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 الهدف 17 
من أهداف التنمية المستدامة

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 

من أجل التنمية المستدامة

التكنولوجيا

ت ورقة المعلومات األساسية هذه من أجل المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021 وتم تحديثها للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022.  ُأعدَّ
وقد أعّدها كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم المتحدة 

للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 
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ال تزال هناك تفاوتات وثغرات تكنولوجية بين المنطقة العربية والعالم، بما في ذلك في المجال الرقمي. وتّتسع الفجوات في 
الوصول إلى اإلنترنت واستخدام الهواتف المحمولة بين الفقراء والمحظيين، وبين المناطق الريفية والحضرية، وبين الذكور 

واإلناث1. وعلى الصعيد دون اإلقليمي، نّفذت البلدان المرتفعة الدخل، ال سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مشاريع متقدمة 
في البنية األساسية والخدمات، في حين ال تزال البلدان المتوسطة الدخل في مستويات أقل تقّدمًا. أما البلدان المتضررة من 

النزاعات والخارجة منها، فتواجه تحديات ناجمة عن تدمير البنية األساسية والخدمات أو تعّطلها، وتبقى البلدان األقل نموًا 
متأخرة بدرجة كبيرة هي أيضًا.

وقد برز دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بوضوح أكبر في ظّل جائحة كوفيد-19. فمع تضرر مختلف 
القطاعات الحيوية أو شللها تمامًا بسبب االختالالت الناجمة عن الجائحة، أصبحت التكنولوجيا، وال سيما التكنولوجيا 

الرقمية، حلواًل أساسية، وأحيانًا الوسيلة الوحيدة للتغّلب على االختالالت القطاعية، وضمان االستمرارية، وإتاحة الوصول 
إلى المعلومات والخدمات، وتعزيز حماية الفئات المعرضة للمخاطر. ويواجه نقل العمل إلى الفضاء الرقمي تحديات أكبر 

بين الفئات وفي البلدان التي تواجه فجوة رقمية. وفي بعض البلدان العربية، تكتسب التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء 
ر المناخ وفقدان التنوع  االصطناعي، مزيدًا من االهتمام لدورها في تعزيز الشفافية وتحليل البيانات الضخمة لرصد تغيُّ

البيولوجي والتنبؤ بالتلّوث. وُتستخدم التكنولوجيات الناشئة أيضًا لتعقب مخالطي المصابين بالفيروس والتزامهم بالتباعد 
الجسدي أثناء الجائحة. وقد اعتمدت عدة دول عربية مؤخرًا سياسات أو استراتيجيات بشأن التحّول الرقمي، بما في ذلك 

التكنولوجيات الناشئة.

وأبــرزت الجائحــة أهميــة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي مختلــف المياديــن وفــي مواجهــة الفيــروس. وفي حين ســاهمت 
الــدول العربيــة، ولــو بقــدر محــدود، فــي البحــوث فــي مجــال العالجــات وتطويــر اللقاحــات المضادة لكوفيد-19، لــم تنجح 

سياســات العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي المنطقــة عمومــًا فــي تحفيــز إنتــاج المعرفــة بشــكل فعــال أو إضافــة قيمــة للمنتجــات 
والخدمــات، ألنهــا تركــز علــى دعــم البحــث والتطويــر وال تولــي اهتمامــًا كافيًا لنواحي التســويق.

وتدرك الدول العربية ضرورة اعتماد ُأطر أخالقية وقانونية تضمن أن يصّب تطوير التكنولوجيا ونقلها واستخدامها في خدمة 
المجتمع، من دون إلحاق األذى باألفراد المعرضين للمخاطر أو بالبيئة، وقد اّتخذت الدول العربية إجراءات بهذا الشأن. 

واليوم، يكتسب دور المجتمع الدولي في تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة أهمية أكثر من أي وقت مضى. 
وينبغي تفعيل االلتزام العالمي بدعم البلدان النامية من خالل نقل التكنولوجيا واألدوات ذات الصلة، لتمكين المنطقة من 

المضي قدمًا نحو تحقيق هذه األهداف والتعافي من أزمة كوفيد-19 على نحو مستدام.

  آثار جائحة كوفيد-19 على التكنولوجيا
في المنطقة العربية

.ITU, Measuring digital development: Facts and figures, 2019  1
 IOM, IOM and ILO launch joint report on promoting fair and ethical recruitment in a digital world, 2020  2. أقّرت المشاورة السادسة لحوار 

أبو ظبي الدور الذي يمكن أن تؤديه األنظمة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز التوظيف األخالقي.

