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 المقدمة
 
ي 
 
ي لدعم تنفيذ  إطالقتم  2017غسطس من عام أ 23ف شادي العرب 

التنمية  خطةالنسخة األوىل من "اإلطار االستر

ي لنقاط اتصال الدول العربية المعنيي   بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية توصية االجتماع التشاوري بناء عىل المستدامة" 
الثاب 

 . 2017يناير  9 باألمانة العامة بتاري    خ 2030المستدامة 

ي الست  نحو تحقيق 2030عن خطة أهداف التنمية المستدامة  2015منذ أن تم اإلعالن عام 
 
، بدأت الدول العربية ف

ي تشكيل مستقبل الدول  تلكمنها بأهمية الدور الذي تلعبه  إدراكا برامج وأهداف التنمية بخىط واثقة وثابتة، 
 
األهداف ف

امج العالمية واالستفادة منها منهمالعربية، ورغبة   .لمواكبة الت 

ي قياس ومتابعة  لكن مع مرور السنوات الزالت العديد من الدول العربية 
 
داءها بسبب التحديات ذات الطابع أتتعتر ف

ي تواجهها الدول العربية
 . الخاص التر

 
ً
 إىل النهوض لإلتقانسعيا

ً
اب عام  وتطلعا قامت إدارة التنمية المستدامة والتعاون ، 2030بأداء الدول العربية مع اقتر

حالدوىلي  شاديإلطار ا" بأهمية تطوير وتحديث بتقديم مقتر ي لدعم تنفيذ  االستر تهدف و  ."التنمية المستدامة خطةالعرب 

بهدف التحقيق الفعىلي  ،العالمية وأداء الدول العربية والتحدياتالنسخة المطورة اىل تقديم إطار مواكب للتطورات 

ي الدول العربية
 
ي االعتبار النسخة المحدثة تأخذ ، بحيث والواقعي ألهداف التنمية المستدامة ف

 
 : ما يىلي ف

 وضوح وتكامل ومنطقية الرؤية واألولويات والتوصيات المذكورة •

 الهالعربية المختلفة ومراعاتها  الدولوظروف طبيعة مع موائمة التوصيات  •

 التنمية المستدامة لألمم المتحدةأهداف مع اتساق تفاصيل اإلطار  •

 التحديث ومواكبة التطورات المختلفة حديثة الظهور •

 العربية الدولمراعاة سهولة/صعوبة تطبيق التوصيات لمختلف  •

ي رصد وتقييم المجهودات خاصة مع فقر البيانات •
 
 مراعاة التحديات ف

 
ً
ابط العربية للدول اإلقليمية للخصائص إدراكا  إدارة بادرت المنطقة، داءأ متابعة وأهمية العربية الدول بي    والتكامل والتر

شادي اإلطار " بتحديث والتعاون الدوىلي  المستدامة التنمية ي  االستر الذي  ،"المستدامة التنمية خطة تنفيذ  لدعم العرب 

ي  الدوىلي  التطور  يواكب ا جديد ا إطار  يقدم
 
ي  المستدامة التنمية هدافأ تحقيق سياسات مجال ف

 بالتناسق تتسم باتت والتر

 . والشمولية والتناغم

ي الدول العربية بتاري    خ  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السادس جتماعاال  وخالل أعمال
 
ف

 اإلطار  "دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوىلي حول إاستمعت اللجنة إىل العرض المقدم من  ،2019يونيو  12-13

شادي ي  االستر ي إجراءات تحديث اإل ب  وصتأو  " المستدامة التنمية خطة تنفيذ  لدعم العرب 
 
 البدء ف

ً
للمستجدات  طار وفقا

ي هذا الشأن عىل اجتم
 
 . الذي يليهاع اللجنة عىل الساحة العربية والدولية وعرض ما يتم ف

 

 التطوير منهجية •

تم كتابة هذه الوثيقة بعد دراسة كافة المصادر الحديثة المتعلقة بمجاالت التنمية المستدامة ودراسة أوضاع التنمية 

ي تم تقديمها 
ي الدول العربية وأهدافها التر

 
ي تم  من خاللالمستدامة ف

نتدى مبال عرضها االستعراضات الوطنية الطوعية التر

ي بالتنمية المستدامة 
 ،برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة المنعقد السياسي رفيع المستوى المعت 

اللجنة العربية  توصيات وكذلك ،متابعة تقارير المجالس الوزارية لجامعة الدول العربية المعنية بالتنمية المستدامةبو 

ي الدول العربية.  2030المستدامة  لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
 
ىل البناء عىل النسخة األوىل من إتسع هذه الوثيقة و ف

ي المبادئ العامة للتنمية المستدامة عىل الصعيد  استحداثهمع توضيح ما تم  ،اإلطار 
 
الدوىلي واإلقليمي وإبراز التحديات ين ف

واالتجاهات المستقبلية عىل صعيد الرؤى والسياسات  التطورات. كما توضح الوثيقة والفرص المستقبلية للدول العربية

 . ي االعتبار الفروقات بي   الدول العربية من منظور اإلمكانيات والتطبيقات المبتكرة من منظور عالمي
 
تم مراعاة األخذ ف
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ي أولويات الدول العربية بناء عىل كل ما سبق وبناء  و. والتحديات المختلفة
 
ي النهاية تم إعادة النظر ف

 
ي  ف

عىل التطورات التر

ي ختام الوثيقة تم وضع توصيات وطقة بشكل خاص. نيشهدها العالم بشكل عام والم
 
عامة لدعم تحقيق التنمية ف

ي المنطق
 
ي  ةالمستدامة ف

 
 ف
 
شاديإطار العربية باإلضافة إىل توصيات أكتر تفصيال  . استر

 
 

 المحتويات

 ص  

 6 المبادئ العامة : القسم األول

  القسم 
 
 10 النظرة العالمية –التطورات واالتجاهات المستقبلية  : الثاب

 12 االتجاهات الجوهرية  

 16 التطبيقات والرؤى المستحدثة  

 20 النظرة اإلقليمية –اإلمكانيات والتحديات  : القسم الثالث

 21 إمكانيات الدول العربية  

ي تواجه الدول العربية  
 23 التحديات التر

 27 التفاوت بي   الدول العربية : الرابعالقسم 

  المنطقة العربية وتوصيات العمل : القسم الخامس
 
 29 أولويات التنمية المستدامة ف

كاء التنمية التوصيات العامة    31 لشر

 32 السيناريوهات المستقبلية  

شادية    33 التوصيات التفصيلية االستر

 37 فوائد التوجه لالستدامة : القسم السادس
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 : األولالقسم 

 المبادئ العامة
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 : المبادئ العامةاألولالقسم 

ي 
 
تقرير أهداف التنمية " : تقارير محورية عالمية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ةت ثالث، صدر 2019 عام ف

تقرير التنمية المستدامة و"، 1األمم المتحدةب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عن" الصادر 2019المستدامة، 

تقرير "و ،2" الصادر عن مجموعة العلماء المستقلة المعينة من قبل األمي   العام لألمم المتحدةالمستقبل اآلن –العالمية 

 . 3عن شبكة حلول التنمية المستدامةالصادر " 2019التنمية المستدامة 
 
ع عىل وجود جم  تلك التقارير الثالثة، وإن كانت ت

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
 
  2030قصور عالمي ف

 
ي رص عىل أهمية وإلحاح تشي    ع الجهود الدولية وت

 
ف

 هذا 
ً
 2030وتطورها منذ وضع خطة  كنافذة لنظرة عالمية جديدة لمبادئ التنمية المستدامة  عملتالشأن، إال أنها أيضا

ي 
 
   . 2015المتفق عليها ف

 

•  :
ً
 التكاملأوال

ات األولية" ي أكدت ]لتنمية المستدامةألهداف ا[ التفست 
االقتصادية والبيئية  -لالستدامة ساسية أثالثة أبعاد  عىل التر

ي صوامع  -واالجتماعية 
 
 بعاد هي إعطاء األولوية لأل  عادة . وكانت النتيجةمنفصلةتميل إىل تعزيز عملية صنع القرار ف

ة ي ستتحقق عىل المدى الطويل. مثل هذا النهج يؤجل بعاد عىل األ وتفضيلها  ،االقتصادية المباشر
 االجتماعية والبيئية التر

ي يتعي   اتخاذها 
ي الخيارات الصعبة التر

 
ي الواقع، فإن -باستمرار النظر ف

 
جدوى مفهوم التنمية  هذا النهج وضع وف

 4"المستدامة موضع تساؤل. 

كاء التنمية والمحللي    حت   التنفيذ، أدرك صناع القرار  2030بعد عدة سنوات من دخول أجندة التنمية المستدامة  وشر

ابط الوثيق والمعقد بي   جميع أهداف التنمية المستدامة وبعضها 
  . بينها فيما  ا وثيق ا هناك ترابط ، وأنالبعض التر

 
فمثال

داف العمل الالئق ونمو االقتصاد والصناعة واالبتكار والعديد من األهداف التعليم الجيد يؤدى إىل تشي    ع الوصول أله

ي والمياه النظيفة تشع من الوصول للصحة الجيدة
، البيئية. ومن الناحية األخرى فإن األهداف البيئية مثل العمل المناخ 

ي بدورها تشع الوصول إىل التعليم الجيد. وب  هذا أدرك المجتمع الدوىلي عدم جدو 
أو فئات ى تفضيل بعض األهداف التر

ي بدورها قد تبىطئ عن بعضها األهداف 
، حيث أن هذا النهج يؤدى إىل تضييع فرص تشي    ع الوصول ألهداف أخرى والتر

 تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة. من 

ي مباشر وحتمي مثل القضاء جذريةبطبيعة الحال توجد أهداف أكتر 
ها بسبب حملها لطابع إنساب  التام عىل الفقر  من غت 

 بكما توجد أهداف أكتر والجوع.  
ً
ها، دولارتباطا ي يوجهها  ومجتمعات معينة عن غت 

بحسب طبيعة كل بلد والتحديات التر

ي الواقع فإن كل مجتمع. 
 
وطنية وإقليمية، لتنمية المستدامة، وإن كانت تسمح بتحديد أولويات ا تحقيق سياسياتولكن ف

أقل أهمية أو أقل بصفته عدم تجنيب أي من األهداف و مع بعضها تكامل األهداف  أوجهفإنها يجب أن تدرك مختلف 

 .
ً
منذ االتفاق عىل  الماضية أن إحدى استنتاجات جهود التنمية المستدامة عىل مدار السنواتاإلدراك بكما يجب   إلحاحا

 للوصول للتنمية2030المستدامة  ةأجندة التنمي
 
ككتلة ألهداف  لالمستدامة هي النظرة  ، هي أن الطريقة األعىل كفاءة

ابطة تدفع بعضها البعض لألمام.   متر

 

•  :
ً
 الشموليةالعدالة االجتماعية و ثانيا

كاء المساهمة" ي القضاء عىل الحرمان وبناء القدرة عىل الصمود عت  أبعاد متعددة من خالل توفت   عىل جميع الشر
 
ف

ةمع االهتمام المستهدف  ]... [ الوصول إليها تسهيل الخدمات األساسية الجيدة و    واألكتر  للمناطق الفقت 
ً
عرضة و  ضعفا

                                                 
1 United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2019  
2 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)  
3 Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, Fuller (June 2019) "Sustainable Development Report 2019". New York: Bertelsmann Stiftung and 
Sustainable Development Solutions Network.  
4 p3 - 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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 مجتمعات، والالخاصة قدراتوذوي الالنساء والفتيات،  - للفئات األكتر عرضة للتهميشمع إيالء اهتمام خاص و  ،لألخطار 

ها   5". األصلية وغت 

ي لم تتغت  منذ صدور أجندة  الشمولية
ي اآلونة 2030هي إحدى مبادئ التنمية المستدامة األساسية التر

 
، ولكنها تطورت ف

ها من   أهمية ومحورية. فمع زيادة عدد الالجئي   والنازحي   نتيجة رصاعات أو كوارث طبيعية أو غت 
ة لتصبح أكتر األخت 

ات الديمغرافية والهجرة، أصبح األسباب كت   ي و نصب العي   بشكل أكت  من أ مبدأ الشمولية، ومع التغت 
. هذا التر قت مض 

ي خاصة 
ي خطة التنمية المستدامة يأبر

 ، الوقت الذي كشف عدم المساواة الهيكيلة2030بعد مرور أرب  ع سنوات عىل تبت 

ها للتخلف عن اللحاق بركب التنمية، ال   عن غت 
ً
ي العديد من المجتمعات، وقابلية بعض فئات المجتمع دونا

 
المتأصلة ف

 وعرضة للمخاطر 
ً
الفئات األخرى نتيجة صعوبة وصولها للموارد والخدمات من لعيٍب فيها، ولكن لكونها أكتر ضعفا

ي فئات المجت
ر
ي تضمن مساواتها مع باف

حيث تتفاوت الفرص المتاحة  فجوة فرص، اتمع. تخلق تلك الصعوباألساسية التر

 عن أخرى، مما 
ً
ي تلك الطبقات  ؤدي إىل إهدار كمي بشكل كبت  وغت  عادل لفئات دونا

 
هائل من اإلمكانات الكامنة ف

ي حد ذاوقد المهمشة. 
 
ته يتطلب تركت   تطور مبدأ الشمولية من كونه دعامة أساسية للتنمية المستدامة إىل كونه أولوية ف

ه ي خطط التنمية المستدامة  مصناع القرار وغت 
 
كاء وإيالء اهتمام خاص لوجوب شمول جميع فئات المجتمع ف من الشر

 . وتوفت  الفرص لها بشكل عادل تلك الفئات بعينها  إدراجووضع سياسات تضمن 

 

اكة • : الشر
ً
 ثالثا

اكات المبتكرة والقوية" ج الشر
 
نت
َ
يعتمد . عن التعاون بي   أصحاب المصلحة التقليديي   والجهات الفاعلة الناشئة يمكن أن ت

ي  2030عام  أجندةنجاح 
مختلف  عت  عىل تعاون الحكومات والمؤسسات والوكاالت والقطاع الخاص والمجتمع المدب 

 6". القطاعات والمواقع والحدود والمستويات

كاء وأطرا  عن وجود شر
ً
ة الماضية أيضا ف غت  تقليديي   معنيي   ومهتمي   بالتنمية المستدامة بشكل مباشر كشفت الفتر

ي جميع أطراف وهيئات المجتمع وليسوغت  مباشر 
كاء  ، وظهر اإلدراك بأن تحقيق التنمية المستدامة تعت  فقط الشر

ي والدوىلي  التقليديي   
ي الدولة أو منظمات المجتمع المدب 

 
 . إحدى أهم مبادئ التنمية مثل مؤسسات معينة ف

ً
المستدامة إذا

ي مرحلة رصد وتقييم 
 
ي تنفيذها، وف

 
ي مختلف مراحل وضع سياسات التنمية المستدامة وف

 
هي تشارك جميع تلك األطراف ف

اكة بي   جميع األطراف مبدأ محوري لعدة أسباب منها: ) حيث يشارك كل  رفع كفاءة الوصول لألهداف( 1األداء. الشر

ي م طرف بما 
 
ة تنافسية ف ة عند وضع خطط العمل من أجل المختلف ات( دمج المنظور 2) ،جال تخصصهيحمله من مت  

اكة إىل حد كبت  تحقيق المبادئتضمن ( 3) ،7الوصول للسياسات المتكاملة والمتماسكة األخرى للتنمية  المحورية الشر

ف المعنيي   قد يولد ( عدم التشاور والتحاور المستمر مع األطرا4)المستدامة مثل تكامل األهداف وشمولية األطراف، 

 .  مقاومة للتغيت 

 

اف المستقبل واالستعداد • : استشر
ً
 رابعا

هة لتطوير التقنيات، وج  قوى السوق وحدها لن تحقق أهداف التنمية المستدامة. بل هناك حاجة إىل تحويالت م  "

. وتشجيع االستثمارات العامة والخاصة، وضمان آليات الحوكمة الكافية الالزمة لتحقيق 
ً
 8"األهداف المحددة زمنيا

اف المستقبل  رابع أبرز مبدأ للتنمية المستدامة هو مبدأ بدأت بالفعل العديد من الدول العربية بتبنيه، وهو فكرة استشر

ي 
 
ي مرحلة وضع الحلول وف

 
ي مرحلة وضع السياسات والنظرة للمستقبل عىل أنه الواقع الحارص  يستوجب إدراجه ف

 
ف

( بشكل أوضح مع ظهور اتجاهات عالمية حتمية، Readinessمنظور االستعداد )ظهر  ستعداد". الوصول إىل حالة "اال 

ي المستقبل القريب
 
)إن لم تكن بالفعل قد بدأت  أي اتجاهات أو مجموعة من الظروف المتوقع ظهورها بشكل عالمي ف

                                                 
5 p127 - 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)  
6 p6 - Ibid  
7 Integrated policymaking and policy coherence 
8 p1 - Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune, Fuller (June 2019) "Sustainable Development Report 2019". New York: Bertelsmann Stiftung 
and Sustainable Development Solutions Network.  



شادي اإلطار  ي لدعم تنفيذ  االستر  المستدامةالتنمية  خطةالعرب 

 

8  
 

ي الحياة اليومية ويكاد يكون من المستحيل  بالظهور(
 
ات جذرية ف ي تغت 

 
وقفها أو الرجوع فيها. تلك هي اتجاهات لتتسبب ف

ات تغت  المناخ ومثل عولمة البيانات.   ت دول العالماتخذومع إدراكها بحتمية تلك االتجاهات، عالمية مثل ظهور تأثت 

اف المستقبل   فكرة وضع سياسات  بهدفمنظور استشر
 
الوصول لمرحلة االستعداد لتلك االتجاهات، فتظهر مثال

، كما يظهر السباق العالمي للوصول لتكنولوجيا الجيل 9ات المناخ بجانب محاوالت "التخفيف" منها"للتكيف" مع تغت  

ي عالم يشهد عولمة البيانات. 5Gالخامس )
 
ة تنافسية ف عىل نفس النهج، تتطلب التنمية ( من أجل الحصول عىل مت  

اف المستقبل للوصول لالستعداد، وجزء من تقييم  استدامة السياسات أو الجهود أو المشاري    ع هو المستدامة استشر

 استعدادها للمستقبل وتحدياته وتوجهاته. 

 

 

ي المبدأ المن  أهميتها تستمد جميع المبادئ 
ر
ي التنميةالذي حقوف

 
ي حق كل شخص ف

 
ي يس توجب . يتمثل ف

 
تحقيق النجاح ف

 ومواءمة وض ع س ياس ات متكاملة ودعمها  تعزيز القدرة عىللوضع هذه المبادئ نصب األعي   التنمية المس تدامة  أهداف

امج التنموية مع أهداف التنمية المستدامةالخطط و ال توىلي و سياسات شاملة من حيث المبدأ،  عىل. تؤكد هذه المبادئ ت 

ي الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة
 
القدرات الخاصة  وذويوالمرأة والطفل  االهتمام ف

  والشباب. 

