األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية
االستشادي
يف  23أغسطس من عام  2017تم إطالق النسخة األوىل من "اإلطار
ي
الثاب لنقاط اتصال الدول العربية المعنيي بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة" بناء عىل توصية االجتماع التشاوري ي
المستدامة  2030باألمانة العامة بتاري خ  9يناير .2017
منذ أن تم اإلعالن عام  2015عن خطة أهداف التنمية المستدامة  ،2030بدأت الدول العربية يف الست نحو تحقيق
برامج وأهداف التنمية بخىط واثقة وثابتة ،إدراكا منها بأهمية الدور الذي تلعبه تلك األهداف يف تشكيل مستقبل الدول
العربية ،ورغبة منهم لمواكبة التامج العالمية واالستفادة منها.
لكن مع مرور السنوات الزالت العديد من الدول العربية ر
تتعت يف قياس ومتابعة أداءها بسبب التحديات ذات الطابع
ر
الت تواجهها الدول العربية.
الخاص ي
ً
ً
وتطلعا إىل النهوض بأداء الدول العربية مع ر
اقتاب عام  ،2030قامت إدارة التنمية المستدامة والتعاون
سعيا لإلتقان
ر
الدوىل بتقديم ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة" .وتهدف
االستشادي
مقتح بأهمية تطوير وتحديث "اإلطار
ي
ي
الفعىل
التحقيق
بهدف
،
والتحديات
العربية
الدول
وأداء
العالمية
ات
ر
للتطو
مواكب
إطار
تقديم
اىل
المطورة
النسخة
ي
يىل:
والواقع ألهداف التنمية المستدامة يف الدول العربية ،بحيث تأخذ النسخة المحدثة يف االعتبار ما ي
ي
•

وضوح وتكامل ومنطقية الرؤية واألولويات والتوصيات المذكورة

• موائمة التوصيات مع طبيعة وظروف الدول العربية المختلفة ومراعاتها لها
• اتساق تفاصيل اإلطار مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
•

التحديث ومواكبة التطورات المختلفة حديثة الظهور

• مراعاة سهولة/صعوبة تطبيق التوصيات لمختلف الدول العربية
• مراعاة التحديات يف رصد وتقييم المجهودات خاصة مع فقر البيانات
ً
اكا للخصائص اإلقليمية للدول العربية ر
والتابط والتكامل بي الدول العربية وأهمية متابعة أداء المنطقة ،بادرت إدارة
إدر
ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة" ،الذي
الدوىل بتحديث "اإلطار االستشادي
التنمية المستدامة والتعاون
ي
ي
ر
والت باتت تتسم بالتناسق
يقدم إطارا جديدا يواكب التطور
ي
الدوىل يف مجال سياسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ي
والتناغم والشمولية.
وخالل أعمال االجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  2030يف الدول العربية بتاري خ
الدوىل حول " اإلطار
 13-12يونيو  ،2019استمعت اللجنة إىل العرض المقدم من إدارة التنمية المستدامة والتعاون
ي ً
ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة " وأوصت ب البدء يف إجراءات تحديث اإلطار وفقا للمستجدات
االستشادي
ي
عىل الساحة العربية والدولية وعرض ما يتم يف هذا الشأن عىل اجتماع اللجنة الذي يليه.
•

منهجية التطوير

تم كتابة هذه الوثيقة بعد دراسة كافة المصادر الحديثة المتعلقة بمجاالت التنمية المستدامة ودراسة أوضاع التنمية
ر
ر
الت تم عرضها بالمنتدى
الت تم تقديمها من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية ي
المستدامة يف الدول العربية وأهدافها ي
واالجتماع لألمم المتحدة،
المعت بالتنمية المستدامة المنعقد برعاية المجلس االقتصادي
السياس رفيع المستوى
ي
ي
ي
وبمتابعة تقارير المجالس الوزارية لجامعة الدول العربية المعنية بالتنمية المستدامة ،وكذلك توصيات اللجنة العربية
لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  2030يف الدول العربية .وتسع هذه الوثيقة إىل البناء عىل النسخة األوىل من
واإلقليم وإبراز التحديات
الدوىل
اإلطار ،مع توضيح ما تم استحداثه يف المبادئ العامة للتنمية المستدامة عىل الصعيد ين
ي
ي
والفرص المستقبلية للدول العربية .كما توضح الوثيقة التطورات واالتجاهات المستقبلية عىل صعيد الرؤى والسياسات
عالم .تم مراعاة األخذ يف االعتبار الفروقات بي الدول العربية من منظور اإلمكانيات
والتطبيقات المبتكرة من منظور
ي
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ر
الت
والتحديات المختلفة .و يف النهاية تم إعادة النظر يف أولويات الدول العربية بناء عىل كل ما سبق وبناء عىل التطورات ي
يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص .و يف ختام الوثيقة تم وضع توصيات عامة لدعم تحقيق التنمية
أكت تفصيال ف إطار ر
المستدامة ف المنطقة العربية باإلضافة إىل توصيات ر
استشادي.
ي
ي

المحتويات
ص
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6
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16
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20
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21

ر
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القسم األول :المبادئ العامة
يف عام  ،2019صدرت ثالثة تقارير محورية عالمية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة" :تقرير أهداف التنمية
المستدامة "2019 ،الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة ،1و"تقرير التنمية المستدامة
العالمية – المستقبل اآلن" الصادر عن مجموعة العلماء المستقلة المعينة من قبل األمي العام لألمم المتحدة ،2و"تقرير
التنمية المستدامة  "2019الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة .3تلك التقارير الثالثة ،وإن كانت تجمع عىل وجود
عالم يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  2030وترص عىل أهمية وإلحاح تشي ع الجهود الدولية يف
قصور
ي
ً
هذا الشأن ،إال أنها أيضا عملت كنافذة لنظرة عالمية جديدة لمبادئ التنمية المستدامة وتطورها منذ وضع خطة 2030
المتفق عليها يف .2015
•

ً
أوال :التكامل

ر
الت أكدت عىل ثالثة أبعاد أساسية لالستدامة  -االقتصادية والبيئية
"التفستات األولية ]ألهداف التنمية المستدامة[ ي
ه إعطاء األولوية لألبعاد
واالجتماعية  -تميل إىل تعزيز عملية صنع القرار يف صوامع منفصلة .وكانت النتيجة عادة ي
ر
ر
الت ستتحقق عىل المدى الطويل .مثل هذا النهج يؤجل
االقتصادية المباشة ،وتفضيلها عىل األبعاد االجتماعية والبيئية ي
ر
وف الواقع ،فإن هذا النهج وضع جدوى مفهوم التنمية
الت يتعي اتخاذها  -ي
باستمرار النظر يف الخيارات الصعبة ي
المستدامة موضع تساؤل4".
بعد عدة سنوات من دخول أجندة التنمية المستدامة  2030حت التنفيذ ،أدرك صناع القرار ر
وشكاء التنمية والمحللي
ر
التابط الوثيق والمعقد بي جميع أهداف التنمية المستدامة وبعضها البعض ،وأن هناك ترابطا وثيقا فيما بينها .فمثال
التعليم الجيد يؤدى إىل تشي ع الوصول ألهداف العمل الالئق ونمو االقتصاد والصناعة واالبتكار والعديد من األهداف
المناخ والمياه النظيفة تشع من الوصول للصحة الجيدة،
البيئية .ومن الناحية األخرى فإن األهداف البيئية مثل العمل
ي
ر
الدوىل عدم جدوى تفضيل بعض األهداف أو فئات
الت بدورها تشع الوصول إىل التعليم الجيد .وب هذا أدرك المجتمع
ي
ي
ر
ئ
تبىط
والت بدورها قد
األهداف عن بعضها ،حيث أن هذا النهج يؤدى إىل تضييع فرص تشي ع الوصول ألهداف أخرى ي
من تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة.
بطبيعة الحال توجد أهداف ر
أكت جذرية من غتها بسبب حملها لطابع إنساب ر
وحتم مثل القضاء التام عىل الفقر
مباش
ي
ي
ً
ر
ر
الت يوجهها
والجوع .كما توجد أهداف أكت ارتباطا بدول ومجتمعات معينة عن غتها ،بحسب طبيعة كل بلد والتحديات ي
كل مجتمع .ولكن يف الواقع فإن سياسيات تحقيق التنمية المستدامة ،وإن كانت تسمح بتحديد أولويات وطنية وإقليمية،
فإنها يجب أن تدرك مختلف أوجه تكامل األهداف مع بعضها وعدم تجنيب أي من األهداف بصفته أقل أهمية أو أقل
ً
إلحاحا .كما يجب اإلدراك بأن إحدى استنتاجات جهود التنمية المستدامة عىل مدار السنوات الماضية منذ االتفاق عىل
ه النظرة لألهداف ككتلة
ه أن الطريقة األعىل كفاءة للوصول للتنمية المستدامة ي
أجندة التنمية المستدامة  ،2030ي
ر
متابطة تدفع بعضها البعض لألمام.
•

ً
ثانيا :العدالة االجتماعية والشمولية

"عىل جميع ر
الشكاء المساهمة يف القضاء عىل الحرمان وبناء القدرة عىل الصمود عت أبعاد متعددة من خالل توفت
ً
ر
واألكت ضعفا وعرضة
الخدمات األساسية الجيدة وتسهيل الوصول إليها ] [...مع االهتمام المستهدف للمناطق الفقتة

1

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2019
– Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, "Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now
)Science for Achieving Sustainable Development" (United Nations, 2019
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لألخطار ،ومع إيالء اهتمام خاص للفئات ر
األكت عرضة للتهميش  -النساء والفتيات ،وذوي القدرات الخاصة ،والمجتمعات
األصلية وغتها5".
ر
الت لم تتغت منذ صدور أجندة  ،2030ولكنها تطورت يف اآلونة
ه إحدى مبادئ التنمية المستدامة األساسية ي
الشمولية ي
ر
األختة لتصبح أكت أهمية ومحورية .فمع زيادة عدد الالجئي والنازحي نتيجة رصاعات أو كوارث طبيعية أو غتها من
األسباب ،ومع التغتات الديمغرافية والهجرة ،أصبح مبدأ الشمولية نصب العي بشكل أكت من أي وقت مض .هذا ر
التكت
ر
تبت خطة التنمية المستدامة  ،2030الوقت الذي كشف عدم المساواة الهيكيلة
ي
يأب خاصة بعد مرور أرب ع سنوات عىل ي
ً
المتأصلة يف العديد من المجتمعات ،وقابلية بعض فئات المجتمع دونا عن غتها للتخلف عن اللحاق بركب التنمية ،ال
ً
لعيب فيها ،ولكن لكونها ر
أكت ضعفا وعرضة للمخاطر من الفئات األخرى نتيجة صعوبة وصولها للموارد والخدمات
ٍ
ر
األساسية ر
باف فئات المجتمع .تخلق تلك الصعوبات فجوة فرص ،حيث تتفاوت الفرص المتاحة
مع
مساواتها
تضمن
الت
ً ي
ي
بشكل كبت وغت عادل لفئات دونا عن أخرى ،مما يؤدي إىل إهدار كم هائل من اإلمكانات الكامنة يف تلك الطبقات
المهمشة .وقد تطور مبدأ الشمولية من كونه دعامة أساسية للتنمية المستدامة إىل كونه أولوية يف حد ذاته يتطلب تركت
صناع القرار وغتهم من ر
الشكاء وإيالء اهتمام خاص لوجوب شمول جميع فئات المجتمع يف خطط التنمية المستدامة
ووضع سياسات تضمن إدراج تلك الفئات بعينها وتوفت الفرص لها بشكل عادل.
•

ً
ثالثا :ر
الشاكة

َ
" ر
الشاكات المبتكرة والقوية يمكن أن تنتج عن التعاون بي أصحاب المصلحة التقليديي والجهات الفاعلة الناشئة .يعتمد
المدب عت مختلف
نجاح أجندة عام  2030عىل تعاون الحكومات والمؤسسات والوكاالت والقطاع الخاص والمجتمع
ي
القطاعات والمواقع والحدود والمستويات6".
ً
كشفت ر
أيضا عن وجود رشكاء وأطراف غت تقليديي معنيي ومهتمي بالتنمية المستدامة بشكل ر
مباش
الفتة الماضية
وغت ر
مباش ،وظهر اإلدراك بأن تحقيق التنمية المستدامة تعت جميع أطراف وهيئات المجتمع وليس فقط ر
الشكاء
ي
ً
والدوىل .إحدى أهم مبادئ التنمية المستدامة إذا
المدب
التقليديي مثل مؤسسات معينة يف الدولة أو منظمات المجتمع
ي
ي
وف مرحلة رصد وتقييم
وف تنفيذها ،ي
ه تشارك جميع تلك األطراف يف مختلف مراحل وضع سياسات التنمية المستدامة ي
ي
األداء .ر
الشاكة بي جميع األطراف مبدأ محوري لعدة أسباب منها )1( :رفع كفاءة الوصول لألهداف حيث يشارك كل
طرف بما يحمله من متة تنافسية يف مجال تخصصه )2( ،دمج المنظورات المختلفة عند وضع خطط العمل من أجل
الوصول للسياسات المتكاملة والمتماسكة )3( ،7تضمن ر
الشاكة إىل حد كبت تحقيق المبادئ المحورية األخرى للتنمية
المستدامة مثل تكامل األهداف وشمولية األطراف )4( ،عدم التشاور والتحاور المستمر مع األطراف المعنيي قد يولد
مقاومة للتغيت.
•

ً
ر
رابعا:
استشاف المستقبل واالستعداد

"قوى السوق وحدها لن تحقق أهداف التنمية المستدامة .بل هناك حاجة إىل تحويالت موجهة لتطوير التقنيات،
ً
زمنيا8".
وتشجيع االستثمارات العامة والخاصة ،وضمان آليات الحوكمة الكافية الالزمة لتحقيق األهداف المحددة
ر
استشاف المستقبل
رابع أبرز مبدأ للتنمية المستدامة هو مبدأ بدأت بالفعل العديد من الدول العربية بتبنيه ،وهو فكرة
وف
يف مرحلة وضع السياسات والنظرة للمستقبل عىل أنه الواقع الحارص يستوجب إدراجه يف مرحلة وضع الحلول ي
الوصول إىل حالة "االستعداد" .ظهر منظور االستعداد ( )Readinessبشكل أوضح مع ظهور اتجاهات عالمية حتمية،
عالم يف المستقبل القريب (إن لم تكن بالفعل قد بدأت
أي اتجاهات أو مجموعة من الظروف المتوقع ظهورها بشكل
ي
5
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)is Now – Science for Achieving Sustainable Development" (United Nations, 2019
6 p6 - Ibid
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ه اتجاهات
بالظهور) لتتسبب يف تغتات جذرية يف الحياة اليومية ويكاد يكون من المستحيل وقفها أو الرجوع فيها .تلك ي
عالمية مثل ظهور تأثتات تغت المناخ ومثل عولمة البيانات .ومع إدراكها بحتمية تلك االتجاهات ،اتخذت دول العالم
ر
استشاف المستقبل بهدف الوصول لمرحلة االستعداد لتلك االتجاهات ،فتظهر مثال فكرة وضع سياسات
منظور
9
العالم للوصول لتكنولوجيا الجيل
"للتكيف" مع تغتات المناخ بجانب محاوالت "التخفيف" منها  ،كما يظهر السباق
ي
الخامس ( )5Gمن أجل الحصول عىل متة تنافسية يف عالم يشهد عولمة البيانات .عىل نفس النهج ،تتطلب التنمية
ر
استشاف المستقبل للوصول لالستعداد ،وجزء من تقييم استدامة السياسات أو الجهود أو المشاري ع هو
المستدامة
استعدادها للمستقبل وتحدياته وتوجهاته.

ر
حقوف الذي يتمثل يف حق كل شخص يف التنمية .يس توجب النجاح يف تحقيق
تستمد جميع المبادئ أهميتها من المبدأ ال
ي
أهداف التنمية المس تدامة وضع هذه المبادئ نصب األعي لتعزيز القدرة عىل وض ع س ياس ات متكاملة ودعمها ومواءمة
توىل
الخطط والتامج التنموية مع أهداف التنمية المستدامة .تؤكد هذه المبادئ عىل سياسات شاملة من حيث المبدأ ،و ي
االهتمام يف الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة والمرأة والطفل وذوي القدرات الخاصة
والشباب.

Adaptation vs mitigation of climate change
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القسم الثاب:
التطورات واالتجاهات المستقبلية – النظرة العالمية
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القسم الثاب :التطورات واالتجاهات المستقبلية – النظرة العالمية

التغيرات المناخية

التغيرات الديموغرافية

االتجاهات
الجوهرية

قوى جديدة وانتقال
الثروة من الغرب إلى
الشرق

تغتات عالمية قادمة
ال محالة

العولمة االقتصادية
التطور واالبتكار
التكنولوجي

االتجاهات
العالمية

االقتصاد التشاركي
(المجتمعي)

الرؤى االقتصادية
الجديدة

التطبيقات والرؤى
المستحدثة
تتطلب صنع قرار
ووضع سياسات من
أجل تبنيها

االقتصاد البيئي
(الدائرى  /األزرق /
األخضر)
المدن المستدامة

التحول الرقمي

التطبيقات المبتكرة
البيانات الضخمة وإنترنت
األشياء

الذكاء االصطناعي
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ً
ً
امنا مع تطوير مبادئ التنمية المستدامة ،يتطور العالم ليصبح ر
ً
وتنافسا من ذي قبل ،كما يشهد تغتات بوتتة
أكت تعقيدا
تز
غت مسبوقة يف كافة المجاالت االقتصادية والسياسية والعلمية والبيئية .تفرض هذه التطورات نفسها عىل الحارص الذي
نعيشه لتشكل اتجاهات المستقبل.
تعتت تلك االتجاهات المستقبلية العالمية ذات أهمية كبتة حيث أنها تشكل محركات التغيت ومشعاته ،وتتبت الدول
ر
الشكاء (من حكومات ومؤسسات مجتمع مدب ر
استاتيجيات مختلفة توضح وتوجه تعامل مختلف ر
وشكات وأفراد
ي
ر
ه تحديد هذه االتجاهات المستقبلية
وغتها) مع هذه التغتات .تعد أول خطوة لتمكين وضع استاتيجيات متكاملة ي
العالمية ،ومن ثم يمكن للدول االستعداد لها وإدارتها واالستجابة لها ،مما يمهد الطريق الستنباط الفرص الناتجة عنها
ر
استباف.
و/أو تخفيف اآلثار السلبية المحتملة بشكل
ي
يمكن تقسيم االتجاهات العالمية إىل محورين أساسيي وهما ( )1االتجاهات الجوهرية و( )2التطبيقات والرؤى
ه مدى تأثت قدرة صنع واتخاذ القرار عىل تغيت مسار االتجاه .ومع
المستحدثة .نقطة الفصل الرئيسية بي المحورين ي
ذلك ،تعتت جميع عنارص المحاور متداخلة ر
ومتابطة بدرجة كبتة.