كشفت الجائحة عن الكثير من الثغرات وأوجه الضعف 
التكنولوجية. وقد أدت تدابير اإلغالق، المنّفذة في جميع أنحاء 

العالم وفي المنطقة العربية الحتواء الجائحة، إلى اختالالت شديدة 
في القطاعات الحيوية. وفي الدول العربية التي كانت لديها بنية 

أساسية رقمية راسخة واتصال جيد باإلنترنت وكانت متقّدمة على 
مسار االبتكار قبل الجائحة، استمرت األعمال التجارية والتعليم 

والتجارة خالل الجائحة. وينطبق ذلك بشكل خاص على دول 
مجلس التعاون الخليجي. ومن األمثلة على ذلك ما تفعله دول 
مجلس التعاون الخليجي من حيث االستفادة من التكنولوجيا 

الرقمية من أجل توفير حماية أفضل للعمال المتعاقدين المؤقتين، 
مثل منصات التوظيف اإللكتروني2. وقد ضمنت خدمات الحكومة 

اإللكترونية، حيثما كانت متاحة، استمرارية تقديم الخدمات، 
والحفاظ على العالقة بين الحكومة والمواطنين. أما الدول العربية 
التي ليست لديها البنية األساسية المناسبة والمنصات أو الخدمات 

اإللكترونية الضرورية لضمان استمرارية العمل في الحكومة والقطاع 
الخاص والمدارس والجامعات وتوفير المعلومات وتقديم الخدمات 
ف. وينطبق ذلك بشكل خاص  األساسية، فبذلت جهودًا مضنية للتكُيّ

على البلدان العربية األقل نموًا والمتضررة من النزاعات.

https://news.itu.int/measuring-digital-development-facts-figures-2019/
https://middleeastandnorthafrica.iom.int/news/iom-and-ilo-launch-joint-report-promoting-fair-and-ethical-recruitment-digital-world
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حّفزت جائحة كوفيد-19 جهود التحّول الرقمي، بوصفها جزءًا من 
الخطط الوطنية لالستجابة. فقد سّرعت أزمة كوفيد-19 الجهود 

الرامية إلى تحقيق التحّول الرقمي في العالم وفي المنطقة العربية، 
بما شمل توسيع نطاق التعليم عبر اإلنترنت، واستخدام الموارد 

الرقمية المفتوحة للتعليم، وتطوير ُنُظم الذكاء االصطناعي، ال سيما 
في القطاع الصحي وفي توظيف العمال المتعاقدين المؤقتين في 
دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير حماية أفضل لهم في العمل.

كذلك، دفعت األزمة الحكومات إلى اتخاذ التدابير الالزمة وحّفزتها 
على االبتكار إليجاد حلول للجائحة. وأصبح دور الحكومة بالغ 

.ITU, WSIS Stocktaking Special Report, 2020  3

األهمية، وبات إلزاميًا أن تكون مرنة وفّعالة في تنفيذ االستجابات 
في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الناس وضمان سالمتهم. ومن 

مت برامج لبناء القدرات  األمثلة على ذلك لبنان ومصر، حيث ُنظِّ
الرقمية لفائدة الموظفين الحكوميين. واستحدثت الكويت برنامج 

Social Watcher، وهو منصة مفتوحة للخدمة المجتمعية على 
اإلنترنت. وتوّفر هذه المنصة لوحة تتبع وتحديثات إحصائية يومية 

لمستجدات كوفيد-19 3. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ قرارات قانونية 
وتنظيمية لتنفيذ آليات إلدارة األزمة وتهيئة بيئة تمكينية لفترة 

ما بعد الجائحة. واسُتحِدثت لوحات متابعة مماثلة في عدة بلدان 
عربية أخرى. 

محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات على فرص التحّول الرقمي

بّينت دراسات مختلفة أن التحّول الرقمي الذي فرضته الجائحة لم يكن شاماًل للجميع، ما وّسع الفجوة الرقمية لدى النساء والفتيات 
بسبب عدم المساواة في الوصول إلى اإلنترنت، وعدم الوعي باألدوات الرقمية، ومحدودية فرص الحصول على تمويل االستثمار 

في التكنولوجيا المتقدمة. لذلك، أضاعت نساء وفتيات كثيرات في المنطقة الفرص التي أتاحها هذا التحّول الرقمي. وأفادت النساء 
والفتيات عن زيادة تعّرضهن لمختلف أشكال العنف على اإلنترنت. 