                                                 
9 Adaptation vs mitigation of climate change 
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  القسم 
 
 : الثاب

 النظرة العالمية –التطورات واالتجاهات المستقبلية 
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  الثالقسم 
 
 النظرة العالمية – التطورات واالتجاهات المستقبلية: اب

  

االتجاهات 
العالمية

االتجاهات 
الجوهرية

التغيرات  المناخية

يةالتغيرات الديموغراف

قوى جديدة وانتقال 
الثروة من الغرب إلى

الشرق

العولمة االقتصادية

التطور واالبتكار 
التكنولوجي

التطبيقات والرؤى
المستحدثة

الرؤى االقتصادية 
الجديدة

االقتصاد التشاركي

(المجتمعي)

االقتصاد البيئي

/ األزرق / الدائرى )
(األخضر

رةالتطبيقات المبتك

المدن المستدامة

التحول الرقمي

نت البيانات الضخمة وإنتر
األشياء

الذكاء االصطناعي

ات عالمية قادمة  تغت 
 ال محالة

تتطلب صنع قرار 
ووضع سياسات من 

 أجل تبنيها
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 مع تطوير مبادئ التنمية المستدامة
ً
ة ، تزامنا ات بوتت  ا وتنافًسا من ذي قبل، كما يشهد تغت 

ً
يتطور العالم ليصبح أكتر تعقيد

ي كافة المجاالت االقتصادية والسياسية والعلمية والبيئية. تفرض هذه التطورات نفسها عىل الحارص  
 
الذي  غت  مسبوقة ف

 . عيشه لتشكل اتجاهات المستقبلن

ة حيث أنها تشكل محركات التغيت  االتجاهات المستقبلية العالمية ذاتلك تعتت     الدولومشعاته، وتتبت   ت أهمية كبت 

اتيجيات مختلفة  كاء تعاملتوضح وتوجه استر كات )من  مختلف الشر ي وشر
وأفراد حكومات ومؤسسات مجتمع مدب 

ها( ات.  وغت  اتيجياتلتمكين  تعد أول خطوة مع هذه التغت  تقبلية االتجاهات المس هذه تحديد هي  متكاملة وضع استر

 عنها  ستنباط الفرص الناتجةمما يمهد الطريق ال االستعداد لها وإدارتها واالستجابة لها،  لدول، ومن ثم يمكن لالعالمية

. أو / و  ي
ر
 تخفيف اآلثار السلبية المحتملة بشكل استباف

 والرؤى التطبيقات (2و) االتجاهات الجوهرية (1) ىل محورين أساسيي   وهما إيمكن تقسيم االتجاهات العالمية 

ومع مسار االتجاه. تغيت  اتخاذ القرار عىل صنع و مدى تأثت  قدرة  المحورين هي  المستحدثة. نقطة الفصل الرئيسية بي   

ةعنارص  تعتت  جميعذلك،  ابطة بدرجة كبت 
 . المحاور متداخلة ومتر

 

 االتجاهات الجوهرية: 

ه تتسم االتجاهات الجوهرية ي تمت  
ا عن االتجاهات األخرى. تتعامل االتجاهات الجوهرية مع العالم بعدد من الصفات التر

ي كثت  من ككتلة واحدة، حيث تحدث عىل نطاق واسع، 
 
ة من البشر والمناطق، وف وبالتاىلي تؤثر عىل مجموعات كبت 

ة طويلة من الزمن عادة تظهر و بأنها أيضا  تاالتجاهايمكن تميت   هذه . العالم بأكمله عىل الحاالت  تنكشف عىل مدار فتر

ها وقت أطول،  ما ال يقل عن عقد أو أطول،  ي مسارها عىل  نكما تكاد تكو ويأخذ إمكانية تغيت 
 
ي التدخل ف

 
قدرة اإلنسان ف

 .  ةالمدى القريب شبه منعدم

: ا ةم خمسأه لتتمث ي
 
 تجاهات جوهرية ف

 تغت  المناخ:  -１
ً
يتوقع أن يكون (، IPCCللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغت  المناخ )لتقرير التقييم الخامس  وفقا

ةدرجة عن  1.5بمقدار  2030بحلول عام  العالم أكتر حرارة تعتت  هذه الزيادة هي  10ة. يالصناع الثورة ما قبل فتر

ي  2030أن العالم سيتخىط هذه الزيادة بعد  IPCC، كما يرجح تقرير أقض درجة يمكن أن يتحملها الكوكب
 
ف

 . ي حالة زيادة درجات الحرارة إىل ما بعد عام و حال أنه لم تتخذ إجراءات مؤثرة عىل الوضع الحاىلي
 
، 2030ف

ي الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة والفقر لمئات الماليي   من الناس والزوال 
 
سيواجه العالم زيادة ف

  انيةلفئات السكلالمحتمل 
ً
 . األكتر ضعفا

ي االنبعاثات بسبب حجمها الهائل مناطق ودولثالث توجد 
 
 تحمل ، لذلكفاعلة هي األكتر مسؤولية عن الزيادة ف

ي المستقبلهذه االنبعاثات  عىل عاتقها خفض هذه الجهات
 
. بالرغم : أوروبا والواليات المتحدة والصي   ، وهمف

ه المناطقبعض عىل من المتوقع أن يؤثر ناخ من مسئولية تلك الجهات، فتأثت  تغيت  الم  من غت 
منطقة ا، فأكتر

ق األوسط وشمال إفريقيا، عىل سبيل المثال، سوف تتأثر بارتفاع درجات الحرارة مرة عن  1.5 ما يعادل الشر

ي  . 11بقية العالم
 
ي من المتوقع أن تستمر ف

الزيادة ترتبط زيادة االنبعاثات باستهالك الطاقة وتوليد الطاقة، والتر

ي العالم والطبقة المتوسطة. 
 
 بالتوازي مع تزايد عدد السكان ف

ي تلك مخاطر أبرز تتلخص و بسبب زيادة المخاطر.  الضغط عىل الحكوماتسيؤدي تغت  المناخ اىل 
 
أزمات ف

ة،ثكوارث طبيعية كو مياه،  ي  وانتشار األمراض، درة الغذاء،ون ت  دالت وبالتاىلي زيادة مع وفقدان التنوع البيولوخ 

 أو الهجرة البيئية الطوعية وزيادة  سيؤدي الضغط والجفاف الشديد إىل دفع الناس من الريف إىل المدن .الفقر

                                                 
10 Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015 
11 European Strategy and Policy Analysis System, European Union, 2019 – “Global Trends to 2030”  
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ار  ستعتمد اآلثار ومدى تعرض السكانهذا و . القشية  ،القدرة عىل التكيف : إىل حد كبت  عىل للمخاطر واألرص 

ي سيتم أو لن يتم 
ات الديموغرافية واالقتصادية المستقبلية، وكذلك عىل سياسات التخفيف والتكيف التر التغت 

ي السنوات القادمة. 
 
  تنفيذها ف

 

: و التغت  الديم -２  
 
ي فيظهر هذا االتجاه الجوهري متمثال غراف

 
ي ع بالنسبة للتغت  الديموغراف

 
 : أبرزها دد من العنارص ف

ي عام  : عدد السكان •
 
ي  8.5إىل  2030من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم ف

 
كزين ف مليار نسمة متر

. لكن كما هو الحال مع التوقعات بشكل عام، يمكن أن يتغت  هذا الرقم بطرق متنوعة، 12الدول النامية

وبة خاصة عىل المدى الطويل بسبب عدم اليقي   فيما يتعلق بتأثت  تغت  المناخ، أو ألن معدالت الخص

، انخفضت المعدالت اآلسيوية بشكل أشع ولكن  المتوقعال تتطور عىل النحو  ي
ي الماض 

 
 بالنسبة)ف

ي  . مع13متوقعا(أبطأ مما كان  هذه المعدالت  كانت  ا ألفريقي
 
ات الجذرية ف ذلك حتر األوبئة، أو التغت 

.  2030غت  أرقام تمن غت  المرجح أن تو معدالت الخصوبة،   بشكل كبت 

كز مجموعة. قلصتت ىخر نمو واأل تهما ا: أحدمجموعتي   ىل إىل أن العالم سينقسم إتشت  التوقعات   تتر

ي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا 
 
انيا وإثيوبيا والهند وباكستان  ، ودول مثلالنمو ف يا وتت   نيجت 

ق األوسط. عىل الجانب اآلخر، من المتوقع أن ينخفض عدد سكان أكتر من  ي السنوات  50والشر
 
دولة ف

ق أوروبا.   14القادمة منها أوروبا وروسيا وشر

ي عام : السن •
 
٪ 8عاًما، بزيادة حواىلي  65٪ من سكان العالم أكت  من 12من المتوقع أن يكون  2030ف

ي  15اليوم. من 
 
هذا هو و  ،المتوقع أن يزيد متوسط العمر  من المجموعات جميععىل مستوى العالم وف

 . ارتفاع مستوى المعيشةاإليجابية المتعلقة بالرعاية الصحية و  من العوامل عدد لنتيجة 

ي  •
ي المستقبل بمستويات الخصوبة والوفيات والهجرة فحسب، بل سيتأثر  :الزخم السكاب 

 
لن يتأثر النمو ف

ي عدد من 
 
ا بالتوزي    ع العمري الحاىلي لسكان العالم. ف

ً
، يدخل كل جيل من الشباب سنوات الدولأيض

ي معدالت االنجاب أكت  من الجيل السابق، وبالتاىلي سينتجاإلنجاب بأعداد 
 
. يشار إىل عن ذلك زيادة ف

 ." ي
" و  هذه الظاهرة باسم "الزخم السكاب  ي

ي فبفضل "الزخم السكاب 
 
عىل الرغم من أن االنخفاض ف

ق األوسط وشمال إفريقيا ،  ي منطقة الشر
 
عدد السكان  اال انمعدالت الخصوبة من المتوقع أن يستمر ف

ي النمو بشعة لعدة عقود. سو 
 
 ف يستمر ف

 

ق:  -３ وة من الغرب إل الشر ي تتصدرها شكلت االقتصادات الناشئة،  صعود قوى جديدة وانتقال التر
الصي    والتر

ي السنوات ال  
 
ي نمو الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي وأكتر من نصف االستهالك الجديد ف

والهند، ما يقرب من ثلتر

ي التفوق عىل اسواقمن و . 16الماضية 15
 
المتقدمة من حيث النمو  الدول المتوقع أن تستمر األسواق الناشئة ف

ي السنوات العشر المقبلة
 
ق انتقالحدوث لذلك، من المتوقع  . ف ي القوة االقتصادية من الغرب إىل الشر

 
 حيث ف

ي النمو  BRICSتواصل اقتصادات 
 
ازيل وروسيا والهند والصي   ) ف ها  .(اافريقيوب جن، و الت  ي نشر

ا لألبحاث التر
ً
وفق

ي عام 
 
ي العالم ف

 
، عندما تقاس بمزي    ج 2020بنك ستاندرد تشارترد، من المرجح أن تصبح الصي   أكت  اقتصاد ف

 . ائية ومعدل الناتج المحىلي اإلجماىلي االسمي
 17 من أسعار الرصف بي   القوة الشر

                                                 
12 UN News, 2015 – UN projects world population to reach 8.5 billion by 2030, driven by growth in developing countries 
13 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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، حيث من المتوقع أن تمثل إعادة هيكلة لالقمن المتوقع أن يتم عىل مدار األعوام المقبلة،  تصاد العالمي

ي الم
 
من الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي  ٪57االقتصادي  جالاالقتصادات غت  التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف

يكمن  . 18ضعف دول مجموعة السبع E7 دول، ستكون اقتصادات 2040. وبحلول عام 2030بحلول عام 

ي 
 
ي القوة االقتصادية ف

 
أجندة سياسات مؤيدة للنمو تعتمد عىل اإلنتاجية والدخل والطلب  سبب هذا االنتقال ف

تنخفض حصة االقتصادات المتقدمة من لذلك من المتوقع أن  .ات تنافسية قويةكيوغالًبا ما تغذيها دينامي -

"الناشئة والنامية"  الدولتطورات فية العالمية و الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي بسبب التطورات الديموغرا

 للحاق بالركب من حيث اإلنتاجية االقتصادية. 

 يتمثل 
ً
كات األسواق الناشئة شديدة التنافس هذا االتجاه أيضا ي معظم األحيان  . مع ظهور شر

يوجد لدى فف 

ي األسواق الناشئة االقتصاديات أصحاب األداء المتمت   
 
ي  ف

كات التر مليون  500تزيد إيراداتها عن ضعف عدد الشر

كات إىل قائمة  120انضمت أكتر من  . دوالر مقارنة باالقتصادات الناشئة األخرى  Fortuneمن هذه الشر

Global 500  ا وذكاء   وتعتت   2000منذ عام
ً
كات الدول المتقدمةمن  ةوتنافسيبالفعل أكتر إبداع  . شر

كات العابرة للقارات ي اتخاذ القرار  مع زيادة أهمية الشر
 
ي وملحوظ  ىل تحولإ ا هذ ؤدييف ي تدريج 

 
العالمي  النظامف

  بذاتها،وقائمة  متماسكة أي مراكز قوة "أقطاب"من 
 
 إىل ع
َ
ي تربط  أي ،د ق

مسارات وقنوات التواصل النقاط التر

 هناك دولة واحدة قادرة عىل مواجهة التحديات العالمية الرئيسية وسالسل اإلمداد. من المرجح أنه لن تكون

ي ستعتمد أهمية الدولة عىل  حيث
 
. تأثت  عىل القرارات السياسية للدول األخرىاآلليات للك  العقد قوتها المتمثلة ف

 هي عدد ونوعية العالقات الثنائية والمتعددة األطراف.  للقوةالمحددات الرئيسية لذلك فإن 

 

ي اآل إىل تراجع المفهوم  تشت  معظم المفاهيم المتعلقة بالعولمة  :لمة االقتصاديةالعو  -４
 
ة ف تراجع بسبب ونة األخت 

ايدةوالتدابت  الحمائية  ة الدولية،التجار   من العولمة والتعددية صعود القوميةو ، المتر 
 
 التعامالت ، وتفضيلبدال

: . الثنائية عىل التعددية ي
 
ي قرار ، بي   الواليات المتحدة والصي    الحرب التجاريةالدليل عىل ذلك يمكن رؤيته ف

 
ف

ي  المملكة المتحدة ي صعود ، بالخروج من االتحاد األوروب 
 
من االتحاد   يدعون إىل الخروجي   أوروبي ةساسوف

ي  ي  ما الحالمثل األوروب 
 
 . فرنسا وهولندا  ف

اجعولكن من منظور آخر، يمكن رؤية العولمة كظ  بل أعادت التشكل لتتمحور حول البيانات ،اهرة لم تتر

 من السلع والخدمات،
 
ي تزايد و والمعلومات بدال

 
 (South-South)الجنوب عىل التدفقات من الجنوب إىل ف

ي عام وانخفاض معدالت التدفقات المالية من الشمال اىلي الجنوب، 
 
 2017شهد العالم مستويات من العولمة ف

حيث تزايدت معدل التدفقات التجارية ورأس المال، والمعلومات 2007لم يشهده العالم من قبل منذ عام 

 فراد عت  الحدود. واأل

ي دفع ساهمت 
 
ي ذلك الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي العولمة االقتصادية و تدفقات البيانات ف

 
و نم ولقد ساهم ف

ددي للبيانات عت  الحدود 
 عامي  148بنسبة  (cross-border bandwidth) عرض النطاق التر

 2005مرة بي  

ي الثانية 700إىل أكتر من  ،2017و
 
ابايت ف ي مكتبة  )كمية تت 

 
ي الثانية الواحدة من الكمية الموجودة ف

 
أكت  ف

ي السنوات الخمس المقبلة مع  (. الكونغرس األمريكية بأكملها
 
ومن المتوقع أن تنمو بمعدل تسع مرات أخرى ف

نت وعمليات البحث ر التدفق الرقمي للتجارة والمعلومات استمرا حركة استمرار والفيديو واالتصاالت و عىل اإلنتر

ي االرتفاع. 
 
كات ف ي تدفق المعلومات مقارنة  المرور داخل الشر

 
سجلت االقتصادات الصاعدة أقل المعدالت ف

ي يصل معدالت
 19تسعة اضعاف الدول الصاعدة.  إىل ها بالدول المتقدمة والتر

                                                 
18 University of Sydney - “Economic Power Shift” 
19McKinsey Global Institute, 2019 - “Navigating a world of disruption” 
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５-  : ية وتشهد تطورات بشكل أشع التطور واالبتكار التكنولوج   تتخلل التكنولوجيا جميع جوانب الحياة البشر

ي أن  . بكثت  من االتجاهات األخرى
 
، تكمن أهمية التكنولوجيا ف ي قّوة أي اقتصاد مبنية عىل مدى تقدمه التكنولوخ 

ي  ديدة متتاليةحيث يشهد العالم اليوم تطورات متسارعة بظهور تكنولوجيات ج
 والتر

ً
 لعبت دورا

ً
ي تطوير  هاما
 
ف

ي  المجتمعات. 
ي السبب الرئيسي وراء  يأبر ي  زخم التطور التكنولوخ 

 
زيادة كفاءة استخدام الموارد إىل الحد  اهميةف

ي  األقض
 
 . العمل، ووحدات اإلدخال األخرى لكل وحدة من المخرجاتو الوقت وتتمثل هذه الموارد ف

 تظهر هناك عنارص جديد والتطور  ينما كان التقدمبو 
ً
 مستمرا

ً
ي تطورا فيها تطورات تؤثر يشهد العالم ة التكنولوخ 

ي الصناعة التقليدية  عىل
 
تكنولوجيا الروبوتات، و و ، كالذكاء االصطناعي :  الجيل الرابع من الصناعة وتتمثل ف

نت األشياء،(Blockchainسلسلة الكتل ) لتنقيب عن البيانات والمعلومات وا ،والطباعة ثالثية األبعاد  ، وإنتر

ها من التطبيقات. Big Dataالضخمة )  ( وغت 

تب عىل ذلك من آثار عىل  ي تغيت  شكل اإلنتاج والعمل والمؤسسات، بما يتر
 
تسهم هذه الصناعات الحديثة ف

 الرابعلم تقف التكنولوجيا عند الجيل  تحول شي    ع، حيث يمر العالم حالًيا بمرحلة فرص العمل ومتطلباته. 

ية  و تتطور الثورة الصناعية الخامسة للتأثت  عىل حو  ها من الثورات ياة البشر تغيت  الوضع من المتوقع فمثل غت 

ية  من قبل الكثت  من  ستخدامها بشكل أشع وأكتر قابلية للتوسع، وسيتم اولكن االجتماعي واالقتصادي للبشر

ات السابقة. و  األشخاص مقارنة ل الذكاء االصطناعي والروبوتات اتعميل الخامس استصاحب ثورة الجبالفتر

.  التقليديةأن الوظيفة و  العمل تغيت  طريقة عنوتوقعات  ي
سيكون للبشر وقت المتوقع أن  بهذا، منستختف 

ي االقتصاد. 
 