االتجاهات الجوهرية:
ر
الت تمتها عن االتجاهات األخرى .تتعامل االتجاهات الجوهرية مع العالم
تتسم االتجاهات الجوهرية بعدد من الصفات ي
ر
وف كثت من
ككتلة واحدة ،حيث تحدث عىل نطاق واسع،
وبالتاىل تؤثر عىل مجموعات كبتة من البش والمناطق ،ي
ي
ر
الحاالت عىل العالم بأكمله .يمكن تميت هذه االتجاهات بأنها أيضا تظهر وتنكشف عىل مدار فتة طويلة من الزمن عادة
ما ال يقل عن عقد أو أطول ،ويأخذ إمكانية تغيتها وقت أطول ،كما تكاد تكون قدرة اإلنسان يف التدخل يف مسارها عىل
المدى القريب شبه منعدمة.
تتمثل أهم خمسة اتجاهات جوهرية يف:
ً
 -１تغت المناخ :وفقا لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغت المناخ ( ،)IPCCيتوقع أن يكون
ر
ر
10
ه
العالم أكت حرارة بحلول عام  2030بمقدار  1.5درجة عن فتة ما قبل الثورة الصناعية .تعتت هذه الزيادة ي
أقض درجة يمكن أن يتحملها الكوكب ،كما يرجح تقرير  IPCCأن العالم سيتخىط هذه الزيادة بعد  2030يف
الحاىل .و يف حالة زيادة درجات الحرارة إىل ما بعد عام ،2030
حال أنه لم تتخذ إجراءات مؤثرة عىل الوضع
ي
سيواجه العالم زيادة يف الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر لمئات الماليي من الناس والزوال
ً
ر
األكت ضعفا.
المحتمل للفئات السكانية
ر
األكت مسؤولية عن الزيادة يف االنبعاثات بسبب حجمها الهائل ،لذلك تحمل
ه
توجد ثالث مناطق ودول فاعلة ي
هذه الجهات عىل عاتقها خفض هذه االنبعاثات يف المستقبل ،وهم :أوروبا والواليات المتحدة والصي .بالرغم
من مسئولية تلك الجهات ،فتأثت تغيت المناخ من المتوقع أن يؤثر عىل بعض المناطق ر
أكت من غتها ،فمنطقة
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،عىل سبيل المثال ،سوف تتأثر بارتفاع درجات الحرارة ما يعادل  1.5مرة عن
11
ر
والت من المتوقع أن تستمر يف الزيادة
بقية العالم  .ترتبط زيادة االنبعاثات باستهالك الطاقة وتوليد الطاقة ،ي
بالتوازي مع تزايد عدد السكان يف العالم والطبقة المتوسطة.
سيؤدي تغت المناخ اىل الضغط عىل الحكومات بسبب زيادة المخاطر .وتتلخص أبرز تلك مخاطر يف أزمات
وبالتاىل زيادة معدالت
البيولوخ
مياه ،وكوارث طبيعية كثتة ،وندرة الغذاء ،وانتشار األمراض ،وفقدان التنوع
ي
ي
الفقر .سيؤدي الضغط والجفاف الشديد إىل دفع الناس من الريف إىل المدن وزيادة الهجرة البيئية الطوعية أو
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015
”European Strategy and Policy Analysis System, European Union, 2019 – “Global Trends to 2030
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القشية .هذا وستعتمد اآلثار ومدى تعرض السكان للمخاطر واألرصار إىل حد كبت عىل :القدرة عىل التكيف،
ر
الت سيتم أو لن يتم
التغتات الديموغرافية واالقتصادية المستقبلية ،وكذلك عىل سياسات التخفيف والتكيف ي
تنفيذها يف السنوات القادمة.
اف فيظهر هذا االتجاه الجوهري متمثال يف عدد من العنارص أبرزها:
 -２التغت الديموغراف :بالنسبة للتغت الديموغر ي
• عدد السكان :من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم ف عام  2030إىل  8.5مليار نسمة ر
متكزين يف
ي
الدول النامية .12لكن كما هو الحال مع التوقعات بشكل عام ،يمكن أن يتغت هذا الرقم بطرق متنوعة،
خاصة عىل المدى الطويل بسبب عدم اليقي فيما يتعلق بتأثت تغت المناخ ،أو ألن معدالت الخصوبة
الماض ،انخفضت المعدالت اآلسيوية بشكل أشع ولكن بالنسبة
(ف
ال تتطور عىل النحو المتوقع ي
ي
13
ر
ألفريقيا كانت هذه المعدالت أبطأ مما كان متوقعا)  .مع ذلك حت األوبئة ،أو التغتات الجذرية يف
معدالت الخصوبة ،ومن غت المرجح أن تتغت أرقام  2030بشكل كبت.
تشت التوقعات إىل أن العالم سينقسم إىل مجموعتي :أحداهما تنمو واألخرى تتقلص .رتتكز مجموعة
النمو يف أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ،ودول مثل نيجتيا وتتانيا وإثيوبيا والهند وباكستان
والشق األوسط .عىل الجانب اآلخر ،من المتوقع أن ينخفض عدد سكان ر
ر
أكت من  50دولة يف السنوات
وشق أوروبا14.
القادمة منها أوروبا وروسيا ر
• السن :ف عام  2030من المتوقع أن يكون  ٪12من سكان العالم أكت من ً 65
حواىل ٪8
عاما ،بزيادة
ي
ي
من اليوم15 .
وف جميع المجموعات من المتوقع أن يزيد متوسط العمر ،وهذا هو
العالم
مستوى
عىل
ي
نتيجة لعدد من العوامل اإليجابية المتعلقة بالرعاية الصحية وارتفاع مستوى المعيشة.
السكاب :لن يتأثر النمو يف المستقبل بمستويات الخصوبة والوفيات والهجرة فحسب ،بل سيتأثر
• الزخم
ي
ً
الحاىل لسكان العالم .يف عدد من الدول ،يدخل كل جيل من الشباب سنوات
أيضا بالتوزي ع العمري
ي
وبالتاىل سينتج عن ذلك زيادة يف معدالت االنجاب .يشار إىل
اإلنجاب بأعداد أكت من الجيل السابق،
ي
السكاب" فعىل الرغم من أن االنخفاض يف
السكاب" .وبفضل "الزخم
هذه الظاهرة باسم "الزخم
ي
ي
ر
معدالت الخصوبة من المتوقع أن يستمر يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا  ،اال ان عدد السكان
سوف يستمر يف النمو بشعة لعدة عقود.
ر
ر
ر
والت تتصدرها الصي
 -３صعود قوى جديدة وانتقال التوة من الغرب إل الشق :شكلت االقتصادات الناشئة ،ي
ثلت نمو الناتج المحىل اإلجماىل العالم ر
ر
وأكت من نصف االستهالك الجديد يف السنوات ال
ي
ي
ي
والهند ،ما يقرب من ي
 15الماضية .16ومن المتوقع أن تستمر األسواق الناشئة يف التفوق عىل اسواق الدول المتقدمة من حيث النمو
العش المقبلة .لذلك ،من المتوقع حدوث انتقال ف القوة االقتصادية من الغرب إىل ر
ف السنوات ر
الشق حيث
ي
ي
ً
ر
ر
الت نشها
تواصل اقتصادات  BRICSيف النمو (التازيل وروسيا والهند والصي ،وجنوب افريقيا) .وفقا لألبحاث ي
بنك ستاندرد تشارترد ،من المرجح أن تصبح الصي أكت اقتصاد يف العالم يف عام  ،2020عندما تقاس بمزي ج
الشائية ومعدل الناتج المحىل اإلجماىل االسم17 .
من أسعار الرصف بي القوة ر
ي
ي
ي
12

UN News, 2015 – UN projects world population to reach 8.5 billion by 2030, driven by growth in developing countries
”European Strategy and Policy Analysis System, European Union, 2019 – “Global Trends to 2030
”14 United Nations, 2017 – “World Population Prospects
”15 United Nations, 2017 – “World Population Prospects
”16 McKinsey Global Institute, 2018. “Outperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them
17
Standard Chartered Bank, 2019.
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العالم ،حيث من المتوقع أن تمثل
عىل مدار األعوام المقبلة ،من المتوقع أن يتم إعادة هيكلة لالقتصاد
ي
العالم
اإلجماىل
المحىل
االقتصادات غت التابعة لمنظمة التعاون والتنمية يف المجال االقتصادي  ٪57من الناتج
ي
ي
ي
18
بحلول عام  .2030وبحلول عام  ،2040ستكون اقتصادات دول  E7ضعف دول مجموعة السبع  .يكمن
سبب هذا االنتقال يف القوة االقتصادية يف أجندة سياسات مؤيدة للنمو تعتمد عىل اإلنتاجية والدخل والطلب
ً
وغالبا ما تغذيها ديناميكيات تنافسية قوية .لذلك من المتوقع أن تنخفض حصة االقتصادات المتقدمة من
العالم بسبب التطورات الديموغرافية العالمية وتطورات الدول "الناشئة والنامية"
اإلجماىل
المحىل
الناتج
ي
ي
ي
للحاق بالركب من حيث اإلنتاجية االقتصادية.
ً
ر
فف معظم األحيان يوجد لدى
يتمثل هذا االتجاه أيضا مع ظهور شكات األسواق الناشئة شديدة التنافس .ي
ر
ر
الت تزيد إيراداتها عن  500مليون
االقتصاديات أصحاب األداء المتمت يف األسواق الناشئة ضعف عدد الشكات ي
دوالر مقارنة باالقتصادات الناشئة األخرى .انضمت ر
أكت من  120من هذه ر
الشكات إىل قائمة Fortune
ً
 Global 500منذ عام  2000وتعتت بالفعل ر
إبداعا وذكاء وتنافسية من رشكات الدول المتقدمة.
أكت
مع زيادة أهمية ر
العالم
تدريج وملحوظ يف النظام
الشكات العابرة للقارات يف اتخاذ القرار يؤدي هذا إىل تحول
ي
ي
َ
ر
الت تربط مسارات وقنوات التواصل
من "أقطاب" أي مراكز قوة متماسكة وقائمة بذاتها ،إىل عقد ،أي النقاط ي
وسالسل اإلمداد .من المرجح أنه لن تكون هناك دولة واحدة قادرة عىل مواجهة التحديات العالمية الرئيسية
حيث ستعتمد أهمية الدولة عىل قوتها المتمثلة يف العقد كاآلليات للتأثت عىل القرارات السياسية للدول األخرى.
ه عدد ونوعية العالقات الثنائية والمتعددة األطراف.
لذلك فإن المحددات الرئيسية للقوة ي

 -４العولمة االقتصادية :معظم المفاهيم المتعلقة بالعولمة تشت إىل تراجع المفهوم يف اآلونة األختة بسبب تراجع
التجارة الدولية ،والتدابت الحمائية ر
المتايدة ،وصعود القومية بدال من العولمة والتعددية ،وتفضيل التعامالت
الثنائية عىل التعددية .الدليل عىل ذلك يمكن رؤيته يف :الحرب التجارية بي الواليات المتحدة والصي ،يف قرار
وف صعود ساسة أوروبيي يدعون إىل الخروج من االتحاد
المملكة المتحدة بالخروج من االتحاد
ي
األوروب ،ي
األوروب مثلما الحال يف فرنسا وهولندا.
ي
ولكن من منظور آخر ،يمكن رؤية العولمة كظاهرة لم رتتاجع ،بل أعادت التشكل لتتمحور حول البيانات
والمعلومات بدال من السلع والخدمات ،و يف تزايد عىل التدفقات من الجنوب إىل الجنوب ()South-South
اىل الجنوب ،شهد العالم مستويات من العولمة يف عام 2017
وانخفاض معدالت التدفقات المالية من الشمال ي
لم يشهده العالم من قبل منذ عام 2007حيث تزايدت معدل التدفقات التجارية ورأس المال ،والمعلومات
واألفراد عت الحدود.
العالم ولقد ساهم يف ذلك نمو
اإلجماىل
المحىل
ساهمت تدفقات البيانات يف دفع العولمة االقتصادية والناتج
ي
ي
ي
ر
عام 2005
عرض النطاق التددي للبيانات عت الحدود ( )cross-border bandwidthبنسبة  148مرة بي ي
و ،2017إىل ر
أكت من  700تتابايت يف الثانية (كمية أكت يف الثانية الواحدة من الكمية الموجودة يف مكتبة
الكونغرس األمريكية بأكملها) .ومن المتوقع أن تنمو بمعدل تسع مرات أخرى يف السنوات الخمس المقبلة مع
استمرار التدفق الرقم للتجارة والمعلومات وعمليات البحث عىل ر
اإلنتنت والفيديو واالتصاالت واستمرار حركة
ي
المرور داخل ر
الشكات يف االرتفاع .سجلت االقتصادات الصاعدة أقل المعدالت يف تدفق المعلومات مقارنة
والت يصل معدالتها إىل تسعة اضعاف الدول الصاعدة19.
ر
بالدول المتقدمة ي

18

”University of Sydney - “Economic Power Shift
”McKinsey Global Institute, 2019 - “Navigating a world of disruption

19
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 -５التطور واالبتكار التكنولوج :تتخلل التكنولوجيا جميع جوانب الحياة ر
البشية وتشهد تطورات بشكل أشع
بكثت من االتجاهات األخرى .تكمن أهمية التكنولوجيا ف أن ّ
التكنولوخ،
قوة أي اقتصاد مبنية عىل مدى تقدمه
ي
ي
ً
ً
حيث يشهد العالم اليوم تطورات متسارعة بظهور تكنولوجيات جديدة متتالية ر
والت لعبت دورا هاما يف تطوير
ي
ر
التكنولوخ يف اهمية زيادة كفاءة استخدام الموارد إىل الحد
الرئيس وراء زخم التطور
يأب السبب
المجتمعات .ي
ي
ي
األقض وتتمثل هذه الموارد يف الوقت والعمل ،ووحدات اإلدخال األخرى لكل وحدة من المخرجات.
ً
ً
التكنولوخ تطورا مستمرا تظهر هناك عنارص جديدة يشهد العالم فيها تطورات تؤثر
وبينما كان التقدم والتطور
ي
االصطناع ،والروبوتات ،وتكنولوجيا
عىل الصناعة التقليدية وتتمثل يف الجيل الرابع من الصناعة  :كالذكاء
ي
سلسلة الكتل ( ،)Blockchainر
وإنتنت األشياء ،والطباعة ثالثية األبعاد ،والتنقيب عن البيانات والمعلومات
الضخمة ( )Big Dataوغتها من التطبيقات.
تسهم هذه الصناعات الحديثة يف تغيت شكل اإلنتاج والعمل والمؤسسات ،بما ريتتب عىل ذلك من آثار عىل
ً
حاليا بمرحلة تحول شي ع ،حيث لم تقف التكنولوجيا عند الجيل الرابع
فرص العمل ومتطلباته .يمر العالم
وتتطور الثورة الصناعية الخامسة للتأثت عىل حياة ر
البشية ومثل غتها من الثورات فمن المتوقع تغيت الوضع
للبشية ولكن بشكل أشع ر
االجتماع واالقتصادي ر
وأكت قابلية للتوسع ،وسيتم استخدامها من قبل الكثت من
ي
ر
.
االصطناع والروبوتات
األشخاص مقارنة بالفتات السابقة وتصاحب ثورة الجيل الخامس استعمال الذكاء
ي
ر
ستختف .بهذا ،من المتوقع أن سيكون للبش وقت
وتوقعات عن تغيت طريقة العمل وأن الوظيفة التقليدية
ي
فراغ أكت وسيتعي عىل الحكومات إعادة التفكت يف االقتصاد.
ً
وفقا لتقرير رؤية الصناعة العالمية  ،202520سيصل عدد األجهزة الذكية الشخصية إىل  40مليار ،كما سيصل
ً
اقتصادا ً
رقميا بقيمة  23تريليون دوالر .باإلضافة
إجماىل عدد االتصاالت حول العالم إىل  100مليار ،مما يخلق
ي
إىل ذلك ستكون كل األجهزة قادرة عىل اإلحساس ر
ً
ر
ذك
ء
س
كل
فيه
يصبح
عالم
ف
ا
جميع
يجعلنا
ما
ابط،
والت
ي
ي
ي
بحلول عام .2025

