
 الهدف 17 
من أهداف التنمية المستدامة 

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 

من أجل التنمية المستدامة

التمويل

ت ورقة المعلومات األساسية هذه في البداية من أجل المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2021 وتم تحديثها للمنتدى العربي  ُأعدِّ
للتنمية المستدامة 2022. وقد أعّدها كل من اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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كانت المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة في تمويل أهداف التنمية المستدامة قبل تفّشي جائحة كوفيد-19. فقبل الجائحة، 
بلغ إجمالي االحتياجات التمويلية للمنطقة العربية، والالزمة لتلبية الطلب الوطني على تمويل هذه األهداف، ستة تريليونات دوالر1. 

وتمادت أزمة كوفيد-19 في كشف تدّني مستويات االستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والحماية االجتماعية، وأبرزت ضعف 
الموازين المالية والخارجية، وفاقمت حاالت الطوارئ الصحية واإلنسانية، وزادت أوجه عدم المساواة القائمة. وتفاقم أثر الجائحة 

على تمويل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بسبب عوامل قائمة أصاًل، بما في ذلك محدودية الحّيز المالي، واالعتماد المفرط 
على القطاعات غير المنتجة، وعدم كفاءة الُنُظم الضريبية وقلة إمكانات تعبئة الموارد المحلية، وارتفاع مستويات خدمة الدين. 

كذلك، شهدت المنطقة اتجاهًا مقلقًا بفعل زيادة اإلقراض بشروط غير ميّسرة، وخفض مكّون المنح في المساعدة اإلنمائية الرسمية.

ومن الضروري إيجاد الحيز المالي الالزم لتلبية الحاجة الملّحة إلى تمويل اإلنفاق على الخدمات الصحية واالجتماعية، 
والتخفيف من األعباء المفرطة الناجمة عن التمويل باالقتراض، واالستفادة من خطوط السيولة للحؤول دون اإلعسار 

المالي، وضمان التماسك االجتماعي من خالل الحفاظ على االستقرار االقتصادي والضريبي والنقدي والمالي. وال بد أيضًا من 
اتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز كفاءة اإلنفاق العام وقدرته على استهداف الفئات المناسبة، والعتماد المعادلة المالية والُنُهج 
الُنُظمية المناسبة لتعبئة التمويل بجميع أنواعه )العام، والخاص، والمحلي، والدولي، والجماعي، والمتعدد األطراف، والمبتكر، 

والتقليدي(. ويجب العمل كذلك على دعم االستثمارات، المحلية واألجنبية، من منظور قائم على الحقوق ومراٍع العتبارات 
المساواة بين الجنسين، وذلك للتخفيف من المخاطر الصحية واآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة.

وإضافة إلى معالجة التحديات الملحة التي تواجهها البلدان العربية في تأمين التمويل الالزم على الصعيد الوطني، ينبغي تكييف 
الهياكل االقتصادية العالمية من خالل تعزيز االلتزام بتنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.

 آثار جائحة كوفيد-19 على تمويل أهداف 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية

ع تمويل أهداف التنمية المستدامة، مشروع األطر الوطنية المتكاملة للتشخيص والتمويل )سيصدر قريبًا(. 1  اإلسكوا، لوحة تتبُّ
2  األمم المتحدة، موجز سياساتي: كوفيد-19 والمنطقة العربية: فرصة إلعادة البناء على نحو أفضل، 2020.

3  اإلسكوا، مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية: وقائع وآفاق في المنطقة العربية، 2021-2020.
4  تقديرات اإلسكوا استنادًا إلى نموذج التوقعات االقتصادية العالمية. واستندت المقارنة إلى تقديرات مَنمذجة أعّدتها منظمة العمل الدولية للمناطق األخرى.

5  األمم المتحدة، موجز سياساتي: كوفيد-19 والمنطقة العربية: فرصة إلعادة البناء على نحو أفضل، 2020.
.IMF, Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, 2021  6

7  المرجع نفسه.

ضربت الجائحة المنطقة العربية وسط تحديات تمويلية متعددة، 
منها العجز عن تسديد الدين، وقصور التمويل، وضيق الحيز المالي، 

واألعباء المفرطة الناجمة عن التمويل باالقتراض، عالوة على 
التفاوتات الشاسعة في التمويل.

ضعفت الموازين المالية والخارجية في جميع أنحاء المنطقة في 
ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة. ففي عام 2020، أدت الجائحة إلى 
خسارة 152 مليار دوالر من المكاسب االقتصادية التي كان من الممكن 

تحقيقها في جميع أنحاء المنطقة2. وخسرت أسواق رأس المال العربية 
ما يقارب ربع رأسمالها في غضون ثالثة أشهر فقط بعد تفشي الجائحة. 

وحسب تقديرات اإلسكوا، دفعت األزمة نحو 18 مليون شخص إلى 
براثن الفقر، مما أدى إلى تضخم عدد الفقراء إلى 119 مليون نسمة، 

أي ما يعادل 27 في المائة من سكان المنطقة العربية3. وارتفعت نسبة 
البطالة في إلى 12.5 في المائة في عام 2021، بزيادة قدرها 0.5 نقطة 
مئوية مقارنة بعام 2020، وكانت معدالت البطالة بين الشباب واإلناث 

في المنطقة من األعلى بين جميع المناطق4. وقد تكّبدت المنطقة 
العربية، حسب التقديرات، خسائر بقيمة 20 مليار دوالر تقريبًا في 

اإليرادات الضريبية في عام 2020 بفعل جائحة كوفيد-19: خمسة 
مليارات دوالر من رسوم االستيراد، و15 مليار دوالر من الضرائب 

غير المباشرة األخرى، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وضرائب 
محددة على االستهالك5.