 فراغ أكت  وسيتعي   عىل الحكومات إعادة التفكت  ف

ا 
ً
سيصل  ، كما مليار  40عدد األجهزة الذكية الشخصية إىل سيصل  ،202025تقرير رؤية الصناعة العالمية لوفق

ا رقمًيا بقيمة  100إجماىلي عدد االتصاالت حول العالم إىل 
ً
باإلضافة  تريليون دوالر.  23مليار، مما يخلق اقتصاد

ء ذكي  األجهزةستكون كل إىل ذلك  ي
ي عالم يصبح فيه كل سر

 
ابط، ما يجعلنا جميًعا ف قادرة عىل اإلحساس والتر

 . 2025ول عام بحل

 

 

 : والرؤى المستحدثةالتطبيقات 

، تشكلت عىل مر عقود ويشهدها العالم ككل كموجة تغيت   االتجاهات الجوهرية السابق ذكرها محسومة إىل حٍد كبت 

عالمية، وغت  متوقع أن تخالف التوقعات. أما بالنسبة للتطبيقات والرؤى المستحدثة فتستلزم اتخاذ قرار من أجل 

كاء التنمية اآل  ي المجتمع، تتبناها الدول وشر
 
اتيجيات واضحة واتخاذ ظهورها ف خرين بشكل مباشر وتحتاج إىل استر

بشكل أساسي وكبت  من االتجاهات الجوهرية التطبيقات والرؤى المستحدثة  تلك تنبعثقرارات توجه بتطبيقها. 

 .  المبتكرة تطبيقاتل( ا2و)المستحدثة  االقتصادية الرؤى (1) ىل جزئي   وهما: إ سم، وتنقلها  مشعاتكردود أفعال أو 

د والتعامالت. ويحاكي هذا المنظور قتصالال جديد  منظور  لجزء الرؤى االقتصادية المستحدثة، فهي عبارة عنبالنسبة 

ابطغرافيا والتكنولوجيا، كما يواكب نظرة التنمية المستدامة و اتجاهات تغت  المناخ والديم جميع المحاور  الجديدة بتر

ي لالقتصاد )االقتصاد فيظهر المنظور االجتماعي لالقتص . ببعضها 
( والمنظور البيتئ اد )االقتصاد التشاركي / المجتمعي

 الدائري / األخرص  / األزرق(

 

                                                 
20 Global Industry Vision, 2018.  
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 االقتصاد التشارك   •

ية والمادية أساس اقتصادي يقوم عىل  - التشاركي نظام اجتماعي  االقتصاد يعتت   سواء بي   مشاركة الموارد البشر

ويقدمونها  األصول تلك الموارد أو  أصحاب هم األفراد أو المؤسسات .المؤسسات الخاصة والعامة و أاألفراد 

ة نمو خدمات مقابل أجر. لل )بحسب اتاحتها( ي السنوات األخت 
 
، االقتصاد التشاركي   منظور ف ونرى  بشكل كبت 

ي 
 
ك قطاع ذلك بوضوح ف ي توفت  وسائل ة النقل والمواصالت المشتر

 
ي يساهم فيها أعضاء المجتمع الواحد ف

والتر

ي نقل ألفراد المجتمع مستخدمي   سيارتهم الخاصة،  
 
و كسكن، أتوفت  مساحات تستأجر كمكاتب  كما نراها ف

ونيةإتوفت  خدمات و  وتقديم خدمات تجارية، وتقديم خدمات خاصة مثل تسديد فواتت  أو استخراج أوراق ، لكتر

 . 21أو حتر القروض الميشة بي   األفراد حكومية

منذ عقود سابقة حيث ازدهرت العديد من  مبدأ اقتصادي يتطور باستمرار وظهر االقتصاد التشاركي هو 

المجتمعات الريفية بنفس الفكرة عن طريق المقايضة. لكن بفضل التطورات التكنولوجية عن طريق إمكانية 

نت وتكنولوجيا الهاتف المحمول، أصبحت إدارة المعامالت القائمة عىل المشاركة أسه ل من الوصول إىل اإلنتر

 . ي السنوات القليلة  أي وقت مض 
 
ي مجال الصحة والتعليم ف

 
من المتوقع ان يزداد دور االقتصاد التشاركي ف

ي عام 14القادمة وأن يزداد حجم االقتصاد التشاركي من 
 
 22. 2025مليار بحلول عام  335اىلي  2014مليار دوالر ف

 هذا التوجهأن يستمر  من المتوقعو عليه اليوم و ساعدت التكنولوجيا االقتصاد التشاركي عىل التقدم إىل ما ه

ا رقمًيا. 
ً
 ألننا أصبحنا أكتر ارتباط

 

 لمفاهيم االقتصادية البيئيةا •

 غت  
ً
 اقتصاديا

ً
ي استهالك المنتج ثم التخلص منه نموذجا

 
ي ظل محدودية الموارد يعتت  النموذج الصناعي ف

 
ف

 العتماد مفاهيم االستدامة بمفهومها الشامل.  ا عالمي ا توجهظهر و مستدام، 

االستخدام األمثل للموارد مع إعادة  االقتصاد الدائري هو مبدأ اقتصادي يهدف إىل االقتصاد الدائري:  -１

إعادة االستخدام  منهجية األنظمة الدائرية وتنتهج. استخدام المخرجات الناتجة عن عملية انتاج السلع

والمشاركة واإلصالح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام مغلق، مما يقلل إىل أدب  حد 

حفظ قيمة إىل  المبدأ  والتلوث واالنبعاثات. يهدف افراز المخلفاتو  جديدةمن استخدام مدخالت 

ة ممكنة من عمر اال  ي االقتصاد ألطول فتر
 
. أي نوع من أنواع الهدر وتقليل  ،ستخدامالمنتجات والموارد ف

ي أكسيد 
ي تعزيز الكفاءة وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاب 

 
يساهم االقتصاد الدائري ف

وخلق فرص  استدامة أكتر  ليصبح إضافة إىل تحديث النظام االقتصادي والمدخالت االخرى الكربون،

 عمل مستدامة. 

２-  : الذي يهدف إىل الحد من المخاطر البيئية وندرة  المنظور  االقتصاد األخرص  هو يعتت   االقتصاد األخض 

لتحقيق أداة  يمكن اعتبار االقتصاد األخرص   يهدف إىل التنمية المستدامة دون تدهور البيئة.  كما ،  الموارد 

تنمية بطرق تتفق مع ال للمواطني    أفضل حياة نتج عن هذا التوجهيمكن أن ي ، حيثالتنمية المستدامة

االقتصاد  ما زال التحول إىل . بصورة متكاملة ةواالجتماعي ةوالبيئي ةاالقتصادي األبعاد ، مع دعم المستدامة

 األخرص  أمامه طريق
ً
  ا

 
من خالل اعتماد  ريادتها واهتمامها بهذا المنظور تظهر  دول، لكن العديد من الطويال

" أو "منخفضة الكربون".  اتيجيات وطنية "للنمو األخرص   استر

                                                 
21 Examples: Uber, Airbnb, E-Bay, OLX 
22 Brookings Institute, 2016 – “The Current and Future State of the Sharing Economy” 
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ي أو "الزرقاء".   البحريةمواردنا  معاألفضل  التعامل قتصاد األزرق عىلاال يشجع االقتصاد األزرق:  -３
 
 كما ف

، يهدف نموذج االقتصاد األزرق إىل تحسي   رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية، مع  االقتصاد األخرص 

ي بالبحار  تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبت  
تعرفها المفوضية األوروبية  . خاصة بما يعت 

عىل أنها "جميع األنشطة االقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل. وهي تغىطي مجموعة 

ابطة القطاع البحري بطريقة دعم نمو ي  هدف المفهوم اىل و  . "واسعة من القطاعات الناشئة والمتر

 مستدامة. 

 

كاء اآلخرين الدول تتبناها  مبتكرة ظهور تطبيقاتالرؤى االقتصادية المستحدثة اتجاهات صحب ت للتعامل مع  والشر

 اتجاهات المستقبل. 

  المدن المستدامة:  •
 
 ت

ً
ها ناشئا ي أوساط عد المدن المستدامة توج 
 
ي مختلف أنحاء العالم. ص ف

 
فغالبية ناعة السياسات ف

ي المدن وينتجون
 
. 80 سكان عالم اليوم يعيشون ف  ا عالمي ا هناك توجهفلذلك ٪ من الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي

ي  ،نشاء جيل جديد من المدن الذكية المستدامةإنحو 
 
شيد ف ي األساس عىل التر

 
ي تعمل بكفاءة وتعتمد ف

والتر

ي عملية إنشاء المدن الجديدة وتوفت  الوحدات السكنية، ولكن ، استخدامات المياه والطاقة
 
 ليس فقط ف

ً
بالنسبة  أيضا

بعاد االستدامة والجدوى أتعمل هذه المدن عىل دمج  .نتاجية والخدمية واالجتماعية والثقافية بالمدينةنشطة اإل لأل 

ات Resilience) االقتصادية للمدن الجديدة ومدى مرونتها   ( ومقاومتها للتغت 
ً
عىل  المناخية، وهذا ما ينعكس أيضا

ي ومواد البناء ووسائل النقل والمواصالت. 
 طريقة التخطيط واستخدامات األراض 

 

•  : ه الالمعارصة والمستقبلية لهم التوجهات أيعتت  التحول الرقمي من  التحول الرقم   االقتصادي واالجتماعي  كبت  تأثت 

ي و 
 نظر و . بصفة عامة المؤسسات اداء عىلوالبيتئ

ً
ي قلب االقتصاد، فإن التحول  ا

 
ألن التصنيع وضع طاقة الماكينة ف

الرقمي يجعل الذكاء الرقمي نقطة ارتكاز جديدة. يتمت   التحول الرقمي بمزي    ج من التقنيات المتقدمة وتكامل النظم 

. تعتت  أول يةالمادية والرقمية، وهيمنة نماذج األعمال المبتكرة والعمليات الجديدة، وإنشاء منتجات وخدمات ذك

ي 
 
اتيجية رقمية وإجراء تحسي   عىل  إعداد هي  تحول الرقمي لاخطوة ف

وال يمكن أن يتحقق ذلك إال  البنية التحتية،استر

يتم تحديد  ومن ثم. الرقمي لتحديد أفضل هيكل عمل ألنشطة التسويق  من خالل قياس اإلمكانيات الرقمية الحالية

دفع لعوائق التكامل الرقمي لعمل خطة شاملة ومحكمة لكافة الظروف ولستثمار مع تحديد المتطلبات لخطط اال 

ي تحول الرقمي فوائد عديدة ومتنوعة ولل. بعجلة التحول إىل المسار المنشود 
 
ي استخدام الموارد، تتلخص ف

 
 الكفاءة ف

اإلجراءات مها، وتحسي   الجودة وتبسيط ينظت الكفاءة التشغيلية و ي   حستو  ، التكلفة والجهد بشكل كبت  ت  فتو 

 عن الطرق 
ً
للحصول عىل الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا

كات عىل التوسع واال  ي نطاق أوسع والوصول إىل التقليدية ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشر
 
نتشار ف

يحة أكت  من العمالء والجمهو    .اىلي محاربة الفساد، هذا باإلضافة ر شر

 

نت األشياء • إمكانية روابط جديدة بي   تتيح  أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيثتعد من : البيانات الضخمة وإنتر

 تحسي   العمليات التجارية وتسهيل إنشاء منتجات وخدمات وصناعات جديدة. األجهزة وبعضها مما يتيح 

ي الوقت (Big Dataالبيانات الضخمة ) −
 
ك كل معاملة رقمية  ،الراهن: ف  رقمًيا تتر

ً
بيانات دخال إمثل: أثرا

نت، ع وسائل التواصل والتعامالت عىل ، تحديد الموقع العالمي هواتف الذكية المزودة بنظام الىل اإلنتر

ي  .االجتماعي 
 غت  مسبوق ألجهزةتم إنشاؤها بواسطة ايعالوة عىل ذلك، فإن كمية البيانات التر

ً
. تشهد نموا

كما يزداد نمو "الذكية" مع بعضها البعض.  ة جهز األ ومشاركتها عندما تتواصل  بيانات جديدة إنتاجيتم 

ي 
 
ي المصانع  أجهزة االستشعار ف

 
كات والمنازل واألماكن العامةاآلالت الصناعية ف حول العالم بأجهزة  والشر
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ة" ىل إشت  ثار الرقمية تكل هذه اآل   استشعار تجمع البيانات وتنقلها.  حيث يمكن مصطلح "البيانات الكبت 

ي وجود سوق كامل استخدامها عت  مجموعة واسعة من المجاالت و جمع كل هذه البيانات 
 
مما ساهم ف

 . لتحليل تلك البيانات واالستفادة منها 

ي منته الدقة مثل: التنبؤ بالطلب 
 
تتيح إمكانية جمع كميات غت  محدودة من البيانات التنبؤ بأشياء ف

ا إىل نشاط الهاتف المحمول( وتوقع االضطرابات  خاصة ر الدخل الفرديوتقدي
ً
ي المناطق الريفية )استناد

 
ف

 المدنية. 

ي عام  zettabytes 3من المتوقع أن تنمو البيانات أضعافا مضاعفة من حواىلي 
 
من إىل ما يقرب  2013ف

40 zettabytes 23 تسمح بإنشاء القيمة بطرق جديدة عىل نطاق واسع، مما يؤثر  الضخمة. البيانات

. جمع وتحليل البيانات  عىل المنظمات يمكن  الضخمةواألسواق والعالقات بي   الحكومة والمواطني  

ي للتنبؤ 
ر
 . واالستعداد استخدامها بشكل استباف

ن − ابطة أو اآلالت المزودة عبارة عن نظام من أجهزة الحوسبة الم (: Internet of Thingsاألشياء ) تإنتر تر

إنسان أو و إنسان  تفاعل بي    ( وقدرة عىل نقل البيانات عت  شبكة دون الحاجة إىلUIDبمعرفات فريدة )

نت األشياء أجهزة لمراقبة  .تفاعل بي   إنسان وكمبيوتر النوم واألكل باستخدام  أشياء مثلتتضمن أجهزة إنتر

بة ، الهواتف المحمولة  من أجل تحسي   اإلنتاجية الزراعية باستخدام أجهزة االستشعار. ومراقبة ظروف التر

ي عام  15من المتوقع أن يرتفع عدد هذه األجهزة من 
 
، ثلثها 2020مليار بحلول عام  50إىل  2015مليار ف

. من المتوقع أن يصل السوق، األخرى واألجهزة المحمولة التلفاز أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة 

ي عام  1.7مليار دوالر ، إىل  655،8تبلغ قيمته حاليا الذي 
 
تريليون  3.9وما بي    2020تريليون دوالر ف

 24. 2025تريليون دوالر بحلول عام  1.11دوالر و 

ي ذلك الصحة وتجارة 
 
ي مجموعة واسعة من القطاعات، بما ف

 
نت األشياء القدرة عىل خلق قيمة ف لدى إنتر

نت األشيإالتجزئة والبناء.  اء تيش وتساعد عىل انتقال القطاعات إىل نموذج عمل يعتمد عىل التقنيات نتر

نت األشياء حول العالم  ي ابتكار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد األجهزة المتصلة بإنتر
 
الرقمية ف

 ويصل عددها اليوم إىل ما يقارب 
ً
ا  كبت 

ً
 المليارات. مليار جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إىل مئات  4.8نموا

 

( هو مجال علوم الكمبيوتر الذي يركز عىل إنشاء آالت ذكية تعمل وتتفاعل AIالذكاء االصطناعي ): الذكاء االصطناع   •

ي. تعمل أنظمة الذكاء االصطناعي هذه نظام كمبيوتر قادر عىل أداء  أي مثل البشر   الذكاء البشر
 
ي تتطلب عادة

المهام التر

، وبعضها مدعوم م األنظمة نفسها بنفسها من أنماط  بالتعليم العميق عىل وجه التحديد  بالتعلم اآلىلي
ِّ
عل
 
حيث ت

. تعد أنظمة أي أنها تتبع قواعد محددة يتم تطويرها من قبل اإلنسان القواعد فقطب، وبعضها مدعوم استخدامها 

ي تتطلع إىل استخراج القيمة من البيانات عن طريق
كات التر ورية للشر أتمتة العمليات وتحسينها  الذكاء االصطناعي رص 

كات من االستفادة من كمياتها  ن أنظمة الذكاء االصطناعي المدعومة بالتعلم اآلىلي الشر
ّ
أو إنتاج رؤى قابلة للتنفيذ. تمك

ي من المستحيل عىل أي شخص أن يس
ة من البيانات المتاحة للكشف عن األفكار والنماذج التر ، مما تخرجها الكبت 

نها من تقديم 
ّ
، ، وتحديد المعامالت االحتيالية المحتملةبحاالت الطوارئ الصحية، والتنبؤ ئل وحلول ابتكاريةبدايمك

 وأكتر من ذلك. 