التطبيقات والرؤى المستحدثة:
حد كبت ،تشكلت عىل مر عقود ويشهدها العالم ككل كموجة تغيت
االتجاهات الجوهرية السابق ذكرها محسومة إىل ٍ
عالمية ،وغت متوقع أن تخالف التوقعات .أما بالنسبة للتطبيقات والرؤى المستحدثة فتستلزم اتخاذ قرار من أجل
مباش وتحتاج إىل ر
وشكاء التنمية اآلخرين بشكل ر
ظهورها ف المجتمع ،تتبناها الدول ر
استاتيجيات واضحة واتخاذ
ي
.
أساس وكبت من االتجاهات الجوهرية
بشكل
المستحدثة
والرؤى
التطبيقات
تلك
تنبعث
بتطبيقها
توجه
قرارات
ي
كردود أفعال أو مشعات لها ،وتنقسم إىل جزئي وهما )1( :الرؤى االقتصادية المستحدثة و( )2التطبيقات المبتكرة.
فه عبارة عن منظور جديد لالقتصاد والتعامالت.
ويحاك هذا المنظور
بالنسبة لجزء الرؤى االقتصادية المستحدثة ،ي
ي
ر
اتجاهات تغت المناخ والديموغرافيا والتكنولوجيا ،كما يواكب نظرة التنمية المستدامة الجديدة بتابط جميع المحاور
ببعضها .فيظهر المنظور االجتماع لالقتصاد (االقتصاد التشارك  /المجتمع) والمنظور ئ
البيت لالقتصاد (االقتصاد
ي
ي
ي
ي
الدائري  /األخرص  /األزرق)

Global Industry Vision, 2018.
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• االقتصاد التشارك
يعتت االقتصاد التشارك نظام اجتماع  -اقتصادي يقوم عىل أساس مشاركة الموارد ر
البشية والمادية سواء بي
ي
ي
األفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة .األفراد أو المؤسسات هم أصحاب تلك الموارد أو األصول ويقدمونها
التشارك بشكل كبت ،ونرى
(بحسب اتاحتها) للخدمات مقابل أجر .و يف السنوات األختة نم منظور االقتصاد
ي
ر
ر
والت يساهم فيها أعضاء المجتمع الواحد يف توفت وسائل
ذلك بوضوح يف قطاع النقل والمواصالت المشتكة ي
نقل ألفراد المجتمع مستخدمي سيارتهم الخاصة ،كما نراها يف توفت مساحات تستأجر كمكاتب أو كسكن،
وتوفت خدمات إ ر
لكتونية ،وتقديم خدمات تجارية ،وتقديم خدمات خاصة مثل تسديد فواتت أو استخراج أوراق
حكومية أو ر
حت القروض الميشة بي األفراد.21
التشارك هو مبدأ اقتصادي يتطور باستمرار وظهر منذ عقود سابقة حيث ازدهرت العديد من
االقتصاد
ي
المجتمعات الريفية بنفس الفكرة عن طريق المقايضة .لكن بفضل التطورات التكنولوجية عن طريق إمكانية
الوصول إىل ر
اإلنتنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول ،أصبحت إدارة المعامالت القائمة عىل المشاركة أسهل من
التشارك يف مجال الصحة والتعليم يف السنوات القليلة
أي وقت مض .من المتوقع ان يزداد دور االقتصاد
ي
القادمة وأن يزداد حجم االقتصاد التشارك من 14مليار دوالر ف عام  2014اىل  335مليار بحلول عام 22.2025
ي
ي
ي
التشارك عىل التقدم إىل ما هو عليه اليوم ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه
ساعدت التكنولوجيا االقتصاد
ي
ً
ألننا أصبحنا ر
ارتباطا ً
رقميا.
أكت

• المفاهيم االقتصادية البيئية
ً
ً
الصناع يف استهالك المنتج ثم التخلص منه نموذجا اقتصاديا غت
يف ظل محدودية الموارد يعتت النموذج
ي
مستدام ،وظهر توجها عالميا العتماد مفاهيم االستدامة بمفهومها الشامل.
 -１االقتصاد الدائري :االقتصاد الدائري هو مبدأ اقتصادي يهدف إىل االستخدام األمثل للموارد مع إعادة
استخدام المخرجات الناتجة عن عملية انتاج السلع .وتنتهج األنظمة الدائرية منهجية إعادة االستخدام
والمشاركة واإلصالح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام مغلق ،مما يقلل إىل أدب حد
من استخدام مدخالت جديدة وافراز المخلفات والتلوث واالنبعاثات .يهدف المبدأ إىل حفظ قيمة
المنتجات والموارد ف االقتصاد ألطول ر
فتة ممكنة من عمر االستخدام ،وتقليل أي نوع من أنواع الهدر.
ي
ثاب أكسيد
غاز
وانبعاثات
الكهربائية
الطاقة
استهالك
وخفض
الكفاءة
تعزيز
ف
الدائري
يساهم االقتصاد
ي
ي
الكربون ،والمدخالت االخرى إضافة إىل تحديث النظام االقتصادي ليصبح ر
أكت استدامة وخلق فرص
عمل مستدامة.
 -２االقتصاد األخض :يعتت االقتصاد األخرص هو المنظور الذي يهدف إىل الحد من المخاطر البيئية وندرة
الموارد ،كما يهدف إىل التنمية المستدامة دون تدهور البيئة .يمكن اعتبار االقتصاد األخرص أداة لتحقيق
التنمية المستدامة ،حيث يمكن أن ينتج عن هذا التوجه حياة أفضل للمواطني بطرق تتفق مع التنمية
المستدامة ،مع دعم األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية بصورة متكاملة .ما زال التحول إىل االقتصاد
ً
األخرص أمامه طريقا طويال ،لكن العديد من الدول تظهر ريادتها واهتمامها بهذا المنظور من خالل اعتماد
ر
استاتيجيات وطنية "للنمو األخرص" أو "منخفضة الكربون".

Examples: Uber, Airbnb, E-Bay, OLX
”Brookings Institute, 2016 – “The Current and Future State of the Sharing Economy
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 -３االقتصاد األزرق :يشجع االقتصاد األزرق عىل التعامل األفضل مع مواردنا البحرية أو "الزرقاء" .كما يف
االقتصاد األخرص ،يهدف نموذج االقتصاد األزرق إىل تحسي رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية ،مع
يعت بالبحار .تعرفها المفوضية األوروبية
تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبت خاصة بما ي
تغىط مجموعة
وه
ي
عىل أنها "جميع األنشطة االقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل .ي
ر
والمتابطة" .وي هدف المفهوم اىل دعم نمو القطاع البحري بطريقة
واسعة من القطاعات الناشئة
مستدامة.

تصحب اتجاهات الرؤى االقتصادية المستحدثة ظهور تطبيقات مبتكرة تتبناها الدول ر
والشكاء اآلخرين للتعامل مع
اتجاهات المستقبل.
ً
• المدن المستدامة :تعد المدن المستدامة توجها ناشئا يف أوساط صناعة السياسات يف مختلف أنحاء العالم .فغالبية
العالم .لذلك فهناك توجها عالميا
اإلجماىل
المحىل
سكان عالم اليوم يعيشون يف المدن وينتجون  ٪80من الناتج
ي
ي
ي
ر
نحو إنشاء جيل جديد من المدن الذكية المستدامة ،ر
والت تعمل بكفاءة وتعتمد يف األساس عىل التشيد يف
ي
ً
استخدامات المياه والطاقة ،ليس فقط يف عملية إنشاء المدن الجديدة وتوفت الوحدات السكنية ،ولكن أيضا بالنسبة
لألنشطة اإلنتاجية والخدمية واالجتماعية والثقافية بالمدينة .تعمل هذه المدن عىل دمج أبعاد االستدامة والجدوى
ً
االقتصادية للمدن الجديدة ومدى مرونتها ( )Resilienceومقاومتها للتغتات المناخية ،وهذا ما ينعكس أيضا عىل
اض ومواد البناء ووسائل النقل والمواصالت.
طريقة التخطيط واستخدامات األر ي

واالجتماع
الرقم من أهم التوجهات المعارصة والمستقبلية لتأثته الكبت االقتصادي
• التحول الرقم :يعتت التحول
ي
ي
ً
ئ
والبيت وعىل اداء المؤسسات بصفة عامة .ونظرا ألن التصنيع وضع طاقة الماكينة يف قلب االقتصاد ،فإن التحول
ي
الرقم بمزي ج من التقنيات المتقدمة وتكامل النظم
الرقم نقطة ارتكاز جديدة .يتمت التحول
الرقم يجعل الذكاء
ي
ي
ي
المادية والرقمية ،وهيمنة نماذج األعمال المبتكرة والعمليات الجديدة ،وإنشاء منتجات وخدمات ذكية .تعتت أول
خطوة ف التحول الرقم ه إعداد ر
استاتيجية رقمية وإجراء تحسي عىل البنية التحتية ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال
ي
ي ي
.
الرقم ومن ثم يتم تحديد
من خالل قياس اإلمكانيات الرقمية الحالية لتحديد أفضل هيكل عمل ألنشطة التسويق
ي
الرقم لعمل خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف وللدفع
المتطلبات لخطط االستثمار مع تحديد عوائق التكامل
ي
الرقم فوائد عديدة ومتنوعة تتلخص يف الكفاءة يف استخدام الموارد،
بعجلة التحول إىل المسار المنشود .وللتحول
ي
توفت التكلفة والجهد بشكل كبت ،وتحسي الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ،وتحسي الجودة وتبسيط اإلجراءات
ً
للحصول عىل الخدمات المقدمة للمستفيدين .كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق
التقليدية ويساعد التحول الرقم المؤسسات الحكومية ر
والشكات عىل التوسع واالنتشار يف نطاق أوسع والوصول إىل
ي
اىل محاربة الفساد.
باإلضافة
هذا
،
ر
والجمهو
رشيحة أكت من العمالء
ي
• البيانات الضخمة ر
وإنتنت األشياء :تعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث تتيح إمكانية روابط جديدة بي
األجهزة وبعضها مما يتيح تحسي العمليات التجارية وتسهيل إنشاء منتجات وخدمات وصناعات جديدة.
 −البيانات الضخمة ( :)Big Dataف الوقت الراهن ،رتتك كل معاملة رقمية أث ًرا ً
رقميا مثل :إدخال بيانات
ي
عىل ر
العالم ،والتعامالت عىل وسائل التواصل
اإلنتنت ،الهواتف الذكية المزودة بنظام تحديد الموقع
ي
ً
ر
الت يتم إنشاؤها بواسطة األجهزة تشهد نموا غت مسبوق.
االجتماع .عالوة عىل ذلك ،فإن كمية البيانات ي
ي
يتم إنتاج بيانات جديدة ومشاركتها عندما تتواصل األجهزة "الذكية" مع بعضها البعض .كما يزداد نمو
أجهزة االستشعار ف اآلالت الصناعية ف المصانع ر
والشكات والمنازل واألماكن العامة حول العالم بأجهزة
ي
ي
16
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استشعار تجمع البيانات وتنقلها .كل هذه اآلثار الرقمية تشت إىل مصطلح "البيانات الكبتة" حيث يمكن
جمع كل هذه البيانات واستخدامها عت مجموعة واسعة من المجاالت مما ساهم يف وجود سوق كامل
لتحليل تلك البيانات واالستفادة منها.
تتيح إمكانية جمع كميات غت محدودة من البيانات التنبؤ بأشياء يف منته الدقة مثل :التنبؤ بالطلب
ً
وتقدير الدخل الفردي خاصة يف المناطق الريفية (استنادا إىل نشاط الهاتف المحمول) وتوقع االضطرابات
المدنية.
حواىل  zettabytes 3يف عام  2013إىل ما يقرب من
من المتوقع أن تنمو البيانات أضعافا مضاعفة من
ي
 .23 zettabytes 40البيانات الضخمة تسمح بإنشاء القيمة بطرق جديدة عىل نطاق واسع ،مما يؤثر
عىل المنظمات واألسواق والعالقات بي الحكومة والمواطني .جمع وتحليل البيانات الضخمة يمكن
ر
استباف للتنبؤ واالستعداد.
استخدامها بشكل
ي
ر
إنتنت األشياء ( :)Internet of Thingsعبارة عن نظام من أجهزة الحوسبة الم رتابطة أو اآلالت المزودة
−
بمعرفات فريدة ( )UIDوقدرة عىل نقل البيانات عت شبكة دون الحاجة إىل تفاعل بي إنسان وإنسان أو
تفاعل بي إنسان وكمبيوتر .تتضمن أجهزة ر
إنتنت األشياء أجهزة لمراقبة أشياء مثل النوم واألكل باستخدام
الهواتف المحمولة ،ومراقبة ظروف ر
التبة من أجل تحسي اإلنتاجية الزراعية باستخدام أجهزة االستشعار.
من المتوقع أن يرتفع عدد هذه األجهزة من  15مليار يف عام  2015إىل  50مليار بحلول عام  ،2020ثلثها
أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز واألجهزة المحمولة األخرى .من المتوقع أن يصل السوق،
الذي تبلغ قيمته حاليا  655،8مليار دوالر  ،إىل  1.7تريليون دوالر يف عام  2020وما بي  3.9تريليون
دوالر و  11.1تريليون دوالر بحلول عام 24.2025
لدى ر
إنتنت األشياء القدرة عىل خلق قيمة يف مجموعة واسعة من القطاعات ،بما يف ذلك الصحة وتجارة
التجزئة والبناء .إ رنتنت األشياء تيش وتساعد عىل انتقال القطاعات إىل نموذج عمل يعتمد عىل التقنيات
الرقمية ف ابتكار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد األجهزة المتصلة ر
بإنتنت األشياء حول العالم
ي
ً
ً
نموا كبتا ويصل عددها اليوم إىل ما يقارب  4.8مليار جهاز ،مع توقع وصول هذا الرقم إىل مئات المليارات.

االصطناع ( )AIهو مجال علوم الكمبيوتر الذي يركز عىل إنشاء آالت ذكية تعمل وتتفاعل
• الذكاء االصطناع :الذكاء
ي
الت تتطلب عادة الذكاء ر
ر
ر
االصطناع هذه
البشي .تعمل أنظمة الذكاء
ي
مثل البش أي نظام كمبيوتر قادر عىل أداء المهام ي
ِّ
اآلىل ،وبعضها مدعوم بالتعليم العميق عىل وجه التحديد حيث تعلم األنظمة نفسها بنفسها من أنماط
بالتعلم ي
استخدامها ،وبعضها مدعوم بالقواعد فقط أي أنها تتبع قواعد محددة يتم تطويرها من قبل اإلنسان .تعد أنظمة
ر
الذكاء االصطناع رصورية ر
الت تتطلع إىل استخراج القيمة من البيانات عن طريق أتمتة العمليات وتحسينها
للشكات ي
ي
ّ
أو إنتاج رؤى قابلة للتنفيذ .تمكن أنظمة الذكاء االصطناع المدعومة بالتعلم اآلىل ر
الشكات من االستفادة من كمياتها
ي
ي
ر
الت من المستحيل عىل أي شخص أن يستخرجها ،مما
الكبتة من البيانات المتاحة للكشف عن األفكار والنماذج ي
ّ
يمكنها من تقديم بدائل وحلول ابتكارية ،والتنبؤ بحاالت الطوارئ الصحية ،وتحديد المعامالت االحتيالية المحتملة،
ر
وأكت من ذلك.
ً
لعب ظهور الذكاء االصطناع ً
ً
العالم فقد
رئيسيا يف الدخول يف ثورة صناعية رابعة .وفقا للمنتدى االقتصادي
دورا
ي
ي
ً
العالم عىل الذكاء
االصطناع اختالل كل الصناعات تقريبا يف العالم .ومن المتوقع ان ينمو اإلنفاق
دعم الذكاء
ي
ي

”UNCTAD, 2018 – “Technology and Innovation Report
”UNCTAD, 2018 – “Technology and Innovation Report
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ً
االصطناع بنسبة  ٪50سنويا يصل إىل  57.6مليار دوالر بحلول عام 2021؛ وسوف تستفيد منه صناعات مثل
ي
اآلىل.
التجزئة والتسويق والرعاية الصحية والتقنية والتأمي والتعلم ي
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القسم الثالث:
اإلمكانيات والتحديات – النظرة اإلقليمية
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القسم الثالث :اإلمكانيات والتحديات – النظرة اإلقليمية
العالم وما يشهد من اتجاهات عالمية وتطبيقات مستحدثة ،من الرصوري أن ندرس وضع الدول
بعد النظر اىل السياق
ي
ً
ً
.
العربية من هذه التطورات يعتت الحديث عن الدول العربية ككل وتحليل إمكانياتها وقدراتها تحديا كبتا هذا وتتسم دول
العرب بخصائص متنوعة تتمثل يف نقاط كثتة منها :جغرافية كل بلد عىل حدى ،ومستوى الدخل والموارد
العالم
ي
ر
الطبيعية ،والبنية االقتصادية ،ورأس المال البشي ،والمهارات الهيكلية واالجتماعية ،والسياسات االقتصادية،
والمؤسسات .ولكن بالرغم من التباين يف خصائص الدول العربية يف هذه النقاط ،يمكن تحديد اإلمكانيات والتحديات
عىل مستوى المنطقة حيث ر
العرب .وفيما يتعلق بالتوصيات ،فيجب
تكت نقاط التقارب بي اقتصادات دول العالم
ي
تقسيم الدول إىل مجموعات متشابهة ف الظروف واالمكانيات ر
حت يسهل تطبيقها عىل ارض الواقع.
ي