ومن المتوقع أن ينتقل الكثير من القدرات اإلنتاجية إلى القطاع غير 
النظامي، وال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ُيستبعد أن 

تعود إلى القطاع النظامي من دون إجراء تدّخالت محدّدة الهدف على 
مستوى السياسات. وحسب التقديرات األخيرة، انخفض متوسط نسبة 

اإليرادات الحكومية العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة 
من 31.9 في المائة في عام 2019 إلى 28.9 في المائة في عام 2020، 

وُسجل االنخفاض األكبر في ليبيا )بنحو 19 نقطة مئوية(6.

من المرجح أن تزداد الديون، ما يزيد األوضاع سوءًا. فاالستجابة 
لألزمة فاقمت العجز المالي من متوسط قدره 2.8 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019 إلى نحو 9.2 في المائة في 
عام 2020 7. وفقَد المنتجون العرب للنفط، وال سيما اقتصادات دول 

https://www.un.org/ar/coronavirus/covid-19-and-arab-region-opportunity-build-back-better
https://www.un.org/ar/coronavirus/covid-19-and-arab-region-opportunity-build-back-better
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مجلس التعاون الخليجي، إيرادات كبيرة، فتدهور الرصيد األساسي 
من 2.3- في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019 إلى 11- 

في المائة في عام 2020 8. واّتسعت الفجوة بين النفقات واإليرادات 
في البلدان العربية المتوسطة الدخل والبلدان األقل نموًا، حيث 
بلغت 3- في المائة و11- في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

على التوالي، في عام 2020. وتم تمويل هذا العجز من خالل زيادة 
االقتراض وتجديد أرصدة الديون، فوصل الدين العام للمنطقة إلى 

أعلى مستوى له وهو 1.4 تريليون دوالر، أي حوالي 60 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020، بعد أن كان 46 في المائة في 

عام 2019. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر 
من 10 نقاط مئوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 

حوالي 41 في المائة في عام 2020. وفي البلدان العربية المتوسطة 
الدخل، ارتفعت هذه النسبة إلى 91 في المائة، بعد أن كانت 79 في 

8  اإلسكوا، نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية، 2021.
9  المرجع نفسه.

10  اإلسكوا، آثار جائحة كوفيد-19 على االقتصادات العربية: التجارة واالستثمار األجنبي المباشر، 2020.
11  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العالمي، 2021.

12  مجموعــة البنــك الدولــي، تقديــرات موظفــي البنــك الدولــي اســتنادًا إلــى بيانات صندوق النقد الدولي بشــأن ميزان المدفوعات.
.United Nations, COVID-19 social protection and economic policy responses of Governments, 2021  13

المائة في عام 2019، ما يعّرض بعض البلدان المتوسطة الدخل 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي لخطر العجز عن تسديد ديونها9. 

كان من المتوقع أن تنخفض االستثمارات األجنبية المباشرة 
بنسبة غير مسبوقة قدرها 45 في المائة10. وتشير أحدث 

التقديرات لعام 2020 إلى انخفاض كبير في تدفق االستثمارات 
األجنبية المباشرة الواردة إلى بعض البلدان العربية. ففي مصر، 

مثاًل، انخفض تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بنسبة 
35 في المائة بين عامي 2019 و2020 11. ومن ناحية أخرى، أثبتت 

تدفقات التحويالت إلى المنطقة مرونتها نسبيًا، حيث نمت بنسبة 3 
في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.8 في المائة في عام 2019، 

ولكنها أقل نسبيًا من معدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 5.9 في 
المائة على مدى العقد الماضي12.

االحتياجات التمويلية للتصدي لجائحة كوفيد-19 

حســب تقديــرات األمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي، تحتــاج البلــدان الناميــة إلــى مبلــغ إضافــي قدره 2.5 تريليــون دوالر لمواجهة 
أزمــة كوفيــد-19. أمــا االقتصــادات المتقدمــة، فقــد تصــّدت حتــى اآلن للجائحــة باتخــاذ تدابيــر قويــة لمواجهــة التقلبــات الدورية، 

شــكلت 88 فــي المائــة مــن التدخــالت العالميــة، وهــي ممّولــة بشــكل رئيســي مــن خــالل تدابير التوســع المالــي والنقدي التــي تتخذها 
المصــارف المركزيــة لتمويــل الديــون. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لــم تتمكــن البلــدان الناميــة مــن تعبئــة القــدر الالزم من المــوارد المحلية، 

أو االســتفادة من أســواق رأس المال في ظل الشــروط واألحكام وفروق األســعار نفســها.

المصدر: صندوق النقد الدولي، نقاًل عن مؤتمر صحفي عقدته كريستالينا جورجيفا عقب مكالمة جماعية أجرتها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، 2020. 

التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية

لــم تكــن حــزم التحفيــز االقتصادي في المنطقة بالمســتوى . 	
المطلــوب للتصــدي ألثــر الجائحــة. فالحزم التــي قدمتها البلدان 

العربيــة شــّكلت مجتمعــًة 4 فــي المائة مــن ناتجها المحلي 
اإلجمالــي، أي أقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمي البالغ 23 

فــي المائــة13. ووفقــًا ألداة متابعة الحــزم التحفيزية المنّفذة 
اســتجابًة لكوفيــد-19، تنــدرج التدابيــر المّتخذة ضمن ســبع فئات 

واســعة، هي: المســاعدة االجتماعية، والتأمين االجتماعي، 
والدعــم المتعلــق بالصحــة، والقروض والفوائــد الضريبية لألفراد 

ومشــاريع األعمال، وتدابير ســوق العمل، ودعم السياســات المالية 
للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة وغيرها من المؤسســات، ودعم 

السياســات العامة، بما في ذلك التوســع المالي واإلنفاق على 
البحــث والتطويــر والحلول الرقمية المســتقاة مــن تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بشــكل أساســي.

