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تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2016

متغي» يلقي ال�ضوء على خيارات ال�سيا�سات
تقرير «�أفد» حول «التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي رّ
املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،كما و�ضعها املجتمع
العاملي ،بحلول �سنة .2030

هذا التقرير حول التوقعات والتحديات يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يبني على التقارير
الثمانية ال�سابقة عن حالة البيئة العربية ،التي �أنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منذ
العام  .2008لقد عاجلت تقارير «�أفد» ال�سنوية حتى الآن ق�ضايا بيئية رئي�سية يف املنطقة العربية،
مبا يف ذلك املياه والأمن الغذائي والطاقة واالقت�صاد الأخ�ضر والب�صمة البيئية واال�ستهالك
امل�ستدام وتغري املناخ ،يف �ضوء التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية اجلديدة.
�أ�صبحت تقارير «�أفد» ال�سنوية م�صدر ًا رئي�سي ًا للمعلومات وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا لإ�صالحات يف
بينت التقارير الأهمية املحورية للعالقة
ال�سيا�سات البيئية والإمنائية يف البلدان العربية .وقد ّ
التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء ،خ�صو�ص ًا مع تنامي ت�أثري تغري املناخ ،وركزت تكرار ًا على
�أهمية تعزيز احل�صول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة �أف�ضل وب�شكل عادل ،وخف�ض النفايات،
حيث هناك حدود �صارمة ملا ميكن للنظم الإيكولوجية العربية �أن تدعمه.

بعد ت�أ�سي�س املنتدى يف بريوت
عام  ،2006ح�صل على االمتيازات
واحل�صانات كمنظمة دولية غري
حكومية ،ومتت دعوته كع�ضو
مراقب يف برنامج الأمم املتحدة
للبيئة وجامعة الدول العربية.
كما يتمتع املنتدى ب�صفة ع�ضو
ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للأمم املتحدة.
املنتج الرئي�سي للمنتدى هو تقرير
�سنوي خمت�ص عن البيئة العربية،
يتابع التطورات ويحل ّلها كما يقرتح
�سيا�سات بديلة وتدابري عملية
للمعاجلة .ومن مبادرات املنتدى
الأخرى برنامج االقت�صاد الأخ�ضر،
وامل�س�ؤولية البيئية لقطاع الأعمال،
وبناء قدرات هيئات املجتمع الأهلي،
والتوعية والرتبية البيئية.
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يو�صي التقرير مبقاربة بديلة ،قائمة على دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة �ضمن جهود �إعادة
الإعمار املرتقبة .وهو يدعو منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية �إىل عدم ح�صر جهودها
يف توفري �ضروريات ال�سالمة واحلاجات الأ�سا�سية باملت�ضررين ،بل ا�ستعمال خطط الإغاثة
لرتويج مقاربات جديدة للتنمية ،متجذرة يف مرحلة انتقالية �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .وهكذا يتم
العمل على تعزيز �أهداف التنمية امل�ستدامة جنب ًا �إىل جنب مع الإغاثة وامل�ساعدات الطارئة.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) هو منظمة دولية غري
حكومية ال تتوخى الربح ،يلتقي
فيها قطاع الأعمال مع اخلرباء
وهيئات املجتمع املدين وو�سائل
الإعالم ،لت�شجيع �سيا�سات وبرامج
بيئية فاعلة عرب املنطقة العربية.
وت�شارك الهيئات احلكومية يف
�أعمال املنظمة ب�صفة مراقب.
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تمهيد
حتى لو توقفت جميع النزاعات واحلروب فور ًا ،ف�إن املنطقة العربية ال ميكنها الوفاء مبوعد حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ( )SDGsبحلول �سنة  2030با�ستخدام الطرق التقليدية .فقد �شهدت بلدان عربية
كثرية انهيار ًا على نطاق وا�سع خالل ال�سنوات املا�ضية ،مما ح�صر طموح بع�ضها يف العودة �إلى الو�ضع
الذي كان �سائد ًا عام  ،2010ناهيك عن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول �سنة .2030
يو�صي تقرير "�أفد" هذا مبقاربة بديلة ،قائمة على دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة �ضمن جهود �إعادة
الإعمار املرتقبة .وهو يدعو منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية �إلى عدم ح�صر جهودها يف توفري
�ضروريات ال�سالمة واحلاجات الأ�سا�سية باملت�ضررين ،بل يف ا�ستعمال خطط الإغاثة لرتويج مقاربات
جديدة للتنمية ،متجذرة يف مرحلة انتقالية �إلى االقت�صاد الأخ�ضر .وهكذا يتم العمل على تعزيز �أهداف
التنمية امل�ستدامة جنب ًا �إلى جنب مع الإغاثة وامل�ساعدات الطارئة.
هذا التقرير حول التوقعات والتحديات يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يبني على التقارير الثمانية
ال�سابقة عن حالة البيئة العربية ،التي �أنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منذ العام .2008
لقد عاجلت تقارير "�أفد" ال�سنوية حتى الآن ق�ضايا بيئية رئي�سية يف املنطقة العربية ،مبا يف ذلك املياه
والأمن الغذائي والطاقة واالقت�صاد الأخ�ضر والب�صمة البيئية واال�ستهالك امل�ستدام وتغري املناخ ،يف
�ضوء التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية اجلديدة .يلقي هذا التقرير ال�ضوء على خيارات
ال�سيا�سات املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،كما و�ضعها املجتمع
العاملي ،بحلول �سنة .2030
�أ�صبحت تقارير "�أفد" ال�سنوية م�صدر ًا رئي�سي ًا للمعلومات وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا ال�صالحات يف ال�سيا�سات
البيئية والإمنائية يف البلدان العربية .وقد ب ّينت التقارير الأهمية املحورية للعالقة التالزمية بني الطاقة
واملياه والغذاء ،خ�صو�ص ًا مع تنامي ت�أثري تغري املناخ .وقد ركزت تقارير "�أفد" تكرار ًا على �أهمية تعزيز
احل�صول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة �أف�ضل وب�شكل عادل ،وخف�ض النفايات ،حيث هناك حدود
�صارمة ملا ميكن للنظم الإيكولوجية العربية �أن تدعمه.
وي�ستمر "�أفد" يف �إ�شراك العبني فاعلني �إقليميني ،مبا يف ذلك امل�س�ؤولون عن ال�سيا�سات العامة
وال�شركات والأكادمييون واملنظمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم ،يف م�س�ألة التنمية امل�ستدامة،
خ�صو�ص ًا من خالل التقرير ال�سنوي الذي ّ
يركز على ال�سيا�سات .والتقرير احلايل يخل�ص �إلى جمموعة
من الر�سائل ،امل�صممة جلهات لها دور �أ�سا�سي يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية.
الر�سالة الأولى هي وجوب وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة واحدة مرتا�صة .فلكل بلد حاجات
و�أولويات و�سياقات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية مميزة يجب االعرتاف بها عند تطوير خطط
تنفيذية .على البلدان �أن حتدد �أهداف التنمية امل�ستدامة ذات الأولوية بالن�سبة �إليها ،وتطور خطط ًا
وطنية لتنفيذها ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات وامليزانيات .هناك بالت�أكيد الكثري من القوا�سم امل�شرتكة التي
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متهيد
ميكن البناء عليها ،وللتعاون الإقليمي �أهمية �أ�سا�سية يف هذا املجال .ولكن يف هذا ال�سبيل يجب �أن
ي�ؤخذ يف االعتبار التن ّوع يف املوارد الطبيعية والب�شرية يف منطقة �شا�سعة متتد على قارتني ،كما يجب
ا�ستغالل هذا التنوع .ف�أولويات و�أهداف التنمية امل�ستدامة يف قطر ،مث ًال ،تختلف بالت�أكيد عن تلك التي
يف الأردن .وبالن�سبة �إلى بلد غارق يف �صراع ،مثل اليمن� ،ستكون حاجات مرحلة ما بعد النزاع خمتلفة
�إلى حد كبري .ويتطلب التنفيذ الفعال لأهداف التنمية امل�ستدامة ن�شر معارف حملية مبنية على فهم ذي
�صلة مبكان وزمان حمددين ،مع ا�ستخدام معارف معممة.
وتدور الر�سالة الثانية حول بع�ض التحديات امل�شرتكة التي تواجه منطقتنا� :سكان �شباب يعانون
من ارتفاع معدالت البطالة التي هي �أكرب لدى الن�ساء ب�شكل غري متنا�سب ،و�ضعف القدرات البحثية
والتنموية ،وانعدام م�شاركة اجلمهور يف �صنع القرارات التنموية ،وعدم كفاية قدرات امل�ؤ�س�سات و�صنع
ال�سيا�سات .لذلك ف�إن اخلطط التنفيذية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يجب �أن تكون مرتبطة �أو ًال
مب�شاركة فعالة من القطاعات غري احلكومية ،ثاني ًا بخلق فر�ص عمل ،ثالث ًا بقدرات جمع ومراقبة علوم
وبيانات حملية ،ورابع ًا ببناء قدرات م�ؤ�س�سية و�أخرى تتعلق بال�سيا�سة العامة� .إذا ف�شلنا يف الت�صدي
لهذه امل�شكالت يف �سياق تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،نكون ف ّوتنا فر�صة �أخرى ،بل �ساهمنا يف خلق
حالة من االتكالية الدائمة.
الر�سالة الثالثة موجهة �إلى م�س�ألة ال�شراكات من �أجل التنمية .وتتعلق الر�سالة بالتمويل الذي هو عن�صر
رئي�سي لتنفيذ اخلطط .فتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الطموحة يجب �أن يتزامن مع تن�شيط
ال�شراكات حل�شد موارد كافية .وكان التمويل غري الوايف من العيوب التي �أعاقت التحقيق الكامل لأهداف
التنمية للألفية .ومن هذه الناحية ،على البلدان املتقدمة �أن حت�شد جهودها للوفاء بالتزاماتها جتاه هدف
الأمم املتحدة القدمي بتخ�صي�ص  0.7يف املئة من الدخل الوطني االجمايل كم�ساعدة تنموية ر�سمية
للبلدان النامية ،الذي تعهدت به عام  .1970لكن امل�ساعدات الأجنبية يجب �أن يقابلها عمل حملي .لذلك
هناك حاجة ملحة حل�شد املوارد املحلية من خالل ا�صالحات يف تدابري دعم الأ�سعار وجمع ال�ضرائب.
و�أبعد من ذلك ،تتميز منطقتنا بوجود ع�شرة �صناديق تنمية اقت�صادية واجتماعية �إقليمية ووطنية
اكت�سبت خربة هائلة يف توفري التمويل مل�شاريع التنمية يف �أنحاء العامل .وقد �أ�صدرت هذه ال�صناديق
م�ؤخر ًا بيان ًا م�شرتك ًا حول التزامها بالتنمية امل�ستدامة وو�سائل تنفيذها ،و�أن�ش�أت جمموعة تن�سيق ب�ش�أن
التنمية امل�ستدامة .وهي قادرة على ت�أدية دور هام مل�ساعدة البلدان العربية يف تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،من خالل تعزيز ال�شراكات مع مقدمي التمويل التنموي الآخرين .وعلى البلدان العربية �أن
تن�سق �أولوياتها مع �إطار �أجندة التنمية ملا بعد العام  ،2015لت�سريع عملية ح�شد املوارد من �أجل حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
يف ر�سالته الرابعة ،يدعو تقرير "�أفد"احلكومات العربية �إلى تبني مقاربة واقعية للتنمية امل�ستدامة تكون
عابرة للقطاعات .وهذا ي�ستلزم دمج اعتبارات تغري املناخ يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،خ�صو�ص ًا
على �أ�سا�س العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغذاء .هذا ال يقت�صر على �إن�شاء جمل�س �أعلى متعدد
الوزارات للتنمية امل�ستدامة ،بل يتعداه �إلى جهد تفاعلي حقيقي يف خمتلف التخ�ص�صات وامل�ؤ�س�سات،
ي�شمل احلكومة وقطاع الأعمال و�أ�صحاب عالقة فاعلني �آخرين ،حيث يتبادل الأع�ضاء املعرفة ويتعاونون
ويرتفعون عن احلدود الر�سمية للهيئات واملنظمات �أو عن حمدوديات نطاق االخت�صا�ص.
وتتعلق الر�سالة اخلام�سة بحالة النزاع يف املنطقة ،التي تتطلب مقاربة للتنفيذ ت�ستجيب مبا�شرة
للحاجات والأولويات اخلا�صة يف مناطق تعاين من نزاعات م�سلحة واحتالل ع�سكري غري �شرعي .و�أبعد
من العمل اليوم مع منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية املتعددة لتوفري �ضروريات ال�سالمة
واحلاجات الأ�سا�سية للمت�ضررين ،علينا �أن نعمل فور ًا لإر�ساء الأ�سا�س املطلوب لدمج تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف جهود الإنعا�ش املرتقبة .وندعو منظمات املجتمع املدين املحلية والإقليمية لتطوير
برامج بناء القدرات التي تُ�شرك جمموعات ال�شباب والن�ساء يف مناطق النزاع ،بحيث يكونون م�ستعدين

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
التخاذ دور قيادي قوي يف دمج تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة والعمل من �أجل احلد من تغري املناخ يف
عملية �إعادة الإعمار.
وبينما ال نتوقع �أن توفر �أهداف التنمية امل�ستدامة ح ًال �سيا�سي ًا يف مناطق تقع حتت االحتالل الع�سكري،
نعتقد �أن تنفيذ هذه الأهداف يجب �أن يخلق الظروف امل�ؤاتية للفل�سطينيني الذين يعي�شون حتت
االحتالل ملمار�سة ال�سيادة على مياههم ومواردهم.
يف املقابل ،بد�أت الإدارة امل�ستدامة للموارد تكت�سب �أهمية �أكرب يف بع�ض البلدان العربية .وقد با�شرت
دول اخلليج م�ؤخر ًا �سيا�سات و�إجراءات جريئة لتعزيز كفاءة املياه والطاقة وو�ضع �سعر خلدمات الطبيعة.
ومت تعزيز الربامج الطوعية لكفاءة الطاقة واملياه وا�ستكمالها ب�إجراءات مالية ،ت�شمل التخلي تدريجي ًا
عن الدعم ال�سخي للأ�سعار .وتعترب "ر�ؤية "2030التي �أطلقتها اململكة العربية ال�سعودية �إطار ًا متكام ًال
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى الوطني ،مثل ا�سرتاتيجيات التنمية واالقت�صاد الأخ�ضر
التي تبنتها الإمارات .وفيما ت�شكل "م�صدر" يف �أبوظبي مثا ًال �ساطع ًا على مبادرة حتولية مدعومة من
احلكومةتتعلقبالطاقةاملتجددة،تنتجدبي�أرخ�صكيلوواط�ساعةيفالعاملمنالكهرباءالفوتوفولطية،
من خالل �شركة خا�صة تطبق منوذج ًا ا�ستثماري ًا م�ستند ًا �إلى ال�سوق .وعلى اجلانب الآخر من منطقتنا،
لدينا منوذج المع يف املغرب يف ما يتعلق باال�ستثمار يف الطاقة املتجددة ،حيث هناك هدف جريء هو
 52يف املئة من مزيج الطاقة بحلول �سنة  ،2030وهو منوذج ي�ستحق االقتداء به.
ما زال لدى املنطقة العربية عمل يجب القيام به .فالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة هما من الأهداف
الأقرب منا ًال ،وقد دفعت االعتبارات االقت�صادية �إلى تبنيهما �أكرث من �أي �شيء �آخر .لكن مل نحقق حتى
لتحول يف القطاعني الأكرث ا�ستهالك ًا للطاقة� ،أي ال�سكن والنقل .و�إ�ضافة �إلى ذلك،
الآن القفزة املطلوبة ُّ
هناك حاجة لرتكيز اهتمام اجلمهور على �أهداف التنمية امل�ستدامة لت�سهيل تنفيذها .ف�إ�شراك اجلمهور
وم�شاركته قد يكون لهما ت�أثري مبا�شر على ما �إذا �ستكون هناك تغريات يف ال�سيا�سات من �ش�أنها حتقيق
الأهداف.
هذا التقرير ي�سلط ال�ضوء على حاجة ملحة لال�ستثمار يف تنمية يكون حمورها النا�س ،تعزز دمج حقوق
الإن�سان ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،ومبادئ امل�شاركة ال�شعبية احلقيقية وامل�ساءلة وال�شفافية وعدم
التمييز ،يف �أجندة التنمية .هذا ما ميكننا ا�ستخال�صه من �أحداث ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف البلدان
العربية.
يود "�أفد" �أن ي�شكر جميع الذين جعلوا هذا التقرير ممكن ًا ،خ�صو�ص ًا �شريكتنا ِّ
املنظمة وم�ست�ضيفة
ً
م�ؤمتر "�أفد" ال�سنوي  ،2016اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،التي حتتفل بذكرى مرور  150عاما على
ت�أ�سي�سها هذه ال�سنة .مع توجيه �شكر خا�ص �إلى امل�ؤ�س�سات ال�شريكة :البنك الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية (�أوفيد) واملكتب الإقليمي ملنظمة الأغذية
والزراعة (فاو) واملركز الدويل للدرا�سات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�سط (� ،)CIHEAMإ�ضافة
�إلى جميع ال�شركاء من ال�شركات وو�سائل الإعالم الذين دعموا هذا اجلهد.
ي�أمل "�أفد"�أن ي�ساعد هذا التقرير حول �أهداف التنمية امل�ستدامة البلدان العربية على حتقيق تنفيذ ناجح
لهذه الأهداف بحلول �سنة .2030
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الق�سم 1

مقدمة
مت �إقرار �أجندة التنمية امل�ستدامة  2030خالل قمة
ا لأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة التي ُع ِقدت يف
واملكو ن ا لأ�سا�سي للأجندة
�أيلول (�سبتمرب) .2015
ّ
هو �أه��داف التنمية امل�ستدامة (  )SDGsوهي 17
العامليني يف
هدف ًا �شام ًال �ستقود العمل واال�ستثمار
َّ
التنمية امل�ستدامة خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة
املقبلة.
افتقرت اال�سرتاتيجيات املا�ضية يف البلدان العربية �إلى
وتقدم �أجندة 2030
مقاربة كلية و�شاملة �إلى التنميةّ .
و�أهدافها املن�صو�ص عليها ،امل�شتملة على وجهات
النظر االقت�صادية واالجتماعية والبيئية اخلا�صة
بالتنمية امل�ستدامة ،فر�صة تاريخية وواع��دة لرفاه
�أجيال امل�ستقبل يف العامل وللكوكب الذي نعي�ش عليه.
ويف هذا ال�سياق ،ثمة �أهمية حا�سمة ال�ستعادة البلدان
العربية م�سار ًا �إيجابي ًا للتنمية من �أجل تلبية طموحات
�أجيالها احلالية وامل�ستقبلية �إلى �أن تعي�ش حياة الئقة
بكرامة .لكن حتقيق التنمية امل�ستدامة ي�ستوجب
�أن تعالج الدول العربية �سل�سلة من التحديات التي
تواجهها ،وت�شمل ما ي�أتي:
•اال�ضطراب ال�سيا�سي الكبري يف بع�ض البلدان
العربية ،الذي ُيتوقع �أن تكون له تداعيات بعيدة
الأج��ل على حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة.
كذلك �ست�شكّ ل حتديات ال�سلم والأم��ن عائق ًا
�إ�ضافي ًا �أمام العملية.

•ندرة املياه والطاقة والأر�ض ال�صاحلة للزراعة ،التي
تفاقمها ت�أثريات التغري املناخي ،واعتماد املنطقة
املرتفع الذي يفتقر �إلى الكفاءة على الوقود الأحفوري
لتلبية حاجاتها �إلى الطاقة ،ي�ؤديان كالهما �إلى ب�صمة
بيئية مرتفعة جد ًا.
•تهديدات الأمن الغذائي ،ب�سبب تدهور الأر�ض و�شح
املياه و�ضعف كفاءة ا�ستخدامها يف الزراعة واالعتماد
على املنتجات الغذائية امل�ستوردة لتغطية ما بني 50
و 100يف املئة من احلاجات الغذائية للمنطقة.
•ت�أثريات تغري املناخ ،خ�صو�ص ًا كما يربزها ارتفاع
م�ستويات البحر ،وال�شح املتفاقم للمياه ،وتدهور
الأرا�ضي والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي ،والت�أثري
ي�سببه
االقت�صادي يف البلدان املنتجة للنفط الذي ّ
حتول العامل �إلى امل�صادر املتجددة للطاقة.
امل�ستدامني ،نتيجة لتغريات
•اال�ستهالك والإنتاج غري
َ
دميوغرافية ق�صوى ،وازدياد التح�ضر ،وتغري �أمناط
احلياة ،و�سيا�سات الدعم.
•النمو ال�سكاين البالغ نحو  2.2يف املئة ،الذي ميثّل
ق��وة دافعة رئي�سيـة للطلب املرتفع على م��وارد
طبيعية حمدودة.
•الدعم ال�ضخم لأ�سعار الطاقة واملياه والغذاء ،الذي
�أدى �إلى �سلوكيات ا�ستهالكية غري ر�شيدة ،وا�ستنفاد
ل��ر�أ���س امل��ال الطبيعي امل��ح��دود ،وت��وزي��ع خاطئ
للموارد ،ما عرقل تطوير اخليارات امل�ستدامة يف
الطاقة واملياه.
التقدم يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة كثري ًا
�سيت�أثر
ّ
مبدى التقدم نحو «الأهداف الإمنائية للألفية» ()MDGs
ال��ذي �أمكن حتقيقه خ�لال ال�سنوات اخلم�س ع�شرة
املا�ضية .ويف هذا املجال ،ثمة ف��وارق ب��ارزة بني بلدان
تقدم ًا كبري ًا يف غالبية
املنطقة .لقد حققت ب�ضعة بلدان ّ
امل�ؤ�شرات ،على غرار بلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
تقدم ًا حمدود ًا �أو مل ت�شهد �أي
فيما �شهدت بلدان �أخرى ّ
منو ًا،
ّ
تقدم على االطالق .وكانت البلدان العربية الأقل ّ
�إ�ضافة �إلى العراق وفل�سطني ب�سبب ظروفهما اخلا�صة،
هي الأ�ضعف �أداء .وكان من �أبرز الإجنازات يف املنطقة
تقدمها باجتاه الأه��داف التعليمية وتو�سيع الو�صول
ّ
حم�سن .وعلى اجلانب ال�سلبي ،حتل
�صحي
�صرف
إلى
�
ّ
املنطقة يف مرتبة تقل نحو  20يف املئة عن الهدف

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
املتعلق بتقلي�ص نق�ص التغذية وت�أمني الو�صول �إلى مياه
ال�شرب النظيفة .كذلك تبدو الفجوة كبرية بني البلدان
العربية الغنية والفقرية يف امل�ؤ�شرات ال�صحية .وثمة
�أهمية حا�سمة للإقرار باخل�صائ�ص املميزة والأولويات
وال�سياقات ال�سيا�سية واالجتماعية للبلدان العربية.
ف�أولويات التنمية امل�ستدامة و�أهدافها يف قطر ،مث ًال،
تختلف بالت�أكيد عنها يف الأردن .ويف بلد غ��ارق يف
�صراع ،مثل اليمن� ،ستكون حاجات مرحلة ما بعد النزاع
خمتلفة ب�شكل كبري .بالت�أكيد ،ثمة قوا�سم م�شرتكة ميكن
البناء عليها ،ويكت�سي التعاون الإقليمي �أهمية كربى.
يعتمد هذا التقرير ب�شكل رئي�سي على تقارير «�أف��د»
ال�سابقة التي تعالج امل�سائل التنموية الرئي�سية يف املنطقة
العربية ،وت�شمل املياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة
واالقت�صاد الأخ�ضر واال�ستهالك امل�ستدام والتغري املناخي.
ويف �ضوء التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
اجلديدةُ ،ي ِ
ربز التقرير خيارات ال�سيا�سات املتاحة للبلدان
العربية بغية حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

�أ .ترابط املياه والطاقة والغذاء
ثمة ترابط ال تنف�صم عراه بني �أمن املياه و�أمن الطاقة و�أمن
الغذاء يف املنطقة العربية .عموم ًا ،فاملنطقة غنية بالطاقة
وفقرية باملياه والأر�ض ال�صاحلة للزراعة وتعاين نق�ص ًا يف
الغذاء .وت�شتد هذه الروابط امل�شرتكة يف املنطقة مع ازدياد
الطلب على امل��وارد نتيجة النمو ال�سكاين وتغري �أمناط
اال�ستهالك و�ضعف الكفاءة ،وهي �ستتفاقم �أكرث ب�سبب
ت�أثريات التغري املناخي .و ُيعتبرَ امل�شهد احلايل يف املنطقة
العربية على �صعيد �سيا�سات املياه – الطاقة – الغذاء –
املناخ معقد ًا وجم ّز أً� .وهذا يفر�ض احلاجة احلا�سمة �إلى
تبني مقاربة ترابط متكامل لدى معاجلة �إدارة هذه املوارد
احليوية الثالثة.

ب .الفقر والزراعة و الأمن الغذائي
ُيعتبرَ الفقر من التحديات الرئي�سية يف املنطقة ،فهو يزداد
منذ العام  2010ب�سبب عوامل كثرية ت�شمل ظروف
ال�سلم والأم��ن ،و�شبكات الأمن االجتماعي ال�ضعيفة،
وعدم القدرة على خلق فر�ص عمل .و�إذا تغري خط الفقر
من  1.25دوالر يومي ًا للفرد �إلى دوالرين �أو  2.75دوالر،
يزداد معدل الفقر يف املنطقة من  4يف املئة �إلى  19يف
املئة �أو  40يف املئة على التوايل .وي�شكّ ل هذا االزدياد
الكبري يف معدل الفقر �سمة مميزة للمنطقة العربية
مقارنة مبناطق �أخرى يف العامل.

لكن الإجنازات يف جمال الفقر ال ترتبط مب�ؤ�شرات �أخرى،
على غرار معدل نق�ص التغذية ،مع الإ�شارة �إلى �أن املنطقة
العربية هي املنطقة الوحيدة يف العامل التي ت�شهد منو ًا
يف ال�شريحة ال�سكانية التي تعاين نق�ص ًا يف التغذية.
فعدد الأ�شخا�ص الذين يعانون نق�ص ًا يف التغذية قفز من
 30مليون �شخ�ص �إلى  50مليون ًا بني العامني 1991
و ،2011لأ�سباب من �أبرزها النمو ال�سكاين ال�سريع.
و ُي َ�شار �إلى �أن نق�ص التغذية يرتبط بانت�شار اجلوع وغياب
امل�ستويات املنا�سبة من الأمن الغذائي ،وهذان الأمران
يبقيان من التحديات احلا�سمة يف املنطقة .كذلك تعاين
غالبية بلدان املنطقة من العبء املزدوج ل�سوء التغذية:
ا�ستمرارية نق�ص التغذية بالرتافق مع ارتفاع يف م�ستويات
الوزن الزائد والبدانة والأمرا�ض املزمنة املرتبطة بالتغذية،
التقدم االقت�صادي.
وذلك مب�ستويات خمتلفة وفق م�ستوى ّ
ملواجهة حتديات الفقر واجل��وع والأم��ن الغذائي� ،أمام
البلدان العربية عدد من اخليارات املتعلقة بال�سيا�سات،
وهي ت�شمل حت�سني �إنتاجية املحا�صيل واملياه ،و�إعادة
تدوير مياه ال�صرف ال�صحي املعالجَ ة وا�ستخدامها،
وخف�ض امل�ستويات العالية خل�سائر ما بعد احل�صاد،
وتطوير م�صادر �أخ��رى عالية النوعية للربوتينات
كم�صائد الأ�سماك ،و�إدخال مفهوم املياه االفرتا�ضية يف
اخلطط الوطنية للبلدان بهدف تعزيز التعاون العابر
للحدود ،و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،التعاون الإقليمي احلتمي
امل�ستند �إلى املزايا الن�سبية يف املوارد الزراعية واملالية
للبلدان العربية املختلفة.

ج .املياه
ُيعتبرَ و�ضع املياه يف املنطقة حرج ًا .ف�شح موارد املياه
العذبة ،وارتفاع االعتماد على املوارد امل�شرتكة ،والإدارة
غري الوافية للمياه ،والتعرفة املنخف�ضة للمياه ،والأمناط
الالعقالنية ال�ستهالك املياه و�إنتاجها ،والنوعية املتدهورة
للمياه ،التي يفاقمها مناخ متغري ،تبقى م�صدر ًا كبري ًا
للقلق يتهدد ا�ستقرار املنطقة و�أمنها الغذائي.
وبلغ الو�صول �إلى مياه ال�شرب الآمنة يف املنطقة 81
يف املئة ،يف حني تدهور يف بع�ض البلدان التي تعاين
نزاعات وعدم ا�ستقرار ،مثل العراق وفل�سطني وال�سودان
املح�سنة لل�صرف ال�صحي �إلى
واليمن .وارتفعت التغطية
ّ
و�س ِّجلت ارتفاعات يف البلدان كلها تقريب ًا.
 75يف املئةُ ،
ً
لكن املناطق الريفية ال تزال متخلفة ،خ�صو�صا يف البلدان
املح�سن ال يتوافر �إال
تقدم ًا ،حيث ال�صرف ال�صحي
الأقل ّ
ّ
لنحو ُخم�س ال�سكان.
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الق�سم 1

مقدمة
هذا الو�ضع احلرج ي�ستحق عملية ا�ست�شرافية �سريعة
لإ�صالح قطاع املياه .ولتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
املرتبطة باملياه ،يجب �أن ت�شمل اال�سرتاتيجيات املائية
الوطنية �إح��داث حتوالت يف توزيع املياه بني خمتلف
القطاعات ،ا�ستناد ًا �إلى مفهوم الإدارة املتكاملة للموارد
املائية ،وتطبيق �سيا�سات ت�سعري جديدة با�ستخدام تعرفة
ت�صاعدية ملياه ال�شرب ،مع طلب ت�سعري للمياه بالكلفة
الفعلية يف قطاع ال�صناعة ،وفر�ض �أنظمة جديدة ملعاجلة
ا�ستخراج املياه اجلوفية ،وحماية املجاري املائية العامة
من النفايات ال�صناعية .وعلى هذه اال�سرتاتيجيات �أن
تعزز �أي�ض ًا �إدارة الطلب على املياه ،خ�صو�ص ًا لتح�سني
�أداء القطاع الزراعي .و�أخري ًا ،ثمة حاجة ملحة �إلى تغيري
العقلية واملواقف واملمار�سات يف املجتمعات العربية من
خالل زيادة الوعي املائي .كذلك على البلدان العربية �أن
تعرتف ب�أهمية الو�صول �إلى الفقراء وتو�سيع اخلدمات
املائية لت�شمل اجلميع ،خ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية.

د .الطاقة
كانت الطاقة حمرك ًا رئي�سي ًا للتنمية يف املنطقة العربية.
وامل�صدرة له ترتبط بال�سوق
فالبلدان امل�ستوردة للنفط
ّ
العاملية للنفط .و�أ�صبحت املنطقة العربية م�ؤخر ًا من
املراكز الرئي�سية للطلب يف العامل .وفاق منو ا�ستهالك
الطاقة الأولية النمو االقت�صادي وال�سكاين .ومع االعتماد
الكلي على الوقود الأحفوري� ،سوف ت�ضع هذه االجتاهات
املنطقة يف م�سار غري م�ستدام .وبا�ستثناء البلدان العربية
الأقل منو ًا ،حيث ال ت�صل خدمات الطاقة احلديثة �إلى
نحو  50مليون �شخ�ص ،حققت غالبية البلدان معدالت
مرتفعة جديرة بالتنويه للو�صول �إلى الطاقة.
و�إلى جانب الدعم ال�ضخم لأ�سعار للطاقة ،تتميز املنطقة
بكفاءة منخف�ضة يف جمال الطاقة ،يرتافق مع بطء يف
اال�ستفادة من الإمكانية ال�ضخمة ملوارد ال�شم�س والرياح.
ولقد وفر الرتاجع الأخري يف �أ�سعار النفط فر�صة لبلدان
كثرية لإج��راء ا�صالحات يف �أنظمة دعم الطاقة ،مبا
وعمان وقطر
فيها م�صر والأردن وال�سعودية والإمارات ُ
والبحرين والكويت.
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،تعترب كفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة عاملني حا�سمني لتعزيز �أمن الطاقة،
وخف�ض الأعباء املالية ل��واردات النفط ،وتنويع مزيج
الطاقة .وميكنهما �أي�ض ًا توفري حلول موثوقة وم�ستدامة
حل�صول �سكان املناطق الريفية والبعيدة �إلى خدمات
الطاقة احلديثة ،مما ي�ساهم يف التخفيف من حدة

ُعتب «م�صدر» يف �أبوظبي مثا ًال م�ضيئ ًا
الفقر .وفيما ت رَ
على مبادرة حتويلية تدعمها احلكومة يف جمال الطاقة
املتجددة� ،أ�صبحت دبي املدينة التي ت�ستخدم الكهرباء
الفوتوفولطية الأرخ�ص عاملي ًا على �صعيد الكيلوواط
�ساعة ،من خالل �شركة خا�صة تطبق منوذج ًا ا�ستثماري ًا
ي�ستند �إلى اقت�صاد ال�سوق .وعند اجلانب الأق�صى غرب ًا
للمنطقة العربية ،ي�شكّ ل املغرب مثا ًال بارز ًا لأداء متميز
يف جمال اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة للو�صول �إلى
ح�صة جريئة بن�سبة  52يف املئة بحلول .2030
كذلك ي�شكّ ل التعاون الإقليمي والتكامل الطاقوي و�سيلة
قابلة للتطبيق لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.

هـ .الت�شغيل واالقت�صاد الأخ�ضر
توافرت لل�سكان الذين هم يف �سن العمل يف املنطقة
العربية حت�سينات بارزة يف التعليم واملهارات ،بف�ضل
اال�ستثمارات الكبرية يف تطوير ر�أ�س املال الب�شري .لكن
من املقلق �أن البطالة يف الدول العربية عموم ًا تبقى عالية
جد ًا� ،إذ يبلغ املعدل نحو  12يف املئة ،وي�صل �إلى  30يف
املئة يف �أو�ساط ال�شباب باملقارنة مع املعدل العاملي البالغ
 13يف املئة ،وفق �أرقام ملنظمة العمل الدولية �صدرت
قدر �أن البطالة قفزت �أكرث يف – 2015
يف  .1 2014و ُي َّ
 2016ب�سبب النزاعات والنمو االقت�صادي املرتاجع.
عد ال�شباب بني  15و� 24سنة �أكرب �شريحة دميوغرافية
ُي ّ
يف املنطقة ،ومعدالتها تنمو ب�سرعة .ويف مقدور هذه
ال�شريحة توفري فر�ص جيدة للتنمية ،كما يف �إمكانها
ت�شكيل حتديات رئي�سية على اجلبهات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية� ،إال يف حال قيام �سيا�سات
ت�ستهدف خلق فر�ص تربوية وت�شغيلية.
وي�ؤدي قطاع الرتبية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف توفري التدريب واملعرفة
الالزمني لبناء القدرة الب�شرية .وثمة �ضرورة لاللتزام املعزز
بالإنفاق الرتبوي ،مع تركيز خا�ص على االخت�صا�صات
العلمية والتقنية والهند�سية واالجتماعية املرتبطة
باالقت�صاد الأخ�ضر .ففيما ت�ستطيع خطط الأمن االجتماعي
ودعم الدخل �أن ت ��ؤدي دور ًا م�ساعد ًا ،فاحللول الدائمة
وتقدم الطاقة املتجددة
الوحيدة هي الوظائف اجلديدةّ .
و�إدارة النفايات مثالني على توفري «وظائف خ�ضراء».
ومي ّثل �إي�صال الكهرباء �إلى ال�سكان الفقراء با�ستخدام نظم
المركزية للطاقة املتجددة �إحدى امل�ساهمات القريبة املنال
التي ميكن القت�صاد �أخ�ضر �شامل �أن يقدمها ،فيما يحفز
�أي�ض ًا خلق الوظائف ودعم تطوير امل�ؤ�س�سات االجتماعية.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

و .اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان
�أدت الوترية ال�سريعة للنمو ال�سكاين والتح�ضر والهجرة
الريفية� ،إلى جانب �سيا�سات الدعم غري املنا�سبة� ،إلى
ازدياد الطلب على املوارد الطبيعية يف املنطقة العربية،
وع��ززت الأمن��اط غري امل�ستدامة لال�ستهالك والإنتاج،
ما ت�سبب بتدهور بيئي .ولكي تتحول البلدان العربية
تدريجي ًا �إلى ا�ستهالك و�إنتاج م�ستدامني ،يحتاج كل بلد،
ا�ستناد ًا �إلى ظروفه االجتماعية واالقت�صادية اخلا�صة� ،إلى
حتديد التدابري ذات الأولوية وال�شروط املمكِّ نة ال�ضرورية
لت�سهيل ذلك التحول .وت�شمل هذه ال�شروط :احلوكمة
احل�سنة ،والتخطيط املتكامل لل�سيا�سات ،ونظام احلكم
ال�سليم ،وا�ستخدام �أدوات ت�ستند �إلى ال�سوق ،وتطوير
القدرات ،والو�صول �إلى القطاع املايل واال�ستثمارات،
والبحث والتطوير ،وزي��ادة الوعي العام ،وامل�شرتيات
اخل�ضراء .كذلك ثمة دور حا�سم لال�ستثمار يف الرتبية
والتفاعالت االجتماعية ،لتغيري العقليات ،وزيادة الوعي
بالأمناط احلياتية امل�ستدامة ،وت�سهيل تغيري �سلوك
امل�ستهلكني ،خ�صو�ص ًا ال�شباب باعتبارهم عوامل التغيري،
وب�صفتهم م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي ورواد
�أعمال و�صانعي قرار يف امل�ستقبل.

ز .التغري املناخي
ت َُعد البلدان العربية من بني البلدان الأك�ثر تعر�ض ًا
للت�أثريات املحتملة للتغري املناخي ب�سبب ه�شا�شة �أنظمتها
الطبيعية ،خا�صة ندرة املياه واجلفاف املتكرر .وتتخذ
املناطق ال�ساحلية يف العامل العربي ،التي هي عر�ضة
الرتفاع م�ستوى �سطح البحر� ،أهمية كبرية ،لأن معظم
املدن الرئي�سية والن�شاطات االقت�صادية قائمة يف املناطق
ال�ساحلية .وتقع الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة �إلى حد كبري
يف مناطق �ساحلية منخف�ضة مثل دلتا النيل ،حيث
تعتمد الن�شاطات ال�سياحية ال�شعبية على املوارد البحرية
وال�ساحلية ،مثل ال�شعاب املرجانية والأن��واع احليوانية
املرتبطة بها ،التي تت�أثر كثري ًا بارتفاع درجات احلرارة.
وتفر�ض الت�أثريات املتوقعة لتغري املناخ مزيد ًا من ال�ضغوط
على موارد املياه العذبة املحدودة .ومع تخ�صي�ص نحو 85
يف املئة من موارد املياه العذبة للزراعة ،يخ�ضع الأمن
الغذائي يف العامل العربي منذ فرتة طويلة ل�ضغوط بيئية
واجتماعية واقت�صادية.
وحتتاج البلدان العربية �إلى موا�صلة العمل لبناء القدرات
الوطنية لكي تتعامل مع اجلوانب املختلفة لتهديدات تغري
املناخ ،والتكيف مع متطلبات االتفاقات الدولية الناظمة

لتغي املناخ ،وتعزيز التعاون الإقليمي من �أجل التكيف مع
رّ
الأخطار املناخية املحتملة ،والعمل عن كثب مع املجتمع
الدويل لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة للتمويل املناخي
ونقل التكنولوجيا ال�صديقة للمناخ.

ح .متطلبات تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف البلدان العربية
�إن تغيري ًا يف عقلية وثقافة ت�صميم ا�سرتاتيجيات التنمية
و�سيا�ساتها وخططها ور�صدها وتقييمها� ،ضروري
�إذا �أرادت البلدان العربية �أن حتقق �أه��داف التنمية
امل�ستدامة وتعالج املخاوف املرتبطة بتغري املناخ .و ُيعتبرَ
اعتماد مقاربة متكاملة ل�صنع ال�سيا�سة �ضروري ًا ل�ضمان
االن�سجام بني ال�سيا�سات يف �سياق واحد .وينبغي دعم
ذلك من خالل جمموعة من التدابري التنظيمية امل�ستندة
�إلى ال�سوق ،للت�أكد من �أن ال�سيا�سات واخلطط والربامج
املقرتحة قابلة للتطبيق اقت�صادي ًا وعادلة اجتماعي ًا
ومقبولة بيئي ًا .وعالوة على ذلكُ ،ي َعد اعتماد مقاربة
�شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة وت�شاركية �شرط ًا �أ�سا�سي ًا
لتحقيق هذه الغاية.
وبناء القدرات الب�شرية هو واحد من املتطلبات الرئي�سية
الالزمة لإح��داث نقلة نوعية نحو التنمية امل�ستدامة.
فمن امل�ستح�سن �إ�صالح الرتتيبات امل�ؤ�س�سية احلالية
على امل�ستويني الإقليمي والوطني ،مثل �إن�شاء «جمال�س
عليا للتنمية امل�ستدامة» .وهذا من �ش�أنه �ضمان �صياغة
�سيا�سات متكاملة ،وتعاون وتن�سيق منا�سبني كافيني
بني اجلهات احلكومية املختلفة ،وبني احلكومة واجلهات
املعنية غري احلكومية .و�ستكون املجال�س م�س�ؤولة �أي�ض ًا
عن الإ�شراف على تنفيذ اال�سرتاتيجيات املقرتحة وتقييم
تنفيذها ،واقرتاح �إجراءات �إ�صالحية قد تكون مطلوبة،
و�ضمان ات�صال كاف بني احلكومة واجلمهور والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين.

ط .متويل �أهداف التنمية امل�ستدامة
النظام املايل بت�صميمه احلايل لي�س موجه ًا �إلى دعم
التنمية امل�ستدامة .ومع ذلكُ ،ي َعد �ضمان اال�ستدامة املالية
لل�سيا�سات واخلطط والربامج عام ًال �أ�سا�سي ًا لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة .ولدعم التنمية امل�ستدامة يف
البلدان العربية ،ثمة حاجة �إلى تخ�صي�ص مبلغ �إ�ضايف
يتجاوز  57بليون دوالر �سنوي ًا لهذا الغر�ض .وهناك
العديد من امل�صادر املحتملة لتمويل التنمية امل�ستدامة
من امل�ؤ�س�سات الدولية وال�صناديق املتعددة الأطراف.
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لقد �أدت اجلهات املانحة يف البلدان العربية وم�ؤ�س�ساتها
التنموية الوطنية والإقليمية ،على م��دى العقود
العديدة املا�ضية ،دور ًا مهم ًا يف توفري امل�ساعدات
التنموية والإن�سانية �إل��ى البلدان العربية والبلدان
النامية الأخ���رى .وحالي ًا ت�ضم جمموعة التن�سيق
لتمويل التنمية ثماين م�ؤ�س�سات تنموية وطنية
و�إقليمية عربية ،بالإ�ضافة �إلى البنك الإ�سالمي للتنمية
و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية (�أوفيد) .وجمعت
هذه امل�ؤ�س�سات خربة كبرية يف جمال التعاون التنموي
يف �أنحاء العامل .وبلغت م�ساهماتها الإجمالية يف
متويل عمليات التنمية يف �أكرث من  140بلد ًا نحو 147
بليون دوالر يف نهاية العام  ،2014مع ح�صة تفوق 55
يف املئة للبلدان العربية املتلقية.

ومن ال�شروط امل�سبقة جلذب امل�ساعدات اخلارجية تعبئة
املوارد املحلية من خالل �إ�صالحات يف ال�سيا�سات و�إعادة
تنظيم ممار�سات دعم الأ�سعار وحت�صيل ال�ضرائب� ،إلى
جانب تعزيز ال�شفافية وامل�شاركة العامة.
وال ميكن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف البلدان
العربية بحلول �سنة  2030مبعزل عن حالة ال�صراع
يف املنطقة .و�أبعد من العمل اليوم مع منظمات الإغاثة
املحلية والإقليمية والدولية املتعددة لتوفري �ضروريات
ال�سالمة واحلاجات الأ�سا�سية للمت�ضررين ،يو�صي
تقرير «�أفد» ب�إر�ساء الأ�سا�س لدمج تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف اجلهود املرتقبة لإعادة البناء.

جددة
طاقة مت معقولة

لكن ،ب�صرف النظر عن �أهمية ت�أمني موارد مالية خارجية
�إ�ضافية ،ينبغي الرتكيز على تعبئة املوارد املالية املحلية
القائمة ،العامة واخلا�صة ،و�إعادة توجيهها ،مثل التكامل
بني القطاعات غري الر�سمية يف االقت�صادات العربية،
وم�شاريع ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص،
والإ�صالحات ال�ضريبية وتعديل �أنظمة دعم الأ�سعار،
وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،والتحويالت املالية ،واال�ستثمارات
اخلا�صة.

ودعمت امل�ؤ�س�سات التنموية الوطنية والإقليمية العربية
متويل الأه��داف الإمنائية للألفية ،و�أعلنت التزامها القوي
مبوا�صلة تقدمي امل�ساعدات لتمويل �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف �أجندة التنمية  .2030وميكن للبلدان العربية املتلقية
جذب مزيد من التمويل لأهداف التنمية امل�ستدامة اخلا�صة
بها من م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف املنطقة ،من خالل توجيه
ا�سرتاتيجياتها التنموية باجتاه �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وحتديد �أولوياتها وفق ًا لذلك بطريقة مت�سل�سلة على �أ�سا�س
عمليات وم�شاريع تنموية معدة �إعداد ًا جيد ًا وقابلة للتنفيذ.

ومياه نظيفة
�صر
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الق�سم 2

مقدمةمفهوم التنمية امل�ستدامة
ن�شوء
التنمية امل�ستدامة مفهوم قدمي جد ًا ميكن �أن ترجع ن�ش�أته
�إلى قرون م�ضت ،لكنه برز وتطور يف �إطار منظومة الأمم
املتحدة يف الن�صف الأخري من القرن الع�شرين من خالل
�سل�سلة من القمم وامل�ؤمترات واللجان بني العامني 1972
و .2015وكانت هذه املبادرات النواة التي مهدت الطريق
العتماد ج��دول �أعمال التنمية ملا بعد  2015و�أه��داف
التنمية امل�ستدامة من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف �أيلول (�سبتمرب) .2015

�أ .م�ؤمتر ا�ستوكهومل1972 :
كان م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة الب�شرية ،املعروف
�أي�ض ًا با�سم «م��ؤمت��ر ا�ستوكهومل» ،وال��ذي ُع ِقد يف
ا�ستوكهومل يف العام � ،1972أول حدث دويل رئي�سي خلق
زخم ًا كبري ًا لالعرتاف باال�ستدامة على امل�ستوى العاملي،
و�أدى �إلى �إن�شاء برنامج الأمم املتحدة للبيئة (.)UNEP
ومنذ ذلك احلني ،يحقق الربنامج ر�سالته« :توفري القيادة
وت�شجيع ال�شراكة يف العناية بالبيئة عن طريق �إلهام
الأمم وال�شعوب وتزويدها باملعلومات ومتكينها لتح�سني
نوعية حياتها من دون امل�سا�س بنوعية حياة الأجيال
املقبلة» (.)UNEP
واعتمد امل�ؤمتر «�إعالن ا�ستوكهومل حول البيئة الإن�سانية»
الذي زاد الوعي بالق�ضايا البيئية يف �أنحاء العامل ،من خالل
جمموعة من املبادئ اال�ست�شرافية ،مثل املبد أ� الثالث:
«يجب احلفاظ على قدرة الأر�ض على �إنتاج املوارد احليوية
املتجددة وا�ستعادة هذه القدرة �أو حت�سينها كلما كان ذلك
عملي ًا» (.)UN, 1972
وعلى الرغم من �شعبيته على نطاق وا�سع ،ف�إن �إعالن
ا�ستوكهومل ،مببادئه املجز�أة التي مت التو�صل �إليها عن
طريق ت�سويات بني خمتلف وجهات النظر وامل�صالح،
مل يحقق توازن ًا بني الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية للتنمية ،وال بني الروابط القائمة بينها .وكما �أ�شار
�سون« :ال ُي ِ
املجمع يف نهاية املطاف
ظهر ن�ص [الإعالن] ّ
من �أج��زاء ومقاطع من م�سودات خمتلفة� ،أي ان�سجام
حقيقي يف ال�شكل �أو �أي طريقة موحدة ملعاجلة املو�ضوع»
(.)Sohn, 1973
بعد �إعالن ا�ستوكهومل ،ظلت التنمية عر�ضة مل�ساواتها
يف املقام الأول مع النمو االقت�صادي الوطني يف كل من
املتقدمة والنامية .و�أعاق هذه املقاربة الإقبال على
البلدان
ّ
التنمية امل�ستدامة و�شكّ لت تهديد ًا و�شيك ًا با�ستنفاد املوارد
الطبيعية «(�سواء جلهة العر�ض[ ،مثل احتياطات النفط]

�أو النوعية [مثل تلوث الهواء �أو املياه])»
.)Murphy, 2010

(Drexhage and

ب .تقرير برونتالند1987 :
«ا�ستجابة لل�شعور بالقلق «�إزاء التدهور املت�سارع للبيئة
الب�شرية واملوارد الطبيعية وعواقب ذلك التدهور بالن�سبة
�إلى التنمية االقت�صادية واالجتماعية»� ،أن�ش�أت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف العام  1983اللجنة العاملية للبيئة
والتنمية ( ،)WCEDوذلك «لإع��داد تقرير حول البيئة
والإ�شكالية العاملية حتى العام  2000وما بعده ،مبا يف
ذلك ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة املقرتحة» (UN,
 .)1987وبعد �أرب��ع �سنوات ،يف العام  ،1987ن�شرت
اللجنة تقريرها بعنوان «م�ستقبلنا امل�شرتك» ،املعروف
�أي�ض ًا با�سم «تقرير برونتالند» تيمن ًا با�سم رئي�سة اللجنة،
رئي�سة الوزراء الرنوجية ،غرو هارمل برونتالند.
و�أقرت اللجنة يف مداوالتها حول مقاربات جديدة للبيئة
والتنمية ب�أن «التنمية ال ميكن �أن ت�ستمر يف ظل تدهور
قاعدة املوارد البيئية ،والبيئة ال ميكن حمايتها عندما ال
ي�أخذ النمو يف احل�سبان كلفة الدمار البيئي .وامل�ؤ�س�سات
وال�سيا�سات امل��ج��ز�أة ال ميكنها معاجلة ه��ذه امل�شاكل
على انفراد ،لأنها مرتبطة يف نظام مركّ ب من ال�سبب
والنتيجة» ( .)WCED, 1987و�أكد هذا املنظور ،وغريه
يف ال�سياق نف�سه مما طرحته اللجنة ،تركيب تعريفه
الأكرث �شيوع ًا املعتمد للتنمية امل�ستدامة ،كمقاربة بديلة
للنموذج ال�ضيق القائم على �أ�سا�س النمو االقت�صادي .فقد
عرف التنمية امل�ستدامة ب�أنها تلك التي «تلبي احتياجات
ّ
احلا�ضر من دون امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية
احتياجاتها اخلا�صة» (.)WCED, 1987
و�أ�شاع «تقرير برونتالند» مفهوم التنمية امل�ستدامة وخلق
مزيد ًا من الزخم نحو �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على التنمية
امل�ستدامة واعتماد خطة عمل لتنفيذها.

ج .قمة ريو (قمة الأر�ض)1992 :
ُع� ِ�ق��د م��ؤمت��ر الأمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية
( ،)UNCEDاملعـروف �أي�ضـ ًا با�سم «قمـة الأر���ض»
فـي ريو دي جانريو يف الربازيل ،يف حزيران (يونيو)
 .1992وكان حـدث ًا بـارزاً ،من حيـث عـدد اجلهـات
املعنية امل�شاركـة والنطاق الوا�سع جلدول �أعمـال القرن
 21اخلا�ص به ،والـذي يت�ضمن خطة عمل عاملية لتحقيق
التنمية امل�ستدامة.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
�إعالن ريو ،الذي يحتوي على  27مبد�أ� ،أكد على تنفيذ
القرارات الوطنية والعاملية للحفاظ على �صحة الكوكب
و�سالمة موارده الطبيعية من �أجل رفاه الأجيال احلالية
وامل�ستقبلية .وين�ص املبد�أ الرابع على ما ي�أتي« :من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة ،يجب �أن ت�شكل حماية البيئة
جـزء ًا ال يتجز�أ من عملية التنمية وال ميكن النظر يف
الأولى مبعزل عن الثانية» (.)Rio Declaration, 1992
ويف ملخ�ص للدورة اال�ستثنائية ،التي عقدت يف حزيران
(يونيو)  ،1997ال�ستعرا�ض تنفيذ ج��دول �أعمال
القرن � ،21أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة (الدورة
اال�ستثنائية للجمعية العامة للأمم املتحدة )UNGASS
التقدم املحرز يف جماالت
عدد ًا من النتائج الإيجابية وبع�ض ّ
معينة ،لكنها يف الوقت نف�سه �أعربت عن قلقها العميق من
«�أن االجتاهات العامة للتنمية امل�ستدامة ت َُعد اليوم �أ�سو�أ
مما كانت عليه يف العام  .)IISD, 1997( »1992وعالوة
على ذلك ،اعرتفت اجلمعية العامة با�ستمرار تدهور البيئة
العاملية كما ورد يف تقرير توقعات البيئة العاملية لربنامج
الأمم املتحدة للبيئة .و�أ�شارت �إلى �أن «تزايد م�ستويات
التلوث يهدد بتجاوز قدرة البيئة العاملية على ا�ستيعابها ،ما
يزيد من العقبات املحتملة التي تعرت�ض التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف البلدان النامية» (.)IISD, 1997
جنحت قمة ريو يف و�ضع وجهة نظر �سيا�سية من خالل
احل�ضور وامل�شاركة الفاعلني لقادة العامل كلهم تقريب ًا يف
مداوالتها .ومع ذلك ،ال يزال هناك كثري يتعني القيام به
لتنفيذ الأه��داف املحددة وفق جدول �أعمال القرن .21
هذه النتيجة التي تك�شفت يف قمة ريو دفعت �إلى �سعي
دائ��م لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،من خ�لال جمموعة
من الأه��داف واملقا�صد املحددة الواجب حتقيقها خالل
فرتة زمنية حمددة ،وهو �سعي تولته الأمم املتحدة� ،أنتج
الأهداف الإمنائية للألفية يف �أيلول (�سبتمرب) .2000

د .الأهداف الإمنائية للألفية2000 :
على خلفية التقدم املتوا�ضع يف تنفيذ �أهداف جدول �أعمال
القرن  21اخلا�صة بقمة ريو ،وا�ستمرار الفقر واجلوع عند
م�ستوى غري مقبول� ،أطلق املجتمع الدويل قمة الألفية يف
�أيلول (�سبتمرب)  2000لر�سم ر�ؤية كفيلة بالق�ضاء على
الفقر املدقع ومعاجلة خمتلف الق�ضايا الأخرى التي تعيق
م�سرية التنمية امل�ستدامة.
ت�شكلت ر�ؤية القمة من خالل ما �أ�صبح يعرف با�سم «�إعالن
الألفية» الذي احت�ضن ثمانية �أه��داف �إمنائية للألفية،
التقدم
ترافقها جمموعة من الأه��داف وامل�ؤ�شرات لر�صد
ّ

املحرز يف تنفيذها .والأهداف الإمنائية للألفية مو�ضحة يف
اجلدول .1

اجلدول 1

الأهداف الإمنائية الثمانية للألفية

الهدف  1الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
الهدف  2حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
الهدف  3تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
الهدف  4تقليل وفيات الأطفال
الهدف  5حت�سني �صحة الأمهات
الهدف  6مكافحة الإيدز واملالريا والأمرا�ض الأخرى
الهدف  7كفالة اال�ستدامة البيئية
الهدف � 8إقامة �رشاكات عاملية من �أجل التنمية
امل�صدر:

.UN, 2015

ُيذكر �أن قمة ريو (قمة الأر�ض) يف العام � 1997أن�ش�أت
التقدم املحرز
جلنة التنمية امل�ستدامة ال�ستعرا�ض ور�صد
ّ
نحو جدول �أعمال القرن  21مرة كل خم�س �سنوات ،مبا يف
ذلك ا�ستعرا�ض املوارد املالية املتاحة للتنفيذ .وحول و�سائل
التنفيذ� ،أ�شار جدول �أعمال القرن � 21إلى �أنه بالإ�ضافة
�إلى م�ساعدات التنمية الر�سمية كم�صدر رئي�سي للتمويل
اخلارجي ،ثمة حاجة �إلى موارد مالية جديدة و�إ�ضافية
ملمو�سة لتحقيق التنمية امل�ستدامة وتنفيذ جدول �أعمال
القرن  .21ومع ذلك ،وبعد �سنتني من اعتماد الأهداف
الإمنائية للألفيةُ ،ع ِقد امل�ؤمتر الدويل لتمويل التنمية ،الذي
عرف �أي�ض ًا با�سم «توافق �آراء مونتريي» ،يف مونتريي
ُي َ
باملك�سيك يف �آذار (مار�س)  ،2002للت�صدي لتحديات
متويل التنمية يف �أنحاء العامل ،خ�صو�ص ًا يف البلدان
النامية ( .)UN, 2003و�أ�شار امل�ؤمتر بقلق �إلى االنخفا�ض
ال�شديد يف املوارد املقدرة حالي ًا الالزمة لتنفيذ الأهداف
التنموية املتفق عليها دولي ًا ،مبا فيها الأهداف الإمنائية
للألفية .ومع مرور الوقت ،دفع القلق املتزايد من عدم
تقدم يف الق�ضايا البيئية ،والنق�ص يف املوارد الالزمة
�إحراز ّ
لتنفيذ خطة العمل يف �إط��ار ج��دول �أعمال القرن،21
والآفاق املحتملة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية بحلول
العام  ،2015الأمم املتحدة للدعوة �إلى م�ؤمتر جديد للنظر
يف التحديات النا�شئة.

هـ  .م�ؤمتر ريو 2012 :20 +

التقدم املحرز يف حتقيق الأهداف املتفق عليها
على خلفية ّ
يف الإعالنات ال�سابقةُ ،ع ِقد م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة (ريو  )20 +يف ريو دي جانريو يف حزيران
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مقدمةمفهوم التنمية امل�ستدامة
ن�شوء
عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف فقر ،خ�صو�ص ًا يف البلدان
تقدم ًا ،وال�سيما يف �أفريقيا .وعززت احلاجة �إلى
الأقل ّ
منوذج جديد للتنمية مللء الثغرات ومعاجلة �أوجه الق�صور
املحددة يف خطط العمل ال�سابقة ،والتوافق يف امل�ؤمتر على
بدء عملية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ودمج الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

(يونيو)  2012ع�شية الذكرى الـ  20للم�ؤمتر الذي عقد
يف ريو يف العام  .1992ويف ريو  ،20 +تو�صلت الدول
الأع�ضاء �إلى اتفاقية لإطالق عملية لو�ضع جمموعة من
�أه��داف التنمية امل�ستدامة تبني على الأه��داف الإمنائية
للألفية ،وتكون حمدودة العدد ،وطموحة ،و�سهلة الفهم
الي�صالها �إلى اجلمهور ،وتعالج يف �شكل متوازن الأبعاد
الثالثة للتنمية امل�ستدامة.

و� .أهداف التنمية امل�ستدامة2015 :

وت�ضم الوثيقـة اخلتاميـة مل�ؤمتـر ريو  20 +وعنوانها
«امل�ستقبل الذي نريده» ،ملحق ًا من  283بيان ًا ،مبا يف
ذلك ر�ؤية امل�ؤمتر .وهي �أعادت ت�أكيد مبادئ ريو وخطط
العمل ال�سابقة ،وو�ضعت �إط��ار ًا �شام ًال للعمل واملتابعة
يف املجاالت الرئي�سية والق�ضايا امل�شرتكة بني القطاعات
ل�ضمان جتديد االلتزام ال�سيا�سي بالتنمية امل�ستدامة،
والت�صدي ملوا�ضيع االقت�صاد الأخ�ضر يف �سياق التنمية
امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر ،وكذلك االلتزام مبعاجلة
�أوجه الق�صور يف تنفيذ خطط العمل اخلا�صة مب�ؤمترات
القمة الرئي�سية للتنمية امل�ستدامة (.)UN, 2012

دعت وثيقـة ريو � 20 +إلى �إن�شاء «فريق عمل مفتوح»
لو�ضع جمموعة من �أهداف التنمية امل�ستدامة التي يجب �أن
تكون «موجهة �إلى العمل وموجزة و�سهلة على التوا�صل
وحم��دودة العدد وطموحة وذات طابع �شامل وقابلة
للتطبيق عاملي ًا على البلدان كلها ،مع الأخذ يف االعتبار
احلقائق الوطنية املختلفة ،وقدرات وم�ستويات التنمية
واحرتام ال�سيا�سات والأولويات الوطنية» (.)UN, 2012
ت�أ�س�س فريق العمل املفتوح الذي يتكون من  30ع�ضو ًا
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،يف كانون الثاين
(يناير) ُ ،2013
وك ِّلف باتخاذ قرار يف �ش�أن �أ�ساليب
العمل ،مبا يف ذلك �أ�شكال التمثيل الكامل للجهات
املعنية واخلربات ذات ال�صلة من �أجل �أن تكون �أهداف

�أق��ر امل�ؤمتر باقرتاب انتهاء التاريخ امل�ستهدف لتحقيق
وبالتقدم املتفاوت يف
الأهداف الإمنائية للألفية يف 2015
ّ
احلد من الفقر يف خمتلف املناطق ،والزيادة امل�ستمرة يف

انت�شار الفقر املدقع على �أ�سا�س خط الفقر الدويل البالغ  1.25دوالر يومي ًا يف املنطقة العربية
ومناطقها الفرعية
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مالحظة :معدالت الفقر التي تقا�س وفق خط الفقر الدويل البالغ  1.25دوالر يومي ًا هي عدمية الأهمية بالن�سبة �إىل بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي.
امل�صدرUN and LAS, 2013. :
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التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
التنمية امل�ستدامة �أكرث �شمولية ومو�ضوعة على �أ�سا�س
تنوع وجهات النظر واخلربات.
من خالل �سل�سلة من اجلل�سات على مدى – 2013
 ،2014وم�ساهمات من جهات متثل جميع مناحي
املتقدمة
احلياة عملي ًا ،مبا يف ذلك ممثلون من البلدان
ّ
والبلدان النامية واملنظمات الدولية وف��رق اخل�براء
والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية� ،أنهى فريق
وقدم اقرتاحه حول �أهداف التنمية
العمل املفتوح مهمته ّ
امل�ستدامة ،التي اعتمدتها قمة الأمم املتحدة يف �أيلول
(�سبتمرب)  2015من �ضمن �إطار �أجندة التنمية ملا بعد
 .2015وي�صف ملحق التقرير �أهداف التنمية امل�ستدامة
الـ  ،17م�صحوبة بـ 169مق�صد ًا .وهذه الأهداف �شاملة
وطموحة ،و�أو�سع نطاق ًا من الأهداف الإمنائية للألفية،
تقدمها ونتائجها يف ر�سم الطريق لتنفيذ
و�سي�ساعد ّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة كما هو من�صو�ص عليها يف
«حتويل عاملنا – الأجندة  2030للتنمية امل�ستدامة».
وه��ي ،بني �أم��ور �أخ��رى ،تعيد الت�أكيد يف الهدف الـ
 13على «اتخاذ �إجراءات عاجلة للت�صدي لتغري املناخ
و�آثاره» ،يف حني �أنها «تعرتف ب�أن اتفاقية الأمم املتحدة
الإط��اري��ة يف �ش�أن تغري املناخ هي املنتدى احلكومي
الدويل الأ�سا�سي للتفاو�ض يف �ش�أن اال�ستجابة العاملية
لتغري املناخ» (امللحق).
ملكافحة العواقب ال�سلبية لتغري املناخ وت�أثريه الأخطر على
ارتفاع درج��ات احل��رارة يف العامل ،تو�صل م�ؤمتر الأمم
املتحدة لتغري املناخ يف باري�س �إلى اتفاقية يف كانون الأول
(دي�سمرب)  2015للحد من ارتفاع معدل درجات احلرارة
العاملية عند �أقل من درجتني مئويتني بحلول نهاية القرن.
هذه االتفاقية هي يف غاية الأهمية لتحقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ،ب�سبب روابطها املت�شابكة معها.
«فاتفاقية مناخية قوية تدعمها �أفعال على �أر�ض الواقع
�ست�ساعدنا يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للق�ضاء
على الفقر ،وبناء اقت�صادات �أقوى و�أكرث �أمن ًا و�صحة،
وجمتمعات �أكرث مالءمة للعي�ش يف كل مكان .هناك
 12من �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ 17تنطوي مبا�شرة
على اتخاذ �إج��راء يف �ش�أن تغري املناخ ،بالإ�ضافة �إلى
امتالك تغري املناخ هدف ًا خا�ص ًا به» (UN, Sustainable
.)Development Goals

ز� .أهداف التنمية امل�ستدامة والبلدان العربية
«�أه���داف التنمية امل�ستدامة» هي خليفة «الأه��داف

التقدم املحرز يف هذه
الإمنائية للألفية» ،و�ستبني على
ّ
التقدم املتعلق
الأخرية .لي�س هذا فح�سب ،بل �إن م�ستوى ّ
بالأهداف الإمنائية للألفية �سي�شكل الطريق �إلى �أهداف
التنمية امل�ستدامة� ،سواء جلهة نطاق الأجندة التي �ستُنفَّ ذ
واملوارد املطلوبة لتنفيذها.
التقرير املرحلي الرابع والأخري 2يف �ش�أن الأهداف الإمنائية
للألفية يف املنطقة العربية� 3صدر يف العام  ،2013قبل
�سنتني من املوعد املحدد للأهداف الإمنائية للألفية،
التقدم املحرز يف الأهداف
�أي العام  .2015وقد نظر يف ّ
الإمنائية للألفية بني العامني  1990و .2012وتبني «�أن
تقدم ًا ملحوظ ًا نحو بع�ض الأهداف
املنطقة العربية حققت ّ
الإمنائية للألفية .لكن الإجن��ازات متفاوتة .فاملنطقة
تتخلف يف بع�ض الأهداف املهمة ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة
مبكافحة اجلوع .وكانت للتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية منذ العام  2010ت�أثريات كبرية ،مبا يف ذلك
وقف مكا�سب الأهداف الإمنائية للألفية يف بع�ض بلدان
تقدم ًا متخلفة على
املنطقة �أو عك�سها .وتظل البلدان الأقل ّ
عدة جبهات» (.)UN and LAS, 2013
انخف�ضت ن�سبة الفقر املدقع يف املنطقة العربية ب�شكل كبري
من  5.5يف املئة يف العام � 1990إلى  4.1يف املئة يف العام
 ،2010لكن هذه الن�سبة ارتدت مرة �أخرى ،لت�صل �إلى 7.4
يف املئة يف العام  2012كما هو مبني يف ال�شكل .1
بناء على الن�سب املقدرة يف ال�شكل  ،1زاد عدد الأفراد
الواقعني حتت الفقر املدقع واجلوع من نحو  12مليون ًا
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مقدمةمفهوم التنمية امل�ستدامة
ن�شوء
يف العام � 1990إلى نحو  27مليون ًا يف العام .2012
وعلى الرغم من �أن البلدان العربية كانت تخطو خطوات
التقدم يف
كبرية يف احلد من الفقر ،انعك�س االجتاه نحو ّ
بع�ض البلدان ب�سبب التحول وال�صراعات ال�سيا�سية.
التقدم يف �سورية
مث ًال ،اندثر عقد  2007 – 1997من ّ
من جراء ال�صراع .وقُ ِّدر الفقر املدقع يف �سورية بـ7.9
يف املئة يف العام  1997وانخف�ض �إلى  0.3يف املئة يف
العام  ،2007لكنه ارتفع مرة �أخرى �إلى  7.2يف املئة يف
.)UN and LAS, 2013( 2013 – 2012
وهكذا تلتزم البلدان العربية ب�أهداف التنمية امل�ستدامة
تقدم غري كاف نحو الأهداف الإمنائية للألفية،
على خلفية ّ
و�صراعات جارية ،وعدم ا�ستقرار �سيا�سي يف بع�ض منها.
«والتنمية يف املنطقة العربية ال ميكن معاجلتها ب�شكل
منف�صل عن الواقع الإقليمي .فمع ا�ستمرار االحتالل
الإ�سرائيلي لفل�سطني ،تعاين املنطقة من االحتالل الوحيد

املتبقي يف التاريخ احلديث .وال تزال ال�صراعات وعدم
اال�ستقرار يف املنطقة العربية ترهق احلياة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية» (.)UN and LAS, 2013
�إن تعزيز �آف��اق �إح��راز تقدم مطرد نحو �أه��داف التنمية
امل�ستدامة يف البلدان العربية يعتمد �إلى حد كبري ،بني
�أمور �أخرى ،على تبني ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية مع
االع�تراف الكامل بالروابط الوثيقة القائمة بني الأبعاد
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للتنمية امل�ستدامة،
مبا يف ذلك �إيالء االعتبار الواجب الطالق املنافع التنموية
املرتتبة على التعاون والتكامل الإقليميني .ومع ذلك،
حتتاج البلدان العربية التي تعاين من �صراعات �إلى بذل
جهود مركزة ا�ستثنائية لبناء ال�سالم وا�ستعادة اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،من �أجل �إن�شاء بيئة مبقدورها توفري الظروف
املالئمة لتنفيذ �أجندة التنمية ملا بعد  2015وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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الق�سم 3

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
يواجه حتقيق التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية
التحديات ،منها:
�سل�سلة من
ّ

 .1اال�ضطرابات ال�سيا�سية واحلروب وال�صراعات
ت�شهد املنطقة العربية منذ �أوائ���ل ال��ع��ام 2011
ا�ضطرابات �سيا�سية يتوقّ ع �أن تكون لها عواقب بعيدة
الأثر على التنمية امل�ستدامة واالنتقال �إلى االقت�صاد
الأخ�ضر .ويف العام � ،2015ص ّنفت املنطقة العربية
ب�أنها اجل��زء ال ّ
أق��ل �سالم ًا يف العامل ،حيث تعاين
حدة
وا�شتداد
لفل�سطني
إ�سرائيلي
من االحتالل ال
ّ
ال�صراعات يف العراق وليبيا و�سورية واليمن وقد
مت االع�تراف بذلك يف الإط��ار اال�سرتاتيجي العربي
للتنمية امل�ستدامة ،ال��ذي ي��ح� ّ�دد ال�سالم والأم��ن
واال�ستقرار ال�سيا�سي باعتبارها عوامل متكينية
�ضرورية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

 .2ندرة املوارد الطبيعية وتق ّلبها
حتديات
ت�شكل املياه والطاقة والأر�ض ال�صاحلة للزراعة ّ
رئي�سية للتنمية يف املنطقة العربية .وت�شكّ ل ندرة املياه
لتغي املناخ،
واجلفاف ،اللذان تفاقمهما الآثار املحتملة رّ
واعتماد املنطقة العربية على �أن��واع الوقود الأحفوري
لتلبية احتياجاتها من الطاقة ،التي تت�سم بانخفا�ض
حتديات رئي�سية �أمام االنتقال �إلى االقت�صاد
الكفاءةّ ،
الأخ�ضر .وما يزيد من �صعوبة ذلك التعر�ض ال�شديد
امل�صدرة وامل�ستوردة للنفط على حد �سواء لتق ّلبات
للبلدان
ّ
ال�سوق النفطية.

 .3تهديدات الأمن الغذائي
تت�أثّ ر البلدان العربية �سلب ًا بتق ّلب �سوق الغذاء العاملية،
بالإ�ضافة �إلى االعتماد على املنتجات الغذائية امل�ستوردة
لتغطية ما بني  50و 100يف املئة من احتياجاتها
الغذائية ،مبا يف ذل��ك القمح ال��ذي ميثّل املح�صول
اال�سرتاتيجي الرئي�سي يف املنطقة .وت�ستورد البلدان
اخلليجية  100يف املئة من االحتياجات الغذائية
تعر�ض ًا للمخاطر من البلدان غري
الأ�سا�سية ،لكنها �أقل ّ
امل�صدرة للنفط يف املنطقة بف�ضل الإيرادات الفائ�ضة التي
ّ
ً
ّ
تعر�ضا لتقلب �أ�سعار
يحقّ قها قطاع النفط .و�أكرث البلدان ّ
معدالت الفقر ن�سبي ًا،
الغذاء هي تلك التي ترتفع فيها ّ
ويتعر�ض الأمن الغذائي
مثل العراق وفل�سطني واليمن.
ّ
�أي�ض ًا للتهديد الناجم عن تدهور الأر�ض وندرة املياه وعدم
كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة.

 .4تغيرّ املناخ و�أحداث الطق�س املتط ّرف
املنطقة العربية مثال رئي�سي على الآث��ار ال�سلبية
لتغي املناخ على عدد من امل�ستويات االجتماعية
رّ
واالقت�صادية والبيئية .و�ستت�أثّ ر البلدان العربية ت�أثّ ر ًا
بتغي املناخ ،ال �سيما �أن ارتفاع م�ستويات
مبا�شر ًا
رّ
�سيهدد الأ���ص��ول االقت�صادية والطبيعية
البحر
ّ
ح��دة ن��درة املياه
للمناطق ال�ساحلية ،و�ستزداد
ّ
التنوع البيولوجي ت�أثّ ر ًا
وتدهور الأر�ض ،كما �سيت�أثّ ر
ّ
حاد ًا� ،إذ �سيفقد
�سلبي ًا .و�سيكون الت�أثري االجتماعي ّ
العمال وظائفهم يف الزراعة و�صيد ال�سمك،
كثري من ّ
حتول العامل �إلى
وبع�ض ال�صناعات النفطية نتيجة ّ
املرجح �أن تعادل
م�صادر الطاقة
ّ
املتجددة .غري �أن من ّ
املتجددة تلك التي
الطاقة
ت�ستحدثها
الوظائف التي
ّ
تفقد يف الزراعة وال�صناعة النفطية .و�سيكون الت�أثري
حدة ،لأنها
أ�شد ّ
االقت�صادي يف البلدان املنتجة للنفط � ّ
تعتمد اعتماد ًا رئي�سي ًا على �إي��رادات ت�صدير النفط
حتول العامل �أكرث �إلى م�صادر الطاقة
والغاز .وكلما ّ
املتجددة ،ف�ستعاين تلك البلدان معاناة �شديدة
ّ
قدم تراجع �أ�سعار النفط يف
وقد
).
ASFSD,
2015
(
ّ
ال�سنوات الأخ�يرة ،والإ�شارة القوية التي وردت �إلى
تغي املناخ يف م�ؤمتر الأطراف
الأ�سواق من اتفاقية رّ
احل��ادي والع�شرين يف باري�س� ،إ�شارة قوية حثّت
امل�صدرة للنفط على �إطالق تغيريات عميقة
البلدان
ّ
لإعادة الهيكلة وتنويع االقت�صاد.

 .5اال�ستهالك والإنتاج غري امل�ستدامني
�ساهمت التغيرّات الدميوغرافية ،وارتفاع العمران
احل�ضري ،وتغيرّ �أمناط احلياة ،و�سيا�سات الدعم،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،يف بروز �أمناط ا�ستهالكية
غري م�ستدامة يف املنطقة العربية ،وهي �إحدى �أكرث
املناطق حت�ضرا يف العامل .ففي �سنة  ،2010بلغ
تعداد ال�سكان العرب  352مليون ن�سمة ،يعي�ش 56
يف املئة منهم يف املدن .وبحلول �سنة � ،2050سي�صل
تعداد ال�سكان �إلى  646ن�سمة ،يعي�ش  68يف املئة
النمو ال�سكّ اين
ويعد
منهم يف املناطق احل�ضرية.
ّ
ّ
ال�سريع والهجرة من املناطق الريفية �إلى احل�ضرية
من العوامل الرئي�سية التي �ساهمت يف ارتفاع الطلب
على الطاقة وامل��وارد الطبيعية الأخ��رى يف املنطقة
ت�سببت �إي���رادات ت�صدير امل�شتقات
العربية .وق��د
ّ
النفطية يف حدوث تغيرّات كبرية يف �أمناط احلياة
امل�صدرة للنفط ،مثلما
و�أمناط اال�ستهالك يف البلدان
ّ
حدث يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.
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 .6النم ّو ال�سكاين
يتباين تعداد ال�سكان يف املنطقة العربية بني القليل كما
يف كل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي (ما عدا الوافدين)
با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية ،والكثري كما يف حالة
م�صر التي ت�ست�أثر بنحو  30يف املئة من �إجمايل ال�سكان
العرب .وقد ارتفع تعداد ال�سكان يف البلدان العربية بن�سبة
 2.2يف املئة بني عامي  2005و ،2015ما مي ّثل قوة
دافعة رئي�سية للطلب على املوارد الطبيعية املحدودة.