المصدر: تجميع اإلسكوا.

المشاركة المحدودة في البحوث العالمية

دفعت الجائحة إلى سباق عالمي لتطوير اللقاحات والعالجات المضادة لكوفيد-19. وتعود المشاركة المحدودة للمنطقة العربية إلى 
انخفاض االستثمار في البحث والتطوير، الذي تبلغ نفقاته كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة 0.6 في المائة، وهي أقل من 

نصف القيمة العالمية التي تبلغ 1.7 في المائة. ويبلغ متوسط عدد الباحثين المتفرغين لكل مليون نسمة في المنطقة العربية 577.3، 
مقابل 1,235.4 في العالم. والتفاوتات ملحوظة بين الرجل والمرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي حين 

أن نسبة النساء المسجالت في الدراسات العلمية في العديد من البلدان العربية تقارب نسبة زمالئهن الذكور بل تتجاوزها في بعض 
ر بأقل من 25 في المائة. وعلى سبيل  الحاالت، فإن نسبة اإلناث بين العاملين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي ُتقدَّ

المثال، تتخرج 57 في المائة من النساء في المملكة العربية السعودية من تخّصصات علمية؛ ومع ذلك، ال يمّثلن سوى 16 في المائة من 
 مجموع عدد العاملين في مجال البحث والتطوير. وفي عام 2018، كانت نسبة اإلناث بين العاملين في البحث والتطوير أعلى من 

 30 في المائة في تونس )55.9 في المائة(، والجزائر )41.6 في المائة(، واألردن )36.7 في المائة(، والبحرين )36.5 في المائة(، 
 والكويت )35.5 في المائة(، في حين كانت النسبة أقل من 20 في المائة في المغرب )3.2 في المائة(، واإلمارات العربية المتحدة 

)10.9 في المائة(، والعراق )14.2 في المائة(، وقطر )15.4 في المائة(، والمملكة العربية السعودية )16 في المائة(أ.

وقد ُوضع مؤشر المعرفة العالمي لمساعدة البلدان على فهم متطلبات بناء اقتصادات المعرفة الفعالة والتحديات التي تواجهها. 
وهو يتضمن مؤشرات فرعية تأخذ في االعتبار مؤهالت الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبحث والتطوير 

واالبتكار. وفي عام 2021، حّلت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى في المنطقة العربية )والحادية عشرة عالميًا(، تلتها قطر 
)في المرتبة الثامنة والثالثين عالميًا(، والمملكة العربية السعودية )في المرتبة األربعين عالميًا(. وكان للبلدان العربية أداء أقل في 

المؤشر الفرعي المعني بالبحث والتطوير واالبتكار، حيث لم تسّجل سوى خمسة بلدان معداًل أعلى من المتوسط العالمي )اإلمارات 
العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر(. وكان أداؤها أعلى في المؤشر الفرعي المعني بتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، حيث سّجلت تسعة بلدان عربية معدالت أعلى من المتوسط العالمي )اإلمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين 
والمملكة العربية السعودية وُعمان وقطر ومصر وتونس والمغرب(ب.

المصادر: 

 .UNESCO Institute of Statistics    أ 
 .UNDP and Mohamed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, Global Knowledge Index, 2021 ب

https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/Files/outcomes/draft/WSISStocktakingICTCaseRepository_TheCoronavirusResponseSpecialReport_DRAFT.pdf
http://data.uis.unesco.org/
https://www.undp.org/publications/global-knowledge-index-2021
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التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية

التكنولوجيا أساسيٌة في التصدي لألزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفي تنفيذ جهود التعافي. وقد دفع فيروس كورونا 
ل الرقمي وعّزز االنفتاح والشفافية في العمليات الحكومية. الحكومات إلى اتخاذ التدابير الالزمة، مما سّرع الجهود الوطنية لمواكبة التحوُّ

 .https://e7mi.tn/index.html  4
 .www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation  5
 .https://add.gov.ma/storage/pdf/Avril_NOG_ADD_fr_SITE_VF.pdf  6

 .www.mtcen.gov.tn/index.php?id=14&L=2%27  7
8  المشاورة السادسة لحوار أبو ظبي، اإلعالن المشترك، 2021. 

