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املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( هو منظمة دولية غري 

حكومية ال تتوخى الربح، يلتقي 

فيها قطاع االأعمال مع اخلرباء 

وهيئات املجتمع املدين وو�سائل 

االإعالم، لت�سجيع �سيا�سات وبرامج 

بيئية فاعلة عرب املنطقة العربية. 

وت�سارك الهيئات احلكومية يف 

اأعمال املنظمة ب�سفة مراقب.

بعد تاأ�سي�س املنتدى يف بريوت 

عام 2006، ح�سل على االمتيازات 

واحل�سانات كمنظمة دولية غري 

حكومية، ومتت دعوته كع�سو 

مراقب يف برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة وجامعة الدول العربية. 

كما يتمتع املنتدى ب�سفة ع�سو 

ا�ست�ساري يف املجل�س االقت�سادي 

واالجتماعي لالأمم املتحدة. 

املنتج الرئي�سي للمنتدى هو تقرير 

�سنوي خمت�س عن البيئة العربية، 

يتابع التطورات ويحلّلها كما يقرتح 

�سيا�سات بديلة وتدابري عملية 

للمعاجلة. ومن مبادرات املنتدى 

االأخرى برنامج االقت�ساد االأخ�سر،  

وامل�سوؤولية البيئية لقطاع االأعمال، 

وبناء قدرات هيئات املجتمع االأهلي، 

والتوعية والرتبية البيئية.
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« يلقي ال�سوء على خيارات ال�سيا�سات  تقرير »اأفد« حول »التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغيرّ

التنمية امل�ستدامة، كما و�سعها املجتمع  اأهداف  املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق 

العاملي، بحلول �سنة 2030. 

اإعادة  جهود  �سمن  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  دمج  على  قائمة  بديلة،  مبقاربة  التقرير  يو�سي 

الإعمار املرتقبة. وهو يدعو منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية اإىل عدم ح�سر جهودها 

الإغاثة  خطط  ا�ستعمال  بل  باملت�سررين،  الأ�سا�سية  واحلاجات  ال�سالمة  �سروريات  توفي  يف 

لرتويج مقاربات جديدة للتنمية، متجذرة يف مرحلة انتقالية اإىل القت�ساد الأخ�سر. وهكذا يتم 

العمل على تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة جنبًا اإىل جنب مع الإغاثة وامل�ساعدات الطارئة.

التقارير  على  يبني  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  والتحديات  التوقعات  حول  التقرير  هذا 

الثمانية ال�سابقة عن حالة البيئة العربية، التي اأنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( منذ 

العام 2008. لقد عاجلت تقارير »اأفد« ال�سنوية حتى الآن ق�سايا بيئية رئي�سية يف املنطقة العربية، 

وال�ستهالك  البيئية  والب�سمة  الأخ�سر  والقت�ساد  والطاقة  الغذائي  والأمن  املياه  ذلك  يف  مبا 

امل�ستدام وتغي املناخ، يف �سوء التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية اجلديدة. 

يف  لإ�سالحات  اأ�سا�سيًا  وحمركًا  للمعلومات  رئي�سيًا  م�سدرًا  ال�سنوية  »اأفد«  تقارير  اأ�سبحت 

للعالقة  املحورية  الأهمية  التقارير  نت  بيرّ وقد  العربية.  البلدان  يف  والإمنائية  البيئية  ال�سيا�سات 

على  تكرارًا  وركزت  املناخ،  تغي  تاأثي  تنامي  مع  خ�سو�سًا  والغذاء،  واملياه  الطاقة  بني  التالزمية 

اأهمية تعزيز احل�سول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة اأف�سل وب�سكل عادل، وخف�ض النفايات، 

حيث هناك حدود �سارمة ملا ميكن للنظم الإيكولوجية العربية اأن تدعمه.
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تمهيد

حتى لو توقفت جميع النزاعات واحلروب فورًا، فاإن املنطقة العربية ال ميكنها الوفاء مبوعد حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة )SDGs( بحلول �شنة 2030 با�شتخدام الطرق التقليدية. فقد �شهدت بلدان عربية 
كثرية انهيارًا على نطاق وا�شع خالل ال�شنوات املا�شية، مما ح�شر طموح بع�شها يف العودة اإلى الو�شع 

الذي كان �شائدًا عام 2010، ناهيك عن حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة بحلول �شنة 2030.

اإعادة  جهود  �شمن  امل�شتدامة  التنمية  مبادئ  دمج  على  قائمة  بديلة،  مبقاربة  "اأفد" هذا  تقرير  يو�شي 
االإعمار املرتقبة. وهو يدعو منظمات االإغاثة املحلية واالإقليمية والدولية اإلى عدم ح�شر جهودها يف توفري 
�شروريات ال�شالمة واحلاجات االأ�شا�شية باملت�شررين، بل يف ا�شتعمال خطط االإغاثة لرتويج مقاربات 
جديدة للتنمية، متجذرة يف مرحلة انتقالية اإلى االقت�شاد االأخ�شر. وهكذا يتم العمل على تعزيز اأهداف 

التنمية امل�شتدامة جنبًا اإلى جنب مع االإغاثة وامل�شاعدات الطارئة.

هذا التقرير حول التوقعات والتحديات يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يبني على التقارير الثمانية 
ال�شابقة عن حالة البيئة العربية، التي اأنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( منذ العام 2008. 
لقد عاجلت تقارير "اأفد" ال�شنوية حتى االآن ق�شايا بيئية رئي�شية يف املنطقة العربية، مبا يف ذلك املياه 
يف  املناخ،  وتغري  امل�شتدام  واال�شتهالك  البيئية  والب�شمة  االأخ�شر  واالقت�شاد  والطاقة  الغذائي  واالأمن 
�شوء التطورات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية اجلديدة. يلقي هذا التقرير ال�شوء على خيارات 
ال�شيا�شات املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، كما و�شعها املجتمع 

العاملي، بحلول �شنة 2030.

"اأفد" ال�شنوية م�شدرًا رئي�شيًا للمعلومات وحمركًا اأ�شا�شيًا ال�شالحات يف ال�شيا�شات  اأ�شبحت تقارير 
البيئية واالإمنائية يف البلدان العربية. وقد بّينت التقارير االأهمية املحورية للعالقة التالزمية بني الطاقة 
واملياه والغذاء، خ�شو�شًا مع تنامي تاأثري تغري املناخ. وقد ركزت تقارير "اأفد" تكرارًا على اأهمية تعزيز 
احل�شول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة اأف�شل وب�شكل عادل، وخف�ض النفايات، حيث هناك حدود 

�شارمة ملا ميكن للنظم االإيكولوجية العربية اأن تدعمه.

العامة  ال�شيا�شات  عن  امل�شوؤولون  ذلك  يف  مبا  اإقليميني،  فاعلني  العبني  اإ�شراك  يف  "اأفد"  وي�شتمر 
امل�شتدامة،  التنمية  م�شاألة  يف  االإعالم،  وو�شائل  احلكومية  غري  واملنظمات  واالأكادمييون  وال�شركات 
خ�شو�شًا من خالل التقرير ال�شنوي الذي يرّكز على ال�شيا�شات. والتقرير احلايل يخل�ض اإلى جمموعة 

من الر�شائل، امل�شممة جلهات لها دور اأ�شا�شي يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة يف املنطقة العربية.

الر�شالة االأولى هي وجوب وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة واحدة مرتا�شة. فلكل بلد حاجات 
خطط  تطوير  عند  بها  االعرتاف  يجب  مميزة  واجتماعية  و�شيا�شية  اقت�شادية  و�شياقات  واأولويات 
خططًا  وتطور  اإليها،  بالن�شبة  االأولوية  ذات  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتدد  اأن  البلدان  على  تنفيذية. 
وطنية لتنفيذها، مبا يف ذلك ال�شيا�شات وامليزانيات. هناك بالتاأكيد الكثري من القوا�شم امل�شرتكة التي 
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اأن  يجب  ال�شبيل  هذا  يف  ولكن  املجال.  هذا  يف  اأ�شا�شية  اأهمية  االإقليمي  وللتعاون  عليها،  البناء  ميكن 
يوؤخذ يف االعتبار التنّوع يف املوارد الطبيعية والب�شرية يف منطقة �شا�شعة متتد على قارتني، كما يجب 
ا�شتغالل هذا التنوع. فاأولويات واأهداف التنمية امل�شتدامة يف قطر، مثاًل، تختلف بالتاأكيد عن تلك التي 
يف االأردن. وبالن�شبة اإلى بلد غارق يف �شراع، مثل اليمن، �شتكون حاجات مرحلة ما بعد النزاع خمتلفة 
اإلى حد كبري. ويتطلب التنفيذ الفعال الأهداف التنمية امل�شتدامة ن�شر معارف حملية مبنية على فهم ذي 

�شلة مبكان وزمان حمددين، مع ا�شتخدام معارف معممة.

يعانون  �شباب  �شكان  منطقتنا:  تواجه  التي  امل�شرتكة  التحديات  بع�ض  حول  الثانية  الر�شالة  وتدور 
اأكرب لدى الن�شاء ب�شكل غري متنا�شب، و�شعف القدرات البحثية  من ارتفاع معدالت البطالة التي هي 
والتنموية، وانعدام م�شاركة اجلمهور يف �شنع القرارات التنموية، وعدم كفاية قدرات املوؤ�ش�شات و�شنع 
ال�شيا�شات. لذلك فاإن اخلطط التنفيذية لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يجب اأن تكون مرتبطة اأواًل 
مب�شاركة فعالة من القطاعات غري احلكومية، ثانيًا بخلق فر�ض عمل، ثالثًا بقدرات جمع ومراقبة علوم 
وبيانات حملية، ورابعًا ببناء قدرات موؤ�ش�شية واأخرى تتعلق بال�شيا�شة العامة. اإذا ف�شلنا يف الت�شدي 
لهذه امل�شكالت يف �شياق تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة، نكون فّوتنا فر�شة اأخرى، بل �شاهمنا يف خلق 

حالة من االتكالية الدائمة.