كانت معظم التدابير مجّزأة وتفتقر إلى التنسيق والفعالية بفعل . 	
الحيز المالي المحدود الذي لطالما أعاق جهود التنمية المستدامة 
في المنطقة. ففي حين استعانت معظم البلدان العربية بالموارد 

المتاحة لتنفيذ حزم التحفيز المالي، لجأ بعضها، مثل الجزائر، إلى 
ف مع البيئة الجديدة الناتجة عن تدهور أسعار النفط،  التقّشف للتكيُّ

والتي تزامنت مع تفّشي الجائحة. في الوقت نفسه، قامت بلدان 
أخرى، منها المملكة العربية السعودية، بزيادة الضرائب بعد تقديم 
حوافز مالية كبيرة. وفي بعض الحاالت، هدفت تدابير االستجابة 

إلى دعم األسواق والتخفيف من القيود النقدية من أجل تعزيز 
قطاع الصحة، ودعم الشركات، ومساعدة األسر المعيشية واألفراد. 
وفي حاالت أخرى، ُوضعت تدابير مالية وصناديق أو أدوات خاصة 

لحشد التبرعات في بلدان منها الجزائر، وجزر القمر، ودولة فلسطين، 
والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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االجتماع الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية في فترة كوفيد-19 وما بعدها

فــي محاولــة للتصــدي للجائحــة علــى نحــو شــامل وعالمــي، شــاركت عــدة بلــدان عربيــة في االجتمــاع الرفيع المســتوى المعنــي بتمويل 
ــم فــي ســياق جائحــة كوفيد-19 من أجــل التصدي لها  التنميــة فــي فتــرة كوفيــد-19 ومــا بعدهــا، وهــو أكبــر تجّمــع لقــادة العالــم ُينظَّ

والحفــاظ علــى الزخــم الــالزم لتمويــل خطــة التنميــة المســتدامة لعام 2030.

وقــد عــرض هــذا االجتمــاع قائمــًة مــن خيــارات السياســات المعنيــة بتمويــل التنميــة، والتــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة ملحق ضــروري لخطة 
عمــل أديــس أبابــا لعــام 2015. وال تــزال عــدة مقترحــات متوقفــة إلــى حــد كبيــر علــى قــرارات ُتتَخــذ خــارج نطاق األمم المتحــدة، بما في 

ذلــك قــرارات مجموعــة العشــرين ولجنــة بــازل ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وصنــدوق النقد الدولي.

 .www.un.org/en/coronavirus/hle-financing-development :المصدر

وفــي المنطقــة العربيــة، لــم يحصــل أي تنســيق إقليمي ولم ُيعقد 
اجتمــاع إقليمــي رفيع المســتوى لمناقشــة الحــزم التحفيزية وخطط 

االســتجابة لجائحة كوفيد-19. وقد أدى عدم التنســيق بشــأن 
حجــم الحــزم التحفيزيــة وتوقيتهــا إلى الحد مــن آثارها المضاَعفة 
والتخفيــف مــن انعكاســاتها علــى النمو االقتصادي والعمل. وســاهم 

عــدم التنســيق بيــن البلــدان العربية أيضــًا في إضعاف أثر الحزم 
التحفيزيــة، وجعــل البلــدان المنخفضة والمتوســطة الدخل في 

المنطقــة العربيــة فــي وضــع أضعــف من البلــدان المرتفعة الدخل في 
العالــم ألن 90 فــي المائــة مــن الحــزم التحفيزيــة العالمية تديرها بلدان 

مرتفعة الدخل.

الشــكل 1. توزيع الدعم المالي حســب فئات السياسات )النسبة المئوية(

المساعدة
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الشــكل 2. الدعم المالي الحكومي في البلدان العربية منذ بداية الجائحة )نســبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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المصدر: األمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19.

مالحظة: تعني “السياسات المتعددة” أن مقدار الدعم المفّصل لكل تدبير من تدابير السياسات غير متاح. ولمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على قسم األسئلة واألجوبة 
في أداة متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19.

https://tracker.unescwa.org/?p=1
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 توصيات على مستوى السياسات العامة المتعلقة 
 بالتمويل لضمان تعاٍف شامل للجميع وتحقيق الهدف 17 

من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

14  اإلسكوا، مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية: وقائع وآفاق في المنطقة العربية، 2021-2020.
15  لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على الفصل الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة في اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

 16  من اآلليات التي يجري تفعيلها في البلدان الرائدة مبادرة اإلسكوا لتآزر المانحين من أجل مقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة 
)يمكن االطالع على اإلسكوا، آلية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي، 2021(.

بات ضروريًا أن تمضي البلدان العربية والمجتمع الدولي قدمًا في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وأن تتخذ التدابير التصحيحية الالزمة 
للوفاء بالتوصيات الواردة فيها. والبلدان العربية بشكل خاص بحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، نظرًا للنقص المتوّقع في التمويل 

الخارجي. وإّن كاّلً من التجّنب الضريبي والتهرب الضريبي والمالذات الضريبية وممارسات التخطيط الضريبي العدواني يقّلل من اإليرادات 
الوطنية ويتسّبب بتآكل القاعدة الضريبية، بينما الفساد والجرائم المالية تغّير وجهة الموارد وتحول دون استثمارها في التنمية المستدامة. 
كما أّن هذه االنتهاكات تلغي األثر اإليجابي لالستثمارات العامة والخاصة والمساعدة الدولية14. ويشكل التصدي لها أولوية بالنسبة للمنطقة، 

ويمكنه أن يقلل من أوجه عدم المساواة وأن يؤثر إيجابيًا على الثقة في المؤسسات وأن يعّزز االستقرار االجتماعي والسياسي.

وفي ما يلي توصيات رئيسية على مستوى السياسات من أجل النهوض بتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية15:

تعزيز تقديم المنافع والخدمات العامة التي تستهدف جهَتي اإليرادات والنفقات في الميزانيات الوطنية، من خالل تحسين كفاءة 
اإلنفاق االجتماعي العام واالستثمارات العامة. وفي موازاة ذلك، تحسين اإلنصاف والتدّرجية في فرض الضرائب وتحسين إدارتها 
واالمتثال لها، بهدف الحد من التدفقات المالية الناجمة عن الممارسات الضريبية غير المشروعة، وزيادة تحصيل اإليرادات الضريبية.