نشر الخدمات اإللكترونية وتعزيزها في العديد من البلدان . 	
العربية لتسهيل معامالت المواطنين أثناء تفشي الجائحة. 

ل الرقمي مع االنتقال إلى بيئات  في مصر، تسارعت وتيرة التحُوّ
العمل الرقمية الذكية، وتعميم التكنولوجيا الرقمية ومهارات 

اإللمام بها. وُأتيح دفع فواتير الهاتف المحمول إلكترونيًا، وُقّدمت 
حوافز الستخدام المعامالت اإللكترونية وتعزيز الوصول إلى 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية. وفي الجمهورية العربية 
السورية، ُأطلقت بوابة إلكترونية للحكومة اإللكترونية بهدف 
الحد من الخدمات العامة التي تتطّلب حضورًا شخصيًا. وبدأ 

مة من عشر  العمل بنظام للدفع اإللكتروني يتيح 18 خدمة مقدَّ
هيئات عامة. وفي تونس، اسُتحدث تطبيق "إحمي" لتتبع 

وكشف حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19 4. وهو متصل بقاعدة 
البيانات التابعة لوزارة الصحة، ويعتمد على عدة تقنيات منها 
البلوتوث وبروتوكوالت التشفير لحماية المعلومات الشخصية.

دور التكنولوجيا في التعليم أثناء الجائحة

في عدد من البلدان العربية، ابتكرت المدارس والجامعات 
والحكومة أساليب وأدوات وبرامج مبتكرة للحفاظ على 

تشغيل النظام التعليمي. فعلى سبيل المثال، أتاحت المملكة 
العربية السعودية، من خالل قرار وزاري، التعّلم عن بعد 

للجامعات الحكومية والخاصة، واستخدمت أدوات وبوابات 
لضمان استمرار التعليم ألكثر من 7 ماليين طالبأ. وفي 

اإلمارات العربية المتحدة، أتيح التعّلم عن بعد في المدارس 
ومؤسسات التعليم العالي، واسُتكمل بتدريب المعلمين، 

وخدمات النطاق العريض الساتلية المجانية للطالب في 
المناطق التي تفتقر إلى االتصال، واالتصال المجاني باإلنترنت 

المنزلي لألسر غير المتصلة بشبكة اإلنترنتب. وفي البلدان 
التي ال يزال فيها انتشار اإلنترنت منخفضًا وحيث تفتقر أعداد 

كبيرة من األسر إلى األجهزة الالزمة للوصول إلى المنصات 
اإللكترونية، مثل اليمن، اسُتخدمت وسائل اإلعالم اإلذاعية 

التقليدية مثل اإلذاعة والتلفزيون للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الطالبج.

المصادر: 

 .Saudi Ministry of Education, The Saudi MOE, 2020  .أ
ب.  اإلمارات العربية المتحدة، تنفيذ منظومة التعلم عن بعد - كوفيد-19. 

ج.  اليونيسف، حالة الطوارئ الخفية في اليمن: النظام التعليمي يمر بأزمة، 2021.

 صياغــة االســتراتيجيات والسياســات والقوانيــن وتنفيذهــا. . 	
ل   فــي الكويــت، علــى ســبيل المثــال، ُنشــرت اســتراتيجية للتحوُّ

 الرقمــي لغــرض التشــاور العــام بشــأنها، وجــرى تحديــث التطبيق 
 الخــاص ببوابــة مراكــز "ســند" للخدمــات اإللكترونية ليشــمل 

 أكثــر مــن 200 خدمــة إلكترونيــة، والهــدف منــه الحد من 
 الزيــارات الشــخصية أثنــاء الجائحــة. وفــي عــام 2020، اعتمد 
 األردن اســتراتيجية للتحــّول الرقمــي، وكذلــك فعلــت المملكــة 

 العربيــة الســعودية )خطــة العمــل الثالثــة للفتــرة 2024-2020(5، 
 والمغرب )مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في 

 أفــق 2025(6، وتونــس )الخطــة االســتراتيجية الوطنية 
الرقميــة - تونــس 2020(7. وأصــدرت تونــس قوانيــن جديدة 

بشــأن الحكومــة اإللكترونيــة لتســهيل المدفوعــات اإللكترونيــة 
وتبــادل البيانــات والعمــل عــن ُبعــد، ووضعت محــّددًا إلكترونيًا 

وطنيــًا للهويــة. واعتمــدت بلــدان أخــرى اســتراتيجيات مخّصصة 
للــذكاء االصطناعــي، هــي األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة 

وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية. وُتســتخَدم اســتراتيجيات 
االقتصــاد الرقمــي كأدوات للتنويــع االقتصــادي، بمــا فــي ذلك في 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربية الســعودية.