الر�شالة الثالثة موجهة اإلى م�شاألة ال�شراكات من اأجل التنمية. وتتعلق الر�شالة بالتمويل الذي هو عن�شر 
تن�شيط  مع  يتزامن  اأن  يجب  الطموحة  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  فتحقيق  اخلطط.  لتنفيذ  رئي�شي 
ال�شراكات حل�شد موارد كافية. وكان التمويل غري الوايف من العيوب التي اأعاقت التحقيق الكامل الأهداف 
التنمية لالألفية. ومن هذه الناحية، على البلدان املتقدمة اأن حت�شد جهودها للوفاء بالتزاماتها جتاه هدف 
0.7 يف املئة من الدخل الوطني االجمايل كم�شاعدة تنموية ر�شمية  االأمم املتحدة القدمي بتخ�شي�ض 
للبلدان النامية، الذي تعهدت به عام 1970. لكن امل�شاعدات االأجنبية يجب اأن يقابلها عمل حملي. لذلك 
هناك حاجة ملحة حل�شد املوارد املحلية من خالل ا�شالحات يف تدابري دعم االأ�شعار وجمع ال�شرائب. 
ووطنية  اإقليمية  واجتماعية  اقت�شادية  تنمية  �شناديق  ع�شرة  بوجود  منطقتنا  تتميز  ذلك،  من  واأبعد 
اأنحاء العامل. وقد اأ�شدرت هذه ال�شناديق  اكت�شبت خربة هائلة يف توفري التمويل مل�شاريع التنمية يف 
موؤخرًا بيانًا م�شرتكًا حول التزامها بالتنمية امل�شتدامة وو�شائل تنفيذها، واأن�شاأت جمموعة تن�شيق ب�شاأن 
التنمية  اأهداف  تنفيذ  يف  العربية  البلدان  مل�شاعدة  هام  دور  تاأدية  على  قادرة  وهي  امل�شتدامة.  التنمية 
امل�شتدامة، من خالل تعزيز ال�شراكات مع مقدمي التمويل التنموي االآخرين. وعلى البلدان العربية اأن 
تن�شق اأولوياتها مع اإطار اأجندة التنمية ملا بعد العام 2015، لت�شريع عملية ح�شد املوارد من اأجل حتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

يف ر�شالته الرابعة، يدعو تقرير "اأفد" احلكومات العربية اإلى تبني مقاربة واقعية للتنمية امل�شتدامة تكون 
عابرة للقطاعات. وهذا ي�شتلزم دمج اعتبارات تغري املناخ يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة، خ�شو�شًا 
على اأ�شا�ض العالقة التالزمية بني املياه والطاقة والغذاء. هذا ال يقت�شر على اإن�شاء جمل�ض اأعلى متعدد 
الوزارات للتنمية امل�شتدامة، بل يتعداه اإلى جهد تفاعلي حقيقي يف خمتلف التخ�ش�شات واملوؤ�ش�شات، 
ي�شمل احلكومة وقطاع االأعمال واأ�شحاب عالقة فاعلني اآخرين، حيث يتبادل االأع�شاء املعرفة ويتعاونون 

ويرتفعون عن احلدود الر�شمية للهيئات واملنظمات اأو عن حمدوديات نطاق االخت�شا�ض.

مبا�شرة  ت�شتجيب  للتنفيذ  مقاربة  تتطلب  التي  املنطقة،  يف  النزاع  بحالة  اخلام�شة  الر�شالة  وتتعلق 
للحاجات واالأولويات اخلا�شة يف مناطق تعاين من نزاعات م�شلحة واحتالل ع�شكري غري �شرعي. واأبعد 
ال�شالمة  اليوم مع منظمات االإغاثة املحلية واالإقليمية والدولية املتعددة لتوفري �شروريات  من العمل  
اأهداف  تنفيذ  لدمج  املطلوب  االأ�شا�ض  الإر�شاء  فورًا  نعمل  اأن  علينا  للمت�شررين،  االأ�شا�شية  واحلاجات 
التنمية امل�شتدامة يف جهود االإنعا�ض املرتقبة. وندعو منظمات املجتمع املدين املحلية واالإقليمية لتطوير 
برامج بناء القدرات التي ُت�شرك جمموعات ال�شباب والن�شاء يف مناطق النزاع، بحيث يكونون م�شتعدين 
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التخاذ دور قيادي قوي يف دمج تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة والعمل من اأجل احلد من تغري املناخ يف 
عملية اإعادة االإعمار.

وبينما ال نتوقع اأن توفر اأهداف التنمية امل�شتدامة حاًل �شيا�شيًا يف مناطق تقع حتت االحتالل الع�شكري، 
حتت  يعي�شون  الذين  للفل�شطينيني  املوؤاتية  الظروف  يخلق  اأن  يجب  االأهداف  هذه  تنفيذ  اأن  نعتقد 

االحتالل ملمار�شة ال�شيادة على مياههم ومواردهم.

يف املقابل، بداأت االإدارة امل�شتدامة للموارد تكت�شب اأهمية اأكرب يف بع�ض البلدان العربية. وقد با�شرت 
دول اخلليج موؤخرًا �شيا�شات واإجراءات جريئة لتعزيز كفاءة املياه والطاقة وو�شع �شعر خلدمات الطبيعة. 
ومت تعزيز الربامج الطوعية لكفاءة الطاقة واملياه وا�شتكمالها باإجراءات مالية، ت�شمل التخلي تدريجيًا 
عن الدعم ال�شخي لالأ�شعار. وتعترب "روؤية 2030" التي اأطلقتها اململكة العربية ال�شعودية اإطارًا متكاماًل 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة على امل�شتوى الوطني، مثل ا�شرتاتيجيات التنمية واالقت�شاد االأخ�شر 
التي تبنتها االإمارات. وفيما ت�شكل "م�شدر" يف اأبوظبي مثااًل �شاطعًا على مبادرة حتولية مدعومة من 
احلكومة تتعلق بالطاقة املتجددة، تنتج دبي اأرخ�ص كيلوواط �ساعة يف العامل من الكهرباء الفوتوفولطية، 
من خالل �شركة خا�شة تطبق منوذجًا ا�شتثماريًا م�شتندًا اإلى ال�شوق. وعلى اجلانب االآخر من منطقتنا، 
لدينا منوذج المع يف املغرب يف ما يتعلق باال�شتثمار يف الطاقة املتجددة، حيث هناك هدف جريء هو 

به. االقتداء  ي�شتحق  منوذج  وهو   ،2030 �شنة  بحلول  الطاقة  مزيج  من  املئة  يف   52

االأهداف  من  هما  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  فالطاقة  به.  القيام  يجب  عمل  العربية  املنطقة  لدى  زال  ما 
االأقرب منااًل، وقد دفعت االعتبارات االقت�شادية اإلى تبنيهما اأكرث من اأي �شيء اآخر. لكن مل نحقق حتى 
ل يف القطاعني االأكرث ا�شتهالكًا للطاقة، اأي ال�شكن والنقل. واإ�شافة اإلى ذلك،  االآن القفزة املطلوبة لتحوُّ
هناك حاجة لرتكيز اهتمام اجلمهور على اأهداف التنمية امل�شتدامة لت�شهيل تنفيذها. فاإ�شراك اجلمهور 
وم�شاركته قد يكون لهما تاأثري مبا�شر على ما اإذا �شتكون هناك تغريات يف ال�شيا�شات من �شاأنها حتقيق 

االأهداف.

هذا التقرير ي�شلط ال�شوء على حاجة ملحة لال�شتثمار يف تنمية يكون حمورها النا�ض، تعزز دمج حقوق 
االإن�شان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، ومبادئ امل�شاركة ال�شعبية احلقيقية وامل�شاءلة وال�شفافية وعدم 
التمييز، يف اأجندة التنمية. هذا ما ميكننا ا�شتخال�شه من اأحداث ال�شنوات اخلم�ض املا�شية يف البلدان 

العربية.

وم�شت�شيفة  مة  املنظِّ �شريكتنا  خ�شو�شًا  ممكنًا،  التقرير  هذا  جعلوا  الذين  جميع  ي�شكر  "اأفد" اأن  يود 
موؤمتر "اأفد" ال�شنوي 2016، اجلامعة االأمريكية يف بريوت، التي حتتفل بذكرى مرور 150 عامًا على 
تاأ�شي�شها هذه ال�شنة. مع توجيه �شكر خا�ض اإلى املوؤ�ش�شات ال�شريكة: البنك االإ�شالمي للتنمية وموؤ�ش�شة 
االأغذية  ملنظمة  االإقليمي  واملكتب  )اأوفيد(  الدولية  للتنمية  االأوبك  و�شندوق  العلمي  للتقدم  الكويت 
والزراعة )فاو( واملركز الدويل للدرا�شات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�شط )CIHEAM(، اإ�شافة 

اإلى جميع ال�شركاء من ال�شركات وو�شائل االإعالم الذين دعموا هذا اجلهد.

ياأمل "اأفد" اأن ي�شاعد هذا التقرير حول اأهداف التنمية امل�شتدامة البلدان العربية على حتقيق تنفيذ ناجح 
لهذه االأهداف بحلول �شنة 2030.

بريوت، 10 ت�رشين الثاين )نوفمرب(  2016

جنيب �صعب
الأمني العام

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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مقدمة

الق�سم 1



مقدمةالق�سم 101

قمة  خالل   2030 امل�ستدامة  التنمية  اأجندة  اإقرار  مت 
يف  ُعِقدت  التي  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم 
لالأجندة  الأ�سا�سي  واملكّون   .2015 )�سبتمرب(  اأيلول 
 17 وهي   )SDGs( امل�ستدامة   التنمية  اأه��داف  هو 
يف  ني  العامليَّ وال�ستثمار  العمل  �ستقود  �ساماًل  هدفًا 
ع�سرة  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  امل�ستدامة  التنمية 

. ملقبلة ا

اإلى  العربية  البلدان  يف  املا�سية  ال�سرتاتيجيات  افتقرت 
 2030 اأجندة  وتقّدم  التنمية.  اإلى  و�ساملة  كلية  مقاربة 
وجهات  على  امل�ستملة  عليها،  املن�سو�س  واأهدافها 
اخلا�سة  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  النظر 
لرفاه  وواع��دة  تاريخية  فر�سة  امل�ستدامة،  بالتنمية 
عليه.  نعي�س  الذي  وللكوكب  العامل  يف  امل�ستقبل  اأجيال 
البلدان  ل�ستعادة  حا�سمة  اأهمية  ثمة  ال�سياق،  هذا  ويف 
طموحات  تلبية  اأجل  من  للتنمية  اإيجابيًا  م�سارًا  العربية 
لئقة  حياة  تعي�س  اأن  اإلى  وامل�ستقبلية  احلالية  اأجيالها 
ي�ستوجب  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  لكن  بكرامة. 
التي  التحديات  من  �سل�سلة  العربية  الدول  تعالج  اأن 

ياأتي: ما  وت�سمل  تواجهها، 

• البلدان 	 بع�س  يف  الكبي  ال�سيا�سي  ال�سطراب 
بعيدة  تداعيات  له  تكون  اأن  ُيتوقع  الذي  العربية، 
امل�ستدامة.  التنمية  اأه��داف  حتقيق  على  الأج��ل 
عائقًا  والأم��ن  ال�سلم  حتديات  �ست�سّكل  كذلك 

العملية. اأمام  اإ�سافيًا 

• التي 	 للزراعة،  ال�ساحلة  والأر�س  والطاقة  املياه  ندرة 
املنطقة  واعتماد  املناخي،  التغي  تاأثيات  تفاقمها 
اإلى الكفاءة على الوقود الأحفوري  املرتفع الذي يفتقر 
لتلبية حاجاتها اإلى الطاقة، يوؤديان كالهما اإلى ب�سمة 

بيئية مرتفعة جدًا.