 .7الدعم الكبري للطاقة واملياه والغذاء
تتميز املنطقة بالدعم ال�شديد لبع�ض ال�سلع واخلدمات،
ّ
امل�بررات :يف البلدان
من
نوعني
على
بناء
ذلك
ويحدث
ّ
امل�صدرة للنفط ،يراد بدعم �أ�سعار الطاقة �إتاحة ت�شارك
ّ
املواطنني يف ثروة امل��وارد الطبيعية لبلدانهم كما هي
احلال يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .وينعك�س
معدالت احل�صول على الكهرباء .من
ذلك يف ارتفاع ّ
ناحية �أخرىُ ،ي�ستخدم الدعم كو�سيلة لتوفري خدمات

الطاقة ال�ضرورية للفقراء يف البلدان ذات املوارد ال�شحيحة
مثل م�صر واملغرب و�سورية .وقد �شكّ ل دعم الطاقة عائق ًا
رئي�سي ًا �أمام حت�سني كفاءة الطاقة يف املنطقة العربية،
املتجددة .وقد اتخذت العديد من
واالرتقاء ب�سوق الطاقة
ّ
ً
البلدان العربية م� ّؤخرا خطوات جريئة لإ�صالح �أ�سعار
الطاقة واملياه.
اعتمدت جامعة الدول العربية منذ م�ؤمتر ريو دي جانريو
عدد ًا كبري ًا من اال�سرتاتيجيات ملعاجلة خمتلف ق�ضايا
التنمية امل�ستدامة .وعك�ست هذه اال�سرتاتيجيات ،التي
حظيت بدعم عدد من الإعالنات ال�سيا�سية ،االلتزامات
ال�سيا�سية للبلدان العربية بالتنمية امل�ستدامة .مع ذلك
التحول من البيانات ال�سيا�سية �إل��ى التنفيذ على
ف��إن
ّ
الأر�ض كان بطيئ ًا .وجت ّلى هذا الو�ضع يف اال�ضطرابات
والقالقل ال�سيا�سية يف كل �أنحاء املنطقة .وعلى الرغم
النمو االقت�صادي يف املنطقة كانت مقبولة
من �أن ّ
معدالت ّ
يف ما بعد �إ�صالحات ت�سعينات القرن الع�شرين ،وعلى
الرغم من املكا�سب الكبرية املتحقّ قة يف التنمية الب�شرية
وال�صحة) كما يظهر يف التقرير
(ال �سيما يف التعليم
ّ
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الق�سم 3

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة

الإطار 1

�أمثلة عن ا�سرتاتيجيات التنمية التي مت �إقرارها حديث ًا يف البلدان العربية
•ر�ؤي��ة قطر الوطنية  )2009( 2030وا�سرتاتيجية التنمية
الوطنية 2016-2011
•ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية )2016( 2030
•ر�ؤي��ة الإم���ارات  ،2021والأج��ن��دة الوطنية لدولة الإم��ارات،
واال�سرتاتيجية الوطنية للنم ّو الأخ�ضر ،والر�ؤية االقت�صادية
 2030لإمارة �أبوظبي
•خطة ال�صمود الوطني  2016-2014ل�ل��أردن ،وال��ر ؤ�ي��ة
الوطنية ( 2030قيد الإعداد)
•اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة يف لبنان (قيد الإعداد)
• ر�ؤية البحرين )2007( 2030
•ا�سرتاتيجية التنمية لتون�س اجلديدة ( ،)2012اال�سرتاتيجية

امل�صدر:

الوطنية للتنمية امل�ستدامة ،)2014( 2020-2016
والوثيقة التوجيهية ملخطط التنمية 2020-2016
(قيد الإعداد)
•خطة التنمية الوطنية لل�سنوات  2014-2010يف العراق
• ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة  -م�صر 2030
•اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ()2015-2005
يف اجلزائر ،واخلطة اخلم�سية ()2014-2010
•ورقة اال�سرتاتيجية املرحلية خلف�ض الفقر ( )2012يف ال�سودان
•ورقة ا�سرتاتيجية خف�ض الفقر ( )209يف جيبوتي
•اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة ()2015
يف املغرب

ESCWA, 2015d

العـربي اخلـا�ص بالأهداف الإمنائية للألفية (UN & LAS,
 ،)2013ف�إن الثورات العربية التي ُ�س ِّميت «الربيع العربي»
�أظهرت �أن التنمية االقت�صادية غري كافية ،و�أن التنمية
والتقدم احلقيقي ال يتع ّلقان بخلق الرثوة فح�سب ،و�إمنا
ّ
�أي�ض ًا باال�ستدامة ،وتوزيع الرثوة ،والإدماج االجتماعي،
وامل�ؤ�س�سات القوية ،وامل�شاركة ال�سيا�سية القوية (ESCWA,
 .)2014وثمة اعرتاف ب�أن الأ�سباب اجلذرية للثورة تكمن
�أ�سا�س ًا يف الإخفاقات االجتماعية االقت�صادية واحلوكمية
التي � ّأدت �إلى تفاقم عدم امل�ساواة ،ون�شوء جماعات �سكانية
ال�شبان املتع ّلمني من
متع ّلمة ولكن م�ستاءة ،وبخا�صة
ّ
الطبقة الو�سطى (.)ILO & UNDP, 2012

يف غ�ضون ذل���ك ،و�ضعت بع�ض ال��ب��ل��دان العربية
ا�سرتاتيجيات وطنية للتنمية امل�ستدامة ،ت�تراوح من
خا�صة كاالقت�صاد الأخ�ضر وا�ستئ�صال الفقر �إلى
�أهداف ّ
نطاق �أو�سع ي�شمل الطيف ب�أكمله (الإطار .)1
وعلى �سبيل املثال ،بد�أت م�صر بالفعل اتخاذ �إج��راءات
ملمو�سة مل�أ�س�سة الأهداف الإمنائية للألفية .وت�شمل هذه
الإجراءات املبكّ رة برنامج الإ�سكان االجتماعي الذي �أطلق
م� ّؤخر ًا ،ويهدف �إلى حت�سني قدرة الأ�سر املنخف�ضة الدخل
على اقتناء م�سكن ر�سمي ويتوقّ ع �أن ي�صل �إلى �أكرث من
 3.6مليون م�ستفيد يف الفئات املنخف�ضة الدخل ،للحلول
حمل � 150ألف وحدة �سكنية يف الأحياء الفقرية .ومن
الأمثلة الأخرى �إن�شاء جلنة وزارية وطنية لتن�سيق تنفيذ
الأه��داف الإمنائية للألفية ومتابعتها ،و�إن�شاء وحدة
التنمية امل�ستدامة �ضمن اجلهاز املركزي للإح�صاء ملراقبة

وتقييم تنفيذ الأه��داف الإمنائية للألفية ور�ؤي��ة م�صر
)Egypt, 2016( .2030
وهكذا ف�إن نقطة انطالق البلدان العربية لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة هي امل�ستوى الذي بلغته يف حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية .وثمة اختالفات ملحوظة يف
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف املنطقة .فقد حقّ قت
تقدم ًا قوي ًا يف معظم امل� ّؤ�شرات ،مثل
بع�ض البلدان ّ
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،يف حني �شهدت بلدان
تقدم ًا حمدود ًا �أو معدوم ًا .وحققت البلدان الأقل
�أخرى ّ
منو ًا� ،إ�ضافة �إلى العراق وفل�سطني� ،أدنى معدالت الأداء،
نتيجة لظروفها اخلا�صة .ومن �أب��رز �إجن��ازات املنطقة
التقدم نحو �أهداف التعليم وال�صحة ،وتو�سيع الو�صول
ّ
املح�سن .ويعني ذلك �أن املنطقة
ال�صحي
ال�صرف
�إلى
ّ
بتحديات التنمية امل�ستدامة التي
يف موقف جيد للوفاء
ّ
تنتظرها� .أما يف اجلانب ال�سلبي ،ف�إن املنطقة ال تزال
دون هدف خف�ض نق�ص التغذية بنحو  20يف املئة ،ويف
توفري الو�صول �إلى مياه ال�شرب .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
الفجوة بني البلدان العربية الغنية والفقرية تظهر يف
امل� ّؤ�شرات ال�صحية بو�ضوح.

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
ي�ستفيد هذا الق�سم من نتائج وا�ستنتاجات التقارير
ال�سابقة للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ملناق�شة خمتلف
اخليارات املتاحة للبلدان العربية على طريق حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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 .1الفقر والزراعة والأمن الغذائي
حتديات هائلة لتحقيق هديف
تواجه البلدان العربية ّ
الق�ضاء على اجلوع و�سوء التغذية ،بينما تدير مواردها
الطبيعية وت�ستخدمها بطريقة م�ستدامة بيئي ًا .ويخ�ضع
معدالت
حاد ،بالنظر �إلى ارتفاع ّ
الطلب على الغذاء ل�ضغط ّ
متو�سطه ال�سنوي  2.2يف املئة،
النمو ال�سكاين ،الذي يبلغ
ّ
ّ
والتغيات ال�شديدة
معدل العمران احل�ضري،
وارتفاع ّ
رّ
يف �أمناط اال�ستهالك .ويف الوقت نف�سه ،ت�شكّ ل قاعدة
معدل الإنتاج
املوارد الطبيعية املحدودة
ّ
واله�شة وانخفا�ض ّ
الزراعي قيود ًا رئي�سية على الإمداد بالغذاء .وك�شف تقرير
املنتدى العربي للبيئة والتنمية � 2015أن املنطقة العربية
�شهدت ارتفاع ًا يف عدد امل�صابني ب�سوء التغذية وانت�شار
نق�ص التغذية .وتعاين غالبية البلدان يف املنطقة من
العبء املزدوج ل�سوء التغذية :ا�ستمرار نق�ص التغذية مع
ارتفاع ن�سب زيادة الوزن ،وال�سمنة ،والأمرا�ض املزمنة ذات
ال�صلة بالنظام الغذائي مع اختالف املقايي�س تبع ًا مل�ستوى
التنمية االقت�صادية يف البلدان املختلفة.
ويرمي الهدف الثاين للتنمية امل�ستدامة �إلى «الق�ضاء على
املح�سنة وتعزيز
اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية
ّ
الزراعة امل�ستدامة» (امللحق).

�أ .حالة الزراعة والأمن الغذائي
مهم للعديد من البلدان العربية ،حيث
الزراعة قطاع ّ
�أ�سهم بن�سبة  33.8يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف
ال�سودان يف �سنة ( 2013ال�شكل  .)2وت�سعى املنطقة
العربية �إلى حتقيق م�ستوى �أعلى من االكتفاء الذاتي
الغذائي ،وتعزيز الأمن الغذائي ،وامل�ساهمة يف التوظيف
( 22يف املئة من القوة العاملة العربية) ،وال�صادرات (60
من �إيرادات ال�صادرات غري النفطية) ،وال�صناعة.
تتوخى ال�سيا�سات الزراعية حتقيق الأمن الغذائي ،ما
ّ
تو�سع الأرا�ضي املزروعة ،واعتماد نظم الإنتاج
إلى
�
�أدى
ّ
املكثّف ،واال�ستثمار يف الآالت الزراعية واملواد الكيميائية
حت�سنت
الزراعية .ومع �أن الإنتاجية الزراعية العربية
ّ
يف العقود الأخرية ،فقد ا�ستمر العجز التجاري يف ال�سلع
الزراعية الذي يبلغ  4.5يف املئة� ،أو ما يقرب من 70.4
مليار دوالر يف �سنة LAS, AFESD, AMF,( 2012
 )2014ويتفاوت االكتفاء الذاتي الغذائي على نحو وا�سع
يف املنطقة العربية .ويراوح على م�ستوى البلدان بني 9.9
يف املئة يف قطر و 86.8يف املئة يف ال�سودان ،كما يبينّ
اجلدول .2

من الناحية الإقليمية ،كانت البلدان العربية �شبه مكتفية
ذاتي ًا يف الفاكهة ،واخل�ضر ،وال�سمك ،لكن بلغت ن�سبة
اكتفائها الذاتي  45.55يف احلبوب ،و 54.35يف الزيوت
والدهون ،و 36.85يف ال�سكر عام  2011كما يبينّ
اجلدول .3
الري و�إنتاج
تتميز بتدنيّ كفاءة
تظل الزراعة ،التي
ّ
ّ
املحا�صيل ،امل�ستخدم الأ�سا�سي للمياه العذبة يف املنطقة،
م�ستهلكة نحو  84يف املئة من املوارد املتاحة (ال�شكل .)3
ووفق ًا ملنظمة الأغذية والزراعة ،تكون البلدان يف و�ضع
حرج �إذا ا�ستهلكت �أكرث من  40يف املئة من مواردها املائية
املتجددة يف الزراعة ،وميكن تعريفها ب�أنها جمهدة مائي ًا
ّ
�إذا ا�ستخرجت  20يف املئة من مواردها .وبناء على ذلك،
ميكن تعريف  19دولة عربية ب�أنها جمهدة مائي ًا ،لأن
املتجددة لديها
معدالت ما ت�ستخرجه حالي ًا من موارد املياه
ّ
ّ
املعينة بكثري (.)FAO, 2015
للزراعة يتجاوز احلدود ّ
تقدم ًا نحو بع�ض
على الرغم من �أن املنطقة العربية �أحرزت ّ
الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إنها تتخ ّلف يف العديد من
املهمة ،ال �سيما تلك املتع ّلقة مبكافحة اجلوع.
الأه��داف ّ
ً
وهي متخ ّلفة جدا عن الوفاء بغاية تخفي�ض ن�سبة ال�سكان
الذين يعانون من نق�ص التغذية �إلى الن�صف .فقد ارتفعت
ن�سبة الأ�شخا�ص دون امل�ستوى الأدنى من ا�ستهالك الطاقة
الغذائية من  13.9يف املئة عام � 1991إلى  15.3يف املئة
عام ( 2011ال�شكل � ،)4إذ قفز عدد الأ�شخا�ص الذين
يعانون من نق�ص التغذية من  30مليون ًا �إلى ما يزيد على
النمو ال�سكاين
 50مليون ًا ،ويرجع ذلك بالدرجة الأولى �إلى ّ
ال�سريع .وارتفع نق�ص التغذية من  6.4يف املئة عام 1991
�إلى  10.3يف املئة عام  2011يف بلدان امل�شرق ،يف حني
�أنه انخف�ض يف املناطق الأخرى.
ي�شكّ ل نق�ص التغذية مع�ضلة خا�صة يف ت�سعة بلدان
عربية ،ت�ست�أثر مع ًا بنحو  40.4مليون ًا من الأ�شخا�ص الذين
يعانون من نق�ص التغذية يف املنطقة (اجلدول  .)4ويبلغ
انت�شاره �أق�صاه يف جزر القمر وال�صومال ،حيث يعاين منه
معدالت عالية
�أكرث من  60يف املئة من ال�سكان ،لكن توجد ّ
من الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص التغذية ت�صل �إلى
نحو  30يف املئة يف العراق وفل�سطني وال�سودان واليمن.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن نق�ص التغذية يرتبط بانت�شار اجلوع
وم�ستويات الأمن الغذائي غري الكافية ،اللذين ال يزاالن
التحديات احلرجة يف املنطقة.
من
ّ
التحديات يف املنطقة ،وي�شهد تزايد ًا منذ
الفقر من �أكرب
ّ
�سنة  2010ب�سبب العديد من العوامل ،مبا يف ذلك تدهور
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التقدم املتحقّ ق �أ�سا�س ًا يف م�صر والأردن
وذلك ب�سبب
ّ
و�سورية .ولكن معظم البيانات والتوقّ عات احلديثة تُظهر
يقدر وقوع
ب�أنه رمبا يتجاوز الآن م�ستوى عـام � ،1990إذ ّ
الفقر املدقع عـام  2012بنحو  7.4يف املئة (ال�شكل .)5
معدل للفقر
منو ًا يف املنطقة �أعلى ّ
ّ
وت�سجل البلدان الأقل ّ
املدقع ،وقد ارتفع من  13.9عـام � 1990إلى  21.6عـام
 .2012و�شهد الو�ضع تدهور ًا �أكرب بالت�أكيد بني 2012
و 2016نتيجة االنت�شار الوا�سع للحروب وال�صراعات التي
وت�سببت يف نزوح
�أحالت مناطق �إنتاجية وا�سعة �إلى خراب
ّ
ماليني الأ�شخا�ص وحتويلهم �إلى الجئني.

ال�سالم والأو�ضاع الأمنية ،و�شبكات الأمان االجتماعية
ويحدد
ال�ضعيفة ،وعدم القدرة على خلق فر�ص العمل.
ّ
ويغي كثري ًا معدالت الفقر يف البلدان
تعريف الفقر
رّ
العربية .فبتغيري خط الفقر من  1.25دوالر �إلى دوالرين
معدالت الفقر يف املنطقة من
( )2و 2.75دوالر ،ترتفع ّ
 4يف املئة �إلى  19يف املئة و 40يف املئة على التوايل.
ميزة
ويعد هذا االرتفاع املذهل يف ّ
ّ
معدل الفقر خا�صية ّ
4
للمنطقة العربية مقارنة باملناطق الأخ��رى يف العامل
(.)ESCWA, 2015b
باعتماد خط الفقر  1.25دوالر يف اليوم بلغ معدل الفقر يف
املنطقة  4يف املئة فقط يف �سنة  .2010غري �أن الإجنازات
معدل
اخلا�صة بالفقر ال ترتبط بامل� ّؤ�شرات الأخ��رى مثل ّ
يعد من مظاهر الفقر.
نق�ص التغذية ،ال��ذي ميكن �أن ّ
واملنطقة العربية يف الواقع هي املنطقة الوحيدة يف العامل
التي �شهدت ارتفاع ًا لل�سكان الذين يعانون من نق�ص
التغذية .وقد انخف�ض الفقر املدقع يف املنطقة العربية من
 5.5يف املئـة عـام � 1990إلى  4.1يف املئة عـام ،2010

ال�شكل 2

ب .نحو الأمن الغذائي والزراعة امل�ستدامة
التحديات ،اعتمد القادة العرب �إعالن تون�س
ملعاجلة هذه
ّ
ب�ش�أن التنمية الزراعية امل�ستدامة والأم��ن الغذائي عام
 .2004كما اعتمدت القمة العربية املنعقدة يف الريا�ض
عـام  2007ا�سرتاتيجيـة التنمية الزراعية العربية
امل�ستدامة للفرتة من .2015-2005

م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل ()2013
ال�سودان
جزر القمر
�سورية
اليمن
املغرب
موريتانيا
م�رص
اجلزائر
تون�س
العراق
لبنان
جيبوتي
الأردن
ال�سعودية
ليبيا
عمان
الإمارات
الكويت
البحرين
قطر
0

امل�صدر:

AMF, 2014
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م�ستوى االكتفاء الذاتي الغذائي
ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي

()%

�إجمايل الغذاء

البلد/املنطقة الغرعية

احلبوب

2005

2011

2005

2011

البحرين

12.96

12.81

0.00

0.00

الكويت

28.38

21.68

3.88

2.56

عمان

45.21

34.52

1.17

9.22

قطر

12.18

9.90

3.12

0.37

ال�سعودية

44.52

34.49

26.75

11.15

الإمارات

21.13

18.66

0.85

1.06

جمل�س التعاون اخلليجي

37.40

29.45

20.25

9.12

اليمن

51.53

31.45

22.59

10.92

جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

39.74

29.74

20.54

9.46

العراق

75.34

82.84

55.51

95.42

الأردن

56.26

53.09

5.05

3.66

لبنان

73.23

61.03

18.05

10.96

�سورية

85.23

80.62

74.00

57.98

فل�سطني

81.55

72.26

19.69

10.00

امل�شرق

77.20

75.52

54.86

56.48

م�رص

83.68

78.96

69.63

56.30

ال�سودان

91.15

86.84

75.74

70.59

وادي النيل

85.51

80.80

70.74

59.09

اجلزائر

53.48

70.04

29.88

31.96

ليبيا

44.95

43.09

10.79

7.06

موريتانيا

68.49

70.03

19.17

36.04

املغرب

89.60

80.40

46.09

58.91

تون�س

71.78

68.49

47.82

46.79

�شمال �أفريقيا

66.87

71.58

35.75

43.19

جزر القمر

-

-

-

-

جيبوتي

4.04

2.00

0.00

0.00

ال�صومال

69.17

74.26

32.89

33.00

القرن الأفريقي
البلدان العربية

64.80

63.52

28.46

26.70

70.48

71.69

49.74

45.55
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الإكتفاء الذاتي يف ال�سلع الغذائية ()٪

ال�سلعة الغذائية
احلبوب
ال�سكر
الدهون والزيوت
اللحم
الفاكهة واخل�رض
ال�سمك
ال�سلع الأخرى

املتو�سط
ّ
امل�صدر:

ال�شكل 3

2005

2011

49.74

45.55

38.47

36.85

28.12

54.35

80.80

76.19

98.49

106.19

103.09

98.19

77.78

82.50

70.48

71.69

7%
9%

84%

الزراعة
امل�صدر:

AFED, 2014

أقر تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية ب�ش�أن
ويف حني � ّ
الأم��ن الغذائي يف املنطقة العربية ()AFED, 2014
مبحدودية الأر���ض وندرة املياه ،ف�إنه �أبرز جمموعة من
اخليارات ذات الإمكانيات الكبرية لتعزيز االكتفاء الذاتي
وت�شدد هذه اخليارات على
الغذائي يف البلدان العربية.
ّ
اعتماد ال�سيا�سات الزراعية املالئمة و�أف�ضل املمار�سات
للمحافظة على �سالمة الأر���ض وامل��وارد املائية وقدرتها
احليوية على جتديد خدماتها واملحافظة على ا�ستدامتها.
تركّ ز هذه اخليارات ،على �سبيل املثال ،على تعزيز �إنتاجية
متو�سط العائد عن
املحا�صيل ،وبخا�صة احلبوب حيث يقل
ّ
املتو�سط العاملي يف معظم البلدان العربية .ويف هذا
ن�صف
ّ
ال�صدد ،تكمن احتماالت حتقيق زيادة كبرية يف الإنتاجية
يف املناطق املروية والبعلية يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات
الزراعية ،ومنها اال�ستخدام الأمثل للأ�سمدة ،ومبيدات
املح�سنة ،والتقنيات املبتكرة حلماية
الآف��ات ،والبذور
ّ
الفعالة.
املحا�صيل ،واخلدمات الإر�شادية ّ
يت�سم حت�سني �إنتاجية املياه عرب «زي��ادة املح�صول لكل
ويخ�ص�ص نحو
أهمية حيوية يف ظل ندرة املياه.
قطرة» ب� ّ
ّ
للري
 85يف املئة من املياه امل�ستهلكة يف املنطقة العربية ّ
يبدد نحو  50يف املئة من مياه
املنخف�ض الكفاءة ،حيث ّ
الري ب�سبب االعتماد الكبري على تطبيقات الري التقليدية.
ّ
وثمة حاجة �إلى تقنيات �أكرث حداثة تت�سم بالكفاءة وتوفري
الري.
املياه لتعزيز �إنتاجية ّ
�إن تقليل ال�ضغط على موارد املياه العذبة والبيئة عرب
تعزيز ا�ستخدام مياه ال�صرف املعاجلة بطريقة مالئمة يف
الأن�شطة الزراعية وال�صناعية واملنزلية ،وخف�ض الفاقد

ا�ستخدام املاء بح�سب القطاع

املنازل

ال�صناعة

ESCWA, 2015c

بعد احل�صاد عرب �إن�شاء �سال�سل قيمة غذائية كفوءة،
ميكن �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف تعزيز املوارد املائية وزيادة
الإمدادات الغذائية.
وت�شمل اخل��ي��ارات الأخ���رى تطوير ال�ثروة احليوانية
وامل�صايد .وتوفّ ر �أنظمة �إنتاج املحا�صيل والرثوة احليوانية
املتكاملة جيد ًا على خمتلف امل�ستويات فر�ص ًا لزيادة
والتنوع ،واال�ستدامة االقت�صادية يف
الإنتاج الإجمايل،
ّ
يعد تطوير قطاع امل�صايد عرب احلوكمة
القطاعني .وال ّ
امل�شرتكة ملخزونات امل�صايد يف البلدان العربية �أمر ًا حا�سم ًا
لعافية امل�ستجمعات املائية ب�أكملها فح�سب ،بل �إن توافر
ال�سمك لال�ستهالك كم�صدر للربوتني ميكن �أن يق ّلل
االعتماد على اللحم الأحمر ،وهو �أمر مرغوب لأ�سباب
و�صحية.
اقت�صادية
ّ
يبقى التعاون الإقليمي بني البلدان العربية بناء على
الأف�ضلية الن�سبية يف الزراعة واملوارد املائية خيار ًا رئي�سي ًا
لتعزيز الأمن الغذائي على امل�ستوى الإقليمي.

 .2املياه
املياه حيوية للتنمية االجتماعية االقت�صادية بالإ�ضافة
�إلى دعم النظام البيئي .كما �أن املياه النظيفة وال�صرف
ال�صحي �ضروريان لل�صحة الب�شرية الأ�سا�سية ،يف حني
�أن ثمة حاجة للو�صول �إلى موارد مائية كافية لدعم الزراعة
وال�صناعة والأن�شطة االقت�صادية الأخرى .وي�شمل هدف
التنمية امل�ستدامة رقم  6مقا�صـد «ح�صول اجلميع على
خدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية» ،و«ح�صول
اجلميع على مياه ال�شرب امل�أمونة واملي�سورة التكلفة»،

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
و«ح�صول اجلميع على خدمات ال�صرف ال�صحي املالئمة
وب�شكل من�صف»( .امللحق) وتن�سجم هذه املقا�صد اجلديدة
مع الإق���رار الر�سمي ل�ل�أمم املتحدة ب ��أن حتقيق حقوق
الإن�سان ي�شمل مياه ال�شرب النظيفة وال�صرف ال�صحي.
ويتكرر ورود املياه يف خم�سة من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ّ
ً
والتنوع
املناخ،
بتغي
ا
أي�ض
�
املياه
وترتبط
ع�شر.
ال�سبعة
رّ
ّ
البيولوجي ،والأم��ن الغذائي ،و�أم��ن الطاقة ،وال�صحة،
والعمران احل�ضري ،واال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.

�أ .و�ضع املياه يف املنطقـة العربيـة
أ�شد بروز ًا،
تت�سم املياه يف البلدان العربية ب�أهمية وقيمة � ّ
تعد من �أكرث
لأن معظم هذه البلدان يقع يف منطقة ّ
ويتميز هذا اجلزء
تعر�ض ًا للإجهاد املائي.
ّ
مناطق العامل ّ
ب�شح املطر وتفاوت ت�ساقطه ،مقرون ًا بارتفاع
من العامل ّ
التبخر ،بالإ�ضافة �إلى حمدودية توافر املياه
معدالت
ّ
ّ
املتجددة .وعلى الرغم من �أن املنطقة العربية
العذبة
ّ
ت�شمل نحو  10يف املئة من امل�ساحة الإجمالية للعامل و�أن
�سكّ انه يزيدون على  5يف املئة من �سكان العامل ،ف�إنها
متو�سط الأمطار ال�سنوية
تتلقّ ى  2.1يف املئة فقط من
ّ
املت�ساقطة يف العامل وحتتوي على ن�سبة زهيدة تبلغ
تتجدد �سنوي ًا
 0.3يف املئة من املوارد املائية العاملية التي
ّ
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( .)AFED, 2015وقد �أجرب نق�ص املياه عدد ًا من البلدان
العربية على االعتماد اعتماد ًا �شديد ًا على حتلية املياه
ملجمل احتياجاتها البلدية وال�صناعية �إلى املياه ،حيث
متتلك املنطقة �أكرث من  50يف املئة من ال�سعة العاملية
لتحلية املياه.
التحديات التي تواجه املنطقة العربية ن�سبة
ومن �أكرب
ّ
االعتماد الإجمالية املرتفعة على موارد املياه امل�شرتكة.
ومبا �أن �أكرث من  60يف املئة من موارد املياه ال�سطحية يف
املنطقة تنبع من خارجها ،ف�إن هذه الق�ضية تظل م�صدر
يهدد ا�ستقرار املنطقة و�أمنها الغذائي ،ويعقّ د
قلق رئي�سي ّ
�إدارة املوارد املائية الوطنية وتخطيطها.
ميكن �أن يزيد تغيرّ املناخ و�ضع املياه �سوء ًا يف املنطقة
معر�ض للمخاطر على وجه اخل�صو�ص
العربية ،لأن��ه ّ
بالنظر �إلى ندرة موارد املياه ،وارتفاع م�ستويات اجلفاف،
املهددة بارتفاع من�سوب
وال�سواحل البحرية الطويلة
ّ
البحر .و�سيزيد ارتفاع درجات احلرارة اجلفاف يف املنطقة
مهدد ًا موارد املياه والأر�ض املنتجة.
وت�أثريهّ ،
اخلا�صية
املتجددة لي�س
غري �أن تزايد ندرة موارد املياه
ّ
ّ
الوحيدة للمنطقة .فقد �أ�صبحت املمار�سات غري املالئمة

انت�شار نق�ص التغذية ()٪

املنطقة العربية

البلدان الأقل منو ًا

جمل�س التعاون اخلليجي

املغرب

امل�رشق

0
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الأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص التغذية يف البلدان العربية الت�سعة الأكرث ت�أ ّثراً (باملاليني)

جزر القمر
جيبوتي
العراق
موريتانيا
املغرب
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لإدارة امل��ي��اه ،وال�ستهالك املياه و�أمن���اط الإن��ت��اج غري
العقالنية ،وتدهور جودة املياه يف املنطقة ،من ال�سمات
املميزة بالقدر نف�سه خالل العقود املا�ضية.
ّ
لتلبية ارتفاع الطلب على الغذاء ،منحت العديد من البلدان
العربية الأولوية للأمن الغذائي والتنمية االجتماعية
التو�سع يف الأر���ض الزراعية
االقت�صادية عرب �سيا�سات
ّ
والزراعة املروية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنها مل ت�أخذ
ندرة املياه وكفاءة ا�ستخدام املياه يف احل�سبان .ويف حني
�أن التنمية الزراعية الوطنية وال�سيا�سات الغذائية هي
عدة
التي تدفع ا�ستهالك املياه للأغرا�ض الزراعية ،ف�إن ّ
عوامل تُربز ا�ستهالك القطاع منها� .1 :سيادة �أ�ساليب
الري التقليدية ،ال �سيما الري بالغمر .2 ،ا�ستخراج املياه
ّ
ال�سطحية واجلوفية من دون قيود .3 ،غياب التعرفة املائية
اخلا�صة با�ستخدام املياه يف الزراعة .4 ،زراعة حما�صيل
ت�ستهلك الكثري من املياه.
الري ال�سطحي هو الأ�سلوب الأو�سع ا�ستخدام ًا يف املنطقة
وتقدر بع�ض
وميار�س يف  80يف املئة من امل�ساحة املرويةّ .
الدرا�سات �أن كفاءة الري يف املنطقة العربية منخف�ضة �إلى
م�ستوى  40-30يف املئة ( .)AFED, 2010وي� ّؤدي مثل
هذا الهدر �إلى �ضعف الأداء الزراعي ،والأخطر من ذلك
�إلى ارتفاع ملوحة الرتبة وانخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية
الناجم عن اال�ستهالك املفرط .ويتعينّ على البلدان العربية
�أن تركّ ز جهودها على حت�سني كفاءة املياه يف الزراعة ،حيث
احتماالت توفري املياه �أعلى بكثري مما هي عليه يف �أي من
القطاعات الأخرى.

بلغ الو�صول �إلى م��وارد املياه يف املنطقة العربية 82
يف املئة يف الفرتة املمتدة بني �سنتي  1990و2014
(ال�شكل  .)6وتراجعت القدرة على الو�صول يف بع�ض
البلدان مثل العراق وفل�سطني وال�سودان واليمن .وميكن
التحديات يف هذه البلدان على العموم �إلى
�أن تعزى
ّ
ال�صراعات وعدم اال�ستقرار ،ونق�ص املياه ،والإدارة غري
املالئمة للمياه ،واالفتقار �إلى املوارد املالية ،وعدم كفاية
اال�ستثمار (.)ESCWA, 2015d
ويف الفرتة نف�سها ،ك��ان �أداء املنطقة �أف�ضل ح��ا ًال يف
ال�صحي من الو�صول �إلى املياه .فقد
الو�صول �إلى ال�صرف
ّ
ال�صحي من  64يف املئة
املح�سنة لل�صرف
ّ
ارتفعت التغطية ّ
عـام � 1990إلى  75يف املئة عـام ( 2010ال�شكل ،)7
و�سجلت الزيادات يف معظم البلدان .غري �أن املناطق
ّ
الريفية ال ت��زال مت� ّأخرة ،وبخا�صة يف البلدان الأق� ّ�ل
املح�سن �إال خلم�س
ال�صحي
منو ًا ،حيث ال يتوافر ال�صرف
ّ
ّ
ّ
ال�سكان تقريب ًا .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�صراعات وانعدام
اال�ستقرار يف بلدان مثل ليبيا وال�صومال والعراق و�سورية
ت�سببت يف �إحداث تغيريات وا�سعة� ،إذ ترتب عليها
واليمن ّ
دمار يف البنية التحتية وت�أخري يف اال�ستثمارات اجلديدة.

ب .الطريق �إلى حتـقيق هدف التنمية امل�ستدامة
ال�ساد�س :املياه
ت�سمح ال�سيا�سات املائية يف املنطقة العربية باال�ستخدام
املقيد ملوارد املياه النادرة .وي�شكّ ل انخفا�ض التعريفات
غري ّ
املادية ل�شبكات
املائية خطر ًا على الو�ضع املايل والظروف ّ

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
�إم��داد املياه احل�ضرية والريفية .ومن الدوافع الرئي�سية
للإ�صالح املائي ا�شتداد املناف�سة بني اال�ستخدامات املنزلية
وت�ستحق هذه الق�ضايا درا�سة
والزراعية وال�صناعية.
ّ
مت� ّأنية من قبل �ص ّناع القرار العرب ،الذين يجب عليهم
و�ضع �أط��ر ال�سيا�سات املالئمة لتوجيه عملية الإ�صالح
املائي التي تتط ّلع �إلى امل�ستقبل .ويجب �صياغة �أهداف
ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع املياه ت�شمل �إحداث تغيريات يف
تخ�صي�ص املياه بني القطاعات ،و�إدخال �سيا�سات ت�سعريية
جديدة ،وو�ضع قوانني و�أنظمة جديدة ملعاجلة ا�ستخراج
العامة
املياه اجلوفية ،وو�ضع خطط لتنظيف املجاري املائية ّ
والتلوث (.)AFED, 2010
من النفايات ال�صناعية
ّ

ميكن �أن تتكامل �سيا�سة التخ�صي�ص اجلريئة للمياه،
بناء على مفهوم الإدارة املتكاملة ملوارد املياه ،مع �سيا�سات
النمو غري املرغوب يف املراكز
ا�ستخدام الأرا�ضي لتنظيم
ّ
احل�ضرية املزدحمة بالفعل .وميكن ا�ستخدام احلوافز
يف تخ�صي�ص املياه لت�شجيع ال�صناعات املح ّلية وم�شاريع
الإ�سكان على ا�ستهداف املناطق الفقرية ،حيث ميكن �أن
وتطور الفر�ص االقت�صادية.
ت�ستحدث الوظائف
ّ
�إن الأ�سعار املنخف�ضة والدعم الكبري للخدمات املائية هما
التلوث
�أ�سا�س انعدام الكفاءة وفرط اال�ستخدام و�شدة
ّ
متو�سط �سعر
والتدهور البيئي .وعلى �سبيل املثال ،يبلغ
ّ
املياه الذي تتقا�ضاه احلكومات يف املنطقة  35يف املئة من
كلفة الإنتاج ،و 10يف املئة فقط يف حالة املياه املح ّالة .ويف
حني توجد دعوة منذ وقت طويل لإعادة النظر يف ت�سعري
املياه ،وبخا�صة يف الري ،ف�إنها نادر ًا ما تنفّ ذ ،با�ستثناء
التطورات اجلديدة يف �سيا�سات الت�سعري التي �أعلن
بع�ض
ّ
عنها يف ال�سعودية والإمارات والبحرين والكويت.

على الرغم من الأهمية ال�شديدة جلانب العر�ض ،ف�إن هناك
تقب ًال عام ًا اليوم لفعالية �إدارة الطلب ،ال �سيما حيث تندر
ّ
املياه وتُهدر بال �ضرورة .ورمبا ي� ّؤدي �ضمان اال�ستخدام
الكفوء للإمدادات املتاحة �إلى منافع كبرية ويثبت �أنه �أكرث
مردودية من التدابري التقليدية التي تركز على تلبية
العر�ض (الإم��دادات) .فغالب ًا ما تكون �إدارة الطلب �أقل
فعالية للتكاليف ،لكنها
كلفة ر�أ�سمالية ،وبالتايل �أكرث ّ
تكيف ًا �أي�ض ًا ملعاجلة الأو�ضاع «الطارئة» .ويتط ّلب
�أف�ضل ّ
فعالة لتح�سني �أداء قطاع
ذلك و�ضع مبادئ توجيهية ّ
الزراعة.
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مع �أنه ينظر �إلى الت�سعري باعتباره الطريقة الأكرث فعالية
لت�شجيع املحافظة على املياه ،ف�إن ثمة م�س�ألة حوكمة
كربى تتمحور حول كيفية تزويد العامة باملياه الكافية
وغري املكلفة من منظور حقوق الإن�سان .وتكمن الإجابة
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الق�سم 3

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
يف فر�ض تعرفات ت�صاعدية على مياه ال�شرب وتوزيع املياه
يف الزراعة على �أ�سا�س ح�ص�ص حمددة لرتويج الكفاءة
والإنتاجية واختيار املح�صول وفق قيمته ،وت�سعري املياه
بالكلفة الفعلية يف الأن�شطة التجارية وال�صناعية .وت�ضمن
تعرفات املياه الت�صاعدية تلبية االحتياجات الأ�سا�سية
ي�سعر
�إلى املياه العذبة ب�سعر منخف�ض مدعوم ،يف حني ّ
اال�ستخدام املفرط بتعرفة تعك�س الكلفة الفعلية.
ثمة حاجة يف القطاع الزراعي ،امل�ستهلك الرئي�سي للمياه،
الري .فال
�إلى احلوافز ،ال �سيما املالية ،لتح�سني كفاءة ّ
الري ،مبا يف ذلك اعتماد
بد من �إدارة الطلب على مياه ّ
ّ
التقنيات واملحا�صيل املوفّ رة للمياه .وت�شمل الآليات
االقت�صادية واملالية الرتاخي�ص ،واخل�صومات املرجتعة،
واحل��واف��ز ال�ضريبية ،وال��دع��م امل�ستهدف ،و�ضوابط
الأ�سعار ،وحقوق امل��ي��اه .ويجب �أي�ض ًا تعزيز البحث
والتطوير ذي ال�صلة وا�ستهدافه كما ينبغي.
ملحة �إل��ى تغيري طريقة التفكري واملواقف
وثمة حاجة ّ
واملمار�سات يف املجتمعات العربية عرب رفع الوعي املائي
وتطبيق �أدوات التغيري االجتماعي املالئمة وحوافزه ،ما
ي� ّؤدي �إلى انت�شار ثقافة عدم هدر املوارد املائية �أو تلويثها �أو
الإفراط يف ا�ستخدامها (.)AFED, 2015
جتب تقوية حوكمة املياه يف البلدان العربية ببناء
ال�شراكات مع امل�ستفيدين والقطاع اخل��ا���ص .وعلى
ت�شجع اال�ستثمار امل�شرتك للقطاع اخلا�ص
احلكومات �أن ّ
وجمتمع امل�ستفيدين يف خدمات تو�صيل املياه احلديثة
التي تت�سم بح�سن املراقبة والقيا�س .ويجب تعزيز زيادة
الالمركزية ومتكني جمعيات م�ستخدمي املياه لنقل
امل�س�ؤوليات عن �إدارة اخلدمات املحلية وت�شغيلها �إلى
جمتمعات امل�ستخدمني.
تقر ب�أهمية
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،على البلدان العربية �أن ّ
هدف الو�صول �إلى الفقراء وتو�سيع اخلدمات املائية لكل
املجتمعات ،ال �سيما يف املناطق الريفية .ويجب �أن متنح
الأولوية لتو�سيع اخلدمات املائية �إلى املجتمعات ال�ضعيفة
وت�شجيع امل��ب��ادرات املحلية يف البناء و�إدارة مثل هذه
اخلدمات.

 .3الطاقة
الطاقة �ضرورية للتنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر .مع
يقدر �أن نحو  50مليون عربي ال يزالون حمرومني
ذلكّ ،
من فر�صة احل�صول على خدمات الطاقة امل�ضمونة

واحلديثة .وم��ع �أن��ه مل ينظر يف الطاقة �صراحة يف
الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إن �أهداف التنمية امل�ستدامة
خم�ص�ص ًا وقائم ًا بذاته للطاقة .ويدعو هدف
�شملت هدف ًا
ّ
التنمية امل�ستدامة رقم � 7إلى «�ضمان ح�صول اجلميع
بكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة املوثوقة وامل�ستدامة
واحلديثة» (امللحق) .وال تزال الطاقة يف �صميم اجلهود
العاملية لإح��داث تغيري يف النموذج نحو �أنظمة الطاقة
املنخف�ضة الكربون ،واالقت�صادات اخل�ضراء ،والق�ضاء على
الفقر ،والتنمية امل�ستدامة.

�أ .و�ضع الطاقة يف املنطقة العربية
يلعب قطاع الطاقة دور ًا حا�سم ًا يف تنمية املنطقة العربية
منذ عقود .ووفق ًا ل�صندوق النقد العربي (LAS, AFESD,
� ،)AMF, 2014شكّ ل النفط والغاز نحو  26.5يف املئة من
جمموع الناجت املح ّلي الإجمايل العربي يف �سنة .2013
ومي� ّث��ل القطاع �أك�ثر م��ن  90يف املئة م��ن الإي���رادات
احلكومية يف ليبيا ،والعراق ،والكويت (ال�شكل .)8
مهم ًا يف التنمية االجتماعية
كما �أن ل�صناعة النفط دور ًا ّ
واالقت�صادية للبلدان العربية امل�ستوردة للنفط� ،إذ
العمال،
ت�ستفيد ب�صورة غري مبا�شرة عن طريق حتويالت ّ
والتجارة ،ومتويل امل�شروعات العربية الثنائية �أو امل�شرتكة.
ويقدم قطاع النفط والغاز �أي�ض ًا فر�ص عمل يف التنقيب
ّ
والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع.
ت�شرتك البلدان امل�صدرة وامل�ستوردة للطاقة يف املنطقة يف
التعر�ض املرتفع ملخاطر تق ّلب �أ�سواق امل�شتقات النفطية
ّ
العاملية� ،إذ يرتبط اقت�صاد الفئتني ارتباط ًا قوي ًا ب�أ�سواق
الطاقة العاملية ،وميكن �أن ت�ستفيد �أو تخ�سر من تقلباتها.
�أ�صبحت املنطقة العربية م� ّؤخر ًا من مراكز الطلب الرئي�سية
بالنمو ال�سكاين ،والتنمية
على الطاقة يف العامل ،مدفوعة
ّ
االقت�صادية ،والتغيرّات الهائلة يف �أمناط اال�ستهالك،
ومدعومة بانخفا�ض �أ�سعار الطاقة .ويف العقد املا�ضي
(� ،)2013-2003شهد �إجمايل ا�ستهالك الطاقة الأولية
مبعدل �سنوي يبلغ 5
يف البلدان العربية تزايد ًا مطرد ًا
ّ
ً
املعدل �أعلى قليال يف بلدان
يف املئة يف
املتو�سط ،وكان ّ
ّ
جمل�س التعاون اخلليجي �إذ بلغ  6.3يف املئة (ESCWA,
 .)2015و�ست�ضع هذه االجتاهات يف ا�ستهالك الطاقة
امل�صدرة وامل�ستورة للطاقة على م�سار غري
البلدان العربية
ّ
م�ستدام ،باعتمادها الك ّلي على �أنواع الوقود الأحفوري.
امل�صدرة للطاقة التي تعتمد اقت�صاداتها
بالن�سبة للبلدان
ّ
على �إيرادات ال�صادرات النفطية ،ف�إن ارتفاع اال�ستهالك

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
املخ�ص�ص للت�صدير
املح ّلي يعني انخفا�ض الفائ�ض
ّ
وبالتايل انخفا�ض عوائد ال�صادرات .وذلك من خماطر
التنمية على تلك البلدان لأنها ت�ضعف قدرتها العاملية يف
ّ
ي�ستدل من الرتاجع احلايل لأ�سعار النفط،
ال�سوق ،كما
ما ي�ضع اقت�صادات جمل�س التعاون اخلليجي يف حرج ال
�سابق له .وقد اتخذت اململكة العربية ال�سعودية م� ّؤخر ًا
خطوة جريئة لال�ستعداد حلقبة ما بعد النفط ،ونالت هذه
اخلطوة ا�ستح�سان ًا .فبموجب «ر�ؤي��ة  ،»2030تتط ّلع
اململكة �إلى رفع الإيرادات غري النفطية �ستة �أ�ضعاف لت�صل
�إلى  266بليون دوالر بحلول �سنة  .2030وتهدف الر�ؤية
ح�صته
�إلى منح القطاع اخلا�ص دور ًا �أكرب بكثري ،وتعزيز ّ
يف االقت�صاد لت�صل �إلى  65يف املئة بد ًال من  40يف املئة
(.)Vision 2030, KSA, 2016
النمو احلالية يف ا�ستهالك
معدالت
من ناحية �أخرى ،ف�إن ّ
ّ
الطاقة يف البلدان العربية امل�ستوردة ال�صافية للطاقة
وتعر�ضها ملخاطر تق ّلبات �أ�سواق
�سرتفع فاتورتها الطاقوية ّ
النفط ،ما ي� ّؤدي �إلى انعدام �أمن الطاقة يف امل�ستقبل.
تلبي
ي�سيطر الوقود الأحفوري على �أن��واع الوقود التي ّ
احتياجات البلدان العربية �إلى الطاقة (ال�شكل  .)9و� ّأدى
هذا النمط �إلى جعل بع�ض بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
يف عداد �أكرب البلدان املت�سببة بانبعاثات ثاين �أوك�سيد
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الكربون قيا�س ًا بعدد ال�سكان .وت�ستهلك الطاقة يف �أن�شطة
ال�صناعة ( 29.2يف املئة) ،والنقل ( 26.1يف املئة)،
والقطاعات ال�سكنية والتجارية ( 42.1يف املئة) ،والزراعة
( 2.6يف املئة).
امل�ستهلك الرئي�سي للكهرباء يف املنطقة هما القطاعان
معدل العمران
ال�سكني والتجاري ،مدفوعني بارتفاع ّ
احل�ضري وانخفا�ض �أ�سعار الكهرباء يف البلدان العربية.
ويف �سنة  ،2013ا�ست�أثرا بنحو  60يف املئة من اال�ستهالك
الإجمايل للكهرباء .والأبنية هي امل�ستهلك الرئي�سي
للكهرباء لأغرا�ض الإ�ضاءة ،وتكييف الهواء وخدمات
الطاقة الأخرى.

ب .الو�صول �إلى الكهرباء
�إن الو�صول �إلى خدمات الطاقة احلديثة �أمر �ضروري
لتلبية االحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية ،مثل الطهي
ال�صحة (املياه املنزلية ال�ساخنة
والتربيد والإ�ضاءة وحفظ
ّ
والتهوئة) بالإ�ضافة �إلى توفري الراحة احلرارية (التدفئة
العامة ،والأن�شطة
و�/أو التربيد) ،ودعم التعليم
ّ
وال�صحة ّ
االقت�صادية املرتبطة بالطاقة .ويزيد الو�صول �إلى الكهرباء
املتو�سط
يف املنطقة العربية ( 86.2يف املئة) قلي ًال عن
ّ
العاملي ( 84.6يف املئة) ( .)ESCWA, 2015dووفق ًا

املح�سنة ()٪
الو�صول �إىل موارد املياه ّ
املنطقة العربية
البلدان الأقل منو ًا
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املح�سنة ()٪
الو�صول �إىل خدمات ال�صرف ال�صحي ّ
املنطقة العربية
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لقواعد بيانات وكالة الطاقة الدولية ل�سنة 2013
معدل الكهربة الوطني (ن�سبة ال�سكان
 ،)2015يبلغ ّ
احلا�صلني على خدمات الكهرباء) يف معظم البلدان
العربية نحو  98يف املئة �أو �أك�ثر ،با�ستثناء موريتانيا
وال�سودان واليمن و�سورية.
(IEA,

ي�شري اجل��دول � 5إل��ى �أن  44مليون ن�سمة يف املنطقة
العربية ال يح�صلون على الكهرباء .وي�شكّ ل الو�صول
حتدي ًا تنموي ًا رئي�سي ًا يف البلدان العربية
�إلى الكهرباء ّ
منو ًا (موريتانيا ،وال�صومال ،وال�سودان ،واليمن،
الأقل ّ
ً
وجيبوتي ،وجزر القمر) .وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إلى �أن نحو
 50مليون ن�سمة يعتمدون على الكتلة احليوية للطهي ما
ال�صحة.
ي�شكّ ل خطر ًا كبري ًا على
ّ

ج .كفاءة الطاقة
تتميز املنطقة بانخفا�ض كفاءة الطاقة يف جانبي
ّ
العر�ض والطلب .وتزيد فواقد الطاقة الكهربائية
العربية يف التوليد ،والنقل ،والتوزيع ( 19.4يف املئة)
املتو�سط العاملي ( 8.3يف املئة) ،وتزيد كثري ًا على
على
ّ
متو�سط االحتاد الأوروبي ( 5.8يف املئة) ،ما ميثّل فر�صة
ّ
كبرية لتحقيق وفر يف الطاقة ( .)AFED, 2015كما �أن
االجتاهات احلالية ال�ستخدام الطاقة جتعل االقت�صادات

العربية من بني الأقل كفاءة يف املقارنات العاملية .وتزيد
النمو االقت�صادي ،فقد
منو ا�ستهالك الطاقة على
ّ
�سرعة ّ
النمو ال�سنوي للناجت املحلي الإجمايل نحو
متو�سط
بلغ
ّ
ّ
 4يف املئة يف حني ارتفع الطلب على الطاقة الأولية
�شدة الطاقة
وقدر
متو�سط ّ
والكهرباء نحو  8يف املئةّ .
ّ
الأولية يف املنطقة يف �سنة  2010بنحو  0.2طن نفط
املتو�سط
مكافئ 1000/دوالر ،وهو �أعلى بقليل من
ّ
املتو�سط
العاملي البالغ  0.19و�أعلى بنحو  31يف املئة من
ّ
الأوروبي البالغ  0.14طن نفط مكافئ 1000/دوالر.
من �أ�سباب ارتفاع م�ستوى ا�ستهالك الطاقة يف معظم
البلدان العربية وع��دم كفاءة اال�ستخدام االنت�شار
ويتم دعم
التاريخي لـدعم �أ�سعار الطاقة والوقود.
ّ
مبعـدالت
املنطقـة
الوقود والكهرباء يف معظم بلدان
ّ
تزيد على  50يف املئة من الكلفة االقت�صادية .وقد وفّ ر
االنخفا�ض الذي طر أ� م� ّؤخر ًا على �أ�سعار النفط فر�صة
للعديد من البلدان خلف�ض دعم الوقود �أو �إلغائه ،ومنها
م�صر وال�سعودية والإم��ارات وعمان وقطر والكويت
والبحرين (الإطار  .)2وعلى البلدان العربية �أن تعتمد
�سريع ًا مبادئ االقت�صاد الأخ�ضر ،بف�صل االرتباط بني
النمو وا�ستنزاف امل��وارد .ويجب �أن ت�شمل �أي درا�سة
ّ
لتلبية الطلب املتنامي للمنطقة على الطاقة الرتكيز
على كفاءة الطاقة.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
املتجددة
د .الطاقة
ّ
ثمة �إمكانية كبرية غري م�ستغ ّلة لتطوير تطبيقات الطاقة
املتجددة يف املنطقة العربية ،وبخا�صة الطاقة ال�شم�سية
ّ
املتجددة دور حا�سم
وطاقة الرياح .وميكن �أن يكون للطاقة
ّ
امل�صدرة وامل�ستوردة
يف تعزيز �أمن الطاقة للبلدان العربية
ّ
للم�صدرين و�سيلة
حد �سواء .وت�شكّ ل الطاقة
للنفط على ٍّ
ّ
ّ
م�ستدامة للتنويع االقت�صادي ،تقلل من ا�ستنزاف املوارد
الهيدروكربونية ،وتخفّ ف من الب�صمة الكربونية املرتفعة.
�أما بالن�سبة للبلدان امل�ستوردة ،ف�إن ا�ستغالل موارد الطاقة
املتجددة املحلية يع ّزز �أمن الطاقة ،ويق ّلل الأعباء املالية
ّ
تقدم
أن
�
وميكن
الطاقة.
مزيج
ع
وينو
النفطية،
للواردات
ّ
ّ
املتجددة �أي�ض ًا حلو ًال موثوقة وم�ستدامة لو�صول
الطاقة
ّ
ال�سكان الريفيني والقاطنني يف املناطق النائية �إلى
خدمات الطاقة احلديثة ،وامل�ساهمة يف تخفيف الفقر.
اخلا�صة بتقنيات الطاقة
� ّأدت اجتاهات ال�سوق الراهنة
ّ
وحت�سن كفاءة
تتميز برتاجع التكاليف
املتجددة ،التي
ّ
ّ
ّ
الأنظمة� ،إلى جعلها قادرة على التناف�س اقت�صادي ّا مع
التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري .وعلى الرغم من
تقدم ًا ملحوظ ًا نحو
�أن العديد من البلدان العربية حقّ قت ّ
املتجددة يف
الطاقة
املتجددة ،ف�إن م�ساهمة
تعزيز الطاقة
ّ
ّ
مزيج الطاقة العربي ما زال هام�شي ًا ،بن�سبة تبلغ  3.5يف
احل�صة الأكرب من
املئة .ويبينّ ال�شكل � 10أن للطاقة املائية
ّ
املتجددة يف املنطقة ،تليها طاقة الرياح.
تقنيات الطاقة
ّ
املتجددة غري امل�ستغ ّلة� ،أعلنت
ال�ستغالل موارد الطاقة
ّ
املتجددة.
معظم البلدان العربية عن �أهداف وطنية للطاقة
ّ
ويربز هدف املغرب لبلوغ القدرة املركّ بة للطاقة النظيفة 42
يف املئة ،وهي الن�سبة التي رفعت �إلى  50يف املئة يف م�ؤمتر
�أطراف اتفاقية تغري املناخ احلادي والع�شرين يف باري�س،
بو�صفه الهدف الأكرث طموح ًا يف املنطقة العربية .و�أعلنت
اجلـزائـر وم�صـر وقطـر واململكة العربية ال�سعوديـة
وتون�س �أي�ض ًا عن �أهداف طموحة تزيد على  20يف املئة
من الطاقة الكهربائية املو ّلدة يف �آفاق زمنية خمتلفة .كما
اعتمد العديد من البلدان العربية �أنواع ًا خمتلفة من تدابري
ال�سيا�سات كما يبينّ اجلدول .6

هـ .الطريق �إلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة
ال�سابع :الطاقة
على املنطقة العربية �أن ترتجم ب�سرعة العديد من �إعالناتها
ال�سيا�سية وا�سرتاتيجياتها الإقليمية املعتمدة �إلى برامج
ملمو�سة كي «ت�ضمن و�صول اجلميع �إلى الطاقة احلديثة

وامل�ستدامة واملوثوقة بكلفة مي�سورة» .وقد اعتمدت
جامعة الدول العربية اال�سرتاتيجية العربية الإقليمية
لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ،والإطار العربي للطاقة
املتجددة ،واال�سرتاتيجية العربية لتطوير ا�ستخدامات
ّ
املتجددة  ،2030والإطار اال�سرت�شادي العربي
الطاقة
ّ
لتح�سني كفاءة الطاقة الكهربائية وتر�شيد ا�ستهالكها
وحددت اال�سرتاتيجية العربية
لدى امل�ستهلك النهائيّ .
الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني جمموعة من
الأهداف اال�سرتاتيجية ،منها حت�سني كفاءة الطاقة،
املتجددة يف مزيج الطاقة الأولية،
ح�صة الطاقة
ّ
وزيادة ّ
املتجددة وبخا�صة يف املناطق الريفية
الطاقة
تقنيات
ون�شر
ّ
وحددت اال�سرتاتيجية نف�سها قائمة كاملة
والنائية.
ّ
بتدخالت ال�سيا�سات الالزمة لتحقيق تلك الأهداف.
ّ
التدخالت �إ�صالح تعريفات الطاقة القائمة
وت�شمل هذه
ّ
لإدماج التكاليف البيئية واالجتماعية مع املحافظة على
دعم الطاقة للفقراء ،وحت�سني كفاءة الطاقة ،ال �سيما يف
ال�صناعات التي ت�ستخدم الطاقة بكثافة ،واملوا�صالت،
وتوليد الطاقة الكهربائية ،وتطوير اال�ستخدام الوا�سع
املتجددة ،ودعم �إدارة جودة الهواء عرب
لتقنيات الطاقة
ّ
حت�سني التخطيط العمراين وا�ستخدام الأرا�ضي .وثمة
عدد من اخليارات التي يجب اتباعها بال�شكل املالئم ،وهي
النمو االقت�صادي وا�ستغالل
ت�شمل ف�صل االرتباط بني
ّ
املوارد عرب كفاءة ا�ستخدام هذه املوارد ،وخف�ض االنبعاثات
الكربونية من مزيج الطاقة لتقليل الب�صمة الكربونية،
والق�ضاء على فقر الطاقة وحتقيق امل�ساواة االجتماعية
و�إزالة التباين يف ن�صيب الفرد من الطاقة وبقيةامل� ّؤ�شرات
االقت�صادية .ولهذه اخليارات للطاقة امل�ستدامة العديد
من املنافع امل�شرتكة التي ت�سهم يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى .وت�شمل هذه املنافع:
التلوث
•حت�سني
ّ
ال�صحة ّ
العامة والرفاه بخف�ض ّ
•حت�سني التناف�سية االقت�صادية
•خلق عدد كبري من الوظائف اخل�ضراء
•تخفيف الفقر بخف�ض فواتري الطاقة
•خف�ض العبء املايل لدعم الطاقة عن موازنات الدول
•الوفاء بالتزامات اتفاقية باري�س
ويعد التعاون الإقليمي وتكامل الطاقة و�سيلة جمدية
ّ
لتحقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة .وثمة ع��دد من
ت�شجع تطوير التعاون
امل�ؤ�س�سات والربامج الإقليمية التي ّ
وت�ضم هذه امل�ؤ�س�سات والربامج جلنة الأمم
الإقليمي.
ّ
املتحدة لغرب �آ�سيا (الإ�سكوا) ،وجامعة الدول العربية،
املتجددة ،واملركز الإقليمي للطاقة
والوكالة الدولية للطاقة
ّ
املتجددة وكفاءة الطاقة ،واملنتدى العربي للبيئة والتنمية،
ّ
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ا�ستهالك الطاقة الأولية
يف املنطقة العربية ()2013
1

2 0.5

0.2

52.1

43.3

امل�صدر:

النفط

الغاز الطبيعي

الفحم

الطاقة املائية

الكتلة احليوية

متجددة �أخرى
طاقة
ّ

ESCWA, 2015

وغريها .كما توجد يف املنطقة م�شاريع لبع�ض �شبكات
الغاز العابرة للحدود مثل �أنبوب الغاز العربي الذي يربط
م�صر والأردن ولبنان و�سورية ،و�أنبوب دولفني الذي يربط
قطر بدولة الإمارات العربية املتحدة وعمان .غري �أن التجارة
البينية العربية للغاز الطبيعي حمدودة بن�سبة  13يف املئة
امل�صدر .ومع تزايد الطلب
فقط من �إجمايل الغاز العربي
ّ
على الغاز يف املنطقة لتوليد الكهرباء ،ثمة حاجة �إلى
التغ ّلب على احلواجز التي تعوق التجارة البينية العربية
للغاز الطبيعي ،بالإ�ضافة �إلى مزيد من الربط الكهربائي
املتطور يف املنطقة .وي�شمل ذلك الربط املغاربي
الإقليمي
ّ
(يربط بني املغرب واجلزائر وتون�س وليبيا وموريتانيا)،
وال��رب��ط ب�ين م�صر وال��ع��راق والأردن ولبنان وليبيا
وفل�سطني و�سورية وتركيا ،والربط بني بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي ال�ستة ( .)ESCWA, 2015وي�ؤمل �أن
تعمل البلدان من �أجل ا�سرتاتيجية �إقليمية لتكامل الطاقة
لتحقيق هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع.

 .4ارتباط املاء والطاقة والغذاء
يرتبط الأمن املائي ،والأمن الطاقوي ،والأمن الغذائي
ارتباط ًا وثيق ًا يف املنطقة العربية ،رمبا �أكرث من �أي منطقة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
و�شح
يف العامل .وتت�سم املنطقة على العموم بوفرة الطاقةّ ،
املياه والأر�ض ،ونق�ص الغذاء .وتتزايد هذه االرتباطات
النمو
حدة يف املنطقة بتزايد الطلب على املوارد الناجت عن
ّ
ّ
ال�سكّ
تغ
آثار
�
أن
�
كما
ة،
املتغ
اال�ستهالكية
أمناط
ل
وا
اين،
يرّ
يرّ
املناخ تفاقم تعقيد انخفا�ض كفاءة العر�ض والطلب يف هذه
القطاعات الثالثة .لذا ف�إن حماولة حتقيق الأمن يف �أحد هذه
القطاعات ب�صورة م�ستق ّلة من دون معاجلة املقاي�ضات مع
تعر�ض ا�ستقرارها وا�ستدامتها للخطر.
القطاعني الآخرين ّ
املا�سة �إلى اعتماد نهج العالقة املتكاملة
يح ّتم ذلك احلاجة ّ
الت�صدي لإدارة هذه املوارد احليوية .وميكن �أن يعود
عند
ّ
ا�ستغالل نهج العالقة املتبادلة بالنفع على القطاعات
الثالثة ويخفّ �ض الفقر عرب حت�سني املعي�شة وخلق فر�ص
العمل .ويوفّ ر اعتماد نهج العالقة املتبادلة بني املاء

اجلدول 5
البلد
اجلزائر
البحرين
جزر القمر
جيبوتي
م�رص
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
املغرب
موريتانيا
عمان
ال�صومال
ال�سودان
�سورية
ال�سعودية
تون�س
قطر
الإمارات
اليمن
امل�صدر:

IEA, 2015

والطاقة والغذاء فر�صة لتقليل املخاطر الأمنية وتعظيم
الفر�ص وتعزيز كفاءة املوارد .كما يفيد املنطقة العربية يف
التقدم نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة واالنتقال �إلى
ّ
لتغي املناخ.
ومقاوم
الكربون
منخف�ض
اقت�صاد
رّ
�إن امل�شهد الراهن ل�سيا�سة املياه والطاقة والغذاء واملناخ
تطورت تلك القطاعات
يف املنطقة معقّ د وم�شرذم� ،إذ ّ
وت�شجع �سيا�سات الأ�سعار
مبعزل عن بع�ضها البع�ض.
ّ
املنخف�ضة احلالية يف غالبية البلدان العربية �أمناط
اال�ستهالك والإنتاج غري امل�ستدامة ،ما ي� ّؤدي �إلى مزيد من
ا�ستنزاف املوارد .وقد � ّأدى الت�سعري املنخف�ض والدعم غري
املوجه �إلى ممارا�سات ا�ستهالك حملية غري ر�شيدة وغياب
احلوافز لتعزيز كفاءة املوارد .لذا ف�إن �إ�صالح نظم الت�سعري
تغي
يح�سن الكفاءة ،ويع ّزز املنعة االقت�صادية ،ومقاومة رّ
ّ

مع ّدل الكهربة يف البلدان العربية
عدد ال�سكان بال كهرباء
)باملاليني(

مع ّدل الكهربة
الريفية ()%

مع ّدل الكهربة
الوطنية ()%

مع ّدل الكهربة
احل�ضرية ()%

0

99

100

97

0

100

100

100

0

69

89

62

0

50

61

14

0

99

100

97

1

99

100

95

0

100

100

100

0

100

100

100

0

100

100

99

0

99

100

97

3

28

47

2

0

98

100

93

9

15

33

4

25

35

63

21

2

93

100

84

0

99

100

98

0

100

100

100

0

100

100

100

0

100

100

100

13

46

72

32

37

38

الق�سم 3

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
املناخ ،ويق ّلل الأعباء التي تثقل كاهل املوازنات احلكومية،
وي�ساعد يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
غري �أن التخطيط الكامل للموارد و�إدارتها ال ميكن حتقيقه
وتقدم اجلهود الوطنية
وفعالةّ .
�إال عرب م�ؤ�س�سات مالئمة ّ
تغي املناخ فر�صة غري م�سبوقة لإدخال
والإقليمية ملعاجلة رّ
الإ�صالح امل� ّؤ�س�سي الالزم من �أجل تعميم تفكري العالقة
املتبادلة يف تطوير ال�سيا�سات وتنفيذها .وميكن �أن
تغي املناخ
تفيد اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
واتفاقية باري�س� ،إلى جانب امل�ؤ�س�سات القائمة والأ�شكال
املختلفة للهيئات ذات العالقة القائمة يف العديد من
البلدان العربية ،مبثابة عامل حافز لإ�شاعة نهج العالقة
املتبادلة على كل م�ستويات تطوير ال�سيا�سات .وميكن
املحرك الدافع للإ�صالح امل�ؤ�س�سي
�أن ي�شكّ ل هذا الو�ضع
ّ
وتكامل �سيا�سات العالقات املتبادلة .ورمبا يكون
أهمية ومالءمة من �إن�شاء
متكني امل�ؤ�س�سات القائمة �أكرث � ّ
م�ؤ�س�سات جديدة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
تغي املناخ التي نتجت عن قمة املناخ يف
وتطبيق التزامات رّ
باري�س عـام .2015

الإطار 2

جتدر الإ�شارة �إلى �أن الإطار اال�سرتاتيجي العربي للتنمية
أقر م� ّؤخر ًا نهج العالقة املتبادلة .ويهدف
امل�ستدامة � ّ
التحديات الكربى التي تواجهها
معاجلة
إلى
هذا الإطار �
ّ
البلدان العربية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف العقدين
وي�شجع الإطار اال�سرتاتيجي العربي
.2025-2005
ّ
للتنمية امل�ستدامة نهج العالقة املتبادلة ال�ستدامة املياه
ي�شجع على
والطاقة والغذاء يف املنطقة العربية ،كما
ّ
االنتقال نحو اقت�صاد �أخ�ضر ملعاجلة االعتماد املتبادل
بني املياه والطاقة والغذاء و�إجناح عمل العالقة املتبادلة
ل�صالح الفقراء.
متار�س بع�ض البلدان العربية نهج العالقة املتبادلة
بالفعل ،وثمة �أمثلة جيدة على اعتماد حلول مبتكرة
�ضمن هذه العالقة املتبادلة .وت�شمل هذه احللول
م�شروع ال�صحراء لطاقة الرياح يف املغرب ،والطاقة
املتجددة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وا�ستخدام املياه
ّ
امل�ست�صلحة للزراعة يف الأردن ،وحتلية املياه بالطاقة
ال�شم�سية يف ال�سعودية ،وم�شروع �أرا�ضي امل�ستنقعات/
الزراعة املائية يف م�صر .وتظهر هذه احلاالت الإمكانيات

�إ�صالحات دعم الطاقة يف بلدان عربية خمتارة

البلد

ا�صالحات الدعم

م�رص

عدها امل�ستثمرون اخلارجيون عالمة
يف متوز/يوليو � ،2014أدخلت م�رص تخفي�ضات على دعم الطاقة طال انتظارها ،وقد ّ
أهمية ارتفاع �أ�سعار الديزل  64يف املئة ،لكن ارتفاعات مماثلة طر�أت على الكهرباء والعديد
�إيجابية .وكانت اخلطوة الأكرث ال ّ
امل�سيل) .وهذه التخفي�ضات الأولية هي اخلطوة الأوىل يف برنامج ي�ستغرق
املكررة الأخرى (با�ستثناء غاز الربوبان ّ
من املنتجات ّ
امل�سيل.
خم�س �سنوات لإلغاء الدعم متام ًا عن كل �أ�شكال الطاقة ،با�ستثناء غاز الربوبان ّ

البحرين

رفعت احلكومة البحرينية �سعر البنزين املمتاز من  0.27دوالر لليرت �إىل  0.42دوالر لليرت ،و� ّأكدت على تنفيذ خطتها التي
ت�ستغرق �أربع �سنوات لزيادة كلفة الديزل مبقدار � 5سنتات لليرت يف �شهر كانون الثاين/يناير من كل عام لي�صل �إىل 0.32
دوالر لليرت عام  .2016ورفعت �أي�ض ًا �سعر الغاز الطبيعي من  2.25دوالر/مليون وحدة حرارية �إىل  2.5دوالر /مليون وحدة
حرارية .و�سريتفع ال�سعر بعد ذلك مبقدار � 25سنت ًا يف  1ني�سان�/أبريل من كل عام حتى ي�صل �إىل  4دوالرات /مليون وحدة
حرارية يف  1ني�سان�/أبريل  .2021ورفعت البحرين �أي�ض ًا �أ�سعار الكهرباء واملاء..

ُعمان

يف كانون الثاين/يناير  ،2016رفعت احلكومة العمانية �سعر البنزين املمتاز من  0.31لليرت �إىل  0.42دوالر لليرت ُورفعت
�أ�سعار الديزل من  0.38دوالر لليرت �إىل  0.42دوالر لليرت .و�ست�ضبط هذين الوقودين على �أ�سا�س �صيغة ت�سعري ت�أخذ يف
احل�سبان امل�ستويات العاملية ف�ض ًال عن امل�ستويات يف دولة الإمارات العربية املتحدة املجاورة.

قطر

عام  ،2015رفعت قطر �سعر البنزين (املمتاز � 97أكتان)  30يف املئة من  0.27دوالر لليرت �إىل  0.36لليرت .ويف ني�سان/
�ستحرر بدء ًا من �شهر �أيار/مايو ،مع �إجراء تعديالت �شهرية بعد ذلك بناء على
�أبريل � ،2016أعلنت �أن �أ�سعار البنزين والديزل
ّ
«العوامل العاملية والإقليمية» ،وربط التكاليف ب�إنتاج الوقود وتوزيعه.

ال�سعودية

الإمارات

يف اململكة العربية ال�سعودية ،رفعت �أ�سعار البنزين املمتاز  50يف املئة �إىل  0.24دوالر لليرت ،بينما رفعت �أ�سعار الديزل
للنقل التجاري �إىل  0.12دوالر لليرت .رفع �سعر الديزل للنقـل التجـاري �إىل  0.12دوالر �أمريكي/اليرت .كما مت رفع �أ�سعار
الكهرباء واملاء.
حتدد فيها الأ�سعار املحلية
حررت دولة الإمارات �أ�سعار البنزين والديزل متاماً ،و�أدخلت �آلية ت�سعري ّ
يف �آب�/أغ�سط�س ّ ،2015
وتربط بالأ�سعار العاملية.
�شهري ًا ُ

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
واملنافع التي ميكن حتقيقها �إذا ا�ستغ ّلت التكنولوجيا
تام ًا �ضمن العالقة املتبادلة بني املياه
واالبتكار ا�ستغال ًال ّ
والطاقة والغذاء.

ال�شكل 10

تقنيات الطاقة املتجددة يف البلدان
العربية ()2015
)1(%) 1(%) 1(%

 .5العمالة واالقت�صاد الأخ�ضر
أقرت قمة ريو دو جـانيـرو عـام  2012لأول مرة �أن
� ّ
ون�ص
االقت�صاد �أداة ّ
مهمة لتحقيق التنمية امل�ستدامةّ .
القمة على وجوب م�ساهمة االقت�صاد الأخ�ضر يف
�إعالن ّ
والنمو امل�ستدام ،والتما�سك االجتماعي،
خف�ض الفقر،
ّ
والتوظيف من دون تعري�ض قدرة الأنظمة البيئية
وي�شدد الإعالن على �أنه ،نظر ًا الختالف الأو�ضاع
للخطر.
ّ
والأولويات يف كل بلد ،ال بد من اعتماد م�سارات ومناذج
متنوعة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
التحديات الرئي�سية للبلدان العربية حتديد نقاط دخول
من
ّ
االقت�صاد الأخ�ضر التي ت�ضمن ات�ساق اال�سرتاتيجيات
والتحديات الوطنية وا�ستجابتها لها،
والربامج مع ال�شروط
ّ
وحتديد ًا ندرة املياه ،والبطالة ،وانعدام الأمن الغذائي،
وتغي املناخ ،ونقل التكنولوجيا.
واجلفاف
ّ
والت�صحر ،رّ
تقدم الرثوات الطبيعية �أ�سا�س ًا متين ًا لتطوير من�ش�آت
ّ
ومدته،
خ�ضراء كبرية يف املنطقة .فوترية �ضوء ال�شم�س ّ
مقرونة بتوافر م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي ،توفّ ر
بيئة واعدة لتطوير الطاقة ال�شم�سية على نطاق وا�سع.
و�إذا حتقّ ق الت�آزر املحتمل بني توليد مثل هذه الطاقة،
واال�ستثمار يف البحث والتطوير والت�صنيع ،ف�سيكون
هناك احتمال واقعي لربوز املنطقة مبثابة مركز ل�صناعات
الطاقة ال�شم�سية.
�أحكم املجتمع الدويل �إقراره باالرتباطات بني العمل الالئق
والتنمية امل�ستدامة .و�أولت الوثيقة النهائية للم�ؤمتر
العاملي ب�ش�أن التنمية امل�ستدامة (ريو  ،)20 +بعنوان
أهمية �أكرب
«امل�ستقبل الذي نريده» ق�ضايا العمل والعمالة � ّ
قمة
أو
�
1990
قمة الأر�ض يف ريو دي جانريو
ّ
مما �أولتها ّ
وخ�ص�ص ق�سم كامل من الوثيقة
جوهان�سربغ .2002
ّ
«لتعزيز العمالة الكاملة واملنتجة ،والعمل الالئق للجميع،
واحلماية االجتماعية» ،م�س ّلط ًا ال�ضوء على �أهمية هذه
املجاالت يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وفق ًا ملنظمة العمل الدولية« ،تكون الوظائف خ�ضراء
عندما ت�ساعد يف خف�ض الأثر البيئي ال�سيئ الذي ي� ّؤدي
يف النهاية �إل��ى من�ش�آت واقت�صادات م�ستدامة بيئي ًا
وتف�صل منظمة العمل الدولية
واقت�صادي ًا وبيئي ًا».
ّ

13%

84%

النفايات/الكتلة احليوية
اخلاليا الفوتوفولطية
امل�صدر:

الطاقة ال�شم�سية املركّ زة
الرياح

الطاقة املائية

ESCWA, 2015

ذلك ب�أن :الوظائف اخل�ضراء هي الوظائف الالئقة التي
ت�ساهم يف املحافظة على بيئة م�ستدامة� ،سواء �أكانت
يف القطاعات التقليدية مثل الت�صنيع والإن�شاء� ،أو يف
املتجددة
القطاعات اخل�ضراء اجلديدة النا�شئة مثل الطاقة
ّ
وكفاءة الطاقة (.)ILO, 2013a
ميكن �أن يخلق االنتقال العاملي �إلى االقت�صاد الأخ�ضر فر�ص
عمل خ�ضراء هائلة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية،
املتجددة ،وكفاءة
مثل العمالة يف جماالت توليد الطاقة
ّ
الطاقة ،و�إعادة ت�أهيل النظام البيئي وحمايته ،وال�سياحة
البيئية ،و�إدارة النفايات� ،إلخ .ويجلب مثل هذا االنتقال
احللول للق�ضاء على البطالة يف املنطقة العربية .ووفق ًا
لأحدث الدرا�سات ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية،
قوة عاملة �أكرب حجم ًا مما
ف�إن القطاعات اخل�ضراء تتط ّلب ّ
تتط ّلب البدائل الأقل �صداقة للبيئة (مثل الزراعة الع�ضوية
مقابل الزراعة التقليدية).
(AFED,

ور�أى تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
� )2011أن تخ�ضري االقت�صاد ي� ّؤمن االنتقال امل�ستدام يف
وقدر التقرير �أنه ميكن ا�ستحداث �أكرث
عامل عربي متغيرّ ّ .
من  30مليون وظيفة خالل عقد من الزمن با�ستخدام
تدابري الكفاءة ،ال �سيما يف �إدارة الطاقة واملياه والزراعة

39

40

الق�سم 3
اجلدول 6

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
�سيا�سات الطاقة املتج ّددة يف البلدان العربية

هدف الطاقة املتجددة

ا�سرتاتيجية الطاقة املتجددة /a

التعرفة التف�ضيلية

قيا�س الطاقة ال�صافية

التزامات الوقود احليوي

االلتزام احلراري

دعم ر�أ�س املال

ح�سم �ضريبي على اال�ستثمارات

خف�ض ال�ضرائب

امل�صدر:

اال�ستثمار العام

العدد الإجمايل للبلدان

√

√

√

ا�ستدراج عرو�ض

اجلزائر
البحرين
جيبوتي
م�رص
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فل�سطني
قطر
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
الإمارات
اليمن

√

√

√

√

√

�صندوق الطاقة املتج ّددة /a
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واملوا�صـالت واملبـاين والنفايات .وينطوي ذلك على
التحول من «االقت�صاد االفرتا�ضي» القائم على امل�ضاربة
ّ
يف العقارات ،و�أ�سواق املال ،وبيع املوارد اال�ستخراجية
اخلام� ،إلى اقت�صاد حقيقي متجذّ ر يف الإنتاج امل�ستدام
تقدم قيمة م�ضافة ،واملزيد من الوظائف.
واخلدمات التي ّ
هناك �إجماع وا�سع على �أن تعليم ال�سكان املتزايدين يف
�سن العمل يف املنطقة العربية ب�أكملها ومهاراتهم �شهدت
ّ
حت�سن ًا كبري ًا ،بف�ضل اال�ستثمارات الكبرية يف تطوير ر�أ�س
ّ
املال الب�شري يف العامل العربي .لكن بطالة ال�شباب يف
الدول العربية ال تزال مرتفعة جد ًا على العموم بحيث ّ
تظل
م�صدر ًا للقلق – �إذا مل تكن م�صدر ًا للإنذار (.)ILO, 2014g

حتديات التنمية يف املنطقة
�إن البطالة هي من �أهم ّ
متو�سط البطالة نحو  13يف املئة وحتتاج
العربية .ويبلغ
ّ
املنطقة �إلى ا�ستحداث نحو  50مليون وظيفة بحلول �سنة
 ،2020معظمها لل�شباب ،للو�صول �إلى العمالة الكاملة
(ال�شكل  .)11وت�شكل البطالة املرتفعة ،واالفتقار �إلى
املميزة ل�سوق
العمل الالئق ،وانخفا�ض الأجور ،ال�سمات ّ
تتوجه معظم اال�ستثمارات نحو
العمل العربية .وبينما
ّ
قطاع النفط الكثيف يف ر�أ�س املال ،واخلدمات ذات القيمة
امل�ضافة املنخف�ضة ،والإن�شاءات والعقارات ،ف�إن الطلب
على الوظائف املاهرة منخف�ض مع �أن عر�ض العمالة
املاهرة مرتفع ن�سبي ًا .وقد ازدادت اجتاهات البطالة �سوء ًا
يف ال�سنوات الأخرية مع انخفا�ض الدخل الريفي مقابل

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
انخفا�ض �إنتاجية الزراعة ،واجلفاف ،وتدهور الأرا�ضي،
وا�ستنزاف املياه اجلوفية .و�أذكت هذه االجتاهات الهجرة
وتو�سع امل�ستوطنات الع�شوائية
من الريف �إلى املدينة
ّ
وانعدام اال�ستقرار االجتماعي.
�إن فئة ال�شباب يف املنطقة (بني �سن  15و� 24سنة) هي الفئة
منو �سريعة .وميكن
الدميوغرافية الأكرب ،وت�شهد ّ
معدالت ّ
ي�شكّ
النمو فر�ص ًا جيدة للتنمية ،وميكن �أن ل
�أن يتيح هذا
ّ
حتديات كبرية على اجلبهات االجتماعية واالقت�صادية
�أي�ض ًا ّ
وال�سيا�سية ،ما مل تكن هناك �سيا�سات ت�ساعد يف اال�ستخدام
الأف�ضل لل�شباب وخلق فر�ص التعليم والعمل له.
الحظت الإ�سكوا وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة (� )2011أن ارتفاع �أعداد ال�شباب يف
�أو�ساط �سكّ ان بلدان الإ�سكوا «مي ّثل فر�صة جديدة
ويزودوا بقدرات
للتنمية �شرط �أن يتلقوا تعليم ًا
متنور ًا ّ
ّ
حت�سن املخرجات
�إنتاج م�ستدامة .»...وعلى الرغم من ّ
ل�شبان جمل�س التعاون اخلليجي ،وتزايد
التعليمية
ّ
الرتكيز على املهارات التقنية ذات ال�صلة بوظائف االقت�صاد
الأخ�ضر ،ف�إن املطابقة بني العمالة املعرو�ضة والطلب على
العمالة ال تزال معيبة .وال تزال هناك �شكوك ب�ش�أن تال�ؤم
مهارات وتعليم العمال والباحثني عن عمل مع �أنواع
املهارات املطلوبة يف �سوق العمل.

�أ .الطريق �إلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة
الثامن :العمل والنم ّو
�إن زي��ادة الطلب على العمالة هي مفتـاح كـ�سر دورة
الإنتاجيـة املنخف�ضـة واقت�صادات املهـارات املنخف�ضة
يف املنطقـة العربيـة ،وذلك يتطـ ّلب اتخـاذ �إجـراءات
( .)ILO and UNDP 2012, 2013والعنا�صر ال�ضرورية
هي ات�ساق �سيا�سات االقت�صاد اجلزئي ،وتعزيز احلوار
االجتماعي ،وتو�سيع نظم احلماية االجتماعية ،وحت�سني
�إدارة الهجرة ،وبرامج �سوق العمل الفاعلة ،ودقّ ة تركيز
التعليم والتدريب ،وحت�سني البيانات اخلا�صة ب�صنع
ال�سيا�سات .وعلى ال�سيا�سة ال�صناعية وال�سيا�سة
اال�ستثمارية الت�شديد على تدابري االرت��ق��اء بالعمل
القوة العاملة ،و�إنتاج عمليات
الالئق ،وحت�سني مهارات ّ
ذات قيمة م�ضافة مرتفعة .كما �أن �إدخال معايري العمل
العاملية يف التخطيط يحمي العاملني الأفراد وي� ّؤدي �إلى
تن�سق اخلطط الوطنية
حت�سني الإنتاجية .ويجب �أن ّ
للبيئة ،والتعليم ،والتنمية االقت�صادية تن�سيق ًا وثيق ًا.
وتتط ّلب ال�سيا�سة الر�شيدة حت�سني البيانات وا�ستخدامها
أهمية
ا�ستخدام ًا منهجي ًا للتخطيط .ويوحي ذلك بدوره ب� ّ

دور امل�ؤ�س�سات التمثيلية العمالية القوية ومتانة ثقافة
عالقات العمل .ويجب على احلكومات اتخاذ خطوات
لتطوير الو�سائل القانونية والرقابية والعملية لتج�سيد
املعايري الدولية حلرية العمال يف تكوين اجلمعيات
والتفاو�ض اجلماعي.
�إن لقطاع التعليم �أهمية كبرية يف تقدمي التدريب واملعرفة
بد من االلتزام املرتفع
ال�ضرورية ( .)ESCWA, 2013وال ّ
بالإنفاق على التعليم ،مع الت�شديد على الأنظمة العلمية
ذات ال�صلة باالقت�صاد الأخ�ضر ،والتقنية ،والهند�سة،
والعلوم االجتماعية.
ويف حني �أن خطط الأمن االجتماعي ودعم الدخل ميكن
�أن تكون م�سعفة ،ف�إن الوظائف اجلديدة هي احللول
الوحيدة الدائمة .ومن الأخبار اجليدة �أن فر�ص العمل
مهمة ،لكن يجب
اجلديدة يف اقت�صاد �أخ�ضر �شامل
ّ
حتديدها باكر ًا ،ومنح الأولوية باكر ًا يف املنطقة للتعليم
وتقدم الطاقة
والتدريب على املهارات الالزمة ل�شغلها.
ّ
ويعد �إي�صال
ذلك.
املتجددة و�إدارة النفايات مثالني على
ّ
ّ
الكهرباء �إلى ال�سكان الفقراء عرب ا�ستخدام �أنظمة �شبكات
املتجددة ال�صغرية من الإ�سهامات امللمو�سة
الطاقة
ّ
يقدمها االقت�صاد الأخ�ضر ال�شامل
أن
�
ميكن
التي
املهمة
ّ
ّ
للمجتمعات ال�ضعيفة ،كما �أنه يحفز يف الوقت نف�سه خلق
فر�ص العمل ودعم تطوير املن�ش�آت االجتماعية.