وضع أطر وطنية متكاملة للتمويل، للوصول إلى جميع مصادر/أساليب تمويل أهداف التنمية المستدامة واستغاللها، بما في ذلك 
تعبئة التمويل العام والخاص من مصادر محلية وأجنبية، وإعادة تقييم النفقات الضريبية؛ ووضع توجيهات بشأن حسابات رأس المال للحد 

من التدفقات الناتجة من المضاربة المالية، والتخفيف من التفاوت في قيمة العمالت في أوقات االزدهار واالنكماش االقتصادي 
على السواء، وتقليل التدفقات الخارجة إلى أدنى حد ممكن أثناء األزمات.

مواءمة السياسات المالية وميزانيات الدول مع األطر الوطنية المتكاملة للتمويل، واالستراتيجيات المتوسطة األجل لإليرادات، وأطر 
اإلنفاق المتوسطة األجل مع االلتزام بشكل عام بتحسين اإلدارة المالية العامة.

ر المناخ، والنظم الغذائية، لتحقيق وتسريع االنتقال  تغيير الحوافز العامة في مجاالت متعددة، مثل الطاقة والوقود األحفوري، وتغيُّ
نحو أنماط االستهالك المستدامة، وإتاحة الحيز المالي الالزم لإلنفاق االجتماعي من أجل وضع ميزانيات مراعية ألهداف التنمية 

المستدامة وخاضعة للمساءلة.

اعتماد مبادلة الديون بوصفها أداًة مبتكرة للتمويل، من أجل تحرير الحيز المالي الالزم لتقديم النفقات األساسية16. وهذا الَنهج مفيد 
أيضًا لتسريع التعافي من الجائحة على نحو مراع للبيئة وشامل للجميع، بعد أن أسفر ارتفاع الديون الخارجية وخدمة الدين في جميع 

أنحاء المنطقة عن خفض اإلنفاق على العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

تطوير السياسات األولية واألطر التنظيمية الالزمة لتوفير الحوافز المناسبة للشركات وحشد االستثمارات الخاصة، بما في ذلك تطوير 
األطر الكفيلة بتسريع التحّول إلى االستثمار في الصحة والتعليم وسائر االستثمارات الموّجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضع خارطة طريق إقليمية متكاملة لتوفير حلول لمكافحة الفساد وغسل األموال من أجل حماية فعالية تدابير التحفيز، وشفافية 
وسالمة المشتريات العامة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغيرها من األنشطة االحتيالية، بما في ذلك عن طريق تبادل 

المعلومات عن الملكيات النفعية، ومكافحة التجاوزات الضريبية والتخطيط الضريبي العدواني، ومضاعفة الجهود من أجل التعاون 
الدولي وبناء القدرات في المجال الضريبي، وضمان استرداد األصول المنهوبة، كما عرضها الفريق الرفيع المستوى المعني بتعزيز 

المساءلة والشفافية والنزاهة في الشؤون المالية الدولية من أجل تحقيق خطة عام 2030، إضافة إلى معالجة التحديات الضريبية 
 الناجمة عن الرقمنة.



6

وقائع أساسية عن الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة – 
التمويل

ارتداد التمويل

.ESCWA, The State of Financing for Development Report, 2018  17
18  اإلسكوا، التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية، 2018.

19  اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.
 Arab Monetary Fund, Withdrawal of correspondent banking relationships )CBRs( in the Arab region: recent trends and  20

.thoughts for policy debate, 2016
21  اإلسكوا، بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية: التعاون اإلنمائي الدولي، 2019.

.ESCWA, The State of Financing Development in the Arab Region, 2018  22
.The World Bank, Remittance Prices Worldwide  23

ال تزال المنطقة العربية تشهد ارتدادًا في التمويل يصل إلى 2.5 دوالر في المتوسط مقابل كل دوالر تكسبه المنطقة في التمويل 
العابر للحدود، كما يتضح من تحليل تعّرض المنطقة للمخاطر للفترة 2016-2012 17.

التدفقات المالية غير المشروعة
تكّبدت المنطقة، حسب التقديرات، 77 مليار دوالر من الخسائر السنوية المرتبطة بالتمويل غير المشروع بين عامي 2008 و2015 18.

نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
تتفاوت نسب اإليرادات الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين البلدان الغنية بالنفط والبلدان الفقيرة بالنفط في المنطقة 

العربية. ففي عام 2017، مثاًل، بلغت النسبة 2.95 في المائة في العراق و4.86 في المائة في قطر مقارنة بنسبة 21.82 في المائة 
في المغرب و21.92 في المائة في تونس19.

إزالة المخاطر بشكل عشوائي
 أدت ظروف متعددة إلى إزالة المخاطر بشكل عشوائي في المنطقة، حيث أبلغت 35 في المائة من المصارف العربية عن تراجع 

في عالقاتها مع المصارف المراسلة خالل الفترة 2015-2012 20.

اإلقراض غير الميّسر كحصة من المساعدة اإلنمائية الرسمية
تتزايد حصة اإلقراض غير الميّسر، مما يثير تساؤالت عما إذا كانت المساعدة اإلنمائية الرسمية نفسها عاماًل مساهمًا في تراكم 

ديون المنطقة خالل الفترة 2017-2010.

وال تزال المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ضئيلة21.