• و�سح 	 الأر�س  تدهور  ب�سبب  الغذائي،  الأمن  تهديدات 
املياه و�سعف كفاءة ا�ستخدامها يف الزراعة والعتماد 
 50 بني  ما  لتغطية  امل�ستوردة  الغذائية  املنتجات  على 

و100 يف املئة من احلاجات الغذائية للمنطقة.

• ارتفاع 	 يربزها  كما  خ�سو�سًا  املناخ،  تغي  تاأثيات 
وتدهور  للمياه،  املتفاقم  وال�سح  البحر،  م�ستويات 
الأرا�سي والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي، والتاأثي 
ي�سّببه  الذي  للنفط  املنتجة  البلدان  يف  القت�سادي 

حتول العامل اإلى امل�سادر املتجددة  للطاقة.

• ال�ستهالك والإنتاج غي امل�ستداَمني، نتيجة لتغيات 	
�أمناط  وتغري  �لتح�ضر،  و�زدياد  ق�ضوى،  دميوغر�فية 

احلياة، و�سيا�سات  الدعم.

• ميّثل 	 �لذي  �ملئة،  يف   2.2 نحو  البالغ  ال�سكاين  النمو 
م��وارد  على  املرتفع  للطلب  رئي�سي�ة  دافعة  ق��وة 

طبيعية  حمدودة.

• الذي 	 والغذاء،  واملياه  الطاقة  لأ�سعار  ال�سخم  الدعم 
�أدى �إلى �ضلوكيات ��ضتهالكية غري ر�ضيدة، و��ضتنفاد 
خاطئ  وت��وزي��ع  امل��ح��دود،  الطبيعي  امل��ال  ل��راأ���س 
يف  امل�ستدامة  اخليارات  تطوير  عرقل  ما  للموارد، 

الطاقة  واملياه.

كثيًا  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  يف  التقّدم  �سيتاأثر 
 )MDGs(  »مبدى �لتقدم نحو »�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية
ع�سرة  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل  حتقيقه  اأمكن  ال��ذي 
بلدان  بني  ب��ارزة  ف��وارق  ثمة  املجال،  هذا  ويف  املا�سية. 
غالبية  يف  كبيًا  تقّدمًا  بلدان  ب�سعة  حققت  لقد  املنطقة. 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  غرار  على  املوؤ�سرات، 
�أي  ت�ضهد  مل  �أو  حمدودً�  تقّدمًا  �أخرى  بلد�ن  �ضهدت  فيما 
منّوً�،  �لأقل  �لعربية  �لبلد�ن  وكانت  �لطالق.  على  تقّدم 
اخلا�سة،  ظروفهما  ب�سبب  وفل�سطني  العراق  اإلى  اإ�سافة 
املنطقة  يف  الإجنازات  اأبرز  من  وكان  اأداء.  الأ�سعف  هي 
الو�سول  وتو�سيع  التعليمية  الأه��داف  باجتاه  تقّدمها 
حتل  ال�سلبي،  اجلانب  وعلى  ن.  حم�سّ �سحي  �سرف  اإلى 
الهدف  عن  املئة  يف   20 نحو  تقل  مرتبة  يف  املنطقة 
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املتعلق بتقلي�س نق�س التغذية وتاأمني الو�سول اإلى مياه 
البلدان  بني  كبية  الفجوة  تبدو  كذلك  النظيفة.  ال�سرب 
وثمة  ال�سحية.  املوؤ�سرات  يف  والفقية  الغنية  العربية 
والأولويات  املميزة  باخل�سائ�س  لالإقرار  حا�سمة  اأهمية 
العربية.  للبلدان  والجتماعية  ال�سيا�سية  وال�سياقات 
مثاًل،  قطر،  يف  واأهدافها  امل�ستدامة  التنمية  فاأولويات 
يف  غ��ارق  بلد  ويف  الأردن.  يف  عنها  بالتاأكيد  تختلف 
�سراع، مثل اليمن، �ستكون حاجات مرحلة ما بعد النزاع 
خمتلفة ب�ضكل كبري. بالتاأكيد، ثمة قو��ضم م�ضرتكة ميكن 

�لبناء عليها، ويكت�ضي �لتعاون �لإقليمي �أهمية كربى.

»�أف��د«  تقارير  على  رئي�ضي  ب�ضكل  �لتقرير  هذ�  يعتمد 
ال�سابقة التي تعالج امل�سائل التنموية الرئي�سية يف املنطقة 
والطاقة  الغذائي  والأمن  والزراعة  املياه  وت�سمل  العربية، 
والقت�ساد الأخ�سر وال�ستهالك امل�ستدام والتغي املناخي. 
ويف �سوء التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
اجلديدة، ُيرِبز التقرير خيارات ال�سيا�سات املتاحة للبلدان 

العربية بغية حتقيق اأهداف التنمية  امل�ستدامة.

اأ. ترابط املياه والطاقة والغذاء

ثمة ترابط ل تنف�سم عراه بني اأمن املياه واأمن الطاقة واأمن 
الغذاء يف املنطقة العربية. عمومًا، فاملنطقة غنية بالطاقة 
وفقية باملياه والأر�س ال�ساحلة للزراعة وتعاين نق�سًا يف 
الغذاء. وت�ستد هذه الروابط امل�سرتكة يف املنطقة مع ازدياد 
�أمناط  وتغري  �ل�ضكاين  �لنمو  نتيجة  �مل��و�رد  على  �لطلب 
ب�سبب  اأكرث  �ستتفاقم  وهي  الكفاءة،  و�سعف  ال�ستهالك 
تاأثيات التغي املناخي. وُيعترَب امل�سهد احلايل يف املنطقة 
 – – الغذاء  – الطاقة  املياه  �سيا�سات  �سعيد  على  العربية 
اإلى  احلا�سمة  احلاجة  يفر�س  وهذا  وجمّزاأً.  معقدًا  املناخ 
تبني مقاربة تر�بط متكامل لدى معاجلة �إد�رة هذه �ملو�رد 

احليوية  الثالثة.

ب. الفقر والزراعة و الأمن الغذائي

ُيعترَب الفقر من التحديات الرئي�سية يف املنطقة، فهو يزداد 
ظروف  ت�سمل  كثية  عوامل  ب�سبب   2010 العام  منذ 
ال�سعيفة،  الجتماعي  الأمن  و�سبكات  والأم��ن،  ال�سلم 
الفقر  القدرة على خلق فر�س عمل. واإذا تغي خط  وعدم 
من 1.25 دولر يوميًا للفرد اإلى دولرين اأو 2.75 دولر، 
يف   19 اإلى  املئة  يف   4 من  املنطقة  يف  الفقر  معدل  يزداد 
الزدياد  هذا  وي�سّكل  التوايل.  على  املئة  يف   40 اأو  املئة 
العربية  للمنطقة  مميزة  �سمة  الفقر  معدل  يف  الكبي 

مقارنة مبناطق �أخرى يف �لعامل.

لكن �لإجناز�ت يف جمال �لفقر ل ترتبط مبوؤ�ضر�ت �أخرى، 
على غرار معدل نق�س التغذية، مع الإ�سارة اإلى اأن املنطقة 
منوً�  ت�ضهد  �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  �ملنطقة  هي  �لعربية 
التغذية.  يف  نق�سًا  تعاين  التي  ال�سكانية  ال�سريحة  يف 
من  قفز  التغذية  يف  نق�سًا  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  فعدد 
 1991 العامني  بني  مليونًا   50 اإلى  �سخ�س  مليون   30
ال�سريع.  ال�سكاين  النمو  اأبرزها  من  لأ�سباب  و2011، 
اأن نق�س التغذية يرتبط بانت�سار اجلوع وغياب  اإلى  ار  وُي�سَ
الأمران  وهذان  الغذائي،  الأمن  من  املنا�سبة  امل�ستويات 
تعاين  كذلك  املنطقة.  يف  احلا�سمة  التحديات  من  يبقيان 
التغذية:  ل�سوء  املزدوج  العبء  من  املنطقة  بلدان  غالبية 
ا�ستمرارية نق�س التغذية بالرتافق مع ارتفاع يف م�ستويات 
الوزن الزائد والبدانة والأمرا�س املزمنة املرتبطة بالتغذية، 
وذلك مب�ضتويات خمتلفة وفق م�ضتوى �لتقّدم �لقت�ضادي.

اأمام  الغذائي،  والأم��ن  واجل��وع  الفقر  حتديات  ملواجهة 
بال�سيا�سات،  املتعلقة  اخليارات  من  عدد  العربية  البلدان 
واإعادة  واملياه،  املحا�سيل  اإنتاجية  حت�سني  ت�سمل  وهي 
وا�ستخدامها،  املعاجَلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  تدوير 
احل�ساد،  بعد  ما  خل�سائر  العالية  امل�ستويات  وخف�س 
للربوتينات  �لنوعية  عالية  �أخ��رى  م�ضادر  وتطوير 
يف  الفرتا�سية  املياه  مفهوم  واإدخال  الأ�سماك،  كم�سائد 
العابر  التعاون  تعزيز  بهدف  للبلدان  الوطنية  اخلطط 
احلتمي  الإقليمي  التعاون  اآخرًا،  ولي�س  واأخيًا  للحدود، 
واملالية  الزراعية  املوارد  يف  الن�سبية  املزايا  اإلى  امل�ستند 

للبلدان العربية املختلفة.

ج.  املياه

املياه  موارد  ف�سح  حرجًا.  املنطقة  يف  املياه  و�سع  ُيعترَب 
والإدارة  امل�سرتكة،  املوارد  على  العتماد  وارتفاع  العذبة، 
و�لأمناط  للمياه،  �ملنخف�ضة  و�لتعرفة  للمياه،  �لو�فية  غري 
الالعقالنية ل�ستهالك املياه واإنتاجها، والنوعية املتدهورة 
كبيًا  م�سدرًا  تبقى  متغي،  مناخ  يفاقمها  التي  للمياه، 

للقلق يتهدد ا�ستقرار املنطقة واأمنها الغذائي.

