتقل الجيش اإلسرائيلي 
وقّوات األمن اإلسرائيلية أكثر من 10,000 امرأة فلسطينّية. وقد ُسجن الكثير منهّن بسبب مخالفات مثل نشر الممارسات المتعّلقة 

باالحتالل على وسائل التواصل االجتماعي. وتتعرض المعتقالت في أحيان كثيرة للتحّرش الجنسي واإليذاء اللفظي واالعتداء 
الجسدي. وتؤّدي االعتقاالت الجماعية للرجال الفلسطينيين إلى زيادة المصاعب االجتماعية واالقتصادية التي تتكّبدها النساء 

ألنهن يصبحن المعيل الوحيد ألسرهن24.

 صدرت قرارات برلمانية مفصلّية في األردن، وتونس، ولبنان في 
 عام 2017، تلغي القوانين التمييزية المتعّلقة باالغتصاب التي 

كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزّوج ضحّيته. 

باستثناء دولة فلسطين، ال يمكن للقاضيات العمل في المحاكم الشرعّية أو الدينية التي عادة ما تتوّلى النظر في قضايا األحوال الشخصية في البلدان العربية. 

وتتواجد النساء بكثرة في السلك القضائي في بعض البلدان العربية، غير أّن هذا ال ينعكس على نحو طردي في توليهّن المناصب القضائية العليا وفي 
المحاكم العليا وفي الهيئات القضائية التي يتّخذ فيها القرار، ما يشّكك في صوابّية الفكرة القائلة بأّن رتبة النساء في السلك القضائي ترتفع تلقائيًا مع 

التحاق مزيد من النساء به. 

في المملكة العربية السعودية، ال يحّظر قانون العمل التمييز ضد المرأة في األجور أو الفصل أو الحرمان من الترقية أو غير ذلك من أحكام وشروط 
العمل، وال يضمن األجر المتساوي على العمل المتساوي.

وفي عدد من البلدان العربية األخرى تشريعات تمّيز ضّد المرأة ألنها تحّد من مشاركتها في قطاعات معّينة. ففي الجزائر مثاًل، تحّظر الماّدة 29 من 
قانون العمل لعام 1990 تشغيل المرأة في عمل ليلي، ما لم ُيمنح استثناء خاص. وفي ليبيا، ينص قانون عالقات العمل لعام 2010 على أنه ال يجوز 

 تشــغيل المــرأة فــي أنــواع مــن األعمــال "ال تتناســب وطبيعــة المــرأة"، التــي يتعّين تحديدها في القواعــد التنفيذّية، ولم ُتحّدد أي قواعد في هذا اإلطار. 
وفي مصر، تحّظر القرارات الوزارّية على المرأة العمل في التعدين أو البناء.

الزواج المبكر للفتيات السورّيات مصدر قلق في 69 في المائة من 
مجتمعات الالجئين والنازحين داخليًا. 

وبحلول عام 2018، بلغت نسبة النساء واألطفال 83 في المائة من 
النازحين داخليًا في اليمن، وكان ما يقّدر بثالثة ماليين امرأة وفتاة 

عرضة لخطر العنف على أساس الجنس.

.UN Women, 2017 :المصــدر

.ESCWA, 2018 :المصــدر

.ESCWA and others, 2018 :المصــدر

.OCHA, 2018, 2019; Care International, 2018 :المصــدر
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تعّرضــت نســاء مــن األقلّيــات اإلثنية والدينيــة في الصراعات األخيرة 
فــي المنطقــة لالغتصــاب واالعتداء الجنســي على يــد المتطّرفين. 

وينتمــي بعــض هــؤالء النســاء إلى مجتمعات الرّحــل، فيصعب تحديد 
احتياجاتهــن وتلبيتهــا. وســتطول آثــار العنف على أســاس الجنس، الذي 
بلغ حد اإلبادة الجماعية أحيانًا، فتطال مجتمعات وأجيااًل بأكملها. وال 

بّد من إيالء اهتمام خاص للســالمة النفســّية والجســدية للمرأة في 
أعقــاب الصراعــات، وإعــادة دمجهــا في محيطها وفــي المجتمع عمومًا.

عرضة لإلهمال

يتطلب تحديد وضع النساء والفتيات المعّرضات للمخاطر في 
المنطقة المزيد من البيانات حول عدم المساواة بين الجنسين 

والبيانات المفّصلة حسب الجنس، وذلك لتصميم سياسات وبرامج 
تلبي االحتياجات الفعلية. لكن أدلة دامغة تشي بأنماط عديدة من 

التعرض لإلهمال.

تبرز في مجاالت شتى فجوات جغرافّية وبين المدن واألرياف 
ضمن العوامل التي تحّدد أوجه عدم المساواة التي تعيشها النساء 

والفتيات. فالنساء من المناطق الريفية الفقيرة أكثر عرضة للعنف، 
وللتسّرب من المدرسة، واالنخراط في العمل غير النظامي، والزواج 

المبكر، والوالدة في سن مبكرة، ولمضاعفات أثناء الوالدة.

والفئــات التاليــة مــن النســاء والفتيات هــي األكثر عرضة لخطر 
التعّرض لإلهمال: 

الناجيات من العنف على أساس الجنس: تؤدي صعوبة تحديد مدى 
انتشار العنف إلى سوء تقدير لمستوى الخدمات الالزمة للوصول إلى 

النساء والفتيات المتضّررات ومساعدتهن بالقدر الالزم.

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة: تسجل الفتيات والنساء في عداد 
األشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية، أدنى معّدالت اإللمام 

بالقراءة والكتابة والتحصيل التعليمي وااللتحاق بالمدارس.

المرأة في قطاعات االقتصاد غير النظامي: المرأة العاملة في 
الزراعة وغيرها من القطاعات غير النظامية أكثر عرضة لالستغالل 

 والتحّرش، وتفتقر إلى الضمان االجتماعي والتأمين الصحي، 
وال تحصل على استحقاقات المعاش التقاعدي.

العامالت المهاجرات: تعمل النساء المهاجرات، ومعظمهن من جنوب 
آسيا وأفريقيا، في المنازل أو في الصناعة أو الزراعة. ويتعّرضن 

لمختلف أوجه االعتداء واالستغالل. وفي كثير من األحيان، تؤّدي 
 الثغرات التشريعّية واالفتقار إلى آليات الحماية إلى إفالت الجناة 

من المالحقة القضائية25. 

النساء والفتيات الالجئات: يمثلن أحيانًا فئة خفّية في عداد 
المهاجرين، وال تتوفر عنهن بيانات كافية لتقييم إمكاناتهن 

واحتياجاتهن وتلبيتها. ومن المعروف أّن تقييد التنّقل، والزواج 
المبكر، وارتفاع خطر التعّرض للعنف والعنف الجنسي، إضافًة إلى 
التراجع على صعيدي الصحة والتعليم، مظاهر منتشرة على نطاق 

واسع بين النساء في مجتمعات الالجئين والنازحين داخليًا. 

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 5

تعزيز االلتزام السياسي بالمساواة بين الجنسين، . 1
وسن وتفعيل التشريعات إلنهاء جميع أشكال 

التمييز ضد النساء والفتيات:

 ضمــان التقيــد الكامــل بصكــوك حقــوق اإلنســان، وإعمــال 	 
 حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات فــي المجاليــن العــام 

والخاص.

ضمان توفر الموارد واآلليات الكافية إلعمال وإنفاذ صكوك 	 
حقوق اإلنسان.

زيادة حضور المرأة في السلك القضائي على جميع المستويات 	 
وفي المحاكم التي تشرف على قضايا األحوال الشخصّية مثل 

الحضانة والطالق.

بنــاء قــدرات المــرأة فــي مواقــع التمثيــل الشــعبي والتشــريع، 	 
 واّتخــاذ إجــراءات إيجابّيــة لزيــادة حضورهــا فــي هيئات 

صنــع القرار. 

القضاء على جميع أشكال التمييز على صعيد . 2
المشاركة االقتصادية للمرأة، وتعزيز االستقاللّية 
االقتصادية للمرأة وإمكانية حصولها على الموارد:

إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مكان العمل، ووضع حٍد 	 
للفصل بين المهن.

تعزيز أماكن العمل المراعية العتبارات الجنسين في المجالين 	 
العام والخاص بوضع تشريعات لهذه الغاية، بما في ذلك 

تشريعات لضمان رعاية األمومة والمشاركة على قدم المساواة 
في المعاشات التقاعدّية.

دعم توفر مرافق الرعاية النهارّية بكلفة ميّسرة في جميع المدن 	 
والمجتمعات المحلية.

القضاء على التمييز ضد المرأة في إمكانية الحصول على الموارد 	 
االقتصادية، بما في ذلك األراضي والموارد المائّية، وتيسير 

حصول المرأة على الخدمات المالية.
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السعي إلى إحداث تغيير اجتماعي وسلويك:. 3

 زيــادة المناصــرة والتوعيــة ببــذل جهــود هادفــة ومصممــة 	 
 حســب الســياق المحلــي لتحقيــق التقــّدم فــي جميــع أبعــاد 

ُهــج المنطلقــة   الهــدف 5، بمــا فــي ذلــك الحلــول المبتكــرة والنُّ
مــن القاعــدة إلشــراك الرجــال والفتيــان فــي تحقيق المســاواة 

بيــن الجنســين.

 تعزيــز المشــاركة علــى مســتوى المجتمــع المدنــي 	 
 والقاعــدة الشــعبية فــي مجــال حقــوق المــرأة، بما في ذلك 

 فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة، وذلــك بوســائل منهــا 
 إقامــة الشــراكات مــع أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 

والتحــاور معهــم.

وضــع معاييــر للخطــاب العــام للقضــاء علــى الصيــغ التمييزية 	 
والصــور النمطّيــة فــي الخطابــات العامــة واإلعالمّية، وفي 

المناهــج التعليميــة.

تفعيل التزامات المنطقة بالصحة الجنسية . 4
 واإلنجابية والحقوق اإلنجابية وفقًا لبرنامج 

 عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
ومنهاج عمل بيجين:

ضمان وصول الجميع إلى كامل الخدمات الجيدة في مجالي 	 
الصحة الجنسية واإلنجابية.

تعميم نهج الحقوق إزاء الصحة الجنسية واإلنجابية في وضع 	 
السياسات وتخصيص الموارد، وفي قطاع الصحة.

القضاء على جميع الممارسات الضاّرة، بما في ذلك تشويه 	 
األعضاء التناسلية لإلناث، وتعزيز حمالت المناصرة المتعّلقة 

بالصحة الجنسية واإلنجابية.

تحسين البيانات واإلحصاءات لتعكس الواقع . 5
الحياتي للنساء والفتيات:

تمّثل البيانات واإلحصاءات مدخالت بالغة األهمّية لوضع 	 
السياسات والحلول التي ترتكز على األدّلة في ما يتعّلق بجميع 
مقاصــد الهــدف 5. ويشــمل ذلــك العنــف ضّد المرأة وعبء أعمال 

الرعاية غير المدفوعة األجر. وال بّد من العمل على تفصيل 
البيانات حسب الجنس والفئة العمرّية والموقع الجغرافي 

واالنتماء العرقي والدين واإلعاقة والحالة من حيث الهجرة 
وغير ذلك من المعايير في جميع أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز القدرات المؤسسية:. 6

ضمان توفر موارد بشرية ومالية كافية لآلليات الوطنية المعنّية 	 
بشؤون المرأة في جميع البلدان، بما في ذلك البلدان المتأّثرة 

بالصراعات، حتى تتمّكن هذه المؤسسات من االضطالع بوالياتها 
والدفع باتجاه تحقيق التغيير التشريعي وسائر أشكال التغيير الالزمة.

مقاصد الهدف 5 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

1-5
القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد جميع 

النســاء والفتيات في كل مكان

 2-5
القضاء على جميع أشــكال العنف ضد جميع 

النســاء والفتيات في المجالين العام والخاص، 
بما في ذلك االتجار بالبشــر واالستغالل 
الجنســي وغير ذلك من أنواع االستغالل

 1-1-5
مــا إذا كان ثمــة أطر قانونية قائمة، أم ال، من 

أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المســاواة وعدم 
التمييز على أســاس الجنس

 1-2-5
نسبة النســاء المعاشرات والفتيات في 

الخامســة عشرة وما فوق، الالتي تعّرضن 
 لعنف بدني أو جنســي أو نفسي من 

 عشــير حالي أو سابق، خالل االثني عشر 
شــهراً الســابقة، مصّنفة بحسب شكل 

والعمر العنف 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.



81

الهدف 5 : المســاواة بين الجنسين

 3-5
القضاء على جميع الممارســات الضارة، من 

قبيــل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 
القســري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 4-5
االعتــراف بأعمال الرعايــة والعمل المنزلي 

غيــر مدفوعة األجــر وتقديرها من خالل 
توفيــر الخدمات العامة والبنــى التحتية 

ووضع سياســات الحمايــة االجتماعية وتعزيز 
تقاســم المسؤولّية داخل األســرة المعيشّية 

والعائلة، حســبما يكون ذلك مناســباً على 
الوطني الصعيد 

 2-2-5
نســبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة 

وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنســي من 
أشــخاص غير العشير، خالل االثني عشر 

شــهراً السابقة، بحســب العمر ومكان 
حدوث العنف

 1-4-5
نســبة الوقت المخصص لألعمال المنزلّية 

وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، بحســب 
الجنس والعمر والمكان

 2-3-5
نســبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن 

بيــن 15 و49 عاماً، والالتي خضعن لعملية 
تشــويه/بتر األعضاء التناسلية، بحسب العمر

 1-3-5
نســبة النســاء الالتي تتــراوح أعمارهن بين 

20 و24 ســنة، والالتي تزوجــن أو ارتبطن 
بقرين قبل بلوغ ســن الخامســة عشــرة 

وقبل بلوغ ســن الثامنة عشــرة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 1 نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة، 
والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة 

وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة )بالنسبة المئوية(

ْين باستخدام رسم بياني  مالحظة: يجري تصوير هذين المؤشَرْين الفرعيَّ
بأعمدة مكّدسة. وبما أنهما يقيسان أوجهاً مختلفة لزواج األطفال، 
فهما جديران بالتقييم كل على حدة. ويشمل المؤشر الفرعي الثاني 

)الزواج بحلول سن 18 سنة( المؤشر الفرعي األّول )الزواج بحلول سن 
15 سنة( )لمزيٍد من التفاصيل يمكن االطالع على المرفق(. وُترّجح 

جميع المتوســطات حســب عدد النســاء بين 20 و24 سنة، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019 
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في 
األعوام المذكورة للبلدان التالية: لبنان )2009(، العراق )2011(، األردن 
وتونس وجزر القمر وقطر )2012(، الجزائر واليمن )2013(، الســودان 

ودولة فلســطين ومصر )2014(، موريتانيا )2015(. 

نسبة النساء من الفئة العمرية 20-24 عاماً اللواتي تزّوجن قبل بلوغ سن 18
نسبة النساء من الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي تزّوجن قبل بلوغ سن 15
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 5-5
كفالة مشــاركة المرأة مشــاركة كاملة 

وفعالــة وتكافــؤ الفرص المتاحــة لها للقيادة 
على قدم المســاواة مع الرجــل على جميع 

مســتويات صنع القرار في الحياة السياســية 
والعامة واالقتصادية 

 6-5
ضمــان حصول الجميع على خدمات الصحة 

الجنســية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، 
علــى النحــو المّتفق عليه وفقاً لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للســكان والتنمية ومنهاج 

عمــل بيجين والوثائق الختامّية لمؤتمرات 
استعراضهما

5-أ 
القيــام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقاً 

متســاوية في الموارد االقتصادية، وكذلك 
إمكانيــة حصولها على حق الملكية والتصّرف 

فــي األراضي وغيرها من الممتلكات، 
وعلــى الخدمات المالية، والميراث والموارد 

الطبيعيــة، وفقاً للقوانين الوطنية

 1-6-5
نســبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 

ســنة و49 سنة والالتي يّتخذن بأنفسهن 
قرارات مســتنيرة بشأن العالقات الجنسية، 

واســتخدام وسائل منع الحمل، والرعاية 
المتعّلقة بالصحة اإلنجابية

 5-أ-1 
)أ( نســبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون 
أراض زراعيــة أو لديهم حقوق مضمونة في 

األراضي الزراعية، بحســب الجنس؛ و)ب( حّصة 
المــرأة بين المّالك أو أصحاب الحقوق في 

األراضي الزراعية، بحســب نوع الحيازة

 2-6-5
عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل 

حصول النســاء والرجال الذين في سن 15 
سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات 

والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 
على نحو كامل وعلى قدم المســاواة

 1-5-5
نســبة المقاعــد التي تشــغلها النســاء في 
البرلمانــات الوطنيــة والحكومــات المحلية

 2-5-5
نســبة النســاء في المناصب اإلدارية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 نســبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
الوطنية )بالنســبة المئوية من إجمالي عدد المقاعد(

الشكل 3 نسبة النساء في المناصب اإلدارية )بالنسبة المئوية(

مالحظة: جميع المجاميع هي متوسطات مرّجحة حسب قيمة عام 2015 
 United Nations Statistics Division,( للعدد اإلجمالي للمقاعد البرلمانّية

2019(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في عام 2017 لجميع البلدان العربية باستثناء دولة فلسطين.

مالحظة: جميع المجاميع هي متوسطات مرّجحة حسب العدد اإلجمالي 
 United Nations Statistics Division, 2019; ILO,( 2015 للمدراء لعام

2018a(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية )2010(، 

تونس )2012(، الجزائر واليمن )2014(، المملكة العربية السعودية ودولة 
فلسطين )2015(، اإلمارات العربية المتحدة وقطر ومصر )2016(.
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الهدف 5 : المســاواة بين الجنسين

5-ب 
تعزيز اســتخدام التكنولوجيا التمكينّية، وبخاصة 

تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، من أجل 
تعزيز تمكين المرأة

5-ج 
اعتماد سياســات سليمة وتشــريعات قابلة 

لإلنفاذ وتعزيز السياســات والتشــريعات 
القائمــة مــن هذا القبيل للنهوض بالمســاواة 

بيــن الجنســين وتمكين كل النســاء والفتيات 
على جميع المســتويات

5-أ-2 
نســبة البلدان التــي يكفل فيها اإلطار 

القانونــي )بما في ذلــك القانون العرفي( 
للمرأة المســاواة فــي الحقوق في ملكّية 

األراضي و/أو الســيطرة عليها

5-ج-1 
نســبة البلدان التي لديها ُنُظم لتخصيص وتتّبع 
المخصصات العامة المرصودة للمســاواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة

5-ب-1 
نســبة األفــراد الذين يملكــون الهاتف 

المحمول، حســب نــوع الجنس

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 4 نســبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول 
)بالنسبة المئوية(

الشــكل 5 عدم المســاواة بين الجنسين في نسبة األفراد الذين 
يملكون هاتفاً محمواًل: نســبة اإلناث إلى الذكور

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019 
ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في 

األعوام المذكورة للبلدان التالية: ُعمان )2013(، دولة فلسطين )2014(، 
قطر )2015(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ومصر 

والمغرب والمملكة العربية السعودية )2016(. 

مالحظة: ُترّجح جميع متوسطات هذه النسب حسب متغّير الترجيح 
نفسه المستخدم في المجموعة المقابلة لها. وبعبارة أخرى، بالنسبة إلى 

المؤشــر 5-ب-1، ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع 
 United Nations Population( )2015( إلــى التقديرات الســكانية األحدث

.)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنــوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ دول مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينّية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا)Arab LDCs(

.)United Nations Statistics Division, 2018( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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 الهــدف 6: ضمــان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع وإدارتها إدارة مســتدامة 

تواجه المنطقة العربية في ندرة المياه تحدياً كبيراً، يتفاقم بفعل التداخل عبر الحدود، واالحتالل والصراع، وتغّير المناخ، وكذلك 
بفعل النمّو السكاني والتوّسع العمراني. ويتطّلب تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة نهجاً حقوقياً حيال المياه 

وخدمات الصرف الصحي، كما يتطلب هياكل فعالة لحوكمة المياه داخل البلدان وفي ما بينها، واستراتيجيات تربط بين المياه 
والطاقة واألمن الغذائي. والمنطقة في حاجة ملحة إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية، والتكنولوجيات المالئمة، واستخدام 

موارد المياه غير التقليدية بهدف تحسين اإلنتاجية واالستدامة، ووصول الخدمة إلى الجميع.

وقائع

 ينبــع حوالــي 60 فــي المائــة مــن المياه من خــارج حدود المنطقة، 
مــا يزيــد االعتمــاد على مصــادر المياه الخارجية. 

ُيماِرس 23.42 في المائة من السكان في البلدان 
العربيــة األقــل نمــوًا التغــّوط في العــراء مقابل 3.08 

فــي المائــة فــي بلــدان المغــرب العربي، و0.09 في 
المائــة فــي بلــدان المشــرق العربي، و0.01 فــي المائة 
فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي6. وفــي البلدان 

العربيــة األقــل نمــوًا، يكثــر التغــّوط فــي العراء في 
المناطــق الريفية7.

ع خدمات إمدادات المياه والفارق في  ُيعتَبر تقطُّ
جودة هذه الخدمات من التحديات الكبيرة التي تعّمق 
أوجه عدم المساواة، ال سيما بين المجتمعات المحلية 

الحضرية والريفية. 

يصعب الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي 
بفعل احتالل دولة فلسطين والصراعات المسّلحة في 

بلدان مختلفة في المنطقة.

تواجــه المنطقــة العربيــة ضغوطــًا إضافيــة علــى مواردها 
المائيــة بســبب تغّيــر المنــاخ، وال ســيما بســبب ارتفاع 

درجــات الحــرارة وتراُجــع معــّدالت هطول األمطار.

 يتشــارك 14 مــن أصــل 22 بلــدًا عربيــًا حوضــًا 
 مائيــًا ســطحيًا مــع بلــد مشــاطئ أو أكثــر3. ومــع 

 أن المنطقــة تضــّم 27 حوضــًا مائيــًا ســطحيًا 
 مشــتركًا، يبقــى عــدد اتفاقــات التعــاون إلدارة 

هــذه المــوارد محدودًا.

40 خّزاناً جوفياً مشتركاً

يتجــاوُز عــدد أحــواض المياه الجوفية المشــتركة فــي المنطقة العربية 
عدد األحواض المائية الســطحية المشــتركة، ففيها ما ال يقّل عن 40 

خّزانــًا جوفيــًا مشــتركًا فــي 21 مــن أصل 22 بلدًا عربيًا4.

> 1,000 متر مكّعب للفرد

تحــّل المنطقــة العربيــة فــي صدارة مناطــق العالم من حيث ندرة 
الميــاه العذبــة. فمــن أصــل 22 بلــدًا عربيًا، ُيصّنــف 18 بلدًا دون العتبة 
الســنوية لنــدرة مــوارد الميــاه العذبــة المتجّددة، أي دون 1,000 متر 

مكّعب للفرد ســنويًا1.

13 دولة عربية

ُتصّنــف دون العتبــة المطلقــة لنــدرة الميــاه العذبــة، أي دون 500 متر 
مكّعب للفرد ســنويًا2.

60%

70.5 مليون شخص

تشير التقديرات إلى أنَّ 70.5 مليون شخص ال يحصلون على الحد 
األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي في المنطقة، و47.5 

مليون شخص ال يحصلون على خدمات مياه الشرب5.
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قياس الهدف 6 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة

تســتهلك الزراعــة 80 فــي المائــة مــن المياه فــي المنطقة، ومع ذلك 
فإنتاجيــة الميــاه منخفضــة، ويــؤّدي انعــدام الكفاءة في الرّي إلى هدر 

ر بنحو 60 في المائة8. كميــات كبيــرة، ُتقــدَّ

يحرز األردن تقّدمًا ملحوظًا في إعادة استخدام المياه 
العادمة الُمعاَلجة، في دليل على وجود إمكانات هائلة 

في المنطقة9.

يهــّدد تلــوث الميــاه، الناجــم عن التعرض للنفايــات الصناعية، والتلوث 
بالميــاه العادمــة، واالســتخدام غير المنضبط للمبيدات واألســمدة، 
جــودة الميــاه والصحــة. ففــي غّزة مثاًل، ارتفعــت تركيزات النترات 

فــي ميــاه الشــرب إلــى حوالــي 600-800 ملغ/لتر، فــي حين يبلغ الحّد 
األقصــى المســموح بــه 50 ملغ/لتــر. وفــي منطقة رأس الجبل في 

تونس، قاربت المســتويات 800 ملغ/لتر10. وتعّرض هذه المســتويات 
الرّضــع واألجّنة لمخاطر. 

تزداد األمراض المنقولة عن طريق المياه تفشيًا في المنطقة. ففي 
عام 2016، تسبب اإلسهال في نصف البلدان العربية بما ال يقل عن 
4 في المائة من وفيات األطفال دون سّن الخامسة، ووصلت هذه 

النسبة إلى 20 في المائة في الجمهورية العربية السورية11.

تتوفر بيانات عن 6 من 11 مؤشرًا12، وعن 6 من 8 مقاصد للهدف 6. 

وال تشمل هذه المقاصد السّتة مقصَدْين أساسيين في حالة المنطقة 
العربية هما: الحصول على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة 

)المقصد 6-1(، وتحسين نوعية المياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة 
استخدامها )المقصد 6-3(. ومن األهمية أن تتضّمن تقارير البلدان 

جميع مكّونات المؤشرات المتعّلقة بهذه المقاصد إلنتاج متوسطات 
تعّبر عن واقع المنطقة. 

تبرز القيود التالية في قياس الهدف 6 في المنطقة العربية باستخدام 
المجموعة الرسمية من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة:

ال تقتضي المنهجية الُمعتَمدة لمؤشرات الهدف 6 التصنيَف حسب 	 
المناطــق الريفيــة والحضريــة. وفــي حين يقّل الوصول إلى المياه 

وخدمات الصرف الصحي عمومًا في المناطق الريفية، يطرح 
التوّسع العمراني العشوائي على غير تخطيط وانتشار األحياء 

العشوائية المزيد من الصعوبات، في غياب البنى التحتية الالزمة.

ال ُتصّنف البيانات حسب الجنس. 	 

يبقــى تصنيــف البيانــات حســب وضــع الهجــرة أقــل مما هو 	 
مطلــوب لتقييــم االحتياجــات إلــى خدمــات الميــاه ومخاطر 
تقّطعهــا فــي مجتمعــات النازحيــن والالجئيــن قياســًا إلــى ما 

تشــهده المنطقــة مــن صراعات. 

 ال تكفــي المؤشــرات العالميــة للهــدف 6 لرصــد التحديــات 	 
 أو ُفــرص التقــّدم فــي المنطقــة. فــال تتوفــر حاليــًا أّي 

مؤشــرات أو منهجيــات ُمعتَمــدة عالميــًا لقيــاس التقــّدم فــي 
 "الحــّد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد األشــخاص الذيــن يعانون 
مــن نــدرة الميــاه"، علــى نحــو مــا ينــّص عليــه المقصد 4-6 

وال ترصــد أّي مــن مؤشــرات أو منهجيــات أهــداف التنميــة 
 المســتدامة أهميــة مــوارد الميــاه غيــر التقليديــة، مثــل 

 التحليــة أو إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة الُمعاَلجــة فــي 
حالــة مناطــق أو بلــدان تعانــي مــن نــدرة الميــاه، مثــل بلدان 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

80%

بلدان مجلس التعاون الخليجي

تصّنــف بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي في طليعــة البلدان من حيث 
هــا حّققــت أو تســير على طريــق تحقيق المقاصد  نــدرة الميــاه، إالَّ أنَّ

المتعّلقــة بإمــدادات الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي، وذلك من خالل 
االســتثمار فــي موارد المياه غيــر التقليدية.

الهدف 6

تغطية المؤشرات
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التقــّدم من خالل الحلول غيــر التقليدية

حققــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي قفــزات هائلــة فــي معالجة 
نــدرة الميــاه مــن خــالل التركيــز علــى مــوارد المياه غيــر التقليدية 
بتدابيــر كالتحليــة ومعالجــة الميــاه العادمــة. وتنتــج هــذه البلدان 

حوالــي 60 فــي المائــة مــن الميــاه المحــاّلة فــي العالم. لكــّن التأثيرات 
البيئيــة الناجمــة عــن ذلــك تســتوجب االنتبــاه. وفــي الســنوات المقبلة، 

يتعّيــن علــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي أن ترّكــز جهودها 
علــى توليــد المعــارف واالبتــكار بغيــة تطويــر تقنيــات أقّل اســتهالكًا 

للطاقــة، واعتمــاد نهــج متكامــل يجمــع بيــن األمن المائي واالســتخدام 
المســتدام للطاقة.

الوجه اإلنســاني للهدف 6 

ُيعنى المقصد 6-4 بالحّد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، لكّنه ال يترافق مع منهجية مفّصلة. فتعتَبر القدرة على 
قياس تأثير ندرة المياه على الناس - وليس على القطاعات االقتصادية فحسب - أساسية لضمان الوصول إلى المياه كحّق من حقوق اإلنسان. 

فالندرة تؤّثر على قدرة الناس على الوصول إلى مياه الشرب؛ والحفاظ على صّحتهم وممارسة النظافة الصحية؛ والنمو وإنتاج األغذية؛ وإنتاج 
ُظم اإليكولوجية األساسية لرفاه اإلنسان. الطاقة واستخدامها؛ والحفاظ على النُّ

ومن االحتماالت وضع "حّد أدنى" أو "حّد آمن" من المياه التي يحتاج إليها الناس لتلبية المتطلبات األساسية، والتقسيم المكاني والزماني بين 
المناطق دون الوطنية، والمجتمعات المحلية، في فترات الجفاف، وما إلى ذلك.

.UNEP, 2019, p. 35 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع وإدارتها إدارة مســتدامة في المنطقة العربية

يرتبــط تحقيــق الهــدف 6 فــي المنطقــة العربيــة ارتباطــًا وثيقًا 
 بالجهــود المبذولــة للقضــاء علــى الفقــر )الهــدف 1( والجوع 

)الهــدف 2(. وهــو يعتمــد علــى الوصــول إلــى الطاقة )الهدف 7(، 
ــر المنــاخ )الهــدف 13(، وُيَعــّد عاماًل رئيســيًا في تحديد  ويتأّثــر بتغيُّ
مــا يعــرف باألحيــاء الفقيــرة )الهدف 11( في منطقــٍة يعيش معظم 

ســكانها اآلن فــي الُمــُدن وضواحيهــا. وُيعتَبــر الوصول إلى المياه 
وخدمات الصرف الصحي المســتدامة بتكلفة ميســورة ضرورة 

لضمــان حيــاة صحيــة )الهــدف 3(، فتكون الروابــط أقوى بين المياه 
والصحــة فــي حالــة الفئــات المعرضة للمخاطر، كاألطفال وكبار الســن 

والحوامــل، والمحرومــة مــن الفرص االقتصادية فــي المجتمعات 
الريفيــة والحضريــة على حّد ســواء. 

وفــي ظــروف نــدرة الميــاه العذبة، يزداد االعتمــاد على ضّخ المياه 
الجوفيــة والتحليــة، وكذلــك معالجــة المياه العادمــة؛ لكّن جميع هذه 
ُهــج مكلفــة وتســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة. ولتحقيق الهدف 6 من  النُّ

أهــداف التنميــة المســتدامة، ال بــد مــن تذليل الصعوبــات التي تطرحها 
نــدرة الميــاه وعــدم كفايــة الخدمات، وذلك بزيادة حّصة المســاعدة 

اإلنمائيــة الرســمية المخّصصــة لقطاع المياه.

والزراعة هي أكبر القطاعات المستهلكة لموارد المياه العذبة، حيث 
المياه أولوية لألمن الغذائي ولتأمين سبل العيش في األرياف في 

البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وعلى الدول العربية أن تضع 

نهجًا لتقييم عالقة الترابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في 
الظروف المناخية المتغّيرة، والعمل على الربط بين عناصر الكفاءة 
واإلنتاجية والمنعة، والنهج الحقوقي في االستراتيجيات الوطنية. 

ومن اإلجراءات التي يمكن العمل عليها تحسين إنتاجية المياه لزيادة 
كمية المحاصيل مقابل كل قطرة، وحسن اختيار المحاصيل، وال سيما 

ر المناخ13. تلك التي تنمو في المنطقة و/أو تقدر على مقاومة تغيُّ

ُظم اإليكولوجية المتصلة  المقصد 6-6 حماية وترميم النُّ
بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار 

ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات

 يتضّمــن الهدف 6 مقصدًا واحــدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

ُيَعّد مؤشر مستوى الضغط الذي تتعّرض له المياه ُمضلِّاًل في 	 
حالة دولة فلسطين. فالفلسطينيون تحت االحتالل ال يمكنهم 

السيطرة على مواردهم الطبيعية، بما فيها المياه. لذلك، ال يمكن 
مقارنة رصد "سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة 

المتاحة" بالقياس الخاص بالبلدان األخرى، ألن الوصول إلى 
المياه يتوقف على ما تسمح به سلطة االحتالل. وال يشمل هذا 

المؤشر أيضًا بعدًا يتعّلق بجودة المياه، على الرغم من أّن الجودة 
مشمولة في مؤشرات أخرى.
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ندرة المياه

تحل المنطقة العربية في طليعة مناطق العالم من حيث ندرة المياه العذبة. ومن العوامل التي تساهم في الحد من هذا المورد 
معّدالت النمو السكاني المرتفعة، وأساليب العيش المتغّيرة، وأنماط اإلنتاج غير المستدامة. ويتجاوز مستوى الضغط الذي تتعّرض 

له المياه في المنطقة ما تشهده المناطق األخرى، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العالمي بحوالي سّت مرات، وُيقاس بنسبة 
المياه العذبة المسحوبة من موارد المياه العذبة المتاحة )المؤشر 6-4-2(14. وال يقتصر تأثير ندرة المياه على الكمية، بل يطال 

الجودة أيضًا، ويعّمق عدم المساواة في الوصول إلى المياه بتكلفة ميسورة وجودة عالية.

تداخل الموارد المائية عبر الحدود

تتقاسم جميع البلدان العربية، باستثناء جزر القمر، خزانًا أو أكثر من خزانات المياه الجوفية المشتركة في المنطقة التي يفوق 
عددهــا األربعيــن، ويتقاســم العديــد منهــا أحواضــًا مائيــة ســطحية أيضــًا15. ويؤّثر هذا الوضع على إدارة الموارد المائيــة وتنظيمها 

ر المناخ. باإلضافة إلى ذلك، ينبع حوالي 60 في المائة من  وتوزيعها واستخدامها، ويتطّلب نهجًا متكاماًل لمعالجة الندرة وآثار تغيُّ
المياه السطحية من خارج المنطقة، ما يؤدي إلى تداعيات على إدارة المياه والتعاون عبر الحدود.

تغّير المناخ

تواجه المنطقة العربية ضغوطًا إضافية على مواردها المائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراُجع معّدالت هطول األمطار نتيجًة 
ر المناخ16. ومن المرتقب أن ينخفض المتوسط السنوي لهطول األمطار بنسبة 10 في المائة في األعوام الخمسين المقبلة17.  لتغيُّ

ر، ومن المتوّقع أن تؤّدي أنماط المناخ المتغّيرة إلى زيادة وتيرة موجات  وتؤّثر درجات الحرارة المرتفعة على معّدالت التبخُّ
الجفاف والفيضانات المفاجئة.

ع العمراني التوسُّ

تثقل معّدالت النمو السكاني المرتفعة، ومعها التوّسع العمراني، شبكات الخدمات في المستوطنات البشرية النظامية وغير النظامية 
بمزيد من الضغوط. وعلى امتداد الخطوط الساحلية خصوصًا، يؤّثر التوّسع العمراني الكثيف بالسحب المفرط على كمية موارد 

المياه الجوفية وجودتها، ليزيد اعتماد سكان المناطق الساحلية على نقل المياه من شبكات األنهار واألحواض األخرى لتلبية 
االحتياجات األساسية.

الصراعات واألزمات

تؤدي الصراعات وحركة اللجوء الوافدة إلى تباطؤ التقّدم في العديد من البلدان. فاألردن مثاًل يعاني من ندرة المياه. وبارتفاع 
عدد الالجئين تزداد الحاجة إلى توسيع خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الُمضيفة التي كان الكثير منها يعاني من 

تقطع إمدادات المياه قبل وصول الالجئين.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 6 في المنطقة العربية

عرضة لإلهمال
سكان المناطق الريفية: يظهر فرق واضح في خدمات المياه 

والصرف الصحي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وُيرجح 
أن تكون الفئات غير الميسورة األكثر عرضة لإلهمال. وتبقى الفوارق 

شاسعة ، حتى إذا اقتصرت الحسابات على إمكانية الوصول إلى 
الحد األدنى األساسي من الخدمات، وأسقط منها التباين في 

مستويات الجودة. 

ففي عام 2015، استخدم 94 في المائة من سكان المناطق الحضرية 
الحد األدنى األساسي من مياه الشرب مقابل 77.5 في المائة من سكان 

الريف؛ واستخدم 90.2 في المائة من سكان المناطق الحضرية الحد 
األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي مقابل 68.4 في المائة 
من سكان الريف؛ ومارَس 0.6 في المائة من سكان المناطق الحضرية 

التغّوط في العراء مقابل 14.3 في المائة من سكان الريف18.

الالجئــون والنازحــون: يجــب أاّل يتأّثــر حّق اإلنســان فــي المياه 
 وخدمــات الصــرف الصحــي باالحتــالل أو الصــراع. ولكــن، غالبًا 

 ما ال تتوفر المياه اآلمنة ومرافق الصرف الصحي المناسبة 
لالجئين، فيزداد تعّرضهم لالعتالل والمرض. 
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 6

زيادة االستثمار والتمويل:. 1

البنية التحتية: تحتاج المنطقة إلى زيادة التمويل األجنبي 	 
والمحلي إلعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، 

وتحديثها وتطويرها، وال سيما في المناطق الريفية.

التكنولوجيــا: تحتــاج المنطقــة إلــى تطويــر وتكييــف تقنيــات 	 
مالئمــة إلمــدادات الميــاه، والتحليــة، ومعالجــة الميــاه العادمــة 

وإعــادة اســتخدامها، واعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط 
ــر المنــاخ والمخاطــر  اســتثمارية تأخــذ فــي االعتبــار آثــار تغُيّ

الناجمــة عنه. 

تحتاج المنطقة إلى تحسين قدرات المحاسبة المائية على 	 
مختلف المستويات لتتمكن من تحقيق وفورات في المياه 
وإعادة تخصيص الموارد على نحو أكثر إنصافًا وإنتاجية.

تعزيز اإلدارة الفّعالة والشاملة للمياه، وتعزيز . 2
التماسك والتنسيق عبر القطاعات االجتماعية 

واالقتصادية:

تكثيف جهود بناء القدرات في عدة أطر منها إطار اإلدارة 	 
المتكاملة للموارد المائية. 

تفعيل النهج الحقوقي حيال المياه والصرف الصحي، بحيث 	 
تصّب جميع السياسات واإلجراءات على المستوى الوطني في 

تحسين الظروف المعيشية والرفاه.

توسيع وضمان الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي في 	 
المناطق على المستوى دون الوطني، وفي المناطق الريفية، وفي 

المستوطنات البشرية غير النظامية.

النســاء والفتيــات: ال ُتصّنــف البيانــات المتاحــة حســب الجنــس 
بحيــث تكــّون صــورة واضحــة عــن الفجــوة بيــن الجنَســْين في 

الهــدف 6. ومــن أســباب ذلــك أّن الوصــول إلــى الميــاه وخدمات 
د علــى مســتوى األســرة المعيشــية مــن خالل  الصــرف الصحــي ُيحــدَّ

المســتهلكين واســتخدام المقاييــس الحجميــة فــي منشــآت اإلمــداد. 
والجديــر بالذكــر أن خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي المناســبة 

والُمراعيــة للفــوارق بيــن الجنَســْين تؤثــر علــى قضايــا مثــل معــّدل 
تســّرب الفتيــات مــن المدرســة. ويمكــن أن يــؤّدي نقــص الميــاه 

وخدمــات الصــرف الصحــي فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة إلــى زيادة 
معــّدالت مــرض األّمهــات ووفاتهــّن، وال ســيما فــي المناطــق الريفيــة. 

والنســاء اللواتــي يواجهــن قيــودًا علــى حيــازة األراضــي وحقوق 
الميــاه يواجهــن عقبــات تحــول دون حصولهــّن علــى األمــن الغذائــي 

والحفــاظ علــى ســبل عيشــهّن مــن الزراعة.

اعتماد وتفعيل نهج الترابط بين أمن المياه . 3
والطاقة والغذاء:

 مراعــاة التداعيــات علــى ســبل العيــش واألمــن الغذائــي، 	 
وكذلــك علــى اســتهالك الطاقــة واالســتدامة البيئيــة فــي 

 االســتراتيجيات والبرامــج والتكنولوجيــات الراميــة إلــى 
 تحقيــق الهــدف 6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ُظــم الغذائيــة وتحســين الممارســات   ويزيــد تحويــل النُّ
 الزراعيــة مــن إنتاجيــة اســتخدام الميــاه فــي القطــاع 

الزراعي.

تعزيز التنسيق داخل المناطق وبينها:. 4

 الترويــج ألطــر سياســات تعاونيــة ومنّصــات لتحســين 	 
 إدارة المــوارد المائيــة المشــتركة والتغّلــب علــى 

نــدرة المياه. 

 تحســين تبــادل المعــارف، والتعّلــم والشــراكات، وتعزيــز 	 
 قــدرة الــدول العربيــة علــى التفــاوض بشــأن اّتفاقات 

الميــاه المشــتركة19.

 تمكيــن الجهات المعنية، وال ســيما في . 5
الريفية: المناطق 

بناء قدرة المجتمعات المحلية، وال سيما قدرات المزارعين 	 
والنساء، الستخدام إمدادات المياه بكفاءة وإدارتها بفعالية. 

ويشمل ذلك نقل المعارف والتكنولوجيا، وحشد المعارف المحلية 
والممارسات التقليدية من أجل إدارة أكثر استدامًة للمياه 

وخدمات الصرف الصحي.

 90.2%

 68.4%

من ســكان المناطق الحضرية

الحد األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي

من ســكان المناطق الريفية
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 الهدف 6: الميــاه النظيفة والنظافة الصحية

 1-6
تحقيق هدف حصول الجميع بشــكل منصف 

على مياه الشــرب المأمونة والميسورة 
التكلفة بحلول عام 2030

 2-6
تحقيق هــدف حصول الجميع على خدمات 
الصرف الصحــي والنظافة الصحية ووضع 

نهايــة للتغــّوط في العراء، وإيالء اهتمام خاص 
الحتياجات النســاء والفتيات وَمن يعيشون 

في ظّل أوضاع هّشــة، بحلول عام 2030

 1-1-6
نســبة السكان الذين يستفيدون من خدمات 

مياه الشــرب التي ُتدار بطريقة مأمونة
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 1-2-6
 نســــــبة الســــــكان الذين يســــتفيدون 

)أ( من اإلدارة الســــــليمة لخدمات الصــرف 
الصــــحي و)ب( مرافق غســل اليَدْين 

والمياه بالصــابون 

الشــكل 1 نســبة السكان الذين يمارسون التغّوط في العراء 
)بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين لديهم مرافق أساسية لغسل 
اليَدْين في المنشــآت )بالنسبة المئوية(

الشــكل 3 نسبة الســكان الذين يحصلون على خدمات الصرف 
الصحي التي ُتدار بطريقة مأمونة )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 

لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population Division,( )2015( التقديرات السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 

التالية: جزر القمر )2016(، تونس والجزائر والجمهورية العربية السورية 
والسودان والصومال والعراق وُعمان ومصر وموريتانيا واليمن )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات السكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل 
المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 

للبلدان التالية: األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
والجزائر وجيبوتي والعراق ودولة فلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا 

ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية. 

مقاصد الهدف 6 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 3-6
تحسين نوعية المياه عن طريق الحّد من 

التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد 
الكيميائية والمواد الخطرة وتقليل تسّربها 

إلى أدنى حّد، وخفض نسبة مياه المجاري غير 
الُمعاَلجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير 

وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على 
الصعيد العالمي، بحلول عام 2030

 4-6
زيادة كفاءة اســتخدام المياه في جميع 

القطاعات زيادًة كبيرة وضمان ســحب المياه 
العذبة وإمداداتها على نحو مســتدام من أجل 

معالجة شــّح المياه، والحّد بدرجة كبيرة من 
عدد األشــخاص الذين يعانون من ندرة المياه، 

بحلول عام 2030

 5-6
تنفيــذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على 
جميع المســتويات، بما في ذلك من خالل 

التعاون العابر للحدود حســب االقتضاء، 
بحلول عام 2030

 1-3-6
نســبة ميــاه الصرف الصحــي الُمعاَلجة 

آمنة بطريقة 

 1-4-6
ر في كفاءة اســتخدام المياه على مدى  التغيُّ

فترة من الزمن

 1-5-6
درجة تنفيــذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

)صفر-100( 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-3-6
نســبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة 

ذات نوعية جيدة

 2-4-6
حجــم الضغط الذي تتعّرض له المياه: ســحب 

الميــاه العذبة كنســبة من موارد المياه 
المتاحة العذبة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 4 حجم الضغط الذي تتعّرض له المياه: سحب المياه 
العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 5 درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
)بالنسبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات باستخدام الفرق بين إجمالي موارد 
المياه العذبة المتجّددة ومتطّلبات المياه البيئية، التي تتكّون من القاِسم 

الُمستَمّد من منظمة األغذية والزراعة )FAO, 2016( وهي آخر سنة تتوفر 
عنها بيانات. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: السودان والمغرب )2010(، 
األردن وتونس والجزائر والعراق ولبنان ومصر )2015(. يمّثل مؤشر هدف 

التنمية المستدامة 6-4-2 كثافة سحب المياه في البلدان واألقاليم. 
 United( ووفقاً للبيانات الوصفية لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

Nations Statistics Division, 2019b(، يمكن أن يكون المؤشر أعلى من 
100 في المائة عندما يشتمل سحب المياه على المياه العذبة الثانوية 

)المياه المسحوبة سابقاً والُمعاَدة إلى النظام( أو المياه غير المتجّددة 
)المياه الجوفية األحفورية(، أو عندما يكون السحب السنوي للمياه 

الجوفية أعلى من التجديد السنوي )االستخراج المفرط(، أو عندما يشمل 
سحب المياه جزءاً من المياه المخّصصة لمتطّلبات المياه البيئية أو كّلها. 

مالحظة: المجاميع هي المتوســطات الحســابية البسيطة لِقَيم البلدان 
)United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: 
األردن واإلمــارات العربية المتحــدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر 

والســودان والصومال والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر 
والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمن. وفقاً لما حّددته 
الشراكة العالمية للمياه )Global Water Partnership, 2017(، ُتَعّد اإلدارة 
ــقتْين  المتكاملة للموارد المائية عمليًة تشــّجع على التنمية واإلدارة الُمنسَّ

للميــاه واألرض والمــوارد ذات الصلة، من أجل تعزيز الرفاه االقتصادي 
ُظم اإليكولوجية  واالجتماعي بطريقة عادلة دون المســاس باســتدامة النُّ
الحيويــة. وفقــاً للبيانات الوصفية لشــعبة اإلحصاءات فــي األمم المتحدة 
)United Nations Statistics Division, 2019b(، يقاس هذا المؤشر بالنسبة 
المئوية من صفر )لم يبدأ التنفيذ بعد( إلى 100 )تنفيذ كامل(، ويقاس حالياً من 

حيــث مراحل التنمية والتنفيذ المختلفة لــإلدارة المتكاملة للموارد المائية.
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 الهدف 6: الميــاه النظيفة والنظافة الصحية

 6-6
ُظم اإليكولوجية المتصلة  حماية وترميــم النُّ

بالميــاه، بما في ذلك الجبال والغابات 
واألراضي الرطبة واألنهار ومســتودعات 

الميــاه الجوفية، والبحيرات، بحلول عام 2020

6-أ 
تعزيــز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء 
القــدرات في البلدان النامية في مجال 

األنشــطة والبرامج المتعّلقة بالمياه والصرف 
الصحــي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة 

ملوحتها، وكفاءة اســتخدامها، ومعالجة 
الميــاه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير 

وإعادة االســتعمال، بحلول عام 2030

6-ب 
دعم وتعزيز مشــاركة المجتمعات المحلية في 

تحســين إدارة المياه والصرف الصحي

 1-6-6
ُظم اإليكولوجية  ر في نطاق النُّ نســبة التغيُّ

المتصلــة بالمياه خالل فترة من الزمن 

6-أ-1 
مقدار المســاعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة 

بالميــاه والصرف الصحي التي ُتَعّد جزءاً من 
خّطة إنفاق تتوّلى الحكومة تنســيقها 

6-ب-1 
نســبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها 
سياســات وإجراءات تنفيذية راسخة في ما 

يتعّلق بمشــاركة المجتمعات المحلية في إدارة 
خدمــات المياه والصرف الصحي 

 2-5-6
نســبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود 

التــي لها ترتيبــات تنفيذية تتعّلق بالتعاون في 
مجال المياه 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 6 نطاق الكتل المائية )الدائمة وشــبه الدائمة(، كنسبة 
من المســاحة اإلجمالية لألراضي )بالنسبة المئوية( 

الشكل 7 إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية )اإلنفاق اإلجمالي( 
إلمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، حســب البلدان 

المتلّقيــة )بمالييــن الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017)

الشــكل 8 البلدان التي لديها إجراءات في القانون أو السياســة 
لمشاركة مســتخدمي الخدمات/المجتمعات المحلية في 

تخطيط برامج إمدادات مياه الشــرب في الريف، حســب 
مستوى التحديد في اإلجراءات

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلــي للقيم في البلدان )البيانات الوصفية 
لشــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميع البلدان 
باستثناء دولة فلسطين.

 United Nations( مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 

قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: األردن وتونس والجزائر 
وجزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والسودان والصومال 

والعراق ودولة فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا 
واليمن؛ وعام 2010 لُعمان. ال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان 

واألقاليم المتلّقية، ويستثني البلدان واألقاليم المانحة البالغ عددها 33 من 
مختلف المناطق التي ترد في قائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

مالحظــة: )10 = محــّدد بوضــوح؛ 5 = غير محّدد بوضوح؛ 0 = ال ينطبق(.
ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 

 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث
United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 
للبلدان التالية: مصر )2012(، األردن وتونس والســودان وُعمان ولبنان 

والمغرب وموريتانيا واليمن )2014(، ودولة فلســطين )2017(. وهذا 
غ عنه فقط في البلدان واألقاليم النامية.  المؤشــر ينطبق وُيبلَّ
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 .)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 6-2-1 ]نســبة الســكان الذين يمارســون التغّوط في العراء )النســبة المئوية(، ونســبة الســكان الذين لديهم مرافق أساســية لغســل اليَدْين في المنشــآت )النسبة المئوية(، ونسبة الســكان الذين يستخدمون خدمات الصرف 

الصحي التي ُتدار بطريقة مأمونة )النســبة المئوية([، و6-4-2 ]حجم الضغط الذي تتعّرض له المياه: ســحب المياه العذبة كنســبة من موارد المياه العذبة المتاحة )النســبة المئوية([، و6-أ-1 ]إجمالي المســاعدة اإلنمائية الرســمية 
)اإلنفــاق اإلجمالــي( إلمــدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، حســب البلدان المتلّقية )بماليين الــدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.
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 الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة

أحرزت الدول العربية تقّدماً ملحوظاً في تعميم الحصول على الكهرباء، لكّن البلدان األقل نمواً ما زالت متأخرة على هذا 
المسار. وال شّك في أّن النمو السريع في االستهالك المنزلي للطاقة وازدياد كثافة استخدام الطاقة في تحقيق النمو 

االقتصادي من بين التحديات الكبيرة. ويقتضي اإلسراع في التقّدم في تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة تحّواًل 
حاسماً في السياسات لفصل النمو االقتصادي عن استهالك الطاقة، وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية، وزيادة االستثمار في الطاقة 

النظيفة والمتجّددة واستخدامها. وفي هذا السياق، من الضروري تحقيق تحّوٍل جذري في ذهنية المجتمع لصالح الطاقة 
المستدامة. ودعُم هذا التحّول يتطّلب إعالء أصوات حّرة ونابضة في األوساط األكاديمية واإلعالمية، وفي المجتمع المدني. 

وقائع

 %39 مــن الطاقة المســتخدمة هي 
النقل لوقود 

ازداَد استهالك الطاقة ثالث مرات تقريبًا منذ عام 1990 6. وتبلغ حّصة 
الوقود المستهلك في النقل 39 في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة، 

وهي أعلى من المتوسط العالمي بما ال يقّل عن 18 في المائة7.

            %90 من السكان

تسجل المنطقة العربية ككل أداًء جيدًا في تيسير تعميم الحصول على 
الطاقة، حيث يحصل على الكهرباء قرابة 90 في المائة من السكان1.

36 مليون شخص من دون كهرباء

 أصبــَح الحصــوُل علــى الكهربــاء شــبه معّمــم فــي الُمــُدن، لكّنــه 
 ظــل مســتقرًا عنــد نحــو 80 فــي المائــة فــي األريــاف، حيــث كان 

36 مليــون شــخص مــن دون كهربــاء فــي عــام 2016 2.

 ال تــزال البلــدان األقــل نمــوًا متأخــرة علــى 
 مســار الحصــول علــى الكهربــاء، وتســّجل 

 مســتوياٍت دون 50 فــي المائــة، وتصــل إلــى 
 38 فــي المائــة فــي الســودان و30 فــي المائــة 

فــي الصومال3.

ارتفعت معّدالت كثافة الطاقة في المنطقة العربية 
خالل التسعينات بينما سّجلت المتوسطات العالمية 

تراجعًا ملحوظًا. وفي األعوام األخيرة، بدأت هذه 
 المعّدالت تتراجع وإن بوتيرة بطيئة، ولم تتجاوز 

3 في المائة بين عاَمي 2010 و2016.

 اســتحوذ قطــاع الســكن وقطــاع الخدمات 
ُمجتمَعْيــن علــى نحــو ثلَثــْي مجموع االســتهالك 

الســنوي مــن الكهربــاء فــي المنطقــة في عام 2017، 
 وقــد اســتهلك قطــاع المســاكن أكثــر من 70 في 

المائــة من هــذه الكمية8.

ال يزال العديد من البلدان يعاني من تقّطع الخدمة 
وانقطاع التّيار الكهربائي4.

تصّنف اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي من 
أولى االقتصادات من حيث كثافة الطاقة. وبين البلدان 
التي بادرت فعاًل إلى إعطاء األولوية لكفاءة الطاقة بلدان 

مستوردة صافية، ال سيما األردن وتونس والمغرب9.

تقتصر حّصة الطاقة المتجّددة على 4.1 في المائة من 
مجموع االستهالك النهائي للطاقة في المنطقة، مقابل 

متوسط عالمي قدره 18 في المائة10. ومعظم هذه 
الحّصة يأتي من الكتلة األحيائية، وتؤّمن التقنيات 

الحديثة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إمدادات 
محدودة، إاّل في بعض البلدان كاإلمارات العربية 

المتحدة والمغرب11.

تزداد نســبة األشــخاص الذين يســتخدمون الوقود 
والتكنولوجيــا النظيَفيــن للطهــي والتدفئة واإلنارة 

باّطــراد منــذ مطلــع القرن الحادي والعشــرين، وقد بلغت 
حوالــي 95 فــي المائــة فــي بلدان المشــرق العربي وبلدان 

المغــرب العربــي وبلــدان مجلس التعــاون الخليجي في 
عــام 2016؛ غيــر أنهــا أدنــى بكثير فــي البلدان األقل نموًا، 

حيــث ال تتجــاوز 42 في المائة5.
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قياس الهدف 7 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفــر بيانــات عــن 4 مــن 6 مؤشــرات14، وعــن 3 مــن 5 مقاصــد 
للهــدف 7.

ويســتند العديــد مــن المقاصــد والمؤشــرات إلــى جهــود بذلتهــا 
الــوكاالت الدوليــة لمواءمــة وتوحيــد البيانــات فــي إطــار التتّبــع 
العالمــي لمبــادرة الطاقــة المســتدامة للجميــع. وقــد أّدى ذلــك إلــى 

توفــر بيانــات جيــدة نســبيًا لثالثــة مقاصــد.

أمــا البيانــات عــن المؤشــرين المتبّقييــن المرتبَطيــن "بوســائل 
التنفيــذ" فهــي غيــر متوفــرة. وهــذان المؤشــران همــا: المؤشــر 
7-أ-1 بشــأن التدّفقــات الماليــة الدوليــة الموجهــة إلــى البلــدان 
الناميــة لدعــم أنشــطة البحــث والتطويــر فــي مجــاالت الطاقــة 

ُظــم الهجينــة15،  النظيفــة وإنتــاج الطاقــة المتجــّددة، بمــا فــي ذلــك النُّ
والمؤشــر 7-ب-1 بشــأن االســتثمارات فــي مجــال كفــاءة الطاقــة 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومبلــغ االســتثمار المباشــر 

األجنبــي، فــي شــكل تحويــالت ماليــة، مــن أجــل توفيــر البنيــة 
التحتيــة والتكنولوجيــا الالزمــة ألغــراض التنميــة المســتدامة. 

والواقــع أّن لهذيــن المؤشــَرْين أهميــًة خاصــة فــي المنطقــة العربيــة 
نظــرًا إلــى التدّنــي الكبيــر فــي مســتويات البحــوث واالســتثمارات 

فــي الطاقــة المتجــّددة والنظيفــة، وكذلــك فــي كفــاءة الطاقــة.

 فــي مــا يلــي عوامــل تؤثــر على قياس الهدف 7 فــي المنطقة العربية 
حســب المجموعة الرســمية من مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة:                                                     

ــن المؤشــر 7-1-1 بشــأن الحصــول علــى الكهربــاء 	  ال ُيبيِّ
ــل الخدمــة هــو مــن  موثوقيــَة الحصــول علــى الكهربــاء. فتعطُّ

الظواهــر الشــائعة فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة. 

ال تبّيــن المؤشــرات الرســمية حاليــًا التكلفــة الميســورة للطاقــة، 	 
المشــمولة فــي صيغــة الهــدف 7.  

يمكــن أن تشــمل المؤشــرات التكميليــة الُمحتَملــة االســتثمار فــي 	 
الطاقــة المتجــّددة وســعة الطاقــة المتجــّددة المنشــأة، ونصيــب 

الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة، وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
الناجمــة عــن احتــراق الوقــود األحفــوري.

يــدّل قيــاس إنتاجيــة الطاقــة، أو عائــدات اســتخدام الطاقــة، 	 
علــى مــدى تحــّول سياســة االقتصــاد الكّلــي إلــى تحقيــق النمــو 

المســتدام.

يمكــن أيضــًا قيــاس مــدى تحقيــق الهــدف 7 بمؤشــرات تنــدرج 	 
ضمــن أهــداف أخــرى، بمــا فــي ذلــك انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة الُمضافــة )المؤشــر 1-4-9 

فــي إطــار الهــدف 9(، واالســتهالك المــادي المحلــي )المؤشــران 
8-4-2 و12-2-2 فــي إطــار الهدَفيــن 8 و12(، وإعانــات الوقــود 

األحفــوري )المؤشــر 12-ج-1 فــي إطــار الهــدف 12(.

الهدف 7

تغطية المؤشرات

يالحــظ انخفــاض فــي حّصــة مصادر 
الطاقــة المتجــّددة مــن مزيــج الطاقــة 

اإلجمالــي. وُيعــزى هــذا االتجــاه المزمن 
والمســتمر إلــى التخلــي عــن الكتلــة 

األحيائيــة، والتوّســع فــي اســتخدام الوقــود 
األحفــوري لتلبيــة الزيــادة الســريعة فــي 

الطلــب علــى الطاقــة12. تعتمــد بلــدان 
عديــدة مقاصــد وطنيــة بشــأن الطاقــة 

المتجــّددة، تبّشــر بنمــو فــي مصــادر الطاقــة 
المتجــّددة فــي األعــوام المقبلــة.

17 مليار دوالر 
تشير التقديرات إلى أّن الحّصة اإلسمية للمنطقة من االستثمار في 

كفاءة الطاقة بلغت 17 مليار دوالر في عام 2016، أي حوالي 2.7 في 
المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للمنطقة لذلك العام13. 

  

 الطاقة 
المتجّددة
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النقص في السياسات الحاسمة والشاملة لتحسين كفاءة الطاقة واإلنتاجية، والتخّلي عن الوقود األحفوري

 تواجه المنطقة في غياب السياسات الحاسمة والشاملة لتحسين كفاءة الطاقة واإلنتاجية، والتخّلي عن الوقود األحفوري أكبر عائق 
أمام تحقيق الهدف 7. وظهرت النتيجة في سوء تنظيم العرض والطلب على المستوَيْين الكّلي والجزئي. وفي حين يبذل بعض البلدان 

جهودًا كبيرة لتحسين الكفاءة واإلنتاجية، ما زالت البلدان العربية عمومًا متأخرة عن بلدان أخرى في العالم، على صعيد السياسات: 

السياسات العامة واالستثمارات تركز على ضمان ُسُبل الحصول على الطاقة في ظّل النمو السكاني السريع، وازدياد التوّسع 	 
العمراني، والتوّسع االقتصادي والصناعي، وارتفاع مستويات المعيشة. وقد أّدت جميع هذه التطّورات إلى طلب مرتفع على 

الطاقة، تجري تلبية معظمه من الوقود األحفوري. 

إعانات الطاقة المرتفعة تساهم في اإلخالل بأنماط استهالك الطاقة وإنتاجها. وفي غياب األنظمة المتعّلقة بكفاءة الطاقة، 	 
تساهم اإلعانات في تزايد نصيب الفرد من استهالك الكهرباء. لكن بعض البلدان العربية يعمل على اّتخاذ خطوات إيجابية 

هج المحكمة و/أو التدريجية لتخفيض أو إلغاء اإلعانات ضروريًة في الوقت نفسه  إلصالح ُنُظم اإلعانات. وأصبحت النُّ
لتأثيرها المباشر على الفقراء. 

التدابير التي تساعد على زيادة كفاءة الطاقة وإنتاجيتها، ال سيما في الجانب التنظيمي )مثل أنظمة البناء، ومعايير الكفاءة، 	 
ووضع العالمات(، مجّزأة أو ضعيفة اإلنفاذ في أنحاء كثيرة من المنطقة17. وتعوق ندرة ُنُظم النقل العام المستدامة والفعالة 

الجهوَد الرامية إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجية، وخفض كثافة استهالك الطاقة.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 7 في المنطقة العربية

تملــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم، وهــي من أكبــر البلدان 
رة للنفــط الصافــي فــي العالــم، أكبــر منشــأة عاملــة بالطاقة  الُمصــدِّ

الشمســية الفوتوفلطيــة والطاقــة الشمســية المرّكــزة فــي العالــم.

ومدينــة "مصــدر" هــي مدينة مســتدامة تعمــل بالطاقة المتجّددة. 
وفيهــا معهــد "مصــدر" وهو مؤّسســة أكاديمية للدراســات العليا ُتعنى 

بالبحــوث والتنميــة فــي تكنولوجيــا الطاقة والمياه المســتدامة. ويضّم 
المعهــد أيضــًا مركــز البحوث لرســم خرائط الطاقــة المتجّددة والتقييم. 

انطلَق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية PROSOL، وهو مبادرة 
مشتركة بين حكومَتْي تونس وإيطاليا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
في عام 2005. وقاَم بإنشاء آلية للنشر، بما في ذلك القروض الميّسرة 
ل  واإلعانات في التكاليف التي تقّدمها الحكومة التونسية، بشكل ُيسهِّ

على اأُلَسر المعيشية الحصول على تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وعليه، 
ازدادت تركيبات تسخين المياه بالطاقة الشمسية بمقدار عشرة أضعاف 

بين عاَمي 2005 و2011. وصارت أكثر من 50,000 أسرة معيشية 
تونسية تعتمد على الطاقة الشمسية لتسخين المياه؛ وتّم تسجيل 

42 مزّودًا رسميًا لهذه التكنولوجيا؛ وقامَت 1,000 شركة على األقل 
ُظم، األمر الذي دعَم توليد ُفَرص العمل. فضاًل عن ذلك،  بتركيب تلك النُّ

ساعَدت هذه الخطوة في تجّنب 240,000 طّن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، ناهيك عن الحّد من االعتماد على الوقود المستورد.

.ESCWA, 2017b :المصــدر.ESCWA, 2017c; United Nations, n.d. :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 
خدمــات الطاقة الحديثة الموثوقة والمســتدامة في المنطقة العربية

ُتعتَبر الطاقة أساسية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبًا، 
بدءًا بدورها في القضاء على الفقر )الهدف 1(16. وفي هذا اإلطار، تبرز 

األهمية الخاصة ألوجه الترابط بين الطاقة وأهداف التنمية المستدامة 
األخرى المتعّلقة بالغذاء )الهدف 2(، والمياه )الهدف 6(، والنمو االقتصادي 
والتخطيط االقتصادي )الهدف 8(، والتصنيع )الهدف 9(، واالستهالك 

ر المناخ )الهدف 13(. واإلنتاج المستداَمْين )الهدف 12(، وتغيُّ

من المفيد جدًا تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في 
المنطقة العربية، حيث الوضع الحرج لندرة المياه )الهدف 6(، والحاجة 

إلى ضمان ممارسات زراعية أكثر إنتاجية واستدامة )الهدف 2(. 