ا للمنتدى االقتصادي العالمي 
ً
ي ثورة صناعية رابعة. وفق

 
ي الدخول ف

 
فقد لعب ظهور الذكاء االصطناعي دوًرا رئيسًيا ف

ي تقريبً  اتصناعالكل   اختالل دعم الذكاء االصطناعي 
 
ينمو اإلنفاق العالمي عىل الذكاء ومن المتوقع ان  . العالما ف

                                                 
23 UNCTAD, 2018 – “Technology and Innovation Report” 
24 UNCTAD, 2018 – “Technology and Innovation Report” 
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 يصل إىل 50بنسبة  االصطناعي 
ً
صناعات مثل منه سوف تستفيد و  ؛2021مليار دوالر بحلول عام  57.6٪ سنويا

 .  والتعلم اآلىلي
 التجزئة والتسويق والرعاية الصحية والتقنية والتأمي  
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 : الثالثالقسم 

 النظرة اإلقليمية –والتحديات اإلمكانيات 
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 النظرة اإلقليمية –: اإلمكانيات والتحديات الثالثالقسم 
 

وري أن ندرس وضع الدول بعد النظر اىل  السياق العالمي وما يشهد من اتجاهات عالمية وتطبيقات مستحدثة، من الرص 

 يعتت  الحديث عن الدول العربية ككل وتحليل  من هذه التطورات. العربية 
ً
   إمكانياتها وقدراتها تحديا

ً
ا تتسم دول هذا و  كبت 

ة منها: جغرافية كل بلد عىل حدى ي نقاط كثت 
 
ي بخصائص متنوعة تتمثل ف ومستوى الدخل والموارد  ،العالم العرب 

ي ،والبنية االقتصادية ،الطبيعية  ،والسياسات االقتصادية ،االجتماعيةو والمهارات الهيكلية  ،ورأس المال البشر

ي  هذه النقاط لكن بالرغم منو  سسات. والمؤ 
 
ي خصائص الدول العربية ف

 
مكانيات والتحديات يمكن تحديد اإل  ،التباين  ف

.  قاربعىل مستوى المنطقة حيث تكتر نقاط الت ي  اقتصادات دول العالم العرب 
توصيات، فيجب بال وفيما يتعلق بي  

ي الإىل  تقسيم الدول
 
 . ها عىل ارض الواقعتطبيقيسهل حتر ظروف واالمكانيات مجموعات متشابهة ف

 

 : إمكانيات الدول العربية

ي  العالم وإمكانيات خصائص من ضمن أبرز   :العرب 

1.  :  
 
 الموقع الجغراف

ي أنه يعتت  حلقة وصل بي    العالممت   موقع تي 
 
ي باألهمية الشديدة عت  الزمن حيث تتلخص أهميته ف العرب 

ق والغرب، وبي   قارات العالم القديم:  ي جميع طرق التجارة الشر
 
أفريقيا، وآسيا، وأوروّبا، مّما جعله يتحكم ف

 . العالمية عىل مر العصور التاريخية

، والبحر األحمر وتتصل هذه البحار  العالميطل  ي ي عىل ثالثة بحار: البحر المتوسط، والخليج العرب  العرب 

ة مثل المحيط األطلسي والمحيط الهندي.  ي المسطحات المائية الكبت 
 
يمتلك مع طرق المالحة العالمية ف

ي  العالم : مضيق جبالعرب  ي تتحكم بالمداخل البحرية وهي
ل طارق الذي يربط أربعة من المضائق المهمة التر

بي   المحيط األطلسي والبحر المتوسط، ومضيق باب المندب الذي يربط بي   البحر األحمر والمحيط 

ي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر، ومضيق هرمز والذي يربط بي   الخليج 
الهندي، وقناة السويس التر

ي وبحر العرب، وهو المضيق الذي يسيطر عىل حركة تصدير الن  العالمفط من دول الخليج. يضع هذا العرب 

ي موقع تجاري 
 
ئ تجارية ف ي مواب 

 
ي موقع تحكم ف

 
ي ف ة.  يذالعرب   أهمية كبت 

ي بتنوع األقاليم المناخية م العالمكما يتمتع  تنوع المحاصيل الزراعية، وبالتاىلي تكامل  ما ينتج عنهالعرب 

 .جميعها العربية لالدو  بي   اإلنتاج الزراعي 

 

 ثروة موارد طبيعية:  .2
ً
الموارد  من تمتلك الدول العربية ثروات طبيعية هائلة تغىطي مختلف القطاعات، بدءا

ي طاقة الرياح 
 
النفط والغاز الطبيعي مرورا بالمعادن و  الطاقة الشمسيةو الطبيعية من مياه، وطاقة ممثلة ف

ي الصالحة للزراعة
وتي   الحيوانية والسمكواألراض 

 ية. ، ووصوال إىل التر

تمتلك الدول  ،ن احتياطي النفط العالمي ٪ م55الدول العربية أكتر من دولة من  11 تمتلك: النفط •

ي  710مجموعه ما 
 
ي هذه الدول ؛2017مليار برميل نفط ف

 
كز االحتياطي ف هي المملكة العربية  : يتر

 25السعودية والعراق والكويت واإلمارات وليبيا. 

تمتلك الدول العربية احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي تفوق رب  ع االحتياطي : الغاز الطبيع   •

. وحسب إحصائيات أوبك لسنة  ي الدول العربية نحو 2015العالمي
 
، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي ف

ي  54,3
ي المئة من االحتياطي العالمي  27.5تريليون متر مكعب، ما يعت 

 
كما توجد دولتان عربيتان   .ف

                                                 
25 OAPEC's 24 Forum on Fundamentals of Oil and Gas Industry, 2017. 
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ي العالم سنة 
 
ي الغاز الطبيعي ف ي 2014ضمن الئحة أكت  منتج 

، هما المملكة العربية السعودية التر

 رتبة السابعة. مرتبة السادسة والجزائر صاحبة المتحتل ال

ة  الدول العربية كمياتلدى تتوفر  المعادن:  • ، غت  أنه ال يتم استغاللها الهامة من المعادن كبت 

، إما ألنها  ي
 
ي المنطقة  بالشكل الكاف

 
غت  مستكشفة أو لغياب الدراسات. وتتمثل المعادن الموجودة ف

ي بعض الدول. 
 
ي الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري، إضافة إىل الفوسفات ف

 
 العربية أساسا ف

وة الحيوانية • ةتملك الدول العربية ثروة حيوانية  : التر مليون رأس من  352تقدر بأكتر من  كبت 

ي  األبقار والجاموس واألغنام والماعز واإلبل
 
. ويستحوذ السودان عىل جزء كبت  منها، 201726ف

من األغنام والماعز، حسب  ٪25من عدد األبقار والجاموس وحواىلي  ٪55حيث يمتلك 

ي الموحد لسنة   . 2014إحصائيات التقرير االقتصادي العرب 

وة السمكية:  • سواء البحر المتوسط او البحر األحمر  ر االعربية عىل البح تطل جميع الدول التر

ي  23، وتمتد سواحلها عىل والمحيط االطلسي  ألف كم تشمل سواحل بحر العرب والخليج العرب 

والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي دون احتساب الموارد المائية الداخلية 

ات وسدود ومزارع سمكية صناعية. 16,6من أنهار )  ألف كم( وبحت 

ي نتاج السمكي يقدر اإل 
 
ي العالم ف ي العرب  ٪ 3حواىلي  2017 حسب إحصائيات صندوق النقد العرب 

ي 65وحواىلي من اإلنتاج العالمي لألسماك  كز اإلنتاج  . ٪ من حجم المخزون السمكي العرب  ويتر

ي دول عربية قليلة مثل مرص والمغرب ومور 
 
ي توفر أكتر من السمكي ف

٪ من إجماىلي 76يتانيا، التر

 27إنتاج الدول العربية. 

 

 بموارد الطاقة المتجددة، وأهمها الطاقة المائية   موارد الطاقة المتجددة:  .3
ً
ي جدا

ي غت  يعتت  العالم العرب 

ي المنطقة العربية مرتفعة، خاصة لمشاري    ع 
 
والطاقة الشمسية و طاقة الرياح. إمكانات الطاقة المتجددة ف

ات ، وتستفيد من مستوي 28SunBelt1الرياح والطاقة الشمسية و تعد معظم الدول العربية جزًءا من 

ي العالم )تصل إىل  اإلشعاع الشمسي العاىلي 
 
ي تعتت  من أعىل المعدالت ف

يومًيا(. هذا  2كيلو واط / م   6.5التر

يدل عىل أنه عىل الرغم من الظروف الطبيعية المواتية لتطوير الطاقة المتجددة ، هناك مجال كبت  للتقدم 

ي استخدام هذه الموارد. 
 
 29ف

 

ة من الشباب .4 اوح أعمارهم بي    :قاعدة كبت 
عاًما ثلث عدد السكان العرب  29و 15يمثل الشباب الذين تتر

ي أرب  ع دول: مرص 
 
عام  15وهنالك ثلث آخر لم يتجاوز ال  30والعراق ،والسودان ،والجزائر  ،يعيش نصفهم ف

ي 
. إىل  مما يضمن استمرار الزخم السكاب   العقدين القادمي  

 
ً
"2016قرير "التنمية اإلنسانية العربية للعام تل وفقا ، جيل 31: دور الشباب وآفاق التنمية واقع متغت 

ة،  ي المنطقة يمثل أكت  كتلة شبابّية تشهدها المنطقة عىل مدى السنوات الخمسي   األخت 
 
الشباب الحاىلي ف

هم ٪30إذ إنهم يمثلون
 
انها الذين يبلغ عدد

ّ
  370 من سك

َ
من الشباب مورد  لقاعدةاتعد هذه نسمة.  مليون

ية تحقيق طفرة حقيقية  بإمكانما تم استغالله بصورة صحيحة.  إذا العربية  دولهائل لل هذه الطاقة البشر

ي 
 
ل التنمية ف ي مجاىلي التنمية، وتعزيَز االستقرار واستدامة التنمية لذلك يعتمد مستقب 

 
ة ف ومكاسب كبت 

ي تشكيل مجتمعاتهم  المنطقة العربية تمكي   شبابه
 
عىطي الشباب حصة يستحقونها ف

 
ي سياسات ت

وتبت 

                                                 
26 Arab Monetary Fund, 2017 . “الفصل الثالث: قطاع الزراعة والمياه” 
27 Arab Monetary Fund, 2017  .“الفصل الثالث: قطاع الزراعة والمياه”  
 و 35 درجة جنوًبا وتتمت   عموًما باإلشعاع الشمسي العاىلي  28

 
 منطقة جغرافية تتكون من دول تقع بي   35 درجة شماال

29 IRENA, 2016 – “Renewable Energy in the Arab Region” 
30 Arab Development Portal, 2018. 
31 UNDP, 2016. “تقرير التنمية اإلنسانية العربية” 
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 االهتمام 
 
كت   عىل بناء قدرات الشباب وتوسيع الفرص  -وتجعلهم محط

ا والتر ا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ سياسيًّ

 المتاحة لهم. 

  تواجه تحدياتال
 : الدول العربية التر

ية بالرغم من توافر اإلمكانيات ي المنطقة الطبيعية والبشر
 
رفاهية المواطن تحقيق  امام تحديات تقفالعربية فهناك  ف

ي   . العرب 

 

  تواجه المنطقة العربيةاإلقليمية أبرز التحديات 
 : التر

 الشفافية والفساد: 

 ونمو داء االقتصادي عىل اال ذلك  ؤثر يالعربية حيث  الدولشكل انحصار الشفافية والفساد أحد أبرز العراقيل أمام ي

.  ا مثل تحديياالستثمارات كما  ات الشفافية  بالرغم من تحسن بعض الدول العربيةو أمام تطبيق النظام الديمقراطي ي مؤشر
 
ف

 21من  18تواجه مشكلة انعدام الشفافية والفساد حيث حصلت  العربية الدولالزالت معظم ومقاومة الفساد اال انه 

(  دولة )المؤشر ال يتضمندولة عربية  ي مؤشر مدركات الفساد لعام  50عىل أقل من فلسطي  
 
اوح  322018نقطة ف )تتر

ي القطاع العام.  100األكتر فسادا، و 0النقاط بي   
 
 األكتر نزاهة(، والذي يحتوي عىل مستويات الفساد ف

 

  : فقر المعلومات والبيانات الدقيقة

ي البيانات للمنطقة العربية، مما يجعل صنع السياسا
 
ة ف ي تحديتوجد فجوات كبت  ي العالم العرب 

 
 ا ت القائمة عىل البيانات ف

ي جميع أنحاء العالم من اىلي حد كبت  بعيدة العربية  ال تزال المنطقةو أمام صانعي القرار.  ا كبت  
 
عن التقدم الذي يتم إحرازه ف

ي جودة ومحتوى البيانات، ووصول البيانات المتاحة إىل 
 
حيث التغطية وقابلية المقارنة المتعلقة بالبيانات، والتحسن ف

 الشعوب. 

 

 مشاركة المرأة: 

ي مختلف مناخي الحياةفيما يتعلق بمشاركة المرأة  ال تزال المنطقة العربية متأخرة عن بقية العالم
 
بالرغم من أن  هذا ، ف

ةيالمرأة العربية حظ ي السنوات األخت 
 
ي التحصيل العلمي  ت بحقوق سياسية واقتصادية وبدعم مؤسسي ف

 
وتقدم ملحوظ ف

ي العمل 
 
ي القوى العاملة من شت  تللمرأة. لكن ال تزال المشاركة اإلجمالية ف

 
ة بي   معدالت المشاركة ف اىل الفجوة الكبت 

ي سجلت  والذكور،اإلناث 
ي عام  74٪ للنساء مقارنة ب   21والتر

 
  33. 2017٪ للرجال ف

ي المرأة من: )
 تعاب 

 
. فمثال  مقارنة بالرجل، 1ولكن ال تزال نتائج عقود من اإلقصاء تشكل الواقع الحاىلي

ً
( التهميش سياسيا

ي األجر بينها وبي   نظرائها من الرجال، )2)
 
ي بعض المدن 4)( العنف األشي، 3( فجوة ف

 
( االعتداء الجسدي الممنهج ف

 . ( التحرشات الجنسية بشتر أنواعها 5العربية تحت مظلة ثقافة مغلوطة وقراءة خاطئة لصحيح الدين )ختان اإلناث(، )

 

 الفقر: 

ي إصداره كل من 
 
ي حول الفقر المتعدد األبعاد الذي تشارك ف الدول وجامعة « اليونيسيف»و« اإلسكوا»قدر التقرير العرب 

ي 
 
ية ف ي 2017العربية مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشر

 
 ف
ً
 مدقعا

ً
 38.2عربية بلغ  دول 10، أن عدد الفقراء فقرا

ة من 13.4مليون نسمة، بما يمثل  ي دراسة الفقر ترجع إىل الفتر
 
 -2014٪ من السكان. بالرغم من أن البيانات المستخدمة ف

                                                 
32 Transparency International, 2018 
33 ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region” 
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ي عصفت بعدد من ال تعكس كامل ت»، أي أنها 2011
اعات التر   ،«العربية الدولداعيات غياب االستقرار السياسي والت  

ي 
 من المتوقع أن تكون هذه النسبة قد تفاقمت. والتر

 

 

 : االستدامة المالية

ي  اتحو لمسلوفقا لتقرير االسكوا السنوي 
 
أنه بالرغم ف، 2018-2017 لعامي  منطقة العربيةلااالقتصادية واالجتماعية ف

ي تطبيق خطط ضبط أوضاع المالية العامة  استمرار جميع الدول العربية تقريًبامن 
 
فما  (Fiscal Consolidation)34ف

انية مما يعد تحدي ي المت  
 
ي من العجز ف

  زالت جميع الدول العربية تقريًبا تعاب 
ً
 ا

ً
ا ستدامة المالية. كما تستمر اال  لتحقيق كبت 

ا تحديات الدين العام 
ً
سنوات الماضية تراكمت مستويات الديون مما يحد من جهود التمويل لمعالجة مدى ال فعىل، أيض

لكنها و المصدرة للنفط  دولقابلة لإلدارة إىل حد ما بالنسبة للالسائدة  الديونمستويات تعتت  و العجز الماىلي الدائم. 

ي مرص ولبنان والسودان. 80تجاوزت 
 
ل القدرة عىل تحمل الديون تظومن المتوقع ان ٪ من الناتج المحىلي اإلجماىلي ف

ايد حدة هذا و  . المتقدمة للدول محدودة بسبب تكاليف التمويل المرتفعة المتوقعة بناء  عىل تشديد السياسة النقدية  تتر 

 التحدي مع عدم اليقي   الجيوسياسي و اتجاه زيادة الحمائية التجارية وتأثت  العقوبات وعدم االستقرار عىل أسعار النفط. 

 

 :المال  القطاع 

  (Financial Inclusion) شهد االندماج الماىلي 
ً
 ملحوظ تحسنا

ً
ة وبشكل  ا ي القروض الصغت 

 
كزا معظمه ف ي المنطقة متر

 
ف

ة ألصحاب المشاري    ع الفردية.  ي الهياكلو خاص عىل القروض الصغت 
 
 المالية ال يزال االندماج الماىلي يعوقه النقص ف

ي تزيد من 
تعتت  المنطقة و التكاليف والمخاطر المرتبطة بزيادة فرص الحصول عىل التمويل. األساسية واألطر التنظيمية التر

ات الرئيسية لملكية الحساب والوصول إىل االئتمان من ب فيما يتعلقبمناطق أخرى  ةالعربية متأخرة مقارن المؤشر

ا(.  168من البالغي   ) ٪70حواىلي  ا المؤسسات المالية الرسمية، حيث يبلغ من ال يملكون حساب
ً
كما أن معدالت  35مليون

ي المنطقة بنسبة 
 
اض من المؤسسات المالية الرسمية منخفضة ف وما  15من البالغي   )سن  ٪44، حيث أبلغ ٪7االقتر

ي عام 
 
ين، نما سوق تمويل و.  201436فوق( عن وجود حساب ف ي العقدين األخت 

 
ة والمتناهية الصغر ف  المشاري    ع الصغت 

ي المنطقة العربية بقوة، 
 
ي من قيود بسببف

ي  عىل الرغم من أنه ال يزال يعاب 
 
اللوائح والهياكل غت  المطورة. يمثل  قصور ف

ي التمويل للمشاري    ع متناهية الصغر 
 
ي المنطقة.  ٪2.0 حواىلي  2013 عام ف

 
فقط من إجماىلي الناتج المحىلي ف

37 

 

 : سوق العمل

ي 
 
ي عدد العالميتضمن سوق العمل ف ي  ا العرب 

 
 : من التحديات تتمثل ف

  القوى العاملة:  •
 
ي  معدالت المشاركة ف

 
ي القوى العاملة والبطالة المعاناةتستمر المنطقة ف

 
 من معدالت المشاركة ف

ي تعتت  
ي عام  فلقد  العالم.  عىل مستوى وأ األسوالتر

 
ي القوى العاملة لإلناث ف

 
٪ مقارنة 21 ،2017بلغ معدل المشاركة ف

ي 6.48بالمتوسط العالمي البالغ 
 
ي القوى العاملة ف

 
 .38٪47 المنطقة٪. وبلغت مشاركة الذكور ف

والعادل تشكل حالة البطالة، خاصة بالنسبة للشباب، عقبة إضافية أمام النمو الشامل  البطالة وتطابق المهارات:  •

ي المنطقة أعىل معد 
 
ي المنطقة العربية حيث يوجد ف

 
بلغت نسبة العاطلي   عن العمل فلقد  بطالة للشباب. ال الت ف

ي عام 27.3
 
٪، وفقا لمنظمة العمل الدولية. وتبلغ نسبة البطالة بي   13.6مقارنة بالمتوسط العالمي  2017٪ ف

                                                 
34 ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region” 
كات إىل منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة  يشت  الشمول الماىلي إىل وصول األفراد والشر
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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ي  .39٪1.8٪ مقارنة ببطالة الذكور البالغة 2.18اإلناث 
 
ي عدم  العالمتتمثل أكت  التحديات المسببة للبطالة ف العرب 

ي بمتطلبات السوق العملية. 
ي مهارات العمالة مع متطلبات السوق بسبب عدم مواكبة التعليم والتدريب الفت 

تماسر

ي والتوجهات العالمية  ي عىل فرص العمل ذلك  من المتوقع أن يؤثر فمع التطور التكنولوخ 
من المتوقع أن تتفاقم والتر

ي السنوات القادمة. 
 
 ف

ي العديد من  : االقتصاد غت  الرسم   •
 
ة من العمالة ف ي االقتصاد غت  الرسمي نسبة كبت 

 
المنطقة.  دوليمثل العمل ف

ي 
 
كز جزء كبت  من عمالة القطاع الخاص ف

ي ال خاصة الخدمات وقطاعالزراعة  مجال يتر
 
ي حالة رصاع  دولف

 
ي هي ف

التر

 
 
 .منهأو تتعاف

ي العقد األ الدولشهدت  هجرة العقول والمهارات:  •
 
ول من هذا القرن أعىل معدالت الهجرة لذوي المهارات العربية ف

ي العالم. 
 