 81 املنطقة  يف  الآمنة  ال�سرب  مياه  اإلى  الو�سول  وبلغ 
تعاين  التي  البلدان  بع�س  يف  تدهور  حني  يف  املئة،  يف 
نزاعات وعدم ا�ستقرار، مثل العراق وفل�سطني وال�سودان 
اإلى  نة لل�سرف ال�سحي  التغطية املح�سّ واليمن. وارتفعت 
تقريبًا.  كلها  البلدان  يف  ارتفاعات  لت  جِّ و�سُ املئة،  يف   75
لكن املناطق الريفية ل تزال متخلفة، خ�سو�سًا يف البلدان 
اإل  يتوافر  ل  ن  املح�سّ ال�سحي  ال�سرف  حيث  تقّدمًا،  الأقل 

لنحو ُخم�س ال�سكان.
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�سريعة  ا�ست�سرافية  عملية  ي�ستحق  احلرج  الو�سع  هذا 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  ولتحقيق  املياه.  قطاع  لإ�سالح 
املائية  ال�سرتاتيجيات  ت�سمل  اأن  يجب  باملياه،  املرتبطة 
خمتلف  بني  �ملياه  توزيع  يف  حتولت  �إح��د�ث  �لوطنية 
للموارد  املتكاملة  الإدارة  مفهوم  اإلى  ا�ستنادًا  القطاعات، 
املائية، وتطبيق �سيا�سات ت�سعي جديدة با�ستخدام تعرفة 
بالكلفة  للمياه  ت�سعي  طلب  مع  ال�سرب،  ملياه  ت�ساعدية 
الفعلية يف قطاع ال�سناعة، وفر�س اأنظمة جديدة ملعاجلة 
العامة  املائية  املجاري  وحماية  اجلوفية،  املياه  ا�ستخراج 
اأن  ال�سرتاتيجيات  هذه  وعلى  ال�سناعية.  النفايات  من 
لتح�سني  خ�سو�سًا  املياه،  على  الطلب  اإدارة  اأي�سًا  تعزز 
اإلى تغيي  الزراعي. واأخيًا، ثمة حاجة ملحة  اأداء القطاع 
من  العربية  املجتمعات  يف  واملمار�سات  واملواقف  العقلية 
اأن  العربية  البلدان  على  كذلك  املائي.  الوعي  زيادة  خالل 
اخلدمات  وتو�سيع  الفقراء  اإلى  الو�سول  باأهمية  تعرتف 

املائية لت�سمل اجلميع، خ�سو�سًا يف املناطق  الريفية.

د. الطاقة

العربية.  املنطقة  يف  للتنمية  رئي�سيًا  حمركًا  الطاقة  كانت 
بال�سوق  ترتبط  له  وامل�سّدرة  للنفط  امل�ستوردة  فالبلدان 
من  موؤخرًا  العربية  املنطقة  واأ�سبحت  للنفط.  العاملية 
��ضتهالك  منو  وفاق  �لعامل.  يف  للطلب  �لرئي�ضية  �ملر�كز 
الطاقة الأولية النمو القت�سادي وال�سكاين. ومع العتماد 
الكلي على الوقود الأحفوري، �سوف ت�سع هذه الجتاهات 
املنطقة يف م�سار غي م�ستدام. وبا�ستثناء البلدان العربية 
�إلى  �حلديثة  �لطاقة  خدمات  ت�ضل  ل  حيث  منوً�،  �لأقل 
معدلت  البلدان  غالبية  حققت  �سخ�س،  مليون   50 نحو 

مرتفعة جديرة بالتنويه للو�سول اإلى الطاقة.

املنطقة  تتميز  للطاقة،  لأ�سعار  ال�سخم  الدعم  جانب  واإلى 
يف  بطء  مع  يرتافق  الطاقة،  جمال  يف  منخف�سة  بكفاءة 
ال�ستفادة من الإمكانية ال�سخمة ملوارد ال�سم�س والرياح. 
لبلدان  فر�سة  النفط  اأ�سعار  يف  الأخي  الرتاجع  وفر  ولقد 
مبا  �لطاقة،  دعم  �أنظمة  يف  ��ضالحات  لإج��ر�ء  كثرية 
وقطر  وُعمان  والإمارات  وال�سعودية  والأردن  م�سر  فيها 

والبحرين والكويت.

الطاقة  كفاءة  تعترب  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق 
الطاقة،  اأمن  لتعزيز  حا�سمني  عاملني  املتجددة  والطاقة 
مزيج  وتنويع  النفط،  ل��واردات  املالية  الأعباء  وخف�س 
وم�ضتد�مة  موثوقة  حلول  توفري  �أي�ضًا  وميكنهما  �لطاقة. 
خدمات  اإلى  والبعيدة  الريفية  املناطق  �سكان  حل�سول 
حدة  من  التخفيف  يف  ي�ساهم  مما  احلديثة،  الطاقة 

م�ضيئًا  مثاًل  �أبوظبي  يف  »م�ضدر«  ُتعتربرَ  وفيما  �لفقر. 
الطاقة  جمال  يف  احلكومة  تدعمها  حتويلية  مبادرة  على 
الكهرباء  ت�ستخدم  التي  املدينة  دبي  اأ�سبحت  املتجددة، 
�لكيلوو�ط  �ضعيد  على  عامليًا  �لأرخ�ص  �لفوتوفولطية 
��ضتثماريًا  منوذجًا  تطبق  خا�ضة  �ضركة  خالل  من  �ضاعة، 
غربًا  الأق�سى  اجلانب  وعند  ال�سوق.  اقت�ساد  اإلى  ي�ستند 
متميز  لأداء  بارزًا  مثاًل  املغرب  ي�سّكل  العربية،  للمنطقة 
اإلى  للو�سول  املتجددة  الطاقة  يف  ال�ستثمار  جمال  يف 

ح�سة جريئة بن�سبة 52 يف املئة بحلول 2030.

و�سيلة  الطاقوي  والتكامل  الإقليمي  التعاون  ي�سّكل  كذلك 
قابلة للتطبيق لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

هـ. الت�ضغيل والقت�ضاد الأخ�ضر

املنطقة  يف  العمل  �سن  يف  هم  الذين  لل�سكان  توافرت 
بف�سل  واملهارات،  التعليم  يف  بارزة  حت�سينات  العربية 
لكن  الب�سري.  املال  راأ�س  تطوير  يف  الكبية  ال�ستثمارات 
من املقلق اأن البطالة يف الدول العربية عمومًا تبقى عالية 
يف   30 اإلى  وي�سل  املئة،  يف   12 نحو  املعدل  يبلغ  اإذ  جدًا، 
�لبالغ  �لعاملي  �ملعدل  مع  باملقارنة  �ل�ضباب  �أو�ضاط  يف  �ملئة 
�سدرت  الدولية  العمل  ملنظمة  اأرقام  وفق  املئة،  يف   13
 –  2015 يف  اأكرث  قفزت  البطالة  اأن  ر  وُيقدَّ  .1  2014 يف 

املرتاجع. القت�سادي  والنمو  النزاعات  ب�سبب   2016

دميوغر�فية  �ضريحة  �أكرب  �ضنة  و24   15 بني  ال�سباب  ُيعّد 
هذه  مقدور  ويف  ب�سرعة.  تنمو  ومعدلتها  املنطقة،  يف 
اإمكانها  يف  كما  للتنمية،  جيدة  فر�س  توفي  ال�سريحة 
الجتماعية  اجلبهات  على  رئي�سية  حتديات  ت�سكيل 
�سيا�سات  قيام  حال  يف  اإل  وال�سيا�سية،  والقت�سادية 

ت�ستهدف خلق فر�س تربوية وت�سغيلية.

ويوؤدي قطاع الرتبية دورًا اأ�سا�سيًا يف توفي التدريب واملعرفة 
الالزمني لبناء القدرة الب�سرية. وثمة �سرورة لاللتزام املعزز 
الخت�سا�سات  على  خا�س  تركيز  مع  الرتبوي،  بالإنفاق 
املرتبطة  والجتماعية  والهند�سية  والتقنية  العلمية 
بالقت�ساد الأخ�سر. ففيما ت�ستطيع خطط الأمن الجتماعي 
الدائمة  فاحللول  م�ساعدًا،  دورًا  ت��وؤدي  اأن  الدخل  ودعم 
املتجددة  الطاقة  وتقّدم  اجلديدة.  الوظائف  هي  الوحيدة 
خ�ضر�ء«.  »وظائف  توفري  على  مثالني  �لنفايات  و�إد�رة 
نظم  با�ضتخد�م  �لفقر�ء  �ل�ضكان  �إلى  �لكهرباء  �إي�ضال  وميّثل 
�ملنال  �لقريبة  �مل�ضاهمات  �إحدى  �ملتجددة  للطاقة  لمركزية 
يحفز  فيما  يقدمها،  �أن  �ضامل  �أخ�ضر  لقت�ضاد  ميكن  �لتي 

اأي�سًا خلق الوظائف ودعم تطوير املوؤ�س�سات  الجتماعية.
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و.  ال�ضتهالك والإنتاج امل�ضتدامان

والهجرة  والتح�سر  ال�سكاين  للنمو  ال�سريعة  الوتية  اأدت 
اإلى  املنا�سبة،  غي  الدعم  �سيا�سات  جانب  اإلى  الريفية، 
العربية،  املنطقة  يف  الطبيعية  املوارد  على  الطلب  ازدياد 
و�لإنتاج،  لال�ضتهالك  �مل�ضتد�مة  غري  �لأمن��اط  وع��ززت 
العربية  البلدان  تتحول  ولكي  بيئي.  بتدهور  ت�سبب  ما 
تدريجيًا اإلى ا�ستهالك واإنتاج م�ستدامني، يحتاج كل بلد، 
ا�ستنادًا اإلى ظروفه الجتماعية والقت�سادية اخلا�سة، اإلى 
�ل�ضرورية  نة  �ملمكِّ و�ل�ضروط  �لأولوية  ذ�ت  �لتد�بري  حتديد 
�حلوكمة  �ل�ضروط:  هذه  وت�ضمل  �لتحول.  ذلك  لت�ضهيل 
احلكم  ونظام  لل�سيا�سات،  املتكامل  والتخطيط  احل�سنة، 
وتطوير  ال�سوق،  اإلى  ت�ستند  اأدوات  وا�ستخدام  ال�سليم، 
وال�ستثمارات،  املايل  القطاع  اإلى  والو�سول  القدرات، 
وامل�سرتيات  العام،  الوعي  وزي��ادة  والتطوير،  والبحث 
الرتبية  يف  لال�ستثمار  حا�سم  دور  ثمة  كذلك  اخل�سراء. 
الوعي  وزيادة  العقليات،  لتغيي  الجتماعية،  والتفاعالت 
�ضلوك  تغيري  وت�ضهيل  �مل�ضتد�مة،  �حلياتية  بالأمناط 
امل�ستهلكني، خ�سو�سًا ال�سباب باعتبارهم عوامل التغيي، 
ورواد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي  وب�سفتهم 

اأعمال و�سانعي قرار يف  امل�ستقبل.

ز. التغري املناخي

تعر�سًا  الأك��رث  البلدان  بني  من  العربية  البلدان  ُتَعد 
للتاأثيات املحتملة للتغي املناخي ب�سبب ه�سا�سة اأنظمتها 
وتتخذ  املتكرر.  واجلفاف  املياه  ندرة  خا�سة  الطبيعية، 
عر�سة  هي  التي  العربي،  العامل  يف  ال�ساحلية  املناطق 
معظم  لأن  كبرية،  �أهمية  �لبحر،  �ضطح  م�ضتوى  لرتفاع 
املناطق  يف  قائمة  القت�سادية  والن�ساطات  الرئي�سية  املدن 
اإلى حد كبي  الزراعية اخل�سبة  الأرا�سي  ال�ساحلية. وتقع 
حيث  النيل،  دلتا  مثل  منخف�سة  �ساحلية  مناطق  يف 
تعتمد الن�ساطات ال�سياحية ال�سعبية على املوارد البحرية 
احليوانية  والأن��واع  املرجانية  ال�سعاب  مثل  وال�ساحلية، 
احلرارة.  درجات  بارتفاع  كثيًا  تتاأثر  التي  بها،  املرتبطة 
وتفر�ص �لتاأثري�ت �ملتوقعة لتغري �ملناخ مزيدً� من �ل�ضغوط 
على موارد املياه العذبة املحدودة. ومع تخ�سي�س نحو 85 
الأمن  يخ�سع  للزراعة،  العذبة  املياه  موارد  من  املئة  يف 
�لغذ�ئي يف �لعامل �لعربي منذ فرتة طويلة ل�ضغوط بيئية 

واجتماعية واقت�سادية.