فمن شأن ذلك أن يساعد على تحسين العالقات المعّقدة بين هذه 
القطاعات، ويخّفف من حّدة التوّترات أو المقايضات. وهذا الهدف 

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة )الهدف 3( من ناحية تلوث الهواء 
الخارجي والداخلي في الُمُدن حيث تتدهور نوعية الهواء، وفي 

المناطــق حيــث تفتقر اأُلَســر المعيشــية إلــى إمكانية الحصول على 
الوقود النظيف للطهي. وباإلضافة إلى التلوث، يؤّثر عدم كفاية 

 الحصول على الطاقة في بعض المناطق على توفر الخدمات 
الصحية وجودتها، بما في ذلك العمليات الجراحية الُمنِقذة للحياة.
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االســتثمار فــي تحســين كفــاءة الطاقــة كان محــدودًا بســبب انخفــاض تكلفــة مدخــالت الوقــود والمــواد األّوليــة من اإلنتاج 	 
المحلــي للنفــط والغــاز الطبيعــي. ونتيجــًة لذلــك، ظلــت الســوق تشــهد ضعفــًا فــي حوافــز اعتمــاد تكنولوجيــات حديثة تّتســم 

بالكفــاءة، أو اســتخدام الوقــود البديــل، أو الحــّد مــن اســتهالك الطاقــة، علــى الرغــم مــن انخفــاض تكلفــة هــذه التكنولوجيات 
بســرعة فــي األعوام األخيرة. 

االعتماد على الشركات العامة لتأمين الكهرباء والمياه بتكلفة ميسورة يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين للحصول 	 
على إمدادات الكهرباء، ويضعف المنافسة في السوق. وال يتوفر للمرافق العامة سوى القليل من الحوافز لالستثمار في 

التكنولوجيات األكثر كفاءًة في استخدام الطاقة، أو التحّول عن الوقود، أو اختبار تكنولوجيات جديدة لخفض التكاليف. 

المعرفة والوعي، على المستوَيْين المؤّسسي والعام، ال يستخدمان بالفعالية المطلوبة للدفع بالتحّول إلى ممارسات أكثر 	 
استدامًة في العرض والطلب على الطاقة. وال بد من مساهمة البحث العلمي، واإلعالم الناقد، والمجتمع المدني النشط في 

إصدار ونشر المعلومات لالسترشاد بها في السياسات والخيارات المتاحة للمستهلكين. وهذه المساهمة بالغة األهمية في 
تقييم السياسات وتأثيراتها االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المستهلكين وعامة الناس18.

القدرات والموارد 

القيود في القدرات التقنية والمؤّسسية، وعدم كفاية ُفَرص الحصول على المعلومات والبيانات، وندرة المهارات البشرية، ونقص 
التفويض والموارد إلنفاذ السياسات واألنظمة، كلها عوامل تعوق الجهود الرامية إلى إدماج كميات كبيرة من الطاقة المتجّددة 

المتفرقة ضمن شبكات الطاقة القائمة، وإلى وضع السياسات واألنظمة الالزمة بشأن الطاقة وتنفيذها. 

الحصول على التمويل

ال يزال الحصول على التمويل لمشاريع الطاقة المتجّددة أو تحسين كفاءة الطاقة محدودًا، ليس بسبب ضعف دعم السياسات فحسب، 
بل أيضًا بسبب االفتقار إلى األدوات المالية وأسواق االئتمان المناسبة التي تستقطب مثل هذه االستثمارات. ومن عوائق الحصول على 

ر السائد بشأن مخاطر هذه المشاريع على المستثمرين. التمويل ضعف تنمية سوق رأس المال، وارتفاع التكاليف الرأسمالية، والتصوُّ

فــي اليمــن، أّدت االســتعاضة عــن الغــاز بالحطــب إلى زيــادة التنافس 
علــى المــوارد الشــحيحة، مــا فاقــم الصــراع بيــن اليمنييــن النازحين 

داخليــًا والمجتمعــات المحليــة الُمضيفــة. والحوامــل والُمرضعــات 
وأطفالهــّن هــم األكثــر تضــّررًا مــن نقــص الوقود، ال ســيما في عداد 
النازحيــن داخليــًا الذيــن يعيشــون فــي األكواخ والخيــم المؤقتة. 

وتحــّول جمــع الوقــود مــن مســؤوليٍة يتوالهــا الرجال عادًة إلى 
مســؤوليٍة تقــع علــى عاتــق النســاء والفتيــات فــي المقام األّول، 

فتعرضهــن لمخاطــر العنــف، واإلجهــاض الناجــم عــن األحمــال الثقيلة. 

إقليــم دارفــور هــو مــن أفقــر المناطــق فــي الســودان، ومعظم ســكانه 
ال يحصلــون علــى الكهربــاء أو الوقــود النظيــف. ويســّبب انتشــار 

اســتخدام موّلــدات الديــزل فيــه تلوثــًا مرتفعــًا يلحــق أضــرارًا بصحــة 
اإلنســان والبيئــة. أمــا الطاقــة الشمســية الفوتوفلطيــة فتوفــر مصــدرًا 

واعــدًا للطاقــة النظيفــة للمجتمعــات المحليــة النائيــة.

.Oxfam International, 2016 :المصــدر

.ESCWA, 2017a :المصــدر

عرضة لإلهمال

ال تزال البلدان األقل نموًا في المنطقة تواجه نقصًا كبيرًا في 
الحصول على الكهرباء، وعلى أنواع الوقود والتكنولوجيا النظيفة. 

ويترّكز حوالي 80 في المائة من النقص في السودان واليمن. في 
المقابل، يتحّسن الحصول على الكهرباء في موريتانيا منذ عام 

192000. ويبقــى النقــص فــي الحصــول على الكهرباء عقبة رئيســية 
أمــام التقــدم في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ويكاد يكون الحصول على الكهرباء معممًا في الُمُدن، لكنه يقتصر على 
80 في المائة فقط من المجتمعات المحلية الريفية والنائية20، ما يؤدي 

إلى فجوة ملحوظة بين المناطق الريفية والحضرية. ففي موريتانيا 
مثاًل، ال يحصل على الكهرباء سوى 2 في المائة فقط من سكان المناطق 

الريفية. أما في السودان، فتصل هذه النسبة إلى 32 في المائة21.

وتواجه البلدان المتضّررة من الصراعات واالضطرابات السياسية 
عقبات أمام تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، وقد 

تشهد انتكاسات في التقّدم الذي ُأحِرز في الماضي في الحصول على 
الطاقة. فالجمهورية العربية السورية تكّبدت أضرارًا بالغة تؤثر على 
قدرتها على إمداد سكانها بالطاقة. وأوقع تدمير حقول النفط والغاز 

بخسائر قدرها 8.4 مليار دوالر بحلول عام 2016. وبلغ حجم الخسائر 
في منشآت الكهرباء والمياه والصرف الصحي 8.2 مليار دوالر22.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأســعار معقولة
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 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 7

 المبــادرة إلى وضــع سياســات متكاملة . 1
للطاقــة المســتدامة:

تعزيــز الصلــة بيــن الطاقــة المســتدامة وأهــداف التنمية 	 
 االجتماعيــة واالقتصاديــة، وترشــيد اســتخدام الوقود 

األحفــوري فــي المنطقــة، واســتغالل اإلمكانــات االقتصادية 
للطاقــة المتجّددة.

 تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى الحــّد مــن اســتهالك الطاقة 	 
 وزيــادة حّصــة الطاقــة المتجــّددة، واعتمــاد مقاصــد 

 وطنيــة كمّيــة بشــأن الطاقــة المتجــّددة وكفــاءة الطاقــة 
تســاعد فــي قيــاس التقــّدم ورصــده، واعتمــاد نهج إلشــراك 

الجهــات المعنيــة.

 ضمــان االّتســاق بيــن السياســات العامــة مــن خالل 	 
 التكامــل والتنســيق بيــن جميــع الــوزارات، وتعزيــز القــدرة 

 التحليليــة والمؤّسســية علــى إدمــاج سياســات الطاقــة 
 مــع العمــل المناخــي وتعزيــز الترابــط بيــن الميــاه 

والطاقــة والغذاء.

 تحفيــز الشــراكات بيــن القطاَعْيــن العــام والخاص 	 
 فــي مرافــق الطاقــة لتمكيــن القطــاع الخاص من االســتثمار 

فــي أســواق الطاقــة المحلية.

ضمــان اإلنفــاذ الفعلــي للسياســات والقوانيــن والمعاييــر 	 
التنظيميــة الجديــدة المتعّلقــة بكفــاءة الطاقــة واإلنتاجيــة، 

 وزيــادة القــدرة المؤّسســية وتخصيــص المــوارد للتمكــن 
من رصــد اإلنفاذ.

 إعــادة هيكلــة الطاقــة المحلية وتســعير . 2
الميــاه، وضمــان سياســات تكميليــة للتخفيــف 

 مــن اآلثــار الســلبية غيــر المقصودة على 
الفئات األشــد تأثرًا:

يســتلزم تذليــل العوائــق والقيــود وتصحيــح الخلــل الــذي تشــي بــه 
األســواق إرادة سياســية تعطــي األولويــة لتحقيــق االنتقــال إلــى 
الطاقــة المســتدامة والعمــل المناخــي فــي المنطقــة. وينبغــي أن 

يمّهــد التحــّول فــي التخطيــط االقتصــادي لمعالجــة األبعــاد البيئيــة 
واالجتماعيــة، علــى أن تواكبــه نقلــة فــي السياســات نحــو إنتــاج 

الطاقــة المســتدامة واســتخدامها. 

 إعــادة هيكلــة التســعير المحلــي لكــي يشــمل التكاليــف 	 
الكاملــة إلنتــاج الطاقــة واســتخدامها، بمــا فــي ذلــك العوامــل 

 الخارجيــة. ينبغــي أن يتوافــق تحديــد أســعار الطاقــة 
 مــع اإلدارة المســتدامة لمــوارد الطاقــة، وأن يســّرع 

 اســتيعاب كفــاءة الطاقــة، وتكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــّددة والنظيفــة.

 ترشــيد اســتخدام دعم الطاقة من خالل تطوير ُســُبل 	 
 تّتســم بالكفــاءة والفعاليــة لحمايــة الفئــات األشــد تأثــرًا، 
 وتجّنــب العشــوائية فــي الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر 

 الــذي ُيثقــل الميزانيــات الوطنيــة، ويحــدث خلــاًل فــي 
 أســواق الطاقــة، ويضعــف حوافــز االســتثمار فــي حلول 

الطاقــة المســتدامة.

تعزيــز التعــاون والتجــارة البينية:. 3

 تمتيــن شــبكات الترابــط بيــن البلــدان العربيــة، وتعزيــز 	 
مشــاريع ومبــادرات التكامــل العربيــة مثــل ســوق الكهربــاء 

 العربيــة، مــع التركيــز علــى الشــبكات الذكيــة والممــّرات 
الخضراء.

تطويــر األســواق المالية وحلــول التمويل . 4
العتمــاد الطاقــة النظيفة:

تطويــر القــروض الصغيــرة للتطبيقــات والشــبكات الصغيــرة 	 
 النطــاق، أو الشــراكات بيــن القطاَعْيــن العــام والخاص، 
 والصكــوك الماليــة الوطنيــة لتحفيــز االســتثمار الدولي 

فــي المشــاريع الضخمة.

 زيــادة االســتثمار فــي البحــث والتطوير . 5
 لرفــد السياســات العامــة بالنتائــج 

العلميــة الموثوقــة:

 تمكيــن المؤسســات العامــة والخاصــة مــن تقييــم 	 
 السياســات واألثــر، وإنتــاج المعــارف الالزمــة لتغييــر 

أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج.



101

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأســعار معقولة

 1-7
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على 

 خدمــات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول 
عام 2030

 1-1-7
نســبة السكان المستفيدين من خدمات 

الكهرباء

 2-1-7
نســبة الســكان الذين يعتمدون أساســاً على 

الوقــود والتكنولوجيــا النظيَفْين

الشــكل 1 نسبة الســكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 
)بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين يعتمدون أساساً على الوقود 
والتكنولوجيا النظيَفْين )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2016 

لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population Division,( )2015( التقديرات السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2016 للبلدان التالية: 

األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان والصومال والعراق 
وُعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية 

وموريتانيا واليمن. ووفقاً لمستودع البيانات الوصفّية لمؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة، ُتحَسب نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي 

على الوقود والتكنولوجيا النظيَفْين من خالل عدد األشخاص الذين 
يستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيَفْين للطهي والتدفئة واإلنارة 

غ عنه، ويعبر عنها بالنسبة  مقسوماً على إجمالي عدد السكان الُمبلَّ
د معنى مصطلح "نظيف" من خالل المقاصد المتعّلقة  المئوية. وُيحدَّ

بمعّدل االنبعاثات والتوصيات الخاصة بالوقود )أي ضّد الفحم غير الُمعاَلج 
والكيروسين( الواردة في التوجيهات المعيارية لمنظمة الصحة العالمية: 
المبادئ التوجيهية بشأن نوعية الهواء الداخلي: احتراق الوقود لدى اأُلَسر 

.)United Nations Statistics Division, 2019b( المعيشية

مقاصد الهدف 7 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 2-7
تحقيق زيــادة كبيرة في حّصة الطاقة 

المتجّددة فــي مجموعة مصادر الطاقة 
العالميــة بحلول عام 2030

 1-2-7
حّصــة الطاقة المتجّددة في مجموع 

االستهالك النهائي للطاقة

الشــكل 3 حّصة الطاقة المتجّددة من مجموع االســتهالك 
النهائي للطاقة )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع االستهالك النهائي 
للطاقة )تيراجول( )أي القاســم( لعام 2015، المأخوذ من مؤشــرات التنمية 

العالمية باالســتناد إلى المصــادر األصلية )المكاتب اإلحصائية الوطنية(. 
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 

2015 لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.
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 3-7
مضاعفة المعّدل العالمي للتحّســن في 

كفاءة اســتخدام الطاقة بحلول عام 2030

7-أ 
تعزيز التعاون الدولي من أجل تيســير 

الوصول إلى بحــوث وتكنولوجيا الطاقة 
النظيفــة، بما في ذلك تلــك المتعّلقة بالطاقة 

المتجّددة، والكفاءة في اســتخدام الطاقة، 
وتكنولوجيــا الوقود األحفوري المتقّدمة 
واألنظف، وتشــجيع االستثمار في البنى 

التحتيــة للطاقــة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
بحلول عام 2030

7-ب 
توســيع نطاق الُبنى التحتية وتحســين مستوى 

التكنولوجيا مــن أجل تقديم خدمات الطاقة 
الحديثة والمســتدامة للجميع في البلدان 

الناميــة، وبخاصة في البلدان األقل نمواً 
والدول الجزريــة الصغيرة النامية، والبلدان 

الناميــة غير الســاحلية، وفقاً لبرامج الدعم 
الخاصــة بــكل منها على حدة، بحلول عام 2030

 1-3-7
كثافــة الطاقــة التي ُتقاس مــن حيث الطاقة 

األولية والناتــج المحلي اإلجمالي

7-أ-1 
 التدّفقــات الماليــة الدولية الموّجهة 

 إلــى البلدان النامية لدعم أنشــطة 
البحــث والتطوير فــي مجاالت الطاقة 

 النظيفة وإنتاج الطاقة المتجّددة، 
ُظــم الهجينة بما فــي ذلك النُّ

7-ب-1 
االســتثمارات في مجــال كفاءة الطاقة 

كنســبة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي ومبلغ 
االســتثمار األجنبي المباشــر، في شكل 

تحويــالت مالية، من أجــل توفير الهياكل 
األساســية والتكنولوجيــا الالزمة ألغراض 

التنمية المســتدامة

الشــكل 4 كثافة الطاقة التي ُتقاس من حيث الطاقة األّولية 
والناتــج المحلي اإلجمالــي )ميغاجول إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
بالدوالر بالمعّدالت الثابتة لعام 2011، بمعادل القّوة الشــرائية(

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل 
القّوة الشرائية الثابت لعام 2011 بالدوالر )أي القاسم( لعام 2015، المأخوذ 

من مؤشرات التنمية العالمية. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 
العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2015 للبلدان التالية: األردن واإلمارات 

العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر والسودان 
والعراق وُعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 

العربية السعودية وموريتانيا واليمن. ووفقاً لشعبة اإلحصاءات في 
األمم المتحدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، ُتشير 

كثافة الطاقة إلى مقدار الطاقة التي ُتستخَدم إلنتاج وحدة واحدة من 
الناتج االقتصادي. وهي تمّثل الكفاءة التي يستطيع االقتصاد من خاللها 

استخدام الطاقة إلنتاج الناتج االقتصادي. بالتالي، كّلما كانت النسبة 
منخفضة، كلما ارتفعت الكفاءة. 
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

 .)United Nations Statistics Division, 2018( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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سنســعى إلى إقامة أســس اقتصادية متينة لصالح بلداننا جميعًا. إن 
من شــروط االزدهار األساســية اطراد النمو االقتصادي واستدامته 
ومشــاركة الجميع فيه. ولــن يتحقق ذلك إال بتعميم االنتفاع بالثروة 
والتصدي لمشكلة التفاوت في الدخل. وسنعمل مـــن أجل أن نبني 
اقتصادات دينامية أساسها االستدامة واالبتكـــار ومحورهـــا الناس، 

تعمــل على النهوض بفرص العمل المتاحة للشــباب والتمكين 
االقتصــادي للمرأة خاصــة، وتوفير العمل الالئق للجميع.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة لعام 2030
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الهــدف 8: تعزيــز النمــو االقتصــادي المّطرد، والشــامل للجميع 
 والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والُمنِتجة، وتوفيــر العمل 

الالئــق للجميع

لــم يكــن النمــو االقتصــادي في البلدان العربية بالتوازن المرجو لتلبية الطلب على فــرص العمل الُمنِتجة والعمل الالئق. 
فالتخطيط االقتصادي يكاد يكون في معزل عن السياســات االجتماعية وهياكل الحوكمة التي يمكن أن تعزز المســاواة 

وتحقــق االزدهــار. ويــؤّدي اإلفراط في االعتماد على النفط، وهيمنة القطاعات المتدنّية اإلنتاجية، وســوق العمل المحفوفة 
باإلشــكاليات، إلى المزيد من العوائق أمام جهود التقدم في تحقيق النمو المســتدام الذي يصون رفاه اإلنســان والكوكب. وقد 

ْين، نحو تحّول هيكلــي اقتصادي في المنطقة لدفع التقدم  بــاَت مــن الضــروري إحــداث نقلة في التفكير والتخطيط االقتصاديَّ
على مســار الهدف 8 من أهداف التنمية المســتدامة.

وقائع

 نصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي

سّجل معّدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي نسبًة ناهزت 0.49- في المائة في المنطقة بين عاَمْي 2013 

و2017، مقابل متوسط عالمي بلغ 3.5 في المائة. وسّجل متوسط 
البلدان العربية األقل نموًا 4.02- في المائة، مبتعدًا عن الهدف العالمي 

البالغ 7 في المائة1 كحد أدنى.

ســّجل نمــو نصيــب الفــرد من الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي 
 لخمس ســنوات بين عامي 2013 و2017، متوســطًا حســابيًا بلغ 

 0.96 في المائة في البلدان العربية الخالية من الصراعات 
و3.44- في المائة في البلدان المتضّررة من الصراعات2.

 كان أداء حركة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بطيئًا 
 أو ضعيفًا، على مدى العقد الماضي، وسّجل أكثر من نصف 

 البلدان معّدالت سالبة بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي 
خالل العامين الماضيين3.

بلَغت النسبة اإلجمالية للقوى العاملة 44 في المائة 
من عدد السكان في عام 2017، وهي أدنى بكثير 

من المتوسط العالمي البالغ 58.6 في المائة، وُيعزى 
ذلك بالدرجة األولى إلى انخفاض معّدالت العمل 

في صفوف النساء والشباب7.

البطالة

بلَغ معّدل البطالة في المنطقة 10.3 في المائة في عام 2016، وهو 
أعلى معّدل في العالم، ويساوي ضعف المتوسط العالمي تقريبًا8.

تترّكز العائدات المالية للبلدان الغنية عمومًا في 
 عائدات النفط، وغالبًا ما يعتمد النشاط االقتصادي 
 في القطاعات غير النفطية على إنتاج النفط، الذي 

له حصة كبيرة من صادرات المنطقة.

كانت إنتاجية اليد العاملة في المنطقة، باستثناء 
بلدان المغرب العربي، أدنى بكثير من المتوسط 

العالمي في السنوات األخيرة. فقد بلَغ متوسط معّدل 
النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 0.42- في المائة على مدى خمس 

سنوات بين عاَمْي 2013 و2017، مقابل متوسط 
عالمي بلغ 3.49 في المائة5.

بلَغ إجمالي معّدل البطالة بين النساء 18.9 في المائة 
مقابل 7.6 في المائة للرجال في عام 2017. وبلَغ 

معّدل مشاركة النساء في القوى العاملة 21 في المائة 
مقابل 74 في المائة للرجال9.

614 مليار دوالر

واجهــت المنطقــة نتيجــة للصراعــات خســارة صافية قدرها 614 مليار 
دوالر فــي النشــاط االقتصــادي، وعجــزًا ماليًا إجماليــًا بقيمة 243 مليار 

دوالر بيــن عاَمــْي 2011 و2016 6. 

 %40 من السكان 
يعتمدون على الزراعة

 ال تتعــّدى حّصــة الزراعــة 7 فــي المائــة من الناتــج المحلي اإلجمالي، 
 مــع أنهــا المصــدر الرئيســي لفــرص العمل وُســُبل العيــش لحوالي 

40 في المائة من الســكان4. 

 44%
 فقط 

يعملون

-0.42%
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قياس الهدف 8 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتراوح العمالة غير النظامية في المنطقة، خارج 
القطاع الزراعي، بين 45 في المائة و65 في المائة، 

حسب التقديرات باستخدام منهجيات مختلفة. 
ويتراوح المعّدل بين 53.5 في المائة في بلدان المغرب 

العربي و73.4 في المائة في بلدان المشرق العربي13. 

تبلغ نسبة األطفال المنخرطين في النشاط 
االقتصادي 6.1 في المائة في المنطقة، وتصل إلى 

14.8 في المائة في البلدان األقل نموًا. وترتفع هذه 
النسبة في جزر القمر والسودان14.

يبلــغ المتوســط العالمــي لنســبة العّمــال المهاجريــن 
مــن مجمــوع القــوى العاملــة 4.2 فــي المائــة، وتصــل 

هــذه النســبة فــي الشــرق األوســط إلــى 40 في 
المائــة، وهــي أعلــى نســبة بيــن مجموعــات البلــدان 

فــي العالم15.

 تشــّكل الشــابات الفئــَة األكثــر عرضــة للبطالــة، 
 فقــد بلــَغ معــّدل البطالــة فــي صفوفهــا 39.3 

 فــي المائــة فــي عــام 2017، مقابــل 22.3 فــي 
المائــة للشــبان11.

ُتشــير التقديــرات فــي العديــد مــن البلدان إلى أّن 
80 فــي المائــة مــن الشــباب يعملــون فــي القطاع غير 

النظامــي، ويترّكــزون في أعمــال متدّنية النوعية 
وقليلــة اإلنتاجيــة، مقابــل دخــٍل غيــر منتظــم وغير 

آمــن، وال يســتفيدون مــن الضمــان االجتماعي12.

تتوفر بيانات عن 8 من 17 مؤشرًا16، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 8. 

وال يكفي لقياس مدى تعزيز النمو الشامل والعمل الالئق للجميع 
استخدام نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت القوى العاملة اإلجمالية، 
بل ال بد من سياسات شاملة تربط بين النمو وإيجاد ُفَرص عمل الئقة. 

وال ُتقاس حاليًا مقاصد الهدف 8 المتصلة بالعمل الالئق وأسواق 
العمل الشاملة على نحو كامل بسبب العوائق التالية:  

ال ُتصّنف البيانات على نحو واٍف، وال يرصد االمتثال لحقوق 	 
العمل واالّتفاقيات الدولية كما يجدر )المقصدان 8-5 و8-8(.

يؤّدي التركيز على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت القوى 	 
العاملة اإلجمالية في المنطقة إلى تهميش المسائل المتعلقة 

باالستدامة )المقصدان 8-4 و9-8(.

تطرح التعقيدات في تحديد الطابع غير النظامي في االقتصاد 	 
وقياس انتشاره تحدياٍت كبيرة أمام صانعي السياسات 

والقائمين على تنفيذها. 

يترابط قياس الهدف 8 مع قياس الهدف 5 المتعّلق بالمساواة 	 
بيــن الجنَســْين، ألن معــّدالت بطالــة النســاء فــي المنطقــة من 

أعلــى المعــّدالت فــي العالــم. ولتقييــم التقــّدم الُمحــَرز فــي تحقيــق 

الهــدف 8، يجــب إيــالء األولويــة لقيــاس حجــم العمــل غير 
المدفــوع األجــر الــذي تقــوم بــه النســاء والفتيــات وتقييــم درجة 

مرونــة ســوق العمــل لتشــغيل النســاء. 

ُيعتَبر المقصد 8-6 المتعّلق بالشباب غير الملتحقين بسوق العمل 	 
ه ما زاَل عامًا  أو التعليم أو التدريب، مهّمًا جّدًا في المنطقة، لكنَّ
في صيغته الحالية. وال بّد من بذل المزيد من الجهود لترجمة 

المقصد إلى غايات أكثر قابليًة للتنفيذ والقياس.

 ســجلت بطالــة الشــباب فــي المنطقــة المعــّدل 
 األعلــى فــي العالــم فــي عــام 2017 حيــث 

 بلغــت 26.1 فــي المائــة، أي أكثــر مــن 
 ضعــف المتوســط العالمــي البالــغ 12.6 فــي 

المائــة10.
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 أّدت الصراعــات إلــى ارتفــاع معــّدل الفقــر المدقــع فــي المنطقة، 
وتدميــر البنــى التحتيــة والمــوارد. فكانــت حصيلتهــا خســارة صافية 

رت بحوالــي 614 مليــار دوالر، وعجزًا  فــي النشــاط االقتصــادي قــدِّ
ماليــًا إجماليــًا بقيمــة 243 مليــار دوالر بيــن عامــي 2011 و2016.

 .ESCWA, 2016 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام تعزيز النمو االقتصادي المّطرد، والشــامل 
 للجميع، والمســتدام، والعمالــة الكاملة والُمنِتجة، وتوفير العمل 

الالئــق للجميع في المنطقة العربية

يجمــع الهــدف 8 بيــن مفهوَمــْي النمو االقتصادي الشــامل للجميع، 
وتوفيــر العمــل الالئــق.  وال ُيقصــد بهــذا الهدف زيــادة النمو االقتصادي 
فحســب، بل النمو المســتدام والشــامل الذي يتيح ُفَرص العمل الالئق 
لجميع شــرائح المجتمع. وال شــّك في أّن إحراز التقّدم في الهدف 8 

ضــروري لبنــاء مجتمعات مزدهرة.

ولتحقيــق الهــدف 8 تأثيــر مباشــر علــى القضــاء علــى الفقــر )الهدف 1(، 
والحــّد مــن أوجــه عــدم المســاواة )الهدف 10(، وتحســين ُســُبل العيش 
والرفــاه )األهــداف 2، و3، و4(. وللتقــدم فــي التعليــم )الهــدف 4( صلــة 
مباشــرة بسياســات إيجــاد ُفــَرص العمــل وتنويــع االقتصاد. ومن شــأن 
زيــادة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة أن ُتزيــَل عــددًا مــن العقبات التي 

تحــول دون المســاواة بيــن الجنَســْين )الهــدف 5(. ويرتبــط الهــدف 8 
بالسياســة الماليــة عمومــًا، وقــدرة الدولــة ومؤسســاتها علــى تأميــن ما 

يكفــي مــن الخدمــات والُبنــى األساســية الشــاملة )األهــداف 3، و4، و6، 
و7، و9، و11(.

وفي إطار الدعوة إلى النمو االقتصادي المســتدام، واســتهداف 
االبتــكار والتنويــع، والحــّد مــن بصمة اســتهالك المواد، يجب أن يتزامن 

تحقيــق الهــدف 8 مــع تحقيــق األهــداف 9، و12، و13، و14، ومع 
تحقيــق الفعاليــة الالزمــة فــي الحوكمة الوطنيــة واإلقليمية والعالمية 
لضمان التماســك واالســتدامة وحقوق اإلنســان، ومعيار العمل الالئق 

للجميــع )الهدفــان 16 و17(.

 يتضّمن الهدف 8 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
  2025 بحلول عام 

المقصــد 8-7 اّتخــاذ تدابيــر فوريــة وفّعالــة للقضــاء علــى 
الســخرة وإنهــاء الــرّق المعاصــر واالتجــار بالبشــر، وضمــان 

حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، بمــا فــي ذلــك 
 تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود، وإنهــاء عمــل األطفــال 

بجميــع أشــكاله

 يتضّمن الهدف 8 مقصَدين ينبغي تحقيقهما 
بحلول عام 2020

المقصد 8-6 الحّد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين 
بالعمالة أو التعليم أو التدريب

المقصد 8-ب وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ 
الميثاق العالمي لتوفير فَرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 8 في المنطقة العربية

االقتصادات الريعية وسياسات االقتصاد الكّلي غير السليمة

تتجه السياسة العامة في المنطقة بشكل عام إلى زيادة النمو أو اإليرادات، علمًا أّن الثروة تترّكز فيها بين الُنَخب االقتصادية 
والسياسية، وأن الفجوة تتسع بين األغنياء والفقراء. ويرّكز االستثمار في الغالب على العقارات أو استخراج الموارد17. وتّتسم 

االقتصادات بكثرة االعتماد على النفط في بعض البلدان، وهيمنة القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة، واالستثمار غير الكافي في 
الزراعة، القطاع الذي يضّم أعدادًا كبيرة من السكان في العديد من البلدان.

وبالرغم من فترات النمو اإليجابي نسبيًا التي شهدتها المنطقة قبل التراجع االقتصادي في عام 2008، لم تتحّسن مداخيل الفقراء 
بشكل يذكر، ولم توّلد ُفَرص العمل الالئق الالزمة للقوى العاملة المتزايدة وذات التحصيل العلمي. وتترّكز القطاعات الناشطة في 

مجال الخدمات، ما يؤّدي إلى ارتفاع الطلب على العّمال من ذوي المهارات المنخفضة واإلنتاجية المتدنية. ومعظم العّمال من ذوي 
المهارات المنخفضة في بلدان مجلس التعاون الخليجي هم من المهاجرين، وتواجه هذه البلدان تحدياٍت كبيرة في زيادة نسبة 

المواطنين في القوى العاملة لديها.
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التحديات الهيكلية في سوق العمل

ال ُتنِتج المنطقة ما يكفي من ُفَرص العمل الالئق أو فرص العمل في القطاع النظامي. وهي تشهد أعلى معّدل للبطالة في العالم، 
وأعلى معّدالت للبطالة في صفوف النساء والشباب. والبطالة في صفوف الشباب المتعلمين مصدر قلق بالغ، إذ تشي بعدم االتساق 

بين التعليم وسوق العمل. ويسجل العمل غير النظامي أرقامًا مرتفعة، وتشير التقديرات إلى أّن 80 في المائة من الشباب يعملون 
في ظروف غير مستقّرة، لقاء أجر غير منتظم وغير مضمون، واستفادة محدودة من خدمات الضمان االجتماعي18.

وإزاء عدم االتساق بين التعليم واحتياجات سوق العمل، يبقى نقص الطلب على القوى العاملة التحدي الكبير. ومع تزايد عدد 
السكان، الذي تجاوَز 414 مليون نسمة في عام 2017، تزداد الحاجة إلى ُفَرص عمل أكثر وأفضل. ويحول نقص التنويع االقتصادي 

وعدم فعالية سياسات سوق العمل دون تحقيق تقّدم في معظم البلدان، في حين ال يزال القطاع الخاص دون إمكاناته الفعلية، 
بفعل الفساد وتضارب المصالح السياسية واالقتصادية وغيرهما من األسباب التي تحّد من المنافسة في األسواق19.

وتفتقر الزراعة إلى سياسات لتنشيطها وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، مع أنها من القطاعات التي تستوعب أعدادًا كبيرة من القوى 
العاملة. ويمكن أن تترافق هذه السياسات مع سياسات إنمائية تقلص الفوارق بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية 

)الهدفان 2 و11( بغية تهيئة ُفَرص أفضل في جميع المناطق.  

ضعف االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية

تشّكل السياسات المالية الكّلية، وأنظمة السوق المتقادمة، وانعدام االستراتيجيات االستثمارية االبتكارية، وعدم كفاية شبكات 
النقل، والبنى التحتية اللوجستية المتهالكة عوامل تعوق التجارة في المنطقة واالندماج الفّعال في سالسل القيمة العالمية. 

ويضاف إلى هذه العوامل الضعف في القدرة الصناعية وفي القدرة التنافسية. وتشهد البلدان العربية أدنى معّدل للتجارة البينية 
في العالم، كما أنها أقل انفتاحًا على التجارة مع باقي دول العالم، إذا ما قورنت باالقتصادات السريعة النمو20.

وتواجــه المنطقــة تحديــًا كبيــرًا فــي محدوديــة االســتثمار فــي البحــث والتطويــر. فاإلنفاق على هذا القطــاع ال يتجاوز 0.64 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، أي أنه أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.73 في المائة )المؤشر 9-5-1(21. أما عدد الباحثين لكل 
مليون نسمة فيبلغ 744 باحثًا، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1,267، ومن المتوسط في أوروبا وأمريكا الشمالية البالغ 

3,615 )المؤشر 2-5-9(22.

وتحسيُن االستثمار هو خيار على مستوى السياسة العامة. فمن الضروري دعم االبتكار وريادة األعمال، واستيعاب إمكانات الشباب 
وقدراتهم، وتهيئة بيئة مؤازرة لتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز اندماج البلدان أكثر فأكثر في سالسل القيمة العالمية. 

ضعف االّتساق بين السياسات االقتصادية، واالستراتيجيات التعليمية، والترابط بين العلوم والصناعة

ُيشكل عدم كفاية الطلب على القوى العاملة عقبًة كبيرة أمام تحقيق التقّدم في الهدف 8، ُتضاف إليها عقبات أخرى سببها عدم 
التوافق بين العرض والطلب، والصعوبات في انتقال الشباب من الدراسة إلى العمل. وفي غياب اإلجراءات التصحيحية، سيتفاقم 

هذا الوضع، ال سيما أّن المنطقة تطمح إلى تعزيز االبتكار وريادة األعمال، وتنويع اقتصاداتها، واالستفادة من الُفَرص المتاحة 
للصناعات الخضراء واالقتصادات الرقمية23. وال يدعم التعليم في حالته الراهنة، وال سيما التعليم الرسمي، التحّول إلى االبتكار 

في البحث والصناعة.

ومن بواعث القلق أن 18 في المائة من الشباب غير ملتحقين بسوق العمل أو التعليم أو التدريب، 10 في المائة منهم من الشبان 
و27 في المائة من الشابات24. وال ترتبط استراتيجيات التعليم العالي والتدريب المهني كفاية بسياسات العمل والسياسات 

االقتصادية، وال تعطي األولوية لنقل المعارف وتكييفها محليًا. وال يمكن إدارة البحث والتطوير بمعزل عن إصالح النظام التعليمي 
إذا كان الهدف هو تشجيع اإلبداع واالبتكار، والبحث غير المقّيد عن المعرفة.

قيود على عمل المرأة

تحّل المشاركة في القوى العاملة في المنطقة العربية في مرتبة أقل منها في سائر بلدان العالم، وذلك النخفاض مشاركة المرأة 
بالدرجة األولى. وال يزال المعدل متدنيًا جدًا، فرغم ارتفاعه في األعوام الخمسة عشر الماضية، ونموه بنسبة 10 في المائة بين 
عاَمْي 2011 و2017، لم يتجاوز 21 في المائة في عام 2017 25.  وتشّكل الشابات المتعلمات الحّصة الكبرى من الفئة التي بلغت 

ســن العمل ولكّنها من غير عمل. ولتعطيل هذه اإلمكانات أثر مدّمر. فقد أشــارت دراســٌة ُأجِرَيت في عام 2015 وشــمَلت عددًا من 
البلدان العربية إلى احتمال تحقيق مكاســب بقيمة 2.7 تريليون دوالر وزيادة بنســبة 47 في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي 

بحلول عام 2025، إذا أتيحت للمرأة الُفَرص االقتصادية نفسها المتاحة الرجل26.
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شهدت بلدان عّدة في المنطقة توافدًا لالجئين. وغالبًا ما يعمل هؤالء 
بصورة غير قانونية في القطاع غير النظامي، حيث ال يحصلون على 

الحماية االجتماعية وال تشملهم قوانين العمل الوطنية. كذلك ساهمت 
زيادة الصراعات وعدم االستقرار في تعريض المزيد من األطفال 

للمخاطر، وفي زيادة انتشار ظاهرة تشغيل األطفال. 

 فــي النجــاح الــذي حققــه المغــرب مؤّخــرًا فــي االنخــراط فــي سالســل القيمــة العالميــة للســيارات مثــال علــى تمّكن بلــٍد بمفرده من توســيع تجارته 
 علــى الرغــم مــن تباطــؤ التجــارة العالميــة. وُيشــير هــذا المثــال أيضــًا إلــى اإلمكانــات غيــر المســتغّلة فــي البلدان العربية للمشــاركة فــي االقتصاد 

 الدولــي. ففــي ســبيل تنويــع مصــادر النمــو مــن خــالل تطويــر صناعــة الســيارات، أطلــَق المغــرب مصنــع "رينــو" فــي طنجة في عــام 2012. ومنذ ذلك 
 الحين، تشــهد صناعة الســيارات نموًا بنســبة تتجاوز 20 في المائة ســنويًا، وتشــكل محّركًا رئيســيًا لصادرات المغرب. وُيفترض أن ُتســاِعد البداية 

المتوّقعــة إلنتــاج ســيارات "بيجــو ســيترووين" هــذا البلــد علــى تعزيــز موقعه أكثــر فأكثر.

عرضة لإلهمال

يلقــي ارتفــاع معــّدالت البطالــة فــي صفــوف الشــباب عبئــًا كبيــرًا ليــس 
علــى الشــباب فحســب، بــل علــى المجتمــع ككل. فقــد أّدى إلــى تفاقــم 

عــدم المســاواة فــي الدخــل، وتعثــر االرتقــاء فــي طبقــات المجتمع، 
وتأجيــج الســخط االجتماعــي. ففــي العقــد الماضــي، كان الشــباب 

الُمحَبطــون الذيــن يواجهــون تحديــاٍت أخــرى، منهــا محدوديــة 
المشــاركة السياســية، فــي طليعــة االنتفاضــات العربيــة والدعــوات 

إلــى التغييــر. ويختــار الكثيــرون أيضــًا الهجــرة، اآلمنــة أو غيــر 
النظاميــة، ويتعّرضــون أحيانــًا لمخاطــر وعواقــب قاتلــة.

 وإزاء ارتفــاع معــّدالت البطالــة وضيــق ُفــَرص الحصــول علــى 
المــوارد، مثــل األراضــي واالئتمانــات، تبقــى النســاء فــي مســتوياٍت 
منخفضــة جــدًا مــن المشــاركة االقتصاديــة، تنتــج تبعيــة اقتصاديــة 

علــى المســتوى الخــاص وتهميشــًا علــى المســتوى العــام. وفــي الواقــع، 
ُتفيــد النســاء بــأّن عــدم القــدرة علــى اّتخــاذ قــرارات مســتقّلة، أو 
التنّقــل بحريــة، وعــدم توفــر النقــل اآلمــن، والتحــرش فــي مكان 

العمــل، هــي العقبــات الرئيســية التــي تحــول دون زيــادة مشــاركتهّن 
فــي ســوق العمل27.

ويشــكل غيــاب أو عــدم كفايــة الحــدود الدنيــا للحمايــة االجتماعيــة 
فــي المنطقــة عقبــة كبيــرة أمــام القضــاء علــى الفقــر فــي إطار 

الهــدف 1، وتحقيــق الهــدف 8. ويشــكل العاملــون فــي القطــاع 
غيــر النظامــي والقطــاع الزراعــي مجتمَعْيــن غالبيــة العّمــال فــي 

العديــد مــن البلــدان، وهــم يفتقــرون إلــى األمــن الوظيفــي والمالي، 
افتقــارًا يؤثــر علــى األمــن الغذائــي والحصــول علــى التعليــم والرعايــة 

الصحيــة. ويتفاقــم هــذا الوضــع فــي غيــاب برامــج المعاشــات 
التقاعديــة، واإلجــازة المرضيــة، وغيرهــا مــن التقديمــات.

وقــد اعتمــد بعــض البلــدان ُنُظــَم حصــص العمــل لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي القطاَعْيــن العــام والخــاص، ولكــّن التحديــات ال تــزال 
كثيــرة، منهــا انعــدام أو ضعــف إنفــاذ القوانيــن المناهضــة للتمييــز 

التــي ُتخِضــع أصحــاب العمــل للمســاءلة. وبســبب تدّنــي اإللمــام 
بالقــراءة والكتابــة ومســتويات التحصيــل العلمــي فــي صفــوف 

 األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يفتقــر العديــد منهــم إلــى المهــارات 

الالزمــة لدخــول ســوق العمــل. ويعمــد بعض ُنُظم المســاعدة 
االجتماعيــة وبرامــج التأميــن إلــى ربــط اســتحقاقات اإلعاقة بعدم 

القــدرة علــى العمــل، وهــذا قــد يثنــي عن المشــاركة في القــوى العاملة. 
وتتضــاءل ُفــَرص هــذه الفئــة مــن جــّراء صعوبة الوصول إلى وســائل 

النقــل والمبانــي والمرافــق األخــرى. ففــي تســعة من البلــدان العربية 
العشــرة التــي تتوفــر عنهــا بيانــات، ال يتعــّدى معــّدل عمــل األشــخاص 

 ذوي اإلعاقــة 14 فــي المائــة للنســاء و34 فــي المائــة للرجال، وغالبًا 
مــا يكــون دون ذلك28.

وكثيــرًا مــا يفتقــر العّمــال المهاجــرون فــي المنطقــة إلــى الحــد األدنــى 
مــن الخدمــات والحقــوق، وال يحظــون بالحمايــة مــن التعّســف أو 

االســتغالل أو اإلجحــاف فــي ظــروف العمــل. وفــي العديــد من 
البلــدان العربيــة، يخضــع عملهــم لنظــام الكفالــة، حيــث يكــون وضــع 

هجرتهــم رهنــًا مــن الناحيــة القانونيــة بصاحــب عمــل أو بكفيــل 
واحــد طيلــة فتــرة عقدهــم. والنتيجــة هامــش واســع لالســتغالل 

وســوء المعاملــة29، نظــرًا الختــالل التــوازن بيــن مــا يتمتــع بــه العّمال 
وأصحــاب العمــل مــن حقــوق وقــدرات تتعّلــق بإنهــاء عالقــة العمل 

والتنقــل فــي ســوق العمل.

تتعــرض العامــالت المنزليــات المهاجــرات، ال ســيما مــن آســيا 
وأفريقيــا، لخطــٍر أكبــر، حيــث حريتهــّن محــدودة فــي منــازل 

 أصحــاب العمــل، وال تشــملهّن قوانيــن العمــل الوطنيــة فــي 
معظــم الحــاالت.

.ESCWA, 2016  :المصــدر

.ESCWA, 2018a :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 8

يقتضي ضمان تحقيق النمو المستدام، وتعزيز اإلنتاجية، وإيجاد 
ُفَرص العمل الالئق، وزيادة االزدهار، تحّواًل هيكليًا في النموذج 
ن  االقتصادي السائد في المنطقة. وال بد من وضع سياسات ُتمكِّ

د السبيل أمام قيام  الشباب والنساء، وُتنهي الفساد والتمييز، وُتمهِّ
قطاع خاص نابض، وتشجيع االبتكار، وريادة المشاريع. وفي ما يلي 

خطوات يمكن أن تدعم هذا التحّول. 

المضي في إصالح السياسة العامة المالية . 1
والتنظيمية:

طرح مجموعة شاملة من سياسات االقتصاد الكّلي واإلصالحات 	 
المالية للدفع باّتجاه نمو القوى العاملة وإيجاد ُفَرص عمل جديدة 

للعدد المتزايد من الشباب المتعّلم. 

تحفيز االستثمار المحلي واالستثمار المباشر األجنبي في 	 
المجاالت ذات القيمة المضافة العالية.

بذل المزيد من الجهود للتوّصل إلى اتفاقات بين البلدان بغية 	 
تعزيز التكامل اإلقليمي )االقتصادي( التام وزيادة إمكانية 

الوصول إلى سالسل القيمة العالمية.

رفع الحواجز التنظيمية التي تحول دون المنافسة بغية تحفيز 	 
نمو القطاع الخاص.

اّتخاذ تدابير إلنهاء الفساد وزيادة الشفافية في المعامالت التجارية.	 

االلتزام بإعادة الهيكلة االقتصادية لتطوير . 2
قطاعات مستدامة وشاملة للجميع ومنتجة:

تنويع االقتصاد وتعزيز االستثمارات في القطاعات غير 	 
النفطية )الصناعة والصناعة التحويلية( التي توّلد مصادر بديلة 

لإليرادات، وزيادة قدرة المنطقة على االبتكار.

التحّول إلى أنماط أكثر استدامًة في اإلنتاٍج والصناعات، 	 
واالستفادة من الُفَرص المتاحة في الصناعة الخضراء.

تشجيع إيجاد ُفَرص عمل الئق في القطاع الخاص النظامي من 	 
أجل تعزيز اإلنتاجية والحّد من الطابع غير النظامي.

االســتثمار فــي الزراعــة، وتعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة بمــا 	 
يتماشــى مــع االســتخدام المســتدام لألراضــي والميــاه والطاقــة، 

وزيــادة نقــل المعــارف والتكنولوجيــا مــن أجــل زراعــٍة أكثر 
اســتدامًة وإنتاجًا.

تعزيز االستثمار في القطاعات الثقافية، والتنمية المستدامة، 	 
 والسياحة التراثية بغية تمكين المجتمعات المحلية.

تحسين المنظومة اإلقليمية إلنتاج المعارف . 3
والبحث واالبتكار:

ضمان التعليم الجيد للجميع والتعّلم مدى الحياة واعتماد 	 
سياسات سوق العمل النشطة وتنويع االقتصاد. 

زيادة االستثمار في البحث والتطوير.	 

تعزيز الروابط بين مراكز البحوث، واألوساط األكاديمية، 	 
والقطاعات اإلنتاجية، وتعزيز عمليات نقل التكنولوجيا، ال سيما 

في المجاالت المتعّلقة بالتنمية المستدامة.

إنشاء صناديق وطنية وإقليمية لتشجيع االبتكار وريادة األعمال.	 

تعزيز مكانة الباحثين في الجامعات، وتحفيز البحوث العالية الجودة، 	 
ومد جسور التحاور بين العلم والصناعة، وبين التعليم العالي والصناعة.

تيسير االنتقال من الدراسة إلى العمل من أجل استيعاب الداخلين 	 
الُجُدد إلى سوق العمل والحّد من البطالة في صفوف الشباب.

إزالة القيود على مشاركة المرأة في مختلف . 4
الصناعات والقطاعات:

إدراج مفهوم مراعاة قضايا الجنسين في وضع الميزانيات المالية 	 
في إطار اإلصالحات التشريعية والمؤّسسية في سوق العمل بغية 

زيادة مشاركة اإلناث. 

إصالح القوانين، بما فيها قوانين األحوال الشخصية التي تمّيز 	 
ضــد المــرأة، والتصّدي للممارســات التــي تعرقل حيازة المرأة 

لألراضي، وحصولها على الموارد االقتصادية والخدمات المالية.

سّد الثغرات في قوانين العمل لتهيئة بيئات عمل مؤازرة لمشاركة المرأة، 	 
وتجريم التمييز على أساس الجنس، وكذلك التحرش في مكان العمل. 

رفع القيود على عمل جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 	 
المنظمات التي ُتعنى بحقوق المرأة، وتمكين اآلليات الوطنية المعنية 
بشؤون المرأة للسعي على نحو فّعال إلى التغيير االجتماعي الشامل 

للجميع والتصّدي لتهميش المرأة في االقتصاد والحياة العامة.

تحسين قوانين العمل وحماية حقوق العمل:. 5

إصالح القوانين بما يتماشــى مع الحقوق والمعايير الدولية، 	 
وتوســيع نطاق ُنُظم الحماية القانونية.

 تحسين إدارة هجرة القوى العاملة من خالل إصالح نظام 	 
 الكفالة، والتصّدي للتمييز ضّد العّمال المهاجرين، وكذلك 

العاملين المنزليين والالجئين.
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 1-8
الحفــاظ على النمــو االقتصادي الفردي وفقاً 

للظــروف الوطنية، وبخاصة علــى نمو الناتج 
المحلــي اإلجمالي بنســبة 7 فــي المائة على 

األقل ســنوياً في أقــل البلدان نمواً

 2-8
تحقيق مســتويات أعلــى من اإلنتاجية 

االقتصاديــة من خــالل التنويع، واالرتقاء 
بمســتوى التكنولوجيــا واالبتــكار، بما في ذلك 
من خــالل التركيز على القطاعات المّتســمة 

بالقيمــة المضافــة العالية والقطاعات 
الكثيفــة العمالة

 1-1-8
معــّدل النمو الســنوي للناتــج المحلي اإلجمالي 

الحقيقــي للفرد الواحد

 1-2-8
معــّدل النمو الســنوي في الناتــج المحلي 

اإلجمالــي لكل شــخص عامل

الشــكل 1 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للفرد الواحد )بالنســبة المئوية(

الشــكل 3 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي لكل شــخص عامل )بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للفرد الواحد )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 

الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد  السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 .)ILO, 2019( )2016( التقديرات الســكانية األحدث لمجموع العاملين

ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في 
عام 2017 لجميع البلدان باســتثناء اإلمارات العربية المتحدة. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019a(. ِقَيم البلدان هي 
متوسطات حسابية لخمس سنوات من عام 2013 إلى عام 2017. 

مقاصد الهدف 8 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 3-8
تعزيز السياسات الموّجهة نحو التنمية والتي 

تدعم األنشطة اإلنتاجية، وُفَرص العمل 
الالئق، ومباشرة األعمال الحّرة، والقدرة على 

اإلبداع واالبتكار، وتشّجع على إضفاء الطابع 
الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في 
ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية

 4-8
تحســين الكفاءة في استخدام الموارد 

العالمية في مجال االســتهالك واإلنتاج، 
تدريجياً، حتى عام 2030، والســعي إلى فصل 
النمــو االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً 
لإلطار العشــري للبرامج المتعّلقة بأنماط 

االســتهالك واإلنتاج المستدامة، مع اضطالع 
البلــدان المتقّدمة النمو بدور الريادة

 1-3-8
نســبة العمالــة غير الرســمية في غيــر العمالة 

ــب الجنس الزراعية، بحس

 1-4-8
األثر الماّدي، ونصيب الفرد من األثر الماّدي، 

ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر الماّدي

 2-4-8
االســتهالك المــادي المحلــي، ونصيب الفرد 

مــن االســتهالك المادي المحلي، ونســبة 
االســتهالك المــادي المحلي إلــى الناتج 

المحلــي اإلجمالي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 4 معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي لكل شــخص عامل )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 

الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

الشــكل 5 نصيب الفرد من االســتهالك المادي المحلي 
)باألطنان المترية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 .)ILO, 2019( )2016( التقديرات الســكانية األحدث لمجموع العاملين 

 ِقَيم البلدان هي متوســطات حســابية لخمس سنوات من عام 2013 
إلى عام 2017. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( الســكانية األحدث 
United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان باستثناء 
دولة فلسطين. ووفقاً للبيانات الوصفية لشعبة اإلحصاءات في األمم 

المتحدة، فإّن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر إقليمي )جانب اإلنتاج( 
يدّل على االستهالك المادي الظاهر القتصاٍد وطني معّين... ُيشير 

االستهالك الماّدي المحلي إلى كمية المواد الفعلية في اقتصاٍد معّين... 
وقد يّتصف بلٌد معّين، على سبيل المثال، باستهالٍك مادي محلي عاٍل جداً 

ألنه يحظى بقطاع إنتاج أّولي كبير للتصدير، أو قد يّتصف باستهالٍك ماّدي 
محلي متدنٍّ جداً بسبب إسناد معظم العملية الصناعية  الكثيفة المواد إلى 

 .)United Nations Statistics Division, 2019b( بلدان أخرى 
تجدُر اإلشارة إلى أّن هذا المؤشر ُيمّثل تكراراً دقيقاً للمؤشر 2-2-12.
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 5-8
تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجة وتوفير 

العمــل الالئق لجميع النســاء والرجال، بَمن 
فيهم الشــباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

وتكافــؤ األجــر لقاء العمــل المتكافئ القيمة، 
2030 بحلول عام 

 6-8
الحّد بدرجة كبيرة من نســبة الشــباب غير 

الملتحقيــن بالعمالــة أو التعليــم أو التدريب، 
2020 بحلول عام 

 1-5-8
متوســط الدخل في الســاعة للنســاء 

والرجــال العاملين، بحســب الوظيفــة والعمر 
واألشــخاص ذوي اإلعاقة

 1-6-8
نســبة الشــباب )الذين تتــراوح أعمارهم 

بين 15 ســنة و24 ســنة( خارج دائــرة التعليم 
والعمالــة والتدريب

 2-5-8
معــّدل البطالة، بحســب الجنــس والعمر 

واألشــخاص ذوي اإلعاقة

الشــكل 6 معّدل البطالة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 7 معّدل البطالة )بالنســبة المئوية(، المتوسطات 
الحســابية لخمس سنوات، 2017-2013

مالحظة: يتناول هذا المؤشر البالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر. 
وتّم تحديد القيمة المستهدفة )5 في المائة( باالستناد إلى متوسط معّدل 

البطالة الطبيعي )أدنى حّد ممكن لمعّدل البطالة( في العالم على مدى 
السنوات المائة األخيرة )لمزيٍد من التفاصيل يمكن االطالع على المرفق(. 
وبما أّن مسوح القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية، التي ُيستَمّد منها 

معامل القوى العاملة، تشــتمل على 117 بلداً فقط، يســتعاض عنها 
بالتقديــرات الُمنمذجة لمجموع القــوى العاملة لعام 2016 لبناء المجاميع 

 .)ILO, 2019; United Nations Statistics Division, 2019b( الجغرافيــة
ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الســودان ولبنان )2009(، والجمهورية العربية 
الســورية والعراق والكويت )2011(، والبحرين وليبيا )2012(، واألردن 

واليمن )2014(، واإلمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر ودولة فلسطين 
وقطر ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية )2016(.

 مالحظات: ِقَيم البلدان هي متوسطات حسابية لخمس سنوات من 
عام 2013 إلى عام 2017؛ ولكْن، أدى عدم توفر البيانات إلى غياب 71 نقطة 

رصد )9 منها لدول عربية(. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

Targ
et

Ara
b

World
ESEA

CSA

Oceania
LAC

ENA
SSA

GCC

Maghre
b

Mashre
q

Ara
b LDCs

5.0

10.0

7.0

3.8

6.26.56.7
8.5

9.8

3.9

10.8

13.4

0
2
4
6
8
10
12
14



115

الهــدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

0

5

10

15

20

25

30

35

 8-8
حمايــة حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر 
الســالمة واألمن لجميع العّمال، بَمن فيهم 

العّمــال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، 
والعاملون في الوظائف غير المســتقّرة

 9-8
وضــع وتنفيذ سياســات تهدف إلى تعزيز 

الســياحة المســتدامة التي توفر ُفَرص العمل 
وتعــّزز الثقافة والمنتجــات المحلية، بحلول 

2030 عام 

 1-8-8
التواتــر في معّدالت إصابات العمــل المميتة 

وغيــر المميتة، بحســب نوع جنــس المهاجرين 
ووضعهم

 1-9-8
الناتــج المحلــي اإلجمالي للســياحة المباشــرة 

كنســبة مــن مجمــوع الناتج المحلــي اإلجمالي 
ومن معــّدل النمو

 2-8-8
مســتوى امتثــال البلدان لحقــوق العمل 

)حرية تكويــن الجمعيــات والمفاوضة 
الجماعيــة( اســتناداً إلى نصــوص منظمة 

العمــل الدوليــة والتشــريعات الوطنية، 
بحســب الجنس ووضــع المهاجرين

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 7-8
اّتخاذ تدابير فوريــة وفّعالة للقضاء على 
الســخرة، وإنهاء الرّق المعاصر واالتجار 

بالبشــر، وضمان حظر واستئصال أسوأ 
أشــكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم 

واســتخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال 
بجميع أشــكاله، بحلول عام 2025

 1-7-8
 نســبة األطفال الذين تتــراوح أعمارهم 

بيــن 5 ســنوات و17 ســنة والمنخرطين في 
ســوق عمل األطفال وعددهم، بحســب 

الجنــس والعمر

الشــكل 8 نســبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي، 
ونســبة األطفال المنخرطين في النشاط االقتصادي 

واألعمال المنزلية )بالنســبة المئوية(

ْين وتحليلهما باســتخدام  مالحظة: يجري تصوير هذين المؤشــَرْين الفرعيَّ
رســم بياني بأعمدة مكّدســة، حيث أّن "نسبة األطفال المنخرطين في 

النشــاط االقتصادي واألعمال المنزلية" هو قياٌس أوســع لمشكلة 
عمل األطفال، ويشــمل فعلياً "نســبة األطفال المنخرطين في 

ْين  النشــاط االقتصادي". ومن األفضل واألهم تقييم المؤشــَرْين الفرعيَّ
بــداًل من تقييم أحدهما وإلغــاء اآلخر )لمزيٍد من التفاصيل يمكن 

االطالع على المرفق(. والفئة العمرية التي يغّطيها هذان المؤشــران 
الفرعيان هي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 ســنوات و14 

ســنة لبعض اإلحاطات، وبين 5 ســنوات و17 سنة إلحاطات أخرى. 
وتغّطــي المجموعتان معاً 71 بلداً فقــط من مجموع البلدان المنخفضة 

والمتوســطة الدخل في العالم، بما في ذلك تســعة بلدان عربية، كما 
تغّطيان بلداً واحداً فقط من أوقيانوســيا، في حين ال تغّطيان أّي بلد من 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد 
الســكان بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث للذين تتراوح أعمارهم 

 United Nations Population Division,( )2015( بين 5 ســنوات و17 ســنة
United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 
للبلدان التالية: دولة فلســطين )2010(، وتونس والعراق وموريتانيا 

 )2011(، والجزائر وجزر القمر )2012(، والســودان ومصر )2014(، 
واألردن )2016(.
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10-8
تعزيز قدرة المؤسســات الماليــة المحلية 

علــى تشــجيع إمكانية الحصــول على الخدمات 
المصرفيــة والتأميــن والخدمات المالية 

للجميع، وتوســيع نطاقها

 2-9-8
نســبة الوظائــف في قطاعات الســياحة 
 المســتدامة مــن مجمــوع الوظائف في 

قطاع الســياحة

 1-10-8
عــدد فروع المصارف التجارية لكل 100,000 

شــخص بالغ، وعدد أجهزة الصرف اآللي لكل 
100,000 شخص بالغ

 2-10-8
نســبة البالغين )15 ســنة فأكثر( الذين لهم 

حساب مصرفي أو حساب في مؤّسسة مالية 
أخــرى أو لدى مقــّدم خدمات مالية متنّقلة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 9 عدد أجهزة الصرف اآللي لكل 100,000 شــخص بالغ

الشــكل 11 نســبة البالغين الذين لهم حساب مصرفي أو 
حســاب في مؤسســة مالية أخرى أو لدى مقّدم خدمات مالية 

متنّقلة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 10 عــدد فروع المصــارف التجارية لكل 100,000 
بالغ شخص 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations( السكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر
 .)Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b

ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية وليبيا )2012(، 

السودان والعراق ومصر واليمن )2015(، األردن واإلمارات العربية المتحدة 
وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وُعمان ودولة فلسطين وقطر والكويت 

ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا )2016(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
التقديرات السكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 

 United Nations Population Division, 2017; United Nations Statistics(
Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: جزر القمر والجمهورية 
العربية السورية وجيبوتي وُعمان وقطر )2011(، السودان والصومال 

واليمن )2014(، األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
والجزائر والعراق ودولة فلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 

والمملكة العربية السعودية وموريتانيا )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
التقديرات الســكانية األحدث للبالغين من الفئة العمرية 15 ســنة وأكثر 

 United Nations Population Division, 2017; United Nations( 
Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 
العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكــورة للبلدان التالية: ليبيا 

)2012(، الجمهورية العربية الســورية )2013(، مصر والســودان واليمن 
)2015(، األردن واإلمــارات العربية المتحــدة وتونس والجزائر وجزر القمر 

وجيبوتــي والعراق وُعمان ودولة فلســطين وقطر والكويت ولبنان 
والمغــرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(.
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8-ب 
وضع وتفعيل اســتراتيجية عالمية لتشغيل 

الشــباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فَرص 
للعمــل، الصادر عن منظمة العمل الدولية، 

بحلول عام 2020

8-ب-1 
وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة 

قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 
بوصفهــا اســتراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً 

من اســتراتيجية وطنية للتشغيل

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

8-أ 
زيادة دعــم المعونة من أجل التجارة للبلدان 

الناميــة، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في 
ذلــك من خالل اإلطار المتكامل المعّزز 

للمســاعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقّدمة 
إلى أقل البلدان نمواً

8-أ-1 
المعونــة المقّدمة من أجل االلتزامات 

والمدفوعات المتصلة بالتجارة

الشكل  12 مجموع التدفقات الرسمية اللتزامات المعونة من أجل 
التجارة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017(، ومجموع 
التدفقات الرسمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة، بحسب 
الجهة المستفيدة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017)

الشــكل 13 عدم المســاواة بين الجنَســْين في إطار الهدف 8 )اإلناث إلى الذكور بالنســبة المئوية( 

مالحظة: هذا المؤشــر ال يغّطي ســوى البلدان المستفيدة، ويستثني 
ســلوفينيا والبلــدان المانحة البالــغ عددها 33 بلداً من مختلف المناطق 

الُمدَرجــة في قائمة منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية. ويجري تصوير 
ْين وتحليلهما باســتخدام رسم بياني بغية  هذين المؤشــَرْين الفرعيَّ

مقارنــة مبالغ مجموع التدفقات الرســمية لاللتزامات ومبالغ مجموع 
التدفقات الرســمية المصروفة لــكل منطقة/مجموعة بلدان )لمزيٍد من 

التفاصيــل يمكــن االطالع على المرفــق(. والمجاميع هي العدد الكّلي للقيم 
في البلدان )United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 
للبلــدان التالية: األردن وتونس والجزائــر وجزر القمر والجمهورية العربية 

الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق ودولة فلسطين 
ولبنان وليبيــا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.
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مجموع التدفقات الرســمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 8-1-1 ]معّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد )النســبة المئوية( ومعّدل النمو الســنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد )النســبة المئوية(، المتوســطات الحســابية لخمس ســنوات 

2013-2017[، و8-2-1  ]معّدل النمو الســنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شــخص عامل )النســبة المئوية( ومعّدل النمو الســنوي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شــخص عامل )النســبة المئوية(، المتوســطات 
الحســابية لخمس ســنوات 2013-2017[، و8-4-2  ]نصيب الفرد من االســتهالك الماّدي المحلي )باألطنان المترية([، و8-أ-1  ]مجموع التدّفقات الرســمية اللتزامات المعونة من أجل التجارة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 

2017(، ومجموع التدّفقات الرســمية المصروفة للمعونة من أجل التجارة، بحســب الجهة المســتفيدة )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

ُترّجح جميع المتوســطات لهذه النِّســب بالرجوع إلى المتغّيرات نفســها المســتخَدمة للمجموعات الُمقاِبلة لها. للمؤشــر 8-5-2 مثًال، ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى تقديرات عام 2016 لمجموع القوى العاملة 
 United Nations( )2015( ؛ وللمؤشــر 8-7-1 ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى التقديرات الســكانية للذين تتراوح أعمارهم بين 5 ســنوات و17 ســنة)ILO, 2019; United Nations Statistics Division, 2019a( 

 United Nations( ؛  وللمؤشــر 8-10-2 ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث للفئة العمرية 15 ســنة وأكثر)Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a 
.)Population Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019a
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الهــدف 9: إقامــة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع المســتدام الشامل للجميع، 

وتشجيع االبتكار

ال بّد من خطوات شــاملة للتحّول إلى التصنيع المســتدام الشــامل للجميع في المنطقة العربية، حيث ظروف التعثر 
االقتصادي، وتزايد البطالة، وضعف الكفاءة وعدم االســتدامة في اســتخدام الموارد الطبيعية. فاالحتياجات كبيرة على مســتوى 

البنى التحتية، وال ســيما في البلدان األقل نمواً. وتســّجل المنطقة أدنى مســتويات التكامل االقتصادي في العالم، وأدنى 
مســتويات االبتكار قياســاً إلى االســتثمار في البحث والتطوير وإلى إنتاجّيته. وإيالء األولوّية لالبتكار والدفع بالتكامل اإلقليمي 

وتحســين قدرة البنى التحتية على الصمود، كّلها تتطّلب تحّوالت جذرية في السياســات العامة، وأدوات واســتثمارات شــاملة، 
ُظم والســلع والمجتمعات  كما تتطّلب إرادة سياســية تلتزم بمختلف أبعاد التنمية المســتدامة وبالترابط األساســي بين النُّ

والشــعوب في جميع أنحاء المنطقة.