ارتفاع تكاليف معامالت التحويالت
تبلغ كلفة التحويالت المالية في المتوسط أكثر من 7.1 في المائة في عام 2020، أي أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية من المتوسط 

العالمي. وتؤثر الكلفة المرتفعة لقنوات التحويالت المالية على حياة أكثر من 26 مليون أسرة مهاجرة في المنطقة23،22.
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العالمالمنطقة العربية

التحويالت الشخصية الواردة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي24

2.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
كانت تحويالت شخصية واردة في عام 2019

1- في المائة منذ عام 2005

0.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
كانت تحويالت شخصية واردة في عام 2019

2+ في المائة منذ عام 2005

التجارة البينية العربية
تقارب نسبة التجارة البينية العربية في السلع 13 في المائة، ولكنها تظل أقل بكثير من نسبة التجارة بين دول االتحاد األوروبي 

)64 في المائة( وبين دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا )24 في المائة(25.

24  اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.
25  اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

22-00091E/ESCWA/RFSD/2022/INF.7
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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.
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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
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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://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
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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.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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  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.
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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(.

E/ESCWA/RFSD/2022/INF.6 22-00076
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  الهدف 17
من أهداف التنمية المستدامة

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية

من أجل التنمية المستدامة

البيانات

ت ورقة المعلومات األساسية هذه في البداية 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 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، والمنظمة الدولية للهجرة.
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تحتــاج البلــدان إلــى بيانــات ذات نوعيــة جيــدة وآنّيــة وقابلــة لالســتخدام مــن أجل تحديد أولوياتها، واتخاذ خيــارات مبنية على 
المعرفــة، وتنفيــذ سياســات أفضــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتجهــد البلــدان العربية، عن طريق أجهــزة اإلحصاء الوطنية، 

إلنتــاج بيانــات ُيسترَشــد بهــا فــي العمــل علــى تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة واألولويات الوطنية ورصد التقدم. وقد ُســجل 
تقــّدٌم كبيــر فــي توافــر البيانــات فــي الســنوات األخيــرة. كما تســتفيد البلــدان العربية على نحو متزايد من االســتعراضات الوطنية 

الطوعيــة كفــرص لتوســيع نطــاق جمع البيانات وتحســين نوعيتها.

غيــر أّن ثغــرات كبيــرة ال تــزال تشــوب توافــر البيانــات فــي مجــاالت عديدة متصلة بالتنمية المســتدامة فــي البلدان العربية. 
وتتعلــق التحديــات الرئيســية بنوعيــة وتواتــر المعلومــات اإلحصائيــة المنَتجــة علــى الصعيد الوطني، وإمكانيــة مقارنتها على 

الصعيــد الدولــي، فضــاًل عن شــفافية البيانات وإمكانيــة الحصول عليها.

ويشــكل عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة ومفّصلة عن األشــخاص ذوي اإلعاقة وكبار الســن والنســاء والفتيات والالجئين 
والمهاجريــن والنازحيــن والفئــات األخــرى المهمشــة واألكثــر عرضــة  للمخاطــر عقبــًة كبيرة على مســار التنمية فــي المنطقة العربية. 
فمــن دون بيانــات متينــة، ال يمكــن وضــع الخطــط الالزمــة وال تخصيــص مــا يكفــي من الموارد لتحقيق أهــداف البرامج والخدمات 
ووصولهــا إلــى الفئــات الســكانية المســتهَدفة. ويحــّد ذلــك مــن قدرة البلدان على االســتجابة ألزمات مثــل جائحة كوفيد-19، وعلى 
تحديــد األولويــات فــي العمــل وتخصيــص المــوارد، وعلــى وضــع تدابيــر لالســتجابة ال ُيهَمل فيها أحد. وبالتالــي، فإن إنتاج بيانات 

آنيــة وعاليــة الجــودة ومفّصلــة ليــس مجــرد ركيــزة تقنيــة مــن ركائــز العمل علــى تنفيذ خطة التنمية المســتدامة لعام 2030، بل 
ركيزة سياســية أيضًا، ألنه أساســي لضمان الشــمول والعدالة ولتعزيز الِمنعة المؤسســية والمجتمعية إزاء الصدمات التي قد 

يحملها المســتقبل.

  آثار جائحة كوفيد-19 على جمع البيانات
في المنطقة العربية

 ESCWA, Effect of COVID-19 on price and expenditure statistics, 2020; and the World Bank, Monitoring the state of statistical operations  1
.under the COVID-19 pandemic, 2020

ِلحــَق ضــرر كبيــر بــأداء أجهــزة اإلحصــاء الوطنية فــي جميع 
أنحــاء المنطقــة1. وقــد أّثــرت إجــراءات اإلقفــال وتدابير الطوارئ 

علــى عمــل أجهــزة اإلحصــاء، وال ســيما العمليــات التــي تتطلــب 
جمــع بيانــات ميدانيــة. فبفعــل الجائحــة، توّقفــت عمليــات مســوح 

وتعــدادات األســر المعيشــية. ونتيجــة لألزمــة، توّقــف نحــو 80 
فــي المائــة مــن أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة، بشــكل كلــي أو جزئي، 

عــن جمــع البيانــات وجهــًا لوجــه. ووحدهــا نســبة 20 فــي المائة 
مــن األجهــزة واصلــت أنشــطتها التحضيريــة للتعــدادات الســكانية، 

 وقامــت نســبة 80 فــي المائــة منهــا بتعليــق أنشــطتها لمــا بعــد 
2021-2022 أو لــم تعلــن عــن خطــط الســتئنافها. وأشــار 69 فــي 

المائــة مــن البلــدان العربيــة إلــى أّن الجائحــة أّثــرت ســلبًا على 
إمكانيــة عملهــا علــى إحصاءات األســعار.