اإلى موا�سلة العمل لبناء القدرات  وحتتاج البلدان العربية 
الوطنية لكي تتعامل مع اجلوانب املختلفة لتهديدات تغي 
الناظمة  الدولية  التفاقات  متطلبات  مع  والتكيف  املناخ، 

لتغّي املناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي من اأجل التكيف مع 
املجتمع  مع  كثب  عن  والعمل  املحتملة،  املناخية  الأخطار 
املناخي  للتمويل  املتاحة  الفر�س  من  لال�ستفادة  الدويل 

ونقل التكنولوجيا ال�سديقة  للمناخ.

ح. متطلبات تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة
يف البلدان العربية

اإن تغييًا يف عقلية وثقافة ت�سميم ا�سرتاتيجيات التنمية 
�سروري  وتقييمها،  ور�سدها  وخططها  و�سيا�ساتها 
التنمية  اأه��داف  حتقق  اأن  العربية  البلدان  اأرادت  اإذا 
وُيعترَب  املناخ.  بتغي  املرتبطة  املخاوف  وتعالج  امل�ستدامة 
ل�سمان  �سروريًا  ال�سيا�سة  ل�سنع  متكاملة  مقاربة  اعتماد 
دعم  وينبغي  واحد.  �سياق  يف  ال�سيا�سات  بني  الن�سجام 
امل�ستندة  التنظيمية  التدابي  ذلك من خالل جمموعة من 
والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  اأن  من  للتاأكد  ال�سوق،  اإلى 
اجتماعيًا  وعادلة  اقت�ساديًا  للتطبيق  قابلة  املقرتحة 
مقاربة  اعتماد  ُيَعد  ذلك،  على  وعالوة  بيئيًا.  ومقبولة 
اأ�سا�سيًا  �سرطًا  وت�ساركية  للم�ساءلة  وخا�سعة  �سفافة 

لتحقيق هذه الغاية.

الرئي�سية  املتطلبات  من  واحد  هو  الب�سرية  القدرات  وبناء 
�مل�ضتد�مة.  �لتنمية  نحو  نوعية  نقلة  لإح��د�ث  �لالزمة 
احلالية  املوؤ�س�سية  الرتتيبات  اإ�سالح  امل�ستح�سن  فمن 
»جمال�ص  �إن�ضاء  مثل  و�لوطني،  �لإقليمي  �مل�ضتويني  على 
�سياغة  �سمان  �ساأنه  من  وهذا  امل�ستدامة«.  للتنمية  عليا 
كافيني  منا�سبني  وتن�سيق  وتعاون  متكاملة،  �سيا�سات 
بني اجلهات احلكومية املختلفة، وبني احلكومة واجلهات 
اأي�سًا  م�سوؤولة  املجال�س  و�ستكون  احلكومية.  غي  املعنية 
عن الإ�سراف على تنفيذ ال�سرتاتيجيات املقرتحة وتقييم 
مطلوبة،  تكون  قد  اإ�سالحية  اإجراءات  واقرتاح  تنفيذها، 
والقطاع  واجلمهور  احلكومة  بني  كاف  ات�سال  و�سمان 

اخلا�س واملجتمع املدين.

ط. متويل اأهداف التنمية امل�ستدامة

دعم  اإلى  موجهًا  لي�س  احلايل  بت�سميمه  املايل  النظام 
التنمية امل�ستدامة. ومع ذلك، ُيَعد �سمان ال�ستدامة املالية 
لتحقيق  اأ�سا�سيًا  عاماًل  والربامج  واخلطط  لل�سيا�سات 
يف  امل�ستدامة  التنمية  ولدعم  امل�ستدامة.  التنمية  اأهداف 
اإ�سايف  مبلغ  تخ�سي�س  اإلى  حاجة  ثمة  العربية،  البلدان 
وهناك  الغر�س.  لهذا  �سنويًا  دولر  بليون   57 يتجاوز 
امل�ستدامة  التنمية  لتمويل  املحتملة  امل�سادر  من  العديد 
الأطراف.  املتعددة  وال�سناديق  الدولية  املوؤ�س�سات  من 
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لكن، ب�سرف النظر عن اأهمية تاأمني موارد مالية خارجية 
املحلية  املالية  املوارد  تعبئة  على  الرتكيز  ينبغي  اإ�سافية، 
القائمة، العامة واخلا�سة، واإعادة توجيهها، مثل التكامل 
العربية،  القت�سادات  يف  الر�سمية  غي  القطاعات  بني 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  وم�ساريع 
الأ�سعار،  دعم  اأنظمة  وتعديل  ال�سريبية  والإ�سالحات 
وال�ستثمارات  املالية،  والتحويالت  اخليية،  واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة.

لقد اأدت اجلهات املانحة يف البلدان العربية وموؤ�س�ساتها 
�لعقود  م��دى  على  و�لإقليمية،  �لوطنية  �لتنموية 
امل�ساعدات  توفي  يف  مهمًا  دورًا  املا�سية،  العديدة 
والبلدان  العربية  البلدان  اإل��ى  والإن�سانية  التنموية 
التن�سيق  جمموعة  ت�سم  وحاليًا  �لأخ���رى.  �لنامية 
وطنية  تنموية  موؤ�س�سات  ثماين  التنمية  لتمويل 
للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اإلى  بالإ�سافة  عربية،  واإقليمية 
وجمعت  )اأوفيد(.  الدولية  للتنمية  الأوبك  و�سندوق 
التنموي  التعاون  جمال  يف  كبية  خربة  املوؤ�س�سات  هذه 
يف  الإجمالية  م�ساهماتها  وبلغت  العامل.  اأنحاء  يف 
 147 140 بلدًا نحو  متويل عمليات التنمية يف اأكرث من 
 55 2014، مع ح�سة تفوق  بليون دولر يف نهاية العام 

يف املئة للبلدان العربية املتلقية.

العربية  والإقليمية  الوطنية  التنموية  املوؤ�س�سات  ودعمت 
�لقوي  �لتز�مها  و�أعلنت  لالألفية،  �لإمنائية  �لأه��د�ف  متويل 
مبو��ضلة تقدمي �مل�ضاعد�ت لتمويل �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 
�ملتلقية  �لعربية  للبلد�ن  وميكن   .2030 التنمية  اأجندة  يف 
اخلا�سة  امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  التمويل  من  مزيد  جذب 
بها من موؤ�س�سات متويل التنمية يف املنطقة، من خالل توجيه 
امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  باجتاه  التنموية  ا�سرتاتيجياتها 
اأ�سا�س  على  مت�سل�سلة  بطريقة  لذلك  وفقًا  اأولوياتها  وحتديد 

عمليات وم�ساريع تنموية معدة اإعدادًا جيدًا وقابلة للتنفيذ.

تعبئة  �خلارجية  �مل�ضاعد�ت  جلذب  �مل�ضبقة  �ل�ضروط  ومن 
واإعادة  ال�سيا�سات  يف  اإ�سالحات  خالل  من  املحلية  املوارد 
اإلى  ال�سرائب،  وحت�سيل  الأ�سعار  دعم  ممار�سات  تنظيم 

جانب تعزيز ال�سفافية وامل�ساركة العامة.

�لبلد�ن  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  ميكن  ول 
�ل�ضر�ع  حالة  عن  مبعزل   2030 �سنة  بحلول  العربية 
الإغاثة  منظمات  مع  اليوم  العمل  من  واأبعد  املنطقة.  يف 
�سروريات  لتوفي  املتعددة  والدولية  والإقليمية  املحلية 
يو�سي  للمت�سررين،  الأ�سا�سية  واحلاجات  ال�سالمة 
�لتنمية  �أهد�ف  �لأ�ضا�ص لدمج تنفيذ  باإر�ضاء  تقرير »�أفد« 

امل�ستدامة يف اجلهود املرتقبة لإعادة  البناء.
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ن�ضاأته  ترجع  �أن  ميكن  جدً�  قدمي  مفهوم  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
اإطار منظومة الأمم  اإلى قرون م�ست، لكنه برز وتطور يف 
خالل  من  الع�سرين  القرن  من  الأخي  الن�سف  يف  املتحدة 
 1972 �سل�سلة من القمم واملوؤمترات واللجان بني العامني 
الطريق  مهدت  التي  النواة  املبادرات  هذه  وكانت  و2015. 
واأه��داف   2015 بعد  ملا  التنمية  اأعمال  ج��دول  لعتماد 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قبل  من  امل�ستدامة  التنمية 

يف اأيلول )�سبتمرب( 2015.

اأ. موؤمتر ا�ضتوكهومل: 1972

املعروف  الب�سرية،  البيئة  حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  كان 
يف  ُعِقد  و�ل��ذي  ��ضتوكهومل«،  »م��وؤمت��ر  با�ضم  �أي�ضًا 
ا�ستوكهومل يف العام 1972، �أول حدث دويل رئي�ضي خلق 
�لعاملي،  �مل�ضتوى  على  بال�ضتد�مة  لالعرت�ف  كبيًا  زخمًا 
 .)UNEP( للبيئة   �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �إن�ضاء  �إلى  و�أدى 
ومنذ ذلك �حلني، يحقق �لربنامج ر�ضالته: »توفري �لقيادة 
اإلهام  طريق  عن  بالبيئة  العناية  يف  ال�سراكة  وت�سجيع 
لتح�سني  ومتكينها  باملعلومات  وتزويدها  وال�سعوب  الأمم 
الأجيال  حياة  بنوعية  امل�سا�س  دون  من  حياتها  نوعية 

.)UNEP(  »املقبلة

و�عتمد �ملوؤمتر »�إعالن ��ضتوكهومل حول �لبيئة �لإن�ضانية« 
الذي زاد الوعي بالق�سايا البيئية يف اأنحاء العامل، من خالل 
الثالث:  املبداأ  مثل  ال�ست�سرافية،  املبادئ  من  جمموعة 
»يجب �حلفاظ على قدرة �لأر�ص على �إنتاج �ملو�رد �حليوية 
ذلك  كان  كلما  حت�سينها  اأو  القدرة  هذه  وا�ستعادة  املتجددة 