ي و ف

ي من هجرة مستمرة ألفضل العقول والمهارات بسبب  العالميعاب  ي االفرص الالعرب 
 
 الدولكتر جاذبية ف

ا لألمم و خرى. اال 
ً
ة نأالمتحدة، فوفق ي االرتفاع"هجرة العقول العربية"  وتت 

 
ي الخسارة ) قدرتحيث  آخذة ف

 
الناتج ف

) ي عام 15و 10بي    المحىلي
 
ي ف ي 25-20إىل  2012٪ من الشباب العرب 

 
 .2015٪ ف

 

  المنطقة وأزمة الالجئي   
 
 :االضطرابات ف

ا ، 2017عام بنهاية 
ً
ئ  25كان هناك (UNHCR)لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي    وفق  43ومليون الخ 

ي العالم، وهو رقم قياسي جديد. 
 
ي المنطقة العربية و مليون نازح قشي ف

 
وح الداخىلي ف

.  ٪38شكل الت    من االتجاه العالمي

ي المنطقة العربية 2017تزايدت أزمة الالجئي   عام ولقد 
 
اعات المسلحة المستمرة ف حيث وصلت نسبة  بسبب الت  

ي 
 
ي العراق والجمهورية العربية السورية واليمن داخىلي  حاز ن مليون 4.5 ىلإالسنة هذه  النازحي   ف

 
نتيجة تفاقم  وذلك جديد ف

ي هذه 
 
ي اللجوء من سوريا  الدولاألوضاع ف رغم  2018عام الثالث. جاء أغلب طالت 

ُ
مة عىل عبور ماليي   نس 5.6نحو فقد أ

ي   40ماليي   آخرين كنازحي   داخل سوريا.  6.6الحدود إىل العراق، واألردن، ولبنان وتركيا، بينما انتشر 
اليمن وليبيا  كما تعاب 

ي أغلب الحاالت داخل الحدود الوطنية.  نم
 
وح، ف  استمرار الت  

ي  الالجئي   م تكن أزمة ل
 
ي العالم السوريي   األوىل ف ي العقود الثالثة الماضية، العرب 

شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة،  فف 

ي العامي    4.4ما يقرب من  نزحإذ 
 
ي حرب الخليج األوىل والثانية ف

 
رغم ما 2003و 1990ماليي   شخص من موطنهم ف

ُ
 ، وأ

قارب  ي العام  تنظيم داعشماليي   عىل الهجرة بعد ظهور  4.3ي 
 
 41. 2014ف

وح ال  من عمليات الت  
ً
ي الضخمة هذه عت  الحدود الوطنية الموجة الرابعة واألوسع نطاقا

وح السكاب  ل حركات الت  
ّ
قشي تمث

ي عىل مغادرة وطنهم 1.2إرغام هذا باإلضافة إىل الذي واجهته المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية األوىل. 
مليون فلسطيت 

ي العامي   
 
الدولية إلدارة أزمة الالجئي   عن مواجهة التحديات  جراءاتكبت  حيث تعجز اال   شكل هذا تحدٍ  . 1967-1948ف

ي ذلك حماية السكان ا
 
 هائلة الراهنة، بما ف

ً
ات عىل دول خط المواجهة حيث تفرض ضغوطا لمستضعفي   ومعالجة التأثت 

ي  والخدمات عىل المؤسسات الحكومية، والمجتمعات المحلية، والبنية التحتية
 
مثل المياه، والكهرباء، والمدارس،  الدولف

 .والمرافق الصحية

وتوكول الملحق  22دول فقط من الدول  تسع) عت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئي   والت 
ّ
ي الجامعة العربية وق

 
األعضاء ف

 عليها.( لم تصدق أي من تلك الدوللكن و بها، 

 

 

 

 

                                                 
39 ESCWA, 2018 – “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region” 
40 Carnegie Middle East, 2018 
41 Iraq Mission, International Organization for Migration (IOM), August 2018 



شادي اإلطار  ي لدعم تنفيذ  االستر  المستدامةالتنمية  خطةالعرب 

 

25  
 

 

  
 
 : األمن الماب

ي المنطقة 
 
ي المنطقة العربية. تبلغ موارد المياه المتجددة الداخلية السنوية ف

 
ا ف ً من  ٪6يمثل نقص المياه تحدًيا كبت 

ة من ٪38عالمي يبلغ هطول األمطار السنوي، مقارنة بمتوسط متوسط  ، انخفض معدل 2015إىل  2005. أثناء الفتر

ي المنطقة بنسبة 
 
 متر مكعب 7525العالمي مقارنة بالمتوسط  متر مكعب 800إىل  ٪ تقريًبا20توافر المياه العذبة للفرد ف

. زيادة درجات  وهو  بسبب تغت  المناخ سوف تزيد معدالت التبخر من المتوقع أن تفاقم  الحرارةحواىلي عشر مرات أكتر

 المشكلة. 

  الدول
ً
ي تعتمد عىل هطول األمطار أو األنهار. مع تزايد السكان وزيادة هي  العربية األكتر ضعفا

نصيب الفرد نقص تلك التر

ي المنطقة العربية بنسبة 
 
بينما من المتوقع  ،2045بحلول عام  ٪60من المياه من المتوقع أن يزداد الطلب عىل المياه ف

 .205042بحلول عام  ٪10أن يؤدي تغت  المناخ إىل تقليل الجريان السطجي للمياه بنسبة 

 

 :  
 
 األمن الغذاب

ي أعىل ي  يشهد العالم العرب 
 
أعىل منطقة مستوردة لألغذية عىل مستوى  وتعتت  المنطقة العربية عجز الغذاء معدالت ف

ي فجوة إنتاج األغذية واستهالكها بلغ متوسط فلقد . العالم
 
ة7.3الزيادة السنوية ف بعد و . 2014-2005 من ٪ خالل الفتر

ي عام 
 
ي عىل رأس جدول أعمال السياس، وضعت العديد من الدول العربية الزراعة واألمن 2008أزمة الغذاء ف

 اتالغذابئ

ات المناخية ؤثر تالمتوقع أن  ومنالوطنية.  ات شديدة  التغت  ي المنطقة، مع وجود تأثت 
 
ي ف

عىل نظم اإلنتاج الزراعي والغذابئ

ي تعتمد عىل دولال خاصة عىل ،الغذاء محتملة عىل 
 43األمطار.  مياه التر

ي عام 
 
ي عشر عاًما  ٪12.6انخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة  2014ف

بسبب الجفاف الذي أدى إىل  السابقةعىل مدار االثت 

ي الصالحة للزراعة.   فقدان مساحات
ي األراض 

 
ة ف ي  200أكتر من  التقديرات فان ألخر وطبقا كبت 

 
ي ف

مليون هكتار من األراض 

وح  العربية جميع أنحاء المنطقة ي مما يؤدي إىل الت  
الهجرة وزيادة احتمال نشوب  / تتأثر بشدة بالجفاف وتدهور األراض 

 44نزاع. 

  

                                                 
42 UNDP, 2018 – “Climate Change Adaptation in the Arab States” 
43 UNDP, 2018 – “Climate Change Adaptation in the Arab States” 
44 UNDDR, 2014 – “Agricultural drought challenges Arab world” 
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 : الرابعالقسم 

 التفاوت بي   الدول العربية
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 التفاوت بي   الدول العربية: الرابعالقسم 

 

أرض الواقع  عىلمة ومؤثرة هملتوصيات يعتت  أهم عنرص من عنارص نجاح التوصيات المقدمة للدول هو أن تكون ال

ي االعتبار التباين  مجموعات الدول العربية بمختلف خصائصها. لهذا السبب، يجبستفيد منها تبحيث يمكن أن 
 
األخذ ف

ي اال 
 
ي حيث يمكن أن تتسبب مجموعة من العنارص المتواجدة  داء بي   الدولف

 
التأثت  بشكل جذري عىل نوعية التوصيات ف

 المطروحة. 

لوصول اليها من خالل تقييم عدد من العنارص ، يطرح تحديث اإلطار توصيات محددة لمجموعات تم اذلكبناء  عىل 

ي ياالكمية والب
 
، ولهذا أخذت ف  : االعتبار نية مما يعىطي نظرة أكتر عمق من التقسيم اإلقليمي ودون اإلقليمي

ي قياس  ا هام ا حيث يمثل عنرص  ى الناتج المحل  للفرد: مستو  (１
 
، الحالة ف ي بلد ما وأثرها االجتماعي

 
قياس و االقتصادية ف

ي الدولة. مستوى 
 الرفاه االجتماعي لمواطت 

ات التنمية:  (２  . ة الحياة من العوامل المؤثرة عىل فعالية الدولدتعتت  نسبة الفقر والعدالة االجتماعية وجو  مؤشر

  دول الجوار  وجود نزاعات داخل الدولة (３
 
اعات ف اعات عىل الدول ومؤسساتها بشكل يؤثر عىل  : أو التأثر بت   تؤثر الت  

اعات عىل الدول المحيطة من حيث حركة الالجئي   ة، كما داف المرجو التعامل مع األه  . تؤثر الت  

ي تنفيذ وتطبيق التوصيات فعالية الحكومة:  (４
 
( تعتت  فعالية الحكومة أهم جزء ف  . )إحصاءات البنك الدوىلي

 عل النفط أو الغازقتصادات اال (５
ً
واالجتماعية  : يؤثر النفط بشكل كبت  عىل الحالة االقتصاديةالمعتمدة تاريخيا

  . دوللل

ظهرت أرب  ع دولة،  22  لل االقتصادية واالجتماعيةعن طريق تعيي   أوزان مختلفة للعنارص المنصوصة ودراسة األحوال 

 : مجموعات

 

 الوصف المجموعة

اعاتمحل أو الدول  : ) أ (المجموعة   المتأثرة بالت  
ي دول الجوار •

 نزاعات محلية أو ف 

وح الداخىلي أو  •
ي الت  

ي أزمة ف   الخارخ 

 تحديات أمام فعالية الحكومة •

 األتصادات قاال)ب( المجموعة 
ً
 قل نموا

 استقرار سياسي إىل حد كبت   •

ات تنمية متوسطة إىل منخفضة •  مؤشر

 تحديات أمام فعالية الحكومة •

 )ج( االقتصادات الغنية بموارد النفط والغاز المجموعة 

 استقرار سياسي واقتصادي •

ي موارد النفط •
 وفرة ف 

 مرحلة تحول وتنوي    ع اقتصادي تشهد  •

 فعالية عالية للحكومة •

 اقتصادات ناشئة)د( المجموعة 
ات تنمية متوسطة •  مؤشر

ة  • ية كبت   موارد بشر

 فعالية جيدة للحكومة •
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 : الخامسالقسم 

  المنطقة العربية 
 
أولويات التنمية المستدامة ف

 وتوصيات العمل
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  المنطقة العربية وتوصيات العملأولويات التنمية : الخامسالقسم 
 
 المستدامة ف

 

 ، ي
كة لدول المنطقة العربية ككل وهي تمثل كذلك أولويات عىل المستوى الوطت   مع تفاوتهناك عدد من األوليات المشتر

مة ها ويمكن جمع أهمية تلك األولويات من بلد آلخر. 
ّ
دع  أتحت مظلة أرب  ع أولويات عامة )مذكورة أدناه( م 

ً
بعنرصين  وال

طان أساسيان لضمان فاعلية أي ( القيم وثقافة االستدامة، وهما 2والمؤسسات القوية و) ( الحوكمة1ممكني   وهما ) شر

 ، سياسة أو خطة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة
ً
ّشع وهو االبتكار والتكنولو  وثانيا جيا والبحث العلمي والذي بعنرص م 

ي المنطقة العربية. 
 
 يعتت  األداة الرئيسية لتشي    ع الوصول ألولويات التنمية المستدامة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفصيلية األولويات العامة األولويات

 ( المعيشة الكريمة1)

 وعدم المساواة( والجوع العدالة االجتماعية )القضاء عىل الفقر  •

(العدالة االجتماعية  •  )المساواة بي   الجنسي  

 )العالج والوقاية( الصحة •

  التعليم •

 خدمات المعيشةالمسكن و  •

ي •  رأس المال البشر

 اإلنتاج المستدام( 2)

 النمو وتوفت  فرص العمل الالئقة •

 الربط بي   المياه والطاقة والغذاء •

ي والمدن المستدامة •  النمو الحرص 

ي  •
ي والغذابئ

 السعي لألمن المابئ

 المسؤولاالستهالك ( 3)

ية والبحرية والسواحل •  الحفاظ عىل البيئات الت 

ها • ي والموارد المائية والمعدنية وغت   الحفاظ عىل التنوع البيولوخ 

 تقليل االنبعاثات الحرارية والمخلفات ومواجهة تغيت  المناخ •

 السالم واالستقرار( 4)

 سيادة القانون وضمان حقوق اإلنسان •

 نبية ومحاربة التطرفالت األجخإنهاء االحتالل والتد •

 التعاون والتكامل اإلقليمي  •

األولويات العامة

املسرعات

املمكنات
الحوكمة واملؤسسات

القوية

يا االبتكار والتكنولوج

والبحث العلمي

املعيشة ( ١)

الكريمة

اإلنتاج ( ٢)

املستدام

االستهالك( ٣)

املسؤول

السالم ( ٤)

واالستقرار

القيم وثقافة 

 االستدامة
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كاء التنمية العامةالتوصيات   : لشر

ات المحلية واإلقليمية  ؤسساتومالعربية  الدولتعزيز التعاون بي    .1 ك واالستفادة من الخت 
ي المشتر العمل العرب 

 والدولية

اك المرأة والشباب ضمان العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والكرامة اإلنسانية وإدماج  .2 جميع فئات المجتمع وإشر

 وذوي القدرات الخاصة والالجئي   واألقليات

ية وبناء القدرات والتعليم المستمر .3  نشر الوعي والعمل عىل التنمية البشر

 توفت  التمويل الالزم وضمان االستدامة المالية والشمول الماىلي  .4

اك القطاع الخاص والمجتمع  .5 ي وضع منظومة حوافز إلشر
 المدب 

 توظيف آليات السوق للوصول ألنماط إنتاج واستهالك مستدامة .6

ي األنظمة االقتصادية المعتمدة عىل البيئة مثل االقتصاد الدائري واالقتصاد األخرص   .7
 تبت 

ي  .8 ، ودعم االبتكار والبحث العلمي العرب  ي
 
اء واألوساط األكاديميةالتحول إىل اقتصاد معرف  ، واالستعانة بالخت 

 وزيادة التجارة داخل المنطقة العربية اقتصاد القيمة المضافة والتصنيع،نوي    ع مصادر الدخل، و العمل عىل ت .9

 (decoupling) فصل رفاهية اإلنسان عن استهالك الموارد  .10

ة والمتناهية الصغر .11  السعي إىل إدراج وشمول القطاع غت  الرسمي والمشاري    ع الصغت 

 المجتمعيةالمؤسسية و والمساءلة والرقابة سيادة القانون والحوكمة الفعالة وإعالء قيمة الشفافية  .12

ظم جمعو  تطوير المنظومة اإلحصائية .13
 
 وتبادل المعلومات البيانات وتحليل ن

 اتساق السياسات وتكاملها، وتعزيز ترابط القطاعات والمؤسسات وأبعاد التنمية .14

 واتسام تلك الخطط بالمرونة وقابلية التحديث بناء  عىل المستجدات بالسياساتربط الخطط التنفيذية  .15

 والتقييملمتابعة للرصد واووضع آليات واضحة أي سياسات أو خطط تنفيذية تحديد الجهات المعنية بتنفيذ  .16

ات المستقبل  .17 ي النظرة المستقبلية وإدارة المخاطر واالستعداد لتغت 
 كانت تحديات أو فرصسواء  تبت 

ي حالة  .18
 
ي مرحلة اتخاذ القرار لضمان االستجابة ومحاذاة المصالح، وتوفت  الحلول البديلة ف

 
كاء المعنيي   ف اك الشر إشر

ر.   التعارض مع المصالح أو وجود رص 

 فئات المجتمعو  المؤسسات جميعلحق الحرية والدعوة للمشاركة السياسية الفعالة  .19

ام بالمواثيق والمعاهدات الدولية .20  االلتر 

 

كاء التنمية   المنطقة العربية شر
 
 : ف

، الدولة والمؤسسات الحكومية والحكومات المحلية، لمانيي   ،  الت  ي المحىلي واإلقليمي والدوىلي
 مؤسساتالمجتمع المدب 

ك، القطاع الخاص، األوساط األكاديمية، المؤسسات اإلقليمية والدولية، مؤسسات التمويل، اإلعالم،  ي المشتر العمل العرب 

 وأصحاب المصلحة اآلخرين، الشباب، د واألش األفرا
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 : السيناريوهات المستقبلية

 كبت    ا جزءً المنطقة العربية تشكل 
ً
ي هي   من حيث المساحة وعدد السكان،من العالم  ا

كما تؤثر وتتأثر بالظروف العالمية والتر

ي حالة مستمرة من التغي
 
ي محاولة إلضفاء الطابع الواقعي و  والتطور. ت  بدورها ف

 
ي عىل اإلطار  ف

ي وتوصياته والتطبيفر ، العرب 

ي  تيارات ةتم اختيار ثالثالقسمي   الثالث والرابع من اإلطار، وبالنظر إىل أولويات المنطقة العربية و 
 
ز كتيارات أساسية ف تت 

، وبالتاىلي يتطلب وضع  ي الوقت الحاىلي
 
حاتتشكيل الظروف العالمية ف لتحقيق التنمية المستدامة النظر إىل توقعات  مقتر

 مع مبادئ االستعداد 
ً
ها المتوقع عىل المنطقة العربية، تمشيا ي االعتبار تأثت 

 
ي المستقبل واألخذ ف

 
تطور تلك التيارات ف

اف المستقبل.  نها تؤثر يستوجب التأكيد أن تلك التيارات هي عالمية الطابع وال تقترص عىل المنطقة العربية، ولكواستشر

ي وتتأثر بإجماىلي المجهودات والتطورات الدولية. 
 
: ف  تلك التيارات األساسية هي

 والمساعي العالمية للتعامل معه تغيت  المناخ تأثت   •

 ة وتوقعات النمو أو الركود العالمي العالمي ةاالقتصادي الحالة •

اعات والتوتراتاألوضاع الجيوسياسية  •  والسلم العام وحالة الت  

ي رسم الصور المحتملة للمستقبل إىل النظر 
 
، وبناء  عىل ذلك يتم استعراض تلك الملفات العالمية يساهم بشكل كبت  ف

ي كل ةثالث
 
 . ملف منهم سيناريوهات بحسب التطورات العالمية ف

ي السابق من حيث االتجاهات العالمية وامكانيات وتحديات  هذه تربط
 
السناريوهات المستقبلية بي   كل ما تم ذكره ف

 الدول العربية باإلضافة اىل أولويات المنطقة العربية. 