 .6اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان
يتع ّلق اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان بتعزيز كفاءة املوارد
والطاقة ،والبنية التحتية امل�ستدامة ،وتوفري احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية ،وفر�ص العمل اخل�ضراء والالئقة،
وحت�سني جودة احلياة للجميع .وي�ساعد تنفيذها
العامة ،وخف�ض التكاليف
يف حتقيق خطط التنمية
ّ
امل�ستقبلية االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ،وتقوية
واحلد من الفقر .وت�شمل على
التناف�سية االقت�صادية،
ّ
�سبيل املثال ال احل�صر �إ�شراك امل�ستهلكني عرب رفع الوعي
والتعليم اخلا�ص باال�ستهالك و�أمناط املعي�شة امل�ستدامة،
وتزويد امل�ستهلكني باملعلومات الكافية عرب املعايري
والبطاقات التعريفية على املنتجات ،وو�ضع ال�ضوابط
للت�أكد من �أن م�شرتيات القطاع العام تعطي �أف�ضلية
للمنتجات ال�صديقة للبيئة.
من الأهداف الرئي�سية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني
النمو االقت�صادي عن التدهور البيئي ،وذلك
ف�صل
ّ
بتح�سني كفاءة املوارد يف الإنتاج والتوزيع وا�ستخدام
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حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
التلوث يف كل
وتوخي جعل الطاقة
املنتجاتّ ،
واملواد ّ
ّ
وحدة ّ
�أن�شطة الإنتاج واال�ستهالك �ضمن قدرة الأنظمة البيئية
وي�شجع اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان
على االحتمال.
ّ
التفكري يف منهجية «دورة احلياة» لتعزيز الإدارة
امل�ستدامة للموارد.
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان جزء ال يتج ّز�أ من �أجندة
وقد ُح ّدد مبثابة هدف قائم
التنمية امل�ستدامة ّ .2030
بنف�سه للتنمية امل�ستدامة (هدف التنمية امل�ستدامة الثاين
مكون مركزي يف العديد من �أهدافها
ع�شر) ومبثابة ّ
ال�سبعة ع�شر .ويدعو هدف التنمية امل�ستدامة رقم الثاين
ع�شر �إلى تنفيذ الإطار الع�شري لربامج اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني (امللحق).

�أ .ال�سياقات الإقليمية :اال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامان
النمو ال�سكّ اين ال�سريع ،والعمران والهجرة الريفية،
� ّأدى
ّ
و�سيا�سات الدعم� ،إلى زيادة الطلب على املوارد الطبيعية
يف املنطقة العربية وتعزيز �أمناط اال�ستهالك والإنتاج
ت�سبب يف تدهور البيئة .و�أ�صبح قطاع
غري امل�ستدامة ،ما ّ
الطاقة يف البلدان العربية غري م�ستدام على اجلبهات
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ،ويعود ذلك �إلى
االعتماد ال�شديد على الوقود الأحفوري ،والدعم املكثّف
للنفط والغاز والكهرباء ،و�سلوكيات اال�ستهالك غري
معدالت
الر�شيدة .وعلى نحو ذلك يف قطاع املياه ،ارتفعت ّ
النمو ال�سكّ اين ال�سريع والتنمية
اال�ستهالك نتيجة
ّ
االجتماعية االقت�صادية املت�صاعدة على الرغم من
معدالت
ح�صة الفرد من املياه العذبة .وتزداد ّ
انخفا�ض ّ
ا�ستهالك املياه يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على
�شح املياه واالعتماد على حتلية املياه ب�سب عدم
الرغم من ّ
كفاية نظام حوكمة املياه.
�صدق جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة
ّ
يف اجتماعه عـام  2009على اال�سرتاتيجية العربية
الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني .وقد ُو�ضعت
هذه اال�سرتاتيجية بدعم من عملية مراك�ش املعنية
باال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني وا�ستجابة لدعوة الطاولة
امل�ستديرة العربية الأولى حول الإنتاج واال�ستهالك
امل�ستدامني .وتهدف اال�سرتاتيجية �إلى تعزيز مفهوم
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني يف املنطقة العربية عرب
ت�شجيع ا�ستغالل املنتجات واخلدمات التي ت�ضمن حماية
البيئة ،واملحافظة على املياه والطاقة واملوارد الطبيعية
الأخرى ،وامل�ساهمة يف الوقت نف�سه يف �أمناط احلياة

امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر .وت�شمل املجاالت التي
حتظى ب�أولوية رئي�سية:
•الطاقة للتنمية امل�ستدامة
• �إدارة موارد املياه
•�إدارة النفايات
•التنمية الريفية والق�ضاء على الفقر
•التعليم و�أمناط احلياة امل�ستدامة
•ال�سياحة امل�ستدامة
ت�شدد اال�سرتاتيجية على �أهمية مقاربة اال�ستهالك والإنتاج
ّ
املتعددين ،مبا يف
العالقة
أ�صحاب
�
منظور
من
امل�ستدامني
ّ
ذلك احلكومات ،و�شركات الأعمال وال�صناعة ،وو�سائل
ّ
واملنظمات غري احلكومية ،واملجتمع املدين،
الإعالم،
ّ
واملنظمات احلكومية الإقليمية والدولية.
والأفراد،
وبناء على ذلك� ،أ�صبحت املنطقة العربية �أول منطقة
ت�ضع خارطة طريق لتنفيذ الإط���ار الع�شري لربامج
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني على امل�ستوى الإقليمي
يف حزيران/يونيو  .2013لكن ،كما هي احل��ال يف
معظم اال�سرتاتيجيات العربية الإقليمية ،ف�إن خارطة
الطريق واال�سرتاتيجية الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني �أبعد ما تكونان عن التنفيذ على امل�ستويات
الوطنية .وال يزال و�ضع ا�سرتاتيجيات اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني وتنفيذها متخ ّلف ًا يف معظم البلدان العربية
( .)AFED, 2015ثمة بع�ض عنا�صر �سيا�سات اال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني املدجمة يف خطط �أو ا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية التي تهدف �إلى حتقيق التنمية امل�ستدامة
(الإط��ار  .)1وقد اعتمدت العديد من البلدان العربية،
وفق ًا لظروف كل منها� ،سيا�سات تركّ ز على الطاقة واملياه
والغذاء والنفايات والق�ضاء على الفقر .وقامت منظمات
املجتمع املدين مثل املنتدى العربي للبيئة والتنمية بدور
رئي�سي �أي�ض ًا يف احلر�ص على �أن يظل اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني على �أجندتي احلكومات و�شركات الأعمال
حد �سواء .وهكذا ف�إن التقارير الرئي�سية ال�صادرة عن
على ّ
املنتدى العربي للبيئة والتنمية ب�ش�أن الطاقة واملياه ،والأمن
وتغي املناخ ،واالقت�صاد الأخ�ضر ،واال�ستهالك
الغذائي،
رّ
امل�ستدام �س ّلطت ال�ضوء على �أولويات اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني يف املنطقة العربية و�ساهمت يف حتقيق
�أه��داف اال�سرتاتيجية العربية الإقليمية لال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني .وت�ساهم ّ
منظمات غري حكومية
�أخرى يف حتقيق هذه الأهداف �أي�ض ًا.
من املالحظ ،مع ذلك� ،أن اال�سرتاتيجية العربية الإقليمية

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
حددت الطاقة واملياه
لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ّ
والغذاء باعتبارها �أولويات �إقليمية ،لكن مل يكن مفهوم
العالقة املتبادلة كافي ًا وقت �صدورها عـام  .2009وتعالج
اال�سرتاتيجية كفاءة كل من هذه املوارد مبعزل عن الآخر،
وهو ما ُ�ص ّحح يف ما بعد يف الإطار اال�سرتاتيجي العربي
للتنمية امل�ستدامة عـام  .2013وقد �شدد املنتدى العربي
للبيئة والتنمية الدعوة �إلى نهج العالقة املتبادلة ،بدء ًا من
تقريره ال�سنوي عن املياه عـام .2010

ب .الطريق �إلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة
الثاين ع�شر :اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان
لكي تنتقل البلدان العربية تدريجي ًا �إل��ى اال�ستهالك
والإن��ت��اج امل�ستدامني ،يتعينّ على كل بلد ،بناء على
ظروفه االجتماعية واالقت�صادية ،حتديد الإجراءات ذات
الأولوية وال�شروط التمكينية ال�ضروريـة لت�سهيل ذلك
حدد التقرير ال�سنوي ال�صادر عن املنتدى
االنتقال .وكما ّ
العربي للبيئة والتنمية عـام  ،2015ف�إن هذه ال�شروط
التمكينية ت�شمل :احلوكمة الر�شيدة ،والتخطيط املتكامل
لل�سيا�سات ،والنظام الرقابي ال�سليم ،وا�ستخدام �أدوات
ال�سوق ،وتطوير ال��ق��درات ،واحل�صول على التمويل
العام،
واال�ستثمارات ،والبحث والتطوير ،وال��وع��ي
ّ
وعمليات ال�شراء املراعية للبيئة ( .)AFED, 2015كما
�أنه من ال�ضروري اال�ستثمار يف التعليم والتوعية وو�سائل
التوا�صل ،لتغيري وجهات النظر واملمار�سات االجتماعية
و�إدخال مفهوم اال�ستدامة البيئية يف احلياة اليومية ،ورفع
الوعي ب�أمناط احلياة امل�ستدامة ،وت�سهيل تغيري �سلوكيات
امل�ستهلكني ،وبخا�صة بني ال�شباب بو�صفهم �أدوات للتغيري
ورواد الأعمال
وم�ستخدمني لو�سائط التوا�صل االجتماعي ّ
و�ص ّناع القرار يف امل�ستقبل .لقد ح� ّ�ددت اال�سرتاتيجية
العربية الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني وخارطة
طريقها قائمة كاملة بخيارات ال�سيا�سات التي ميكن
التحدي احلقيقي يف
للبلدان العربية �أن تعتمدها .ويكمن
ّ
حتويل هذه اخليارات �إلى �أفعال ملمو�سة على الأر�ض .كما
�أن الإرادة وااللتزام ال�سيا�سيني حا�سمان لإدراج خيارات
ال�سيا�سات يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.

 .7تغيرّ املناخ
التحديات التي تواجه الب�شر
تغي املناخ واحد من �أكرب
ّ
�إن رّ
يف العقود القادمة .وهو ي� ّؤثر يف كل جوانب �أجندة
التنمية ،من الق�ضاء على الفقر �إلى الرعاية ال�صحية ،ومن
املرجح
النمو االقت�صادي �إلى خف�ض خماطر الكوارث .ومن ّ
ّ
ً
ال�سكّ
أ�شد
ل
ا
للمخاطر
ا
�ض
تعر
أكرث
ل
وا
أفقر
ل
ا
ان
يكون
�أن
ّ
ّ

ت� ّأثر ًا ،ما مل تُبذل جهود كبرية ال�ستحداث مناذج للتنمية
وتتكيف معها .لذا ثمة
ميكن �أن تخفّ ف من �آثار تغيرّ املناخ
ّ
تغي املناخ و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ارتباطات قوية بني رّ
و�ست�ساعد �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الرتويج التفاقية
باري�س للمناخ وتنفيذها ،مثلما ت�ساعد االتفاقية يف
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
احلد من
ي�سعى الهدف الطويل املدى التفاقية باري�س �إلى ّ
املتو�سط
االحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية فوق
ّ
والتو�صل �إلى
الذي كان �سائد ًا قبل الع�صر ال�صناعي
ّ
جعل �صايف انبعاثات غازات الدفيئة �صفر ًا بحلول �سنة
وتقر االتفاقية ب�أن على كل البلدان �أن ت�ساهم يف
ّ .2100
ّ
احلل ،مع �أنها ال تزال ت�أخذ يف احل�سبان اختالف البلدان
يف مراحل التنمية واختالف قدرتها على العمل وتقدمي
تقدم �إطار ًا وا�ضح ًا
التمويل
تغي املناخ .كما ّ
ّ
للحد من رّ
لتغي املناخ،
للت�صدي
لل�سيا�سات والأ�سا�س القانوين
ّ
رّ
وتعبئ مزيد ًا من التمويل
وتدعو �إلى التعاون الدويل،
ّ
والتكيف التي تدعم التنمية
واملوارد لأن�شطة التخفيف
ّ
ذات االنبعاثات الكربونية املنخف�ضة واملتوافقة مع املناخ.
وميكن �أن يكون لهذه املوارد بدورها ت�أثريات كبرية يف
م�سارات التنمية يف العديد من البلدان ،وبالتايل حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية.
تعر�ض ًا للمخاطر ،مثل
�إن تقوية قدرة املناطق الأكرث ّ
والتكيف يجب �أن ت�سري
املنطقة العربية ،على املقاومة
ّ
جنب ًا �إلى جنب مع جهود رفع الوعي و�إدماج التدابري املواتية
للمناخ يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية .وما زال
من املمكن ،بوجود الإرادة ال�سيا�سية واملجموعة الوا�سعة
تغي املناخ يف
من التدابري التكنولوجيةّ ،
احلد من �آثار رّ
والتكيف مع تبعاتها.
البلدان العربية،
ّ
وهكذا من املتعذّ ر حتقيق التنمية امل�ستدامة من دون
تغي املناخ هي �أحد
تغي املناخ .ومع �أن معاجلة رّ
معاجلة رّ
تكون �أجندة التنمية
الأهداف العاملية ال�سبعة ع�شر التي ّ
امل�ستدامة  ،2030ف�إن �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
ع�شر ،مع مقا�صدها التي يبلغ عددها � ،169ستف�شل
يف النهاية �إذا مل يعالج املجتمع الدويل حقائق االحرتار
بد من تقوية االرتباط
ال�سريع للعامل معاجلة مالئمة .وال ّ
واالت�ساق لتحقيق النجاح .ويتوقّ ف ذلك النجاح على قدرة
البلدان املتقدمة على حتقيق الهدف القدمي العهد القا�ضي
بتخ�صي�ص  0.7يف املئة من �إجمايل الناجت القومي مبثابة
م�ساعدة �إمنائية ر�سمية للبلدان النامية وتعبئة 100
بليون دوالر �إ�ضافية �سنوي ًا بحلول �سنة  2020من �أجل
تغي املناخ.
رّ
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حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغي
مقدمة
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وتغي املناخ
�أ .البلدان العربية رّ
تعر�ض ًا الحتماالت
البلدان العربية من بني البلدان الأكرث ّ
تغي املناخ ب�سبب مواطن ال�ضعف القائمة ،ال �سيما
�آثار رّ
تعر�ض
�شح املياه واجلفاف
املتكرر .وتت�سم �إمكانية ّ
ّ
ّ
لتغي املناخ باالرتفاع،
املنطقة العربية للآثار املحتملة
رّ
كما �أن القدرات والإجراءات الراهنة غري كافية يف بع�ض
الفعالة للتخفيف من �آثار
البلدان ،واال�سرتاتيجيات
ّ
والتكيف معها ما زال��ت يف طور الإع��داد.
تغي املناخ
ّ
رّ
املعر�ضة ملخاطر
العربية،
للمنطقة
ال�ساحلية
وللنطاقات
ّ
أهمية عظيمة .ويبلغ �إجمايل طول
ارتفاع من�سوب البحرّ � ،
النطاق ال�ساحلي يف املنطقـة العربية  34,000كيلومرت،
منها  18,000كيلومرت م�أهولة بال�سكان .وتقع معظم
امل��دن الكربى يف املنطقة والأن�شطة االقت�صادية يف
النطاقات ال�ساحلية .وتوجد الأرا�ضي الزراعية ال�شديدة
اخل�صوبة يف املناطق ال�ساحلية املنخف�ضة مثل دلتا النيل،
وتعتمد الأن�شطة ال�سياحية ال�شهرية على الأ�صول البحرية
وال�ساحلية ،مثل ال�شعاب املرجانية وما يرتبط بها من
لتغي املناخ مزيد ًا من
حيوانات .وتفر�ض الآثار املتوقّ عة رّ
الإجهاد على موارد املياه العذبة املحدودة .وثمة خطورة
حد �سواء.
كمية موارد املياه العذبة وجودتها على ٍّ
على ّ

وبتخ�صي�ص نحو  85يف املئة من املياه العذبة امل�ستخرجة
يتعر�ض
للزراعة ،ف�إن الأمن الغذائي يف العامل العربي
ّ
مدة طويلة.
ل�ضغوط بيئية واجتماعية اقت�صادية منذ ّ
كما �أن الظروف القاحلة ال�سائدة ،وموارد املياه املحدودة،
والنمو
والأمناط املنحرفة لزراعة املحا�صيل ،والرعي اجلائر،
ّ
ال�سكاين ،وانخفا�ض م�ستويات املعرفة والتكنولوجيا
ت� ّؤثر جميع ًا يف �أنظمة �إنتاج الغذاء يف املنطقة .وت�شكّ ل
الزراعة البعلية النظام الزراعي ال�سائد يف البلدان العربية.
وبناء على ذلك ،ف�إن الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي
العربيني يرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا بالتباين ال�سنوي لهطول
الأمطار ( .)AFED, 2009ويف بلد مثل م�صر ،ميكن �أن
تهبط املحا�صيل الزراعية ما ي�صل �إلى  30يف املئة بحلول
�سنة � 2050إذا ارتفعت درجات احلرارة بني  1.5و 2درجة
حارة
مئوية .وميكن �أن تواجه العوا�صم يف املنطقة �أيام ًا ّ
ا�ستثنائية كل �سنة �أكرث بكثري مما ي�شهده ما تبقّ ى من
العامل (.)World Bank, 2014
وال ميكن التقليل من الآثار
ّ
ال�صحية لتغيرّ املناخ .فلتغيرّ
مهم يف انت�شار الأمرا�ض ا ُملعدية التي حتملها
املناخ دور ّ
النواقل ،مثل املالريا .كما �أنه ي� ّؤثر يف الرتكّ زات املو�سمية
ي�سبب ردود فعل �أرجية
اجلو ،ما ّ
ملثريات احل�سا�سية يف ّ

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
ال�صحة
وامرا�ض ًا رئوية ،ويفاقم ت�أثري موجات احلرارة يف
ّ
العامة وبخا�صة يف البلدان العربية ذات املناخات ال�صيفية
وتكرر ًا
احلارة .ومن املتوقّ ع �أن تزداد موجات احلرارة ّ
حدة ّ
ّ
ً
يت�سبب يف زيادة الوفيات.
ما
املناخ،
تغي
نتيجة
ال
وطو
ّ
رّ

للتكيف مع خماطر املناخ
للمناخ ،ودعم التعاون الإقليمي
ّ
املحتملة ،والعمل مع املجتمع الدويل عن كثب لال�ستفادة
تغي املناخ
من الفر�ص املتاحة لتمويل التخفيف من رّ
وانتقال التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة.

وميكن بالإ�ضافة �إلى ذلك �أن يكون لتغيرّ املناخ ت�أثري مبا�شر
على حياة النا�س ومعا�شهم .ومن الأمثلة الوا�ضحة على
تغي املناخ يف اجلمهورية
ذلك الهجرة التي ّ
حث عليها رّ
العربية ال�سورية بني  2006و ،2011عندما عانى  60يف
املئة من ال�سكان من �أ�سو أ� جفاف وف�شل للح�صاد يف تاريخ
البلد احلديث .وبحلول العام  ،2011كان نحو مليون
معر�ضني النعدام الأم��ن الغذائي،
�سوري قد �أ�صبحوا ّ
ويف العام  2010هاجر نحو  200,000ن�سمة من
مزارعهم �إلى املناطق احل�ضرية (.)ESCWA, 2015d

ب .اتفاقية باري�س للمناخ و�أهداف التنمية امل�ستدامة

�إن م�ساهمة املنطقة العربية يف االنبعاثات العاملية
لغازات الدفيئة قليلة .غري �أن ن�صيب الفرد من انبعاثات
املتو�سط العاملي
الكربون (� 5.3أطنان مرتية) �أعلى من
ّ
(� 4.9أطنان مرتية) ( .)ESCWA, 2015dوقد بد�أت
تغي املناخ منذ
م�شاركة البلدان العربية يف مفاو�ضات رّ
تطور النظام الدويل
بداية العملية
وتطورت بالتوازي مع ّ
ّ
و�صدقت كل البلدان العربية على اتفاقية الأمم
للمناخ.
ّ
و�صدقت غالبيتها على
تغي املناخ
ّ
املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
قدمت كل
بروتوكول كيوتو .ويف الطريق �إلى باري�سّ ،
البلدان العربية ،با�ستثناء �سورية وليبيا ،م�ساهماتها
املحددة وطني ًا .وح� ّ�ددت الإج��راءات التي يعتزم
املقررة
ّ
ّ
البلد اتخاذها مبوجب اتفاقية باري�س .وبعدما ت�صبح
التحول من امل�ساهمة املعتزمة
االتفاقية نافذة� ،سيحدث
ّ
ً
املحددة وطنيا ب�إ�سقاط كلمة
املحددة وطني ًا �إلى امل�ساهمة ّ
ّ
التعهدات �إلى االلتزامات .وعلى
من
واالنتقال
«معتزمة»
ّ
املحددة وطني ًا
التوجيه اجلديد اخلا�ص بتقدمي امل�ساهمات ّ
مبوجب االتفاقية حتقيق االن�سجام بني الأطراف ب�ش�أن
املحددة وطني ًا (مثل خطوط
كيفية حتديد م�ساهماتها
ّ
الأ�سا�س واملقايي�س) .وعلى البلدان العربية اال�ستمرار يف
العمل لبناء القدرات الوطنية من �أجل التعامل مع جوانب
وتطور النظام الدويل
خمتلفة من تهديدات تغيرّ املناخ،
ّ

�أبرزت اتفاقية باري�س للمناخ احلاجة �إلى تن�سيق اجلهود
تغي املناخ وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف
العاملية ملكافحة رّ
الوقت نف�سه .وهناك العديد من االرتباطات بني اتفاقية
تغي املناخ و�أهداف التنمية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
امل�ستدامة .والهدف النهائي لالتفاقية الإطارية و�أي �أداة
قانونية ذات �صلة يعتمدها �أطراف امل�ؤمتر ،مثل اتفاقية
باري�س ،هو حتقيق ا�ستقرار تركّ يزات غازات الدفيئة يف
التدخل الب�شري اخلطري
اجلو عند م�ستوى يحول دون
ّ
ّ
ٍ
يف النظام املناخي �ضمن �إطار زمني كاف ي�سمح للأنظمة
تغي املناخ ب�صورة طبيعية ،ل�ضمان
البيئية
بالتكيف مع رّ
ّ
تعر�ض �إنتاج الغذاء للتهديد ومتكني ا�ستمرار التنمية
عدم ّ
االقت�صادية بطريقة م�ستدامة .وتطلب املادة  ،4الفقرة 1
تغي املناخ
(ج) من اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
من الأطراف التعاون خلف�ض انبعاثات غازات الدفيئة يف
قطاعات الطاقة واملوا�صالت والزراعة والغابات .وتتوافق
هذه مع هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع (الطاقة)،
وهدف التنمية امل�ستدامة احلادي ع�شر (املدن) ،وهدف
التنمية امل�ستدامة التا�سع (ال�صناعة) ،وهدف التنمية
امل�ستدامة الثاين (الزراعة) ،وهدف التنمية امل�ستدامة
املادة  ،4الفقرة ( 1د)
اخلام�س ع�شر (الغابات) .وتطلب ّ
من االتفاقية الإطارية من الأطراف التعاون بخ�صو�ص
الكتلة احليوية والغابات واملحيطات والأنظمة البيئية
الربية وال�ساحلية والبحرية .وتتوافق هذه مع
الأخرى ّ
هدف التنمية امل�ستدامة الرابع ع�شر (املحيطات ،والبحار،
واملوارد البحرية) وهدف التنمية امل�ستدامة اخلام�س ع�شر
والت�صحر ،وتدهور
(الأنظمة البيئية الربية ،والغابات،
ّ
والتنوع احليوي) .وال بد للمنطقة العربية من
الأر�ض،
ّ
االعرتاف بالعالقات املتبادلة بني �أهداف التنمية امل�ستدامة
واتفاقية باري�س ،يف �أثناء التخطيط للتنمية امل�ستدامة.
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الق�سم 4

متطلبات تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية
ح�سني �أباظة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

ية

حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ( )SDGsيف الدول
العربية ي�ستدعي وج��ود متطلبات �ضرورية ،تغطي
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والتخطيط واحلوكمة،
وتت�ضمن:

�أ .ا�سرتاتيجيات طويلة الأجل وخطط
متو�سطة الأجل
�إن و�ضع ا�سرتاتيجية طويلة الأج��ل مع ر�ؤي��ة وا�ضحة
وخطة عمل وم�ؤ�شرات هي من متطلبات حتقيق التنمية
امل�ستدامة .تبقى املياه والطاقة والغذاء من بني التحديات
الأ�سا�سية التي تواجه الدول العربية ،ويزداد الأمر �سوء ًا
نتيجة النمو ال�سكاين وازدياد معدالت الفقر وات�ساع الهوة
بني الأغنياء والفقراء ،ويرتافق ذلك مع املعدالت املتزايدة
للبطالة والأمية و�ضعف اخلدمات ال�صحية ،وب�شكل خا�ص
واملهم�شة.
للفئات املحدودة الدخل والفقرية
ّ
هدف التنمية امل�ستدامة الأول :الق�ضاء على الفقر
بجميع �أ�شكاله يف كل مكان.
هدف التنمية امل�ستدامة الثاين :الق�ضاء على اجلوع وتوفري
املح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة.
الأمن الغذائي والتغذية ّ
هدف التنمية امل�ستدامة ال�ساد�س� :ضمان توافر املياه
وخدمات ال�صرف ال�صحي و�إدارتها امل�ستدامة للجميع.
هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع� :ضمان ح�صول اجلميع
بكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة احلديثة امل�ضمونة
وامل�ستدامة.
�إن ان��دالع الثورات يف عدد من ال��دول العربية منذ عام
 2011يرجع �أ�سا�سا �إلى تدهور الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية يف هذه البلدان� .إن فقدان العدالة االجتماعية
الذي ينعك�س يف التوزيع غري العادل للرثوة واخلدمات
االجتماعية ،مبا يف ذلك مرافق ال�صحة وال�صرف ال�صحي
والتعليم واحل�صول على فر�ص عمل ،هو من بني الأ�سباب
الرئي�سية لالنتفا�ضات العربية ،و�ستبقى هذه املظاهر
حتديات رئي�سية تواجه هذه البلدان.
ع�لاوة على ذل��ك ،ينبغي الت�أكيد على �أن �أح��د ال�شروط
ال�ضرورية لتحقيق التنمية امل�ستدامة هو وج��ود بيئة
اقت�صادية �آمنة وم�ستقرة وميكن التنب�ؤ بها .لقد ا�ستوجبت
ال�صراعات واحلروب يف بع�ض البلدان العربية ،وب�شكل

خا�ص يف �سورية وليبيا واليمن ،دفع ثمن باهظ مما حققوه
يف الأهداف الإمنائية للألفية .ولذلك ف�إن �إطالق خطط
العمل لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يتطلب� ،أو ًال وقبل
كل �شيء ،ا�ستعادة اال�ستقرار ال�سيا�سي و�سيادة القانون.
ال ت��زال بع�ض ال��دول العربية الأخ��رى ت�صارع ق�ضايا
احلوكمة ال�سيا�سية التي يتوجب حلها ملنع �إثارة املزيد من
االنتفا�ضات واال�ضطرابات.

ب .احلكم الر�شيد وال�شفافية وامل�ساءلة
�إن احلكم الر�شيد ،املتمثل �أ�سا�سا يف امل�ؤ�س�سات الوطنية
التي تعمل بطريقة فعالة وفاعلة و�شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة ،مطلوب لتحقيق التنمية امل�ستدامة .وهذا ما
تفتقده معظم الدول العربية ،مما يتطلب اتخاذ �إجراءات
ت�صحيحية و�إ���ص�لاح الرتكيبة امل�ؤ�س�سية القائمة لدى
احلكومات .فقدان امل�شاركة العامة وال�شفافية وامل�ساءلة
من العقبات الرئي�سية لتطوير وتنفيذ اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات وخطط العمل� .إن اعتماد نهج �أكرث �شفافية
وم�ساءلة وت�شاركية يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات يعزز ثقة
اجلمهور باحلكومة ،ويخلق ال�شعور بالتملك واالنتماء من
جانب املواطنني ،مما ي�ساهم يف �سلوكيات �أكرث �إيجابية
جتاه احلكومة ،وهذا ي�ساهم يف نهاية املطاف يف زيادة
الإنتاجية ورفع كفاءة ا�ستخدام املوارد .لذا ميكن النظر �إلى
احلكم الر�شيد ك�شرط للح�صول على مردود جيد ل�سيا�سات
التنمية امل�ستدامة.
هدف التنمية امل�ستدامة ال�ساد�س ع�شر :تعزيز املجتمعات
الآمنة التي تت�صف بال�شمولية بهدف التنمية امل�ستدامة،
والتي تت�سم بالعدالة للجميع ،وبناء م�ؤ�س�سات فعالة
وم�س�ؤولة وت�شمل جميع امل�ؤ�س�سات على امل�ستويات كافة.
هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع ع�شر :تعزيز و�سائل التنفيذ
وتن�شيط ال�شراكة الدولية من �أجل التنمية امل�ستدامة.
امل�شاركة املجتمعية �أ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
امل�شاركة الفعلية الفعالة من قبل خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة
يف �صياغة وتطوير وتنفيذ اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
واخلطط هي �شرط �ضروري لتحقيق النجاح يف �إجناز
�أه��داف التنمية امل�ستدامة .ت�ضمن امل�شاركة املجتمعية
الأخذ بعني االعتبار �أولويات واهتمامات القطاعات املختلفة
من ال�سكان يف �صياغة ال�سيا�سات واخلطط والربامج.
كما �أنها تعزز ال�شفافية وامل�ساءلة والتمكني وامل�شاركة
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الق�سم 4

متطلبات تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية
مقدمة
الفعالة ملختلف اجلهات املعنية ،وبالتايل التنفيذ الناجح
لل�سيا�سات واخلطط وال�برام��ج املقرتحة� .إن اعتماد
منهجيات يف التنمية تتجه من الأعلى �إل��ى الأدن��ى
�أظهر �أوجه ًا من الق�صور ،لأن هذه املنهجيات ال تعك�س
الأولويات واالعتبارات املحلية وال ت�شرك خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة يف عملية التنفيذ والإجن��از الناجح ملجموعة
الأهداف واملقا�صد .قد تتجلى امل�شاركة العامة ب�أ�شكال
خمتلفة ت�شمل حوارات حول ال�سيا�سة العامة وجل�سات
اال�ستماع العامة وامل�سوحات واال�ستبيانات .املهم �أي�ضا
�أن تقوم احلكومات بتوعية اجلمهور حلالة تنفيذ الربامج
املقرتحة ،والنجاحات والإخفاقات ،واالختناقات والتدابري
املقرتحة للإجراءات الت�صحيحية.

ج .ر�سم ال�سيا�سات املتكاملة
يفتقر و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها يف معظم ال��دول
العربية �إلى التكامل بني اجلوانب االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية .يف كثري م��ن احل���االت يتم الت�شديد
�أ�سا�س ًا على االعتبارات االقت�صادية دون �إيالء االهتمام
الواجب لالعتبارات االجتماعية والبيئية .ال�سيا�سات
احلكومية ال تقوم فقط ب�إهمال هذين البعدين ،ولكن
قد تت�سبب �أي�ضا ب�آثار �سلبية عليهما .ولذلك ف�إن اعتماد
نهج متكامل يف و�ضع ال�سيا�سات ذو �أهمية ق�صوى
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة .ينبغي و�ضع �سيا�سات
مرتابطة ت�ضمن التكامل والتعا�ضد بني الأبعاد الثالثة
لال�ستدامة .وهناك حاجة لالبتعاد عن افرتا�ض وجود
عالقة تبادلية دائمة بني الأبعاد الثالثة لال�ستدامة ،حتى
و�إن كانت هذه العالقة قائمة يف مرحلة ما� ،إذ ال ينبغي
�أن تكون نقطة البدء يف عملية �صياغة ال�سيا�سات� .إن
االنطالق اعتبار ًا من هذه الفر�ضية �سوف ينتج عنه اعطاء
االعتبارات البيئية واالجتماعية �أولوية منخف�ضة باملقارنة
مع اجلوانب االقت�صادية .يتطلب اعتماد النهج املقرتح
فهم ًا كام ًال للرتابط املتعدد الأوجه بني الأبعاد الثالثة
لال�ستدامة .وهو �سي�ستفيد �أي�ض ًا من ا�ستخدام عملية
النمذجة التي تبني بو�ضوح ت�أثري خمتلف التف�ضيالت
والأولويات املعطاة لأهداف حمددة على املعايري والأهداف
الأخرى .لقد ثبت �أن البلدان التي تتبع نهج ًا متكام ًال يف
�صياغة ال�سيا�سات كانت �أكرث قدرة على حتقيق التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة ،التي ت�شمل اجلميع وتكون مقبولة
اجتماعي ًا ،ويف الوقت نف�سه ت�ضمن �سالمة البيئة.
لي�ست الغاية من ال�سيا�سات املتكاملة �ضمان التكامل بني
اجلوانب االجتماعية والبيئية واالقت�صادية يف ت�صميم
ال�سيا�سات فح�سب ،و�إمنا الغاية منها �أي�ض ًا �ضمان التكامل

والرتابط بني ال�سيا�سات القطاعية املختلفة .وينطبق ذلك
ب�شكل خا�ص عند تناول ال�صلة الوثيقة والروابط املتداخلة
بني املياه والطاقة والغذاء� .إذ من ال�ضروري �أن يراعي
ت�صميم الر�ؤية الطويلة الأجل واال�سرتاتيجية اخلا�صة
باملياه والطاقة والغذاء التمعن بتلك الروابط والت�أثريات
من �أجل حت�سني نتائج ال�سيا�سات واخلطط والربامج
املقرتحة ،مبا يف ذلك التنمية واملكون االجتماعي اللذان
يرتبطان بها.
تقوم املمار�سة العامة يف معظم ال��دول العربية على
تطوير ال�سيا�سات ب�أ�سلوب منف�صل ومنعزل بال تن�سيق
وتكامل �سليم بني خمتلف القطاعات .وقد �أدى ذلك �إلى
انعدام التوافق والتكامل و�إلى �سيا�سات قا�صرة وحمدودة
النظر .ولذلك من ال�ضروري و�ضع �آلية منا�سبة ل�ضمان
التن�سيق والتكامل املنا�سبني بني ال�سيا�سات يف خمتلف
القطاعات .عالوة على ذلك ،ف�إن زيادة عدد ال��وزارات
وعدم و�ضوح امل�س�ؤوليات و�أحيان ًا تداخلها ،يف معظم
الدول العربية ،ي�ؤدي �إلى تفاقم الأو�ضاع .يف جميع بلدان
املنطقة تقريب ًا ،وزارات البيئة هي الأقل ميزانية مع والية
مقيدة تقت�صر �أ�سا�س ًا على التعامل مع الق�ضايا املتعلقة
بالتلوث مبعزل عن القطاعات االقت�صادية الرئي�سية.
مبا �أن العامل العربي يواجه حتديات املياه والطاقة والغذاء،
ف�إن الأولوية يجب �أن تعطى ملعاجلة هذه التحديات ،مع
الرتكيز على �أن �صنع ال�سيا�سات املتكاملة �سوف ي�ساعد
على حتقيق الأمن املائي والطاقوي والغذائي يف املنطقة.
يجب �أن يتم الت�شديد يف ت�صميم ال�سيا�سات على قدرة
ال�سيا�سة املقرتحة على تن�شيط وتنويع اقت�صادات الدول
العربية ،وتعزيز كفاءة املوارد ،وحت�سني القدرة التناف�سية
والو�صول �إلى الأ�سواق ،وخلق فر�ص العمل ،واحلد من
الفقر وحت�سني رفاهية ال�شعوب.

د .توافق ال�سيا�سات
ميكن للت�شريعات املدعومة بحوافز ت�شجيعية �أن تكون
فعالة ج��د ًا يف حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة �إذا
�صممت ب�شكل �صحيح .ومع ذلك ،ف�إن التجربة العامة يف
معظم البلدان العربية هي تطوير الت�شريعات واحلوافز
الت�شجيعية ،ف�ضال عن ال�سيا�سات التجارية واملالية،
على �أ�س�س قطاعية من دون الأخذ بعني االعتبار الآثار
الناجتة عن �إحدى �أدوات ال�سيا�سة على الأدوات الأخرى،
و�آثارها على خمتلف القطاعات .عالوة على ذلك ،ف�إنه ال
يتم تقييم وحتليل كامل الآثار االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية ملجموعة ال�سيا�سات ب�شكل كاف ،وما ميكننا

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
مالحظته هو �أن الت�شريعات املتعلقة باملباين واملجتمعات
املحلية اجلديدة ال ت�أخذ يف احل�سبان عادة اعتباراتها
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،ويف معظم احلاالت ال
تلحظ انعكا�ساتها على ا�ستهالك املوارد ،وعلى القطاعات
الأخ��رى مثل الطرق والنقل على �سبيل املثال .لذا من
ال�ضروري �أن يتم تطوير �أدوات �سيا�سة خمتلفة بحيث
ت�ضمن تعا�ضدها وتوافقها ،وبالتايل فعاليتها يف حتقيق
مقا�صد التنمية امل�ستدامة.
عالوة على ذلك ،ف�إن تعزيز �أدوات ومفاهيم مثل اتباع
منهجية النظام الإيكولوجي وتقييم دورة احلياة الكاملة،
وم�س�ؤولية املن ِتج وكذلك م�س�ؤولية امل�ستهلك ،ميكن �أن
تقطع �شوط ًا كبري ًا يف تعزيز كفاءة ا�ستخدام املوارد واحلد
من النفايات من قبل املنتجني وامل�ستهلكني� .إن اعتماد
هذا النهج يف قطاع البناء والت�شييد على �سبيل املثال
�سوف يتطلب �أن ت�ؤخذ جميع االعتبارات االجتماعية
والبيئية �إلى جانب االعتبارات االقت�صادية عند ت�شييد
املباين ،وي�شمل هذا احت�ساب الب�صمة الكربونية الناجمة
عن �إنتاج مواد البناء ،وعمليات البناء والت�شغيل ،ف�ض ًال
عن مرحلة الهدم� .أما العوامل االجتماعية فت�شمل عدد
الوظائف الالئقة التي يتم �إحداثها ،وامل�ضاعفات ال�صحية
الناجتة عن عملية البناء والت�شييد.
�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه يجب ت�صميم الظروف التمكينية
الأخ���رى كالبحث والتطوير ،والتعليم ،والتوعية
العامة ،و�سيا�سات تنمية القدرات ،من �أجل دعم الر�ؤية
اال�سرتاتيجية ال�شاملة والتوجه الوطني.

هـ .املجل�س الأعلى للتنمية امل�ستدامة
من �أجل �ضمان التكامل ال�سليم لل�سيا�سات والتن�سيق
بني ال�سيا�سات القطاعية وتوافق ال�سيا�سات ،ف�ض ًال عن
الر�صد واملتابعة ،يقرتح �إن�شاء جمل�س �أعلى للتنمية
امل�ستدامة يرتبط برئي�س الدولة �أو برئي�س الوزراء ،ومن
املقرتح �أن ي�ضم هذا الكيان ع�ضوية جميع ال��وزارات
املعنية .يجب �أن تعمل هذه الهيئة جنب ًا �إلى جنب مع
كيان �آخر ميثل القطاع اخلا�ص وال�صناعة والأو�ساط
الأكادميية واملجتمع املدين واملجموعات املمثلة للأقليات.
الوظيفة الرئي�سية لهذه امل�ؤ�س�سة هي �ضمان �صياغة
متكاملة لل�سيا�سات و�ضمان التعاون والتن�سيق الكايف
بني اجلهات احلكومية املختلفة ،وبني احلكومة وجميع
اجلهات املعنية الأخرى يف البالد .كما �ستكون م�س�ؤولة
عن الإ�شراف على تنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة وخطة العمل

والربامج املقرتحة وتقييم تنفيذها ،واقرتاح الإجراءات
الت�صحيحية �إذا ا�ستدعت احلاجة ،و�ضمان التوا�صل
الكايف بني احلكومة وخمتلف اطياف ال�شعب والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين.

و .التنمية والر�صد التنفيذي
بالرغم من �أن معظم الدول العربية ال تفتقر �إلى خطط
التنمية ،ف�إن اخللل الرئي�سي يف هذه اخلطط يكمن يف
عدم وجود عن�صر اال�ستدامة بالإ�ضافة �إلى غياب �آلية
التنفيذ واملتابعة والتقييم كجزء ال يتجز�أ من اخلطة ،وذلك
يف الكثري من احل��االت .يف العديد من بلدان املنطقة،
ترتبط اال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج املقرتحة ب�شكل
رئي�سي مبجل�س وزراء لوالية معينة� ،أو وزي��ر حمدد،
وهي ال تخ�ضع بال�ضرورة الهتمام احلكومات والوزارات
الالحقة .وقد �أدى هذا الواقع �إلى الإف��راط يف ا�ستخدام
املوارد ،والتعطيل والت�أخري يف حتقيق الأهداف احلكومية
املو�ضوعة .ينبغي التوقف عن هذه املمار�سة من خالل قيام
احلكومات والوزارات املتتالية بالبناء على اال�سرتاتيجيات
واخلطط والربامج املو�ضوعة �سلف ًا و�إدخ��ال الإج��راءات
الت�صحيحية الالزمة ح�سب احلاجة ملواجهة الظروف
املتغرية والق�ضايا النا�شئة� .إن تبني مثل هذا النهج �سوف
ير�شد يف ا�ستخدامات املوارد النادرة ،وي�ضمن ا�ستمرارية
وتوافق اال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج ،والبناء على
ق�ص�ص النجاح ،والتعلم من الأخطاء.
�أحد املطالب الهامة ل�صنع القرار واملتابعة والر�صد والتنفيذ
ب�شكل را�سخ هو توافر بيانات كمية ونوعية وموثوقة وذات
جودة عالية .ينبغي دعم هذا الأمر من خالل ت�أمني القدرات
الوطنية الكافية جلمع البيانات وحتليلها وتف�سريها.
عادة ما يتم تكليف الهيئات الإح�صائية الوطنية بدور
جمع البيانات ون�شرها� ،إال �أنه ينبغي احلفاظ على التعاون
الوثيق بينها وبني غريها من امل�ؤ�س�سات احلكومية ،مبا يف
ذلك الأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
(Third International Conference on Financing for
)Development, 2015

ز .تنمية املوارد الب�شرية
يعد اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري هو �أحد املتطلبات
الرئي�سية الالزمة لإح��داث نقلة نوعية نحو التنمية
امل�ستدامة .وب�صرف النظر عن عدد قليل من البلدان
يف املنطقة التي تعطي �أولوية عالية للتعليم ،ف�إن معظم
البلدان يف املنطقة تعطي التعليم �أولوية منخف�ضة.
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هدف التنمية امل�ستدامة الرابع� :ضمان التعليم اجليد
واملن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التع ّلم مدى
احلياة للجميع.
ي�شمل اال�ستثمار يف امل��وارد الب�شرية �إ�صالح نظام
التعليم يف الدول العربية لإنتاج جيل جديد من الكوادر
امل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا من العلماء والباحثني و�صانعي
ال�سيا�سات واملخت�صني والعمال املهرة لدعم جهود
التنمية امل�ستدامة ،وهذا يتطلب اعتماد الرتكيز على
نظام التعليم الذي ي�شجع التفكري الإبداعي والبحث
والتطوير ،و�إ�صالح ًا ي�ضمن دمج اعتبارات اال�ستدامة
(البيئية واالجتماعية) يف خمتلف القطاعات.
يجب على نظام التعليم �أن ي ��ؤدي �إل��ى �إنتاج كـوادر
قادرة على دعم االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر ك�أداة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص
بالتدريب املهني خللق كوادر من العمالة املاهـرة التي
ت�ستطيع �إدخال وتطبيق التقنيات التي توفر الـموارد
والتعامل مع التقنيات اجلديدة واملبتكـرة وال�صديقـة
للبيئة� .إن هذا اجليل اجلديد من الكوادر ،مبا فيه
�صانعو ال�سيا�سات واملخت�صون� ،سيكون مبقدوره
دعم �صنع ال�سيا�سات املتكاملة يف خمتلف القطاعات
(ال��زراع��ة وال�صناعة وال�سياحة والإ�سكان والبناء
والنقل)� ،إلى جانب دعم ال�سيا�سات الفعالة يف املياه
والطاقة ،وا�ستخـدام امل�صادر املتجددة يف املياه والطاقة،
والإدارة املتكاملة للنفايات.

ح .اال�ستثمار يف البيئة
�إن اال�ستثمار يف امل���وارد البيئية والطبيعية ،مع
مالحظة قدرة هذه اال�ستثمارات على دعم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،يجب �أن يكون نقطة
االنطالق لتطوير ا�سرتاتيجيات وخطط عمل التنمية
الوطنية يف املنطقة العربية.
هناك حاجة �إلى تغيري االعتقاد ال�سائد ب�أن االعتبارات
البيئية متثل عقـبة وعائقـ ًا �أمام التنمية� ،إلى اعتبارها
فر�صة ومدخ ًال لتحقيق التنمية ال�شاملة امل�ستدامة
والعادلة.

ط .تطوير البنية التحتية املادية
�إن وجود بنية حتتية مادية فعالة هو �أمر �ضروري لدعم
التنمية امل�ستدامة .ينبغي �إعطاء الأولوية ل�شبكات

الكهرباء واملياه واخلدمات و�شبكة الطرق ونظام النقل
ومرافق معاجلة املياه العادمـة وال�صرف ال�صحي ،مع
الت�شـديـد على بناء وحـدات �إنتاج الغـاز احليوي يف
القرى واملناطق النائية .ينبغي �أي�ض ًا �إعطاء الأولوية
لال�ستثمار يف م�صادر املياه والطاقة املتجددة ،مبا يف
ذلك �إع��ادة تدوير املياه وحتليتها با�ستخدام م�صادر
الطاقة املتجددة .ويجب �أن يتم دعم ذلك من خالل
جمموعة من القواعد والتدابري التحفيزية التي ت�شجع
على التحول نحو �أمناط الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامة،
وبالتايل تعزيز الكفاءة يف ا�ستخدام املياه والطاقـة
والغذاء وغريها من املدخالت امل�ؤثرة ،والتحول نحو
م�صادر املياه والطاقة املتجددة وتقنيات وممار�سات
الإدارة املتكاملة للنفايات.
هدف التنمية امل�ستدامة الثاين ع�شر� :ضمان وجود
�أمناط ا�ستهالك و�إنتاج م�ستدامة.
ينبغي الرتكيز يف ت�صميم �شبكات الطرق والنقل على
تطوير �أنظمة نقل عام �صديقة للبيئة يف مقابل متلك
�سيارة خا�صة .وب�صرف النظر عن احلد من انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون� ،سوف ي�ساهم هذا الأمر �أي�ض ًا يف
تعزيز العدالة االجتماعية من خالل تلبية احتياجات
الأ�سر املتو�سطة واملنخف�ضة الدخل .يتحقق هذا �أي�ض ًا
من خالل الرتكيز على التخطيط لبناء �أنظمة الطرق
والنقل يف املناطق الريفية والنائية ،وبالتايل توفري
�إمكانية الو�صول �إلى الأ�سواق والفر�ص االقت�صادية
والعمل لهذه املجتمعات.

ي .البحث والتطوير
�إن املنهجيات املبتكرة والتكنولوجيات ال�سليمة بيئي ًا
هي �أمور �أ�سا�سية لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة
والتعامل مع تغري املناخ .هناك حاجة ال�سرتاتيجية
بحثية وا�ضحة وطويلة الأج��ل لدعم حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة .هذه اال�سرتاتيجية ،التي ينبغي �أن
تكون مقبولة اجتماعي ًا و�سليمة بيئي ًا واقت�صادياً ،تعترب
هامة ب�شكل كبري للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة ومنو
الناجت املحلي الإجمايل.
هدف التنمية امل�ستدامة الثالث ع�شر :اتخاذ �إجراءات
عاجلة للت�صدي تغري املناخ و�آثاره
ميكن �أن ت�شمل جماالت البحوث التقنيات املبتكرة مل�صادر

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
املياه والطاقة املتجددة ،وا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
لتحلية املياه ،وحتويل النفايات �إلى طاقة ،و�أنظمة النقل
العام ال�صديقة للبيئة ،واملحا�صيل الكفوءة واملوفرة
يف ا�ستهالك املياه ،ومواد وتقنيات البناء والت�شييد،
والتقنيات ال�صناعية اخل�ضراء ،ومعدات �إعادة تدوير
النفايات .يجب �أن ت�ستغل �إمكانات ال�صناعة والقطاع
اخلا�ص والأو���س��اط الأكادميية وامل�ؤ�س�سات البحثية
الوطنية مع �إقامة �صالت وثيقة فيما بينها.

ك .املقاربات املنهجية والأدوات
يعترب االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر واح��د ًا من �أكرث
الأدوات فعالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة .لقد مت
�إطالق هذا املفهوم من قبل برنامج الأمم املتحدة للبيئة
يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)  2008ا�ستجابة للأزمة
املالية واالقت�صادية التي تواجه العامل .وهو ي�ؤكد على
اال�ستثمار يف املوارد البيئية كو�سيلة لتح�سني رفاهية
الإن�سان والعدالة االجتماعية .وي��ؤك��د �أي�ض ًا على
اال�ستثمار يف البيئة كو�سيلة لتحقيق النمو االقت�صادي
امل�ستدام .بد ًال من النظر �إلى البيئة باعتبارها عائق ًا �أمام
التنمية ،ينبغي النظر �إليها باعتبارها فر�صة لتحقيق
التنمية ال�سليمة وامل�ستدامة .يعزز اعتماد نهج االقت�صاد
الأخ�ضر تن�شيط وتنويع االقت�صاد ،والكفاءة يف ا�ستخدام
املوارد الطبيعية وعوامل الإنتاج ،ويقلل من النفايات،
وي�شجع على االبتكار ،ويعزز القدرة التناف�سية والو�صول
ويح�سن �صحة
�إلى الأ�سواق ،ويخلق فر�ص عمل جديدة،
ّ
ورفاهية الإن�سان.
االقت�صاد الأخ�ضر هو ذاك ال��ذي ي ��ؤدي �إل��ى حت�سني
رفاهية الإن�سان والعدالة االجتماعيـة مع احلد ب�شكل
كبري من املخـاطـر البيئيـة والنـدرة الإيكولوجية
(.)UNEP 2010
�إن ت�شجيع �أمن��اط الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامة �أمر
�ضروري لتعزيز كفاءة ا�ستخدام امل��وارد والتقليل من
النفايات .ت�شري التقديرات �إلى �أن نحو ثلث الغذاء املنتج
يف جميع �أنحاء العامل ينتهي كنفايات .ومن املتوقع
�أن تكون هذه الن�سبـة �أعلى يف العامل العربي نظـر ًا
ملمار�سات اال�ستهالك احلاليةُ .يعزى ه��در الطعـام
واملياه والطاقة يف الدول العربية �إلى االعتبارات الثقافية
والتقليدية ،و�أي�ض ًا �إلى م�ستوى ال�سعر املنخف�ض لهذه
امل��وارد� .إن الدعم احلكومي الذي تقدمه معظم الدول
العربيـة للمياه والطاقة والغذاء ي�شجع على الإ�سراف
يف ا�ستهالك ه��ذه امل���وارد .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ع��دد ًا من

دول املنطقـة بـد�أ بالفعـل يف اتخاذ خطوات للتخل�ص
التدريجي من الدعم على هذه املوارد (.)AFED 2015
ال تزال الأداة الرئي�سيـة لقيا�س الأداء االقت�صادي هي
نظام احل�سابات القومية ( .)SNAويتم ا�ستخدام
هذا النظام من قبل احلكومـات لتوفري مـ�ؤ�شر لأداء
االقت�صاد ،وقد جرى اقرتاحه خـالل ثالثينات القرن
املا�ضي ب�شكل حمدد لقيا�س قيمة ال�سلع واخلدمات
املنتجة يف بلد ما .مع ذلك ،ف�إن نظام احل�سابات القومية
لي�س م�ؤ�شر ًا �صحيح ًا لقيا�س التنمية امل�ستدامة ورفاهية
الإن�سان ،ذلك �أنه ال يعك�س ا�ستنزاف وتدهور املـوارد،
ويقدم �صورة غري �صحيحة ب�ش�أن �أداء االقت�صاد ،فهو مث ًال
يعك�س �ضرر وكلفـة بيع الأ�صول الطبيعيـة مثل النفط
والغاز الطبيعي على �أنها دخل .وقد بد�أت حماوالت توفري
�أ�ساليب قيا�س وم�ؤ�شرات بديلة يف بـدايـة ثمانينات
القـرن املا�ضي عندما �أطلق برنامج الأمم املتحدة للبيئـة
مع البنك الدويل مبادرة ال�ستك�شاف اعتماد املحا�سبة
البيئية كمقيـا�س �أ�صيل للأداء احلقيقي لالقت�صاد.
منذ ب��داي��ة الثمانينات ُب��ذل جهد كبري يف تطوير
منهجيات املحا�سبة اخل�ضراء والبيئية �أو ما ي�شار �إليه
من قبل �شعبة الإح�صاء التابعة لإدارة الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ( )UN-DESAعلى
�أنها «املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة» .وقد
جرى الت�أكيد على �ضرورة جتاوز م�س�ألة الإنتاج املحلي
الإجمايل يف تقرير «جلنة �ستيغلتز» حول قيا�س الأداء
االقت�صادي والتقدم االجتماعي ،التي ت�أ�س�ست يف عام
 ،2008لتعيني حدود الناجت املحلي الإجمايل كم�ؤ�شر
على رفاهية الإن�سان .وقد جرى و�ضع النظام املقرتح
للمحا�سبة اخل�ضراء يف «دليل املحا�سبة الوطنية:
املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة  »2003حيث
يجمع ه��ذا الكتيب املعلومات االقت�صادية والبيئية
�ضمن �إطار م�شرتك لقيا�س ت�أثري االقت�صاد على البيئة،
والعك�س بالعك�س .وقد تبع ذلك �إع��داد �إدارة الأمم
املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ن�سخة منقحة
من هذا الدليل هي نظام املحا�سبة البيئية واالقت�صادية
( .)SEEAومت ن�شر ال�صيغة النهائية لإط��ار العمل
املركزي لنظام املحا�سبة البيئية واالقت�صادية يف �شباط
(فرباير) .2014
ب�صرف النظر عن العديد من البلدان املتقدمة التي
ط��ورت �أنظمة حما�سبة خ�ضراء مثل هولندا و�أملانيا
وفرن�سا ،ف�إن بلدان ًا نامية ت�شمل ال�صني واندوني�سيا
والفيليبني قامت بو�ضع نظام خا�ص بها (Sustainable
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 .)and Green Growth for Egypt, 2011وهناك �أدلة
قليلة �أو معدومة حول قيام الدول العربية باتخاذ خطوات
نحو اعتماد املحا�سبة البيئية �أو اخل�ضراء كم�ؤ�شر لتحقيق
التنمية امل�ستدامة.

ل .دور �أ�صحاب امل�صلحة املختلفني
يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
يتطلب حتقيق التنمية امل�ستدامة ت�ضافر جهود خمتلف
من�سق .يجب �أن ي�ستمر دور
اجلهات املعنية ب�شكل
ّ
احلكومة باعتباره الدور ّ
املنظم والإ�شرايف الرئي�سي ،وهي
وت�سهل للكيانات املختلفة امل�ساهمة
توفر الظروف املواتية
ّ
يف التنمية امل�ستدامة� .أحد الأدوار الرئي�سية للحكومة،
كما �سبق الذكر ،هو توفري امل�ؤ�س�سات التي تعمل بطريقة
فعالة و�شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة ،كما ينبغي �أن توفّ ر
بيئة االقت�صاد الكلي الآمن الذي ميكن التنب�ؤ به والذي
ي�شجع ويجذب اال�ستثمار املحلي واخلارجي .يتج�سد
وجود بيئة م�ستقرة لالقت�صاد الكلي يف ال�سيا�سات املالية
امل�ستقرة والقابلة للتنب�ؤ ،مبا يف ذلك �أ�سعار ال�صرف
وال�سيا�سات ذات ال�صلة ملتطلبات اال�ستثمار ،وت�سجيل
و�إن�شاء �شركات جديدة ،والقوانني التي تنظم تخ�صي�ص
الأرا�ضي ،وحتويل الأموال ،وا�سترياد التقنيات واملعدات
املطلوبة للم�شاريع اال�ستثمارية .يقع على احلكومات دور
حا�سم يف ت�صميم حزم ال�سيا�سات التي تعزز ا�ستدامة
الإنتاج واال�ستهالك والتحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر،
وبالتايل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وهنا عر�ض
لأبرز اجلهات الأخرى املعنية:

 .1القطاع اخلا�ص
ال ت�ستطيع احلكومات وحدها معاجلة التحديات التي
تواجه حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .للقطاع اخلا�ص
دور هام يف تنفيذ اال�سرتاتيجيات املقرتحة وحتقيق
التنمية امل�ستدامة� .إن القطاع اخلا�ص مبا يتميز به من
بنية ت�شغيلية �أكرث كفاءة وخا�ضعة للم�ساءلة ،وطاقم
عمل فني وت�شغيلي م�ؤهل ،وهياكل �إدارية فعالة ومرنة،
وقـدرات تقنية وماليـة ،ميكن له �أن يلعب دور ًا فعاال يف
دعم احلكومات من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة .لذلك
يقع على احلكمة توفري البيئة التمكينية الالزمة لت�شجيع
م�شاركة القطاع اخلا�ص .توفر ال�شراكة بني القطاعني
اخلا�ص والعام ( )PPPمنوذج ًا فعا ًال لال�ستفادة من
�إمكانات القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار يف خمتلف
القطاعات ،مبا يف ذلك قطاع الإ�سكان والنقل واملياه
والطاقة والزراعة وال�صناعة وال�سياحة .لذا ينبغي تعزيز

هذه ال�شراكة لي�س فقط من خـالل قيـام احلكومات بتوفري
الظروف التمكينية الالزمـة للقطاع اخلا�ص للعمل يف
خمتلف القطاعات ،بل �أي�ض ًا من خالل توفري �إطار العمل
واملبادئ التوجيهية لهذا القطاع من �أجل �ضمان �أخذ
عن�صر التنمية يف احل�سبان عند تنفيذ امل�شاريع .وهذا
ي�سمح للقطاع اخلا�ص ،يف الوقت نف�سه ،باال�ستفادة من
قدراته وخرباته التقنية والت�شغيلية ب�شكل كامل لتحقيق
مقا�صـد احلكومة يف التنمية امل�ستدامة.

 .2امل�ؤ�س�سات البحثية
من ال�ضروري و�ضع ا�سرتاتيجية بحث وتطوير على املدى
الطويل لدعم تنفيذ برامج التنمية امل�ستدامة وحتقيق
�أهدافها ،مع الأخـذ يف االعتبار التعامـل مع تغري املناخ
وعواقبه .يجب �أن يكون هناك تعاون وثيق بني امل�ؤ�س�سات
البحثية والأكادميية والقطاع اخلا�ص من �أجل و�ضع
ا�سرتاتيجية بحث وتطوير فعالة .وينبغي �أن يدرك
الباحثون يف امل�ؤ�س�سات البحثية واجلامعات التوجهات
احلكومية متام ًا ،وكذلك احتياجات القطاعات املختلفة
من �أج��ل توجيه البحوث وفق ًا لذلك .وبالتايل ينبغي
احلفاظ على تن�سيق وثيق بني امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
من �أجل �ضمان �أن يت�سق البحث والتطوير مع �سيا�سات
احلكومة و�أن يتوجه �إلى دعم �أهداف التنمية امل�ستدامة.

 .3املجتمع املدين
للمجتمع املـدين دور هام يف تعزيـز وتنفيـذ خـطط
التنمية امل�ستدامة .ويرجع ذلك �أ�سا�سـ ًا �إل��ى معرفته
باحلقائق على الأر����ض ،والأول��وي��ات واالهتمامات
واالحتياجات الفعلية للمجتمعات املحلية .عالوة على
ذل��ك ،فقد ك�سبت منظمات املجتمع امل��دين من خالل
الفعال لأ�صحاب امل�صلحة اطمئنان وثقة
�إ�شراكها
ّ
املجتمعات املحلية ،وبالتايل لديها قابليـة �أكرب لتنفيذ
برامج وخطط وم�شاريع التنميـة امل�ستدامـة .لـذا يقع
على احلكومات اال�ستفادة من �إمكانات منظمات املجتمع
امل��دين من خ�لال توفري الظروف التمكينية الالزمة
مل�شاركتها على نحو فعال .وميكن حتقيق ذلك عن طريق
ت�سهيل ت�سجيل و�إن�شاء منظمات املجتمع املدين ،واحلد
من متطلبات الت�سجيل املرهقة واملعقدة ،وت�شجيع
م�شاركتها يف تنفيذ خطط وبرامج وم�شاريع التنمية
امل�ستدامة من خالل تكليفهـا ب�أن�شطة حم��ددة لدعم
جهود احلكومة يف خمتلف القطاعات .وت�شمل الأن�شطـة
املحددة التي ميكن ملنظمات املجتمع املدين �أن تكون �أكرث
فعالية يف �إجنازها ما ي�أتي:

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
ال�شكل 12

اال�ستثمار يف البيئة
املحيط البيئي
النظام البيئي ،املياه العذبة ،مياه البحر،
املياه العادمة ،النفايات ال�صلبة ،الطاقة،
الأرا�ضي ،التنوع احليوي

الآثار االجتماعية

الآثار االقت�صادية

خلق الوظائف
�صحة �أف�ضل
تكامل ومتا�سك اجتماعي
توزيع عادل للرثوة والدخل

ا�ستخدام فعال للموارد ،تنويع االقت�صاد،
قدرة تناف�سية �أف�ضل،
جذب ا�ستثمارات ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة
والناجت املحلي الإجمايل

•ت�صميم وتنفيذ حمالت التوعية العامة ،مبا يف
ذلك تطوير �أدوات التوا�صل التي ت�ستهدف �أ�صحاب
امل�صلحة املختلفني.
•�إجراء تقييم متطلبات بناء القدرات ملختلف الفئات
امل�ستهدفة ،مبا يف ذلك �صناع ال�سيا�سات والقرارات،
واملخت�صني ،والعمالة املاهرة الالزمة لدعم عملية
التحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.
•تنظيم و�إجراء حلقات عمل وحلقات درا�سية وطنية
تهدف �إلى تعزيز التنمية امل�ستدامة يف خمتلف
القطاعات.
•القيام بالتدريب والدورات وجل�سات التوعية ملختلف
الفئات امل�ستهدفة من �أجل تعزيز القدرات املحلية يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وتنفيذ �سيا�سات
وخطط وبرامج التنمية امل�ستدامة.
•تنفيذ امل�شاريع على �أر�ض الواقع ،والتي قد ت�شمل
بناء القدرات وامل�شاريع املت�صلة بالتوعية العامة
وبرامج تدريب املدربني .وميكن �أن ت�شمل الأن�شطة
الأخرى تنفيذ امل�شاريع املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة
مثل م�شاريع ال��زراع��ة الع�ضوية وامل�ستدامة،
والأن�شطة املتعلقة بالإنتاج النظيف ،والإدارة

املتكاملة للنفايات ال�صلبة مبا يف ذل��ك حتويل
املخلفات �إلى طاقة و�إنتاج الكومبو�ست من النفايات
البلدية ال�صلبة واملخلفات الزراعية.

 .4الإعالم
ال ميكن جتاهل دور الإعالم يف زيادة الوعي والتوا�صل
حول فوائد تخ�ضري االقت�صادات الوطنية واالنتقال
�إل��ى اقت�صاد �أخ�ضر وم�سار تنمية م�ستدامة .ينبغي
اال�ستفادة من �إمكانيات و�سائل الإع�لام يف الو�صول
�إلى ال�شرائح املختلفة لل�سكان ذوي م�ستويات التعليم
والأولويات واالهتمامات واخللفيات املختلفة ،وذلك لدعم
االنتقال �إلى االقت�صاد الأخ�ضر وحتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة .و�سائل الإعالم لديها الإمكانية �أي�ض ًا للو�صول
�إلى اجلمهور يف املواقع اجلغرافية املختلفة ويف املناطق
النائية .هناك حاجة كبرية ب�أن تقوم و�سائل الإعالم يف
املقام الأول ب�إجراء التوا�صل و�إي�ضاح خلفيات املفاهيم
والنهج املختلفة ب�شكل �صريح ،وذلك للتعريف بالآثار
املرتتبة عن �أهداف التنمية امل�ستدامة ومزاياها وماهية
الإج��راءات الالزمة لتحقيق النتائج املرجوة منها� .إن
م�صطلح «التنمية امل�ستدامة» على �سبيل املثال ال يزال
م�صطلح ًا غام�ض ًا للكثريين وله معان خمتلفة لأنا�س
خمتلفني .لذلك من ال�ضروري �أن يكون هناك �إدراك
م�شرتك على امل�ستوى الوطني ملعاين املفاهيم واملقاربات

53

54

الق�سم 4

متطلبات تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية
املختلفة .ومن املهم �أي�ض ًا �أن يكون لو�سائل الإعالم نف�سها
�إدراك كامل للمفاهيم وامل�صطلحات ،و�أن تكون على دراية
ومتابعة كاملة لق�ضايا التنمية امل�ستدامة الرئي�سية ذات
ال�صلة واملو�ضوعة على جدول الأعمال الدويل.
�إن قلة املعرفة والتفهم من قبل و�سائل الإعالم قد ت�ؤدي،
على الأرجح� ،إلى �إي�صال ر�سالة خاطئة ذات �آثار �سلبية،
مبا يف ذلك الف�شل يف ح�شد خمتلف اجلهات املعنية لدعم
جهود التنمية امل�ستدامة .ولذلك من ال�ضروري �أن يجري
�إطالع و�سائل الإعالم على املفاهيم الرئي�سية والق�ضايا
املطروحة و�آثارها على خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة والبلد
ككل .يجب الت�أكيد على �أن توعية و�سائل الإعالم ال ينبغي
�أن تقت�صر فقط على امل�س�ؤولني عن ملف البيئة ،ولكن
يجب �أن ت�شمل �أي�ض ًا امل�س�ؤولني عن الأمور االقت�صادية
والتنموية ب�سبب التفاعل والرتابط بني هذه الق�ضايا،
وهذا يوفر �أي�ض ًا التغطية والتوعية على نطاق �أو�سع.

 .5م�ؤ�س�سات التنمية والوكاالت املانحة
برامج التنمية والتمويل من اجلهات املانحة ميكن �أن
تلعب دور ًا هام ًا يف دعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة �إذا ما
ا�ستخدمت ب�شكل �صحيح .ومع ذلك ،ف�إن قلة التن�سيق
الكايف للأن�شطة التي تقوم بها م�ؤ�س�سات التنمية واجلهات
املانحة على امل�ستوى الوطني قد ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان
�إلى ازدواجية يف اجلهود ونق�ص يف كفاءة ا�ستخدام
التمويل املقدم من اجلهات املانحة ،وبالتايل �ضعف
فعالية الأن�شطة املمولة من اجلهات املانحة .على الرغم
من املحاوالت التي كانت وما زالت تبذل من قبل اجلهات
املانحة لتن�سيق �أن�شطتها ب�شكل �صحيح على امل�ستوى
الوطني ،ف�إن قدر ًا كبري ًا من هذه املحاوالت مـا زال دون
املرجوة .مع ذلك ،ينبغي
امل�ستوى املطلوب لتحقيق الغاية
ّ
الت�أكيد على �أن تن�سيق الأن�شطة التي تقوم بها م�ؤ�س�سات
التنمية واملانحون يقع على عاتق احلكومات .ومن
ال�ضروري �أن يتم احلفاظ على تن�سيق �سليم بني الأن�شطة
التي تدعمها م�ؤ�س�سات التنمية والوكاالت املانحة من �أجل

جتنب ازدواجية اجلهود و�ضمان التعا�ضد والتكامل يف
الأن�شطة وتعزيز فعالية اجلهود املبذولة على امل�ستوى
الوطني.

 .6امل�ؤ�س�سات املالية
من ال�ضروري توفري املوارد املالية الالزمة لدعم تنفيذ
�أن�شطة التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة والتعامل مع العواقب املحتملة لتغري
املناخ .ينبغي توجيه امل�ؤ�س�سات املالية نحو توفري الأموال
والقرو�ض املي�سرة لدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة،
وينبغي �إيالء االهتمام لتوفري قرو�ض مي�سرة للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ( )SMEsمن �أج��ل دعم
املجاالت ذات الأولوية ،مبا يف ذلك املياه والطاقة و�إنتاج
الغذاء .كما ينبغي �أن تعطى الأولوية �أي�ض ًا لأن�شطة
التمويل التي ت�ساهم يف تنمية القـدرات والتعليم
والتوعيـة العامة وال�صحة .كما يجب ،قدر الإمكان،
تفادي طلب القرو�ض من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
والوكاالت املانحة لتغطية العجز العام للدولة ومتويل
الدعم والرواتب .ذلك �أن قرو�ض ًا كهذه ،ال توجـه نحو
امل�شاريـع اال�ستثمارية التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى عوائد
مالية تتيح �سداد القرو�ض وخدمة الدين ت�شكل �أعباء
مالية على الأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
ه��ن��ـ��اك ����ض���رورة لتغيري عقلية وث��ق��اف��ـ��ة �إع���داد
اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط والربامج ور�صدها
وتقييمها� ،إذا كانت ال��دول العربية ت�سعى لتحقيق
التنمية امل�ستدامة والتعامل مع العواقب املحتملة لتغري
املناخ� .إن اعتماد نهج متكامل ل�صنع القرار هو �شرط
�ضروري لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وينبغي دعم ذلك
من خالل جمموعة من الت�شريعات و�آليات ال�سوق،
من �أجل �ضمان �أن تكون ال�سيا�سات واخلطط والربامج
املقرتحة عادلة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ومقبولة بيئي ًا� .إن
اعتماد نهج ال�شفافية وامل�ساءلة وامل�شاركة هو مطلب
�ضروري لتحقيق هذه الغاية.
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متويل �أهداف التنمية امل�ستدامة
ح�سني �أباظة
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مقدمة �أهداف التنمية امل�ستدامة
متويل
بالرغم من و�ضع �سل�سلة من التدابري الرامية �إلى حتقيق
اال�ستقرار يف النظام املايل على امل�ستوى العاملي� ،إال �أن
هذا النظام ال يزال ه�ش ًا وغري م�ستقر� .إن احل�صول على
التمويل من قبل العديد من املجموعات ال يزال حمدود ًا كما
ال يزال النظام املايل �ضعيفا حيال توجيه املدخرات من �أجل
تلبية االحتياجات اال�ستثمارية الطويلة الأجل (UNEP,
 .)2015وهذا بدوره له ت�أثري �سلبي مبا�شر على متويل
التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهدافها� .إن �ضمان اال�ستدامة
املالية لل�سيا�سات واخلطط والربامج هو املفتاح لتحقيق
التنمية امل�ستدامة.
�إن النظام املايل كما هو م�صمم حالي ًا ال ين�سجم مع دعم
التنمية امل�ستدامة ،وبالتايل هناك حاجة لبذل اجلهود
ملواءمة النظام املايل على ال�صعيدين ال��دويل والوطني
لدعم التنمية امل�ستدامة .لقد �أ�صبح من امل�س َّلم به على نحو
متزايد �ضرورة دمج اال�ستدامة مع النظام املايل من �أجل
احل�صول على فوائد على املدى الق�صري واملدى الطويل
(.)UNEP, 2015
«النظام املايل امل�ستدام هو ذاك الذي يخلق الأ�صول
املالية ويعطيها قيمة ويقوم على حتويلها بالطرق التي
ت�شكل ثروة حقيقية خلدمة االحتياجات الطويلة الأجل
يف اقت�صاد �شامل وم�ستدام بيئياً»

تقرير التحقيق اخلا�ص بربنامج الأمم املتحدة للبيئة2015 ،

لقد �أب��رزت الأزم��ة املالية واالقت�صادية التي ظهرت عام
� 2008أن منوذج التنمية احلايل ينطوي على عيوب،
وهذا ما دفع برنامج الأمم املتحدة للبيئة لإطالق مبادرة
االقت�صاد الأخ�ضر التي ت�ؤكد على اال�ستثمار يف املوارد
البيئية والطبيعية كمطلب �أ�سا�سي لتحقيق التنمية
امل�ستدامة.
ت�شري التقديرات �إلى �أن املتطلبات املالية الالزمة لالنتقال
�إلى االقت�صاد الأخ�ضر وتنفيذ �أن�شطة التنمية امل�ستدامة
يف جميع �أنحاء العامل هي يف ح��دود 2.59-1.05
تريليون دوالر �سنوي ًا .هذا الرقم هو �أقل من ُع�شر اجمايل
اال�ستثمار العاملي ال�سنوي (مقا�س ًا وفق تكوين ر�أ�س املال
العاملي الإجمايل)� .إذا كان لنا �أن نخ�ص�ص متوي ًال مبقدار
 1.3تريليون دوالر �سنوي ًا ف�إننا �سنكون بحاجة �إلى  2يف
املئة من الناجت املحلي الإجمايل العاملي لتمويل التنمية
امل�ستدامة ( .)UNEP, 2011بتطبيق ن�سبة  2يف املئة
نف�سها لدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية
ف�إننا �سنحتاج لتخ�صي�ص  57.38بليون دوالر �إ�ضايف

�سنوي ًا (كان الناجت املحلي الإجمايل  2.869تريليون
دوالر عام  )2014لتخ�ضري االقت�صادات العربية.
وفقا مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد)
ت�شري التقديرات �إل��ى �أن هناك حاجة �إل��ى نحو 7-5
تريليون دوالر �سنوي ًا لتمويل �أهداف التنمية امل�ستدامة
( )World Investment Report 2014حيث حتتاج
البلدان النامية وحـدها  3.9تريليون دوالر �سنوياً .يتم
حالي ًا توفري  2.5تريليون دوالر مما يرتك فجوة مقدارها
 2.5تريليون دوالر ( .)UNEP, 2015ت�شري التـقديـرات
�إلى �أن الفجـوة التمويليـة يف البلدان العربيـة لتحقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة هي ما بني  80و 85بليون
دوالر �سنوي ًا يف عـامي  2015و .2016يجب النظر �إلى
هذه التقديرات باعتبارها تقـديرات �إر�شـاديـة لأنها ال
ت�أخذ بعني االعتبار �أوجه الت�شارك املحتملة بني �أهداف
التنمية امل�ستدامة واالختالفات يف م�ستوى الإنفاق
واالل��ت��زام بتحقيق ه��ذه الأه���داف يف ال��دول العربية
(.)ESCWA, 2015
مع ذل��ك ،وبغ�ض النظـر عن ت�أمني م��ـ��وارد ماليـة
�إ�ضافية ،يجب ت�أكيد الرتكيز على ح�شد وتوجيه املوارد
املاليـة املحليـة املتاحة ،من القطاعني العام واخلا�ص،
من �أجل دعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة .عالوة على
ذلك ،ف�إن توافق ال�سيا�سات من �ش�أنه �أن ي�سـاهم ب�شكل
كبري يف حتقيق هذه الغـاية� ،إذ ال معنى اقت�صـادي
للحفـاظ على اخليارات اال�ستثماريـة التقليديـة ويف
الوقت ذاتـه ال�سعي لتوجيه االعتمادات املالية من �أجل
دع��م اال�ستثمارات اجلديدة واملبتكـرة وامل�ستدامـة
وال�صديقـة للبيئة.

�أ .نظام حوكمة جيد
�إن اعتماد �سيا�سات للتنمية امل�ستدامة� ،إذا �صممت ونفذت
ب�شكل �صحيح ،قد تولد ما يكفي من التمويل لدعم �أن�شطة
التنمية امل�ستدامة� .إن ح�شد امل��وارد املحلية بدعم من
ال�سيا�سات العامة هو املفتاح لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وت�شمل هذه ال�سيا�سات احلكم الر�شيد واملناخ املايل املالئم
وال�سيا�سات املالية ملواجهة التقلبات الدورية وتدابري
مكافحة الف�ساد (.)UN-DESA, 2015
ميكن لهيكل احلكم الر�شيد �أن يعزز تطوير نظام مايل
واع للتنمية امل�ستدامة.
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التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
من بني التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية
هي التدفقات املالية غري امل�شروعة وغ�سيل الأم��وال،
حيث ينبغي ب��ذل جهود للحد من ه��ذه املمار�سات
والق�ضاء عليهـا متاماً ،مبا يف ذلك مكافحة التهرب
ال�ضريبي من قبل ال�شركات الوطنية والعابرة للحدود.
ويف هذا ال�ش�أن ميكن طلب م�ساعدة �صندوق النقد
ال��دويل ( )IMFوالبنك ال��دويل والأمم املتحدة ،كما
ميكن الطلب من امل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية ن�شر
التقديرات حول تركيب وحجم التدفقات املالية غري
امل�شروعـة .وفقـ ًا للفقرة  25من �إعالن «م�ؤمتر التمويل
من �أجل التنمية» ،الذي عقد يف �أدي�س �أبابا يف متوز
(يوليو)  ،2015يجب ت�شجيـع ال��دول العربية على
امل�صادقة واالن�ضمام �إلى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد كو�سيلة لك�شف وردع ومنع ومكافحة الف�ساد
والر�شوة ،وا�سرتداد الأ�صول امل�سروقة ل�صالح بلد املن�ش�أ
(.)UN-DESA, 2015

ج .جماالت اال�ستثمار ذات الأولوية
 .1اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري

ينبغي بذل اجلهود لإدخ��ال الأط��ر التنظيمية التي
تزيد من ال�شفافية وامل�ساءلة يف ال�شركات اخلا�صة
وامل�ؤ�س�سات املالية ف�ض ًال عن القطاع العام .عالوة على
ذلك ،ف�إن اال�ستثمار يف البحث والتطوير ونظم جمع
وحتليل ون�شر البيانات بكفاءة هو �أمر حا�سم يف دعم
جهود التنمية امل�ستدامة.

من املتطلبات الأ�سا�سية الالزمة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة وت�شجيع اال�ستثمار املحلي والأجنبي
توافر االيدي العاملة املاهرة واملهنية لدعم التنمية
امل�ستدامة� .إن اال�ستثمار يف نظم التعليم احلديثة
التي تركز على البحث واالبتكار �أمر حا�سم يف التحول
نحو اقت�صاد �أخ�ضر وم�ستدام .يجب �أن ُي�ستكمل
اال�ستثمار يف نظام التعليم با�ستثمارات يف النظام
ال�صحي .تقدر االحتياجات اال�ستثمارية الإ�ضافية
للتعليم يف البلدان النامية بنحـو  22بليون دوالر
يف حني �أنها تبلغ بالن�سبة لل�صحة نحـو  24بليون
دوالر �سنوي ًا لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة.
يقدر التمويل املطلوب على امل�ستوى العاملي للتخفيف
من �آث��ار تغري املناخ بنحو  680-380بليون دوالر
وللتكيف مع تغري املناخ مببلغ  100-60بليون دوالر
�سنوي ًا ( .)Shhmidt-Traub and Sachs, 2015
وت�شري التقديرات �إل��ى �أن البلدان العربية وحدها
�ستحتاج ما بني  110باليني دوالر و 150بليون
دوالر �سنوي ًا للتكيف مع تغري املناخ وتخفيف �آثاره
( .)ESCWA, 2015

ب .الإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامان

 .2اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الطبيعي

ت�ستورد ال��دول العربية نحو ثلث احلبوب املتداولة
يف جميع �أنحاء العامل ( World Bank and FAO,
 .)2012مع زيادة م�ستويات معي�شة ال�سكان وندرة
املياه ،تواجه البلدان العربية �إل��ى حد ما م�شكلة
تبني �أمن��اط �إنتاج
خطرية يف الأم��ن الغذائي� .إن ّ
وا�ستهالك �أكرث ا�ستدامة ي��ؤدي �إلى ا�ستخدام �أكرث
كفاءة للموارد الطبيعية وغريها من عوامل الإنتاج
يف خمتلف القطاعات .الكفاءة يف ا�ستهالك الغذاء
على �سبيل املثال تعني وف��ورات يف ا�ستهالك املواد
الغذائية �إلى جانب توفري يف ا�ستهالك الطاقة واملياه.
ُي�ستخدم نحـو  85يف املئة من ا�ستهالك املياه يف
البلدان العربية للزراعة ،حيث ي�ؤدي تب ّني املمار�سات
الزراعية الفعالة وامل�ستدامة �إلى وفر كبري يف كميات
املياه .عالوة على ذلك ،ف�إن احلد من واردات الغذاء
املقدم ملنتجات الغذاء والطاقة واملياه
والدعم احلكومي ّ
ميكن �أن يولد موارد مالية بالإمكان توجيهها نحو
متويل �أن�شطة التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهدافها مع
حلظ اعتبارات تغري املناخ.