إمكانيات الدول العربية:
العرب:
من ضمن أبرز خصائص وإمكانيات العالم
ي
 .1الموقع الجغراف:
العرب باألهمية الشديدة عت الزمن حيث تتلخص أهميته يف أنه يعتت حلقة وصل بي
يتمت موقع العالم
ي
ّ
ّ
ر
الشق والغرب ،وبي قارات العالم القديم :أفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا ،مما جعله يتحكم يف جميع طرق التجارة
العالمية عىل مر العصور التاريخية.
العرب ،والبحر األحمر وتتصل هذه البحار
العرب عىل ثالثة بحار :البحر المتوسط ،والخليج
يطل العالم
ي
ي
األطلس والمحيط الهندي .يمتلك
مع طرق المالحة العالمية يف المسطحات المائية الكبتة مثل المحيط
ي
ر
وه :مضيق جبل طارق الذي يربط
العالم
ي
الت تتحكم بالمداخل البحرية ي
العرب أربعة من المضائق المهمة ي
األطلس والبحر المتوسط ،ومضيق باب المندب الذي يربط بي البحر األحمر والمحيط
بي المحيط
ي
ر
الت تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر ،ومضيق هرمز والذي يربط بي الخليج
الهندي ،وقناة السويس ي
العرب وبحر العرب ،وهو المضيق الذي يسيطر عىل حركة تصدير النفط من دول الخليج .يضع هذا العالم
ي
ئ
مواب تجارية يف موقع تجاري ذي أهمية كبتة.
العرب يف موقع تحكم يف
ي
وبالتاىل تكامل
العرب بتنوع األقاليم المناخية مما ينتج عنه تنوع المحاصيل الزراعية،
كما يتمتع العالم
ي
ي
اع بي الدول العربية جميعها.
اإلنتاج الزر ي
ً
تغىط مختلف القطاعات ،بدءا من الموارد
 .2ثروة موارد طبيعية :تمتلك الدول العربية ثروات طبيعية هائلة
ي
الطبيع مرورا بالمعادن
الطبيعية من مياه ،وطاقة ممثلة يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنفط والغاز
ي
واألراض الصالحة للزراعة ،ووصوال إىل ر
التوتي الحيوانية والسمكية.
ي
• النفط :تمتلك  11دولة من الدول العربية ر
العالم ،تمتلك الدول
احتياط النفط
أكت من  ٪55من
ي
ي
ه المملكة العربية
ما مجموعه  710مليار برميل نفط يف 2017؛ ريتكز
االحتياط يف هذه الدول :ي
ي
السعودية والعراق والكويت واإلمارات وليبيا25.
•

االحتياط
الطبيع تفوق رب ع
الغاز الطبيع :تمتلك الدول العربية احتياطات مهمة من الغاز
ي
ي
الطبيع يف الدول العربية نحو
احتياط الغاز
العالم .وحسب إحصائيات أوبك لسنة  ،2015بلغ
ي
ي
ي
 54,3تريليون ر
العالم .كما توجد دولتان عربيتان
االحتياط
من
المئة
ف
27.5
يعت
ما
مكعب،
مت
ي
ي
ي
ي

OAPEC's 24 Forum on Fundamentals of Oil and Gas Industry, 2017.

20

25

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

ر
الت
منتج الغاز
ضمن الئحة أكت
ي
الطبيع يف العالم سنة  ،2014هما المملكة العربية السعودية ي
ي
تحتل المرتبة السادسة والجزائر صاحبة المرتبة السابعة.
•

•

المعادن :تتوفر لدى الدول العربية كميات كبتة من المعادن الهامة ،غت أنه ال يتم استغاللها
الكاف ،إما ألنها غت مستكشفة أو لغياب الدراسات .وتتمثل المعادن الموجودة يف المنطقة
بالشكل
ي
العربية أساسا يف الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري ،إضافة إىل الفوسفات يف بعض الدول.
ر
التوة الحيوانية :تملك الدول العربية ثروة حيوانية كبتة تقدر ر
بأكت من  352مليون رأس من
.262017

•

ويستحوذ السودان عىل جزء كبت منها،
األبقار والجاموس واألغنام والماعز واإلبل يف
وحواىل  ٪25من األغنام والماعز ،حسب
حيث يمتلك  ٪55من عدد األبقار والجاموس
ي
العرب الموحد لسنة .2014
إحصائيات التقرير االقتصادي
ي
ر
التوة السمكية :تطل جميع الدول العربية عىل البحار سواء البحر المتوسط او البحر األحمر
العرب
االطلس ،وتمتد سواحلها عىل  23ألف كم تشمل سواحل بحر العرب والخليج
والمحيط
ي
ي
األطلس دون احتساب الموارد المائية الداخلية
والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط والمحيط
ي
من أنهار (16,6ألف كم) وبحتات وسدود ومزارع سمكية صناعية.
حواىل ٪3
العرب 2017
العرب حسب إحصائيات صندوق النقد
السمك يف العالم
يقدر اإلنتاج
ي
ي
ي
ي
ر
العرب .ويتكز اإلنتاج
السمك
وحواىل  ٪65من حجم المخزون
العالم لألسماك
من اإلنتاج
ي
ي
ي
ي
ر
ر
إجماىل
الت توفر أكت من  ٪76من
ي
السمك يف دول عربية قليلة مثل مرص والمغرب وموريتانيا ،ي
ي
إنتاج الدول العربية27.

ً
غت جدا بموارد الطاقة المتجددة ،وأهمها الطاقة المائية
 .3موارد الطاقة المتجددة :يعتت العالم
ي
العرب ي
والطاقة الشمسية و طاقة الرياح .إمكانات الطاقة المتجددة يف المنطقة العربية مرتفعة ،خاصة لمشاري ع
ً
جزءا من  ، SunBelt128وتستفيد من مستويات
الرياح والطاقة الشمسية و تعد معظم الدول العربية
ً
ر
الت تعتت من أعىل المعدالت يف العالم (تصل إىل  6.5كيلو واط  /م  2يوميا) .هذا
الشمس
اإلشعاع
ي
العاىل ي
ي
يدل عىل أنه عىل الرغم من الظروف الطبيعية المواتية لتطوير الطاقة المتجددة  ،هناك مجال كبت للتقدم
ف استخدام هذه الموارد29.
ي
 .4قاعدة كبتة من الشباب :يمثل الشباب الذين رتتاوح أعمارهم بي  15وً 29
عاما ثلث عدد السكان العرب
يعيش نصفهم يف أرب ع دول :مرص ،والجزائر ،والسودان ،والعراق 30وهنالك ثلث آخر لم يتجاوز ال  15عام
السكاب إىل العقدين القادمي.
مما يضمن استمرار الزخم
ي
ً
وفقا لتقرير "التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2016دور الشباب وآفاق التنمية واقع متغت" ،31جيل
ّ
شبابية تشهدها المنطقة عىل مدى السنوات الخمسي األختة،
الحاىل يف المنطقة يمثل أكت كتلة
الشباب
ي
ّ
َ
.
إذ إنهم يمثلون ٪30من سكانها الذين يبلغ عددهم  370مليون نسمة تعد هذه القاعدة من الشباب مورد
هائل للدول العربية إذا ما تم استغالله بصورة صحيحة .بإمكان هذه الطاقة ر
البشية تحقيق طفرة حقيقية
َ
وتعزيز االستقرار واستدامة التنمية لذلك يعتمد مستقبل التنمية يف
مجاىل التنمية،
ومكاسب كبتة يف
ي
عىط الشباب حصة يستحقونها يف تشكيل مجتمعاتهم
المنطقة العربية تمكي شبابه
وتبت سياسات ت ي
ي

”الفصل الثالث :قطاع الزراعة والمياه“ Arab Monetary Fund, 2017.
”الفصل الثالث :قطاع الزراعة والمياه“Arab Monetary Fund, 2017 .
ً
ً
عموما باإلشعاع الشمس العاىل 28
جنوبا وتتمت
منطقة جغرافية تتكون من دول تقع بي  35درجة شماال و  35درجة
ي
ي
”29 IRENA, 2016 – “Renewable Energy in the Arab Region
30 Arab Development Portal, 2018.
31
”تقرير التنمية اإلنسانية العربية“ UNDP, 2016.
26
27
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ًّ
واقتصاديا ر
ًّ
ًّ
والتكت عىل بناء قدرات الشباب وتوسيع الفرص
واجتماعيا
سياسيا
وتجعلهم محط االهتمام -
المتاحة لهم.

التحديات ر
الت تواجه الدول العربية:
ر
والبشية يف المنطقة العربية فهناك تحديات تقف امام تحقيق رفاهية المواطن
بالرغم من توافر اإلمكانيات الطبيعية
العرب.
ي
أبرز التحديات اإلقليمية ر
الت تواجه المنطقة العربية:
الشفافية والفساد:
يشكل انحصار الشفافية والفساد أحد أبرز العراقيل أمام الدول العربية حيث يؤثر ذلك عىل االداء االقتصادي ونمو
االستثمارات كما يمثل تحديا أمام تطبيق النظام الديمقراط .وبالرغم من تحسن بعض الدول العربية ف ر
مؤشات الشفافية
ي
ي
ومقاومة الفساد اال انه الزالت معظم الدول العربية تواجه مشكلة انعدام الشفافية والفساد حيث حصلت  18من 21
مؤش مدركات الفساد لعام  201832ر
(المؤش ال يتضمن دولة فلسطي) عىل أقل من  50نقطة ف ر
ر
(تتاوح
دولة عربية
ي
ر
ر
النقاط بي  0األكت فسادا ،و 100األكت نزاهة) ،والذي يحتوي عىل مستويات الفساد يف القطاع العام.
فقر المعلومات والبيانات الدقيقة:
العرب تحديا
توجد فجوات كبتة يف البيانات للمنطقة العربية ،مما يجعل صنع السياسات القائمة عىل البيانات يف العالم
ي
اىل حد كبت عن التقدم الذي يتم إحرازه يف جميع أنحاء العالم من
كبتا أمام
صانع القرار .وال تزال المنطقة العربية بعيدة ي
ي
حيث التغطية وقابلية المقارنة المتعلقة بالبيانات ،والتحسن يف جودة ومحتوى البيانات ،ووصول البيانات المتاحة إىل
الشعوب.

مشاركة المرأة:
مناخ الحياة ،هذا بالرغم من أن
ال تزال المنطقة العربية متأخرة عن بقية العالم فيما يتعلق بمشاركة المرأة يف مختلف
ي
العلم
مؤسس يف السنوات األختة وتقدم ملحوظ يف التحصيل
المرأة العربية حظيت بحقوق سياسية واقتصادية وبدعم
ي
ي
للمرأة .لكن ال تزال المشاركة اإلجمالية يف العمل تشت اىل الفجوة الكبتة بي معدالت المشاركة يف القوى العاملة من
والت سجلت  ٪ 21للنساء مقارنة ب  ٪ 74للرجال ف عام 33.2017
ر
ي
اإلناث والذكور ،ي
ً
تعاب المرأة من )1( :التهميش سياسيا مقارنة بالرجل،
ولكن ال تزال نتائج عقود من اإلقصاء تشكل الواقع
الحاىل .فمثال ي
ي
( )2فجوة يف األجر بينها وبي نظرائها من الرجال )3( ،العنف األشي )4( ،االعتداء الجسدي الممنهج يف بعض المدن
العربية تحت مظلة ثقافة مغلوطة وقراءة خاطئة لصحيح الدين (ختان اإلناث) )5( ،التحرشات الجنسية ر
بشت أنواعها.

الفقر:
العرب حول الفقر المتعدد األبعاد الذي تشارك يف إصداره كل من «اإلسكوا» و«اليونيسيف» وجامعة الدول
قدر التقرير
ي
ً
ً
ر
العربية مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشية يف  ،2017أن عدد الفقراء فقرا مدقعا يف  10دول عربية بلغ 38.2
مليون نسمة ،بما يمثل  ٪13.4من السكان .بالرغم من أن البيانات المستخدمة ف دراسة الفقر ترجع إىل ر
الفتة من -2014
ي

Transparency International, 2018
”ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region
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ر
الت عصفت بعدد من الدول العربية»،
 ،2011أي أنها «ال تعكس كامل تداعيات غياب االستقرار
السياس والتاعات ي
ي
ر
والت من المتوقع أن تكون هذه النسبة قد تفاقمت.
ي

االستدامة المالية:
لعام  ،2018-2017فأنه بالرغم
وفقا لتقرير االسكوا السنوي للمسوحات االقتصادية واالجتماعية يف المنطقة العربية
ي
ً
34
تقريبا يف تطبيق خطط ضبط أوضاع المالية العامة ) (Fiscal Consolidationفما
من استمرار جميع الدول العربية
ً
ً
ً
.
تعاب من العجز يف المتانية مما يعد تحديا كبتا لتحقيق االستدامة المالية كما تستمر
زالت جميع الدول العربية تقريبا ي
ً
تحديات الدين العام أيضا ،فعىل مدى السنوات الماضية تراكمت مستويات الديون مما يحد من جهود التمويل لمعالجة
الماىل الدائم .وتعتت مستويات الديون السائدة قابلة لإلدارة إىل حد ما بالنسبة للدول المصدرة للنفط ولكنها
العجز
ي
.
اإلجماىل يف مرص ولبنان والسودان ومن المتوقع ان تظل القدرة عىل تحمل الديون
المحىل
تجاوزت  ٪80من الناتج
ي
ي
ر
.
محدودة بسبب تكاليف التمويل المرتفعة المتوقعة بناء عىل تشديد السياسة النقدية للدول المتقدمة وتتايد حدة هذا
الجيوسياس و اتجاه زيادة الحمائية التجارية وتأثت العقوبات وعدم االستقرار عىل أسعار النفط.
التحدي مع عدم اليقي
ي
القطاع المال:
ً
ً
شهد االندماج الماىل ) (Financial Inclusionتحسنا ملحوظا ف المنطقة ر
متكزا معظمه يف القروض الصغتة وبشكل
ي
ي
.
الماىل يعوقه النقص يف الهياكل المالية
االندماج
ال
ز
ي
ال
و
الفردية
ع
المشاري
ألصحاب
ة
الصغت
القروض
خاص عىل
ي
ر
الت تزيد من التكاليف والمخاطر المرتبطة بزيادة فرص الحصول عىل التمويل .وتعتت المنطقة
األساسية واألطر التنظيمية ي
ر
العربية متأخرة مقارنة بمناطق أخرى فيما يتعلق بالمؤشات الرئيسية لملكية الحساب والوصول إىل االئتمان من
ً
حواىل  ٪70من البالغي ( 168مليونا) 35 .كما أن معدالت
المؤسسات المالية الرسمية ،حيث يبلغ من ال يملكون حسابا
ي
ر
االقتاض من المؤسسات المالية الرسمية منخفضة يف المنطقة بنسبة  ،٪7حيث أبلغ  ٪44من البالغي (سن  15وما
فوق) عن وجود حساب يف عام  . 362014و يف العقدين األختين ،نما سوق تمويل المشاري ع الصغتة والمتناهية الصغر
يعاب من قيود بسبب قصور يف اللوائح والهياكل غت المطورة .يمثل
يف المنطقة العربية بقوة ،عىل الرغم من أنه ال يزال
ي
التمويل للمشاري ع متناهية الصغر ف عام  2013حواىل  ٪0.2فقط من إجماىل الناتج المحىل ف المنطقة37.
ي ي
ي
ي
ي
سوق العمل:
العرب عددا من التحديات تتمثل يف:
يتضمن سوق العمل يف العالم
ي
•

معدالت المشاركة ف القوى العاملة :تستمر المنطقة يف المعاناة من معدالت المشاركة يف القوى العاملة والبطالة
ر
والت تعتت األسوأ عىل مستوى العالم .فلقد بلغ معدل المشاركة يف القوى العاملة لإلناث يف عام  ٪21 ،2017مقارنة
ي
العالم البالغ  .٪48.6وبلغت مشاركة الذكور يف القوى العاملة يف المنطقة .38٪74
بالمتوسط
ي

•

البطالة وتطابق المهارات :تشكل حالة البطالة ،خاصة بالنسبة للشباب ،عقبة إضافية أمام النمو الشامل والعادل
يف المنطقة العربية حيث يوجد يف المنطقة أعىل معدالت البطالة للشباب .فلقد بلغت نسبة العاطلي عن العمل
العالم  ،٪13.6وفقا لمنظمة العمل الدولية .وتبلغ نسبة البطالة بي
 ٪27.3يف عام  2017مقارنة بالمتوسط
ي
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”ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region
يشت الشمول الماىل إىل وصول األفراد ر
والشكات إىل منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة
ي
”35 CGAP, 2017 – “Financial Inclusion Measurement in the Arab World
36 Global index, The World Bank
”37 World Bank, 2013 – “A Boost for Microfinance in the Arab World
38
”ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region
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العرب عدم
اإلناث  ٪18.2مقارنة ببطالة الذكور البالغة  .39٪8.1تتمثل أكت التحديات المسببة للبطالة يف العالم
ي
ر
الفت بمتطلبات السوق العملية.
تماس مهارات العمالة مع متطلبات السوق بسبب عدم مواكبة التعليم والتدريب ي
ي
ر
والت من المتوقع أن تتفاقم
مع التطور
ي
التكنولوخ والتوجهات العالمية فمن المتوقع أن يؤثر ذلك عىل فرص العمل ي
يف السنوات القادمة.
•

الرسم نسبة كبتة من العمالة يف العديد من دول المنطقة.
االقتصاد غت الرسم :يمثل العمل يف االقتصاد غت
ي
ر
ر
ه يف حالة رصاع
الت ي
يتكز جزء كبت من عمالة القطاع الخاص يف مجال الزراعة وقطاع الخدمات خاصة يف الدول ي
أو تتعاف منه.