 

 السيناريوهات
 : ( أ  السيناريو )

 نظرة تشاؤمية

 : السيناريو )ب(

 المنظور الوسط  

 : السيناريو )ج(

 الوضع األمثل

 المناخ تغت   تأثت  

ام عالمي بتقليل االنبعاثات  عدم التر 

الحرارية وتفاقم أزمة تغت  المناخ 

ي عىل  ها السلت  وتسارع تأثت 

 المجتمعات والبيئة

وإن كانت  ،استمرار المساعي العالمية

تجاه الحد من االنبعاثات  ،بسيطة

الحرارية والتخفيف من حدة آثار تغت  

 المناخ والتكيف معها

ي السيطرة عىل
 مسببات التغيت  المناخ 

وتقليل االنبعاثات الحرارية بما 

، 2015يتناسب مع اتفاق باريس 

ي سياسات عالمية للتأقلم مع 
وتبت 

ات المناخية  التغت 

الحالة االقتصادية 

 العالمية

ي  الدخول
 عام عالمي  اقتصادي ركود  ف 

نتيجة ازدياد التوترات الجيوسياسية 
والسياسات التجارية الحمائية 

 واستمرار تباطؤ االقتصادات المتقدمة

استمرار الوضع الحاىلي من تباطؤ عام 

ي االقتصاد والتجارة العالمية بدون 
ف 

ي ركود
 الدخول ف 

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

األوضاع 

 الجيوسياسية

 والسلم العام

اعات المسلحة وانتشار  ازدياد الت  

اعات داخل  الحروب واإلرهاب والت  

 وخارج المنطقة العربية

اعات ووجود   تأثر بعض الدول بالت  

توترات عىل المستوى اإلقليمي 

والدوىلي مؤثرة عىل الدول العربية 

يقي   عىل مستوى  وتواجد حالة عدم

 السياسات الدولية

 االستقرار السياسي وتحقيق السالم

 والسيطرة عىل اإلرهاب والتطرف

اعات ي  وإنهاء الحروب وحل الت  
بما ف 

 ذلك المنطقة العربية. 

 

ي تواجه الدول العربية باإلضافة 
ي عي   االعتبار التحديات التر

 
وفيما يىلي توصيات مفصلة بناء  عىل تلك السيناريوهات تأخذ ف

اتيجيات العربية اإلقليمية المختلفة، كما تنبعث من أهداف التنمية المستدامة ال   لألمم المتحدة  17إىل مخرجات االستر

ام  الركب".  بنهج "عدم ترك أحد خلف وااللتر 
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  نظرة تشاؤمية :السيناريو ) أ ( السيناريو )ب(: المنظور الوسط   السيناريو )ج(: الوضع األمثل

  تخفيف حدة الوضع المرونة مع الوضع الوضعتخفيف حدة  المرونة مع الوضع للوصول للبقاء

وضع برنامج لمتابعة وتطوير المدن الحديثة وضمان  -
تنفيذها واتمام صيانتها بالشكل الذي يضمن 

 استمراريتها. 
وضع آلية للمحاسبة الدقيقة واتاحة سبل المسائلة  -

ام بتنفيذ، ي حال عدم االلتر 
 
تطوير البنية  القانونية ف

 المرجوة.  التحتية بالجدوى

ي البنية التحتية عىل مدى  -
 
ة ف ضخ استثمارات كبت 

ة المقبلة  السنوات الخمس عشر
ورة التكيف  - توافق هذه البنية التحتية  لضمانرص 

 الجديدة مع األهداف المناخية. 
ي المبادرات العالمية المتعلقة  -

 
مشاركة الدول العربية ف
 بالمدن المرنة والمستدامة

ي البنية التحتيةزيادة ضخ استثمار  -
 
  ات ف

ي ذلك  بنية التحتية العازلة للمناخ: الإقامة  -
 
بما ف

 شبكات ترصيف العواصف، ومحطات اإلمداد بالمياه
 عن حماية أو نقل مرافق الطاقة أو 

 
ومعالجتها، فضال

 مرافق إدارة النفايات الصلبة

إعادة  و تطوير البنية التحتية للمدن الساحلية -

مستوى سطح  رتفاعالالمناطق المعرضة  منالتوطي   
ي واألحمر عىل البحر المتوسط  البحر   والخليج العرب 

المشاري    ع الواقية من تأثت  تغت   تنفيذ -
والموائمة لكل بلد مثل: الجدران البحرية  المناخ
 الواقية

 تصميم وحدات سكنية قابلة للتكيف مع تغت  المناخ -
ي المناطق األ  -

 
منة من اإلزالة بناء وحدات سكنية ف

 تغيت  المناخ تأثت  نتيجة 

ي البنية التحتية.  -
 
  زيادة ضخ استثمارات ف

وضع سياسات للتكيف كي تضمن توافق هذه البنية  -
 التحتية الجديدة مع األهداف المناخية. 

اتيجية محلية وإقليمية عربية وضع-- للتكيف مع  إستر
ي  تغت  المناخ لجعل المدن آمنة من تأثت  التغيت  

 المناخ 
المتعلقة  توجيه السياسة القطاعية طويلة األجل-

ي 
 
ي تأخذ ف

بالتمدين والبنية التحتية لخيارات التنمية التر
ات المناخية )مثال:  االعتبار  بالنسبة لمرافق  التغت 

البنية التحتية فإن شواغل تغت  المناخ قد تدفع إىل 
مراجعة الخطط القطاعية الشاملة، ومعايت  البناء 

 والتصميم، واختيار الموقع(

ي المناطق المعرضة  خطط إخالء تنفيذ-
 
للمواطني   ف

، والبحر  ي للغرق عىل البحر المتوسط، والخليج العرب 
 األحمر

 
تشمل  اجتماعيةبرامج حماية ودعم  تنفيذ -

رين ي تشمل  المترص 
 الفئات األكتر ضعفا والتر

ً
وخصوصا

  المرأة والطفل وذوي القدرات الخاصة

ي  ءإنشا  - إلنقاذ المدن من تأثت   صندوق طوارئ عرب 
 مستوى سطح البحر ارتفاع

 
بي    العمل التشاركي اإلقليمي  التأكيد عىل فعالية -

جامعة الدول العربية وكافة  منظومة األمم المتحدة او 
ي 
 
الجهات المعنية لتخفيف حدة األزمة، خصوصٍا ف

  الدول
ً
را  األكتر رص 

التمدين 
 واإلسكان

 
 

ت
 تغي

 
ت
تأث

خ
المنا

 

ي التأكيد عىل الحاجة إىل حلول تراعي المنظور اإل  -
نساب 

التقدم المحرز  تابعةوموتنفيذه التغذية وصنع القرار و 
ي تحسي   القدرة عىل التكيف مع تغت  المناخ. 

 
 ف
سق عت  القطاعات والقطاعات الفرعية تناتعزيز ال -

وعت  التخطيط القطاعي العام والتكيف مع تغت  المناخ 
ي 
 
 الزراعة. ف
ي إجراءات  -

 
ي تحديد ومعالجة الفجوات ف

 
المساعدة ف

ي القطاعات الزراعية 
 
القدرات والمعلومات والتكيف ف

 عىل أساس مستمر. 
السعي إىل دعم المراجعة الدورية للتقدم المحرز  -

 ونجاح العملية من خالل إطار منظم للرصد والتقييم. 

ي المناخية لألمن ا االثار تسليط الضوء عىل  -
لغذابئ

تحديد خيارات التكيف وأولوياتها لوالقطاعات الزراعية 
 وتنفيذها. 

تمكي   أصحاب المصلحة الزراعيي   من دمج التكيف  -
ي عمليات التخطيط والتخطيط عىل 

 
مع تغت  المناخ ف

المشاركة بفعالية و  المدى المتوسط إىل المدى الطويل
ي عملية صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطني

 
 ةوكفاءة ف

وضع إطار لتخطيط وتنفيذ ورصد إجراءات التكيف  -
ي القطاعات الزراعية

 
  ف
مواد داعمة وأمثلة  إنشاء بوابة عربية تحتوي عىل -

 .  عن الجوانب المحددة لتخطيط التكيف الزراعي

 مناسبة، نظمة غذائيةأتنظيم الغذاء من خالل  -
للوصول إىل حالة من الرفاهية  وتوفت  المياه النظيفة،

 . الغذائيةغذائية حيث يتم تلبية جميع االحتياجات ال
مالئمة ومقاومة  تحديد أنواع جديدة من المحاصيل -

 تغت  المناخ.  آلثار 

ي التكنولوجيا والتطبيقات المستحدثة  -
 
االستثمار ف

 (precision farmingلزيادة كفاءة الزراعة )
ي للتعاون والتنسيق  دعم - ي عرب 

صندوق أمن غذابئ
اإلقليمي لتوفت  اإلغاثة أثناء نقص األغذية أو حاالت 

 الطوارئ وضمان االستجابة الشيعة
مة األطر ئإصالح التدابت  غت  الجمركية وموا -

التنظيمية )مثل لوائح الصحة النباتية والتقنية 
داخل واالختبار وإصدار الشهادات( المتعلقة بالتجارة 

 المنطقة

 
ضمان حصول األفراد عىل الموارد الكافية المستحقة  -

ي 
، من األطعمة المناسبة لضمان نظام غذابئ  صجي

ي   -
 
ي ف

 
 كلتسهيل حصول األفراد عىل الغذاء الكاف

األوقات، وذلك بدون المخاطرة بفقدان إمكانية 
المفاجئة أو  لألزماتالحصول عىل الغذاء نتيجة 

 األحداث الدورية
من دمج التكيف  تمكي   أصحاب المصلحة الزراعيي    -

ي عمليات التخطيط عىل المدى 
 
مع تغت  المناخ ف

  والبعيدالمتوسط 
ك وضع خطة لتشجيع - ي المشتر ي  االستثمار العرب 

 
ف

ي  الدول
 
اء أو استئجار األرض ف العربية من خالل شر

 من إىل األغذية المنتجةاآل وصول للالعربية  الدول

ي كل  -
 
 لتوفت   دولةتنفيذ خطط الطوارئ المحلية ف

  حصص الغذاء المحددة للمواطني   

 استخدام الوجبات الجاهزة المحفوظة  -

زيادة قدرة الصيد وجهوده تقليل التكاليف، وزيادة  -
 الكفاءة، وتنوي    ع سبل العيش

رة من اآلثار - توفت  الحماية واالستقرار لألش المترص 
تبة  عىل المخاطر واألزمات من خالل األخرى المتر

 ضمان الحصول عىل غذاء كاف ومناسب

توفت  كميات كافية من األغذية ذات الجودة  - 
ي  المناسبة

 
من خالل اإلنتاج المحىلي أو الواردات )بما ف

 ذلك المساعدات الغذائية(. 

واألمن  الزراعة
  
 
 الغذاب

ي سياسات ترشيد  -
عىل مستوى إقليمي  االستهالكتبت 

 وعالمي 

ي المدن العربية  -
 
ي مفاهيم المدن المستدامة ف

تبت 
 كثيفة السكان

تنمية الموارد المائية المتاحة عن طريق التكنولوجيا  -
ي 
 
 التحليةالمتطورة ف

رفع وعي الشعوب العربية لقيمة المياه وأهمية  -
 الحفاظ عليها

ي تحسي   شبكات توصيل المياه لمنع هدر الميا -
 
ه ف

 عملية النقل

ي محطات تحلية  -
 
إمكانية تشارك المناطق الحدودية ف

كة ما   الدول العربية.  بي    مشتر

ي إدارة المياه التكيفية الفعالة ) -
 
-costاالستثمار ف

effective water management من حيث )
  التكلفة ونقل التكنولوجيا

للمياه،  المحليةتنفيذ سياسات ترشيد االستخدامات  -
 حصة الفرد من المياه معدالت فيما يرتبط ب

استغالل مياه األمطار والسيول، والقضاء عىل طرق  -
 ب الغمر  يالر كالتقليدية   يالر 
شيد االستهالك -  تشجيع مبادرات شعبية لتر
ي الحفاظ عىل الميا-

 
 هاستغالل التكنولوجيا الحديثة ف

ي المائية والتكامل  إدارة الموارد تعزيز -
بي   إدارة األراض 

  والموارد المائية
والمعلومات حول تدابت   تحسي   وتبادل المعرفة -

ي المناخ والمياه والتكيف، واالستثمار بشكل شامل 
 
ف

 نظم جمع البيانات ورصدها عىل نحو مستدام

ي مؤسسات العمل -
 
ات المتوافرة ف استخدام الخت 

ك للحفاظ عىل الموارد المائية ورف ي المشتر ع العرب 
 كفاءة االستخدام. 

 استغالل مياه الفيضانات واألمطار إلعادة استخدامها  -
مياه الرصف لتنقية  محطات تحلية المياهتطوير  -

 صالحة لالستخدام اآلدمي مياه تحويلها اىل الصجي و 

 تحديد حصص للمياه لألفراد والمؤسسات -

 تعريفات مالية عىل الرصف الصجي وضع  -

وتنفيذ  عىل الموارد المائيةالحفاظ تنوي    ع سبل  -
 خطط التأمي   وتعزيز أطر اإلدارة التكيفية. 

توفت  سبل مختلفة للحصول عىل المياه العذبة مثل -
 تجميع مياه األمطار وتحلية المياه المالحة. 

ي  -
 
 العالمإعادة هيكلة تعريفات استهالك المياه ف

ي   العرب 

  
 
 األمن الماب

عىل تحمل مختلف الوصول اىل بنية تحتية قادرة  -
 العوامل المناخية

كة للكوارث وضع خطط -  طوارئ مشتر

المقصد  دولموارد بي   تكامل ال تعزيز و  ،الطبيعية

 عها. يوتوس

تفعيل تدابت  تراعي الفئات الضعيفة والمهمشة  -
ية لتحسي   سبل كسب  وحقوق اإلنسان والتنمية البشر

ي االعيش لهؤالء المعرضي   لتأثت  
وزيادة ت التغت  المناخ 

 قدرتهم عىل الصمود

تعزيز القدرة عىل التكيف مع األخطار ذات الصلة  -
 بالمناخ والكوارث الطبيعية. 

اتيجيات  - ي السياسات واالستر
 
دمج تدابت  تغت  المناخ ف

ي والتخطيط 
ي  التوطيت 

 
وتضمي   الهجرة والتنقل ف

 خطط التكيف الوطنية. 
ية تحسي   التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشر  -

 . التعامل مع الكوارث الطبيعيةوالمؤسسية عىل 
كت   المساعدة اإلنمائية عىل  -

ي لتر اتيج  إنشاء نهج استر
 نشاء مجتمعات مرنةإ
تسهيل الهجرة المنظمة واآلمنة والمسؤولة ومساندة  -

 السكان المعرضي   للخطر

رين من  - توجيه عناية خاصة لوضع حقوق المترص 
 الكوارث الطبيعيةعواقب 

إعادة التأهيل واالستجابة للكوارث؛ تطوير سبل  -
 نظم اإلنذار المبكر  اإلدارة الساحلية المتكاملة؛ وتطوير 

توفت  بث الطوارئ من خالل وسائل اإلعالم إلبالغ  -
ار المتوقعة.   الشعوب بخطوات الوقاية من األرص 

 

 

لمناطق وشيعة  خطط اخالء مبتكرة استباقية تنفيذ -

 الخطرة.  بعيدة عن االماكن
ي  دول الجوار عىل استقبال النازحي   مع  االتفاق -

 
ف

 حاالت الطوارئ
تحسي   استقرار السفن والسالمة الساحلية من  -

ه.   خالل تطوير االتصاالت، وغت 

وضع خطط طوارئ لسيناريوهات متعددة من  -
 لها الدول العربية ةالكوارث المعرض

 

الكوارث 
 الطبيعية

 

ي دعم الكائنات استخدام العلم  -
 
والتكنولوجيا ف

 باالنقراض المهددة
نتشار المحميات والقواني   المحافظة عىل البيئة ا -

 باالنقراض والكائنات المهددة

اتيجيات وخطط العمل  - ي االستر
 
دمج التكيف ف

، لضمان معالجة النظم  ي الوطنية للتنوع البيولوخ 
ي برامج العمل الوطنية

 
  اإليكولوجية الضعيفة ف

راسة السمات البيولوجية المستهدفة بسبب تغيت  د -
 المناخ للحفاظ عليها 

ي الحفاظ  -
 
استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة ف

عىل المحميات الطبيعية ورصد عمليات الصيد 
  الجائر

تفعيل قواني   وإجراءات صارمة لحماية األنظمة  -
 باالنقراضصيد الحيوانات المهددة  ومنها البيئية 

 ب المرجانيةاحفاظ عىل الشعوال

ي األماكن  -
 
زيادة المحميات الطبيعية خاصة ف

 المستوطنة للكائنات المعرضة لالنقراض
ي من خالل تعزيز سبل  - اتخاذ تدابت  األمن البيولوخ 

الرصد وتحديد مواقع الزراعة المناسبة وتحسي   
اتيجيات اإلدارة البيطرية العالجات  واستر

التنوع 
 البيولوج   
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وأهمية الحفاظ عىل درجات الوعي بالرعاية الصحية  -
 كر لألمراض. مبالكشف ال

ي مجاالت الكشف  -
 
استخدام التكنولوجيا الحديثة ف

 عىل األمراض والرعاية الصحية

ي الدول العربية والوصول  -
 
ىل إتعزيز النظام الصجي ف

 الصحية أفضل الممارسات

ات -  مالءمة للتأثت 
الصحية  تحديد التدخالت األكتر

 المحددة ذات االهتمام األكت  
ي يتم تحديثها بانتظام  -

نشر و تطوير خطة التكيف التر
 . ها ومراقبة تنفيذ

ات المناخية والنتائج الصحية  - تحديد نطاق التأثت 
 الفئات المعرضة لهاو المحتملة المرتبطة بها 

األدلة العلمية عىل الروابط بي   تغت  المناخ دراسة  -
ي جدول أعمال والصحة، ووضع   التكاملية للبحوث عرب 

للنتائج الصحية المرتبطة  االقتصاديدراسة العبء  -
 بتغت  المناخ. 

ي التشاركي لتوفت  قوافل طبية  - تفعيل العمل العرب 
رينإلسعاف   المترص 

توفت  برامج الكشف المبكر ودعم للفئات األكتر  -
 عرضة للمخاطر الصحية 

 لألفرادصحية ال الحاالت العمل عىل رصد ومتابعة  -
ي من رفع كفاءة  -

التأمي   الصجي ليشمل األمراض التر
 تغت  المناخالمرجح أن تزيد مع 

اتيجية عربية بشأن إتاحة دعم العمل عىل  - استر
ي 
 
وح ف ي سياق اللجوء والت  

 
خدمات الصحة العامة ف

 المنطقة العربية

 الصحة

العام لسبل ي أاالعتماد عىل الفن لتوعية وحشد الر  -
ام والسعي اليه واستمرار تحقيق 

التكيف وأهمية االلتر 
 النجاح فيه. 

ي  -
 
: مثل وسائل ةالعام ماكناأل نشر رسائل توعوية ف

 المواصالت. 

 العام العالمية ىل مبادرات الوعي إ االنضمام -
ي المناهج دمج تأثت  تغيت  المناخ -

 
 وما  التعليمية ف

ي يمكن لألفراد القيام به للمساعدة 
 
الحفاظ عىل ف

 البيئة

ي عىل  -
نشر الفكر التوعوي بقضايا التغت  المناخ 

ي العالم مستوى   العرب 

ي  -
 
نشر الوعي ضمان إدماج طاقة الشباب وتمثيلهم ف

 عملية المتابعة والتخطيط. و 

 بشكل التكيف ألساليب توعوية حمالتتخصيص  -
 العاملي   وطلبة المدارس و الزامي للموظفي   

ام الشفافية مع الر  - ي العام ونشر المعلومات أالتر 
ار والتوقعات الناتجة عنها. يضاح حجم األ إو   الوع  العام رص 

ي االتفاقيات الدولية  -
 
امات الواردة ف تنفيذ االلتر 

 رلمكافحة التصح واإلقليمية
ي للدولتوفت  الدعم  -

من  ةاألكتر معانا المادي والفت 
ة  التصحر واالقتصادات المتعتر

تفعيل نظم اإلنذار المبكر بالجفاف بوصفها من  -
 تدابت  الطوارئ. 