بالإ�ضافة �إلى �أهمية اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري،
ُيعترب اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الطبيعي حجر الزاوية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة .وبخالف النفط ،ميثل
ت�صدير امل��وارد الطبيعية م�صدر ًا رئي�سي ًا للدخل،
وبالتايل ف�إن الإدارة ال�سليمة لر�أ�س املال الطبيعي
هي �أ�سا�سية للحفاظ على ا�ستدامة الرثوات الطبيعية
يف املنطقة .وهذا ي�شمل اال�ستثمار يف خدمات النظم
الإيكولوجية وكذلك املنتجات الزراعية واملوارد الفلزية
الباطنية واملوارد الطبيعية ال�سطحية مثل الفو�سفات
والرخام والرمال .ينبغي بـذل اجلهـود لال�ستثمار يف
�إ�ضفاء القيمة واملعاجلة للموارد الطبيعية من �أجل
حت�سني قيمتهـا .يجب على احلكومات توفري الإطار
التنظيمي واحلوافز الالزمة لت�شجيع القطاعني العام
واخلا�ص على اال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الطبيعي.
ت�شري التقديرات �إلى �أن اال�ستثمار يف خدمات النظم
الإيكولوجيـة والتنوع احليوي يتطلب وحـده  6باليني
دوالر �سنوي ًا على امل�ستوى العاملي ( Schmidt-Traub
.)and Sachs, 2015
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الق�سم 5

مقدمة �أهداف التنمية امل�ستدامة
متويل
تتطلب التنمية امل�ستدامة تغيريات يف التكوين والقيمة
الن�سبية للأ�صول املالية وعالقتها بن�شوء ورعاية
و�إنتاجية الرثوة احلقيقية.
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 .3اال�ستثمار يف البنية التحتية
�إن �أحد معوقات جذب اال�ستثمارات يف م�شاريع التنمية
امل�ستدامة هو ع��دم وج��ود بنية حتتية كافية ،ولذلك
من املهم للدول العربية تخ�صي�ص التمويل الكايف
لال�ستثمار يف البنية التحتية .وهذا ي�شمل اال�ستثمار
يف املياه وال�صرف ال�صحي والطاقة املتجددة واملجتمعات
امل�ستدامة والطرق و�شبكات النقل ال�صديقة للبيئة .ميكن
حتقيق ذلك جزئيا من خالل تقدمي حوافز ال�ستثمارات
القطاع اخلا�ص ومن خالل ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص .ميكن للدول العربية �أي�ض ًا و�ضع برنامج طويل
الأجل عابر للحدود لتطوير البنية التحتية التي تعزز
الروابط والتجارة بني الدول العربية� .إن التمويل املختلط
من خ�لال ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
وبوجود �آليات م�ساءلة وا�ضحة ،ي�شجع على م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف م�شاريع التنمية امل�ستدامة.

 .4الدعم احلكومي
�إلى جانب �آثاره ال�سلبية على ال�سوق ،ميثل الدعم احلكومي
عبئ ًا كبري ًا على امليزانيات احلكومية يف معظم الدول
العربية .وهذا ُي�ضاف �إلى �آث��اره ال�سلبية على ا�ستخدام
امل��وارد املتمثلة يف �سوء توزيع وا�ستخدام امل��وارد وزيادة
حجم ما يتولد من نفايات وتلوث.
على ال�صعيد العاملي ،بلغ الدعم احلكومي ال�ستهالك الوقود
الأحفوري  493بليون دوالر عام � 2014أي �أقل بـ  39بليون
دوالر عن العام ال�سابق .وهذا املبلغ هو �أكرث ب�أربعة �أ�ضعاف
من قيمة الدعم مل�شاريع الطاقة املتجددة (International
 .)Energy Agency, 2015لقد بلغ دعم الطاقة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط (مبا يف ذلك �إيران)  237بليون دوالر عام
 2011وهو ما يعادل  22يف املئة من الإيرادات احلكومية
( ،)IMF, 2014وقد بلغ دعم الطاقة يف ال�سعودية 43.52
يف املئة ويف م�صر  20.28يف املئة ويف الإمارات 18.15
يف املئة ويف اجلزائر  10.59يف املئة (.)AFED, 2015
�أم��ا بالن�سبة لدعم امل��واد الغذائية كن�سبة مئوية من
الناجت املحلي الإج��م��ايل ف�إنه ميثل  2.1يف املئة يف

�سورية و 1.8يف املئة يف الأردن و 1.3يف املئة يف
م�صر و 0.7يف املئة يف املغرب (World Bank, FAO,
 .)IFAD, 2009لقد اتخذت عدة دول عربية خطوات
فعلية للتخل�ص التدريجي من دعم الطاقة ،و�شمل
وعمان واملغرب
ذلك البحرين وم�صر والأردن والكويت ُ
والإمارات العربية املتحدة ،وكان �آخرها اململكة العربية
ال�سعودية (Ministry of Finance, Budget document,
� .)Kingdom of Saudi Arabia, 2016إن التخل�ص
التدريجي من الدعم احلكومي يف املنطقة العربية،
وبغ�ض النظر عن م�ساهمته يف حتقيق �إنتاج وا�ستهالك
�أكرث ا�ستدامة وبالتايل ا�ستخدام فعال للموارد ،يتوقع له
�أن يوفر باليني الدوالرات �سنوي ًا ،ميكن ا�ستخدامها يف
دعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة.

 .5ال�ضرائب
تعترب ال�ضرائب م��ن ب�ين م�صادر ال��دخ��ل الرئي�سية
للحكومات .وفق ًا ل�صندوق النقد ال��دويل ،توجد حاجة
لتح�سني القدرات الوطنية يف ال��دول العربية لتفعيل
نظم �أكرث كفاءة لتح�صيل ال�ضرائب يف املنطقة .ت�شمل
ال��دول العربية التي تبذل جهد ًا �ضريبيـ ًا عاليـ ًا ن�سبي ًا
املغرب وتون�س تليهمـا م�صـر والأردن ولبنان واجلـزائر
( .)ESCWA, 2015وم��ع ذل��ك ،يجب ت�صميم النظم
ال�ضريبية لي�س فقط ملجرد جمع الأموال خلزينة احلكومة
ولكن �أي�ض ًا للت�أثري يف التوجهات نحو �أمناط �أكرث ا�ستدامة
يف الإنتاج واال�ستهالك.
�إن الأنظمة ال�ضريبية التنازلية ت�ضر النا�س ،وب�شكل
خا�ص الفئات امل��ح��دودة ال��دخ��ل والن�ساء والأقليات
واملجتمعات املهم�شة .لذلك ،ومن �أجل �ضمان توزيع عادل
للرثوة ،حيث ال ميثل النظام ال�ضريبي عبئ ًا على الأ�سر
املتو�سطة واملنخف�ضة الدخل ،يجب الأخذ بنظام ال�ضريبة
الت�صاعدية .حتتاج النظم ال�ضريبية �إلى مراجعة ل�ضمان
�أن تكون ب�صف الفقراء ول�صالح البيئة.
عالوة على ذلك ،ي�شكـل القطاع غري الر�سمي ن�سبة عالية
من االقتـ�صاد يف معظم ال��دول العربيـة ،حيث ت�شري
التقديرات �إلى �أن القطاع غري الر�سمي يف م�صـر ميثل 45
يف املئة من االقت�صاد ويف الأردن  20يف املئة (ESCWA,
 .)2015ولذلك ينبغي اتخـاذ التدابري الالزمة لإدماج
القطاع غري الر�سمي من �أجل تو�سيع القاعدة ال�ضريبية،
كما يجب تدعيم ذل��ك بتعزيز ك��ف��اءة نظام حت�صيل
ال�ضرائب .يجب �أن ت�ضع احلكومات �أهداف ًا وطنية لتعزيز
الإيرادات املحلية كجزء من ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

دمج اعتبارات اال�ستدامة يف النظام املايل
• دمج عوامل خماطر اال�ستدامة يف حتليل االئتمان
• �إدخال متطلبات الإف�صاح عن ال�سيا�سات اخلا�صة باال�ستدامة
• �إدخال متطلبات الإبالغ عن �أداء اال�ستدامة �سنوي ًا
• �إن�شاء �صناديق اال�ستثمار والبنوك اخل�ضراء
•  تعزيز قدرات اال�ستدامة لدى وا�ضعي ال�سيا�سات واجلهات
التنظيمية املالية
• تطوير برامج حمو الأمية املالية جلهة �إدراج اعتبارات اال�ستدامة
• دمج اعتبارات اال�ستدامة يف الأ�سواق املالية وبرامج �شراء الأ�صول
• دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية يف عمليات الإقرا�ض
• تعزيز تنويع امل�ؤ�س�سات املالية من حيث التغطية اجلغرافية
وحجم ومنوذج الأعمال

( .)AFED, 2015وعالوة على ذلك ،ينبغي على البلدان
العربية �أن تنظر بجدية يف فر�ض �ضريبة الكربون ب�سبب
ت�أثرياتها الإيجابية على البيئة وعلى مواجهة االثار ال�سلبية
املحتملة من جراء تغري املناخ.

 .6التجارة

تعترب الإي��رادات من ال�صادرات من �أهم م�صادر الدخل
والتمويل .و�إذا �صممت ال�سيا�سات التجاريـة ب�شكل
�صحيح ،فيمكن لل�صـادرات �أن تكـون امل�صدر الرئي�سي
لعائدات النقد الأجنبي ال�لازم لدعم التنمية امل�ستدامة
وخلق فر�ص العمل والنمو .علم ًا �أن هناك حاجة �أي�ض ًا
لت�صميم ال�سيا�سات التجارية من �أج��ل �ضمان الإدارة
امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
من ناحية �أخرى ،ميكن لال�ستثمار يف املنتجات اخل�ضراء
�أن يعزز القدرة التناف�سية للمنتجات واملعدات والتقنيات
امل�صنعة حمليـ ًا وفر�ص نفـاذها �إلى الأ�سواق .لتحقيق
هذه الغاية يجب التفاو�ض على اتفاقية التجارة العربية
التي طال انتظارها ،وذل��ك لدعم اجلهود العربية يف
حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة وتنفيذ االتفاقات
البيئية الدولية الأخرى.

 .7مراجعة النظام املايل احلايل
يتطلب ح�شد امل���وارد املالية لتحقيق �أه���داف التنمية
امل�ستدامـة اعتمـاد تدابري اال�ستدامـة يف النظام املايل،
وهذا �أمر مربر للأ�سباب الآتية:

• تقييد املعامالت املالية التي ت�ؤدي �إلى تكاليف اجتماعية وبيئية
• ت�سهيل الإقرا�ض للقطاعات ذات الأولوية واال�ستثمار الأخ�ضر
• ت�سهيل الإقرا�ض للقطاع اخلا�ص مبا يف ذلك ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة
•  مواءمة احلوافز ال�ضريبية لالدخار والإقرا�ض واال�ستثمار
والت�أمني مع اال�ستدامة
•  �إدخال املعايري والت�شريعات لت�سهيل زيادة ر�أ�س املال مثل
ال�سندات اخل�ضراء
•  تعزيز املعرفة والتدريب على اال�ستدامة للقيام بامل�س�ؤولية
االئتمانية
تقرير التحقيق اخلا�ص بربنامج الأمم املتحدة للبيئة2015 ،

�أ�	.إدارة املخاطر :قد يكون التدخل يف النظام املايل
م�برر ًا نتيجة ع��دم كفاءة �إدارة املخاطر �إل��ى احلد
ال��ذي ي���ؤدي �إل��ى �آث��ار بيئية واجتماعية �سلبية.
ب .ت�شجيع االبتكار :ميكن القيام بذلك من خالل �أ�سواق
�إ���ص��دار ال�سندات اخل�ضراء وذل��ك بو�ضع معايري
خ�ضراء لتعزيز ثقة امل�ستثمرين وحت�سني �أداء ال�سوق.
ج .حت�سني فر�ص التعايف :ت�شري التقديرات �إل��ى
�أن اخل�سائر الناجمة عن ال��ك��وارث الطبيعية يف
جميع �أن��ح��اء العامل تبلغ  250بليون دوالر �إلى
 300بليون دوالر �سنوي ًا ،وه��ي على الأرج��ح
ت�ؤثر �سلب ًا على النظام امل��ايل مما يتطلب تدخالً.
د .توافق ال�سيا�سات :من املهم الت�أكد من �أن النظام املايل
يتما�شى مع ال�سيا�سات احلكومية الهادفة لالنتقال
�إلى اقت�صاد �أخ�ضر وم�ستدام (Schmidt-Traub and
.)Sachs, 2015

 .8امل�ؤ�س�سات املالية
ينبغي و�ضع الأطر التنظيميـة وتطبيقهـا جنبـ ًا �إلى جنب
مع �آليات تخفيف املخـاطر لت�شجيع وتنظيم الإقرا�ض
مل�شاريع التنمية امل�ستدامة ،ويجب دع��م هـذه الأطـر
التنظيمية من خالل التدابري التحفيزيـة لدعم ا�ستقرار
ال�سوق امل��ايل .ينبغي �أن ت�ؤخذ متطلبات العدالة بعني
االعتبار عند القيام بالإ�صالحات التنظيمية ،مبا يجعل
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مت اقرتاح خم�س خطوات لت�ضمني متويل التنمية امل�ستدامة يف �صلب النظام املايل العاملي وحتقيق التحول املطلوب ب�إحلاح .تبني هذه
اخلطوات على اخلربة الوطنية يف االرتقاء بخطط طموحة ت�ضمن �أن يفي النظام املايل بهدفه التاريخي تلبية االحتياجات على املدى
الطويل ،و�أن ي�شرك امل�ؤ�س�سات الدولية الرئي�سية بفعالية ،و�أن يطور جي ًال جديد ًا من الطرق واملعايري مل�أ�س�سة التنمية امل�ستدامة يف حوكمة
وممار�سات الأ�سواق املالية والر�أ�سمالية يف �أنحاء العامل.

م�س ّرعات التمويل التحويلي
1.1خطط وطنية لإ�صالح وتطوير الأ�سواق املالية الوطنية
لتتبنى �أهداف التنمية امل�ستدامة والتزامات باري�س املناخية.
2.2ح�شد التكنولوجيا املالية لدعم التنا�سق املت�سارع للنظام املايل
مع التنمية امل�ستدامة ،خ�صو�ص ًا يف البلدان النامية.
3.3متويل حكومي لإجراء حتليل متعدد االخت�صا�صات،
واالنتقال كما هو مطلوب ،من �أجل التنا�سق مع �أهداف

التنمية امل�ستدامة والتزامات باري�س املناخية.
4.4اال�ستثمار يف رفع الوعي وبناء القدرات الرئي�سية ،بحيث
يتمكن املجتمع املايل من التنفيذ الفعال ملنهجيات وخطط
جديدة.
5.5تطوير طرق و�أدوات ومعايري م�شرتكة تتيح قيا�س �أولويات
التنمية امل�ستدامة ودجمها يف املمار�سات املالية.
امل�صدر:

التمويل متاح ًا للمر�أة وللجماعات املتو�سطة واملنخف�ضة
الدخل ،وي�شمل ذلك دعم تعاونيات التمويل املتناهي
ال�صغر وبنوك التنمية والبنوك الزراعية وم�شغلي �شبكات
الهاتف النقال واخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف النقال
والبنوك الربيدية (.)UN-DESA, 2015

 .9التمويل العام الدويل
�إن التمويل العام الدويل� ،سواء �أكان مي�سر ًا �أم غري مي�سر،
له دور هام يف دعم اجلهود الوطنية لتمويل �أن�شطة التنمية
امل�ستدامة ،وينبغي �أن ي�ستخدم �أي�ض ًا لت�شجيع التمويل
الأهلي العام والتمويل اخلا�ص .ومع ذلك ،هناك حاجة
للت�أكد من �أن التمويل الذي مت ت�أمينه يجري توظيفه ب�شكل
�صحيح كي يحقق �أثره املن�شود على التنمية امل�ستدامة .على
الرغم من التزام الدول املتقدمة قبل �أكرث من �أربعني عام ًا
بتوفري  0.7يف املئة من الدخل القومي كم�ساعدة �إمنائية
ر�سمية ( )ODAف�إن ما يتم حتقيقه ال يتجاوز معدله 0.3
يف املئة ( .)ESCWA, 2015لقد دعا �إعالن �أدي�س �أبابا
البلدان املتقدمة للإيفاء بهدف  0.7يف املئة م�ساعدات
�إمنائية ر�سمية كن�سبة من الدخل القومي الإجمايل لدعم
البلدان النامية و� 0.15إلى  0.2يف املئة م�ساعدات �إمنائية
ر�سمية كن�سبة من الدخل القومي الإجمايل لدعم البلدان
الأقل منو ًا يف الإطار الزمني ملا بعد �أجندة UN-( 2015
.)DESA, 2015
من بني �أكرث البلدان العربية تلقي ًا للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية يف عام  2014كانت �سورية مببلغ  4330مليون

UNEP (2016). Financing Sustainable Development

دوالر وم�صر مببلغ  3532مليون دوالر والأردن مببلغ
 2699مليون دوالر واملغرب مببلغ  2228مليون دوالر،
يف حني ح�صل اليمن على  1150مليون دوالر وتون�س
على  930مليون دوالر وال�سودان على  867مليون دوالر
يف العام نف�سه (Development Aid at a Glance
.)(2016), Statistics by Region, 6 edition, OECD
مع ذلك يجوز التنوية ب�أن امل�ساعدات العربية على مدى
العقود الأربعة املا�ضية متثل ن�سب ًا متزايدة من �إجمايل
امل�ساعدات العاملية .وت�شري التقديرات �إلى �أن امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية العربية ت�شكل  13يف املئة من جمموع
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية العاملية ،وهي متثل ثالثة
�أرباع امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من خارج �أع�ضاء جلنة
امل�ساعدات الإمنائية ( .)World Bank, 2015aلي�س هذا
فح�سب ،ولكن امل�ساعدات العربية على �شكل م�ساعدات
�إمنائية ر�سمية ،وب�شكل خا�ص من ال�سعودية والكويت
والإم��ارات� ،إلى ال��دول العربية وال��دول النامية الأخرى
ت�شكل يف املتو�سط  1.5يف املئة من دخلها القومي الإجمايل
جمتمعة خالل الفرتة World Bank,( 2008-1973
Arab Development Assistance: Four Decades of

.)Cooperation, 2010

 .10اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
�إن �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف معظم البلدان
العربية هو ذو قيمة �سلبية ،وهذا عائد �أ�سا�س ًا �إلى �أنظمة
احلوكمة ال�ضعيفة ( .)ESCWA, 2015يقدر اال�ستثمار

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
الأجنبي املبا�شر يف موريتانيا مبا ن�سبته  27.73يف املئة
من الناجت املحلي الإجمايل ويف جيبوتي  19.64يف املئة،
يف حني و�صلت الن�سبة يف لبنان وليبيا �إلى  6.39يف
املئة ،ويف م�صر  2.04يف املئة (World Development
Indicators, Doing Business 2015 - The World

.)Bank Group
يجب على ال��دول العربية ت�صميم �سيا�سات ت�شجيع
لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر مع الت�شديد على اال�ستثمارات
يف القطاعات والتقنيات املبتكرة اخل�ضراء و�إ���ش��راك
امل�ؤ�س�سات املحلية ،وب�شكل خا�ص ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة .وينبغي توجيه الأولوية لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر يف القطاعات التي ال جتذب ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،ووفق ًا لأعلى احتماالت خلق فر�ص عمل جديدة.
كما ينبغي �إي�لاء الأولوية لال�ستثمار يف املجاالت التي
ت�ساهم يف تنويع االقت�صاد يف قطاعات ال�صناعة والزراعة
والبنية التحتية .كما يجب على الدول العربية التي حتتاج
�إلى اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر النظر يف ا�ستخدام الت�أمني
و�ضمانات اال�ستثمار ،مبا يف ذلك ما يتم من خالل وكالة
�ضمان اال�ستثمار املتعدد الأط��راف ،لت�شجيع اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر (.)World Bank, 2015

 .11امل�ؤ�س�سات الإمنائية واملالية العربية
الوطنية والإقليمية

املخاطر والأط��ر التنظيمية (.)World Bank, 2015a
لقد �شكلت م�ؤ�س�سات التنمية الوطنية والإقليمية العربية
امل�سماة جمموعة التن�سيق ) 5(CGمنذ عام  ،1975وهي
م�ؤ�س�سات ميكن لها �أن توفر م�صدر ًا مهم ًا لتمويل �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية .لقد لعبت هذه
امل�ؤ�س�سات دور ًا هام ًا يف تقدمي امل�ساعدات الإمنائية للبلدان
العربية وغريها من البلدان النامية .وقد �أفادت عمليات
التمويل التي قدمتها جمتمعة �أك�ثر من  140بلد ًا يف
جميع �أنحاء العامل مببلغ �إجمايل تراكمي هو نحو 147
بليون دوالر مع نهاية عام  2014وبح�صة تزيد عن 55
يف املئة لفائدة الدول العربية (Coordination Group
Secretariat, Arab Fund for Economic and Social

.)Development, 2015
تعهدت م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق ب�أن يتوجه دعمها
لقد ّ
لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة يف البلدان النامية.
وميكن للدول العربية �أن ت�ستفيد كثري ًا من العمليات
التي تقدمها لتغطية القطاعات االقت�صادية واالجتماعية
املختلفة مع مراعاة االعتبارات البيئية .عالوة على ذلك،
اكت�سبت هذه امل�ؤ�س�سات خربات وا�سعة يف جمال التعاون
الإمنائي ،وميكنها �أن ت�ساعد البلدان ال�شريكة يف اعتماد
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف جمال �إعداد وتقييم وتنفيذ
عمليات التنمية ل�ضمان ا�ستدامتها وفعاليتها.

 .12الأمم املتحدة واالتفاقيات الدولية
للبنوك الوطنية والإقليمية دور هام يف متويل التنمية و�آليات التمويل
امل�ستدامة .فبوجود �أطر �إقرا�ض وامتثال �سليمة و�ضمانات
بيئية واجتماعية مالئمة ،ميكن للم�ؤ�س�سات الوطنية
والإقليمية املالية الكفوءة �أن تلعب دور ًا فعا ًال يف متويل
التنمية امل�ستدامة ،ال �سيما يف �أ�سواق االئتمان التي تعاين
من نق�ص يف التمويل ( .)World Bank, 2015aوهذا
ي�شمل متويل البنية التحتية امل�ستدامة ،مثل نظم الطرق
والنقل واملياه والطاقة وال�صناعة وال��زراع��ة وال�سياحة
والإ�سكان والتنمية احل�ضرية وتطوير التكنولوجيا.

يجب ت�شجيع متويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
لتعزيز �إدماجها يف عملية التنمية يف املنطقة العربية.
وميكن حتقيق ذلك عن طريق ال�سماح لها با�ستخدام بدائل
ال�ضمانات ،وخف�ض تكاليف الدخول واخل��روج ،وتقدمي
ا�ستثناءات ملتطلبات ر�أ�س املال.
ت�شمل �آليات التمويل املبتكرة ر�أ�س املال املغامر واملوجه
لغر�ض التنمية ،والتمويل املختلط ،و�أدوات تخفيف
املخاطر ،وهياكل متويل الديون املبتكرة� ،إلى جانب �إدارة

�إن منظمات الأمم املتحدة وم�ؤ�س�سات «بريتون وودز»
واالتفاقيات املتعددة الأطراف توفر م�صدر ًا حمتم ًال �آخر
لتمويل التنمية امل�ستدامة� .إن الوفاء بااللتزامات يف ما
يتعلق باالتفاقيات الدولية يوفر فر�ص ًا متويلية للدول
العربية ،وهذا ي�شمل مرفق البيئة العاملي ( )GEFواخلطة
اال�سرتاتيجية العاملية للتنوع البيولوجي للفرتة -2011
 2020و�أه��داف «�أي�شي» للتنوع البيولوجي املرتبطة
بها ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر ،وبروتوكول
مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون ،واتفاقية
تغري املناخ .يف احلالة الأخرية يتيح �صندوق املناخ الأخ�ضر
( )GCFتعهد ًا متويلي ًا مقداره  100بليون دوالر �سنوي ًا
كفر�صة متويلية ميكن الدول العربية اال�ستفادة منها.
ويتمثل التحدي يف تطوير م�شاريع م�صممة ب�شكل جيد
وموثوق لت�ستحق احل�صول على متويل هذا ال�صندوق.
يجب على الدول العربية االن�ضمام �إلى الدعوات التي تطالب
بدعم اجلهود املبذولة من �أج��ل �إ�صالح حوكمة كل من

61

62

الق�سم 5

مقدمة �أهداف التنمية امل�ستدامة
متويل
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتكيف مع التغريات
يف االقت�صاد العاملي ،مبا يف ذلك دعم تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة واال�ستجابة ملتطلبات الدول العربية.

 .13املجتمع املدين واملنظمات اخلريية
للمجتمع املدين دور هام يف توفري الدعم الفني واملايل
لأن�شطة التنمية امل�ستدامة .وميكن للم�ساهمات املالية
وغري املالية من قبل امل�ؤ�س�سات اخلريية �أن تلعب �أي�ض ًا دور ًا
هام ًا يف دعم التنمية امل�ستدامة .يجب على احلكومات
ت�شجيع املجتمع امل��دين واملنظمات اخلريية على توفري
م�ساهمات مالية وتقنية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
ومواءمة �أن�شطتها مع ال�سيا�سات واخلطط والربامج
احلكومية .يوفر التمويل الإمنائي والإن�ساين الفر�صة
لتوجيه تلك الأموال لدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة .يجب
على الدول العربية ،ال �سيما يف حاالت ما بعد النزاعات،
خلق �آليات لإدارة التمويل الإمنائي والإن�ساين بطريقة
�أكرث كفاءة وفعالية ،وينبغي دعم ذلك من خالل جهود
بناء القدرات لتعزيز امل�ؤ�س�سات والقدرات الوطنية للتعامل
مع املناطق املنكوبة ب�سبب ال�صراع يف البلدان املت�ضررة
(.)World Bank, 2015a

 .14حتويالت العمال املهاجرين
مت ّثل حتويالت املواطنني العاملني يف اخل��ارج ن�سبة
كبرية من عائدات النقد الأجنبي يف عدد من الدول
العربية ،كما هي احل��ال يف م�صر .وبالتايل يجب �أن
ت�سعى احلكومات لتقدمي اخل��دم��ات املالية الكافية
للمواطنني العاملني يف اخلارج وللمهاجرين ولأ�سرهم
يف ٍ
كل من البلد الأم والبلد امل�ضيف لت�سهيل حتويل
الأم��وال �إل��ى بلدانهم ،وي�شمل ذل��ك خف�ض متو�سط
تكاليف التحويالت .وفقـ ًا للفقرة  40من �إعالن �أدي�س
�أب��اب��ا ،يجب �أن تعمل البلدان على خف�ض تكاليف
التحويالت �إلى �أقل من  3يف املئة من املبلغ الذي يتم
حتويله.

 .15القطاع اخلا�ص
على النحو امل�شار �إليه يف الف�صل الثالث حول تنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،يلعب القطاع اخلا�ص دور ًا مهم ًا جد ًا يف
اال�ستثمار يف التنمية امل�ستدامة .ويكون ذلك ب�شكل خا�ص
يف عدد من الدول العربية حيث امل�ؤ�س�سات العامة القائمة ال
متلك القدرة التقنية وال القدرة املالية لدعم �أن�شطة التنمية
امل�ستدامة .ميلك القطاع اخلا�ص املوارد املالية والب�شرية

واملهارات الإداري��ة لدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة ،كما
ميلك اخلربة العملية واملعرفة حول الأو�ضاع والفر�ص
والقيود املوجودة على الأر�ض والطريقة املثلى للتعامل
معها� .إن احل�ضور املادي للقطاع اخلا�ص وات�صاله املبا�شر
مع املجتمعات املحلية واحلقائق على �أر�ض الواقع توفر له
املعلومات واملعرفة املبا�شرة حول الظروف املحلية و�أف�ضل
الطرق لإ�شراك املجتمعات املحلية واال�ستجابة الحتياجاتها
و�أولوياتها .ينبغي ت�شجيع القطاع اخلا�ص� ،سواء املحلي �أو
الأجنبي ،لدعم جهود احلكومة يف جمال ت�صميم وتنفيذ
�سيا�سات وخطط وبرامج التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك
ما ميكن �إجنازه من خالل ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص� .إن توفري حزمة من احلوافز ال�صحيحة للقطاع
اخلا�ص ميكن �أن تثمر م��وارد مالية �ضخمة بالإمكان
توجيهها لدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة .وهذا مهم ب�شكل
خا�ص يف البلدان العربية حيث تعاين امليزانيات احلكومية
من �ضغط متزايد.
�إن توفر القدرات واملهارات الب�شرية واالبتكار هو �أحد
املتطلبات ال�ضرورية لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وللقطاع
اخلا�ص دور يف هذا ال�صدد ال ميكن �إال الت�أكيد على �أهميته.
وبالتايل ينبغي على البلدان العربية ت�شجيع القطاع
اخلا�ص من خالل حزمة من احلوافز لال�ستثمار يف تنمية
القدرات والبحث والتطوير.
عالوة على ذلك ،يجب تن�شيط املدخرات املحلية املوجهة
عرب القطاع امل�صريف و�أ�سواق ر�أ�س املال يف معظم البلدان
العربية ( .)ESCWA, 2015وميكن حتقيق ذلك من
خالل �ضمان �أنظمة م�صرفية و�أ�سعار �صرف م�ستقرة و�أكرث
قابلية للتنب�ؤ ،بحيث ت�شجع على االدخار من قبل الأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،وميكن توجيه هذه املدخرات بدورها لدعم
�أن�شطة التنمية امل�ستدامة.
لذلك يجب الت�أكيد على �ضرورة تقدمي الأطر التنظيمية
املدعومة بتدابري حتفيزية لتوجيه ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص نحو م�شاريع التنمية امل�ستدامة .وهذا �أي�ض ًا يتفق
مع م�ؤمتر مونتريي الذي �أو�صى ببناء بيئة ا�ستثمارية
م�ستقرة و�شفافة وميكن التنب�ؤ بها ،وذل��ك مع عقود
نافذة ب�شكل موائم ،واحرتام حلقوق امللكية ،و�سيا�سات
وم�ؤ�س�سات اقت�صادية �سليمة (.)UN-DESA, 2015

 .16القدرة على حتمل الديون
تعتمد العديد من البلدان يف املنطقة العربية على االقرتا�ض
كم�صدر �آخر لتمويل دعم خطط التنمية الوطنية .وقد

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
و�صلت العديد من الدول العربية �إلى م�ستوى عال من الدين
العام مقارنة بالناجت املحلي الإجمايل .يف لبنان بلغ الدين
العام  145يف املئة بينما هو يف م�صر  95يف املئة ويف الأردن
 86يف املئة ويف املغرب  77يف املئة (�.)ESCWA,2015إن
خدمة الديون و�سدادها متثل عبئ ًا على العديد من الدول
العربية ،مما �أدى �إلى ما ميكن الإ�شارة �إليه على �أنه حالة �أزمة
ديون ،ولذا من ال�ضروري �ضمان القدرة على حتمل الديون
عرب �سيا�سات من�سقة تهدف �إلى تقوية �إدارتها من خالل
تخفيف عبء الديون ،و�إعادة هيكلتها ،وربطها بالتمويل.
يجب النظر يف التحاليل والأ�س�س ل�ضمان ا�ستمـرار تبعة
الدين ،وي�شمل ذلك مث ًال حتاليل القدرة على حتمل الديون
مبوجب الأ�س�س التي يعتمد عليها �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،و�أ�س�س �أونكتاد اخلا�صة بالقرو�ض ال�سيادية
واالقرتا�ض املوثوق ( .)ESCWA, 2015وقد ت�أخـذ الدول
العربية بعني االعتبار و�ضع مبادئ توجيهية مل�س�ؤوليات
املدين والدائن من قبـل املقرت�ضني واملقر�ضني من �أجل �إدارة
االقرتا�ض بطريقة �أكرث احتما ًال.

د� .آليات التمويل املبتكرة
1.1التمويل امل�ستند �إل��ى النتائج :يقدم التمويل
امل�ستند �إل��ى النتائج م�صدر ًا مبتكر ًا للتمويل
ال���ذي ي��وف��ر الأم�����وال ع��ل��ى �أ���س��ا���س النتائج
املتولدة ع��ن م�شروع �أو ن�شاط م��ا .ه��ذا النهج
يعزز ال�شفافية وامل�ساءلة والإدارة والكفاءة
املح�سنة والتملك (.)World Bank, 2015b

�2.2آليات �إدارة املخاطر املالية :ت�سعى ه��ذه الآليات
لتقوية التمويل العام ،وخلق احلوافز لإ�شراك القطاع
اخلا�ص عن طريق ت�صحيح �إخفاقات ال�سوق واحلد
من نقاط �ضعف االقت�صاد الكلي التي يحركها املناخ،
وميكن حتقيق ذلك من خالل ال�ضمانات احلكومية،
والتمويل املختلط ،وم�شتقاتها .توفر هذه الآليات
الت�أمني �ضد املخاطر من خالل تقا�سم املخاطر �أو
نقل املخاطر بالكامل (.)World Bank, 2015b
3.3التمويل الأخ�ضر :ميكن توليد متويل مبتكر
جديد من خالل ال�ضرائب والبدالت والر�سوم التي
تفر�ضها احلكومات لتمويل اال�ستثمارات اخل�ضراء
والتنمية امل�ستدامة� .إن اعتماد ال�سندات اخل�ضراء
لتمويل اال�ستثمارات اخل�ضراء يتو�سع يف �أ�سواق
ر�أ���س امل��ال حول العامل ،حيث بلغت قيمتها 40
بليون دوالر عـام  .)ESCWA, 2015( 2014يوفر
التمويل الأخالقي على �أ�سا�س املعتقدات الدينية،
والتي تتوافق �إلى حد كبري مع التنمية امل�ستدامة،
م�صدر ًا �آخ��ر ًا غري م�ستغل للتمويل يف املنطقة
العربية .لذلك ف ��إن ترويج ال�سندات اخل�ضراء
والتمويل الأخالقي يف الدول العربية يجب �أن يوفر
م�صدر ًا موثوق ًا لتمويل �أن�شطة التنمية اخل�ضراء
وامل�ستدامة ،وينبغي دعم ذلك من خالل اجلهود
التي تبذلها الدول العربية لتخ�ضري �أنظمتها املالية،
وبالتايل توجيه املزيد من الأم��وال نحو �أن�شطة
التنمية امل�ستدامة.
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خامتة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
منذ مطلع العام  ،2011تعاين املنطقة العربية من
ا�ضطرابات �سيا�سية يتوقع �أن تكون لها تداعيات بعيدة
املدى على التنمية امل�ستدامة وعلى التحول �إلى اقت�صاد
�أخ�ضر .وقد ا�ستنتج تقرير «�أفد» ال�سنوي التا�سع �أنه
ال ميكن القيام بتنفيذ الأجندة  2030وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ( )SDGsيف البلدان العربية مبعزل
عن حالة احلروب والنزاعات التي ت�ضرب املنطقة.
هناك �أكرث من  10بلدان عربية من �أ�صل  22هي �إما
حتت االحتالل و�إما تعاين من حروب �أو نزاعات ،فيما
ع�شرات ماليني الأ�شخا�ص هم الجئون �أو نازحون
داخلي ًا ،ويفتقر كثري من النا�س للحاجات واحلقوق
الأ�سا�سية على م�ستويات خمتلفة .والبلدان العربية
التي ال تعاين نزاعات داخلية جتاور بلدان ًا تعاين من
عدم ا�ستقرار كبري ،مما يقو�ض املزايا املرتقبة للتعاون
الإقليمي والدور احلا�سم الذي ميكن �أن ي�ؤديه يف تعزيز
تنفيذ �أهداف التنمية الوطنية.
حتى لو �أمكن وقف جميع النزاعات واحلروب فور ًا ،فمن
غري املتوقع �أن تتمكن املنطقة العربية من حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة بحلول �سنة  2030با�ستخدام الطرق
التقليدية .فالبلدان التي عانت من �أ�ضرار فادحة يف
البنية التحتية املادية واالجتماعية واالقت�صادية خالل
ال�سنوات املا�ضية ،تق ّل�ص طموحها �إلى جمرد العودة
�إلى الو�ضع الذي كان �سائد ًا يف  ،2010ولي�س حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول �سنة .2030
يو�صي تقرير «�أفد» ال�سنوي التا�سع مبقاربة بديلة ،قائمة
على دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة �ضمن جهود �إعادة
الإعمار املرتقبة .ويدعو التقرير منظمات الإغاثة املحلية
والإقليمية والدولية �إلى عدم ح�صر جهودها يف توفري
�ضروريات ال�سالمة واحلاجات الأ�سا�سية للمت�ضررين،
بل االهتمام �أي�ض ًا بتطعيم خطط الإغاثة مببادئ التنمية
امل�ستدامة ،وا�ستخدامها كمدخل لرتويج مقاربات جديدة
للتنمية ،ت�ساعد يف التحول �إلى اقت�صاد �أخ�ضر.
كما يدعو التقرير �صناديق التنمية الوطنية والإقليمية
وم�ؤ�س�سات التمويل �إلى توجيه دعمها �إلى امل�شاريع التي
ت�ساعد يف حتقيق �أهداف ومقا�صد التنمية امل�ستدامة،
على م�ستويات القطاعني العام واخلا�ص.

�إن تعزيز احتماالت حتقيق تقدم جدي و�سريع باجتاه
�أه��داف التنمية امل�ستدامة يف البلدان العربية �سوف
يعتمد �إلى حد كبري على تبني ا�سرتاتيجيات تنموية
وطنية ،مع الإع�تراف الكامل بالروابط الوثيقة بني
الأبعاد االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للتنمية
امل�ستدامة ،مبا يف ذلك �إيالء االعتبار املنا�سب للفوائد
التنموية من التعاون والتكامل الإقليميني .لكن
يقت�ضي الأمر �أن تبذل البلدان العربية التي تعاين من
نزاعات جهود ًا مكثفة ا�ستثنائية لبناء ال�سالم وا�ستعادة
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،من �أجل تر�سيخ بيئة ما بعد النزاع
املف�ضية �إلى تنفيذ �أجندة التنمية ملا بعد  2015وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
وال �شك �أن اعتماد نهج جديد يف ت�صميم اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واخلطط والربامج ،ور�صدها وتقييمها،
هو عن�صر �أ�سا�سي �إذا �أرادت البلدان العربية حتقيق
التنمية امل�ستدامة والت�صدي للتحدي الرئي�سي لندرة
املياه واجلفاف ،اللذين يفاقمهما تغري املناخ .وهذا ميكن
حتقيقه على �أف�ضل وجه من خالل تبني مقاربة العالقة
التالزمية بني املياه والغذاء والطاقة� .إن تبني منهجية
متكاملة ل�صنع ال�سيا�سة هو �شرط �ضروري لتحقيق
التنمية امل�ستدامة .ه��ذا يجب �أن تدعمه حزمة من
التدابري التنظيمية القائمة على ال�سوق ،مبا يف ذلك نظم
مالية و�ضرائبية تعزز ح�شد املوارد املحلية وممار�سات
�أف�ضل يف �أمن��اط الإنتاج والإ�ستهالك ،بالإ�ضافة �إلى
�إعادة تنظيم �سيا�سات الدعم لفر�ض �سعر مالئم على
ر�أ�س املال الطبيعي وتعزيز الكفاءة.
يو�صي تقرير «�أف��د» بتخ�ضري النظام امل��ايل لتعزيز
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري ور�أ�س املال الطبيعي
ويف بنية حتتية مالئمة .وهذا ي�شمل خلق الظروف
املنا�سبة الجتذاب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف اجتاه
ي�ساعد يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وب�إمكان
البلدان العربية اجتذاب املزيد من التمويل من م�ؤ�س�سات
متويل التنمية من خالل توجيه ا�سرتاتيجياتها نحو
�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،وحتديد �أولوياتها وفق ًا
لذلك بطريقة مت�سل�سلة ،قائمة على عمليات وم�شاريع
تنموية ح�سنة الإعداد وجمدية .يبقى �أن تبني مقاربة
�شفافة ومفتوحة للم�ساءلة وت�شاركية هو �شرط �ضروري
لتحقيق هذه الغاية.
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الهدف  1ــ الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله يف كل مكان
ال فقر

مقا�صد الهدف

1.1

الق�ضـاء على الفقـر املدقع للنا�س �أجمعني �أينما كانوا بحلول �سنة  ،2030وهو ُيقا�س حالي ًا
بعـدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون ب�أقل من  1.25دوالر يف اليوم

2.1

تخفي�ض ن�سبة الرجال والن�ساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع
�أبعاده وفق ًا للتعاريف الوطنية مبقدار الن�صف على الأقل بحلول �سنة 2030

3.1

ا�ستحداث نظم وتدابري حماية اجتماعية مالئمة على ال�صعيد الوطني للجميع وو�ضع حدود دنيا لها ،وحتقيق تغطية �صحية
وا�سعة للفقراء وال�ضعفاء ،بحلول �سنة 2030

4.1

�ضمان متتّع جميع الرجال والن�ساء ،وال �سيما الفقراء وال�ضعفاء منهم ،بنف�س احلقوق يف احل�صول على املوارد االقت�صادية،
وكذلك ح�صولهم على اخلدمات الأ�سا�سية ،وعلى حق ملكية الأرا�ضي والت�ص ّرف فيها وغريه من احلقوق املتع ّلقة ب�أ�شكال
امللكية الأخرى ،وباملرياث ،وباحل�صول على املوارد الطبيعية ،والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة ،واخلدمات املالية ،مبا يف ذلك
التمويل املتناهي ال�صغر ،بحلول �سنة 2030

5.1

بناء قدرة الفقراء والفئات ال�ضعيفة على ال�صمود واحلد من تعر�ضها وت أ� ّثرها بالظواهر املناخية املتطرفة وغريها من الهزات
والكـوارث االقت�صاديـة واالجتماعية والبيئية ،بحلول �سنة 2030

�.1أ

كفالة ح�شد موارد كبرية من م�صادر متنوعة ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون الإمنائي املعزّز ،من �أجل تزويد البلدان النامية،
وال �سيما �أقل البلدان منو ًا ،مبا يكفيها من الو�سائل التي ميكن التنب ؤ� بها من �أجل تنفيذ الربامج وال�سيا�سات الرامية �إىل الق�ضاء
على الفقر بجميع �أبعاده

.1ب

و�ضع �أطر �سيا�ساتية �سليمة على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،ا�ستناد ًا �إىل ا�سرتاتيجيات �إمنائية مراعية مل�صالح
الفقراء ومراعية للمنظور اجلن�ساين ،من �أجل ت�سريع وترية اال�ستثمار يف الإجراءات الرامية �إىل الق�ضاء على الفقر

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

املح�سنة
الهدف  2ــ الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية
ّ
وتعزيز الزراعة امل�ستدامة
ال جوع

مقا�صد الهدف

1.2

الق�ضاء على اجلوع و�ضمان ح�صول اجلميع ،وال �سيما الفقراء والفئات ال�ضعيفة ،مبن
ّ
واملغذي طوال العام ،بحلول �سنة 2030
الر�ضع ،على ما يكفيهم من الغذاء امل�أمون
فيهم ّ

2.2

و�ضع نهاية جلميع �أ�شكال �سوء التغذية ،بحلول �سنة  ،2030مبا يف ذلك حتقيق الأهداف
املتّفق عليها دولي ًا ب�ش�أن توقّ ف النمو والهزال لدى الأطفال دون �سن اخلام�سة ،ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات
والن�ساء احلوامل واملر�ضعات وكبار ال�سن ،بحلول �سنة 2025

3.2

م�ضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل �صغار منتجي الأغذية ،وال �سيما الن�ساء و�أفـراد ال�شعوب الأ�صلية واملزارعني الأ�سريني
والرعـاة وال�صيادين ،مبا يف ذلك من خالل �ضمان امل�سـاواة يف ح�صولهم على الأرا�ضي وعلى مـوارد الإنتاج الأخـرى
واملدخالت واملعارف واخلدمات املالية و�إمكانية و�صولهم �إىل الأ�سواق وح�صولهم على الفر�ص لتحقيق قيمة م�ضافة
وح�صولهم على فر�ص عمل غري زراعية ،بحلول �سنة 2030

4.2

�ضمان وجود نظم �إنتاج غذائي م�ستدامة ،وتنفيذ ممار�سات زراعية مرنة ت�ؤدي �إىل زيادة الإنتاجية واملحا�صيل ،وت�ساعد يف
احلفاظ على النظم الإيكولوجية ،وتعزز القدرة على التك ّيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة �أحوال الطق�س املتطرفة وحاالت
وحت�سن تدريجي ًا نوعية الأرا�ضي والرتبة ،بحلول �سنة 2030
اجلفاف والفي�ضانات وغريها من الكوارث،
ِّ

5.2

احلفاظ على التنوع اجليني للبذور والنباتات املزروعة واحليوانات الأليفة وما يت�صل بها من الأنواع الربية ،مبا يف ذلك
من خالل بنوك البذور والنباتات املتن ّوعة التي تُدار �إدارة �سليمة على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،و�ضمان
الو�صول �إىل املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية وما يتّ�صل بها من معارف تقليدية وتقا�سمها بعدل و�إن�صاف على
النحو املتفق عليه دولي ًا ،بحلول �سنة 2020

�.2أ

زيادة اال�ستثمار ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعزّز ،يف البنى التحتية الريفية ،ويف البحوث الزراعية وخدمات
الإر�شاد الزراعي ،ويف تطـوير التكنولوجيـا وبنوك اجلينات النباتيـة واحليوانية من �أجـل تعزيز القدرة الإنتاجيـة الزراعيـة
يف البلدان النامية ،وال �سيما يف �أقل البلدان منو ًا

.2ب

منع القيود املفرو�ضة على التجارة وت�صحيح الت�شوهات يف الأ�سواق الزراعية العاملية ،مبا يف ذلك عن طريق الإلغاء
املوازي جلميع �أ�شكال �إعانات ال�صادرات الزراعية ،وجميع تدابري الت�صدير ذات الأثر املماثل ،وفق ًا لتكليف جولة الدوحة
الإمنائية

.2ج

اعتماد تدابري ل�ضمان �سالمة �أداء �أ�سواق ال�سلع الغذائية وم�شتقاتها وتي�سري احل�صول على املعلومات عن الأ�سواق يف
الوقت املنا�سب ،مبا يف ذلك عن االحتياطيات من الأغذية ،وذلك للم�ساعدة على احلد من �شدة تقلب �أ�سعارها
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الهدف  3ــ �ضمان مت ّتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار
�صحة جيدة
ورفاه

مقا�صد الهدف
1.3

خف�ض الن�سبة العاملية للوفيات النفا�سية �إىل �أقل من  70حالة وفاة لكل  100.000مولود
حي ،بحلول �سنة 2030

2.3

و�ضع نهايـة لوفيات املواليد والأطفال دون �سن اخلام�سـة التي ميكـن تفاديها بحلول
�سنة  ،2030ب�سعي جميع البلدان �إىل بلـوغ هـدف خف�ض وفيات املواليد على الأقـل �إىل  12حالـة وفـاة يف كل  1 000مولود
حي ،وخف�ض وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سـة على الأقل �إىل  25حالة وفـاة لكـل  1 000مولود حي

3.3

و�ضع نهاية لأوبئة الإيدز وال�سل واملالريا والأمرا�ض املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي والأمرا�ض املنقولة
باملياه والأمرا�ض املعدية الأخرى ،بحلول �سنة 2030

4.3

تخفي�ض الوفيات املبكرة الناجمة عن الأمرا�ض غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز ال�صحة وال�سالمة
العقليتني ،بحلول �سنة 2030

5.3

تعزيز الوقاية من �إ�ساءة ا�ستعمال املواد ،مبا ي�شمل تعاطي املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�ضر بال�صحة ،وعالج ذلك

6.3

خف�ض عدد الوفيات والإ�صابات العاملية الناجمة عن حوادث الطرق �إىل الن�صف ،بحلول �سنة 2020

7.3

�ضمان ح�صول اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،مبا يف ذلك خدمات تنظيم الأ�سرة واملعلومات
والتوعية اخلا�صة به ،و�إدماج ال�صحة الإجنابية يف اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية ،بحلول �سنة 2030

8.3

حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة ،مبا يف ذلك احلماية من املخاطر املالية ،واحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية اجليدة وح�صول اجلميع على الأدوية واللقاحات الأ�سا�سية اجل ّيدة والفعالة وامل�أمونة واملي�سورة الكلفة

9.3

احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات والأمرا�ض الناجمة عن التع ّر�ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتل ّوث الهواء واملاء والرتبة،
بحلول �سنة 2030

�.3أ

تعـزيـز تنفيذ االتفاقيـة الإطاريـة ملنظمـة ال�صحـة العاملية ملكافحـة التبغ يف جميع البلدان ،ح�سب االقت�ضاء

.3ب

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات والأدوية للأمرا�ض املعدية وغري املعدية التي تتعر�ض لها البلدان النامية يف املقام

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
الأول ،وتوفري احل�صول على الأدوية واللقاحات الأ�سا�سية ب�أ�سعار معقولة ،وفق ًا لإعالن الدوحة ب�ش�أن االتفـاق املتعلق
باجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبال�صحة العامة ،الذي ي�ؤكد حق البلدان النامية يف اال�ستفادة
بالكامل من الأحكام الواردة يف االتفـاق ب�ش�أن اجلوانب املت�صلة بالتجـارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ب�أوجه املرونة
الالزمة حلماية ال�صحة العامة ،وال �سيما العمل من �أجل �إمكانية ح�صول اجلميع على الأدوية

.3ج

زيادة التمويل �إىل حـد كبري يف قطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�ستبقا�ؤها يف
البلدان النامية ،وخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية

.3د

تعزيز قدرات جميع البلدان ،وال �سيما البلدان النامية ،يف جمال الإنذار املبكر واحلد من املخاطر و�إدارة املخاطر ال�صحية
الوطنية والعاملية

الهدف  4ــ �ضمان التعليم اجليد واملن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التعلّم مدى احلياة للجميع
تعليم جيد

مقا�صد الهدف

1.4

�ضمان �أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي جماين ومن�صف ونوعي،
مما ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة ،بحلول �سنة 2030

2.4

�ضمان �أن تتاح جلميع الفتيات والفتيان فر�ص احل�صول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي ،بحلول �سنة 2030

3.4

�ضمان تكاف�ؤ فر�ص جميع الن�ساء والرجال يف احل�صول على التعليم التقني واملهني والعايل النوعي واملي�سور الكلفة ،مبا يف
ذلك التعليم اجلامعي ،بحلول �سنة 2030

4.4

الزيادة بن�سبة كـبرية يف عدد ال�شباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املنا�سبة ،مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية،
للعمل و�شغل وظائف الئقة وممار�سة الأعمال احلرة ،بحلول �سنة 2030

5.4

الق�ضاء على التفاوت بني اجلن�سني يف التعليم و�ضمان تكاف ؤ� فر�ص الو�صول �إىل جميع م�ستويات التعليم والتدريب املهني
للفئات ال�ضعيفة ،مبا يف ذلك للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�شعوب الأ�صلية والأطفال الذين يعي�شون يف �أو�ضاع ه�شة ،بحلول
�سنة 2030

6.4

يلم جميع ال�شباب ون�سبة كبرية من الكبار ،رجا ًال ون�ساء على حد �سواء ،بالقراءة والكتابة واحل�ساب ،بحلول �سنة 2030
�ضمان �أن ّ

7.4

�ضمان �أن يكت�سب جميع املتع ّلمني املعارف واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية امل�ستدامة ،مبا يف ذلك ،من بني �أمور �أخرى،
التعليم لتحقيق التنمية امل�ستدامة واتّ باع �أ�ساليب العي�ش امل�ستدامة ،وحقوق الإن�سان ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والرتويج لثقافة
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مقا�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سالم والالعنف ،واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير م�ساهمة الثقافة يف التنمية امل�ستدامة ،بحلول �سنة 2030

�.4أ

بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني اجلن�سني ،والإعاقة ،والأطفال ،ورفع م�ستوى املرافق التعليمية القائمة
وتهيئة بيئة تعليمية فعالـة وم�أمونة و�شاملة وخالية من العنف للجميع

.4ب

الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املنح املدر�سية املتاحة للبلدان النامية على ال�صعيد العاملي ،وخا�صة لأقل البلدان منو ًا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية والبلدان الأفريقية ،لاللتحاق بالتعليم العايل ،مبا يف ذلك توفري التدريب املهني وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،والربامج التقنية والهند�سية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى ،بحلول
�سنة 2020

.4ج

الزيادة بن�سبة كبرية يف عدد املعلمني امل�ؤهلني ،مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية،
وخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،بحلول �سنة 2030

الهدف  5ــ حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات
م�ساواة بني
اجلن�سني

مقا�صد الهدف

1.5

الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء والفتيات يف كل مكان

2.5

الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد جميع الن�ساء والفتيات يف املجالني العامة
واخلا�ص ،مبا يف ذلك االجتار بالب�شر واال�ستغالل اجلن�سي وغري ذلك من �أنواع اال�ستغالل

3.5

الق�ضاء على جميع املمار�سات ال�ضارة ،من قبيل زواج الأطفال والزواج املبكر والزواج الق�سري ،وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
للإناث (ختان الإناث)

4.5

االعرتاف ب�أعمال الرعاية غري مدفوعة الأجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل توفري اخلدمات العامة والبنى التحتية
وو�ضع �سيا�سات احلماية االجتماعية وتعزيز تقا�سم امل�س�ؤولية داخل الأ�سرة والعائلة ،ح�سبما يكون ذلك منا�سب ًا على
ال�صعيد الوطني

5.5

�ضمان م�شاركة املر�أة م�شاركة كاملة وفعالة وتكـاف�ؤ الفر�ص املتاحة لها للقيـادة على قدم امل�ساواة مع الرجـل على جميع
م�ستويات �صنع القـرار يف احلياة ال�سيا�سيـة واالقت�صادية والعامة

6.5

�ضمان ح�صول اجلميع على خدمات ال�صحة اجلن�سية والإجنابية وعلى احلقوق الإجنابية ،على النحو املتفق عليه وفق ًا
لربنامج عمل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية ومنهاج عمل بيجينغ والوثائق اخلتامية مراجعتهما

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

�.5أ

القيام ب�إ�صالحات لتخويل املر�أة حقوق ًا مت�ساوية يف املوارد االقت�صادية ،وكذلك �إمكانية ح�صولها على حق امللكية والت�ص ّرف
يف الأرا�ضي وغريها من املمتلكات ،وعلى اخلدمات املالية واملرياث واملوارد الطبيعية ،وفق ًا للقوانني الوطنية

.5ب

تعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا التمكينية ،وخا�صة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،من �أجل تعزيز متكني املر�أة

.5ج

اعتماد �سيا�سات �سليمة وت�شريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز ال�سيا�سات والت�شريعات القائمة من هذا القبيل للنهو�ض بامل�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات على جميع امل�ستويات

الهدف  6ــ �ضمان توافر املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي و�إدارتها امل�ستدامة للجميع
مياه نظيفة
ونظافة �صحية

مقا�صد الهدف

1.6

حتقيق هدف ح�صول اجلميع ب�شكل من�صف على مياه ال�شرب امل�أمونة واملي�سورة
الكلفة ،بحلول �سنة 2030

2.6

حتقيق هدف ح�صول اجلميع على خـدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحيـة ب�شكـل
منا�سب ومن�صف وو�ضـع نهاية للتغـوط يف العـراء ،و�إيـالء اهتمـام خـا�ص الحتياجـات الن�سـاء والفتيـات ومن يعي�شـون
يف �أو�ضـاع ه�شـة ،بحلـول �سنة 2030

3.6

حت�سني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف �إلقاء النفايات واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل ت�س ّربها �إىل �أدنى
حد ،وخف�ض ن�سبة مياه املجاري غري املعاجلة �إىل الن�صف ،وزيادة �إعادة التدوير و�إعادة اال�ستخدام امل�أمونة بن�سبة كبرية
على ال�صعيد العاملي ،بحلول �سنة 2030

4.6

زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة كبرية و�ضمان �سحب املياه العذبة و�إمداداتها على نحو م�ستدام من
�أجل معاجلة �شح املياه ،واحلد بدرجة كبرية من عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون من ندرة املياه ،بحلول �سنة 2030

5.6

تنفيذ الإدارة املتكاملة ملوارد املياه على جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود ح�سب االقت�ضاء،
بحلول �سنة 2030

6.6

حماية وترميم النظم الإيكولوجية املت�صلة باملياه ،مبا يف ذلك اجلبال والغابات والأرا�ضي الرطبة والأنهار وطبقات املياه
اجلوفية والبحريات ،بحلول �سنة 2020

�.6أ

تو�سيع نطاق التعاون الدويل ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية يف جمال الأن�شطة والربامج املتعلقة باملياه وال�صرف
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مقا�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�صحي ،مبا يف ذلك جمع املياه ،و�إزالة ملوحتها ،وكفاءة ا�ستخدامها ،ومعاجلة املياه العادمة ،وتكنولوجيات �إعادة التدوير
و�إعادة اال�ستعمال ،بحلول �سنة 2030

.6ب

دعم وتعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية يف حت�سني �إدارة املياه وال�صرف ال�صحي

الهدف  7ــ �ضمان ح�صول اجلميع بتكلفة مي�سورة على خدمات
الطاقة احلديثة املوثوقة وامل�ستدامة
طاقة متجددة
ب�أ�سعار معقولة

مقا�صد الهدف

1.7

�ضمان ح�صول اجلميع بكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة ،بحلول
�سنة 2030

2.7

حتقيق زيادة كبرية يف ح�صة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي ،بحلول �سنة 2030

3.7

م�ضاعفة املعدل العاملي للتح�سن يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،بحلول �سنة 2030

�.7أ

تعزيز التعاون الدويل من �أجل تي�سري الو�صول �إىل بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،مبا يف ذلك تلك املتع ّلقة بالطاقة
املتجددة ،والكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري املتقدمة والأنظف ،وت�شجيع اال�ستثمار يف البنى
التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،بحلول �سنة 2030

.7ب

تو�سيع نطاق ال ُبنى التحتية وحت�سني م�ستوى التكنولوجيا من �أجل تقدمي خدمات الطاقة احلديثة وامل�ستدامة للجميع
يف البلدان النامية ،وخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،والبلدان النامية غري ال�ساحلية ،وفق ًا
لربامج الدعم اخلا�صة بكل منها على حدة ،بحلول �سنة 2030

الهدف  8ــ تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�شامل للجميع وامل�ستدام ،وت�أمني العمالة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
عمل الئق
ومنو اقت�صادي

مقا�صد الهدف

1.8

احلفاظ على النمو االقت�صادي الفردي وفق ًا للظروف الوطنية ،وخا�صة على منو الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  7يف املئة على الأقل �سنوي ًا يف �أقل البلدان منو ًا

2.8

حتقيق م�ستويات �أعلى من الإنتاجية االقت�صادية من خالل التنويع ،واالرتقاء مب�ستوى
التكنولوجيا ،واالبتكار ،مبا يف ذلك من خالل الرتكيز على القطاعات املت�سمة بالقيمة امل�ضافة العالية والكثيفة العمالة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

3.8

تعزيز ال�سيا�سات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم الأن�شطة الإنتاجية ،وفر�ص العمل الالئق ،ومبا�شرة الأعمال احلرة،
والقدرة على الإبداع واالبتكار ،وت�شجع على �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على امل�شاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
احلجم ،ومنوها ،مبا يف ذلك من خالل احل�صول على اخلدمات املالية

4.8

حت�سني الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد العاملية يف جمال اال�ستهالك والإنتاج ،تدريجي ًا ،حتى �سنة  ،2030وال�سعي �إىل ف�صل
النمو االقت�صادي عن التدهـور البيئي ،وفق ًا للإطار الع�شري للربامج ب�ش�أن اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ،مع ا�ضطالع
البلدان املتقدمة النمو بدور الريادة

5.8

حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع الن�ساء والرجال ،مبا يف ذلك ال�شباب والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة،
وتكاف ؤ� الأجر لقاء العمل املتكافئ القيمة ،بحلول �سنة 2030

6.8

احلد بدرجة كبرية من ن�سبة ال�شباب غري امللتحقني بالعمالة �أو التعليم �أو التدريب ،بحلول �سنة 2020

7.8

اتخاذ تدابري فورية وفعالة للق�ضاء على �أعمال ال�سخرة و�إنهاء الرق املعا�صر واالجتار بالب�شر ول�ضمان حظر وا�ستئ�صال
�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،مبا يف ذلك جتنيدهم وا�ستخدامهم كجنود ،و�إنهاء عمل الأطفال بجميع �أ�شكاله ،بحلول
�سنة 2025

8.8

حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل �ساملة و�آمنة جلميع العمال ،مبن فيهم العمال املهاجرون ،وخا�صة املهاجرات،
والعاملون يف الوظائف غري امل�ستقرة

9.8

و�ضع وتنفيذ �سيا�سات تهدف �إىل تعزيز ال�سياحة امل�ستدامة التي توفر فر�ص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية ،بحلول
�سنة 2030

10.8

تعزيز قدرة امل�ؤ�س�سات املالية املحلية على ت�شجيع �إمكانية احل�صول على اخلدمات امل�صرفية واملالية وخدمات الت�أمني
للجميع ،وتو�سيع نطاقها

�.8أ

زيادة دعم املعونة من �أجل التجارة للبلدان النامية ،وخا�صة �أقل البلدان منو ًا ،مبا يف ذلك من خالل الإطار املتكامل املعزز
للم�ساعدة التقنية املت�صلة بالتجارة �إىل �أقل البلدان منو ًا

.8ب

و�ضع وتفعيل ا�سرتاتيجية عاملية لت�شغيل ال�شباب وتنفيذ امليثاق العاملي لتوفري فر�ص العمل ال�صادر عن منظمة العمل
الدولية ،بحلول �سنة 2020
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مقا�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة

الهدف  9ــ �إقامة بنى حتتية قادرة على ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع ال�شامل للجميع وامل�ستدام،
وت�شجيع االبتكار
�صناعة وابتكار
وبنى حتتية

مقا�صد الهدف

1.9

�إقامة بنى حتتية جيدة النوعية وموثوقة وم�ستدامة وقادرة على ال�صمود ،مبا يف ذلك
البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود ،لدعم التنمية االقت�صادية ورفاه الإن�سان ،مع
الرتكيز على تي�سري ُ�س ُبل و�صول اجلميع �إليها بكلفة مي�سورة وعلى قدم امل�ساواة

2.9

ترويج الت�صنيع ال�شامل للجميع وامل�ستدام ،وحتقيق زيادة كبرية بحلول �سنة  2030يف ح�صة ال�صناعة يف العمالة ويف
الناجت املحلي الإجمايل ،مبا يتما�شى مع الظروف الوطنية ،وم�ضاعفة ح�صتها يف البلدان الأقل منو ًا

3.9

زيادة فر�ص ح�صول امل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية احلجم و�سائر امل�شاريع ،وال �سيما يف البلدان النامية ،على اخلدمات
املالية ،مبا يف ذلك االئتمانات املي�سورة ،و�إدماجها يف �سال�سل القيمة والأ�سواق

3.9

حت�سني البنى التحتية وحتديث ال�صناعـات بحلـول �سنة  2030من �أجـل حتقيق ا�ستدامتها ،مع زيادة كفـاءة ا�ستخدام
املوارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليـات ال�صناعية النظيفة وال�سليمة بيئي ًا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ
�إجراءات وفق ًا لقدراتها

5.9

تعزيز البحث العلمي وحت�سني القدرات التكنولوجية يف القطاعات ال�صناعية يف جميع البلدان ،وال �سيما البلدان النامية،
مبا يف ذلك ،بحلول �سنة  ،2030ت�شجيع االبتكار وحتقيق زيادة كبرية يف عدد العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل
مليون �شخ�ص ،وزيادة �إنفاق القطاعني العامة واخلا�ص على البحث والتطوير

�.9أ

تي�سري تطويـر البنى التحتية امل�ستدامة والقـادرة على ال�صمود يف البلدان النامية من خالل حت�سني الدعم املايل
والتكنولوجي والتقني املقدم للبلدان الأفريقية ،و�أقل البلدان منو ًا ،والبلدان النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية
ال�صغرية النامية

.9ب

دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية ،مبا يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة م�ؤاتية من
حيث ال�سيا�سات للتنويع ال�صناعي و�إ�ضافة قيمة �إىل ال�سلع الأ�سا�سية بني �أمور �أخرى

.9ج

حتقيق زيادة كبرية يف فر�ص احل�صول على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وال�سعي �إىل توفري فر�ص الو�صـول ال�شامـل
واملي�سور �إىل �شبكـة الإنرتنت يف �أقل البلدان منو ًا ،بحلول �سنة 2020

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

الهدف  10ــ احلد من �أوجه عدم امل�ساواة داخل البلدان ويف ما بينها
احلد من �أوجه
ّ
عدم امل�ساواة

مقا�صد الهدف

1.10

التو�صل تدريجي ًا �إىل حتقيق منو الدخل ودعم ا�ستمرار ذلك النمو لأدنى  40يف املئة من
ال�سكان مبعدل �أعلى من املعدل املتو�سط الوطني ،بحلول �سنة 2030

2.10

متكني وتعزيز الإدماج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي للجميع ،بغ�ض النظر عن
ال�سن �أو اجلن�س �أو الإعاقة �أو العرق �أو الإثنية �أو الأ�صل �أو الدين �أو الو�ضع االقت�صادي �أو غري ذلك ،بحلول �سنة 2030

3.10

�ضمان تكاف ؤ� الفر�ص واحلد من �أوجه عدم امل�ساواة يف النتائج ،مبا يف ذلك من خالل �إزالة القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات
التمييزية ،وتعزيز الت�شريعات وال�سيا�سات والإجراءات املالئمة يف هذا ال�صدد

4.10

اعتماد �سيا�سات ،وال �سيما ال�سيا�سات املالية و�سيا�سات الأجور واحلماية االجتماعية ،وحتقيق قدر �أكرب من امل�ساواة تدريجي ًا

5.10

حت�سني تنظيم ور�صد الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

6.10

�ضمان تعزيز متثيل البلدان النامية و�إ�سماع �صوتها يف عملية �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية الدولية العاملية،
من �أجل حتقيق املزيد من الفعالية وامل�صداقية وامل�ساءلة وال�شرعية للم�ؤ�س�سات

7.10

تي�سري هجرة وتنقل الأ�شخا�ص على نحو منظم و�آمن ومنتظم ومت�سم بامل�س�ؤولية ،مبا يف ذلك من خالل تنفيذ �سيا�سات
الهجرة املخطط لها والتي تت�سم بح�سن الإدارة

�.10أ

تنفيذ مبد�أ املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية للبلدان النامية ،وخا�صة �أقل البلدان منو ًا ،مبا يتما�شى مع اتفاقات منظمة التجارة
العاملية

.10ب

ت�شجيع امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية والتدفقات املالية ،مبا يف ذلك اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر� ،إىل الدول التي هي ب�أم�س
احلاجة �إليها ،وال �سيما �أقل البلدان منو ًا ،والبلدان الأفريقية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،والبلدان النامية غري
ال�ساحلية ،وفق ًا خلططها وبراجمها الوطنية

.10ج

خف�ض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين �إىل �أقل من  3يف املئة ،و�إلغاء قنوات التحويالت املالية التي تربو تكاليفها على
 5يف املئة ،بحلول �سنة 2030
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مقا�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة

الهدف  11ــ جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة و�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة
مدن وجمتمعات
م�ستدامة

مقا�صد الهدف

1.11

�ضمان ح�صول اجلميع على م�ساكن وخدمات �أ�سا�سية مالئمة وم�أمونة ومي�سورة،
ورفع م�ستوى الأحياء الفقرية ،بحلول �سنة 2030

2.11

توفري �إمكانيـة و�صول اجلميع �إىل نظم نقـل م�أمونة ومي�سـورة الكلفـة وي�سهـل
الو�صول �إليها وم�ستدامة ،وحت�سني ال�سالمة على الطرق ،وال �سيما من خالل تو�سيع نطاق النقـل العامة ،مع �إيالء اهتمام
خـا�ص الحتياجـات الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ظروف ه�شـة والن�سـاء والأطفـال والأ�شخـا�ص ذوي الإعاقـة وكبـار
ال�سن ،بحلول �سنة 2030

3.11

تعزيز التو�سع احل�ضري ال�شامل للجميع وامل�ستدام ،والقدرة على تخطيط و�إدارة امل�ستوطنات الب�شرية يف جميع البلدان
على نحو قائم على امل�شاركة ومتكامل وم�ستدام ،بحلول �سنة 2030

4.11

تعزيز اجلهود الرامية �إىل حماية و�صون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي

5.11

التقليل �إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد الأ�شخا�ص املت�ضررين ،وحتقيق انخفا�ض كبري يف اخل�سائر االقت�صادية
املبا�شرة املت�صلة بالناجت املحلي الإجمايل العاملي التي حتدث ب�سبب الكوارث ،مبا يف ذلك الكوارث املت�صلة باملياه ،مع
الرتكيز على حماية الفقراء والأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف �أو�ضاع ه�شة ،بحلول �سنة 2030

6.11

احلد من الأثر البيئي ال�سلبي الفردي للمدن ،مبا يف ذلك عن طريق �إيالء اهتمام خا�ص لنوعية الهواء و�إدارة نفايات
البلديات وغريها ،بحلول �سنة 2030

7.11

توفري �سبل ا�ستفادة اجلميع من م�ساحات خ�ضراء و�أماكن عامة ،م�أمونة و�شاملة للجميع وميكن الو�صول �إليها ،وال �سيما
بالن�سبة للن�ساء والأطفال وكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،بحلول �سنة 2030

�.11أ

دعم الروابط الإيجابية االقت�صادية واالجتماعية والبيئيـة بني املناطق احل�ضرية واملناطق املحيطة بها واملناطق الريفية،
من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية

.11ب

العمل بحلول �سنة  ،2020على الزيادة بن�سبـة كبرية يف عـدد املدن وامل�ستوطنـات الب�شرية التي تعتمد وتنفـذ
�سيا�سات وخطط ًا متكاملة من �أجـل �شمـول اجلميـع ،وحتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد ،والتخفيف من
ت�أثريات تغري املنـاخ والتكيف معها ،والقدرة على ال�صمود يف مواجهـة الكوارث ،وو�ضع وتنفيذ الإدارة ال�شموليـة
ملخاطـر الكوارث على جميع امل�ستويات ،مبـا يتمـا�شى مع �إطـار �سينـداي للحـد من خماطر الكوارث للفرتة
2030-2015

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

.11ج

دعم �أقل البلدان منو ًا ،مبا يف ذلك من خالل امل�ساعدة املالية والتقنية ،يف �إقامة املباين امل�ستدامة والقادرة على ال�صمود
با�ستخدام املواد املحلية

الهدف  12ــ �ضمان وجود �أمناط ا�ستهالك و�إنتاج م�ستدامة
ا�ستهالك
و�إنتاج م�س�ؤوالن

مقا�صد الهدف

1.12

تنفيذ الإطار الع�شري لربامج اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ،مع قيام جميع
البلدان باتخاذ �إجراءات وتويل البلدان املتقدمة النمو دور الريادة ،مع مراعاة
م�ستوى التنمية يف البلدان النامية وقدراتها

2.12

حتقيق الإدارة امل�ستدامة واال�ستخدام الكف ؤ� للموارد الطبيعية ،بحلول �سنة 2030

3.12

تخفي�ض الن�صيب الفردي من النفايات الغذائية العاملية �إىل الن�صف على م�ستوى البيع بالتجزئة وامل�ستهلك ،وتقلي�ص
خ�سائر الأغذية يف مراحل الإنتاج و�سال�سل الإمداد ،مبا يف ذلك خ�سائر ما بعد احل�صاد ،بحلول �سنة 2030

4.12

حتقيق الإدارة ال�سليمة بيئي ًا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها ،وفق ًا للأطر الدولية املتفق عليها ،واحلد
بدرجة كبرية من �إطالقها يف الهواء واملاء والرتبة من �أجل التقليل �إىل �أدنى حد من �آثارها ال�ضارة على �صحة الإن�سان
والبيئة ،بحلول �سنة 2020

5.12

احلد ب�شكل كبري من �إنتاج النفايات ،من خالل التجنب والتقليل و�إعادة التدوير و�إعادة اال�ستعمال ،بحلول �سنة 2030

6.12

ت�شجيع ال�شركات ،وال �سيما ال�شركات الكبرية وعرب الوطنية ،على اعتماد ممار�سات م�ستدامة ،و�إدراج معلومات اال�ستدامة
يف دورة تقدمي تقاريرها

7.12

تعزيز ممار�سات امل�شرتيات العامة امل�ستدامة ،وفق ًا لل�سيا�سات والأولويات الوطنية

8.12

�ضمان �أن تتوافر للنا�س يف كل مكان املعلومات ذات ال�صلة والوعي بالتنمية امل�ستدامة و�أمناط العي�ش يف وئام مع الطبيعة،
بحلول �سنة 2030

�.12أ

دعم البلـدان الناميـة لتعزيـز قدراتهـا العلميـة والتكنولوجيـة للم�ضي قدما نحـو حتقيق �أمناط اال�ستهـالك والإنتـاج
الأكـرث ا�ستدامـة
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.12ب

و�ضع وتنفيذ �أدوات لر�صد ت�أثريات التنمية امل�ستدامة على ال�سياحة امل�ستدامة التي توفر فر�ص العمل وتعزز الثقافة
واملنتجات املحلية

.12ج

تر�شيد �إعانات الوقود الأحفوري غري املت�سمة بالكفاءة والتي ت�شجع على اال�ستهالك امل�سرف ،عن طريق �إزالة الت�شوهات
ال�سوقية وفق ًا للظروف الوطنية ،مبا يف ذلك عن طريق �إعادة هيكلة ال�ضرائب والتخل�ص التدريجي من الإعانات ال�ضارة،
حيثما وجدت ،لعك�س �آثارها البيئية ،على �أن تراعى يف تلك ال�سيا�سات على نحو كامل االحتياجات والظروف اخلا�صة
للبلدان النامية ،والتقليل �إىل �أدنى حد من الآثار ال�ضارة التي قد تنال من تنميتها ،وعلى نحو يكفل حماية الفقراء
واملجتمعات املحلية املت�ضررة.