•

هجرة العقول والمهارات :شهدت الدول العربية يف العقد األول من هذا القرن أعىل معدالت الهجرة لذوي المهارات
ف العالم .ويعاب العالم العرب من هجرة مستمرة ألفضل العقول والمهارات بسبب الفرص اال ر
كت جاذبية يف الدول
ي
ً ي
ي
االخرى .ووفقا لألمم المتحدة ،فأن وتتة "هجرة العقول العربية" آخذة يف االرتفاع حيث قدرت الخسارة ( يف الناتج
العرب يف عام  2012إىل  ٪25-20يف .2015
المحىل) بي  10و ٪15من الشباب
ي
ي

االضطرابات ف المنطقة وأزمة الالجئي:
ً
ئ
الخ و43
بنهاية عام  ،2017وفقا لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي )(UNHCRكان هناك  25مليون
العالم.
الداخىل يف المنطقة العربية  ٪38من االتجاه
قياس جديد .وشكل التوح
مليون نازح قشي يف العالم ،وهو رقم
ي
ي
ي
ولقد تزايدت أزمة الالجئي عام  2017بسبب التاعات المسلحة المستمرة يف المنطقة العربية حيث وصلت نسبة
داخىل جديد يف العراق والجمهورية العربية السورية واليمن وذلك نتيجة تفاقم
النازحي يف هذه السنة إىل  4.5مليون نازح
ي
ُ
طالت اللجوء من سوريا عام  2018فقد أرغم نحو  5.6ماليي نسمة عىل عبور
األوضاع يف هذه الدول الثالث .جاء أغلب
ي
40
ر
تعاب اليمن وليبيا
الحدود إىل العراق ،واألردن ،ولبنان وتركيا ،بينما انتش  6.6ماليي آخرين كنازحي داخل سوريا .كما ي
من استمرار التوح ،يف أغلب الحاالت داخل الحدود الوطنية.
فف العقود الثالثة الماضية شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة،
لم تكن أزمة الالجئي السوريي األوىل يف العالم
ي
العرب ،ي
ُ
إذ نزح ما يقرب من  4.4ماليي شخص من موطنهم يف حرب الخليج األوىل والثانية يف العامي  1990و ،2003وأرغم ما
يقارب  3.4ماليي عىل الهجرة بعد ظهور تنظيم داعش ف العام 41.2014
ي
ً
ّ
السكاب الضخمة هذه عت الحدود الوطنية الموجة الرابعة واألوسع نطاقا من عمليات التوح القشي
تمثل حركات التوح
ي
فلسطيت عىل مغادرة وطنهم
الذي واجهته المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية األوىل .هذا باإلضافة إىل إرغام 1.2مليون
ي
تحد كبت حيث تعجز االجراءات الدولية إلدارة أزمة الالجئي عن مواجهة التحديات
يف العامي  .1967-1948شكل هذا ٍ
ً
الراهنة ،بما يف ذلك حماية السكان المستضعفي ومعالجة التأثتات عىل دول خط المواجهة حيث تفرض ضغوطا هائلة
عىل المؤسسات الحكومية ،والمجتمعات المحلية ،والبنية التحتية والخدمات يف الدول مثل المياه ،والكهرباء ،والمدارس،
والمرافق الصحية.
ّ
(تسع دول فقط من الدول  22األعضاء يف الجامعة العربية وقعت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئي والتوتوكول الملحق
بها ،ولكن لم تصدق أي من تلك الدول عليها).

39
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Carnegie Middle East, 2018
41
Iraq Mission, International Organization for Migration (IOM), August 2018
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24

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

األمن الماب:
ً
تحديا ً
كبتا يف المنطقة العربية .تبلغ موارد المياه المتجددة الداخلية السنوية يف المنطقة  ٪6من
يمثل نقص المياه
ر
عالم يبلغ  .٪38أثناء الفتة من  2005إىل  ،2015انخفض معدل
متوسط هطول األمطار السنوي ،مقارنة بمتوسط
ي
ر
ر
ً
العالم  7525مت مكعب
توافر المياه العذبة للفرد يف المنطقة بنسبة  ٪20تقريبا إىل  800مت مكعب مقارنة بالمتوسط
ي
عش مرات ر
وهو حواىل ر
أكت .زيادة درجات الحرارة بسبب تغت المناخ سوف تزيد معدالت التبخر من المتوقع أن تفاقم
ي
المشكلة.
ً
ر
ر
الت تعتمد عىل هطول األمطار أو األنهار .مع تزايد السكان وزيادة نقص نصيب الفرد
ه تلك ي
الدول العربية األكت ضعفا ي
من المياه من المتوقع أن يزداد الطلب عىل المياه يف المنطقة العربية بنسبة  ٪60بحلول عام  ،2045بينما من المتوقع
السطج للمياه بنسبة  ٪10بحلول عام .422050
أن يؤدي تغت المناخ إىل تقليل الجريان
ي
األمن الغذاب:
العرب أعىل معدالت يف عجز الغذاء وتعتت المنطقة العربية أعىل منطقة مستوردة لألغذية عىل مستوى
يشهد العالم
ي
ر
العالم .فلقد بلغ متوسط الزيادة السنوية يف فجوة إنتاج األغذية واستهالكها  ٪7.3خالل الفتة من  .2014-2005وبعد
ئ
الغذاب عىل رأس جدول أعمال السياسات
أزمة الغذاء يف عام  ،2008وضعت العديد من الدول العربية الزراعة واألمن
ي
ئ
والغذاب يف المنطقة ،مع وجود تأثتات شديدة
اع
ي
الوطنية .ومن المتوقع أن تؤثر التغتات المناخية عىل نظم اإلنتاج الزر ي
الت تعتمد عىل مياه األمطار43 .
ر
محتملة عىل الغذاء ،خاصة عىل الدول ي
عش ً
ف عام  2014انخفض اإلنتاج الزراع بنسبة  ٪12.6عىل مدار االثت ر
عاما السابقة بسبب الجفاف الذي أدى إىل
ي
ي
ي
فقدان مساحات كبتة ف األراض الصالحة للزراعة .وطبقا ألخر التقديرات فان ر
اض يف
ر
األ
من
هكتار
مليون
200
من
أكت
ي
ي
ي
اض مما يؤدي إىل التوح  /الهجرة وزيادة احتمال نشوب
ر
األ
وتدهور
بالجفاف
بشدة
تتأثر
العربية
جميع أنحاء المنطقة
ي
نزاع44.

42

”UNDP, 2018 – “Climate Change Adaptation in the Arab States
”UNDP, 2018 – “Climate Change Adaptation in the Arab States
44
”UNDDR, 2014 – “Agricultural drought challenges Arab world
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القسم الرابع :التفاوت بي الدول العربية
يعتت أهم عنرص من عنارص نجاح التوصيات المقدمة للدول هو أن تكون التوصيات ملهمة ومؤثرة عىل أرض الواقع
بحيث يمكن أن تستفيد منها مجموعات الدول العربية بمختلف خصائصها .لهذا السبب ،يجب األخذ يف االعتبار التباين
يف االداء بي الدول حيث يمكن أن تتسبب مجموعة من العنارص المتواجدة يف التأثت بشكل جذري عىل نوعية التوصيات
المطروحة.
بناء عىل ذلك ،يطرح تحديث اإلطار توصيات محددة لمجموعات تم الوصول اليها من خالل تقييم عدد من العنارص
الكمية والبيانية مما يعىط نظرة ر
اإلقليم ،ولهذا أخذت يف االعتبار:
اإلقليم ودون
أكت عمق من التقسيم
ي
ي
ي
االجتماع ،وقياس
 )１مستوى الناتج المحل للفرد :حيث يمثل عنرصا هاما يف قياس الحالة االقتصادية يف بلد ما وأثرها
ي
لمواطت الدولة.
االجتماع
مستوى الرفاه
ي
ي
 )２ر
مؤشات التنمية :تعتت نسبة الفقر والعدالة االجتماعية وجودة الحياة من العوامل المؤثرة عىل فعالية الدول.
 )３وجود نزاعات داخل الدولة أو التأثر بتاعات ف دول الجوار :تؤثر التاعات عىل الدول ومؤسساتها بشكل يؤثر عىل
التعامل مع األهداف المرجوة ،كما تؤثر التاعات عىل الدول المحيطة من حيث حركة الالجئي.
الدوىل).
 )４فعالية الحكومة :تعتت فعالية الحكومة أهم جزء يف تنفيذ وتطبيق التوصيات (إحصاءات البنك
ي
ً
 )５االقتصادات المعتمدة تاريخيا عل النفط أو الغاز :يؤثر النفط بشكل كبت عىل الحالة االقتصادية واالجتماعية
للدول.
عن طريق تعيي أوزان مختلفة للعنارص المنصوصة ودراسة األحوال االقتصادية واالجتماعية لل  22دولة ،ظهرت أرب ع
مجموعات:

المجموعة

الوصف

المجموعة ( أ ) :الدول محل أو المتأثرة بالتاعات

• نزاعات محلية أو يف دول الجوار
الخارخ
الداخىل أو
• أزمة يف التوح
ي
ي
• تحديات أمام فعالية الحكومة

ً
المجموعة (ب) االقتصادات األقل نموا

سياس إىل حد كبت
• استقرار
ي
ر
مؤشات تنمية متوسطة إىل منخفضة
•
• تحديات أمام فعالية الحكومة

المجموعة (ج) االقتصادات الغنية بموارد النفط والغاز

•
•
•
•

المجموعة (د) اقتصادات ناشئة

ر
مؤشات تنمية متوسطة
•
ر
• موارد بشية كبتة
• فعالية جيدة للحكومة
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القسم الخامس:
أولويات التنمية المستدامة ف المنطقة العربية
وتوصيات العمل
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القسم الخامس :أولويات التنمية المستدامة ف المنطقة العربية وتوصيات العمل
ر
الوطت ،مع تفاوت
وه تمثل كذلك أولويات عىل المستوى
ي
هناك عدد من األوليات المشتكة لدول المنطقة العربية ككل ي
ً
ّ
أهمية تلك األولويات من بلد آلخر .ويمكن جمعها تحت مظلة أرب ع أولويات عامة (مذكورة أدناه) مدعمة أوال بعنرصين
ممكني وهما ( )1الحوكمة والمؤسسات القوية و( )2القيم وثقافة االستدامة ،وهما رشطان أساسيان لضمان فاعلية أي
ً
وثانيا بعنرص م ّ
العلم والذي
شع وهو االبتكار والتكنولوجيا والبحث
سياسة أو خطة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة،
ي
يعتت األداة الرئيسية لتشي ع الوصول ألولويات التنمية المستدامة يف المنطقة العربية.

الحوكمة واملؤسسات
القوية

املمكنات

القيم وثقافة
االستدامة

االبتكاروالتكنولوجيا
والبحث العلمي

املسرعات

( )١املعيشة
الكريمة

األولويات العامة

األولويات العامة

( )٢اإلنتاج
املستدام

( )٣االستهالك
املسؤول

األولويات التفصيلية

( )1المعيشة الكريمة

•
•
•
•
•
•

العدالة االجتماعية (القضاء عىل الفقر والجوع وعدم المساواة)
العدالة االجتماعية (المساواة بي الجنسي)
الصحة (العالج والوقاية)
التعليم
المسكن وخدمات المعيشة
رأس المال ر
البشي

( )2اإلنتاج المستدام

•
•
•
•

النمو وتوفت فرص العمل الالئقة
الربط بي المياه والطاقة والغذاء
النمو الحرصي والمدن المستدامة
ئ
ئ
والغذاب
الماب
السع لألمن
ي
ي
ي

( )3االستهالك المسؤول

• الحفاظ عىل البيئات التية والبحرية والسواحل
البيولوخ والموارد المائية والمعدنية وغتها
• الحفاظ عىل التنوع
ي
• تقليل االنبعاثات الحرارية والمخلفات ومواجهة تغيت المناخ

( )4السالم واالستقرار

• سيادة القانون وضمان حقوق اإلنسان
• إنهاء االحتالل والتدخالت األجنبية ومحاربة التطرف
اإلقليم
• التعاون والتكامل
ي
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التوصيات العامة ر
لشكاء التنمية:
ر
المشتك واالستفادة من الختات المحلية واإلقليمية
العرب
 .1تعزيز التعاون بي الدول العربية ومؤسسات العمل
ي
والدولية
 .2ضمان العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والكرامة اإلنسانية وإدماج جميع فئات المجتمع ر
وإشاك المرأة والشباب
وذوي القدرات الخاصة والالجئي واألقليات
نش الوع والعمل عىل التنمية ر
 .3ر
البشية وبناء القدرات والتعليم المستمر
ي
الماىل
 .4توفت التمويل الالزم وضمان االستدامة المالية والشمول
ي
 .5وضع منظومة حوافز ر
المدب
إلشاك القطاع الخاص والمجتمع
ي
 .6توظيف آليات السوق للوصول ألنماط إنتاج واستهالك مستدامة
تبت األنظمة االقتصادية المعتمدة عىل البيئة مثل االقتصاد الدائري واالقتصاد األخرص
.7
ي
العرب ،واالستعانة بالختاء واألوساط األكاديمية
العلم
معرف ،ودعم االبتكار والبحث
 .8التحول إىل اقتصاد
ي
ي
ي
 .9العمل عىل تنوي ع مصادر الدخل ،واقتصاد القيمة المضافة والتصنيع ،وزيادة التجارة داخل المنطقة العربية
 .10فصل رفاهية اإلنسان عن استهالك الموارد ()decoupling
الرسم والمشاري ع الصغتة والمتناهية الصغر
السع إىل إدراج وشمول القطاع غت
.11
ي
ي
 .12سيادة القانون والحوكمة الفعالة وإعالء قيمة الشفافية والمساءلة والرقابة المؤسسية والمجتمعية
 .13تطوير المنظومة اإلحصائية ونظم جمع وتحليل البيانات وتبادل المعلومات
 .14اتساق السياسات وتكاملها ،وتعزيز ترابط القطاعات والمؤسسات وأبعاد التنمية
 .15ربط الخطط التنفيذية بالسياسات واتسام تلك الخطط بالمرونة وقابلية التحديث بناء عىل المستجدات
 .16تحديد الجهات المعنية بتنفيذ أي سياسات أو خطط تنفيذية ووضع آليات واضحة للرصد والمتابعة والتقييم
تبت النظرة المستقبلية وإدارة المخاطر واالستعداد لتغتات المستقبل سواء كانت تحديات أو فرص
 .17ي
 .18رإشاك ر
الشكاء المعنيي يف مرحلة اتخاذ القرار لضمان االستجابة ومحاذاة المصالح ،وتوفت الحلول البديلة يف حالة
التعارض مع المصالح أو وجود رصر.
 .19حق الحرية والدعوة للمشاركة السياسية الفعالة لجميع المؤسسات وفئات المجتمع
 .20ر
االلتام بالمواثيق والمعاهدات الدولية

رشكاء التنمية ف المنطقة العربية:
والدوىل ،مؤسسات
واإلقليم
المحىل
المدب
الدولة والمؤسسات الحكومية والحكومات المحلية ،التلمانيي ،المجتمع
ي
ي
ي
ي
ر
المشتك ،القطاع الخاص ،األوساط األكاديمية ،المؤسسات اإلقليمية والدولية ،مؤسسات التمويل ،اإلعالم،
العرب
العمل
ي
األفراد واألش ،الشباب ،وأصحاب المصلحة اآلخرين
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االستشادي
اإلطار
ي

السيناريوهات المستقبلية:
ً
ً
ر
ه
والت ي
تشكل المنطقة العربية جزءا كبتا من العالم من حيث المساحة وعدد السكان ،كما تؤثر وتتأثر بالظروف العالمية ي
ر
العرب وتوصياته،
والتطبيف عىل اإلطار
الواقع
بدورها يف حالة مستمرة من التغيت والتطور .و يف محاولة إلضفاء الطابع
ي
ي
ي
وبالنظر إىل أولويات المنطقة العربية والقسمي الثالث والرابع من اإلطار ،تم اختيار ثالثة تيارات تتز كتيارات أساسية يف
تشكيل الظروف العالمية ف الوقت الحاىل ،وبالتاىل يتطلب وضع ر
مقتحات لتحقيق التنمية المستدامة النظر إىل توقعات
ي
ي
ي
ً
تطور تلك التيارات يف المستقبل واألخذ يف االعتبار تأثتها المتوقع عىل المنطقة العربية ،تمشيا مع مبادئ االستعداد
ر
ه عالمية الطابع وال تقترص عىل المنطقة العربية ،ولكنها تؤثر
واستشاف المستقبل .يستوجب التأكيد أن تلك التيارات ي
ه:
يف وتتأثر
ي
بإجماىل المجهودات والتطورات الدولية .تلك التيارات األساسية ي
•

والمساع العالمية للتعامل معه
تأثت تغيت المناخ
ي

•

العالم
الحالة االقتصادية العالمية وتوقعات النمو أو الركود
ي

•

األوضاع الجيوسياسية والسلم العام وحالة التاعات والتوترات

النظر إىل تلك الملفات العالمية يساهم بشكل كبت يف رسم الصور المحتملة للمستقبل ،وبناء عىل ذلك يتم استعراض
ثالثة سيناريوهات بحسب التطورات العالمية يف كل ملف منهم.
تربط هذه السناريوهات المستقبلية بي كل ما تم ذكره يف السابق من حيث االتجاهات العالمية وامكانيات وتحديات
الدول العربية باإلضافة اىل أولويات المنطقة العربية.