وقائع

االستثمار في البنى التحتية

 ُقــّدرت فــي عــام 2012 االســتثمارات الالزمــة لتشــييد بنــى 
 تحتيــة موثوقــة ومتينــة وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود فــي 

المنطقــة العربيــة بنحــو 100 مليــار دوالر1. وتتزايــد االحتياجــات 
 بفعــل تفشــي الصراعــات منــذ ذلــك الوقــت، بفعــل مــا يشــهده عدد 

 مــن البلــدان مــن تدميــر وتــرٍد فــي حالــة الطــرق والمباني 
 وشــبكات الميــاه والكهربــاء واالتصــاالت. ففــي الجمهوريــة 

 العربيــة الســورية وحدهــا، تشــير التقديــرات إلــى نحــو 
 117.7 مليــار دوالر كقيمــة للمســاكن والبنــى التحتيــة 

التــي ُدّمــرت حتــى عــام 2017 2.

تقــّل الطــرق العامــة لــكل 100,000 شــخص في 
المنطقــة عــن المتوســط العالمــي بأربــع مــّرات. 

والترابــط بيــن الســكك الحديدّيــة محــدود، وفــي 
كثيــر مــن الحــاالت، غائــب كليًا3.

ُيهــدر مــن الوقــت فــي اســتخدام الشــاحنات لنقل 
البضائــع عبــر البلــدان نحــو 57 فــي المائــة مــن 

إجمالــي وقــت كل رحلــة، بســبب المعابــر الحدودّيــة 
والمراقبــة والتفتيــش. وتترّتــب علــى هــذا الهــدر 

نفقــات إضافّيــة قدرهــا 38 فــي المائــة مــن الكلفــة 
األصلّيــة للرحلــة4.

 تســّجل المنطقــة أعلــى نســبة تلــوث بثانــي 
أكســيد الكربــون بفعــل الصناعــة التحويليــة إلــى 

 القيمــة المضافــة للصناعــة، تبلــغ أربــع مــرات 
القيمــة العالمية5.

 الصناعــة التحويلية 
%9.6 مــن الناتــج المحلي اإلجمالي 

بلغت في عام 2017 القيمة المضافة التصنيعية كحّصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي 9.6 في المائة، وهي ثاني أدنى قيمة مقارنة 

بمتوسط عالمي قدره 16.4 في المائة، وتراوحت بين 0.87 في المائة 
في العراق و15.65 في المائة في تونس6.

شكّلت في عام 2017 القوى العاملة في الصناعة 
التحويلية في المنطقة 10.18 في المائة من مجموع 

القوى العاملة7.

تضاعفت في المنطقة، منذ عام 2013، نسبة اإلنفاق 
المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي، ومع ذلك، ال يزال هذا اإلنفاق أقل 
من المتوسط العالمي بنحو 60 في المائة، مسجاًل 

فوارق كبيرة بين مجموعات البلدان8.

يبلــغ متوســط العامليــن فــي مجــال البحــث بمكافــئ 
الــدوام الكامــل 744 باحثــًا لكل مليون نســمة في 

المنطقــة، أي أقــل بنحــو 60 فــي المائــة من المتوســط 
 العالمــي البالــغ 1,267 باحثــًا9. وتحــّل فــي الصدارة 

 مــن حيــث عــدد العامليــن فــي البحث اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بيــن بلــدان مجلــس التعاون 

الخليجــي، والمغــرب وتونــس بيــن بلــدان المغرب 
 العربــي10. ونســبة العامــالت في مجــال البحث 

مرتفعــة فــي بعــض البلــدان، مثــل البحرين حيــث بلغت 
 41 فــي المائــة ومصــر حيــث بلغــت 43 فــي المائة في 

عــام 2013 11.

 10%
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الصناعة التكنولوجية المتقدمة

بلغــت نســبة القيمــة المضافــة للصناعة التكنولوجية المتوســطة 
 والمتقدمــة فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي 33.7 في المائة 

 في عام 2016، أي أكثر من ضعف النســبة في بلدان المشــرق العربي 
)15 فــي المائــة( والمغــرب العربــي )9.9 فــي المائــة(. وتصــّدرت قطر 

المنطقــة بنســبة 66.9 فــي المائــة متجاوزًة المتوســط العالمي البالغ 
45.6 فــي المائة13. 

يتجاوز معّدل تغطية شبكة الهاتف المحمول في 
المنطقة المتوسط العالمي، وتوشك بلدان مجلس 

التعاون الخليجي أن تبلغ مقصد عام 2020 فتشمل 
جميع السكان بشبكة الجيل الثاني للهاتف المحمول 

على األقل. لكّن البلدان العربية األقل نموًا ال تزال 
متأخرة جدًا على هذا المسار16.

بلغت معّدالت انتشار الهواتف المحمولة في المنطقة 
نقطة تشبع قدرها 100.2 لكل 100 نسمة في 

عام 2018. وبين عامي 2010 و2018، ازداد عدد 
االشتراكات المفّعلة في النطاق العريض على الهواتف 

المحمولة ثماني مّرات تقريبًا، ليصل إلى 60.2 لكل 
100 نسمة. غير أّن نسبة األفراد الذين يستخدمون 

اإلنترنت ال تزال في حدود 50 في المائة17. 

تشير البيانات، حيثما توفرت عن البلدان المتوسطة 
والمنخفضة الدخل في المنطقة، إلى أّن احتماالت 

استخدام النساء لإلنترنت على األجهزة المحمولة أقّل 

بنسبة 20 في المائة من الرجال14. يقّل عدد النساء والفتيات اللواتي 
يستخدمن اإلنترنت عن عدد الرجال والفتيان في جميع البلدان 

العربية باستثناء قطر15.

ال تتجاوز نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي يمكنها 
الحصول على قرض أو خط ائتمان 16 في المائة، وهي 
نسبة أقل بكثير مما هي عليه في سائر مناطق العالم12. $

قياس الهدف 9 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 10 من 12 مؤشرًا، وعن جميع المقاصد الثمانية 
للهدف 9. 

رغم توفر بيانات وافية نسبيًا عن المؤشرات العالمية للهدف 9، تبقى 
تحديات ال بّد من مواجهتها لتمكين واضعي السياسات من توجيه 
التقّدم على نحو أفضل على مسار تحقيق جميع أبعاد هذا الهدف:

يتنــاول الهــدف 9 البنــى التحتيــة على مســتوى الهدف والمقاصد 	 
)9-1، و9-4، و9-أ(، أمــا علــى مســتوى المؤشــرات، فيرّكــز حصرًا 
علــى النقــل. ولإلحاطــة بــدور البنــى التحتيــة فــي التنميــة، ال بّد 

مــن النظــر إلــى الجوانــب التــي تغّطيها أهداف أخرى، بما في 
ذلــك البنــى التحتيــة الصحيــة )الهدف 3(، والبنــى التحتية للمياه 

 )الهــدف 6(، والبنــى التحتيــة للطاقــة )الهــدف 7(، والبنــى 
 التحتيــة المالئمــة للطــاّلب ذوي اإلعاقــة )الهــدف 4(. ولــم 
يظهــر دور البنــى التحتيــة كعنصــر أساســي فــي اإلنتاجيــة 

االقتصاديــة المســتدامة )الهــدف 8(.

ترّكــز مؤشــرات المقصــد 9-1 علــى اســتخدام البنــى التحتيــة 	 
 للنقــل وتيّســر كلفتهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا، مــن دون 
قيــاس جودتهــا أو موثوقيتهــا أو اســتدامتها أو منعتهــا. 

وال تتيــح المؤشــرات إمكانيــة تقييــم تضــّرر البنــى التحتيــة 

 والخســائر التــي تتكّبدهــا بفعــل الكــوارث، أو تقييــم منعتهــا 
الكوارث. إزاء 

ينحصر تركيز المؤشرات المتصلة بالبحث والتطوير بالمدخالت 	 
مثل التمويل والعاملين. ومن المفيد أيضًا تناول مؤشرات من 

النواتج، مثل أعداد براءات االختراع والمقاالت المنشورة، لتقييم 
أثر االبتكار على الصعيد الوطني واإلقليمي وحتى العالمي. 

الهدف 9
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يصّنــف التحليــل مــن منظــور قضايــا الجنســين مؤشــرات الهــدف 	 
9 علــى أنهــا "غيــر متخّصصــة حســب الجنــس" أو "غيــر مراعيــة 

العتبــارات الجنســين"18. لكــّن البيانــات المفّصلــة حســب الجنــس 
ضرورّيــة لرســم صــورة شــاملة عــن أثــر الهــدف 9 ودوره فــي 

المنطقــة العربيــة، وهــي مفيــدة فــي قيــاس المؤشــر 2-2-9 
بشــأن القــوى العاملــة فــي الصناعــة التحويلّيــة كنســبة مــن 
 مجمــوع القــوى العاملــة، والمؤشــر 9-5-2 بشــأن العامليــن 

فــي مجــال البحث. 

تعود البنى التحتية المحّسنة، بما في ذلك خدمات نقل أكثر أمانًا، 
وخدمات مياه وصرف صحي معّززة، ومدارس ومستشفيات أفضل، 

بفائدة كبيرة على الجميع. وهذه التحسينات هي في حاالت كثيرة 
غاية في األهمّية للوصول إلى السكان المهّمشين، كالنساء والفتيات، 
وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقراء، بما في ذلك من هم 

في المناطق النائية، والحد من عرضتهم للمخاطر.

العوائق الرئيسية أمام إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 
المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار في المنطقة العربية

في بلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات أعلى من االستثمار، 
ومع ذلك في المنطقة العربية عمومًا طلٌب كبير على البنى التحتية 

الجديدة والمحّدثة نظرًا إلى الزيادة في النمو السكاني والتوّسع 
العمراني، والتفاقم في عدم المساواة )الهدف 10(. وتطرح األحياء 
الفقيرة الحضرية تحديًا كبيرًا في مدن كثيرة، ويسهم ضعف البنى 

التحتية في تهميش مجتمعات حضرية وريفية كاملة تفتقر إلى 
إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية، 

وتكافح في ظّل تقّطع الكهرباء )األهداف 6، و7، و11(. وفي ظل هذه 
الظروف يتفاقم أثر الفقر وتتدهور صحة اإلنسان وتتأثر خدمات 
الرعاية الصحية في توفرها ونوعّيتها )الهدفان 1 و3(. ومع سوء 

خدمات النقل وانعدام األمن في الوصول إلى مصادر الطاقة أو 
شبكات االتصاالت تصعب ريادة األعمال وتأمين سبل العيش، وتقّل 

فرص الحصول على عمل وااللتحاق بالدراسة في بعض المناطق، وال 
سيما بالنسبة إلى الفتيات والنساء )األهداف 4، و5، و8(. 

االبتكار أساسي لتتحّول المنطقة إلى مزيد من التصنيع الشامل 
والمستدام. ومع ذلك، ال تزال الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية 

مجّزأة. وال بّد من حلول مبتكرة في جميع أنحاء المنطقة لسد 
الثغرات من حيث االستدامة، بما في ذلك زيادة الكفاءة واإلنتاجية 

في استخدام األراضي والمياه، والحد من فقد األغذية وهدرها 
)األهداف 6، و15، و2(. وينبغي أن يبلغ االستثمار في البحث 

والتطوير المستويات الالزمة لتعزيز الترابط بين العلم والسياسات، 
وبناء قدرات عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل واستيعابهم 

في القوى العاملة )األهداف 4، و8، و17(. وال يزال المجال سانحًا 
للمزيد من العمل لتوجيه االبتكار نحو تعزيز خطوط الدفاع ضد تغّير 

المناخ، بالنظر إلى قابلّية تضّرر المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة 
والتصّحر وتفاقم التلوث )الهدفان 12 و13(.

ويعزز كل عنصر من العناصر الثالثة للهدف 9، أي البنى التحتية 
القادرة على الصمود والتصنيع المستدام واالبتكار، العنصر اآلخر. 

فالبنى التحتية القادرة على الصمود ضرورّية للتصنيع المستدام، 
وهذا التصنيع بدوره يحّفز االستثمار في البنى التحتية. وكذلك 

يمكن لالستثمار في االبتكار والبحث أن يحّسن البنى التحتية 
والتصنيع، غير أنه يعتمد على توفر بنى تحتية قادرة على الصمود. 

ويزداد االبتكار عندما تكون الصناعة قوية وتوفر الحوافز. لكّن 
أداء القطاع الخاص، بما يملكه من إمكانات لدفع الصناعة واالبتكار 

واالستثمار في البنى التحتية، ال يزال متفاوتًا في المنطقة.

وبسبب بطء النمو االقتصادي وانخفاض اإلنتاجية وارتفاع معّدالت 
البطالة واالعتماد على النفط والريع، تتأّخر المنطقة في معظم 

مقاصد الهدف 9. وتواجه مجموعتان من البلدان تحديات إضافية 

تســّبب التفاوتــات فــي البنــى التحتيــة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت بيــن مجموعــات البلدان مشــاكل تتعّلق بســهولة االّتصال 

وســرعته، فضاًل عن ارتفاع كلفته. وتســَجل في بلدين من بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، همــا اإلمارات العربيــة المتحدة وقطر، 

أعلــى نســبة انتشــار لتكنولوجيــات "األليــاف الضوئية إلى المنزل أو 
المبنــى"، التــي تتيــح خدمــات اإلنترنت العريضــة النطاق والعالية 

الســرعة. فــي حيــن أّن البلــدان العربيــة األقل نمــوًا متأّخرة كثيرًا في 
شــبكات الهاتــف الثابت والمحمول.

 .ESCWA, 2019a :المصــدر

المقصد 9-ج تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص 

 الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل 
البلدان نموًا

 يتضّمن الهدف 9 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020
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خاصة بهما. ففي حين استثمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي 
كثيرًا في تحسين البنى التحتية وامتلكت أنظمة متطّورة للغاية، 
فإّنها تسّجل أعلى نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة 

من القيمة المضافة الصناعية التحويلية في العالم، ما يقّوض شرط 

االستدامة المالزم للهدف 9 وخّطة عام 2030 ككل. والبلدان األقل 
نموًا متأخرة كثيرًا عن غيرها من حيث مستويات التصنيع وقدرتها 
على تمويل البنى التحتية الضرورّية واالستثمار فيها، بما في ذلك 

تلك المخّصصة للخدمات األساسية.

123

أخفقت السياسات المتعّلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار في 
الدول العربية في تحفيز إنتاج المعرفة بفعالية أو إضافة قيمة إلى 

المنتجات والخدمات، وذلك ألنها ترّكز على توسيع البحث والتطوير 
من دون إشراك مجتمع األعمال. وتفتقر جامعات عربية عديدة إلى 
التوّجه البحثي، وتتراوح نسبة النشاط البحثي الذي يقوم به أفراد 

هيئة التدريس في الجامعات العامة ومعظم الجامعات الخاصة بين 
5 و10 في المائة من إجمالي المهام األكاديمية، مقارنة بنسبة تتراوح 

بين 35 و50 في المائة في الجامعات األوروبية واألمريكية.

يظهــر ضعــف التكامــل اإلقليمــي في أوجه التفــاوت الكبيرة التي 
تنطــوي عليهــا المتوســطات اإلقليميــة المنخفضة أصــاًل للبنى التحتية. 

فمثــاًل، عنــد النظــر فــي حجــم الشــحنات المنقولة برًا، تتراوح أرقام 
البلــدان بيــن 840 ألــف طن-كلــم فــي جزر القمــر ومليار طن-كلم في 

جيبوتــي و116 مليــار طن-كلــم فــي المملكة العربية الســعودية. 

 .UNESCO, 2015b :المصــدر .United Nations Statistics Division, 2019a المصدر: اإلسكوا باالستناد إلى

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 9 في المنطقة العربية

البنية االقتصادية وهيمنة القطاعات المنخفضة اإلنتاجية

عمدت البلدان الغنّية بالنفط كما الفقيرة به إلى التنويع االقتصادي، غير أنها لم تتح بذلك ما يكفي من فرص العمل الالئق. ولم يكن 
مــن تغّيــر يذكــر فــي إنتاجيــة العمــل. كمــا اتســم النمــو االقتصــادي بالبــطء أو الركــود أو التراجع، ولم ُتوّزع الفوائد بالتســاوي.

ال تتجاوز القيمة المضافة الصناعية 9.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي حاليًا ثاني أدنى قيمة في العالم، حيث 
المتوسط 16.4 في المائة19. وال تزال الحكومات )الخدمات غير السوقّية( المشّغل األكبر في المنطقة، يليها القطاع الزراعي في 

البلدان غير المصّدرة للنفط، والخدمات السوقّية في البلدان المصّدرة للنفط. 

وال تزال إمكانات القطاع الخاص قاصرة على مستوى تحفيز الصناعة والبنى التحتية واالبتكار، واالستثمار في هذه المجاالت، 
وفي دفع المنطقة قدمًا في مجال التكنولوجيا، رغم عدد من المحاوالت الناجحة في قطاعي الطاقة والمياه في البلدان الغنّية 

بالنفط مثاًل20. وفي بعض البلدان، يجعل قرب كيانات القطاع الخاص من الشخصّيات العامة في الحكومة دور هذه األخيرة أقل 
وضوحًا، فيغدو من الصعب وضع الضوابط التنظيمية أو إنفاذها، وضمان أن تّتسم مبادرات األعمال التجارية باالستدامة والمنعة. 
وعندما تكون بيئة األعمال متثاقلة ومتقادمة، تعجز عن جذب أو تيسير أنشطة القطاع الخاص أو الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص أو عن تحسين القدرة التنافسّية. 

ضعف االلتزام بالتكامل االقتصادي على مستويات متعددة

تدّل البنى التحتية القادرة على الصمود والتصنيع المستدام واالستثمار في االبتكار على مدى االنخراط في االقتصادات اإلقليمية 
والعالمية وفي الثورة الصناعية الرابعة. والتكامل اإلقليمي، الذي ُيقّدر بحجم التبادل التجاري بين البلدان العربية، هو األضعف 

في العالم. فال يزال يتعّين على المنطقة أن تتخذ خطوات ملموسة لتنسيق الضوابط التنظيمية، وإعطاء األولوّية لسالسل القيمة 
اإلقليمية، أو دعم قيام سوق مشتركة وعملة موّحدة. وتؤّثر هذه اإلجراءات وغيرها في مسارات التنمية اإلقليمية والوطنية.

ومع أن بعض البلدان العربية شّقت طرقًا سريعة عالية الجودة بين المدن الكبرى، تبقى كثافة الطرق المعّبدة في المنطقة منخفضة21. 
ويقّوض ضعف تكامل البنى التحتية في المنطقة، بما فيها تلك المخّصصة للنقل والطاقة واللوجستيات، التكامل االقتصادي اإلقليمي. 

وتعّرض التوترات السياسية بين البلدان حركة السلع والخدمات لمزيد من المخاطر وتعوق التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي.

الفجوة بين البحوث واالحتياجات التنموّية

ال يزال أداء المنطقة، مقارنة بسائر مناطق العالم، ضعيفًا في الربط بين اإلنفاق على البحث والتطوير ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
وتسخير االبتكار إليجاد فرص عمل وتحسين الصناعات والخدمات. فرغم الجهود الواعدة لحفز البحث والتطوير واالبتكار في عّدة 

بلدان، يبقى الترابط بين المجال األكاديمي والعلوم والصناعة ضعيفًا بفعل القيود على الحرّية والتمويل في الوسط األكاديمي. كما 
أّن التعليم، وال سيما التعليم الرسمي، في حالته الراهنة ال يساعد على التحّول نحو االبتكار في البحث والصناعة. ال بّد إذًا من دمج 

أولوّيات البحث والتطوير في إصالح النظام التعليمي لتشجيع اإلبداع واالبتكار، وإزالة القيود عن البحث عن المعرفة. 

ومــا هــو ســاٍر مــن اســتراتيجيات البحــث والتطويــر هــو إمــا محــدود بجــدول زمني قصير األمد، أو غير شــامل يقتصر على قطاعات 
محددة، وال ترّكز هذه االستراتيجيات على تحديد مجاالت التخصص واالحتياجات في البلدان. والتعاون بين الباحثين محدود 
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 علــى الرغــم مــن مجــاالت البحــث المشــتركة مثــل الطاقــة الشمســّية المتجــددة. وفي حين ارتفع معّدل النشــر العلمي بين عامي 
 2005 و2014، مســجاًل زيادة بارزة في قطر ومصر والمملكة العربية الســعودية، يقتصر إســهام المنطقة في المنشــورات العالمية 

على 2.4 في المائة22. وفي عام 2013، لم تتجاوز حّصة الدول العربية من البراءات المقّدمة على الصعيد العالمي 0.2 في المائة23.

السياسات الصناعية والتجارية غير المالئمة

تعاني الصناعات الصغيرة الحجم من بيئة تنظيمّية تفتقر إلى الفعالية والقدرة على المؤازرة، وتواجه قيودًا على االستثمارات الخاصة 
وصعوبات في الحصول على التمويل، وال سيما االئتمان. ومن بين البلدان العربية، قد تكون في اإلمارات العربية المتحدة البيئة األكثر 

مالءمة لمزاولة األعمال التجارية، وقد حّلت في المرتبة الحادية عشرة عالميًا في عام 2019. ويحّل 17 بلدًا عربيًا آخر دون المرتبة ستين. 
أما الجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن، فهي من البلدان األكثر صعوبة عالميًا في مزاولة األعمال التجارية24.

ويصعب كثيرًا الحصول على االئتمان في المنطقة التي تسجل أكبر فجوة في العالم، تضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام 
تحديات كبيرة. ففي حين تمّثل هذه المؤسسات نحو 96 في المائة من الشركات المسّجلة وتضم قرابة نصف القوى العاملة، 
تستفيد من 7 في المائة فقط من مجموع اإلقراض المصرفي، وهو أدنى مستوى في العالم25. كما أن إمكانية الحصول على 

الخدمات المالية األخرى مثل األسهم وتكنولوجيا الخدمات المالية محدودة26. وقد حّقق بعض البلدان تقّدمًا، فقد بلغت نسبة 
الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان 48 في المائة في المغرب و40 في المائة في تونس و38 في المائة في 

لبنان، مقابل 4 في المائة في مصر و13 في المائة في األردن. وينجم الفرق عن خيارات السياسات المحددة األهداف التي تدعمها 
 المصارف المركزية27. وفي البلدان العربية أيضًا أكبر فجوة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية الرسمّية، فيملك 

52 في المائة من الرجال حسابًا لدى مصرف أو مقّدم خدمات مالية متنقلة، مقابل 35 في المائة فقط من النساء28.

وتتزايد مجّمعات األعمال والحاضنات والمسّرعات وأنواع مختلفة من رؤوس األموال المجازفة وال سيما في مجموعتي المشرق 
العربي والمغرب العربي. لكّن رؤوس األموال المجازفة ترّكز على التمويل األّولي للشركات الناشئة، وهي عمليات التمويل األصغر، 

أو على استحواذ األسهم الخاصة، وهي عمليات التمويل األكبر، مستثنيًة بذلك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة29.  

الصراعات

تؤدي الصراعات إلى تعّطل ُنُظم البحث والتطوير، وتدمير البنى التحتية، وتعثر التصنيع. ففي اليمن، أّدى التدمير المنهجي 
للبنى التحتية الحيوّية والحصار إلى تفشي المجاعة وانتشار األوبئة. وفي الجمهورية العربية السورية، دّمرت الصراعات مناطق 

صناعية رئيسية، فهدمت نسبة 70 في المائة من المباني الصناعية في حلب التي كانت مركزًا لتصنيع األدوية والمنسوجات 
والمالبس والمواد الكيميائّية، ولتجهيز المنتجات الزراعية30. وفي السنوات األخيرة، طاولت أعمال التخريب والهجمات اإلرهابّية 

البنى التحتية للطاقة في الجمهورية العربية السورية، والعراق، وليبيا، ومصر، واليمن31. 

وتمّثل الصراعات عائقًا كبيرًا أمام التكامل اإلقليمي، بما لها من تداعيات على البلدان المجاورة. ففي ظل األزمات وعدم استقرار 
األوضاع األمنّية، يزداد التخّوف من إمكانية عبور الحدود البرّية. وينتج من إغالق هذه الحدود آثار مباشرة وغير مباشرة على 

األنشطة االقتصادية وحركة السلع، كما يترّتب على إيجاد طرق بديلة لتصدير السلع عن طريق النقل البحري والشحن الجّوي أعباء 
مالية ولوجستية تقع على عاتق المنتجين والحكومات.

عرضة لإلهمال
فــي غيــاب التحســينات فــي البنــى التحتيــة والترابطيــة، تواجه 

المجتمعــات فــي المناطق الريفية والمســتوطنات البشــرية 
العشــوائية صعوبــة فــي الحصــول علــى المعلومات وعلى الخدمات 

األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمياه والصرف الصحي. 
وهنــاك فــوارق ملحوظــة بيــن المناطــق الحضرية والريفية فــي معظم 

البلــدان العربيــة، وال ســيما البلــدان األقــل نمــوًا، في نوعيــة البنى 
التحتيــة وتوفرهــا وفــي الربــط في مــا بينها.

وال يزال حضور المرأة قلياًل في القوى العاملة في قطاعات العلوم 
والتكنولوجيا، على الرغم من ارتفاع عدد الخريجات من هذه 

ُيظهر اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان مجلس التعاون الخليجي تقّدمًا سريعًا، إذ تحّل اإلمارات العربية المتحدة وقطر بين أّول 
عشرة بلدان عالميًا من حيث استيعاب التكنولوجيا. ويحرز المشرق العربي والمغرب العربي أيضًا تقّدمًا، لكّن التقّدم أبطأ بكثير في البلدان األقل نموًا. 

وعلى الصعيد اإلقليمي، البلدان العربية هي في الغالب مستهلكة للتكنولوجيا ومستوردة لها، وقلياًل ما تكّيفها لتالئم االحتياجات المحلية وتراعي 
مقّومات التنمية المستدامة الشاملة. ومن دون تكييف التكنولوجيا وتطوير المحتوى الرقمي الذي يسترشد بالبحوث ويتمحور حول االحتياجات، ُتفقد 

الفوائد التي يمكن أن تعود بها التكنولوجيا على التنمية. وتطال أوجه القصور القطاعات اإلنتاجية، والرعاية االجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، 
وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة الدقيقة، والحد من مخاطر الكوارث، وغيرها من المجاالت.

.World Economic Forum, 2018 :المصــدر
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

التخصصات. واألهم من ذلك أّن تغّير متطّلبات العمل في الصناعة 
وزيادة األتمتة سيؤّثران في وظائف المهارات المنخفضة، حيث 
يعمل عدد كبير من النساء. ومن شأن تزايد الطلب على مستوى 

أعلى من المهارات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات أن يساعد على سد الفجوة.

وتتأّثر بعض المجموعات بالفجوات الرقمية، بين المناطق الحضرية 
والريفية، بين الرجال والنساء، بين الفئات العمرية المختلفة، وكذلك 
بين األغنياء والفقراء. ولن تتاح لألشخاص الُمهَملين رقميًا إمكانية 
الحصول على الخدمات اإللكترونّية والمعلومات وغيرها من فوائد 

التكنولوجيا. وال ُتصنف بعد بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
حسب الفئات السكانية، على الرغم من الجهود الجارية والتي ُبذلت 

في اآلونة األخيرة لوضع بيانات مفّصلة حسب الجنس في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومع إحراز الحكومات والصناعات 

تقّدمًا في مجال التكنولوجيا، ستحتاج المجموعات التي تقع حاليًا 
على الجانب المتعّثر من الفجوة الرقمّية إلى برامج بناء قدرات 
مصّممة خصيصًا لها، وإلى ُنهج مدروسة وتدريجية لضمان عدم 
تهميشها بالكامل كفئات منتجة ومستهلكة للمنتجات والخدمات.

ويطال اإلهمال على مسار الهدف 9 كثيرين في البلدان األقل نموًا. 
ففي ظل القيود الهيكلية والمالية يصعب على هذه البلدان االستثمار 
في البنى التحتية أو مواكبة التكنولوجيا. وفي حين أن الوصول إلى 

الطاقة الكهربائية شبه شامل في عدد من بلدان المنطقة، ال يتجاوز 
50 في المائة في البلدان األقل نموًا و38 في المائة في السودان 

و30 فــي المائــة فــي الصومــال. وتتوفــر عّدة ُنُظم دون إقليمية للربط 
الكهربائي في المشرق العربي والمغرب العربي وفي بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، لكّنها لألسف تغفل البلدان األقل نموًا، فتفوتها 

فرصة الحصول على طاقة كهربائّية آمنة وفعالة بكلفة ميّسرة، 
والحصول على طاقة نظيفة، وزيادة فرص العمل32. وتبرز تحديات 
أيضًا في جعل التكنولوجيات متاحة بأسعار معقولة للمستخدمين. 

ويقّل متوسط مجموع التدّفقات الرسمّية المخّصصة للبنى التحتية 
)المؤشر 9-أ-1( في البلدان األقل نموًا كثيرًا عما هو عليه في المشرق 

العربي والمغرب العربي.

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 9

اتخاذ خطوات جادة لتحقيق التكامل االقتصادي: . 1

إنعاش االلتزام بالتكامل اإلقليمي، ومواءمة خطط التنمية الوطنية 	 
والجهود الرامية إلى مواءمة التنظيمات عبر الحدود، وتبسيط 
ُظم اللوجستية والجمركية، وتيسير حركة األشخاص والسلع. النُّ

وضع ُنظم نقل متعددة األنماط وإنشاء شبكات كهربائّية إقليمية 	 
وتركيب بنية إقليمية لإلنترنت )العمود الفقري اإلقليمي ونقاط 

التبادل( تربط البلدان العربية إقليميًا وبشبكات عالمية.

التحّول من التصنيع القطاعي إلى السياسات . 2
الصناعية المتكاملة والمستدامة: 

االستثمار في االقتصاد واإلنتاج الدائريين، واالنتقال بالتصنيع إلى 	 
دورة حميدة تحّركها الصناعة الخضراء والتكنولوجيات النظيفة. 

إعطاء األولوّية الستهالك السلع البيئية بكفاءة للحد من النفايات 	 
وإعادة تدويرها.

االستثمار في بناء المهارات الالزمة للصناعات الجديدة، وتجّنب 	 
التراجع المبكر عن التصنيع والتعويض عن الخسائر المحتملة في 

فرص العمل بسبب األتمتة.

وضــع أدوات لدعــم اإلنتــاج الصناعــي اآلمــن بيئيــًا، مثــل 	 
المشــتريات العامــة، واإلعفــاءات الضريبّيــة، والتعريفــات 
والرســوم، وعملّيــات الشــراء المراعيــة للبيئــة، والخطــط 

التجاريــة33.

 تحســين بيئــة العمــل بمــا يســّهل مســاهمة القطــاع الخــاص 	 
فــي الصناعــة والبنــى التحتيــة واالبتــكار، بمــا فــي ذلــك مــن 

خــالل األطــر التنظيميــة والتشــريعية لتيســير االســتثمار 
وإقامة الشــراكات.

استحداث آليات االمتثال الالزمة لكيانات القطاع الخاص أو 	 
تعزيز القائم منها بهدف تحسين االستدامة والمنعة، وتوليد 

فرص العمل الالئق.

 وضع أطــر مّتســقة للسياســات العامة . 3
 بشــأن العلــم والتكنولوجيــا واالبتكار 

وتفعيلهــا: 

 وضــع خّطــة عمــل للتدّخــالت التنظيميــة والحوافز وإشــراك 	 
 أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، وتعزيــز دور النســاء والشــباب 

 فــي البحــث والتطويــر كمــا فــي العلــوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيات.

وفقــًا ألحــدث البيانــات المتوفــرة، ال تتجاوز نســبة النســاء من مجموع 
العامليــن فــي الصناعــة 2.2 فــي المائــة في المملكة العربية الســعودية 

و4.2 فــي المائــة فــي الكويــت. وتصل هذه النســبة إلى 23.6 في 
المائــة فــي الجزائــر و33.1 فــي المائــة في تونس. وفي 10 بلدان 

عربيــة، تتــراوح نســبة النســاء اللواتــي أكملن التعليــم العالي في العلوم 
والهندســة والزراعــة بيــن 34 و57 في المائة.

.UNESCO, 2015b; ILO, 2019 :المصــدر
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تحديد التدّخالت المناسبة إلرشاد خطط البحوث المستقبلية.	 

تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة لدعم الصناعة والتعاون 	 
في ما بين بلدان الجنوب وتسهيل نقل التكنولوجيا.

دمج العلم والتكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية، 	 
ورصد التنفيذ والتقّدم الُمحرز من خالل مؤشرات محددة.

استحداث آليات لتعزيز الربط بين العلوم والسياسات على 	 
المستويات الحكومية كاّفة، بما في ذلك الهيئات التشريعّية، 

واستحداث قوانين الوصول إلى المعلومات وإنفاذها.

دعم المنتديات اإلقليمية لتبادل المعارف بين أصحاب المصلحة 	 
لتوطيد إمكانات الثورة الصناعية الرابعة )الترابط، واألتمتة، 

وتلقين اآللة، والبيانات الفورية(، وتصميم برامج التدريب الالزمة. 

االبتكار: . 4

 تعزيــز االبتــكار مــع التركيــز علــى البحــوث فــي مختلــف 	 
القطاعــات والتخصصات.

 تهيئة بيئة مؤاتية وتحسين منظومات االبتكار، وتشجيع 	 
ريادة األعمال وتيسير تكوين الشركات الناشئة.

 زيادة إمكانية الحصول على االئتمان والخدمات المالية، 	 
وال سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.

 تعزيــز التعــاون فــي مــا بيــن البلــدان فــي مجــال البحث 	 
 والتطويــر، ومواءمــة تبــادل المعــارف والخبــرات وتبســيطها

  فــي مــا بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث، ودعــم برامج 
البحــوث اإلقليميــة. 

مقاصد الهدف 9 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 1-9
إقامة بنــى تحتية جيدة النوعية وموثوقة 

ومســتدامة وقادرة على الصمود، بما في 
ذلك البنــى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، 
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنســان، مع 

التركيز على تيســير ســبل استفادة الجميع منها 
بتكلفة ميســورة وعلى قدم المساواة

 1-1-9
نسبة ســكان الريف الذين يعيشون على بعد 

كيلومتريــن من طريق صالحة لالســتعمال 
فــي جميع الفصول

 2-1-9
عدد الركاب وحجم الشــحنات، بحســب 

النقل* وسيلة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 عدد الركاب بالنقل البّري والنقل بالســكك الحديدّية 
)مليار مسافر-كلم(

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

البلدان.  لجميع 
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

النقل بالسكك الحديدّية النقل البّري

 2-9
تعزيز التصنيع الشــامل للجميع والمستدام، 

وتحقيــق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في 
حّصة الصناعــة في العمالة وفي الناتج المحلي 
اإلجمالي، بما يتماشــى مع الظروف الوطنية، 

ومضاعفــة حّصتها في أقل البلدان نمواً

 1-2-9
القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج 

المحلــي اإلجمالي للفرد **

 2-2-9
العمالة في الصناعة التحويلية كنســبة من 

مجموع العمالة**

الشــكل 2 حجم الشــحنات المنقولة بالنقل البّري والسكك 
الحديدّية )مليار طن-كلم(

الشــكل 3 القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )بالنســبة المئوية(

الشــكل 4 العمالة في الصناعة التحويلية كنســبة من مجموع 
العمالة )بالنسبة المئوية(

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

لجميع البلدان.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات لعام 2017 حسب الناتج المحلي 
اإلجمالي بالدوالر باألسعار الثابتة لعام 2010 )القاسم(، مأخوذة من 

مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 لـ19 بلداً عربياً. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات لعام 2017 حسب الناتج المحلي 
اإلجمالي بالدوالر باألسعار الثابتة لعام 2010 )القاسم(، مأخوذة من 

مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 لـ19  بلداً عربياً. 

 3-9
زيــادة فرص حصول المشــاريع الصناعية 

الصغيرة الحجم وســائر المشــاريع، وال سيما 
فــي البلدان النامية، علــى الخدمات المالية، 

بما فــي ذلك االئتمانات الميســورة التكلفة، 
وإدماجها في سالســل القيمة واألســواق

 1-3-9
نســبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع 

القيمــة المضافة من الصناعات
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 4-9
تحســين البنى التحتية وتحديث الصناعات 

بحلول عام 2030 من أجل تحقيق اســتدامتها، 
مع زيادة كفاءة اســتخدام الموارد وزيادة 

اعتمــاد التكنولوجيات والعمليات الصناعية 
النظيفة والســليمة بيئياً، ومع قيام جميع 

البلــدان باتخاذ إجراءات وفقاً لقدراتها

 5-9
تعزيز البحث العلمي وتحســين القدرات 

التكنولوجيــة في القطاعات الصناعية في 
جميع البلدان، وال ســيما البلدان النامية، بما 
في ذلك، بحلول عام 2030، تشــجيع االبتكار 

والزيادة بنســبة كبيرة في عدد العاملين في 
مجال البحث والتطوير لكل مليون شــخص، 
وزيــادة إنفاق القطاعين العام والخاص على 

البحث والتطوير

 1-4-9
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون لكل وحدة 

ــة المضافة من القيم

 1-5-9
اإلنفــاق على البحــث والتطوير كنســبة من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي

 2-3-9
نســبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها 

قرض أو خط ائتمان

الشــكل 6 انبعاثات ثاني أكســيد الكربون لكل وحدة من القيمة 
المضافــة التصنيعية )كيلوغرامات ثاني أكســيد الكربون لكل 

دوالر باألســعار الثابتة لعام 2010)

الشــكل 7 اإلنفاق على البحث والتطوير كنســبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )بالنســبة المئوية(

نســبة الصناعــات الصغيــرة الحجم التــي لها قرض  الشــكل 5 
أو خط ائتمان )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب القيمة المضافة التصنيعية 
لعام 2015 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 
مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

 للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 للبلدان التالية: 
األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والعراق 

وُعمــان وقطر والكويت ولبنــان ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية واليمن. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2015 بمعادل القوة الشــرائّية للدوالر باألســعار الثابتة لعام 2011 

)القاســم(، مأخوذة من مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكورة للبلدان التالية: المغرب )2010(، دولة فلســطين والكويت 

والمملكة العربية الســعودية )2013(، البحرين )2014(، تونس وُعمان 
وقطــر )2015(، اإلمارات العربية المتحدة )2016(. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2013 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 
مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التاليــة: العــراق )2011(، األردن وتونس ولبنان والمغرب واليمن )2013(، 

موريتانيا )2014(، مصر )2016(. ووفقاً لشــعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحــدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، يبّين هذا 
المؤشــر مدى اّتســاع نطاق خدمة المؤسسات المالية "للصناعات 

الصغيرة الحجم". ويســهم هذا المؤشــر، مع المؤشر 9-3-1، في تأكيد 
الرســالة األساســية للهدف 9-3 التي تشّجع على زيادة فرص حصول 

"الصناعــات الصغيرة الحجم" على الخدمات المالية.
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

9-أ 
تيســير تطوير البنى التحتية المستدامة 

والقــادرة على الصمود في البلدان النامية 
من خالل تحســين الدعم المالي والتكنولوجي 

والتقنــي المقّدم للبلدان األفريقية، وأقل 
البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الســاحلّية، 

والــدول الجزرية الصغيرة النامية

9-ب 
دعم تطويــر التكنولوجيا المحلية والبحث 

واالبتــكار في البلدان النامية، بما في ذلك 
عــن طريــق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث 

السياســات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة 
للســلع األساسية بين أمور أخرى

9-أ-1 
مجمــوع الدعم الدولي )المســاعدة 

اإلنمائيــة الرســمّية باإلضافة إلــى التدّفقات 
الرســمّية األخــرى( إلى البنــى التحتية

9-ب-1 
نســبة القيمــة المضافــة للصناعة 

التكنولوجيــة المتوســطة والمتقّدمــة من 
مجمــوع القيمــة المضافة

 2-5-9
العاملــون فــي مجال البحــث )بمكافئ 

الــدوام الكامل( لكل مليون نســمة

الشــكل 9 مجموع التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى 
التحتية، حســب البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات باألســعار 

الثابتة لعام 2017)

الشــكل 10 نســبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية 
 المتوســطة والمتقدمة مــن مجموع القيمة المضافة 

)بالنســبة المئوية(

الشــكل 8 العاملون في مجال البحث بمكافئ الدوام الكامل 
)لكل مليون نسمة(

مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة 

للبلدان التالية: ُعمان )2010(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي 
والسودان والجمهورية العربية السورية والصومال والعراق ودولة 

فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب القيمة المضافة التصنيعية 
لعام 2016 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 

مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 للبلدان التالية: األردن 

واإلمــارات العربية المتحــدة والبحرين وتونس والجزائر والعراق وُعمان 
وقطر ودولة فلســطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب والمملكة 

العربية الســعودية واليمن. ووفقاً لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 
)United Nations Statistics Division, 2019b(، نســبة القيمة المضافة 

للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتّقدمة من مجموع القيمة المضافة 
التصنيعية اإلجمالية هي نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية 

المتوســطة والمتّقدمة والقيمة المضافة التصنيعية. وتنطوي التنمية 
الصناعيــة عمومــاً على انتقال هيكلي من األنشــطة القائمة على الموارد 

واألنشــطة التي تســتخدم التكنولوجيا على نحو متواضع إلى األنشطة 
التكنولوجية المتوســطة والمتّقدمة. ويضمن هيكل إنتاج حديث ومرّكب 
إلــى حٍد بعيد فرصاً أفضل لتنميــة المهارات واالبتكار التكنولوجي. إضافًة 

إلى أّن األنشــطة الصناعية التكنولوجية المتوســطة والمتّقدمة تندرج 
ضمــن نطاق الصناعات التحويلّيــة ذات القيمة المضافة المرتفعة، 

التــي تتمّيز باســتخدام التكنولوجيا علــى نحو أكبر، وبإنتاجية عمل أعلى. 
كذلــك تعكس زيادة حّصة قطاعات الصناعة التكنولوجية المتوســطة 

والمتّقدمة أثر االبتكار.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b( ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الكويت )2012(، دولة فلســطين )2013(، البحرين 
)2014(، تونــس وُعمــان وقطر )2015(، األردن واإلمارات العربية المتحدة 

والعراق ومصر والمغرب )2016(.  
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9-ج 
تحقيــق زيادة كبيرة في فرص الحصول على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والســعي 
إلى توفير فرص الوصول الشــامل والميسور 

إلى شــبكة اإلنترنت في أقل البلدان نمواً 
بحلول عام 2020

9-ج-1 
نســبة الســكان المشــمولين بشبكة 

الهاتــف المحمــول، بحســب التكنولوجيا

الشــكل 11 نسبة السكان المشــمولين بشبكة الجيل الثاني 
للهاتف المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الثالث للهاتف 

المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول 
على األقل )بالنســبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

.)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b

تغطية شــبكة الجيل الثاني: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيماً بيانية ُســّجلت في األعــوام المذكورة للبلدان التالية: جيبوتي )2012(، 

ليبيــا )2013(، الصومــال )2014(، العراق ولبنان )2015(، األردن واإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية الســورية 

والســودان وُعمان ودولة فلســطين وقطر والكويت ومصر والمغرب 
والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن )2016(.  

تغطية شــبكة الجيل الثالث: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيمــاً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميــع البلدان العربية ما عدا جزر القمر.

تغطية شــبكة الجيل الرابع: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيمــاً بيانية ُســّجلت في عــام 2017 لجميع البلدان العربية ما عدا دولة 

فلسطين )2016(.  

عن حجم االقتصاد وعدد األشــخاص الذين يعيشــون في بلد أو منطقة معّينة. وبالتالي، ترجمة األرقام المعروضة ليس ببســاطة اعتقاد أّن األرقام األعلى تعكس بالضرورة حااًل  * يبّين المؤشــر 9-1-2 الترابطية بين البنى التحتية، فضال ً
أفضــل؛ بل ينبغي النظر إلى األرقام بالنســبة لحجــم البلدان/المنطقة واحتياجاتها.

** وفقاً لشــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، "القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي هي نســبة بين القيمة المضافة التصنيعية والناتج المحلي اإلجمالي، 
باألســعار الثابتة للدوالر لعام 2010. والقيمة المضافة التصنيعية مؤشــر معترف به ومســتخدم على نطاق واســع من قبل الباحثين وواضعي السياســات لتقييم مســتوى التصنيع في بلد ما. وتعكس حّصة القيمة المضافة التصنيعية 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي دور الصناعــة التحويليــة فــي االقتصــاد والتنمية الوطنية في البلد عموماً". كذلك تؤّكد البيانات الوصفّيــة أّن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية كحّصة في مجموع القوى العاملة تمّثل إســهام الصناعة 
التحويلية في خلق فرص عمل" )المرجع نفســه(. ويختلف تفســير المؤشــرين 9-2-1 و9-2-2 بين البلدان المتقّدمة والبلدان النامية. فبالنســبة إلى البلدان النامية، كل ما كانت قيمة كل من المؤشــرين أعلى، كان األداء أفضل. أما في 

البلدان المتقّدمة/الصناعية، فُيعتبر األداء جيداً في حال كان المؤشــر الثاني مرتفعاً والمؤشــر األّول مرتفعاً أيضاً، ولكن عندما يكون المؤشــر الثاني منخفضاً، يمكن أن يكون المؤشــر األول منخفضاً أو مرتفعاً حســب هيكلية االقتصاد 
)إذا كان االقتصــاد مثــًال مســتنداً إلــى قطاعــات تعتمد على كثافة رأس المال أو مشــجعاً لها، بداًل من القطاعات التي تعتمــد على كثافة اليد العاملة، وما إلى ذلك(.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينّية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 9-1-2 ]عدد الركاب وحجم الشــحنات، بحســب وســيلة النقل[، و9-2-1 ]القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد[، و9-أ-1 ]مجموع الدعم الدولي التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى التحتية )مليون 

دوالر باألســعار الثابتة لعام 2016([، و9-ب-1 ]مجموع التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى التحتية، حســب البلدان المتلقية )مليون دوالر باألســعار الثابتة لعام 2017([ و9-ج-1 ] نســبة الســكان المشــمولين بشــبكة الجيل الثاني للهاتف 
المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الثالث للهاتف المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول على األقل )نســبة مئوية([.  
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نعتزم العمل من اآلن وحتى عام 2030، للقضاء على الفقر والجوع 
في كـل مكـان؛ ومكافحـة أشكال عدم المساواة داخل البلدان وفيما 

بينها؛ وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع؛ وحماية 
حقوق اإلنسان والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

النساء والفتيات؛ وكفالة الحماية الدائمة لكوكب األرض وموارده 
الطبيعية. ونعتزم أيضًا تهيئة الظروف المناسبة للنمو االقتصادي 
المستدام والمطرد الذي يشمل الجميع، ولالزدهار العميم وتوافر 
فرص العمل الكريم للكافة، مع مراعاة مختلف مستويات التنمية 

والقدرات الوطنية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة لعام 2030
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 الهدف 10: الحد من انعدام المســاواة داخل البلدان 
وفيما بينها

تتفاوت مستويات الدخل والحصول على الموارد والخدمات والمشاركة في الحياة السياسية إلى حٍد بعيد في البلدان العربية 
وفي ما بينها. وتنتج أوجه عدم المساواة فوارق بين الطبقات وبين الجنسين وبين المناطق الجغرافية. وعلى الرغم من قّلة 

القياسات الرسمية لعدم المساواة، يصعب إخفاء الفجوات اآلخذة في االتساع بين مختلف الفئات االجتماعية والمناطق، التي 
تقّوض التماسك االجتماعي واالزدهار االقتصادي واالستقرار السياسي. ويتطّلب تقليص أوجه عدم المساواة إعادة التأكيد على 

دور الدولة بوصفها الضامن للمساواة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وتنفيذ السياسات الالزمة إلعادة توزيع الموارد 
على نحو منصف. وهذه العملية سياسية في المقام األول. وعلى الصعيد الوطني، ال بد من تغييرات هيكلية في االقتصادات 
والمؤسسات، وتغييرات اجتماعية وقانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز. ومن الضروري أيضاً وضع آليات عالمية داعمة. 

وقائع

يالحظ تباعد على الصعيد الوطني بين النمو 
االقتصادي والحركة البطيئة لدخل األسر، ما يدّل على 
أّن النمو االقتصادي يرّكز على الثروة ويخفق في الحد 

من عدم المساواة1.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

تتســع الفجــوة القائمــة بيــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 
اإلجمالــي ومتوســط دخــل األســر، وال ســيما فــي البلــدان المتوســطة 

الدخــل مثــل العــراق ومصــر. ففــي مصــر شــهدت األســر نمــوًا فــي 
الدخــل الحقيقــي يناهــز 30 فــي المائــة علــى مــدى 25 عامــًا مقارنــًة 

بنمــو بلــغ 70 فــي المائــة علــى صعيــد االقتصــاد ككل2.

الضرائب

تفــرض الضرائــب علــى نحــو تنازلــي، معظمهــا مــن الضرائــب غيــر 
المباشــرة و/أو الضرائــب علــى األربــاح. وال تتوافــر أدّلــة كافيــة علــى 

تطبيــق سياســات ضريبّيــة تصاعدّيــة تســتهدف األكثــر ثــراًء5. وتــكاد 
الضرائــب التصاعدّيــة علــى التــركات تكــون غائبــة، مــا يســهم فــي 

زيــادة تركيــز الثــروة وفــي حرمــان الــدول مــن تحصيــل المزيد من 
األمــوال العامة6.

حصــل 94 فــي المائــة مــن ســكان المــدن فــي المنطقة 
فــي عــام 2015 علــى الحــد األدنــى من خدمــات مياه 

الشــرب مقابــل 77.5 فــي المائــة مــن ســكان الريف، 
 حيــث اقتصــر الحصــول علــى الكهربــاء علــى 

80 فــي المائة.

تتعرض الفتيات في المناطق الريفية األشد فقرًا، أكثر 
من المناطق الحضرية، للتســّرب من الدراســة، والزواج 

واإلنجــاب فــي ســن مبكرة، والعمــل في القطاع غير 
النظامــي، والمضاعفــات أثنــاء الوالدة، والعنف7.

%8.3 في المناصب اإلدارية 

تحــّل البلــدان العربيــة فــي المراتــب األخيــرة عالميــًا فــي تقريــر 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي عن الفجوة بين الجنســين. فمتوســط 

عــدد النســاء فــي المناصــب اإلداريــة هــو األدنــى فــي العالم، ال 
 يتجــاوز 8.3 فــي المائــة مقابــل متوســط عالمــي يبلــغ 27.6 

فــي المائة8.

سّجلت المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق 
الدخل في العالم. وفي بعض البلدان، تستأثر نسبة 10 
في المائة من أصحاب الدخل األعلى بأكثر من 60 في 

المائة من الدخل القومي3. 

يرتفــع عــدم المســاواة فــي الحصــة مــن الدخــل 
القومــي بيــن أعلــى 10 فــي المائــة وأدنــى 50 فــي 

المائــة مــن ســلم التوزيــع، إذ يتــراوح نصيــب الفــرد 
بيــن 68 فــي المائــة و9 فــي المائــة فــي قطــر؛ وبيــن 
62 فــي المائــة و8 فــي المائــة فــي المملكــة العربيــة 

 الســعودية؛ وبيــن 57 فــي المائــة و11 فــي المائــة 
 فــي لبنــان؛ وبيــن 53 فــي المائــة و12 فــي المائــة 

 فــي البحريــن؛ وبيــن 50 فــي المائــة و14 فــي المائة 
فــي اليمن4.

 10%

 10%
 50%
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قياس الهدف 10 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

عدم مساواة بين الفئات

أسفرت أوجه عدم المساواة في الفرص، بما في ذلك فرص الحصول 
على الخدمات الصحية والتعليم والعمل الالئق، عن فوارق شاسعة 

ضمن الفئات االجتماعية والديمغرافية وفي ما بينها. فنسبة كبار السن 
الذين يحصلون على استحقاقات المعاشات التقاعدية في السودان، 

ودولة فلسطين، وموريتانيا، واليمن هي دون 10 في المائة9.

بلغ متوسط كلفة تحويالت المهاجرين كنسبة من 
المبالغ المحّولة 6.8 في المائة في عام 2017 في 

المنطقة العربية، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 8.09 في المائة، 
لكنه أكثر من ضعف المقصد العالمي10.

يبلغ عدم المساواة بين مجموعات بلدان المنطقة حدًا 
مرتفعًا، وهو في تزايد. وفي عام 2010، بلغ نصيب 
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في بلدان التنمية 
البشرية المرتفعة ثالث عشرة مرة ما كان عليه في 

بلدان التنمية البشرية المنخفضة. وبحلول عام 2017، 
اتسع الفارق بنحو عشرين مرة. 

يقــارب مســتوى مشــاركة البلــدان العربيــة فــي 
 المؤسســات الماليــة العالميــة المتوســط العالمــي، 

ولكــّن حقوقهــا فــي التصويــت أقل نســبيًا. والبلدان 
 العربيــة األقــل نمــوًا هــي فــي الموقــع األضعف من 

حيــث العضويــة وحــق التصويت11.

المساعدات الثنائية

ذهــب ثلــث إجمالــي المســاعدات الثنائّيــة التــي قدمتهــا بلــدان 
عربيــة فــي عــام 2016 إلــى بلــدان عربيــة أخــرى. أمــا المســاعدات 
التــي تخصصهــا المؤسســات اإلنمائيــة العربيــة للبلــدان الناميــة، 

 فذهبــت نســبة 54 فــي المائــة منهــا إلــى بلــدان عربيــة فــي 
عــام 2017 12. 

 تتوفــر بيانــات عــن 3 مــن 11 مؤشــرًا13، وعــن 3 مــن 10 مقاصــد 
للهــدف 10.

الهــدف 10 هــو هــدف مرّكــب ومتشــعب المفهوم، يتناول أوجهًا 
متعددة لعدم المســاواة، مشــمولة في أهداف أخرى. وفي حين 

يتنــاول الهــدف 10 فــوارق الدخــل وأهمية زيادة دخــل الفئات الفقيرة، 
فهــو ال يقيــس ثــروات أصحــاب الدخــل األعلى وال توزيع الموارد 

االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أّن الثراء وســوء التوزيع قد يكونان 
مصــدر أوجه أخرى لإلقصاء. 

لذلك، ال بّد من تركيز العمل على وضع تصّور واضح وتصميم 
منهجيات وأدوات لقياس عدم المساواة وتحديد المؤشرات التي 

تعبر عن التوزيع األّولي للنفوذ والموارد، ومدى تأثيره على تعميق 
عدم المساواة أو تقليصه. 

 ويتنــاول أكثــر مــن نصــف مقاصــد الهــدف 10 ديناميــات فــي ما 
ُظــم العالميــة الماليــة أو التجاريــة   بيــن البلــدان أو متصلــة بالنُّ

 )المقاصــد 10-5، و10-6 و10-7، و10-أ، و10-ب، و10-ج(. لذلــك 
من الضروري تعميق الروابط في رصد الهدف 10 بين المؤشرات 
الوطنيــة والمؤشــرات العالميــة بهــدف وضــع محصلــة الرصــد فــي 

الســياق الصحيــح.

وفــي مــا يلــي اإلشــكاليات التــي يطرحهــا قيــاس الهدف 10 في 
المنطقــة العربية:

ال تتوفر اإلحصاءات بشكل منهجي لتغطية المنطقة، ونادرًا 	 
ما تكون مفّصلة حسب الجنس أو الفئة أو العرق أو األصل أو 

االنتماء اإلثني أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك. 
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فــي لبنــان، حــاز أغنــى 1 فــي المائــة و10 في المائة من الســكان البالغين 
فــي المتوســط 24 فــي المائــة و57 فــي المائــة بالتوالي من الدخل 
القومــي فــي عــام 2016، وأكثــر مــن 45 فــي المائة و70 في المائة 

بالتوالــي مــن مجمــوع الثروات الشــخصية. وهــذه األرقام هي حصيلة 
دراســة اســتخدمت بيانــات ماليــة لتصحيح التحيــز الناجم عن نقص 

التغطية في المســوح األســرّية. 

 World Inequality ؛ بيانــات محّدثــة مــنAssouad, 2018a :المصــدر
.Database, 2016a

العوائق الرئيســية أمام الحّد من انعدام المســاواة داخل البلدان وفيما 
بينهــا في المنطقة العربية

الحــد مــن عــدم المســاواة هــو جزء ال يتجّزأ من تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة الســبعة عشــر، فهذه األهداف هي "للجميع". ويعّزز 

الهدف 10 فهم أوجه عدم المســاواة في اإلمكانات البشــرية، وفرص 
الوصــول إلــى الخدمــات والموارد، والتمثيل فــي الحياة االجتماعية 

والسياســية واالقتصادية والمشــاركة فيها. 

ويرتبــط تحقيــق هــذا الهــدف ارتباطًا وثيقــًا بتحقيق الهدف 16، 
بالنظــر إلــى أهمّيــة السياســات التمثيليــة، ودور الدولة في ضمان 
العدالــة االجتماعيــة والمســاواة أمــام القانون، وتأمين حد أدنى 

منصــف مــن الحمايــة االجتماعية والتوزيع العادل لالســتحقاقات. 

وتواجه المنطقة العربية في عدم المساواة والتهميش شاغاًل أساسيًا، 
إذ يختلف حسب الفئات االجتماعية والمناطق الجغرافية مدى 

الوصول إلى النفوذ االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وضمنه 
النفوذ الذي يخّول معالجة البعد البيئي في التنمية. ومن األمثلة 

على هذه الفئات النساء والفتيات، والنساء الريفّيات، والنساء ذوات 
اإلعاقة، واألقلّيات العرقية والدينّية، والعّمال المهاجرون، واألشخاص 

الذين يعيشون في الفقر، والذين يعيشون في مناطق جغرافية 
مهمشة. والمساواة التي توجد لها ضمانات دستورية في معظم 

البلدان العربية، تبقى بحاجة إلى آليات فعالة ومؤسسات شفافة 
تضمن اإلنفاذ وتعّمم العدالة على الجميع.

يغّطــي الهــدف 10 نطاقــًا واســعًا يبدأ من المناطــق الجغرافية داخل 
البلد الواحد، ويشمل المستويين الوطني والعالمي. وللهياكل العالمية 

تأثير في التقّدم على الصعيد الوطني. ويجري تحديد العوائق 
التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وفقًا لمسار التنمية في كل 
بلد، ولتأثير العوامل الجيوسياسية والصراعات وُنُظم الحوكمة 

االقتصادية العالمية. ومن شأن إصالح الهياكل االقتصادية العالمية 
للحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان والمناطق أن يؤّثر تأثيرًا 

مباشرًا في التنمية الوطنية. ومن العناصر األخرى األساسية للهدف 10 
االلتزامات العالمية واإلقليمية لمساعدة البلدان النامية والبلدان األقل 

نموًا، ولتبادل المعارف والتكنولوجيات، وكذلك لدعم هياكل اإلدارة 
العالمية األكثر شمواًل، على النحو المبّين في الهدف 17. 

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 10 في المنطقة العربية

دور الدولة والسياسات المالية

فــي البلــدان العربيــة نمــاذج لإلنفــاق علــى الخدمــات العامــة والدعــم والتوظيف فــي القطاع العام، لكن هذه التدابيــر لم تقّلص الفوارق 
بين مختلف الفئات االجتماعية. ولم ُتبذل جهود إلعادة هيكلة االقتصادات بهدف تعزيز االزدهار والنمو الشامل )الهدف 8(. وقد 

جرى تصميم الممارسات الُمّتبعة حاليًا في السياسات المالية والنقدية الحتواء النفقات العامة والعجز في الميزانية والديون 
الحكوميــة والتضّخــم. وتســّجل المنطقــة العربيــة أعلــى نســبة لإلنفــاق العســكري فــي العالم، قاربت 6.2 في المائة مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2016، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 2.06 في المائة15. لكن اإلنفاق على الحماية االجتماعية منخفض نسبيًا، إذ 
يقــارب 2.5 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )باســتثناء خدمــات الرعايــة الصحيــة(16. ويبقى تأثير سياســات كهذه على 

توزيــع الثــروات بيــن المناطق والفئات االجتماعية محدودًا عمومًا. 

ال تزال مسوح األسر الطريقة الراجحة لجمع البيانات، ما يحجب 	 
عدم المساواة داخل األسرة الواحدة، وال سيما في صفوف 

النساء واألطفال.

تصلح مؤشرات الهدف 10 لتقييم الفقر أكثر مّما تصلح لتقييم عدم 	 
المساواة. فهي تركز على شمول أشد الفئات فقرًا، أكثر مما تركز 
على الدخل النسبي وتوزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع. 

يؤدي التركيز على أشد الفئات فقرًا في البلدان حيث متوسطات 	 
الدخل القومي مرتفعة ومتصاعدة، إلى حرف االنتباه عن اّتساع 

الفجوة بين األغنياء والفقراء، وعن تقّلص الطبقة الوسطى14.

يقتصــر ذكــر الهجــرة اآلمنــة والمنظمة والنظاميــة، رغم أهميتها 	 
 ألهــداف التنميــة المســتدامة، علــى مقصــد واحــد فــي إطار 

الهــدف 10. والمؤشــران اللــذان يقيســان تكاليــف التوظيــف التي 
يتحملهــا الموظــف )10-7-1( وعــدد البلــدان التــي نفذت سياســات 
هجــرة متســمة بحســن اإلدارة )10-7-2(، قاصــران عــن رصد مدى 

تطبيــق معاييــر الهجــرة اآلمنــة والمنتظمــة والنظاميــة. ويؤّدي 
غيــاب التصنيــف حســب وضــع الهجــرة في مؤشــرات جميع 

أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر إلــى إقصــاء الهجرة 
والمهاجريــن مــن القيــاس، ومــن تحليــل السياســات المتكاملة 

والتخطيــط لها.
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 ويؤّدي ما تشــهده الدول العربية من المركزية في صنع السياســات إلى مفاقمة عدم المســاواة على المســتوى دون الوطني. 
وغالبًا ما تجّلت المركزية في سياسات وميزانيات وممارسات تمّيز المركز أو مناطق جغرافية قليلة على أخرى. 

غير أن الالمركزية والالمركزية المالية تتطلب حكومًة مركزية فاعلة وتمثيلية. ويؤّدي ضعف التمثيل السياسي، وال سيما تمثيل 
الفئات المهّمشة، ونفوذ النخبة على القرارات األساسية في جميع أنحاء المنطقة إلى الحد من قدرة الدولة على االضطالع بدورها 

المركــزي فــي إعــادة توزيــع الثــروة مــن أجــل التنميــة. وينتــج ذلك تدنيًا في فعالية مؤسســات الدولة، ويفرض قيــودًا على الحوكمة 
الديمقراطية وعلى مشاركة المواطنين على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية. فمنذ عام 2010، تجتاح المنطقة 

انتفاضات، ويعّبر الناس عن مظالم بالغة، مطلقين صرخة واضحة للمزيد من الشفافية، والمرونة في مؤسسات الحكومة المحلية، 
إضافًة إلى توزيع الثروات على نحو أكثر عداًل وخدمات ذات نوعية جيدة.

بنية االقتصاد وإيجاد فرص عمل ونوعية التعليم

تؤّدي بنية االقتصادات العربية، التي تعتمد على الريع أو تقتصر على أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة تتيح عددًا محدودًا من 
فرص العمل، إلى إقصاء أعداد كبيرة من السكان. وفي عام 2016، سّجلت المنطقة أعلى معّدل للبطالة في العالم بلغ 10.3 في 

المائة، أي ضعف المتوسط العالمي17. وفي الكثير من األحيان، يعلق الفقراء في العمالة غير النظامية أو المتقّطعة، فيبقون عرضة 
لمزيد من الفقر وعدم المساواة في الحصول على الخدمات. وتقّدر العمالة غير النظامية في المنطقة بطرق مختلفة بنسبة 45 أو 

65 في المائة، وذلك باستثناء القطاع الزراعي18. ومن األدّلة األخرى على اإلقصاء اقتصار الحصول على القروض أو التسليفات 
على نسبة ال تتجاوز 16 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي أنها األدنى بين جميع المناطق في العالم19.

وُتستخدم الموارد النفطّية في بعض البلدان العربية، وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، للحد من الفقر وتوسيع نطاق 
الرعاية الصحية والتعليم. غير أن ذلك لم يترافق مع تقدم على مسار اإلدماج السياسي وإعمال حقوق اإلنسان.  ففي البلدان الغنّية 

بالنفط فوارق كبيرة بين المواطنين والعّمال المهاجرين. وُيستبعُد أن تنتقل المنافع المتأتية من النفط واإلنفاق العام إلى األجيال 
المقبلة، بالنظر إلى تناقص االحتياطي أو نفاده، ما يجعل تحقيق المساواة عبر األجيال صعبًا. 

وفي البلدان المتوسطة الدخل والبلدان األقل نموًا، ُيمعن ضعف الحماية االجتماعية )الهدف 1( وانخفاض نوعية التعليم الرسمي 
)الهدف 4( في تهميش الفقراء. وأسفر التوّسع السريع في التعليم الخاص خالل العقد الماضي، بما يتطلبه من موارد إضافية 

للتدريــس الخصوصــي وغيــره مــن العناصــر الالزمــة للنجــاح، عــن قطــع الطريق إلــى التعليم العالي أمام الفئــات المحرومة. وتضيق 
 الخيارات أكثر أمام تالميذ المناطق الريفية. وفي مصر، يبلغ احتمال أن يرتاد فرد من الفئة الميسورة الجامعة 97 في المائة، 

مقابل 9 في المائة لفرد من الفئة غير الميسورة20.