 إنشاء بنوك البذور عىل مستوى الدول العربية.  -

 بناء القدرات من أجل مكافحة التصحر -

االستفادة من المنظمة العربية لمكافحة تعزيز  -
لزيادة  التصحر وتوفت  الدعم المادي الالزم لها 

الدراسات والبحوث عىل مكافحة التصحر بالدول 
 العربية

خلق نموذج متكامل لوضع نظم إنذار مبكر بالتصحر  -
ي الدول العربية. 

 
 ف
ي  -

ي مواجهة تبوير األراض 
 
اتباع سياسات صارمة ف

 الزراعية. 

مكافحة التآكل من خالل المدرجات  تنفيذ تدابت   -
ها من بة بالمواد المغذية  تطبيقات وغت  لحد لإثراء التر

 نتشار التصحر. امن 

 
 ة يزراعالممارسات الضبط  -

تنفيذ وتكثيف تدابت  إدارة اآلفات واألمراض وذلك  -
 فاتاآللشعة التعامل مع زيادة 

ي ذلك  -
 
اتخاذ تدابت  إلدارة مستجمعات المياه، بما ف

؛ وتقليل شدة الحصاد  ي
حماية وزيادة الغطاء النبابر
 واالستخدامات األخرى. 

عمل مصدات الرياح النباتية والحفاظ عىل الغطاء  -
 االخرص  من تغيت  تكوين األنواع واألصناف. 

مكافحة 
 التصحر
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 تشاؤميةالنظرة ال :السيناريو ) أ ( السيناريو )ب(: المنظور الوسط   السيناريو )ج(: الوضع األمثل

 
 تخفيف حدة الوضع مع الوضع المرونة تخفيف حدة الوضع مع الوضع المرونة للوصول للبقاء

ي سياسات
ورعاية  المستمر وبناء القدرات التدريب تبت 

 االبتكار والتكنولوجيا والعلوم. 

ي الثورة الصناعية الرابعة والمهن 
 
االنخراط الفعىلي ف

ظم 
 
الجديدة واالقتصاد الرقمي والعمل عىل تحديث الن
التعليمية لتالئم متطلبات سوق العمل وتطلعات 

 العاملي   للحياة الكريمة

طلبات سوق العمالة تتطوير مناهج تتماسر مع م
 المستقبلية

ي بما يناسب  -
ي والتقت 

رفع مستوى التعليم الفت 
 متطلبات السوق الحالية والمستقبلية

السعي لخلق فرص عمل نوعية والئقة خاصة  -
 ئات المهمشة. للشباب والنساء والف

ي المهن الجديد غت  التقليدية ودعم 
ي تبت 

 
البدء ف

ة والمتوسطة  المشاري    ع الصغت 

ي المباشر كوسيلة شيعة  تشجيع االستثمار األجنت 
لخلق فرص عمل مع وضع سياسات تضمن توظيف 

 وتدريب القوى العالمة المحلية. 

القوى 
 العاملة

صادية العالمية
القت

حالة ا
ال

 

المؤسسية والتواصل بي   الحكومة تعزيز القدرة  -
 والمؤسسات المالية والقطاع الخاص

تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والتشاركية  -
 باإلضافة إىل نظم الرصد وجمع المعلومات. 

التعامل مع الموازنات العامة كأداة رئيسية لتحويل 
اتيجيات الوطنية إىل مشاري    ع عملية قابلة  االستر

 موي مستدامللتنفيذ ذات طابع تن

تنوي    ع مصادر دخل الدولة وتطبيق السياسات  -
يبية العادلة وتحجيم مستويات الدين العام إىل  الرص 

 .  الناتج المحىلي
تطوير الخدمات المالية الرقمية وخدمات نظم الدفع  -

، وخفض تكلفة المعامالت  ألغراض الشمول الماىلي
 وتنوي    ع خيارات خدمات االدخار. 

المسؤولية المالية ورفع كفاءة القطاع الحفاظ عىل  -
ي 
 
اكات مع القطاع الخاص خاصة ف العام وزيادة الشر

  مشاري    ع اإلنفاق الرأسماىلي للدولة. 
ي مدخرات الصناديق السيادية.  االستثمار  تطوير  -

 
 ف

 

 مكانية استخدام الخدمات المالية الرقمية. إ تعزيز 

 لمؤسسات الدولة اتباع سياسات مالية تقشفية -
ي  االحتياطي النقديتشجيع زيادة  - من خالل  االجنت 

 باالستثمارات.  تسهيل االجراءات والسياسات الخاصة

السياسات 
 المالية

ي عملية وضع األولويات 
 
اك المجتمعات المحلية ف إشر
لضمان أن ينتفع الجميع  والتخطيط والتنفيذ والمتابعة

 من العوائد التنموية. 

ي تولد الفقر وتؤدي إىل معالجة األسباب الهيكلية ا
لتر

 التهميش. 

ي الدول ذات نسبة  -
 
زيادة برامج الحماية االجتماعية ف

 فقر عالية. 
 توفت  فرص عمل للشباب األ  -

ً
 . كتر احتياجا

امج التوعوية وتحفت   المجتمعات عىل تعزيز  - زيادة الت 
ي تتمت   بها المنطقة العربية عىل وجه 

بعض العادات التر
. الخصوص مثل التكاف  ل االجتماعي

ش تحفت   المجتمعات لتنفيذ خطط دقيقة إلخراج األ  -
 
ً
 من تحت خط الفقر.  األكتر فقرا

تعزيز التعاون الدوىلي والمحىلي لتعزيز سبل الحياة  -
 الكريمة لسكان كافة الدول العربية. 

 زواج. نتاجية لألربط االنجاب بالقدرة اإل  -

الحكومات التعاون بي   الدول العربية عىل مستوى 
ي ومد الدعم إىل الدول 

والمؤسسات والمجتمع المدب 
 .
ً
ي ستكون األكتر تأثرا

اعات والتر  المتأثرة بالت  

التأكد من وجود منظومة دعم اجتماعي شاملة 
لخدمات الحياة األساسية مثل التعليم والصحة 

ي شبكة الحماية االجتماعية مع 
 
والمسكن والتوسع ف

كت   عىل الفئات األكتر ع
رضة للمخاطر التر

والمجتمعات الهشة وسكان المناطق البعيدة عن 
 المدن. 

 الفقر

ترسيخ مبدأ التجارة الحرة والعادلة وإزالة معوقات 
التجارة مع الحفاظ عىل الجودة وتشجيع اإلنتاج 

 .  المحىلي

ي إيجاد 
 
توظيف األبحاث والدراسات والتكنولوجيا ف
ة التنا فسية القطاعات ذات القيمة المضافة والمت  

واألساليب األكتر كفاءة لإلنتاج ثم دعم تلك القطاعات 
واألساليب بحيث تنمو وتتنوع محفظة الصادرات لكل 

 دولة. 

ل التجاري بي   المنطقة العربية دالعمل عىل زيادة التبا
 وبالتاىلي تكون أقل 

ً
بحيث تتكامل المنطقة تجاريا

 عرضة للصدمات االقتصادية العالمية. 

ع المحفظة التجارية لكل دولة من العمل عىل تنوي     -
كاء التجارة ومحفظة الصادرات  خالل تنوي    ع شر

 والواردات
تشجيع التصدير وتوظيف الدبلوماسية االقتصادية  -

ي الخارج. 
 
وي    ج للمنتجات المحلية ف  للتر

ي من  ي سياسات تشجيع المنتج المحىلي والعرب 
تبت 

جانب اإلنتاج )استخدام مدخالت إنتاج محلية( 
اء منتجات محلية(. واالسته  الك )شر

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

 من الواردات الحيوية. 

السياسات 
 التجارية

اكة بي   وفرص زيادة منصات  -  تلك المؤسسات الشر
 . والقطاع العام والخاص

وقراطية  -  إزالة المعوقات البت 

ة والمتوسطة  التعامل مع المؤسسات الصغت 
ي حد ذاتها تؤدي إىل العمالة الماهرة 

 
كمشعات ف

 واالبتكار والنمو الشي    ع والعضوي

لتلك إنشاء حاضنات ومشعات أعمال ومراكز دعم 
 المؤسسات

وحث البنوك عىل المساندة  فتح المجال للممولي   
ي للمؤس الهيكىلي وتوفت  الدعم  المالية،

سات والقانوب 
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر  الصغت 

  تسهيل اإلجراءات المتعلقة بإنشاء المشاري    ع
 توفت  التمويل األساسي الالزم  -
 حماية حقوق الملكية الفكرية ومحارية االحتكار -

 المؤسسات
ة  الصغت 
 والمتوسطة

استمرار تحديث السياسات المتعلقة بالشمولية 
الرسمي لضمان وجود المالية والدمج إىل االقتصاد 

 . ي االقتصاد الرسمي
 
 طريق سهل ومتكامل للدخول ف

ي والحكومات المحلية وأصحاب 
اك المجتمع المدب  إشر

ي وضع سياسات الهادفة إىل دمج وتنظيم 
 
المصالح ف

 القطاع غت  الرسمي إىل الرسمي 

ي خطط  -
 
التعامل مع القوى العاملة غت  الرسمية ف

اء" وتحقيق هذا  النوع من النمو  القتصادات "خرص 
ي وقت واحد من الفقر 

 
الشامل الذي يمكن أن يقلل ف

   وحماية البيئة

توفت  قيمة المضافة مع تحويل القطاع الغت  رسمي  -
للرسمي مثل: التدريب، التواصل إىل الحماية 

 االجتماعية، التمويل الصغت  
 

عمل شاملة بخطوات محددة وتدريجية وضع خطة 
 لدمج القطاع غت  الرسمي 

ً
 مع االقتصاد الرسمي قانونيا
ي تنفيذها

 
ي ف

اك المجتمع المدب  ، وإشر
ً
 وهيكليا

ً
 وماليا

ات  لقطاع االقتصاد التشاركي ودمجها مع خلق مؤشر
 االقتصاد الرسمي لتحفت   االستثمارات االجنبية

 

ات سماح للقطاع  اعفاءاتوضع  غت  الرسمي وغت  وفتر
 النظامي مع حماية العاملي   به

غت  القطاع 
 الرسم  

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

رين.   الحلول البديلة للمترص 

التحول إىل السياسات االقتصادية المستدامة مثل 
ي 
 
االقتصاد الدائري واالقتصاد األخرص  خاصة ف

ي القطاعات الحيوية لكل بلد )مثل قطاع 
 
الطاقة ف

 الدول العربية الغنية بموارد النفط والغاز(. 

اك أصحاب المصلحة مثل القطاع الخاص  إشر
ي لتطوير 

والحكومات المحلية والمجتمع المدب 
  سياسات مستدامة للتنوي    ع االقتصادي وإدارة الموارد

وضع منظومة حوافز تضمن أن التوجه إىل اإلنتاج 
د هو الخيار األكتر المستدام واالستخدام الكفء للموار 

 .
ً
 جدوى اقتصاديا

ي المجاالت المتعلقة 
 
 ف
ً
ي خصوصا

دعم التدريب المهت 
بالمياه والطاقة والزراعة والبيئة وذلك لتغيت  أنماط 
االستخدام واإلدارة والحد من هدر الموارد وترشيد 

 توظيفها. 

سيادة القانون وتطبيق سياسات تضمن إدراج البعد 
ي ا
 
ي واالجتماعي ف

لقرارات االقتصادية ووضع البيتئ
اف الموارد.   العقوبات الرادعة الستت  

إدارة 
 الموارد

كات  كاء التنمية من أفراد إىل شر اك جميع شر إشر
ي مسؤولية االستهالك المستدام. 

 
  ومؤسسات ف

ي عن استهالك الموارد من 
فصل مبدأ الرفاه اإلنساب 

خالل رفع الوعي المجتمعي باستخدام القنوات 
 )مثل المدارس( وغت  التقليدية.  التقليدية

ي 
 
ي المحىلي ف

اك الحكومات المحلية والمجتمع المدب  إشر
وضع السياسات الهادفة إىل رفع الوعي وتوحيد 

ة باالستهالك سواء بالنسبة قالمفاهيم المتعل
 للمؤسسات أو األفراد. 

رفع التنوع االقتصادي ومعالجة األنماط االستهالكية  -
ي بالتوازي مع الوصول 

 
ألليات مستحدثة تساهم ف

ارتفاع حجم اإلنتاج المستدام، والتحول إىل االقتصاد 
 
 
 من االقتصاد المستهلك.  المنتج بدال

ي هيكل  -
 
ات المدفوعة بالتكنولوجيا ف تعزيز التغيت 

 األسواق المنتجة. 

 االستهالكوضع سياسات وقواني   رادعة للحد من 
الغت  صجي للموارد سواء كان لألفراد او المؤسسات 

 الحكومية والغت  حكومية

تقليدية لرفع العالم التقليدية وغت  ستخدام وسائل اإل ا
ي الستهالك غت  الوعي بمشاكل اال 

ار التر رشيد واألرص 
 يسببها لألفراد وللدولة عىل حد سواء. 

الوع  
 ستهالك  اال 

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

الحفاظ عىل الملكية الفكرية وحماية التنافسية  -
 العادلة ومكافحة االحتكار. 

امج  - التحديث المستمر للمناهج التعليمية والت 
 المشجعة عىل االبتكار. 

ي عىل مستوى المدارس  - زيادة التعاون العرب 
 حثية. والجامعات والهيئات الب

تحفت   االبتكار من أجل التنمية عت  إنشاء منظومة 
هج جديدة 

 
وطنية متكاملة لالبتكار مبادرات محددة ون

ي كافة القطاعات االقتصادية
 
 ف

ي بما  تطوير 
المناهج التعليمية ومراكز التدريب المهت 
يتناسب مع تطورات العرص وإدراج التكنولوجيا 

كت   عىل 
ي المناهج مع التر

 
الطابع المحىلي والعلوم ف

بجانب العالمي لرفع الوعي عن الطبيعة الخاصة 
ي تواجهها. 

 للمنطقة العربية والتحديات التر

التأكد من وجود منظومة إدارية وقانونية تحتم نقل 
ن الكوادر المحلية من توظيف تلك 

ّ
المعرفة ثم تمك

ي مكانه. 
 
 المعرفة كٌل ف

ات بحيث تساعد  ي السعي إىل جذب االستثمار والخت 
 
ف
ي الطريق إىل 

 
نقل المعرفة والتكنولوجيا كخطوة أوىل ف

 توطي   االبتكار. 

 بتكاراال 

ي ظل   -
 
تعزيز القدرات المبتكرة للحفاظ عىل البيئة ف

ي المنطقةطالت
 
 .ور الصناعي ف

التوعية وتقديم التسهيالت للمستثمرين الصناعيي    -
ي ظل تطويرهم 

 
مي   بسبل الحفاظ عىل البيئة ف  

الملتر
 .لصناعتهم

 

تحفت   نقل المعرفة الصناعية بي   الدول العربية 
 للنهوض التكامىلي بالمنطقة. 

 

الغت  مستدامة لخطوط  المحلية تحويل الصناعات -
 انتاج مستدامة 

ات األجنبية  - زيادة التنافسية العربية لجذب الخت 
 ورفع كفاءة األيدي العاملة واإلنتاج

الجاذبية لالستثمارات وضع حوافز اقتصادية لزيادة  -
 األجنبية

ها  - تحفت   االستثمارات العربية بالدول العربية وتميت  
عن حوافز االستثمارات األجنبية مع ضمانات الجودة 

التكامل  لزيادة وتوحيد معايت  الجودة بالدول العربية
 بي   الدول العربية. 

ية ورفع كفاءته -  . إعداد الكوادر البشر
ي التوسع  -

 
ات ذات القيمة المضافة والمكون الصناع ف
ي  المرتفع وتهيئة المناخ الجاذب  التكنولوخ 

 .لالستثمارات العربية واألجنبية
ي الدول العربية خامل تك -

 
رائط االستثمار الصناعي ف

ي فتح مجال االستثمار و 
 
وضع سياسيات تساهم ف

اتيجية  اكات استر ي الصناعي لبناء شر
 
مختلف  ف

 القطاعات 
االساليب التكنولوجية لتعزيز سبل االستدامة طوير ت -

 .والحفاظ عىل البيئة

كات الصناعات الوطنية من  النهوض بإمكانيات شر
  حيث الكفاءة والجودة

وضع خطة لتكامل الصناعات الوطنية العربية مع   -
ة النسبية لكل بلد ودعم  ي االعتبار المت  

 
األخذ ف

ة  االقتصادات المتعتر

توطي   
 الصناعات
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 تخفيف حدة الوضع مع الوضع المرونة تخفيف حدة الوضع مع الوضع المرونة للوصول للبقاء

ك عىل  ي المشتر ية للعمل العرب 
وضع سياسات تحفت  

وتصدير نماذج مستوى المؤسسات والوظائف العامة 
ك  ناجحة للعمل الدوىلي المشتر

زيادة التعاون بي   وزارات الخارجية وسفارات وبعثات 
الدول العربية وتوفت  ورش عمل منتظمة ودورات 
ك كة لدعم التواصل والعمل المشتر  تدريبية مشتر

توحيد صفوف الدول العربية واستخدام سياسات 
 الخارجية العربيةتكاملية متوافقة للنهوض بالسياسات 

ة ومستدامة بي   صناع القرار  اتصالخلق قنوات  مباشر
ي  ي الدول العربية ودعم مبدأ التشاور والعمل العرب 

 
ف

ك بما ال يرص  بمبادئ السيادة  المشتر

قنوات الدبلوماسية التقليدية والغت  الاستخدام 
ي الدول العربية. 

 
اعات ف  تقليدية لحل األزمات والت  

ثقلها السياسي  واستخداممتوافقة خلق جبهة عربية 
ي الدول العربية

 
اعات والتدخالت ف ي فرض حلول للت  

 
 ف

السياسات 
 الخارجية

م العام
سل
سية وال

سيا
جيو

ع ال
ضا
ألو
ا

 

ي وضع الخطط  -
 
اك جميع فئات المجتمع ف إشر

 التنفيذية ومتابعة تنفيذها
ي المجاالت قيد العمل -

 
 .تطوير السياسات اإلقليمية ف

ي  الوعي الجمعي تجاه السياساترفع  -
 
بشكل يساهم ف

تشجيع المجتمعات العربية عىل االمتثال لتلك 
 .السياسات

تحديد األولويات بناء عىل االحتياجات الفعلية  -
 .للمستحقي   

ام برفع تقارير فنية ومالية للجهات المانحة -  .االلتر 
و أوضع آليات تسمح بالرقابة المالية والفنية والرقابة  -

 .المتابعة المجتمعية

ام بالخطط التنفيذية والزمنية المتعلقة بأهداف  - االلتر 
 .التنمية المستدامة

ي السكان، من خالل استخدام التمويل -
 
االستثمار ف

لحماية المجتمعات الهشة والخدمات االجتماعية، بما 
ي ذلك الصحة والتعليم

 
 .ف
   وتلبية االحتياجات العاجلة أثناء األزمات -
ي تهدف إىل الوصول لنسب ت -

عزيز السياسات التر
   المستهدفة االقتصاديالنمو 

ويشمل ذلك الحوكمة  .تعزيز االستقرار السياسي  -
وتمويل الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والمجتمع 

ي 
  .المدب 

البحث عىل سبل تنمية الموارد الداخلية لتفادى  -
 االعتماد الكىلي عىل المساعدات الخارجية. 