السيناريوهات

تأثت تغت المناخ

الحالة االقتصادية
العالمية

األوضاع
الجيوسياسية
والسلم العام

السيناريو ( أ ):

السيناريو (ب):

السيناريو (ج):

نظرة تشاؤمية

المنظور الوسط

الوضع األمثل

عدم ر
عالم بتقليل االنبعاثات
التام
ي
الحرارية وتفاقم أزمة تغت المناخ
السلت عىل
وتسارع تأثتها
ي
المجتمعات والبيئة

المساع العالمية ،وإن كانت
استمرار
ي
بسيطة ،تجاه الحد من االنبعاثات
الحرارية والتخفيف من حدة آثار تغت
المناخ والتكيف معها

المناخ
السيطرة عىل مسببات التغيت
ي
وتقليل االنبعاثات الحرارية بما
يتناسب مع اتفاق باريس ،2015
وتبت سياسات عالمية للتأقلم مع
ي
التغتات المناخية

عالم عام
الدخول يف ركود اقتصادي
ي
نتيجة ازدياد التوترات الجيوسياسية
والسياسات التجارية الحمائية
واستمرار تباطؤ االقتصادات المتقدمة

الحاىل من تباطؤ عام
استمرار الوضع
ي
يف االقتصاد والتجارة العالمية بدون
الدخول يف ركود

تخىط العقبات االقتصادية الحالية
ي
والعودة إىل استقرار األسواق وانفتاح
التجارة وارتفاع معدالت النمو

ازدياد التاعات المسلحة وانتشار
الحروب واإلرهاب والتاعات داخل
وخارج المنطقة العربية

تأثر بعض الدول بالتاعات ووجود
اإلقليم
توترات عىل المستوى
ي
والدوىل مؤثرة عىل الدول العربية
ي
وتواجد حالة عدم يقي عىل مستوى
السياسات الدولية

السياس وتحقيق السالم
االستقرار
ي
والسيطرة عىل اإلرهاب والتطرف
وحل التاعات وإنهاء الحروب بما يف
ذلك المنطقة العربية.

ر
الت تواجه الدول العربية باإلضافة
يىل توصيات مفصلة بناء عىل تلك السيناريوهات تأخذ يف عي االعتبار التحديات ي
وفيما ي
ر
إىل مخرجات االستاتيجيات العربية اإلقليمية المختلفة ،كما تنبعث من أهداف التنمية المستدامة ال  17لألمم المتحدة
ر
وااللتام بنهج "عدم ترك أحد خلف الركب".
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العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

السيناريو (ب) :المنظور الوسط

السيناريو ( أ ) :نظرة تشاؤمية
تخفيف حدة الوضع

عرب إلنقاذ المدن من تأثت
 إنشاء صندوق طوارئ يارتفاع مستوى سطح البحر

التمدين
واإلسكان

تأثت تغيت المناخ

الزراعة واألمن
الغذاب

اإلقليم بي
التشارك
 التأكيد عىل فعالية العملي
ي
منظومة األمم المتحدة او جامعة الدول العربية وكافة
الجهات المعنية لتخفيف حدة األزمة ،خصوصاٍ يف
ً
ر
األكت رصرا
الدول

توفت الحماية واالستقرار لألش المترصرة من اآلثاراألخرى ر
المتتبة عىل المخاطر واألزمات من خالل
ضمان الحصول عىل غذاء كاف ومناسب
 توفت كميات كافية من األغذية ذات الجودةالمحىل أو الواردات (بما يف
المناسبة من خالل اإلنتاج
ي
ذلك المساعدات الغذائية).

 تنوي ع سبل الحفاظ عىل الموارد المائية وتنفيذخطط التأمي وتعزيز أطر اإلدارة التكيفية.

األمن الماب

الكوارث
الطبيعية

توفت سبل مختلفة للحصول عىل المياه العذبة مثلتجميع مياه األمطار وتحلية المياه المالحة.
 إعادة هيكلة تعريفات استهالك المياه يف العالمالعرب
ي

 تنفيذ خطط اخالء مبتكرة استباقية وشيعة لمناطقبعيدة عن االماكن الخطرة.
 االتفاق مع دول الجوار عىل استقبال النازحي يفحاالت الطوارئ
 تحسي استقرار السفن والسالمة الساحلية منخالل تطوير االتصاالت ،وغته.
 وضع خطط طوارئ لسيناريوهات متعددة منالكوارث المعرضة لها الدول العربية

التنوع
البيولوج
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 زيادة المحميات الطبيعية خاصة يف األماكنالمستوطنة للكائنات المعرضة لالنقراض
البيولوخ من خالل تعزيز سبل
 اتخاذ تدابت األمني
الرصد وتحديد مواقع الزراعة المناسبة وتحسي
ر
واستاتيجيات اإلدارة
العالجات البيطرية

المرونة مع الوضع

تنفيذ خطط إخالء للمواطني يف المناطق المعرضةالعرب ،والبحر
للغرق عىل البحر المتوسط ،والخليج
ي
األحمر
 تنفيذ برامج حماية ودعم اجتماعية تشملً
ر
ر
والت تشمل
المترصرين وخصوصا الفئات األكت ضعفا ي
المرأة والطفل وذوي القدرات الخاصة

 تنفيذ خطط الطوارئ المحلية يف كل دولة لتوفتحصص الغذاء المحددة للمواطني
 استخدام الوجبات الجاهزة المحفوظة زيادة قدرة الصيد وجهوده تقليل التكاليف ،وزيادةالكفاءة ،وتنوي ع سبل العيش

 استغالل مياه الفيضانات واألمطار إلعادة استخدامها تطوير محطات تحلية المياه لتنقية مياه الرصفاآلدم
الصج وتحويلها اىل مياه صالحة لالستخدام
ي
ي
 تحديد حصص للمياه لألفراد والمؤسساتالصج
 وضع تعريفات مالية عىل الرصفي

 توجيه عناية خاصة لوضع حقوق المترصرين منعواقب الكوارث الطبيعية
 إعادة التأهيل واالستجابة للكوارث؛ تطوير سبلاإلدارة الساحلية المتكاملة؛ وتطوير نظم اإلنذار المبكر
 توفت بث الطوارئ من خالل وسائل اإلعالم إلبالغالشعوب بخطوات الوقاية من األرصار المتوقعة.

 تفعيل قواني وإجراءات صارمة لحماية األنظمةالبيئية ومنها صيد الحيوانات المهددة باالنقراض
والحفاظ عىل الشعاب المرجانية

تخفيف حدة الوضع
 زيادة ضخ استثمارات يف البنية التحتية. وضع سياسات للتكيف يك تضمن توافق هذه البنيةالتحتية الجديدة مع األهداف المناخية.
-وضع رإستاتيجية محلية وإقليمية عربية للتكيف مع
المناخ
تغت المناخ لجعل المدن آمنة من تأثت التغيت
ي
توجيه السياسة القطاعية طويلة األجل المتعلقةر
الت تأخذ يف
بالتمدين والبنية التحتية لخيارات التنمية ي
االعتبار التغتات المناخية (مثال :بالنسبة لمرافق
البنية التحتية فإن شواغل تغت المناخ قد تدفع إىل
مراجعة الخطط القطاعية الشاملة ،ومعايت البناء
والتصميم ،واختيار الموقع)

 ضمان حصول األفراد عىل الموارد الكافية المستحقةئ
صج،
غذاب
من األطعمة المناسبة لضمان نظام
ي
ي
الكاف يف كل
الغذاء
 تسهيل حصول األفراد عىلي
األوقات ،وذلك بدون المخاطرة بفقدان إمكانية
الحصول عىل الغذاء نتيجة لألزمات المفاجئة أو
األحداث الدورية
 تمكي أصحاب المصلحة الزراعيي من دمج التكيفمع تغت المناخ يف عمليات التخطيط عىل المدى
المتوسط والبعيد
ر
المشتك يف
العرب
االستثمار
لتشجيع
 وضع خطةي
الدول العربية من خالل رشاء أو استئجار األرض يف
الدول العربية للوصول اآلمن إىل األغذية المنتجة
اض
 تعزيز إدارة الموارد المائية والتكامل بي إدارة األر يوالموارد المائية
 تحسي وتبادل المعرفة والمعلومات حول تدابتالمناخ والمياه والتكيف ،واالستثمار بشكل شامل يف
نظم جمع البيانات ورصدها عىل نحو مستدام
استخدام الختات المتوافرة يف مؤسسات العملر
المشتك للحفاظ عىل الموارد المائية ورفع
العرب
ي
كفاءة االستخدام.
 تعزيز القدرة عىل التكيف مع األخطار ذات الصلةبالمناخ والكوارث الطبيعية.
ر
واالستاتيجيات
 دمج تدابت تغت المناخ يف السياساتالتوطيت وتضمي الهجرة والتنقل يف
والتخطيط
ي
خطط التكيف الوطنية.
 تحسي التعليم وإذكاء الوع والقدرات رالبشية
ي
والمؤسسية عىل التعامل مع الكوارث الطبيعية.
ر
اتيج رلتكت المساعدة اإلنمائية عىل
 إنشاء نهج است يإنشاء مجتمعات مرنة
 تسهيل الهجرة المنظمة واآلمنة والمسؤولة ومساندةالسكان المعرضي للخطر
 دراسة السمات البيولوجية المستهدفة بسبب تغيتالمناخ للحفاظ عليها
 استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة يف الحفاظعىل المحميات الطبيعية ورصد عمليات الصيد
الجائر

المرونة مع الوضع
 زيادة ضخ استثمارات يف البنية التحتية إقامة البنية التحتية العازلة للمناخ :بما يف ذلكشبكات ترصيف العواصف ،ومحطات اإلمداد بالمياه
ومعالجتها ،فضال عن حماية أو نقل مرافق الطاقة أو
مرافق إدارة النفايات الصلبة
 تطوير البنية التحتية للمدن الساحلية و إعادةالتوطي من المناطق المعرضة الرتفاع مستوى سطح
العرب
البحر عىل البحر المتوسط واألحمر والخليج
ي
 تنفيذ المشاري ع الواقية من تأثت تغتالمناخ والموائمة لكل بلد مثل :الجدران البحرية
الواقية
 تصميم وحدات سكنية قابلة للتكيف مع تغت المناخ بناء وحدات سكنية يف المناطق األمنة من اإلزالةنتيجة تأثت تغيت المناخ
 تنظيم الغذاء من خالل أنظمة غذائية مناسبة،وتوفت المياه النظيفة ،للوصول إىل حالة من الرفاهية
الغذائية حيث يتم تلبية جميع االحتياجات الغذائية.
 تحديد أنواع جديدة من المحاصيل مالئمة ومقاومةآلثار تغت المناخ.
 االستثمار يف التكنولوجيا والتطبيقات المستحدثةلزيادة كفاءة الزراعة ()precision farming
ئ
عرب للتعاون والتنسيق
 دعم صندوق أمنغذاب ي
ي
اإلقليم لتوفت اإلغاثة أثناء نقص األغذية أو حاالت
ي
الطوارئ وضمان االستجابة الشيعة
 إصالح التدابت غت الجمركية وموائمة األطرالتنظيمية (مثل لوائح الصحة النباتية والتقنية
واالختبار وإصدار الشهادات) المتعلقة بالتجارة داخل
المنطقة
 االستثمار يف إدارة المياه التكيفية الفعالة (cost- )effective water managementمن حيث
التكلفة ونقل التكنولوجيا
 تنفيذ سياسات ترشيد االستخدامات المحلية للمياه،فيما يرتبط بمعدالت حصة الفرد من المياه
 استغالل مياه األمطار والسيول ،والقضاء عىل طرقالري التقليدية كالري ب الغمر
 تشجيع مبادرات شعبية رلتشيد االستهالك-استغالل التكنولوجيا الحديثة يف الحفاظ عىل المياه

اع الفئات الضعيفة والمهمشة
 تفعيل تدابت تر يوحقوق اإلنسان والتنمية ر
البشية لتحسي سبل كسب
المناخ وزيادة
العيش لهؤالء المعرضي لتأثتات التغت
ي
قدرتهم عىل الصمود

ر
االستاتيجيات وخطط العمل
 دمج التكيف يفالبيولوخ ،لضمان معالجة النظم
الوطنية للتنوع
ي
اإليكولوجية الضعيفة يف برامج العمل الوطنية

السيناريو (ج) :الوضع األمثل
للوصول

للبقاء

 ضخ استثمارات كبتة يف البنية التحتية عىل مدىالسنوات الخمس ر
عشة المقبلة
 رصورة التكيف لضمان توافق هذه البنية التحتيةالجديدة مع األهداف المناخية.
 مشاركة الدول العربية يف المبادرات العالمية المتعلقةبالمدن المرنة والمستدامة

 وضع برنامج لمتابعة وتطوير المدن الحديثة وضمانتنفيذها واتمام صيانتها بالشكل الذي يضمن
استمراريتها.
 وضع آلية للمحاسبة الدقيقة واتاحة سبل المسائلةالقانونية ف حال عدم ر
االلتام بتنفيذ ،تطوير البنية
ي
التحتية بالجدوى المرجوة.

ئ
لغذاب
 تسليط الضوء عىل االثار المناخية لألمن اي
والقطاعات الزراعية لتحديد خيارات التكيف وأولوياتها
وتنفيذها.
 تمكي أصحاب المصلحة الزراعيي من دمج التكيفمع تغت المناخ يف عمليات التخطيط والتخطيط عىل
المدى المتوسط إىل المدى الطويل والمشاركة بفعالية
وكفاءة يف عملية صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية
 وضع إطار لتخطيط وتنفيذ ورصد إجراءات التكيفيف القطاعات الزراعية
 إنشاء بوابة عربية تحتوي عىل مواد داعمة وأمثلةاع.
عن الجوانب المحددة لتخطيط التكيف الزر ي

نساب
اع المنظور اإل ي
 التأكيد عىل الحاجة إىل حلول تر يوالتغذية وصنع القرار وتنفيذه ومتابعة التقدم المحرز
يف تحسي القدرة عىل التكيف مع تغت المناخ.
 تعزيز التناسق عت القطاعات والقطاعات الفرعيةالقطاع العام والتكيف مع تغت المناخ
وعت التخطيط
ي
يف الزراعة.
 المساعدة يف تحديد ومعالجة الفجوات يف إجراءاتالقدرات والمعلومات والتكيف يف القطاعات الزراعية
عىل أساس مستمر.
السع إىل دعم المراجعة الدورية للتقدم المحرز
ي
ونجاح العملية من خالل إطار منظم للرصد والتقييم.

 تنمية الموارد المائية المتاحة عن طريق التكنولوجياالمتطورة يف التحلية
وع الشعوب العربية لقيمة المياه وأهمية
 رفع يالحفاظ عليها
 تحسي شبكات توصيل المياه لمنع هدر المياه يفعملية النقل

إقليم
تبت سياسات ترشيد االستهالك عىل مستوى
ي
 يوعالم
ي
تبت مفاهيم المدن المستدامة يف المدن العربية
 يكثيفة السكان

 إمكانية تشارك المناطق الحدودية يف محطات تحليةر
مشتكة ما بي الدول العربية.

 وضع خطط طوارئ رمشتكة للكوارث
الطبيعية ،وتعزيز تكامل الموارد بي دول المقصد
وتوسيعها.

 انتشار المحميات والقواني المحافظة عىل البيئةوالكائنات المهددة باالنقراض

 الوصول اىل بنية تحتية قادرة عىل تحمل مختلفالعوامل المناخية

 استخدام العلم والتكنولوجيا يف دعم الكائناتالمهددة باالنقراض

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

الصحة

الوع العام

 العمل عىل رصد ومتابعة الحاالت الصحية لألفرادر
الت من
 رفع كفاءة التأميي
الصج ليشمل األمراض ي
المرجح أن تزيد مع تغت المناخ
 العمل عىل دعم راستاتيجية عربية بشأن إتاحة
خدمات الصحة العامة يف سياق اللجوء والتوح يف
المنطقة العربية

التشارك لتوفت قوافل طبية
العرب
 تفعيل العملي
ي
إلسعاف المترصرين
ر
األكت
 توفت برامج الكشف المبكر ودعم للفئاتعرضة للمخاطر الصحية

 رالتام الشفافية مع الرأي العام ر
ونش المعلومات
وإيضاح حجم األرصار والتوقعات الناتجة عنها.

 تخصيص حمالت توعوية ألساليب التكيف بشكلام للموظفي والعاملي وطلبة المدارس
الز ي

 -ضبط الممارسات الزراعية

مكافحة
التصحر
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 تنفيذ وتكثيف تدابت إدارة اآلفات واألمراض وذلكلشعة التعامل مع زيادة اآلفات
 اتخاذ تدابت إلدارة مستجمعات المياه ،بما يف ذلكر
النباب؛ وتقليل شدة الحصاد
حماية وزيادة الغطاء
ي
واالستخدامات األخرى.
 عمل مصدات الرياح النباتية والحفاظ عىل الغطاءاالخرص من تغيت تكوين األنواع واألصناف.

 تنفيذ تدابت مكافحة التآكل من خالل المدرجاتوغتها من تطبيقات إثراء ر
التبة بالمواد المغذية للحد
من انتشار التصحر.

 تحديد نطاق التأثتات المناخية والنتائج الصحيةالمحتملة المرتبطة بها والفئات المعرضة لها
 دراسة األدلة العلمية عىل الروابط بي تغت المناخعرب للبحوث التكاملية
والصحة ،ووضع جدول أعمال ي
 دراسة العبء االقتصادي للنتائج الصحية المرتبطةبتغت المناخ.
 رالمناخ عىل
نش الفكر التوعوي بقضايا التغت
ي
العرب
العالم
مستوى
ي
 ضمان إدماج طاقة الشباب وتمثيلهم ف رالوع
نش
ي
ي
وعملية المتابعة والتخطيط.
 تعزيز االستفادة من المنظمة العربية لمكافحةالتصحر وتوفت الدعم المادي الالزم لها لزيادة
الدراسات والبحوث عىل مكافحة التصحر بالدول
العربية
 خلق نموذج متكامل لوضع نظم إنذار مبكر بالتصحريف الدول العربية.
اض
ر
األ
تبوير
مواجهة
ف
صارمة
 اتباع سياساتي
ي
الزراعية.