القوانين واألعراف والمواقف

يجتمع التمييز على أساس الجنس وغيره من الصفات، بما في ذلك الهوية الدينية والطائفية واإلثنّية، مع ضعف البنى السياسية 
التمثيلية، ليعّمق اإلقصاء االجتماعي والسياسي. فالتمييز ضد المرأة في القوانين ترّسخه أعراف اجتماعية تهّمش المشاركة 

االقتصادية والسياسية للمرأة وتعّرضها للمزيد من العنف. وقليلة هي القوانين التي تجّرم التمييز على أساس الجنس أو اإلعاقة 
أو الهوية الدينية أو الطائفية أو غير ذلك. وحيث تتوفر هذه القوانين، قد ال يتم إنفاذها على نحو صحيح، ما يقّوض المواد 
الدستورية التي تكفل المساواة أيًا تكن الهوية االجتماعية أو الوضع االجتماعي. وتسّجل المنطقة أدنى المعّدالت في العالم 

لمشاركة المرأة في المجال االقتصادي، وكذلك في البرلمانات، فال تتخّطى نسبة المقاعد التشريعّية الوطنية التي تشغلها النساء 
19.4 في المائة21.

ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الوصم االجتماعي واإلقصاء، إضافًة إلى عوائق مادية تحول دون إدماجهم في سوق العمل 
ُظم التعليمية والحياة العامة. وفي تســعة من أصل عشــرة بلدان تتوفر عنها بيانات، ال يتجاوز معّدل عمالة األشــخاص ذوي  والنُّ

اإلعاقة 14 في المائة للنساء و34 في المائة للرجال، بل هو غالبًا أقل بكثير22.

وال يزال محدودًا إدماج حقوق اإلنسان العالمية في المناهج التعليمية لترسيخ قيم المساواة والقبول والحقوق للجميع، أيًا تكن 
الهوية أو المكانة )الهدف 4(. 

نظام دولي غير متوازن

يؤّدي التحيز في ُنُظم الحوكمة االقتصادية العالمية إلى الحد من تمثيل البلدان النامية ومشاركتها في صنع القرارات، ويضعف 
المساءلة على الصعيد العالمي، وال سيما في ما يتعّلق بقضايا التجارة والملكية الفكرية. وُيعنى الهدفان 10 و17 بمعالجة أوجه 

القصور هذه. وتشّكل األوضاع العالمية أطر االقتصاد الكّلي والسياسات في البلدان العربية، وتحّدد شكل بنية اقتصاداتها، وكذلك 
تحّد من قدرتها على تعبئة الموارد. وأثر الحوكمة غير المتوازنة على صعيد التجارة العالمية ملموس ال على الصعيد الوطني 

فحسب، إّنما على صعيد أكثر الفئات عرضة للمخاطر داخل البلدان أيضًا، مثل صغار المزارعين، الذين يعانون حرمانًا شديدًا، من 
أســبابه تدابيــر الحمايــة التــي تتخذهــا البلــدان األغنــى واألقــوى.

ولهذا االختالل عواقب وخيمة على البلدان األقل نموًا، األكثر حاجًة إلى موارد دولية إضافّية، لكّن األقّل تمثياًل في المحافل التي 
تقّرر كيفّية استخدام هذه الموارد. وتحتاج هذه البلدان إلى معونة دولية كبيرة على سبيل المثال، لكّن تقديم معونات كهذه في 

تناقص على الصعيد العالمي. ودولة فلسطين ليست عضوًا وال تملك حقوق تصويت في أي مؤسسة مالية عالمية23.
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عرضة لإلهمال
مــن مظاهــر عــدم المســاواة فــي المنطقــة العربيــة غياب ُنُظم 

الحمايــة االجتماعيــة التــي تخّفــف مــن وطــأة التهميــش واإلقصاء. 
ويتفاقــم عــدم المســاواة بفعــل التمييــز علــى المســتويين القانوني 

واالجتماعــي. وهكــذا، تبقــى فئــات ومجموعــات اجتماعيــة عديدة 
عرضــة لإلهمــال فــي مجــاالت تشــملها أهــداف التنمية المســتدامة. 
ومــن هــذه الفئــات النســاء والفتيــات والفقراء واألشــخاص ذوو 

اإلعاقــة وكبــار الســن واألطفــال والشــباب ومن هم خــارج العمل 
النظامــي والعّمــال المهاجــرون والالجئــون والنازحــون داخليًا 

وســكان األحيــاء الفقيرة. 

الصراعات العنيفة واقتصادات الحرب

ُتفاقم الصراعات في المنطقة اإلقصاء والتهميش. ويسّبب تدهور الظروف االقتصادية والسياسية نكوصًا في المكاسب اإلنمائّية. 
وتؤّدي التكاليف المادية والبشــرية للصراع، واألضرار التي يلحقها بالمؤسســات والبنى التحتية، إلى اّتســاع الفوارق داخل البلدان 

المتأّثرة بالصراع، وبين هذه البلدان والبلدان األخرى. كذلك يواجه النازحون داخليًا عقبات متعددة على مستوى الوصول إلى 
الخدمات والحصول على عمل. وتواجه األعداد الكبيرة من الالجئين في المنطقة الكثير من أشكال اإلقصاء، التي تتفاقم بفعل عدم 

امتالكهم وثائق رسمّية، وُتعّزز بفعل السياسات التمييزية والتعّصب االجتماعي. وبحلول عام 2016، ُحرم حوالي 15 مليون طفل في 
المنطقة من الفئة العمرية 5 إلى 14 سنة من التعليم بسبب الصراع، معظمهم في الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن24. 

في عام 2019، كانت المنطقة العربية تؤوي أكثر من 40 مليون مهاجر، 
أي نحو 15 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين المنتشرين في 

جميع أنحاء العالم، البالغ 272 مليونًا. وقد هاجر حوالي 32 مليون 
شخص من البلدان العربية، 45 في المائة منهم داخل المنطقة. وتوفر 
األنماط واالّتجاهات المرّكبة للهجرة فرصًا للتنمية، ولكنها أيضًا تطرح 

تحديات ما لم تجِر إدارتها على نحو سليم. وفي عام 2018، دخل 
المنطقة العربية أكثر من 54 مليار دوالر من التحويالت المالية، أي قرابة 

ضعف قيمة المساعدة اإلنمائّية الرسمّية والمعونات. وتواجه دول في 
جميع أنحاء المنطقة تحديات كبيرة، تعوق التنمية، وتوّسع الفوارق بين 

المهاجرين. ومن هذه التحديات رسوم االستقدام المرتفعة التي تقع 
على عاتق المهاجرين، وظروف العمل السيئة، وال سيما في حالة العّمال 

من ذوي المهارات المتدنية، والفجوات الكبيرة في األجور بين العّمال 
المهاجرين وغير المهاجرين، وضيق فرص الحصول على الخدمات 
األساسية واالستفادة من آليات العدالة، ومحدودية حرية التجمع.

 فــي المغــرب، انخفضــت معّدالت وفّيات األمهات بشــكل كبير، 
وُيعــزى ذلــك علــى نحو أساســي إلى انخفــاض معّدل وفّيات األّمهات 

فــي المناطــق الريفيــة. ومــع ذلــك، فــي الفترة بين عامي 2015 و2016، 
بلــغ عــدد الوفّيــات الناجمــة عــن مضاعفات الحمل أو الوالدة 44.6 

لــكل 100 ألــف مولــود حــي فــي المناطــق الحضرّيــة مقابل 111.4 في 
المناطــق الريفيــة. وتظهــر هــذه الفجــوة بين األرياف والمدن أيضًا 

في اختالف عدد النســاء الالتي يســتفدن من الرعاية أثناء الوالدة، 
والرعايــة قبــل الوالدة وبعدها.

تشهد المنطقة مستوى مرتفعًا من عدم المساواة في التعليم. فاحتمال 
أن يصل أوالد األسر الميسورة في األردن وتونس ومصر إلى المدارس 

الثانوية يتجاوز 90 في المائة، مقابل 30 و68 في المائة ألوالد األسر 
 غير الميسورة، للفتيان والفتيات على التوالي. وفي العراق، يبلغ احتمال 
 أن يصل أوالد األسر الميسورة إلى التعليم الثانوي 13 في المائة، مقابل 

64 و71 في المائة ألوالد األسر غير الميسورة. 

وينعكس عدم المساواة على مستوى نتائج التعليم في معّدالت إتمام 
المرحلة الثانوّية حيث الفوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق 

الريفية. وتسجل تونس وجزر القمر والسودان والمغرب وموريتانيا 
واليمن أوسع الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية. 

بلغ مجموع ثروة أغنى 42 شخصًا عربيًا 123 مليار دوالر في عام 2017، أي ما عادل مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في جزر القمر والسودان 
وموريتانيا واليمن. 

ولنسبة 40 في المائة من أغنى العرب صالت حالّية أو سابقة بالحكومة أو الدائرة السياسية، ما يشي بترّكز وتداخل في النفوذ السياسي واالقتصادي.

 ESCWA and IOM, 2019; United Nations Population :المصــدر
.Division, 2019; World Bank, 2018

.Ministry of Health in Morocco, 2018 :المصــدر

.Assaad and others, 2019; ESCWA and ERF, 2019 :المصــدر

.ESCWA and ERF, 2019  :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 10
إحــراز تقــّدم علــى صعيــد تحقيق الهــدف 10 منوط بجميع أهداف 

التنمية المستدامة. ويرتبط تحقيقه ارتباطًا وثيقًا بتقليص أوجه عدم 
المساواة في االقتصاد، وتعزيز المشاركة السياسية، والتصّدي للتمييز. 

تعزيز الدور المركزي للدولة على مستوى إعادة . 1
التوزيع، وكذلك بوصفها ضامنًا للمساواة في 
الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية:

بناء التوافق السياسي والقدرات اإلدارية على مستوى صنع 	 
السياسات لضمان إعادة التوزيع وشمول الجميع.

تعزيز آليات المساءلة، بما في ذلك مؤسسات مراجعة الحسابات 	 
والرقابة، وتحسين الشفافية للحد من الفساد، من خالل تنظيم 

العالقة بين الحكومة والقطاع الخاص على سبيل المثال.

تعزيــز الحوكمــة علــى جميــع المســتويات، بما في ذلك على 	 
الصعيد المحلي. 

سن تشريعات لمناهضة التمييز، وتغيير القوانين التمييزية بما 	 
يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما لضمان 

المساواة بين الجنسين.

وضــع وتقييــم وتعزيــز آليــات إنفــاذ للقوانيــن القائمــة والجديدة 	 
لمناهضــة التمييــز، وتعزيــز اســتقاللية الســلطة القضائيــة.

معالجة أوجه القصور السياسية واالقتصادية . 2
من خالل تطبيق سياسات إعادة التوزيع واتخاذ 

اإلجراءات بناًء على ذلك:

إدراج مجموعة شاملة من سياسات االقتصاد الكّلي واإلصالحات 	 
المالية لتسهم بفعالية في دفع نمو العمالة، وتوليد فرص عمل 

جديدة والئقة. 

اعتماد الضرائب التصاعدّية لتوسيع نطاق النفقات العامة 	 
وتقليص التفاوت في الثراء على الصعيد الوطني.

 التشــجيع علــى تخصيــص االســتثمار المحلــي واألجنبــي 	 
 المباشــر للقطاعــات االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة 

المرتفعــة.

وضع حدود دنيا للحماية االجتماعية على الصعيد الوطني 	 
وإصالحها وتوسيع نطاقها تدريجيًا من أجل ضمان حصول 

الجميع على الحد األدنى من الدخل.

وتدخل الفجوة بين األرياف والمدن في نطاق أهداف التنمية 
المستدامة. فاألطفال في المناطق الريفية، مثاًل، أكثر عرضة بنحو 

3.6 مّرات للفقر الشديد من األطفال في المناطق الحضرية، وهذا 
من الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية25. ويعيش معظم الذين 

يعانون نقص التغذية في المنطقة العربية في المناطق الريفية، حيث 
الزراعة هي المصدر األساسي للدخل )الهدف 2(. وفي حين يكاد 

الحصول على الكهرباء يكون معممًا في المدن، يقتصر على 80 في 
المائة في المناطق الريفية )الهدف 7(. وبين األشخاص ذوي اإلعاقة، 

تسّجل الفتيات والنساء في المناطق الريفية أدنى معّدالت اإللمام 
بالقراءة والكتابة، والتحصيل العلمي، وااللتحاق بالمدرسة )الهدف 5(.

وفــي مــا يتعّلــق بالهــدف 10، تتعرض فئتــان لمخاطر متزايدة 
وتشــكالن تحديًا كبيرًا: 

األشخاص العالقون في دوامة عدم المساواة يواجهون عوائق 
متداخلة ومتفاعلة، يفاقم أحدها اآلخر. فالعّمال المنزليون 

المهاجرون يتعرضون لخطر االستغالل والعنف، والمرأة المعّوقة 
وغير الملمة بالقراءة والكتابة التي تعيش في منطقة ريفية تواجه 
تحديــات متعــددة. ونــادرًا ما تعكس المنهجّيات التقليدّية ما تواجهه 

هــذه المــرأة مــن قيــود، أو تقــّدم تقديرات عن هذه القيود، فتأتي 
الحصيلة مزيدًا من التهميش.

البلدان األقّل نموًا متأخرة عن البلدان األخرى في المنطقة في 
جميع أهداف التنمية المستدامة. فمعّدل وفّيات األمهات في البلدان 

األقل نموًا هو 493 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي، أي نحو ثالثة 
أضعاف المعّدل في بلدان المغرب العربي، التي تسّجل ثاني أعلى 

معّدل لوفّيات األمهات، وهو 113 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي. 
ويناهــز معــّدل كثافــة األخصائيين الصحيين في البلدان األقل نموًا، 

الذي ُيقاس بعدد األطّباء لكل ألف شــخص، نحو خمس متوســط 
 المنطقة )الهدف 3(. ويبلغ معّدل االلتحاق بالتعليم النظامي قبل 

 ســنة واحدة من ســن االلتحاق بالتعليم االبتدائي 5.62 في المائة 
فــي هــذه البلــدان، مقابل متوســط المنطقــة البالغ 47.16 في المائة 
)الهــدف 4(. والحصــول علــى الكهربــاء الذي يــكاد يكون معممًا في 

 المنطقــة ينخفــض إلــى 48 فــي المائــة فــي البلــدان األقل نموًا 
)الهدف 7(. وتناهز نســبة األطفال الذين يزاولون نشــاطًا اقتصاديًا 

14.8 فــي المائــة، مقابــل 3.7 فــي المائــة في بلدان المشــرق العربي 
و3.3 فــي المائــة فــي بلــدان المغرب العربي )الهدف 8(26.

ويؤّدي الضعف في الطاقة اإلنتاجية والمعارف، إضافًة إلى القيود 
المالية، إلى عرقلة تقّدم البلدان األقل نموًا. وتحتاج هذه البلدان 
إلى تحّول هيكلي في اقتصاداتها لكسر الحلقة المفرغة المتمّثلة 

بارتفاع معّدل الفقر وانخفاض النمو، التي تتفاقم في بعض الحاالت 
بفعل الصراعات العنيفة. وتحتاج إلى الدعم إلغناء القدرات البشرية 

والمؤسسية. ومن دون تهيئة أرضّية متكافئة على الصعيدين العالمي 
واإلقليمي لتمكين البلدان األقل نموًا من إسماع صوتها ومن الحصول 

ُظم الدولية التجارية والمالية، تبقى  على مزيد من التمثيل في النُّ
هذه البلدان في وضع غير مستقر، وتنقصها القدرة على المنافسة 

على قدم المساواة مع غيرها في األسواق العالمية.
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 1-10
التوّصــل تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل ودعم 

اســتمرار ذلك النمو ألدنى 40 في المائة من 
الســكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط 

الوطني بحلول عام 2030

 2-10
تمكيــن وتعزيز اإلدمــاج االجتماعي 

واالقتصــادي والسياســي للجميع، بغض 
النظــر عــن الســن أو الجنس أو اإلعاقة أو 

االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي أو األصل أو الدين 
أو الوضــع االقتصــادي أو غير ذلــك، بحلول 

2030 عام 

 3-10
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام 
المساواة في النتائج، بما في ذلك من خالل 

إزالة القوانين والسياسات والممارسات 
التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات 

واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

 1-1-10
معّدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األســر 

المعيشــية أو إيراداتها ضمن أدنى 40 في 
المائة من الســكان ومجموع السكان

  1-2-10
نســبة السكان الذين يعيشون دون 50 في 
المائة من متوســط الدخل، بحسب الجنس 

والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

  1-3-10
نســبة الســكان الذين أبلغوا عــن تعّرضهم 

شــخصياً لممارســات تمييزيــة أو تحّرش خالل 
االثني عشــر شــهراً السابقة ألســباب يحّظر 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان التمييز 
على أساســها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

مقاصد الهدف 10 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

توسيع برامج الحماية غير القائمة على االشتراكات والممّولة من 	 
الضرائب بالنظر إلى ارتفاع معّدل العمالة في القطاع غير النظامي، 

وال سيما في البلدان األقل نموًا، حيث معّدالت الفقر مرتفعة.

توسيع نطاق الفضاء المدني وتعزيز المؤسسات . 3
التمثيلية:

إزالة القيود المفروضة على المجتمع المدني، بما في ذلك القيود 	 
على التجّمع وتعبئة الموارد. 

رفع القيود المفروضة على مشاركة الشباب والنساء وسائر 	 
الفئات االجتماعية وتمثيلهم في العمليات السياسية، وال سيما 

على الصعيد المحلي.

الحّث على إنشاء شراكات إقليمية وعالمية لصالح . 4
البلدان األقل نموًا:

الوفاء بااللتزامات الدولية لدعم البلدان األقل نموًا، بما في ذلك 	 
من خالل تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية، وبما يتماشى مع 

برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموًا.

 التخفيــف مــن الحواجــز التجاريــة التقنّيــة وغيرهــا التــي 	 
 تواجههــا هــذه البلــدان، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الحد من 

 القيــود المفروضــة علــى صادراتهــا أو إعفائهــا مــن الرســوم 
 الجمركيــة، إضافــًة إلــى إشــراكها فــي سالســل القيمــة 

اإلقليميــة والعالميــة.

إعطــاء األولوّيــة للعمالــة مــن البلــدان األقل نمــوًا أو تخصيص 	 
حصــص لهــا، إلــى جانــب تخصيــص برامــج بناء القــدرات للعّمال 

مــن هــذه البلــدان لتعزيــز قدرتهم التنافســية. 

جمــع بيانــات على نحو منهجي لدراســة اآلثار . 5
التوزيعّية للسياســات العامة، وال ســيما 

السياســات المالية:

 زيــادة الجهــود المبذولــة فــي األجهزة اإلحصائيــة الوطنية 	 
لجمــع البيانــات المفّصلــة التــي تتعّلــق بالهــدف 10.

 تحليــل اآلثــار التوزيعيــة للسياســات المقترحــة، كالتــي 	 
 تحــدد تكويــن اإلنفــاق وأثــره على عدم المســاواة، وأثر 
 الضرائــب علــى عــدم المســاواة، ومقــدار الضريبة التي 

يمكــن جبايتها.
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 الهدف 10: الحد من أوجه عدم المســاواة

 4-10
اعتماد سياســات، وال ســيما السياســات 

الماليــة وسياســات األجــور والحماية 
االجتماعيــة، وتحقيــق قــدر أكبر من 

ــاواة تدريجياً المس

 7-10
تيســير الهجــرة وتنّقل األشــخاص على 

نحــو منّظم وآمــن ومنتظم ومّتســم 
بالمســؤولّية، بمــا فــي ذلك من خــالل تنفيذ 

سياســات الهجــرة المخّطــط لها والتي 
تّتســم بحسن اإلدارة

 5-10
تحســين تنظيم ورصد األســواق 

والمؤسســات الماليــة العالميــة وتعزيــز 
تنفيــذ تلــك التنظيمــات

 6-10
ضمــان تعزيز تمثيل البلدان النامية 

وإســماع صوتها في عملية صنع القرار في 
المؤسســات االقتصادية والمالية الدولية 

 العالميــة، من أجل تحقيق المزيد من 
ــاءلة   الفعالية والمصداقّية والمس

للمؤسسات والشرعّية 

 1-4-10
حّصــة العمل في الناتــج المحلي اإلجمالي، 
بمــا في ذلك األجــور ومدفوعات الحماية 

االجتماعية

 1-7-10
تكاليــف التوظيف التــي يتحملها الموّظف 

كنســبة من اإليرادات الســنوية في بلد 
لمقصد ا

 1-5-10
مؤشرات الســالمة المالية

 2-7-10
عدد البلدان التي نفذت سياســات هجرة 

متسمة بحسن اإلدارة

 1-6-10
نســبة عضويــة البلدان الناميــة وحقوقها في 

التصويــت فــي المنظمات الدولية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

الشــكل 1 العضوية في المنظمات الدولية والحقوق في 
التصويت فيها 

مالحظــة: المجاميــع هي متوســطات غير مرّجحة لقيم البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

لجميــع البلــدان. يصار إلــى تصّور المؤشــرين الفرعيين للهدف 1-6-10 
وتحليلهمــا كل علــى حــدة الختالف نطاقهمــا ووحداتهما، وألنهما 
يمّثــالن مفهوميــن مختلفيــن. مقياس المؤشــر الفرعي األّول هو 
متوســط حســابي بســيط لســبعة متغّيرات وهمية يمّثل كل منها 

منظمــة دوليــة، وتســّجل قيمة 1 إذا كان البلد عضــواً فيها، وصفر إن 
لم يكن كذلك. مقياس المؤشــر الفرعي الثاني هو متوســط حســابي 
بســيط لســبعة متغّيــرات تبّيــن القّوة التصويتّيــة للبلدان في كل من 

المنظمــات الدوليــة الســبع، كما هو محســوب في/منقول عن مصادر 
البيانــات في المرفــق بهذا الفصل. 

Arab

World

Oceania

LAC

SSA

CSA

ENA

ESEA

Arab LDCs

Maghreb

Mashreq

GCC

0.682
0.36

0.56
0.40

0.32
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0.47
0.26

0.67
0.27

0.72
0.46

0.58
0.73

0.65
0.68

0.69
0.23

0.679
0.30

0.62
0.42

0.74
0.45

0.00.20.40.60.81.0

العضويــة في المنظمات الدولية 

نســبة حقوق التصويت في المنظمات الدولية
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10-أ 
تنفيذ مبــدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية 

للبلــدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما 
يتماشــى مع اّتفاقات منظمة التجارة العالمية

10-ب 
تشــجيع المساعدة اإلنمائّية الرسمّية 

والتدّفقات المالية، بما في ذلك االســتثمار 
األجنبي المباشــر، إلى الدول التي تشتد الحاجة 

فيها إليها، وال ســيما أقل البلدان نمواً، 
والبلــدان األفريقية، والدول الجزرية الصغيرة 
النامية، والبلدان النامية غير الســاحلّية، وفقاً 

لخططها وبرامجها الوطنية

10-ج 
خفــض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين 

إلــى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات 
 التحويــالت المالية التي تربو تكاليفها على 

5 فــي المائة، بحلول عام 2030

10-أ-1 
نســبة بنــود التعريفات الجمركّيــة المطّبقة 

علــى الواردات من أقل البلــدان نمواً والبلدان 
الناميــة المتمّتعــة باإلعفاء الكامل من 

الجمركّية الرسوم 

10-ب-1 
 مجمــوع تدّفقات الموارد المخّصصة 
 للتنمية، بحســب البلدان المســتفيدة 

والبلــدان المانحة وأنــواع التدّفقات )على 
 ســبيل المثال المســاعدة اإلنمائّية 

الرســمّية، واالستثمار األجنبي المباشر، 
والتدّفقات األخرى(

10-ج-1 
تكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ 

المحّولة

 لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 مجموع المساعدات اإلنمائّية حسب الجهة 
المســتفيدة )بماليين الدوالرات باألسعار الجارية(

الشــكل 3 نســبة تكاليف التحويالت المالية من المبالغ المحّولة 
)بالنسبة المئوية( 

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019(. يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت لعام 2016 للبلدان التالية: األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والجمهورية العربية الســورية 

والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 
وموريتانيــا واليمــن؛ وقيماً بيانية ُســّجلت في عام 2010 لُعمان. ال يغّطي 

هذا المؤشــر سوى البلدان المتلقية ويســتثني البلدان المانحة البالغ 
عددهــا 41 بلــداً من مختلف المناطــق الُمدرجة من قبل منظمة التعاون 

االقتصــادي والتنمية أو الــواردة كجهات مانحة في مجموعة بيانات 
المؤشــر الفرعي الثاني للهدف 10-ب-1. 

يشــمل المؤشــر قيماً إيجابية وسلبية على حد سواء )ذات أهمّية 
اقتصادية( على مســتوى جميع المالحظات في قياســه صافي 

المســاعدات اإلنمائّية الرســمّية، التي تشمل تسديد القروض التي 
"ُتســّجل قيماً ســلبّية وُتخصم من المساعدات اإلنمائّية الرسمّية 

والقروض". "في بعض الحاالت تكون قيمة تســديد القروض أعلى من 
المســاعدة اإلنمائّية الرســمّية الجديدة ويظهر صافي المساعدة اإلنمائّية 

.)OECD, 2019( "الرســمّية قيمًة سلبّية

مالحظة: المجاميع هي متوســطات غير مرّجحة لقيم البلدان. يشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت لعام 2017 

للبلدان التالية: األردن وتونس والجزائر وجزر القمر والســودان 
والجمهورية العربية الســورية والصومال ودولة فلســطين ولبنان 

ومصر والمغرب واليمن. اســتناداً إلى مســتودع البيانات الوصفّية 
لمؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة، يهدف هذا المؤشر إلى جعل 

"تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين تســاوي 3 في المائة أو أقل 
بحلــول عام 2030" وإلى "إلغاء قنــوات التحويالت المالية التي تناهز 

 United Nations( تكاليفهــا 5 فــي المائة أو أكثر" بحلول ذلك الوقت
 .)Statistics Division, 2019
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المراجع



نقـر بأن تنمية المنـاطق الحضرية وإدارتها بطريقـة مسـتدامة شـرط 
حاسـم لالرتقاء بنوعية حياة الناس. وسـنعمل مــع السلطات 

والمجتمعات المحلية من أجل تجديد مدننا ومستوطناتنا البشرية 
وتخطيطها على نحو يعزز التالحم المجتمعي واألمن الشخصي، ويحفز على 
االبتكار وإيجاد فرص العمل. وسـنقوم بتقليص اآلثار السلبية الناجمة عـن 
األنشطة الحضرية وعن المواد الكيميائية التي تنطوي علـى أخطار تهدد 
الصحة البشرية والبيئة، بما في ذلك من خالل إدارة المواد الكيميائية إدارة 
سليمة من الناحية البيئية واستخدامها علـى نحو مأمون، وخفض النفايات 

وإعادة تدويرها، وزيادة فعالية استخدام المياه والطاقة. وسنعمل 
مـن أجل تقليص تأثير المدن في نظام المناخ العالمي. وسـنراعي أيضًا 
االتجاهات والتوقعات السكانية في استراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية 

اإلنمائية في المناطق الريفيـة والحضرية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة لعام 2030
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سكان المدن

ازداد عــدد ســكان المــدن فــي المنطقــة العربيــة أكثــر من أربع مرات 
 بيــن عامــي 1970 و2010، وســيزيد أكثــر مــن مرتيــن بين عامي 

2010 و2050 1. 

الهدف 11: جعل المدن والمســتوطنات البشــرية شاملة للجميع 
وآمنة وقادرة على الصمود ومســتدامة 

المدن العربية هي مراكز حيوية للنشاط االقتصادي والثقافي واالجتماعي. غير أن التوّسع العمراني المتزايد على غير تخطيط 
في جميع أنحاء المنطقة، بفعل الفقر وتغّير المناخ والصراعات، يثقل المدن والمستوطنات البشرية والموارد الطبيعية 

الشحيحة بضغوط هائلة، تزيد من اإلقصاء االجتماعي والمخاطر. والمدن التي طالما احتضنت جماعات متنّوعة من المهاجرين 
الدوليين والنازحين الداخليين، تنتشر فيها وفي ما بينها أوجه عدم المساواة. وتستمر الفوارق في إمكانية حيازة أرض أو سكن، 
والحصول على خدمة، واالستفادة من بنية تحتية جيدة النوعية، والخروج إلى مساحات عامة وبيئة نظيفة. ولتسريع التقدم في 

تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، على الدول العربية مواجهة تحديات التوّسع العمراني بالتخطيط الذي يركز 
على اإلنسان والسياسات المتكاملة لتصميم المساحات. فتحسين الحوكمة في المدن والمستوطنات البشرية هو ضرورة ال 

تقل عن اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك األراضي.

وقائع

تعاني معظم مدن المنطقة من نقص في المساكن 
الميسورة التكلفة2.

3.7 مليون الجئ
14.9 مليون نازح داخلي

 فــي منتصــف عــام 2018، بلــغ عــدد الالجئيــن فــي المنطقــة 
 3.7 مليــون بحســب مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 

 الالجئيــن، باإلضافــة إلــى 5.4 مليــون فلســطيني مســجلين 
 فــي األونــروا. وقــد ناهــز عــدد النازحيــن داخليــًا 14.9 مليون 

فــي عام 2017 6.

 يعيــش معظــم النازحيــن فــي أماكن خارج 
 المخيمــات، ال ســيما فــي المــدن، مــا يزيــد الضغط 

 علــى الحكومــات المحلية التــي تتولى تلبية 
احتياجاتهــم اليومية7.

يتعرض حوالي 98 في المائة من سكان المنطقة 
للجسيمات الملوثة للهواء بمستويات تتجاوز معايير 

منظمة الصحة العالمية8.

5 بلدان عربية بين البلدان األكثر تلوثاً

ُتصّنــف خمســة بلــدان عربيــة، هي قطر والكويــت وليبيا ومصر 
والمملكــة العربيــة الســعودية، بيــن البلدان العشــرة األولى األكثر 

تلوثــًا فــي العالــم، وثالثــة بلــدان، هي العراق ومصــر والمملكة العربية 
الســعودية، بين البلدان العشــرة األولى من حيث عدد الوفيات 

الناجمــة عــن تلوث الهواء9.

%70 في المدن بحلول عام 2050

يعيش حوالي 58 في المائة من سكان المنطقة في المدن ومحيطها. 
ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 62 في المائة في عام 2030، 

و70 في المائة في عام 2050 3. 

يؤدي تصاعد سعر األراضي وسعر المباني منذ 
منتصف سبعينات القرن الماضي إلى تجزؤ في سوق 

األراضي، ونقص في المساكن الميسورة التكلفة، 
وتوّسع عمراني على غير تخطيط.

يبلغ متوسط نسبة سكان المدن ومحيطها الذين 
يعيشون في أحياء فقيرة أو تجّمعات غير نظامية أو 
مساكن غير مالئمة 30.9 في المائة4. وتتراوح األرقام 

بين 8 في المائة في تونس و47.2 في المائة في 
العراق و91.6 في المائة في السودان5.

 30.9%

 98%
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 الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مســتدامة

قياس الهدف 11 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ال تزال المدن في جميع أنحاء المنطقة العربية غير 
مجهزة لتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، على الرغم من 

بعض المبادرات الحديثة البارزة لتحسين إمكانية 
الوصول وتجنب الوصم واإلقصاء االجتماعي10.

شــكلت المســاحات العامــة 2 فــي المائــة فقــط من 
المــدن العربيــة فــي عــام 2016 مقارنة بمتوســط 

قــدره 12 فــي المائــة في أوروبا11.

 ُتســتخدم المركبــات الخاصــة فــي أكثــر مــن 
 ثلثــي عمليــات التنقــل فــي المــدن. ويســاهم 

النقــل بنحــو 25 فــي المائــة مــن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربون12.

%5 من قيمة العقار

يستغرق تسجيل المعامالت العقارية في المنطقة 37.9 يومًا في 
المتوسط مقابل 20.3 يومًا في أوروبا وآسيا الوسطى. وتترتب على 

إجراءات التسجيل تكلفة بمعدل 5 في المائة من قيمة العقار13.

حوكمة المدن

ال تزال الحوكمة الحضرية التشاركية ضعيفة في جميع أنحاء 
المنطقة. وفي حين تعطي الدول العربية أولوية متزايدة للتوّسع 

العمراني في البرامج الوطنية، فغالبية السياسات الحضرية الوطنية 
ال تزال في مرحلة مبكرة من التطّور14.

تتوفر بيانات عن 4 من 15 مؤشرًا، وعن 3 من 10 مقاصد للهدف 11. 

وال يمكن قياس عدد من المقاصد بشكل واٍف في المنطقة، وهي 
تنقسم إلى ثالث فئات:

مقاصــد ضمــان المــدن الشــاملة للجميــع، ومشــاركة المجتمــع 	 
المدنــي فــي تخطيــط المســتوطنات البشــرية وإدارتهــا )المقاصــد 

11-2، و11-3، و11-7، و11-أ(.

مقاصد ضمان االستدامة في إدارة األراضي )المقاصد 6-11، 	 
و11-3، و11-7، و11-أ، و11-ب، و11-ج(.

مقاصد ضمان القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث 	 
التي يتسبب فيها اإلنسان )المقاصد 11-5، و11-6، و11-ب(.

تشمل التحديات التي تعوق قياس الهدف 11 وإعداد التقارير عنه 
في المنطقة، االفتقار إلى البيانات المفّصلة حسب الدخل والجنس 

والعمر والعرق والدين واإلعاقة وحالة الهجرة والموقع الجغرافي 
وخصائص أخرى.

كما يتطلب العديد من مؤشرات الهدف 11 جمع البيانات على 
مستوى المدينة، خارج نطاق آليات جمع البيانات الروتينية مثل 

التعدادات أو المسوح األسرية. ومن بين المؤشرات الخمسة عشر 
المقترحة، يتطلب سبعة شكاًل من أشكال جمع البيانات المحلية 

وتحليلها، فضاًل عن طريقة واضحة لجمع البيانات وتحليلها على 
مستوى التجمعات الحضرية. وتشمل هذه المؤشرات 11-2-1 بشأن 

النقل العام، و11-3-1 بشأن االستخدام الفعال لألراضي، و1-5-11 
بشأن المتضررين من الكوارث، و11-6-1 و11-6-2 بشأن النفايات 

الصلبة للمدن ونوعية الهواء، و11-7-1 بشأن المساحات العامة، 
و11-ب بشأن تغّير المناخ والقدرة على الصمود.

المكــون المكانــي هو ســمة شــائعة لجميع مصــادر البيانات غير 
التقليدية الالزمة لهذه المؤشرات السبعة التي تتطلب فهم تنظيم 

 المســتوطنات البشــرية وكثافتها، ما يمكن اكتســابه من خالل 
 التحليــل المكانــي باســتخدام تقنيــات مثــل االستشــعار عــن بعد 

وُنُظــم المعلومات الجغرافية.

 ويعتمــد الرصــد وإعــداد التقاريــر علــى مســتوى المدينة على 
تطويــر التعاريــف الوظيفيــة للمــدن والمناطــق الريفيــة كوحدات 

 متميــزة. فمــع وجــود أكثــر مــن ســبعة أهداف تتطلــب بيانات 
 محليــة إلنتــاج مجاميــع وطنيــة، يلــزم وجود شــراكات وأنظمة 

 جديــدة إلنتــاج ومعالجــة البيانــات. وال يــزال جمــع البيانات 
وإعــداد التقاريــر عنهــا فــي الكثيــر من الحاالت مســؤولية وزارات 

التخطيــط بــداًل مــن أن يكونــا مســؤولية هيئــة مســتقلة قادرة 
علــى التنســيق مــع المــدن والبلديــات. ويشــارك عــدد قليل فقط 

مــن المراصــد الحضريــة فــي عمليــات جمع البيانات والمشــاورات 
السياســية وإعــداد التقارير.

الهدف 11
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يساهم التقدم في تحقيق الهدف 11 في المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساء والفتيات. ويؤدي عدم االستقرار والصراعات و/أو 
عدم وجود وسائل نقل موثوقة وآمنة ومتاحة للجميع إلى فرض 

قيود تكبل حركة النساء والفتيات أكثر من الرجال والفتيان. وتؤدي 
ممارسات التحرش في بعض المناطق أيضًا إلى ثني النساء والفتيات 

عن التنقل بحرية والعمل والمشاركة في الحياة العامة. 

باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تمنع األعراف الثقافية واالجتماعية 
 والقانونية، وتعقيدات تسجيل األراضي، ونقص المعلومات النساء 

من ممارسة حقوقهن في حيازة األراضي والممتلكات.

تتولى جهات رسمية وغير رسمية إدارة 60 في المائة من النفايات 
الصلبة في القاهرة، بينما يجري التخلص من الباقي بطريقة غير 

قانونية، ما يسبب مشاكل خطيرة على البيئة والصحة العامة. 

.United Nations, 2017 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام جعل المدن والمســتوطنات البشرية شاملة 
للجميــع وآمنة وقادرة على الصمود ومســتدامة في المنطقة العربية

شهدت المنطقة العربية توّسعًا عمرانيًا كبيرًا خالل العقود القليلة 
الماضية. ويعد النمو السكاني عاماًل رئيسيًا في ذلك، وكذلك الفقر 

)الهدف 1( وعدم المساواة )الهدف 10(. فاالفتقار إلى التعليم وإلى 
فرص العمل في المناطق الريفية )الهدفان 4 و8(، ووجود قطاع 

زراعي غير منتج إلى حد كبير ومحدودية األراضي الصالحة للزراعة 
)الهدف 2( تدفع الناس إلى المدن. كما أن تغّير المناخ )الهدف 13( أّدى 
إلى تفاقم األمور، حيث أن الجفاف واإلجهاد المائي يزيدان من تآكل 

سبل العيش في الريف ويعّرضان السكان في مناطق أخرى لإلجهاد 
المائي والفيضانات الساحلية. وُيعّد ازدياد التلوث في المدن سببًا 

رئيسيًا لالعتالل والمرض )الهدف 3(. وقد دمرت الصراعات األراضي 
والمجتمعات والبنية التحتية، وزادت من حركة السكان من األرياف 

إلى المدن التي تجاهد الستيعاب موجات الالجئين والنازحين داخليًا.

ُيعنى الهدف 11 بالحوكمة الحضرية التشاركية. فقد أصبحت 
االنتخابات المحلية واإلقليمية أكثر تواترًا، وتستقطب مشاركة أوسع 

من الناخبين، لكن مكمن الضعف يبقى في آليات إشراك المواطنين، 
والوصول إلى المعلومات، والمشاورات النشطة، ودور المنظمات 

المجتمعية والشباب في صنع القرار )الهدف 16(.

يغلب على واقع العديد من المستوطنات البشرية الحضرية عدم 
المساواة واإلقصاء، وتزايد عدد األحياء الفقيرة، وغياب أو عدم كفاية 

الخدمات األساسية، مثل الصرف الصحي )الهدف 6(، وتقادم البنية 
التحتية )الهدف 9(. وقد تعدى التوّسع العمراني على غير تخطيط 

أو غير تنظيم على األراضي الزراعية القّيمة وقضم المساحات العامة 
والخضراء الضرورية لرفاه األفراد والمجتمعات. هذه التحديات تقّوض 
مجتمعة ما لألفراد جميعًا من حق في السالمة الصحية وحرية الحركة، 

كما تفرض أعباًء إضافية على الفئات المعرضة للمخاطر مثل النساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمهاجرين والشباب واألطفال.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 11 في المنطقة العربية

العائق الرئيسي هو عدم وجود استراتيجيات متكاملة تركز على اإلنسان في إدارة األراضي والموارد والتوّسع العمراني المتزايد. 
وهذا العائق له أبعاد متعددة.

اإلسكان غير الميّسر

تعاني جميع البلدان في المنطقة من نقص في المساكن الميسورة التكلفة. فأسعار األراضي في المدن مرتفعة وآخذة في االرتفاع، 
كما أن المتوفر منها محدود في المناطق المكتظة. ويلبي القطاع الخاص حاجة العمالء من الشريحة العليا للدخل المتوسط 
ومتطلبات اإلسكان الفاخر. وال تستطيع برامج اإلسكان لذوي الدخل المنخفض مواكبة االحتياجات إلى المساكن الميسورة 

التكلفة. ويسد هذه الفجوة قطاع اإلسكان غير النظامي، وتتفاقم المشكلة بفعل ارتفاع أعداد الشباب ومعّدالت البطالة بينهم، 
والحواجز القانونية التي تحول دون اإلقراض مقابل رهن عقاري. 

ف معه، والقدرة على  الموارد، والتخفيف من تغّير المناخ والتكيُّ
الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية 

لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

 يتضّمن الهدف 11 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 11-ب العمل على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن 
والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططًا 

متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام 
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 الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مســتدامة

النقص في الخدمات األساسية

تختلف إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي على نطاق واسع في المدن واألحياء المكتظة و/أو التي ال تصلها 
الخدمــات. ومــن المتوقــع أن يتجــاوز حجــم النفايــات الصلبــة فــي المنطقــة 250 مليــون طن ســنويًا بحلول عام 2050 15. ومع ذلك، 

لم تعتمد مدن عديدة بعد ممارسات متكاملة إلدارة النفايات الصلبة، وهو قصور يؤدي إلى أزمات بيئية، وال سيما في المدن 
ومحيطها. ويختلف مستوى استخدام الطاقة النظيفة بين مكان وآخر في المنطقة ولكنه يظل محدودًا.

عدم كفاءة النقل العام

يظل التخطيط العمراني الحالي في المنطقة منحازًا للسيارات وال يولي حتى اآلن أهمية لتصميم األحياء بما يقّلل من حركة مرور 
المركبات. وُتستخدم وسائل النقل العام على نطاق واسع في معظم المدن ولكنها في تراجع بسبب عدم الموثوقية وعدم استيفاء 

شروط الراحة، وتسد هذه الفجوة وسائل النقل العام غير الرسمية. وال تزال استدامة النقل تشكل تحديًا، فهذا القطاع مساهم 
رئيسي في االنبعاثات وتلوث الهواء.

صعوبة التنقل أو عدم إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة

أمام األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع البلدان العربية عوائق مادية تعرقل تنقلهم، مثل األرصفة العالية والمداخل الضيقة، وعدم 
وجود اإلشارات المسموعة في الشوارع. وهذه النواقص تقّيد حركتهم، وتحول دون وصولهم إلى المساحات والمؤسسات، وترّسخ 

إقصاءهم في المجتمع واالقتصاد والثقافة والسياسة والبيئة.

تشمل العوائق األخرى:

الصراعات

أضعفت الصراعات سيادة القانون وقدرة الدول على توفير الخدمات األساسية، وحّفزت انتشار اإلسكان غير النظامي واالستيالء 
على األراضي. ويغلب على مخيمات الالجئين والنازحين اكتظاٌظ يهدد السالمة واألمن، ونقٌص في خدمات الصرف الصحي يؤدي 

إلى تفشي األمراض.

 وسّرعت الصراعات تدمير التراث الثقافي والحضري في عدد من المدن، وربما عمدًا في بعض األحيان، كما في الجمهورية العربية 
السورية والعراق. وقد أدى التدمير المادي للمناطق الحضرية إلى تمزيق المجتمعات وقطع العالقات االجتماعية. وفي حاالت 

كثيرة، تؤدي الصراعات، وما يعقبها، إلى الفصل بين الجماعات واألحياء السكنية على أسس طائفية أو عرقية.

عمليات تسجيل الملكية واألصول غامضة وقديمة ومضنية

تشّكل هذه العمليات عائقًا كبيرًا في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. فهي تقّوض القدرة على اقتناء المساكن 
واالستخدام المنتج لألراضي، والحيازة اآلمنة لألراضي والمنازل. ويؤثر عدم وجود سجالت واضحة وسليمة، إضافة إلى تعقيد 

عمليات نقل الملكية، على القدرة على الحصول على الممتلكات وخدمات التمويل )الهدف 5(، خاصة بين النساء.

وغالبًا ما يكون لدى البلدان التي تعاني من الصراعات سجالت قديمة أو غير محفوظة على النحو المطلوب. وهذا الوضع يزداد 
ســوءًا بفعل النزوح وإتالف وثائق اإلســكان واألراضي والممتلكات. ونتيجة لذلك، يزداد المجتمع تفككًا واألمن تدهورًا.

ليست المناطق التاريخية جزءًا من الحياة اليومية للسكان فحسب، بل هي أيضًا من األصول االقتصادية المهمة التي تجذب السياح. فاالعتراف بالتراث 
الثقافي المشترك يعزز التماسك االجتماعي. ويشمل المخطط الوطني الجزائري لتخطيط األراضي 2030 حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه كركيزة أساسية.

.People’s Democratic Republic of Algeria, 2014 :المصــدر

عرضة لإلهمال
تتجاوز األسعار الباهظة لألراضي والممتلكات قدرة الفقراء وغير 

الميسورين، فيلجأون إلى أنماط غير نظامية وغير آمنة للسكن، في 
أحياء تفتقر إلى الحد الكافي من الخدمات. وال يتاح للفقراء الوصول 

إلى المساحات العامة المفتوحة والنظيفة والخضراء، ألنها تتركز 
في األحياء الغنية. فالمجتمعات المقفلة والمساحات الخاصة التي 

يشترط دفع رسوم لدخولها، ترسخ التفكك االجتماعي واإلقصاء.

يجب أن تراعي استراتيجيات بناء القدرة على مواجهة الكوارث 
عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية في المدن وغيرها، ويجب 

تخصيص الموارد وفقًا لذلك. وبشكل عام، فإن انخفاض عدد الوفيات 
نسبيًا في المنطقة بسبب الكوارث والخسائر االقتصادية المحدودة 

يرجع بقدر أقل إلى االستراتيجيات الحالية لبناء القدرة على التحمل، 
مما هو راجع إلى انخفاض التعرض للكوارث الطبيعية مقارنة بأجزاء 

أخرى من العالم.

 الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مســتدامة



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

150

 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 11
تحسين الحوكمة وإدارة األراضي والممتلكات واألطر اإلدارية 

وإمكانية حيازة األراضي والمساكن بأسعار معقولة كلها من متطلبات 
العيش في المناطق الحضرية والريفية.

تقديم وتعزيز التخطيط الحضري الذي محوره . 1
اإلنسان:

تحقيق ترابط بين استراتيجيات التنمية الريفية والحضرية 	 
بحيث تتكامل وتلبي بالتساوي االحتياجات المختلفة للسكان.

تبني استراتيجيات إلدارة األراضي على مستوى المدينة والمستوى 	 
الوطني بما يتماشى مع التنمية االجتماعية والبيئية وكذلك التنمية 

االقتصادية، وضمان إتاحة الوصول إلى المساحات االجتماعية 
والخضراء بأسعار ميسورة، واالستخدام المستدام لألراضي.

االستثمار في المدن الصحية وإيالؤها األولوية وضمان اتباع 	 
نهج متعدد القطاعات للربط بين سياسات االستدامة الحضرية 

والصحية والبيئية.

وضع قوانين وآليات لتحصين سالمة النساء والفتيات وتسهيل 	 
حركتهن، وحمايتهن من التحرش في األماكن العامة.

إعطاء األولوية للحوكمة الحضرية التشاركية بوسائل منها آليات 	 
إشراك المواطنين في صنع القرار.

تمكين الحكومات المحلية والضغط من أجل تحقيق الالمركزية 	 
في صنع القرار وتخصيص الموارد. 

تشجيع تطوير التطبيقات الذكية لتحقيق الشمول في قطاعات 	 
مثل النقل والصحة والتعليم والخدمات األخرى.

تعزيز جمع البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي:. 2

بناء القدرات لجمع البيانات في المدن، بما في ذلك إدخال 	 
ُظم اإلحصائية الوطنية. البيانات في النُّ

تخصيص موارد مالية كافية للبلديات لمراقبة التنمية الحضرية 	 
على المستوى المحلي.

إنشاء مراصد حضرية محلية ووطنية لتحليل حالة التنمية 	 
الحضرية، وتأثيرها على مختلف الفئات االجتماعية، وارتباطها 

باالستدامة والشمول.

زيادة استخدام التكنولوجيا الذكية وُنُظم المعلومات الجغرافية 	 
وصور األقمار الصناعية والبيانات الضخمة لسد النواقص في 

البيانات المحلية.

االستثمار في حصول الجميع على الخدمات:. 3

االستثمار في جعل المدن والمستوطنات البشرية متاحة 	 
للجميع، بما في ذلك النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن 

والشباب واألطفال. ويشمل ذلك تحديث المباني، وتحسين 
إمكانية استخدام وسائل النقل العام وغيرها من البنى التحتية، 

وتخصيص حيز كاٍف للمساحات العامة والخضراء.

كمــا أن الفقــراء، ومنهــم النازحــون من الريــف إلى المدن والالجئون 
فــي المــدن والنازحــون داخليًا والذين يعيشــون فــي األحياء الفقيرة 

أو فــي مســاكن غيــر مالئمــة، هــم األكثر عرضة ألضــرار تغّير المناخ 
والكوارث الطبيعية والبشــرية.

ويؤدي عدم توفر أماكن مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى تقييد 
قدرتهم على التحرك بحرية والوصول إلى مختلف األماكن في المدن، 
وبالتالي إلى عزلهم. فالقيود المفروضة على حركتهم تحول بهم دون 

الحصول على فرص العمل، والمشاركة في المناسبات االجتماعية 
والثقافية، واالختالط باآلخرين، والتمتع بالمساحات الخضراء 

الصحية. وال يمكن لنحو ثالثة أرباع األشخاص ذوي اإلعاقة في كل من 
دولة فلسطين والمغرب استخدام وسائل النقل العام ألنها غير مجهزة16.

كما أن إنشاء مساحات تستوعب األشخاص ذوي اإلعاقة يفيد فئات 
أخرى من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل كبار السن واألطفال الصغار.

وكثيرًا ما يواجه الالجئون والعائدون والنازحون داخليًا التمييز. 
فوجودهم في الخفاء ال يساعد في تقييم احتياجاتهم على النحو 

الوافي. كما يعانون من تفكك الشبكات االجتماعية الداعمة لهم ومن 
تقطع الوصول إلى الخدمات. ففي لبنان، يعيش نحو 73 في المائة من 

الالجئين غير الفلسطينيين في أماكن مستأجرة، وهي شكل من أشكال 
المساكن غير اآلمنة. ويمكن تصنيف ثلث منازل الالجئين في لبنان بأنها 

مكتظة، وفي كثير من األحيان تتشارك عّدة عائالت المسكن الواحد. 
ويعيش نحو 18 في المائة منهم في خيم في مستوطنات بشرية غير 

نظامية، في حين يشغل 9 في المائة أماكن غير سكنية، مثل مرائب 
السيارات والمحالت التجارية ومواقع العمل والمباني الزراعية17.

 تم إطالق "مجتمعي... مدينة للجميع" في دبي في عام 2013 
كمبادرة متكاملة لمعالجة الوصمة االجتماعية المرتبطة باإلعاقة 

وتشجيع االندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتؤدي 
هيئة الطرق والمواصالت في دبي دورًا حاسمًا في تحويل المرافق 

والخدمات والمركبات العامة لجعلها في متناول الجميع.

.Government of Dubai, 2016 :المصــدر
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كفالة االستدامة من خالل التنظيم والخبرة الفنية:. 4

تنظيم النقل العام والخاص، وتحسين البنية التحتية لضمان 	 
االستدامة وبناء الخبرات في مجال التكنولوجيات الحديثة 

إلنتاج وقود أنظف وتحسين مواصفات الوقود.

إنفــاذ حقوق اإلســكان واألراضــي والممتلكات . 5
للفئــات المعرضــة للمخاطــر، وحماية هذه 

الحقوق:

إلغــاء القوانيــن التمييزيــة، وإتاحــة ســبل الوصول إلــى العدالة 	 
 أمــام النســاء واألقليــات والنازحيــن داخليــًا والعائديــن 

وغيرهم.

إصالح آليات ملكية األراضي والتسجيل، وتعميم اإلجراءات 	 
المبّسطة. 

تحقيق اإلنصاف بين مختلف الفئات االجتماعية والمجتمعات 	 
في الوصول إلى الموارد الطبيعية، بما في ذلك األراضي، وتوفير 

الحماية من التهجير واإلخالء.

استحداث آليات إلتاحة وصول المرأة إلى الموارد المالية بما في 	 
ذلك القروض العقارية.

إعطاء األولوية للنهج الشمولي في التخطيط . 6
الحضري وإدارة األراضي، في سياق جهود إعادة 
اإلعمار في بلدان الصراعات وما بعد الصراعات:

إعطاء الريادة للمواطنين في جهود التعافي وإعادة اإلعمار، 	 
وإشراك الشباب قدر اإلمكان.

الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي المعرض للخطر وحمايته، 	 
وترميم التراث المادي وغير المادي المتضرر والمدّمر.

 1-11
ضمــان حصول الجميع على مســاكن 

وخدمات أساســية مالئمة وآمنة وميســورة 
التكلفــة، ورفع مســتوى األحياء الفقيرة، 

2030 بحلول عام 

2-11
 توفير إمكانية وصول الجميع إلى ُنُظم نقل 

مأمونة وميسورة التكلفة ويسـهل الوصول 
إليها ومستدامة، وتحسين السالمة على 
الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق 

النقل العـام، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 
األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف 
هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030

 1-1-11
نسبة الســكان الحضريين الذين يعيشون في 

أحياء فقيرة أو مســتوطنات غير رسمية أو 
مساكن غير الئقة

 1-2-11
نســبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل 

النقل العام المناســبة، بحسب العمر والجنس 
واألشخاص ذوي اإلعاقة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 11 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

الشــكل 1 نسبة الســكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء 
فقيرة أو مســتوطنات غير رســمية أو مساكن غير الئقة 

)بالنسبة المئوية(

مالحظة: بيانات هذا المؤشــر هي فقــط "متاحة لجميع البلدان النامية، 
كما يبلغ عنها ســنوياً برنامج األمم المتحدة للمســتوطنات البشرية 

 United Nations Statistics( "فــي تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية
Division, 2019b(، وهو ما يفســر نقص البيانات. جميع المتوســطات 

 United Nations( 2014 مرجحة حســب إجمالي ســكان المدن لعام
 Population Division, 2017b; United Nations Statistics Division,

2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 
فــي عام 2014 للبلــدان التالية: األردن وتونس وجزر القمر والجمهورية 

العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق ولبنان ومصر 
والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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 3-11
تعزيز التوّســع الحضري الشامل للجميع 

والمســتدام، والقدرة على تخطيط وإدارة 
المســتوطنات البشرية في جميع البلدان 

على نحو قائم على المشــاركة ومتكامل 
ومســـتدام، بحلول عام 2030

 4-11
تعزيــز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث 

الثقافي والطبيعي العالمي

 5-11
التقليــل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات 

وعدد األشــخاص المتضررين، وتحقيق 
انخفاض كبير في الخســائر االقتصادية 

المباشــرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي التي تحدث بســبب الكوارث، بما في 

ذلك الكــوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على 
حماية الفقراء واألشــخاص الذين يعيشون 

في ظل أوضاع هشــة، بحلول عام 2030 

 1-3-11
نســبة معدل اســتهالك األراضي إلى معدل 

السكاني النمو 

 1-4-11
نصيــب الفرد من مجموع النفقات )في 

القطاعيــن العام والخاص( التي ُتنفق لصون 
وحمايــة وحفظ جميع أصناف التراث الثقافي 

والطبيعي، بحســب نوع التراث )ثقافي 
وطبيعــي ومختلط، وما يعتبره مركز التراث 

العالمي تراثاً( ومســتوى الحكم )وطني 
وإقليمــي، ومحلي/بلدي(، ونوع اإلنفاق )إنفاق 
تشغيلي/اســتثمار( ونوع التمويل المقدم من 

القطــاع الخاص )تبرعات عينية، وتمويل من 
القطــاع الخاص غير الربحي وبرامج الرعاية(

 1-5-11
عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين 
ومن تأثروا مباشــرة بسبب الكوارث من 

بين كل 100,000 شــخص من السكان

 2-3-11
نســبة المــدن التي لديها هيكل يتيح مشــاركة 

المجتمــع المدني على نحو مباشــر في 
تخطيــط المناطق الحضريــة، ويعمل بانتظام 

وُيدار بطريقــة ديمقراطية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شــخص. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلــدان التالية: الجمهورية العربية 
الســورية )2009(، اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس 

)2013(، المغرب )2014(، األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين 
ولبنان ومصر )2017(.

 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل 
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)ب( عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 

الشــكل 3 مجموع أعداد المســاكن المتضررة والمدمرة بسبب 
الكوارث

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحســب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 
ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 

)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division 2017( )2015( السكانية األحدث
and United Nations Statistics Division 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 

100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 
بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن 

واليمن )2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، 

تونس ودولة فلســطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، 
األردن والصومــال والكويت ومصر )2017(.
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 2-6-11
المتوســط السنوي لمستويات الجسيمات 

)على ســبيل المثال الجسيمات من الفئة 
2.5 والجســيمات من الفئة 10( في المدن 

ح حسب السكان( )المرجَّ

الشــكل 5 المتوسط الســنوي لمستويات الجسيمات الدقيقة 
في المدن

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب العدد اإلجمالي لسكان المدن 
 United Nations Population Division, 2017b; United( 2016 لعــام
Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميع البلدان 
باستثناء دولة فلسطين.

يمثــل هذا المؤشــر "متوســط التركيز الســنوي للجســيمات الدقيقة 
المعلقــة ذات قطــر أقــل من 2.5 ميكرون )PM2.5(، وهــو مقياس 

شــائع لتلوث الهواء. المتوســط هــو المتوســط المرجح لعدد 
ســكان المــدن فــي بلد ما وُيعّبــر عنــه بالميكروغرام لكل متــر مكعب 

.)United Nations Statistics Division, 2019b (" ]3ميكروغــرام/م[

 6-11
الحد من األثر البيئي الســلبي الفردي للمدن، 

بمــا في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص 
لنوعيــة الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، 

بحلول عام 2030.

 7-11
توفير ســبل استفادة الجميع من مساحات 
خضراء وأماكن عامة، آمنة وشــاملة للجميع 

ويمكن الوصول إليها، وال ســيما بالنسبة 
للنســاء واألطفال وكبار السن واألشخاص 

ذوي اإلعاقــة، بحلول عام 2030.

 2-5-11
الخســائر االقتصادية المباشــرة المتصلة 

بالناتــج المحلي اإلجمالــي العالمي واألضرار 
التــي لحقت بالهياكل األساســية الحيوية 

وعــدد األعطال التــي لحقت بالخدمات 
األساســية بسبب الكوارث

 1-6-11
نســبة النفايــات الصلبة للمــدن، التي ُتجمع 

بانتظــام ويجــري تفريغهــا نهائياً على نحو 
كاف، مــن مجموع النفايــات الصلبة للمدن، 

المدينة بحسب 

 1-7-11
متوســط حصة المنطقة السكنية بالمدن 
التي تمثل فضاء مفتوحاً لالســتخدام العام 

للجميع، بحســب العمر والجنس واألشخاص 
ذوي اإلعاقة

 2-7-11
نســبة ضحايا التحرش البدني أو الجنســي 

بحســب العمر، والجنس، ووضع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، ومــكان حدوثه خالل االثني 

عشر شــهراً السابقة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 4 الخسائر االقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث 
)بماليين الدوالرات باألســعار الجارية(

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية الســورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي والكويت 
)2011(، تونس وجزر القمر )2013(، المغرب )2014(، األردن والســودان 

ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(. 
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11-أ 
دعــم الروابط اإليجابية االقتصادية 

واالجتماعيــة والبيئية بين المناطق الحضرية 
والمناطــق المحيطة بالمناطق الحضرية 

والمناطــق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط 
التنمية الوطنية واإلقليمية

11-ج 
دعــم أقــل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل 
المســاعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني 
المســتدامة والقادرة على الصمود باستخدام 

المواد المحلية

11-ب 
العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنســبة 

كبيرة في عدد المدن والمســتوطنات 
البشــرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا 

متكاملة من أجل شــمول الجميع، وتحقيق 
الكفاءة في اســتخدام الموارد، والتخفيف 

ف معه، والقدرة على  من تغّيــر المناخ والتكيُّ
الصمــود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ 

اإلدارة الكليــة لمخاطر الكوارث على جميع 
المســتويات، بما يتماشى مع إطار سنداي 

للحــد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015

11-أ-1 
نســبة الســكان الذين يعيشون في المدن 
التــي تنفــذ خططاً إنمائية مدنيــة وإقليمية، 

وتدمــج التوقعات الســكانية واالحتياجات من 
الموارد، بحســب حجم المدينة

11-ج-1 
نســبة الدعم المالــي المخصص المقدم 

إلــى أقل البلدان نموا لتشــييد وتجديد 
المباني المســتدامة والقــادرة على الصمود 
والمتســمة بالكفاءة في اســتخدام الموارد 

باســتخدام مواد محلية

11-ب-1 
عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً مع 
إطار ســنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

2030-2015

11-ب-2 
نســبة الحكومــات المحلية التــي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محليــة للحد من مخاطر 
الكوارث تمشــياً مع االســتراتيجيات الوطنية 

للحد مــن مخاطر الكوارث 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرين 
التاليين: 11-5-1 ]عدد األشــخاص الذين تأثروا بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المتوفين بســبب الكوارث )العدد(، وعدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )العدد([؛ و11-5-2 ]الخســائر االقتصادية المباشــرة المنسوبة إلى 

الكوارث )بماليين الدوالرات باألســعار الجارية([.
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الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مســتدامة

يختصر الهدف 12 من أهداف التنمية المســتدامة نموذج التنمية المســتدامة بأســره، على المســتويات المحلية والوطنية 
واإلقليمية والعالمية. وفي المنطقة العربية، تظهر الحاجة الملحة إلى معالجة أنماط االســتهالك واإلنتاج غير المســتدامة 

واضحًة في اتجاهات مثل تزايد ندرة المياه، وتزايد اســتخدام الطاقة وما تســببه من انبعاثات، وإنتاج النفايات، وانخفاض 
مســتويات إعادة االســتخدام وإعادة التدوير، وتفاقم تلوث الهواء والماء. وقد اعتمدت دول عدة مؤخراً خططاً وطنية في 

خطوة على مســار االســتهالك واإلنتاج المســتدامين. إال أن الحاجة ال تزال ملحة إلى تغيير جذري في حوافز أنماط االســتهالك 
واإلنتاج غير المســتدامة. وهذا يتطلب تحّواًل من االكتفاء بالنمو االقتصادي إلى التركيز على نهج التنمية المســتدامة، وتعبئة 

القطاع الخاص وتنظيمه لدعم هذا التحّول، وإشــراك المجتمعات واألفراد في إرســاء فكر جديد.

وقائع

+60%
ازداد نصيب الفرد من االستهالك المحلي للمواد في المنطقة العربية 

بأكثر من 60 في المائة بين عامي 1990 و2015، فقارب المتوسط 
العالمي1. ويعني ذلك تزايدًا في استهالك الكتلة الحيوية الخام 

والوقود األحفوري والمعادن.

دعم الطاقة %7.3 من الناتج المحلي اإلجمالي

يبلغ دعم الطاقة مستويات مرتفعة في المنطقة، ناهزت 7.3 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017. وهذه النسبة أعلى بكثير من 
المتوسط العالمي البالغ 6.5 في المائة، وترتفع في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، حيث تصل إلى 14.34 في المائة في المملكة العربية السعودية4.

انخفض نصيب الفرد من استهالك المياه في العقد 
الماضي، لكنه بقي أعلى قلياًل من المتوسط العالمي 

في عام 2014، في منطقة تعاني من ندرة المياه5.

تتراوح نسبة األشخاص الذين تشملهم خدمات 
البلديات لجمع النفايات بين 100 في المائة في ثالثة 

من بلدان مجلس التعاون الخليجي6 و67 في المائة 
في العراق و19 في المائة فقط في اليمن7، والفوارق 
كبيرة أيضًا بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية8.

تجاوز نصيب الفرد من النفايات التي تجمعها 
البلديات بكثير المتوسط العالمي في عام 2012، وبلغ 

مستويات عالية للغاية في بلدان المشرق العربي 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

تبلغ نسبة النفايات المعاد تدويرها 10 في المائة أو 
أقل من النفايات التي تجمعها البلديات في البلدان 
العربية الثمانية9 التي أبلغت عن هذا الرقم، باستثناء 

اإلمارات العربية المتحدة التي تسجل 15 في المائة10.

بصمة المواد

كان نصيب الفرد من بصمة المواد ُيعادل نصف المتوسط العالمي في 
عام 2017، في داللة على تباطؤ نمو الحاجة إلى المواد عبر سلسلة 

اإلمداد التي تلّبي الطلب النهائي2.

يبلــغ اســتهالك الفــرد من المــواد المحلية في بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي 2.5 إلى 3 أضعاف 

المتوســط العالمــي، ممــا يدل علــى ارتفاع المداخيل 
ومعــدالت االســتهالك، بينمــا يقل هذا االســتهالك 

كثيــرًا عــن المتوســط العالمي فــي مجموعات البلدان 
األخــرى3. كمــا أن بصمــة المــواد أعلى في بلدان 

مجلــس التعاون الخليجي.

ازداد نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة فــي 
المنطقــة بنســبة ناهــزت 70 فــي المائــة بيــن عامــي 
1990 و2014، وتجــاوزت معــدل النمــو الســكاني 

الســريع، وارتفعــت األرقــام فــي بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي، حيــث قاربــت أربعــة أضعــاف 

المتوســط العالمــي.

بلدان 
مجلس 

التعاون 
الخليجي

70%  
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قياس الهدف 12 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

االتفاقيات الدولية بشأن المواد الكيميائية

تحــّل المنطقــة العربيــة فــي مرتبة متأخرة عن المتوســط العالمي 
فــي االمتثــال لالتفاقيات الدولية الرئيســية بشــأن المــواد الكيميائية، 
باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي التي تظهر مســتوى أعلى 

من االمتثال13.