إطــالق مبــادرات رقميــة أو قائمــة علــى التكنولوجيــا لدعم . 	
ســوق العمــل فــي بعــض الــدول العربيــة. لضمان اســتقرار العمل 

فــي القطــاع الخــاص، اســتحدثت اإلمارات العربيــة المتحدة 
"ســوق العمــل االفتراضــي" لمســاعدة اليــد العاملــة األجنبيــة التي 

تأثــرت ســلبًا بتدابيــر التصــدي للجائحــة علــى استكشــاف فرص 
عمــل جديــدة. وُنشــَرت منصــات التوظيــف اإللكترونــي في بلدان 

مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز حمايــة العمــال المتعاقديــن 
المؤقتيــن. وأطلقــت قطــر مبــادرة لدعــم المؤسســات الصغيرة 

لهــا الرقمــي، مــن أجــل زيادة كفاءة  والمتوســطة، وتســهيل تحوُّ
األعمــال التجاريــة أثنــاء الجائحــة وفــي أعقابهــا. وإدراكًا للضرر 

الــذي يلحــق بالعامــالت المهاجــرات علــى نحو خــاص، التزمت 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن خالل إعالن المشــاورة 
الوزاريــة لحــوار أبــو ظبــي 2021، بإجــراء المزيد مــن البحوث 

بشــأن الطلــب الحالــي والمســتقبلي فــي ســوق العمل على 
العامــالت فــي القطاعــات المتصلــة بالتكنولوجيــا والقطاعــات 

التــي تيّســرها التكنولوجيــا وغيرهــا مــن القطاعــات ذات الصلــة. 
والتزمــت أيضــًا بتحديــد وتحليــل الممارســات الجيــدة لتعزيز 

قابليــة العامــالت للتوظيــف والتنقــل والمشــاركة فــي القوى 
العاملــة فــي ممــرات البلدان8. 

https://e7mi.tn/index.html
http://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation
https://add.gov.ma/storage/pdf/Avril_NOG_ADD_fr_SITE_VF.pdf
http://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=14&L=2%27
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/21_11_09 ADD MC Joint Declaration for Circulation - final.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/10/The-Saudi-MOE-Leading-Efforts-to-Combat-Coronavirus-Pandemic-COVID-19.pdf
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/distance-learning-in-times-of-covid-19
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/distance-learning-in-times-of-covid-19
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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المشاركة في أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار في سياق . 	
التصدي للجائحة. شاركت بعض البلدان في إنتاج لقاح مضاد 

لكوفيد-19 أو في البحوث ذات الصلة. فقد دخلت الجزائر ومصر 
في شراكة مع الصين إلنتاج لقاح سينوفاك9، وأقامت اإلمارات 

العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية شراكة 
مع الصين لدعم البحوث المتعلقة باللقاح، بما في ذلك مراحل 

التجارب المتقدمة10. وامتّد االهتمام بالبحوث ليشمل العالجات. 
وشاركت البحرين وُعمان والكويت ومصر والمملكة العربية 

السعودية في تجربة التضامن إليجاد عالج لكوفيد-19 11، والتي 
كانت أكبر تعاون عالمي بين البلدان في تجربة معّشاة ومضبوطة 
بالشواهد لعالجات كوفيد-19. وانضّمت خمسة بلدان عربية، هي 

 ُعمان والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، 

 .Arab News, After Sinovac, Egypt seeks to produce Moderna vaccine locally, 2021    9
 .OECD, COVID-19 crisis response in MENA countries, 2020  10

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-  11
.for-covid-19-treatments

 ISRCTN Registry, Solidarity Trial Plus: An international randomized trial of additional treatments for COVID-19 in hospitalized  12
.patients who are all receiving the local standard of care, 2021

.Vivid Economics, The Greenness of Stimulus Index, 2021  13
14  الهيدروجين األخضر هو وقود الهيدروجين الذي ُينَتج باستخدام الطاقة المتجددة بداًل من الوقود األحفوري. وهو قادر على توفير الطاقة النظيفة للتصنيع 

والنقل وغير ذلك، وناتجه الثانوي الوحيد هو الماء.
www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/bilan-2021/Plan%20de%20relance%20  15

.%C3%A9conomique%202020-2024-fr.pdf
.www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf  16

17  اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.
18  اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.