.)UN, 1972(  »عمليًا

اإعالن  فاإن  وا�سع،  نطاق  على  �سعبيته  من  الرغم  وعلى 
عن  �إليها  �لتو�ضل  مت  �لتي  �ملجز�أة  مببادئه  ��ضتوكهومل، 
و�مل�ضالح،  �لنظر  وجهات  خمتلف  بني  ت�ضويات  طريق 
والجتماعية  القت�سادية  الق�سايا  بني  توازنًا  يحقق  مل 
والبيئية للتنمية، ول بني الروابط القائمة بينها. وكما اأ�سار 
املطاف  نهاية  يف  املجّمع  ]الإعالن[  ن�ص  ُيظِهر  »ل  �ضون: 
�ن�ضجام  �أي  خمتلفة،  م�ضود�ت  من  ومقاطع  �أج��ز�ء  من 
اأي طريقة موحدة ملعاجلة املو�سوع«   اأو  حقيقي يف ال�سكل 

.)Sohn, 1973(

مل�ساواتها  عر�سة  التنمية  ظلت  ا�ستوكهومل،  اإعالن  بعد 
من  كل  يف  الوطني  القت�سادي  النمو  مع  الأول  املقام  يف 
على  الإقبال  املقاربة  هذه  واأعاق  والنامية.  املتقّدمة  البلدان 
املوارد  با�ستنفاد  و�سيكًا  تهديدًا  و�سّكلت  امل�ستدامة  التنمية 
�لطبيعية »)�ضو�ء جلهة �لعر�ص،  ]مثل احتياطات النفط[  

 Drexhage and(  »)]اأو النوعية ]مثل تلوث �لهو�ء �أو �ملياه
.)Murphy, 2010

ب. تقرير برونتالند: 1987

للبيئة  �ملت�ضارع  �لتدهور  »�إز�ء  بالقلق  لل�ضعور  »��ضتجابة 
بالن�سبة  التدهور  ذلك  وعواقب  الطبيعية  واملوارد  الب�سرية 
اجلمعية  اأن�ساأت  والجتماعية«،  القت�سادية  التنمية  اإلى 
العامة لالأمم املتحدة يف العام 1983 اللجنة العاملية للبيئة 
�لبيئة  حول  تقرير  »لإع��د�د  وذلك   ،)WCED( والتنمية 
يف  مبا  بعده،  وما   2000 العام  حتى  العاملية  والإ�سكالية 
 UN,( املقرتحة«  امل�ستدامة  التنمية  ا�سرتاتيجيات  ذلك 
ن�سرت   ،1987 العام  يف  �سنوات،  اأرب��ع  وبعد   .)1987
�ملعروف  �مل�ضرتك«،  »م�ضتقبلنا  بعنو�ن  تقريرها  �للجنة 
�أي�ضًا با�ضم »تقرير برونتالند« تيمنًا با�ضم رئي�ضة �للجنة، 

رئي�سة الوزراء الرنوجية، غرو هارمل برونتالند.

للبيئة  جديدة  مقاربات  حول  مداولتها  يف  اللجنة  واأقرت 
تدهور  ظل  يف  ت�ضتمر  �أن  ميكن  ل  »�لتنمية  باأن  و�لتنمية 
ل  عندما  حمايتها  ميكن  ل  و�لبيئة  �لبيئية،  �ملو�رد  قاعدة 
واملوؤ�س�سات  البيئي.  الدمار  كلفة  احل�سبان  يف  النمو  ياأخذ 
�مل�ضاكل  ه��ذه  معاجلة  ميكنها  ل  �مل��ج��ز�أة  و�ل�ضيا�ضات 
ال�سبب  من  مرّكب  نظام  يف  مرتبطة  لأنها  انفراد،  على 
وغيه  املنظور،  هذا  واأكد   .)WCED, 1987( والنتيجة«  
تعريفه  تركيب  اللجنة،  طرحته  مما  نف�سه  ال�سياق  يف 
بديلة  كمقاربة  امل�ستدامة،  للتنمية  املعتمد  �سيوعًا  الأكرث 
للنموذج ال�سيق القائم على اأ�سا�س النمو القت�سادي. فقد 
�حتياجات  »تلبي  �لتي  تلك  باأنها  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  عّرف 
احلا�سر من دون امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية 

.)WCED, 1987(  »احتياجاتها اخلا�سة

و�أ�ضاع »تقرير برونتالند« مفهوم �لتنمية �مل�ضتد�مة وخلق 
مزيدًا من الزخم نحو اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على التنمية 

امل�ستدامة واعتماد خطة عمل لتنفيذها.

ج. قمة ريو )قمة الأر�ض(: 1992

والتنمية   بالبيئة  املعني  املتحدة  الأمم  م��وؤمت��ر  ُع��ِق��د 
�لأر���ص«  »قم�ة  با�ضم  اأي�س�ًا  املع�روف   ،)UNCED(
)يونيو(  حزيران  يف  الربازيل،  يف  جانيو  دي  ريو  ف�ي 
اجله�ات  ع�دد  حي�ث  من  ب�ارزًا،  ح�دثًا  وكان   .1992
القرن  اأعم�ال  جلدول  الوا�سع  والنطاق  امل�سارك�ة  املعنية 
21 اخلا�س به، وال�ذي يت�سمن خطة عمل عاملية لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة.
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تنفيذ  على  اأكد  مبداأ،   27 على  يحتوي  الذي  ريو،  اإعالن 
الكوكب  �سحة  على  للحفاظ  والعاملية  الوطنية  القرارات 
احلالية  الأجيال  رفاه  اأجل  من  الطبيعية  موارده  و�سالمة 
�أجل  »من  ياأتي:  ما  على  �لر�بع  �ملبد�أ  وين�ص  و�مل�ضتقبلية. 
البيئة  حماية  ت�سكل  اأن  يجب  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
يف  �لنظر  ميكن  ول  �لتنمية  عملية  من  يتجز�أ  ل  ج�زءًا 
 .)Rio Declaration, 1992( �لثانية«  عن  مبعزل  �لأولى 
حزيران  يف  عقدت  التي  ال�ستثنائية،  للدورة  ملخ�س  ويف 
اأعمال  ج��دول  تنفيذ  ل�ستعرا�س   ،1997 )يونيو( 
)الدورة  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت   ،21 القرن 
 )UNGASS املتحدة   لالأمم  العامة  للجمعية  ال�ستثنائية 
عددًا من النتائج الإيجابية وبع�س التقّدم املحرز يف جمالت 
معينة، لكنها يف الوقت نف�سه اأعربت عن قلقها العميق من 
�أ�ضو�أ  �ليوم  د  ُتعرَ �مل�ضتد�مة  للتنمية  �لعامة  �لجتاهات  »�أن 
مما كانت عليه يف العام IISD, 1997(  »1992(. وعالوة 
على ذلك، اعرتفت اجلمعية العامة با�ستمرار تدهور البيئة 
لربنامج  العاملية  البيئة  توقعات  تقرير  يف  ورد  كما  العاملية 
م�ضتويات  »تز�يد  �أن  �إلى  و�أ�ضارت  للبيئة.  �ملتحدة  �لأمم 
�لتلوث يهدد بتجاوز قدرة �لبيئة �لعاملية على ��ضتيعابها، ما 
يزيد من العقبات املحتملة التي تعرت�س التنمية القت�سادية 

.)IISD, 1997( »والجتماعية يف البلدان النامية

خالل  من  �سيا�سية  نظر  وجهة  و�سع  يف  ريو  قمة  جنحت 
يف  تقريبًا  كلهم  العامل  لقادة  الفاعلني  وامل�ساركة  احل�سور 
به  القيام  يتعني  كثي  هناك  يزال  ل  ذلك،  ومع  مداولتها. 
 .21 القرن  اأعمال  جدول  وفق  املحددة  الأه��داف  لتنفيذ 
�سعي  اإلى  دفعت  ريو  قمة  يف  تك�سفت  التي  النتيجة  هذه 
جمموعة  خ��الل  من  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  دائ��م 
خالل  حتقيقها  الواجب  املحددة  واملقا�سد  الأه��داف  من 
اأنتج  املتحدة،  الأمم  تولته  �سعي  وهو  حمددة،  زمنية  فرتة 

�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية يف �أيلول )�ضبتمرب( 2000.

د. الأهداف الإمنائية لالألفية: 2000

على خلفية التقدم املتوا�سع يف تنفيذ اأهداف جدول اأعمال 
عند  واجلوع  الفقر  وا�ستمرار  ريو،  بقمة  اخلا�سة   21 القرن 
م�ضتوى غري مقبول، �أطلق �ملجتمع �لدويل قمة �لألفية يف 
على  بالق�ساء  كفيلة  روؤية  لر�سم   2000 )�سبتمرب(  اأيلول 
تعيق  �لتي  �لأخرى  �لق�ضايا  خمتلف  ومعاجلة  �ملدقع  �لفقر 

م�سية التنمية امل�ستدامة.

ت�ضكلت روؤية �لقمة من خالل ما �أ�ضبح يعرف با�ضم »�إعالن 
لالألفية،  �إمنائية  �أه��د�ف  ثمانية  �حت�ضن  �لذي  �لألفية« 
التقّدم  لر�سد  واملوؤ�سرات  الأه��داف  من  جمموعة  ترافقها 

�ملحرز يف تنفيذها. و�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية مو�ضحة يف 
اجلدول 1.

الق�صاء على الفقر املدقع واجلوعالهدف 1

حتقيق تعميم التعليم االبتدائيالهدف 2

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأةالهدف 3

تقليل وفيات االأطفالالهدف 4

حت�صني �صحة االأمهاتالهدف 5

مكافحة االإيدز واملالريا واالأمرا�ض االأخرىالهدف 6

كفالة اال�صتدامة البيئيةالهدف 7

اإقامة �رشاكات عاملية من اأجل التنميةالهدف 8

.UN, 2015  :امل�صدر

االأهداف االإمنائية الثمانية لالألفية اجلدول 1

اأن�ساأت   1997 العام  يف  الأر�س(  )قمة  ريو  قمة  اأن  ُيذكر 
املحرز  التقّدم  ور�سد  ل�ستعرا�س  امل�ستدامة  التنمية  جلنة 
نحو جدول اأعمال القرن 21 مرة كل خم�ص �ضنو�ت، مبا يف 
ذلك ا�ستعرا�س املوارد املالية املتاحة للتنفيذ. وحول و�سائل 
بالإ�سافة  اأنه  اإلى   21 القرن  اأعمال  جدول  اأ�سار  التنفيذ، 
للتمويل  رئي�سي  كم�سدر  الر�سمية  التنمية  م�ساعدات  اإلى 
واإ�سافية  جديدة  مالية  موارد  اإلى  حاجة  ثمة  اخلارجي، 
اأعمال  جدول  وتنفيذ  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ملمو�سة 
الأهداف  اعتماد  من  �سنتني  وبعد  ذلك،  ومع   .21 القرن 
�لإمنائية لالألفية، ُعِقد �ملوؤمتر �لدويل لتمويل �لتنمية، �لذي 
مونتريي  يف  مونتريي«،  �آر�ء  »تو�فق  با�ضم  �أي�ضًا  ف  ُيعررَ
لتحديات  للت�سدي   ،2002 )مار�س(  اآذار  يف  باملك�سيك 
البلدان  يف  خ�سو�سًا  العامل،  اأنحاء  يف  التنمية  متويل 
اإلى النخفا�س  املوؤمتر بقلق  واأ�سار   .)UN, 2003( النامية
الأهداف  لتنفيذ  الالزمة  حاليًا  املقدرة  املوارد  يف  ال�سديد 
�لإمنائية  �لأهد�ف  فيها  مبا  دوليًا،  عليها  �ملتفق  �لتنموية 
عدم  من  املتزايد  القلق  دفع  الوقت،  مرور  ومع  لالألفية. 
اإحراز تقّدم يف الق�سايا البيئية، والنق�س يف املوارد الالزمة 
القرن21،  اأعمال  ج��دول  اإط��ار  يف  العمل  خطة  لتنفيذ 
و�لآفاق �ملحتملة لتحقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية بحلول 
العام 2015، الأمم املتحدة للدعوة اإلى موؤمتر جديد للنظر 

يف التحديات النا�سئة.