7 بلدان عربية

 اعتمــد مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن البيئــة 
 االســتراتيجية العربيــة اإلقليميــة لالســتهالك واإلنتــاج 

المســتدامين فــي عــام 2009، وقــد اعتمــدت ســبعة بلــدان11 علــى 
 األقــل خطــط عمــل وطنيــة لالســتهالك واإلنتــاج المســتدامين 

أو صكــوكًا مماثلــة12 ُتعنــى بقطاعــات مثــل الطاقــة والميــاه 
والزراعــة والصناعــة والســياحة.

تتوفــر بيانــات عــن مؤشــرين مــن 13 مؤشــرًا14، وعــن مقصديــن من 11 
مقصــدًا للهــدف 12.

تركــز مقاصــد الهــدف 12 علــى مواضيــع التقاطــع بيــن االقتصــاد 
والبيئــة، ومنهــا اســتهالك المــوارد، والنفايــات، والتلــوث. ويّتصــل 

عــدد مــن المقاصــد والمؤشــرات باتفاقــات بيئيــة عالميــة، كتلــك التــي 
تعنــى بــاإلدارة اآلمنــة للمــواد الكيميائيــة )اتفاقيــات بــازل وروتردام 

وســتوكهولم(، وكذلــك اإلطــار العشــري للبرامــج المتعلقــة بأنمــاط 
االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة.

وصّنفــت تســعة مــن أصــل 13 مؤشــرًا فــي المســتوى الثالــث في عام 
2018، مــا يعنــي أن منهجيــات قياســها ال تــزال قيــد التطويــر. وال 

تتوفــر بيانــات لوضــع خطــوط األســاس لهذه المؤشــرات فــي البلدان 
العربيــة. وبالمجمــل توفــر البيانــات ضعيــف جــدًا. وتواجــه المنطقــة 

فــي نقــص البيانــات تحديــًا كبيــرًا فــي قيــاس التقــدم فــي الهدف 12، 
غيــر أن عمليــة القيــاس تســتفيد مــن البيانــات المتوفــرة لمؤشــرات 
 ضمــن األهــداف الوثيقــة الصلــة بالهــدف 12. ومــن هذه المؤشــرات 
مــا يرتبــط بالطاقــة المتجــددة )7-2-1(، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة 
)7-3-1(، وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمة 

 المضافــة )9-4-1(، وجمــع النفايــات للمــدن، )11-6-1(، وتلــوث 
الهــواء )11-6-2(، وتلــوث الميــاه )2-9-3(.

 وفــي األمــد القريــب، يمكــن تعويــض نقــص البيانــات بمجموعــة 
 مؤشــرات وطنيــة تكميليــة قــد تتيــح رصــدًا أوليــًا للتقــدم. 

وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، تتوفــر البيانــات لمؤشــرات 
اســتهالك المــوارد الطبيعيــة )نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الميــاه 

والطاقــة( ونصيــب الفــرد مــن إنتــاج النفايــات، وانبعاثــات غــازات 
االحتبــاس الحراري.

12 الهدف 
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والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل 
التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة

 يتضّمن الهدف 12 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 12-4 تحقيق اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية وجميع 
النفايات طوال دورة عمرها، وفقًا لألطر الدولية المتفق عليها، 
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فــي عــام 2015، أقفــل مكــب الناعمــة فــي لبنــان، بعد أن امتأل 
بالنفايــات، وذلــك بضغــط مــن الســكان المحلييــن الذيــن يعيشــون حول 

الموقــع. وفــي غيــاب أي بديــل، بــدأت القمامــة تتراكم في شــوارع 
بيــروت، بســبب تدني نســبة إعــادة التدوير.

ويتطلــب حــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان خطــة متكاملة لتطويــر البنية 
التحتيــة المناســبة وتحديــد أفضــل االســتثمارات. ومــن الخطوات 

األولــى الهامــة علــى هــذا المســار، زيــادة إعــادة التدوير من خــالل تغيير 
الســلوكيات والممارســات فــي جمــع النفايــات. كذلــك يشــّكل تحويل 

النفايــات إلــى طاقــة جــزءًا من حــل متكامل.

.Stella and others, 2018 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان وجود أنماط اســتهالك وإنتاج 
مســتدامة في المنطقة العربية

يربط الهدف 12 بين جميع بلدان العالم، المتقدمة والنامية. والترابط 
العالمي بين أنماط االستهالك واإلنتاج يعني أن التغيير في كل 
مكان ضروري لتحقيق التحّول في أّي مكان. ولمبدأ المسؤولية 

المشتركة ولكن المتباينة أهمية بالغة للتحّول في المنطقة العربية، 
ألن التباينات التاريخية كبيرة بين المناطق في أنماط االستهالك 
واإلنتاج. وتتحمل جميع الجهات الفاعلة، من حكومات وشركات 

ومنظمات المجتمع المدني وأفراد، مسؤولية في دعم هذا التحّول 
على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية. 

وقد ترّسخت األنماط غير المستدامة في االستهالك واإلنتاج في 
الهياكل االقتصادية، وُنُظم وعمليات اإلنتاج، والتكنولوجيات، واألطر 

المؤسسية والحوافز، وسلوكيات المنتجين والمستهلكين، وهي 
تتسبب بتغّير المناخ، واستنفاد الموارد، وتدهور األراضي والتصحر، 

وتوليد النفايات، وازدحام السير المزمن، وتلوث الهواء والماء، كما 
تؤثر على صحة اإلنسان.

ويتطلب التحّول المنشود اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق االستدامة 
في االستهالك واإلنتاج. كما أن أطر وأدوات السياسة الوطنية 

المصممــة تصميمــًا جيــدًا تتيــح تحــّوالت جذرّيــة من خــالل تغيير 
مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية15. ويمكن أن يكون هذا 

التحّول مصدرًا لفوائد جمة في الزراعة )الهدف 2(، والصحة الجيدة 

والرفاهية )الهدف 3(، وكفاءة استخدام المياه )الهدف 6(، وكفاءة 
استخدام الطاقة )الهدف 7(، واستهالك الموارد )الهدف 8(، والبنية 

التحتية والصناعة )الهدف 9(، واألثر البيئي للمدن )الهدفان 11 
و15(، وتغّير المناخ )الهدف 13(. وهكذا يتطلب االستهالك واإلنتاج 

المستدامان اتخاذ إجراءات للتثقيف والتوعية باستدامة التنمية 
وأساليب الحياة )الهدفان 4 و13(، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، 

وتوسيع االستثمار في البحث والتطوير وتشجيع االبتكار، وتحسين 
إدارة المدن.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 12 في المنطقة العربية

العائق الرئيسي عالمي، هو عدم حدوث تغّير جذري وشامل في أنماط االستهالك واإلنتاج، أو تحّول يعّم نموذج النمو 
 االقتصادي والتنمية. وفي المنطقة عوائق أخرى تختلف بين البلدان والقطاعات، وتساعد معالجتها في تقصير المسافة إلى 

التحّول المنشود في الهدف 12.

ال يزال يغلب على االقتصاد نموذٌج خطي

يؤدي حصر اإلنتاج في السحب والصنع واالستخدام والتخلص إلى استنفاد الموارد الطبيعية وتوليد النفايات واالنبعاثات. وفي 
قطاعات مثل البناء والتصنيع وإنتاج الغذاء، ال يزال استخدام الموارد عمومًا دون المستوى األمثل من الكفاءة في اإلنتاج، 

والتخلي عن المنتج يحدث قبل نفاد عمره، وال ُيعاد استخدام النفايات من مراحل اإلنتاج وما بعد االستهالك. وما من حوافز كافية 
لتشجيع القطاع الخاص على العمل بممارسات أكثر استدامة. لكن التحّول إلى نموذج االقتصاد الدائري قد يحقق مكاسب كبيرة. 

فباستطاعة بلدان مجلس التعاون الخليجي وحدها، مثاًل، أن توفر 138 مليار دوالر بحلول عام 2030، إذا اعتمدت هذا النموذج في 
قطاعات مثل اإلنتاج الكيميائي، وتشييد المباني والبنية التحتية، وأنظمة التنقل والنقل النظيفة16. إال أن هذه المفاهيم يجب أن 

تندرج في أطر عمل وطنية شاملة.

االعتماد الشديد على استخراج الموارد

في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي قيود على التنويع والتوّسع إلى القطاعات األقل كثافة في استخدام 
الموارد )الهدف 8(. فالمنطقة تمتلك أكبر احتياطي في العالم من النفط الخام وهي أكبر منتج للوقود األحفوري، الذي هو عامل 

مهم في النمو االقتصادي. ومن الصعب فصل االقتصاد عن استهالك الموارد بينما يتنامى الطلب العالمي عليها، ال سيما في غياب 
االلتزام السياسي بتغيير مفهوم النمو االقتصادي والتخطيط له.
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تحد التكاليف المرتفعة والقيود األخرى على الموارد من اعتماد تقنيات وممارسات مستدامة وفعالة

يظهر ذلك في البنية التحتية )المباني والطاقة والمياه والنقل( والصناعة والزراعة وإنتاج األجهزة المنزلية، وكذلك في تقديم 
الخدمات األساسية مثل معالجة النفايات والصرف الصحي. وتشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من النفايات الصلبة على 

مستوى البلديات في المنطقة هي مواد عضوية قابلة للتحلل أو مواد قابلة إلعادة التدوير17. لكن معظم هذه النفايات ينتهي إلى 
مكبات مفتوحة، ومعدالت إعادة التدوير ال تتجاوز في الغالب 10 في المائة18. وعالوة على ذلك، غالبًا ما يجري خلط النفايات 

الصلبة القابلة للتسميد بالنفايات الطبية الصناعية والخطرة أثناء تجميع النفايات والتخلص منها، ما يؤدي إلى التلوث ويحد من 
خيارات المعالجة المستدامة. وتختبر بعض البلدان تقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة باستخدام الحرق والهضم الالهوائي، لكنها 

ال تزال على نطاق ضيق بسبب التكاليف المرتفعة ونقص القدرة التقنية. 

األولوية السياسية دون المستوى المطلوب

ال تفي األولوية السياسية المعطاة لتدابير اإلنتاج واالستهالك المستدامة بالمستوى المطلوب إلحداث األثر المرجو. مع أن تدابير 
اإلنتاج واالستهالك يمكن أن تكون مصدر فوائد جمة للتنمية االقتصادية ولمجموعة واسعة من القطاعات اإلنتاجية، غالبًا ما ُينظر 

إليها باعتبارها مسألة إدارة بيئية من اختصاص وزارات البيئة التي تفتقر في الغالب إلى الموارد والقدرة على التأثير. وال بّد من 
العمل لضمان المشاركة النشطة للقطاع الخاص، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وال سيما في إدارة الموارد وتقديم 

الخدمات، تدعم نقلة التحّول إلى أنماط أكثر استدامة في االستهالك واإلنتاج. 

نقص الكفاءة في تدابير الدعم والتسعير واسترداد التكاليف

يسهم نقص الكفاءة في تدابير الدعم والتسعير واسترداد التكاليف مساهمة كبيرة في عدم استدامة اإلنتاج واالستهالك للطاقة 
وموارد المياه. فمعّدالت دعم الطاقة في المنطقة هي من أعلى المعّدالت في العالم. والواقع أن الخفض المتعّمد ألسعار خدمات 

المياه هو دعم لالستهالك المفرط الذي يفتقر إلى الكفاءة19. ولحل مشكلة ندرة المياه العذبة، تعتمد بلدان عدة على تحلية المياه 
وضخ المياه الجوفية، وهي حلول مرتفعة الكلفة، تستهلك الطاقة بكثافة وتزيد من االنبعاثات. ويؤدي انخفاض رسوم الخدمة 

وعدم استرداد تكاليف عمليات إدارة النفايات إلى إجهاد الميزانيات الوطنية وتقييد الممارسات المستدامة.

النقص في التثقيف والوعي 

يشكل هذا النقص عاماًل إضافيًا يؤخر التقدم في تحقيق الهدف 12، وال سيما في التوعية بأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة، 
ُظم الغذائية، والحد من استخدام الموارد وتوليد النفايات، وإعادة االستخدام وإعادة التدوير.  بما في ذلك ما يتعلق باألغذية والنُّ

ُظم الغذائية غير الصحية التي تفرط في االستهالك فتسّبب البدانة ومشاكل صحية أخرى. كذلك أصبح هدر األغذية  وتنتشر النُّ
وتوليد المخلفات )الهدف 2( ممارسًة شائعًة، بسبب نقص الكفاءة في ممارسات ما بعد الحصاد؛ واالفتقار إلى التقنيات المناسبة 

لمعالجة األغذية ونقلها وتجهيزها؛ وعدم مالءمة إجراءات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى؛ والتعرض للقوارض واآلفات في 
أثناء التخزين؛ وعدم كفاية التبريد20.

منذ عام 2009، تدعم دائرة الســياحة والتســويق التجاري في دبي قطاع الســياحة لتقليل اســتهالكه من الطاقة بنســبة 17 في المائة واســتهالكه 
مــن الميــاه بنســبة 14 فــي المائــة. وقــد انخفضــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقدار 688,000 طن. ويجري تشــجيع الفنادق على زيادة مســاحاتها 

الخضــراء وغرســها بالنباتــات، ومن ضمنهــا األنواع المحلية.

تبرز المساهمات المحددة وطنيًا، التي يعتزم السودان القيام بها للتخفيف من تغّير المناخ، مجموعة من تدابير االستهالك واإلنتاج المستدامة لزيادة 
الحصول على الكهرباء ودعم كهربة الريف، وتحسين كفاءة الطاقة وغطاء الغابات وخدمات إدارة النفايات. ويتطلب ذلك اعتماد ونشر التقنيات 
الحديثة والنظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة المائية وتحويل الهدر إلى طاقة، وتوليد الغاز 
الطبيعي، ومصابيح الفلورسنت والثنائية الصمام )LED( المدمجة، واألجهزة المنزلية الفعالة، ومطامر النفايات الصحية المزودة بمرافق لمعالجة 

ف   النفايات وإعادة التدوير. وتبلغ الكلفة التقديرية لتدابير التخفيف 11.7 مليار دوالر. كما ُخصص مبلغ إضافي قيمته 1.2 مليار دوالر لتدابير التكيُّ
مع المناخ. وسيكون من الضروري استكمال مساهمة الحكومة بدعم مالي دولي كبير لتنفيذ هذه التدابير.

.UNWTO, 2018 :المصــدر

.The Republic of Sudan, 2015 :المصــدر
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تركز خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين لدولة 
فلسطين على الزراعة والغذاء والسياحة واإلسكان والبناء. ُوضعت 

الخطة من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق، شملت الحكومة 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية. 

ومن المعايير الرئيسية التي اعتمدت لتحديد المبادرات ذات األولوية 
وتمويلها زيادة شمول السكان المهمشين مثل النساء والشباب. 
وشملت المبادرات تقديم خدمات إرشادية تستهدف المزارعات 

البدويات، وتوسيع برامج الصحة المدرسية بما يرّكز على تغذية 
األطفال والتوعية بخيارات الغذاء الصحي.

عرضة لإلهمال

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 12

ســتطال عواقــب تعّثــر التقــدم فــي تحقيــق الهــدف 12 الجميــع، لشــدة 
الترابــط بيــن أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك المســتدامة عبــر المناطــق 

والبلــدان والمجتمعــات. غيــر أن بعــض البلــدان والفئــات ســتكون 
أكثــر تأثــرًا نظــرًا لضعــف إمكانيــة مشــاركتها فــي عمليــة التحــّول فــي 

اإلنتــاج واالســتهالك واالســتفادة منهــا.

البلدان األقل نموًا في المنطقة هي أكثر عرضة للحرمان، بسبب النقص 
في الموارد والقدرات. وأي خطوة من قبيل اعتماد معايير بيئية صارمة، 
قد تفرض على اقتصاداتها الضعيفة نسبيًا متطّلبات غير واقعية تؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاجية والنمو والدخل. وتحتاج هذه البلدان إلى دعم 
فني كبير ومساعدة مالية لالنتقال إلى التقنيات والممارسات النظيفة 
والحديثة التي تساعد على تحقيق االستدامة في االستهالك واإلنتاج.

تعاني المجتمعات الفقيرة في المستوطنات البشرية غير النظامية 
وغير المخطط لها من تدٍن في مستويات تقديم الخدمات في 

قطاعات المياه والكهرباء وجمع النفايات. وتتحمل هذه المجتمعات 
وطأة التلوث الناجم عن مواقع ومطامر النفايات، وفي المياه 

والهواء. والحلول لهذه المشاكل، سواء أكانت تقليدية أو حديثة أو 
تكنولوجية هي عادة حلول مركزية، وتتطلب الكثير من األموال، 

وُتفرض من األعلى إلى األسفل. وكثيرًا ما تهمل أصوات العاملين غير 
النظاميين في المستوطنات البشرية غير النظامية، واحتياجاتهم )في 

قطاع النفايات على سبيل المثال(، واآلثار على سبل عيشهم وصحتهم.

وتتطلب أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة تحّوالت في الزراعة 
والصناعة والطاقة والبناء والنقل، تطال أسواق العمل، وتنشئ فرص 

عمل جديدة. وقد ال يعود التغيير بفوائد فورية على النساء، ألن 
هذه القطاعات يغلب عليها الرجال بسبب الفصل بين الجنسين في 

أسواق العمل الذي يتنج عنه ترّكز النساء في أعمال القيمة المضافة 
المنخفضة. وتعمل النساء واألطفال بأعداد كبيرة في جمع النفايات 

وإعادة تدويرها، حيث يتعرضون للعديد من المخاطر الصحية. وفرص 
العمل المستقبلية بما تتطلبه من مهارات في التكنولوجيا المتقدمة 

ومستويات عالية من التحصيل العلمي، ستبقى بعيدة عن منال نسبة 
كبيرة من النساء بالمقارنة مع الرجال، وتحديدًا في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع أن نسبة اإلناث في هذه 
المجاالت تتجاوز 60 في المائة في بعض الجامعات، فهي ال تعادل 

نسبة ما يحصلن عليه من فرص21. وتتطلب معالجة الفوارق الهيكلية 
في التعليم والعمالة معالجة الدافع الرئيسي أي التمييز بين الجنسين.

.Environment Quality Authority of Palestine, 2016 :المصــدر

يتطلب الهدف 12 التزامًا من الجهات الفاعلة، من حكومات وشركات 
في القطاع الخاص، وتغّيرًا في السلوكيات والممارسات في العديد 

من المجاالت. ولتحقيق ذلك، ال بّد من إصالح شامل للتخطيط 
االقتصادي )الهدف 8( يراعي األبعاد االجتماعية والبيئية ويؤّسس 

لالستدامة في أنماط اإلنتاج واالستهالك.

وضع سياسات وطنية وأطر لتحفيز األنماط . 1
المستدامة في اإلنتاج واالستهالك:

اعتماد خطط عمل وطنية وتعميم األنماط المستدامة في اإلنتاج 	 
واالستهالك في االستراتيجيات والخطط الوطنية السارية، ال سيما 

في الصناعة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والصحة والنفايات.

ترشيد اإلعانات غير المتسمة بالكفاءة وإلغاؤها تدريجيًا، 	 
ومعالجة اآلليات غير المناسبة في تسعير الخدمات األساسية 

مثل إدارة المياه والنفايات واسترداد التكاليف.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخلق حوافز 	 
لتحسين الكفاءة واالستثمار في التقنيات الحديثة والمستدامة 

في مجاالت الطاقة والمياه والنفايات والنقل. وقد يشمل ذلك 
مزيجًا من التدابير مثل الخصومات، والضرائب المخفضة، 

واإلعانات األكثر استهدافًا، وإشارات األسعار، والحصول على 
حقوق المياه/تصاريح المياه القابلة للتداول وغيرها من الحوافز.

وضع استراتيجيات متكاملة إلدارة النفايات الصلبة تركز على 	 
اإلدارة الوقائية للنفايات: تقليل النفايات )تقليل النفايات الى 

الحد األدنى، تغيير العادات(؛ إعادة االستخدام وإعادة التدوير 
)ُنُظم الجمع المنفصلة، مراكز إعادة التدوير(؛ استعادة الطاقة 

)تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة(؛ وادارة المخلفات )التخلص 
النهائي، الطمر(.

تطويــر لوائــح وحوافــز لدعــم ممارســات االقتصــاد الدائــري، بما 	 
فــي ذلــك تحقيــق اســتفادة قصــوى مــن المدخــالت والموارد، 

ومــن اســتخدام المنتــج، واســتعادة المنتجــات الثانويــة 
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 1-12 
تنفيذ اإلطار العشــري للبرامج المتعلقة 

بأنماط االســتهالك واإلنتاج المستدامة، 
مــع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي 

البلــدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة 
مســتوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها

 1-1-12
عــدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية 

لالســتهالك واإلنتاج المستدامين أو التي 
أدمجت تلك الخطط في سياســاتها الوطنية 

باعتبارها أولوية أو غاية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المجموع اإلقليمي لهذا المؤشــر.

مقاصد الهدف 12 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-12
تحقيق اإلدارة المســتدامة واالســتخدام 

 الكفــؤ للمــوارد الطبيعيــة، بحلول 
2030 عام 

 1-2-12
األثــر المادي، ونصيب الفرد من األثر المادي، 

ونصيــب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر 
المادي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 زيادة الوعي العام والتعليم والتدريب الفني المتعلق 	 
 بتقنيات االستهالك واإلنتاج المستدامة، والممارسات 

مثل الحد من النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد، وإعادة 
التدوير وإنتاج السماد، والوجبات الغذائية المستدامة والمغذية.

دمج التنمية المستدامة والتغيير السلوكي المرتبط بها في 	 
المناهج الدراسية على جميع المستويات.

تعزيز دور المجتمعات المحلية في تطوير سياسات إعادة 	 
التدوير وإدارة النفايات.

تعزيــز القــدرة علــى الرصــد والتقييم على جميع المســتويات 	 
لتوجيه االنتقال إلى االســتهالك واإلنتاج األكثر اســتدامة، 

وضمــان االلتزام باللوائح.

حشد الدعم اإلقليمي والعالمي لنقل التكنولوجيا . 3
إلى البلدان األقل نموًا:

زيادة وصول البلدان األقل نموًا إلى الخبرة والتمويل الالزمين 	 
لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتحديد فرص النمو األخضر.

والنفايــات. وقــد يشــمل ذلــك مبــادرات لبنــاء القــدرات الوطنيــة 
علــى اســتيعاب واستنســاخ التكنولوجيــات النظيفــة بشــكل 
أفضــل، والدمــج بيــن كفــاءة المــوارد واإلنتــاج األنظف في 

السياســات الوطنيــة.

تحســين المعرفة إلبالغ السياســات وتغيير . 2
 الســلوكيات بما يتماشــى مع االستهالك 

واإلنتاج المســتدامين:

تعزيــز الربــط بيــن العلــوم والسياســات بمــا يعــود بالفائدة على 	 
التخطيــط والتنفيــذ ألهــداف التنميــة المســتدامة، وتعزيــز 

مســاهمات األكاديمييــن والباحثيــن فــي مناقشــات السياســة 
العامــة وآليــات الرصــد والتقييم.

ســد الثغــرات الواســعة فــي البيانــات، التــي تعيــق االســتجابة 	 
 بسياســات وخطــط مســتنيرة، ووضــع خطــوط األســاس 

 ومراقبــة التقــدم المحــرز فــي مؤشــرات الهــدف 12 
 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وينبغــي توجيــه إدارة 
 النفايــات والمــواد الكيميائيــة لتحســين جمــع البيانــات، 

علــى نحــو عاجل.
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 3-12
تخفيــض نصيب الفرد من النفايات الغذائية 

العالمية علــى صعيد أماكن البيع بالتجزئة 
والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر 
األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما 
في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030

 5-12
الحــد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من 

خــالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة 
االستعمال، بحلول عام 2030

 4-12
تحقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــاً للمواد 

الكيميائيــة وجميــع النفايــات طوال دورة 
عمرهــا، وفقــاً لألطــر الدولية المتفــق عليها، 

والحــد بدرجــة كبيرة من إطالقهــا في الهواء 
والمــاء والتربــة من أجــل التقليل إلى أدنى 
حــد مــن آثارها الضارة على صحة اإلنســان 

 2020 والبيئــة، بحلول 

 2-2-12
االســتهالك المادي المحلي ونصيب الفرد 

من االســتهالك المادي المحلي ونسبة 
 االســتهالك المادي المحلي إلى الناتج 

المحلي االجمالي

 1-3-12
مؤشــر الخسائر الغذائية العالمية

 1-5-12
معــدل إعادة التدويــر على الصعيــد الوطني، 

وعــدد أطنان المواد المعــاد تدويرها

 2-4-12
نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة 
النفايات الخطرة المعالجة، بحسب نوع المعالجة

 1-4-12
عــدد األطراف في االتفاقات البيئية 

الدوليــة المتعددة األطراف المتعلقة 
بنفايــات المواد الخطرة وغيرها من المواد 
الكيميائية، التــي تفي بتعهداتها والتزاماتها 

في نقــل المعلومات على النحو الذي 
يتطلبــه كل اتفاق ذي صلة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 نصيب الفرد من االســتهالك المادي المحلي 
)باألطنان المترية(

الشــكل 2 مســتوى االلتزام باالتفاقات البيئية الدولية المتعددة 
األطــراف المتعلقــة بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد 

الكيميائية )مؤشر(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان باستثناء 

دولة فلسطين. ووفقاً لمستودع البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في 
األمم المتحدة، فإّن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر إقليمي )جانب 

اإلنتاج( يدّل على االستهالك المادي الظاهر القتصاٍد وطني معّين... ُيشير 
االستهالك المادي المحلي إلى كمية المواد الفعلية في اقتصاٍد معّين... وقد 

يّتصف بلٌد معّين، على سبيل المثال، باستهالٍك مادي محلي عاٍل جداً ألنه 
يحظى بقطاع إنتاج أّولي كبير للتصدير، أو قد يّتصف باستهالٍك مادي محلي 
متدنٍّ جداً بسبب إسناد معظم العملية الصناعية  الكثيفة المواد إلى بلدان 

 .)United Nations Statistics Division, 2019( أخرى 
تجدُر اإلشارة إلى أّن هذا المؤشر ُيمّثل تكراراً دقيقاً للمؤشر 2-4-8.

 مالحظة: المؤشــر هو المتوســط الحسابي البسيط لنسبة االلتزام 
باالتفاقات األربعة المذكورة )اتفاقية بازل واتفاقية استكهولم وبروتوكول 
مونتريال واتفاقية روتردام(. المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
للمؤشــر الذي تم إنشــاؤه هي المتوسطات البســيطة للقيم التي سجلتها 

البلدان، حيث أنه مؤشــر على مســتوى الدولة.  ويشمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 للبلدان 

التاليــة: األردن واإلمارات العربية المتحــدة والبحرين والجمهورية العربية 
الســورية وجيبوتي والســودان والصومال وُعمان وقطر والكويت ولبنان 

وليبيــا والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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 6-12
تشــجيع الشركات، وال سيما الشركات 

الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارســات 
مســتدامة، وإدراج معلومات االستدامة في 

دورة تقديم تقاريرها

 7-12
تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، 

وفقاً للسياسات واألولويات الوطنية

12-أ 
دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية 

والتكنولوجية للمضي قدماً نحو تحقيق أنماط 
االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

 8-12
ضمــان أن تتوافر للناس في كل مكان 

المعلومــات ذات الصلة والوعي بالتنمية 
المســتدامة وأنماط العيش في وئام مع 

الطبيعة بحلول عام 2030

12-ب 
وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة 
المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز 

الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية 
المستدامة

12-ج 
ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة 

بالكفاءة والتي تشجع على االستهالك 
المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات 

األسواق، وفقاً للظروف الوطنية، بما في ذلك 
عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص 
بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، 

إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في 
تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات 

والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل 
إلى أدنى حد من اآلثار الضارة التي قد تنال 

من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء 
والمجتمعات المحلية المتضررة

 1-6-12
عدد الشــركات التي تنشر تقارير تتعلق 

باالستدامة

 1-7-12
عدد البلدان التي تنفذ السياســات وخطط 

العمل المتعلقة بالشــراء العمومي المستدام

12-أ-1 
كميــة الدعم المقدم إلى البلدان النامية في 

مجالي البحث والتطوير من أجل إرســاء أنماط 
االســتهالك واإلنتاج المستدامة والتكنولوجيا 

السليمة بيئياً

 1-8-12
مــدي تعميم مراعاة "1" تعليم المواطنة 

العالميــة و"2" التعليم من أجل التنمية 
المســتدامة )بما في ذلك التثقيف بشأن 

تغّير المناخ( في )أ( السياســات التربوية 
الوطنية، و)ب( المناهج الدراســية و)ج( تدريب 

المعلميــن و)د( تقييم الطالب

12-ب-1 
عدد االســتراتيجيات أو السياسات وخطط 

العمل المنفذة في مجال الســياحة 
المســتدامة المتفق على أدوات رصدها 

وتقييمها

12-ج-1 
مقــدار إعانات الوقود األحفوري لكل 

وحــدة من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج 
واالســتهالك( وكنسبة من مجموع النفقات 

الوطنيــة على الوقود األحفوري

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

.)United Nations Statistics Division, 2018b( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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الهــدف 13: اتخاذ إجــراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره

ض أعداداً كبيرة من الســكان لمخاطر  تطــال المنطقــَة العربيــة مــن جراء تغّير المناخ آثاٌر بالغة، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، فتعرِّ
ندرة المياه والجفاف. وُيوقع تزايد الكوارث والظواهر المناخية الشــديدة خســائر في األرواح وُيلحق أضراراً في االقتصاد. وفي 

ف مع تغّير المناخ وتنويع االقتصادات واعتماد اســتراتيجيات وطنية للحد من مخاطر  حيــن يســتثمر العديــد مــن البلدان في التكيُّ
الكوارث، يبقى من الضروري توســيع نطاق الجهود على مســتوى المنطقة، لتشــمل جميع الجهات المعنية، وتوثيق الرابط بين 

من أنظمة التخطيط.  العلــوم والسياســات العامــة للتصــدي لتغّير المناخ، وجعل تقييم آثار تغّير المنــاخ والمخاطر جزءاً أصيال ً

وقائع

شهدت المنطقة العربية ارتفاعًا في درجة الحرارة 
بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل 

الحقبة الصناعية1. 

تشير التقديرات إلى أن تغّير المناخ سيتسّبب في 
الحد من توفر المياه، ويغّير أنماط اإلنتاج الزراعي، 

ويهّدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على 
الغابات واألراضي الرطبة، ويزيد من تعّرض 

السكان لتداعيات ندرة المياه وفقدان فرص العمل 
في الزراعة وموجات الحر6.

44 مليون شخص متضرر من الجفاف

ألحق الجفاف أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين 
عامي 1990 و2019 4.

19.7 مليار دوالر

أوقعت الكوارث أضرارًا تجاوزت قيمتها 19.7 مليار دوالر بين عامي 
1990 و2019، منها 6.8 مليار دوالر بسبب الزالزل، و5.7 مليار دوالر 

بسبب الفيضانات، و6 مليارات دوالر بسبب العواصف5.

ستتسّبب آثار تغّير المناخ في تناقص موارد المياه 
المتجددة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030، 

نتيجة النخفاض هطول األمطار وازدياد الطلب 
على المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، واتساع 

نطاق تسّرب مياه البحر إلى المياه الجوفية 
الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر7.

مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون

تتزايــد مســاهمة الفــرد فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون علــى 
المســتوى اإلقليمــي وقــد قاربــت المعــدل العالمــي فــي عــام 2013. 

وفــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، كاد معــدل مســاهمة الفــرد 
فــي االنبعاثــات يبلــغ أربــع مــرات المتوســط العالمــي. وتســجل مصــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية أعلــى معــدالت االنبعاثــات التراكميــة 

فــي المنطقة9.

خطط التنمية الوطنية

تغّطــي خطــط التنميــة فــي جميع البلــدان اإلنتاج الزراعي والرعوي، 
لكــن الخطــط التــي تتطــرق بالتحديد إلى تغّير المناخ والشــواغل 

البيئيــة تبقى قليلة.

المساهمات المحددة وطنياً

قّدمــت إحــدى وعشــرون دولــة عربيــة مســاهمات محــددة وطنيًا 
عمــاًل باتفــاق باريــس بشــأن تغّيــر المنــاخ، شــملت تدابيــر التخفيــف 

والتكّيــف. إال أن ســبع دول لــم تــدرج فــي تقاريرهــا مقاصــد خفــض 
االنبعاثــات )البحريــن، والســودان، والصومــال، وقطــر، والكويــت، 

ومصــر، والمملكــة العربيــة الســعودية(8.

%96 وفيات ناجمة عن الكوارث في البلدان 
األقل نمواً

يزداد عدد الكوارث كل سنة منذ عام 1990 2. وقد بلغ عدد الوفيات 
 الناجمة عن الكوارث بين عامي 2010 و2019 أكثر من ضعف ما 
كان عليه في العقد السابق، معظم هذه الوفيات )96 في المائة( 

حدثت في البلدان األقل نموًا3.

 +1.5 
 درجة 

مئوية
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 الهدف 13: العمل المناخي

تمويل العمل المناخي

ــف مــع تغّيــر المنــاخ أولوّية في المنطقــة، لكّن التدفقات  يشــّكل التكيُّ
الماليــة الثنائيــة مــن البلــدان المتقدمــة ألغــراض الحد من آثار تغّير 

ــف بخمس مرات في عام  المنــاخ تجــاوزت التدفقــات ألغــراض التكيُّ
2016. ولم تســتفد ســوى 5 من أصل 22 دولة عربية من الصندوق 

األخضــر للمنــاخ، وهــو صنــدوق متعــدد األطــراف يدعــم تنفيذ 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المناخ بُســُبٍل منها 

اتفاق باريس11.

لم تتجاوز مساهمة المنطقة في المجموع 
العالمي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

5 في المائة في عام 2014. كما لم يتجاوز 
نصيب المنطقة من الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي 5 في المائة10.

قياس الهدف 13 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة

5%

تتوفــر بيانــات عــن مؤشــر واحــد مــن 8 مؤشــرات12، وعــن مقصد 
واحــد مــن 5 مقاصــد للهــدف 13.

ترّكــز مقاصــد ومؤشــرات الهــدف 13 علــى الِمنعــة إزاء تغّيــر المنــاخ 
والتخطيــط والتعليــم والتمويــل. وبيــن هــذه المقاصــد ومقاصــد 

ومؤشــرات األهــداف األخــرى روابــط واضحــة، مثــل الهدف 7 الذي 
يتضّمــن مقاصــد عــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة؛ 

والهــدف 9 بشــأن التصنيــع المســتدام؛ والهدفيــن 1 و11 ومقاصدهمــا 
عــن القــدرة علــى الصمــود؛ والهــدف 12 ومقاصــده عن االســتخدام 

المســتدام للمــوارد وعــدم كفــاءة إعانــات الوقــود األحفوري.

وترتبــط مقاصــد ومؤشــرات الهــدف 13 باتفاقيــة األمــم المتحدة 
اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ كمــا بإطار ســنداي للحد مــن مخاطر 

الكــوارث. ويتيــح تقديــم التقاريــر بموجــب االتفاقيــة واإلطار 
مجــااًل أفضــل لقيــاس حالــة تغّيــر المنــاخ مــع مرور الوقــت. فللجهود 

اإلقليميــة الحاســمة والمســتمرة والمتضافــرة إلنتــاج البيانــات 
وتبادلهــا، فضــاًل عــن تقييمــات وتوقعــات تغّيــر المنــاخ، أهميــة بالغة، 
وهــي تدعــم جهــود الحكومــات العربيــة فــي قياس األثــر، وتصميم 

التدخــالت، وتقديــم التقاريــر عــن االلتزامــات العالمية13. 

ومــن الثغــرات المحتملــة في المؤشــرات الرســمية للهدف 13 التركيز 
علــى اعتمــاد الخطــط واالســتراتيجيات والتبليــغ عنهــا، بــداًل مــن 
التركيــز علــى جــودة هــذه المــواد ومحتواهــا ومــدى االلتــزام بها.

ومــن الثغــرات فــي المؤشــرات أيضــًا مــا يرتبــط برصــد االنبعاثات. 
فليــس هنــاك ســوى مؤشــر رســمي واحــد عــن انبعاثــات ثاني أكســيد 

الكربــون، وهــو ضمــن الهــدف 9 )المؤشــر 9-4-1 بشــأن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة المضافــة(. ويســتلزم 
القيــاس المالئــم للتقــدم المحــرز فــي اإلجــراءات المتعلقــة بتغّيــر 

المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة كمــا فــي أماكــن أخــرى، اســتكمال 
المؤشــرات الرســمية بمؤشــرات وطنيــة عــن إجمالــي انبعاثــات غــازات 

االحتبــاس الحــراري ومســاهمة الفــرد فــي االنبعاثــات واالنبعاثــات 
المنســوبة الــى كل وحــدة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. والبيانــات 

بشــأن هــذه المؤشــرات متاحــة علــى نطاق واســع.

ومن شأن المؤشرات المتعلقة بالتمويل وبناء القدرات ودعم تطوير 
التكنولوجيا ونقلها واعتمادها في مجال تغّير المناخ والحد من 

مخاطــر الكــوارث أن تســاعد أيضــًا فــي تقييــم االحتياجــات والفوائد 
وفي تقّدم البلدان النامية، وفي تسريع تحقيق الهدف 13.

13 الهدف 

تغطية المؤشرات
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 العوائق الرئيســية أمام التصدي لتغّير المناخ وآثاره 
على المنطقة العربية

علــى الرغــم مــن الفــوارق بيــن البلــدان العربيــة في مســتويات 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، ومســاهمتها المنخفضــة نســبيًا 

مــن االنبعاثــات علــى مســتوى العالــم، تتحّمــل المنطقــة أعبــاًء ثقيلــة 
مــن جــراء تغّيــر المنــاخ. ومــن العوامــل التــي تزيــد مــن وطأة هذه 
األعبــاء مــا تشــهده المنطقــة مــن نــدرة فــي الميــاه وتوّســع عمراني 

فــي غيــاب اإلدارة الســليمة، وعــدم الكفــاءة وضعــف اإلنتاجيــة فــي 
القطــاع الزراعي.

 وتطــال آثــار تغّيــر المنــاخ البيئــة المعيشــية وصحــة اإلنســان 
)الهــدف 3(، واالزدهــار )الهــدف 8(، وتوفــر الميــاه )الهــدف 6(، 

واألمــن الغذائــي )الهــدف 2(. ومــع النمــو الســكاني فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة، يفاقــم تغّيــر المنــاخ اآلثــار الســلبية للهجــرة 

والتوّســع العمرانــي )الهــدف 11(. والتلــوث فــي تصاعــد يطــال البــر 
والمحيطــات والهــواء، ويصــل فــي بلــدان عديــدة إلــى مســتويات 

 باعثــة علــى القلــق، لمــا لهــا مــن عواقــب مباشــرة علــى صحــة 
 اإلنســان. ولعــّل أكبــر العواقــب الناجمــة عــن تغّيــر المنــاخ ومــا 

يجلبــه مــن كــوارث تقــع علــى الفئــات الفقيــرة والمعرضــة للفقــر 
)الهــدف 1(، وال ســيما ســكان الريــف والنســاء الفقيــرات وســكان 
األحيــاء الفقيــرة والالجئيــن والنازحيــن وكذلــك ســكان المناطــق 

الســاحلية المنخفضــة.

والتكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ أمــٌر ال منــاص منــه، كذلــك حــال جهود 
التخفيــف مــن آثــاره.  ويمكــن دعــم هــذه الجهــود بالتنويــع 

االقتصــادي، الــذي هــو مــن األولويــات الحاســمة في حــاالت االعتماد 
الشــديد علــى النفــط )الهــدف 8(، والتحــّول إلــى أنمــاط اســتهالك 

وإنتــاج أكثــر اســتدامة )الهــدف 12(.

 ويرتبــط تحقيــق الهــدف 13 بتحقيــق العديــد مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة األخــرى ومقاصدهــا، بمــا فــي ذلــك الهــدف 7 

 )كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة(، والهــدف 2 )األمــن 
 الغذائــي(، والهــدف 9 )االنبعاثــات الصناعيــة(، والهــدف 12 

)كفــاءة المــوارد ودعــم الوقــود األحفــوري( والهدفــان 14 و15 
 )ســالمة المحيطــات والغابــات(. غيــر أن هــذه الروابــط ال تأخــذ 

الحّيــز الــالزم فــي التخطيــط اإلنمائــي وال في االســتراتيجيات 
والسياســات القطاعية.

ومــن أشــّد آثــار تغّيــر المنــاخ مــا يرتبــط بتّوفــر الميــاه، ومــا يترتب 
عليــه مــن تداعيــات علــى اإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغذائــي. وتقع 
األضــرار علــى المجتمعــات الريفيــة، وعلــى الفقــراء فــي المناطــق 

الريفيــة والحضريــة علــى حد ســواء.

وتتزايــد الظواهــر المناخيــة الشــديدة، مــن جفــاٍف وفيضانــات 
مفاجئــة وعواصــف رمليــة وترابيــة، بوتيــرة لــم يســبق لهــا مثيــل14. 
وهــي تهــدد البلــدان الفقيــرة والغنيــة علــى حــد ســواء، فتؤّثــر في 

حيــاة األفــراد وصحتهــم، وتتســبب بأضــرار جســيمة للبنيــة التحتيــة، 
وللمــوارد ســواء أكانــت مــن خيــر الطبيعــة أم صنــع اإلنســان. 

ــف مــع تغّيــر المنــاخ بيــن البلــدان العربيــة،  وتتفــاوت كثيــرًا علــى التكيُّ
وتبقــى البلــدان األقــل نمــوًا هــي األكثــر عرضــة لمخاطره15. 

المقصد 13-أ تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة 
النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ من 

التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ 100 بليون دوالر سنويًا 

بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان 
النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية 

التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل 
عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن

 يتضّمن الهدف 13 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020 

فــي العــراق، هاجــر أكثــر مــن 60,000 مــزارع فقيــر إلــى مناطق 
 حضريــة، بعــد أن تضــّررت ُســُبل عيشــهم بالجفــاف فــي عامــي 

2006 و2008. وشــهد األردن حــركات نــزوح مماثلــة.

فــي مناطــق الســاحل فــي موريتانيــا، تســببت كل موجــة كبيــرة مــن 
موجــات الجفــاف بنــزوح إلــى المــدن وانتقلــت األســر مــن البــدو بمئات 

 اآلالف إلــى نواكشــوط ونواذيبــو حيــث تالمــس اآلبــار العميقــة 
 الميــاه الجوفيــة. وازداد عــدد ســكان نواكشــوط مــن 40,000 إلــى 

أكثــر مــن 700,000 بيــن عامــي 1970 و2000. 

 فــي الســودان، تحــّرك خــط المناطــق شــبه الصحراوية 
 والصحراويــة مــن 50 إلــى 200 كيلومتــر جنوبــًا منــذ عــام 1930، 

 ومــن المتوقــع أن يســتمر بالتحــرك جنوبــًا، مــا يهــّدد 25 فــي المائــة 
 مــن األراضــي الزراعيــة فــي البــالد ويخّفــض إنتــاج الغذاء بنســبة 

20 فــي المائة.

.United Nations, 2017 :المصــدر
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 الهدف 13: العمل المناخي

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 13 في المنطقة العربية

مستويات عالية من التعرض لتغّير المناخ والتأثر به

ُيعزى ارتفاع مستويات للتعرض لتغّير المناخ والتأثر به إلى خصوصيات إقليمية أساسية منها ندرة المياه العذبة والجفاف والنمو 
السكاني وتزايد التوّسع العمراني والفقر وعدم االستقرار والهشاشة والصراعات16. ولتغّير المناخ أيضًا آثار عابرة للحدود كما 

التحركات السكانية التي تنتجها، جراء تأثر الموارد المائية المشتركة وتزايد التصحر.  لذلك يتوقع أن يكون ألي إجراءات يتخذها 
ف أو التخفيف أثر على بلدان أخرى. أحد البلدان للتكيُّ

ويتفاقم التعّرض لتغّير المناخ بفعل النقص في المساكن اآلمنة الميّسرة الكلفة وفي شبكات الصرف الصحي في المناطق 
الحضرية، وتقطع الكهرباء وضعف التدفئة والتبريد. وتزداد هذه المشاكل حدة في ظل توّسع عمراني من دون تخطيط. وفي 

ف مع تغّير المناخ والتخفيف من آثاره، من المتوقع أن يزيد انكشاف المنطقة على مخاطر تغّير المناخ  غياب التدابير الفعالة للتكيُّ
وانعدام األمن الغذائي في العقود المقبلة17، وتتسع موجات الهجرة والنزوح، وتنتهي أعداد متزايدة من السكان إلى المدن.

ويمكن أن يصل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في أجزاء من المنطقة إلى 5 درجات مئوية مع نهاية القرن، في حين يتوّقع أن 
ينخفض معدل هطول األمطار إلى حد كبير18، وال سيما في بلدان شمال أفريقيا المطلة على البحر األبيض المتوسط. فقد ينخفض 

هطول األمطار في مرتفعات المغرب، مثاًل، بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية القرن19. وفي استمرار عدم الكفاءة وضعف اإلنتاجية في 
ُظــم الزراعيــة، احتمــاالت كبيــرة لتفشــي الجــوع والفقــر، خاصــة في المناطــق الريفية. النُّ

قدرة محدودة على التكيُّف في العديد من البلدان، واستجابات في السياسات والتخطيط غير مالئمة

عندما يجتمع النمو السكاني السريع والتوّسع العمراني وتواتر الكوارث الناجمة عن تغّير المناخ، تزداد تعقيدًا تحديات التخطيط 
والتنمية20. وفي حين تتأثر البلدان بأشكال مختلفة، تبقى البلدان التي تملك موارد مالية وتقنية كبيرة وبنية تحتية سليمة في 
وضع أفضل لالستجابة. وال بد من المزيد من العمل على تبادل المعلومات والتكنولوجيا والقدرات داخل المنطقة لتأمين البنية 

التحتية الالزمة والفعالة في جميع البلدان. 

وتخضع قدرات الحكومات لقيود إضافية بفعل تزايد الخسائر االقتصادية، وارتفاع تكاليف إعادة التوطين القسري والصراع على 
موارد متضائلة، فيتعثر تنفيذ الخطط اإلنمائية، وتزداد البلدان تعرضًا للمخاطر. فال بّد من تعزيز الجهوزية على صعيد البلدان، 

ف  والحد من مخاطر الكوارث لتقليل الخسائر واألضرار الناجمة عن األحداث الشديدة.  ومن الضروري تزويد استراتيجيات التكيُّ
التي تبني الِمنعة على المدى المتوسط والبعيد، بما تحتاج إليه من موارد للتمويل ومّقوماٍت للتنفيذ.  وال يزال يلزم المزيد من 

العمل على تحقيق التكامل والترابط على مستوى السياسة العامة بين االستراتيجيات والخطط واالستثمارات المعنية بالتصّدي 
لتغّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وتعميم المقاصد والسياسات المعنية بتغّير المناخ في الخطط والرؤى اإلنمائية الوطنية. 

قدرات تقنية وبحثية محدودة

يقّوض ضعف البحث والتطوير وإنتاج المعرفة العمل على التصدي لتغّير المناخ في المنطقة. فهذه األسس الزمة لتوجيه وضع 
السياسات، وكذلك لقيادة التحّول الثقافي الالزم للتوعية بتغّير المناخ والتصدي له. 

 فالبحوث التي تتناول تغّير المناخ وتقييم آثاره في تحّسن حاليًا، لكنها لم تستأثر بعد باالهتمام الذي تستحقه.  ونتيجة لذلك، 
 لم ُتدمج آثار تغّير المناخ في التخطيط القطاعي الوطني ودون الوطني، والتخطيط العمراني وتخطيط استخدام األراضي. 

ُظــم الصحيــة والبنيــة التحتيــة واإلســكان، وتحصيــن المجتمعــات والمجموعــات  وال ُيسترشــد بهــا صراحــًة فــي تدابيــر بنــاء ِمنعــة النُّ
السكانية إزاء المخاطر، وال سيما النساء وكبار السن وصغار المزارعين والمهاجرين. ويمّثل ضعف إدارة المخاطر تحديًا وطنيًا 

وإقليميًا. ومن الضروري تعميق التعاون اإلقليمي في أنظمة اإلنذار المبكر بموجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية وغيرها 
من الظواهر المناخية الشديدة.

نقٌص في كمية ونوعية الدعم المقدم في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات

يتوّقف الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها الدول النامية في المساهمات المحددة وطنيًا على الدعم المالي من الدول المتقدمة. 
غير أن الوصول إلى الصناديق العالمية المعنية بالمناخ )مثل الصندوق األخضر للمناخ( وتغذيتها يبقيان مبعث قلق. وال تزال 

ف، وهي أولوية للمنطقة، منخفضة. فالعقبات السياسية، ومسوغات األهلية ومعاييرها، أو القدرة  األموال المخصصة لمشاريع التكيُّ
المحدودة في إعداد المشاريع، تشّكل عوائق لبعض البلدان. وقد نجحت البحرين، وجزر القمر، ومصر، والمغرب، ودولة فلسطين 
من بلدان المنطقة في الحصول على تمويل من الصندوق األخضر للمناخ، وتستفيد بلدان أخرى من صناديق برنامج التأّهب في 
حين يسعى بعض البلدان إلى االستفادة منها في إعداد المشاريع. لكّن المتطلبات الصارمة التي يفرضها المانحون والمستثمرون 

وصعوبة وضع االقتراحات لمشاريع تحظى بالتمويل ال تزال ضمن العقبات أمام الحصول على التمويل.
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عرضة لإلهمال

ال يوفــر تغّيــر المنــاخ أحــدًا، وســتطال آثــاره الجميــع، لكــّن بعــض 
الفئــات تبقــى أكثــر عرضــة مــن غيرها.

 فتغّيــر المنــاخ يفاقــم ويضاعــف المخاطــر التــي تحــدق 
 بالمجتمعــات الفقيــرة. فهــي، إذ تفتقــر إلــى المــوارد الالزمــة 

ــرات أو مواجهــة الصدمــات، ُيرّجــح أن   للتكّيــف مــع التغيُّ
 تتعــرض ألشــّد األضــرار. وفقــراء الريــف أكثــر انكشــافًا من 

 غيرهــم العتمادهــم فــي معيشــتهم علــى الميــاه للزراعــة، وعــدم 
كفايــة البنيــة التحتيــة، وســوء ظــروف المعيشــة21. ومــن المناطــق 

ــف، القــرن األفريقي   األكثــر تأثــرًا واألقــل قــدرة علــى التكيُّ
والســاحل األفريقــي وشــبه الجزيــرة العربيــة الجنوبيــة الغربيــة22. 

 وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، فــي المــدن واألريــاف، مــن المرجح 
 أن تتكّبــد النســاء واألطفــال خســائر مســتمرة بعــد وقــوع 

الكــوارث، بفعــل عوامــل مثــل النــزوح وانقطــاع ُســُبل العيش 
والشــبكات االجتماعية. 

وغالبــًا مــا يكــون التوّســع العمرانــي الســريع إمــا مــن دون تخطيــط 
أو بتخطيــط غيــر مــراع لتغّيــر المنــاخ، مــا يــؤدي إلــى نشــوء وتوّســع 

مســتوطنات بشــرية غيــر نظاميــة شــديدة التأثــر باألحــداث 
المناخيــة. ويــزداد التأثــر بفعــل تدميــر البيئــة الطبيعيــة التــي تقــي 

مــن تغّيــر المنــاخ، وهشاشــة المبانــي، والنقــص فــي ُنُظــم الصــرف 
الصحــي وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي، وعــدم كفايــة الخدمــات. 

ويؤثــر تغّيــر المنــاخ فــي البيئــة الطبيعيــة والمبنّيــة، وفــي طــرق 
 اســتخدام المــوارد الطبيعيــة واالســتفادة منهــا مثــل األرض 

والميــاه والنفــط وغيرهــا. وال تســتوفي األنمــاط الحاليــة لالســتهالك 

واإلنتــاج مقومــات االســتدامة. وفــي اآلثــار التراكميــة، إلــى جانب 
األضــرار التــي تلحــق اليــوم بالفقــراء والمجموعــات األكثــر عرضــة 

للمخاطــر، ظلــٌم تاريخــي يطــال الشــباب واألجيــال المقبلــة. فهــؤالء 
ســيرثون بيئــة طبيعيــة وماديــة واجتماعيــة واقتصاديــة أقــل ســخاًء 

وأكثــر إجحافــًا، تتناقــص فيهــا المــوارد وتتزايــد المخاطــر علــى 
األرواح وُســُبل العيــش. ويواجــه الشــباب فــي المنطقــة العربيــة 

ُظــم التعليميــة التــي ال تزّودهــم بمــا يلــزم  عقبــًة إضافيــًة بســبب النُّ
مــن معرفــة وأدوات للتعبئــة مــن أجــل العمــل المناخــي. كمــا أن 

ضعــف المشــاركة السياســية والنقــص فــي اآلليــات الفعالــة للمشــاركة 
المدنيــة )الهــدف 16( مــن العوامــل التــي تضّيــق فرصهــم فــي التأثيــر 

علــى وضع السياســات.

طّورت مدينة عّمان في األردن، انطالقًا من إعالن العقبة لعام 2013 
بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المدن، استراتيجيًة للِمنعة. وهي 

تقوم على خمس ركائز تتناول جميع نواحي الحياة في المدينة 
واحتياجاتها. 

وهذه االستراتيجية هي ثمرة مشاركة واسعة ألصحاب المصلحة 
من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني المحلية 

والدولية، ومجموعات الشباب واألوساط األكاديمية وغيرها، الذين 
اجتمعوا لمناقشة مستقبل المدينة ورسم خريطة طريق على ضوء 

إمكاناتها. وتدعو االستراتيجية إلى تحويل التحديات إلى فرص 
لتنمية المدينة وضمان الرفاه لسكانها ولألجيال المقبلة.

في عام 2018، اجتاح إعصار مكونو ُعمان واليمن، وحسب التقارير 
كان بقوة لم يسبق أن شهدتها عاصفة في المنطقة. 

في ُعمان، هطل من األمطار في يوم واحد ما ُيعادل ثالث سنوات، 
فأسفر عن مقتل 24 شخصًا. وعندما ضرب إعصار مكونو جزيرة 

سقطرى اليمنية في بحر العرب، التي صنفتها اليونسكو موقعًا طبيعيًا 
مــن التــراث العالمــي، ألحــق بهــا أضرارًا جســيمة وتســّبب بنزوح أكثر 

من 500 أســرة.

بحلــول عــام 2017، كان الجفــاف فــي الصومــال قــد تســّبب فــي 
خفــض متوســط محاصيــل الحبــوب بنســبة 70 فــي المائــة، وفــي 

وفــاة أعــداد كبيــرة مــن الماشــية، وفــي تعــّرض أكثــر مــن 360 ألــف 
طفــل لســوء التغذيــة الحــاد. ويواجــه نحــو 3 مالييــن شــخص، 

معظمهــم فــي المجتمعــات الريفيــة، انعــدام األمــن الغذائــي الحــاد. 
وفــي البلــدان الهشــة مثــل الصومــال، تجتــذب الجماعــات المســلحة 

غيــر القانونيــة مثــل حركــة الشــباب، بشــكل متزايــد الشــباب 
المتضرريــن مــن انعــدام األمــن الغذائــي الناجــم عــن الجفــاف ومــن 

محدوديــة فــرص العمــل.

.OCHA, 2018; IFRC, 2018 :المصــدر

.DFID, 2006; FSNAU-Somalia, 2017 :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 13

تطويــر اســتجابات وطنيــة متماســكة للتخفيف . 1
باالتفاقات  مــن تغّيــر المنــاخ والتكّيف معه عمــال ً

العالميــة وتمشــيًا مع الظــروف الوطنية:

ــف مــع تغّيــر 	  وضــع أو تحديــث االســتراتيجيات الوطنيــة للتكيُّ
المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وتضميــن آثــار ومخاطر 
تغّيــر المنــاخ فــي الخطــط القطاعيــة، وخطــط التنميــة والبنــى 

 التحتيــة المحليــة والحضريــة، والتخطيــط المتكامــل 
الســتخدام األراضي.

وضــع مقاصــد وطنيــة واضحــة لتخفيف انبعاثات غازات 	 
االحتبــاس الحــراري تمشــيًا مع اتفــاق باريس، واعتماد حوافز 
للحــث علــى تخفيــض االنبعاثــات في قطاعــات الطاقة والنقل 

والقطاعات األخرى، مع اإلقرار بمبدأ المســؤوليات المشــتركة 
ولكــن المتباينة.

اعتمــاد أو تفعيــل اســتراتيجيات اإلدارة المتكاملــة للميــاه على 	 
الصعيديــن الوطني واإلقليمي.

إعطاء أولوية للربط بين العلوم والسياســات واالســتثمار فيه 	 
للتعّمــق فــي المعرفــة وتطويــر الحلول وتشــجيع االبتكار بهدف 

التصــدي لتغّير المناخ.

إشــراك وتنظيم القطاع الخاص باعتباره جهة فاعلة مســؤولة في 	 
ف.  تدابيــر التخفيف والتكيُّ

زيــادة االتســاق بيــن خطــة عام 2030 واتفاق باريس وإطار 	 
ســنداي فــي جمــع البيانــات والتنفيذ وإعداد التقارير.

تعزيــز القــدرات المؤسســية والتقنية في . 2
المنطقــة للتصــدي لتغّيــر المناخ:

توحيــد الجهــود اإلقليميــة لدعــم التدريــب التقنــي وبنــاء القدرات 	 
فــي وضــع النمــاذج المناخيــة وتقييــم اآلثــار وتقييــم المخاطر 

والتخطيــط واســتخدام ُنُظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار 
عــن ُبعــد وقوائــم جــرد انبعاثــات غازات االحتبــاس الحراري لدعم 

الرصــد وإعــداد التقارير.

زيــادة قــدرة واضعــي الخطــط والسياســات، علــى المســتويات 	 
اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة، علــى دمــج نتائــج التقييمــات 

العلميــة آلثــار تغّيــر المنــاخ وقابليــة التأثــر فــي قــرارات 
التخطيــط.

االســتثمار فــي تحســين شــبكات مراقبــة األرصــاد الجويــة 	 
الهيدرولوجيــة، وزيــادة المعرفــة واســتيعاب تكنولوجيــات 

الرصــد الحديثــة مثــل رصــد األرض باألقمــار الصناعيــة.

زيادة الوعي وإشراك جميع أصحاب المصلحة في . 3
تحويل أنماط االستهالك واإلنتاج، بما في ذلك 

استخدام الموارد الطبيعية وغيرها:

دمج تغّير المناخ في المناهج التعليمية في المنطقة، وإشراك 	 
الطالب والشباب في معالجة أسبابه وآثاره.

إشــراك النســاء والشــباب فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بتدابيــر 	 
الوقايــة والتخفيــف، وتشــجيعهم علــى توّلــي أدوار قياديــة فــي 

 مجتمعاتهــم لتحويــل اســتخدام الطاقــة والميــاه إلــى أنمــاط 
أكثر اســتدامة.

دعم االبتكار، وتمكين مراكز البحوث ومراكز الفكر على 	 
الصعيدين اإلقليمي والوطني، وإنشاء أو تشجيع آليات الرصد 

والتقييم المستقلين للسياسات واإلجراءات االقتصادية والبيئية.

حشد تمويل إضافي وتعبئة التكنولوجيا وتسريع . 4
بناء القدرات للعمل المناخي في المنطقة، 

باالعتماد على مصادر عامة وخاصة:

تحسين جودة وزيادة كمية التدفقات العامة الدولية لتمويل 	 
العمل المناخي بحيث تشمل حصصًا أكبر من الِمنح غير 

ف. المشروطة وتمويل إجراءات التكيُّ

تقوية موقع المنطقة في المفاوضات العالمية، وتعزيز الوصول 	 
اإلقليمي ودون اإلقليمي إلى التمويل المخصص لتغّير المناخ 

وإلى التكنولوجيا وبناء القدرات.

زيادة الوصول إلى التمويل المخصص لتغّير المناخ من صناديق 	 
ف ومرفق  متعددة )مثل الصندوق األخضر للمناخ وصندوق التكيُّ

البيئة العالمية(، ومصارف التنمية المتعددة األطراف، والمصادر 
الثنائية والقطاع الخاص، وكذلك من خالل أدوات االستثمار 

المبتكرة )مثل السندات والصكوك الخضراء(.

ع مخصصات المناخ في الميزانيات 	  وضع خطوط أساس لتتبُّ
الوطنية ودون الوطنية، وتقييم اإلنفاق الفعلي وأثره.

إعادة هيكلة أسعار الطاقة ومستويات الدعم لدفع االستثمار 	 
الخاص في الطاقة النظيفة واالستهالك األكثر استدامة.

البحث في آليات التسعير لتحفيز االستثمار في خفض غازات 	 
االحتباس الحراري.

إعطاء أولوية لنقل التكنولوجيا، ال سيما إلى البلدان األقل 	 
نموًا، وتحصين مكانة المنطقة في الوصول إلى التكنولوجيات 

الجديدة وفرص التمويل وتكييفها.
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مقاصد الهدف 13 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 1-13
تعزيــز القــدرة على الصمود في مواجهة 

األخطــار المرتبطــة بالمناخ والكوارث 
الطبيعيــة فــي جميع البلــدان، وتعزيز القدرة 

على التكيف معها

 1-1-13
عدد األشــخاص المتوفين والمفقودين 

ومن تضرروا مباشــرة بسبب الكوارث من 
بين كل 100,000 شخص

الشــكل 1 عدد األشخاص المتوّفين والمفقودين وَمن 
تضّرروا مباشــرًة بســبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص

مالحظة: ُيضَرب عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَســم على عدد الســكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات السكانية 
 United Nations Population Division, 2017; United( )2015( األحــدث

Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 100,000 
شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 
في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية )2009(، 

اليمن )2010(، الكويت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، المغرب )2014(، 
األردن وجزر القمر والســودان ودولة فلســطين ولبنان ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المتوفين بسبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division,( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(، وُتحسب أيضاً لكل 
100,000 شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية السورية 
)2009(، اليمــن )2010(، الكويــت )2011(، جيبوتي )2012(، تونس )2013(، 
المغرب )2014(، األردن وجزر القمر ودولة فلســطين ومصر )2017(.

مالحظة: ُيضَرب عدد األشخاص المفقودين بسبب الكوارث بـ 100,000، 
وُيقَسم على عدد السكان، للحصول على األعداد اإلجمالية في البلدان. 

وُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
 United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b(، وُتحسب أيضاً لكل 100,000 
شخص. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت 

في األعوام المذكورة للبلدان التالية: تونس )2009(، األردن واليمن 
)2010(، جيبوتي والمغرب )2011(، جزر القمر )2017(.
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 )أ( عدد األشــخاص المتضّررين من الكوارث من بين كل
100,000 شخص

)ب( عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص

)ج( عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث من بين كل 
100,000 شخص 
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 2-13
إدمــاج التدابيــر المتعلقــة بتغّير المناخ في 

السياســات واالســتراتيجيات والتخطيط على 
الوطني الصعيد 

 3-13
تحســين التعليــم وإذكاء الوعي والقدرات 

البشــرية والمؤسســية للتخفيف من تغّير 
ــف معــه، والحد من أثره  المنــاخ، والتكيُّ

واإلنــذار المبكر به

 1-2-13
عــدد البلدان التــي أبلغت عن وضع أو تفعيل 

سياسة/اســتراتيجية/خطة متكاملة تزيد 
ف مع اآلثار الضارة لتغّير  قدراتهــا علــى التكيُّ

المنــاخ وتعزز القــدرة على التأقلم مع المناخ، 
والتنميــة القائمة علــى انبعاثات غازات الدفيئة 

المنخفضــة علــى نحو ال يهدد إنتاج األغذية )بما 
ف وطنية، وتقديم  فــي ذلك وضع خطــط تكيُّ

مســاهمة محددة على الصعيد الوطني، 
وبالغات وطنية، وتقرير عن المســتجدات 

لفترة الســنتين، أو غير ذلك(

 1-3-13
 عدد البلــدان التي أدمجت التخفيف من 

ف معه، والحد من أثره  تغّيــر المنــاخ، والتكيُّ
واإلنذار المبكر فــي مناهج التعليم االبتدائي 

والثانوي والعالي

 2-1-13
عــدد البلــدان التي تعتمد وتنفذ اســتراتيجيات 

وطنيــة للحد من مخاطر الكوارث تمشــياً 
مع إطار ســنداي للحد مــن مخاطر الكوارث 

2030-2015 للفترة 

 3-1-13
نســبة الحكومــات المحلية التــي تعتمد وتنفذ 

اســتراتيجيات محليــة للحد من مخاطر 
الكوارث تمشــياً مع االســتراتيجيات الوطنية 

للحد مــن مخاطر الكوارث

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 عدد المســاكن المتضّررة بسبب الكوارث، وعدد 
المســاكن المدّمرة بسبب الكوارث

 United Nations( مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019b(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
الجمهورية العربية السورية )2009(، اليمن )2010(، جيبوتي )2012(، تونس 

ودولة فلسطين )2013(، جزر القمر ولبنان والمغرب )2014(، األردن 
والصومال والكويت ومصر )2017(.
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13-أ 
تنفيــذ ما تعهدت به األطراف من البلدان 

المتقدمــة النمو في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشــأن تغّير المناخ من التزام بهدف 

التعبئة المشــتركة لمبلغ 100 بليون دوالر 
ســنوياً بحلول عام 2020 من جميع المصادر 

لتلبية احتياجات البلدان النامية، في ســياق 
إجراءات التخفيف المجدية وشــفافية التنفيذ، 

وجعــل الصندوق األخضر للمناخ في حالة 
تشــغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال 

في أقرب وقت ممكن

13-ب 
تعزيز آليات تحســين مستوى قدرات 

 التخطيــط واإلدارة الفعالين المتعلقين 
بتغّيــر المنــاخ في أقل البلدان نمواً، والدول 

 الجزريــة الصغيرة النامية، بما في ذلك 
التركيز على النســاء والشباب والمجتمعات 

والمهمشة المحلية 

 2-3-13
عــدد البلدان التي أبلغت عن تعزيز قدرتها 

المؤسســية والهيكلية والفردية على تنفيذ 
ــف والتخفيف ونقل التكنولوجيا  تدابير التكيُّ

والتدابير االنمائية

13-أ-1 
المبلــغ الســنوي الذي يجمع ســنوياً مقّيماً 

بــدوالر الواليات المتحدة فــي الفترة بين 
عامــي 2020 و2025 بهــدف الوفاء بالتزام 

توفيــر 100 بليون دوالر

13-ب-1 
عدد أقــل البلدان نمواً والــدول الجزرية 

الصغيــرة الناميــة التــي تتلقى دعمــاً متخصصاً 
ومقــدار الدعم المقــدم، بما في ذلك 

التمويــل والتكنولوجيــا وبنــاء القدرات، 
آلليات تحســين مســتوى قــدرات التخطيط 

واإلدارة الفعاليــن المتعلقيــن بتغّيــر المنــاخ، 
بمــا في ذلك التركيز على النســاء والشــباب 

والمجتمعــات المحليــة والمهمشــة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينّية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــر التالي: 
13-1-1 ]عدد األشــخاص المتضررين من الكوارث )عدد(؛ عدد األشــخاص المتوّفين بســبب الكوارث )عدد(؛ عدد األشــخاص المفقودين بســبب الكوارث )عدد([.
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ــر المناخ على المــوارد المائية وقابلية تأثــر القطاعات االجتماعيــة واالقتصادية في المنطقــة العربية )ريكار(. . 1 اســتناداً إلــى المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغيُّ
  .ESCWA and others, 2017

2 ..UNDRR, 2019 لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على .(CRED, 2019) حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن عدد حوادث الكوارث

3 . .UNDRR, 2019 لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على .(CRED, 2019) حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات عن األشخاص المتوفين بسبب الكوارث
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المراجع



نقر بأن تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية مرتهن بـاإلدارة 
المستدامة للموارد الطبيعية لكوكب األرض. ومن ثم نحن مصممون 

على حفظ المحيطات والبحار، وموارد مياه الشرب، وكذلك الغابات 
والجبال واألراضي الجافة واسـتخدامها استخدامًا مستدامًا، وحماية 

التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والحياة البرية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المســتدامة لعام 2030
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الهدف 14: حفــظ المحيطات والبحار والموارد البحرية 
واســتخدامها على نحو مســتدام لتحقيق التنمية المستدامة

تتعــرض المناطــق البحريــة المحيطة بالمنطقة العربية لمخاطر االحتباس الحــراري وتحمض المحيطات والتلوث البحري، جراء 
أنشــطة التنمية البحرية والســاحلية. وتصل نســبة متزايدة من المناطق البحرية إلى مســتويات غير مســتدامة من الناحية 
البيولوجيــة بفعــل الصيــد المفرط والصيد غير القانوني. وتهدد هذه التغّيرات صحة أجيال اليوم والمســتقبل ورفاههم 

وازدهارهم في جميع أنحاء المنطقة.  وال بد من سياســات متماســكة وفعالة إلنشــاء مناطق بحرية محمية، وتحســين البيانات 
وبناء القدرات المؤسســية والتقنية، للتمّكن من رصد الموارد البحرية وإدارتها بشــكل مســتدام، وإنفاذ القوانين ذات الصلة.

وقائع

27.6%

حققت المنطقة العربية تقدمًا في إنشاء مناطق بحرية محمية. 
ففي عام 2017، بلغ متوسط نسبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 
التي تغطيها المناطق المحمية 27.63 في المائة. ومع ذلك تقل هذه 

النسبة عن المتوسط العالمي البالغ 44 في المائة، ومتوسطات معظم 
المناطق األخرى1. 

تضع التنمية الســاحلية الســريعة وما يرتبط بها 
من اســتخدام متزايد للموارد الســاحلية والبحرية، 
والتجــارة البحريــة عبــر البحــر األحمر وخليج عدن، 
تحديــًا كبيــرًا أمــام حماية البيئــة البحرية والحفاظ 

عليهــا في المنطقة2.

ُيظهــر تقييــم أجــري حديثــًا لمصائــد األســماك فــي 
البحــر األبيــض المتوســط أن حوالــي 78 فــي المائــة 

مــن المخزونــات البحريــة كانــت عنــد مســتويات غيــر 
 مستدامة من الناحية البيولوجية في عام 2018 8. 

وقــد أفــاد تقييــم وطنــي فــي الخليــج العربــي باســتنفاد 
 مــا نســبته 85 فــي المائــة مــن مخزونــات نوعيــن 
رئيســيين مــن األســماك، إلــى مــا دون مســتويات 

االســتدامة بكثير9.

ال يــزال تقييــم المخــزون الســمكي للمناطق البحرية 
األخــرى فــي المنطقــة العربيــة محــدودًا. غيــر أن 
االنخفاضــات المبلــغ عنهــا فــي أحجــام المصائــد 
 ومتوســط حجــم األســماك تشــير إلــى احتمــال 

ممارســة الصيــد المفرط.

النفايات البحرية 

تــزداد مشــكلة النفايــات البحريــة، بما فيها الحطام البالســتيكي، في 
المنطقــة والعالــم، وتطــال أضرارهــا التنــّوع البيولوجي10. وفي البحر 

 األبيــض المتوســط وحــده، تؤذي النفايــات البحرية أكثر من 
130 نوعــًا بحريًا11.

تتعــرض المحيطــات والبحار الخمســة المحيطة 
بالمنطقة لخطر فرط المغذيات3 في المياه الساحلية، 

بمستوى يتراوح بين المعتدل إلى الشديد بحلول عام 
2030، وفقًا لبيانات نماذج المحاكاة. وُيذكر أن البحر 

األحمر وخليج عدن يواجهان خطرًا أشد4.

يتلقــى البحــر األبيــض المتوســط، الذي يضّم 1 في 
المائــة مــن ميــاه العالــم، 7 فــي المائة من النفايات 

البالســتيكية في العالم )0.57 مليون طن ســنويًا(، مما 
ُيســفر عن تلوث السالســل الغذائية والمياه، ويضّر 

بالصحــة العامة12.

ازداد إنتاج مصائد األسماك منذ عام 1990 ليزيد عن 
الضعف بحلول عام 2016. وتفيد التقارير أن بلدان 

المغرب العربي تضم أكبر قطاع لصيد األسماك، تليها 
البلدان العربية األقل نموا5ً. ويمثل قطاع صيد األسماك 

في المغرب 2.3 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
ويعتمد عليه أكثر من نصف مليون من السكان6.

تشوب التقييمات اإلقليمية الستدامة األرصدة السمكية 
ثغرات مزمنة. فعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة 

األرصدة السمكية المستنفدة بالكامل أو المستغلة على 
نحو مفرط إلى حوالي 89 في المائة في عام 2018 7.

 بحلول 
عام 
2030

 0.57 
 مليون 

 طن 
سنوياً

 78%
 85%
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 الهدف 14: الحيــاة تحت الماء

العوائــق الرئيســية أمام حفــظ المحيطات والبحــار والموارد البحرية 
واســتخدامها علــى نحو مســتدام لتحقيق التنمية المســتدامة في 

المنطقــة العربية

قياس الهدف 14 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن مؤشر واحد من 10 مؤشرات، وعن مقصد واحد 
من 10 مقاصد للهدف 14.

تغطي المقاصد األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية، وترتبط 
باتفاقيات دولية على غرار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 

واتفاقية التراث العالمي واالتفاقات الدولية التي تنظم صيد األسماك 
والتلوث البحري.

وُيذكر أن البيانات الوطنية عن مؤشرات الهدف 14 قليلة جدًا. وتتولى 
قياس العديد من المؤشرات على المستوى العالمي أو اإلقليمي منظمات 

دولية مثل منظمة األغذية والزراعة واليونسكو. وتعتمد تقييمات مخزون 
األسماك نمذجة معقدة، ُيستبعد إجراؤها على المستوى الوطني. فهي 
تقوم على عدة أنواع من البيانات، بما في ذلك بيانات مصائد األسماك 
التي ترد في التقارير الوطنية، وكذلك جهد الصيد والبيانات البيولوجية.

وال تزال معظم مؤشرات الهدف 14 قيد التطوير المنهجي. ففي بعض 
الحاالت، تلقي المالحظات المنهجية المتاحة الضوء على مجموعات 

من البيانات لسد النواقص على المدى القصير. فعلى سبيل المثال، 
يجري جمع البيانات بانتظام عن متوسط حموضة المياه البحرية 

في العديد من المناطق من خالل اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية 
الدولية التابعة لليونسكو ومراكز البيانات األوقيانوغرافية اإلقليمية 
والوطنية. وال تضّم المنطقة العربية حاليًا مركز بيانات من هذا القبيل.

نسبة تغطية المناطق المحمية في ما يتعلق بالمناطق البحرية هو 
المؤشر الوحيد الذي تتوفر عنه بيانات وطنية في المنطقة العربية، 

ومقصده واضح يتمثل في حفظ ما ال يقل عن 10 في المائة من 
المناطق الساحلية والبحرية. غير أن المؤشر ال يبّين مدى فعالية 

الترتيبات المتخذة إلدارة المناطق المحمية. ويمثل ذلك عاماًل مهمًا 
في المنطقة العربية، حيث قد تكون المناطق البحرية محمية بموجب 
التشريعات، ولكنها تفتقر إلى خطط إدارة فعالة، والى مناطق "حظر"، 

وإلى ترتيبات في المراقبة والتنفيذ لضمان اإلدارة المستدامة.

14 الهدف 

تغطية المؤشرات
100%
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المقصد 14-5 بشأن حفظ المناطق الساحلية والبحرية

 المقصد 14-6 بشأن حظر بعض أشكال اإلعانات

ويتضّمن الهدف 14 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2025

المقصد 14-1 بشأن منع التلوث والحد منه

 يتضّمن الهدف 14 أربعة مقاصد ينبغي تحقيقها 
بحلول عام 2020

من المقاصد العشرة التي يتضّمنها الهدف 14، ينبغي تحقيق 
أربعة مقاصد في عام 2020، في تأكيد على الطبيعة الملحة 

للتدخالت الالزمة والعواقب المحتملة للتراخي.

ُظم اإليكولوجية وحمايتها   المقصد 14-2 بشأن إدارة النُّ
وتعزيز قدرتها على الصمود

 المقصد 14-4 بشأن تنظيم الصيد والصيد المفرط والصيد 
غير القانوني

تعيش شريحة كبيرة من سكان المنطقة العربية بالقرب من المناطق 
ُظم اإليكولوجية البحرية التي  الساحلية، وتعتمد على خدمات النُّ

 تؤثر على صحة البيئة )الهدفان 13 و15(، وصحة اإلنسان )الهدف 3(، 

وقطاع السياحة )الهدف 8(، وكذلك قطاع صيد األسماك وصيد 
األسماك الحرفي )الهدفان 1 و2(. وتتأثر حياة الماليين وسبل عيشهم 

ُظم اإليكولوجية.  بالضرر الذي يلحق بهذه النُّ
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كشف مسح لتقييم موارد مصائد األسماك في الخليج العربي أجرته 
حديثًا هيئة البيئة في أبو ظبي أن أكثر من 85 في المائة من مخزون 

نوعين رئيسيين من األسماك قد استنفد. ووصفت الدراسة النتائج 
بأنها من حاالت الطوارئ البيئية، التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض 

أنواع معّينة. وقد بذلت محاوالت لتثقيف الصيادين المحليين حول 
مخاطر الصيد المفرط، إال أن عملية الرصد صعبة.

نمت أكبر "منطقة ميتة" في العالم في خليج ُعمان بشكل كبير في 
األعوام األخيرة. والسبب في نشوء هذه المنطقة المسماة أيضًا "منطقة 
الحد األدنى من األكسجين" هو ارتفاع درجات الحرارة في المحيطات 
بسبب تغّير المناخ، فيزداد تنفس البكتيريا ما يؤدي إلى استنفاد إمدادات 
األكسجين. وقد يؤدي التلوث أيضًا إلى زيادة بعض العناصر الغذائية 

التي تسبب نمو الطحالب والبكتيريا. ويستحيل على العديد من الكائنات 
البقاء على قيد الحياة بسبب المستويات المنخفضة من األكسجين.

.Al Wasmi, 2019 :المصــدر

.Queste and others, 2018 :المصــدر

ومن أسباب التدهور الرئيسية التلوث والضرر الناجم عن األنشطة 
البرية، ومياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية السامة والنفايات 
الصناعية، وانسكابات النفط والنفايات البالستيكية، وأنشطة النقل 

المائي وتجريف القاع واستصالح األراضي )الهدفان 6 و9(. وتتصّدر 
المنطقة العربية الترتيب العالمي في تحلية مياه البحر، ويؤثر 

المحلول الملحي الذي ُيعاد إلى البحر على البيئة البحرية وجودة 
المياه الجوفية في المناطق الساحلية الكارستية.

وتختــزن الميــاه المحيطــة بالبلــدان العربية تنّوعــًا بيولوجيًا في 
البيئــة البحريــة. وُيصّنــف البحــر األبيــض المتوســط، الذي هو أكبر بحر 
قــاري فــي العالــم، مــن النقاط الســاخنة للتنــّوع البيولوجي البحري، إذ 

يضّم، حســب التقارير، أكثر من 17,000 نوع، ُخمُســها من األنواع 
المتوّطنــة13. ويتميــز الخليــج العربــي وبحر ُعمــان بارتفاع اإلنتاجية 
ُظم  ودرجــة الحــرارة والملوحــة، ويدعمــان ومع ذلــك مجموعة من النُّ

اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة مثل مســتنقعات المانغروف 
وقيعان األعشــاب البحرية والشــعاب المرجانية والشــقق الطينية 
والرمليــة. وفــي البحــر األحمــر وخليج عدن تنــّوع بيولوجي كبير، 
حيــث العديــد مــن األنــواع المتوّطنة. ويحتــوي البحر األحمر، وهو 

أعلــى بحــار العالــم فــي درجات الحــرارة وأكثرها ملوحة، حوالي 
1,200 نوع من الشــعاب المرجانية14.

وتعاني الحياة البحرية من الصراعات السابقة والدائرة في المنطقة 
العربية. ونتيجة لألضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ولتزعزع 
القانون والنظام، تتفاقم آثار التلوث وعدم معالجة مياه الصرف 

الصحي وغياب الضوابط في استخدام األراضي الساحلية والموارد 
البحرية. وتؤدي القيود المفروضة على صيد األسماك بفعل الصراعات 

وممارسات االحتالل إلى الصيد المفرط في مناطق ضّيقة، وازدياد 
عمليات تجريف القاع واستصالح األراضي. 

ُظم اإليكولوجية  وال تزال محاوالت حماية التنّوع البيولوجي والنُّ
وحفظ المناطق المحمية ألجيال الحاضر والمستقبل، قليلة 

ومتباعدة. ومن الضروري تضافر الجهود إلدارة وكبح األنشطة 
ُظم اإليكولوجية الهشة وتتلفها، وتستنفد  البشرية التي تلوث النُّ

األرصدة السمكية. وهذه التدابير بالغة األهمية أيضًا للعمل اإلقليمي 
والعالمي الهادف إلى التخفيف من آثار تغّير المناخ.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 14 في المنطقة العربية

ُظم اإليكولوجية البحرية والساحلية النمو االقتصادي والتوّسع العمراني في معزل عن اإلدارة المستدامة للنُّ

ُظم اإليكولوجية البحرية والساحلية مخاطر متزايدة جراء تدمير الموائل الطبيعية، وعمليات التجريف والردم، وإنتاج   تواجه النُّ
النفط الخام ومعالجته ونقله، والصيد المفرط، ودخول األنواع الغازية، والتلوث، وتحمض المحيطات، وفرط المغذيات، والنفايات 
البحرية والحطام البالستيكي، والمحلول الملحي الناتج من تحلية المياه وتغّير المناخ. وقد تعّطلت ُنُظم إيكولوجية عديدة ذات 

أهمية حيوية للتنّوع البيولوجي البحري أو استنفدت، بما في ذلك الشواطئ واألراضي الرطبة ومروج األعشاب البحرية والشعاب 
المرجانية. وعلى الرغم من تدابير الحماية والصيانة، ومنها إنشاء مناطق بحرية محمية، ال يزال العديد من أنواع األسماك البحرية 

عرضة لخطر االنقراض. وفي مثال على اجتزاء التنمية، تحقق دول مجلس التعاون الخليجي منذ ستينات القرن الماضي، على 
امتداد أجزاء من البحر األحمر، تنمية بسرعة منقطعة النظير بواسطة االقتصادات النفطية15. وبحلول أوائل التسعينيات، كانت قد 

غيرت معالم أكثر من 40 في المائة من سواحلها عن طريق االستصالح، الذي أوقع خسائر كبيرة في التنّوع البيولوجي16.

وللتوّسع العمراني في المناطق الساحلية، وسوء إدارة النفايات والملوثات وغياب القوانين التي تنظمها، باإلضافة إلى آثار تغّير 
المناخ، عواقب ضارة )األهداف 6، و7، و11، و12، و13(، تطال األمن الغذائي وسبل العيش )األهداف 1، و2، و3، و8( بفعل تناقص 

األرصدة السمكية، الذي يتفاقم جراء الصيد غير القانوني أو الصيد المفرط. وتضيف مياه الصرف الصحي التي يجري تصريفها 
في البحر في بعض البلدان، من غير معالجة أو من غير معالجة كافية، إلى مسببات األمراض والتلوث البيولوجي والكيميائي، 

وتنشر األمراض المعدية وتضر بسالمة المأكوالت البحرية.

التعقيد أو عدم الكفاءة في اإلدارة والتنسيق والتخطيط على المستوى اإلقليمي

تخضع إدارة المصائد في المحيطات والبحار الخمسة المحيطة بالمنطقة العربية لترتيبات محّددة17. وتتداخل هذه الترتيبات في 
إطار معقد لإلدارة البحرية، تتباين قدرته وفعاليته في مواجهة الضغوط على البيئة البحرية. وتغلب عمومًا على االعتبارات البيئية 
اإلقليمية أو الوطنية عوامل اجتماعية واقتصادية وطنية مثل زيادة أحجام المصيد والسياحة واستخراج الموارد. ومن التحديات 

التي ال تزال قائمة كيفية التخطيط الفعال للتنمية الساحلية، وإدارة عمليات الصرف وتلوث المياه، وتنظيم األنشطة البحرية. 
وتغيب مناطق حظر الصيد والترتيبات الالزمة لتعافي المصائد عن الكثير من األماكن التي توجد فيها متنزهات بحرية18.

182



183

 الهدف 14: الحيــاة تحت الماء

محدودية التقييمات والبيانات لمخزونات األسماك 

يجري رصد استغالل المخزونات عمومًا بتقييمات المخزونات السمكية التي تستغرق وقتًا طوياًل وتتطلب موارد كثيفة. وتتفاوت 
التقييمات من حيث انتظامها وجودتها إلى حد كبير. وتتوفر تقييمات متطورة جدًا للبحر األبيض المتوسط19؛ وتقييمات وطنية في 
الخليج العربي20. أما عن البحار والمحيطات األخرى، فالدراسات القليلة المتوفرة عنها قديمة ومتفرقة، ومحدودة التغطية لألرصدة 

السمكية والمناطق الجغرافية21. وبسبب النقص في بيانات التقييم تصبح اإلدارة المستدامة لقطاع صيد األسماك مهمة صعبة.

االفتقار إلى القدرة على الرصد واإلنفاذ في مجال الصيد غير القانوني

تعاني المنطقة من نقص في بيانات تقييم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، يحّد من قدرتها على رصد القوانين 
وإنفاذها، ال سيما في البلدان األقل نموًا. واالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ 
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، يشّكل خطوة هامة إلى األمام. ومع ذلك لم تلتزم به 

حتى آب/أغسطس 2018 سوى خمس دول )جيبوتي والسودان والصومال وُعمان وموريتانيا(. ومن الفجوات الكبيرة األخرى في 
هذا السياق النقص في اإلبالغ عن مصائد األسماك22.

خطر تغّير المناخ على التنّوع البيولوجي البحري

في تغّير المناخ مخاطر ناشئة على المحيطات والبحار، تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيطات ودرجة حموضة مياهها ما 
يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وإلى تداعيات أخرى مثل اتساع رقعة المناطق الميتة23. ويحتمل أن ينقرض ثلث األنواع 

البحريــة فــي الخليــج العربــي وحــده بحلــول عــام 2090 بســبب ارتفــاع درجة حرارة المياه والتغّيرات في مســتويات الملوحة 
واألكسجين24. كما أن الضغوط المترتبة على األنشطة البشرية مثل تدمير الموائل الطبيعية والصيد المفرط تزيد من حدة المخاطر. 

عرضة لإلهمال

تساهم المصائد الصغيرة مساهمة متواضعة نسبيًا في االقتصادات 
الوطنية في المنطقة. وتؤدي مصائد األسماك في المجتمعات الساحلية 

دورًا بالغ األهمية على مستويات األمن الغذائي والصحة والتغذية 
والدخل وسبل العيش وتخفيف وطأة الفقر، خاصة في الصومال، ودولة 
فلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وتؤدي ممارسات الصيد 

غير المستدامة والصيد غير القانوني، واستنفاد األرصدة السمكية، 
والتلوث وتغّير المناخ، إلى تهديد سبل عيش المجتمعات التي تعتمد 
على المصائد الصغيرة. أما الجهود المبذولة لضمان استدامة األرصدة 

السمكية فيمكن أن تقلل من أحجام الصيد ومداخيل هذه المجتمعات. 
ويجب أن تترافق هذه التدابير مع تدابير للدعم االجتماعي واالقتصادي 

للحد من الخسائر وحماية سبل المعيشة.

توفــر المصائــد الصغيــرة فــرص عمــل فــي أنشــطة مثــل تجهيــز 
األســماك وتســويقها وتوزيعهــا، وبنــاء القــوارب، وصناعــة الشــباك. 

وغالبــًا مــا تشــارك النســاء مشــاركة كبيــرة فــي صناعة األســماك 
والمنتجــات الســمكية وتجارتهــا، ويشــكلن 47 فــي المائــة علــى 

مســتوى العالــم مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي سلســلة اإلمــداد 
فــي مصائــد األســماك، أي مــا يعــادل 56 مليــون وظيفــة فــي قطاعــي 

المصيــد ومــا بعــد المصيــد25. ومــع ذلــك، يحــول نقــص البيانات 
المفّصلــة حســب الجنــس عــن أنشــطة صيــد األســماك فــي المنطقة 

دون اإلحاطــة بأدوار النســاء.

وتمتلك الحكومات في البلدان العربية األقل نموًا قدرات مؤسسية 
محدودة لحماية مياهها الساحلية من أنشطة الصيد غير القانوني 

التي تقوم بها السفن المحلية أو األجنبية. وقد تترتب على ذلك 
نتائج خطيرة، كلجوء الصيادين المحليين إلى القرصنة، وال سيما 

أنهم شديدو التأثر بتدهور األرصدة السمكية المحلية، في ظل 
محدودية الموارد والمصادر البديلة للغذاء والدخل وسبل العيش.

أدى الحصار المستمر المفروض على غزة إلى تقييد قدرة الحكومة الفلسطينية وشركائها الدوليين على ضمان االستخدام المستدام لمخزونات 
األسماك، والحد من التلوث والعدوى الجرثومية. وقد تسبب تدمير البنية التحتية بفعل القصف المستهدف لمحطة كهرباء غزة وغيرها من المرافق 

بتوقف ثالث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى انسكاب مياه الصرف الصحي الخام في البحر. وتحول القيود المستمرة على استيراد 
مواد البناء دون إصالح هذه المرافق الهامة إلدارة النفايات.

ويضطر الصيادون والصيادات في غزة إلى الصيد في المياه الضحلة فيلحقون أضرارًا بالنظام البيئي الساحلي لغزة، حيث يؤدي استغالل األسماك غير 
الناضجة التي لم تصل بعد إلى سن التكاثر إلى استنفاد األرصدة السمكية. وبالنتيجة، تقّلص المصيد من حوالي 4,000 طن في عام 1999 إلى حوالي 

3,305 طن في عام 2016، ما فاقم انعدام األمن الغذائي لعدد متزايد من السكان. 

.State of Palestine, 2018 :المصــدر
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 ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 14

اإلجراءات التالية ضرورية لسد الثغرات في المعرفة اإلقليمية 
بمقاصد الهدف 14 ومؤشراته، ودعم االستجابة المناسبة للسياسات 

الرامية إلى التغلب على العوائق أمام حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها المستدام.

تحســين إنتاج المعرفــة وتوطيد الربط بين العلوم . 1
والسياســات لدعم اإلدارة المستدامة للبيئة 

وحفظها: وحمايتها 

تحســين اســتخالص البيانــات المتعلقــة بالبيئــة الســاحلية 	 
 والبحريــة، وتعزيــز تبــادل البيانــات والمعلومــات عبــر 

المؤسســات المختلفــة.

زيادة تغطية التقييمات اإلقليمية والبيانات المتعلقة بالموارد 	 
البحرية ومصائد األسماك، وباستدامة أنشطة صيد األسماك.

دمــج حماية البيئــة البحرية وحفظها في خطط . 2
التنميــة الوطنية واســتراتيجيات التنمية العمرانية 
في المناطق الســاحلية. ويمكن دعم هذا اإلجراء 

من خالل:

تقييم تأثير التلوث والتدهور على المجتمعات الساحلية.	 

 تعزيــز كفــاءة الصيــد للتخفيــف مــن حــدة الفقــر فــي 	 
 بعــض المجتمعــات مــع مكافحــة الصيــد غيــر القانونــي 

والصيــد المفرط.

 االستثمار في السياحة المستدامة في المناطق الساحلية 	 
لتأمين العمل الالئق.

تحسين ترتيبات إدارة مصائد األسماك البحرية في . 3
جميع المحيطات والبحار المحيطة بالمنطقة العربية:

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي ودون اإلقليمــي لضمــان التنفيذ وتعزيز 	 
قــدرة البلــدان العربيــة األقــل نموًا على إنفــاذ قوانين الصيد 

وتنظيــم الصيــد ومنع الصيــد غير القانوني.

اعتماد اإلدارة المســتدامة لمصائد األســماك التي تتبنى نهج 	 
النظام اإليكولوجي لمصائد األســماك، ومدونة الســلوك بشــأن 

الصيد الرشــيد، واالتفاق بشــأن التدابير التي تتخذها دولة 
المينــاء لمنــع الصيــد غيــر القانونــي دون إبالغ ودون تنظيم 

وردعــه والقضاء عليه.

زيادة حماية المناطق البحرية وتقليل الضغوط . 4
الرئيسية على البيئة البحرية:

 توســيع المســاحات البحريــة والســاحلية المحميــة فــي 	 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اعتمــاد خطط اإلدارة 

 المتكاملــة ومناطــق الحظــر وتوفيــر المــوارد الكافيــة 
 لــإلدارة وأنشــطة الرصــد والتنفيــذ، ومــن خــالل التعاون 

بيــن الــدول العربية.

تعزيــز تنظيــم وإدارة اآلثــار البيئيــة الواقعــة علــى المحيطــات 	 
مــن جــراء التنميــة الحضريــة والصناعيــة والزراعيــة، بمــا فــي 
ذلــك المنشــآت البتروكيماويــة ومنشــآت الطاقــة، والصناعــات 

الكيماويــة الســاحلية ومصانــع الكلــور، وفــرط المغذيــات 
والتلــوث الناجــم عــن انســكاب فائــض الميــاه الســطحية مــن 

األنشــطة الحضريــة والزراعيــة، والتخلــص مــن ميــاه الصــرف 
 المنزليــة والصناعيــة، وعمليــات تجريــف القــاع والــردم، 

وكذلك الســياحة.

اعتمــاد نهــج متكامــل إلدارة المناطــق الســاحلية مــن أجــل 	 
تخطيــط وإدارة آثــار التنميــة الســاحلية علــى البيئــة الســاحلية 

والبحريــة، وتقييــم وإدارة اآلثــار المحتملــة الرتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر والفيضــان الســاحلي علــى المناطــق الســاحلية 

المعرضــة للخطــر نتيجــة لتغّيــر المنــاخ.

أدى الصيد المفرط والصيد غير القانوني قبالة سواحل الصومال إلى تدمير سبل عيش المجتمعات الساحلية. وهما السبب الرئيسي في انتشار 
القرصنة. ومياه ساحل الصومال البالغ طوله 1,880 مياًل هي من أغنى مناطق الصيد في العالم، يعيش فيها سمك القرش والتونة والسردين وسمك 

النهاش وسمك سرطان البحر. ويحظر القانون الصومالي على السفن األجنبية الصيد على مسافة 15 مياًل من الساحل كما يحظر طرق الصيد المدمرة. 
إال أن االفتقار إلى القدرة على التنظيم وإنفاذ القانون قد شجع الصيد غير القانوني. وفي غياب مصدر دخل موثوق، لجأ صيادو الصومال إلى القرصنة، 

وهاجموا مئات سفن الشحن.

.Brookings, 2017 :المصــدر
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 1-14
منــع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد 

منه بدرجة كبيرة، وال ســيما من األنشطة 
البريــة، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث 

المغذيات، بحلول عام 2025

 2-14
ُظم اإليكولوجية البحرية والســاحلية  إدارة النُّ
على نحو مســتدام وحمايتها، من أجل تجنب 

حدوث آثار ســلبية كبيرة، بما في ذلك عن 
طريــق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ 

اإلجــراءات الالزمة إلعادتها إلى ما كانت عليه 
من أجل تحقيــق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، 

بحلول عام 2020

 3-14
تقليــل تحمض المحيطات إلى أدنى حد 

ومعالجــة آثاره، بما في ذلك من خالل تعزيز 
التعاون العلمي على جميع المســتويات

 4-14
تنظيــم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد 

المفــرط والصيــد غير القانوني وغير المبلغ عنه 
وغير المنظم وممارســات الصيد المدمرة، 

وتنفيــذ خطــط إدارة قائمة على العلم، من أجل 
إعادة األرصدة الســمكية إلى ما كانت عليه 

فــي أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى 
المســتويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى 

غلة مســتدامة وفقاً لما تحدده خصائصها 
البيولوجيــة، بحلول عام 2020

 1-1-14
مؤشــر فرط المغذيات في المناطق الساحلية 

وكثافة المخلفات البالســتيكية الطافية 

 1-2-14
نســبة المناطق االقتصادية الحصرية الوطنية 

ُظم  التي ُتدار باســتخدام ُنهج قائمة على النُّ
اإليكولوجية

 1-3-14
قيــاس متوســط الحموضــة البحرية في 

مجموعــة متفــق عليها مــن محطــات تمثيلية 
ألخــذ العينات

 1-4-14
نســبة األرصــدة الســمكية الموجودة ضمن 

المســتويات المســتدامة بيولوجياً

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 14 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد
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 6-14
حظر بعض أشــكال اإلعانات المقدمة لمصائد 
األســماك التي تسهم في اإلفراط في قدرات 

الصيد وفي صيد األســماك، وإلغاء اإلعانات 
التي تســاهم في صيد األسماك غير المشروع 

وغيــر المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن 
اســتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع 

التســليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية 
المالئمــة والفعالة للبلدان النامية وأقل 

البلــدان نمــواً ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من 
مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشــأن 

اإلعانات لمصائد األســماك، بحلول عام 2020

 7-14
زيــادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول 

الجزريــة الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً 
من االســتخدام المستدام للموارد البحرية، بما 

في ذلك من خالل اإلدارة المســتدامة لمصائد 
األســماك، وتربية األحياء المائية، والسياحة، 

بحلول عام 2030

14-أ 
زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، 

ونقــل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير 
اللجنــة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية 

ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا 
البحرية، من أجل تحســين صحة المحيطات، 
وتعزيز إســهام التنّوع البيولوجي البحري في 

تنمية البلدان النامية، وال ســيما الدول الجزرية 
الصغيــرة النامية وأقل البلدان نمواً

 1-6-14
التقــدم الذي تحــرزه البلدان في مــدى تنفيذ 

الصكــوك الدوليــة الرامية إلــى مكافحة صيد 
األســماك غير المشــروع وغيــر المبلغ عنه 

وغيــر المنظم

 1-7-14
مصائد األســماك المســتدامة كنســبة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالي في الــدول الجزرية 

الصغيــرة الناميــة، وأقل البلدان نمــواً، وجميع 
البلدان

14-أ-1 
نســبة مجمــوع الميزانيــة المخصصــة للبحوث 

في مجــال التكنولوجيــا البحرية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 5-14
حفــظ 10 في المائة على األقل من المناطق 

الســاحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون 
الوطني والدولي واســتناداً إلى أفضل 

المعلومــات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020

 1-5-14
نطــاق المناطق المحمية مقابل المناطق 

البحرية

الشــكل 1 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 
الرئيســية التي تغطيها المناطق المحمية )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترجح جميع المتوسطات حسب إجمالي مساحة المنطقة 
الرئيسية للتنّوع البيولوجي البحري بالكيلومترات المربعة )أي القاسم( 

 United( 2018 لعام 2016، نقًال عن البيانات السابقة لشهر حزيران/يونيو
Nations Statistics Division, 2017(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: اإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحريــن وتونس والجزائر وجزر القمر والجمهورية 

العربية الســورية وجيبوتي والســودان وُعمان وقطر والكويت ولبنان 
وليبيــا ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

يعكــس هذا اإلجراء االتجاهات المتعلقــة بتغطية المناطق المحمية 
للبلــدان أو األقاليــم التي فيها مناطق رئيســية قليلة التنّوع البيولوجي أو 

المفتقرة إلى هذه المناطق. ويقر هذا اإلجراء بالتباين الشــديد لمســتوي 
 )Rodrigues and others, 2004( التنّوع البيولوجي عبر المساحات الممتدة

ممــا يجنب تحقيق نتائج تشــذ عــن المطلوب، بحماية مناطق كبيرة على 
.)United Nations Statistics Division, 2019b( حساب أخرى تتطلب الحماية
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14-ب 
توفيــر إمكانية وصول صغار الصيادين 

الحرفيين إلى الموارد البحرية واألســواق

14-ج 
تعزيــز حفظ المحيطات ومواردها 

واســتخدامها استخداماً مستداماً عن طريق 
تنفيــذ القانون الدولي بصيغته الواردة في 

اتفاقية األمــم المتحدة لقانون البحار التي تضع 
اإلطــار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها 

واســتخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى 
ذلك الفقرة 158 من وثيقة “المســتقبل الذي 

نصبو إليه”

14-ب-1 
التقــدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق 

قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي  إطار 
 يعترف بحقوق مصائد األســماك الصغيرة 

 فــي الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي 
تلك الحقوق

14-ج-1 
عــدد البلــدان التي تحرز تقدماً في التصديق على 

صكــوك متعلقة بالمحيطات تنفذ القانون 
الدولــي، وفي قبول تلك الصكوك وتنفيذها 

بموجب أطر قانونية وسياســاتية ومؤسسية، 
علــى النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة 

لقانــون البحار، من أجل حفظ المحيطات 
ومواردها، واســتخدامها على نحو مستدام

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

 
تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة بشــأن المؤشــر 14-5-1 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي البحري 

.)United Nations Statistics Division, 2019a( ])الرئيســية التي تغطيها المناطق المحمية )النســبة المئوية
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ُظــم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز  الهــدف 15: حماية النُّ
اســتخدامها على نحو مســتدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 

 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مســاره، 
ووقــف فقدان التنّوع البيولوجي

ُظم اإليكولوجية، وفقدان  يتراجــع التنــّوع البيولوجــي في المنطقة العربية، في حين يزداد التصّحر. فتدهــور األراضي، وتدهور النُّ
التنّوع البيولوجي، بما في ذلك في الغابات، عوامل لها تأثير ســلبي تدريجي على صحة اإلنســان ورفاهه، وتخفيف وطأة الفقر، 
والبيئة الطبيعية. ومن الضروري إدارة األراضي على نحو مســتدام من خالل المناطق المحمية والزراعة المســتدامة، إلى جانب 

التخطيط اإلقليمي المنّســق واالســتراتيجي، وزيادة االســتثمار في اإلدارة المســتدامة للغابات وترميم المناظر الطبيعية، وذلك 
من أجل عكس المســار الحالي للخسارة والتدهور.

وقائع

يتراجــع التنــّوع البيولوجــي فــي المنطقــة العربيــة 
نتيجًة للتوّسع العمراني السريع واستصالح األراضي، 

والتعّدي على الموائل الطبيعية الهّشة.

كان التقــّدم المحــَرز فــي اإلدارة المســتدامة 
 للغابــات بطيئــًا مقارنــًة بالمتوســطات 

العالمية.

ُظم اإليكولوجية إلى  يؤدي االستغالل المفرط للنُّ
فقدان الموائل، وانقراض األنواع، وتقّلص نطاق 

توزيعها الطبيعي.

 ُيســّجل تحّســن كبيــر فــي حمايــة مناطــق 
التنــّوع البيولوجــي الرئيســية لليابســة والميــاه 

 العذبــة منــذ عــام 2000، لكــّن مســتويات 
الحمايــة ال تــزال أدنــى بكثيــر من المتوســطات 

العالمية1.

16 دولة

وّقعت جميع الدول العربية االّتفاقية المتعلقة بالتنّوع البيولوجي. 
وعمدت سّت عشرة دولة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل 

وطنية محّدثة بشأن التنّوع البيولوجي، وهذه خطوة واعدة5.

أّثرت الصراعات في بعض األقاليم سلبًا على 
ُظم اإليكولوجية، بما في ذلك  استخدام األراضي والنُّ
من خالل البناء العشوائي والمتسارع في المجتمعات 

المحلية المضيفة المتضّررة.

المنطقة هي من أكثر المناطق تضّررًا من العواصف 
الرملية والترابية. وتطال هذه العواصف معظم 

البلدان العربية، بما فيها األردن، واإلمارات العربية 
المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية 
العربية السورية، والعراق، وُعمان، وقطر، والكويت، 

وليبيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية6.

خطر االنقراض

ســّجلت المنطقــة فــي مؤشــر القائمــة الحمراء الــذي يبّين خطر انقراض 
األنــواع المهــّددة، معــّداًل أفضــل من المتوســط العالمي. إاّل أّن التنّوع 

البيولوجــي ال يــزال عرضــة للضغــط، واألنواع في تناقص3.

منافع الموارد الجينية

يتفاوت التقّدم المحَرز في اعتماد األطر التشريعية واإلدارية وأطر 
السياسات العامة لضمان التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد 
الجينية، وغالبًا ما يكون معّدل المنطقة في هذا المجال أدنى من 

المتوسط العالمي4.

فقدان %25 من مساحة الغابات

تراجعت مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة بمقدار 
25 في المائة في المنطقة منذ عام 1990، وذلك بالدرجة األولى 
جراء تراجعها الكبير في عدد من البلدان األقل نموًا )جزر القمر 

والسودان والصومال(2.
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قياس الهدف 15 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ُتقــّدر الكلفــة االقتصاديــة لتدهور األراضي في 
المنطقــة بمبلــغ 9 مليــار دوالر ســنويًا )بيــن 2 و7 في 

المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي لفرادى البلدان(. 
أمــا الملوحــة فــي التربة فتضعــف اإلنتاجية وغّلة 

ر  المحاصيــل، مــا يكّبــد المنطقة خســائر اقتصادية ُتقدَّ
بمليار دوالر ســنويًا8.

تتوفر بيانات عن 9 من 14 مؤشرًا9، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 15 .

 ال تتوفر حاليًا بيانات لقياس التقّدم المحَرز في تحقيق المقصد 9-15 
ُظــم اإليكولوجيــة والتنــّوع البيولوجي  المتعلــق بإدمــاج ِقَيــم النُّ
فــي عمليــات التخطيــط الوطني والمحلــي، والعمليات اإلنمائية، 

واستراتيجيات الحّد من الفقر، والحسابات. ويشير هذا النقص إلى 
ضعف أساسي في السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 15.

يمكــن أن يتحّســن قيــاس التقــّدم المحــَرز فــي وقف فقــدان التنّوع 
البيولوجــي، ألن جميــع البلــدان العربيــة وّقعــت االتفاقيــة المتعلقــة 

بالتنّوع البيولوجي، ومعظمها قّدم استراتيجيات وخطط عمل وطنية 
حول التنّوع البيولوجي. 

 لكْن، ما زالت ثغرات رئيسية تشوب تقييم تدهور األراضي 
 وتتّبعه )المقصد 15-3(، وتجارة األحياء البّرية غير المشروعة 

)المقصد 15-7(، والتدابير الرامية إلى منع خطر األنواع الدخيلة 
الغازية )المقصد 15-8(. وتشّكل جميع هذه المقاصد مقّومات أساسية 

ُظم اإليكولوجية في  لتحقيق الهدف 15، وهي ذات أهمية كبيرة للنُّ

المنطقة. ويشّكل تدهور األراضي والتصّحر على وجه الخصوص 
ْين للتنّوع البيولوجي واألمن الغذائي وسبل العيش،  تهديَدْين رئيسيَّ
وينبغي أن ُتعطى لهما األولوية عند جمع البيانات وتحديد األهداف.

تدهور األراضي

المنطقة شديدة الجفاف، وتضّم 92 في المائة من األراضي القاحلة 
جدًا و73 في المائة من األراضي الصالحة للزراعة المتأّثرة بظاهرة 

تدهور األراضي7. والموارد المائية شحيحة، مع أمطار قليلة جدًا، وهذا 
ما يؤّثر على التغذية الطبيعية لموارد المياه السطحية والجوفية.

الهدف 15

تغطية المؤشرات
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15 خمسة مقاصد ينبغي تحقيقها   يتضّمن الهدف 
بحلول عام 2020

ُظم اإليكولوجية البّرية  المقصد 15-1 ضمان حفظ وترميم النُّ
ُظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال سيما  والنُّ

الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وضمان 
استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقًا لاللتزامات بموجب 

االتفاقات الدولية

المقصد 15-2 تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع 
الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة 
 وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع 

الغابات على الصعيد العالمي

المقصــد 15-5 اّتخــاذ إجــراءات عاجلــة وهاّمــة للحــّد من تدهور 
الموائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــّوع البيولوجــي، والقيام، 

دة ومنــع انقراضها بحلــول عــام 2020، بحمايــة األنــواع المهــَدّ

المقصــد 15-8 اّتخــاذ تدابيــر لمنــع إدخــال األنــواع الغريبــة 
ُظــم اإليكولوجيــة لألراضــي والميــاه وتقليــل   الغازيــة إلــى النُّ
أثــر ذلــك إلــى حــّد كبيــر، ومراقبــة األنــواع ذات األولوية أو 

القضــاء عليهــا

ُظم اإليكولوجية والتنّوع البيولوجي  المقصد 15-9 إدماج قيم النُّ
في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات اإلنمائية، 

واستراتيجيات الحّد من الفقر، والحسابات
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تضّم جزيرة ســقطرى الواقعة قبالة ســاحل اليمن ثروًة من الروائع 
الطبيعيــة، وقــد تــّم تصنيــف 37 فــي المائــة من النباتــات فيها متوّطنة أو 

فريــدة مــن نوعهــا فــي المنطقة. وُأعِطَيت لقــب "غاالباغوس المحيط 
الهنــدي". وجــرى تحييدهــا فــي الصراع اليمنــي باعتبارها ُمدَرجة 

علــى قائمــة اليونســكو لمواقــع التراث العالمي، لكّن القوى العســكرية 
انتشــرت فيهــا فــي عــام 2018، فــازداد الخطر الذي تواجهه في 

الحــرب المســتمّرة. واقتــرَح االتحــاد الدولي لحمايــة الطبيعة والموارد 
الطبيعيــة إضافــة الجزيــرة إلــى قائمة التراث العالمــي المعّرض للخطر 

نظــرًا إلــى عــدٍد مــن التهديدات األساســية، بينها التنمية غيــر المنضبطة، 
وانتشــار األنــواع الدخيلــة الغازية، وآثــار تغّير المناخ. 

.UNESCO, 2019; IUCN, 2018 :المصــدر

ُظــم اإليكولوجية البّرية وترميمها  العوائق الرئيســية أمام حماية النُّ
وتعزيز اســتخدامها على نحو مســتدام، وإدارة الغابات على نحو 

مســتدام، ومكافحة التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مســاره، 
ووقــف فقدان التنــّوع البيولوجي في المنطقة العربية

ُظم اإليكولوجية البّرية وما تنطوي عليه من تنّوع بيولوجي  تشّكل النُّ
مصدرًا للغذاء والمواد الخام المستخدمة في البناء والطاقة، يرتبط 

مباشرة برفاه اإلنسان واالزدهار )األهداف 2، و8، و9(. وهي توفر 
ُظم اإليكولوجية، مثل احتجاز الكربون، والحفاظ على  خدمات النُّ

نوعية التربة، وتوفير الموائل للتنّوع البيولوجي، والحفاظ على 
جودة المياه، وضبط تدّفق المياه، ومكافحة تآكل التربة. وجميع هذه 

الخدمات ضرورية للحفاظ على سالمة البيئة الطبيعية. فهي تمنح 
وقايًة من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية، 

ُظم الزراعية )الهدف 2(.  وتضبط المناخ وتحافظ على إنتاجية النُّ

ُظم اإليكولوجية، تمسي سبل عيش اإلنسان  ومع تعّطل خدمات النُّ
مهّددة، ال سيما في المناطق الريفية والجبلية. وهذا ما يدفع الناس إلى 
الهجرة نحو المدن، ويسّبب ضغطًا على المستوطنات البشرية الحضرية 

)الهدف 11(. وفي الوقت نفسه، أّدت زيادة التوّسع العمراني وسوء إدارة 
األراضي إلى زيادة تدهور األراضي وفقدان المساحات الخضراء.

وتحّد الغابات من تأثير تغّير المناخ من خالل امتصاص ثاني أكسيد 
الكربون من الغالف الجّوي وتخزينه على شكل كتلة أحيائية. بالتالي، 

يضّر تدهورها بنوعية الهواء وبصحة اإلنسان )الهدف 3(. وقد ازداَد 
الغطاء الحرجي في بعض البلدان العربية على مدى العقود الماضية، 

. وقد خسرت المنطقة 6.3 في  لكنَّ االّتجاه اإلقليمي العام سلبيٌّ
المائة من غطائها الحرجي بين عامي 2000 و2015. وتتأّثر المنطقة 

إلى حّد كبير بتغّير المناخ )الهدف 13( باعتبارها من أكثر المناطق 
جفافًا في العالم )الهدف 6(. ويؤّدي ذلك إلى تفاقم التأثيرات الضاّرة 

ُظم اإليكولوجية، وفقدان الغابات والتنّوع  الناجمة عن تدهور النُّ
البيولوجي، والتصّحر، وسوء إدارة األراضي. 

ُظم  وتبرز عوائق رئيسية تحول دون التصّدي للتدهور المستمّر في النُّ
اإليكولوجية البّرية وتراجع التنّوع البيولوجي في المنطقة.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 15 في المنطقة العربية

سوء تنظيم األنشطة البّرية وتوّسع المستوطنات البشرية

أّدت الزيادة السريعة في عدد السكان والتوّسع العمراني في جميع أرجاء المنطقة، وكذلك التوّسع الزراعي في البلدان األقل نموًا، 
إلى التعّدي على الموائل الطبيعية الهّشة وزوال الغابات. وما زالت ممارسات جمع الحطب والرعي المكّثف شائعة في بعض البلدان، 

ما يؤّدي إلى تدهور األراضي والتصّحر. وُتَعّد الممارسات الزراعية غير المستدامة، بما في ذلك أساليب زراعة التربة غير المالئمة 
وإدارة المياه غير المستدامة، من العوامل األخرى الُمساِهمة في ذلك. وتعّزز هذه العناصر بعضها البعض وتسّرع التأثيرات السلبية 
لزيادة الجفاف، والعواصف الرملية والترابية. وقد أّدت هذه الظواهر بدورها إلى تراجٍع في الزراعة، مهّددة األمن الغذائي10. لذلك، 

يجدر إدراج حماية األراضي والغابات والتنّوع البيولوجي في مختلف القطاعات لضمان االستدامة، والصحة، والرفاه.

وما زال تنفيذ القوانين وااللتزامات القائمة، بما فيها تلك الواردة ضمن استراتيجيات وخطط عمل وطنية بشأن التنّوع البيولوجي، 
ضعيفًا في المنطقة. فاألطر التشريعية واإلدارية المتقادمة وغير الفّعالة، إلى جانب محدودية الموارد المخّصصة إلدارة التنّوع 

البيولوجي، تؤّدي إلى انعدام الرصد واإلنفاذ من جانب الوكاالت البيئية. 

نقص االلتزام السياسي واالستثمار المحدود في حماية التنّوع البيولوجي

يعود النقص في إنشــاء مناطق محمّية إلى عدم كفاية االلتزام السياســي بحماية التنّوع البيولوجي مقارنًة بالضرورات اإلنمائية 
األخرى. وحتى داخل شبكات المناطق المحمية، ُتعتَبر تغطية مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية غير كافية. فالعديد من المناطق 

المحميــة األصغــر حجمــًا ال يــزال معــزواًل، مــا قــد يُحــّد مــن فوائــد المحافظــة عليها. وال تحظى إدارة المناطــق المحمية باألولوية في 
الميزانيات، فتتراجع تدريجًا على مّر الزمن. 
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ُظم اإليكولوجية، فضاًل عن تغّير المناخ واألنواع الدخيلة الغازية قّلة المعلومات المتعّلقة بالنُّ

ُظم اإليكولوجية وتدابير الحماية. ومع  يتسّبب تغّير المناخ بتحويل الموائل، وُيِخّل بهجرة األنواع وتوزيعها، ويؤّثر على سالمة النُّ
ذلك، تبقى التأثيرات على التنّوع البيولوجي غير مفهومة بشكل جيد لناحية درجة الحرارة وأنماط هطول األمطار. فقّلة توفر 

البيانات تعوق القدرة على إدراج اآلثار ضمن استراتيجيات اإلدارة، ورصد التقّدم المحَرز والتغييرات التي تطرأ على مّر الزمن، 
ُظم اإليكولوجية. ورغم شيوع األنواع الدخيلة الغازية وتهديدها  وتكييف الخطط للتصدي للتحديات التي تعوق الحفاظ على النُّ

ُظم اإليكولوجية، فالبيانات الدقيقة حول توزيعها وآثارها محدودة. وهذه المسائل ال ُتعاَلج بشكل جيد في خطط اإلدارة. الكبير للنُّ

تفاقم الضغوط الحالية على التنّوع البيولوجي في المنطقة بسبب الصراع وعدم االستقرار

تفرض الصراعات المسّلحة والنكسات ما بعد الصراع تحديات حرجة على التنّوع البيولوجي، ويمكن أن تتسّبب بمزيٍد من التدهور. 
في الواقع، يمكن أن ُتلقي الصراعات عبئًا كبيرًا طويل األجل على البيئة الطبيعية، بما في ذلك من خالل استمرار وجود المواد 
المتفّجرة، مثل األلغام األرضية، وإمدادات المياه الملّوثة، والسّمية البيئية الناتجة من تدمير البنية التحتية أو استخدام المواد 
ُظم اإليكولوجية  الكيميائية. ففي الجمهورية العربية السورية على سبيل المثال، أفادت التقارير عن اندالع 1,880 حريقًا في النُّ

الطبيعية والمناطق المحمية في الفترة الممتّدة من عام 2011 إلى عام 2015، أّثرت سلبًا على الحياة البّرية المحلية. وبدا ذلك جلّيًا 
من خالل االنقراض المحلي ألبو منجل األصلع الشمالي المهّدد بشّدة، وفقدان أعداد هائلة من المها العربية في تدمر11. وتضّررت 
أيضًا الزراعة المروية بسبب ارتفاع ملوحة المياه نتيجة الصراع، واسُتخِدَمت المناطق المحمية في بعض الحاالت كأماكن تجّمع 

عسكري. وأّدى الرعي الجائر إلى التصّحر12. 

تقّدر الدراسات أّن 50 في المائة من الجسيمات من الفئة 2.5 في 
المنطقة، وهي إحدى ملّوثات الهواء، تنتج من الغبار الطبيعي. 

ويساهم ذلك في ظهور وتفاقم أمراض الجهاز التنّفسي، والسرطانات، 
وأمراض القلب والشرايين، وغيرها من المخاطر الصحية. 

تشكل الغابات في المنطقة العربية حوالي 1 في المائة من إجمالي 
الغطاء الحرجي في العالم. وهي تضّم 75 في المائة من الغابات 
الطبيعية و25 في المائة من الغابات المزروعة. وعلى الرغم من 

َل باإلجمال تراجٌع قدره 2.55 مليون  ازديادها في بلدان معّينة، ُسجِّ
هكتار في الغطاء الحرجي بين عامي 2000 و2015. وحصلت معظم 

الخسائر في جزر القمر، والسودان، والصومال، وُتعزى بالدرجة األولى 
إلى توّسع األنشطة الزراعية.

.Karagulian and others, 2015; WHO, 2015 :المصــدر .United Nations Statistics Division, 2015, 2019a المصدر: البيانات من

عرضة لإلهمال

 تتأّثــر جميــع أشــكال الحيــاة علــى األرض بعــدم إحــراز تقــّدم 
 علــى مســار الهــدف 15. ولــن يســلم أحــد مــن آثــار تدهور 
ُظــم اإليكولوجيــة البّريــة، وزيــادة التصّحــر، وتدهــور   النُّ

األراضــي، وفقــدان التنــّوع البيولوجــي، التــي ســتطال الصحــة، 
 والســالمة، والحصــول علــى الغــذاء، واإلنتاجيــة االقتصاديــة، 

والسالم، واالســتقرار. 

 لكــن القــدرة علــى التكّيــف مــع التغييــر ســتكون متفاوتة ألن 
بعــض الفئــات، والمجتمعــات المحليــة، والبلــدان ســتتمّكن من 

 الحصــول علــى المزيــد مــن المــوارد الماليــة أو التكنولوجية، 
وعلــى هامــٍش أكبــر من حريــة التنّقل.

المجتمعات المحلية الريفية وغيرها من المجتمعات المحلية على 
الصعيد دون الوطني، بما في ذلك المجتمعات المحلية الجبلية، 
ُظم  قــد تكــون أكثــر عرضــًة لخطــر اإلهمــال. فتقّلــص خدمــات النُّ

اإليكولوجية، مثل التلقيح، ومكافحة تآكل التربة واآلفات، وترشيح 
المياه، سيتسّبب بعواقب وخيمة على المجتمعات المحلية التي 

تعتمد على زراعة الكفاف لكسب الرزق. 
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15  ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 

زيادة الوعي بأهمية التنّوع البيولوجي وأخطار . 1
تدهور األراضي وفقدان الغابات:

ُظم اإليكولوجية األرضية 	  إدماج تعزيز االستخدام المستدام للنُّ
في المناهج التعليمية على جميع المستويات.

االستثمار في التوّسع االستراتيجي لشبكة . 2
 المناطق المحمية في المنطقة وفي ترابطها، 

بما في ذلك مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
البّرية، والجبلية والخاصة بالمياه العذبة:

إنشاء مجموعات تنسيق وطنية لمناطق التنّوع البيولوجي 	 
الرئيسية لتحسين عمليات تحديد المناطق الهاّمة في المنطقة 

وحمايتها، ال سيما المناطق الجبلية والساحلية، ودفع عجلة النمو 
في المناطق المحمية والجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تنفيذ برامج إعادة التحريج أو إصالح الموائل في المناطق 	 
الرئيسية المعّرضة لخطر التصّحر أو التي توفر ممّرات للحياة البّرية 

بين المناطق المحمية و/أو مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية. 

التعجيل في اعتماد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للتنّوع 	 
البيولوجي، ووضع آليات شّفافة لتتّبع التنفيذ وإعداد التقارير 

وتقديمها إلى المجتمع الدولي.

 اســتحداث ُنُظم تخطيــط تكون أكثر مراعاًة . 3
ُظم  للتنــّوع البيولوجــي، وتوفيــر خدمات النُّ

ــة، وتغّير المناخ: اإليكولوجي

وضع خطط للتكّيف مع تغّير المناخ على الصعيد اإلقليمي، وتأمين 	 
ُظم  الموارد الالزمة لها، وتنفيذها، ألخذ التأثيرات المناخية على النُّ
اإليكولوجية، والتنّوع البيولوجي، والسكان في االعتبار بشكٍل أفضل.

اعتمــاد هرميــة "التفــادي، والخفــض، والعكــس" في القرارات 	 
المتعّلقــة بالتخطيــط الســتخدام األراضــي، فضاًل عن اآلليات 
الالزمة لموازنة أّي خســائر في الغطاء األرضي مع مكاســب 

تســاويها أو تزيد عنها.

تجّنب التوّسع في المستوطنات البشرية على حساب األراضي 	 
الزراعية الرئيسية، والغابات، والمراعي، وتعزيز الممارسات 

ُظم  المتكاملة الستخدام األراضي، مثل الزراعة الحراجية والنُّ
الزراعية والحراجية والرعوية لتلبية الطلب على السلع الخام 

على نحو مستدام وتخفيف الضغط على البيئة الطبيعية.

ُظم اإليكولوجية الوطنية . 4 إعداد حسابات النُّ
والبرامج اإلقليمية الطويلة األجل لجمع ورصد 

البيانات البيئية، من أجل توجيه القرارات على نحو 
أفضل، بما في ذلك البناء على أوجه الترابط بين 

السياسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية:

ُظم 	  زيادة التدريب وبناء القدرات في مجال تجميع حسابات النُّ
اإليكولوجية واستخدام ُنُظم المعلومات الجغرافية، واالستشعار 

عن بعد، والبيانات المكانية، في سبيل تحسين إدارة األراضي.

 تحسين جمع البيانات عن معّدالت التصّحر داخل المنطقة، 	 
بما في ذلك البيانات المتعّلقة بغطاء األرض، وديناميات إنتاجية 
األراضي، ومخزون الكربون العضوي في التربة، فضاًل عن األمن 

البيولوجي واألنواع الدخيلة الغازية.

 1-15
ُظم اإليكولوجية البّرية  ضمان حفــظ وترميم النُّ

ُظــم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية  والنُّ
وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة 
والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها 

على نحو مســتدام، وذلك وفقاً لاللتزامات 
بموجــب االّتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

 1-1-15
مســاحة الغابات كنســبة مــن مجموع 

مســاحة اليابسة

الشــكل 1 مســاحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة 
اليابسة )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابســة 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
البلدان. لجميع 

15 ومؤشــراته في المنطقة العربية مقاصد الهدف 
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 2-1-15
نســبة المواقع الهاّمة التي تجّسد التنّوع 
البيولوجي لليابســة والمياه العذبة والتي 
تشــملها المناطق المحمية، بحسب نوع 

النظام اإليكولوجي

الشــكل 2 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
للمياه العذبة التي تشملها المناطق المحمية )بالنسبة المئوية(

الشــكل 3 متوسط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية 
لليابســة التي تشــملها المناطق المحمية )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابسة 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015 كبديل عن القاســم

2019b(؛ يمكن أيضاً االطالع على مرفق التقرير. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 للبلدان 

التالية: تونس والجزائر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان ومصر والمغرب والمملكة 

العربية السعودية واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة اليابسة 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015  كبديل عن القاســم
2019b(؛ يمكن أيضاً االطالع على مرفق التقرير. ويشمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

 2-15
تعزيز تنفيذ اإلدارة المســتدامة لجميع أنواع 

الغابــات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات 
المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نســبة 

زرع الغابــات وإعادة زرع الغابات على الصعيد 
العالمي، بحلول عام 2020

 1-2-15
التقــّدم المحَرز في إرســاء اإلدارة 

المســتدامة للغابــات

الشــكل 4 الكتلة األحيائية فوق األرض في الغابات في الهكتار 
الواحــد )طن للهكتار الواحد(

الشــكل 5 منطقة غابات معتمدة بموجب نظام اعتماد خاضع 
آللية تحّقق مســتقّلة )آالف الهكتارات(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b(  2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 
القمر وجيبوتي والســودان والصومــال وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 

العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 

البلدان. لجميع 
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الشــكل 6 معــّدل التغّير الصافي في مســاحة الغابات 
المئوية( )بالنسبة 

الشــكل 7 مســاحة الغابات التي تدار على أساس خّطة إدارة 
طويلة األجل )بالنســبة المئوية(

الشــكل 8 مســاحة الغابات في المناطق المحمية المنشأة 
قانوناً )بالنسبة المئوية(

مالحظة: معّدل التغّير الصافي في مســاحة الغابات لعام 2015 هو 
النســبة المئوية للتغّير في مســاحة الغابات خالل األعوام الخمسة 

 United Nations Statistics Division,( 2015الماضيــة، بين عاَمْي 2010 و
2019b(. ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2015 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 

القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال 
والعراق وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا والمغرب ومصر 

والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2010 
للبلــدان التالية: اإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والجمهورية 

العربية الســورية والســودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة الغابات 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2015(. ويشــمل 

المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية الســورية )2010(، واألردن 

وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والصومال ولبنان 
ومصر والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2015(.

 3-15
مكافحــة التصّحر، وترميم األراضي والتربة 

المتدهــورة، بما في ذلك األراضي المتضررة 
من التصّحر والجفاف والفيضانات، والســعي 

إلــى تحقيق عالمٍ خاٍل من ظاهرة تدهور 
األراضي، بحلول عام 2030

 1-3-15
نســبة األراضــي المتدهورة إلى مجموع 

اليابسة مساحة 
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 4-15
ُظم اإليكولوجية الجبلية، بما  ضمان حفــظ النُّ

في ذلــك تنّوعها البيولوجي، من أجل تعزيز 
قدرتهــا علــى توفير المنافع التي ال غنى عنها 

لتحقيق التنمية المســتدامة، بحلول عام 2030

 6-15
تعزيز التقاســم العادل والمنصف للمنافع 

الناشــئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز 
الســبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، 

علــى النحو المّتفق عليه دولياً

 5-15
اّتخــاذ إجراءات عاجلة وهاّمة للحّد من تدهور 

الموائــل الطبيعية، ووقف فقدان التنّوع 
البيولوجــي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية 

دة ومنع انقراضها األنــواع المهدَّ

 1-4-15
التغطية محســوبة بالمناطق المحمية من 

المواقع المهّمة للتنــّوع البيولوجي الجبلي

 1-6-15
عدد البلدان التي اعتمدت أطراً تشــريعية 

وإدارية وسياســاتية لكفالة تقاسم المنافع 
على نحو عادل ومنصف

 1-5-15
مؤشــر القائمــة الحمراء

 2-4-15
مؤشــر الغطاء األخضر الجبلي

الشــكل 9 متوســط مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية للجبال 
التي تشــملها المناطق المحمية )بالنســبة المئوية(

الشــكل 11 البلدان األطراف في المعاهدة الدولية بشــأن 
المــوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

لبيانــات البلدان، يمكن االطالع على مرفق 
هذا الفصل

الشــكل 10 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات بالرجوع إلى مجموع مســاحة األراضي 
 United Nations Statistics Division,( في عام 2015 كبديل عن القاســم

2019b(؛ يمكن االطالع أيضاً على مرفق التقرير. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 للبلدان 

التاليــة: األردن واإلمارات العربيــة المتحدة وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 

وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والمملكة 
العربية الســعودية وموريتانيا واليمن. 

مالحظة: 1 =نعم، وصفر =ال. المجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

 United Nations( مالحظة: حســب شــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
Statistics Division, 2019b(، يقيس مؤشر القائمة الحمراء خطر االنقراض 

اإلجمالــي بيــن مجموعــات األنواع، ويتراوح بين 0 و1، حيث يعني الصفر أّن 
"جميع األنواع مصّنفة باعتبارها منقرضة" والرقم 1 أّن "جميع األنواع مصّنفة 
باعتبارها األقّل إثارًة للقلق". وال يمكن حساب المجاميع الجغرافية: يمكن 
تصنيف مؤشرات القائمة الحمراء العالمية إلظهار االّتجاهات السائدة لدى 

األنواع على نطاقات مكانية أصغر، لكّن العكس ليس صحيحاً. فال يمكن 
ن  تجميع مؤشرات القائمة الحمراء الوطنية أو اإلقليمية إلنتاج مؤشرات ُتبيِّ
االّتجاهات العالمية. والسبب في ذلك هو أّن خطر انقراض األصناف عالمياً 
يحتــاج إلــى تقييمٍ على النطاق العالمي، وال يمكن تحديده مباشــرًة انطالقاً 
من عّدة تقييمات على الصعيد الوطني عبر نطاقه )علماً أنه يمكن تجميع 

البيانات المستمّدة من هذه التقييمات إلدراجها في التقييم العالمي(.

مالحظة: يقيس مؤشــر الغطاء األخضــر الجبلي حجم النباتات الخضراء 
فــي المناطــق الجبلية من أجل رصد التقــّدم المحَرز في المقصد المتعلق 
 United Nations Statistics( بالجبــال وتبيــان حالة حفظ البيئات الجبلية

Division, 2019b(. ُترّجح جميع المتوســطات حســب المساحة الجبلية 
في عام United Nations Statistics Division, 2019b( 2017(. ويشــمل 

المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 
للبلــدان التالية: األردن واإلمــارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وجزر 

القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال 
والعراق وُعمان ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 

والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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الشــكل 12 البلدان األطراف في بروتوكول ناغويا

13 البلدان التي لديها أطر أو تدابير تشــريعية وإدارية  الشــكل 
وسياســاتية، يبّلغ عنها من خالل نظام اإلبالغ اإللكتروني حول 

االمتثال للمعاهدة الدولية بشــأن الموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة 

14 البلدان التي لديها أطر أو تدابير تشــريعية وإدارية،  الشــكل 
وسياســاتية يبّلغ عنها من خالل مركز تبادل المعلومات 

بشــأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاســم منافعها

مالحظة: 1 =نعم، وصفر =ال. المجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 لجميع البلدان.