الهدف  13ــ اتخاذ �إجراءات عاجلة للت�صدي لتغري املناخ و�آثاره

*

عمل
مناخي

مقا�صد الهدف

1.13

تعزيز املرونة والقدرة على ال�صمود والتكيف يف مواجهة الأخطار املرتبطة باملناخ
والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان

2.13
ال�صعيد الوطني

�إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والتخطيط على

3.13

حت�سني التعليم ورفع الوعي والقدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�سية للتخفيف من تغري املناخ ،والتكيف معه ،واحلد من �أثره والإنذار
املبكر به

�.13أ

تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ من التزام بهدف
التعبئة امل�شرتكة ملبلغ قدره  100بليون دوالر �سنوي ًا بحلول �سنة  2020من جميع امل�صادر لتلبية احتياجات البلدان النامية،
يف �سياق �إجراءات التخفيف املجدية و�شفافية التنفيذ ،وجعل ال�صندوق الأخ�ضر للمناخ يف حالة ت�شغيل كامل عن طريق
تزويده بر�أ�س املال يف �أقرب وقت ممكن

.13ب

تعزيز �آليات حت�سني م�ستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف �أقل البلدان منو ًا ،والدول اجلزرية
ال�صغرية النامية ،مبا يف ذلك الرتكيز على الن�ساء وال�شباب واملجتمعات املحلية واملهم�شة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

الهدف  14ــ حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية وا�ستخدامها على نحو م�ستدام
لتحقيق التنمية امل�ستدامة
احلياة
حتت املاء

مقا�صد الهدف

1.14

منع التلوث البحري بجميع �أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية ،وال �سيما من الأن�شطة
الربية ،مبا يف ذلك احلطام البحري وتلوث املغذيات ،بحلول �سنة 2025

2.14

�إدارة النظم الإيكولوجية البحرية وال�ساحلية على نحو م�ستدام وحمايتها ،من �أجل
جتنب حدوث �آثار �سلبية كبرية ،مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على ال�صمود ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لإعادة
�إحيائها من �أجل حتقيق ال�صحة والإنتاجية للمحيطات ،بحلول �سنة 2020

3.14

تقليل حتم�ض املحيطات �إىل �أدنى حد ومعاجلة �آثاره ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي على جميع امل�ستويات

4.14

تنظيم ال�صيد على نحو فعال ،و�إنهاء ال�صيد املفرط وال�صيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممار�سات ال�صيد
املدمرة ،وتنفيذ خطط �إدارة قائمة على العلم ،من �أجل �إعادة املخزونات ال�سمكية �إىل ما كانت عليه يف �أقرب وقت ممكن،
لت�صل على الأقل �إىل امل�ستويات التي ميكن �أن تتيح �إنتاج �أق�صى غلة م�ستدامة وفق ًا ملا حتدده خ�صائ�صها البيولوجية،
بحلول �سنة 2020

5.14

حفظ  10يف املئة على الأقل من املناطق ال�ساحلية والبحرية ،مبا يت�سق مع القانون الوطني والدويل وا�ستناد ًا �إىل �أف�ضل
املعلومات العلمية املتاحة ،بحلول �سنة 2020

6.14

حظر بع�ض �أ�شكال الإعانات املقدمة مل�صائد الأ�سماك التي ت�سهم يف الإفراط يف قدرات ال�صيد ويف ال�صيد املفرط ،و�إلغاء
الإعانات التي ت�ساهم يف �صيد الأ�سماك غري امل�شروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم ،والإحجام عن ا�ستحداث �إعانات جديدة
من هذا القبيل ،مع الت�سليم ب�أن املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية و�أقل البلدان منو ًا ينبغي �أن
تكون جزء ًا ال يتجز أ� من مفاو�ضات منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن الإعانات مل�صائد الأ�سماك ،بحلول �سنة 2020

7.14

زيادة الفوائد االقت�صادية للدول اجلزرية ال�صغرية النامية و�أقل البلدان منو ًا من اال�ستخدام امل�ستدام للموارد البحرية ،مبا
يف ذلك من خالل الإدارة امل�ستدامة مل�صائد الأ�سماك ،ومزارع تربية الأحياء املائية ،وال�سياحة ،بحلول �سنة 2030

�.14أ

زيادة املعارف العلمية ،وتطوير قدرات البحث ،ونقل التكنولوجيا البحرية ،مع مراعاة معايري اللجنة الأوقيانوغرافية
احلكومية الدولية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية ،من �أجل حت�سني �صحة املحيطات ،وتعزيز
�إ�سهام التنوع البيولوجي البحري يف تنمية البلدان النامية ،وال �سيما الدول اجلزرية ال�صغرية النامية و�أقل البلدان منو ًا

.14ب

توفري �إمكانية و�صول �صغار ال�صيادين احلرفيني �إىل املوارد البحرية والأ�سواق
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.14ج

تعزيز حفظ املحيطات ومواردها وا�ستخدامها ب�شكل م�ستدام عن طريق تنفيذ القانون الدويل ب�صيغته الواردة يف اتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار التي ت�ضع الإطار القانوين حلفظ املحيطات ومواردها وا�ستخدامها على نحو م�ستدام ،كما ت�شري
�إىل ذلك الفقرة  158من وثيقة “امل�ستقبل الذي ن�صبو �إليه”

الهدف  15ــ حماية النظم الإيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز ا�ستخدامها على نحو
م�ستدام ،و�إدارة الغابات على نحو م�ستدام ،ومكافحة الت�صحر ،ووقف تدهور الأرا�ضي
وعك�س م�ساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
احلياة
الرب
على ّ

مقا�صد الهدف

1.15

�ضمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية الربية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية
وخدماتها،وال�سيماالغاباتوالأرا�ضيالرطبةواجلبالوالأرا�ضياجلافة،و�ضمانا�ستخدامها
علىنحوم�ستدام،وذلكوفق ًالاللتزاماتمبوجباالتفاقاتالدولية،بحلول�سنة2020

2.15

تعزيز تنفيذ الإدارة امل�ستدامة جلميع �أنواع الغابات ،ووقف �إزالة الغابات ،وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية
يف ن�سبة زرع الغابات و�إعادة زرع الغابات على ال�صعيد العاملي ،بحلول �سنة 2020

3.15

مكافحة الت�صحر ،وترميم الأرا�ضي والرتبة املتدهورة ،مبا يف ذلك الأرا�ضي املت�ضررة من الت�صحر واجلفاف والفي�ضانات،
وال�سعي �إىل حتقيق عامل خال من ظاهرة تدهور الأرا�ضي ،بحلول �سنة 2030

4.15

�ضمان حفظ النظم الإيكولوجية اجلبلية ،مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي ،من �أجل تعزيز قدرتها على توفري املنافع التي ال
غنى عنها لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،بحلول �سنة 2030

5.15

اتخاذ �إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي ،والقيام ،بحلول �سنة ،2020
املهددة ومنع انقرا�ضها
بحماية الأنواع َّ

6.15

تعزيز التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية ،وتعزيز �سبل الو�صول �إىل تلك املوارد ،على
النحو املتفق عليه دولي ًا

7.15

اتخاذ �إجراءات عاجلة لوقف ال�صيد غري امل�شروع للأنواع املحمية من النباتات واحليوانات واالجتار فيها ،والت�صدي ملنتجات
الأحياء الربية غري امل�شروعة ،على م�ستويي العر�ض والطلب على ال�سواء

8.15

اتخاذ تدابري ملنع �إدخال الأنواع الغريبة الغازية �إىل النظم الإيكولوجية الربية واملائية وتقليل �أثر ذلك �إىل حد كبري ،ومراقبة
الأنواع ذات الأولوية �أو الق�ضاء عليها ،بحلول �سنة 2020

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

9.15

�إدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات التخطيط الوطني واملحلي ،والعمليات الإمنائية،
وا�سرتاتيجيات احلد من الفقر ،واحل�سابات ،بحلول �سنة 2020

�.15أ

ح�شد املوارد املالية من جميع امل�صادر وزيادتها زيادة كبرية بغر�ض حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية وا�ستخدامها
ا�ستخدام ًا م�ستدام ًا

.15ب

ح�شد موارد كبرية من جميع امل�صادر وعلى جميع امل�ستويات بغر�ض متويل الإدارة امل�ستدامة للغابات وتوفري ما يكفي من
احلوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة ،مبا يف ذلك حفظ الغابات و�إعادة حتريجها

.15ج

تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية �إىل مكافحة ال�صيد غري امل�شروع للأنواع املحمية واالجتار بها ،وذلك بو�سائل ت�شمل
زيادة قدرات املجتمعات املحلية على ال�سعي �إىل احل�صول على فر�ص ك�سب الرزق امل�ستدامة

الهدف  16ــ تعزيز املجتمعات ا ُمل�سالمِ ة التي ت�شمل اجلميع بهدف التنمية امل�ستدامة ،وتوفري احل�صول
على العدالة للجميع ،وبناء م�ؤ�س�سات فعالة وم�س�ؤولة وت�شمل اجلميع على امل�ستويات كافة
�سالم وعدل
وم�ؤ�س�سات قوية

مقا�صد الهدف

1.16

احلد بدرجة كبرية من جميع �أ�شكال العنف وما يت�صل به من معدالت الوفيات يف كل مكان

2.16

�إنهاء �إ�ساءة معاملة الأطفال وا�ستغاللهم واالجتار بهم وجميع �أ�شكال العنف والتعذيب
�ضدهم

3.16

تعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل و�ضمان تكاف�ؤ فر�ص و�صول اجلميع �إىل العدالة

4.16

احلد بقدر كبري من التدفقات غري امل�شروعة للأموال والأ�سلحة ،وتعزيز ا�سرتداد الأ�صول امل�سروقة و�إعادتها ومكافحة جميع
�أ�شكال اجلرمية املنظمة ،بحلول �سنة 2030

5.16

احلد بدرجة كبرية من الف�ساد والر�شوة بجميع �أ�شكالهما

6.16

�إن�شاء م�ؤ�س�سات فعالة و�شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة على جميع امل�ستويات

7.16

�ضمان اتخاذ القرارات على نحو م�ستجيب لالحتياجات و�شامل وت�شاركي ومتثيلي على جميع امل�ستويات
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8.16

تو�سيع وتعزيز م�شاركة البلدان النامية يف م�ؤ�س�سات احلوكمة العاملية

9.16

توفري هوية قانونية للجميع ،مبا يف ذلك ت�سجيل املواليد ،بحلول �سنة 2030

10.16

�ضمان و�صول اجلمهور �إىل املعلومات وحماية احلريات الأ�سا�سية ،وفق ًا للت�شريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

�.16أ

تعزيز امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات ال�صلة ،بو�سائل منها التعاون الدويل� ،سعي ًا لبناء القدرات على جميع امل�ستويات ،وال �سيما
يف البلدان النامية ،ملنع العنف ومكافحة الإرهاب واجلرمية

.16ب

تعزيز و�إنفاذ القوانني وال�سيا�سات غري التمييزية لتحقيق التنمية امل�ستدامة

الهدف  17ــ تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة
�شراكات
لتحقيق الأهداف

مقا�صد الهدف
ال�ش�ؤون املالية

1.17

تعزيز تعبئة املوارد املحليـة ،بو�سائل ت�شمل تقدمي الدعم الدويل �إىل البلدان النامية،
لتح�سني القدرات املحلية يف جمال حت�صيل ال�ضرائب وغريها من الإيرادات

2.17

قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف جمال امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية تنفيذ ًا كام ًال ،مبا يف ذلك التزام
العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخ�صي�ص ن�سبة  0.7يف املئة من دخلهـا القومي الإجمايل للم�ساعدة الإمنائية
الر�سمية املقدمة �إىل البلدان النامية ،وتخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح بني  0.15و 0.20يف املئة من الدخل القومي الإجمايل
وي�شجع مقدمو امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية على النظر يف �إمكانية
للم�ساعـدة الإمنائية الر�سمية لأقـل البلدان منـو ًا،
َّ
و�ضع هـدف يتمثل يف تخ�صي�ص  0.20يف املئة على الأقـل من الناجت القـومي الإجمـايل للم�ساعـدة الإمنائيـة
الر�سمية لأقل البلدان منو ًا

3.17

ح�شد موارد مالية �إ�ضافية من م�صادر متعددة من �أجل البلدان النامية

4.17

م�ساعدة البلدان النامية يف حتقيق القدرة على حتمل الديون على املدى الطويل من خالل ال�سيا�سات املن�سقة الرامية �إىل
تعزيز متويل الديون وتخفيف �أعباء الديون و�إعادة هيكلتها ،ح�سب االقت�ضاء ،ومعاجلة م�س�ألة الديون اخلارجية للبلدان
الفقرية املثقلة بها لإخراجها من حالة املديونية احلرجة

5.17

اعتماد نظم لت�شجيع اال�ستثمار لأقل البلدان منو ًا وتنفيذها

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
التكنولوجيا

6.17

تعزيز التعاون الإقليمي والدويل بني ال�شمال واجلنوب ،وبني بلدان اجلنوب ،والتعاون الثالثي ،يف ما يتعلق
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والو�صول �إليها ،وتعزيز تبادل املعارف وفق �شروط متفق عليها ،بو�سائل ت�شمل
حت�سني التن�سيق فيما بني الآليات القائمة ،وال�سيما على م�ستوى الأمم املتحدة ،ومن خالل �آلية عاملية لتي�سري
التكنولوجيا

7.17

تعزيز تطوير تكنولوجيات �سليمة بيئي ًا ونقلها وتعميمها ون�شرها �إىل البلدان النامية ب�شروط مواتية ،مبا يف ذلك ال�شروط
الت�ساهلية والتف�ضيلية ،وذلك على النحو املتفق عليه

8.17

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا و�آلية بناء القدرات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ل�صالح �أقل البلدان منو ًا
بحلول �سنة  ،2017وتعزيز ا�ستخدام التكنولوجيات التمكينية ،وال �سيما تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

بناء القدرات

9.17

تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية تنفيذ ًا فعا ًال وحمدد الأهداف من �أجل دعم اخلطط الوطنية
الرامية �إىل تنفيذ جميع �أهداف التنمية امل�ستدامة ،بو�سائل ت�شمل التعاون بني ال�شمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب
والتعاون الثالثي

التجارة

10.17

تعزيز نظام جتاري متعدد الأطراف عاملي وقائم على القواعد ومفتوح وغري متييزي ومن�صف يف �إطار منظمة التجارة
العاملية ،بو�سائل منها اختتام املفاو�ضات اجلارية يف �إطار خطة الدوحة الإمنائية التي و�ضعتها تلك املنظمة

11.17

زيادة �صادرات البلدان النامية زيادةً كبريةً  ،وال �سيما بغر�ض م�ضاعفة ح�صة �أقل البلدان منو ًا من ال�صادرات العاملية بحلول
�سنة 2020

12.17

حتقيق التنفيذ املنا�سب التوقيت لو�صول منتجات جميع �أقل البلدان منو ًا �إىل الأ�سواق من دون ر�سوم جمركية
�أو ح�ص�ص مفرو�ضة ،متا�شي ًا مع قرارات منظمة التجارة العاملية ،بو�سائل منها كفالة جعل قواعد املن�ش�أ
ً
ً
وب�سيطة ،وكفالة م�ساهمة تلك القواعد يف تي�سري
�شفافة
التف�ضيلية املنطبقة على واردات �أقل البلدان منو ًا
الو�صول �إىل الأ�سواق

امل�سائل العامة
ات�ساق ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات

13.17

تعزيز ا�ستقرار االقت�صاد الكلي على ال�صعيد العاملي ،بو�سائل ت�شمل تن�سيق ال�سيا�سات وحتقيق ات�ساقها

14.17

تعزيز ات�ساق ال�سيا�سات من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
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15.17

احرتام احليز ال�سيا�ساتي والقيادة اخلا�صني بكل بلد لو�ضع وتنفيذ �سيا�سات للق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية امل�ستدامة

16.17

�شراكات �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين

17.17

تعزيز ال�شراكة العاملية من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وا�ستكمالها ب�شراكات بني �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين جلمع
املعارف واخلربات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقا�سمها ،وذلك لدعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف جميع البلدان،
وال �سيما البلدان النامية

18.17

ت�شجيع وتعزيز ال�شراكات العامة وبني القطاع العام والقطـاع اخلا�ص و�شراكات املجتمع املدين الفعالـة ،باال�ستفادة من
اخلربات املكت�سبـة من ال�شراكات ومن ا�سرتاتيجياتهـا لتعبئة املوارد

البيانات والر�صد وامل�ساءلة

19.17

تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ،مبا يف ذلك �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،لتحقيق
زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية اجلودة ومنا�سبة التوقيت وموثوقة ومف�صلة ح�سب الدخل ،ونوع اجلن�س ،وال�سن،
والعرق ،واالنتماء العرقي ،والو�ضع كمهاجر ،والإعاقة ،واملوقع اجلغرايف وغريها من اخل�صائ�ص ذات ال�صلة يف
ال�سياقات الوطنية ،بحلول �سنة 2020
تكمل الناجت املحلي الإجمايل،
اال�ستفادة من املبادرات القائمة لو�ضع مقايي�س للتقدم املحرز يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ِّ
ودعم بناء القدرات الإح�صائية يف البلدان النامية ،بحلول �سنة 2030

* االعرتاف ب�أن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ هي املنتدى احلكومي الدويل الرئي�سي للتفاو�ض حول اال�ستجابة العاملية لتغري املناخ.
امل�صدر)UN Sustainable Development Knowledge Platform (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 :
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دور البنك الدويل يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة للدول العربية
حممود حميي الدين
حتدد �أهداف التنمية امل�ستدامة ر�ؤية �شاملة للتنمية تراعي الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للتنمية و�أهمية �إيجاد حلول
للتحديات التي تواجه القطاعات املختلفة .وتعد �أهداف التنمية
امل�ستدامة �أهداف ًا عاملية قابلة للتطبيق يف الدول الغنية والدول
الفقرية على حد �سواء ،وتت�ضمن التزام ًا بالعمل اجلماعي �إزاء
التحديات العاملية .وينطوي ال�سالم واال�ستقرار والتقدم االقت�صادي
والتنمية الب�شرية يف العامل العربي على م�ضامني �إقليمية وعاملية،
وبهذا ف�إن قدرة هذه البلدان على حتقيق التق ّدم باجتاه �أهداف
التنمية امل�ستدامة يتوقف على امل�شاركة والدعم الدوليني ،ويختلف
حجم التحديات وفر�ص حتقيق هذه الأهداف من بلد �إلى �آخر.

دعم جمموعة البنك الدويل لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
تعد الربامج القطرية ملجموعة البنك الدويل حجر اال�سا�س لنموذج
الت�شغيل اخلا�ص باملجموعة ،كما متثل الأدوات الرئي�سية لدعم
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ويتم تي�سري ذلك ب�شكل كبري من
خالل التواجد امليداين للمجموعة يف بلدان العامل العربي كافة.
وتقدم جمموعة البنك الدويل حلو ًال متكامل ًة للتحديات املعقدة
التي تواجه البلدان االع�ضاء .ويعترب هذا النهج امراً هام ًا لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،مع الأخذ يف االعتبار طبيعتها املتداخلة.
ويقوم دعم املجموعة لأهداف التنمية امل�ستدامة على �أربعة حماور
رئي�سية ،هي :البيانات والقرائن ،التمويل ،تنفيذ الإجراءات ،الر�صد
والتقييم ،و�إعداد التقارير.
يف ما يخ�ص البيانات والقرائن ،هناك حاجة ملحة لتوفري بيانات
اكرث دقة من �أجل ر�صد التطور وت�شخي�ص امل�شاكل وامل�ساعدة يف
ت�صميم ال�سيا�سات والربامج املطلوبة لإيجاد احللول و�إحراز التقدم
باجتاه �أهداف التنمية امل�ستدامة .ومع الت�أكيد على �أهمية امل�صادر
التقليدية� ،إال �أنه يجب البحث يف �إمكانية جمع املزيد من البيانات
با�ستخدام التقنيات اجلديدة .وتويل جمموعة البنك الدويل اهتماما
كبري�أ يف هذا ال�ش�أن يتلخ�ص يف ثالثة جماالت �أ�سا�سية:
•�ضمان توفر امل�سوحات اخلا�صة بامليزانية املنزلية :فلقد تعهدت
املجموعة ب�أنها �ستجري م�سوحات حول امليزانية املنزلية كل
ثالث �سنوات يف �أفقر  78بلداً.

•تطويع ثورة البيانات من �أجل احللول التنموية :تدعم
املجموعة ،بالتعاون مع «ال�شراكة العاملية لبيانات التنمية
امل�ستدامة» ،دعم الأ�ساليب املبتكرة لإحداث تغيريات يف �إنتاج
البيانات و�سهولة احل�صول عليها وا�ستخدامها يف �إجراء درا�سات
حتليلية عالية النوعية.
•بناء القدرة الإح�صائية من �أجل مراقبة التقدم� :إذ توفر املجموعة
دعم ًا فني ًا ومالي ًا لتح�سني كفاءة البيانات والإح�صائيات
الأ�سا�سية لر�صد التقدم نحو �أهداف التنمية امل�ستدامة.
�أما يف ما يخ�ص التمويل ،فقد حددت جمموعة البنك الدويل املجاالت
والأولويات الآتية للرتكيز عليها:
•امل�ساعدة الفنية وامل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات املتعلقة بح�شد
املوارد املحلية ب�شكل �أف�ضل.
•اال�ستفادة من موارد القطاع اخلا�ص من �أجل التنمية.
•حتديد االحتياجات من امل�صادر التمويلية العاملية والإقليمية.
يف ما يخ�ص تنفيذ ال�سيا�سات ،يهدف منهج عمل جمموعة البنك
الدويل �إلى حتقيق ما ي�أتي:
•تفعيل م�شاركة البلدان املعنية من خالل ت�سهيل تدفق
املعارف وتبادل اخلربات ،من �أجل دعم حلول التنمية يف
البلدان االع�ضاء.
•تنويع الأدوات التمويلية.
•حتقيق التكامل بني م�ؤ�س�سات جمموعة البنك الدويل ،مبا
يف ذلك «م�ؤ�س�سة التمويل الدويل» (« )IFCوكالة �ضمان
اال�ستثمار املتعدد الأطراف» (.)MIGA
ويف ما يخ�ص الر�صد والتقييم و�إعداد التقارير ،تعرف جمموعة
البنك الدويل بجودة تقاريرها التي تعتمد على مناهج و�أدوات حتليل
متعمقة ،منها تقرير التنمية العاملية وتقرير الر�صد العاملي وتقارير
م�ؤ�شرات ممار�سة الأعمال .وهي جمموعة من التقارير الدورية
التي تر�صد وتقيم مدى التقدم باجتاه حتقيق الأهداف الإمنائية
للألفية وتركز على متابعة تنفيذ ال�سيا�سات والتطورات امل�ؤ�س�سية
التي �ساعدت البلدان يف جهودها لتحقيق هذه الأهداف .و�ست�شمل
هذه التقارير متابعة حتقيق الأهداف اجلديدة للتنمية امل�ستدامة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يقوم البنك الدويل بر�صد وتقييم تف�صيلي للم�شاريع
على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية.

د .حممود حميي الدين ،النائب الأول لرئي�س البنك الدويل لأجندة التنمية  2030وعالقات الأمم املتحدة وال�رشاكات.
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التحديات العاملية احلالية والعامل العربي
ينعك�س التباط�ؤ امل�ستمر يف الأ�سواق النا�شئة الرئي�سية على �أو�ضاع
النمو االقت�صادي العاملي .وال تزال العديد من الدول امل�ص ّدره للنفط
واقعة حتت ت�أثري �أ�سعار النفط املنخف�ضة واالحتياطات املتناق�صة
والهوام�ش املالية املحدودة .ويف الوقت نف�سه ،يتجه العديد من
م�ستوردي النفط �إيل تخفيف �ضغوط اختالل موازين املدفوعات
والت�ضخم وارتفاع اال�سعار وت�شوه املوازنات احلكومية.
وتواجه العديد من الدول العربية حتديات ناجمة عن العنف
املتزايد واله�شا�شة االقت�صادية وغياب اال�ستقرار االجتماعي،
وذلك بخالف حتديات الو�ضع االقت�صادي العاملي .ويف خ�ضم
ال�صراعات يف املنطقة� ،شهد العامل العربي معاناة �إن�سانية غري
م�سبوقة نتيجة خ�سارة الأرواح والإ�صابات والتهجري الق�سري.
يف ظل هذه التطورات ،وتنوعها ،هناك حاجة عاجلة �إلى تطبيق
ا�سرتاتيجيات جديدة لتح�سني فر�صة التقدم باجتاه حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،حيث يت�صف كل بلد بو�ضع خا�ص
وجمموعة من التحديات التي يجب مواجهتها من خالل تو�صيات
حمددة ومنا�سبة يف ما يتعلق بال�سيا�سات واحللول االقت�صادية
التي توافق �أو�ضاع وظروف كل بلد.
على �سبيل املثال ،قد تطلب دول جمل�س التعاون اخلليجي
دعم ًا من جمموعة البنك الدويل يف �شكل م�شورة فنية ،وتطوير
معارف ،تتعلق بال�سيا�سات التنموية لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة وت�شكيل ر�ؤية حول الربامج امل�ستقبلية .وميكن يف هذا
ال�صدد تبني برامج ت�ستهدف تنويع الن�شاط االقت�صادي وتوظيف
ال�شباب ،وذلك قيا�س ًا على وا�ستفادة من جتارب بلدان �أخرى.
من ناحية �أخرى ،تواجه الدول التي تعاين من حتديات عدم
اال�ستقرار وت�أجج ال�صراعات الداخلية تراجع ًا يف معدالت التنمية
و�ضغط ًا كبرياً على املوارد االقت�صادية ،ما ي�ؤدي �إلى تفاقم م�شكالت
الفقر .وتتجه هذه الدول �إلى االعتماد على م�ساندة جمموعة
البنك الدويل لربامج حمددة ملواجهة حتديات التنمية .وتختلف
الربامج والآليات التي ت�ستطيع تلك الدول تبنيها يف اطار �سعيها
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .وتركز جمموعة البنك الدويل
على تقدمي برامج متكاملة مل�ساندة الدول التي تواجه حتديات
عدم اال�ستقرار وتف�شي ال�صراعات الأهلية .وتويل �أجندة 2030
اهتمام ًا كبرياً بتحقيق ال�سالم والتنمية الزدهار ومنو املجتمعات،
وهو ما ي�ؤكده الهدف  16للتنمية امل�ستدامة.
وميتد نطاق جهود جمموعة البنك الدويل من امل�ساندة القطرية
�إلى مواجهة التحديات اجلوهرية التي تت�صل مبجاالت املنافع

العامة على امل�ستوى الدويل ،وبالأخ�ص يف ما يرتبط بتغري
املناخ ،بالإ�ضافة �إلى تدارك الأزمات واال�ستعداد لها والتجاوب
معها .وتربز هذه التحديات املتعددة االبعاد ب�شكل خا�ص يف
العامل العربي ،ومواجهتها �شرط هام لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة .ويتطلب النجاح يف مواجهة هذه التحديات العمل
مع م�ستويات اتخاذ القرار يف خمتلف الدول ،وت�ضافر وتن�سيق
اجلهود واملبادرات العاملية ذات ال�صلة ،والتطبيق املتزامن
لربامج اال�صالح.
وتتعاون جمموعة البنك الدويل مع الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي
واملنظمات الدولية لتكثيف اجلهود ملواجهة التحديات امل�شار اليها
على امل�ستويني القطري والدويل ،يف �إطار دور املجموعة كم�ؤ�س�سة
عاملية قادرة على تن�سيق جهود امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية لبناء
�شراكات ا�سرتاتيجية متكن من املواجهة احلا�سمة لتلك التحديات.
لقد �أ�صبح من الوا�ضح �أن «امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية» وحدها
غري كافية لتمويل احتياجات الدول وحتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة� ،إال �أن هذه امل�ساعدات متثل لبنة �أ�سا�سية ملواجهة
خماطر ال�صراعات وانعدام اال�ستقرار يف الدول ال�صغرية واملتو�سطة
الدخل التي تتعاظم فيها تلك املخاطر.
زاد حجم �إقرا�ض البنك الدويل �إلى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا من  2.8بليون دوالر يف ال�سنة املالية � 2014إلى 3.5
بليون دوالر يف ال�سنة املالية  ،2015و�سوف يبلغ  5.2بليون
دوالر يف ال�سنة املالية  .2016وتعك�س الزيادة يف الإقرا�ض خالل
ال�سنة املالية  2016م�ستوى �أعلى من التمويل ل�سيا�سة التنمية
يف العراق وم�صر ،ولعمليات الطوارئ يف العراق للم�ساعدة يف
�إعادة �إعمار البنية التحتية املت�أثرة بال�صراع وال�ستعادة اخلدمات
العامة يف املناطق التي �أ�صبحت حتت �سيطرة احلكومة.
ويف هذا ال�سياق �أطلقت جمموعة البنك الدويل مبادرة متويلية
جديدة ،بامل�شاركة مع البنك الإ�سالمي للتنمية والأمم املتحدة،
حل�شد املجتمع الدويل من �أجل م�ساندة لبنان والأردن اللذين
يعتربان �أكرث دول العامل العربي ت�أثراً ب�أزمة الالجئني وال�صراع
وعدم اال�ستقرار االقت�صادي يف �سورية ،وت�شتمل املبادرة التمويلية
على �آليتني حمددتني:
مي�سر ،تهدف �إلى توفري م�ساعدة �إمنائية �إ�ضافية
•�آلية متويل ّ
ب�شروط مي�سرة للأردن ولبنان.
•�آلية �ضمان ،تهدف �إلى توفري حجم كبري من التمويل الالزم
لإعادة الإعمار واالنتعا�ش االقت�صادي ومواجهة �آثار ال�صراع
يف �أنحاء املنطقة.
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املي�سر املقرتح �إلى دمج م�ساهمات الدول
تهدف �آلية التمويل ّ
الداعمة مع قرو�ض «بنوك التنمية املتعددة الأطراف» ،مما
يخ ّف�ض معدالت الفائدة على القرو�ض �إلى م�ستويات مي�سرة
ب�شكل كبري .وهي ّ
توفر للدول العربية املتو�سطة الدخل والأكرث
ت�أثراً بالأعداد الكبرية من الالجئني �إمكانية الو�صول �إلى امل�ساعدة
الإمنائية املي�سرة املطلوبة ب�صفة عاجلة .وت�ؤ�س�س هذه الآلية
من�صة متويل م�ستدام طويل الأجل ،تعالج امل�شاكل املتعلقة
باالحتياجات التمويلية للتنمية وامل�ساعدة الإن�سانية الطارئة.
ومتثل هذا الآلية ا�ستجابة من املجتمع الدويل لتوفري التمويل
املي�سر من خالل بنوك التنمية املتعددة الأطراف ووكاالت الأمم
ّ
املتحدة العاملة يف املنطقة.
و�سوف توفر �آلية ال�ضمان املقرتح �ضمانات ميكن ا�ستخدامها من
خالل ثالث �أدوات:
�أ� .ضمانات من بنوك التنمية املتعددة الأطراف �أو خيارات
ال�ضمان ،مبا يفتح جما ًال يف ميزانية هذه البنوك لإقرا�ض
مبالغ �إ�ضافية �إلى بلدان املنطقة.
ب� .ضمانات لدعم �إ�صدار نوع خا�ص من �سندات البنك الدويل
يوفر متوي ًال �إ�ضافي ًا للدول العربية من خالل اال�ستفادة من
�أ�سواق ر�أ�س املال (ميكن من خالل هذه الأداة حتقيق �أكرث
مما ميكن حتقيقه من خالل الأداة الأولى).
ج� .ضمانات لدعم �إ�صدار نوع خا�ص من ال�صكوك ب�إدارة البنك
الإ�سالمي للتنمية.
بالإ�ضافة �إلى �آليات التمويل اجلديدة التي تدعم الدول العربية
حتديداً ،و�ضعت جمموعة البنك الدويل ا�سرتاتيجية جديدة
للمنطقة تقوم على �أربع ركائز .تتناول الركيزتان الأوليان
الأ�سباب الكامنة للعنف وال�صراع وتركزان على:
•حت�سني �أو�ضاع احلوكمة وال�شمول كافة
•تطوير التعاون الإقليمي

بتوفري وظائف القطاع اخلا�ص� ،ستكون الأولوية ل�صياغة
�سيا�سات قائمة على «تعظيم الكفاءة « يف قطاع الأعمال
الإنتاجي ،وو�ضع �سيا�سات لبناء املهارات ا�ستناداً �إلى �آليات
ال�سوق .و�أخرياً ،يجب حت�سني ت�شريعات العمل يف بع�ض
البلدان من �أجل تعزيز خلق وظائف يف القطاع الر�سمي.
•خدمات جيدة :يف القطاعات االجتماعية ،ميكن للحكومات
اال�ستفادة من ق�ص�ص النجاح املحلية ،مبا يف ذلك حاالت
مقدمي اخلدمات غري احلكوميني واحلكومات املحلية التي
تقدم خدمات جيدة .كما ميكن اختبار �آليات لرفع قدرات
الطالب واملر�ضى على حما�سبة املعلمني والأطباء .ويف ما
يتعلق بخدمات البنية التحتية ،قد ي�ؤدي ا�ستبدال الدعم
احلكومي بتحويالت نقدية م�ستهدفة �إلى حت�سني الكفاءة
والإن�صاف ويقوي �صوت املواطن ،كما �أن ت�شجيع القطاع
اخلا�ص على اال�ستثمار يف البنية التحتية ميكن �أن ي�ؤدي
�إلى فر�ض قدر �أكرب من امل�ساءلة .و�سيكون الدور الرئي�سي
للقطاع احلكومي و�ضع ال�سيا�سة والبيئة التنظيمية
ل�ضمان امل�ساءلة وكفاءة ا�ستخدام املوارد.
•�إ�شراك املواطنني :راجعت بع�ض البلدان د�ساتريها من �أجل
�إ�شراك املواطن و�إدماجه ب�شكل �أكرب .وميكن ملجموعة البنك
الدويل �أن ت�ساعد يف حت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة من خالل:
�أ .متكني الإ�صالحات والت�شريعات ال�شاملة ،وتدعيم كفاءة
امل�ؤ�س�سات وا�ستقاللها ،وتوفري خدمات �أف�ضل للإنرتنت.
ب .حت�سني امل�ؤ�س�سات القطاعية ،كامل�ساءلة يف تقدمي اخلدمة
االجتماعية.
ج .ا�شراك املواطن واملنتفعني باخلدمات يف تقييم �أداء جميع
م�شاريع جمموعة البنك الدويل.
�ستدعم هذه الإجراءات ال�سالم واال�ستقرار االجتماعي ،وكذلك
قدرة الدول على تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة بينما تنمو
ب�شكل �شامل وم�ستدام.

�أما الركيزتان الأخريان فتعاجلان العواقب العاجلة من خالل
تناول:

على رغم اللغة والتاريخ واحل�ضارة والتهديدات امل�شرتكة ،يظل
العامل العربي املنطقة الأقل اندماج ًا يف العامل .فهناك مكا�سب
مهمة من التكامل الإقليمي ،مبا يف ذلك الفوائد التجارية وبناء
الثقة التي يرجح �أن تخف�ض م�ستوى ال�صراع .و�سوف تركز
جمموعة البنك الدويل مبدئي ًا على املجاالت الثالثة الآتية:

ويرتكز دعم جمموعة البنك الدويل لتح�سني احلوكمة والإدماج
والتعامل الإقليمي على ثالثة جماالت:

•الطاقة :ت�شري الدرا�سات �إلى �أن النفقات اال�ستثمارية لتلبية
الطلب املتزايد على الكهرباء يف املنطقة �سوف تتناق�ص
بن�سبة  35يف املئة بوجود �شبكة كهرباء متكاملة كلي ًا.
و�سوف ت�ستفيد املنطقة �أي�ض ًا من التجارة املتزايدة يف

•القدرة على مقاومة �صدمات الالجئني والنازحني داخلي ًا
•التعايف و�إعادة الإعمار

•وظائف منتجة :يف �ضوء تف�شي ظاهرة ا�ستئثار البع�ض

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

الطاقة ال�شم�سية وامل�شاركة يف �سوق الغاز الدويل .كما
�أن ا�صالح تعرفة الطاقة ،التي كانت العامل الأكرث �ضرراً
باجلدوى املالية يف قطاعي الغاز والكهرباء يف املنطقة ،هو
�أولوية �أخرى ال�سرتاتيجية جمموعة البنك الدويل يف املنطقة.
•املياه :الدول العربية هي �أكرث بلدان العامل ً
ندرة يف املياه،
وبع�ضها من الأدنى يف معدالت �إنتاجية املياه .وتوفر
احلكومات العربية �أعلى م�ستوى من الدعم احلكومي
عاملي ًا ،وهو دعم غري متكافئ ،ي�ستحوذ عليه من هم �أكرث
ثراء� .سوف حتاول جمموعة البنك الدويل توفري امل�شورة
للدول حول كيفية:
•�إدخال تكنولوجيا لرفع كفاءة املاء والطاقة.
•�إقامة جمتمعات حملية متكاملة من خالل برامج �سريعة
لتقدمي اخلدمات مع امل�شاركة القوية للمواطن.
•�إقامة �إدارة مياه متكاملة يف احل�ضر وتطوير نظم لإنتاجية
املياه الزراعية حتقق يف الوقت نف�سه ا�ستدامة اخلدمات
وامل�صادر املائية.
•تو�سيع اتفاقات �إدارة املياه الدولية.
•التعليم :النوعية هي حمور االهتمام الإقليمي الأ�سا�سي،
وثمة تباين كبري يف احلالة االجتماعية االقت�صادية واجلغرافيا
وبني الذكور والإناث حيث ّ
يوفر التعاون الإقليمي فر�ص ًة
لإجراء الإ�صالحات .ميكن يف هذا املجال البناء على املبادرة
الإقليمية «التعليم من �أجل التناف�سية» التي يتم تنفيذها
حالي ًا بال�شراكة مع البنك الإ�سالمي للتنمية.
وتتناول هذه املقاربات الإقليمية القدرة اجلماعية للدول
العربية على �إحراز تقدم يف العديد من �أهداف التنمية امل�ستدامة
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،حيث تعالج ال�سيا�سات الناجحة
هدف التنمية امل�ستدامة الرابع (التعليم) وال�ساد�س (املياه)
وال�سابع (الطاقة) ب�صفة مبا�شرة ،وميكن لها �أن ت�ساهم يف
التقدم لتحقيق الهدف الأول (الفقر) واخلام�س (امل�ساواة بني
اجلن�سني) والثامن (الوظائف والنمو االقت�صادي) والعا�شر
(عدم امل�ساواة) وال�ساد�س ع�شر (ال�سالم والعدل) من بني
�أهداف �أخرى .وحتدد ا�سرتاتيجية جمموعة البنك الدويل
قطاعات معنية قد يكون من الأف�ضل تناولها ب�شكل جماعي
لو�ضع املنطقة على م�سار �أ�سرع للتنمية.
�إن رعاية الالجئني والنازحني داخلي ًا وم�ساعدة املجتمعات
امل�ضيفة م�صلحة عامة عاملية تتطلب جهداً عاملي ًا .والهدف من
ال�صمود هو التط ّرق لهذه امل�صلحة العامة العاملية .ومن �أجل
ذلك �ستتبع جمموعة البنك الدويل املبادئ الثالثة الآتية:
•دعم احلكومات الوطنية وال�سلطات املحلية لت�ستطيع

القيام بدورها يف تعزيز رعاية املجتمعات امل�ضيفة
والالجئني والنازحني داخلي ًا.
•توجيه امل�ساعدة التنموية لإعانة املهاجرين والنازحني
داخلي ًا من �أجل بناء الأ�صول على �شكل ر�أ�س مال ب�شري
ومادي وم�ؤ�س�سي ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على منع
ت�آكل ر�أ�س املال الب�شري (ال�صحة والتعليم) بني ال�سكان
امل�شردين.
•االعتماد على املجتمع الدويل ،وب�شكل خا�ص املجموعة
املانحة ،من �أجل التمويل.
•يهدف منهج جمموعة البنك الدويل جلهود �إعادة الإعمار
والتعايف يف العامل العربي �إلى ا�ستعادة ثقة املواطنني
بالدولة ،ولذلك يجب �أن تبد أ� قبل انتهاء ال�صراعات .وهذا
يتطلب العمل مع �شركاء غري تقليديني ،كما ي�ستلزم دعم ًا
مالي ًا كبرياً ت�سعى جمموعة البنك الدويل لتوفريه مع خطة
التمويل ال�سالفة الذكر.
تهدف مقاربة جمموعة البنك الدويل جلهود �إعادة الإعمار
والإنعا�ش يف العامل العربي �إلى ا�ستعادة ثقة املواطنني
بالدولة ،ولذلك يجب �أن تبد أ� قبل انتهاء ال�صراعات .وهذا
يتطلب العمل مع �شركاء غري تقليديني ،كما ي�ستلزم دعم ًا
مالي ًا كبرياً ت�سعى جمموعة البنك الدويل لتوفريه مع خطة
التمويل الآنفة الذكر.
�إن ا�سرتاتيجية جمموعة البنك الدويل لدعم العامل العربي هي
منهج جدي ،ي�سعى للتغلب على الأ�سباب الكامنة وراء عدم
اال�ستقرار وال�صراع ،ويف الوقت ذاته تدعم جهود ال�صمود و�إعادة
الإعمار والتعايف .وثمة عن�صر �أ�سا�سي لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
هو امل�شاركة مع م�ؤ�س�سات �إقليمية ودولية �أخرى على ر�أ�سها
الأمم املتحدة والبنك الإ�سالمي للتنمية بامل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات
املالية االقليمية.
على رغم �أن جمموعة البنك الدويل تعتمد على منوذج
امل�شاركة الوطنية ،ف�إن املنهج الإقليمي ،خا�ص ًة عندما
يقوم على ال�شراكة ،قادر على حتقيق التغيري .وت�سعى
هذه اجلهود لقيام جمتمعات ت�شمل اجلميع ،وهي
جهود حا�سمة يف قدرة البلدان على تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة .وميكن �أن تكون م�ؤ�شراً لقدرة البلدان التي
تعاين من ال�صراع وعدم اال�ستقرار على جتاوز ما تتعر�ض
له من تهديدات بنيوية ،و�أحيان ًا وجودية ،ل�صالح م�سار
�شامل متعدد القطاعات نحو تنمية م�ستدامة تتج�سد يف
�أهداف التنمية امل�ستدامة .فال تنمية من دون �سالم ،وال
ا�ستقرار لل�سالم من دون تنمية.
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�آراء ودرا�سات حالة

دور م�ؤ�س�سات التنمية العربية يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للدول العربية
عبدالوهاب البدر
يعد التعاون يف التنمية جما ًال �أ�سا�سي ًا مل�ساعدة الدول النامية يف
حتقيق تطلعات �شعوبها للتحرر من الفقر واجلوع واكت�ساب
القدرة والو�سائل لتوفري �سبل العي�ش والرفاهية من خالل
العمل الكرمي.
ومن ثم ف�إن توفري املوارد التمويلية للدول النامية هو ن�شاط
جوهري للتعاون يف جمال التنمية ،وذلك من �أجل م�ساعدة هذه
الدول يف حتقيق �أهدافها املرجوة .ومن �ضمن مقدمي املعونات
التنموية على امل�ستوى العاملي هنالك جمموعة من امل�ؤ�س�سات،
ت�سمى «جمموعة التن�سيق» ،1ت�ضم م�ؤ�س�سات التنمية العربية
الوطنية والإقليمية ،بالإ�ضافة �إلى البنك الإ�سالمي للتنمية
و�صندوق �أوبك للتنمية الدولية .وقد �أطلقت املجموعة عام
 1975مبادرة لتن�سيق جهودها الإمنائية يف ما بينها ،مبا يف
ذلك ن�شاطاتها و�سيا�ساتها يف جمال التنمية والإجراءات املتعلقة
بتقدمي امل�ساعدات ل�شركائها بكفاءة �أف�ضل و�أكرث فعالية.
�أ�صبحت جمموعة التن�سيق العب ًا مهم ًا يف جمال التعاون من
�أجل التنمية منذ زمن طويل .فقد قدمت على مدى العقود
ال�سابقة م�ساعدات بلغت قيمتها الإجمالية نحو  147بليون
دوالر �إلى ما يزيد عن  140دولة حول العامل وفق بيانات عام
 .2014ومت توجيه تلك الأموال مل�ساعدة الدول املتلقية يف
تنفيذ عمليات �إمنائية يف جماالت اقت�صادية واجتماعية عدة
طبق ًا لأولويات تلك الدول.

 2016الذي ت�ضمن ،ف�ض ًال عن �أمور �أخرى ،ت�أكيد املجموعة
على «احلاجة �إلى ال�شراكة بني الدول املتقدمة والدول النامية
والتي تتجاوز جمرد حتويل موارد حمدودة �إلى تبني ما مت
حتديده من و�سائل لتنفيذ �أجندة التنمية  .»2030و�إذ تبنت
املجموعة الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إنها م�ستعدة ملتابعة
جهودها مل�ساعدة الدول ال�شريكة يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف �سياق �أجندة التنمية ملا بعد  .2015بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ي�شجع الإعالن م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق على
االنخراط مع الدول ال�شريكة لتنمية �شراكات تدعم �أهداف
التنمية امل�ستدامة الوطنية.
والتزمت الدول العربية ،كبقية دول العامل ،بتنفيذ �أجندة
التنمية ملا بعد  2015و�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
ع�شر .وهي �أهداف وا�سعة وطموحة وذات ر�ؤيا يتوجب
حتقيقها على مدى فرتة خم�سة ع�شر عام ًا ،على �أن تكون �سنة
 2030املوعد النهائي لتحقيقها .وت�سعى تلك الأهداف يف
جمملها �إلى ا�ستئ�صال الفقر واجلوع ،من دون ا�ستثناء �أي دولة
�أو فرد ،وذلك من خالل �إطار �إمنائي ي�أخذ يف االعتبار التداخل
بني �أبعاد التنمية امل�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية والبيئية.
يف هذا الإطار ،يجب اختيار عمليات التنمية وحتديد �أولوياتها
متا�شي ًا مع مفهوم التنمية امل�ستدامة ،الذي يرتكز على «الوفاء
باحتياجات احلا�ضر من دون الإخالل بقدرة �أجيال امل�ستقبل
على الوفاء باحتياجاتهم» ،وفق حتديد الأمم املتحدة.
ويف هذا ال�ش�أن ،ف�إن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
ع�شر ،م�صحوبة مبقا�صدها الـ 169وامل�ؤ�شرات املرتبطة بها،
هو حت ٍد ي�ستدعي ت�ضافر اجلهود لت�صبح تلك الأهداف واقع ًا.
ويف �سعيها لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،حتتاج الدول
العربية �إلى تبني ا�سرتاتيجيات �إمنائية ت�شمل �سيا�سات
وخطط ًا تنفيذية متكنها من الو�صول ب�أهداف التنمية امل�ستدامة
�إلى م�ستوى مقبول ،ومن �ش�أنها �إطالق فوائد التنمية الكامنة
من خالل التعاون والتكامل على امل�ستوى الإقليمي.

وقد ت�ضافرت جهود م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق على مدى
الأعوام اخلم�سة ع�شر ال�سابقة يف �سبيل دعم الدول النامية
ال�شريكة لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،التي تبناها
املجتمع الدويل مع بداية القرن احلادي والع�شرين ،يف �أيلول
(�سبتمرب)  .2000والآن ،باتت م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق
يف و�ضع يتيح لها م�ساعدة الدول العربية والدول النامية
الأخرى يف م�ساعيها لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة واملقا�صد
املرتبطة بها ،التي وافقت عليها الأمم املتحدة يف �أيلول (�سبتمرب)
 2015لتحل مكان الأهداف الإمنائية للألفية.

م�ساعـدة الدول العربيـة يف حتقيق �أهـداف التنميـة
امل�ستدامة

تعهدت م�ؤ�س�سات جمموعة التن�سيق بالدعم وااللتزام ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة ،من خالل �إعالنها يف كانون الثاين (يناير)

ميثل االعرتاف والفهم الكامالن الت�ساع �أهداف التنمية
امل�ستدامة و�شموليتها وتعقيداتها وتنوعها وتداخلها خطوة

عبد الوهاب البدر ،مدير عام ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

�أولى نحو حتقيقها .ويتطلب تنفيذها �إنعا�ش ال�شراكة العاملية
للتنمية امل�ستدامة� ،إذ يحتوي هذا الهدف على  19مق�صداً يف
خم�سة مو�ضوعات :التمويل والتقنية وبناء القدرات والتجارة
وامل�سائل التنظيمية.
ب�صفته م�ؤ�س�سة متويل للتنمية وع�ضواً يف جمموعة التن�سيق،
قدم ال�صندوق الكويتي م�ساعدات تنمية ر�سمية �إلى البلدان
النامية على مدى  55عام ًا منذ �إن�شائه .وبلغ عدد الدول
امل�ستفيدة  105دول حول العامل بنهاية عام  ،2015منها
 16دولة عربية جتاوز ن�صيبها  50يف املئة من جممل التزامات
القرو�ض البالغة نحو  18.5بليون دوالر .وبهدف م�ساعدة
الدول النامية ال�شريكة يف م�ساعيها لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،يقوم ال�صندوق الكويتي بالتعاون معها من خالل
ال�سيا�سات والأن�شطة الآتية:
•احرتام الأولويات الإمنائية للدولة ،مبا يف ذلك امل�شاريع يف
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية املختلفة ،مع مراعاة
حماية البيئة.
•املوافقة على متويل امل�شاريع ذات الأولوية بناء على تقييم
خرباء ال�صندوق للم�شروع للت�أكد من مربراته ،مبا يف ذلك
�سالمته الفنية وجدواه االقت�صادية واملالية بالإ�ضافة �إلى
تقييم الأثر البيئي.
•متويل تنفيذ امل�شاريع ب�شروطج مي�سرة لتخفي�ض عبء
خدمة الدين عن كاهل املقرت�ض.
•تقدمي معونات فنية للدول التي حتتاجها لتمويل الأن�شطة
واخلدمات املختلفة ،مثل درا�سات اجلدوى وبناء القدرات
والتدريب والأن�شطة املماثلة الأخرى ،التي تف�ضي �إلى فعالية
تنفيذ امل�شاريع وت�شغيلها.
•تقدمي امل�شورة �إلى الدول امل�ستفيدة من م�ساعدات التنمية
طوال دورة حياة امل�شاريع ،ومتابعة التقدم خالل مراحل
تنفيذها ،والت�شاور مع الدول ال�شريكة حول �أي م�شاكل �أو
�صعوبات تواجه تنفيذ امل�شاريع وامل�ساعدة يف حل تلك امل�شاكل.
•كع�ضو يف جمموعة التن�سيق ،يقوم ال�صندوق باال�شرتاك
يف متويل امل�شاريع مع بقية �أع�ضاء املجموعة .وي�ستخدم
ال�صندوق �إجراءات جمموعة التن�سيق املوحدة واملب�سطة يف
�شراء الب�ضائع واخلدمات الالزمة لتنفيذ امل�شاريع ،ويتبنى
ب�شكل عام �إجراءات الدولة ال�شريكة.

•ف�ض ًال عن التن�سيق والتمويل امل�شرتك مع �أع�ضاء جمموعة
التن�سيق ،يرحب ال�صندوق الكويتي بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات التنمية الأخرى والدول املانحة يف متويل امل�شاريع،
وخ�صو�ص ًا امل�شاريع الكبرية التي تتجاز احتياجاتها قدرات
جهة متويلية واحدة.

حتديات مرتاكمة
�إن حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية على
امل�ستوى الوطني يعتمد على �إدراك التفاوت امللحوظ يف ظروف
الدول ،مبا يف ذلك م�ستوى التنمية ،وتوافر املوارد الطبيعية
وجودتها ،والقوى العاملة ،وو�سائل التنفيذ ،واحلوكمة،
وال�شراكات مع اجلهات املعنية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�شكل
مدى التقدم يف �إجناز الأهداف الإمنائية للألفية يف الدول
العربية �أهمية كربى يف امل�سار نحو �أجندة التنمية ملا بعد
 2015وو�سائل تنفيذها.
مل يكن التقـدم يف حتقيق الأهداف الإمنائيـة للألفيـة على
مدى اخلم�سـة ع�شر عام ًا ال�سابقة مت�ساوي ًا يف املنطقة
العربية .فبا�ستثنـاء دول جمل�س التعـاون اخلليجي ،كان
التقـدم املحرز متوا�ضع ًا يف بع�ض الدول العربية ومرتاجع ًا
�أو �سلبي ًا يف الدول العربية الأخرى .فالـدول التي واجهت
حتـوالت �سيا�سية وانتفا�ضات يف الأعوام الأخرية �شهـدت
انكمـا�ش ًا اقت�صادي ًا ،يف حني واجهت الدول التي ما زالت
تعاين �صراعات وحروب ًا �ضربة قا�سية يف التقدم املحرز
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وي�سبب اخلراب الهائل
للبنيـة التحتيـة االقت�صاديـة واالجتماعيـة يف تلك الدول
خ�سائر فادحـة مل�ساعيها نحو حتقيق �أهـداف التنميـة
امل�ستدامة .ومبجرد �إعادة بناء ال�سلم والأمن يف الدول
التي متزقها احلروب وال�صراعات �سيكون هناك تركيز
على �إعـادة البنـاء والتنمية لتمهيد الطريق نحو �أهداف
التنمية امل�ستدامة� .إلى ذلك ،تواجه الدول العربية حتديات
جمـة لتحقيق �أهداف التنميـة امل�ستدامـة ،تعود �إلى القيود
الناجمة عن ندرة املياه وحمدوديـة الأرا�ضي ،بالإ�ضافـة �إلى
عدم كفـاءة اال�ستخـدام ،وانخفا�ض الإنتاجية ،والأثر الكبري
على القدرات احليوية لتلك املوارد على جتـديـد خدماتهـا
للتنميـة امل�ستدامـة.
ومن ثم حتتاج الدول العربية ،حتت هذه الظروف� ،إلى الدفع
بجهود غري م�سبوقة ملجابهة التحديات و�ضمان الو�سائل
الالزمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،مبا فيها توفري
التمويل املنا�سب من خمتلف �شركاء التنمية.
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ال�شراكات لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
مبا �أن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
تقع على عاتق كل دولة ،ف�إن هذا يعني �أن االنطالق يف م�سار
نحو �أهداف التنمية امل�ستدامة يتطلب من كل دولة �أن تتبنى
خطة عمل ا�سرتاتيجية وا�ضحة ت�أخذ يف االعتبار ظروفها اخلا�صة
وت�ضمن و�سائل التنفيذ .ويف هذا ال�ش�أن ،يعترب التمويل للتنمية
عام ًال حا�سم ًا للتنفيذ الناجع لأهداف التنمية امل�ستدامة .ومن
جانبه ،التزم ال�صندوق الكويتي ،كم�ؤ�س�سة متويل للتنمية
و�شريك طويل الأمد يف التنمية ،مب�ساعدة الدول ال�شريكة يف
م�ساعيها لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ويف هذا املنحى،
حتتاج الدول العربية �إلى و�ضع خطط تنفيذية متكاملة ت�شمل
النواحي االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للتنمية امل�ستدامة،
مع و�ضع �أولويات امل�شاريع يف ت�سل�سل زمني للتنفيذ ،وحتديد
�آليات التنفيذ ،مبا فيها املوارد املطلوبة وم�صادرها ونوعيتها.
و�إذ ي�ست�شرف ال�صندوق الكويتي دوره يف تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة يف الدول العربية ،بعد تعهده بالتزام تلك الأهداف
ودعمها ،ف�إن دوره �سريتكز على ال�سيا�سات والأن�شطة الآتية:
•�أال يقل ن�صيب الدول العربية عن  50يف املئة من جملة التزامات
القرو�ض جلميع الدول املتلقية ،كما يف ال�سنوات ال�سابقة.
•توفري كل القرو�ض ب�شروط مي�سرة.
•حتديد م�ستوى القر�ض املي�سر �أخذاً يف االعتبار م�ستوى
التنمية وقطاع امل�شروع والظروف االقت�صادية للدولة.

•�إلى جانب القرو�ض ،يقدم ال�صندوق ،كعادته ،معونات فنية
لدعم بناء القدرات وتطوير املهارات التقنية مل�ساعدة الدول
املتلقية على حت�سني قدراتها الإدارية من �أجل التنفيذ الفعال
لعمليات التنمية.
•بتعهد �أع�ضاء جمموعة التن�سيق ،مبا يف ذلك ال�صندوق
الكويتي ،دعم �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ف�إنهم �سوف
يعملون على تعميق تعاونهم مع م�ؤ�س�سات �إمنائية ودول
مانحة خمتلفة و�شركاء �آخرين يف التنمية ل�ضمان و�سائل
التنفيذ املنا�سبة لأهداف التنمية امل�ستدامة ،وخ�صو�ص ًا
التمويل امل�شرتك للم�شاريع ذات الأولوية يف الدول العربية
والدول النامية الأخرى.
•ويتعني على الدول العربية ،بالإ�ضافة �إلى التزامها بتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أن تتبنى �سيا�سات وتتخذ �إجراءات
لت�سهيل التنفيذ ،مبا يف ذلك ،بني �أمور �أخرى ،ما ي�أتي:
•حيث �أنه ال توجد �أجندة للتنمية تنا�سب اجلميع ،ف�إن كل
دولة عربية حتتاج �إلى و�ضع خطة عمل �إمنائية خا�صة بها
طبق ًا لظروفها املحلية وم�ستوى التنمية فيها.
•يجب �أن تكون خطط التنمية هذه متوافقة مع الر�ؤية
التحويلية لأهداف التنمية امل�ستدامة واملقا�صد املرتبطة بها.
•يجب �أن ت�أخذ خطط التنمية الوطنية يف االعتبار التداخل
والت�ضافر بني القطاعات املرتابطة ،كقطاعات الغذاء واملاء
والطاقة التي حتتاج ت�شابكاتها املعقدة �إلى حتقيق التوازن
بني نواحيها املختلفة ل�ضمان �أمن توافرها.

•�أن حتظى امل�شاريع التي تعزز حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وخ�صو�ص ًا ا�ستئ�صال الفقر واجلوع ،ب�أكرث �شروط
الإقرا�ض ي�سراً ،مثل امل�شاريع الزراعية التي ت�ساهم يف الأمن
الغذائي ،وامل�شاريع الأخرى يف قطاعات مثل املياه وال�صرف
ال�صحي وال�صحة والتعليم التي لها �أهمية كربى لتخفي�ض
الفقر وحت�سني م�ستوى املعي�شة يف الدول امل�ستفيدة.

•يعد توفري التمويل لأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول
العربية ذا �أهمية كبرية لتحقيقها .ويف هذا ال�ش�أن ،حتتاج
الدول العربية �إلى توفري املوارد املنا�سبة من م�صادر خمتلفة،
وخ�صو�ص ًا من امل�صادر املحلية ومقدمي امل�ساعدات الإمنائية
والقطاع اخلا�ص.

•دعم �أن�شطة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �ضروري
خللق فر�ص عمل ملواجهة تنامي البطالة يف الدول العربية،
وللم�ساعدة يف تهدئة اال�ضطرابات االجتماعية .ويف هذا
ال�ش�أن ،ي�ستمر ال�صندوق يف توفري خطوط االئتمان لبنوك
التنمية الوطنية و�صناديق التنمية االجتماعية ،لدعم
براجمها للإقرا�ض من �أجل متويل م�شاريع القطاع اخلا�ص
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم.

•ميكن للم�صادر املحلية �أن تلعب دوراً كبرياً يف توفري املوارد املطلوبة
لتمويل التنمية .وي�ستلزم ح�شد هذه املوارد �إعادة النظر يف
�سيا�سات الدعم احلالية وتنفيذ الإ�صالحات الالزمة لو�صولها �إلى
الفئات امل�ستهدفة وجعلها �أكرث كفاءة وفعالية .ومن جانب �آخر،
ف�إن تعزيز التقيد بالقواعد ال�ضريبية ،وتوفري �آليات فعالة وكفوءة
لتح�صيل الإيرادات ،وتبني �إجراءات �ضد التهرب ال�ضريبي ،ميكن
�أن يكون لها �أهمية كربى يف تعزيز ح�شد املوارد املحلية.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

•حتتاج معظم الدول العربية �إلى موارد ر�سمية خارجية
للم�ساعدات الإمنائية ملواجهة حتديات �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وخ�صو�ص ًا البلدان التي تعاين من ال�صراعات وتلك
التي خرجت منها والدول املنخف�ضة الدخل ،وذلك يف �ضوء
احتياجاتها املالية ال�ضخمة لإعادة الإعمار والتنمية .ومن
�أجل جذب ن�صيب �أكرب من هذه املوارد ،حتتاج الدول العربية
�إلى �إظهار قدرتها على و�ضع خطط تنفيذية وا�ضحة و�شفافة
وقابلة للتنفيذ ،ف�ض ًال عن �أهداف ومقا�صد تتما�شى مع تلك
الواردة يف �أهداف التنمية امل�ستدامة .و�سوف يكون مقدمو هذه
املوارد �أكرث ا�ستجابة للم�شاريع املعدة جيداً بناء على درا�سات
جدوى �شاملة تتناول الآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية،
بالإ�ضافة �إلى ح�سن �إعداد اجلوانب الأخرى املتعلقة بتنفيذ
امل�شاريعوت�شغيلها.
•ميكن للقطاع اخلا�ص �أن يلعب دوراً ملحوظ ًا يف متويل
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،على �أن تكون بيئة العمل
مهي�أة لأن�شطته .ويتطلب �إطالق الطاقات الكامنة للقطاع
اخلا�ص �سيا�سة لتحقيق امل�ساواة بني اجلهات العاملة،
وخلق فر�ص واعدة يف ال�سوق لال�ستثمارات املربحة ،وتوفري
احلوافز وا�ستخدام �آليات التمويل لتقليل املخاطر والعوائق،
بالإ�ضافة �إلى تنمية البنية التحتية ال�ضرورية واخلدمات
االجتماعية الالزمة لتنفيذ الأعمال.

يف اخلتام ،هناك �شرط حا�سم لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف الدول العربية هو دعم ال�شراكات من �أجل التنمية مع جميع
اجلهات املعنية .فالتعاون وااللتزام ب�أهداف التنمية امل�ستدامة،
مبا يف ذلك ح�شد املوارد لال�ستثمار واملعونات التقنية لبناء
القدرات ونقل التقنيات املنا�سبة وت�شجيع التجارة ،ميكن �أن
يلعب دوراً مهم ًا جداً لتعجيل التقدم نحو تنفيذ �أهداف التنمية
امل�ستدامة.
من جانب �آخر ،تعهد �أع�ضاء جمموعة التن�سيق بدعمهم
الثابت لأهداف التنمية امل�ستدامة ،و�سوف ي�ستمرون يف الوفاء
بالتزاماتهم للتعاون الإمنائي ،مبا يف ذلك دعم ال�شراكات
مع مقدمي التمويل الإمنائي مل�ساعدة الدول العربية والدول
النامية الأخرى يف تطلعاتها نحو �أهداف التنمية امل�ستدامة.

مالحظة

1 .1ت�شمل جمموعة التن�سيق �صندوق �أبوظبي للتنمية ،برنامج اخلليج العربي
لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية ،ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي� ،صندوق النقد العربي ،امل�رصف العربي للتنمية االقت�صادية
يف �أفريقيا ،جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية ،ال�صندوق ال�سعودي للتنمية� ،صندوق قطر للتنمية،
و�صندوق �أوبك للتنمية الدولية.
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كيف ميكن �أن ي�ساهم �صندوق �أوبك للتنمية الدولية (�أوفيد)
يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف البلدان العربية؟
الهدف ال�سابع� :ضمان ح�صول اجلميع بكلفة مي�سورة على خدمات الطاقة احلديثة
�سليمان احلرب�ش
�أتيح يل �أن �أطلع على اجلدل العاملي ب�ش�أن التنمية يف وقت مبكر
من حياتي املهنية ،من خالل م�شاركتي عام  1968يف �أعمال
م�ؤمتر الأمم املتحدة حول التجارة والتنمية �ضمن وفد بالدي
اململكة العربية ال�سعودية .و�إذ �أ�ستذكر ذلك ،ميكنني واثق ًا �أن
�أقول �إن �أي ًا من املتحدثني املت�ضلعني يف ذلك التجمع مل يذكر
انخرطت يف العمل
الطاقة .وخالل ال�سنوات الأربعني التي تلت،
ُ
مع �صناعة الطاقة� ،أو ًال من خالل عملي يف وزارة البرتول والرثوة
املعدنية ،ومنظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) ،ثم ب�صفتي
مدير عام �صندوق �أوبك للتنمية الدولية (�أوفيد) يف عهد �أقرب.
�إنَّ من�صبي الأخري هو الذي جعلني �أعاود التفكري يف مو�ضوع
الطاقة والتنمية ،وبخا�ص ٍة كون الأهداف الإمنائية للألفية،
التي وجهت �أجندة التنمية العاملية منذ عام  ،2000مل تت�ضمن
هدف ًا يتعلق حتديداً باحل�صول على الطاقة .وكنت �أ�ستهدي يف
هذا بحقيقة كون الدول الأع�ضاء يف «�أوفيد» قد د�أبت منذ �إن�شائه
يف قمة �أوبك الأولى التي عقدت يف اجلزائر عام  1975على ت�أكيد
ر�سالته التنموية .بيد �أنَّ هذه املهمة غدت �أكرث و�ضوح ًا يف قمة
�أوبك الثالثة يف الريا�ض عام  .2007فقد �أكد �إعالن الريا�ض
التاريخي على نحو ال لب�س فيه �أن الطاقة �ضرورية الجتثاث
الفقر و�إجناز التنمية امل�ستدامة وحتقيق الأهداف الإمنائية
للألفية (.)MDGs

واالجتماعية والبيئية للتنمية امل�ستدامة ،وب�أنه مت �ضمن
هذا الإطار اجلديد �إدراج الطاقة ب�شكل وا�ضح ب�صفتها الهدف
ال�سابع يف جمموعة من �سبعة ع�شر هدف ًا �إمنائي ًا م�ستدام ًا.
وقد مت تثبيت ح�صول اجلميع على خدمات طاقة مي�سورة
الأثمان وموثوقة التجهيز وحديثة كمق�صد �أول لهدف التنمية
امل�ستدامة ال�سابع ،وهذا يعني اعرتاف املجتمع الدويل �أجمع
بتوجه «�أوفيد» هذا .و�إننا لفخورون ب�أن تكون جهودنا وجهود
�شركائنا من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين ي�شاطروننا الر�أي قد �آتت
�أُ ُك َلها يف النهاية.

الطاقة مفتاح تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
بالنظر �إلى دورها املركزي والتمكينيُ ،ع ّدت الطاقة من املحاور
الرئي�سية التي ُينتظر من �أهداف التنمية امل�ستدامة �أن تعر�ض
لها .ووفق ًا للمجل�س الدويل للعلوم واملجل�س الدويل للعلوم
الإجتماعية ،ف�إنَّ الطاقة ترتبط على نحو مبا�شر بكل من
الأهداف ال�سبعة ع�شر وب�ستة وخم�سني مق�صداً من املقا�صد
املئة وت�سعة و�ستني.
بغري الطاقة (الهدف ال�سابع) ال ميكن الوفاء باملتطلبات التي
يفر�ضها الهدف املتعلق بال�صحة الأولية (الهدف الثالث)
واجتثاث الفقر (الهدف الأول) وتغري املناخ (الهدف الثالث
ع�شر) واجلوع والتغذية (الهدف الثاين) والتعليم (الهدف
الرابع) وامل�ساواة بني اجلن�سني (الهدف اخلام�س) واملياه
النظيفة وال�صرف ال�صحي (الهدف ال�ساد�س) والفر�ص
الإنتاجية (الهدف الثامن) واملدن والبنية التحتية والت�صنيع
(الهدف احلادي ع�شر) واال�ستهالك امل�ستدام (الهدف الثاين
ع�شر) .ويف الوقت ذاته ،ف�إنَّ �إجناز هدف التنمية امل�ستدامة
تو�صل �إليه �ضمن املحدِّدات التي ن�صت
ال�سابع هذا ينبغي �أن ُي َّ
عليها الأهداف الأخرى.

وقد ر�صدنا يف «�أوفيد» هذه الفجوة ،وعمدنا �إلى الدعوة �إلى
اعتبار التخفيف من الفقر �إلى الطاقة «الهدف التا�سع املفقود من
الأهداف الإمنائية للألفية» .ويف العام � ،2011أف�ضى هذا الدور
الرائد �إلى ان�ضمام «�أوفيد» �إلى مبادرة الأمم املتحدة «الطاقة
امل�ستدامة للجميع» ( )SE4ALLوجمل�سها اال�ست�شاري .وقمنا
ف�ض ًال عن دعوتنا تلك بدعم املبادرة ب�إجراءات ملمو�سة ،ودفعنا
بكل ما �أوتينا من عزم لو�ضع حمنة الفقراء �إلى الطاقة �ضمن
دائرة اهتمام املجتمع العاملي.

ا�سرتاتيجية «�أوفيد» يف اال�ستثمار :الرتابط بني التدخالت

ومن هنا ،فقد �س َّرنا يف «�أوفيد» �أن يكون �إطار �أجندة التنمية
ل�سنة  2030التي أُ�قرت م�ؤخراً هو دمج لأبعاد االقت�صادية

ال ريب يف �أن امل�ستلزم الأ�سا�سي لق�ضايا التنمية �إمنا هو التمويل.
يتداول اخلرباء واملمار�سون يف كيفية متويل التنمية وكيفية

�سليمان احلرب�ش ،املدير العام ل�صندوق �أوبك للتنمية الدولية (�أوفيد).

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

تعزيز املوارد ال�ضرورية .والواقع �أن حتقيق ح�صول اجلميع
على الطاقة ،وكذلك حتقيق جميع �أهداف �أجندة  ،2030ال
ُي�ستثنيان مما �سبق.
بيد �أنَّ اال�ستدامة على املدى البعيد تتطلب الإقرار ب�أن كثرياً
من املوارد التي تدعم التنمية  -مثل املياه والأرا�ضي واملواد -
حمدودة ف�ض ًال عن كونها الزمة لدعم النظم البيئية .وال ميكن
�أن تكون التنمية م�ستدامة �إال �إذا مت العمل على حتقيقها �ضمن
هذه املحددات ،وعلى امتداد زماين وعرب خمتلف القطاعات
واملواقع.
نهج �شامل ال يهمل
�إنَّ �أوفيد �إذ ينفذ مهمته يدرك �ضرورة اتخاذ ٍ
الروابط املعقدة بني �أهداف التنمية امل�ستدامة ومقا�صدها
وتداخالتها .وينعك�س هذا النهج يف تبني مرتابطة الطاقة واملياه
والغذاء ب�صفتها مو�ضوع خطة عمل �أوفيد للفرتة – 2016
 .2025ويذهب التوجه اال�سرتاتيجي الذي ن�صت عليه خطة
العمل �إلى �أن اال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يقت�ضي
التعامل مع القطاعات الثالثة ب�شكل �شمويل ،الأمر الذي يت�سق
مع �أجندة التنمية العاملية .2030

العمل يف امليدان
اتخذ �أوفيد �إجراءات عملية يف �سياق تعاونه مع البلدان ال�شريكة
من �ش�أنها �إيالء اهتمام خا�ص للح�صول على خدمات الطاقة
احلديثة .وعند �أوفيد �أن م�صادر الطاقة التقليدية واملتجددة
كلتيهما مالئمة ،ويعتمدها جميع ًا يف ال�سعي �إلى �إيجاد حلول
تلبي احلاجات الأ�سا�سية للفقراء من الطاقة.
مت تعزيز جهود �أوفيد يف حزيران (يونيو)  ،2012عندما �أ�صدر
وزراء مالية الدول الأع�ضاء فيه �إعالن ًا حول الفقر �إلى الطاقة،
وتعهدوا بتقدمي مبلغ بليون دوالر �أمريكي كحد �أدنى للم�ساعدة يف
متويل مبادرته «الطاقة من �أجل الفقراء» .وبعد �سنة واحدة ،ويف
�أعقاب النجاح العملياتي والطلب املرتفع من قبل البلدان ال�شريكة،
حتول هذا االلتزام من تعهد ملرة واحدة �إلى التزام متجدد.
منذ العام  ،2008زاد �أوفيد من عدد م�شاريع الطاقة يف
حمفظته ،مقدِّم ًا متوي ًال اجمالي ًا مقداره  2.9بليون دوالر
�أمريكي من خالل نوافذه الت�شغيلية املتنوعة ،مبا فيها عمليات
القطاع العام والقطاع اخلا�ص ومتويل التجارة .ومن بني
مبادرات �أخرى ،ا�شتمل هذا املبلغ على دعم  75م�شروع ًا يف
خمتلف �أنحاء العامل بكلفة �إجمالية تنوف على  21.6بليون
دوالر .وقد �أدَّ ت هذه امل�شاريع جمتمعة �إلى توليد �أكرث من

 14,400ميغاواط من الطاقة ،وو�سعت �شبكات الكهرباء
مبقدار  38,000كيلومرت.
و�أوفيد �إذ يعمل على مكافحة الفقر �إلى الطاقة ،ف�إنه يوفر
جمموعة وا�سعة من احللول لتنا�سب خمتلف الظروف :بدءاً
من اال�ستثمارات الكبرية ذات ر�ؤو�س الأموال ال�ضخمة وانتها ًء
بالربامج املجتمعية املبتكرة ال�صغرية النطاق ،ومن خطوط
�أنابيب الغاز وحمطات الطاقة �إلى امل�صابيح ال�شم�سية ومواقد
الطهي النظيفة .ويتم اعتماد التكنولوجيا امل�ستخدمة على
�أ�سا�س احلاجة �إليها و�سيا�سة البلد املعني ،ال على تف�ضيالت
�أوفيد .ويتما�شى هذا مع املبادئ التي اتُّ فق عليها �ضمن ال�شراكة
العاملية للتعاون التنموي الفعال والهدف ال�سابع ع�شر من
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ي�ؤمن �أوفيد �أي�ض ًا ب�أن تقدمي حلول الطاقة ينبغي �أن يكون
من�سجم ًا مع هدف التنمية امل�ستدامة الثامن� ،أال وهو حتقيق
منو اقت�صادي �شامل وم�ستدام مع عمالة كاملة ومنتجة.
وهذا ما يحمله على تقدمي الدعم للحكومات وامل�ؤ�س�سات
�شبه احلكومية ،بالإ�ضافة �إلى القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
واملنظمات غري احلكومية ورواد الأعمال.
منذ العام  ،2008م َّول �أوفيد يف العامل العربي �سبعة م�شاريع
تت�صل بالطاقة املتجددة وثالثة ع�شر م�شروع ًا جما ُلها الطاقة
التقليدية يف بلدان من بينها م�صر وال�سودان والأردن واملغرب
وفل�سطني وتون�س واليمن .وتبينِّ هذه امل�شاريع جميع ًا
املبادئ التي يتبعها �أوفيد يف تنفيذ �أجندة �أهداف التنمية
امل�ستدامة.
�إنَّ م�ص َر ،على �سبيل املثال ،غنية مبوارد الغاز ،ولذلك دعم
�أوفيد زيادة موثوقية احل�صول على الطاقة بامل�ساهمة يف متويل
�سبع حمطات طاقة عالية الكفاءة من ذوات الدورة َّ
املركبة ،يتم
ت�شغيلها بالغاز ،وميولها مرفق القطاع العام.
� َّأما ال�سودان ،فينعم مبوارد وافرة من املياه ،غري �أ َّنه �صاحب
�أدنى معدالت الكهربة يف العامل العربي .وقد �ساهم �أوفيد يف
متويل جممع �سد عطربة العلوي ،وهو حمطة كهرمائية
تو ِّلد الطاقة املتجددة .وا�ستكما ًال لهذه اجلهود� ،ساعد �أوفيد
على جعل ا�ستخدام الكتلة احليوية �أكرث كفاءة و�أقل تلويث ًا
معني ب�صنع مواقد
من خالل تقدمي منحة ل�صالح م�شروع
ٍّ
وينتظر �أن
طهو عالية الكفاءة تعمل بالغاز النفطي ا ُمل�سالُ .
ي�ساعد هذا على خف�ض عدد الإ�صابات الناجمة عن التعر�ض
للدخان ،ف�ض ًال عن �إيجاد املزيد من فر�ص العمل من خالل
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�إ�شراك املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين يف توفري هذه
املواقد و�صيانتها.

للمياه بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل ( )GIZمن
�أجل توفري حلول المركزية و�إيجاد املزيد من الوظائف.

يف الأردن� ،أوجدت �سيا�سة البالد بيئ ًة �إيجابية لال�ستثمار
يف الطاقة املتجددة .وقد كان �أوفيد طرف ًا يف واحدة من �أكرب
مبادرات القطاع اخلا�ص يف الطاقة ال�شم�سية مبنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ق َّدم �أوفيد قر�ض ًا بقيمة  25مليون
دوالر �أمريكي من خالل نافذته للقطاع اخلا�ص دعم ًا ملحطتي
الطاقة ال�شم�سية «�سوالر واحد» و«�صقر معان» يف الأردن.
وتبلغ قدرة امل�شروعني جمتمعني  102ميغاواط ،و�سوف
يولدان  98جيغاواط �ساعة من الكهرباء �سنوي ًا.

و�ساعد �أوفيد على �إن�شاء خط �أنابيب لتوزيع الغاز يف تون�س
لدعم اقت�صاد البالد .و�سوف يخدم هذا امل�شروع عدداً من
الفنادق يف مدينة جرجي�س وجزيرة جربة ال�سياحيتني .ويف
الوقت ذاته ،ي�ساعد �أوفيد يف تلبية الطلب على الطاقة يف البالد
بطريقة فعالة الكلفة و�صديقة للبيئة ومت�صفة باال�ستدامة ،من
خالل �إقامة حمطة طاقة ذات دورة مركبة يتم ت�شغيلها بالغاز.

يف اليمن ،حيث ُيع ُّد معدل الكهربة منخف�ض ًا للغاية ،وال �سيما
يف املناطق الريفية ،قدَّم �أوفيد الدعم �إلى احلكومة لتمكينها من
�إقامة �أول حمطة للطاقة الريحية ،بهدف زيادة قدرة التوليد
الالزمة لإمداد مناطق ريفية خمتارة بالكهرباء .ويف الوقت ذاته،
ي�ساعد �أوفيد تخفيف ال�ضغط على ال�شبكة الوطنية الناجت عن
ت�سخني املياه با�ستخدام الطاقة الكهربائية ،وذلك من خالل
تقدمي منحة لبناء القدرة املحلية على ت�صنيع �سخانات �شم�سية

تلقى املغرب الدعم من �أوفيد ُبغية تعزيز و�صول الفقراء
�إلى خدمات الطاقة احلديثة ،وذلك من خالل متويل وحدات
توربينية لتوليد الطاقة يتم ت�شغيلها بالغاز .كما �ساعد على
حت�سني معدالت احل�صول على الطاقة يف املناطق الريفية،
وعلى زيادة ح�صة الطاقة النظيفة واملتجددة من مزيج
الطاقة من خالل املحوالت وخطوط التوزيع ذات الفولطية
املتو�سطة واملنخف�ضة .وانتفعت البالد �أي�ض ًا من نافذة مرفق
متويل التجارة لدى �أوفيد ،الذي دعم ا�سترياد النفط اخلام
واملنتجات البرتولية املكررة لتلبية الطلب املحلي.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص لتعزيز ا�ستجابة دولة الإمارات العربية املتحدة
لأهداف التنمية امل�ستدامة واتفاقية باري�س حول املناخ
رزان خليفة املبارك
مع امل�صادقة على �أهداف التنمية امل�ستدامة ( )SDGsيف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �أيلول (�سبتمرب) ،2015
ومع توقيع اتفاقية باري�س حول املناخ يف ني�سان (�أبريل)
 ،2016حان الوقت للدول كي تبد�أ التنفيذ .ولكن قبل �أن نبد�أ
التنفيذ ،من املهم �أن ندرك النطاق العام والآثار املرتتبة على
تطبيق �أهداف التنمية امل�ستدامة واتفاقية باري�س.
على رغم �أن �أهداف التنمية امل�ستدامة تبني على �أ�س�س
الأهداف الإمنائية للألفية ( ،)MDGsهناك فوارق كبرية
بني االثنتني .فالأهداف الإمنائية للألفية عاجلت الق�ضايا
الإن�سانية الرئي�سية ،وركزت �أ�سا�س ًا على حت�سني الأو�ضاع يف
الدول النامية .وقد لعبت دولة الإمارات العربية املتحدة دوراً
هام ًا يف دعم الأهداف الإمنائية للألفية ،باعتبارها املانح الأكرب
عاملي ًا للم�ساعدات اخلارجية كن�سبة مئوية من دخلها الوطني
الإجمايل� .أما �أهداف التنمية امل�ستدامة فتتناول التحديات التي
تواجهها الدول النامية والدول املتقدمة ،و�سوف ت�ؤثر على
ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية .كما �أنها �ست�ؤثر على كل دائرة
حكومية تقريب ًا ،و�سيتوجب �إدخالها يف ال�سيا�سات واخلطط
احلكومية على جميع امل�ستويات ويف جميع التخ�ص�صات.
اتفاقية باري�س حول املناخ هي اتفاقية طموحة بعيدة املدى.
و�أهم ما تن�ص عليه هو �إبقاء الزيادة يف معدل درجات احلرارة
العاملية دون درجتني مئويتني ،مع ال�سعي �إلى ح�صر الزيادة
يف  1.5درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية.
لقد قدمت الدول «امل�ساهمات املعتزمة املحددة وطني ًا»
( )INDCsالتي �ست�شكل «م�ساهمات حمددة وطني ًا» ()NDCs
حاملا يتم ت�صديق االتفاقية .هذه امل�ساهمات يجب مراجعتها
وجعلها �أكرث طموح ًا ب�شكل تدريجي كل خم�س �سنوات اعتباراً
من �سنة  .2020وتلحظ االتفاقية الأثر ّ
امللطف للمنافع
امل�شرتكة الناجتة عن التنويع االقت�صادي ،والإمارات العربية
املتحدة اتخذت التنويع االقت�صادي حجر زاوية يف م�ساهمتها
املعتزمة املحددة وطني ًا ،والتي تن�ص على �سعي الإمارات �إلى
«تو�سيع �أهدافها الطموحة للحد من االنبعاثات وحت�سني
قابلية التكيف من خالل التنويع االقت�صادي».
رزان خليفة املبارك ،الأمينة العامة لهيئة البيئة ـ �أبوظبي

�أظهرت قيادة الإمارات التزام ًا حقيقي ًا يف العمل على م�س�ألة
تغري املناخ والتنويع االقت�صادي يف الهيكلة احلكومية
التي جرت م�ؤخراً ،من خالل �إحداث وزارة التغري املناخي
والبيئة (وزارة البيئة واملياه �سابق ًا) ،ومن خالل ت�أ�سي�س
«جمل�س الإمارات للعلماء» ملراجعة ال�سيا�سة الوطنية يف
العلوم والتقنية واالبتكار .وت�ضطلع وزارة التغري املناخي
والبيئة بدورها اخلارجي يف امل�ساهمة مبفاو�ضات املناخ
التي تقودها الأمم املتحدة� ،إ�ضافة �إلى دورها الريادي يف
التطوير امل�ستقبلي للم�ساهمات املعتزمة املحددة وطني ًا
 /امل�ساهمات املحددة وطني ًا ،ف�ض ًال عن دورها التن�سيقي
القيادي يف تطبيق «اال�سرتاتيجية االحتادية للنمو الأخ�ضر»
امل�صممة لتنويع النمو االقت�صادي بهدف حتقيق اقت�صاد
قائم على املعرفة منخ�ض الكربون وعايل القيمة.
متثل �أهداف التنمية امل�ستدامة وتغري املناخ حتديات كبرية،
ويتعني على حكومة الإمارات �أن حتدد الأولويات التي
تتطلب تركيزاً �أكرب على امل�ستوى املحلي .وفيما يتوا�صل
تنويع االقت�صاد الإماراتي� ،سوف حتتاج احلكومة ب�شكل
متزايد �إلى ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،و�إلى خلق الظروف
التمكينية املنا�سبة للقطاع اخلا�ص من �أجل االبتكار
واال�ستثمار يف احللول التي نحتاج �إليها .وي�سعدين القول
�إن لدينا بالفعل بع�ض الأمثلة اجليدة عن �شراكات حتقق
نتائج ملمو�سة.

�شراكات ت�ساهم يف حتقيق الهدف  8للتنمية
امل�ستدامة (عمل الئق ومنو اقت�صادي) ،والهدف
( 11مدن وجمتمعات حملية م�ستدامة) ،والهدف
( 13العمل املناخي) ،وامل�ساهمة الإماراتية املعتزمة
املحددة وطني ًا ،من خالل كفاءة ا�ستهالك الطاقة
و�إيجاد وظائف خ�ضراء
تعمد حكومة الإمارات �إلى رفع الدعم احلكومي وزيادة تعرفة
الطاقة واملياه لتعزيز كفاءة ا�ستهالك املوارد ولدعم التنمية
املنخف�ضة الكربون .وهذا جعل كفاءة ا�ستهالك الطاقة �أكرث
جاذبية للقطاع اخلا�ص نتيجة العائد اال�ستثماري املتزايد
من مبادرات كفاءة ا�ستهالك الطاقة.
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يف دبي ،حيث بد�أت �إ�صالحات التعرفة مبكراً ،ح�صل منو يف �شركات
خدمات الطاقة ّ
املرخ�صة من حكومة دبي .وت�سعى حكومة دبي �إلى
حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  30يف املئة بحلول �سنة
 ،2030وهذا �سيلغي احلاجة �إلى  15,000ميغاواط من م�صادر
الطاقة اجلديدة بحلول �سنة � ،2030أي ما يقارب ن�صف القدرة
القائمة حالي ًا على م�ستوى البلـد ،ا�ستناداً �إلى اال�سرتاتيجية
الوطنية الإماراتية للنمو الأخ�ضر .وتقدم �شركات خدمات الطاقة
م�ساهمة قيمة يف كفاءة ا�ستهالك الطاقة� ،إذ تعمل مبوجب عقود
�أداء حيث تتحمل بع�ض املخاطرة يف تبني تدابري توفري الطاقة التي
تقرتحها على العميل .وهي �أي�ض ًا م�صدر جيد للوظائف اخل�ضراء
امل�ضافة �إلى التنويع االقت�صادي.
وهناك فر�ص للقيام باملزيد .فالدرا�سة الرائدة حول تكييف الهواء
يف �أبوظبي عام  2012خل�صت �إلى �إمكانية خف�ض ا�ستخدام
الكهرباء يف التربيد مبعدل  31يف املئة تقريب ًا يف حال تطبيق تدابري
منا�سبة .وتقوم حكومة �أبوظبي بتطبيق «نظام الل�ؤل�ؤ» لتقييم
املباين اخل�ضراء ،الذي ميثل جزءاً من مبادرة التنمية امل�ستدامة
(ا�ستدامة) .ومع توفر الظروف التمكينية ال�صحيحة ميكن
للقطاع اخلا�ص امل�ساعدة يف ت�سريع التطبيق وحتقيق منافع
بيئية وخلق وظائف عالية القيمة.
وت�ضم «جمموعة �أبوظبي لال�ستدامة»  48ع�ضواً من احلكومة
ت�سهل تطوير وتطبيق مبادرات اال�ستدامة.
والقطاع اخلا�ص ،وهي ّ
وخالل عام � ،2015أطلقت املجموعة «برنامج �إدارة الطاقة» الذي
ّ
يوفر تدريب ًا معتمداً يف �إدارة الطاقة .ومع زيادة التعرفة� ،سيكون
للجهات التي تتبنى �إدارة جيدة للطاقة ميزة تناف�سية �أف�ضل.