هـ . موؤمتر ريو + 20: 2012
على خلفية التقّدم املحرز يف حتقيق الأهداف املتفق عليها 
للتنمية  املتحدة  الأمم  موؤمتر  ُعِقد  ال�سابقة،  الإعالنات  يف 
حزيران  يف  جانيو  دي  ريو  يف   )20  + )ريو  امل�ستدامة 
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عقد  الذي  للموؤمتر   20 �ل�  �لذكرى  ع�ضية   2012 )يونيو( 
الدول  تو�سلت   ،20  + ريو  ويف   .1992 العام  يف  ريو  يف 
من  جمموعة  لو�سع  عملية  لإطالق  اتفاقية  اإلى  الأع�ساء 
�لإمنائية  �لأه��د�ف  على  تبني  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 
الفهم  و�سهلة  وطموحة،  العدد،  حمدودة  وتكون  لالألفية، 
الأبعاد  متوازن  �سكل  يف  وتعالج  اجلمهور،  اإلى  لي�سالها 

الثالثة للتنمية امل�ستدامة.

وعنوانها   20  + ريو  ملوؤمت�ر  اخلتامي�ة  الوثيق�ة  وت�سم 
يف  مبا  بيانًا،   283 من  ملحقًا  نريده«،  �لذي  »�مل�ضتقبل 
وخطط  ريو  مبادئ  تاأكيد  اأعادت  وهي  املوؤمتر.  روؤية  ذلك 
واملتابعة  للعمل  �ساماًل  اإط��ارًا  وو�سعت  ال�سابقة،  العمل 
القطاعات  بني  امل�سرتكة  والق�سايا  الرئي�سية  املجالت  يف 
امل�ستدامة،  بالتنمية  ال�سيا�سي  اللتزام  جتديد  ل�سمان 
التنمية  �سياق  يف  الأخ�سر  القت�ساد  ملوا�سيع  والت�سدي 
مبعاجلة  �للتز�م  وكذلك  �لفقر،  على  و�لق�ضاء  �مل�ضتد�مة 
مبوؤمتر�ت  �خلا�ضة  �لعمل  خطط  تنفيذ  يف  �لق�ضور  �أوجه 

.)UN, 2012( القمة الرئي�سية للتنمية امل�ستدامة

لتحقيق  امل�ستهدف  التاريخ  انتهاء  باقرتاب  املوؤمتر  اأق��ر 
�لأهد�ف �لإمنائية لالألفية يف 2015 وبالتقّدم املتفاوت يف 
يف  �مل�ضتمرة  و�لزيادة  �ملناطق،  خمتلف  يف  �لفقر  من  �حلد 

عدد ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر، خ�سو�سًا يف البلدان 
اإلى  احلاجة  وعززت  اأفريقيا.  يف  ول�سيما  تقّدمًا،  الأقل 
�أوجه �لق�ضور  منوذج جديد للتنمية مللء �لثغر�ت ومعاجلة 
املحددة يف خطط العمل ال�سابقة، والتوافق يف املوؤمتر على 
بدء عملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ودمج الأبعاد 

القت�سادية والجتماعية والبيئية.

و. اأهداف التنمية امل�ضتدامة: 2015

مفتوح«  عمل  »فريق  �إن�ضاء  �إلى   20  + ريو  وثيق�ة  دعت 
لو�سع جمموعة من اأهداف التنمية امل�ستدامة التي يجب اأن 
�لتو��ضل  على  و�ضهلة  وموجزة  �لعمل  �إلى  »موجهة  تكون 
وقابلة  �سامل  طابع  وذات  وطموحة  العدد  وحم��دودة 
العتبار  يف  الأخذ  مع  كلها،  البلدان  على  عامليًا  للتطبيق 
التنمية  وم�ستويات  وقدرات  املختلفة،  الوطنية  احلقائق 

.)UN, 2012( »واحرتام ال�سيا�سات والأولويات الوطنية

ع�سوًا   30 من  يتكون  الذي  املفتوح  العمل  فريق  تاأ�س�س 
الثاين  كانون  يف  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف 
اأ�ساليب  �ساأن  يف  قرار  باتخاذ  ف  وُكلِّ  ،2013 )يناير( 
للجهات  �لكامل  �لتمثيل  �أ�ضكال  ذلك  يف  مبا  �لعمل، 
اأهداف  تكون  اأن  اأجل  من  ال�سلة  ذات  واخلربات  املعنية 

انت�سار الفقر املدقع على اأ�سا�س خط الفقر الدويل البالغ 1.25 دوالر ي�ميًا يف املنطقة العربية  

ومناطقها الفرعية
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مالحظة: معدالت الفقر التي تقا�ض وفق خط الفقر الدويل البالغ 1.25 دوالر يوميًا هي عدمية االأهمية بالن�صبة اإىل بلدان جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

UN and LAS, 2013.  :امل�صدر

ال�سكل 1

ن�ضوء مفهوم التنمية امل�ضتدامة الق�سم  2
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اأ�سا�س  على  ومو�سوعة  �سمولية  اأكرث  امل�ستدامة  التنمية 
تنوع وجهات النظر واخلربات.

 –  2013 مدى  على  �جلل�ضات  من  �ضل�ضلة  خالل  من 
مناحي  جميع  متثل  جهات  من  وم�ساهمات   ،2014
�ملتقّدمة  �لبلد�ن  من  ممثلون  ذلك  يف  مبا  عمليًا،  �حلياة 
اخل��رباء  وف��رق  الدولية  واملنظمات  النامية  والبلدان 
فريق  اأنهى  احلكومية،  غي  واملنظمات  اخلا�س  والقطاع 
التنمية  اأهداف  العمل املفتوح مهمته وقّدم اقرتاحه حول 
اأيلول  يف  املتحدة  الأمم  قمة  اعتمدتها  التي  امل�ستدامة، 
بعد  ملا  التنمية  اأجندة  اإطار  �سمن  من   2015 )�سبتمرب( 
2015. وي�سف ملحق  التقرير اأهداف التنمية امل�ستدامة 
17، م�سحوبة ب�169 مق�سدًا. وهذه الأهداف �ساملة  ال� 
لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف  من  نطاقًا  و�أو�ضع  وطموحة، 
لتنفيذ  الطريق  ر�سم  يف  ونتائجها  تقّدمها  و�سي�ساعد 
يف  عليها  من�سو�س  هو  كما  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 
امل�ستدامة«.  للتنمية   2030 الأجندة   – عاملنا  »حتويل 
�ل�  �لهدف  يف  �لتاأكيد  تعيد  �أخ��رى،  �أم��ور  بني  وه��ي، 
�ملناخ  لتغري  للت�ضدي  عاجلة  �إجر�ء�ت  »�تخاذ  على   13
و�آثاره«، يف حني �أنها »تعرتف باأن �تفاقية �لأمم �ملتحدة 
�حلكومي  �ملنتدى  هي  �ملناخ  تغري  �ضاأن  يف  �لإط��اري��ة 
العاملية  ال�ستجابة  �ساأن  يف  للتفاو�س  الأ�سا�سي  الدويل 

لتغي املناخ« )امللحق(.

ملكافحة العواقب ال�سلبية لتغي املناخ وتاأثيه الأخطر على 
الأمم  موؤمتر  تو�سل  العامل،  يف  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع 
املتحدة لتغي املناخ يف باري�س اإلى اتفاقية يف كانون الأول 
)دي�سمرب( 2015 للحد من ارتفاع معدل درجات احلرارة 
العاملية عند اأقل من درجتني مئويتني بحلول نهاية القرن.

اأه��داف  لتحقيق  الأهمية  غاية  يف  هي  التفاقية  هذه 
معها.  املت�سابكة  روابطها  ب�سبب  امل�ستدامة،  التنمية 
�لو�قع  �أر�ص  على  �أفعال  تدعمها  قوية  مناخية  »فاتفاقية 
للق�ساء  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  �ست�ساعدنا 
و�ضحة،  �أمنًا  و�أكرث  �أقوى  �قت�ضاد�ت  وبناء  �لفقر،  على 
هناك  مكان.  كل  يف  للعي�س  مالءمة  اأكرث  وجمتمعات 
مبا�سرة  تنطوي  ال�17  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من   12
اإلى  بالإ�سافة  املناخ،  تغي  �ساأن  يف  اإج��راء  اتخاذ  على 
 UN, Sustainable( به«   خا�سًا  هدفًا  املناخ  تغي  امتالك 

.)Development Goals

ز.  اأهداف التنمية امل�ضتدامة والبلدان العربية

»�لأه��د�ف  خليفة  هي  �مل�ضتد�مة«  �لتنمية  »�أه���د�ف 

هذه  يف  �ملحرز  �لتقّدم  على  و�ضتبني  لالألفية«،  �لإمنائية 
�لأخرية. لي�ص هذ� فح�ضب، بل �إن م�ضتوى �لتقّدم �ملتعلق 
�أهد�ف  �إلى  �لطريق  �ضي�ضكل  لالألفية  �لإمنائية  بالأهد�ف 
ذ  التنمية امل�ستدامة، �سواء جلهة نطاق الأجندة التي �سُتنفَّ

واملوارد املطلوبة لتنفيذها.