مالحظة: المجاميع هي متوســطات حســابية غير مرّجحة، وهي بالتالي 
تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 

بيانية ُســّجلت في عام 2012 لجميع البلدان.

مالحظة: 1= نعم، 0= كال. والمجاميع هي متوســطات حســابية غير 
مرّجحة، وهي بالتالي تمّثل نســبة البلدان. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2012 لجميع البلدان.
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 7-15
اّتخــاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير 

المشــروع لألنواع المحمية من النباتات 
والحيوانــات، واالتجار فيها، والتصّدي لمنتجات 

األحياء البّرية غير المشــروعة، على مستوَيْي 
العرض والطلب على السواء

 8-15
اّتخــاذ تدابير لمنع إدخــال األنواع الغريبة 

ُظــم اإليكولوجية لألراضي  الغازيــة إلى النُّ
والميــاه وتقليل أثر ذلــك إلى حّد كبير، 

ومراقبــة األنــواع ذات األولوية أو القضاء 
عليهــا، بحلول عام 2020

 1-7-15
نســبة األحياء البّرية الُمتَجر بها، التي جرى 

صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشــروع

 1-8-15
نســبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية 

ذات صلــة، وتخّصص موارد كافية لمنع إدخال 
ُظم اإليكولوجية  األنــواع الغريبة الغازية إلى النُّ

أو مراقبتها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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15-ج 
تعزيــز الدعم العالمــي للجهود الرامية 

إلــى مكافحة الصيد غير المشــروع لألنواع 
المحميــة واالتجار بها، وذلك بوســائل 

تشــمل زيادة قدرات المجتمعــات المحلية 
على الســعي إلى الحصول على فرص ســبل 

كســب الرزق المستدامة

 9-15
ُظم اإليكولوجية والتنّوع  إدمــاج قيم النُّ

البيولوجــي في عمليات التخطيط الوطني 
والمحلي، والعمليات اإلنمائية، واســتراتيجيات 
الحّد من الفقر، والحســابات، بحلول عام 2020

15-ج-1 
نســبة األحياء البّرية الُمتَجر بها، التي جرى 

صيدها أو االتجار بها على نحو غير مشــروع

 1-9-15
التقــّدم المحــَرز نحــو تحقيق األهداف 

الوطنيــة المنشــأة وفقــاً للهــدف 2 من 
أهــداف آيتشــي المتعّلقــة بالتنــّوع البيولوجــي 
مــن الخّطــة االســتراتيجية للتنــّوع البيولوجــي 

2020-2011 للفتــرة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

15-أ 
حشــد الموارد المالية من جميع المصادر 

وزيادتهــا زيادة كبيرة بغرض حفظ التنّوع 
ُظم اإليكولوجية واســتخدامها  البيولوجي والنُّ

اســتخداماً مستداماً

15-ب 
حشــد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى 

جميع المســتويات بغرض تمويل اإلدارة 
المســتدامة للغابات وتوفير ما يكفي من 

الحوافــز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، بما 
فــي ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات

15-أ-1 
المســاعدة اإلنمائية الرســمية والنفقات 

العامــة الموّجهة لحفظ التنــّوع البيولوجي 
ُظــم اإليكولوجية واســتخدامها  والنُّ

اســتخداماً مستداماً

15-ب-1 
المســاعدة اإلنمائية الرسمية والنفقات 

العامــة الموّجهة لحفظ التنّوع البيولوجي 
ُظــم اإليكولوجية واســتخدامها  والنُّ

اســتخداماً مستداماً

الشــكل 15 مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية للتنّوع 
البيولوجي، حســب البلد المستفيد )بماليين الدوالرات 

بالمعــدالت الثابتة لعام 2017)

الشــكل 16 مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية للتنّوع 
البيولوجي، حســب البلد المستفيد )بماليين الدوالرات 

بالمعــدالت الثابتة لعام 2017)

مالحظــة: المجاميــع هي العــدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكــورة للبلــدان التالية: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس 

والجزائــر وجــزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومــال والعراق ودولة فلســطين ولبنــان ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن )2017(.

مالحظــة: المجاميــع هي العــدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكــورة للبلــدان التالية: ُعمــان )2010(، ليبيا )2016(، األردن وتونس 

والجزائــر وجــزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان 
والصومــال والعراق ودولة فلســطين ولبنــان ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن )2017(.
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 15-1-2 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيســية لليابســة التي تشــملها المناطق المحمية )النســبة المئوية([، 15-4-1 ]متوســط نســبة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية للجبال التي تشــملها المناطق المحمية )النسبة 

المئوية([، و15-أ-1 ]مجموع المســاعدة اإلنمائية الرســمية للتنّوع البيولوجي، بحســب البلد المســتفيد )بماليين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.
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ش  الهدف 16: التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهمَّ
فيهــا أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمكانية 

وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشــاملة للجميع على جميع المستويات

في ضعف ســيادة القانون، وعدم كفاية االلتزام بالمعاهدات واالتفاقّيات العالمية لحقوق اإلنســان، وتفاقم ظروف النزاع 
واالحتــالل، عوامــل تخــلُّ بقدرة الدول العربية على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المســتدامة. وتصطدم جهود تحقيق 

التنمية المســتدامة بنواقص تشــوب الحوكمة كتقّلص الفضاء المدني، والفســاد، وضعف المشــاركة السياسية لبعض 
الفئات االجتماعية. كما تعّمق هذه النواقص االســتقطاب والتمييز وعدم المســاواة. وتتطلب معالجة األســباب الجذرّية لهذه 
التحديات توفر إرادة سياســية حقيقية وتوســيع الفضاء المدني لالنتقال إلى مجتمعات عادلة وســلمية وشــاملة للجميع، وبناء 

مؤسســات فاعلة وشــّفافة وخاضعة للمســاءلة قادرة على دعم تحقيق جميع أهداف التنمية المســتدامة.

وقائع

ُظم  لت مؤشــرات ســيادة القانون وجودة النُّ ســجَّ
 وكفــاءة الحكومــة ومســتويات الفســاد فــي 
 المنطقــة تراجعــًا خــالل الفتــرة بيــن عامــي 

2010 و2016 1.

شــهدت غالبيــة البلــدان العربيــة فــي الســنوات 
األخيــرة تزايــدًا ملحوظــًا فــي االحتجاجــات 

الســلمية والمظاهــرات العنيفــة وعنــف الغوغــاء 
واســتخدام الشــرطة القــّوة المفرطــة فــي مواجهــة 

االحتجاجــات2. 

ال تــزال المنطقــة العربيــة شــديدة البعــد عــن إنهــاء 
جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفال وإســاءة 

معاملتهــم، إذ يتعــّرض 82.8 فــي المائــة مــن األطفــال 
للعقــاب الجســدي و/أو االعتــداء النفســي مــن 

مقّدمــي الرعايــة لهم3.

معّدل جرائم القتل المتعّمد

يقلُّ معّدل جرائم القتل المتعّمد في المنطقة عن المتوسط العالمي، 
ولكنه شديد التفاوت بين البلدان، وهو في أعلى مستوياته في جزر 

القمر والعراق وموريتانيا10. 

العنف ضد النساء والفتيات

 ينتشــر العنــف ضــّد النســاء والفتيــات علــى نطــاق واســع، 
 وتتعــّرض 37 فــي المائــة مــن النســاء المعاشــرات لعنــف 

جســدي فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن4. وأكثــر من نصــف بلدان 
 المنطقــة ال يجــّرم العنــف ضــد المــرأة5. وال تجــّرم أغلبيــة 

البلــدان االغتصــاب فــي إطــار الزواج6.

الحصول على المعلومات

لم تعتمد سوى سّتة بلدان عربية سياسات بشأن ضمان الحصول 
على المعلومات، وهذه البلدان هي: األردن، وتونس، والسودان، 

ولبنان، والمغرب، واليمن8. 

يبقى عدد المحتجزين غير المحكوم عليهم كبيرًا. فقد 
سجلت عشرة بلدان من سبعة عشر بلدًا تتوفر فيها 
بيانات عن العقد الماضي معّدالت للمحتجزين غير 

المحكوم عليهم تزيد عن 30 في المائة من مجموع 
المحتجزين. وفي بعض البلدان، ارتفعت النسب لتبلغ 

89 في المائة بل وحتى 99 في المائة7.

يؤّثر الفساد في القطاع الخاص، فربع المؤسسات 
التجارية في المنطقة تقريبًا أفادت بأن موظفًا في 

القطاع العام طلب منها رشوة مرة واحدة على األقل. 
وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة المؤسسات التجارية 

التي طلب منها موظف في القطاع العام تقديم 
رشوة مرة واحدة على األقل 37 في المائة في العراق 

والمغرب، و65 في المائة في اليمن9.
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تسجيل الوالدات

 بلــغ تســجيل والدات األطفــال دون ســن الخامســة مســتوًى 
 جيــدًا نســبيًا فــي المنطقــة. لكــّن المتوســط اإلقليمــي يخفــي 
 تباينــًا كبيــرًا علــى صعيــد مجموعــات البلــدان، إذ أن 54 فــي 
 المائــة مــن األطفــال دون ســن الخامســة غيــر مســّجلين فــي 

البلــدان األقــل نموًا11.

الوفيات الناجمة عن المعارك

وصل عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في المنطقة إلى أعلى 
معدالته المسجلة في عام 2014، فتجاوز 97 ألفًا ليقارب ما نسبته 

70 فــي المائــة مــن المجمــوع العالمــي. إال أن العــدد انخفــض إلى 
النصــف تقريبــًا فــي عــام 2017، فناهــز 42 ألفــًا. وانخفض مرة أخرى 

إلــى مــا دون 30 ألفــًا في عام 2018 13. 

واردات األسلحة

تلّقت المنطقة العربية، بين عامي 2014 و2018، حوالي 36 في المائة 
من الواردات العالمية لألسلحة الثقيلة، وهي النسبة األعلى في العالم 
بعد آسيا وأوقيانوسيا. وخالل هذه الفترة، كان خمسة من أكبر عشرة 

مستوردين لألسلحة الثقيلة من بلدان المنطقة العربية )اإلمارات العربية 
المتحدة، والجزائر، والعراق، ومصر، والمملكة العربيةالسعودية(14.

دفعت أزمات االحتالل والصراع المديدة بأكثر من 
14.9 مليون شخص إلى النزوح داخليًا في عام 2017. 

وبحلول منتصف عام 2018، بلغ عدد الالجئين من 
البلدان العربية المسّجلين لدى مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين أكثر من 8.7 مليونًا، بقي ثلثهم في 
المنطقة العربية، إضافة إلى نحو 5.4 مليون الجئ 

فلسطيني مسّجلين لدى األونروا12.

تسّجل المنطقة العربية أعلى نسبة مئوية في العالم 
للنفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

وقد بلغت نحو 6.2 في المائة في عام 2016. وتسّجل أمريكا 
الشمالية ثاني أعلى نسبة ال تتجاوز 2.06 في المائة15. 

قياس الهدف 16 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 7 من 23 مؤشرًا، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 16 16.

 وتركز مؤشــرات الهدف 16 على ُبعد األمن والســالمة الذي يشــتمل 
عليــه هــذا الهــدف، ولكن على حســاب أبعاد أخــرى، كإمكانية الوصول 

إلــى العدالــة، ومــدى فعاليتهــا، وعدم التمييز، واالنفتاح والشــفافية. 
وتتعّلق 9 مؤشــرات من 23 مؤشــرًا مباشــرًة بالســالمة واألمن17. 

وُيقاس الفســاد فقط من حيث الرشــاوى في المعامالت التجارية، 
فال ُتعتبر في قياســه القضايا المتصلة بعمليات الشــراء واســتخدام 

األموال العامة. كما ال تتناول المؤشــرات بالتفصيل الالزم ســيادَة 
القانــون، وال نظــام الضوابــط والموازيــن الــذي ينبغي اعتماده في 

مجاالت كالمالية العامة، وال ســبل الحماية من ســوء المعاملة 
وانتهاكات حقوق اإلنســان.

 وال تــزال المنطقــة تواجــه نقصــًا في بيانات حاســمة بشــأن 
المقصدين 16-6 و16-7 حول إنشــاء مؤسســات فاعلة وشــّفافة 

 وخاضعــة للمســاءلة، وضمــان اتخــاذ القــرارات على نحو 
مســتجيب لالحتياجــات وشــامل للجميــع وتشــاركي وتمثيلــي؛ 

والمؤشــر 16-3-1 المتعّلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى آليــات العدالة؛ 
 والمؤشــر 16-5-1 المتعّلــق بالفســاد فــي القطــاع العام؛ والمؤشــر 
 16-10-1 المتعّلــق بااللتــزام باحتــرام الحريــة وحقوق اإلنســان. 

 وكل هــذه المقاصــد والمؤشــرات أساســية لرصــد التقــّدم في 
تعزيــز الحوكمــة الديمقراطيــة. 

ينطوي إنتاج البيانات المتعّلقة بالهدف 16 وجمعها على تحد سياسي 
حاسم، ألن معظم مقاصد هذا الهدف ومؤشراته تدور حول العالقة 
بين الدول واألفراد الذين تخدمهم. ويتطّلب إنتاج البيانات وجمعها 
الوثوق في اإلبالغ وآليات ُمحَكمة لإلبالغ واالنتصاف، ويعتمد على 

توفر آليات رصد مستقلة ومتينة، وعلى االلتزام السياسي بإنتاج 
بيانات شاملة ومفّصلة بالكامل حسب الجنس والدين واالنتماء 

العرقي ووضع اإلعاقة والموقع وحالة الهجرة والعمر، وغيرها من 
المعايير حسب السياق الوطني. 

الهدف 16
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وفــي حيــن يغطــي المقصــد 16-7 مفهــوم المجتمعــات الشــاملة 
والعادلــة، تســتكمله مقاصــد أهــداف أخــرى مــن أهــداف التنمية 

المســتدامة بمقاييــس لهــذه المجتمعــات، كشــمول الجميع في ُنُظم 

الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتعليــم والمشــاركة 
والعمــل والتوّســع العمرانــي )أهــداف التنميــة المســتدامة 1، و3، و4، 

و5، و8، و11 وغيرهــا(. 

ش فيها أحد  العوائق الرئيســية أمام إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهمَّ
مــن أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 
العدالة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة وشاملة للجميع 

على جميع المســتويات في المنطقة العربية

يشــتمل الهــدف 16 بوضــوح علــى القيــم التــي نصــت عليهــا ديباجــة 
خّطــة عــام 2030 ومقّدمتهــا، وعلــى الرؤيــة التحويليــة التــي 

وضعتهــا. ويســّلم هــذا الهــدف بالترابــط بيــن الســالم والعدالــة 
والتنميــة المســتدامة. وفــي تركيــزه علــى الحوكمــة، يضــع الهــدف 16 

البعــد السياســي للتنميــة المســتدامة فــي صــدارة الجهــود الراميــة 
إلــى تحقيــق خطــة عام 2030. 

وترّكــز مقاصــد الهــدف 16 علــى الحوكمــة الســليمة، واتخــاذ 
القــرارات علــى نحــو شــامل وتمثيلــي، والمؤسســات الشــفافة 

والخاضعــة للمســاءلة، وتمكيــن جميــع أصحــاب المصلحــة، وتعزيــز 
المجتمعــات غيــر التمييزيــة الشــاملة للجميــع، واحتــرام الحريــات 
األساســية وحقــوق اإلنســان. فهــذه ركائــز يتكّفــل إرســاؤها بإقامــة 

المجتمعــات الســلمية. ويرتبــط الهــدف 16 بإمكانيــة الحصــول 
علــى الخدمــات والمــوارد، واســتخدام المــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا، 

وعــدم إهمــال أحــد، والمســاواة بيــن الجنســين، والحــدود الدنيا 
للحمايــة االجتماعيــة، والعمــل الالئــق، ووضــع السياســات وخطــط 

العمــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة عمومــًا، وذلــك مــن خالل وســائل 
كالتركيــز علــى إقامــة شــراكات مــع مجموعــة كبيــرة مــن األطراف 

المتنّوعــة لتحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. 

وفــي المنطقــة العربيــة، يــؤّدي االفتقــار إلــى مؤسســات خاضعــة 
للمســاءلة وشــفافة وفعالــة، تضمــن المســاواة والعدالــة، وتحافــظ 

علــى الســالم إلــى تهديــد خطــة التنميــة برّمتهــا. ومقارنــًة بالمناطــق 
األخــرى، تســّجل المنطقــة العربيــة ككل درجــات منخفضــة فــي 

مؤشــرات الحوكمــة، بمــا فــي ذلــك ســيادة القانون، والمشــاركة 
والمســاءلة، وجــودة األنظمــة، واالســتقرار السياســي، وكفــاءة 
الحكومــة، والفســاد18. واجتمــاع التحديــات الهيكليــة العميقــة 

والمظالــم السياســية والصراعــات واالحتــالل كفيــل بتهديــد النســيج 
االجتماعــي للمنطقــة. ويعــوق الفســاد وضعــف آليــات المســاءلة 

التحــّول نحــو مجتمعــات مزدهــرة وشــاملة للجميــع، تجمــع بيــن النمــو 
المنصــف واإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة. إضافــًة إلــى أّن ما 

يشــوب المنطقــة منــذ عقــود مــن قصــور علــى مســتوى حقوق اإلنســان 
والحوكمــة الديمقراطيــة يحــد مــن قــدرات الحكومــات علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا بشــأن مختلــف أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى 
إحالل ســالم مســتدام.

الفســاد منتشــر في جميع الدول العربية. ووفقًا لمؤشــر مدركات 
الفســاد لعام 2018، خمســة من أصل األحد عشــر بلدًا التي ســّجلت 

أســوأ الدرجــات عالميًا هــي من المنطقة.

ويهدد الفساد التحّول نحو التنمية المستدامة في القطاعين العام 
والخاص على السواء. وفي غياب الشفافية، ومع استئثار مصالح 

القّلة باألهمّية، يتضاءل احتمال وضع سياسات تراعي مختلف األبعاد 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية. كذلك يعرقل الوضع الراهن 

القدرة على تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

.Transparency International, 2018, 2019  :المصــدر

ال بــّد مــن اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي جمــع البيانــات الخاصــة بجميــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ويمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان أن تــؤّدي دورًا مهمــًا فــي جمــع البيانــات، وال ســيما المتعّلقــة منهــا بالتمييــز والتحــّرش. وفــي دولــة فلســطين، اّتخــذت الهيئــة المســتقّلة لحقــوق 

اإلنســان والجهــاز المركــزي لإلحصــاء خطــوات مشــّجعة فــي هــذا االتجــاه. فحســب مذكــرة تفاهــم بينهمــا، يمكــن تبــادل اآلراء والتوجيــه للتصــّدي 
للتحديــات المرتبطــة بالبيانــات، وال ســيما المتصلــة بالفئــات األكثــر ضعفــًا والمهّمشــين، فضــالً عــن تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى 

الصعيــد الوطنــي. 

.OHCHR, 2018  :المصــدر
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 16 في المنطقة العربية

عدم فعالية المؤسسات ومحدودّية المساءلة

ما زالت غالبية البلدان العربية تواجه صعوبات في إنشاء مؤسسات فاعلة وشّفافة وخاضعة للمساءلة تكون منفتحة ومتاحة. 
فالهياكل البيروقراطّية التي عفا عليها الزمن والفساد المستشري والمحسوبية ودينامّيات المحاباة تعصف بالقطاع العام، ما يحول 
ما تتخلل الثغرات الفصل بين السلطات المختلفة ما يحول دون  دون فعالية المؤسسات ويقّوض البيئة المؤاتية للمساءلة. وكثيرا ً

ممارسة تلك السلطات لتأثيرها الكامل على الدوام. ويتجّلى ذلك عندما يشكك المجتمع المدني في استقاللية السلطة القضائية، أو 
عندما ُيعتبر أّن التغييرات الدستورية تخدم القرارات السياسية. 

ويرتبط ضعف المؤسسات ارتباطًا وثيقًا بضعف آليات المساءلة. فمن النادر أن ُتخِضَع البرلمانات العربية الوزراء للمساءلة، كما أن 
دورها محدود في اعتماد الميزانيات العامة ورصد تنفيذها، ما يعكس ضعف دورها الرقابي وعدم قدرتها على مساءلة الجهات 

التنفيذّية. ويتبين من انخفاض إقبال الناخبين، وال سيما الشباب منهم، الشعور بالحرمان وتدني الثقة في االنتخابات كشكل 
أساسي للمشاركة السياسية وكسبيل لحفز التغيير السياسي. وتعود ملكّية أغلبّية وسائل اإلعالم في المنطقة إلى الدولة، أو تحصل 

على تمويلها من شخصّيات أو فئات سياسية، ما يحد من دورها في تعزيز ثقافة المساءلة.

ضعف سيادة القانون

بالرغم من التطورات اإليجابية، مثل اعتماد دساتير جديدة وإصالحات دستورية وسياسات ترتكز على الحقوق، ال تزال المنطقة 
العربية متأخرة في دعم سيادة القانون، بل وتراجعت على هذا الصعيد خالل السنوات األخيرة19. وقد وّثقت عّدة منظمات وطنية 

ودولية حاالت احتجاز تعّسفي وتعذيب20. ويشيع في المنطقة االحتجاز المطّول قبل المحاكمة، فبات المتأثرون به يمّثلون، 
بالمتوسط في المنطقة، 50 في المائة من مجموع المحتجزين، وتصل نسبتهم إلى 70 في المائة في بعض البلدان، ما يسهم في 

تفّشي اكتظاظ السجون21. كذلك، فإّن القدرات الوطنية على ضمان العدالة االجتماعية وحماية حقوق اإلنسان للجميع قاصرة بفعل 
القوانين التمييزية وقوانين الطوارئ وغياب القوانين التي تحمي األفراد والجماعات من العنف واإليذاء واالستغالل، بمن فيهم 

المحتجزون واألطفال وكبار السن والعّمال المهاجرون والنساء. 

تقّلص الفضاء المدني

يعّبر الفضاء المدني عن مدى قدرة المواطنين على ممارسة الحقوق األساسية في تكوين الجمعيات والتجّمع وحرّية التعبير، وهو 
محدود في العديد من البلدان العربية. ويرى مراقبو المجتمع المدني الدوليون أّن الفضاء المدني اليوم "مغلق" في تسعة بلدان 

ل" في أربعة بلدان، و"مضّيق عليه" في بلد واحد22. وفي السنوات األخيرة، فرض عدد من  عربية، و"مقموع" في ثمانية بلدان، و"معطَّ
البلدان قيودًا جديدة على المنظمات غير الحكومية، تشمل ضوابط أو تأخيرات تتعّلق بالترخيص وحشد الموارد والتجّمع والنفاذ إلى 
األماكن العامة23. وتؤّكد مجموعات المجتمع المدني أّن قوانين وتشريعات مكافحة اإلرهاب والجرائم السيبرانّية للتعامل مع التشهير 
تزيد من تقييد حرّية التعبير واستهداف اآلراء الناقدة على الصعيد الوطني. وتعّزز هذه النتائج المالحظات والتوصيات المنبثقة عن 
آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االستعراضات الدورّية الشاملة، وهيئات رصد المعاهدات واإلجراءات الخاصة24.

عدم إدراج حقوق اإلنسان كما يلزم في األعراف والممارسات االجتماعية والثقافية

تقع مسؤولية صون حقوق اإلنسان على عاتق الدولة. وهذه الحقوق هي حجر األساس لبناء مجتمعات شاملة للجميع وسلمية، ولذلك 
فمن الضروري أيضًا أن ترتكز على بنى أساسية اجتماعية وثقافية داعمة. ويتسع نطاق انتشار عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان 
كالعنف ضّد النساء واألطفال، والتمييز ضد المهاجرين والعّمال المنزليين، والعقوبات الجسدية في المدارس. والقبول االجتماعي 
لهذه االنتهاكات يعوق، في أحياٍن كثيرة، الجهود الرامية إلى إرساء آليات مؤسسية تتكفل بالعدالة والشمول، وإلى وضع السياسات 
الالزمة للتصدي لتلك االنتهاكات. وفي ما يتعّرض له األشخاص ذوو اإلعاقة أو المنتمون إلى بعض األقلّيات من وصٍم دليٌل على 

أن المعايير االجتماعية والسلوكية السائدة يمكنها أن تغلب على محاوالت تعزيز الشمول والعدالة ذات الطابع الرسمي. وفي جميع 
أنحاء المنطقة، لم ُتدَرج حقوق اإلنسان كما يجب في المناهج الدراسية وال في معايير الحوكمة على الصعيدين المحلي والوطني.

عدم توخي الشمول في وضع السياسات 

بالرغم من بعض التطّورات في مراعاة المشاركة في عمليات صنع القرار، ال تزال الحوكمة المركزية هي السائدة، وتحافظ على نهج 
عمودي ينطلق من األعلى إلى القاعدة في صنع السياسات. كما تواجه مراعاة المشاركة في وضع السياسات تحديًا إضافيًا يتمثل 

في انتشار أعراف ثقافية تعزز اإلقصاء. وال تزال نسبة تمثيل المرأة في المناصب العامة تمّثل المتوسط اإلقليمي األدنى في 
العالم، فنسبة النساء في المجالس التشريعية مثاًل ال تتجاوز 19 في المائة25. 

ويؤّثر إقصاء بعض الفئات من المناصب السياسية أو عملية صنع القرار في طبيعة التشريعات والسياسات ومدى شمولها لمصالح مختلف 
ما الفقراء والعّمال والنساء والشباب والمحتجزون واألشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات العرقية والدينية وغيرهم.  الفئات في المجتمع، وال سيَّ

ويحّد ذلك من اعتماد سياسات ترتكز على الحقوق، ويؤّثر سلبًا في قدرة الدولة على ضمان العدالة والمساواة أمام القانون.

في حين أقّرت بلدان عربية عّدة قوانين تنّظم الحصول على المعلومات، ال يزال على غالبّيتها أن تفّعل هذه القوانين في 
السياسات، أو أن تضع آليات لضمان التنفيذ ورصده26. وهذا القصور في التفعيل يقّوض قدرة المجتمع المدني على تقييم أثر 

صلة بمختلف أهداف التنمية المستدامة. السياسات اإلنمائّية المتَّ
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الصراعات وحاالت عدم االستقرار الطويلة األمد في المنطقة العربية

شهدت المنطقة عددًا من الحروب، األهلّية منها أو بين الدول، التي خّلفت آثارًا مدّمرة على مكاسب التنمية. وتزداد التوترات القائمة بفعل 
تأثيرات خارجية واعتبارات جغرافية سياسية تحّفز الحروب بالوكالة. وفي حاالت كثيرة، كان لهذه الصراعات والتوترات أثر سلبي غير مباشر 

على البلدان المجاورة، ما أدى إلى انتشار التسّلح والتطّرف، وتزايد حدة االستقطاب في المنطقة، وتغذية الصراعات العرقية والطائفية. 

ونتج من هذه الصراعات وفاة وتشريد الماليين من الناس في جميع أنحاء المنطقة، ووقوع خسائر اقتصادية فادحة. وفي تصنيف 
عالمي للتكلفة االقتصادية للعنف كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018، أتت الجمهورية العربية السورية والعراق 

في المرتبتين األولى والثانية على التوالي، تتبعهما عن كثب الصومال، وليبيا، واليمن27. 

وفي حين انخفض إجمالي واردات األسلحة في مناطق أخرى )في األمريكتين بنسبة 36 في المائة، وأوروبا بنسبة 13 في المائة، 
وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 6.7 في المائة، وأفريقيا بنسبة 6.5 في المائة(، ارتفع في المنطقة العربية بنسبة 78 في المائة بين عامي 

2009 و2013، وعامي 2014 و2018 28. وتســتنزف النفقات العســكرية واألمنية المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة الميزانيات العامة 
ب على الصراعات آثار ضاّرة أخرى ال مهرب منها، تشمل تزايد االّتجار بالبشر والتدّفقات  من موارد قّيمة ضرورية للتنمية. كما تترتَّ

غير المشروعة لألموال واألسلحة.

وقّوضت الصراعات أيضًا، وبدرجة كبيرة، القدرة على تقديم الخدمات العامة وإمكانية الحصول عليها. فمعّدل االلتحاق بالمدارس 
في البلدان المتأّثرة بالصراعات في انخفاض، وتسود نظرة إلى المؤسسات التعليمية بأنها غير فاعلة. وفي عام 2017، احتاج نحو 

18.4 مليون طفل في سن الدراسة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم في سبعة بلدان تمّر في أزمات )الجمهورية العربية السورية 
والسودان والصومال ودولة فلسطين والعراق وليبيا واليمن(29. وُوّثقت عودة ظهور األمراض الوبائية، مثل الكوليرا، إضافًة إلى 

انتشار الجوع في البلدان التي تشهد صراعات وتلك التي ال تشهدها على حد سواء.

استمرار االحتالل اإلسرائيلي

تشهد المنطقة العربية احتالالً هو األطول في التاريخ الحديث. لقد تسبب االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين بوضع تحديات 
كبيرة أمام التنمية، وبانتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، وبخسائر في األرواح بلغت اآلالف. وتمّثل بعض سياسات إسرائيل 
وممارساتها وإجراءاتها، كضم األراضي وبناء المستوطنات، انتهاكًا للقانون الدولي، كما أنها تحد من قدرة المؤسسات الفلسطينية 

على تزويد السكان بالخدمات الكافية والجيدة.

وفي كثير من األحيان يعاني المدنّيون الفلسطينيون من استخدام القوات العسكرية واألمنية اإلسرائيلّية المفرط وغير المتناسب 
للقّوة. فبين عامي 2014 و2019، مثاًل، ُأصيب نتيجة للصراع المباشر 14,466 طفاًل فلسطينيًا بجروح، وُقتل 720 طفاًل آخر30. 

ويتعّرض معتقلون، من بينهم أطفال، للتعذيب وغيره من ضروب إســاءة المعاملة، خاصة أثناء التوقيف واالســتجواب. كذلك يوّلد 
هدم المنازل واإلخالء القســري في الضفة الغربية، وال ســيما القدس الشــرقية، بيئة قهرّية تضاهي التشــريد القســري، إذ ال يبقى 

د نحو 9,000 فلسطيني )من بينهم 4,697 طفاًل( بسبب هدم  خيار أمام الفلسطينيين سوى الرحيل. وبين عامي 2009 و2018، ُشِرّ
المنازل31. ففي االســتيالء على األراضي وضّمها، والقيود المفروضة على قدرة الفلســطينيين على بناء المنازل والمباني وعلى التنقل، 

انتهاكات منتظمة لحقوق اإلنسان األساسية للشعب الفلسطيني.

ال تزال المنطقة العربية هي األخطر بالنسبة إلى الصحافيين، إذ ُقتل 
191 صحافيًا بين عامي 2012 و2016، أي 36 في المائة من إجمالي 

حاالت قتل الصحافيين حول العالم خالل تلك الفترة.

وفي أجزاء من المنطقة العربية، جرى استغالل المخاطر المتزايدة 
جراء انتشار الجماعات المتطّرفة العنيفة والصراعات لتبرير ازدياد 

عملّيات االعتقال واالحتجاز الواسعة النطاق، واإلغالق القسري لدور 
اإلعالم، وفصل الصحافيين الناقدين، ومداهمة نقابات الصحافيين، 

وطرد الصحافيين األجانب.

مــن شــأن اعتمــاد نهــج الحكومــة المفتوحــة أن يدعم قــدرة البلدان 
العربيــة علــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وإشــراك المواطنيــن في 
صنــع القــرارات الحكوميــة وتقديــم الخدمــات علــى نحــو يرّكز على 
المواطنيــن. وتتمّيــز الحكومــة المفتوحــة بفعاليتهــا وكفاءتهــا فــي 
أداء واجباتهــا، وبأنشــطتها الشــّفافة التــي تســتجيب الحتياجــات 

مواطنيهــا. وتقــّدر حكومــة كهــذه مشــاركة المواطنيــن وخبرتهم 
ومعرفتهــم عنــد اتخــاذ القــرارات. والحكومــة المفتوحــة هــي أيضًا 

حكومــة تتوخــى الشــمول وتتيــح خدماتهــا لجميــع المواطنين.

ن أنَّ من بيــن مجموع األطفال  أّكــدت مســوح وطنيــة عــّدة تزايــدًا مقلقــًا فــي انتشــار العنــف ضــد األطفــال فــي البلــدان العربيــة وتلــك المجــاورة لهــا. فتبيَّ
ض نحــو 71 مليــون طفــل )84 فــي المائــة( لنوع  المشــمولين بهــذه المســوح، البالــغ عددهــم 85 مليونــًا )تتــراوح أعمارهــم بيــن ســنتين و14 ســنة(، تعــرَّ

مــن أنــواع التأديــب العنيــف فــي األيــام الثالثيــن الســابقة للمســح، و68 مليــون طفــل )80 فــي المائــة( العتــداء نفســي، و60 مليــون طفل )70 فــي المائة( 
لعقوبــة جســدية، ونحــو 27 مليــون طفــل )31 فــي المائــة( لعقوبــة جســدية شــديدة. ويلقــي التحليــل الضــوء علــى ترابــٍط بيــن ارتفاع معّدل انتشــار 

الممارســات العنيفــة المســتخدمة فــي تأديــب األطفــال وبيــن القبــول الواســع النطــاق للعنــف العائلــي وتبريــره فــي المنطقة.

.UNESCO, 2016  :المصــدر.ESCWA, 2018a  :المصــدر

.UNICEF, 2019 :المصــدر
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 حتــى منتصــف عــام 2018، كان 5,781 فلســطينيًا محتجزيــن 
 فــي الســجون اإلســرائيلية )مــن بينهــم 270 طفــاًل و65 امرأة(. 

 ومــن بيــن هــؤالء 456 محتجــزًا إداريــًا مــن دون تهمــة أو 
محاكمة.

 عندمــا يشــهد األطفــال صراعــًا، يمضــون حياتهــم وهــم يتعاملون 
مــع مــا يوّلــده ذلــك مــن صدمــة، وقــد ال يتمّكنون أبدًا مــن اللحاق 

بأقرانهــم. واألطفــال الذيــن يفقــدون أحــد الوالديــن أو كليهمــا، والذين 
ُيتركــون خــارج المدرســة وال ُيســجلون، يكافحــون باســتمرار للتغلــب 

علــى قيــود ُتفــَرض عليهــم في ســّن مبكــرة للغاية.

األطفــال غيــر المســّجلين مصــدر قلــق بالــغ. ففــي عــام 2017، مثاًل، كان 
83 فــي المائــة مــن الالجئيــن الســوريين فــي لبنان دون ســن الخامســة 
غيــر مســّجلين. وعلــى المنطقــة اليــوم أن تتعامــل مــع قضيــة األطفال 

المولوديــن تحــت حكــم مــا يســّمى بتنظيــم الدولة اإلســالمّية الذين 
ُأعطــوا وثائــق صــادرة عنــه. وإضافــًة إلى عــدم وضوح وضع هؤالء 

األطفــال، قــد يكونــون قــد تعّرضــوا للعنف والوحشــّية، مــا يتطّلب 
رعايــة متكاملــة خاصــة وطويلــة األمد.

شــهدت المنطقــة، فــي الســنوات األخيــرة، موجــات عديدة من 
االضطرابــات السياســية علــى الصعيــد الوطنــي. فاندلعــت احتجاجات 

فــي بلــدان كثيــرة، واســتمّر بعضهــا لفتــرة ال يســتهان بها. والشــواغل 
األساســية التــي كثيــرًا مــا يفيــد المحتّجــون بأنهــا دفعتهم إلى 

التحــّرك هــي عــدم المســاواة والظلــم االجتماعــي وأشــكال الحكم غير 
الديمقراطيــة والفســاد وانتشــار الفقــر والبطالــة.

.ADDAMEER, 2018 :المصــدر

.UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017 :المصــدر

عرضة لإلهمال
بالنظــر إلــى الطابــع العابــر للحــدود لقضايــا الســالم والحوكمــة، يعّرض 
اإلخفــاق فــي تحقيــق الهــدف 16 المنطقــة ككل للتأخــر عــن المســيرة 

العالميــة نحــو التنميــة المســتدامة، إذ يتأثــر الجميــع بغيــاب الســالم 
وضعــف مؤسســات الدولــة التمثيليــة، وتتفاقــم نتيجتهمــا أوجــه 

الضعــف القائمة. 

وتــؤّدي عــدم قــدرة الدولــة علــى ضمان ســيادة القانون وإتاحة 
العدالــة للجميــع، فــي جميــع األماكــن وطــوال الوقت، إلى زيادة 

تعــّرض جميــع األفــراد للمخاطــر. غيــر أّن األفراد، كمــا الجماعات، 
الذيــن يتعّرضــون للتمييــز علــى أســاس هوّيتهــم أو وضعهم 

يواجهــون قيــودًا إضافيــة أو متداخلــة علــى مشــاركتهم السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــم، بصــورة خاصة، شــديدو التعّرض 

للمخاطــر. وتشــمل هــذه الفئــات الفقــراء واألشــخاص ذوي اإلعاقة 
واألقليــات العرقيــة والدينيــة، وعديمــي الجنســية أو الالجئيــن 

والعّمــال المهاجريــن وغيرهــم. ومــن الصعــب تحديــد أوجــه ضعفهم 
فــي غيــاب بيانــات مفّصلــة بالكامــل، وتســجيل مدني تام.

وتفتقــر المــرأة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة إلــى المواطنــة الكاملة 
وتواجــه تحديــات أكبــر فــي الوصــول إلى العدالــة. ويرتبط ذلك 

علــى وجــه الخصــوص بالوصــول إلــى العدالة في مســائل الجنســية 
والطــالق وحضانــة األطفــال وحيــازة األراضي والعنف على أســاس 

الجنــس والقيــود المفروضــة علــى التنّقــل32. وحتــى عندمــا توجد 
قوانيــن لحمايــة المــرأة، قــد ال يجــري إنفاذهــا، ألســباب منهــا عدم توفر 

آليــات تتكفــل باإلنفــاذ. وتهّمــش هــذه المظالــم المرأة فــي المجاالت 

 االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وتؤّخــر لألســف المنطقــة 
عــن تحقيــق الهدف 16.

وال يــزال الشــعب الفلســطيني يواجــه المصاعــب االقتصاديــة، 
وانعــدام األمــن، والعنــف والمــوت نتيجًة لالحتالل اإلســرائيلي. 
فيهــّدد االحتــالل جميــع جوانــب الحيــاة وجميــع أبعــاد التنمية. 
 ويحــدق بالفلســطينيين خطــر التأخــر عــن مســيرة التنميــة في 

حــال عــدم التوّصــل إلى ســالم وعدالة مســتدامين33.

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 16

تكثيف الجهود لبناء مؤسسات فاعلة وشفافة . 1
وخاضعة للمساءلة:

تعزيز فصل السلطات، وال سيما بين السلطة القضائية 	 
والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

تفعيــل الرقابــة البرلمانّيــة، بمــا في ذلك مــن خالل التعجيل 	 
بعمليــات اســتعراض الميزانّيــات والموافقــة عليها، وضمان 

تخصيــص المــوارد والحصــول علــى المعلومات التي تمّكن 
البرلمانــات مــن العمل بفعالية. 

وضع تشريعات للحد من الفساد والمحسوبية، واالستناد إلى 	 
الجدارة في المؤسسات واألشغال العامة.
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 وضــع آليــات داخلية وخارجية لمراجعة الحســابات 	 
والرقابــة، وتعزيــز دور األجهــزة العليــا للرقابــة المالية العامة 

والمحاســبة والمجالــس االقتصادية واالجتماعية.

 اســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز الحكومــة المفتوحة، واعتماد 	 
ُنهــج تشــاركية أكثــر فعاليــة فــي الحكــم، والحد من الفســاد، 

وتقييــم أثر السياســات.

دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتشجيع . 2
الحريات المدنية:

 تبّني استراتيجيات ملموسة لمكافحة الفساد واعتماد ُنُظم 	 
قوية من الضوابط والموازين.

ضمان عمل المؤسسات القضائية والتشريعية على نحو مستقل.	 

 إلغاء القوانين التمييزية واستحداث قوانين ضّد التمييز 	 
لضمان المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، بغض النظر 
 عن الجنس أو األصل العرقي أو حالة اإلعاقة أو وضع الهجرة 

أو غير ذلك من الخصائص.

سن قوانين لمكافحة جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف 	 
العائلي، والعنف في مكان العمل، والعنف ضد األطفال، والعنف 

ضد العّمال المنزليين، والعنف في السجون وأماكن االحتجاز، أو 
إنفاذ القوانين القائمة لهذه الغاية.

اعتماد قوانين للوصول إلى المعلومات و/أو تفعيلها من خالل 	 
سياسات فاعلة وخاضعة للرصد.

 إصالح األجهزة األمنّية لتعزيز الشفافية واحترام حقوق 	 
 اإلنسان، والتقيد بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، 

مع ما يصاحب ذلك من آليات رقابة.

ضمان اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان في جمع البيانات 	 
بوجه عام، وتحسين جمع البيانات لجميع مؤشرات الهدف 16، 

 وتحسين عملية تحديد الفئات المعّرضة للمخاطر والمهّمشة 
على نحو منهجي.

توســيع الفضاء المدني وتشجيع منظمات . 3
المجتمــع المدني وتبّنــي ثقافة مدنية ملتزمة 

ونابضــة بالحياة؛ ومن الضروري أن تمتلك 
مجموعــات المجتمــع المدني القدرة على العمل 
كشــركاء في تحقيق خّطة عام 2030 ومســاءلة 

الدولة عن التقّدم:

 رفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، بما في 	 
ذلك ما يتعّلق بالترخيص والتجّمع وحشد الموارد.

 اســتحداث ضمانات دســتورية أو آليات أخرى ضرورّية 	 
 لحمايــة الحــق فــي حريــة التعبير وتكويــن الجمعيات في 
 مختلف أوســاط المجتمع المدني، بما في ذلك وســائط 

اإلعالم واألوســاط األكاديمية. 

دعم جميع الجهود الرامية إلى تعميم حقوق . 4
اإلنسان بوصفها قيمًا اجتماعية:

 دمــج حقــوق اإلنســان الدوليــة فــي المناهــج التعليميــة 	 
ُظــم المدرســية   علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع النُّ

فــي المنطقة.

 التوعية بشأن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آليات 	 
 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االستعراض 

الدوري الشامل، باعتبارها بالغة األهمّية لتنفيذ الهدف 16.

 تيســير عمــل المؤسســات الشــعبية والمســتقّلة لحقــوق 	 
اإلنســان، بما في ذلك على المســتويات المحلية.

 تشــجيع المشــاركة على قدم المســاواة لجميع الفئات 	 
 االجتماعية، بما فيها النســاء والشــباب واألقلّيات، في 

صنــع القــرار على الصعيديــن المحلي والوطني.

تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيف حّدة الصراعات . 5
ومعالجة أسبابها الجذرّية:

تعزيــز التحــاور والتعــاون على المســتوى اإلقليمــي لتحقيق الهدف 	 
16 نظــرًا إلــى الطابــع العابــر للحدود للصراع وأوجه التشــابه بين 

العوائــق الهيكليــة، بمــا فــي ذلك ضعف ســيادة القانون، وعدم 
فعالية المؤسســات، ومحدودية المســاءلة، وغيرها من التحديات 

التي تؤجج الســخط االجتماعي. 

ضمان اإلعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني . 6
في تقرير المصير، بما في ذلك حق الالجئين 

الفلسطينيين:

تحقيــق الســالم المســتدام، وإنهــاء احتــالل يهــدد رفــاه الناس 	 
الذيــن يعيشــون تحــت وطأتــه، وااللتــزام الكامــل بالقانــون 

الدولي.
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

 1-16
الحــد بدرجة كبيــرة من جميع أشــكال العنف 

 ومــا يّتصــل به من معــّدالت الوفّيات في 
مكان  كل 

 1-1-16
عــدد ضحايا القتــل العمد لكل 100,000  

نســمة، بحســب العمر ونوع الجنس

الشــكل 1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100,000 نســمة 

مالحظــة: ُترّجــح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديــرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019
ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعــوام المذكورة للبلــدان التاليــة: الجمهورية العربية الســورية 
)2010(، تونــس والكويــت ومصر )2012(، اليمــن )2013(، البحرين 

والعــراق وُعمــان وقطر )2014(، اإلمــارات العربية المتحــدة والجزائر 
وجــزر القمــر وجيبوتي والصومــال وليبيا والمغــرب والمملكــة العربية 

الســعودية وموريتانيــا )2015(، األردن ولبنــان ودولة فلســطين )2016(. 
 United Nations( ووفقــاً لشــعبة اإلحصاءات في األمــم المتحدة

Statistics Division, 2019(، إّن هذا المؤشــر ال يشــمل حاالت القتل 
المتصلــة مباشــرًة بالحروب/الصراعــات وغيرهــا من حــاالت القتل التي 

ترقــى إلى مســتوى جرائم الحرب.

مقاصد الهدف 16 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-1-16
الوفّيات المتصلة بالنـــزاعات لكل 100,000  

نسمة، بحســب العمر والجنس والسبب

 3-1-16
نســبة الســكان الذين تعّرضــوا للعنف البدني 

أو النفســي أو الجنســي خالل االثني عشر 
السابقة شهراً 

 4-1-16
نســبة السكان الذين يشعرون باألمان عند 

تجوالهــم على األقدام بمفردهم في أنحاء 
المنطقة التي يعيشــون فيها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 2-16
إنهاء إســاءة معاملة األطفال واســتغاللهم 

واالتجار بهم وتعذيبهم وســائر أشــكال 
العنــف المرتكب ضّدهم

 3-16
تعزيز ســيادة القانون علــى الصعيدين 

الوطنــي والدولــي وضمان تكافؤ فرص 
وصــول الجميع إلى العدالة 

 4-16
الحد بقدر كبير من التدّفقات غير المشــروعة 
لألموال واألســلحة، وتعزيز استرداد األصول 
المســروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 

الجريمــة المنظمة، بحلول عام 2030

 1-2-16
نســبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ســنة واحدة و17 سنة والذين تعّرضوا ألي 
عقاب بدني و/أو اعتداء نفســي من جانب 

مقّدمي الرعاية في الشــهر السابق

 1-3-16
نســبة ضحايا العنف خالل االثني عشــر شــهراً 

الســابقة الذيــن أبلغوا عّمــا تعرضوا له من 
إيــذاء إلى الســلطات المختّصــة أو غيرها من 

آليــات تســوية النـــزاعات المعترف بها رســمياً

 1-4-16
القيمــة اإلجماليــة للتدّفقــات الماليــة غير 

المشــروعة الداخلــة والخارجــة )بالقيمة 
الحالّيــة لدوالرات الواليــات المتحدة(

الشكل 2 نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة 
و14 سنة والذين تعّرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من 

جانب مقّدمي الرعاية في الشــهر الســابق )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ســنة واحدة و14 ســنة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية 

 United Nations Population Division, 2017;( )2015( األحــدث
United Nations Statistics Division, 2019(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
لبنان )2009(، العراق )2011(، األردن وتونس وقطر )2012(، الجزائر واليمن 

)2013(، السودان ودولة فلسطين ومصر )2014(، موريتانيا )2015(.

 2-2-16
عدد ضحايا االتجار بالبشــر لكل 100,000  
نســمة، بحسب الجنس والعمر وشكل 

االستغالل

 3-2-16
نســبة الشابات والشبان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 ســنة و29 سنة الذين تعّرضوا 
للعنف الجنســي قبل سّن الثامنة عشرة

 2-3-16
المحتجزون غير المحكوم عليهم كنســبة من 

مجموع السجناء

 2-4-16
نسبة األســلحة المضبوطة أو المعثور عليها 

ت سلطة مختصة عن  أو المســّلمة التي تحرَّ
مصدرها غير المشــروع/ظروفها أو تثّبتت من 

ذلك، تمشــياً مع الصكوك الدولية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

 6-16
إنشــاء مؤسسات فعالة وشّفافة وخاضعة 

للمســاءلة على جميع المستويات 

 5-16
الحد بدرجة كبيرة من الفســاد والرشوة بجميع 

أشكالهما 

 7-16
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مســتجيب 

لالحتياجات وشــامل للجميع وتشاريك وتمثيلي 
على جميع المستويات

 2-5-16
نســبة األعمال التجاريــة التي اّتصلت مّرة 

واحدة على األقل بمســؤول حكومي 
ودفعت رشــوة إلى مســؤول حكومي أو 

طلب منها أولئك المســؤولون الحكوميون 
دفع رشــوة، خالل االثني عشــر شهراً 

السابقة

 1-6-16
النفقــات الحكوميــة الرئيســية كنســبة من 

الميزانيــة األصليــة المعتمــدة، بحســب القطاع 
)أو بحســب رمــوز الميزانية أو ما شــابه( 

 1-5-16
نســبة األشخاص الذين اّتصلوا مّرة واحدة 

على األقل بمســؤول حكومي ودفعوا رشوة 
لمســؤول حكومي، أو طلب منهم أولئك 

المســؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل 
االثني عشــر شهراً السابقة 

 1-7-16
نســبة الوظائف )بحسب العمر، والجنس، 

واألشــخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية( 
في المؤسســات العامة )الهيئات التشريعية 

الوطنيــة والمحلية، والخدمة العامة، 
والســلطة القضائية( مقارنة بمستويات 

التوزيــع على الصعيد الوطني

الشــكل 3 عدد/نســبة الشركات التي ُطلب منها مّرة واحدة 
على األقل دفع رشــوة )بالنسبة المئوية(

مالحظة: المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية هي متوسطات 
بسيطة لقيم البلدان. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 
بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: العراق )2011(، األردن 

وتونس وجيبوتي ودولة فلسطين ولبنان والمغرب واليمن )2013(، 
السودان وموريتانيا )2014(، مصر )2016(.

 2-6-16
نســبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة 

في االســتفادة من الخدمات العامة

 2-7-16
نســبة الســكان الذين يعتقدون أن صنع 

القــرار عملية شــاملة للجميع وملبية 
لالحتياجات، بحســب الجنس والعمر واإلعاقة 

والفئة الســكانية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 8-16
توســيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في 

مؤسسات الحوكمة العالمية

 9-16
توفير هويــة قانونية للجميع، بما في ذلك 

تســجيل المواليد، بحلول عام 2030 

 1-8-16
نســبة عضويــة البلــدان النامية في 

المنظمــات الدوليــة وحقوقها في 
التصويــت في تلــك المنظمات

 1-9-16
نســبة األطفال دون سن الخامسة الذين 
ُســجلت والداتهم في قيد السجل المدني، 

بحسب العمر

الشــكل 4 العضوية في المنظمات الدولية ونســبة حقوق 
التصويت فيها )بالنســبة المئوية(

الشــكل 5 نســبة األطفال دون سن الخامســة الذين ُسّجلت 
والداتهم في قيد الســجل المدني )بالنســبة المئوية(

ل كل  مالحظة: ُيصّور هذان المؤشران الفرعيان للمؤشر 16-8-1 وُيَحلَّ
منهما  منهما على حدة الختالف نطاقهما ووحدة كلٍّ منهما، وألن كال ً

يمثل مفهوماً يختلف في موضوعه عن اآلخر. ومقياس المؤشر الفرعي 
األّول هو متوسط حسابي بسيط لسبعة متغّيرات وهمّية يمّثل كل 

منها منظمة دولية، وتسّجل قيمة 1 إذا كان البلد عضواً فيها، و0 إن لم 
يكن كذلك. ومقياس المؤشر الفرعي الثاني هو متوسط حسابي بسيط 

لسبعة متغّيرات تبّين القّوة التصويتّية للبلدان في كل من المنظمات 
الدولية السبع، كما ُحِسب في مصادر البيانات أو ُنقل عنها، وكما هو 

ن في المرفق. والمجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية لكل  مبيَّ
من المؤشرين المستحدثين هي متوسطات بسيطة لقيم البلدان، 
وبالتالي تمّثل، على التوالي، متوسط نسبة العضوية في المنظمات 
الدولية لكل منطقة ومتوسط حقوق التصويت. وتشمل المجاميع 

اإلقليّمية للمنطقة العربية لهذين المؤشرين قيماً بيانية لجميع البلدان 
ُسّجلت في عام 2017.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ســنة واحدة وأربع ســنوات )أي دون سّن الخامسة(، 
 United Nations( )2015( بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Population Division, 2017; United Nations Statistics Division,
2019(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعوام المذكورة للبلــدان التالية: لبنان )2009(، العراق والمغرب 
)2011(، األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة وتونس وجزر القمر )2012(، 

الجزائر واليمن )2013(، الســودان ودولة فلســطين ومصر )2014(، قطر 
وموريتانيا )2015(.
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16-أ 
تعزيز المؤسســات الوطنية ذات الصلة، 

بوســائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء 
القدرات على جميع المســتويات، وال سيما 
في البلــدان النامية، لمنع العنف ومكافحة 

اإلرهاب والجريمة 

 10-16
كفالــة وصول الجمهور إلى المعلومات 

وحماية الحريات األساســية، وفقاً للتشريعات 
الوطنية واالتفاقات الدولية

16-ب 
تعزيز القوانين والسياســات غير التمييزية 

لتحقيق التنمية المســتدامة وإنفاذها

16-أ-1 
وجــود مؤسســات وطنية مســتقّلة لحقوق 

اإلنســان وفقــاً لمبادئ باريس

 2-10-16
عــدد البلدان التــي تعتمد وتطّبــق ضمانات 
دســتورية و/أو تشــريعّية و/أو سياســاتية 

إلطــالع الجمهور علــى المعلومات

 1-10-16
عــدد ما تّم التحقق منه من حاالت القتل، 

واالختطاف، واالختفاء القســري، واالحتجاز 
التعّســفي، والتعذيب للصحفيين والعاملين 

في الوســط اإلعالمي المرتبطين بهم 
والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنســان 

خالل االثني عشــر شهراً الماضية

16-ب-1 
نســبة الســكان الذين أبلغوا عــن تعّرضهم 

شــخصياً لممارســات تمييزيــة أو تحّرش خالل 
االثني عشــر شــهراً السابقة ألســباب يحّظر 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان التمييز 
على أساســها

الشــكل 7 البلدان التي تحوي مؤسســات وطنية مستقّلة 
لحقوق اإلنســان وفقاً لمبادئ باريس )كلياً أو جزئياً(

الشــكل 6 عدد البلدان التي تعتمد وتطّبق ضمانات دســتورية 
و/أو تشريعّية و/أو سياساتية إلطالع الجمهور على المعلومات 

مالحظة: المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية هي متوسطات 
بسيطة لقيم البلدان، تمّثل نسبة البلدان الممتثلة في العالم أو في 

منطقة أو منطقة دون إقليمية معينة. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2018 لجميع البلدان.

مالحظة: اســُتحِدث متغّير وهمي تتراوح قيمته بين صفر وواحد من 
المجموعتيــن المحفوظتين لهذا المؤشــر )االطالع على المرفق لمزيد 

مــن المعلومات(. والمجاميــع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
للمتغّير الوهمي المســتحدث هي المتوســطات البسيطة لقيم البلدان، 
نظراً إلى أنه مؤشــر على مســتوى الدولة. وبالتالي تمّثل المجاميع نســبة 

البلــدان الممتثلــة في العالم أو فــي منطقة أو منطقة دون إقليمية 
معّينة. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي عام 2017 لجميع البلدان.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 .)United Nations Statistics Division, 2018( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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 الهدف 17: تعزيز وســائل التنفيذ وتنشــيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المســتدامة

يتطلــب التحــّول الجــذري الــذي تدعو إليه خطة عام 2030 تضافراً وتكامًال بين البلدان، ويلقي على كاهل الدول مســؤوليات 
مشــتركة وبدرجات متفاوتة. فوســائل تنفيذ خطة عام 2030 ال تحددها الظروف التي يتفرد بها كل بلد فحســب. وتحيط 

مقاصــد الهــدف 17 مــن أهداف التنمية المســتدامة بمواضع التركيز التي تتناولهــا خطة عمل أديس أبابا، الصادرة عن المؤتمر 
الدولــي الثالــث لتمويــل التنمية. وتفرض هذه المقاصد أطراً وديناميات عالميــة تنظم تدفق وإدارة الموارد المالية واالقتصادية 

والطبيعيــة، وتحــدد إيقاع حراك األفراد، وتوّجه ســبل تبادل المعارف والقدرات ونقلها.

وتواجه البلدان العربية تحديات جســاماً في حشــد وســائل التنفيذ على الصعيد الوطني، وال تزال الهياكل االقتصادية العالمية 
غير داعمة، إذ ترســخ عدم المســاواة داخل البلدان والمناطق وفي ما بينها، وال تزال المســاعدات الدولية وجهود نقل المعارف 
والخبرات دون التوقعات واالحتياجات. وللمنطلقات اإلقليمية أهمية حاســمة أيضاً، فهي إما تيّســر أو تعوق قدرة البلدان على 
تحريك اإلرادة السياســية، وحشــد الخبرات، وتعبئة الموارد الالزمة لمعالجة األولويات العابرة للحدود. واألولويات في المنطقة 

العربية ال لبس فيها تشــمل األمن المائي، واألمن الغذائي، وتغّير المناخ، والســالم. وال يزال على البلدان العربية أن تعقد 
اإلرادة السياســية لتعزيز التكامل اإلقليمي في مختلف أبعاد التنمية المســتدامة، والمضي على مســار تنفيذ خطة عام 2030.

وقائع

 اإليــرادات الضريبية إلى الناتج 
المحلــي اإلجمالي

تتفــاوت نســبة اإليــرادات الضريبيــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بيــن البلــدان الغنيــة والبلــدان الفقيــرة بالنفــط. ففــي عــام 2017، 

بلغــت النســبة مثــاًل، 2.95 فــي المائــة فــي العــراق و4.86 فــي المائــة 
فــي قطــر، مقابــل 21.82 فــي المائــة فــي المغــرب و21.92 فــي المائــة 

فــي تونس1. 

التدفقات المالية غير المشروعة

 تفــوق قيمــة التدفقــات المالية غير المشــروعة فــي المنطقة قيمة 
النمو في المســاعدات اإلنمائية الرســمية واالســتثمارات المباشــرة 

األجنبيــة مجتمعــة، وذلــك منذ عام 2013 3. 

دوالر وارد
 =

1.5 دوالر 
خارج

 ســّددت بلــدان المنطقــة، مقابــل كل دوالر 
 تلقتــه مــن الديــون الــواردة 1.5 دوالر في 

 خدمــة رصيــد الديــون بيــن عامي 
2011 و2016 2.

تحويالت بقيمة 59.7 مليار دوالر 

بلغت قيمة التحويالت المالية إلى المنطقة 59.7 مليار دوالر في عام 
2019، أي 8.45 في المائة من مجموع التحويالت العالمية5. وبين 

عامي 2011 و2016، حرمت ممرات التحويل المكلفة، بما تفرضه من 
رســوم مرتفعــة وغيرهــا مــن اإلجــراءات، المنطقــة مــن 1.7 مليار دوالر 

سنويًا، حسب التقديرات، كان يمكن االستفادة منها لتمويل التنمية6.

 قّدم بلدان عربيان مانحان )اإلمارات العربية 
المتحدة والكويت( 25 في المائة من مجموع 
المساعدات اإلنمائية الرسمية التي تلقاها كل 

من جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، 
وموريتانيا، واليمن في عام 42018. 

تعد المنطقة العربية مصّدرًا صافيًا لرأس المال 
واإليرادات األولية. فمقابل كل دوالر تلقته المنطقة 

كاستثمار مباشر أجنبي، خرج منها 1.80 دوالر 
كتدفقات خارجة وإيرادات أولية على االستثمار 

المباشر األجنبي7.

 25%

االستثمار 
المباشر 

األجنبي
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 0.64%
للبحث 

والتطوير 

مؤشر 
االبتكار 
العالمي

ال تتجاوز نسبة الباحثين في المنطقة 2 في المائة من 
مجموع الباحثين في العالم، وال تتجاوز نسبة اإلنفاق 

على البحث والتطوير 0.64 في المائة من الناتج 
المحلي اإلجمالي، أي أقل من نصف المتوسط العالمي8.

 تتراوح نسبة مستخدمي اإلنترنت من مجموع
 عدد السكان بين 21.84 في المائة في البلدان األقل نموًا 
و78.35 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي10.

تستأثر الدول المصدرة للنفط الرئيسية )اإلمارات 
العربية المتحدة، والجزائر، والعراق، وُعمان، وقطر، 

والكويت، وليبيا، والمملكة العربية السعودية( بالحصة 
الكبرى من التجارة الخارجية في المنطقة، وتتجاوز 

صادراتها 88 في المائة من مجموع الصادرات17.

استخدام اإلنترنت

 سّجلت المنطقة أعلى معدالت الستخدام اإلنترنت في تطبيقات 
التواصل االجتماعي، تليها األنباء والبحث عن وظائف13. 

التجارة البينية العربية

لم تتخطَّ نسبة التجارة البينية في السلع من مجموع المبادرات 
 التجارية في المنطقة العربية 13 في المائة في عام 2017 18، 

 وال تزال أقل بكثير مما هي عليه في االتحاد األوروبي )64 في المائة( 
وفي رابطة أمم جنوب شرق آسيا )24 في المائة(19. 

27%

تشّكل المنتجات النفطية الموجهة إلى مناطق أخرى 70 في المائة 
تقريبًا من صادرات المنطقة العربية، وإذا ما استثنيت الصادرات 

النفطية، ارتفعت نسبة التجارة البينية في المنطقة إلى 27 في المائة، 
ومع ذلك تبقى أقل بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى20.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ُتعقد غالبية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتركز في مجالي المياه والطاقة. 

وفي المنطقة ككل، تتركز معظم الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص في مجالي الطاقة واالتصاالت21.

تسعة بلدان

وضعت، حتى اآلن، تســعة بلدان عربية قوانين بشــأن الشــراكات بين 
القطاعيــن العــام والخــاص، وهي األردن، واإلمــارات العربية المتحدة، 
وتونــس، والجمهوريــة العربية الســورية، والعــراق، والكويت، ولبنان، 

ومصر، والمغرب22.

تغطية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

تفتقر جميع بلدان المنطقة إلى البيانات الوافية عن المؤشرات التي 
تقيس البعد البيئي للتنمية المستدامة، وال سيما عن الهدفين 12 و13. 

يتفاوت توفر البيانات من البلدان عن أهداف التنمية 
المستدامة. وعلى صعيد المنطقة تتوفر البيانات 

ألقل من نصف المؤشرات العالمية، ويفتقر معظم 
المؤشرات إلى بيانات مفّصلة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بين %0.6 و6%

ال تــزال مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت في 
 الناتــج المحلــي اإلجمالــي ضعيفــة، وقــد تراوحت خــالل الفترة 

 2016-2018 بيــن 0.6 فــي المائــة و6 فــي المائــة14. ومعظم 
 التركيــز هــو علــى االتصــاالت، مــع كمية قليلــة من الصادرات 

مــن منتجــات التكنولوجيا15.

 مجموع المبادالت التجارية إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي

 يــدل االنفتــاح التجــاري للبلــدان العربيــة علــى اعتمادهــا علــى 
 االقتصــاد العالمــي، ويقــاس بنســبة مجمــوع المبــادالت التجاريــة 

 إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وقــد تفــاوت فــي عام 2016 
 بيــن 151 فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، و78 فــي تونــس، 

 و50.6 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و26.1 فــي مصــر 
و24.5 فــي اليمن16.

 ال يصنف أي بلد عربي ضمن أفضل 20 بلدًا 
حسب مؤشر االبتكار العالمي9.

ال تزال نسبة النساء اللواتي يستخدمن اإلنترنت أقل من 
نسبة الرجال في معظم البلدان العربية، ولكن الفوارق 

في بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من سائر 
البلدان العربية11. وتشير أحدث البيانات إلى توّسع في 
الفارق بين الجنسين في المنطقة، من 17.4 في المائة 

في عام 2013 إلى 24.4 في المائة في عام 2019 12.
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قياس الهدف 17 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 9 من 25 مؤشــرًا، وعن 7 من 19 مقصدًا للهدف 17.

معظــم البيانــات المتاحــة هي عن مؤشــرات المقاصد المتعلقة بالبيانات 
والرصد والمســاءلة، وكذلك تلك الخاصة بالتجارة. ولكن البيانات 

غيــر متاحــة عــن الكثيــر من المقاصد المتعلقة بالشــراكات بين أصحاب 
المصلحة المتعددين، وببعض أوجه الشــؤون المالية واتســاق 

السياســات. وال تعكس بعض المؤشــرات المفهوم المرّكب للمقصد، كما 
هــو حــال بنــاء القدرات الذي يقــاس بالقيمة بالدوالر األمريكي. ومعظم 

المؤشــرات هي عن المدخالت وليســت عن النتائج. 

وال يمكن لمقاصد الهدف 17 التســعة عشــر أن تغطي كافة عناصر 
وســائل التنفيذ. ويتطلب رســم الصورة كاملًة أخذ ما يســمى 

بـ"المقاصد األبجدية" ألهداف التنمية المســتدامة الســتة عشــر 
األخرى في االعتبار، وتشــمل مؤشــرات عن تعبئة الموارد، واتســاق 

السياســات، والشــؤون المالية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، 
وإشــراك مختلف أصحاب المصلحة، وال ســيما الجهات الفاعلة 

المحلية والنســاء. وغالبًا ما ترتبط مؤشــرات وســائل التنفيذ هذه 
بأوجــٍه لتالقــي المدخــالت والمخرجات بين المســتويات الوطنية 

)وكذلــك المحليــة( واإلقليميــة والعالميــة. ولذلك، ال يمكن االسترشــاد 
بقيــاس الهــدف 17 مــا لــم يعالج مســتويات التالقي هذه، ويبقى 

القيــاس متحيــزًا مــا لــم يتنــاول أبعادها في جميــع أهداف التنمية 
المستدامة األخرى.