�شراكات ت�ساهم يف الو�صول �إلى الهدف  14للتنمية
امل�ستدامة (احلياة حتت املاء) ،والهدف ( 15احلياة على
الرب) من خالل �سيا�سات ال�سياحة البيئية وم�صائد الأ�سماك
لقد تراجعت الرثوة ال�سمكية يف الإمارات العربية املتحدة كما يف
العديد من �أنحاء العامل .وحكومة الإمارات مقبلة الآن على مراجعة
�شاملة ل�سيا�سات م�صائد الأ�سماك ،بالت�شاور الوثيق مع جمتمع
ال�صيد املحلي ،بهدف ا�سرتجاع الرثوة ال�سمكية ال�سليمة واحلفاظ
يف الوقت نف�سه على �سبل العي�ش والتقاليد الثقافية .لكن مع
زيادة النمو ال�سكاين �سيكون هناك طلب متزايد على الربوتني
الغذائي واحلاجة لوظائف جيدة .يف حماولة لتحقيق التوازن بني
هذه املطالب املتناف�سة ،و�ضعت هيئة البيئة � -أبوظبي �سيا�سة
وت�شريعات داعمة لرتبية الأحياء املائية تعزز فر�ص العمل اخلا�ص
يف هذا القطاع لإنتاج الطعام وخلق الوظائف مع حتقيق معايري
بيئية مرتفعة.

وفتحت هيئة البيئة � -أبوظبي للجمهور منطقتني حمميتني هما
حممية الوثبة للأرا�ضي الرطبة ومتنزه املنغروف الوطني .وتقوم
�شركات خا�صة بتنظيم رحالت يف القوارب عرب �أ�شجار املنغروف
(القرم) ت�سمح للمواطنني واملقيمني والزوار بالتعرف على بع�ض
ت�ضمها �أبوظبي .وهذا ي�ساعد يف ترويج �أمناط
احلياة الربية التي ّ
احلياة ال�صح ّية و�إيجاد وظائف يف قطاع ال�سياحة البيئية .ومن
منافع هذه املقاربة �أن النا�س الذين ي�ستمتعون بالف�ضاءات الربية
�سوف يدركون قيمتها وي�سعون حلمايتها.
ا�ستناداً �إلى النجاح الذي حققه هذان املوقعان الرائدان ،مت و�ضع
درا�سة �إطار عمل لل�سياحة البيئية بهدف تو�سيع نطاقها وم�شاركة
القطاع اخلا�ص �ضمن �إطار تنظيمي فعال.

�شراكات ت�ساهم يف الو�صول �إلى الهدف  7للتنمية امل�ستدامة
(طاقة بديلة ونظيفة) وامل�ساهمة الإماراتية املعتزمة املحددة
وطني ًا من خالل �سيا�سة احلكومة والتطورات التقنية
و�ضعت حكومة الإمارات العربية املتحدة هدف ًا ر�سمي ًا بتوليد
 24يف املئة من الطاقة من خالل م�صادر الطاقة النظيفة (نووية
ومتجددة) بحلول �سنة  ،2021و�أعلنت عن عزمها على تو�سيع
وت�شجع دبي
ذلك �إلى نحو  30يف املئة بحلول �سنة .2030
ّ
�أ�صحاب امللكيات اخلا�صة على تبني اخلاليا الكهر�ضوئية من
خالل «برنامج �أنظمة �إنتاج الطاقة املتجددة املوزعة» ،الذي ي�شجع
�أ�صحاب املنازل ومالكي املباين على تركيب �ألواح الطاقة ال�شم�سية
الكهر�ضوئية لال�ستهالك اخلا�ص مع ت�صدير الكهرباء الفائ�ضة �إلى
�شبكة الكهرباء العامة� .أما �أبوظبي فاعتمدت نهج تنفيذ م�شاريع
طاقة �شم�سية كربى تقوم بها «م�صدر» .ويفرت�ض �أن ت�ساعد هذه
الإ�شارة ال�سيا�سية الوا�ضحة من احلكومة يف بناء ثقة القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار يف الطاقة املتجددة.

�شراكات ت�ساهم يف الو�صول �إلى الهدف  6للتنمية امل�ستدامة
(املياه النظيفة وال�صرف ال�صحي) ،والهدف ( 7طاقة بديلة
ونظيفة) ،والهدف ( 9ال�صناعة واالبتكار والبنية التحتية)،
والهدف ( 13العمل املناخي) ،وامل�ساهمة الإماراتية املعتزمة
املحددة وطني ًا من خالل االبتكار وتنويع الطاقة
بدعم من احلكومة املحلية و�شركاء القطاع اخلا�ص ،تعمل «م�صدر»
على برنامج رائد لتحلية املياه باعتماد الطاقة املتجددة .ويهدف
هذا الربنامج �إلى �إجراء �أبحاث وتطوير تقنيات �إزالة الأمالح بكلفة
تناف�سية وا�ستهالك كفوء للطاقة .و�سيتم تعميم هذه التقنيات
على �صعيد جتاري �ضمن دولة الإمارات م�ستقب ًال ،مما �سي�ؤدي �إلى
ف�صم ال�صلة بني حتلية املياه وانبعاثات غازات الدفيئة.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

�إ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم «م�صدر للطاقة النظيفة» ،من خالل �شركة
تدعى «الريادة» ،با�ستك�شاف وتطوير م�شاريع باملقيا�س التجاري
اللتقاط وا�ستخدام وتخزين الكربون ،بهدف �إن�شاء �شبكة وطنية
اللتقاط الكربون من حمطات توليد الطاقة واملن�ش�آت ال�صناعية.
وتعمل هيئة البيئة � -أبوظبي على توفري الظروف لالبتكار يف كفاءة
ا�ستهالك املياه من خالل الرتويج لنهج املوازنة املائية .وهذا النهج
يغيرّ التخطيط املائي من ممار�سة تقوم على الطلب �إلى ممار�سة
تقوم على العر�ض ،حيث حتدد احلكومة كمية املياه التي ميكن
توفريها ب�شكل م�ستدام من منظور اقت�صادي وبيئي .ومن �ش�أن
ذلك �أن يح ّول املياه املحالة �إلى مورد حمدود يخلق الظروف لت�سريع
االبتكار والبحث عن حلول تدعم كفاءة اال�ستهالك.

�شراكات ت�ساهم يف الو�صول �إلى الهدف  12للتنمية
امل�ستدامة (اال�ستهالك والإنتاج امل�س�ؤوالن) من خالل
تعزيز املنتجات امل�ستدامة
تعمل حكومة الإمارات العربية املتحدة مع القطاع اخلا�ص لتعزيز
املنتجات امل�ستدامة واحلد من توافر املنتجات االقل ا�ستدام ًة .يف
متوز (يوليو)  ،2014دخلت موا�صفة الإنارة الإماراتية حيز

التنفيذ ،وهي حتظر ا�سترياد وبيع م�صابيح الإنارة ال�سيئة النوعية
والكثرية اال�ستهالك للطاقة ،مما �سيحقق توفرياً ملحوظ ًا بالطاقة.
وهناك م�شروع �شراكة �آخر بني «مبادرة الب�صمة البيئية» والقطاع
اخلا�ص لتطوير مل�صق وموا�صفة اقت�صاد بالوقود لل�سيارات ذات
احلمولة اخلفيفة .وميكن تقدير حجم االنبعاثات التي �سيتم
�إنقا�صها نتيجة تطوير وتطبيق �سيا�سات مقت�صدة يف ا�ستهالك
وقود ال�سيارات ،بنحو ع�شرة ماليني طن �سنوي ًا من مكافئ غاز
ثاين �أوك�سيد الكربون يف ال�سوق الإماراتية.

خامتة
تت�شارك حكومة الإمارات العربية املتحدة والقطاع اخلا�ص حالي ًا
لدفع التنمية امل�ستدامة و�إنقا�ص انبعاثات الكربون .ومع التنويع
االقت�صادي �سي�صبح القطاع اخلا�ص �شريك ًا مهم ًا ب�شكل متزايد
لتطبيق وت�سريع الإجراءات يف �إطار �أهداف التنمية امل�ستدامة
واتفاقية باري�س حول املناخ .و�سوف ت�ستفيد احلكومة والقطاع
اخلا�ص كالهما من ال�شراكات التي �ستخلق وظائف خ�ضراء عالية
القيمة ،يف ظل اقت�صاد منخف�ض الكربون يحمي نوعية احلياة
ويعززها حيثما �أمكن ذلك.
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حتديات التعليم امل�ستدام يف العامل العربي:
الدور احلايل وامل�ستقبلي للجامعة الأمريكية يف بريوت
�صوما بو جودة ،رميا كرامي عكاري ،ف�ضلو خوري
يواجه التعليم امل�ستدام يف العامل العربي حتدي ًا كبرياً ب�سبب
جمموعة من العوامل ،ويتطلب حلو ًال عاجلة .هناك زيادة
�سكانية كبرية يف املنطقة للفئة العمرية التي تقل عن  25عام ًا،
ونق�ص يف قدرة ال�شباب على ولوج تعليم نوعي ،وفر�ص حمدودة
لتمكينهم اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا بعد ت�أهلهم ،كل ذلك يف خ�ضم
ا�ضطرابات �سيا�سية و�أعمال عنف جتتاح املنطقة يف م�سارح
نزاع منف�صلة �أو مت�صلة متعددة .لذلك ال عجب �أن  4يف املئة
فقط من الطالب العرب القادرين على مغادرة منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا لتح�سني �آفاقهم التعليمية يعودون
بعد تخرجهم .ويف الوقت ذاته� ،أ�صبح التعليم العايل غري متاح
ب�شكل متزايد ملعظم النا�س ،ما ي�ضعف التما�سك االجتماعي
ويزيد التفاوت االقت�صادي .وت�سارعت زيادات الر�سوم الدرا�سية
خالل ال�سنوات الأخرية يف كثري من اجلامعات ،مبا يف ذلك اجلامعة
الأمريكية يف بريوت .كل هذا و�ضع اجلامعات غري الربحية الكربى
يف املنطقة حتت خطر التحول من �أماكن للتميز الفكري امل�ستدام
�إلى �أماكن لنخبة اقت�صادية غري مربرة.
�إدراك ًا لهذه املخاوف و�سعي ًا للت�أثري فيها ب�شكل �إيجابي ،دعت
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يون�سكو) الفرتة
 2014 – 2005ا�ستباقي ًا «عقد التعليم امل�ستدام» .ويف العام
� ،2012أ�صدرت اليون�سكو تقريراً حول اال�ستدامة ،مت فيه ّ
ح�ض
جميع املعنيني بالتعليم على «�ضمان التعليم ال�شامل واجل ّيد
للجميع وت�شجيع التعلم مدى احلياة» .1وقد �أر�سى هذا التقرير
الأ�سا�س حل�شد اجلهات املعنية حول مفهوم التنمية امل�ستدامة
كفرع جديد من املعرفة مل يتم التثبت منه بعد .وبد�أ تطوير هذه
املبادئ يف بلدان عربية خمتارة ،مثل الإمارات (دبي بالتحديد)
وال�سعودية والكويت ولبنان ،ما ي�شكل �أهداف ًا طموحة للدول
العربية .وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية ،على رغم التحديات،
حت�سن ًا يف م�ؤ�شرات الو�صول �إلى التعليم على جميع امل�ستويات
التعليمية يف الدول العربية.
لكن الدول العربية ما زالت تعاين جيوب ًا كبرية من الأمية ،وتكتنفها

م�شاكل خطرية يف نوعية التعليم ،كما هو مبني يف نتائج املقارنات
الدولية 2مثل  PIRLSو PISAو 3TIMSSوكما هو مو�ضح يف
تقارير اليون�سكو والبنك الدويل ومنظمات تعليمية �أخرى .4ومت
ت�ص ّور الإ�صالح التعليمي يف البلدان العربية كنطاق وا�سع ومن
�أعلى الهرم �إلى �أ�سفله ،بحيث ُيبا�شر ومي َّول ويدار ويقيم ح�صراً
على �أعلى م�ستوى من قبل وزارات الرتبية �أو امل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخرى مثل مراكز الأبحاث والتطوير الرتبوي (Karami-Akkary,
 .)2014فيما املجموعات التي تت�أثر بالإ�صالح ب�شكل �أوثق ،مثل
املعلمني واملدراء والتالميذ والأهل ،لي�س لديها دور فعال يف ت�صور
�أو مراجعة �أو توفري ردود فعل على خطط الإ�صالح .وال تزال هذه
املقاربة �سائدة ،على رغم �أن مفاهيم الالمركزية ،وانخراط القطاع
اخلا�ص يف التعليم ،واال�صالح املرتكز على املدار�س ،وم�س�ؤولية
املجتمع املحلي عن التعليم ،والقيادة املو َّزعة ،وحقوق املعلمني
وواجباتهم� ،أ�صبحت القاعدة ولي�س اال�ستثناء يف بلدان لديها نظم
تعليم كفوءة ومنتجة .وتهيمن �أي�ض ًا مقاربات مركزية على رغم
�أن دالئل بحثية ت�شري �إلى �أن املقاربات التي تعتمد على اطالق
التغيري من �أ�سفل الهرم �إلى �أعاله هي �أكرث فعالية من املقاربات
امل�سقطة من �أعلى الهرم �إلى �أ�سفله يف تقوية م�شاركة املجتمع يف
�صنع القرار ،و�أن �إ�شراك جميع اجلهات املعنية �أمر �ضروري لنجاح
وا�ستدامة �أثر الإ�صالح التعليمي.
هناك �أي�ض ًا نق�ص يف الأبحاث حول الإ�صالح التعليمي يف البلدان
العربية ،كما �أن امل�صلحني التعليميني ملزمون باالعتماد على
قاعدة املعرفة الدولية التي توفر حلو ًال قد ال ت�ستجيب لالحتياجات
املحلية ذات اخللفية الثقافية ( .)El-Amine, 2005ويف حماولة
لإحداث تغيري تربوي هادف ،من ال�ضروري تبني وجهات نظر
�إ�صالحية جديدة ،مع احتمال حتريك املنطقة العربية يف اجتاهات
�أكرث �إنتاجية وا�ستدامة ،حيث ترتبط الأبحاث ب�صنع القرار
يوجه �إنتاج املعرفة �إلى خدمة التطور لتح�سني
واملمار�سة وحيث َّ
نوعية تعليم ال�شباب العربي.
بناء على اخلربة يف م�شاريع جتري قيادتها �أو تنفيذها يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،مثل م�شروع ( 5TAMAMمتام :التطوير
امل�ستند �إلى املدر�سة)  -وهو م�شروع بحثي تطويري مرتكز على

د� .صوما بو جودة� ،أ�ستاذ مادة تعليم العلوم يف دائرة الرتبية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ترتكز �أبحاثه على املناهج التعليمية وطبيعة العلوم.
د .رميا كرامي عكاري� ،أ�ستاذة م�شاركة يف درا�سات الإدارة وال�سيا�سة التعليمية يف دائرة الرتبية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ترتكز �أبحاثها على التطوير املهني وتطوير املدار�س.
د .ف�ضلو خوري ،الرئي�س ال�ساد�س ع�رش للجامعة الأمريكية يف بريوت ،لديه خربة تزيد على عقدين يف توجيه الطالب املتفوقني والأ�ساتذة واملوظفني يف العلوم والطب ،وترتكز
�أبحاثه على علم الأحياء والوقاية من �أمرا�ض ال�رسطان املرتبطة بالتبغ ومعاجلتها.
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املدر�سة يعمل حالي ًا مع مدار�س اجلزائر وم�صر والأردن ولبنان
وعُ مان وقطر وال�سعودية وال�سودان ،وم�شروع حول التعليم من
�أجل التنمية امل�ستدامة مع اليون�سكو ،وم�شروع تطوير امل�ساعدة
لإعادة ت�أهيل وحت�سني �ش�ؤون املعلمني ( )DRASATIالذي
�شمل العمل مع وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ومراجعة
املن�شورات املوجودة حول �إ�صالح التعليم  -نقرتح �أن يتبنى
�إ�صالح التعليم منظوراً يجمع الأبحاث والتطوير بهدف حتقيق
تطوير م�ستدام مرتكز على املدار�سة .ولتجاوز نتائج املقاربات
الإ�صالحية التي كانت تنفذ يف الدول العربية حتى الآن ،نو�صي
بتحول منطي باجتاه �إ�صالح تعليمي على امل�ستوى ما قبل
اجلامعي ،يعترب الإ�صالح حتو ًال يف مقاربته للقيادة والتعليم
والتعلم ( ،)Karami-Akkari, Saad, & Katerji, 2012ويركز
على تغيري املعتقدات والعادات الرا�سخة يف الذهن (BouJaoude
 )& Jurdak, 2009بدل الرتكيز بب�ساطة على تغريات تقنية
يف ال�سلوك واملمار�سات التي قد ال تكون م�ستدامة وغري قابلة
للتحويل �إلى �سياقات جديدة ،ويتبنى مقاربة منظومية للرتكيز
على التعقيد بد ًال من الب�ساطة ،من خالل ا�ستهداف الرتتيبات
الهيكلية �إلى جانب القواعد التنظيمية املعتمدة .ويجب �أن
ي�شمل هذا الإ�صالح عدداً كبرياً من املعنيني على م�ستوى املدر�سة
واملجتمع واجلامعة والوزارة ،الذين ي�أتون بت�شكيلة من اخلربات
والآراء للت�أثري على �أجندة الإ�صالح .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،يجب �أن

ي�ستند هذا الإ�صالح �إلى �سياق حملي ويرتبط بالتحديات التي
يواجهها املمار�سون امل�س�ؤولون عن تنفيذه� .إن بناء القدرة لقيادة
التغيري يجب �أن ي�شكل جزءاً ال يتجز�أ من ت�صميم الإ�صالح ،و�أن
ي�ؤكد على احلوار والتعلم التعاوين ،و�أن يكون جتريبي ًا ومتجذراً
يف اال�ستعالم والتفكري واالختبار العلمي ،لزيادة �إمكانية ا�ستمرار
الإ�صالح وت�أثريه.
التعليم من �أجل التنمية امل�ستدامة يق�ضي ب�أن ي�ستهدف الإ�صالح
حتو ًال يف الرتتيب التنظيمي والثقايف للمدار�س .واملدار�س التي يتم
فيها الرتكيز على التنمية امل�ستدامة يجب �أن ُت�صمم كمنظمات
تعليمية متتاز ب�صفات جتديد الذات التي تنتج معرفة را�سخة
قادرة على الت�أثري يف ال�سيا�سة .ويجب �أن تتبنى هياكل حوكمة
ذاتية التنظيم تت�ضمن �أفكاراً ابتكارية من خالل التكيف
والتحول ،و�أن تعتنق ثقافة التعاون حيث يكون �صنع القرار
ت�شاركي ًا وحيث ي�شارك اجلميع عن كثب .ويجب �أن تكون هذه
املدار�س على ات�صال وثيق مبجتمعاتها املحلية يف عالقة منتجة يف
االجتاهني م�ستثمِ رة يف �أ�صولها وملبية احتياجاتها.
وماذا عن التعليم العايل ،وعن الدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه
اجلامعات الكربى يف الدول العربية يف جمال التعليم من �أجل
التنمية امل�ستدامة ومن �إجل عك�س هجرة الأدمغة التي ما زال جزء
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كبري من املنطقة يعاين منها؟ منذ  150عام ًا ،خ َّرجت اجلامعة
الأمريكية يف بريوت و�سلفها الكلية ال�سورية الإجنيلية خربة
الأطباء واملهند�سني و�سيدات ورجال الأعمال والكال�سيكيني
واملبتكرين ال�سيا�سيني واخت�صا�صيي التغذية وخرباء ال�صحة
العامة يف املنطقة� .أما قيمة اجلامعة للمنطقة فال يرقى �إليها
ال�شك� ،إذ ت�ستقبل وتدرب وتخرج الأف�ضل والأملع.
لكن فيما ازدادت امل�ساعدات املالية لطالب اجلامعة ثالثة
�أ�ضعاف خالل العقد الأخري ،ت�صاعدت كلفة التعليم العايل،
و�أثر اال�ضطراب ال�سيا�سي والركود االقت�صادي على املداخيل
يف لبنان والعامل العربي ،مما جعل توفري تعليم عال عاملي
امل�ستوى للطالب املتفوقني �أكرث �صعوبة ب�صرف النظر عن
قدرتهم على الدفع .وملواجهة هذه امل�شكلة ،مع ما يعرتيها من
تعقيد ،يتعني على اجلامعة �أن ت�ساعد يف توفري فر�ص جديدة
لقادة امل�ستقبل كي يكونوا م�ؤثرين وي�صنعوا تغيرياً يف لبنان
ويف املنطقة ويف العامل.
اقرتحت اجلامعة جتريب خدمة وطنية ومنوذج تدري�سي
للتعليم العايل يف لبنان ،مقرتن ًا ب�سماح يف �إيفاء الديون بالتعاون
مع احلكومة اللبنانية ،للحد من هجرة الأدمغة .هذا ميكن
�أن يحدث حتو ًال يف التعليم ،من خالل متكني املتخرجني من
االنطالق �إلى املجتمع والتعليم يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
فيما هم ي�سددون قرو�ضهم .هذا ي�ضمن ثالث �سنوات على الأقل
من اخلدمة القيمة يف مناطق من البالد هي ب�أم�س احلاجة �إلى
�أ�ساتذة متميزين.
ويف �سبيل حت�ضري الطالب على النحو الأمثل لإيجاد عمل يف �سوق
الوظائف العاملية التناف�سية ،ف�إن زيادة فر�ص املمار�سة التدريبية
( )internshipخ�صو�ص ًا �ضمن ال�صناعات الوطنية ،متا�شي ًا مع
التنمية امل�ستدامة كما حددتها اليون�سكو� ،سوف ت�شجع الطالب
على خدمة املحرومني وت�ساعد يف متكني الأ�ساتذة .ومن �أجل
حتقيق ذلك ،تقرتح اجلامعة تقوية �شراكاتها مع م�ؤ�س�سات
مرموقة حول العامل متما�شية �أ�ص ًال مع �أهداف التنمية امل�ستدامة،
جت�سد منوذج اخلدمة
مثل جامعة الأر�ض يف كو�ستاريكا ،التي ِّ
ذاته الذي ت�ستند �إليه اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ورئي�سها
امل�ؤ�س�س الدكتور خو�سيه زغلول وهو خريج اجلامعة الأمريكية
يف بريوت.
�إن فل�سفة «نتعلم لكي نخدم» حققت هدفها يف الفرتات
امل�ضطربة الكثرية خالل ال�سنوات الـ 150املا�ضية ،وهي ما
زالت معتمدة اليوم يف اجلامعة كما يف املا�ضي :توفري فر�ص
تعليمية حتويلية لأبناء املناطق املحرومة يف لبنان وللعدد

املتزايد من الالجئني ،ومعاجلة املر�ضى يف �أرقى املرافق الطبية
يف املنطقة ،وتوفري اخلربة املتمر�سة املتعددة التخ�ص�صات
للم�ساعدة يف �إعادة بناء املجتمعات املمزقة اخلارجة من
احلروب والنزاعات.
لت�شجيع طالب اجلامعة على �إحداث فرق يف املجتمع ،تقرتح
اجلامعة تطوير مكونات اخلدمة والقيادة يف املناهج الدرا�سية.
وهذه �سوف ت�صبح مكونات �إلزامية للتعليم يف اجلامعة .كما
�أن «مناهج الت�أثري» يف كلية الطب تركز على تطوير ال�شخ�صية
والقيم مثلما تركز على التفوق يف العلوم الطبية .هذه الر�ؤية
هي لتخريج �أطباء ي�ؤثرون يف املجتمع ويحولونه كمعاجلني
وباحثني و�أ�ساتذة ودعاة تقدم و�إ�صالح.
�أخرياً ،مثلما �أثبتت من خالل ريادتها يف برنامج ،TAMAM
على اجلامعة �أن تكون �أي�ض ًا رائدة يف علم �أ�صول التدري�س.
و�سوف ي�ساهم ذلك يف بناء الأ�س�س الرتبوية للطالب الذين
يرغبون بتلقي العلم يف اجلامعة لكنهم غري م�ستعدين متام ًا
ملنهجها الدرا�سي ال�صارم عندما يتخرجون من املدر�سة
الثانوية .ومن خالل تلبية حاجات تالميذ ال�صف العا�شر،
وتوفري الفر�صة للذين فوق �سن اخلم�سني لتطوير مهارات
جديدة ومتابعة اهتمامات فكرية جديدة عرب مبادرتها
«جامعة لكبار ال�سن» التي حتظى بتقدير كبري ،وتو�سيع
براجمها التعليمية ال�شعبية على الإنرتنت ،ت�سعى اجلامعة
الأمريكية يف بريوت لتكون منوذج ًا لفر�ص تعليمية عميقة
الأثر للطالب من �سن ال�ساد�سة ع�شرة �إلى �سن اخلام�سة
والت�سعني .هذه الأهداف لن تتحقق ب�سهولة .لكن من
يعود �إلى تاريخ اجلامعة منذ �أ�س�سها دانيال بلي�س يجد �أنها
واجهت تكراراً حتديات يف م�ساعيها لتحويل ذاتها واملنطقة.
علينا مواجهة حتدي قيادة الإبداع يف التعليم امل�ستدام يف
البلدان العربية ،و�سوف ننجح يف مواجهته.
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الهدف ال�سابع ع�شر :تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل
التنمية امل�ستدامة لتحقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة ل�سنة  2030يف املنطقة العربية
رمي جنداوي ،منية براهم ،فيدال بريينجريو
�أهداف التنمية امل�ستدامة طموحة و�شاملة ،تدعو للعمل على عدة
جبهات تنموية .وعلى ر�أ�س هذه الأهداف الق�ضاء على الفقر واجلوع،
احلد من عدم امل�ساواة ،تعزيز احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية،
حماية البيئة ،وتعزيز ال�سالم والعدالة.
يف حني �أدرجت و�سائل تنفيذ الأهداف حتت كل من الأهداف ال�ستة
ع�شر ،لكن مت تخ�صي�ص هدف �أخري ليلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف حتقيق
جميع الأهداف الأخرى� .إنه الهدف ال�سابع ع�شر الذي ين�ص على
تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من �أجل التنمية
امل�ستدامة .وهو يعترب الركيزة الأ�سا�سية للأهداف الأخرى واجلامع
لها من خالل خم�سة عنا�صر �أ�سا�سية هي :التمويل ،التكنولوجيا،
بناء القدرات ،التجارة ،ما ي�سمى بالق�ضايا البنيوية التي ت�شمل
ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات وال�شراكات والبيانات والر�صد وامل�ساءلة.
وعلى هذا النحو ،يجمع الهدف ال�سابع ع�شر كل �أ�صحاب امل�صلحة،
مبا فيهم الدول املتقدمة والنامية وم�ؤ�س�سات القطاع العام والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين .ويتطلب حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر من
كل هذه اجلهات �إجراء حتليل ذاتي ال�سرتاتيجياتها ،ومراجعتها،
جلعلها تتنا�سب مع الو�سائل الالزمة لتنفيذ �أجندة التنمية اجلديدة
لل�سنوات اخلم�س ع�شرة املقبلة.

�سعي املنطقة العربية �إلى عقد �شراكات من �أجل تنفيذ
�أجندة 2030
حتتاج املنطقة العربية �إلى تكثيف جهودها لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة بحلول �سنة  .2030لكن يف البداية من املهم مراجعة
�إطار تطورها .فقد اعتمدت املنطقة العربية تاريخي ًا على الربامج
وامل�ؤ�س�سات احلكومية لتحقيق التنمية ،لكن هذه ال�سيا�سة �أثبتت
حمدوديتها يف القدرة واال�ستمرارية واال�ستدامة والكفاءة .وعلى
رغم �أن �أجندة  2030تن�ص على الدور القيادي للدول يف عملية
التنمية� ،إال �أن عملية تنفيذ هذه الأجندة الطموحة حتتاج �إلى جهود
جميع �أ�صحاب امل�صلحة .ت�ستطيع املنطقة العربية ح�شد ر�ؤو�س
الأموال الب�شرية والطبيعية واملالية واملادية واالجتماعية لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل عقد ال�شراكات والتحالفات
اال�سرتاتيجية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن دعم هذه ال�شراكات ميكن �أن
ي�ساعد يف ن�شر جهود التنمية يف املنطقة بتكاليف �أقل وكفاءة �أكرب.
ي�شمل ال�شركاء ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،احلكومات واجلهات

املانحة والدول املتلقية والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين والأو�ساط الأكادميية وامل�ؤ�س�سات البحثية وجمعيات
قطاع الأعمال .عاملي ًا ،انت�شرت ال�شراكات الإمنائية على مر ال�سنني،
نتيجة لزيادة العوملة ،وارتفاع فر�ص الأعمال يف �أ�سواق الدول النامية
التي تفتقر �إلى البنى التحتية املنا�سبة ،وتقل�ص امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية ،بالإ�ضافة �إلى التح�سن الإجمايل للحوكمة و�إدارة امل�شاريع
يف الدول النامية .وت�أتي هذه ال�شراكات يف �أ�شكال خمتلفة ،ولها مهام
و�أهداف خمتلفة ،لذلك هناك اختالط يف الأداء� .إقليمي ًا ،هناك �أمثلة
و�إن كانت حمدودة على بناء �شراكات ناجحة و�أخرى فا�شلة.
ي�شكل تطوير ال�شراكات الإقليمية فر�صة ميكن للمنطقة العربية
ا�ستغاللها .فلدى الدول العربية الكثري من القوا�سم امل�شرتكة ،مبا يف
ذلك اللغة والثقافة .لكن بني هذه الدول �أي�ض ًا العديد من االختالفات
يف الهيكلني ال�سيا�سي واالقت�صادي ويف توافر املوارد وم�ستوى
الدخل .وهناك اختالف �آخر هو م�ستوى م�شاركة القطاع اخلا�ص
ومنظمات املجتمع املدين.

مراجعة الإمكانات يف املنطقة العربية
يف ما ي�أتي عر�ض ق�صري ي�سلط ال�ضوء على امكانيات تن�شيط
ال�شراكات يف املنطقة العربية كجزء من الهدف ال�سابع ع�شر ولتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.

�شراكات لتمويل التنمية
تعاين الدول العربية من فجوة متويلية كبرية .وت�شري تقديرات
الإ�سكوا �إلى �أن دو ًال عربية خمتارة قد حتتاج �إلى  3.6تريليون
دوالر للو�صل �إلى منو اقت�صادي م�ستدام خالل الفرتة خالل الفرتة
املمتدة بني  2015و ،1 2030و�أن الفجوة املالية �ستكون �أكرب
بكثري لو مت احت�ساب تكاليف ال�صراعات .وتواجه املنطقة العربية،
با�ستثناء الدول الغنية باملوارد� ،صعوبات يف �سد هذه الفجوة من
خالل العمليات الداخلية ،لأ�سبابب متعددة بينها النظم غري الكفوءة
جلمع ال�ضرائب ،والدعم ال�ضخم للأ�سعار ،والنفقات الع�سكرية
الكبرية .ومن �أجل ا�ستكمال �صورة الفجوة املالية ،ينبغي النظر
بتمعن �إلى م�صادر متويل �أخرى ،وال �سيما امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات
الإقليمية البيئية والتحويالت املالية .2وتعترب امل�ساعدات الإمنائية

رمي جنداوي ،رئي�سة ق�سم �سيا�سات الغذاء والبيئة ،منية براهم ،موظفة لل�ش�ؤون االقت�صادية ،فيدال بريجنريو،موظف لل�ش�ؤون االقت�صادية ،يف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (الإ�سكوا)
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امل�صدر :الإ�سكوا ،التقرير العربي للتنمية امل�ستدامة2015 ،

)UNCTAD stat (unctadstat.unctad.org/en (accessed 27 October 2015
)Adapted from ESCWA, Arab integration: a 21st century imperative (Beirut, 2013, E/ESCWA/OES/2013/3

الر�سمية م�صدراً رئي�سي ًا للتمويل يف املنطقة التي ح�صلت على 22
بليون دوالر عام � ،2013أي ما يعادل  60دوالراً للفرد ،لكن مبعظمها
كانت م�ساعدات �إن�سانية ال �إمنائية .تعترب امل�ساعدات الإمنائية
العربية �أي�ض ًا م�صدر متويل مهم ،لكنها تتقلب ب�سبب االعتبارات
ال�سيا�سية وتقلب عائدات النفط .3و�إن نظرنا �إلى االنخفا�ض احلاد
يف اال�ستثمارات ،ت�صبح ال�صورة �أكرث �سواداً ب�سبب عدم اال�ستقرار
احلايل .فقد انخف�ضت اال�ستثمارات الإقليمية البينية املبا�شرة من
 35بليون دوالر عام � 2008إلى  7باليني دوالر فقط عام .4 2011
كما انخف�ضت اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة املخ�ص�صة للمنطقة عام
� 2014إلى  44بليون دوالر� ،أي �إلى �أقل من ن�صف ما كانت عليه عام
( 5 2008النظر ال�شكل ب .)1بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال تزال التحويالت
املالية �إلى املنطقة منخف�ضة ن�سبي ًا ،حيث بلغت  53بليون دوالر عام
 ،6 2015لكنها ت�ستخدم لتمويل التعليم والإ�سكان ب�شكل �أ�سا�سي.
لهذا ينبغي حتديد �أطر عمل مميزة لتمويل التنمية يف املنطقة� .إن
دعم ال�شراكات من �أجل التنمية يوفر فر�صة مهمة للمنطقة �شرط �أن
توفر بيئة �أكرث جاذبية ،مبا يف ذلك اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي.
وميكن لل�شراكات العربية �أن جتمع امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
وال�صناديق ال�سيادية والتنموية ،وال�شركات الكبرية ،من �أجل تنفيذ
�أجندة  2030وتطوير املنطقة.

�شراكات للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
تبذل الدول العربية جهوداً عديدة لتطوير العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وذلك من خالل حت�سني �أنظمتها التعليمية وتعزيز نقل
التكنولوجيا .لكنها ال تزال م�ستخدِمة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
�أكرث من كونها منتجة لها .ووفق ًا ملنظمة اليون�سكو ،ف�إن ن�سبة الإنفاق
على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف املنطقة العربية منخف�ضة جداً

حتى مبقايي�س البلدان النامية .فمعدل الإنفاق املحلي الإجمايل على
البحث والتطوير ال يتعدى  0.2يف املئة� ،أي خم�س معدل الإنفاق
الإجمايل يف الدول النامية و 12يف املئة من معدل الإنفاق العاملي .ويف حال
مل يتم حتفيز الطلب على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل
اقت�صاد واعد� ،سي�ؤدي تدفق العر�ض �إلى البطالة وهجرة الأدمغة.7
ويف ظل تزايد املناف�سة يف ال�سوق العاملية ،ومن �أجل �ضمان منو
اقت�صادي م�ستدام واال�ستفادة الكاملة من اقت�صاد املعرفة ،على
املنطقة العربية �أن تزيد ن�سبة تبنيها للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
لكي تبقى يف طليعة التنمية .وت�ستطيع املنطقة ،من خالل املزيد من
التعاون وال�شراكات يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار� ،أن تتعامل مع
التحديات امل�شرتكة التي تواجهها ،مبا يف ذلك تلك املرتبطة بالتدهور
البيئي وتزايد ندرة املوارد الطبيعية مع انخفا�ض املوارد الر�أ�سمالية.
حتتاج املنطقة العربية �إلى مناخ يحفز على تعزيز ال�شراكات التعاونية
الإقليمية و�آليات التمويل من خالل �إن�شاء حا�ضنات �إقليمية وجممعات
علمية ،و�إعطاء املنح والعقود اخلا�صة لتطوير واكت�ساب العلوم
والتكنولوجياواالبتكار.

�شراكات لتطوير التجارة البينية
تعترب املنطقة العربية من �أقل مناطق العامل تكام ًال اقت�صادي ًا .ووفق ًا
لبيانات م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد) ،مل يتعد
حجم التجارة البينية  9يف املئة من �إجمايل ال�صادرات عام  ،2012على
رغم وجود اتفاقات جتارية عديدة مت التوقيع عليها ،مبا يف ذلك اتفاقية
�أغادير ( ،)2004ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ()2005
وال�سوق امل�شرتكة لدول جمل�س التعاون اخلليجي ( .)2008ومع
�أن التجارة البينية و�إن�شاء �أ�سواق كبرية من خالل التكتالت التجارية
الإقليمية تدعم النمو االقت�صادي ،فهناك تقدم �سريع لدول املنطقة

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

للتكتل مع بقية املناطق والدول ،وذلك يعود �إلى �أ�سباب �سيا�سية
واقت�صادية عديدة .وميكن للتكتالت التجارية وال�شراكات التجارية
اخلا�صة �أن تدفع الدول العربية �إلى اتباع ا�سرتاتيجيات للنمو املرتكز
على الت�صدير ،والذي قد ي�شكل �أحد املحركات الرئي�سية للتنمية يف
املنطقة ،خللق فر�ص عمل وللتخفيف من حدة الفقر.

�شراكات من �أجل ثورة البيانات
لتحقيق �أجندة  ،2030ينبغي على �صانعي ال�سيا�سة مراقبة التقدم
املحرز يف تنفيذ الأجندة وا�ستخدام البيانات ك�أداة لر�سم �سيا�ساتهم .يف
الوقت احلايل ،القدرات الإح�صائية يف معظم الدول العربية غري كافية،
مما ي�شكل حتدي ًا للعديد من الدول واملنظمات الإقليمية يف حتديد
خطوط الأ�سا�س وو�ضع مقا�صد وم�ؤ�شرات �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وكذلك تعزيز القدرات الإح�صائية ومراجعة الأطر امل�ؤ�س�سية .8وميكن
للدول العربية اال�ستفادة من ال�سبعني �شريك ًا �ضمن مبادرة ال�شراكة
العاملية لبيانات التنمية امل�ستدامة ،التي �أطلقت يف �أيلول (�سبتمرب)
 2015لدعم الدول يف حتقيق وقيا�س التقدم املحرز يف التنمية
امل�ستدامة .9وتهدف هذه املبادرة ب�شكل خا�ص �إلى حت�سني ا�ستخدام
البيانات ،و�سد ثغرات البيانات وت�سهيل احل�صول عليها ،وح�شد
الإرادة ال�سيا�سية واملوارد ،بدعم من �أكرث من  70حكومة ومنظمات
املجتمع املدين ومنظمات دولية و�شبكات خرباء.
ميكن للدول العربية �أن ت�ستفيد ب�شكل كبري من الدعم التقني واملادي
ل�شركاء التنمية يف هذه املبادرة لتطوير �أنظمتها الإح�صائية وا�ستيفاء
املعايري الدولية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن للمنطقة �أن ت�ستفيد من
�إن�شاء مر�صد �إقليمي للتنمية امل�ستدامة 10لر�صد التقدم املحرز يف عملية
التنمية ،وذلك على خطى االحتاد الأوروبي ومنطقة �شمال املتو�سط.

ال�شراكات بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص
اعتمدت ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص تقليدي ًا على �إدارة
القطاع اخلا�ص ومتويله مل�شاريع حكومية ،مما ي�سمح بتقا�سم
املخاطر و�إمكانية اال�ستفادة من املهارات الإدارية واخلربات واالبتكار
والكفاءة يف القطاع اخلا�ص .يف ظل هيكل ال�شراكة بني القطاع العام
والقطاع اخلا�ص ،ميكن حتقيق مكا�سب يف الكفاءة من خالل ا�ستخدام
املناف�سة على امل�شرتيات العامة والت�شغيل وال�صيانة عندما يتم التنفيذ
عرب �شركات خا�صة .لكن ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
حمدودة يف الدول العربية ،كما يظهر يف ال�شكل ب.2
ارتكزت م�شاريع ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �أ�سا�س ًا على
القطاعات الأقل ا�سرتاتيجية وتنظيم ًا لأنها �أكرث جاذبية وربح ًا للقطاع
اخلا�ص .وت�شكل اال�ستثمارات يف قطاعي النقل واالت�صاالت ح�صة
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م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تطوير البنى
التحتية2013 - 1990 ،
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كبرية من �إجمايل اال�ستثمارات خالل الفرتة  ،2013 – 1990يف حني
تدنى اال�ستثمار يف القطاعات املولدة لفر�ص العمل وب�شكل �أ�سا�سي يف
ا�ستخراج املواد اخلام وال�صناعات التحويلية .وميكن معاجلة ذلك
من خالل ت�ضافر اجلهود الوطنية والإقليمية واال�ستخدام الكفوء
للم�ساعدات الدولية املتاحة.
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الوقاية من املر�ض من خالل البيئات ال�صحية:
تقييم العبء املر�ضي الناجم عن املخاطر البيئية يف البلدان العربية
مازن ملكاوي وبا�سل اليو�سفي

قدرت منظمة ال�صحة العاملية �سنة  2016العبء املر�ضي العاملي
الناجت من خماطر بيئية بنحو  19يف املئة ،و�أن التدهور البيئي
يت�سبب ب�أكرث من � 420ألف حالة وفاة مبكرة �سنوي ًا يف املنطقة
العربية ،مبا ميثل  20يف املئة من عدد الوفيات الكلي .و�إذا احت�سبنا
حاالت الوفاة والعجز كليهما ،ف�إن العرب يخ�سرون �سنوي ًا نحو
 24مليون �سنة عمر معدلة ب�سبب العجـز (من �سنوات العمر
امل�صححة باحت�ساب مدد العجز (Disability Adjusted Life
ّ
 )Year - DALYsنتيجة التدهور البيئي .وللأ�سف ،ف�إن هذا الرقم
يكون �أعلى ب�شكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بالأطفال دون
�سن اخلم�س �سنوات ،حيث يرتفع �إلى  26يف املئة من جمموع
الوفيات امل�سجلة .وتختلف البلدان العربية كثرياً من حيث ظروفها
االجتماعية االقت�صادية والدميوغرافية والبيئية وال�صحية ،وتبع ًا
لذلك تتفاوت نتيجة هذا العبء املر�ضي البيئي كما هو مو�ضح يف
ال�شكل ب .1
�شهد العقد الأخري حتو ًال من انت�شار الأمرا�ض املعدية والطفيلية
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تر�سم التنمية امل�ستدامة �سيناريوهات م�شرقة حول املنافع املتبادلة
وتقدم فوائد �شبه فورية من خالل الت�صدي لق�ضايا ال�صحة واملناخ
والبيئة ب�شكل متكامل .كما توفر �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ،مبقاربتها ال�شمولية  ،فر�ص ًا ملمو�سة لتخفي�ض العبء
املر�ضي الناجم عن عوامل اخلطر البيئية ،وت�ساهم يف «�ضمان
حياة �صحية ورفاهية للجميع من كل الأعمار» .لذلك ف�إن �صنّاع
ال�سيا�سة يف قطاع الرعاية ال�صحية والعاملني يف احلقل ال�صحي
مدعوون �إلى الت�سلح بالأدلة التي تربز االحتياجات وتثبت ما
ميكن حتقيقه على �أر�ض الواقع من �أجل تعزيز التنمية امل�ستدامة
وبناء املجتمعات ال�صحية املعافاة.

400

الوفيات لكل  100.000ن�سمة

لو �أدركنا كم من الأمرا�ض والعلل ميكن الوقاية منها عن طريق �إدارة
املخاطر البيئية ،الندفعنا �أكرث يف دعم التدابري ال�صحية الوقائية من
خالل ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والتدخالت والتقانات واملعارف
املتاحة .هذا �صحيح عموم ًا يف ما يتعلق با�ستدامة التنمية يف
معظم بلدان العامل ،لكنه �أكرث �أهمية يف البلدان العربية حيث
خماطرنا البيئية �أعلى ومعدالت التنمية �أبط�أ.

ال�شكل ب 1

الوفيات ال�سنوية املرتبطة بالتدهور البيئي

1

والغذائية �إلى انت�شار الأمرا�ض غري ال�سارية والإ�صابات ،لي�س فقط
من حيث مدى ت�أثري املخاطر البئية ولكن �أي�ض ًا من حيث العبء
الإجمايل .ويرجع هذا التحول �أ�سا�س ًا �إلى انخفا�ض املخاطر البيئية
التي تثري تف�شي الأمرا�ض ال�سارية ،فعلى �سبيل املثال ازدادت
ن�سبة النا�س الذين ت�صلهم املياه الآمنة وخدمات ال�صرف ال�صحي
املح�سنة ،وانخف�ضت ن�سبة الأ�سر التي كانت ت�ستخدم الوقود
ال�صلب للطهي .ويف ما يخ�ص العبء املر�ضي الإجمايل ب�شكل عام،
فقد ازدادت الأمرا�ض غري ال�سارية عاملي ًا كما هي احلال يف معظم
البلدان العربية ح�سبما هو مو�ضح يف ال�شكل ب .2
وعلى غرار بقية مناطق العامل ،ت�شتمل الأمرا�ض الرئي�سية والأكرث
ارتباط ًا بالبيئة يف البلدان العربية على� :أمرا�ض القلب وال�شرايني
ووالأوعية الدموية ،و�أمرا�ض الإ�سهال ،والتهابات اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي و�أمرا�ض ال�سرطان والإ�صابات غري املتعمدة� .أما املخاطر
البيئية الرئي�سية التي ت�سبب هذه املجموعات من الأمرا�ض فهي
ت�شمل تلوث الهواء اخلارجي والداخلي  ،ونق�ص توفري املياه الآمنة
وخدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�شخ�صية ،والتعر�ض املتزايد
للنفايات واملواد الكيميائية ال�ضارة ،وخماطر حوادث ال�سري.
�إن التعر�ض للمخاطر البيئية من املحددات الرئي�سية لل�صحة
العمومية عرب دورة حياة الإن�سان .وتظهر �ضخامة العبء

مازن ملكاوي ،م�ست�شار التعر�ضات ال�صحية البيئية يف املركز الإقليمي ل�صحة البيئة ( )CEHAالتابع ملنظمة ال�صحة العاملية ،والدكتور با�سل اليو�سفي مدير املركز.

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
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�أ�سباب الوفاة التي تعزى �إىل البيئة يف البلدان العربية والعامل
يف العامل

يف البلدان العربية
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�إ�صابات

�أمرا�ض �سارية

املر�ضي الناجم عن هذه املخاطر املتعددة ب�أنه ال ميكن الت�صدي
لهذه املخاطر وما ينتج عنها من تداعيات �صحية كل على حدة.
فمن ال�ضروري هنا اعتماد وتنفيذ «منهجية �إيكولوجية ـ �صحية
متكاملة» ،تعرتف بالعالقات املعقدة بني العوامل البيولوجية
وال�سلوكية والبيئية واالجتماعية والتنموية.
من الوا�ضح �أن تخفي�ض العبء املر�ضي الناجم عن املخاطر البيئية
ممكن متام ًا من خالل تدخالت وتدابري منخف�ضة الكلفة .لكن لكي
تكون هذه التدابري �أكرث فعالية وا�ستدامة ،ف�إنه يجب ت�صميمها
وتنفيذها على نحو بيئي ـ �صحي �شمويل متكامل .تقدم حماية
البيئة من�صة وقائية قوية حلماية �صحة العموم واملجتمعات
والأفراد .حيث ميكن اتخاذ العديد من التدابري اال�ستباقية والفوري ًة
لتخفي�ض العبء املر�ضي الناجم عن املخاطر البيئية .ومن الأمثلة
على ذلك تخزين املياه املنزلية ب�شكل �أكرث �سالمة والرتويج لتدابري
نظافة �شخ�صية �أف�ضل ،وا�ستعمال وقود �أنظف وطاقة �أكرث �أماناً،
وا�ستخدام و�إدارة املواد ال�سامة يف املنزل ويف مكان العمل بحر�ص
�أكرب ،واعتماد �أ�ساليب م�أمونة لل�صحة وال�سالمة املهنية يف �أماكن
العمل .وبناءاً عليه ،ف�إن الإجراءات والتدابري التي تتخذها قطاعات
انتاجية وخدمية مثل الطاقة والنقل والبلديات والزراعة وال�صناعة،
بالتعاون مع قطاع ال�صحة ،هي حيوية وهامة يف الت�صدي لأ�سباب
اعتالل ال�صحة العامة ذات امل�سببات البيئية .فالإجراءات ال ت�أتي
من قطاع ال�صحة العمومية وحده ،بل من جميع القطاعات الأخرى
التي ت�ؤثر يف املحددات البيئية لل�صحة .و�إن العمل اجلماعي املن�سق
واملت�آزر يف و�ضع �سيا�سات �صحية وبيئية وتنموية يعزز حتقيق
تقدم جذري يف �صحة االن�سان ورفاهه وجودة حياته من خالل
�إر�ساء منافع اجتماعية واقت�صادية م�شرتكة ومتنوعة.

�أمرا�ض غري �سارية

يتوقع بحلول العام � 2050أن يعي�ش  68يف املئة (نحو  646مليون
ن�سمة) من �سكان العامل العربي يف مناطق ح�ضرية تتميز غالب ًا
بازدحام مروري وهواء ملوث و�سكن �سيىء وفقر بخدمات املياه
وال�صرف ال�صحي� ،إ�ضافة �إلى خماطر �صحية بيئية �أخرى مبا فيها
تلك املرتبطة مبكان العمل ( وي�شار هنا �إلى �أنه يف العام  2014كان
نحو  51يف املئة من �سكان املنطقة العربية ميار�سون �أن�شطة عمل
ال�شكل ب 3

العبء املر�ضي الإجمايل حم�سوب ًا ب�سنوات العمر
امل�صححة باحت�ساب مدد العجز ()DALYs
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اجلدول 1

�أولويات وتدخالت بيئية لتخفي�ض العبء املر�ضي يف البلدان العربية

املر�ض
�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية
�أمرا�ض الإ�سهال
التهابات اجلهاز التنف�سي

املياه ،ال�رصف ال�صحي والنظافة ال�شخ�صية ،املمار�سات الزراعية ،تغري املناخ.
تلوث الهواء املنزيل واخلارجي ،دخان التبغ غري املبا�رش.

االن�سداد الرئوي املزمن

تلوث الهواء املنزيل ،تلوث الهواء اخلارجي ،التعر�ض للغبار يف مكان العمل.

�إ�صابات حوادث الطرق

جماالت التدخالت البيئية الرئي�سية
تلوث الهواء املنزيل واخلارجي ،دخان التبغ غري املبا�رش ،التعر�ض للر�صا�ص ،ظروف العمل املجهدة ،العمل
باملناوبة.

ت�صميم الطرق ،تخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي ،كثافة حركة املرور يف مناطق التطوير حيث م�شاريع كربى للبنى التحية.

اقت�صادية ،ويف عديد من البلدان يتم ت�شغيل ه�ؤالء العمال ب�شكل
غري �آمن ويف ظروف عمل خطرة ومهينة)� .إن �إعادة متو�ضع قطاع
ال�صحة العامة للعمل ب�شكل �أكرث تن�سيق ًا يف تطوير �سيا�سات
ال�صحة الوقائية الفعالة مع القطاعات املعنية املختلفة و�ضمنها،
هي اخلطوة ال�صحيحة الأولى ملواجهة الأخطار وامل�سببات البيئية
للأمرا�ض والإ�صابات وتقلي�ص �أعباء املرا�ضة العاملية.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى احلاجة امللحة يف منطقتنا ملعاجلة
الت�أثريات املبا�شرة وغري املبا�شرة للمخاطر البيئية ،النا�شئة
منها واملقبلة ،مثل تغري املناخ وتدهور النظم الإيكولوجية
وخ�سارة التنوع البيولوجي� ،إذ �إن هذه املخاطر مهي�أة لت�صبح
من �أ�صعب التحديات التي �ستواجهها الأجيال العربية يف العقود

املقبلة .وب�سبب العبء الثقيل الناجم عن عوامل املخاطر البيئية
العكو�سة �أو القابلة للتخفيف واملتعلقة بالأمرا�ض ال�سارية
وغري ال�سارية يف املنطقة العربية ،ونظراً لتوفر تدخالت وتدابري
منا�سبة الكلفة لل�صحة البيئية ،فمن ال�ضروري اعتماد منهجية
تعا�ضدية متعددة الإخت�صا�صات و�إتاحة املوارد الالزمة لدفعها
�إلى الأمام من �أجل الوقاية من هذه املخاطر والتقليل من مفاعيلها
ومكافحتها.

مالحظة

1 .1البيانات م�أخوذة من تقرير «الوقاية من املر�ض من خالل بيئات �صحية:
تقييم عاملي للعبء املر�ضي الناجت من خماطر بيئية» ،منظمة ال�صحة
العاملية ،جنيف2016 ،
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التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

تركز هذه الورقة على هدف التنمية امل�ستدامة الثالث� ،أو الهدف  ،)SDG3( 3الذي يدعو البلدان �إىل «�ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية
يف جميع الأعمار» .وتعك�س املقا�صد املحددة لهذا الهدف تو�سع ًا ملحوظ ًا يف ا ألجندة ال�صحية ال�سابقة ل ألهداف الإمنائية للألفية ( .)MDGsففي حني حددت
أ�هداف ا أللفية املعايري ا إلر�شادية ل�صحة الأم والطفل ولعدد من ا ألمرا�ض ال�سارية مثل ا إليدز واملالريا ،تب ّنى الهدف  3اجلديد توجه ًا �أكرث �شمولية يدعو إ�ىل
االهتمام بجميع ا ألمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية (مبا يف ذلك �أمرا�ض ال�صحة النف�سية) ،والوفيات وا إل�صابات الناجمة عن حوادث ااملرور ،و إ��ساءة ا�ستعمال املواد
(تعاطي املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�رض بال�صحة) ،واملخاطر البيئية ،با إل�ضافة إ�ىل �صحة ا ألم والطفل .ويدعو الهدف  3إ�ىل �ضمان ح�صول اجلميع
على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�سية وا إلجنابية ،و إ�ىل حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة من أ�جل �ضمان تطبيق مبد�أ ا إلن�صاف.
ويقرتح هذا الهدف اجلديد أ�ربع «و�سائل تنفيذ» تتعلق مبكافحة التبغ ،ودعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات وا ألدوية ،وزيادة التمويل وتطوير وتدريب
القوة العاملة يف قطاع ال�صحة ،وتعزيز القدرات يف جمال ا إلنذار املبكر و�إدارة املخاطر ال�صحية الوطنية والعاملية.
على رغم أ�ن ال�صحة ترتبط ب�شكل وا�ضح بهدف واحد من أ�هداف التنمية امل�ستدامة الـ 17التي أ�قرتها الأمم املتحدة عام  ،2015هو الهدف  ،3ف�إن حتقيق
مقا�صد هذا الهدف يعتمد بقوة على حتقيق الأهداف الأخرى التي تتعلق بالعوامل االجتماعية والبيئية وال�سيا�سية التي ت�ؤثر على ال�صحة .بكالم آ�خر ،التقدم
يح�سن ال�صحة والرفاهية ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش وي�ساهم يف حتقيق الهدف .3
نحو حتقيق أ�ي هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة ِّ
لكن هل العامل العربي جاهز لتحقيق مقا�صد الهدف 3؟
تثبت التجارب ال�سابقة ،كما الأحداث احلالية� ،أن التحديات التي حتول دون حتقيق هذه املقا�صد كثرية ومت�شعبة .فقد حققت البلدان العربية إ�جناز ًا متباين ًا
يف ما يتعلق با ألهداف ا إلمنائية للألفية ال�ستة املرتبطة بال�صحة ،مع حتقيق النجاح الأكرب يف جمال �صحة ا ألم والطفل .ويرجح �أن ت�ستمر هذه التباينات مع
الأجندة اجلديدة لأهداف التنمية امل�ستدامة ،كما أ�ن نق�ص البيانات املوثوقة قد يعيق عملية مراقبة التقدم نحو حتقيق هذه املقا�صد.
وي�شكل النزاع يف املنطقة العربية عقبة كبرية يف طريق التقدم نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .ف أ�كرث من  10دول من �أ�صل  22دولة عربية ترزح �إما
املهجرين .ويفتقر كثري من مواطني الدول العربية إ�ىل حقوق
حتت االحتالل و�إما حتت وط�أة احلروب �أو النزاعات .وت�ؤوي املنطقة ع�رشات ماليني الالجئني �أو َّ
أ��سا�سية ،كامل�شاركة ال�سيا�سية وحرية التعبري وحتى حرية التنقل من مكان اىل آ�خر .وتعاين معظم الدول العربية من عدم اال�ستقرار� ،أو جتاور دو ًال تعاين
من عدم اال�ستقرار� ،أكرث من أ�ي منطقة �أخرى يف العامل.
وتبدو النظم الإيكولوجية الداعمة ل�صحة ا إلن�سان يف املنطقة العربية ه�شة جداً ،خ�صو�ص ًا اذا �أخذنا يف االعتبار العوامل امل�سببة لتغري املناخ .ويعاين  12بلد ًا
عربي ًا من ندرة حادة يف املياه ،ومن املتوقع �أن يزداد هذا العدد خالل العقود املقبلة .كما ينت�رش الت�صحر يف كثري من البلدان العربية حيث تعتمد معي�شة أ�عداد
كبرية من ال�سكان على ا ألرا�ضي الزراعية .بالإ�ضافة اىل ذلك ،ي�شكل تلوث الهواء ،الداخلي واخلارجي على حد �سواء ،م�صدر قلق حقيقي يف املدن العربية
الكربى .إ�ن اخل�سارة امل أ��سوية ال�رسيعة للنظم ا إليكولوجية الداعمة للحياة ال تعيق إ�حراز تقدم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة فح�سب ،بل تهدد حتى وجود
املجتمعات والبلدان العربية.
املطلوب إ�طار عملي لل�رشاكة بني الدول العربية يروج للت�شارك يف املوارد واخلربات ،كما ي�شجع الت�ضامن من �أجل حتقيق الهدف  3و�أهداف التنمية امل�ستدامة
كافة ،ومن �أجل التغلب على التحديات املت�شابكة واملت�شعبة التي تتعلق بهذه ا ألهداف.
يف ما ي�أتي نقرتح �أربع تو�صيات لتحقيق هذا الهدف:
�أوالً ،على كل بلد عربي أ�ن يتبنى مقا�صد خمتلفة للهدف  ،3بناء على �أدائه ال�سابق وواقعه احلايل و�أدائه املتوقع يف املدى القريب .تجُ مع املعلومات وفق
اجلن�س والعمر والعرق واجلن�سية ح�سب احلالة .ويجب ت�شكيل جمموعات عمل وطنية و�إقليمية تعمل على م ؤ��رشات �صحية حمددة ،من �أجل تعزيز التعاون
والدعم عرب البلدان العربية املختلفة لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.
ثانياً ،على البلدان العربية ،خ�صو�ص ًا ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،أ�ن تركز على حت�سني نظم ال�صحة العامة لتحقيق مقا�صد الهدف  .3فال ميكن
حتقيق أ�ي من هذه املقا�صد ال�صحية من دون نظام �صحي موثوق و أ�داء متقدم يف ال�صحة العامة ي�شمل نظم ر�صد ومراقبة لقيا�س التقدم املحرز .وتتطابق
هذه املقا�صد مع ما و�صفه املكتب ا إلقليمي ل�رشق املتو�سط يف منظمة ال�صحة العاملية بوظائف ال�صحة العامة يف املنطقة.
ثالثاً ،على العاملني يف املجال ال�صحي �أن يتبنوا مقاربة �أفقية �شمولية للق�ضايا ال�صحية ،بد ًال من املقاربة العمودية لكل مر�ض على حدة .ويقت�ضي االرتباط
الوا�ضح بني الهدف  3و�أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى �أن يطور العاملون يف املجال ال�صحي و أ��صحاب القرار ال�سيا�سي ا�سرتاتيجيات �شاملة و أ�طر ًا تعزز
التعاون بني خمتلف الوكاالت وعرب القطاعات كافة.
رابعاً ،على العاملني يف املجال ال�صحي أ�ن يدركوا تالقي الهدف  )SDG13( 13و أ�هداف م ؤ�متر تغري املناخ  COP21يف دعم الهدف  3اخلا�ص بال�صحة .إ�ن
حتقيق مقا�صد الهدف  13حول تغري املناخ �سي�سهل ب�شكل كبري العمل لتحقيق مقا�صد الهدف .3
يف اخلتام ،ومع الأخذ بعني االعتبار الأداء ال�سابق والتحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية احلالية ،ميثل ال�سعي لتحقيق مقا�صد الهدف  3فر�صة لإيجاد هدف
جامع جلميع البلدان العربية كي تتعاون على بناء نظم �صحية مرنة ،وتخفي�ض الوفيات وا إل�صابات الناجمة عن أ�مرا�ض وظروف متعددة ،وحت�سني �صحة
النا�س ورفاههم ،خ�صو�ص ًا يف البلدان الأكرث فقراً .ان للهدف  3إ�مكانية كبرية ليكون مبثابة ج�رس �إىل ال�سالم وال�رشاكة وامل�ساواة بني البلدان العربية.
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بحثية
الق�سم 1
ورقة

ال�صحة

 .Iمقدمة
وقع قادة العامل بحلول نهاية العام  2015على اتفاقية
باري�س حول تغري املناخ ،وقبلها على �أهداف التنمية
امل�ستدامة التي حددت تطلعات طموحة للق�ضاء على الفقر
املدقع وحماية كوكب الأر�ض و�ضمان االزدهار للجميع
( .)UN General Assembly, 2015ولقد راقبت عدة
وكاالت للأمم املتحدة عملية اجماع الدول التي �أدت �إلى
التو�صل �إلى هذين الإتفاقني)Yamey et al., 2014( .
ويطرح هذان الإتفاقان �أجندات (برامج) تنمية وا�ستدامة
طموحة من املتوقع �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف ال�سيا�سات
العاملية والإقليمية خالل العقود املقبلة .على العاملني يف
املجال ال�صحي و�أ�صحاب القرار ال�سيا�سي �أن يولوا اهتمام ًا
وثيق ًا بهذه الأجندات� ،إذ من املرجح �أن حتدد كيفية تدفق
املوارد والر�أ�سمال والإهتمام ال�سيا�سي على امل�ستويات
العاملية والإقليمية واملحلية كافة .لقد �سبقت هذه الأهداف
الأهداف الإمنائية للألفية ( )MDGsالتي اقرتحت �أهداف ًا
تنموية وحددت نهاية العام  2015موعد ًا نهائي ًا لتحقيقها
( ،)UN General Assembly, 2000وهي بدورها �أدت
دور ًا هام ًا يف ح�شد الر�أ�سمال ال�سيا�سي واملايل الالزم للعمل
على حتقيقها (.)Brende and Hoie, 2014
ت�ضمنت الأهداف الإمنائية للألفية �ستة مقا�صد مرتبطة
بال�صحة� ،أظهرت فيها البلدان العربية اجناز ًا متباين ًا (UN
� .)and LAS, 2013إقليمي ًا ،حتقق النجاح الأكرب يف جمال
حت�سني �صحة الأم والطفل ( ،)Iqbal et al., 2014مع
حتقيق مكا�سب متوا�ضعة يف الت�صدي للأمرا�ض ال�سارية

( .)MDG monitor, 2015ويعود �سبب هذا التباين
بني البلدان العربية الى عاملني ا�سا�سني :وفرة املوارد
واال�ستقرار ال�سيا�سي داخل البلدThe Arab NGO( .
 .)Network For Development, 2010فقد �أخفقت
الدول العربية الأكرث فقر ًا وغري امل�ستقرة �سيا�سي ًا يف
حتقيق مقا�صدها ،وحققت البلدان ذات الدخل املتو�سط
تقدم ًا �أكرب� ،أما البلدان الغنية ،خ�صو�ص ًا يف اخلليج ،فقد
جتاوزت املقا�صد ب�أ�شواط كبرية (.)UN and LAS, 2013
ونالحظ تباينات كبرية داخل البلد الواحد ،خ�صو�ص ًا بني
�سكان الأرياف واملدن ،وبني املناطق الأكرث فقر ًا والأكرث
ثراء ( .)UN and LAS, 2013وارتبط التقدم باجتاه
هذه املقا�صد ال�صحية مبدى حتقيق الأهداف التنموية
الأخرى ،كالق�ضاء على الفقر املدقع ،وحتقيق تعميم
التعليم الإبتدائي ،وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،وكفالة
اال�ستدامة البيئية.
متثل �أهداف التنمية امل�ستدامة تو�سع ًا ملحوظ ًا للأهداف
الإمنائية للألفية ،لكنها تختلف عنها بنقطة �أ�سا�سية �أال
وهي نقطة الإرتكاز .ففي حني ركزت الأهداف الإمنائية
للألفية على �إر�ساء بنية حتتية لدعم احلاجات الأ�سا�سية يف
البلدان الفقرية ،تركز �أهداف التنمية امل�ستدامة على �أهداف
تنموية طموحة جلميع البلدان ،الغنية والفقرية على حد
�سواء ( .)Kroll, 2015هناك بالت�أكيد قيمة �سيا�سية يف
ح�شد الت�ضامن العاملي حول جمموعة من الأهداف التنموية
املهمة جلميع البلدان ،لكن حماوالت التعميم هذه ت�صطدم
با�ستثناءات معينة .فكثري من البلدان العربية متثل
ا�ستثناء وا�ضح ًا للقاعدة� ،إذ �إن �أكرث من  10دول عربية ترزح
�إما حتت االحتالل �أو تعاين من حروب �أو نزاعات ،وت�أوي
املنطقة ع�شرات ماليني الالجئني �أو املهجرين داخلي ًا ،كما
يفتقر الكثري من مواطني الدول العربية �إلى حقوق �أ�سا�سية
كامل�شاركة ال�سيا�سية وحرية التعبري �أو حتى حرية التنقل
من مكان الى �آخر ( .)EL-Zein et al., 2016وتعاين معظم
الدول العربية من عدم الإ�ستقرار� ،أو جتاور دو ًال تعاين من
عدم الإ�ستقرار �أكرث من �أي منطقة يف العامل .فقد تربعت
�أربع دول عربية ،هي العراق و�سورية وليبيا واليمن ،على
ر�أ�س قائمة الدول «الأكرث ه�شا�شة» يف «م�ؤ�شر الدول
اله�شة» للعام  ،)Messner et al., 2015( 2015مما
يعك�س حالة عدم ا�ستقرار معقدة ومتفاقمة يف املنطقة،
ت�ؤثر بدورها ب�شكل خطري على ا�سرتاتيجيات التنمية.
نعطي مثا ًال على ذلك الأولويات التنموية يف الأردن و�سورية
اجلارتني :الأول بلد م�ستقر ن�سبي ًا على رغم احتوائه عدد ًا
كبري ًا من الالجئني ،والثاين يعي�ش حرب ًا �أهلية �ضارية
وعدم ا�ستقرار �سيا�سي و�ضرر ًا يف البنية التحتية ونزوح ًا
جماعي ًا لل�سكان .ت�شكل التباينات الوا�سعة يف املوارد

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
واالقت�صاد والإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي بني الدول العربية
حتدي ًا هائ ًال .وتدعو متطلبات املنطقة �إلى مقاربات متنوعة
ومرتابطة ت�أخد بعني الإعتبار حالة املنطقة الفريدة ،وذلك
من �أجل دوزنة �أجندة �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة
 2030لتالئم هذه املتطلبات.
تركز هذه الورقة على الهدف  )SDG3( 3اخلا�ص بال�صحة
والرفاه ،لكنها تقدم عر�ض ًا وحتلي ًال لأهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى و�أثرها املحتمل على النظم وال�سيا�سات
ال�صحية يف املنطقة العربية .وهي تهدف ب�شكل خا�ص �إلى
تقدمي هذه الأهداف �ضمن ال�سياق ال�سيا�سي والإجتماعي
والإقت�صادي اخلا�ص باملنطقة .و�سوف ُي�سلط ال�ضوء على
�أهمية تبني مقاربة �إيكولوجيـة متكاملة لل�صحـة (�أي
نهج وحدة النظام البيئي و�صحة الإن�سان (ecosystem
 ،)approachت�أخذ بعني الإعتبار ترابط الهدف  3مع
بقية �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وجهود احلد من تغري
املناخ وتخفيف �آثاره التي اقرتحتها اتفاقية باري�س .وتدعو
اخلامتة جميع العاملني يف ال�صحة �إلى تبني مقاربة تعتمد
ال�صحة العامة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ف�ض ًال
عن تو�صيات �إ�ضافية لت�سهيل تنفيذ مثل هذه الأجندة
الإقليمية الطموحة.