وبشــكل متكــّرر، أصــاب التعطيــل ُأطــر التعــاون وآليــات التنســيق 
والشــراكات مــع الــوزارات التنفيذيــة، وكذلــك مــع المنِتجيــن من 

القطــاع الخــاص والهيئــات التمويليــة، والتــي تهــدف جميعهــا إلــى 
إحــراز تقــّدم فــي تنفيــذ خطــة عــام 2030، مما قــّوض الجهود 

المبذولــة لرصــد بيانــات أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد ازدادت 
حــاالت التعطيــل هــذه حــدًة مــن جــّراء انعدام االســتقرار في عدد 

مــن البلــدان العربيــة، مثــل الســودان والصومــال وليبيــا واليمن. 
واّتســعت آثــار هــذا التعطيــل المتزايــد نطاقــًا حتــى طالــت جميع 

أنحــاء المنطقــة، ونجمــت عــن تغييــر ُوجهــة الجهــود وتركيزهــا علــى 
تنفيــذ اســتجابات فوريــة وإنســانية لمعالجــة اآلثــار المترتبــة علــى 

 الجائحــة. وقــد أســفر ذلــك عــن إبطــاء الجهــود الرامية إلى 
مواءمــة األطــر اإلحصائيــة المرتبطــة بالخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة 

الطويلــة األجل.

وأبــرزت األزمــات المعّقــدة التــي أشــعلتها الجائحــة الثغــرات التــي 
تشــوب البيانــات، وســّلطت الضــوء علــى أهميــة التنســيق وتبــادل 
البيانــات بيــن مختلــف الــوزارات والمؤسســات. وفــي ظــل غياب 

منظومــة إحصائيــة متماســكة ومتكاملــة ال تســتثني أحــدًا فــي 
معظــم البلــدان العربيــة، حالــت صعوبــات عديــدة دون االســتجابة 

بفعاليــة لألزمــة. وكشــفت الجائحــة عــن الحاجــة إلــى مؤشــرات 
جديــدة تقيــس القــدرة علــى إجــراء تقييمــات ســريعة فــي أي 

وقــت كان. وكان ذلــك واضحــًا بشــكل خــاص فــي حالــة البيانــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، البالغــة األهميــة بالنســبة لقطــاع الصحــة، 

والتــي كان مــن شــأن توافرهــا زيــادة فعاليــة الجهــود المبذولــة 
للتصــدي لألزمــة الصحيــة.
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التدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية

قامــت أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة فــي جميع أنحــاء المنطقة . 	
بتكييــف أنشــطتها المخطــط لهــا ســابقًا اســتجابة للجائحــة، 

واتخــذت تدابيــر مبتكــرة لجمــع البيانــات. وتشــمل هــذه التدابير 
تغييــر التواريــخ المحــددة لجمــع البيانــات، وتنظيــم إجراء 

دراســات اســتقصائية جديــدة، واعتمــاد أدوات جديــدة لجمع 
البيانــات، واالســتفادة مــن البيانــات اإلداريــة في بلــدان مثل ُعمان 

ودولــة فلســطين ولبنــان والمغــرب. وقامــت نســبة 44 فــي المائة 
مــن أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة المشــمولة بالدراســات بتغيير 
أنشــطة جمــع البيانــات المقــّررة أو تكييفهــا حســب الظروف 
الناتجــة مــن الجائحــة. ونتيجــة لذلــك، تم تعديل الدراســات 

االســتقصائية الموضوعــة بالفعــل لتتضمــن أســئلة جديــدة. 
وأصبحــت البيانــات اإلداريــة ُتســتخَدم على نطاق أوســع، 

وبــات إجــراء الدراســات االســتقصائية عبــر الهاتف أكثــر الُنُهج 
اســتخدامًا لتحليــل أوجــه الجائحــة أو رصدها. 

تبحــث أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة فــي اعتمــاد مصادر جديدة . 	
للبيانــات وإقامــة شــراكات جديــدة لتطويرهــا. ومنــذ بداية 

الجائحــة، أقامــت هــذه األجهــزة شــراكات جديــدة لتعزيز جهود 
جمــع البيانــات بيــن أجهــزة اإلحصــاء الوطنية والــوزارات المعنية 

باالتصــاالت وغيرهــا، وذلــك فــي ُعمــان ولبنــان والمغرب. ومن 
بيــن جميــع الشــراكات الجديــدة، أقيمــت نســبة 45 فــي المائة من 
الشــراكات مــع القطــاع العــام، و34 فــي المائــة مع شــركاء دوليين، 

و18 فــي المائــة مــع القطــاع الخــاص. غيــر أن ما يقــارب ربع أجهزة 
ذ ســوى  اإلحصــاء الوطنيــة لــم ُيِقــم أي شــراكات جديــدة. ولم ُتنفَّ
بضــع دراســات اســتقصائية خــالل عــام 2021 في بعــض البلدان. 

واســتأنفت أجهــزة اإلحصــاء الوطنيــة إجراء بعض الدراســات 
االســتقصائية عــن األســر المعيشــية باعتمــاد تدابيــر احترازيــة في 

العمليــات الميدانيــة المنّفــذة وجهــًا لوجه. 

يعمــل عــدد مــن البلــدان العربيــة علــى تعزيــز الجهــود الرامية إلى . 	
زيــادة إتاحــة البيانــات، وذلــك مــن خــال اعتماد أدوات جديدة 

لنشــر البيانــات، كلوحــات المعلومــات القائمــة علــى اإلنترنت 
علــى ســبيل المثــال. قامــت 93 فــي المائــة تقريبــًا من أجهزة 

اإلحصــاء الوطنيــة فــي المنطقــة بإنشــاء منصــات وطنيــة للبيانات، 
أو شــرعت فــي التخطيــط إلنشــائها، وذلــك لتلبيــة االحتياجــات من 
البيانــات الحكوميــة والبيانــات العامــة. وفــي الوقــت نفســه، يمكن 
أن تفتــح الجائحــة آفاقــًا جديــدة للشــفافية وتبــادل البيانــات بين 

مختلــف أصحــاب المصلحة.
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 توصيات على مستوى السياسات العامة المتعلقة 
 بالبيانات لضمان تعاٍف شامل للجميع وتحقيق الهدف 17 

من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

2  لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على الفصل الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة في اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.
.Sustainable Development Solutions Network, Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals, 2015  3

.Statistical Commission, Data Disaggregation and SDG Indicators: Policy Priorities and Current and Future Disaggregation Plans, 2019  4

ُ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 المستقبل2.