الهدف 17
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يتضّمن الهدف 17 مقصدين ينبغي تحقيقهما 
بحلول عام 2020

 المقصد 17-11 زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبيرًة، 
 وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًا من 

الصادرات العالمية

المقصد 17-18 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، 
بمــا فــي ذلــك أقــل البلدان نموًا والدول الجزريــة الصغيرة النامية، 

لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة 
التوقيت وموثوقة ومفّصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، 

والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، 
واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة 

في السياقات الوطنية

يتضّمن الهدف 17 أيضًا مقصدًا كان ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2017

المقصد 17-8 التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء 
 القــدرات فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار لصالح 

 أقل البلدان نموًا، وتعزيز اســتخدام التكنولوجيات التمكينية، 
وال سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العوائق الرئيســية أمام تعزيز وســائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المســتدامة في المنطقة العربية

لم يعد أمام المنطقة العربية سوى عقٍد واحد على تنفيذ خطة عام 
2030، وهي تواجه نقصًا هائاًل في التمويل، تقّدر قيمته بتريليونات 

الدوالرات. وال تزال القدرة على تعبئة الموارد من مختلف مصادر 
التمويل )العامة والخاصة والمختلطة والمتعددة األطراف، وغير ذلك( 

الشؤون المالية

ضئيلة ال تلّبي الحاجة. وتبرز هذه التحديات على خلفية عالمية من 
تفاقم عدم المساواة، وعدم الوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائية 

الرسمية، ما يهدد قدرة المنطقة على المضي قدمًا في تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة السبعة عشر. 
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في ما يلي العوائق الرئيســية أمام الشــؤون المالية كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

السياسات المالية

يؤدي عدم الكفاءة في اإلنفاق العام وفرض الضرائب على نحو غير فعال أو غير منصف في المنطقة إلى الحد من القدرة على 
حشد الموارد المحلية. وعلى الرغم من محاولة عدد من البلدان العربية توسيع القاعدة الضريبية وإزالة بعض اإلعفاءات الضريبية 

وإلغاء الدعم غير الفعال للوقود األحفوري، ال تزال الثغرات قائمة. وال تزال البلدان الغنية بالنفط تعتمد بشكل كبير على العائدات 
النفطية رغم التقلبات التي تصحبها. وفي تلك البلدان، ال تمثل الضرائب سوى نسبة ضئيلة من اإليرادات الحكومية، وفي الحاالت 

التي ازدادت فيها الضرائب اقتصرت الزيادة على الصناعات الهيدروكربونية23. 

وتعتمد البلدان الفقيرة بالنفط والبلدان المتوسطة الدخل على اإليرادات الضريبية، غير أن نسب الضرائب إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي فيها منخفضة، كما أنها، عمومًا، مثقلة بأعباء خدمة الديون. وبداًل من الضرائب المباشرة والتصاعدية، غالبًا ما تفرض 

هذه البلدان ضرائب غير مباشرة وتنازلية تلقي بالعبء األكبر على األسر المتوسطة والمنخفضة الدخل. وخالل العقد األخير، لم 
تشهد معدالت الضرائب على فئات الدخل األعلى تغّيرًا في معظم البلدان العربية24، وحتى في البلدان التي اعتمدت نماذج أكثر 

تصاعدية للضرائب، ال يزال االمتثال واإلنفاذ ضعيفين. وهذه وقائع تسهم في تزايد عدم المساواة بين مختلف فئات الدخل.

بنية االقتصاد وانخفاض االستثمارات

تهيمن على االقتصادات العربية قطاعات غير منتجة، ال توّلد فرص العمل الكافية والالئقة. فقطاعات الصناعة التحويلية والتصنيع 
والتجارة البينية ضعيفة، والجزء األكبر من األنشطة االقتصادية يتركز في القطاعات المالية والعقارات. وال تزال الجهود المبذولة لتنويع 

االقتصادات قاصرة. وبالنسبة إلى القطاع غير النظامي فهو واسع ومتجزئ، يؤثر على قيمة االستثمار المباشر األجنبي ونوعيته.

أما التمويل الخاص الطويل األمد، المحلي واألجنبي، الموجه على نحو مسؤول إلى التنمية، كما تدعو إليه خطة عمل أديس أبابا، 
فيثبطه االفتقار إلى مناخ االستثمار التنافسي والترتيبات العابرة للحدود التي تيّسر حركة رؤوس األموال واألفراد في المنطقة. 

فمكامن الخطر محدقة باالستثمار، وتفاقم العوائق أمام توجيه التمويل الخاص المستدام نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وتوفر التحويالت المالية وتدفقات االستثمار المباشر األجنبي بين بلدان المنطقة، وخاصة من االقتصادات العربية الغنية بالنفط، بعض 
الدعم، لكن، ال يزال مناخ االستثمار غير مستقر، تكتنفه المخاطر ويعّمه الفساد وتثقله التنظيمات المتقادمة وتحبطه البيروقراطية.

التدفقات المالية غير المشروعة

ال بد من كبح التدفقات المالية غير المشروعة لتعبئة الموارد وتعزيز الحوكمة وتنفيذ خطة عام 2030. وقد سجلت في المنطقة، 
بين عامي 2008 و2015، تدفقات غير مشروعة نتيجة التالعب بالفواتير التجارية في القطاعات غير النفطية تعادل 8.2 في 

المائة من مجموع التبادل التجاري غير النفطي في العالم، وتبلغ قيمتها في المتوسط 60.3 مليار دوالر سنويًا25. وتسهم التدفقات 
غير المشروعة المرتبطة بتهريب المخدرات واالتجار غير القانوني باألسلحة وغير المعلن بالنفط أيضًا في تآكل البيئة التنظيمية، 

وتضعف القدرة على تعبئة الموارد واستخدامها على نحو فعال26.

خدمة الديون

تتخطى نسبة خدمة الديون إلى صادرات السلع والخدمات في المنطقة العربية ضعف المتوسط العالمي البالغ 4.62 في المائة، وتصل 
في بلدان المشرق العربي إلى 17.52 في المائة27. ومع انحسار التوجه إلى إقراض البلدان المتوسطة الدخل بشروط ميسرة خالل 

السنوات األخيرة، تتزايد أسعار الفائدة، فيتفاقم عبء الديون على هذه البلدان28. وتستنزف خدمة الديون موارد تشتّد الحاجة إليها 
في المنطقة، كما تحّد من الحّيز المالي وتهدد التنمية المستدامة. وفي عام 2018 سّجل صافي تدفقات الديون إلى البلدان المنخفضة 

 والمتوسطة الدخل انخفاضًا كبيرًا على الصعيد العالمي، ومع ذلك سّجلت البلدان العربية أسرع تراكم في أرصدة الديون الخارجية، بلغ 
في المتوسط 6 في المائة، ودفعته المديونية في مصر التي تزايدت بنسبة 17 في المائة بين عامي 2017 و2018 29. وتبرز، في هذا 

اإلطار، حالة لبنان الذي قّدرت نسبة الدين الحكومي اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي فيه بحوالي 155 في المائة في عام 2019 30.

عدم الوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية

قليلة هي البلدان المتقدمة التي وفت بالتزام تخصيص ما يعادل 0.7 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية. 
وتتحمل البلدان العربية، كما سائر البلدان النامية، الكلفة. وقد تغّيرت طبيعة المساعدات اإلنمائية الرسمية ونوعيتها بشكل كبير 

في السنوات األخيرة، فلم تعد األموال توجه بما يتناسب مع ما تتطلبه األولويات الحاسمة للتنمية البشرية، وال سيما الصحة 
والتعليم. وال تزال نسبة كبيرة من المساعدات اإلنمائية الرسمية شديدة االرتباط بمصالح البلدان المتقدمة والمانحة.

الصراعات

تؤدي الصراعات إلى فقدان مكاسب التنمية، وتلحق أضرارًا بالغة بالصناعات والقدرات اإلنتاجية، وتدمر البنية التحتية الحيوية، 
بل مدنًا بأكملها في بعض الحاالت. وتحّول الصراعات مسار تدفق الموارد المحلية والمساعدات الخارجية نحو جهود اإلغاثة 

اإلنسانية الضرورية واإلنفاق العسكري الضخم أساسًا. وتزيد كلفة إعادة بناء البنية التحتية، وخصوصًا المستشفيات والمدارس، 
من أوجه النقص المزمن في تمويل احتياجات التنمية. وتتباين تقديرات الكلفة االقتصادية للصراعات، وقد بلغت حسب أحد 

المصادر 752 مليار دوالر بين عامي 2011 و2015، بما في ذلك التكاليف المباشرة التي تكبدها كل من الجمهورية العربية السورية 
ل أيضًا نسبة من المساعدات اإلنسانية لتغطية تكاليف  والعراق، وليبيا، واليمن، واآلثار غير المباشرة على البلدان المجاورة31. وُتَحوَّ

الخدمات لالجئين داخل البلدان المانحة32، ما يقّلص المساعدات الموجهة لدعم االستثمارات المنتجة والبنى التحتية الالزمة.
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ف والتخفيف" حسب األولويات الوطنية. وبينما تلتزم  يحث اتفاق باريس على استجابة أقوى لتغّير المناخ، وذلك بالدعوة إلى "التوازن بين التكيُّ
البلدان العربية باالثنين، حددت التكّيف كأولوية لها على الصعيدين الوطني واإلقليمي. ومع ذلك، تظهر بيانات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغّير المناخ لعام 2016، أن التمويل الذي قدمته البلدان المتقدمة للبلدان العربية، عبر قنوات ثنائية، ألنشطة التخفيف يفوق بخمس مرات ما قدمته 

ف، كما أن القروض تفوق بخمس مرات المنح. ولم تتلقَّ البلدان العربية األقل نموًا أكثر من 2 في المائة من تدفقات تمويل األنشطة  ألنشطة التكيُّ
المناخية إلى المنطقة العربية عبر قنوات ثنائية.

.ESCWA, 2019 :المصــدر 

تحمل التكنولوجيا إمكانات هائلة في البلدان العربية، إذ يمكن أن 
يكون لها دور في تمكين األفراد والمجتمعات، والحد من أوجه عدم 

المساواة، وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق تنفيذ جميع أهداف 
التنمية المستدامة في مجاالت مثل تغّير المناخ، والصحة العامة، 

والمياه والصرف الصحي، واالستخدام المستدام للطاقة، والحوكمة 
السليمة، والحد من الفقر، والتعليم. ويمكن للتكنولوجيا أيضًا أن 
توِجد فرص عمل جديدة، وتحّسن ظروف العمل، وترفع القدرة 

التنافسية للقطاع الخاص، ولهذا أهمية خاصة في منطقة تتصف 
بكثافة الشباب وبالقدرة على استيعاب التكنولوجيا واالستفادة 

مما تزخر به من فرص. وفي بعض بلدان المنطقة، وال سيما 
البلدان المتوسطة الدخل، محاوالت لتسخير إمكانات التكنولوجيا 

في التغيير االقتصادي واالجتماعي، غير أن هذه الجهود ال تزال 
محدودة. وتبقى المنطقة مستهلكًة للتكنولوجيا ال منتجة لها، 

وتضعف فيها الروابط بين العلم والتكنولوجيا واالبتكار والسوق. 

التكنولوجيا

حركة نقل التكنولوجيا إلى المنطقة العربية ضعيفة. وفي حين ينبغي 
أن تبذل البلدان المتقدمة والشــركات المتعددة الجنســيات جهودًا 
إضافية، على بلدان المنطقة أن تحّسن من قدرتها على استيعاب 
التكنولوجيا المنقولة، سواء أكان ذلك من حيث القدرات البشرية 
ُظم التعليمية والبنى األساسية للبحوث وُنُظم االبتكار( أم من  )النُّ

حيث األطر اللوجستية. 

وقليلة هي الدراسات التي تقّيم استعداد البلدان العربية لتلقي 
التكنولوجيات. وقد خلصت دراسة حديثة ركزت على بلدان مجلس 

التعاون الخليجي، إلى أن ما يضعف استعداد تلك البلدان هو االفتقار 
إلى الخبرة في اإلدارة الصناعية، وضعف المهارات التكنولوجية لدى 

السكان المحليين، والقوانين المرهقة والبيروقراطية. 

.S. Elmuti and S. Abou-Zaid, 2013 :المصــدر

في ما يلي العوائق الرئيســية أمام التكنولوجيا كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

ضعف القدرة االستيعابية

ُظم  تواجه المنطقة العربية ضعفًا في تحديد األولويات واالستثمار في اإلمكانات البشرية مقارنة بمناطق أخرى. فال ترّكز النُّ
التعليمية وال الهياكل السياسية وال األعراف االجتماعية على التفكير النقدي واإلبداع وحل المشكالت. وقد حال ذلك دون تكوين 

نواة أساسية من األفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا ويبتكرونها وينتجونها على نحو فعال، على نقيض بلدان شرق آسيا 
 وجنوبها. واعتمد بعض البلدان المتوسطة الدخل، مثل األردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، مبادرات جديرة بالمالحظة، 

ولكن أغلبية الجهود ال تزال محدودة ويفتقر العديد منها إلى التمويل الالزم. 

وأدى ضعف القدرة االستيعابية إلى شيوع النهج االستهالكي لدى سكان المنطقة، فهم يستخدمون التكنولوجيات والمنتجات، 
ولكن من دون أن ينتجوها أو يكيفوها حسب االحتياجات المحلية. وتطّور معظم التكنولوجيات في أماكن أخرى، مع بعض 

االستثناءات. ويحّد ضعف القدرة االستيعابية من االستثمار في اإلنتاج والصناعة في المجال التكنولوجي، ويفاقمه ضيق حيز 
التعاون اإلقليمي الذي يسد السبل أمام توسيع األسواق، ويحول دون استدامة اإلنتاج. وتركز أكثرية األنشطة التكنولوجية التي 

تضطلع بها مؤسسات القطاع الخاص، المحلية والمتعددة الجنسيات، على المبيعات والتسويق، وفي بعض البلدان، على تطوير 
برمجيات تلبي بشكل جزئي االحتياجات المحلية33.

البنية التحتية التكنولوجية والترتيبات التنظيمية

يفتقر عدد من البلدان العربية، وخاصة البلدان األقل نموًا والبلدان التي تعاني من تداعيات الصراع واالحتالل، إلى الموارد لتوفير 
 البنية التحتية الالزمة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت. وفي عدد من البلدان المتوسطة الدخل، ورغم توفر البنية التحتية المادية، قد 

ال يتساوى جميع السكان في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات، ألسباب منها ضعف األطر القانونية والتنظيمية التي تضمن 
التغطية الشاملة لمختلف المناطق والمجتمعات المحلية. كما أن التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية واضح. ففي مصر في عام 

2016، وصلت خدمة اإلنترنت إلى 51.1 في المائة من األفراد في المناطق الحضرية مقابل 33.5 في المائة في المناطق الريفية. 
وفي العام نفسه، بلغت المعدالت في المغرب 66.9 في المائة مقابل 44.4 في المائة، وفي ُعمان 72.6 مقابل 61.3 في المائة34.
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غياب بيئة تمكينية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونقل التكنولوجيا

يمثل اعتماد نظام متين للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار شرطًا أساسيًا ومهمًا إلنتاج التكنولوجيا ونقلها وتكييفها. وتحتضن المنطقة 
 العربية 2 في المائة من الباحثين في العالم، وتخصص 0.64 في المائة من نفقات الناتج المحلي اإلجمالي للبحث والتطوير، أي أقل 

من نصف المتوسط العالمي35. وقد تضمنت بعض الخطط والرؤى اإلنمائية الوطنية لعام 2030، التي وضعتها مؤخرًا بلدان في المنطقة 
مثل األردن، وُعمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ركائز ترتبط بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 
ولكن هذه الخطط، وأخرى مماثلة لها في المنطقة، إما ال تبّين بوضوح سبل التنفيذ والتخطيط والتمويل، أو ال تتطرق إليها أصاًل36. 

وكذلك، ليس لدى البلدان اتجاه واضح بشأن إشراك القطاع الخاص واألوساط األكاديمية ومراكز البحوث والمجتمعات المحلية 
لتعزيز التعاون والشراكة الفعالة في نقل التكنولوجيا وتكييفها. كما أّن الحوافز المتاحة إلشراك الباحثين واألكاديميين في هذا 

القطاع محدودة للغاية. وفي المحاوالت القليلة لنقل التكنولوجيا، كان االهتمام بالمشاكل االجتماعية والبيئية محدودًا أو غائبًا.

قّلة الحوافز لريادة األعمال واألعمال الصغيرة

ال يتوفر في المنطقة ما يكفي من الصناديق الوطنية واإلقليمية الداعمة لألفكار الناشئة والمبتكرة والشركات الصغيرة. وال تزال 
جهود احتضان المبادرات الجديدة ودعمها محدودة من حيث األطر اللوجستية والمعرفية. وغالبًا ما تؤدي أوجه العجز هذه إلى 

هجرة الشباب وأصحاب المواهب الواعدة من المنطقة.

وتشوب بيئة األعمال في المنطقة تنظيمات مرهقة أو متقادمة أو مكلفة، تعّسر على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة الحصول 
على االئتمان والوصول الى األســواق والمعارف التطبيقية. فكلفة تســجيل نشــاط تجاري جديد أو إغالق نشــاط تجاري قائم، مثاًل، 

مرتفعة للغاية، تسهم في توّسع القطاع االقتصادي غير النظامي. ويشغل 17 بلدًا عربيًا مراتب من الستين فأدنى حسب التصنيف 
العالمي للبيئة المؤاتية لألعمال التجارية )من بين 187 بلدًا يغطيها التصنيف، حيث البلد ذو البيئة األكثر مالءمة هو الذي يشغل 
 المرتبة األولى(. وتصنف خمسة بلدان عربية أيضًا، هي: الجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن، من بين 

أصعب بلدان العالم لممارسة األعمال التجارية37.

بناء القدرات: ثغرات كبيرة وأدلة قليلة على التنفيذ 

ال بّد من بناء القدرات إلصالح ُنُهج التخطيط للتنمية وتحديد وسائل تنفيذها، وصواًل إلى تحقيق خطة عام 2030 في المنطقة العربية. ويدعو عدد من 
أهداف التنمية المستدامة إلى دعم بناء القدرات لتزويد البلدان بما يلزمها من معارف وتقنيات ومهارات. ومن بين مقاصد أهداف التنمية المستدامة 
الستة عشر األولى، تدعو تسعة على األقل بوضوح إلى بناء القدرات، ويشير عدد كبير منها إلى تقديم البلدان المتقدمة للدعم، من خالل مثاًل تبادل 

المعارف العلمية والخبرات التكنولوجية )المقصد 14-أ(، وتشييد البنى التحتية )المقصد 11-ج(، والتدريب المباشر )المقصد 3-ج(. ولذلك، ال يمكن اعتبار 
بناء القدرات مقصدًا خاصًا بالهدف 17. 

وحسب تقييٍم لدعم بناء القدرات على أساس القيمة الدوالرية للمساعدة المالية والتقنية المرصودة للبلدان النامية، يتبّين أن المنطقة تلّقت مجموع 
3.97 مليــار دوالر فــي عــام 2016، أي مــا يعــادل 15 فــي المائــة مــن المجمــوع العالمــي لهــذه المســاعدة*. ولكــن البلدان العربية األقل نمــوًا تلقت نصيبًا أقل 

من مجموعات البلدان العربية األخرى، في حين تلقى األردن ومصر النصيب األكبر، ما قد يدل على ضعف ربط المســاعدة بالحاجة. 

والثغرات شديدة الوضوح في بناء القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الستة عشر األخرى. وفي الواقع، تبرز القدرات المحدودة كحاجز أمام 
تحقيق عدد من األهداف، وال سيما ما يرتبط منها مباشرة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة، كإدارة الموارد الطبيعية، وتقييم المخاطر، وتدابير التخفيف 
والتكّيف )األهداف 2، و6، و7، و12، و13، و14، و15(. وتدل هذه الثغرات على أن الدعم المقّدم أقل بكثير من الحاجة والطلب، وال يفي بااللتزام العالمي 

بتمكين البلدان النامية من تحقيق خطة عام 2030. 

*حســابات اإلســكوا، االطالع على الشــكل 5.

لــم ُتدمــج المنطقــة العربيــة كمــا ينبغــي فــي سالســل القيمــة العالمية، 
وال يــزال مســتوى التجــارة البينيــة فيهــا منخفضــًا. ويؤثــر ضعف 
البنيــة التحتيــة التجاريــة )اللوجســتية والماديــة( والتفــاوت فــي 
الترابــط داخــل البلــدان وفــي مــا بينها، ســلبًا علــى تنفيذ األهداف 

األخــرى. وتتأثــر البلــدان األقــل نمــوًا، كمــا بلدان أخرى فــي المنطقة، 

التجارة

بعــدم المســاواة فــي الوصــول إلى مؤسســات الحوكمــة االقتصادية 
 العالميــة والتمثيــل فيهــا، مــا يعــوق دور التجــارة فــي الحد من 

أوجــه التفــاوت العالميــة، وتعزيــز األداء االقتصــادي، وتقليص 
الفــوارق فــي المعرفــة والمــوارد بيــن المجتمعــات لتحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة.

 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق األهداف
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في ما يلي العوائق الرئيســية أمام التجارة كوســيلة للتنفيذ في المنطقة العربية

بنية االقتصادات العربية

في اعتماد بعض البلدان المفرط على النفط، والتركيز على القطاعات المنخفضة اإلنتاجية، ومحدودية التصنيع، وضعف القطاع 
الزراعي تحديات تعوق مشاركة المنطقة في التجارة العالمية وتحد من قدرتها التنافسية. ولم يشهد اندماج المنطقة في سالسل 

القيمة العالمية تحسنًا يذكر خالل السنوات العشرين األخيرة38.

ضعف اإلرادة السياسية لتحسين وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والصكوك ذات الصلة

تشّكل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اإلطار األساسي لتنظيم التجارة بين البلدان العربية، وال يزال موضع تركيزها الرئيسي 
االتجار بالسلع، فال تيّسر التنقل الضروري لألشخاص والخدمات واالستثمارات. وتبقى اتفاقية منطقة التجارة أيضًا عرضة 

للديناميات السياسية، ما يؤثر على اتساق واستدامة التجارة البينية في المنطقة39. 

تجّزؤ المفاوضات التجارية وغياب الرؤية التطلعية

تفتقر المفاوضات التجارية مع المناطق والكيانات االقتصادية األخرى إلى التنسيق وال ُتستخدم على النحو األمثل لتحفيز النمو في 
اإلنتاجية والخدمات على المستوى الوطني. ونادرًا ما تنبثق االتفاقات عن رؤية لما يمكن إنتاجه واالتجار به، ما يحد من قدرتها 
على تعبئة الموارد والقدرات والدعم40. لذلك ينبغي للبلدان العربية أن تعّزز موقفها التفاوضي ككتلة موحدة، على غرار ما حققته 

كتل البلدان األفريقية واآلسيوية.

عدم كفاية جهود البلدان المتقدمة لتحسين الوضع التجاري في البلدان النامية

رغم االلتزام بتيسير وصول السلع والخدمات الناشئة في البلدان النامية إلى األسواق، وبمراجعة االتفاقات التجارية النافذة لزيادة 
الوصول وتخفيض التعريفات، إال أن البلدان المتقدمة لم تِف بتلك االلتزامات، أو أن التزامها لم يرَق إلى المستوى الكافي لتحسين 

الفرص التجارية للبلدان العربية. وينجم عن هذا القصور ضرٌر يمس بصورة خاصة البلدان األقل نموًا التي تتوقف فرص نموها 
االقتصادي، إلى حد كبير، على المعاملة التجارية التفضيلية، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين: محاوالت مجزأة، وتقلص الفضاء المدني، وشراكات محدودة لخدمة الصالح العام

تتفاوت مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطة عام 2030 وما يرتبط بها من عمليات متابعة واستعراض، وال ترقى إلى مستوى إمكاناتها، كما أنها 
تفتقر في الكثير من األحيان إلى البيئة التمكينية. وتنحصر مشاركة المجتمع المدني، غالبًا، في المشاورات إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية 

المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المكّلف بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولم تسفر المشاورات حتى اآلن عن آليات أكثر منهجية 
لمشاركة المجتمع المدني على المستويين دون الوطني والمحلي، رغم أهمّية هذه المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتدعو أهداف عدة 

إلى التعاون مع المستفيدين والجهات الفاعلة المحلية، وإلى إعطاء األولوية لمساءلة الدولة أمام شعوبها. وقد ُسجل خالل السنوات األخيرة، في معظم 
بلدان المنطقة، تقلص في الفضاء المدني، وال تزال القيود التشريعية المفروضة على عمل المجتمع المدني وعلى الوصول إلى المعلومات من التحديات 

الرئيسية في المنطقة )الهدف 16(.

ينصب تركيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في القطاعات المربحة للشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص األخرى، 
وال سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء واالتصاالت والنقل. ومن النادر أن تستهدف هذه الشراكات ما يسمى بالقطاعات االجتماعية أو القطاعات التي 
تستثمر في القدرات البشرية أو االبتكار االجتماعي. وفي بعض البلدان العربية قوانين لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن ال بد من 

بذل مزيد من الجهود للتأكد من أنها تخضع للتدقيق لضمان توافقها مع حقوق اإلنسان ومبادئ الشمول واإلنصاف*.

المسائل العامة

التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

.Alsaidi, forthcoming*
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

االتساق في السياسات والمؤسسات

يمثل بذل الجهود الالزمة لتعزيز االتساق في السياسات والمؤسسات تحديًا عالميًا وإقليميًا ووطنيًا. فعلى الصعيد العالمي، لم تتحقق بعد المواءمة بين 
مختلف األطر، بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، تلك المتعلقة بالحوكمة واألداء في االقتصاد، وتغّير المناخ، وتمويل التنمية، ودعم البلدان األقل 

نموًا، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ولإلسراع في تحقيق مختلف أهداف خطة عام 2030 في البلدان العربية، ال بد من تعزيز التكامل اإلقليمي في 
مجاالت حاسمة مثل التجارة وإدارة الموارد الطبيعية والهجرة وتغّير المناخ والنقل. 

وعلى الصعيد الوطني، أنشأت غالبية البلدان العربية لجانًا مشتركة بين القطاعات لتنسيق تنفيذ خطة عام 2030. وغالبًا ما تكون هذه اللجان وزاريًة 
يرأسها مكتب رئيس الوزراء أو ما يعادله. ولكن يختلف نطاق هذه اللجان والوزن المعطى لكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة من بلد إلى آخر. 

ويصعب حتى اآلن تقييم فعالية هذه اللجان في دفع العمل المشترك بين القطاعات. وال يزال ضعف االتساق بين االستراتيجيات القطاعية الرامية إلى 
تحقيق أهداف محددة للتنمية المستدامة أو لألولويات الوطنية يمثل عائقًا رئيسيًا، رغم الحاجة الملحة إلى دمج االستراتيجيات أو إعادة صياغتها 
بحيث تتناول أوجه التضافر والمفاضلة بين مختلف أهداف التنمية المستدامة. ومن األمثلة على ذلك، استراتيجيات إدارة الزراعة والمياه، التي لم 

يبلغ الدمج في ما بينها الحد الالزم في عدد من بلدان المنطقة. وكذلك، رغم تزايد أهمية تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 
في الخطط الوطنية، نادرًا ما ُيراعى هذا الُبعد في استراتيجيات تعزيز النمو االقتصادي واالزدهار، أو التصدي لتغّير المناخ. 

وغالبًا ما يبّرر واضعو السياسات القصور بصعوبة تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات، ما يؤّكد الحاجة إلى تغيير 
ثقافي يطال مختلف مراحل دورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة واالستعراض. وفي تنفيذ خطة عام 2030 فرصة إلحداث هذا التغيير الثقافي 

وتحسين التكامل لزيادة المنافع والحد من المفاضالت.

ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن مــدى اســتناد آليــات تنفيذ خطة عام 2030 
فــي المنطقــة إلــى النتائــج، وعــن تقييم آثار السياســات فــي تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة. فتقييــم السياســات والتدخــالت ليــس 
منتظمــًا، ونتائجــه نــادرًا مــا تعّمــم علــى الجمهــور، كمــا تغيب في بعض 

الحــاالت آليــات مســاءلة الدولــة أمام المواطنيــن. ويحّد تقلص 
الفضــاء المدنــي مــن إمكانيــة تقييــم مختلــف الشــواغل، كجهود الدولة، 

والنفقــات الحكوميــة، والشــراكات بيــن القطاعيــن العام والخاص. 
وفي الســنوات األخيرة، شــّجعت االســتعراضات الوطنية الطوعية 

بعــض جهــود التنســيق والتشــاور، ومــع ذلك طغــى عليها الطابع 
الوصفــي لجهــود التنفيــذ عوضــًا عــن التقييمي، ورّكــزت أكثر على 

التحليــل الكمــي عوضــًا عــن النوعــي علــى الصعيد الوطني.

البيانــات والرصد والمســاءلة

ورغــم مــا تبذلــه أجهــزة اإلحصــاء الوطنية من جهــود ملحوظة إلنتاج 
البيانــات الالزمــة لرصــد تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة واألولويات 

الوطنيــة وإعــداد التقاريــر، تبقــى الثغــرات كبيــرة، وال ســيما في البعد 
البيئــي للتنميــة المســتدامة. وتفصيــل البيانات وال ســيما حســب 

الجنــس، ضعيــف جــدًا، علــى الرغــم مــن أهميته الحاســمة للتأكد من 
أن آليــات وضــع السياســات وتنفيذهــا تلبــي احتياجــات جميع الفئات 
االجتماعيــة والمجتمعــات المحليــة. وتضعــف هــذه الثغــرات من قدرة 

خطــة عــام 2030 علــى الحــد مــن عدم المســاواة والوصول إلى من 
هــم أكثــر عرضــًة لإلهمــال. فإنتــاج بيانــات آنّية مفّصلــة وعالية الجودة 

ليــس مجــرد ركيــزة فنيــة لتحقيــق خطــة عــام 2030، بل هو أيضًا 
ركيزة سياســية كونه أساســيًا لضمان الشــمول والعدالة.

في ما يلي العوائق الرئيســية أمام البيانات والرصد والمســاءلة كوســائل للتنفيذ في المنطقة العربية

القدرات والتمويل

أنشأت بلدان عربية عدة آليات للرصد والمتابعة واالستعراض، فتعمل المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تنسيق العمل على تنفيذ 
خطة عام 2030 مع جهاز اإلحصاء الوطني أو وزارة التخطيط إلعداد تقارير مرحلية دورية عن مؤشرات األداء الرئيسية الوثيقة 

االرتباط بأولويات التنمية الوطنية. كما أجرى عدد من البلدان عملية تحديٍد للروابط بين أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها 
ومؤشراتها من ناحية، والرؤى واالستراتيجيات والخطط الوطنية من ناحية أخرى.

وال يزال إنتاج البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر غير كاٍف. ففي بعض الحاالت، كما في الهدفين 1 و10، 
يمثل هذا النقص تحديًا منهجيًا يعوق تحقيق الهدف. وتحّد، في بعض البلدان، اعتبارات سياسية من إنتاج البيانات ونشرها.  وقد 

حال غياب التعريف الشامل لمفاهيم أساسية كالفقر وعدم المساواة، وعدم قياس مؤشراتها بدقة دون تمكين واضعي السياسات 
من التصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية، ما تسبب بتفاقم الشعور بالغبن واالستياء. وكذلك كان للقدرة المحدودة على إنتاج 

بيانات عن تغّير المناخ والتنّوع البيولوجي مثالً، دور في غياب السياسات المناسبة.
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ويصعــب فصــل التحديــات المنهجيــة عــن تلــك المتعلقــة بالتمويــل. فقد أنشــأت بعض البلــدان )األردن، وتونس، والجزائر، ودولة 
فلســطين، ومصر( آليات إلجراء مســوح دورية لألســر المعيشــية بهدف توليد البيانات، غير أّن محدودية الموارد تؤثر على نطاق 

هذه المســوح ونوعيتها.

ضعف التنسيق

ال تتوفر، غالبًا، األطر المؤسسية الالزمة لتنسيق حركة البيانات بين الكيانات المختلفة على المستوى الوطني، وبين البيانات الوطنية 
وتلك العالمية، كالمنصات الوطنية إلعداد التقارير وقواعد البيانات المركزية. وحتى في الحاالت التي تتوفر فيها مثل هذه األطر، 

ال تكون فاعلة بالكامل. وال تزال ثروة من البيانات اإلدارية مربوطة بالعمليات الخاصة بكل قطاع فال يسهل على صانعي السياسات 
الوصول إليها واستخدامها بالتنسيق بين مختلف القطاعات. وال تتسق السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية، إذ تسجل الكيانات 
المختلفة أرقامًا متضاربة، والحال كذلك، وإن بدرجة أقل، في البيانات المتعلقة بالزواج والطالق، إذ تتوزع بين المحاكم والوحدات 

اإلدارية. ويؤثر هذا التجزؤ سلبًا في قدرة الدولة على جمع المعلومات من مصادر مختلفة وتصميم سياسات متكاملة فعالة. فتجزئة 
البيانات سبب مباشر لتجزئة السياسات والتدخالت.

إرادة سياسية محدودة لتوليد البيانات وتفصيلها وتعميمها

َيضُعف االلتزام بالشفافية في بعض بلدان المنطقة، خاصة إزاء مؤشرات حالة الهجرة والبطالة. ويعني الفراغ القانوني في أكثر من 
ثلثي البلدان التي شملها المسح، والبالغ عددها 14 بلدًا، أن األولوية ليست لتفصيل البيانات حسب فئات أو خصائص محددة، على 

لة41. وفي مختلف أهداف التنمية المستدامة، تشمل الفئات المعرضة لإلهمال غير المواطنين  الرغم من تزايد الطلب على البيانات المفّصّ
والعاملين المنزليين. وال تجمع بيانات كافية ومنتظمة عن الفئات التي لديها احتياجات محددة، مثل األطفال والمراهقين وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة. والتقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة غير متساٍو على الصعيد دون الوطني، يجعل مناطق 
عديدة، خاصة الريفية وتلك البعيدة عن المركز، وجيوب المستوطنات البشرية غير النظامية داخل المدن، عرضة لمزيد من اإلهمال.

ويتزايد استخدام البلدان العربية لالستعراضات الوطنية الطوعية كفرصة لتوسيع نطاق جمع البيانات. ولكن عدم إتاحة البيانات التي 
ُظم اإلحصائية الوطنية، وال سيما الوزارات المختصة، يضعف القدرة على مساءلة الدولة ومؤسساتها. وحتى في البلدان التي  تنتجها النُّ
أنشئت فيها منصات للتقارير أو لوحات لتتبع المعلومات، قد ال تتاح البيانات باللغة العربية، فتبقى الشفافية محدودة. وال يمكن للعديد 
من أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني واألكاديميين ووسائل اإلعالم على سبيل المثال ال الحصر، الوصول إلى المعلومات بسهولة 
وانتظام، ما يعوق قدرة هذه األطراف على البحث والتقييم والمشاركة في العمليات المتعلقة بالسياسات والميزانيات العامة وما شابه.

ما العمل لتســريع التقدم في تحقيق الهدف 17

 اعتماد سياسات مالية تركز على أهداف . 1
التنمية المستدامة:

إصالح السياسات المالية لتحسين كفاءة اإلنفاق العام 	 
وتخصيص موارد كافية ألولويات التنمية المستدامة الوطنية.

إصــالح السياســات الضريبيــة، انطالقًا مــن الواقع االجتماعي 	 
 واالقتصــادي فــي كل بلــد، واعتمــاد نمــاذج تصاعديــة 

تتوخــى اإلنصاف.

 تعزيز ُنُظم االمتثال الضريبي وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، 	 
من أجل استخدام الضرائب بفعالية.

 توجيه السياسات االقتصادية نحو تعزيز . 2
اإلنتاجية واالستدامة:

توجيه التخطيط االقتصادي نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتوليد 	 
فرص العمل ودعم جهود التنويع. 

توجيه االستثمار المباشر األجنبي نحو الصناعات والمبادرات 	 
اإلنتاجية، مع التركيز على العائدات المتوسطة والطويلة األجل 

وكذلك على نقل التكنولوجيا والمعرفة.

تعزيز اإلطار القانوني للحد من المخاطر وتخفيفها واجتذاب 	 
االستثمار المباشر األجنبي.

الشؤون المالية

التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

 يتطلــب الهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة جهودًا 
وطنيــة وإقليميــة وعالميــة، تسترشــد بكيفية تأثيــر األطر العالمية 

 واإلقليميــة علــى التنفيــذ علــى المســتوى الوطني، وتســاعد 

 علــى التصــدي ألوجــه عــدم المســاواة بين البلــدان والمناطق، 
 وتدعــم التحــّول المتســق والمتكامــل نحــو التنميــة المســتدامة 

علــى جميع المســتويات. 
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إعطاء األولوية لبناء قدرة السكان االستيعابية . 1
الستخدام التطبيقات التكنولوجية وتكييفها 

وتخصيصها وتطويرها وفقًا لالحتياجات اإلنمائية، 
واالستثمار في ذلك: 

ُظم التعليمية واعتماد منهجيات تربوية تشجع 	  إصالح النُّ
التفكير النقدي واإلبداع وحل المشكالت في مختلف المواد 
والتخصصات األكاديمية وفي جميع مستويات التعليم )من 

المستويات األولى إلى الدراسات العليا(. 

االستثمار في مبادرات التعلم على مدى الحياة لبناء القدرة 	 
االستيعابية لغير المنخرطين في التعليم النظامي. 

دمج التدريب المهني على المستويين الثانوي وما بعد الثانوي 	 
في سياسات اإلصالح التربوي الوطنية، مع التركيز على زيادة 

نطاق المهارات، ومعالجة ندرة الكفاءات المتوسطة المستوى أو 
الحرفية، والمساهمة في جهود التصنيع.

 تخفيض كلفة التحويالت المالية، واعتماد أطر تنظيمية 	 
 لتسهيل استثمارها، وتشجيع مساهمات المهاجرين في 

التنمية في بلدهم األصلي.

 كبح التدفقات المالية غير المشروعة:. 3

تعزيز التشريعات واألطر التنظيمية وآليات اإلنفاذ لحظر 	 
التدفقات المالية غير المشروعة والتالعب بالفواتير، بما في ذلك 

الممارسات المتعلقة بالتالعب بأسعار السلع وقيمتها وكميتها.

بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون ومكاتب النيابة العامة لضبط 	 
الجرائم المالية ومكافحتها.

زيادة التنسيق على المستوى اإلقليمي للتصدي للتدفقات المالية 	 
غير المشروعة ومواءمة السياسات.

معالجة أزمة الديون وتعزيز مكانة المنطقة في . 4
المفاوضات العالمية ذات الصلة:

دعوة األطراف المعنية المتعددة إلى تخفيف أعباء الديون عن 	 
البلدان العربية األقل نموًا والمتأثرة بالصراعات. 

عكس االتجاهات الحالية في اإلقراض لتحسين وصول البلدان 	 
المتوسطة الدخل إلى القروض الميسرة، وإعادة التفاوض على 

أسعار الفائدة لالقتصادات غير النفطية للتخفيف من عبء 
الديون بما يتناسب مع مستويات نموها.

دعم التحّول الرقمي لعدد من الخدمات والمعامالت العامة 	 
 كوسيلة فعالة لتطوير البنى التحتية المطلوبة ومبادرات 

القطاع الخاص لدفع هذا القطاع. 

ضمان وصول الجميع إلى التكنولوجيا:. 2

تحسين األطر التنظيمية لتوسيع نطاق البنى التحتية الضرورية 	 
لكي تغطي جميع المناطق والمجتمعات المحلية. 

االستثمار في التنمية المحلية، وتشجيع المراكز أو الوحدات 	 
التكنولوجية في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية.

وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بالمساعدات . 5
اإلنمائية الرسمية بما يتماشى مع خطة عمل 

أديس أبابا:

زيادة كمية المساعدة بما ال يقل عن 0.7 في المائة من الدخل 	 
القومي اإلجمالي للبلدان المتقدمة وبما يتوافق مع أولويات 

التنمية المستدامة الوطنية للبلدان النامية.

زيادة كمية ونوعية المساعدة التي تدعم القدرات البشرية في 	 
البلدان النامية، وضمان نقل المعارف والتكنولوجيات الالزمة. 

تعزيز الشفافية والمساءلة في المساعدة اإلنمائية الرسمية، 	 
والحد من االزدواجية في االحتساب ومن إدراج تكاليف 

الالجئين داخل البلدان المانحة ضمن المساعدات اإلنمائية 
الرسمية.

زيادة النزاهة في مختلف التزامات التمويل، وال سيما التزامات 	 
تمويل التنمية المستدامة المتوسطة والطويلة األجل، والتمويل 

الخاص بالمناخ، والمساعدات اإلنسانية قصيرة األجل.

التكنولوجيا
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اعتماد استراتيجيات لتحسين البحث والتطوير:. 3

زيادة الميزانيات المخصصة لالستثمار في البحث والتطوير، 	 
وتحسين ظروف الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث.

 تحسين الترابط والتفاعل بين الجامعات والمنظومة 	 
البحثية والصناعة، وتركيز أولويات البحث على احتياجات 

القطاعات المنتجة.

تشجيع مساهمات القطاع الخاص في البحث والتطوير 	 
ومبادرات االبتكار.

رفع القيود المفروضة على حرية التعبير لتشجيع المشاركة 	 
 النشطة والحيوية للباحثين في السياسة العامة وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

تسهيل إنشاء وتأسيس المشاريع الصغيرة . 4
والمتوسطة:

إنشاء صناديق وطنية وإقليمية وإصالح القوانين لتسهيل 	 
القروض والمنح ورأس المال المجازف والتشارك في األرباح، 

إلخ. لدعم رواد األعمال الجدد. 

تبسيط وتعميم القواعد التنظيمية المتعلقة بإنشاء وإغالق 	 
المؤسسات الجديدة والصغيرة والمتوسطة الحجم. 

 تعزيز السياسات التجارية ودعم أوجه تضافرها . 1
مع التخطيط االقتصادي:

تصميم سياسات تجارية تطلعية تستفيد من الموارد البشرية 	 
والطبيعية والمالية القائمة، وترتبط برؤية للتحسين التدريجي 

للقدرة التنافسية التجارية. 

إعادة هيكلة االقتصاد إلعطاء األولوية للقطاعات المنتجة ودعم 	 
التصنيع المستدام واالستثمار في التكنولوجيات الخضراء.

تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين اإلنتاجية 	 
الزراعية والبنية التحتية المتصلة بها، ومواءمة األطر اللوجستية 

إلنتاج األغذية وتوزيعها.

تشجيع التجارة البينية:. 2

التأكد من التنفيذ الكامل التفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 	 
الكبرى، وتوسيع نطاق تغطيتها للخدمات، وإعادة تفعيل العمل 

نحو قيام االتحاد الجمركي العربي.

زيادة إنتاج البيانات العالية الجودة واستخدامها بما يتفق مع 	 
المعايير الدولية، والربط بين القدرة اإلحصائية والتمويل في 

خطط التنمية الوطنية، وتخصيص الموارد المالية الالزمة إلنتاج 
بيانات متسقة وعالية الجودة ومفّصلة. 

تكثيــف الجهــود لتســهيل تنقــل األفــراد والقــوى العاملة 	 
واالســتثمارات، وتنســيق المعاييــر واإلجــراءات ذات الصلــة.

االرتقاء بتمثيل المنطقة في الحوكمة االقتصادية . 3
العالمية وتعزيز مكانتها في المفاوضات:

اتخــاذ خطــوات سياســية لضمــان توحيد مواقف حكومات 	 
المنطقــة وتنســيقها مــن االتفاقيــات التجارية، وتحديد القدرات 

الالزمة لتحســين التفاوض.

 رفــع القيــود المفروضــة علــى وصول المنتجــات والخدمات 	 
التــي تنشــأ عــن البلــدان األقــل نموًا إلى األســواق اإلقليمية 

 والعالميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خالل إلغــاء أو تخفيض 
التعريفــات الباهظة.

إعطاء األولوية إلنتاج بيانات عالية الجودة وآنية مفّصلة حسب 	 
الدخل والجنس والسن واالنتماء العرقي واإلثني وحالة الهجرة 

ونوع اإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات 
الصلة بالسياقات الوطنية.

التجارة

البيانات والرصد والمساءلة
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 زيــادة التنســيق بيــن أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة وجميــع 	 
 الهيئــات المنتجــة للبيانــات، وال ســيما البيانــات اإلداريــة، 

 وزيــادة التنســيق بيــن أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة وهيئــات 
 األمــم المتحــدة العاملــة علــى المســتويات الوطنيــة 

واإلقليميــة والعالميــة. 

إنشــاء منصــات وطنيــة لإلبــالغ وتفعيلهــا بالكامــل، ورفدهــا 	 
فــة بوضــوح لــكل مؤشــر بمــا يتســق مــع البيانــات  بمصــادر معرَّ

 الوصفيــة الموّحــدة، وبمســارات منتظمــة للتنســيق بيــن 
مختلــف مصــادر البيانــات، وبآليــات للنشــر والشــفافية وفقــًا 

للمعاييــر الدوليــة. 

 زيــادة الشــفافية فــي إنتــاج البيانــات واســتخدامها، وتعزيز 	 
اإلطــار التشــريعي، وتفعيــل االلتــزام بإتاحــة البيانــات للجمهور 

وتســهيل الوصــول إليها. 

زيــادة الوصــول مــن دون قيــود إلــى البيانات، بمــا في ذلك البيانات 	 
الدقيقة، لتوليد المعرفة بشأن التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز 
التحليــالت المشــتركة بيــن القطاعــات، وتشــجيع مشــاركة مختلــف 

أصحــاب المصلحــة فــي رصــد السياســات والتدخــالت وتقييمها.

دمــج وبنــاء القــدرات الســتخدام مصادر بديلــة للبيانات، بما في 	 
ذلــك البيانــات الضخمــة والبيانــات الجغرافية المكانية.

الشؤون المالية

 1-17
تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوســائل تشمل 

تقديــم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، 
لتحســين القدرات المحلية في مجال تحصيل 

الضرائب وغيرها من اإليرادات

 1-1-17
مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنســبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي، بحســب المصدر

 1-2-17
صافي المســاعدة اإلنمائية الرسمية، 

ومجموعها، والمســاعدة اإلنمائية الرسمية 
المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، كنســبة من 

الدخــل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في 
لجنة المســاعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة 
التعــاون والتنمية في الميدان االقتصادي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مقاصد الهدف 17 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-17
قيــام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها 

في مجال المســاعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً 
كامــًال، بما في ذلك التزام العديد من تلك 

البلدان ببلوغ هدف تخصيص نســبة 0.7 في 
المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمســاعدة 

اإلنمائية الرســمية المقدمة إلى البلدان النامية، 
وتخصيص نســبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في 

المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمســاعدة 
ع  اإلنمائية الرســمية ألقل البلدان نمواً؛ ويشجَّ

مقدمو المســاعدة اإلنمائية الرسمية على 
النظر في إمكانية رســم هدف يتمثل في 
تخصيــص 0.20 في المائة على األقل من 

الناتج القومي اإلجمالي للمســاعدة اإلنمائية 
الرسمية ألقل البلدان نمواً

 2-1-17
 نســبة الميزانية المحلية الممولة من 

الضرائب المحلية
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 3-17
 حشــد موارد مالية إضافية من مصادر 

متعــددة من أجل البلدان النامية

 5-17
اعتماد ُنُظم لتشــجيع االستثمار ألقل البلدان 

نمواً وتنفيذها 

 4-17
مســاعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة 
علــى تحمل الديون على المدى الطويل من 
خالل تنســيق السياسات الرامية إلى تعزيز 

التمويــل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة 
هيكلتها، حســب االقتضاء، ومعالجة مسألة 
الديــون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها 

إلخراجهــا من حالة المديونية الحرجة

 1-3-17
االســتثمار المباشر األجنبي والمساعدة 

اإلنمائية الرســمية والتعاون في ما بين بلدان 
الجنوب كنســبة من إجمالي الميزانية المحلية

 1-5-17
عــدد البلدان التــي تعتمد وتنفذ ُنُظماً لتشــجيع 

االســتثمار لصالح أقــل البلدان نمواً

 1-4-17
تكاليــف خدمة الدين كنســبة من صادرات 

والخدمات السلع 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-3-17
 حجم التحويــالت المالية )بدوالرات 

 الواليــات المتحدة( كنســبة من مجموع 
الناتــج المحلي اإلجمالي
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الشــكل 1 حجم التحويالت المالية )بالدوالر( كنســبة من 
مجموع الناتج المحلي )بالنســبة المئوية(

الشــكل 2 تكاليف خدمة الدين كنســبة من صادرات السلع 
والخدمات )بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع الناتج المحلي إجمالي 
بالدوالر باألســعار الجارية لعام 2016 )القاســم(، مأخوذة من مؤشرات 

التنمية العالمية للبنك الدولي )World Bank, 2019(. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في األعوام المذكورة 

للبلــدان التاليــة: جيبوتي )2015(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر ودولة 
فلســطين والســودان والعراق وُعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية واليمن )2016(.

مالحظة: ُترجح جميع المتوســطات حســب مجموع صادرات السلع 
والخدمات بالدوالر باألســعار الجارية لعام 2016 )القاســم(، مأخوذة 
 .)World Bank, 2019( من مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي

ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في 
األعــوام المذكــورة للبلدان التالية: جزر القمر )2014(، جيبوتي )2015(، 

األردن وتونس والجزائر والســودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا 
)2016(. ووفقاً لمســتودع البيانات الوصفية لمؤشــرات أهداف التنمية 

المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2019b(، هذا المؤشر 
هو النســبة المئوية لخدمة الدين )مدفوعات األصل والفائدة( إلى 

صادرات الســلع والخدمات، حيث تشــير خدمة الدين فقط إلى الدين العام 
والديــن المضمون من الحكومة، وهو أحد المقاييس المســتخدمة لتحديد 

ل الديون. وتشــير النســبة المنخفضة إلى أن هيكلية  القدرة على تحمُّ
الديــون فــي البلد/اإلقليم/المنطقة هي ضمن القدرة على تحملها. وال 

تغطي بيانات هذا المؤشــر ســوى 116 بلداً/إقليماً. وتفتقر البلدان/األقاليم 
ذات الدخــل المرتفــع، بما في ذلــك بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى 

البيانــات نظراً لعدم نشــرها، وهو مــا ينبغي أخذه في االعتبار عند تحليل 
المتوسطات.
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

 6-17
 تعزيــز التعاون اإلقليمي والدولي بين 

الشــمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب 
والتعــاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم 

 والتكنولوجيــا واالبتكار والوصول إليها، 
وتعزيز تبادل المعارف وفق شــروط متفق 

 عليها، بوســائل تشمل تحسين التنسيق 
فيما بين اآلليات القائمة، وال ســيما على 
مســتوى األمم المتحدة، ومن خالل آلية 

عالمية لتيســير التكنولوجيا

 7-17
 تعزيز تطوير تكنولوجيات ســليمة بيئياً 

ونقلها ونشــرها وتعميمها في البلدان 
النامية بشــروط مواتية، بما في ذلك 

 الشروط التســاهلية والتفضيلية، وذلك 
علــى النحو المتفق عليه

 8-17
 التفعيــل الكامل لبنك التكنولوجيا 

 وآليــة بناء القدرات في مجاالت العلم 
والتكنولوجيــا واالبتكار لصالح أقل البلدان 

نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز اســتخدام 
 التكنولوجيات التمكينية، وال ســيما 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 1-6-17
 عــدد اتفاقات التعاون فــي مجالي العلوم 

 و/أو التكنولوجيــا المبرمــة بين البلدان، 
بحســب نوع التعاون

 1-7-17
مجمــوع مبلغ التمويــل المعتمد للبلدان 

الناميــة مــن أجل تعزيز تطويــر تكنولوجيات 
ســليمة بيئيــاً ونقلها ونشــرها وتعميمها في 

النامية البالد 

 1-8-17
نســبة األفراد الذين يســتخدمون اإلنترنت

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-6-17
االشــتراكات في اإلنترنت السليك ذي 

النطــاق العريض لكل 100 من الســكان، 
السرعة بحسب 

الشــكل 3 االشــتراكات في اإلنترنت السليك ذي النطاق 
العريض لكل 100 من الســكان )بالنسبة المئوية(

 الشــكل 4 مســتخدمو اإلنترنت لكل 100 من السكان 
)بالنسبة المئوية(

مالحظة: ُترجح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2010 

للعــراق وفــي عام 2016 للبلدان األخــرى البالغ عددها 21 بلداً.

مالحظة: ُترجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b 
 ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي عام 2016 لجميع البلدان العربية.
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 9-17
تعزيــز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في 

البلــدان النامية تنفيذاً فعااًل ومحدد األهداف 
مــن أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى 

تنفيذ جميع أهداف التنمية المســتدامة، 
بوســائل تشمل التعاون بين الشمال 

والجنــوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون 
الثالثي

 10-17
إيجــاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي 
وقائــم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي 

ومنصف فــي إطار منظمة التجارة العالمية، 
 بوســائل منها اختتام المفاوضات الجارية 

 فــي إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي 
وضعتها تلك المنظمة

 11-17
زيــادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبيرًة، وال 

ســيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً 
مــن الصادرات العالمية بحلول عام 2020

 12-17
تحقيق التنفيذ المناســب التوقيت لوصول 

منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى األســواق 
بدون رســوم جمركية أو حصص مفروضة، 

تماشــياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، 
بوســائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ 

التفضيليــة المنطبقة على المنتجات 
المســتوردة من أقل البلدان نمواً شفافًة 

وبســيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد في 
تيسير الوصول إلى األسواق

 1-9-17
القيمــة الدوالرية للمســاعدة المالية 

والتقنية )بوســائل تشــمل التعاون بين 
الشــمال والجنوب وفــي ما بين بلدان 
الجنوب والتعــاون الثالثي( المرصودة 

للبلــدان النامية

 1-10-17
المتوســط المرجح للتعريفــات الجمركية 

في جميــع أنحاء العالم

 1-11-17
حصــة البلدان النامية وأقــل البلدان نمواً 

من الصــادرات العالمية

 1-12-17
متوســط التعريفــات الجمركية التي 

تواجههــا البلــدان النامية وأقل البلدان 
نمــواً والدول الجزريــة الصغيرة النامية

بناء القدرات

التجارة

الشــكل 5 مجموع المســاعدة اإلنمائية الرسمية )اإلنفاق 
 اإلجمالي( للتعاون التقني )بماليين الدوالرات باألســعار 

الثابتة لعام 2016)

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 

للبلــدان التاليــة: ُعمان )2010(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر 
والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والســودان والصومال والعراق 

ودولة فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2016(. 
وال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان/األقاليم المتلقية ويستثني 

البلدان/األقاليــم المانحة البالغ عددهــا 33 بلداً/إقليماً من مختلف المناطق 
الُمدرجــة من قبــل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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 الهدف 17: عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

 16-17
تعزيز الشــراكة العالمية من أجل تحقيق 

التنمية المســتدامة، واستكمالها بشراكات 
بين أصحــاب المصلحة المتعددين لجمع 

المعــارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد 
المالية وتقاســمها، وذلك بهدف تحقيق 

أهداف التنمية المســتدامة في جميع البلدان، 
وال ســيما البلدان النامية

 17-17
تشــجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين 

القطاع العام والقطاع الخاص وشــراكات 
المجتمع المدني الفعالة، باالســتفادة من 

الخبرات المكتســبة من الشراكات ومن 
اســتراتيجياتها لتعبئة الموارد

 1-16-17
عــدد البلدان التــي أبلغت عن إحراز تقدم 
فــي مــا يتعلق بأطر رصد فعاليــة التنمية 

ألصحــاب المصلحــة المتعددين التي تدعم 
تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة

 1-17-17
المبلغ بــدوالرات الواليات المتحدة 

المرصود للشــراكات بيــن القطاعين العام 
والخاص وشــراكات المجتمع المدني

شــراكات أصحاب المصلحة المتعددين

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 13-17
تعزيز اســتقرار االقتصاد الكلي على الصعيد 

العالمي، بوســائل تشمل تنسيق السياسات 
وتحقيق اتساقها

 14-17
تعزيز اتســاق السياسات من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة

 15-17
احترام الهامش السياســاتي والقيادة الخاصين 

بكل بلد لوضع وتنفيذ سياســات للقضاء على 
الفقر وتحقيق التنمية المســتدامة

اتساق السياسات والمؤسسات

 1-13-17
لوحــة متابعة حالــة االقتصاد الكلي

 1-14-17
عــدد البلــدان التي لديها آليات لتعزيز اتســاق 

سياســات التنمية المستدامة

 1-15-17
مدى اســتخدام أطر النتائــج وأدوات التخطيط 

المملوكــة للبلــدان من جانــب مقدمي التعاون 
اإلنمائي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

المسائل العامة
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 18-17
تعزيــز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان 

الناميــة، بمــا في ذلك أقل البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيــرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة 

في توافر بيانات عالية الجودة ومناســبة 
التوقيت وموثوقة ومفّصلة حســب الدخل، 

ونوع الجنس، والســن، واالنتماء العرقي 
واإلثنــي، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، 

والموقــع الجغرافي وغيرها من الخصائص 
ذات الصلة في الســياقات الوطنية، بحلول 

عام 2020

 1-18-17
نســبة مؤشــرات التنمية المستدامة 

الموضوعــة علــى الصعيد الوطني، مع 
التصنيــف الكامل لهــا عندما تكون ذات 

صلــة بالغاية المســتهدفة، وفقاً للمبادئ 
األساســية لإلحصاءات الرسمية

 2-18-17
عــدد البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية 
علــى الصعيــد الوطني والتــي تتقيد بالمبادئ 

األساســية لإلحصاءات الرسمية

البيانات والرصد والمساءلة

الشــكل 6 البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية على الصعيد 
الوطني والتي تتقيد بالمبادئ األساســية لإلحصاءات الرســمية 

)متغّير وهمي 1-0)

مالحظــة: المجاميــع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية هي 
المتوســطات البسيطة للقيم التي ســجلتها البلدان، وبالتالي تمثل حصة 
البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية وطنية تتقيد بالمبادئ األساســية 

لإلحصاءات الرسمية في منطقة معينة إقليمية أو دون إقليمية. ويشمل 
المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2018 

للبلدان التالية: األردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي ودولة 
فلسطين والسودان والعراق وُعمان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 3-18-17
عــدد البلدان التي لديهــا خطة إحصائية 
وطنيــة ممولة بالكامل وقيــد التنفيذ، 

بحســب مصدر التمويل

الشــكل 7 البلدان التي لديها خطط إحصائية وطنية ممولة 
بالكامــل، والبلدان التــي لديها خطط إحصائية وطنية قيد 

التنفيــذ )متغّيران وهميان 1-0)

مالحظــة: المجاميــع العالميــة واإلقليمية ودون اإلقليمية للسلســلتين 
هــي المتوســطات البســيطة للقيم التي ســجلتها البلــدان، وبالتالي تمثل 
حصــة البلــدان التــي لديها خطــط إحصائية وطنية ممولــة بالكامل أو قيد 

التنفيــذ، فــي منطقــة معينة إقليميــة أو دون إقليمية. 

ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية في السلســلة األولى 
قيمــاً بيانيــة ُســّجلت في عام 2018 للبلــدان التالية: األردن وتونس 

والجزائــر وجزر القمر وجيبوتي ودولة فلســطين والســودان والعراق 
وُعمــان وليبيا ومصر والمغــرب وموريتانيا.

أمــا المجمــوع اإلقليمي للمنطقــة العربية في السلســلة الثانية 
فيشــمل قيمــاً بيانية ُســّجلت في عــام 2018 للبلدان التالية: األردن 

وتونــس والجزائــر وجزر القمــر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي 
ودولة فلســطين والســودان والعراق وُعمان وليبيــا ومصر والمغرب 

وموريتانيــا واليمن.

ممولة بالكامل
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 19-17
االســتفادة من المبادرات القائمة لوضع 

مقاييــس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية 
ل الناتج المحلي اإلجمالي،  المســتدامة تكمِّ
ودعــم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان 

النامية، بحلول عام 2030

 1-19-17
 القيمة الدوالريــة لجميع الموارد 

 المتاحــة لتعزيــز القدرات اإلحصائية 
فــي البلدان النامية

الشكل 8 قيمة جميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية 
في البلدان النامية )بماليين الدوالرات باألسعار الجارية(

مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم التي ســجلتها البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكــورة للبلدان التالية: الجمهورية العربية الســورية )2012(، جزر القمر 
والمملكة العربية الســعودية )2013(، األردن واإلمارات العربية المتحدة 

وتونس والجزائر وجيبوتي ودولة فلســطين والســودان والصومال 
والعــراق وُعمان وقطر والكويــت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا 

واليمن )2015(. وال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان/األقاليم المتلقية 
ويســتثني البلدان/األقاليم المانحة البالــغ عددها 33 بلداً/إقليماً من مختلف 

المناطــق الُمدرجة من قبــل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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 2-19-17
 نســبة البلــدان التي )أ( أجرت تعداداً 

واحداً على األقل للســكان والمســاكن 
 في الســنوات العشر الماضية؛ 

و)ب( حققــت نســبة 100 في المائة في 
تســجيل المواليد ونســبة 80 في المائة 

في تســجيل الوفيات

الشكل 9 البلدان التي لديها بيانات تسجيل مواليد مكتملة 
بنسبة 90 في المائة على األقل، والبلدان التي لديها بيانات 

تسجيل وفيات مكتملة بنسبة 75 في المائة على األقل، 
والبلدان التي أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن 

في السنوات العشر الماضية )متغّيرات وهمية 1-0)

مالحظة: المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية للسالسل 
الثالث هي المتوسطات البسيطة للقيم التي سجلتها البلدان، وبالتالي 

تمثل حصة البلدان التي لديها بيانات تسجيل مواليد/وفيات شبه مكتملة 
أو البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في 

السنوات العشر الماضية في منطقة معينة إقليمية أو دون إقليمية. 

ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات تسجيل 
المواليد قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: الجمهورية 

العربية السورية )2015(، األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين 
وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق وُعمان ودولة فلسطين وقطر والكويت 

ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن )2016(.

ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات تعدادات 
السكان والمساكن قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 

التالية: جيبوتي )2009(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وُعمان والمملكة 
العربية السعودية )2010(، الكويت )2011(، موريتانيا )2013(، تونس والمغرب 

)2014(، األردن وقطر )2015(، جزر القمر ودولة فلسطين ومصر )2017(.

ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية في سلسلة بيانات 
تسجيل الوفيات قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 

الجمهورية العربية السورية وجيبوتي )2015(، األردن واإلمارات العربية 
المتحدة والبحرين وتونس والجزائر ودولة فلسطين والسودان والعراق 

وُعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية واليمن )2016(.
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 عــدد البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على األقل 
للســكان والمساكن في السنوات العشر الماضية

 عدد البلدان التي لديها بيانات تســجيل وفيات 
شبه مكتملة

 مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحدثة بشــأن المؤشــرات التالية: 17-18-2 ]البلدان التي لديها تشــريعات إحصائية 
علــى الصعيــد الوطنــي والتــي تتقّيــد بالمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية )متغّيــر وهمي 0-1([، 17-18-3 ]البلدان التــي لديها خطط إحصائيــة وطنية ممولة بالكامــل، والبلدان التي لديها خطــط إحصائية وطنية قيــد التنفيذ 

.)United Nations Statistics Division, 2019a( ])1-0 متغّيــران وهميــان(
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المراجع



تواجه التنمية المســتدامة في المنطقة العربية عوائق هيكلية تكاد تكون نفســها بين البلدان العربية 
االثنين والعشــرين على الرغم من اختالف مســتويات الدخل، والموارد الطبيعية، والمالمح الســكانية. 

ويتطلــب التحــّول الجذري في المنطقة تذليل هــذه العوائق إلطالق الطاقات الكامنة في األفراد، 
وتحويل االلتزام بخطة التنمية المســتدامة لعام 2030 إلى واقع.

يتنــاول هــذا التقرير أداء المنطقة على مســار تحقيق خطة عــام 2030 ويحّدد موقعها من أهداف التنمية 
المســتدامة الســبعة عشــر. ويتضّمن تحلياًل كميًا ونوعيًا لكل هدف على أساس إطار المؤشرات 

العالميــة الــذي اعتمدتــه الجمعية العامة لألمم المتحدة في عــام 2017. ويجمع هذا التقرير خالصة الخبرة 
المتعــددة التخصصات في اإلســكوا وخبرات هيئات األمم المتحــدة العاملة في المنطقة وخبراء في 
شــؤون المنطقة، ليرصد الروابط بين أهداف التنمية المســتدامة، ويتناول العوائق الرئيســية أمام 

إنجازهــا، ويلقــي الضوء على الفئات األكثر عرضة لإلهمال، ويحدد المنطلقات األساســية للعمل في 
المســتقبل. ويخلص التقرير إلى سلســلة نتائج مفادها ضرورة التغيير الهيكلي في المجتمع واالقتصاد 

والسياســة والثقافة والبيئة تحقيقًا للتحّول المنشــود في المنطقة.
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