.ITU, Measuring digital development: Facts and figures, 2019  19

.ITU, Measuring digital development: Facts and figures, 2021  20
Portulans Institute, Network Readiness Index, 2021  21. يغطي المؤشر اثني عشر بلدًا عربيًا.

إلى تجربة "التضامن بَلس" التي تهدف إلى إيجاد عالجات 
إضافية لكوفيد-19 12.

توجيــه مزيــد من االهتمام واالســتثمار نحــو التكنولوجيا . 	
الخضراء. في حين لم تكن تدابير االســتثمار في التكنولوجيا 
الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، جزءًا من االستجابة الفورية 

للجائحة، أدرجتها البلدان في خطط التعافي على المدى البعيد. 
فقد أعلنت المملكة العربية السعودية، مثاًل، عن نيتها التعاون 

مع ألمانيا في ما يتعلق بالهيدروجين األخضر14،13. ولدى األردن 
خطط لتركيب محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية لما ال 

يقل عن 4,000 أسرة فقيرة. ولدى كل من األردن والجزائر خطٌط 
للتنقل باستخدام الطاقة الكهربائية16،15. 

األكثر عرضة لإلهمال
خُلص استعراٌض مفّصل للمنطقة العربية إلى تحديد الفئات االجتماعية التي لن تحقق المقاصد المتعلقة بالتكنولوجيا في إطار الهدف 17 

من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي باتت أكثر عرضة للمخاطر بفعل الجائحة، وهي17:

الفئــات والمناطــق التــي تواجــه فجوة رقمية: فــي المنطقة 
العربيــة، يســتخدم 54.6 فــي المائــة فقط من األشــخاص 

اإلنترنت18، وال تتجاوز نســبة األســر المعيشــية التي تملك 
حاســوبًا 57.1 فــي المائــة19. وتؤثــر الفجــوة الرقمية بين 

المناطــق الحضريــة والريفيــة، وبين الرجال والنســاء 
داخــل البلــدان، علــى إمكانيــة الوصول إلى شــبكة اإلنترنت 

ومــا يتعلــق بهــا مــن خدمــات مختلفة. وفي عام 2020، 
بلغت نســبة النســاء الالتي يســتخدمن الهاتف المحمول 

47 فــي المائــة مقابــل 61 فــي المائــة للرجــال20، مما أثر 
علــى حصــول المرأة على الســلع والخدمات األساســية 

المتاحــة علــى اإلنترنــت، بمــا في ذلــك التعليم والرعاية 
الصحيــة، وحقهــا فــي المشــاركة في الحيــاة العامة. وليس 
مــن الواضــح بعــد كيــف يتغّير هذا المشــهد بســبب الجائحة 

والحاجــة المتزايــدة إلــى االتصال الرقمي.

 األشخاص غير الُملّمين بالتكنولوجيا الرقمية: 
اكتساب مهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية بالغ األهمية 

لالستخدام األساسي لها. وال يزال بعض الناس في 
المنطقة بحاجة إلى التدريب على المهارات األساسية في 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستفادة من 
التكنولوجيا الرقمية. ووفقًا لمؤشر جهوزية الشبكة لعام 
2021، تتراوح قيمة المؤشر الفرعي للمهارات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين 61.25 للمملكة 
العربية السعودية و24.38 للجزائر21.

البلدان ذات مستويات التطور التكنولوجي المنخفضة 
والثغرات القانونية: ال تزال بعض البلدان العربية تفتقر 

إلى األطر التنظيمية واألخالقية التي تحمي األفراد 

https://www.arabnews.com/node/1927101/business-economy
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/
file:
file:
https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414
https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414
https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414
https://www.vivideconomics.com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/bilan-2021/Plan de relance %C3%A9conomique 2020-2024-fr.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/bilan-2021/Plan de relance %C3%A9conomique 2020-2024-fr.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
https://arabsdgmonitor.unescwa.org/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://networkreadinessindex.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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والبيئة من التعرض لألذى نتيجة لالستخدام غير 
المناسب للتكنولوجيا. وقليلة هي البلدان التي تستخدم 
التكنولوجيا الناشئة في تحويل قطاعاتها اإلنمائية، مثل 

الزراعة والطاقة والنقل والصناعة.