ر
األكت مالءمة للتأثتات الصحية
 تحديد التدخالتالمحددة ذات االهتمام األكت
الت يتم تحديثها بانتظام و ر
ر
نش
 تطوير خطة التكيف يومراقبة تنفيذها.

الصج يف الدول العربية والوصول إىل
 تعزيز النظامي
أفضل الممارسات الصحية

 دمج تأثت تغيت المناخ يف المناهج التعليمية ومايمكن لألفراد القيام به للمساعدة يف الحفاظ عىل
البيئة

الوع العام العالمية
 االنضمام إىل مبادراتي

 تفعيل نظم اإلنذار المبكر بالجفاف بوصفها منتدابت الطوارئ.
 إنشاء بنوك البذور عىل مستوى الدول العربية. -بناء القدرات من أجل مكافحة التصحر

ر
األكت معاناة من
والفت للدول
 توفت الدعم الماديير
المتعتة
التصحر واالقتصادات

الوع بالرعاية الصحية وأهمية
 الحفاظ عىل درجاتي
الكشف المبكر لألمراض.
 استخدام التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت الكشفعىل األمراض والرعاية الصحية
 االعتماد عىل الفن لتوعية وحشد الرأي العام لسبلالتكيف وأهمية ر
والسع اليه واستمرار تحقيق
االلتام
ي
النجاح فيه.
 رنش رسائل توعوية يف األماكن العامة :مثل وسائل
المواصالت.

 تنفيذ رااللتامات الواردة يف االتفاقيات الدولية
واإلقليمية لمكافحة التصحر

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

السيناريو ( أ ) :النظرة التشاؤمية

الحالة االقتصادية العالمية

تخفيف حدة الوضع
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المرونة مع الوضع

السيناريو (ب) :المنظور الوسط
تخفيف حدة الوضع

القوى
العاملة

ر
المباش كوسيلة شيعة
األجنت
تشجيع االستثمار
ي
لخلق فرص عمل مع وضع سياسات تضمن توظيف
وتدريب القوى العالمة المحلية.

تبت المهن الجديد غت التقليدية ودعم
البدء يف ي
المشاري ع الصغتة والمتوسطة

والتقت بما يناسب
الفت
ي
 رفع مستوى التعليم يمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية
السع لخلق فرص عمل نوعية والئقة خاصة
ي
للشباب والنساء والفئات المهمشة.

السياسات
المالية

 اتباع سياسات مالية تقشفية لمؤسسات الدولةاالجنت من خالل
االحتياط النقدي
 تشجيع زيادةي
ي
تسهيل االجراءات والسياسات الخاصة باالستثمارات.

تعزيز إمكانية استخدام الخدمات المالية الرقمية.

 الحفاظ عىل المسؤولية المالية ورفع كفاءة القطاعالعام وزيادة ر
الشاكات مع القطاع الخاص خاصة يف
أسماىل للدولة.
مشاري ع اإلنفاق الر
ي
 -تطوير االستثمار يف مدخرات الصناديق السيادية.

الفقر

اجتماع شاملة
التأكد من وجود منظومة دعم
ي
لخدمات الحياة األساسية مثل التعليم والصحة
والمسكن والتوسع يف شبكة الحماية االجتماعية مع
ر
ر
األكت عرضة للمخاطر
التكت عىل الفئات
والمجتمعات الهشة وسكان المناطق البعيدة عن
المدن.

التعاون بي الدول العربية عىل مستوى الحكومات
المدب ومد الدعم إىل الدول
والمؤسسات والمجتمع
ي
ً
ر
ر
األكت تأثرا.
والت ستكون
المتأثرة بالتاعات ي

السياسات
التجارية

الحفاظ عىل مستوى مري ح من االحتياطات األجنبية
لضمان القدرة عىل تغطية احتياجات الدولة األساسية
من الواردات الحيوية.

والعرب من
المحىل
تبت سياسات تشجيع المنتج
ي
ي
ي
جانب اإلنتاج (استخدام مدخالت إنتاج محلية)
واالستهالك ر
(شاء منتجات محلية).

المؤسسات
الصغتة
والمتوسطة

األساس الالزم
 توفت التمويلي
 -حماية حقوق الملكية الفكرية ومحارية االحتكار

تسهيل اإلجراءات المتعلقة بإنشاء المشاري ع

القطاع غت
الرسم

وضع اعفاءات ر
الرسم وغت
وفتات سماح للقطاع غت
ي
النظام مع حماية العاملي به
ي

 تحفت المجتمعات لتنفيذ خطط دقيقة إلخراج األشً
ر
األكت فقرا من تحت خط الفقر.
والمحىل لتعزيز سبل الحياة
الدوىل
التعاون
تعزيز
ي
ي
الكريمة لسكان كافة الدول العربية.
 ربط االنجاب بالقدرة اإلنتاجية لألزواج. العمل عىل تنوي ع المحفظة التجارية لكل دولة منخالل تنوي ع رشكاء التجارة ومحفظة الصادرات
والواردات
 تشجيع التصدير وتوظيف الدبلوماسية االقتصاديةر
للتوي ج للمنتجات المحلية يف الخارج.
فتح المجال للممولي وحث البنوك عىل المساندة
والقانوب للمؤسسات
الهيكىل
المالية ،وتوفت الدعم
ي
ي
الصغتة والمتوسطة ومتناهية الصغر

المرونة مع الوضع
ر
تتماس مع متطلبات سوق العمالة
تطوير مناهج
المستقبلية
 تنوي ع مصادر دخل الدولة وتطبيق السياساتالرصيبية العادلة وتحجيم مستويات الدين العام إىل
المحىل.
الناتج
ي
 تطوير الخدمات المالية الرقمية وخدمات نظم الدفعالماىل ،وخفض تكلفة المعامالت
ألغراض الشمول
ي
وتنوي ع خيارات خدمات االدخار.
 زيادة برامج الحماية االجتماعية يف الدول ذات نسبةفقر عالية.
ً
 توفت فرص عمل للشباب األ ركت احتياجا.
 زيادة التامج التوعوية وتحفت المجتمعات عىل تعزيزر
الت تتمت بها المنطقة العربية عىل وجه
بعض العادات ي
االجتماع.
ل
التكاف
الخصوص مثل
ي
العمل عىل زيادة التبادل التجاري بي المنطقة العربية
ً
وبالتاىل تكون أقل
بحيث تتكامل المنطقة تجاريا
ي
عرضة للصدمات االقتصادية العالمية.
إنشاء حاضنات ومشعات أعمال ومراكز دعم لتلك
المؤسسات
 التعامل مع القوى العاملة غت الرسمية يف خططالقتصادات "خرصاء" وتحقيق هذا النوع من النمو
الشامل الذي يمكن أن يقلل يف وقت واحد من الفقر
وحماية البيئة
رسم
توفت قيمة المضافة مع تحويل القطاع الغتي
للرسم مثل :التدريب ،التواصل إىل الحماية
ي
االجتماعية ،التمويل الصغت

السيناريو (ج) :الوضع األمثل
للوصول

للبقاء

الفعىل يف الثورة الصناعية الرابعة والمهن
االنخراط
ي
الرقم والعمل عىل تحديث النظم
الجديدة واالقتصاد
ي
التعليمية لتالئم متطلبات سوق العمل وتطلعات
العاملي للحياة الكريمة

تبت سياسات التدريب المستمر وبناء القدرات ورعاية
ي
االبتكار والتكنولوجيا والعلوم.

التعامل مع الموازنات العامة كأداة رئيسية لتحويل
ر
االستاتيجيات الوطنية إىل مشاري ع عملية قابلة
للتنفيذ ذات طابع تنموي مستدام

ر
لت تولد الفقر وتؤدي إىل
معالجة األسباب الهيكلية ا ي
التهميش.

توظيف األبحاث والدراسات والتكنولوجيا يف إيجاد
القطاعات ذات القيمة المضافة والمتة التنافسية
ر
األكت كفاءة لإلنتاج ثم دعم تلك القطاعات
واألساليب
واألساليب بحيث تنمو وتتنوع محفظة الصادرات لكل
دولة.
التعامل مع المؤسسات الصغتة والمتوسطة
كمشعات يف حد ذاتها تؤدي إىل العمالة الماهرة
واالبتكار والنمو الشي ع والعضوي

 تعزيز القدرة المؤسسية والتواصل بي الحكومةوالمؤسسات المالية والقطاع الخاص
 تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والتشاركيةباإلضافة إىل نظم الرصد وجمع المعلومات.

رإشاك المجتمعات المحلية يف عملية وضع األولويات
والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لضمان أن ينتفع الجميع
من العوائد التنموية.

ترسيخ مبدأ التجارة الحرة والعادلة وإزالة معوقات
التجارة مع الحفاظ عىل الجودة وتشجيع اإلنتاج
المحىل.
ي
 زيادة منصات وفرص رالشاكة بي تلك المؤسسات
والقطاع العام والخاص.
 -إزالة المعوقات البتوقراطية

المدب والحكومات المحلية وأصحاب
رإشاك المجتمع
ي
المصالح يف وضع سياسات الهادفة إىل دمج وتنظيم
الرسم
الرسم إىل
القطاع غت
ي
ي

استمرار تحديث السياسات المتعلقة بالشمولية
الرسم لضمان وجود
المالية والدمج إىل االقتصاد
ي
الرسم.
طريق سهل ومتكامل للدخول يف االقتصاد
ي

سيادة القانون وتطبيق سياسات تضمن إدراج البعد
ئ
واالجتماع يف القرارات االقتصادية ووضع
البيت
ي
ي
العقوبات الرادعة الستتاف الموارد.

ً
المهت خصوصا يف المجاالت المتعلقة
دعم التدريب
ي
بالمياه والطاقة والزراعة والبيئة وذلك لتغيت أنماط
االستخدام واإلدارة والحد من هدر الموارد وترشيد
توظيفها.

وضع منظومة حوافز تضمن أن التوجه إىل اإلنتاج
المستدام واالستخدام الكفء للموارد هو الخيار ر
األكت
ً
جدوى اقتصاديا.

رإشاك أصحاب المصلحة مثل القطاع الخاص
المدب لتطوير
والحكومات المحلية والمجتمع
ي
سياسات مستدامة للتنوي ع االقتصادي وإدارة الموارد

التحول إىل السياسات االقتصادية المستدامة مثل
االقتصاد الدائري واالقتصاد األخرص خاصة يف
القطاعات الحيوية لكل بلد (مثل قطاع الطاقة يف
الدول العربية الغنية بموارد النفط والغاز).

ضمان مبدأ "عدم إهمال أحد" خالل عملية التحول
إىل االستخدام المستدام للموارد ،وتقديم العون أو
الحلول البديلة للمترصرين.

الوع
االستهالك

استخدام وسائل اإلعالم التقليدية وغت التقليدية لرفع
ر
الت
الوع بمشاكل االستهالك غت الرشيد واألرصار ي
ي
يسببها لألفراد وللدولة عىل حد سواء.

وضع سياسات وقواني رادعة للحد من االستهالك
صج للموارد سواء كان لألفراد او المؤسسات
الغت
ي
الحكومية والغت حكومية

 رفع التنوع االقتصادي ومعالجة األنماط االستهالكيةبالتوازي مع الوصول ألليات مستحدثة تساهم يف
ارتفاع حجم اإلنتاج المستدام ،والتحول إىل االقتصاد
المنتج بدال من االقتصاد المستهلك.
 تعزيز التغيتات المدفوعة بالتكنولوجيا يف هيكلاألسواق المنتجة.

المحىل يف
المدب
رإشاك الحكومات المحلية والمجتمع
ي
ي
الوع وتوحيد
وضع السياسات الهادفة إىل رفع
ي
المفاهيم المتعلقة باالستهالك سواء بالنسبة
للمؤسسات أو األفراد.

اإلنساب عن استهالك الموارد من
فصل مبدأ الرفاه
ي
المجتمع باستخدام القنوات
الوع
خالل رفع
ي
ي
التقليدية (مثل المدارس) وغت التقليدية.

رإشاك جميع رشكاء التنمية من أفراد إىل رشكات
ومؤسسات يف مسؤولية االستهالك المستدام.

االبتكار

السع إىل جذب االستثمار والختات بحيث تساعد يف
ي
نقل المعرفة والتكنولوجيا كخطوة أوىل يف الطريق إىل
توطي االبتكار.

التأكد من وجود منظومة إدارية وقانونية تحتم نقل
ّ
المعرفة ثم تمكن الكوادر المحلية من توظيف تلك
المعرفة ٌ
كل يف مكانه.

المهت بما
تطوير المناهج التعليمية ومراكز التدريب
ي
يتناسب مع تطورات العرص وإدراج التكنولوجيا
والعلوم ف المناهج مع ر
المحىل
التكت عىل الطابع
ي
ي
الوع عن الطبيعة الخاصة
العالم لرفع
بجانب
ي
ي
ر
الت تواجهها.
للمنطقة العربية والتحديات ي

تحفت االبتكار من أجل التنمية عت إنشاء منظومة
وطنية متكاملة لالبتكار مبادرات محددة ونهج جديدة
يف كافة القطاعات االقتصادية

تمكي األجيال الجديدة والحفاظ عىل منظومة
العلم والنقدي.
تعليمية ترسخ مبادئ التفكت
ي

توطي
الصناعات

 وضع خطة لتكامل الصناعات الوطنية العربية معاألخذ يف االعتبار المتة النسبية لكل بلد ودعم
ر
المتعتة
االقتصادات

النهوض بإمكانيات رشكات الصناعات الوطنية من
حيث الكفاءة والجودة

 إعداد الكوادر رالبشية ورفع كفاءته.
 التوسع يف الصناعات ذات القيمة المضافة والمكونالتكنولوخ المرتفع وتهيئة المناخ الجاذب
ي
لالستثمارات العربية واألجنبية.
الصناع يف الدول العربية
 تكامل خرائط االستثماري
ووضع سياسيات تساهم يف فتح مجال االستثمار
الصناع لبناء رشاكات ر
استاتيجية يف مختلف
ي
القطاعات
 تطوير االساليب التكنولوجية لتعزيز سبل االستدامةوالحفاظ عىل البيئة.

 الحفاظ عىل الملكية الفكرية وحماية التنافسيةالعادلة ومكافحة االحتكار.
 التحديث المستمر للمناهج التعليمية والتامجالمشجعة عىل االبتكار.
العرب عىل مستوى المدارس
 زيادة التعاوني
والجامعات والهيئات البحثية.

 تحويل الصناعات المحلية الغت مستدامة لخطوطانتاج مستدامة
 زيادة التنافسية العربية لجذب الختات األجنبيةورفع كفاءة األيدي العاملة واإلنتاج
 وضع حوافز اقتصادية لزيادة الجاذبية لالستثماراتاألجنبية
 تحفت االستثمارات العربية بالدول العربية وتميتهاعن حوافز االستثمارات األجنبية مع ضمانات الجودة
وتوحيد معايت الجودة بالدول العربية لزيادة التكامل
بي الدول العربية.

تحفت نقل المعرفة الصناعية بي الدول العربية
التكامىل بالمنطقة.
للنهوض
ي

إدارة
الموارد

خلق ر
التشارك ودمجها مع
مؤشات لقطاع االقتصاد
ي
الرسم لتحفت االستثمارات االجنبية
االقتصاد
ي

وضع خطة عمل شاملة بخطوات محددة وتدريجية
ً
الرسم قانونيا
الرسم مع االقتصاد
لدمج القطاع غت
ي
ي
ً
ً
وهيكليا ،ر
المدب يف تنفيذها
وإشاك المجتمع
وماليا
ي

 تعزيز القدرات المبتكرة للحفاظ عىل البيئة يف ظلالصناع يف المنطقة.
التطور
ي
 التوعية وتقديم التسهيالت للمستثمرين الصناعيير
الملتمي بسبل الحفاظ عىل البيئة يف ظل تطويرهم
لصناعتهم.

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

السيناريو ( أ ) :النظرة التشاؤمية

األوضاع الجيوسياسية والسلم العام

تخفيف حدة الوضع
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المرونة مع الوضع

السيناريو (ب) :المنظور الوسط
تخفيف حدة الوضع

المرونة مع الوضع

السياسات
الخارجية

السياس
خلق جبهة عربية متوافقة واستخدام ثقلها
ي
يف فرض حلول للتاعات والتدخالت يف الدول العربية

استخدام القنوات الدبلوماسية التقليدية والغت
تقليدية لحل األزمات والتاعات يف الدول العربية.

خلق قنوات اتصال ر
مباشة ومستدامة بي صناع القرار
العرب
يف الدول العربية ودعم مبدأ التشاور والعمل
ي
ر
المشتك بما ال يرص بمبادئ السيادة

توحيد صفوف الدول العربية واستخدام سياسات
تكاملية متوافقة للنهوض بالسياسات الخارجية العربية

المساعدات
الخارجية

 البحث عن سبل مختلفة لتحفت ضخ المساعداتالمالية الخارجية واستبدالها بمساعدات عينية يف حال
تفاقم االوضاع العالمية.
ر
 تشجيع دول الجوار عىل االلتام بدورهم يف المنطقةوربط أمن المنطقة بسالمة وأمن كافة الدول العربية.

 استبدال الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية الشعبيةلتجاوز التحديات الجيوسياسية وتأثتها عىل
المساعدات الخارجية واإليمان بأهمية استمرار
مساندة الدول لبعضها البعض من خالل المساعدات
المالية والعينية.
 توعية الشعوب بعواقب تخلف الدول عن مساندتهالبعضها البعض

 وضع سياسات للحفاظ عىل أمن الدول مما يساهميف تحقيقها لخطط وأهداف التنمية المستدامة
ر
الت تساهم
ي
وبالتاىل ضمان حصولها عىل المساعدات ي
يف استمرار تطورها.
 رفع كفاءة األيدي العاملة من الشباب لما يمثلوه منورقة ضغط عربية عىل الدول المانحة.