 .IIالهدف  3واملنطقة العربية
يدعو هدف التنمية امل�ستدامة الثالث (الهدف  )3جميع
البلدان �إلى «�ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية
وبالرفاهية يف جميع الأعمار» .وتعك�س املقا�صد املحددة
لهذا الهدف تو�سع ًا كبري ًا يف الأجندة ال�صحية ال�سابقة
للأهداف الإمنائية للألفية .ففي حني حددت الأهداف
الإمنائية للألفية املعايري الإر�شادية ل�صحة الأم والطفل،
ولعدد من الأمرا�ض ال�سارية مثل الإيدز واملالريا ،تبنى
الهدف  3اجلديد توجه ًا �أكرث �شمولية يدعو �إلى االهتمام
بجميع الأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية (مبا يف ذلك
�أمرا�ض ال�صحة النف�سية) ،والوفيات والإ�صابات الناجمة
عن حوادث املرور ،و�إ�ساءة ا�ستعمال املواد (تعاطي املخدرات
وتناول الكحول على نحو ي�ضر بال�صحة) ،بالإ�ضافة �إلى
�صحة الأم والطفل .ويدعو الهدف � 3إلى �ضمان ح�صول
اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�سية والإجنابية،
و�إلى حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة من �أجل �ضمان
تطبيق مبد�أ الإن�صاف .ويدرج اجلدول  1مقا�صد الهدف
 3اخلا�صة بال�صحة والرفاه� ،إ�ضافة �إلى جدول فرعي حول
«و�سائل التنفيذ» املقرتحة.
كما ذكر �أعاله ،تتفاوت �صورة �صحة ال�سكان بني البلدان

العربية ،وتعك�س �إلى حد كبري العوامل ال�سياقية التي
حتيط بها (مثل النزاعات وال�صراع ال�سيا�سي وعدم امل�ساواة
االقت�صادية وندرة املوارد) .وقد �أ�شار مقداد وزمال�ؤه
(� )2014إلى هذه االختالفات ال�صحية يف بحث حديث
ن�شرته جملة «الن�ست» الطبية ،م�ستعملني �سنوات العمر
امل�صححة باحت�ساب ُمدد العجز ( )DALYsلقيا�س عبء
املر�ض .و�صنف هذا البحث البلدان العربية يف ثالث فئات:
بلدان مرتفعة الدخل وبلدان متو�سطة الدخل وبلدان
منخف�ضة الدخل بناء على م�ؤ�شرات اقت�صادية معينة.
ويحدد اجلدول  2الهموم ال�صحية اخلم�سة الأوائل �ضمن
كل فئة.
ي�سلط اجلدول  2ال�ضوء على التباينات بني الدول يف
النتائج والأولويات ال�صحية .فلقد �سيطرت البلدان املرتفعة
الدخل على الأمرا�ض ال�سارية ،وتكافح حالي ًا للتخل�ص
من �إ�صابات حوادث املرور والأمرا�ض غري ال�سارية مبا
فيها ال�صحة العقلية .وتواجه البلدان املتو�سطة الدخل،
والتي متر حالي ًا بحالة حتول وبائي ،عبئ ًا مر�ضي ًا مزدوج ًا
مع مكافحتها معدالت عالية من الأمرا�ض ال�سارية وغري
ال�سارية .اما البلدان املنخف�ضة الدخل فما زالت تكافح
الأمرا�ض ال�سارية التي تهيمن على �أولوياتها ال�صحية،
�إ�ضافة �إلى معدالت عالية من وفيات الأمهات والر�ضع.
ويعر�ض اجلدول  3ب�شكل �أو�ضح هذه الفوارق ال�صحية
بني البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتو�سط
املنخف�ض والبلدان ذات الدخل املتو�سط الأعلى والبلدان
املرتفعة الدخل (وفق ت�صنيف البنك الدويل يف متوز /
يوليو  )2016يف ما يتعلق بكل من مقا�صد الهدف .3
(�إح�صاءات ال�صحة العاملية � ،2016إح�صاءات املر�صد
ال�صحي العاملي.)2016 ،
يقدم اجلدول  3نتائج ح�سا�سة ومهمة:
•يو�ضح اجل��دول مبزيد من التف�صيل م��دى عدم
امل�����س��اواة يف منطقة تتقا�سم العديد م��ن القيم
التاريخية والثقافية والدينية.
•�أداء البلدان املنخف�ضة الدخل �سيئ ج��د ًا ،وهي
بعيدة كل البعد عن حتقيق �أي من مقا�صد الهدف
 3ال�صحية .ويف املقابل ،حققت البلدان املرتفعة
الدخل جميع املقا�صد وجتاوزتها با�ستثناء مقا�صد
الأمرا�ض غري ال�سارية و�إ�صابات حوادث املرور .وتقع
بني هاتني الفئتني البلدان ذات الدخل املتو�سط
املنخف�ض والبلدان ذات الدخل املتو�سط الأعلى ،مع
تفاوتات وا�سعة يف ما بينها.
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الق�سم 1
ورقة

مقدمة
ال�صحة

•قد تكون البيانات متوافرة لكثري من املقا�صد ،وغري
متوافرة لبع�ضها الآخر من دون رقم �أ�سا�سي للر�صد.
•من املهم �أي�ض ًا مراجعة هذه الأرق��ام بحذر وعدم
تبنيها �إال �إذا مت الت�أكد من نوعية جمع البيانات.
بالإ�ضافة الى ذلك ،متثل هذه البيانات املعدالت
الوطنية من غري الأخذ بعني الإعتبار تعدد وجوه
الأولويات ال�صحية �ضمن البلد الواحد� ،إذ قد ت�شهد
الأقاليم واملحافظات يف البلد ذاته تباينات كبرية من
حيث املوقع (ح�ضري – ريفي) وال�ثروة واجلن�س
ون�سبة التعليم (.)UN and LAS, 2013

 .IIIاحلاجة �إىل منظور �إقليمي ومقاربة
تعتمد مفهوم ًا �إيكولوجي ًا متكام ًال لل�صحة
(�أي نهج وحدة النظام البيئي و�صحة الإن�سان)
ت�شكل املعلومات ال�صحية للبلدان (بروفيل) مرجع ًا مهم ًا
لأهداف التنمية العربية ،ولكنها متثل جزء ًا من الإطار
النظري املطلوب ملعاجلة امل�شاكل الإقليمية وللح�صول
على النتائج املرجوة .والواقع �أن كثري ًا من التحديات
ال�صحية والتنموية يف البلدان العربية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا

بال�سيا�سات والإجراءات املتبعة والتطورات يف بلدان عربية
جماورة ،كما يف املثال الذي �سبق ذكره عن البلدان التي
جتاور �سورية وهي الأردن والعراق ولبنان .وتفرت�ض �صيغة
�أهداف التنمية امل�ستدامة �أن الأهداف والتحديات التنموية
الوطنية غالب ًا ما تكون حم�صورة �ضمن حدود البلد الواحد
( .)El-Zein et. al., 2016لكن احلقيقة بالن�سبة �إلى كثري
من الدول العربية هي �أن احلدود «قابلة لالخرتاق» وتعترب
مفتوحة �إلى حد ما .فتدفق �آالف املهاجرين ال�سوريني �إلى
�أوروبا ،الذي �أطلق نزاعات من كراهية الأجانب والعنف
العرقي ،ال ُيقارن �أمام حجم امل�شاكل التي يختربها العديد
من الدول العربية .ففي حني �أن لدى الدول الأوروبية
املال ال�سيا�سي الكايف والبنية التحتيـة واملوارد الالزمة
ال�ستيعاب مهاجرين جدد ،تكافح دول عربية كثرية
للحفاظ على بنى حتتية اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
ه�شة �أ�ص ًال (.)Fargues, 2014
وت�ساهم �سيا�سة القوى الإقليمية يف زيادة تعقيد هذه
امل�سائل بني البلدان ،مما يجعل �سيا�سات كل بلد عربي على
حدة مت�أثرة �إلى حد كبري بجهات فاعلة �إقليمية ،خ�صو�ص ًا
من خالل التدخل الع�سكري �أو الت�أثري االقت�صادي .وتفتقر
�أهداف التنمية امل�ستدامة �إلى لغة مو�ضوعية حول حوكمة
ق�ضايا م�صريية كهذه ،من تدخل ع�سكري و�سيا�سي �إلى

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
التعامل مع الالجئني واملهجرين وم�ساندتهم (El-Zein et

 .)al., 2016وغالب ًا ما تكون هـذه الق�ضايا ح�صيلـة عمل
�أو تدخل دول متعددة عربية وغربية .على �سبيل املثال،
�سبقت �أزمة الالجئني ال�سوريني احلالية مبا�شرة �أزمة
الالجئني العراقيني ( ،)2009 – 2006حيث نزح مليونا
عراقي �إلى دول عربية جماورة مبا فيها �سورية (Fargues,
 )2014نتيجة الغزو الأجنبي للعراق واحتالله بقيادة
الواليات املتحدة ( .)Jabbour, 2014من دون لغة تعرتف
بهذا الرتابط� ،سواء كعامل م�ساعد �أو كتهديد� ،ستدور
املناق�شات املتعلقة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة يف حلقات
مفرغة حول الديناميكيات غري املعلنة التي متلي احلقائق
على كثري من الدول العربية الفقرية .ويخلق االفتقار �إلى
�أحكام تعالج هذه الق�ضايا املذكورة �سياق ًا �سيا�سي ًا �صعب ًا،
حيث يتم طم�س املخاوف احلقيقية يف حماولة للتقيد
ب�إطار عمل حمدود لغوي ًا ومفهومياً.
نظر ًا للرتابط الدقيق والإعتماد املتبادل يف ق�ضايا
حمورية كاحلروب و�إعادة الإعمار ،والهجرة ،والالجئني/
املهجرين ،واال�ستثمار االقت�صادي ،والنظم ال�سيا�سية
( ،)Jabbour, 2014ف�إن �أي مقاربة مدرو�سة لل�صحة يف
املنطقة العربية يجب �أن ت�ستند ب�شكل �أ�سا�سي �إلى حتقيق
تعاون �إقليمي ودويل ،و�أن تتبنى الإطار الإيكولوجي
املتكامل لل�صحة (�أي نهج وحدة النظام البيئي و�صحة
الإن�سان) ك�إطار �أ�سا�سي لتحليل املعطيات .فلقد �أخفقت
بلدان عربية كثرية يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية
املرتبطة بال�صحة ل�سنة ،)UN and LAS, 2013( 2015
وهناك �إ�شارات قوية �إلى �أن غالبية دول املنطقة قد تخفق
�أي�ض ًا يف حتقيق مقا�صد ال�صحة التي يت�ضمنها هدف
التنمية امل�ستدامة الثالث بحلول �سنة  2030ما مل يتم
تبني مقاربة جديدة للمو�ضوع (;El-zein et al., 2016
 .)Jabbour, 2014; Rahim et al., 2014ويعك�س
هذا ال�سيناريـو الذي يلـوح يف الأفـق الأزمـة ال�سيا�سية
القائمة التي قـد تتطـور �إلى �أزمـة �صحـة م�ستقبليـة ذات
م�ضـاعفات عاملية.
�سوف نحاول يف اجلزء الباقي من هذه الورقة ت�أطري حقائق
�صحية �إقليمية من خالل العالقة التالزمية بني ال�صحة
والبيئة وال�سيا�سة واالقت�صاد.
لي�س جديد ًا �أن نقول �إن �صحة الب�شر ورفاههم يرتبطان
ارتباط ًا وثيق ًا بالبيئة .لكن بلدان ًا عربية كثرية تعاين �أزمات
�إن�سانية وبيئية يف �آن واحد ،وب�شكل مرتابط يف حاالت
كثرية .و�إذا ما �أخذنا مفاعيل تغري املناخ بعني الإعتبار،
جند �أن النظم الإيكولوجية التي تدعم �صحة الب�شر يف هذه

اجلدول 1
املق�صد 1.3
املق�صد 2.3

املق�صد 3.3

املق�صد 4.3

املق�صد 5.3

مقا�صد الهدف  3حول
ال�صحة TARGETS FOR SDG 3
ON HEALTH
بحلول �سنة  ،2030خف�ض الن�سبة العاملية للوفيات النفا�سية (للأمهات
احلوامل �أو الوالدات) �إىل �أقل من  70وفاة لكل  100,000مولود حي
وبحلول �سنة  ،2030و�ضع نهاية لوفيات املواليد والأطفال دون ال�سن
اخلام�سة التي ميكن تفاديها ،ب�سعي جميع البلدان �إىل خف�ض وفيات
املواليد على الأقل �إىل  12وفاة يف كل  1000مولود حي ،وخف�ض وفيات
الأطفال دون �سن اخلام�سة على الأقل �إىل  25وفاة يف كل مولود حي
وبحلول �سنة  ،2030و�ضع نهاية لأوبئة الإيدز وال�سل واملالريا والأمرا�ض
املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي والأمرا�ض املنقولة
باملياه والأمرا�ض املعدية الأخرى
وبحلول �سنة  ،2030تخفي�ض الوفيات املبكرة الناجمة عن الأمرا�ض
غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز ال�صحة
وال�سالمة العقليتني
تعزيز الوقاية من �إ�ساءة ا�ستعمال املواد وعالجها ،مبا يف ذلك تعاطي
املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�رض بال�صحة

املق�صد 6.3

بحلول �سنة  ،2020خف�ض عدد الوفيات والإ�صابات الناجمة عن
حوادث املرور �إىل الن�صف

املق�صد 7.3

وبحلول �سنة � ،2030ضمان ح�صول اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة
اجلن�سية والإجنابية ،مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأ�رسة والتوعية
اخلا�صة به ،و�إدماج ال�صحة الإجنابية يف اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية
حتقيق التغطية ال�صحة ال�شاملة ،مبا يف ذلك احلماية من املخاطر املالية،
واحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية اجليدة ،وح�صول اجلميع
على الأدوية واللقاحات الأ�سا�سية امل�أمونة والفعالة واجليدة واملي�سورة الكلفة
بحلول �سنة  ،2030احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات والأمرا�ض الناجمة
عن التعر�ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوث الهواء واملاء والرتبة

املق�صد 8.3

املق�صد 9.3

مقا�صد «و�سائل التنفيذ» املقرتحة
املق�صد �.3أ

تعزيز تنفيذ االتفاقية الإطارية ملنظمة ال�صحة العاملية ملكافحة التبغ يف
جميع البلدان ،ح�سب االقت�ضاء

املق�صد .3ب

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات والأدوية اخلا�صة بالأمرا�ض
ال�سارية وغري ال�سارية التي تتعر�ض لها البلدان النامية يف املقام الأول،
وتوفري �إمكانية احل�صول على الأدوية واللقاحات الأ�سا�سية ب�أ�سعار
معقولة ،وفق ًا لإعالن الدوحة ( )TRIPSب�ش�أن االتفاق املتعلق باجلوانب
املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبال�صحة العامة ،الذي ي�ؤكد
حق البلدان النامية يف اال�ستفادة بالكامل من الأحكام الواردة يف االتفاق
ب�ش�أن اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملرونة
الالزمة حلماية ال�صحة العامة ،وال �سيما ح�صول اجلميع على الأدوية
زيادة التمويل يف قطاع ال�صحة زيادة كبرية ،وتوظيف القوى العاملة
يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�ستبقا�ؤها يف البلدان النامية،
وبخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية
تعزيز قدرات جميع البلدان ،وخ�صو�ص ًا البلدان النامية ،يف جمال الإنذار
واحلد من املخاطر و�إدارة املخاطر ال�صحية الوطنية والعاملية
املبكر
ّ

املق�صد .3ج
املق�صد .3د
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اجلدول 2

مقدمة
ال�صحة
الأ�سباب اخلم�سة الأوائل ل�سنوات العمر امل�صححة باحت�ساب
ُمدَد العجز املعدلة ( )DALY’sيف املنطقة العربية وفق
الدخل الوطني* ومقا�صد الهدف  3املرتبط بها

بلدان منخف�ضة الدخل
 1عدوى اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي (الهدف )3.3

بلدان متو�سطة الدخل

بلدان مرتفعة الدخل

داء القلب الإقفاري
(الهدف )4.3

حوادث املرور
(الهدف )6.3

�أنواع العدوى التي ت�صيب
 2الإ�سهال
اجلهاز التنف�سي ال�سفلي
(الهدف )3.3
(الهدف )3.3
ال�سكتة الدماغية وغري ذلك
 3املالريا
من �أمرا�ض الأوعية الدماغية
(الهدف )3.3
(الهدف )4.3
 4اخلداج ونق�ص الوزن عند الوالدة اال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي
)الهدف (4.3
)الهدف (1.3
 5حاالت الت�شوه اخللقي
)الهدف (2.3

اال�ضطراب االكتئابي الرئي�سي
)الهدف (4.3
داء القلب الإقفاري
)الهدف (4.3
�أمل ا�سفل الظهر
)الهدف (4.3

اخلداج ونق�ص الوزن عند الوالدة ال�سكري
)الهدف (4.3
)الهدف (1.3

* البلدان املنخف�ضة الدخل :جزر القمر ،جيبوتي ،موريتانيا ،اليمن ،ال�صومال .البلدان املتو�سطة الدخل:
اجلزائر ،م�رص ،العراق ،الأردن ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،فل�سطني ،ال�سودان� ،سورية ،تون�س .البلدان املرتفعة
الدخل :البحرين ،ال�سعودية ،الكويتُ ،عمان ،قطر ،الإمارات.
امل�صدر)Mokdad et al, 2014( :

املنطقة ه�شة جد ًا ( .)El-Zein et al., 2014على �سبيل
املثال ،تقدر الأمم املتحدة �أن  12بلد ًا عربي ًا تعاين من
ندرة حادة يف املياه ،ومن املتوقع �أن يزداد هذا العدد خالل
العقود املقبلة ( .)UNDP, 2013كما ينت�شر الت�صحر يف
كثري من البلدان العربية حيث تعتمد معي�شة �أعداد كبرية
من ال�سكان على الأرا�ضي الزراعية (Abahussain et al.,
 .)2002وي�شكل تلوث الهواء ،الداخلي واخلارجي على
حد �سواء ،م�صدر قلق حقيقي يف املدن العربية الكربى،
خ�صو�ص ًا �أثناء ف�صل ال�صيف وب�شكل متزايد مع ا�ستمرار
درجات احلرارة يف االرتفاع (� .)Habib et al., 2012إن
اخل�سارة امل�أ�سوية ال�سريعة للنظم الإيكولوجية الداعمة
للحياة ال تعيق �إحراز تقدم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
فح�سب ،بل تهدد حتى وجود املجتمعات والبلدان يف
املنطقة (.)El-Zein et al., 2014
�إن قدرة البلدان العربية على حتقيق املقا�صد ال�صحية
يف �ضوء التدهور البيئي تت�أثر �سلب ًا باحلروب والنزاعات.
�أو ًال ،يرتبط انهيار النظم الإيكولوجية بالنزاع يف حلقة من
ردود الفعل ال�سلبية :ندرة املوارد وال�صراع عليها ي�ؤديان
�إلى توتر على ال�صعيد الإجتماعي ،وي�ؤدي هذا التوتر �إلى
احلروب التي بدورها تدمر النظم الإيكولوجية البيئية
مما يزيد من ندرة املوارد ،وي�ؤدي كل هذا �إلى ات�ساع نطاق
النزاعات و�أعمال العنف .ثانياً ،ت�ؤذي هذه النزاعات النا�س
وتقتلهم ،وتدمر النظم الإيكولوجية الداعمة لل�صحة (تدمري

امل�ست�شفيات ،هجرة العاملني يف املجال ال�صحي ،اختالل
برامج التح�صني والربامج الوقائية الأخرى) ،مما ي�ضعف
املنجزات ال�صحية ال�سابقة� .أ�ضف �إلى ذلك معاناة نحو ن�صف
البلدان العربية خالل العقود الثالثة املا�ضية من التدخالت
الأجنبية والإحتالل واحلروب التقليدية �أو الأهلية (El-
 .)Zein et al., 2016كل هذه الأمور جمتمعة جتعل الدول
العربية عر�ضة ب�شكل كبري للت�أثريات البيئية وال�صحية لهذه
النزاعات الطويلة الأمد (.)El-Zein et al., 2016
وحتدد التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية بع�ض احلقائق
البيئية ،فكثري من البلدان العربية تفتقر �إلى املوارد �أو
الإرادة ال�سيا�سية لفر�ض قواعد �صارمة �أو لتنفيذ �سيا�سات
ناجعة و�آليات عملية حلماية البيئة (طلبه و�صعب،
 .)2009من جهة ،تعتمد البلدان العربية الأكرث ثراء
على بيع املوارد الطبيعية ،مثل النفط والغاز الطبيعي،
�أكرث من �أي منطقة �أخرى يف العامل (،)Gelvin, 2012
الأمر الذي قد يجعل بع�ضها يرتدد يف اتخاذ خطوات
ناجعة حلماية البيئة ودعم ا�سرتاتيجيات بيئية بديلة
�أكرث ا�ستدامة� ،سواء يف املنطقة �أو على ال�صعيد العاملي.
ومن جهة �أخرى ،ال متلك البلدان الأكرث فقر ًا املوارد
الب�شرية واالقت�صادية وال االلتزام ال�سيا�سي للتحرك يف
هذا االجتاه .وقد �أف�ضت هذه الالم�ساواة االقت�صادية
والنظم احلكومية غري الفعالة �إلى نظم �صحية �ضعيفة
يف كثري من البلدان العربية ( )Jabbour, 2003التي
تعاين �أ�ص ًال من حمدودية املوارد املالية والب�شرية املطلوبة
لتلبية االحتياجات ال�صحية العامة ،كما تعاين من انعدام
الإ�شراف على االجتاهات ال�صحية ومراقبتها من �أجل
ر�صد العبء احلقيقي للأمرا�ض �أو تكييف النظم ال�صحية
مع البيئات املتغرية.
وي�سلط التحليل �أعاله ال�ضوء على التحديات الفريدة
التي يواجهها دعم النظم الإيكولوجية امل�ساندة للحياة يف
املنطقة .ويجب التنبه �إلى �أن احلكومات العربية تدرك،
رمبا �أكرث من حكومات �أخرى ،الأزمات البيئية املاثلة يف
عقر دارها ،لكنها غري راغبة �أو غري قادرة على القيام ب�شيء
حيالها (�صعب .)2012 ،ف�أزمة النفايات التي دامت عام ًا
يف لبنان ،وما زالت من دون حل نهائي ناجع ،توفر دلي ًال
مثالي ًا على عدم فعالية هذه احلكومات .فمع تكد�س �أكوام
النفايات املرتاكمة يف �شوارع املدن وعلى قنوات ت�صريف
املياه ،ت�صارعت املجموعات املتعار�ضة داخل احلكومة ال
لإيجاد حل للأزمة ولكن من �أجل حتقيق م�آربها اخلا�صة،
يف حني عانى اللبنانيون وما زالوا من العواقب ال�صحية
واالجتماعية واالقت�صادية لهذه الأزمة (.)Atallah, 2015
وفيما احللول العملية وا�ضحة للبالد ب�أكملها� ،أخفقت

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف معاجلة الأزمة امللحة،
وفاتتها فر�صة تبني خطة وطنية م�ستدامة لإدارة النفايات
ال�صلبة على املدى الطويل .وباملثل ،ف�إن احللول لكثري من
الأزمات البيئية التي تواجه الدول العربية داخل احلدود
وعربها معروفة من املجتمعات العلمية وغري العلمية،
لكن التحدي يكمن دائم ًا يف انعدام االلتزام ال�سيا�سي ويف
الرتدد يف جعل هذه الق�ضايا من �أولويات جدول العمل
ال�سيا�سي (.)Waterbury, 2013

 .IVم�سارات �إىل حتقيق �إجناز عربي ناجح
يبدو احتمال حتقيق مقا�صد الهدف  3بعيد املنال يف
�ضوء احلقائق الإقليمية الراهنة .وكما �أو�ضحنا �سابق ًا،
ف�إن امل�شاكل ال�صحية التي يعاين منها النا�س تت�صل

ب�شكل وثيق بالتطورات البيئية والإجتماعية وال�سيا�سية
والإقت�صادية .وللخروج من هذا امل�أزق ب�شكل بناء وناجع،
يجب ان يبحث العاملون ال�صحيون عن احللول لي�س
فقط �ضمن النطاق ال�صحي و�إمنا �أي�ض ًا �ضمن القطاعات
الأخرى .فعلى رغم �أن بع�ض املقا�صد ال�صحية ميكن
معاجلتها �ضمن النظم ال�صحية احلالية ،ف�إن غالبية
مقا�صد الهدف � 3سوف تتحقق فقط �إذا تبنى العاملون
يف جمال ال�صحة مقاربة كلية و�شاملة ،و�إذا ت�شاركوا
والوكاالت ال�صحية مع هيئات �أخرى تعمل خارج نطاق
ال�صحة ،وذلك لتحقيق مقا�صد الهدف  3وجممل �أجندة
�أهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة .2030
نقرتح املبادئ الآتية لتحقيق هذا الهدف والتي �سيتم
التو�سع بها يف هذا الق�سم:

119

120

بحثية
الق�سم 1
ورقة
اجلدول 3

مقدمة
ال�صحة
الأداء �أ ،ب املتعلق مبقا�صد الهدف  3بح�سب فئات الدخل الوطني

مقا�صد الهدف 3

امل�ؤ�شرات املقرتحة

املق�صد  1.3بحلول �سنة  ،2030خف�ض الن�سبة الوفيات النفا�سية لكل 100.000
العاملية لوفيات الأمهات �إىل �أقل من  70وفاة يف مولود حي2015 ،
كل  100.000مولود حي
ن�سبة الوالدات التي ي�رشف عليها
اخت�صا�صيون �صحيون مهرة
(2014-2006 ،)%
املق�صد  2.3بحلول �سنة  ،2030و�ضع نهاية لوفيات املواليد معدل وفيات الأطفال دون �سن
اخلام�سة (عدد الوفيات لكل 1000
والأطفال دون �سن اخلام�سة التي ميكن تفاديها ،ب�سعي
جميع البلدان �إىل خف�ض وفيات املواليد على الأقل �إىل  12مولود حي)2015 ،
وفاة يف كل  1000مولود حي وخف�ض وفيات الأطفال دون
�سن اخلام�سة على الأقل �إىل  25وفاة يف كل  1000مولود حي
معدل وفيات املواليد (عدد الوفيات
لكل  1000مولود حي)2015 ،
عدد الإ�صابات اجلديدة بفريو�س
املق�صد  3.3و�ضع نهاية لأوبئة الإيدز وال�سل
نق�ص املناعة الب�رشية لدى
واملالريا والأمرا�ض املدارية املهملة ومكافحة
البالغني الذين تراوح �أعمارهم
الإلتهاب الكبدي الوبائي والأمرا�ض املنقولة
بني  15و 49عام ًا (لكل 1000
باملياه والأمرا�ض املعدية الأخرى
�شخ�ص غري م�صاب)2014 ،
معدل انت�شار داء ال�سل
(لكل 2014 ،)100.000

املق�صد  4.3بحلول �سنة  ،2030تخفي�ض
الوفيات املبكرة الناجمة عن الأمرا�ض غري
املدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج
وتعزيز ال�صحة وال�سالمة العقليتني

البلدان املنخف�ضة
ج
الدخل

البلدان ذات الدخل
املتو�سط املنخف�ض

( 335جزر القمر)؛
( 732ال�صومال)

( 68-33م�رص ،تون�س،
�سورية)؛
( 602-121بلدان �أخرى)
( 20 ،92-74ال�سودان)؛
( 43اليمن)؛
( 65موريتانيا)
 12.9حتي 14
(م�رص� ،سورية ،تون�س)؛
( 27.6املغرب)؛
84.7-41.9

( 9ال�صومال)؛
( 82جزر القمر)
( 73.5جزر القمر)؛
( 136.8ال�صومال)

د

البلدان ذات
الدخل املتو�سط
هـ
الأعلى

.50-9
( 140اجلزائر)

البلدان املرتفعة
و
الدخل
17-6

100-91

100-98

17.9 - 8.3
( 25.5اجلزائر)؛
( 32العراق)

14.5-6.2

7.9-1.1

( 34جزر القمر)؛
( 39.7ال�صومال)
 0.5ال�صومال؛
ال بيانات (جزر القمر)

�( 8.2 -7سورية ،تون�س) 10.6 - 4.8؛ 15.5
( 12.8م�رص)؛ ( 35.7 -17.6اجلزائر)؛ ( 18.4العراق)
( 0.1عمان)؛ بقية ال
?<0.1
<0.4 - 0.1
توجد بيانات
(اجلزائر ،لبنان)؛
البقية ال بيانات

( 35جزر القمر)؛
( 274ال�صومال)

( 33-15م�رص� ،سورية ،تون�س)؛  5،5حتي ( 16الأردن 1،6 ،حتي 29
لبنان)؛ 78-40
( 619 ;111-48جيبوتي)

معدل انت�شار املالريا (لكل
�1000شخ�ص يف خطر)2013 ،

( 78.8ال�صومال)؛
( 170.6جزر القمر)

 37.7 -0ال بيانات
(م�رص ،املغرب ،تون�س)

الن�سبة املئوية للأطفال ال�صغار
الذين يتلقون ثالث جرعات من
لقاح التهاب الكبد ب (2014 ،)%
الن�سبة املئوية للوفيات الناجمة عن
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
وال�رسطان وداء ال�سكري والأمرا�ض
النف�سية املزمنة لدى الذين تراوح
�أعمارهم بني  30وً 70
عاما (2012 ،)%
معدل الوفيات الناجمة عن حوادث
املرور (لكل � 100.000شخ�ص)2012 ،

( 42ال�صومال)؛
( 80جزر القمر)

99-71

( 0.1< -0اجلزائر،
العراق) ،البقية ال
بيانات
98-62

( 0.1< -0عمان ،اململكة
العربية ال�سعودية)؛
البقية اليوجد بيانات
99-94

( 19.1ال�صومال)؛
( 23.5جزر القمر)

24.5-15.8

23.7-12.4

18.9-11.8

( 8ال�صومال)؛
( 10.5جزر القمر)

11.5-10.7 ;3.1-0.4
(جيبوتي ،ال�سودان)

1.8-0.9

7.2-4.7 ; 3-0.3
(قطر ،البحرين)

( 0.2جزر القمر)؛
( 0.5ال�صومال)

1.4-0.1

2.2-0

4.3-0.1

( 25.4ال�صومال)؛
( 28جزر القمر)

24.7-12.8

،26.3-20.2
( 73.4ليبيا)

27.4-8

( 27.8جزر القمر)،
ال بيانات (ال�صومال)

 23.8حتي 80

77.2-29.6

( 68.9-19.1عمان،
قطر)؛ بقية ال توجد
بيانات

املق�صد  5.3تعزيز الوقاية من �إ�ساءة ا�ستعمال �إجمايل ا�ستهالك الفرد من
الكحول (فوق عمر � 15سنة)،
املواد ،مبا ي�شمل تعاطي املخدرات وتناول
الكحول على نحو ي�رض بال�صحة ،وت�أمني عالجها بالليرتات من الكحول ال�صايف،
تقديرات متوقعة2015 ،
معدل الوفيات الناجمة عن
املق�صد  6.3بحلول �سنة  ،2020خف�ض عدد
حوادث املرور(لكل  100.000من
الوفيات والإ�صابات العاملية الناجمة عن
ال�سكان)2013 ،
حوادث املرور على الطرق �إىل الن�صف
الن�سبة املئوية للن�ساء يف �سن
املق�صد  7.3بحلول �سنة � ،2030ضمان ح�صول
اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�سية
الإجناب الالتي متت تلبية
والإجنابية ،مبا يف ذلك خدمات ومعلومات
حاجتهن اىل خدمات تنظيم الأ�رسة
تنظيم الأ�رسة والتوعية اخلا�صة به ،و�إدماج ال�صحة بطرق حديثة (2015-2005 ،)٪
الإجنابية يف اال�سرتتيجيات والربامج الوطنية

أ� WHO -ـ (�«« .)2016bإح�صاءات ال�صحة العاملية  :2016مراقبة ال�صحة يف �أهداف التنمية امل�ستدامة» .منظمة ال�صحة العاملية مت الو�صول �إليها يف  7متوز (يوليو) 2016
./http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en /

ب  -ر�ؤى م�ؤ�رشات املر�صد ال�صحي العاملي ،منظمة ال�صحة العاملية 2016 ،مت الو�صول �إليها يف  4متوز (يوليو).

http://apps.who.int/gho/data/node.imr#ndx-p 2016

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

مقا�صد الهدف 3

امل�ؤ�شرات املقرتحة

املق�صد  8.3حتقيق التغطية ال�صحية
ال�شاملة ،مبا يف ذلك احلماية من املخاطر
املالية ،واحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية اجليدة ،وح�صول اجلميع على الأدوية
واللقاحات اجليدة والفعالة واملي�سورة الكلفة

م�رصوف اجليب كن�سبة مئوية من ( 45.1جزر القمر)،
ال بيانات (ال�صومال)
�إجمايل امل�رصوف على ال�صحة،
 2013ب

املق�صد  9.3بحلول �سنة  ،2030احلد بدرجة
كبرية من عدد الوفيات والأمرا�ض الناجمة
عن التعر�ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوث
الهواء واملاء والرتبة

املق�صد �.3أ تعزيز تنفيذ الإتفاقية الإطارية
ملنظمة ال�صحة العاملية ملكافحة التبغ يف جميع
البلدان ،ح�سب االقت�ضاء

درجة التفاوت الن�سبي يف تغطية
خدمات ال�صحة الإجنابية و�صحة
الأم وحديثي الوالدة والأطفال يف
 83بلد ًا 2005 ،ـ 2013
معدل الوفيات التي تعزى �إىل
التعر�ض مل�ستويات غري م�أمونة
من خدمات املياه وال�رصف
ال�صحي والنظافة (لكل 100.000
�شخ�ص)2012 ،
معدل الوفيات الناجمة عن
الت�سمم غري املتعمد (لكل
� 100.000شخ�ص)2012 ،
معدل الوفيات الناجمة عن
الت�سمم غري املتعمد (لكل
� 100.000شخ�ص)2012 ،
انت�شار تعاطي التبغ حالي ًا بني
الأ�شخا�ص الذين تبلغ �أعمارهم 15
عام ًا وما فوق (2015 ،)%

البلدان املنخف�ضة
ج
الدخل

البلدان املرتفعة
و
الدخل

75.8-35.3

36.5-25.1

( 34ال�صومال)؛
( 77جزر القمر)

( 90-57م�رص ،موريتانيا،
�سورية ،اليمن)؛ البقية
ال بيانات

( 98-89العراق
والأردن)؛ لبقية
ال بيانات

ال بيانات

( 63.4جزر القمر)؛
( 116.8ال�صومال)

64.5-28.8

33.2-21.7

28.1-7.5

( 28.6جزر القمر)؛
( 98.8ال�صومال)

13-0.8
( 34.6-26.4جيبوتي
وموريتانيا وال�سودان)
5.6-0.5

3.9-0.4

<0.2-0.1

1.4-0.7

0.8-0.4

ذكور � / 23.1أنثى 6
(جزر القمر)؛ ال بيانات
(ال�صومال)

ذكر  44حتي / 49.9
�أنثى ( 3.7-0.3م�رص،
موريتانيا ،املغرب)؛
البقية ال بيانات

ذكور / 70،2-45.5
�أنثى  10.7حتى 31
(الأردن ،لبنان)؛
البقية ال بيانات

ذكر  21حتي / 48.8
�أنثى ( 7.6-1البحرين،
ال�سعودية ُعمان)؛
البقية ال بيانات

ال بيانات

ال بيانات

ال بيانات

( 1.5ال�صومال)؛
ال بيانات (جزر القمر)

15.1-8
( 63.5-33.2م�رص،
�سورية ،تون�س)

،87- 31.5
( 6.1العراق)

196.1-63.4
( 32.9البحرين)

( 6ال�صومال)؛
( 29جزر القمر)

95-63
( 29موريتانيا)؛
( 46جيبوتي واليمن)

97-64

99-86

( 3.5جزر القمر)؛
( 10ال�صومال)

ال بيانات

املق�صد .3ب دعم البحث والتطوير يف جمال
اللقاحات والأدوية اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية
وغري ال�سارية التي تتعر�ض لها البلدان النامية
يف املقام الأول ،وتوفري �إمكانية احل�صول على
الأدوية واللقاحات الأ�سا�سية ب�أ�سعار معقولة،
وفق ًا لإعالن الدوحة ( )TRIPSالذي ي�ؤكد حق
البلدان النامية يف الإ�ستفادة من الأحكام الواردة
يف الإتفاق واملت�صلة بالتجارة ب�ش�أن حقوق امللكية
الفكرية ،املتعلقة باملرونة الالزمة حلماية ال�صحة
العامة ،وال �سيما ح�صول اجلميع على الأدوية
معدل كثافة املهنيني املهرة يف
املق�صد .3ج زيادة التمويل �إىل حد كبري يف
جمال ال�صحة (لكل 10.000
قطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا
القطاع وتطويرها وتدريبها وابقا�ؤها يف البلدان �شخ�ص)2013 – 2005 ،
النامية ،وخا�صة يف البلدان الأقل منو ًا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية
الن�سبة املئوية خل�صائ�ص القدرات
املق�صد .3د تعزيز قدرات جميع البلدان،
وخا�صة البلدان النامية ،يف جمال الإنذار املبكر الأ�سا�سية الثالث ع�رشة التي
حتققت عند نقطة زمنية حمددة،
واحلد من املخاطر و�إدارة املخاطر ال�صحية
 2010ـ 2015
الوطنية والعاملية

البلدان ذات الدخل
املتو�سط املنخف�ض

د

البلدان ذات
الدخل املتو�سط
هـ
الأعلى
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19.8-8.4

ج  -البلدان املنخف�ضة الدخل :جزر القمر ،ال�صومال
د  -البلدان ذات الدخل املتو�سط املنخف�ض :جيبوتي ،م�رص ،موريتانيا ،املغرب ،ال�سودان� ،سورية ،تون�س ،اليمن (البيانات حول فل�سطني غري متوافرة يف تقرير الإح�صاءات ال�صحية ملنظمة ال�صحة
العاملية )2016
هـ  -البلدان ذات الدخل املتو�سط الأعلى :اجلزائر ،العراق ،الأردن ،لبنان ،ليبيا
و -البلدان املرتفعة الدخل :البحرين ،ال�سعودية ،الكويتُ ،عمان ،قطر ،الإمارات
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بحثية
الق�سم 1
ورقة

مقدمة
ال�صحة
.1

التفكري �إقليمي ًا والعمل حملي ًا.

�	.2إعط أ� الأولوية ملقا�صد الهدف  3التي تركز على
حت�سني نظم ال�صحة العامة.
 .3تو�ضيح التقاطعات بني مقا�صد الهدف  3ومقا�صد
�أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى.
 .4ت�سليط ال�ضوء على نقاط االلتقاء بني �أهداف
م�ؤمتر  COP21والهدف  )SDG13( 13من �أهداف
التنمية امل�ستدامة اخلا�ص بتغري املناخ ،والتي بدورها تدعم
الهدف  3اخلا�ص بال�صحة.

�أ .يجب �أن تكون اجلهود حملية ولكن مبنية
على �أ�سا�س �إقليمي قوي
لتعاون العرب دور فعال يف حتقيقهم العام لأهداف
التنمية امل�ستدامة ومقا�صدها .والتعاون �أمر حتمي
ب�سبب الطبيعة الإقليمية لكثري من التحديات العربية.
بينا يف الأق�سام ال�سابقة ،ي�سهل اخرتاق احلدود
وكما ّ
اجلغرافية يف العامل العربي ،بحيث يهاجر العديد من
النا�س عرب احلدود الوطنية مرار ًا وتكرار ًا .وعالوة
على ذلك ،ف�إن كثري ًا من التحديات الإقليمية ال�ضاغطة
التي ت�ؤثر يف �صحة ال�سكان ال تكمن ح�صر ًا يف احلدود
الوطنية ،نق�صد بذلك حتديات كتغري املناخ وتلوث الهواء
واال�ستدامة البيئية والأمن الغذائي وندرة املياه واالزدهار
االقت�صادي .وقد ات�ضحت احلاجة �إلى مناذج تنموية
تعتمد على التعاون بني البلدان يف �أزمة الالجئني
ال�سوريني ،التي عززت التوا�صل بني احلكومات الوطنية
واملجتمع املدين عرب عدة دول عربية.
تختلف الأولويات ال�صحية بح�سب كل بلد �أو منطقة
فرعية يف العامل العربي ( .)Mandil, 2009لذلك ،ال
ميكن لل�سيا�سات التعامل مع العامل العربي على �أنه وحدة
متجان�سة .وبد ًال من ذلك ،على كل بلد عربي تبني مقا�صد
بناء على �أدائه ال�سابق وواقعه احلايل
خمتلفة للهدف ً 3
و�أدائه املتوقع على املدى القريب .ثم �إن البيانات اخلا�صة
ببع�ض امل�ؤ�شرات قد تكون غري متوافرة يف عدد من البلدان.
ويف هذه احلالة ،يجب حتديد م�ؤ�شرات بديلة .وعالوة
على ذلك ،يجب جمع البيانات من مناطق البلد الواحد
كافة (احل�ضرية/الريفية ،الفقرية/الغنية) وذلك بح�سب
اجلن�س والعمر والعرق واجلن�سية وفق احلالة .ويجب �إيالء
�أهمية خا�صة للمعلومات التي تتعلق باجلن�سية ملركزها
املحوري يف الواقع العربي ال�سيا�سي والإقت�صادي.

كمثال العتماد مقاربة ت�أخذ هذه االختالفات بعني
االعتبار ،ميكن تكوين جمموعات عمل وطنية و�إقليمية
على �أ�سا�س الأداء يف م�ؤ�شرات �صحية حمددة .ويجب �أن
تراعي هذه املجموعات الفوارق بني اجلن�سني ،كما يجب �أن
تت�ضمن عاملني يف جمال ال�صحة وغريهم من العاملني يف
القطاعات الأخرى ،وممثلني حكوميني وغري حكوميني
مبا يف ذلك ممثلو املجتمع املدين .ويجب �أن تنتظم البلدان
العربية يف جمموعات تتيح تعزيز التعاون والدعم بني
البلدان بغية حتقيق الأهداف امل�شرتكة .مثال على ذلك،
يجب �أن ت�ضم كل جمموعة �أع�ضاء من البلدان ذات الدخل
املنخف�ض واملتو�سط واملرتفع ،من ذوي الإخت�صا�صات
املختلفة .بهذه الطريقة تتمكن البلدان �ضمن كل جمموعة
من مبادلة مواردها ونقاط القوة اخلا�صة بها (�أي البنى
التحتية �أو الأفراد �أو املال) خارج منوذج التبعية ال�سائد
حالي ًا .ويجب حتفيز هذه املبادالت ،رمبا من خالل مكاف�أة
املجموعات على �أ�سا�س الأداء عند حتقيق مقا�صد معينة
من الهدف .3
ولكن يجب الإنتباه �إلى �أن الرتكيز على اخل�صائ�ص �ضمن
كل بلد عربي يجب �أال يكون على ح�ساب تقوي�ض اجلهود
والتعاون الإقليميني .على البلدان العربية ذات املوارد
الب�شرية و�/أو املالية الوافرة �أن تتبادل اخلربات و�أن تبني
القدرات الب�شرية وت�ستثمر املوارد مع البلدان الفقرية
والأقل حظوة .فبالرغم من الإختالفات كافة ،يواجه
العامل العربي تهديدات م�شرتكة ،فاحلروب والنزاعات
يف بلد ما ت�ؤثر يف البلدان املجاورة وغريها من البلدان
العربية� ،سواء بت�شريد النا�س �أو تقوي�ض اال�ستقرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي يف املنطقة .وتنعم البلدان العربية
مبوارد طبيعية خمتلفة ،كاملياه �أو النفط �أو الأرا�ضي
اخل�صبة ،التي من املمكن تقا�سمها �أو تبادلها لهذه الغاية.
بعبارة �أخرى ،التعاون الإقليمي الذي ت�سهله احلكومات
ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات الدولية غري احلكومية
واملجتمعات املدنية �ضروري جد ًا لنجاح اجلهود الوطنية
لتحقيق مقا�صد الهدف .3

ب� .إعطاء الأولوية لبع�ض مقا�صد الهدف 3
املرتبطة بالنظم ال�صحية
ال ميكن حتقيق �أي من املقا�صد ال�صحية للهدف  3من دون
نظام �صحي موثوق و�أداء جيد خلدمات ال�صحة العامة
ي�شمل نظم ر�صد ومراقبة لقيا�س التقدم املحرز وللإ�ستجابة
للمخاطر ال�صحية املحلية والعاملية .وتتطابق هذه املقا�صد
مع ما و�صفه املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�سط يف منظمة
ال�صحة العاملية بوظائف ال�صحة العامة ()WHO, 2016b

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
يف املنطقة .والواقع �أن مقا�صد الهدف  3التي تركز على
عمل النظم ال�صحية هي جزء ال يتجز�أ من حتقيق مقا�صده
الأخرى� .إن بناء نظم معلومات �صحية موثوقة وقوة عاملة
�شاملة تت�ضمن ال�صحة العامة ،تكون م�ؤهلة للعمل يف
املجال ال�صحي ،ي�شكل عن�صر ًا حا�سم ًا يف بناء نظام �صحي
فاعل .ويحدد اجلدول  4ال�سبل التي تتقاطع فيها مقا�صد

ال�شكل 1

الهدف  3املرتبطة بالنظام ال�صحي مبا�شرة مع احل�صائل
ال�صحية لهذه املقا�صد.
تتخبط البلدان العربية يف �سعيها �إلى بناء نظم �صحية
م�ستدامة ومرنة ت�شغلها قوى عاملة م�ؤهلة .ويعمل
املدافعون عن ال�صحة العامة بجد لو�ضع �أجندة عدالة

ال�صحة يف ع�صر �أهداف التنمية امل�ستدامة

امل�صدر :منظمة ال�صحة العاملية2016 ،
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بحثية
الق�سم 1
ورقة

مقدمة
ال�صحة
اجتماعية �ضمن هذه النظم ،لكنهم مل يحققوا حتى الآن
�سوى نتائج متباينة .من �أجل حت�سني الأداء يف جميع
مقا�صد الهدف  ،3على العاملني يف القطاع ال�صحي
وغريهم من العاملني يف املجتمع املدين �أن ي�ستمروا يف
الدعوة �إلى حت�سني النظم ال�صحية ،ودعم امل�ؤ�س�سات
ال�صحية العامة ،وتعزيز ال�سيا�سات ال�صحية املن�صفة.

ج .عند مقاربة مو�ضوع ال�صحة يجب �أن
ت�شمل اجلهود جميع �أهداف التنمية امل�ستدامة
الـ 16الأخرى
�صحيح ان الهدف  3هو الهدف الوحيد بني �أهداف التنمية
امل�ستدامة الـ 17الذي يتناول ال�صحة والرفاه ب�شكل وا�ضح
و�صريح .لكن ،ومن منظور ال�صحة العامة ،جلميع �أهداف
التنمية امل�ستدامة روابط مبا�شرة وغري مبا�شرة مع ال�صحة،
وحتقيقها يدعم �صحة النا�س ورفاهيتهم و�/أو ي�سهل
حتقيق مقا�صد الهدف  3املختلفة .بعبارة �أخرى ،لأجندة
�أهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة  2030هدف واحد حموري
�أال وهو �صحة النا�س ورفاههم.
واحلد منه ي�ؤدي �إلى
•الهدف  :1الق�ضاء على الفقر
ّ
توزيع �أف�ضل للرثوات وامل��وارد ،مما ي�ساعد على
حت�سني �أو�ضاع النا�س الأ�شد فقر ًا ب�شكل منهجي.
ويتطلب حتقيق ه��ذا ال��ه��دف نظم ًا �سيا�سية
واقت�صادية �أكرث عد ًال ت�أخذ بعني الإعتبار الو�سائل
التي متكن الفقراء من احل�صول على خدمات �صحية
جيدة والتعليم والغذاء مما يح�سن �صحة اجلميع
ورفاههم.
•الهدف  :2الق�ضاء على اجل��وع و�سوء التغذية
ي�ضمن منو ًا ج�سدي ًا وتطور ًا �إدراكي ًا �أف�ضل للأطفال،
وحاالت حمل �أكرث �صحة و�أقل خطر ًا ،وانخفا�ض ًا يف
الأمرا�ض ال�سارية� .إن يف منطقة ال�شرق الأو�سط
نحو  20مليون طفل حتت �سن اخلام�سة يعانون من
التقزم ،جندهم غالب ًا يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض
واملتو�سط املنخف�ض ( .)WHO, 2016bكما يعاين
معظم الأطفال حتت �سن اخلام�سة يف جميع البلدان
العربية �إما من الهزال و�إما من الوزن الزائد ،مع انت�شار
�أكرب للحالة الأولى يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض
واملتو�سط املنخف�ض ( .)WHO, 2016bيتطلع هذا
احلد من
الهدف الى ت�أمني تغذية جيدة ،وذلك عرب ّ
�سوء التغذية ومن الإف��راط فيها على حد �سواء ،ما
يخف�ض من البدانة وداء ال�سكري و�أمرا�ض ال�سرطان
والأمرا�ض غري ال�سارية الأخرى.

•الهدف  :4ح�صول اجلميع على التعليم االبتدائي
والثانوي ذي اجل��ودة العالية ،مبا يف ذلك التعليم
التقني واملهني ،من �ش�أنه �أن يطور املجاالت املهنية
الالزمة لتح�سني النظم ال�صحية واالقت�صادية يف كل
بلد عربي� .إن احل�صول على التعليم ال�لازم ميكن
الأف��راد من �أن ي�صبحوا عنا�صر تغيري يف �أ�سرهم
وجمتمعاتهم ويزيد وعيهم ال�صحي وقدرتهم على
اتخاذ القرارات ال�صحية ال�سليمة.
•الهدف  :5حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وحماية
حقوق الن�ساء والفتيات ي�ضمن ح�صولهن على
اخلدمات ال�صحية واالجتماعية الالزمة ،و�أ�سواق
العمل ،والنظم القانونية التي تهدف �إلى منع الإ�ساءة
واال�ستغالل .يرتبط ه��ذا الهدف ارتباط ًا وثيق ًا
مبقا�صد الهدف  3حول �صحة الأم وال�صحة الإجنابية
واجلن�سية والأم��را���ض غري ال�سارية وغريها من
احل�صائل ال�صحية الأخرى.
•
•الهدف  :6احل�صول على املياه اجليدة النوعية يرتبط
باحلد من الأمرا�ض ال�سارية ،مبا يف
ب�شكل مبا�شر
ّ
ذلك التهاب الكبد الفريو�سي �أ وغريه من الأمرا�ض
التي حتملها املياه امللوثة.
•الهدف  :7زيادة االعتماد على الطاقات املتجددة
تعني اتكالية �أقل على الوقود الأحفوري ،كما تعني
طاقة �أرخ�ص و�أكرث مراعاة للبيئة .على �سبيل املثال،
ت�شكل ن�سبة ال�سكان الذين يعتمدون �أ�سا�س ًا على
الوقود النظيف  9يف املئة يف ال�صومال ،و 10يف
املئة يف جيبوتي ،و 23يف املئة يف ال�سودان (WHO,
 .)2016bومن �ش�أن الإعتماد الأق��ل على الوقود
الأحفوري �أن يخف�ض م�ستويات تلوث الهواء الداخلي
واخلارجي ويقلل الإ�صابات بالأمرا�ض التنف�سية
والأمرا�ض غري ال�سارية الأخرى.
•الهدف  :8توافر الوظائف الالئقة والنمو االقت�صادي
يدعم حت�سني النظم ال�صحية ،وتعزيز املبادرات
الفردية واملجتمعية ،كما ي�ضمن املزيد من املوارد
للت�صدي للتحديات ال�صحية الوطنية� .إن �ضمان
الدفاع عن احلقوق ال�صحية واملهنية بالتوازي مع
حتقيق هذا الهدف ي�ؤمنان �صحة ج�سدية ونف�سية
�أف�ضل للعمال وعائالتهم.
•الهدف  :9من املمكن للبنية التحتية املرنة والت�صنيع
ال�شامل واالبتكار �أن ت ��ؤدي جمتمعة �إل��ى تطوير

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
اجلدول 4
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التقاطع بني مقا�صد الهدف  3املرتبطة بالنظام ال�صحي واملقا�صد املرتبطة باحل�صائل ال�صحية
مقا�صد النتائج ال�صحية للهدف 3

مقا�صد الهدف  3املرتبطة بالنظام ال�صحي

1.3

2.3

3.3

4.3

املق�صد  7.3بحلول �سنة � ،2030ضمان ح�صول اجلميع على
خدمات رعاية ال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،مبا يف ذلك خدمات
ومعلومات تنظيم الأ�رسة والتوعية اخلا�صة به ،و�إدماج ال�صحة
الإجنابية يف اال�سرتاتيجيات والربامج الوطنية

√

√

√

√

املق�صد  8.3حتقيق التغطية ال�صحة ال�شاملة ،مبا يف ذلك احلماية
من املخاطر املالية ،و�إمكانية احل�صول على خدمات الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية اجليدة ،و�إمكانية ح�صول اجلميع على الأدوية
واللقاحات الأ�سا�سية اجليدة والفعالة واملي�سورة الكلفة

√

√

√

√

املق�صد  9.3بحلول �سنة  ،2030احلد بدرجة كبرية من عدد
الوفيات والأمرا�ض الناجمة عن التعر�ض للمواد الكيميائية
اخلطرة وتلويث وتلوث الهواء واملاء والرتبة

√

√

√

√

املق�صد �.3أ تعزيز تنفيذ االتفاقية الإطارية ملنظمة ال�صحة العاملية
ملكافحة التبغ يف جميع البلدان ،ح�سب االقت�ضاء

√

√

5.3

6.3

الوفيات وفيات الأطفال الأمرا�ض الأمرا�ض غري ال�سارية �إ�ساءة اال�صابات
ا�ستعمال الناجمة عن
ال�سارية مبا يف ذلك �أمرا�ض
النفا�سية دون �سن
حوادث املرور
املواد
ال�صحة النف�سية
اخلام�سة

املق�صد .3ب دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات والأدوية
اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية التي تتعر�ض لها البلدان
النامية يف املقام الأول ،وتوفري �إمكانية احل�صول على الأدوية
واللقاحات الأ�سا�سية ب�أ�سعار معقولة ،وفق ًا لإعالن الدوحة ()TRIPS
ب�ش�أن االتفاق املتعلق باجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية وبال�صحة العامة ،الذي ي�ؤكد حق البلدان النامية
يف اال�ستفادة بالكامل من الأحكام الواردة يف االتفاق ب�ش�أن اجلوانب
املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملرونة الالزمة
حلماية ال�صحة العامة ،وال �سيما ح�صول اجلميع على الأدوية

√

√

√

√

√

√

املق�صد .3ج زيادة التمويل يف قطاع ال�صحة ،وتوظيف القوى
العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�ستبقا�ؤها يف البلدان
النامية ،وبخا�صة يف �أقل البلدان منو ًا والدول اجلزرية ال�صغرية،
زيادة كبرية

√

√

√

√

√

√

املق�صد .3د تعزيز قدرات جميع البلدان ،خ�صو�ص ًا البلدان النامية،
واحلد من املخاطر و�إدارة املخاطر ال�صحية
يف جمال الإنذار املبكر
ّ
الوطنية والعاملية

√

√

√

√

√

√

ت��دخ�لات �صحية منخف�ضة الكلفة تو�سع نطاق
التكنولوجيا �إلى �أبعد من املجتمعات الرثية لت�صل �إلى
املناطق الأكرث فقر ًا وتهمي�ش ًا.

وراء التنمية العادلة واملتوازنة التي ت�ستهدف وتعطي
الأولوية للفقراء وللفئة املهم�شة يف املناطق احل�ضرية
حد �سواء.
والريفية على ّ

احلد من عدم امل�ساواة داخل
•الهدف  :10ي�شكل
ّ
البلدان ويف ما بينها عن�صر ًا رئي�سي ًا يف جميع �أهداف
التنمية امل�ستدامة .كما ي�شكل قوة دافعة حقيقية

•الهدف  :11توفر امل��دن وامل�ستوطنات الب�شرية
امل�أمونة وال�صحية طرق ًا �أك�ثر �أم��ان � ًا ،وم�ساحات
خ�ضراء ،وم�ساحات عامة مفتوحة ومراعية للبيئة،

126

بحثية
الق�سم 1
ورقة

مقدمة
ال�صحة
و�سكن ًا ب�أ�سعار معقولة ،مع �إعطاء الأولوية لكبار
ال�سن والأطفال وامل�شاة .وتدعم هذه امل��وارد �صحة
املجتمعات ورفاهها وتعزز العافية النف�سية والتما�سك
االجتماعي� .إن معدل الرتكيز ال�سنوي للج�سيمات
الدقيقة ( )PM2.5يف املدن العربية� ،إذا ما ا�ستخدمنا
م�ؤ�شر جودة الهواء املحيط ،يتعدى اخلط التوجيهي
جلودة الهواء لدى منظمة ال�صحة العاملية البالغ 10
ميكروغرام يف املرت املكعب ،مرتاوح ًا بني  16.9يف
ال�صومال و 131.6يف ال�سعودية (.)WHO, 2016b
•الهدف  :12ي�ؤدي تر�شيد اال�ستهالك �إلى كميات �أقل
من النفايات ،مما ي�ضمن بيئة �أنظف وموارد داعمة
أ�شد
لل�صحة �أوف��ر ،خ�صو�ص ًا لأولئك الذين هم يف � ّ
احلاجة �إليها.

تق�ضي الروابط الوا�ضحة بني الهدف  3و�أهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى ب�أن يطور ا�صحاب القرار ال�سيا�سي
ا�سرتاتيجيات �شاملة و�أطر ًا تعزز التعاون بني خمتلف
الوكاالت وعرب القطاعات كافة .يجب على وزارات ال�صحة
والهيئات ال�صحية الدولية واملحلية �أن تبد�أ التفكري والعمل
ب�شكل �شمويل او�سع من نطاق ال�صحة ،كما يجب على
العاملني يف املجال ال�صحي الت�شارك مع هيئات غري �صحية
(اجتماعية وبيئية وعمالية وزراعية و�سواها) لتحقيق
�أهداف التنمية ال�صحية والبيئية وغريها .يدعو هذا
الأمر العاملني يف املجال ال�صحي �إلى تبني مقاربة �أفقية
و�شمولية للق�ضايا ال�صحية ،بد ًال من املقاربة العمودية لكل
مر�ض على حدة.

د .تنفيذ اتفاقية م�ؤمتر تغري املناخ COP21
والت�صدي لتغري املناخ (الهدف  )13ي�ساعدان
•الهدف  :13العمل ملواجهة تغري املناخ ي�ؤثر على على حتقيق الهدف 3
ال�صحة بطرق ال تعد وال حت�صى ،مبا فيها املحافظة
ب�شكل اكرب على املوارد الطبيعية وتعاون املجتمعات
وحت�سني النظم ال�صحية� .سوف يتم التطرق الى هذه
اجلوانب وغريها من العمل املتعلق بتغري املناخ ب�شكل
�أو�سع يف الق�سم التايل من هذه الورقة.

•ال��ه��دف��ان  14و :15حلماية وا���س��ت��دام��ة النظم
الإيكولوجية البحرية والربية دور فعال يف احلفاظ
على الأمن الغذائي للب�شر .فهذه النظم الإيكولوجية
تدعم الإمدادات الغذائية الب�شرية وت�ؤثر ت�أثري ًا عميق ًا
يف البيئات احلية ويف احل�صول على املوارد الأ�سا�سية
ال�ضرورية لإدام��ة احلياة ،مبا فيها املياه والرتبة
والهواء واخل�ضرة.
•الهدف � :16إن بناء جمتمعات وم�ؤ�س�سات �شاملة
تنعم بال�سالم والإ�ستقرار هو �أ�سا�سي جلميع �أهداف
التنمية امل�ستدامة .ولهذا الهدف �أهمية خا�صة يف
العامل العربي الذي ي�شهد نزاعات كثرية وي�أوي العدد
الأكرب من النازحني والالجئني� .إن اجتناب احلروب
ووقفها ي�ؤديان �إلى تخفي�ض الوفيات والإ�صابات ودعم
�صحة النا�س ورفاههم ،كما ي�شجعان تطوير وتقوية
البنى التحية واملوارد الداعمة لل�صحة.
•الهدف  :17من �ش�أن ال�شراكة العاملية بني البلدان
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات ،خ�صو�ص ًا بني الأغنياء
والفقراء� ،أن تغلق الفجوة الآخ��ذة يف االت�ساع بني
املجتمعات ،كما من �ش�أنها �أن توفر الدعم للمجتمعات
والبلدان القليلة املوارد يف املنطقة.

يتخبط كوكبنا و�سط �أزمة مناخية من �صنع الإن�سان
�أتت نتيجة النمو الإقت�صادي ،خا�صة الإ�ستعمال الكثيف
للوقود الأحفوري ( .)Hansen et al., 2008تهدد هذه
الأزمة م�ستقبل اجلن�س الب�شري وبقاءه ما مل يتم الت�صدي
لها ب�شكل جدي ( .)UNFCCC, 2015لتغري املناخ
ت�أثري كبري ملمو�س وقابل للقيا�س على ال�صحة العامة يف
�أنحاء العامل .فوفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية ،يعترب تغري
املناخ م�س�ؤو ًال عن خ�سارة  5.5مليون �سنة عمر م�صححة
باحت�ساب مدد العجز ( )DAILYsعام  .2000وقد ا�ستنتج
املنتدى الإن�ساين العاملي ( )2009ب�أن تغري املناخ م�س�ؤول
عن وفاة � 300ألف �شخ�ص يف العامل كل �سنة ،و»ي�ؤثر
ب�شكل خطري» على  325مليون �شخ�ص �آخرين.
ونظر ًا حلدة ت�أثريات تغري املناخ على ال�صحة العامة
حالي ًا ،من املتوقع �أن تكون الت�أثريات امل�ستقبلية �أكرث
�سوء ًا .فقد ُافيد يف التقييم اخلام�س للهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ( )2014بـ«ثقة عالية جد ًا»
�أن تغري املناخ �سوف يفاقم امل�شاكل ال�صحية املوجودة
�أ�ص ًال ،بالإ�ضافة �إلى الت�سبب مب�شاكل جديدة مثل
النزوح والهجرة الناجمني عن هذا التغري .ولقد �أعلنت
اللجنة امل�شرتكة لكلية لندن اجلامعية وجملة «الن�ست»
الطبية م�ؤخر ًا �أن «تغري املناخ هو التهديد ال�صحي
العاملي الأكرب يف القرن احلادي والع�شرين» (Costello
 .)et al., 2009وحدد التقرير �ستة م�سارات ي�ؤثر تغري
املناخ من خاللها (مبوجب تقديرات متحفظة) يف �صحة
الب�شر ورفاههم .وهذه امل�سارات هي :تغري طراز و�أمناط
الأمرا�ض ،نق�ص التغذية وانعدام الأمن الغذائي،

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
اجلدول 5

127

الروابط بني الت�أثريات املرتبطة بتغري املناخ ومقا�صد الهدف 3
مقا�صد الهدف 3
1.3

ت�أثريات
تغري املناخ
تغري �أمناط املر�ض

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

7.3

8.3

9.3

�.3أ

.3ب

.3ج

مكافحة اللقاحات متويل
الوفيات وفيات الأمرا�ض الأمرا�ض �إ�ساءة حوادث خدمات التغطية املواد
قطاع
ال�صحية الكيميائية التبغ
ا�ستعمال املرور رعاية
النفا�سية املواليد ال�سارية غري
ال�صحة
والأطفال
ال�صحة ال�شاملة والتلوث
ال�سارية املواد
والقوى
دون �سن
الإجنابية
العاملة
اخلام�سة
واجلن�سية
√

√

√

انعدام الأمن الغذائي

√

√

ندرة املياه � /سوء ال�رصف
ال�صحي

√

امل�آوي املهددة/
غري الآمنة

√

√

√

√

√

√

√

�أحداث مناخية متطرفة
وكوارث طبيعية

√

√

√

√

√

√

√

√

هجرة ال�سكان

√

√

√

√

√

√

√

ندرة املياه ونق�ص ال�صرف ال�صحي ،ه�شا�شة امل�سكن
وامل�ستوطنات الب�شرية ،الأحداث املناخية املتطرفة،
النزوح والهجرة اللذان ي�سببهما تغري املناخ.
يرتبط كل من هذه «امل�سارات» ارتباط ًا وثيق ًا مبقا�صد
الهدف  3يف �أجندة �سنة  .2030ومع ت�سبب موجات
احلر واملخاطر الأخرى املرتبطة باملناخ يف زيادة كثري
من الأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية (Friel et al.,
� ،)2011سي�صبح حتقيق الهدف � 3أكرث حتدي ًا و�صعوبة،
خ�صو�ص ًا يف املنطقة العربية حيث الأحداث املناخية
املتطرفة �شائعة �أ�ص ًال ( .)Lelieveld et al., 2012ويبني
اجلدول  5الروابط بني ت�أثريات تغري املناخ املذكورة �أعاله
واملقا�صد ال�صحية املختلفة للهدف .3
نظر ًا للعالقة الوثيقة بني تغري املناخ وال�صحة ،ف�إن
حتقيق مقا�صد الهدف  13ب�ش�أن العمل املتعلق باملناخ
ي�ساعد على حتقيق مقا�صد الهدف  .3كما جند يف
حاالت �أخرى ت�آزر ًا يف الأداء املتبع لتحقيق الهدفني
 3و .13و�أخري ًا ،ف�إن حتقيق بع�ض املقا�صد ال�صحية
للهدف  3ي�ساعد فع ًال يف تخفيف ت�أثريات تغري املناخ

√

√

.3د

�إدارة
املخاطر
ال�صحية
العاملية

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

والتكيف معها .على �سبيل املثال ،حت�سني الو�صول
�إلى خدمات تنظيم الأ�سرة (املق�صد  )7.3ي�ؤدي �إلى
انخفا�ض معدالت اخل�صوبة ،مما يخف�ض معدالت
النمو ال�سكاين الذي يعترب من املحركات الرئي�سية لتغري
املناخ وفق تقرير توقعات البيئة العاملية اخلام�س (Levy
 .)& Morel, 2012وب�شكل عام ،ف�إن ت�أطري تغري املناخ
كق�ضية �صحية عامة قد يجتذب اهتمام ًا �سيا�سي ًا ودعم ًا
مالي ًا �ضروريني للتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف
مع ت�أثرياته (.)Lelieveld et al., 2012
لقد مت اقرتاح �أعمال حمددة يف جمال الت�صدي لتغري املناخ
مبوجب الهدف  ،13وهي ت�شمل الآتي:
• :1-13املرونة والقدرة على ال�صمود يف مواجهة
الأخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع
البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.
•� :2-13إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والتخطيط على
ال�صعيد الوطني.
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مقدمة
ال�صحة
العالقة بني الأعمال املرتبطة بتغري املناخ (الهدف  )13ومقا�صد الهدف 3
مقا�صد الهدف 3
1.3

الوفيات
النفا�سية

2.3

وفيات
املواليد
والأطفال
دون �سن
اخلام�سة

3.3

4.3

الأمرا�ض الأمرا�ض
ال�سارية غري
ال�سارية

5.3

6.3

7.3

حوادث خدمات
�إ�ساءة
ا�ستعمال املرور رعاية
ال�صحة
املواد
الإجنابية
واجلن�سية

9.3
8.3
�.3أ
التغطية املواد
مكافحة
ال�صحة الكيميائية التبغ
ال�شاملة والتلوث

.3ب
اللقاحات

.3ج
متويل
قطاع
ال�صحة
والقوة
العاملة

.3د
�إدارة
املخاطر
ال�صحية
العاملية

مقا�صد
الهدف 13
1.13
املرونة والتكيف

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

0

0

0

2.13
الإدماج الوطني

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

3.13
�إذكاء الوعي

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

.13أ
التمويل (�صندوق
(املناخ الأخ�رض)

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

.13ب
تعزيز الكفاءة

3

3

3

3

1

3

3

3

2

1

0

0

0

• :3-13حت�سني التعليم و�إذكاء الوعي والقدرات
الب�شرية وامل�ؤ�س�سية للتخفيف من تغري املناخ،
واحلد من �أثره ،والإنذار املبكر به.
والتكيف معه،
ّ
•�13أ :تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان
املتقدمة النمو يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري امل��ن��اخ م��ن ال��ت��زام ب��ه��دف التعبئة
امل�شرتكة ملبلغ  100بليون دوالر �سنوي ًا بحلول
�سنة  2020من جميع امل�صادر لتلبية احتياجات
البلدان النامية ،يف �سياق �إج���راءات التخفيف
املجدية و�شفافية التنفيذ ،وتفعيل �صندوق املناخ
الأخ�ضر عن طريق تزويده بر�أ�س املال يف �أقرب
وقت ممكن.
•13ب :تعزيز �آل��ي��ات حت�سني م�ستوى ق��درات
التخطيط والإدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ
يف �أق��ل البلدان من��و ًا وال��دول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،مبا يف ذلك الرتكيز على الن�ساء وال�شباب
واملجتمعات املحلية واملهم�شة.

يبني اجلدول � 6أدناه العالقة بني العمل املتعلق بتغري املناخ
(الهدف  )13وبع�ض مقا�صد الهدف  .3ويقدر اجلدول �أثر
تدابري تغري املناخ على النتائج ال�صحية لكل مق�صد من 0
�إلى  .3وت�شري العالمة � 0إلى �أن حتقيق مق�صد الهدف  3ال
يت�أثر باملق�صد املحدد للهدف � .13أما العالمة  1فت�شري �إلى
ان �إجناز مق�صد الهدف � 13سوف ي�ساعد بتحقيق املق�صد
املحدد للهدف  .3وت�شري العالمة � 2إلى �أن حتقيق مق�صد
الهدف � 3سوف ي�شكل حتدي ًا هائ ًال من دون تلبية املق�صد
املحدد للهدف  .13وت�شري العالمة � 3إلى ا�ستحالة حتقيق
مق�صد الهدف  3من دون جناح املق�صد املحدد للهدف .13
من �أجل ت�أطري تغري املناخ ك�أزمة �صحة عامة ،يجب
تعزيز اتفاقية باري�س وا�ستعمالها كوثيقة �أ�سا�سية
لتحقيق مقا�صد الهدف  .3فبعد �شهرين من �صدور
�أجندة  ،2030اجتمع مندوبو م�ؤمتر الأطراف احلادي
والع�شرين التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
املناخ ( )COP21يف باري�س ملناق�شة اتفاق يخلف
بروتوكول كيوتو الذي تنتهي فرتة التزامه الثانية �سنة
 .2020وبدت املفاو�ضات التي حدثت يف COP21

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
كمعركة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية (Raman,

 ،)2016حيث تفاو�ضت غالبية البلدان النامية ،مبا
يف ذلك جمموعة الـ ،77من �أجل اتفاق «يتمحور حول
عدم تخفيف الإنبعاثات» (Raman, 2016p; Gupta,
 ،)2015يف حني �أرادت البلدان املتقدمة اتفاق ًا يركز على
التخفيف للو�صول �إلى «درجة احلرارة املن�شودة» ،بحيث
تلزم البلدان املتقدمة والبلدان النامية مبعايري خف�ض
االنبعاثات ذاتها (.)Raman, 2016
لقد اعترب الكثريون النتيجة انت�صار ًا للبلدان النامية.
وانعك�س هذا االنت�صار جزئي ًا يف املادة  ،2الفقرة الفرعية1
(وتكرر يف املادة  ،4الفقرة الفرعية  )1من االتفاقية
التي ن�صت على �أنه يجب تنفيذ اال�ستجابة العاملية لتغري
املناخ «يف �سياق التنمية امل�ستدامة وجهود الق�ضاء على
الفقر» ،مما زاد من �أهمية التكيف والتمويل (Raman,
 .)2016ويوفر  COP21حتديد ًا فر�صة مهمة للعامل
يحمل البلدان الـ 196جميع ًا م�س�ؤولية
العربي ،خا�صة �أنه ِّ
تخفي�ض االنبعاثات ،وبحافظ على مبد�أ «امل�س�ؤوليات
امل�شرتكة لكن املتباينة» ،ويطلب من الدول املتقدمة
�أن تقدم «الدعم املتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء
القدرات» �إلى البلدان النامية قبل �سنة  .2020وتوفر هذه
ال�صيغة للبلدان العربية القدرة على تف�سري COP21
يف �ضوء �أهداف التنمية امل�ستدامة وب�شكل يدعم الوقائع
الإقليمية واملحلية.

 .Vخامتة
متثل �أهداف التنمية امل�ستدامة ( )SDGsتو�سيع ًا
وحت�سين ًا ملحوظني للأهداف الإمنائية للألفية (.)MDGs
وحتديد ًا ،ت�شمل بنود ال�صحة �ضمن الهدف  3قائمة
مو�سعة مبقا�صد احل�صائل ال�صحية ،واهتمام ًا مركز ًا
على تنفيذ النظم ال�صحية وتقييمها .و�إ�ضافة �إلى ذلك،
توفر الأجندة املو�سعة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �أهداف
التنمية امل�ستدامة فر�ص ًا جديدة لتحقيق الأهداف ال�صحية
�ضمن �إطار ا�سرتاتيجيات اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية
مو�سعة .ويف حني �أن نقاط التقاطع بني مقا�صد الهدف
 3ومقا�صد �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى مل ترد ب�شكل
وا�ضح يف وثائق الأمم املتحدة ،ف�إن هذه الروابط يجب �أن
تكون وا�ضحة لأ�صحاب القرار ال�سيا�سي ،و�أن ُيعتمد عليها
كمورد نظري وعملي لدعم ال�سيا�سات ال�صحية .وعالوة
على ذلك ،يجب على �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي يف العامل
العربي �إعطاء الأولوية ملقا�صد الهدف  3على امل�ستويني
الوطني والإقليمي بناء على االحتياجات والقدرات
والطموحات الوطنية والإقليمية.

يجب الرتكيز على النظم ال�صحية وم�ؤ�س�سات ال�صحة
العامة وعلى مبد�أ الإن�صاف وعلى ح�شد اجلهود من
اجل حتقيق الهدف  3وتغيري الو�ضع احلايل .ويتطلب
حتقيق هذا التغيري �أ�شكا ًال جديدة من الإجراءات .مل تكن
اجلهود ال�سابقة كافية لإجناز �أجندة الأهداف الإمنائية
للألفية ،لذلك ف�إن �أي توقع ب�أن املقاربات ذاتها �سوف
تف�ضي �إلى نتائج خمتلفة يف �أهداف التنمية امل�ستدامة هو
توقع م�ضلل.
تواجه املنطقة العربية حتديات فريدة من نوعها ،خ�صو�ص ًا
�إذا �أخذنا بعني الإعتبار الأزمات الإقليمية من حروب
وهجرة وندرة املوارد والتباينات االقت�صادية� .أ�ضف �إلى
ذلك التباينات الوا�سعة بني البلدان واملناطق املتجاورة،
و�ضمن الدولة الواحدة .يتطلب الت�صدي لهذه التحديات
التي ال حت�صى مقاربات جديدة تعول على التعاون
الإقليمي واخلربات والتجارب ال�سابقة .وعلى الدول
العربية خ�صو�ص ًا �أن تطور �إطار ًا عملي ًا لل�شراكة يف ما بينها
يروج للت�شارك يف املوارد واخلربات ويعزز الإرادة ال�سيا�سية
الداعمة للتغيري .كما يجب االعتماد على ثروة اخلربة
واملوارد التي متتلكها البلدان العربية يف �سعيها �إلى حلول
حملية لق�ضاياها امللحة ،مثل انعدام الأمن الغذائي وندرة
املياه والهجرة اجلماعية وتطوير البنى التحتية.
توفر �أجندة تغري املناخ احلافلة فر�صة حل�شد هذه الأ�صول
الوطنية باجتاه حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة وال�صحة.
وعلى العاملني يف جمال ال�صحة و�أ�صحاب القرار ال�سيا�سي
الإملام جيد ًا ب�صيغة اتفاقية  COP21و�أهداف التنمية
امل�ستدامة .فهذه الوثائق متثل �أ�سا�س ًا و�صيغة م�شرتكني
ملقاربة التحديات املحلية والإقليمية املقبلة ،كما توفر فر�صة
للتفكري يف فرادة ال�سياق العربي واحلاجة �إلى فهم دقيق
جد ًا لل�سيا�سات واملمار�سات ال�سارية.
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الق�ضاء على اجلوع

امل�ساهمة يف الق�ضاء على اجلوع يف البلدان العربية
حممود ال�صلح

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

تعد منطقة ال�رشق الأدنى و�شمال �أفريقيا ،حيث تقع معظم البلدان العربية ،املنطقة الوحيدة يف العامل التي ت�شهد حالي ًا زيادة يف ن�سبة �سكانها
الذين يواجهون اجلوع ( .)FAO 2015هذا لي�س م�ستغرب ًا ،لأنها املنطقة التي تعاين �أكرب عجز غذائي يف العامل ،ولأن البلدان العربية تت�أثر
�أكرث من بلدان �أخرى ب�صدمات �أ�سعار املواد الغذائية ،التي جتلت ت�أثرياتها ب�شكل ملحوظ عام � 2008أثناء الأزمة الغذائية العاملية .ومن
الوا�ضح �أي�ض ًا �أن تداعيات تغري املناخ ،خ�صو�ص ًا موجات اجلفاف املتتالية منذ العام � ،2007ساهمت يف االنخفا�ض الكبري يف الإنتاج الزراعي
وزادت انعدام الأمن الغذائي .وتعاين املنطقة �أي�ض ًا من ارتفاع البطالة ،خ�صو�ص ًا يف �صفوف ال�شباب ،ف�ض ًال عن ازدياد النزوح من الأرياف �إىل
املدن والهجرة �إىل اخلارج .ويرى بع�ض املحللني �أن هذه العوامل ،جنب ًا �إىل جنب مع عوامل �أخرى� ،ساهمت يف اال�ضطرابات املدنية وبروز
التطرف و�أزمة النزوح احلالية يف بع�ض هذه البلدان.
ُّ
هناك �إمكانية كبرية ل�سد الفجوة بني ا�ستهالك الغذاء و�إنتاج الغذاء .وقد جت ّلى ذلك عملي ًا با�ستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاج
الغذائي املحلي ،من خالل تكثيف نظم الإنتاج الزراعية بزيادة الإنتاجية و�سد الثغرات املح�صولية يف الأرا�ضي القائمة .وقد جنحت م�شاريع
عدة يف زيادة الكثافة املح�صولية ،وخف�ض خ�سائر الغذاء وهدره على طول �سل�سلة الإنتاج والإمداد ،ودعم الإدارة امل�ستدامة ملوارد املياه من خالل
حت�سني كفاءة الري ،واعتماد تكنولوجيات االقت�صاد باملياه ،وا�ستعمال املياه الهام�شية� ،سواء املياه املاحلة �أو مياه ال�رصف املعاجلة ،لزراعة
املزيد من الغذاء.
من الوا�ضح �أن البلدان العربية قادرة على التحرك بفاعلية نحو «�صفر جوع» ،وهو الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة
ل�سنة  .2030وذلك من خالل زيادة ا�ستثماراتها يف �إنتاج زراعي كفوء ،مثل املمار�سات الزراعية الذكية مناخي ًا ،واال�ستخدام امل�ستدام والكفوء
للمياه ،والإدارة املتكاملة للمياه والأرا�ضي ،والزراعة احلافظة ،والزراعة من دون حراثة �أو بحد �أدنى من احلراثة ،ونظم الإنتاج املتكاملة التي
جتمع بني املحا�صيل واملوا�شي واملراعي ،وتنوع نظم �إنتاج املحا�صيل وتناوب املحا�صيل ،والإدارة املتكاملة للآفات ،والنظم املتكاملة للمغذيات
النباتية ،والزراعة الرتابية واملائية املحمية ،والزراعة داخل املدن وعلى �أطرافها.
تختلف البلدان العربية يف ما يتوافر لها من موارد طبيعية وب�رشية ومالية ،ويف قدرتها على تعزيز الأمن الغذائي من خالل الإنتاج املحلي.
ولتعزيز الأمن الغذائي وحتقيق هدف «�صفر جوع» ،يحتاج العامل العربي �إىل �سيا�سات ت�ضع الزراعة يف ر�أ�س �أولويات اال�ستثمار يف جمايل
البحوث الزراعية والتنمية امل�ستدامة ،وتقوية التعاون العربي على امل�ستويني الإقليمي ودون الإقليمي ،ف�ض ًال عن تعزيز التعاون وال�رشاكات
الإقليمية والدولية على �أ�سا�س التكامل والفوائد املقارنة.
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الق�ضاء على اجلوع
مقدمة
لتلبية الهدف الثاين ( )SDG2من �أهداف التنمية
امل�ستدامة للأمم املتحدة ،املتعلق بالق�ضاء على اجلوع
وحتقيق الأمن الغذائي وحت�سني التغذية وتعزيز الزراعة
امل�ستدامة ،1يحتاج العامل العربي �إلى اهتمام كبري وعمل
جماعي من احلكومات واجلهات املانحة والباحثني
والعاملني يف جمال التنمية واملجتمع املدين .هذا لأن
منطقة ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا ،حيث تقع معظم
تعد املنطقة الوحيدة التي ت�شهد حالي ًا
البلدان العربيةّ ،
زيادة يف انت�شار اجلوع ،وفق ًا ملنظمة الأغذية والزراعة
( .2)2015فقد ت�ضاعف عدد اجلياع من  16.5مليون
�شخ�ص بني  1990و� 1992إلى  33مليون �شخ�ص
بني  2014و .2016وارتفعت �أي�ض ًا ن�سبة من يعانون
من نق�ص التغذية خالل الفرتة نف�سها من � 6.6إلى
 7.5يف املئة .كما �أن عدد الأطفال الذين يعانون من
التقزم مرتفعة يف بلدان مثل م�صر والعراق وال�سودان
ُّ
واليمن .ويف املنطقة ككل ،يعاين ثلث ال�سكان من
فقر الدم ،خ�صو�ص ًا الأطفال واحلوامل والن�ساء يف
�سن الإجناب .ويعزى هذا االجتاه املقلق �إلى ت�صاعد
التنازعات وعدم اال�ستقرار وما يرتتب عليها من انهيار
اخلدمات العامة واخلا�صة يف بع�ض البلدان العربية.
ويف حني تختلف هذه املنطقة عن دول جمل�س التعاون
اخلليجي وعن و�شمال �أفريقيا يف تلبية هدف الألفية
الإمنائي ال�سابق املتمثل يف خف�ض انت�شار اجلوع �إلى
الن�صف بحلول �سنة  ،2015ف�إن الطلب على الأغذية
يف املنطقة ككل يتزايد ب�سرعة مع النمو ال�سكاين،
ويتم تلبية الطلب احلايل �أ�سا�س ًا عن طريق اال�سترياد.
والواقع �أن املنطقة العربية هي �أكرب م�ستورد للحبوب

ال�شكل 1

التغيرُّ الن�سبي يف متو�سط الهطول املطري ال�سنوي
بني  1999/1980و2099/2080

امل�صدر :اخلريطة من �إعداد  W. GÖBELو ،E. DE Pauwوحدة املعلومات اجلغرافية  5يف �إيكاردا ()2011

يف العامل ،ومن املرجح �أن يزداد اعتمادها على واردات
الغذاء ب�شكل كبري يف امل�ستقبل� ،3إذ ت�شري التقديرات
ل�سنة � 2030إلى �أن العجز يف احلبوب �سيكون �ضعفي
ما هو عليه اليوم.
�أبرز البنك الدويل وغريه املدى الذي تكون فيه البلدان
العربية� ،أك�ثر من مناطق �أخ��رى ،عر�ضة �إل��ى �أبعد
احلدود لل�صدمات يف �أ�سعار املواد الغذائية ،والآثار
التي مت ال�شعور بها ب�شكل ملحوظ عام � 2008أثناء
التغي املناخي.
الأزمة العاملية للغذاء� ،إلى جانب �آثار
رُّ
ويرى بع�ض املحللني �أن هذه العوامل �ساهمت ،جنب ًا
�إلى جنب مع عوامل �أخرى ،يف اال�ضطرابات املدنية،
التطرف والنزوح احلايل لل�سكان يف بع�ض هذه
وبروز
ُّ
يعد تدهور املوارد الطبيعية
ذلك،
على
وعالوة
البلدان.
ُّ
يف البلدان العربية غري م�سبوق ،مع تدهور الأرا�ضي
وا�ستنزاف املوارد املائية التي ت�ؤثر يف عمليات التنمية
وقدرة النُظم الإيكولوجية على توفري خدماتها التي
ت�شتد احلاجة �إليها.
والواقع �أن هذه املنطقة نف�سها تهدر وتواجه خ�سائر يف
الأغذية مبعدالت �أعلى من املتو�سط العاملي .وهذا ي�ضع
�أي�ض ًا حتديات هائلة ملعاجلة الأمن الغذائي ،كما يلقي
�أعباء �إ�ضافية وغري �ضرورية على املوارد املائية ال�شحيحة
يف العامل العربي وتكاليف اال�سترياد .يحدث هذا
الهدر وهذه اخل�سائر على طول �سل�سلة القيمة الغذائية
ب�أكملها .وبالن�سبة للقمح ،تقدر اخل�سائر بنحو 16
مليون طن ،ما يكفي لإطعام  100مليون �شخ�ص.
ال بد من عك�س اجتاه اجلوع املتزايد يف البلدان العربية،
كما ينبغي عك�س خ�سائر الغذاء وهدره .وللقيام بذلك،
حتتاج احلكومات العربية �إلى �سيا�سات مو�صلة �إلى
حتقيق الأمن الغذائي ،من خالل تقوية �شبكات الأمان،
و�إدارة تقلبات ال�سوق ،وتعزيز الإنتاج الغذائي املحلي،
مع اال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية .تركِّ ز هذه
الورقة على عن�صر واحد مهم يف هذه املعادلة :تعزيز
الإنتاج الغذائي املحلي يف العامل العربي ،مع �صون
امل��وارد الطبيعية وا�ستخدامها ب�شكل م�ستدام .وقد
قام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
(�إيكاردا) ،4على مدى فرتة  40عام ًا ،بجمع املعرفة
واخل�برة التي تثبت �أن حتقيق الهدف  2يف البلدان
العربية �أمر ممكن من خالل العلم والتكنولوجيا اللذين
يت�صديان للقيود الطبيعية والتقنية وال�سيا�سية الكربى
التي تعوق الإنتاج الغذائي يف املنطقة .وهذه القيود
ملخ�صة ب�إيجاز يف ما ي�أتي:

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
�أ .القيود الطبيعية وال�ضغط ال�سكاين
تقع البلدان العربية جغرافي ًا يف مناطق جافة غري
ا�ستوائية ،ذات بيئات زراعية � -إيكولوجية ه�شة ،تت�سم
مب��وارد مائية �شحيحة و�أرا�� ٍ��ض قليلة �صاحلة للزراعة
والتنوع البيولوجي ونوعية
وتدهور متزايد للأرا�ضي
ُّ
التغي املناخي
املياه .وهي �أي�ض ًا منطقة تظهر فيها �آثار
رُّ
ً
بقوة ،وبخا�صة حدوث موجات جفاف �أكرث تواترا ،وارتفاع
ت�سرب
درجات احلرارة ،وزيادة م�ستويات امللوحة ب�سبب ُّ
املياه املاحلة ،وموا�سم النمو الأق�صر ،والإجهادات الأحيائية
مبا يف ذلك الأمرا�ض املزمنة والنا�شئة والآفات احل�شرية
والأع�شاب الطفيلية .ولعل �أخطر التداعيات املرتتبة على
التغي املناخي هو االنخفا�ض املتوقع يف هطول الأمطار
رُّ
خالل املئة �سنة املقبلة ،والذي �سوف ي�ؤثر يف قدرة الن ُُظم
الزراعية البعلية واملروية على �إنتاج الغذاء .ومن املتوقع �أن
ينخف�ض هطول الأمطار بن�سبة  15الى  50يف املئة ح�سب
املوقع يف العامل العربي ،كما هو مبني يف ال�شكل 1
التغي يف متو�سط الهطول املطري
الذي يعر�ض معدل
رُّ
بني ال�سيناريوهات العاملية النموذجية الثمانية ع�شر
للتغي املناخي يف هذه املنطقة.
رُّ
ومما يزيد هذه الق�ضايا تعقيد ًا ارتفاع معدل النمو
ال�سكاين يف البلدان العربية  -نحو  2.2يف املئة �سنوي ًا -
وهو �أعلى بكثري من املتو�سط العاملي البالغ  1.2يف املئة
خالل الفرتة  .2010-2015ومع منو ال�سكان ،جنب ًا
التح�ضر و�أمناط اال�ستهالك املتغرية،
�إلى جنب مع تزايد
ُّ
�سيتزايد الطلب على املواد الغذائية ،مما ي�شكل �ضغط ًا
كبري ًا على املوارد الطبيعية ،وبخا�صة املياه التي يزداد
الطلب عليها يف خمتلف القطاعات ،وكذلك على العملة
ال�صعبة لدعم زيادة ا�سترياد املواد الغذائية.

ب .القيود التقنية
هناك نق�ص يف التقنيات املتاحة للمزارعني ،وبخا�صة
�صغار املزارعني ،للتغ ُّلب على القيود الطبيعية املبينة
�أع�لاه من �أج��ل تعزيز الإنتاجية الزراعية .وت�شمل
الأمثلة على هذه التقنيات الأ�صناف املح�سنة ذات
الإنتاجية العالية للمحا�صيل الرئي�سية الأ�سا�سية،
ومم��ار���س��ات الإدارة املنا�سبة للمحا�صيل واملياه
والأرا���ض��ي .ويف حني �أن العديد من هذه التقنيات
متاح بف�ضل البحث والإر�شاد الزراعيني اللذين جنحا
يف معاجلة بع�ض هذه التحديات ،ف�إن هناك حاجة �إلى
مزيد من اال�ستثمارات يف كل من البحوث الزراعية
التكيفية ونقل التكنولوجيا ملواجهة التحديات اجلديدة
ُّ

والنا�شئة ،والو�صول �إلى �أولئك املزارعني الذين هم
ب�أم�س احلاجة �إلى هذه التقنيات.

ج .القيود ال�سيا�سية
�إن وجود بيئة �سيا�سية غري م�ؤاتية يعوق اال�ستثمار يف
البحوث الزراعية والتنمية .وقد عمدت بع�ض البلدان،
فقط بعد الأزم��ة العاملية للغذاء عام � ،2008إلى و�ضع
الزراعة يف مرتبة عالية مبا فيه الكفاية على جدول
ا�ستثماراتها .ورغم �أن هذا �أحدث تغيري ًا ،فهناك حاجة
�إلى مزيد من اال�ستثمارات ملعاجلة االختناقات يف حت�سني
الإنتاجية الزراعية .وهناك حالي ًا ا�ستثمارات غري كافية
يف تنمية القدرات امل�ؤ�س�سية ،وال �سيما بالن�سبة مل�ؤ�س�سات
البحوث الزراعية والعلماء املواطنني .وهناك نق�ص يف
م�ؤ�س�سات الإر�شاد ونقل التكنولوجيا لتوفري اخلدمات
التي يحتاجها املزارعون .ومن القيود ال�سيا�سية الأخرى:
•ع��دم كفاية فر�ص القرو�ض ال�صغرية ل�صغار
املزارعني مل�ساعدتهم يف الو�صول �إلى املدخالت
والتقنيات التي يحتاجونها لزراعة املزيد من
املحا�صيل الغذائية.
•تقلب �أ�سعار ال�سوق الذي يلقي خماطر �إ�ضافية
على كاهل �صغار املزارعني.
•االفتقار �إل��ى �سيا�سات متكينية لت�سهيل ربط
املزارعني بالأ�سواق املحلية والدولية.