األشخاص ذوو اإلعاقة: في المنطقة العربية، ال يستطيع 
األشخاص ذوو اإلعاقة دائمًا الوصول إلى الحواسيب 

واإلنترنت وإلى المضمون اإللكتروني المالئم لحاجاتهم، 
وهم أكثر عرضة لالستبعاد رقميًا.

.www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html  22

الشــباب: ســتتطلب ســوق العمــل فــي مرحلــة مــا بعد 
الجائحــة مجموعــة جديــدة مــن المهــارات قــد ال يتمتــع 

بهــا معظــم الشــباب المنخرطيــن فــي القطــاع غير 
النظامــي، والذيــن يصــل عددهــم ســنويًا إلــى 1.5 مليون 
شــاب وشــابة22. والشــباب الذين يعيشــون في المناطق 

ل  المحرومــة هــم األكثــر عرضــة لإلهمــال علــى مســار التحوُّ
الرقمــي، وقــد قّللــت الجائحــة فــرص حصولهــم على 

التدريــب الالزم.

الثورة الصناعية الرابعة

تعمــل البلــدان علــى تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وتحديــدًا الــذكاء االصطناعــي، مــن خالل اســتراتيجيات 
وهيئــات وطنيــة متخّصصــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك البرنامــج الوطنــي للــذكاء االصطناعــي فــي اإلمــارات العربية المتحــدةأ، والمجلس 
الوطنــي للــذكاء االصطناعــي فــي مصــرب. ويجــري إنشــاء العديــد مــن برامــج وحاضنــات الــذكاء االصطناعــي فــي التعليم العالــي، بما في 

ذلــك كليــة الحاســبات والــذكاء االصطناعــي فــي جامعــة القاهــرةج، وحاضنــة الــذكاء االصطناعــي في جامعة اإلســكندريةد. وهــذه األمثلة 
ليســت جــزءًا مــن جهــود التصــدي للجائحــة إال أّنهــا تبنــي نظامــًا بيئيــًا رقميــًا قويــًا للتخفيــف مــن أثــر الجائحــة. وإذا اعُتمد نهــٌج منّظم 

ومتــدّرج، وتعاونــت البلــدان العربيــة لبنــاء نظــام بيئــي متيــن يدعــم هــذا التحــّول، ســتكون المنطقــة أكثــر قــدرة علــى الصمود في وجه 
األزمــات المقبلة.

المصادر: 

.https://ai.gov.ae/ أ
.https://mcit.gov.eg/en/Artificial_Intelligence ب

.https://cu.edu.eg/Faculties ج
.www.arabfinance.com/en/news/details/egypt-economy/517405 د
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http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html
https://ai.gov.ae/
https://mcit.gov.eg/en/Artificial_Intelligence
https://cu.edu.eg/Faculties
http://www.arabfinance.com/en/news/details/egypt-economy/517405
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  توصيات على مستوى السياسات العامة المتعلقة
  بالتكنولوجيا لضمان تعاٍف شامل للجميع وتحقيق

الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030
ُحّدَدت التوصيات التالية لتسريع تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة ودعم تحقيق باقي األهداف. وترمي هذه 

التوصيات إلى تيسير التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الِمنعة إزاء الصدمات واألزمات في المستقبل23.

ل الرقمي  ضمان الوصول الشامل واآلمن إلى التكنولوجيا، على نحو منصف للرجال والنساء وجميع الفئات السكانية؛ وتسريع التحوُّ
للقطاعين العام والخاص، بُسُبل منها تحسين البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز خدمات النطاق العريض.

إعطاء األولوية واالستثمار في بناء القدرة االستيعابية للسكان، بما في ذلك المهاجرون والالجئون، الستخدام التطبيقات التكنولوجية 
وتكييفها وتخصيصها وتطويرها وفقًا لالحتياجات اإلنمائية.

اعتماد استراتيجيات لتحسين البحث والتطوير، وتعزيز القدرة التكنولوجية المحلية للباحثين والمبتكرين ورياديي األعمال، وال سيما النساء 
والشباب، وشبكات الممارسين، وواضعي السياسات ووسائل اإلعالم.

االستثمار في مجاالت البحث والتطوير التي تقدم حلواًل تكنولوجية للتغّلب على التحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في 
التنمية المستدامة.