 البحث عىل سبل تنمية الموارد الداخلية لتفادىالكىل عىل المساعدات الخارجية.
االعتماد ي

مكافحة
التطرف

 اللجوء إىل عمليات عسكرية دولية عربية للقضاءعىل البؤر المسلحة االرهابية.
 رالتكت عىل تطوير الحمالت التثقيفية والتعليمية
لمناهضة الفكر المتطرف.

 تحسي القدرات القتالية لمكافحة التطرف العمل عىل تحقيق الالمركزية لقوات المكافحة رونش
ر
األكت عرضة
قوات التدخل الشي ع يف المناطق
للهجمات المتطرفة
 توعية كافة فئات المجتمع برصورة اإلبالغ عن أيأعمال تثت الشكوك يف أحيائهم

 العمل عىل الحد من أسباب التطرف عن طريق فتحمجاالت حوارية بي طوائف المجتمع وتقليص
التعصب
 التأكيد عىل مبادئ العدالة االجتماعية والعمل عىلرفعة الكرامة اإلنسانية وسيادة القانون
الديت ليواكب ويخاطب
 العمل عىل تطوير الخطابي
مشاكل المجتمع الحديث

 فتح قنوات تواصل بي شباب المجتمع والحكومةر
إلشاكهم يف الحوارات المجتمعية وعملية صنع القرار
إنشاء لجان لفك الكرب عن المواطني وإعادة النظريف األحكام القضائية الخاصة بسجناء القضايا
المجتمعية

األمن
القوم

الداخىل من أي تدخالت
 التحت للسيطرة عىل األمني
عسكرية أو غت عسكرية تهدد بشكل ر
مباش األمن
القوم وتتعدى عىل سيادة الدولة وأرضها( .والتحت
ي
ألمن واستقرار المنطقة بالتبعية).

 تحسي قدرات المواجهة العسكرية لرد أي تدخالتتمس أمن المنطقة.
 االعتماد عىل تطوير التكنولوجيا لمواجهة التهديداتر
القوم.
الت تهدد األمن
ي
األمنية االجتماعية ي

الهجرة
والتوح
القشي

 تسهيل الهجرة والتنقل المنظم واآلمن والمنتظموالمسؤول لألشخاص من خالل تنفيذ سياسات
الهجرة المخطط لها والمدارة بشكل مسؤول.

ً
 تنفيذ رمشوعات وبرامج لمساندة المهاجرين نفسيا
ً
وماديا وضمان دمجهم يف المجتمع المستقبل

السيناريو (ج) :الوضع األمثل
للوصول
زيادة التعاون بي وزارات الخارجية وسفارات وبعثات
الدول العربية وتوفت ورش عمل منتظمة ودورات
ر
تدريبية ر
المشتك
مشتكة لدعم التواصل والعمل
 رااللتام بالخطط التنفيذية والزمنية المتعلقة بأهداف
التنمية المستدامة.
االستثمار يف السكان ،من خالل استخدام التمويللحماية المجتمعات الهشة والخدمات االجتماعية ،بما
يف ذلك الصحة والتعليم.
وتلبية االحتياجات العاجلة أثناء األزماتر
الت تهدف إىل الوصول لنسب
تعزيز السياسات يالنمو االقتصادي المستهدفة
السياس .ويشمل ذلك الحوكمة
تعزيز االستقراري
وتمويل الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والمجتمع
المدب .
ي

للبقاء
ر
المشتك عىل
العرب
وضع سياسات تحفتية للعمل
ي
مستوى المؤسسات والوظائف العامة وتصدير نماذج
ر
المشتك
الدوىل
ناجحة للعمل
ي
 رإشاك جميع فئات المجتمع يف وضع الخططالتنفيذية ومتابعة تنفيذها
تطوير السياسات اإلقليمية يف المجاالت قيد العمل.الجمع تجاه السياسات بشكل يساهم يف
الوع
رفعي
ي
تشجيع المجتمعات العربية عىل االمتثال لتلك
السياسات.
تحديد األولويات بناء عىل االحتياجات الفعليةللمستحقي.
 رااللتام برفع تقارير فنية ومالية للجهات المانحة.
وضع آليات تسمح بالرقابة المالية والفنية والرقابة أوالمتابعة المجتمعية.

 دراسة التأثتات االجتماعية للقرارات والقواني كجزءمن عملية صنع القرار
 دعم مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة -دعم الخطاب المعتدل يف وسائل اإلعالم والصحافة

 وضع أسس لحرية التعبت عن الرأي وحمايتهابالقانون
 حماية األقليات يف المجتمعالديت والمتحدثي
 تنظيم أسس استخدام الخطابي
عنه
 العمل عىل دعم قنوات التواصل بي الحكومةوالمجتمع

 دعم األجهزة األمنية للدولة بأحدث أساليبالتكنولوجيا يف المجاالت االستخباراتية
 تطوير وتحسي وسائل الدفاع لدى القوات واألجهزةاألمنية سواء كان ذلك يف المجاالت القتالية أو جمع
المعلومات

إجراء دوارات تدريبية لجميع العاملي بالقطاع
اب
الحكوم عىل األمن السيت ي
ي

 دراسة التأثتات االجتماعية للقرارات والقواني كجزءمن عملية صنع القرار
دعم مبادئ الوحدة الوطنية والمساواةدعم الخطاب المعتدل يف وسائل اإلعالم والصحافةفتح المجال العام للمشاركة السياسيةوضع رالقوم
األمن
استاتيجية عربية للحفاظ عىل
ي
للدول العربية بالتوازي مع التهديدات الدولية.
ر
الت قد تؤثر عىل
استعداد الدول العربية للمخاطر يسالمة وأمن الموارد الطبيعية يف المنطقة وحدودها
الجغرافية.

التكنولوخ يف
االستمرار يف دعم سبل االبتكاري
اب.
مجاالت األمن السيت ي
فتح مجال الدراسات العربية المتخصصة لمتابعةدراسة وفهم التطورات الطارئة عىل
المجتمعات المحلية والمجتمعات العربية وغت
العربية ،وذلك من خالل دعم دراسات ر
األنتوبولوجيا
والعلوم االجتماعية المتخصصة.
تعزيز دور الدبلوماسية الرسمية لما لها من اسهام يفتقارب التوجهات الدولية للحفاظ عىل االستقرار.
تعزيز دور الفن من خالل تعزيز مبادئ السالماالنساب.
الدوىل والحفاظ عىل السالم
ي
ي

 -تعزيز مفهوم التنوع وإدماج المهاجرين يف المجتمع.

 رالوع يف المجتمعات المستضيفة من خالل
نش
ي
االعالم وغته عن سبل التعاون مع النازحي
والمهاجرين
شعة ادراج المهاجرين والنازحي يف قوائم االشخاصر
األكت احتياجا للرعاية االجتماعية.
النفس والمعنوي الالزم للمهاجرين
الدعم
تقديم
ي
والنازحي.
تحديث رونش االحصائيات الرسمية لكل دولة
للمهاجرين والنازحي من اراضيها ،لما له من اثر يف
اف عليها ،وعىل الدول المستقبلة.
التغت الديموغر ي
شعة تغت السياسات الداخلية للتعامل مع مسبباتزيادة الهجرة ألنه يعتت ر
مؤشا يف غاية األهمية للدولة
األم.

دراسة مسببات الهجرة والتوح يف كل دولة عىل حدا،
ر
واستاتيجيات طويلة المدى تتناسب
ووضع سياسات
ر
مع األوضاع الداخلية -مع التكت عىل الحفاظ عىل
ر
التوة ر
البشية الممثلة يف الشباب يف المنطقة العربية.
ر
الت من دورها
تعزيز السياسات االقتصادية يلمواطت المنطقة
المساهمة يف توفت حياة كريمة
ي
العربية.
توفت الرعاية الصحية األساسية والرفع من كفاءةالخدمات المقدمة لسكان المنطقة .
التعزيز من أسس المواطنة.خلق فرص عمل تتناسب مع الختات التعليميةوالعملية للسكان.
-توفت حياة أمنة وبيئة مستقرة غت معرضة للخطر.

الداخىل بشكل
متابعة وقياس نسبة الرضا العامي
دوري يف كافة األمور المتعقلة بالشباب بصفة خاصة،
وبالمواطني بصفة عامة.
 راشاك الشباب يف مختلف المجاالت وعىل رأسهاالشئون االقتصادية والسياسية.
تكثيف برامج ومجاالت تعزيز المواطنة من خاللرفع نسبة المشاركة.
استمرار السيطرة عىل التهديدات األمنيةوالمناخية وكافة مسببات الهجرة والتوح القشي.
التكنولوخ الستخدامه لمناهضة
تعزيز التسلحي
التطرف واالرهاب من جانب ومساندة خطط التعامل
المناخ من جانب آخر..
مع التغتات
ي

ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي
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ر
العرب لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
االستشادي
اإلطار
ي

القسم السادس :فوائد التوجه لالستدامة
أهمية تبت منظور التنمية المستدامة ف وضع السياسات المختلفة وتنفيذها ،وأهمية عملية الرصد والتقييم
ً
ً
إدراكا لشدة أهمية التنمية المستدامة يف تشكيل مستقبل العالم واألجيال القادمة ،قدمت األهداف ال  17مخططا لالزدهار
ر
صج ومستدام .وتتز أهمية هذا المنظور حي
المشتك يف عالم مستدام يعتمد عىل حياة منتجة وحيوية وسلمية عىل كوكب
ي
بالتاىل تتبع مبدأ
الثاب ،عىل ترابط وتكامل األهداف مع بعضها البعض و
تعتمد االستدامة طويلة األجل ،كما تم ذكره يف القسم ي
ي
ر
المشتكة وليس المفاضلة أو التنازل عن أولوية مقابل األخرى .ومع مرور الوقت وقرب عام  ،2030يلتف العالم يف
المنافع
الوقت الراهن حول منظور التنمية المستدامة ومدى التقدم الذي تم إحرازه يف تطبيقه عىل مدار السنوات الماضية ويصبح
أهم شقي للتعامل مع التنمية المستدامة يف الوقت الراهن هما:
•

تبت التوصيات المنوطة بتطوير السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة ،ر
والت من شأنها أن تعود بمنفعة كبتة عىل
ي
ي
جميع أصحاب الشأن والحياة عىل الكوكب.

•

ترس األساس الصحيح لتحقيق
تطوير عملية الرصد والتقييم لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه وما إذا كانت أعمالنا اليوم
ي
أهداف التنمية المستدامة.

ر
المباشة ر
الت تعود عل الدول والمؤسسات نتيجة لتبت تطبيق التنمية المستدامة
الفوائد
لصانع السياسات يف تعاملهم مع قضايا اقتصادية وسياسية معقدة
تعد التنمية المستدامة نقطة مرجعية وبوصلة عالمية
ي
ر
ر
تأب محل تركت القطاع الخاص والمجتمع بوجه عام .هذا ألن الجميع شكاء يف التنمية وأصحاب شأن ،عمال
ومتغتة ،كما ي
بالهدف رقم  17والذي يعزز مبدأ ر
الشاكات لتحقيق التنمية المستدامة ،لما تمثله من منفعة عائدة عىل الجميع.
ال تتمثل هذه المنفعة فقط يف تلبية احتياجات الجيل الحارص دون اإلرصار بقدرة الجيل القادم عىل تلبية احتياجاته -من
خالل الحفاظ عىل التوازن بي اإلنسان والطبيعة بحيث ال يتم استهالك الموارد بطريقة أشع من تجددها ،-بل إنها تشمل
ً
والعمىل.
والماىل
أيضا فوائد يف المستقبل القريب عىل الصعيد االقتصادي
ي
ي
•

القطاع الخاص:
 −وضع التنمية المستدامة نصب العي يف وضع سياسات رشكات القطاع الخاص يدعم الربحية عىل المدى الطويل.
 −يساهم يف استقطاب العمالة الواعية والمستهلكي.
السع تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال يؤدي إىل خيار بي االستدامة أو الربحية ،بل وال يجب أن ينتظر
−
ي
لك يبدأ يف تطبيق أهداف التنمية المستدامة ،حيث أن القطاع الخاص قادر عىل
القطاع الخاص توجيه الحكومة ي
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي ينعكس عىل اإلنتاجية وكفاءة العمل والنتائج المالية.
 −من ممتات التنمية المستدامة أنها تحسن صورة العالمة التجارية والمتة التنافسية وتجذب الموظفي
والمستثمرين ويثت عليها المساهمي ف ر
الشكات ،كما تحد من الهدر العام.
ي
ي
لك
يكف األداء
ي
الماىل ي
 −النجاح التجاري طويل األجل يف الواقع ًيستوجب إعطاء األولوية للتنمية المستدامة ،فال ي
تزدهر ر
الشكات بشكل مستمر ،ولكن أيضا إظهار كيف أنها تسهم مساهمة إيجابية يف المجتمع.
 −هناك حماس وزخم كبت لتمويل المشاري ع الخرصاء واالستثمار المستدام والمشاري ع البيئية ،وحجم التمويل
المخصص لتلك المشاري ع يف ازدياد لذلك يعد فرصة للقطاع الخاص يمكن أن يغتنمها.
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•

الحكومات والمؤسسات :وجود الحكومات يف دور القائد والمنظم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رصوري للغاية
لتنفيذ أجندة  .2030وبالمثل تعتت التنمية المستدامة ذات أهمية ونفع كبتين للحكومات.
 −تشجع األهداف الحكومة عىل العمل لمصلحة مواطنيها األساسية من حيث القضاء عىل الفقر وتوفت مستوى
ر
معيس كريم وعدالة اجتماعية ومساواة.
ي
ً
صاف مكاسب الرفاه
 −نظرا ألن االستهالك واإلنتاج المستدامي يهدفان إىل "القيام بالمزيد واألفضل باألقل"  ،فإن
ي
من األنشطة االقتصادية يمكن أن يزيد عن طريق تقليل استخدام الموارد وتدهورها وتلوثها طوال دورة الحياة
بأكملها ،مع زيادة جودة الحياة.
 −مع ر
الطوع ومتابعة تحقيق األهداف ،يمكن لها قياس التقدم يف االداء ،كما يؤثر مدى
الوطت
التام الدول بالتقرير
ي
ي
ر
والت بدورها تؤثر يف توفت المجتمع
اهتمام الحكومات بالتنمية المستدامة عىل النظرة الدولية تجاه الحكومات ي
الماىل الالزم لمواجهة المشاكل البيئية واالجتماعية.
الدوىل للدعم
ي
ي

•

 −تفتح مجهودات تحقيق التنمية المستدامة فرص االستثمار يف قطاعات الطاقة المتجددة وتشكل فرصة هامة
مباش وغت ر
الت تعمل بشكل ر
ر
ر
ر
مباش مع البيئات البحرية والمياه
لألسواق الجديدة واالستثمار والشاكات للشكات ي
العذبة ،األمر الذي ينشط االقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
ً
ر
األكت ضعفا يف المجتمعات وكذلك
يحم الفئات
المدب يف الخطوط األمامية حيث
المجتمع المدب :المجتمع
ي
ي
الموارد الطبيعية.
المدب كله تحت لوائها للتعاون
ه خطة عمل واضحة شاملة من شأنها جمع المجتمع
ي
 −أجندة التنمية المستدامة ي
وبالتاىل زيادة فاعلية تلك الجهود.
وتكامل الجهود
ي
 −تحم التنمية المستدامة المجتمع المدب حيث تلزم الحكومات بأن تضع ف اعتبارها ر
التاماتها تجاه رشاكات
ي
ي
ي
المدب يف إطار الهدف رقم .17
المجتمع
ي
المدب ليعمل عىل تنمية المجتمع والوصول إىل التمويل.
 −تمثل االستدامة فرصة للمجتمع
ي

وتنم من القدرات
تحم الحقوق
فه أجندة
وف النهاية فإن المستفيد األكت من تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو الفرد ،ي
ي
ي
ي
والفرص وتهدف للحياة المزدهرة والكريمة والصحية واآلمنة بشكل مستدام وليس مؤقتا .ولهذا فإن المسؤولية الفردية لدعم
وطلب والعمل تجاه أجندة التنمية المستدامة ف النهاية يعود ر
مباشة بالنفع عىل حياة الفرد.
ي
تقديم فكرة االنتقال من االستدامة إل التجديد
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مع انتشار مفهوم االستدامة ،تظهر األسئلة المتعلقة بالمستقبل ما بعد أجندة  .2030يركز مفهوم االستدامة عىل أن الحفظ
يكف لالستمرار .النظرة األبعد من ذلك ترى
كاف
والحماية للحالة الحالية (بتحقيق أهداف التنمية المستدامة) هو ٍ
ي
وصج بما ي
كف لألبد ،ويجب االنتقال إىل التجديد .األنظمة التجديدية ،المنتجات التجددية،
أن منظور الحفظ أو الحماية وحده ال ي ي
ً
التفكت التجديدي جميعها تدرك الحاجة إىل منظور الحفظ ،ولكن أيضا رصورة التحسي المستمر عت األجيال .تم تصميم
ر
ر
يعت هذا إمكانية
الت تعود بالنفع عىل البش والكوكب .ي
هذه األفكار التجديدية بطبيعتها لتعزيز اإلنجازات الحالية والمستقبلية ي
ر
إعادة ترتيب األولويات عىل المدى البعيد ،بحيث ال يكون الهدف هو االستمرار لفتة زمنية طويلة فقط ،ولكن تحسي الظروف
باستمرار خالل تلك ر
الفتة.
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