تطوير التشريعات اإلحصائية وتحديثها، بما يتماشى مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، لتفويض أجهزة اإلحصاء الوطنية أن 
تضطلع بدورها الجديد، بوصفها "الجهة الرئيسية المديرة للبيانات"، وذلك في اعتماد أساليب جديدة لجمع البيانات؛ وإقامة شراكات 

جديدة؛ ونشر البيانات المشمولة في المنظومة اإلحصائية بكل شفافية؛ وتنسيق المعلومات الوطنية والتحّقق منها، بما ال يقتصر على 
اإلحصاءات الرسمية؛ ودمج المعلومات الجغرافية المكانية والبيانات الضخمة.

تعزيز برامج محو األمية اإلحصائية لتشجيع استخدام البيانات واتخاذ القرارات القائمة على األدلة، عن طريق إشراك مختلف أصحاب 
المصلحة في رصد السياسات والتدخالت وتقييمها؛ وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات من خالل اعتماد سياسات البيانات المفتوحة؛ 

وتطوير التحليالت المشتركة بين القطاعات للحؤول دون إهمال أحد.

زيادة الدعم المقّدم لجمع البيانات وتلبية االحتياجات في مجال تنمية القدرات، على النحو المنصوص عليه في االستراتيجيات الوطنية 
لتطوير اإلحصاءات، وذلك في الفئات الرئيسية الست التالية والضرورية إلنتاج إحصاءات ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة، وهي: برامج 

الدراسات االستقصائية الوطنية؛ والتعدادات التي ُتعد كل عشر سنوات؛ والبيانات اإلدارية، بما في ذلك ُنُظم التسجيل المدني وإحصاءات 
األحوال المدنية؛ واإلحصاءات االقتصادية، بما يشمل الحسابات القومية؛ وتطوير البيانات الجغرافية المكانية؛ والرصد البيئي3.

اللحاق بركب ثورة البيانات عن طريق استخدام مصادر جديدة للبيانات، واعتماد أساليب مبتكرة إلنتاج اإلحصاءات واستخدامها، وتحديث 
السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية، ودمج البيانات اإلحصائية والجغرافية المكانية، واستخدام البيانات الضخمة وغيرها من البيانات 

لإلحصاءات ذات التواتر العالي، بما يشمل ربط البيانات الجزئية المستَمدة من الدراسات االستقصائية والمصادر اإلدارية من خالل سجالت 
األشخاص والشركات، وإقامة شراكات مع جهات أخرى معنية بإنتاج البيانات واستخدامها.

إعطاء األولوية إلنتاج بيانات عالية الجودة، وآنّية، ومفّصلة حسب الدخل والجنس والسن واالنتماء العرقي واإلثني وحالة الهجرة ونوع 
اإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالسياقات الوطنية؛ وإعداد بيانات مفّصلة حسب حالة النزوح القسري 

ألهداف التنمية المستدامة الـ 12 ذات األولوية4.

إنشاء منصات وطنية لإلبالغ وتفعيلها بالكامل، مع استخدام البيانات الضخمة بشكل شفاف ومّتسق، وإيجاد قنوات للتنسيق بشكل 
منهجي بين جميع مصادر البيانات، وذلك لزيادة تدفق البيانات وتالفي إهدار الموارد وازدواجية الجهود.

حّث األمم المتحدة والمجتمع الدولي على زيادة الدعم الفني المقّدم ألجهزة اإلحصاء الوطنية، والنهوض بالشراكات مع األوساط 
األكاديمية والقطاع الخاص لتعزيز االبتكار واستخدام التكنولوجيات واألدوات والمنهجيات الجديدة في جمع البيانات وتحليلها، بما 
يشمل بناء قدرات هذه األجهزة من أجل اعتماد التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات النازحين داخليًا، وإدراج هذه اإلحصاءات في 

اأُلطر اإلحصائية الوطنية.
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  وقائع أساسية عن الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
- البيانات

5  اإلســكوا، المرصــد العربــي ألهــداف التنميــة المســتدامة - رصــد التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة وتوفر البيانــات )جرى االطالع عليها 
فــي 26 كانون الثاني/يناير 2022(.

6  المرجع نفسه.

7  المرجع نفسه.

وفقًا لإلطار الرسمي للمؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة، ارتفعت المؤشرات المتاحة للمنطقة العربية في قاعدة البيانات 
العالمية ألهداف التنمية المستدامة من 35 في المائة في عام 2020 إلى 42 في المائة في عام 2021 5.

الشــكل 1. تغطية مؤشــرات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.

بالنســبة للهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، علــى ســبيل المثــال، تحّســن توفــر البيانــات الكافيــة )نقطتــان بيانيتــان أو أكثــر( 
 مــن 19 فــي المائــة فــي عــام 2020 إلــى 41 فــي المائــة فــي عــام 2021؛ فــي حيــن انخفــض عدم توفــر البيانات لهــذا الهدف من 

66 فــي المائــة إلــى 54 فــي المائــة في الفترة نفســها6.

الشــكل 2. تغطية مؤشــرات الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
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2021
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.

ُيعزى التحسن اإلقليمي بشكل رئيسي إلى تعزيز تدفق البيانات الُقطرية إلى قاعدة البيانات العالمية ألهداف التنمية المستدامة، 
الذي زاد بنسبة 5 في المائة من عام 2020 إلى عام 2021 7. غير أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود وبناء القدرات لزيادة 

توفر البيانات والحد من أساليب التقدير والنمذجة، حيثما أمكن ذلك.