د .الإ�سهام يف الق�ضاء على اجلوع يف الوطن العربي
يعد حتقيق “�صفر جوع” وزي��ادة الإنتاج الغذائي يف
البلدان العربية نافذة واحدة لفر�صة مهمة .وبالنظر
�إلى �أن �إدخال �أرا�ض جديدة يف الإنتاج الزراعي لي�س
خيار ًا بالن�سبة ملعظم البلدان ،با�ستثناء ال�سودان ،حيث
�أن �إجمايل م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف جميع
البلدان الأخرى هي �أقل من ثالثة ماليني هكتار ،ف�إن
هناك فعلي ًا ثالث مقاربات فقط لزيادة الإنتاج الزراعي
من �أجل معاجلة امل�ستويات املتزايدة من انعدام الأمن
الغذائي وتلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب على الغذاء.
وهذه املقاربات هي:
• تكثيف ن ُُظم الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة
�سد
العائد �أو الإنتاجية على الأرا�ضي القائمة (�أو ّ
الثغرات املح�صولية)؛
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•زي��ادة الكثافة املح�صولية (ع��دد املحا�صيل يف
املو�سم الواحد) على الأرا�ضي الزراعية القائمة؛
•تخفي�ضخ�سائرالغذاءوهدرهعلىطول�سل�سلةالإمداد.
وفق ًا ملنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ،من املتوقع على
امل�ستوى العاملي �أن ت�أتي  93يف املئة من الزيادة املطلوبة
يف الإنتاج الزراعي من التكثيف الزراعي لزيادة الغالل
�أو الإنتاجية عمودي ًا لكل وحدة من الأر�ض ومن الكثافة
املح�صولية (�أي �أكرث من حم�صول واحد يف ال�سنة).
و�ضمن الـ  93يف املئة من الزيادة املطلوبة ،ي�أتي  72يف
املئة من التكثيف امل�ستدام لن ُُظم الإنتاج ،وي�أتي  21يف
املئة من تعدد املحا�صيل نتيجة زراعة �أكرث من حم�صول
واحد يف العام اذا �سمحت الظروف البيئية بذلك ،كما
هي احلال يف وادي النيل يف م�صر .لذلك ،ال بد من
حتقيق جزء كبري من هذا النمو بتح�سني الإنتاجية
من خالل الزيادات العمودية يف الإنتاجية الزراعية
التو�سع الأفقي.
والإنتاج ،بد ًال من
ُّ
د�أبت �إيكاردا منذ عام  1977على �إجراء البحوث من
�أجل التنمية يف العامل العربي ملعاجلة الأمن الغذائي،
من خالل تطوير املعرفة والتقنيات لدعم تكثيف ن ُُظم
الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة الغالل �أو الإنتاجية يف

ال�شكل 2

�سد الثغرات يف الغالل) وبزيادة
الأرا�ضي القائمة (�أو ّ
كثافة املح�صولية (ع��دد من املحا�صيل يف املو�سم
الواحد) يف الأرا�ضي الزراعية احلالية.
لقد تعلمنا �أن الن ُُظم الإيكولوجية يف العامل العربي تكون
متنوعة وخمتلفة من حيث العنا�صر الفيزيائية احليوية
والق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية  -االقت�صادية� .إن
فهم ًا �سليم ًا لتعقيد النظام ودينامياته �أمر بالغ الأهمية
من �أجل م�ساعدة املجتمعات الريفية يف العامل العربي
على حتقيق م�سارات �إلى التنمية قابلة للتطبيق .ونحن
نبني على الربامج التقليدية للمحا�صيل وحت�سني
الرثوة احليوانية للرتويج ملقاربة بحوث “نظم” �شمولية
متعددة االخت�صا�صات ،ت�سعى لفهم التفاعالت
واملفا�ضالت بني طيف كامل من العنا�صر  -مبا يف ذلك
حت�سن الإنتاجية
الب�شرية والإيكولوجية  -التي ّ
تقيد �أو ِّ
الزراعية وحت��دد �أك�ثر التدخالت البحثية مالءمة
للتنمية ،والتي ت�شمل يف اجلوهر اال�ستخدام امل�ستدام
للموارد واملدخالت الطبيعية.

هـ .ردم فجوات الغالل يف �إنتاج املحا�صيل
لتعزيز الأمن الغذائي
�إن الإنتاجية الزراعية يف معظم البلدان العربية هي

الفجوة املح�صولية يف القمح يف بع�ض الدول العربية
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املحا�صيل الفعلية للمزارعني
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املح�صول املحتمل (حمطات البحوث)

امل�صدر :تعزيز الأمن الغذائي يف الدول العربية ،م�رشوع �إيكاردا ( 2011حتى الآن) بدعم من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ( ،)AFESDوال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
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غلة القمح (طن/هكتار) يف احلقول التجريبية مقارنة مع حقول املزارعني يف ثمانية بلدان عربية
(معدل �أربعة موا�سم زراعية )2014 /2013 – 2011/2010
املغرب

فل�سطني ال�سودان

البلد

م�صر االردن

نظام الإنتاج

مروي مطري مطري تكميلي مطري

مروي

تون�س

�سورية

اليمن

املعدل

مطري تكميلي مطري تكميلي تكميلي

ممار�سات حم�سنة

8.28

2.24

2.85

6.00

2.02

3.62

1.90

5.11

3.20

5.75

4.03

4.09

ممار�سات املزارعني

6.65

1.75

2.53

4.83

1.74

2.17

1.63

4.53

2.60

4.46

2.58

3.22

الن�سبة املئوية
ملعدل الزيادة

25

28

13

24

16

67

17

13

23

29

56

28

احلد الأق�صى للمح�صول

10.35

3.45

4.30

7.50

2.17

5.37

2.96

6.96

4.36

7.90

5.14

5.50

الن�سبة املئوية
للزيادة الق�صوى

56

97

70

55

25

147

82

54

68

77

99

75

امل�صدر :تعزيز الأمن الغذائي يف البلدان العربية ،م�رشوع �إيكاردا ( 2011حتى الآن) بدعم من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ( ،)AFESDوال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية ( ،)KFAEDوالبنك الإ�سالمي للتنمية ،وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س ( ،)BMGFو�صندوق �أوبك للتنمية الدولية ،وتنفذه �إيكاردا

�أقل من املعدل العاملي ب�سبب القيود التقنية وال�سيا�سية
املذكورة �أعاله .ومع ذلك ،ف�إن احتمال زيادة الإنتاجية
الزراعية ،لتعزيز الأمن الغذائي وحت�سني ُ�س ُبل معي�شة
املزارعني الذين يفتقرون �إلى املوارد يف البلدان العربية،
ممكن م��ن خ�لال ردم فجوة ال��غ�لال ب�ين م�ستويات
املحا�صيل الفعلية للمزارعني واملحا�صيل املحتملة يف ظل
�إدارة منا�سبة ومدخالت ذات تقنيات حم�سنة .ويظهر
ال�شكل  2بو�ضوح الفجوة املح�صولية يف �إنتاج القمح بني
املحا�صيل الفعلية للمزارعني و�إمكانية الإنتاج يف عدد
من البلدان العربية.
وميكن �إيراد �أمثلة على اجلهود الرامية لردم الثغرات
املح�صولية من خالل م�شروع ممول من ال�صندوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ( ،)AFESDوال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ( ،)KFAEDوالبنك
الإ�سالمي للتنمية ،وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س
( ،)BMGFو�صندوق �أوبك للتنمية الدولية ،وتنفذه
�إيكاردا منذ عام  2011وتُ�ش ِرك فيه م�صر واملغرب والأردن
وال�سودان و�سورية وتون�س واليمن ،ويف مرحلة الحقة
لبنان وفل�سطني واجلزائر والعراق .وكانت نتائج هذا
اال�ستثمار الوا�سع النطاق يف العلوم والتكنولوجيا �إيجابية
للغاية� :سجل املزارعون يف �أنحاء العامل العربي ،زيادات
كبرية يف �إنتاجية القمح با�ستخدام الأ�صناف املح�سنة
املقاومة للجفاف واحلرارة والآفات والأمرا�ض الفتاكة ،مثل
ال�صنف  UG 99الذي يرتاوح متو�سط زياداته املح�صولية
من  13يف املئة حتت ظروف الزراعة البعلية يف املغرب

�إلى  67يف املئة حتت ظروف الري يف ال�سودان ،مبعدل
متو�سط زيادة �شاملة مقدارها  28يف املئة يف جميع
البلدان .ويف ما يتعلق باحلد الأق�صى للزيادة يف �إنتاجية
القمح ،تراوحت يف هذه الفرتة من  25يف املئة حتت
ظروف الزراعة املطرية يف فل�سطني و 147يف املئة حتت
الظروف املروية يف ال�سودان ،مع معدل زيادة �إجمالية
قدرها  75يف املئة يف جميع البلدان .وكانت املكا�سب
املالية �أي�ض ًا ملحوظة :مع زيادة يف املعرو�ض من القمح يف
م�صر من  557,030طن ًا يف مو�سم � 2010-2009إلى
 880,941طن ًا يف ( 2014-2013بزيادة ن�سبتها 58
يف املئة) ،وقُ درت القيمة ال�سنوية بـ 52.2مليون دوالر.
ويبني اجلدول  1نتائج �أربع �سنوات .وتكمن قوة امل�شروع
يف زيادة �إنتاج القمح لي�س فقط عن طريق �إدخال الأ�صناف
املح�سنة ،ولكن �أي�ض ًا مع حت�سني حزم �إدارة الرتبة واملياه
واملحا�صيل لتح�سني اال�ستخدام امل�ستدام للموارد وحتقيق
�أق�صى قدر من املكا�سب املح�صولية.
التو�صية للبلدان العربية هي بتكثيف نظم الإنتاج
ال��زراع��ي مع م��راع��اة اال�ستخدام امل�ستدام للموارد
الطبيعية املتاحة ،من خالل الزيادة العمودية يف الإنتاج
الزراعي لكل وحدة من املدخالت (مثل الأرا�ضي واملياه
والأ�سمدة والبذور والعمل واملال) مع احلد من ال�ضرر
الذي يلحق بالبيئة .وبالتايل ميكن للبلدان العربية
ال�صون للتكثيف الزراعي
زيادة ا�ستثماراتها يف تقنيات
ْ
امل�ستدام من �أجل زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي ،من
خالل املقاربات املختربة الآتية:
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الق�ضاء على اجلوع
•املمار�سات الزراعية اجليدة ()GAP
•اال�ستخدام امل�ستدام للمياه والإدارة املتكاملة للمياه
والأرا�ضي
•الزراعة احلافظة  /دون حراثة �أو بحد �أدن��ى من
احلراثة ()ZT / CA
•نظم الإنتاج املتكاملة للمحا�صيل  /الرثوة احليوانية
 /املراعي
•تنويع نظم �إن��ت��اج املحا�صيل وت��ن��اوب املحا�صيل
الإدارة املتكاملة للآفات ()IPM
•النظام املتكامل للتغذية النباتية ()IPNS
•الزراعة الع�ضوية ()OA
•الزراعة املحمية  /والزراعة املائية
•الزراعة يف املدن وحول املدن

و .حت�سني �إنتاج الرثوة احليوانية من �أجل
الأمن الغذائي
يعد الإنتاج احليواين امل�ساهم الرئي�سي يف حتقيق الأمن
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ا�ستهالك الفرد من اللحوم يف منطقة
ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا2014 ،

امل�صدر :تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

الغذائي يف البلدان العربية .وبا�ستثناء العراق ،منا
الإنتاج احليواين من � 3إلى  5يف املئة يف معظم البلدان
العربية بني عامي  1990و ( 2013اجلدول  .)2ويبني
ال�شكل  3ن�صيب الفرد من ا�ستهالك اللحوم واحلليب.
وتعد الكويت امل�ستهلك الأعلى للفرد من اللحوم ،بواقع
نحو  78كيلوغرام ًا للفرد �سنوي ًا بينما تعد �سورية
امل�ستهلك الأدنى بواقع  18كيلوغرام ًا للفرد �سنوي ًا.
يف عام  ،2014كانت قلة قليلة من البلدان العربية قريبة
من االكتفاء الذاتي يف الإنتاج احليواين .وكان ال�سودان
البلد الوحيد املكتفي ذاتي ًا يف العامل العربي ،على الرغم
من �أن بلدان ًا مثل �سورية واملغرب واجلزائر وتون�س كانت
مكتفية ذاتي ًا حتى عام  .2000وحقق النمو يف �إنتاج
الدواجن �أكرب منو يف م�صادر الغذاء احليوانية� ،إذ ازداد
�أكرث من ال�ضعفني عام  2013باملقارنة مع معدل الإنتاج
خالل الفرتة من � 1995إلى  .2000ومنا �إنتاج الأغنام
واملاعز والأبقار بن�سبة  21يف املئة ،يف حني منا �إنتاج
الإبل بنحو  45يف املئة خالل الفرتة نف�سها.
متثل العائق الرئي�سي لنمو الإنتاج احليواين يف امل�صادر
املحدودة من الأع�لاف املنتجة حملي ًا ،وارتفاع كلفة
م�صادر الأع�لاف امل�ستوردة ،وبخا�صة بعد انخفا�ض
قيمة العمالت املحلية يف بع�ض البلدان .يف املا�ضي ،وفّ ر
الرعي املجاين يف املراعي يف معظم البلدان العربية 75-
 80يف املئة من م�صادر العلف .واليوم ،توفر املراعي 15
�إلى  20يف املئة فقط من العلف .ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إلى

ال�شكل  3ب ا�ستهالك الفرد من احلليب (م)
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ح�صة الرثوة احليوانية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي يف بلدان خمتارة من ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا،
ومنو القطاع ما بني  1999و 2013

القيمة الإجمالية للإنتاج (مباليني الدوالرات وفق ثابتة  2004ـ )2006
1990

املعدل ال�سنوي للنمو ()٪

2013

الزراعة

املا�شية

احل�صة()٪

الزراعة

املا�شية

احل�صة()٪

الزراعة

املا�شية

4795

2533

53

14681

5131

35

5

3

8732

3073

35

18097

7703

43

3

4

10155

1999

20

21932

6021

27

3

5

1758

113

6

2543

75

3

2

-2

429

157

37

1016

534

53

4

5

1121

195

17

1346

355

26

1

3

املغرب

6103

2352

39

11399

4597

40

3

3

فل�سطني

غري متوافر

غري متوافر

غري متوافر

825

352

43

غري متوافر

غري متوافر

41

28

68

74

59

3

3

5157

1427

28

8884

3430

39

2

4

4733

2228

47

14056

5658

40

5

4

1768

261

15

2873

685

24

2

4

1241

426

34

2873

1308

46

4

5

1,263,846

396,465

31

2,252,610

735,271

33

3

3

اجلزائر
م�صر

�إيران

العراق

الأردن

لبنان

قطر

ال�سعودية

ال�سودان (�سابق ًا)

تون�س

اليمن
العامل

امل�صدر:

FAOSTAT, 2015

الرعي اجلائر والإفراط يف خمزونات احليوانات مما �أدى
�إلى اال�ستخدام غري امل�ستدام للمراعي.
ت�ستخدم �إيكاردا مقاربات جديدة لتح�سني الإنتاج
احل��ي��واين يف العامل العربي من خ�لال عملها على
املجرتات ال�صغرية (الأغنام واملاعز) .ويقوم العلماء
و�صون ال�سالالت املحلية من �أمناط خمتلفة
بتو�صيف
ْ
من املا�شية ،وحتديد ال�سالالت الأك�ثر �إنتاجية �أثناء
تكيفها مع البيئات احل��ارة والقاحلة.
ا�ستك�شاف ُّ
ويتم �إ�شراك املجتمع يف كل هذه اجلهود ،وال �سيما
الن�ساء ،الالتي يتم بناء قدراتهن حول احليوانات التي
يجب املحافظة عليها �أو التخل�ص منها عند انخفا�ض
�إنتاجيتها .وقد ح�سنت اجلهود يف الأردن والعراق نظام
“املوا�شي – ال�شعري” من خالل تطوير خ�صوبة املا�شية
املح�سنة والإنتاج ،عن طريق تدابري مثل الفطام املبكر
واحللب املتزامن ،واجلرعة ال�صحيحة والتوقيت املنا�سب
ملكافحة الطفيليات ،واملكعبات العلفية امل�ستدامة ،مع
تطوير ون�شر �أ�صناف جديدة من ال�شعري قادرة على

حتمل فرتات اجلفاف الطويلة وندرة املياه املتزايدة يف
ُّ
الأردن والعراق .وقد وجدت �إيكاردا �أن مقاربات املجتمع
لزيادة �إنتاجية الرثوة احليوانية واال�ستخدام امل�ستدام
للمراعي وموارد املياه تكون �أف�ضل عند �إدارة امللكيات
امل�شرتكة .وميكن تعظيم م�صادر العلف املنتجة
حملي ًا من خ�لال ا�ستخدام خملفات املحا�صيل بعد
معاجلتها لزيادة قيمتها التغذوية وا�ست�ساغتها .ومن
املمكن تطوير م�صادر غري تقليدية للأعالف املغذية،
مثل املنتجات الثانوية وخملفات املحا�صيل وال�صبار
الال�شوكي الذي ينت�شر على نطاق وا�سع يف الأرا�ضي
الهام�شية من املغرب وتون�س.

ز .حت�سني كفاءة الري و�إدخال تقنيات موفرة
للمياه لزراعة مزيد من املحا�صيل الغذائية
يعد حت�سني كفاءة الري و�إدخال تقنيات موفرة للمياه
ق�ضيتني ملحتني مل��زارع��ي املحا�صيل الغذائية يف
املنطقة العربية .والري بالغمر هو الطريقة التقليدية
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الق�ضاء على اجلوع
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ال�شكل 4

ن�سب الأغذية املفقودة واملهدورة ال�صاحلة للأكل (بالوزن) لكل جمموعة �سلعية يف كل خطوة من �سل�سلة الإمداد
الغذائي ،يف �شمال �أفريقيا وغرب وو�سط �آ�سيا ()٪
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امل�صدر :مقتب�س من غو�ستاف�سون و�آخرين2011 ،

(حيث ي�ستخدم لري نحو  70يف املئة من امل�ساحة
امل��روي��ة) ،وهي طريقة غري فعالة ومكلفة ومبذرة.
ويف كثري من الأحيان ي�ستخدم املزارعون� ،إذ لي�س
لديهم خيار �آخر ،مياه ًا ذات نوعية متدنية تقود �إلى
التم ُّلح والغدق وتدهور الأرا�ضي �أحيان ًا ب�شكل كبري
بحيث ال يتعذر زراع��ة �أي حم�صول غذائي فيها بعد
فعال
ذلك .وبالتايل ،يحتاج املزارعون �إلى وجود نظام َّ
واقت�صادي وم�ستدام لإدارة الري لتعظيم العائد من
املحا�صيل واملياه.
تنتج الأبحاث �أنظمة ري مثلى طوال مو�سم النمو لزيادة
�إنتاجية املحا�صيل لكل وحدة من املياه امل�ستخدمة .وقد
�أ�سفرت الدرا�سات التي �أجرتها �إيكاردا م�ؤخر ًا بالتعاون
مع ن ُُظم البحوث الوطنية يف العامل العربي عن تطوير
حزم مبتكرة لإدارة املياه على م�ستوى املزرعة لتقليل
الفاقد من املياه يف الزراعة .وقد ركًّ زت هذه احلزم على
حت�سني توقيت الري ،و�ضبط كميات املياه امل�ستخدمة،
وتقنيات حم�سنة لتح�ضري الأر�ض ت�ؤدي �إلى ا�ستخدام
�أك�ث�ر �إنتاجية للمياه م��ن دون تكاليف �إ�ضافية
للمزارعني.
من الأمثلة على ذلك مكننة تقنية امل�صاطب ذات الأخاديد
املرتفعة والعري�ضة ،املنفذة مل�ساعدة مزارعي القمح على
حت�سني �إنتاجيتهم وكفاءة ا�ستخدامهم للمياه .وقد عملت

�أ�سماك
وم�أكوالت
بحرية

حليب

التجارب التي �أجريت يف املزارع يف حمافظة ال�شرقية يف
م�صر على تقييم و�ضبط و�صقل �أ�صناف القمح واملمار�سات
الزراعية املح�سنة يف الظروف امليدانية .ويف هذه التجارب،
ح�سنت تقنية زراعة القمح على م�صاطب مرتفعة ()RB
حما�صيل القمح ووفرت يف املياه .وت�شمل احلزمة زراعة
القمح على م�صاطب مرتفعة ذات عر�ض مثايل ،والت�سميد
املنا�سب ،وا�ستخدام �أف�ضل �أ�صناف القمح ذات الإنتاجية
العالية .ومنذ �إدخال هذه احلزمة املح�سنة ،ازدادت امل�ساحة
املزروعة بالقمح على امل�صاطب املرتفعة يف حمافظة
ال�شرقية تدريجي ًا من  2080هكتار ًا يف املو�سم الأول
(� )2011 – 2010إلى نحو  80,000هكتار يف 2014
–  .2015وكحزمة ،قللت التقنية من ا�ستخدام مياه الري
بن�سبة  25يف املئة ،وزادت حم�صول احلبوب بن�سبة 30
يف املئة ،وزادت كفاءة ا�ستخدام املياه بن�سبة  73يف املئة،
وخف�ضت كمية البذور امل�ستخدمة للزراعة بن�سبة 50-30
يف املئة ،ووفرت الطاقة بن�سبة  33يف املئة نتيجة تخفي�ض
�ضخ املياه.
�أحدث امل�شروع ثورة يف املمار�سات الزراعية يف الدلتا.
و�شجع جناحه احلملة الوطنية للقمح التي تقودها
احلكومة امل�صرية لدعم تنفيذ  1900موقع ميداين
جتريبي يف املحافظات الـ ،22با�ستخدام �أ�سلوب
امل�صاطب املرتفعة املدعوم من امل�شروع مبيزانية قدرها
 8.7مليون جنيه م�صري .ونتيجة لذلك ،يتم الآن

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي
زراع��ة �أكرث من  300,000هكتار من الأرا�ضي يف
م�صر با�ستخدام هذا النظام.
ومع ذل��ك ،هناك حاجة �إل��ى �أك�ثر بكثري من االقت�صاد
باملياه يف ال��ري .فقد �أظهرت الأبحاث �إمكانات هائلة
لتقنيات توفري املياه ،وبخا�صة معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي واملياه املاحلة واملياه الرمادية و�إعادة ا�ستخدامها
ب�شكل �آمن ،من �أجل توفري املياه العذبة وزراعة املزيد
من الغذاء و�إع��ادة تغذية املياه اجلوفية .ويف العراق،
قادت �إيكاردا م�شروع و�ضع �إطار لإدارة امللوحة ل�صانعي
القرار يف املنطقة للم�ساعدة يف حت�سني كفاءة الري لدى
املزارعني ،للحد من الرت�شيح العميق �إلى املياه اجلوفية
ال�ضحلة وما ي�ؤدي �إليه من �إعادة متلُّح منطقة اجلذور.
كما اختارت �أ�صناف قمح عالية الإنتاج يف ظروف الرتبة
املاحلة.
ال يزال هناك الكثري الذي يتعينَّ القيام به لتح�سني كفاءة
الري و�إدخال التقنيات املوفرة للمياه يف زراعة املحا�صيل
الغذائية يف العامل العربي ،من خالل الأبحاث والعلوم
وال�سيا�سات و�آليات الت�سعري وتغيري ال�سلوك .وكان هناك
�أي�ض ًا تقدم كبري يف هذا املجال .ويف الواقع ،نظر ًا لندرة
املياه يف العامل العربي واحلاجة امللحة �إلى زيادة �إنتاج
الغذاء ،على العامل العربي �أن يكون “وادي ال�سيليكون”
ي�شجع امل�ستثمرون
لأبحاث املياه يف العامل .وفق ًا لذلكَّ ،
من القطاعني العام واخلا�ص ويف امل�ستويات الإقليمية
والوطنية والدولية على اال�ستثمار يف هذا املجال لتعزيز
�أ�سباب احلياة يف املنطقة وم�ساعدتها يف م�سار تطورها.

ح .التعامل مع ف�ضالت الأغذية وخ�سائر ما
بعد احل�صاد لتعزيز الأمن الغذائي
�إن كمية امل��واد الغذائية املفقودة واملهدورة يف العامل
لعربي هي �أعلى من املعدل العاملي .وعلى �أ�سا�س ن�صيب
الفرد ،ف�إن الكمية املقدرة من املواد الغذائية املفقودة
واملهدورة هي  250كيلوغرام ًا للفرد �سنوي ًا .وتعود
�ضخامة اخل�سائر االقت�صادية الناجمة �إلى واقع �أنها
املنطقة التي تعاين �أكرب عجز غذائي و�أنها �أكرب م�ستورد
للغذاء يف العامل .وهكذا ،ف�إن للأغذية املفقودة واملهدورة
ت�أثري ًا خطري ًا جد ًا يف الأمن الغذائي .ويتم هدر الكثري
من املواد الغذائية التي تو�ضع على املائدة لال�ستهالك،
�سواء يف املطاعم �أو يف املنازل .وت�شري التقديرات �إلى �أن
ف�ضالت الغذاء اجلاهز للأكل تبلغ نحو  35يف املئة.
امل�صدر املهم الآخر خل�سائر الأغذية هو الناجم عن �أن�شطة

احل�صاد وما بعد احل�صاد� .إذ ميكن �أن تت�ضرر الأغذية
�أو تتلف �أو تفقد خالل ح�صادها ومناولتها وت�صنيعها
وتعبئتها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وت�سويقها
وا�ستهالكها .ويو�ضح ال�شكل  4ن�سبة امل��واد الغذائية
املفقودة نتيجة لهذه الإجراءات يف بع�ض ال�سلع الغذائية
يف �شمال �أفريقيا وغ��رب وو�سط �آ�سيا .وت�ؤثر هذه
احلد من اجلوع ،وت�ضع
اخل�سائر يف قدرة املنطقة على ّ
�أعباء كبرية ومهدرة على املوارد الطبيعية ال�شحيحة يف
التغي املناخي من
املنطقة ،خ�صو�ص ًا املياه ،وت�ساهم يف
رُّ
خالل توليد االنبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
وت�شري تقديرات منظمة الأغذية والزراعة �إلى �أن الأغذية
املفقودة واملهدورة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا تعادل خ�سارة  42كيلومرت ًا مكعب ًا من املياه
�سنوي ًا .وت�ؤثر خ�سائر الأغذية �أي�ض ًا يف مزارعي احليازات
ال�صغرية ،الذين تفوتهم فر�ص توليد املزيد من الدخل
ب�سبب اخل�سائر التي تلحق بهم �أثناء مراحل الإنتاج وما
بعد احل�صاد.
وعلى م�ستوى املزرعة ،ميكن �أن ُيفقد الغذاء من خالل
مرافق التخزين ال�سيئة ،وترك املحا�صيل عر�ضة للأمطار
وغزو احل�شرات والقوار�ض .ومن �ش�أن ح�صاد املحا�صيل
ودر�سها وتنظيفها با�ستخدام تقنيات و�أدوات خاطئة
�إحلاق ال�ضرر بها �أي�ض ًا .كما ي�ؤدي �سوء تقنيات احللب
وت�صنيع احلليب وتخزينه ونقله �إلى ف�ساده ،ما يجعله
غري �آمن لال�ستهالك الب�شري.
يتم التعامل مع خ�سائر الأغذية والنفايات الغذائية ب�شكل
�أف�ضل ،عن طريق ا�ستخدام مقاربة تقوم على �سل�سلة
الإمداد ،باعتبار �أن اخل�سائر حتدث على طول �سل�سلة
الإمداد ل�سلعة معينة .ويتعينَّ معاجلة هذا الأمر على
م�ستوى امل��زارع التجارية الكبرية وامل��زارع ال�صغرية.
وميكن للعلم والتكنولوجيا ا�ستهداف كلتا املجموعتني،
من خالل حت�سني الن ُُظم الزراعية و�آالت احل�صاد،
والبنية التحتية للتخزين مبا يف ذلك التخزين البارد،
والتجفيف املح�سن والأك�ثر نظافة �صحية ،وتقنيات
ومد عمره
ال�صون واحلفظ ،لتح�سني �سالمة الغذاء ّ
االفرتا�ضي.
وقد وافقت البلدان العربية جمتمعة على احلد من
اخل�سائر والنفايات الغذائية بن�سبة  50يف املئة خالل
ال�سنوات الع�شر املقبلة .و�سوف تركز اجلهود على
احلد من الهدر واخل�سائر �أثناء عملية زراعة املحا�صيل
الغذائية ،وكذلك �أثناء املعاجلة واملناولة والتعبئة والنقل
والت�سويق .وميكن �أن تفيد هذه املبادرة من تطور
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الق�ضاء على اجلوع

املرجع

البحوث والتكنولوجيا ،ف�ض ًال عن خدمات الإر�شاد
و�آليات التمويل ،للم�ساعدة يف تقدمي احللول للحد من
اخل�سائر حيثما تكون هناك حاجة �إليها .ومن املهم جد ًا
للبلدان العربية �إطالق حمالت وطنية للحد من خ�سائر
الغذاء يف البيوت ويف املطاعم .وقد تبنت بع�ض املطاعم
بالفعل نظام ًا لفرز الغذاء اجليد والآمن وغري امل�ستخدم
وجعله متاح ًا للم�ؤ�س�سات اخلريية� .إن التقليل من
ويحد من الواردات
هدر الطعام �سيع ِّزز الأمن الغذائي
ّ
الغذائية.
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ط .التعاون الإقليمي املرتكز على املزايا
الن�سبية

مالحظات

تختلف البلدان العربية يف املوارد الطبيعية والب�شرية
واملالية املتاحة لها ،وبالتايل تختلف يف قدرتها على
تعزيز الأمن الغذائي من خالل الإنتاج الغذائي املحلي.
وهكذا ف�إن التعاون بني البلدان العربية على ال�صعيدين
الإقليمي ودون الإقليمي هو و�سيلة حا�سمة للعامل
العربي كي يعزز �أمنه الغذائي وينتقل نحو الق�ضاء على
اجلوع �إن التعاون ال��دويل والإقليمي وال�شراكات يف
جمايل البحوث الزراعية والتنمية امل�ستدامة املرتكزة
على التكامل واملزايا الن�سبية ،ميكن حت�سينها �أكرث
لتعزيز الأمن الغذائي والق�ضاء على اجلوع يف البلدان
العربية .وقد ثبت �أن التعاون على ال�صعيدين الإقليمي
ودون الإقليمي هو و�سيلة فعالة لتطوير التكنولوجيا
ونقلها ،وتطوير حلول م�شرتكة للم�شاكل امل�شرتكة،
وتعزيز روح املناف�سة البناءة واالبتكار .وهذا �سيتطلب
بيئة �سيا�سية متكينية لال�ستثمار يف جهود البحث
والتنمية الزراعية لتعزيز ا�ستدامة امل��وارد الطبيعية
كمجاالت ذات �أولوية ،وو�ضع العائدات التي تنتجها
مبا�شرة يف �أيدي املزارعني.
وكما ات�ضح يف �أمثلة قليلة ،ف ��إن ا�ستخدام مقاربة
متكاملة ل��زي��ادة �إن��ت��اج ال��غ��ذاء مع ا�ستخدام امل��وارد
الطبيعية املحدودة ب�شكل م�ستدام هو �أم��ر ممكن.
ومع ذلك ،هناك حاجة �إلى مزيد من اجلهود لتحويل
ال��زراع��ة �إل��ى حم��رك ق��وي للنمو االقت�صادي ،لي�س
فقط لإنتاج مزيد من الغذاء ،ولكن �أي�ض ًا خللق فر�ص
عمل جديدة ومرغوبة لل�شباب يف العامل العربي.

.1

الأمن الغذائي يعني �أن «لكل النا�س ،يف جميع الأوقات،
فر�ص الو�صول املادية واالجتماعية واالقت�صادية �إلى غذاء
كاف و�آمن ومغذ يلبي احتياجاتهم التغذوية وينا�سب
�أذواقهم الغذائية كي يعي�شوا حياة موفورة الن�شاط
وال�صحة» .وعلى امل�ستوى الوطني ،يتحقق الأمن الغذائي
عندما يكون جميع املواطنني �آمنني غذائي ًا ب�شكل فردي.
�إن �أبعاد الأمن الغذائي هي� :أو ًال ،توافر الغذاء ،املرتبط
بالإنتاج املحلي لتلبية الطلب املحلي على الغذاء .ثاني ًا،
الو�صول �إلى الغذاء ،وتوافر ال�سوق وقدرة النا�س على حتمل
التكاليف كمنتجني و�/أو م�ستهلكني للمواد الغذائية.
ثالث ًا ،اال�ستقرار والإنتاج امل�ستقر الأقل ت�أثر ًا بالإجهادات
الال�أحيائية (اجلفاف واحلرارة وامللوحة ،الخ) والأحيائية
(الأمرا�ض والآفات احل�رشية والأع�شاب الطفيلية)
واال�ستقرار يف �سيا�سة الت�سعري .رابع ًا ،ا�ستخدام الأغذية
املتاحة ذات القيمة الغذائية اجليدة و�ضمان �سالمة الغذاء.
2. http://www.fao.org/documents/card/en/c/
b715647e-a9584-b8887-fc-9d1c3364b161/
3. http://www.afedonline.org/Report2014/E/p1220%43chp1eng.pdf
4. http://www.icarda.org/
5. http://drylandsystems.cgiar.org/content/globaldrylands-and-climate-change-relative-changemean-annual-precipitation-19801999

د .حممود ال�صلح ،املدير العام ال�سابق ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف
املناطق اجلافة (�إيكاردا)

التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

ّ
الكتاب امل�شاركون
بالرتتيب الأبجدي ح�سب ا�سم العائلة

ح�سني �أباظة

رئي�س �شعبة االقت�صاد والتجارة يف جنيف التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة حتى تقاعده عام  .2009و�ضع العديد
من الربامج حول اقت�صاديات البيئة ،وله الكثري من امل�ؤلفات حول �أ�ساليب التقييم البيئية املتكاملة ،والتفاعل بني التجارة
والبيئة ،وتقييم املوارد البيئية والطبيعية ،وا�ستخدام الأدوات االقت�صادية للإدارة البيئية .املحرر امل�شارك لتقرير «�أفد»
حول االقت�صاد الأخ�ضر.2011 ،

د .رميا حبيب

�أ�ستاذة ال�صحة املهنية والبيئية ورئي�سة دائرة �صحة البيئة يف كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
لها �أبحاث رئي�سية وقدمت م�ساهمات يف موا�ضيع ت�شمل الآتي� :صحة النازحني والالجئني واملهاجرين ،مقاربات النظم
الإيكولوجية ل�صحة الإن�سان يف املجتمعات الريفية الفقرية ،والتعر�ضات ذات ال�صلة بالعمل و�صحة الإن�سان.

�سوزان اخل�شن

مدر�سة باحثة يف كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت .حائزة على بكالوريو�س يف علوم املختربات
ّ
الطبية من كلية ال�صحة العامة يف اجلامعة اللبنانية ،ودرجة ماج�ستري يف ال�صحة العامة من كلية العلوم ال�صحية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت� .شاركت يف عدد من امل�شاريع البحثية يف جمال ال�صحة العامة منذ التحاقها بكلية العلوم
ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام .2002

�شلبي �سورديك

طالبة ماج�ستري يف العلوم البيئية (اخت�صا�ص �صحة البيئة) يف كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف
بريوت .قبل انتقالها �إلى لبنان نالت درجة بكالوريو�س علوم يف الدرا�سات االجتماعية والإيكولوجية يف جامعة �أال�سكا،
فريبانك�س� .شاركت يف عدد من امل�شاريع البحثية يف جمال �صحة البيئة منذ التحاقها عام  2016كطالبة درا�سات عليا
بدائرة �صحة البيئة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

د .عبدالكرمي �صادق

م�ست�شار اقت�صادي يف ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية لأكرث من خم�سة وع�شرين عاماً ،مبا يف ذلك ثماين
�سنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت يف ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية (�إيفاد) ،وم�ست�شار املدير التنفيذي يف البنك
الدويل .له مئات الأوراق املن�شورة .املحرر امل�شارك لتقرير «�أفد» حول الأمن الغذائي.2014 ،

جنيب �صعب

�أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) ،ونا�شر ورئي�س حترير جملة «البيئة والتنمية» .مهند�س معماري،
ح�صل على جائزة «العامليون اخلم�سمئة» ( )Global 500ل�سنة  2003من برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب)،
وجائزة ال�شيخ زايد الدولية للبيئة ل�سنة  .2011حمرر �سل�سلة تقارير «�أفد» حول البيئة العربية.
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د .حممود ال�صلح

مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافـة (�إيكاردا) حتى منت�صف ت�شرين الأول (�أكتوبر) .2016
له خربة تزيد على � 30سنة يف الأبحاث والتنمية الزراعية الدولية يف البلدان النامية ،خ�صو�ص ًا يف املناطق اجلافة،
لدى فورد فاوندي�شن واجلامعة الأمريكية يف بريوت والفاو .يحمل درجة دكتوراه يف علم الوراثة من جامعة كاليفورنيا
بالواليات املتحدة ،وله �أكرث من  120من�شوراً .مت تقدير م�ساهمته يف الأبحاث والتنمية الزراعية من خالل العديد من
املكاف�آت والأو�سمة الرفيعة.

د .ابراهيم عبداجلليل

�أ�ستاذ كر�سي ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين .الرئي�س التنفيذي ال�سابق جلهاز
�ش�ؤون البيئة يف م�صر ورئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق جلهاز تخطيط الطاقة امل�صري .له نحو  70درا�سة يف ق�ضايا الطاقة
والبيئة العربية .املحرر امل�شارك لتقرير «�أفد» حول الطاقة امل�ستدامة.2013 ،

د .حممد الع�شري

*

زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة .الرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي .مدير دائرة البيئة يف البنك الدويل
�سابق ًا والرئي�س الأ�سبق ل�شبكة �سيا�سة الطاقة املتجددة للقرن احلادي والع�شرين  .REN21ع�ضو يف جمال�س �إدارة
ال�صندوق العاملي حلماية الطبيعة واملنتدى العربي للبيئة والتنمية ومعهد املوارد العاملي.

د� .إميان نويه�ض

عميد كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت و�أ�ستاذ �صحة العمل و�صحة البيئة فيها .ترتكز �أبحاثه على
ت�أثري املخاطر البيئية وتلك املتعلقة بالعمل على ال�صحة� .ساهم يف ت�أ�سي�س حلقة من الباحثني تعمل على تعميم مفهوم
ال�صحة البيئية يف املنطقة العربية.
*

امل�ست�شار الرئي�سي للتقرير.

اللجنة امل�شرفة

من �أع�ضاء جمل�س �أمناء �أفد
د .حممد الع�شري ،زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي.
نائب رئي�س جمل�س �أمناء «�أفد».
د .عبد الرحمن العو�ضي ،الأمني التنفيذي للمنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية ووزير ال�صحة ال�سابق يف الكويت.
رئي�س اللجنة التنفيذية لـ«�أفد».
د .عدنان بدران ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلامعة الأردنية وامل�ست�شار الأعلى جلامعة البرتاء.
رئي�س وزراء الأردن ال�سابق .رئي�س جمل�س �أمناء «�أفد».
جنيب �صعب ،نا�شر ورئي�س حترير جملة «البيئة والتنمية» و�أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية.
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الم�صطلحات المخت�صرة

10YFP
AAAID
ABSP
AC
AC
ACSAD
ACU
ADA
ADCO
ADEREE
ADFD
ADR
ADSG
ADWEA
AED
AEPC
AEPS
AEWA
AFED
AFESD
AG
AGDP
AGERI
AGP
AGU
AHD
AHDR
AIA
AIDS
AIECGC
AKTC
Al
ALBA
ALECSO
ALMEE
ALOA
AMCEN
AMF
AMU
ANME
AoA
AOAD
AP

Ten Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
Arab Authority for Agricultural Investment and Development
Agricultural Biotechnology Support Programme
Air-Conditioning
Alternating Current
Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
Arab Custom Union
Arriyadh Development Authority (Riyadh)
Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
The National Agency for Energy Efficiency and the Development of Renewable Energy
Abu Dhabi Fund for Development
Alternative Disputes Resolution
Abu Dhabi Sustainability Group
Abu Dhabi Water & Electricity Authority
United Arab Emirates Dirham
African Environmental Protection Commission
Arctic Environmental Protection Strategy
African-Eurasian Waterbird Agreement
Arab Forum for Environment and Development
Arab Fund for Economic and Social Development
Associated Gas
Agricultural Gross Domestic Product
Agricultural Genetic Engineering Institute
Arab Gas Pipeline
Arabian Gulf University
Aswan High Dam
Arab Human Development Report
Advance Informed Agreement
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation
Aga Khan Trust for Culture
Aluminum
Aluminium Bahrain
Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization
Lebanese Association for Energy Saving & Environment
Association for Lebanese Organic Agriculture
African Ministerial Conference on the Environment
Arab Monetary Fund
Arab Maghreb Union
National Agency for Energy Management
Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)
Arab Organization for Agricultural Development
Advanced Passive reactor

امل�صطلحات املخت�صرة
AP
API
APR
APRUE
AREE
ARWR
ASABE
ASDRR
ASFSD
ASR
AU
AUB
AUM
AVL
AWA
AWC
AWCUA
b/d
BADEA
BAU
Bbl
BCH
Bcm
BCWUA
BDB
BDL
BGR
BMP
BMZ
BNEF
BOD
boe
BOO
BOOT
BOT
BP
BREEAM
BRO
BRS
BU
C&D
C&I
CA
CAB
CAGR
CAIP
CAMP
CAMRE
CAN
CAPEX
CBC
CBD
CBO
CBSE
CCA
CCGT
CCS
CCS
CCS CO2

Additional Protocol
Arab Planning Institute
Advanced Power Reactor
National Agency for the Promotion and Rationalization of Use of Energy
Aqaba Residence Energy Efficiency
Actual Renewable Water Resources
American Society of Agricultural and Biological Engineers
Arab Strategy for Disaster Risk Reduction
Arab Strategic Framework for Sustainable Development
Aquifer Storage and Recovery
African Union
American University of Beirut
American University of Madaba (Jordan)
Automatic Vehicule Location
Arab Water Academy
Arab Water Council
Arab Water Countries Utilities Association
Barrels per Day
Arab Bank for Economic Development in Africa
Business as Usual
Oil Barrel
Biosafety Clearing House
Billion cubic meters
Branch Canal Water User Association
Beyond Design Basis
Central Bank of Lebanon
German Geological Survey
Best Management Practices
German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
Bloomberg New Energy Finance
Biological Oxygen Demand
Barrels of Oil Equivalent
Build-Own-Operate
Build Own Operate Transfer
Build Operate Transfer
British Petroleum
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Brackish Water Reverse Osmosis
ARZ Building Rating System
Boston University
Construction and Demolition
Commercial and Industrial
Conservation Agriculture
Centre for Agriculture and Biosciences
Compound Annual Growth Rate
Cairo Air Improvement Project
Coastal Area Management Project
Council of Arab Ministers Responsible for the Environment
Competent National Authority
Capital Expenditures
Community-Based Conservation
Convention on Biological Diversity
Community-Based Organization
Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
Climate Change Adaptation
Combined Cycle Gas Turbine
Carbon Capture and Sequestration
Carbon Capture and Storage
Capture and Storage
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CCUS
CD
CDM
CDRs
CEDARE
CEDRO
CEIT
CEO
CEP
CERES
CERs
CFA
CFC
CFL
CFL
CG
CGE
CGIAR
CH4
CHN
CHP
CILSS
CIRAD
CITES
CIWM
ClHEAM
CLO
CLRTAP
CM
CMI
CMS
CNA
CNCA
CNG (CNS)
CO
CO2
CO2e/eq
COD
COP
CPB
CPC
CRS
CSA
CSD
CSEM
CSO
CSP
CSR
CTAB
cum
CZIMP
DAC
DALYs
DBFO
DBO
DC
DED
DEFRA
DEM

Carbon Capture, Usage and Storage
Compact Disk
Clean Development Mechanism
Certified Emissions Reductions
Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery of Lebanon
Countries with Economies in Transition
Chief Executive Officer
Coefficient of Performance
Coalition for Environmentally Responsible Economics
Credits
Cooperative Framework Agreement
Chloro-Fluoro-Carbon
Compact Fluorescent Light
Compact Fluorescent Lamp
Coordination Groups
Computable General Equilibrium
Consultative Group on International Agricultural Research
Methane
Centre Hospitalier du Nord -Lebanon
Combined Heat and Power
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
Agricultural Research for Development
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Chartered Institution of Wastes Management
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
Compost-Like-Output
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
Carbon Management
Community Marketing, Inc.
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
Competent National Authority
Public Agricultural Bank
Compressed Natural Gas
Carbon Monoxide
Carbon Dioxide
CO2 equivalent
Chemical Oxygen Demand
Conference of the Parties
Cartagena Protocol on Biosafety
Calcined Petroleum Coke
Center for Remote Sensing
City Strategic Agenda
UN Commission on Sustainable Development
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique
Civil society organizations
Concentrated Solar Power
Corporate Social Responsibility
Technical Center of Organic Agriculture
Cubic meters
Coastal Zone Integrated Management Plan
Development Assistance Committee
Disability-Adjusted Life Years
Design Build Finance Operate
Design-Build-Operate
Direct current
Dubai Economic Department
Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
Digital Elevation Model

امل�صطلحات املخت�صرة
DESA
DEWA
DFID
DHW
DII
DMN
DNE
DOE
DRM
DRR
DSIRE
DTC
DTCM
DTIE
DTO
DUBAL
E3G
EAD
ECA
ECAs
ECE
ED
EDCO
EDF
EDL
EDM
EE
EEAA
EEHC
EF
EGBC
EGPC
EGS
EIA
EIA
EITI
EMA
EMAL
EMAS
EMR
EMRO
EMS
ENEC
ENPI
ENSO
EOR
EPA
EPC
EPD
EPDRB
EPI
EPSA
ESAUN
ESBM
ESCO
ESCOs
ESCWA
ESDU
ESI

Department of Economic and Social Affairs
Dubai Electricity and Water Authority
UK Department for International Development
Domestic Hot Water
DESERTEC Industrial Initiative
Moroccan National Meteorological Office
Daily News Egypt
United States Department of Energy
Disaster Risk Management
Disaster Risk Reduction
Database of State Incentives for Renewables & Efficiency
Dubai Transport Corporation
Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing
UNEP Division of Technology, Industry, and Economics
Dublin Transportation Office
Dubai Aluminum Company Limited
Third Generation Environmentalism
Environment Agency AbuDhabi
Economic Commission for Africa
Energy Conversion Agreements
Economic Commission for Europe
Electrodialysis
Electricity Distribution Company
Environmental Defense Fund
Electricité du Liban
Al- BiaWal-Tanmia - Environment & Development magazine
Energy Efficiency
Egyptian Environmental Affairs Agency
Egyptian Electricity Holding Company
Ecological Footprint
Egyptian Green Building Council
Egyptian General Petroleum Corporation
Environmental Goods and Services
Energy Information Administration
Environmental Impact Assessment
Extractive Industries Transparency Initiative
Europe, the Middle East, and Africa
Emirates Aluminium Company Limited
Eco-Management and Audit Scheme
Eastern Mediterranean Region
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
Environmental Management System
Emirates Nuclear Energy Corporation
European Neighborhood and Partnership Instrument
El Niño-Southern Oscillation
Enhanced Oil Recovery
US Environmental Protection Agency
Engineering Procurement and Construction
European Patent Office
Environmental Program for the Danube River Basin
Environment Performance Index
Exploration and Production Sharing Agreement
Department of Economic and Social Affairs
Ecosystem-Based Management
Energy Service Companies
Energy Service Companies
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
Environment and Sustainable Development Unit
Environment Sustainability Index
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ESMAP
ETM
EU
EU ETS
EVI
EWRA
EWS
FACE
FANR
FAO
FDI
FEMIP
FFEM
FiBL
FIFA
FIT
FL&W
FOEME
FSP
FSU
F-T
FTIAB
G7
G8
GAM
GAP
GAPs
GAS
GATT
GBC
GBIF
GCC
GCM
GCOS
GDP
GE
GECF
GEF
GEMS
GEO
GERD
GFEI
GFU
Gha
GHGs
GIPB
GIS
GIWA
GJ
GLASOD
GLCA
GM
GME
GMEF
GMO
GMP
GNI
GNP
GPC

World Bank Energy Sector Management Assistance Program
Enhanced Thematic Mapper
European Union
European Union Emission Trading System
Environmental Vulnerability Index
Egyptian Water Regulatory Agency
Emirates Wildlife Society
Free Air Carbon Enrichment
The Federal Authority for Nuclear Regulation (UAE)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Foreign Direct Investment
Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership
French Fund for Global Environment
Research Institute of Organic Agriculture
Fédération Internationale de Football Association
Feed-in-Tariff
Food Lost and Wasted
Friends of the Earth Middle East
Food Security Program
Former Soviet Union
Fischer-Tropsch process
Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)
Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation,United Kingdom, United States
Greater Amman Municipality
Good Agricultural Practices
Good Agricultural Practices
Guarani Aquifer System
General Agreement on Tariffs and Trade
Green Building Council
Global Biodiversity Information Facility
Gulf Cooperation Council
General Circulation Model
Global Climate Observing System
Gross Domestic Product
General Electric
Gas Exporting Countries Forum
Global Environment Facility
Global Environment Monitoring System
Global Environment Outlook
Gross Domestic Expenditure on Research and Development
Global Fuel Economy Initiative
Global Facilitation Unit for Underutilized Species
Global hectare
Greenhouse Gases
Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building
Geographical Information Systems
Global International Waters Assessment
GigaJoule
Global Assessment of Soil Degradation
Global Leadership for Climate Action
Genetically Modified
Gazoduc Maghreb Europe
Global Ministerial Environment Forum
Genetically Modified Organism
Green Moroccan Plan
Gross National Income
Gross National Product
Green petroleum Coke

امل�صطلحات املخت�صرة
GPS
GPRS
GRI
GRID
GSDP
GSI IISD
GSLAS
GSR
Gt
GTZ
GVC
GW
GW
GWe
GWI
GWP
GWP
GWth
ha
HACCP
HDI
HFA
HFCs
HFO
HICs
HIV
HLW
HNWI
HVAC
I/M
IAASTD
IAEA
IAS
IC
ICAM
ICARDA
ICBA
ICC
ICGEB
ICLDC
ICM
ICPDR
ICT
ICZM
IDA
IDB
IDECO
IDP
IDRC
IDSC
IEA
IEADSM
IEEE
IFA
IFAD
IFC
IFOAM
IFPRI
IGCC

Global Positioning System
Green Pyramid Rating System
Global Reporting Initiative
Global Resource Information Database
General Secretariat for Development planning-Qatar
Global Subsidies Initiative
General Secretariat of League of Arab States
Global Status Report
Gigaton
German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)
Civil Volunteers’ Group (Italy)
Gigawatt
Greywater
Gigawatt electrical
Global Water Intelligence
Global Warming Potential
Global Water Partnership
Gigawatt-thermal
Hectares
Hazardous Analysis and Critical Control Points
Human Development Index
Hyogo Framework for Action
Hydrofluorocarbons
Heavy Fuel Oil
High-Income Countries
Human Immunodeficiency Virus
High Level Waste
High Net Worth Individuals
Heating, Ventilation, and Air-Conditioning
Inspection and Maintenance
International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development
International Atomic Energy Agency
Irrigation Advisory Service
Irrigation Council
Integrated Coastal Area Management
International Center for Agricultural Research in Dry Areas
International Center for Biosaline Agriculture
International Chamber of Commerce
International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
Imperial College London Diabetes Centre
Integrated Coastal Management
International Commission for the Protection of the Danube River
Information and Communication Technology
Integrated Coastal Zone Management
International Desalination Association
Islamic Development Bank
Irbid District Electricity Company
Internally Displaced Persons
International Development Research Center
Information and Decision Support Center
International Energy Agency
International Energy Agency Demand-side Management
Institute of Electrical and Electronic Engineers
International Fertilizer Industry Association
International Fund for Agricultural Development
International Finance Corporation
International Federation of Organic Agriculture Movements
International Food Policy Research Institute
Integrated Gasifier Combined Cycle
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IHP
IIED
IIIEE
IIIP
IIP
IISD
ILO
ILW
IMC
IMF
IMO
INDC
InWEnt
IO
IOC
IPCC
IPF
IPM
IPNS
IPP
IPR
IPTRID
IRENA
IRESEN
IRR
ISCC
ISESCO
ISIC
ISO
ISWM
ITC
ITC
ITSAM
IUCN
IUCN
IWMI
IWPP
IWRB
IWRM
JAEC
JBAW
JCEDARE
JD
JEPCO
JI
JMWI
JNRC
JVA
KA-CARE
KACST
KAUST
KEPCO
KFAED
KFUPM
KfW
KISR
KSA
KW
kWh

International Hydrology Program
International Institute for Environment and Development
Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics
Integrated Irrigation Improvement Project
Irrigation Improvement Project
International Institute for Sustainable Development
International Labour Organization
Intermediate Level waste
Istituto Mediterraneo Di Certificazione
International Monetary Fund
International Maritime Organization
Intended Nationally Determined Contributions
Capacity Building International-Germany
Input-Output
International Oil Companies
Intergovernmental Panel on Climate Change
Intergovernmental Panel on Forests
Integrated Pest Management
Integrated Plant Nutrient System
Independent Power Producer
Intellectual Property Rights
International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage
International Renewable Energy Agency
Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles
Internal Rate Of Return
Integrated Solar Combined Cycle
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization
UN International Standard Industrial Classification
International Organization for Standardization
Integrated Solid Waste Management
Integrated Tourism Centers
International Trade Center
Integrated Transport System in the Arab Mashreq
International Union for Conservation of Nature
World Conservation Union (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
International Water Management Institute
Independent Water And Power Producer
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
Integrated Water Resources Management
Jordan Atomic Energy Commission
Jordan Business Alliance on Water
Joint Committee on Environment and Development in the Arab Region
Jordanian Dinar
Jordan Electric Power Company
Joint Implementation
Jordan Ministry for Water and Irrigation
Jordan Nuclear Regulatory Commission
Jordan Valley Authority
King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy
King Abdulaziz City for Science and Technology
King Abdullah University of Science and Technology
Korea Electric Power Corporation
Kuwait Fund for Arab Economic Development
King Fahd University of Petroleum and Minerals
German Development Bank
Kuwait Institute for Scientific Research
Kingdom of Saudi Arabia
Kilowatt
Kilowatt-hour

امل�صطلحات املخت�صرة
LADA
LAS
LATA
LAU
LBNL
LCC
LCEC
LCOE
LDCs
LED
LEED
LEMA
LEU
LGBC
LICs
LLW
LMBAs
LMEs
LMG
LMICs
LMO
LNG
LowCVP
LPG
LRA
LV
MAAR
MAD
MALR
MAP
MARPOL
MASEN
mb/d
MBT
MCM
MD
MDGs
MEA
MECTAT
MED
MED WWR WG
MED-ENEC
MEES
MEMAC
MENA
MEPS
METAP
MEW
MGD
MHT
MICE
MICs
MIGA
MJ
MIST
MMBTU
MMCP
MNA
MoCCE

Land Degradation Assessment of Drylands
League of Arab States
Lebanese Appropriate Technology Association
Lebanese American University
Lawrence Berkeley National Laboratory
Life Cycle Costing
Lebanese Center for Energy Conservation
Levelized Costs of Electricity
Least Developed Countries
Light-Emitted Diode
Leadership in Environmental Design
Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh
Low-enriched Uranium
Lebanon Green Building Council
Low-Income Countries
Low Level Waste
Land and Marine Based Activities
Large Marine Ecosystems
Like Minded Group
Low Middle-Income Countries
Living Modified Organism
Liquefied Natural Gas
Low Carbon Vehicle Partnership
Liquefied Petroleum Gas
Litani River Authority
Low Voltage
Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
Moroccan Dirham
Ministry of Agriculture and Land Reclamation
UNEP Mediterranean Action Plan
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Moroccan Agency for Solar Electricity
million barrels per day
Mechanical-biological treatment
Million Cubic Meters
Membrane Distillation
Millennium Development Goals
Multilateral Environmental Agreement
Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
Multiple-Effect Distillation
Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean
Middle East Economic Survey
Marine Emergency Mutual Aid Centre
Middle East and North Africa
Minimum Energy Performance Standards
UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
Lebanese Ministry of Energy and Water
Million Gallon per Day
Mechanical Heat Treatment
Meetings, Incentives, Conferences, And Events
Middle-Income Countries
Multilateral Investment Guarantee Agency
Mega Joule
Masdar Institute of Science and Technology
One Million British Thermal Units
Making the Most of Commodities Programme
Multinational Approaches
Ministry of Climate Change and Environment
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MOQ
MOU
MOX
MPA
MPAP
MSF
MSF
MSP
MSW
Mt
MT
Mt
MtCO2
Mtoe
MTPY
MV
MW
MWh
MWp
MWRI
MWth
N2O
NAMA
NARI
NARES
NASA
NBC
NBDF
NBF
NBI
NBM
NC
NDC
NCSR
ND
NDW
NEA
NEAP
NEEAP
NEEP
NEEREA
NERC
NF
NFC
NFP
NGCCs
NGO
NGV
NGWA
NIF
NMC
NOAA
NOC
NOEC
NOGA
NOIC
NORDEN
NOx
NPK

Maersk Oil Qatar
Memorandum of Understanding
Mixed-Oxide
Marine Protected Area
Multi-Stakeholder Policy Formulation and Action Planning
Multi-Stage Flash
Multi-Stakeholder Forum
Mediterranean Solar Plan
Municipal Solid Waste
Metric tons
Million ton
Megatons
Million tons of CO2
Million tons of oil equivalent
Metric Tons Per Year
Medium Voltage
Megawatt
Megawatt-hour
Megawatt-peak
Ministry of Water Resources and Irrigation
Megawatt-thermal
Nitrous Oxide
Nationally Appropriate Mitigation Actions
National Agricultural Research Institutes
National Agricultural Research and Extension Systems
National Aeronautics and Space Administration
National Biosafety Committee
Nile Basin Discourse Forum
National Biosafety Framework
Nile Basin Initiative
Nile Basin Management
National Communication
Nationally Determined Contributions
Lebanese National Council of Scientific Research
Neighborhood Development
Moroccan National Drought Watch
Nuclear Energy Agency
National Environmental Action Plan
National Energy Efficiency Action Plan
National Energy Efficiency Program
National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)
National Energy Research Centre
Nano-Filtration
Nile Forecast Center
National Focal Point
Natural-Gas-Fired Combined Cycles
Non-Governmental Organization
Natural Gas Vehicles
Northern Governorates Water Authority (Jordan)
Neighborhood Investment Facility
Northern Mediterranean countries
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Oil Company
Net Oil Exporting Countries
National Oil and Gas Authority (Bahrain)
Net Oil Importing Countries
Nordic Council of Ministers
Nitrogen Oxides
Nitrogen, Phosphates and Potash

امل�صطلحات املخت�صرة
NPP
NPP
NPPA
NPT
NRC
NREL
NRW
NSAS
NSR
NUS
NWRC
NWSAS
OA
O&M
OAPEC
OAU
ODA
ODS
OECD
OFID
OIES
OME
OMW
ONA
ONE
ONEP
OPEC
OPEX
OSS
OWG
PACD
PARC
PC
PCB
PCFPI
PCFV
PEA
PERG
PERSGA
PFCs
PICs
PIM
PJ
PM
PMU
PNA
PNEEI
POPs
PPA
PPIAF
PPM
PPM
PPP
PPP
PPP
PRM
PRY
PTSs
PV

Nuclear Power Plant
Net Primary Productivity
Nuclear Power Plant Authority
Non-Proliferation treaty of nuclear weapons
National Research Council
National Renewable Energy Laboratory
Non-Revenue Water
Nubian Sandstone Aquifer System
North-South Railway project
Neglected and underutilized species
National Water Research Center (Egypt)
North Western Sahara Aquifer System
Organic Agriculture
Operation and Maintenance
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
Organization for African Unity
Official Development Assistance
Ozone-Depleting Substance
Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC Fund for International Development
Oxford Institute for Energy Studies
Observatoire Méditerranéen de l’Energie
Olive Mills Wastewater
Omnium Nord-Africain
National Electricity Office
National Office of Potable Water
Organization of Petroleum Exporting Countries
Operational Expenditures
Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)
Open Working Group
Plan of Action to Combat Desertification
Pan Arab Research Centre
Personal Computer
Polychlorinated Biphenyls
Per Capita Food Production Index
Partnership for Clean Fuels and Vehicles
Palestinian Energy and Natural Resources Authority
Global Rural Electrification Program
Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden
Perfluorocarbons
Pacific Island Countries
Participatory Irrigation Management
Peta Joule
Particulate Matter
Program Management Unit
Palestinian National Authority
Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation
Persistent Organic Pollutants
Power Purchase Agreement
Public-Private Infrastructure Advisory Facility
Parts Per Million
Process and Production Methods
Public-Private Partnership
Purchasing Power Parity
Public-Private Partnership
Persons with Reduced Mobility
Potential Researcher Year
Persistent Toxic Substances
Photovoltaic
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PWA
QNFSP
QP
QSAS
R&D
RA
RADEEMA
RB
RBO
RBP
RCM
RCREEE
RDF
RE
REC
REMPEC
REN21
Rep
RM
RO
ROPME
RPS
RSA
RSC
RSCN
RSGA
RUAF
S&T
SAIC
SAP
SASO
SCP
SCPI
SCP/RAC
SD
SDGs
SEA
SEEA
SEEC
SEMC
SFD
SHS
SIR
SIWI
SL
SLR
SME
SMS
SoE
SONEDE
SOx
SPD
SPM
SRES
SRTM
SSA
SSR
STI

Palestinian Water Authority
Qatar National Food Security Programme
Qatar Petroleum
Qatar Sustainable Assessment System
Research and Development
Risk Assessment
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech
Raised Bed
River Basin Organization
Restrictive Business Practices
Regional Circulation Model
Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency
Refuse Derived Fuel
Renewable Energy
Renewable Energy Credits
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century
Republic
Risk Management
Reverse Osmosis
Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area surrounded
by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates
Renewable Portfolio Standard
ROPME Sea Area
Royal Society of Chemistry (UK)
Royal Society for the Conservation of Nature
Red Sea and Gulf of Aden
Resource Centers Network on Urban Agriculture and Food Security
Science and Technology
Science Applications International Corporation
Strategic Action Program
Saudi Standards, Quality and Metrology Organization
Sustainable Consumption and Production
Sustainable Crop Production Intensification
Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
Sustainable Development
Sustainable Development Goals
Strategic Environmental Assessment
System of Environmental and Economic Accounting
Saudi Energy Efficiency Centre
Southern and Eastern Mediterranean Countries
Saudi Fund for Development
Solar Home System
Shuttle Imaging Radar
Stockholm International Water Institute
Syrian Pound
Sea Level Rise
Small and Medium-Size Enterprises
Short Messaging Service
State of the Environment
Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
Sulfur Oxides
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Suspended Particulate Matter
Special Report on Emission Scenarios
Shuttle Radar Topography Mission
Sub-Saharan Africa
Self-Sufficiency Ratio
Science, Technology and Innovation

امل�صطلحات املخت�صرة
SWCC
SWH
SWRO
T&D
TAC
TAR
Tcm
TDM
TDS
TES
TFP
TIES
TII
Toe
TPES
TRAFFIC
TRI
TRIPs
TRMM
tU
TWh
UA
UAE
UCLA
UCS
UF
UfM
UHCPV
UHI
UIS
UK
UMA
UMICs
UN
UNCBD
UNCCD
UNCED
UNCHS
UNCLOS
UNCOD
UNCTAD
UNDAF
UNDP
UNEP
UNESCO
UNESCO-ROSTAS
UNFCCC
UNFPA
UNHCR
UNICE
UNIDO
UNISDR
UNWTO
UPC
UPI
USA
USAID
USCCSP
USEK

Saline Water Conversion Corporation
Solar Water Heating
Seawater Reverse Osmosis
Transmission and Distribution
Technical Advisory Committee
Third Assessment Report
Trillion cubic meters
Transportation Demand Management
Total Dissolved Solids
Thermal Energy Storage
Total Factor Productivity
The International Ecotourism Society
Thermal Insulation Implementation
Tons of Oil Equivalent
Total Primary Energy Supply
Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce
Toxics Release Inventory
Trade-Related Aspects of International Property Rights
Tropical Rainfall Measuring Mission
tones of Uranium
Terawatt-hour
Urban Agriculture
United Arab Emirates
University of California at Los Angeles
Union of Concerned Scientists
Ultrafiltration
Union for the Mediterranean
Ultra-High Concentration Photovoltaic
Urban Heat Island
UNESCO Institute for Statistics
United Kingdom
Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)
Upper Middle-Income Countries
United Nations
United Nations Convention on Biological Diversity
United Nations Convention to Combat Desertification
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)
United Nations Convention on the Law of the Sea
United Nations Conference on Desertification
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Assistance Framework
United Nations Development Programme
United Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Population Fund
United Nations High Commission for Refugees
United Nations Children’s Fund
United Nations Industrial Development Organization
United Nations International Strategy for Disaster Reduction
United Nations World Tourism Organization
Abu Dhabi Urban Planning Council
United Press International
United States of America
United States Agency for International Development
United States Climate Change Science Program
Université Saint-Esprit De Kaslik
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USEPA
USJ
USPTO
UV
VAT
VC
VCM
VMT
VOC
VRS
WACC
WaDImena
WAJ
WALIR
WANA
WB
WBCSD
WBG
WBGU
WCD
WCED
WCMC
WCP
WCS
WDM
WDPA
WEEE
WEF
WEF
WEI
WETC
WF
WFN
WFP
WGP-AS
WHO
WIPP
WMO
WNA
Wp
WRI
WSSCC
WSSD
WTO
WTTC
WUA
WUE
WWAP
WWC
WWF
WWF
WWI
WWII
YASAD
YR
ZT/CA

United States Environmental Protection Agency
Saint Joseph University
United States Patent and Trademark Office
Ultraviolet (A and B)
Value-Added Tax
Vapor Compression
Volatile Combustible Matter
Vehicle Miles Traveled
Volatile Organic Compound
Vapor Recovery System
Weighted Average Cost of Capital
Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa
Water Authority of Jordan
Water Law and Indigenous Rights
West Asia and North Africa Region
West Bank
World Business Council for Sustainable Development
World Bank Group
German Advisory Council on Global Change
World Commission on Dams
World Commission on Environment and Development
UNEP World Conservation Monitoring Center
World Climate Programme
World Conservation Strategy
Water Demand Management
World Database on Protected Areas
Waste of Electronic and Electrical Equipment
World Economic Forum
Water-Energy-Food
Water Exploitation Index
Wind Energy Technology Centre
Water Footprint
Water Footprint Network
World Food Programme
Water Governance Program in the Arab States
World Health Organization
Waste Isolation Pilot Plant
World Meteorological Organization
World Nuclear Association
Watt-peak
World Resources Institute
Water Supply and Sanitation Collaborative Council
World Summit on Sustainable Development
World Trade Organization
World Travel and Tourism Council
Water User Association
WUE Water Use Efficiency
World Water Assessment Program
World Water Council
World Wide Fund for Nature
World Water Forum
First World War
Second World War
Yemenite Association for Sustainable Agriculture and Development
Year
Conservation Agriculture/Zero Tillage

�سل�سلة «البيئة العربية»

التقارير ال�سنوية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد)

www.afedonline.org
info@afedonline.org

البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008
للمرة الأولى يو�ضع قيد النقا�ش العام تقرير �شامل
وم�ستقل حول البيئة العربية« .البيئة العربية:
حتديات امل�ستقبل» �أعده املنتدى العربي للبيئة والتنمية
بالتعاون مع بع�ض �أبرز اخلرباء العرب .يعر�ض التقرير
حالة البيئة العربية ،ا�ستناداً �إلى �أحدث املعلومات

املتوافرة .لكنه يذهب �أبعد من هذا �إذ يجري تقييم ًا
للتقدم احلا�صل يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
ويحلل ال�سيا�سات الراهنة متفح�ص ًا فعالية امل�ساهمات
العربية يف امل�ساعي البيئية الدولية .ويف املح�صلة ،يقرتح
التقرير �سيا�سات بديلة وحلو ًال عملية لال�صالح.

البيئة العربية :تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009
«�أثر تغري املناخ على البلدان العربية» هو الثاين يف
�سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى
العربي للبيئة والتنمية .وقد مت ت�صميم التقرير
لتوفري معلومات موثوقة للحكومات وقطاع الأعمال
واالكادمييني واجلمهور عامة حول �آثار تغيرّ املناخ على
الدول العربية ،وال�سبل املتاحة ملواجهة التحدي .ويحلل
التقرير م�ستوى التعامل العربي مع التحدي العاجل

الـبـيـئــة الـعــربــيــة :الــمــيــــــاه
2010

Arab Forum for Environment
and Development
P.O.Box 113-5474
Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1 321800
Fax: (+961) 1 321900
e-mail: info@afedonline.org

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

البيئة العربية :املياه

الـبـيـئـة الـعربــية

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

اإدارة مـ�ستدامــة لــمـورد مـتـناقـ�ص

«املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص» هو الثالث
يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى
العربي للبيئة والتنمية «�أفد» .وهو يلي تقريري
«البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل» و«�أثر تغري املناخ
على البلدان العربية» .لقد مت ت�صميم تقرير 2010
للم�ساهمة يف النقا�ش حول االدارة امل�ستدامة للموارد
املائية يف العامل العربي ،وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه يف
املنطقة من دون �أن يكون تقني ًا �أو اكادميي ًا يف طبيعته

الــمــيــــــاه
حترير :حممد الع�سري
جنيب �سعب
ب�سار زيتون

التخاذ تدابري التك ّيف مع �آثار التغريات املناخية .وهو
ي�ستخدم �آخر ما تو�صلت اليه الأبحاث العلمية لي�صف
مواطن ال�ضعف يف الأنظمة الطبيعية جتاه تغيرّ املناخ،
و�أثر هذا على االن�سان .ويف حماولة للم�ساعدة يف تطوير
�سيا�سات منا�سبة ،يبحث التقرير اخليارات املتاحة
للدول العربية يف املفاو�ضات اجلارية لالتفاق على اطار
دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.

�أكرث مما ينبغي .التقرير يقدم ا�صالحات يف ال�سيا�سات
واالدارة لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية،
كما ي�س ّلط ال�ضوء على درا�سات حاالت ،حتتوي على
ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم الفائدة .من امل�أمول �أن
ي�ساهم تقرير «�أفد»  2010يف فتح حوار حول م�ستقبل
املياه ويحفز على اجراء ا�صالحات م�ؤ�س�ساتية و�صو ًال الى
اتخاذ �إجراءات فاعلة لو�ضع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف
البلدان العربية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011

«االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغيرّ » هو الرابع يف
�سل�سلة التقارير ال�سنويـة للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) .ي�ستهـدف تقرير  2011ثمانية قطاعـات
اقت�صاديـة حيث يتوقع اخلرباء «حتوالت خ�ضراء» ،وهي
الزراعة ،املياه ،الطاقة ،ال�صناعة ،النقل ،املدن واملباين،
�إدارة النفايات ،ال�سياحـة.

ويعر�ض التقـرير درا�سـات حالـة ،مبا فيها ق�ص�ص جناح
وف�شل ،لتعميم اخلربات واال�ستفادة من التجارب.
ي�ساهم التقريـر يف احلـوار اجلـاري حـول االقت�صاد
الأخ�ضر ،ويح ّفز الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية التي ت�ؤدي �إلى
العمل احلازم العتماد �سيا�سات اقت�صادية م�ستدامة يف
الدول العربية.

البيئة العربية :خيارات البقاء

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2012
«خيارات البقاء» هو اخلام�س يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي
ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) حول و�ضع البيئة
العربية .يتفح�ص هذا التقرير خيارات اال�ستدامة يف البلدان
العربية ،ا�ستناداً الى حجم الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة مع
االمدادات املتجددة املتوافرة.
يبحث التقرير يف امل�سارات املمكنة لتحقيق اال�ستدامة ،ا�ستناداً
�إلى حمدوديات النظم الطبيعية .وقد �أوكل املنتدى الى �شبكة
الب�صمة البيئية العاملية ،الرائدة يف هذا املجال على م�ستوى العامل،
�إعداد �أطل�س للب�صمة البيئية واملوارد يف العامل العربي ،با�ستخدام

�أحدث البيانات املتاحة ،ليكون �أ�سا�س ًا يبني عليه حتليله .ويغطي
الأطل�س البلدان الـ 22الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية ،وذلك على
م�ستوى املنطقة كلها واملجموعات الإقليمية وكل بلد على حدة.
ا�ستناداً الى �أرقام الأطل�س ،والنتائج التي تو�صلت اليها تقارير
املنتدى ال�سابقة ،قامت جمموعة من اخلرباء بتحليل م�ستفي�ض،
يتجاوز �سرد الأرقام التي ت�ؤكد التدهور ليقرتح م�سارات بديلة
للتنمية بروح �إيجابية .و�إذ يركز التحليل على حتديات الأمن
الغذائي واملياه والطاقة ،يتطرق الى عوامل �أخرى م�ؤثرة مثل النمو
ال�سكاين و�أمناط االنتاج واال�ستهالك.

البيئة العربية :الطاقة امل�ستدامة

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013
«الطاقة امل�ستدامة» هو ال�ساد�س يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية
التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) عن و�ضع
البيئة العربية .ي�ؤكد التقرير على احلاجة �إلى �إدارة فعالة لقطاع
الطاقة ،تعزّز م�ساهمته يفالتنميةامل�ستدامة يفاملنطقة العربية.
يتوخى تقرير «�أفد»  2013تقدمي عر�ض عن و�ضع الطاقة
الراهن يف املنطقة العربية .وهو يطرح �أبرز التحديات ويناق�ش
خيارات متنوعة ل�سيا�سات الطاقة ،و�صو ًال �إلى اقرتاح خطوات

بديلة ت�سهّ ل التح ّول ال�سل�س �إلى م�ستقبل م�ستدام للطاقة.
ولتحقيق �أهدافه ،يعالج تقرير «�أفد»  2013املوا�ضيع التالية:
النفط وما بعده ،الغاز الطبيعي كوقود ي�ساهم يف التحول �إلى
طاقة �أنظف ،فر�ص الطاقة املتجددة ،اخليار النووي ،كفاءة
الطاقة ،العالقة بني الطاقة واملياه والغذاء ،خيارات التخفيف
من م�سببات تغري املناخ ،ا�ستجابة قطاع الطاقة خلطر التغري
املناخي ،دور القطاع اخلا�ص يف متويل الطاقة امل�ستدامة.

البيئة العربية :الأمن الغذائي

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014

“الأمن الغذائي” هو ال�سابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) عن و�ضع البيئة العربية .ي�ؤكد هذا
التقرير احلاجة �إلى إ�دارة �أكرث كفاءة لقطاعي الزراعة واملياه ،بهدف تعزيز
�إمكانات الأمن الغذائي .دفعت �أزمة الغذاء يف ال�سنوات الأخرية واالرتفاع
احلاد غري امل�سبوق يف �أ�سعار الغذاء ،مقرونني بقيود على ال�صادرات فر�ضتها
بع�ض البلدان املنتجة للغذاء ،الى جتديد الدعوة ل�ضمان م�صادر غذائية
موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية .وال� ؤس�ال

هو� :إلى �أي مدى ميكن للموارد الزراعية املتوافرة على م�ستوى البلدان
منفردة واملنطقة جمتمعة �أن تفي بالطلب على الغذاء يف العامل العربي؟ ما
هي فر�ص حتقيق االكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�سكاين و�أثر تغري
املناخ على موارد الأرا�ضي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان
العربية ل�ضمان �أمنها الغذائي؟ ي�أمل “�أفد” �أن ي�ساعد هذا التقرير البلدان
العربية يف تبني �سيا�سات �صحيحة وتخ�صي�ص ا�ستثمارات طويلة الأجل،
ت�ضمنلها�إمداداتغذائيةم�ستدامةتلبياحلاجاتاملتناميةبا�ستمرار.

البيئة العربية :اال�ستهالك امل�ستدام

ال�سيا�سات احلكومية وا�سرتاتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات
املجتمع املدين والأكادميي وو�سائل الإعالم .غري أ�ن قبول
امل�ستهلكني يبقى ا أل�سا�س لو�ضع ال�سيا�سات مو�ضع التنفيذ.
ومن �أجل معرفة كيف ينظر النا�س إ�لى �أمناط اال�ستهالك
و�إلى �أي مدى هم على ا�ستعداد لتبديل عاداتهم� ،أجرى “�أفد”
ا�ستطالع ًا مو�سع ًا للر أ�ي العام ،ا�ستقطب  31أ�لف م�شارك من
 22بلداً عربي ًا .وقد وجد اال�ستطالع �أن اجلمهور العربي على
ا�ستعداد لكي يدفع أ�كرث لقاء الكهرباء والوقود واملاء ،ولتغيري
عاداته اال�ستهالكية ،اذا كان هذا ي�ساهم يف رعاية املوارد
وحماية البيئة.

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015
“اال�ستهالك امل�ستدام من �أجل إ�دارة أ�ف�ضل للموارد يف
البلدان العربية” ،هو الثامن يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية
التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) .تزامن
هذا التقرير مع �إقرار زعماء العامل لأهداف التنمية امل�ستدامة،
التي ين�ص الهدف  12منها على “االلتزام ب أ�مناط اال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامة” .يتطلب تغيري العادات اال�ستهالكية
جهوداً حثيثة يف الرتبية والتوعية ،ترتافق مع مزيج من
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تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2016

متغي» يلقي ال�ضوء على خيارات ال�سيا�سات
تقرير «�أفد» حول «التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي رّ
املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،كما و�ضعها املجتمع
العاملي ،بحلول �سنة .2030

هذا التقرير حول التوقعات والتحديات يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يبني على التقارير
الثمانية ال�سابقة عن حالة البيئة العربية ،التي �أنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منذ
العام  .2008لقد عاجلت تقارير «�أفد» ال�سنوية حتى الآن ق�ضايا بيئية رئي�سية يف املنطقة العربية،
مبا يف ذلك املياه والأمن الغذائي والطاقة واالقت�صاد الأخ�ضر والب�صمة البيئية واال�ستهالك
امل�ستدام وتغري املناخ ،يف �ضوء التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية اجلديدة.
�أ�صبحت تقارير «�أفد» ال�سنوية م�صدر ًا رئي�سي ًا للمعلومات وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا لإ�صالحات يف
بينت التقارير الأهمية املحورية للعالقة
ال�سيا�سات البيئية والإمنائية يف البلدان العربية .وقد ّ
التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء ،خ�صو�ص ًا مع تنامي ت�أثري تغري املناخ ،وركزت تكرار ًا على
�أهمية تعزيز احل�صول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة �أف�ضل وب�شكل عادل ،وخف�ض النفايات،
حيث هناك حدود �صارمة ملا ميكن للنظم الإيكولوجية العربية �أن تدعمه.

بعد ت�أ�سي�س املنتدى يف بريوت
عام  ،2006ح�صل على االمتيازات
واحل�صانات كمنظمة دولية غري
حكومية ،ومتت دعوته كع�ضو
مراقب يف برنامج الأمم املتحدة
للبيئة وجامعة الدول العربية.
كما يتمتع املنتدى ب�صفة ع�ضو
ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للأمم املتحدة.
املنتج الرئي�سي للمنتدى هو تقرير
�سنوي خمت�ص عن البيئة العربية،
يتابع التطورات ويحل ّلها كما يقرتح
�سيا�سات بديلة وتدابري عملية
للمعاجلة .ومن مبادرات املنتدى
الأخرى برنامج االقت�صاد الأخ�ضر،
وامل�س�ؤولية البيئية لقطاع الأعمال،
وبناء قدرات هيئات املجتمع الأهلي،
والتوعية والرتبية البيئية.

www.afedonline.org
Arab Forum for Environment
and Development
Islamic Development Bank

P.O.Box 113-5474
Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1 321 800
Fax: (+961) 1 321 900
e-mail: info@afedonline.org

التنمية المستدامة

يو�صي التقرير مبقاربة بديلة ،قائمة على دمج مبادئ التنمية امل�ستدامة �ضمن جهود �إعادة
الإعمار املرتقبة .وهو يدعو منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية �إىل عدم ح�صر جهودها
يف توفري �ضروريات ال�سالمة واحلاجات الأ�سا�سية باملت�ضررين ،بل ا�ستعمال خطط الإغاثة
لرتويج مقاربات جديدة للتنمية ،متجذرة يف مرحلة انتقالية �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .وهكذا يتم
العمل على تعزيز �أهداف التنمية امل�ستدامة جنب ًا �إىل جنب مع الإغاثة وامل�ساعدات الطارئة.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) هو منظمة دولية غري
حكومية ال تتوخى الربح ،يلتقي
فيها قطاع الأعمال مع اخلرباء
وهيئات املجتمع املدين وو�سائل
الإعالم ،لت�شجيع �سيا�سات وبرامج
بيئية فاعلة عرب املنطقة العربية.
وت�شارك الهيئات احلكومية يف
�أعمال املنظمة ب�صفة مراقب.
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كيف تحقق الدول العربية أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030
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