تنفيذ التدابير الالزمة للحد من الفجوة بين الجنسين في الوظائف في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خالل 
توفير حوافز للخريجات في هذه المجاالت، وزيادة الوعي العام بهذه المسألة.

تسهيل ظهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشائها وتشجيع ريادة األعمال بأنواعها المختلفة، بما في ذلك ريادة األعمال االجتماعية، 
ومجاالت مثل التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الصحية، من خالل تنفيذ نظام بيئي لريادة األعمال يتيح الوصول إلى االستثمار ويوّفر 

إمكانات النمو واالندماج في سالسل القيمة.

تشجيع استخدام التكنولوجيات الرقمية والناشئة في قطاعات التنمية، بما في ذلك قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والنقل؛ وتعزيز 
الذكاء االصطناعي وبناء بيئة تمكينية له، بما في ذلك من خالل وضع استراتيجيات قطاعية وُأطٍر أخالقية.

زيادة االستثمارات والتعاون اإلقليمي لنقل التكنولوجيا الخضراء، ووضع وتنفيذ المبادئ التوجيهية واآلليات المعنية باستخدام هذه 
التكنولوجيا وشرائها. 

تنشيط االلتزام العالمي بدعم البلدان النامية من خالل األدوات ذات الصلة، بما في ذلك آلية تيسير التكنولوجيا.

آلية تيسير التكنولوجيا 

ُأطِلقــت آليــة تيســير التكنولوجيــا فــي إطــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 لتســخير التكنولوجيــا مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة. وهــي تهــدف إلــى تيســير التعــاون والشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن خــالل تبادل أفضل الممارســات 

والتجــارب والمشــورة فــي مجــال السياســات. ويمكــن أن تســاعد ثــروة المعرفــة المتاحــة مــن خــالل هــذه اآلليــة في تزويــد صانعي القرار 
فــي المنطقــة العربيــة بمعلومــات عــن االبتــكارات والمســارات التكنولوجيــة. 

.https://sdgs.un.org/tfm :المصدر

23  لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على الفصل الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة في اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

https://sdgs.un.org/tfm
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
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  وقائع أساسية عن الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
التكنولوجيا 

العالمالمنطقة العربية

االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 من السكان 
8.1 لكل 100 من السكان كان لديهم اشتراك في 
اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض في عام 2020

23+ في المائة منذ عام 2005

 15.2 لكل 100 من السكان كان لديهم اشتراك في 
اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض في عام 2020

10+ في المائة منذ عام 2005

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 100 من السكان 
54.6 لكل 100 من السكان كانوا من مستخدمي 

اإلنترنت في عام 2019
13+ في المائة منذ عام 2005

51.4 لكل 100 من السكان كانوا من مستخدمي 
اإلنترنت في عام 2019 

8+ في المائة منذ عام 2005

نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول
90.8 في المائة من السكان كانوا مشمولين 

بشبكة الجيل الثالث للهاتف المحمول في عام 2020
3+ في المائة منذ عام 2015

93.1 في المائة من السكان كانوا مشمولين 
بشبكة الجيل الثالث للهاتف المحمول في عام 2020

3+ في المائة منذ عام 2015

نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيا النظيفين
87 في المائة من السكان كان لديهم إمكانية الوصول 

إلى الوقود والتكنولوجيا النظيفين في عام 2019
1+ في المائة منذ عام 2000

66 في المائة من السكان كان لديهم إمكانية الوصول 
إلى الوقود والتكنولوجيا النظيفين في عام 2019

1+ في المائة منذ عام 2000

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة
30.9 في المائة من مجموع القيمة المضافة 

كانت من الصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 
في عام 2018

0.98+ في المائة منذ عام 2000

45.1 في المائة من مجموع القيمة المضافة 
كانت من الصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 

في عام 2018
0.17- في المائة منذ عام 2000

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
0.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ُأنفَقت 

على البحث والتطوير في عام 2018
2+ في المائة منذ عام 2000

1.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ُأنفَقت 
على البحث والتطوير في عام 2018

0.72+ في المائة منذ عام 2000

عدد الباحثين بدوام كامل لكل مليون نسمة
577.3 باحث بدوام كامل لكل مليون نسمة في 

عام 2018
2+ في المائة منذ عام 2000

1,235.4 باحث بدوام كامل لكل مليون نسمة 
في عام 2018

2+ في المائة منذ عام 2000

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة )تم تقريب األرقام(.
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