سياسات للحفاظ عىل أمن الدول مما يساهم وضع  -
ي تحقيقها لخطط وأهداف التنمية المستدامة 

 
ف

ي تساهم 
وبالتاىلي ضمان حصولها عىل المساعدات التر

ي استمرار تطورها. 
 
 ف
رفع كفاءة األيدي العاملة من الشباب لما يمثلوه من  -

 ورقة ضغط عربية عىل الدول المانحة. 

ية بالدبلوماسية الشعبية استبدال الدبلوماسية الرسم -
ها عىل  لتجاوز التحديات الجيوسياسية وتأثت 

المساعدات الخارجية واإليمان بأهمية استمرار 
لبعض من خالل المساعدات ابعضها لمساندة الدول 
 المالية والعينية. 

توعية الشعوب بعواقب تخلف الدول عن مساندتها  -
 لبعضابعضها ل

ضخ المساعدات  البحث عن سبل مختلفة لتحفت    -
ي حال 

 
المالية الخارجية واستبدالها بمساعدات عينية ف

 تفاقم االوضاع العالمية. 

ي المنطقة  -
 
ام بدورهم ف تشجيع دول الجوار عىل االلتر 

 وربط أمن المنطقة بسالمة وأمن كافة الدول العربية. 

المساعدات 
 الخارجية

وضع أسس لحرية التعبت  عن الرأي وحمايتها  -
 بالقانون

ي المجتمع -
 
 حماية األقليات ف

ي والمتحدثي    -
تنظيم أسس استخدام الخطاب الديت 

 عنه
العمل عىل دعم قنوات التواصل بي   الحكومة  -

  والمجتمع

ات  - للقرارات والقواني   كجزء  االجتماعيةدراسة التأثت 
 من عملية صنع القرار

 دعم مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة -
ي وسائل اإلعالم والصحافةدعم ال -

 
 خطاب المعتدل ف

فتح قنوات تواصل بي   شباب المجتمع والحكومة  -
ي الحوارات المجتمعية وعملية صنع القرار

 
اكهم ف  إلشر

إنشاء لجان لفك الكرب عن المواطني   وإعادة النظر -
ي األحكام القضائية الخاصة بسجناء القضايا 

 
ف

 المجتمعية

ب التطرف عن طريق فتح العمل عىل الحد من أسبا -
مجاالت حوارية بي   طوائف المجتمع وتقليص 

 التعصب 
والعمل عىل  االجتماعيةالتأكيد عىل مبادئ العدالة  -

 رفعة الكرامة اإلنسانية وسيادة القانون
ي ليواكب ويخاطب  -

العمل عىل تطوير الخطاب الديت 
 مشاكل المجتمع الحديث

 التطرفتحسي   القدرات القتالية لمكافحة  -
الالمركزية لقوات المكافحة ونشر تحقيق العمل عىل  -

ي المناطق األكتر عرضة 
 
قوات التدخل الشي    ع ف

 المتطرفة للهجمات
ورة اإلبالغ عن أي  - توعية كافة فئات المجتمع برص 

ي أحيائهم
 
 أعمال تثت  الشكوك ف

اللجوء إىل عمليات عسكرية دولية عربية للقضاء  -
 الرهابية. عىل البؤر المسلحة ا

كت   عىل تطوير الحمالت التثقيفية والتعليمية  -
التر

  لمناهضة الفكر المتطرف. 

مكافحة 
 التطرف

ي  -
 
ي  االستمرار ف

 
ي ف دعم سبل االبتكار التكنولوخ 

ي مجاالت األمن 
اب   .السيت 

فتح مجال الدراسات العربية المتخصصة لمتابعة  -
دراسة وفهم التطورات الطارئة عىل 

المحلية والمجتمعات العربية وغت   المجتمعات
وبولوجيعربية، وذلك من خالل دعم دراسات ال  ا األنتر

 .والعلوم االجتماعية المتخصصة
ي  اسهامتعزيز دور الدبلوماسية الرسمية لما لها من  -

 
ف

 .جهات الدولية للحفاظ عىل االستقرارتقارب التو 
تعزيز دور الفن من خالل تعزيز مبادئ السالم  -

ي  الدوىلي 
 .والحفاظ عىل السالم االنساب 

ات االجتماعية للقرارات والقواني   كجزء  -  دراسة التأثت 
 من عملية صنع القرار

 دعم مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة -
ي وسائل  -

 
 اإلعالم والصحافةدعم الخطاب المعتدل ف

 فتح المجال العام للمشاركة السياسية -
اتيجية عربية للحفاظ عىل األمن القومي  -

وضع استر
 .للدول العربية بالتوازي مع التهديدات الدولية

ي قد تؤثر عىل  -
استعداد الدول العربية للمخاطر التر

ي المنطقة وحدودها 
 
سالمة وأمن الموارد الطبيعية ف

 .الجغرافية

إجراء دوارات تدريبية لجميع العاملي   بالقطاع 
ي الحكومي عىل األمن 

اب   السيت 

دعم األجهزة األمنية للدولة بأحدث أساليب  -
ي المجاالت االستخباراتية

 
 التكنولوجيا ف

تطوير وتحسي   وسائل الدفاع لدى القوات واألجهزة  -
ي المجاالت القتالية أو جمع 

 
األمنية سواء كان ذلك ف

 اتالمعلوم

تحسي   قدرات المواجهة العسكرية لرد أي تدخالت  -
 تمس أمن المنطقة. 

االعتماد عىل تطوير التكنولوجيا لمواجهة التهديدات  -
 . ي تهدد األمن القومي

 األمنية االجتماعية التر

 للسيطرة عىل األمن الداخىلي من أي تدخالت  -
التحت  

عسكرية أو غت  عسكرية تهدد بشكل مباشر األمن 
 وتتعدى عىل سيادة الدولة وأرضها. )والتحت   القومي 

 (. بالتبعيةألمن واستقرار المنطقة 

األمن 
 القوم  

متابعة وقياس نسبة الرضا العام الداخىلي بشكل  -
ي كافة األمور المتعقلة بالشباب بصفة خاصة،  دوري
 
ف

 .وبالمواطني   بصفة عامة
ي مختلف المجاالت  -

 
اك الشباب ف وعىل رأسها  اشر

 .الشئون االقتصادية والسياسية
تعزيز المواطنة من خالل  تكثيف برامج ومجاالت  -

 .رفع نسبة المشاركة
استمرار السيطرة عىل التهديدات األمنية  -

وح القشي والمناخية  .وكافة مسببات الهجرة والت  
ي الستخدامه لمناهضة  - تعزيز التسلح التكنولوخ 

طط التعامل من جانب ومساندة خ التطرف واالرهاب
ي 
ات المناخ   .من جانب آخر.  مع التغت 

ي كل دولة عىل حدا، 
 
وح ف دراسة مسببات الهجرة والت  

اتيجيات طويلة المدى تتناسب  ووضع سياسات واستر
كت   عىل الحفاظ عىل - مع األوضاع الداخلية

مع التر
ي 
 
ي الشباب ف

 
ية الممثلة ف وة البشر  . العربية المنطقةالتر

ي من دورها تعزيز السياسات اال -
قتصادية التر

ي المنطقة 
ي توفت  حياة كريمة لمواطت 

 
المساهمة ف

 .العربية
والرفع من كفاءة  توفت  الرعاية الصحية األساسية -

  .الخدمات المقدمة لسكان المنطقة
 .المواطنةأسس التعزيز من  -
ات التعليمية  خلق فرص عمل - تتناسب مع الخت 

 .والعملية للسكان
 .غت  معرضة للخطر أمنة وبيئة مستقرةتوفت  حياة  -

ي المجتمعات المستضيفة -
 
من خالل  نشر الوعي ف

ه عن سبل التعاون مع النازحي    االعالم وغت 
 والمهاجرين 

ي قوائم االشخاص  -
 
شعة ادراج المهاجرين والنازحي   ف

 .األكتر احتياجا للرعاية االجتماعية
هاجرين الالزم للم تقديم الدعم النفسي والمعنوي -

 .والنازحي   
تحديث ونشر االحصائيات الرسمية لكل دولة  -

ي  للمهاجرين والنازحي   
 
من اراضيها، لما له من اثر ف

ي التغت  
 
 .عليها، وعىل الدول المستقبلة الديموغراف

شعة تغت  السياسات الداخلية للتعامل مع مسببات  -
ي غاية األهمية للدولةا ألنه يعتت  مؤشر  زيادة الهجرة

 
 ف

 .األم

ي المجتمع.  -
 
 تعزيز مفهوم التنوع وإدماج المهاجرين ف

-  
ً
وعات وبرامج لمساندة المهاجرين نفسيا تنفيذ مشر

ستقب ل
ي المجتمع الم 

 
 وضمان دمجهم ف

ً
 وماديا

تسهيل الهجرة والتنقل المنظم واآلمن والمنتظم  -
والمسؤول لألشخاص من خالل تنفيذ سياسات 

  والمدارة بشكل مسؤول. الهجرة المخطط لها 

الهجرة 
وح  والت  
 القشي
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 : السادسالقسم 

 فوائد التوجه لالستدامة
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 : فوائد التوجه لالستدامةالسادسالقسم 

 

  وضع السياسات المختلفة وتنفيذها، وأهمية عملية الرصد والتقييم
 
  منظور التنمية المستدامة ف

 أهمية تبت 

 
ً
ي إدراكا

 
ا لالزدهار  17ال   األهدافتشكيل مستقبل العالم واألجيال القادمة، قدمت  لشدة أهمية التنمية المستدامة ف

ً
مخطط

ي عالم مستدام يعتمد عىل حياة منتجة وحيوية وسلمية عىل كوكب صجي ومستدام. 
 
ك ف ز تو المشتر  حي   أهمية هذا المنظور ت 

ي كما تم ذكره   ،تعتمد االستدامة طويلة األجل
 
، عىل  ف ي

بالتاىلي تتبع مبدأ ترابط وتكامل األهداف مع بعضها البعض و القسم الثاب 

كة وليس المفاضلة أو التنازل عن أولوية مقابل األخرى رب عام  . ومع مرور المنافع المشتر
 
ي 2030الوقت وق

 
،  يلتف العالم ف

ي تطبيقه عىل مدار السنوات الماضية ويصبح  الوقت الراهن حول منظور التنمية المستدامة ومدى التقدم الذي تم إحرازه
 
ف

ي الوقت الراهن 
 
 هما: أهم شقي   للتعامل مع التنمية المستدامة ف

ة عىل  • ي من شأنها أن تعود بمنفعة كبت 
ي التوصيات المنوطة بتطوير السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتر

 تبت 

 جميع أصحاب الشأن والحياة عىل الكوكب. 

وما إذا كانت أعمالنا اليوم ترسي األساس الصحيح لتحقيق  هلية الرصد والتقييم لمتابعة التقدم الذي تم إحراز عمتطوير   •

 . ةأهداف التنمية المستدام

 

  تطبيق التنمية المستدامة
  تعود عل الدول والمؤسسات نتيجة لتبت 

ة التر  الفوائد المباشر

ي تعاملهمنقطة مرجعية وبوصلة عالمية لصانعي السياسات تعد التنمية المستدامة 
 
اقتصادية وسياسية معقدة  قضايا مع  ف

ة كاءومتغت  ي محل تركت   القطاع الخاص والمجتمع بوجه عام. هذا ألن الجميع شر
ي  ، كما تأبر

 
  ،التنمية وأصحاب شأن ف

 
 عمال

اكات لتحقيق التنمية المستدا 17رقم  بالهدف  لما تمثله من منفعة عائدة عىل الجميع. مة، والذي يعزز مبدأ الشر

ي تلبية احتياجات الجيل الحارص  دون اإل 
 
ار بقدرة الجيل القادم عىل تلبية احتياجاته ال تتمثل هذه المنفعة فقط ف من -رص 

شمل تبل إنها  ،-خالل الحفاظ عىل التوازن بي   اإلنسان والطبيعة بحيث ال يتم استهالك الموارد بطريقة أشع من تجددها

 
ً
ي المستقبل القريب فوائد أيضا

 
. عىل الصعيد اال ف  قتصادي والماىلي والعمىلي

 : القطاع الخاص •

كات القطاع الخاص يدعم الربحية عىل المدى الطويلوضع  − ي وضع سياسات شر
 
 . التنمية المستدامة نصب العي   ف

−  . ي استقطاب العمالة الواعية والمستهلكي  
 
 يساهم ف

ال يجب أن ينتظر بل و أو الربحية،  االستدامةإىل خيار بي   ؤدي يأهداف التنمية المستدامة ال  السعي تجاه تحقيق −

ي تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن القطاع الخاص قادر عىل   الحكومةالقطاع الخاص توجيه 
 
لكي يبدأ ف

 .المالية والنتائج اإلنتاجية وكفاءة العمل عىلتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي ينعكس 

ات  − ة التنافسية وتجذب الموظفي   من ممت   التنمية المستدامة أنها تحسن صورة العالمة التجارية والمت  

كات ي الشر
 
ي عليها المساهمي   ف

 . الهدر العامكما تحد من   ،والمستثمرين ويثت 

ي الواقع النجاح التجاري طويل األجل −
 
ي األداء الماىلي ، فةالمستداماألولوية للتنمية  يستوجب إعطاء ف

لكي ال يكف 

كات  ا إظهار كيفبشكل مستمر تزدهر الشر
ً
ي المجتمع.  أنها  ، ولكن أيض

 
 تسهم مساهمة إيجابية ف

اء واالستثمار المستدام والمشاري    ع البيئية، وحجم التمويل لتهناك حماس وزخم كبت   − مويل المشاري    ع الخرص 

ي ازدياد لذلك يعد فرصة 
 
 للقطاع الخاص يمكن أن يغتنمها. المخصص لتلك المشاري    ع ف
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ي دور القائد والمنظموجود الحكومات  : والمؤسسات الحكومات •
 
وري للغاية  ف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رص 

 للحكومات.  ينكبت    ونفع المستدامة ذات أهمية تعتت  التنميةوبالمثل  .2030تنفيذ أجندة ل

اء عىل الفقر وتوفت  مستوى ضمن حيث الق األساسية مواطنيها مصلحة ل العمل عىلتشجع األهداف الحكومة  −

ي 
 . ةجتماعية ومساوااوعدالة  كريم  معيسر

−   
ً
ي مكاسب الرفاه قل" ، فإن األألن االستهالك واإلنتاج المستدامي   يهدفان إىل "القيام بالمزيد واألفضل ب نظرا

 
صاف

الموارد وتدهورها وتلوثها طوال دورة الحياة من األنشطة االقتصادية يمكن أن يزيد عن طريق تقليل استخدام 

 بأكملها، مع زيادة جودة الحياة. 

ام الدول بالتقرير  − ي مع التر 
ي الوطت 

 
كما يؤثر مدى   ء،دا اال الطوعي ومتابعة تحقيق األهداف، يمكن لها قياس التقدم ف

ي بد
ي ورها تؤثر اهتمام الحكومات بالتنمية المستدامة عىل النظرة الدولية تجاه الحكومات والتر

 
توفت  المجتمع  ف

 . المشاكل البيئية واالجتماعيةالدوىلي للدعم الماىلي الالزم لمواجهة 

ي قطاعات الطاقة المتجددةاال تفتح مجهودات تحقيق التنمية المستدامة فرص  −
 
 هامةفرصة  وتشكل ستثمار ف

ي تعمل بشكل مباشر وغت  
كات التر اكات للشر مباشر مع البيئات البحرية والمياه لألسواق الجديدة واالستثمار والشر

 العذبة، األمر الذي ينشط االقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. 

  ا •
 
ي لمجتمع المدب

 
ا ف

ً
ي الخطوط األمامية حيث يحمي الفئات األكتر ضعف

 
ي ف

وكذلك  المجتمعات: المجتمع المدب 

 ية. الطبيع الموارد 

ي كله تحت لوائها للتعاون أجندة التنمية المستدامة هي خطة عمل واضحة شا −
ملة من شأنها جمع المجتمع المدب 

 وتكامل الجهود وبالتاىلي زيادة فاعلية تلك الجهود. 

ي حيث تلزم الحكومات  −
اكات بتحمي التنمية المستدامة المجتمع المدب  اماتها تجاه شر ي اعتبارها التر 

 
أن تضع ف

ي إطار الهدف 
 
ي ف

 . 17رقم المجتمع المدب 

ي ليعمل عىل تنمية المجتمع والوصول إىل التمويل. تمثل االستدامة ف −
 رصة للمجتمع المدب 

ي النهاية فإن المستفيد األكت  من تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو الفرد، فهي أجندة تحمي الحقوق وتنمي من القدرات 
 
وف

ولهذا فإن المسؤولية الفردية لدعم  . ا الكريمة والصحية واآلمنة بشكل مستدام وليس مؤقتالمزدهرة و والفرص وتهدف للحياة 

ي  وطلب والعمل تجاه أجندة التنمية المستدامة
 
ة بالنفع عىل حياة الفرد.  ف  النهاية يعود مباشر

 

 45تقديم فكرة االنتقال من االستدامة إل التجديد

الحفظ  أن ستدامة عىلاال  . يركز مفهوم2030ما بعد أجندة مستقبل الستدامة، تظهر األسئلة المتعلقة بنتشار مفهوم اال امع 

ي  كاٍف   هو  )بتحقيق أهداف التنمية المستدامة( لحالة الحاليةل والحماية
 النظرة األبعد من ذلك ترى. لالستمرار وصجي بما يكف 

ي يال وحده  الحفظ أو الحماية منظور  أن
، تجديد. األنظمة التجديدية، المنتجات التجدديةاالنتقال إىل اليجب و  لألبد، كف 

ورة التحسي   المستمر عت  األجيال. تم تصميم منظور الحفظالتفكت  التجديدي جميعها تدرك الحاجة إىل  ا رص 
ً
، ولكن أيض

ي هذا 
ي تعود بالنفع عىل البشر والكوكب. يعت 

إمكانية هذه األفكار التجديدية بطبيعتها لتعزيز اإلنجازات الحالية والمستقبلية التر

ة زمنية طويلة فقط، ولكن تحسي   اليكون  ال  المدى البعيد، بحيث األولويات عىلترتيب  إعادة
ظروف الهدف هو االستمرار لفتر

ة.   باستمرار خالل تلك الفتر
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