الشــكل 3. التقدم في تدفق البيانات الُقطرية المتاحة إلى قاعدة البيانات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.
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ازداد إصدار البيانات الوطنية بشأن أهداف التنمية المستدامة على مر السنين في المنطقة العربية. وفي عام 2019، لم يكن هناك 
سوى تسعة بلدان نشرت بياناتها بشأن أهداف التنمية المستدامة على مواقع أجهزة اإلحصاء الوطنية على شبكة اإلنترنت. وقد 

التزمت اإلسكوا بتطوير منصات وطنية لإلبالغ، بالتعاون مع أجهزة اإلحصاء الوطنية، لتسهيل الوصول إلى بيانات أهداف التنمية 
المستدامة، التي يمكن االطالع عليها من خالل المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة. وبحلول نهاية عام 2021، كانت اإلسكوا 

قد عملت مع 15 بلدًا عربيًا، هي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والسودان، والصومال، والعراق، وُعمان، 
وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

ويبين الشكل 4 األثر الكبير للتعاون المشترك بين اإلسكوا وأجهزة اإلحصاء الوطنية لتحسين توفر البيانات الوطنية وجودتها. 
ويبين أيضًا الزيادة قبل تنقيح البيانات )أي على مستوى البيانات األساسية( وبعد ذلك. 

الشــكل 4. زيادة عدد المؤشــرات المتاحة على منصات اإلبالغ الوطنية 
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.

يبين تحليل اإلسكوا ألداء البلدان أن جمع البيانات عن 73 مؤشرًا من المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتي يمكن تفصيلها حسب 
الجنس ما زال يتحّسن على مر السنين. غير أن البلدان ال تزال تنشر هذه المؤشرات في مجاميع بداًل من تفصيلها حسب الجنس. على 

سبيل المثال، تحتل مصر المرتبة األولى في هذا المجال، بعد أن حّسنت نشر مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما في ذلك البيانات 
المفّصلة حسب الجنس، بنسبة 14 في المائة في سنة واحدة من عام 2020 إلى عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة في قاعدة البيانات 

العالمية ألهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، ال تزال العديد من البيانات المفّصلة المتاحة غير منشورة.

الشــكل 5. توفر مؤشــرات المســاواة بين الجنسين موزعة في مجاميع ومفّصلة حسب الجنس )بالنسبة المئوية(
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.
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تتوفر بيانات كافية على المستوى الُقطري بشأن 61 في المائة فقط من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة باألطفال في 
المنطقة العربية، مما يتيح تحليل االتجاهات. وتسّجل مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي النسبة األقل لتوفر هذه البيانات8.

الشــكل 6. توفر البيانات عن مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة المتعلقة باألطفال والبالغ عددها 50 مؤشرًا
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المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.

كثيرًا ما تقع أجهزة اإلحصاء الوطنية في حلقة مفرغة من ضعف اإلحصاءات، حيث أدى الوعي والتقدير المحدودين ألهمية البيانات 
إلى عدم كفاية التمويل وإلى الموافقة على ميزانيات برامج اإلحصاءات في وقت غير مناسب. وقد قامت 8 بلدان عربية فقط من 

بين 22 بلدًا عربيًا بتحديث استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات وبالموافقة عليها، ونشرت هذه االستراتيجيات على اإلنترنت9. 
وال يزال لدى العديد من البلدان المتبقية مشاريع خطط قيد النظر للموافقة عليها.

وعالوة على ذلك، فإن التشريعات اإلحصائية الوطنية في ما يقرب من نصف البلدان العربية قديمة، إذ أقّرت اللجنة اإلحصائية 
المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية في عام 1994. ولدعم البلدان في تحسين تشريعاتها اإلحصائية، نشرت اللجنة دليل القانون 

العام لإلحصاءات الرسمية في الدول العربية10.

وأّثرت جائحة كوفيد-19 على تنفيذ العديد من الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن التي كان من 
المخطط إجراؤها في المنطقة. فقد أرجأ ما مجموعه 11 بلدًا، هي اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان 
والصومال والعراق وُعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، تعدادات السكان والمساكن التي كان من المقرر إجراؤها في 

ذ دراسات استقصائية أخرى لألسر المعيشية بشكل دوري ومنتظم . وقد تأّخر إجراء تعدادات  العامين الماضيين على األقل، ولم ُتنفَّ
السكان والمساكن في بلدان مثل الجمهورية العربية السورية ولبنان واليمن، نتيجًة للنزاع وعدم االستقرار.

وذكر ما مجموعه 13 بلدًا عربيًا أن بيانات تسجيل المواليد لديها قد اكتملت بنسبة 90 في المائة على األقل، وأشارت 10 بلدان إلى 
أن بيانات تسجيل الوفيات لديها قد اكتملت بنسبة 75 في المائة على األقل11.

ر اســتراتيجية وطنية محّدثة لتطوير اإلحصاءات في البلدان العربية الشــكل 7. توفُّ

64%36% نعم ال

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة - رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر البيانات )جرى االطالع عليها في 
26 كانون الثاني/يناير 2022(.

8  المرجع نفسه.

9  المرجع نفسه.
10 اإلسكوا، دليل القانون العام لإلحصاءات الرسمية في الدول العربية، 2021. 

11 قاعدة البيانات العالمية ألهداف التنمية المستدامة.
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تواكب الدول العربية ثورة البيانات، وقد بدأت باستخدام تقنيات وأساليب جديدة. وفي عام 2020، أجرى البنك الدولي تقييمًا 
يبين أن 41 في المائة من البلدان العربية تعتبر أن دمج البيانات اإلحصائية والجغرافية المكانية أمٌر بالغ األهمية، يليه استخدام 

البيانات الضخمة وغيرها من البيانات لإلحصاءات ذات التواتر العالي )26 في المائة(، وربط البيانات الجزئية المستمدة من الدراسات 
االستقصائية والمصادر اإلدارية باستخدام سجالت األشخاص والشركات )21 في المائة(،  ودور الشركات المتعددة الجنسيات بما في 

ذلك دمجها في سالسل اإلمداد العالمية والمحلية )12 في المائة(12.

الشــكل 8. قضايا البيانات التي تعتبرها الدول العربية هامًة
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