التقرير املرحلي الرابع والأخي2 يف �ضاأن �لأهد�ف �لإمنائية 
قبل   ،2013 العام  يف  �سدر  العربية3  املنطقة  يف  لالألفية 
لالألفية،  �لإمنائية  لالأهد�ف  �ملحدد  �ملوعد  من  �ضنتني 
الأهداف  يف  املحرز  التقّدم  يف  نظر  وقد   .2015 العام  اأي 
�لإمنائية لالألفية بني �لعامني 1990 و2012. وتبني »�أن 
املنطقة العربية حققت تقّدمًا ملحوظًا نحو بع�س الأهداف 
فاملنطقة  متفاوتة.  �لإجن��از�ت  لكن  لالألفية.  �لإمنائية 
تتخلف يف بع�س الأهداف املهمة، خ�سو�سًا تلك املتعلقة 
مبكافحة �جلوع. وكانت للتحولت �ل�ضيا�ضية و�لجتماعية 
والقت�سادية منذ العام 2010 تاأثري�ت كبرية، مبا يف ذلك 
وقف مكا�ضب �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية يف بع�ص بلد�ن 
املنطقة اأو عك�سها. وتظل البلدان الأقل تقّدمًا متخلفة على 

.)UN and LAS, 2013(  »عدة جبهات

انخف�ست ن�سبة الفقر املدقع يف املنطقة العربية ب�سكل كبي 
من 5.5 يف املئة يف العام 1990 اإلى 4.1 يف املئة يف العام 
2010، لكن هذه �لن�ضبة �رتدت مرة �أخرى، لت�ضل �إلى 7.4 

يف املئة يف العام 2012 كما هو مبني يف ال�سكل 1.

الأفراد  عدد  زاد   ،1 ال�سكل  يف  املقدرة  الن�سب  على  بناء 
مليونًا   12 نحو  من  واجلوع  املدقع  الفقر  حتت  الواقعني 
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 .2012 العام  يف  مليونًا   27 نحو  اإلى   1990 العام  يف 
وعلى الرغم من اأن البلدان العربية كانت تخطو خطوات 
كبية يف احلد من الفقر، انعك�س الجتاه نحو التقّدم يف 
ال�سيا�سية.  وال�سراعات  التحول  ب�سبب  البلدان  بع�س 
– 2007 من التقّدم يف �سورية   1997 مثاًل، اندثر عقد 
ب�7.9  �سورية  يف  املدقع  الفقر  ر  وُقدِّ ال�سراع.  جراء  من 
يف  املئة  يف   0.3 اإلى  وانخف�س   1997 العام  يف  املئة  يف 
7.2 يف املئة يف  2007، لكنه �رتفع مرة �أخرى �إلى  العام 

.)UN and LAS, 2013(   2013 –  2012

امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  العربية  البلدان  تلتزم  وهكذا 
على خلفية تقّدم غري كاف نحو �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية، 
و�سراعات جارية، وعدم ا�ستقرار �سيا�سي يف بع�س منها. 
ب�ضكل  معاجلتها  ميكن  ل  �لعربية  �ملنطقة  يف  »و�لتنمية 
الحتالل  ا�ستمرار  فمع  الإقليمي.  الواقع  عن  منف�سل 
الإ�سرائيلي لفل�سطني، تعاين املنطقة من الحتالل الوحيد 

وعدم  ال�سراعات  تزال  ول  احلديث.  التاريخ  يف  املتبقي 
القت�سادية  احلياة  ترهق  العربية  املنطقة  يف  ال�ستقرار 

.)UN and LAS, 2013(  »والجتماعية وال�سيا�سية

التنمية  اأه��داف  نحو  مطرد  تقدم  اإح��راز  اآف��اق  تعزيز  اإن 
بني  كبي،  حد  اإلى  يعتمد  العربية  البلدان  يف  امل�ستدامة 
مع  �لوطنية  �لتنمية  ��ضرت�تيجيات  تبني  على  �أخرى،  �أمور 
الأبعاد  بني  القائمة  الوثيقة  بالروابط  الكامل  الع��رتاف 
امل�ستدامة،  للتنمية  والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية 
�لتنموية  �ملنافع  لطالق  �لو�جب  �لعتبار  �إيالء  ذلك  يف  مبا 
ذلك،  ومع  الإقليميني.  والتكامل  التعاون  على  املرتتبة 
بذل  اإلى  �سراعات  من  تعاين  التي  العربية  البلدان  حتتاج 
ال�ستقرار  وا�ستعادة  ال�سالم  لبناء  ا�ستثنائية  مركزة  جهود 
�لظروف  توفري  مبقدورها  بيئة  �إن�ضاء  �أجل  من  �ل�ضيا�ضي، 
وحتقيق   2015 بعد  ملا  التنمية  اأجندة  لتنفيذ  املالئمة 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
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املتطّرف الطق�ض  واأحداث  املناخ  تغرّي   .4

ال�سلبية  الآث��ار  على  رئي�سي  مثال  العربية  املنطقة 
الجتماعية  امل�ستويات  من  عدد  على  املناخ  لتغّي 
تاأّثرًا  العربية  البلدان  و�ستتاأّثر  والبيئية.  والقت�سادية 
م�ستويات  ارتفاع  اأن  �سيما  ل  املناخ،  بتغّي  مبا�سرًا 
والطبيعية  القت�سادية  الأ���س��ول  �سيهّدد  البحر 
املياه  ن��درة  ح��ّدة  و�ستزداد  ال�ساحلية،  للمناطق 
تاأّثرًا  البيولوجي  التنّوع  �سيتاأّثر  كما  الأر�س،  وتدهور 
�سيفقد  اإذ  حاّدًا،  الجتماعي  التاأثي  و�سيكون  �سلبيًا. 
ال�سمك،  و�سيد  الزراعة  يف  وظائفهم  العّمال  من  كثي 
اإلى  العامل  حتّول  نتيجة  النفطية  ال�سناعات  وبع�س 
تعادل  اأن  املرّجح  من  اأن  غي  املتجّددة.  الطاقة  م�سادر 
التي  تلك  املتجّددة  الطاقة  ت�ستحدثها  التي  الوظائف 
التاأثي  و�سيكون  النفطية.  وال�سناعة  الزراعة  يف  تفقد 
لأنها  حّدة،  اأ�سّد  للنفط  املنتجة  البلدان  يف  القت�سادي 
النفط  ت�سدير  اإي��رادات  على  رئي�سيًا  اعتمادًا  تعتمد 
الطاقة  م�سادر  اإلى  اأكرث  العامل  حتّول  وكلما  والغاز. 
�سديدة  معاناة  البلدان  تلك  ف�ستعاين  املتجّددة، 
يف  النفط  اأ�سعار  تراجع  قّدم  وقد   .)ASFSD, 2015(
اإلى  وردت  التي  القوية  والإ�سارة  الأخ��ية،  ال�سنوات 
الأطراف  موؤمتر  يف  املناخ  تغّي  اتفاقية  من  الأ�سواق 
حّثت  قوية  اإ�سارة  باري�س،  يف  والع�سرين  احل��ادي 
عميقة  تغييات  اإطالق  على  للنفط  امل�سّدرة  البلدان 

القت�ساد. وتنويع  الهيكلة  لإعادة 

امل�ضتدامني  غري  والإنتاج  ال�ضتهالك   .5

�لعمر�ن  و�رتفاع  �لدميوغر�فية،  �لتغرّي�ت  �ضاهمت 
�لدعم،  و�ضيا�ضات  �حلياة،  �أمناط  وتغرّي  �حل�ضري، 
على �ضبيل �ملثال ل �حل�ضر، يف بروز �أمناط ��ضتهالكية 
�أكرث  �إحدى  وهي  �لعربية،  �ملنطقة  يف  م�ضتد�مة  غري 
بلغ   ،2010 �سنة  ففي  العامل.  يف  حت�سرا   املناطق 
 56 يعي�س  ن�سمة،  مليون   352 العرب  ال�سكان  تعداد 
2050، �سي�سل  يف املئة منهم يف املدن. وبحلول �سنة 
املئة  يف   68 يعي�س  ن�سمة،   646 اإلى  ال�سكان  تعداد 
ال�سّكاين  النمّو  ويعّد  احل�سرية.  املناطق  يف  منهم 
احل�سرية  اإلى  الريفية  املناطق  من  والهجرة  ال�سريع 
الطلب  ارتفاع  يف  �ساهمت  التي  الرئي�سية  العوامل  من 
�ملنطقة  يف  �لأخ��رى  �لطبيعية  و�مل��و�رد  �لطاقة  على 
امل�ستقات  ت�سدير  اإي���رادات  ت�سّببت  وق��د  العربية. 
�حلياة  �أمناط  يف  كبرية  تغرّي�ت  حدوث  يف  �لنفطية 
مثلما  للنفط،  �مل�ضّدرة  �لبلد�ن  يف  �ل�ضتهالك  و�أمناط 

�خلليجي. �لتعاون  جمل�ص  بلد�ن  يف  حدث 

العربية  املنطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يواجه 
�سل�سلة من التحّديات، منها:

1. ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية واحلروب وال�ضراعات

 2011 ال��ع��ام  اأوائ���ل  منذ  العربية  املنطقة  ت�سهد 
بعيدة  عواقب  لها  تكون  اأن  يتوّقع  �سيا�سية  ا�سطرابات 
القت�ساد  اإلى  والنتقال  امل�ستدامة  التنمية  على  الأثر 
العربية  املنطقة  �سّنفت   ،2015 العام  ويف  الأخ�سر. 
تعاين  حيث  العامل،  يف  �سالمًا  الأق��ّل  اجل��زء  باأنها 
حّدة  وا�ستداد  لفل�سطني  الإ�سرائيلي  الحتالل  من 
وقد  واليمن  و�سورية  وليبيا  العراق  يف  ال�سراعات 
العربي  ال�سرتاتيجي  الإط��ار  يف  بذلك  الع��رتاف  مت 
والأم��ن  ال�سالم  ي��ح��ّدد  ال��ذي  امل�ستدامة،  للتنمية 
متكينية  عوامل  باعتبارها  ال�سيا�سي  وال�ستقرار 

امل�ستدامة. التنمية  لتحقيق  �سرورية 

2. ندرة املوارد الطبيعية وتقّلبها  

حتّديات  للزراعة  ال�ساحلة  والأر�س  والطاقة  املياه  ت�سكل 
املياه  ندرة  وت�سّكل  العربية.  املنطقة  يف  للتنمية  رئي�سية 
املناخ،  لتغّي  املحتملة  الآثار  تفاقمهما  اللذان   واجلفاف، 
الأحفوري  الوقود  اأن��واع  على  العربية  املنطقة  واعتماد 
بانخفا�س  تت�سم  التي  الطاقة،  من  احتياجاتها  لتلبية 
القت�ساد  اإلى  النتقال  اأمام  رئي�سية  حتّديات  الكفاءة، 
ال�سديد  التعر�س  ذلك  �سعوبة  من  يزيد  وما  الأخ�سر. 
للبلدان امل�سّدرة وامل�ستوردة للنفط على حد �سواء لتقّلبات 

ال�سوق النفطية.

3. تهديدات الأمن الغذائي

العاملية،  الغذاء  �سوق  بتقّلب  �سلبًا  العربية  البلدان  تتاأّثر 
امل�ستوردة  الغذائية  املنتجات  على  العتماد  اإلى  بالإ�سافة 
احتياجاتها  من  املئة  يف  و100   50 بني  ما  لتغطية 
�ملح�ضول  ميّثل  �ل��ذي  �لقمح  ذل��ك  يف  مبا  �لغذ�ئية، 
البلدان  وت�ستورد  املنطقة.  يف  الرئي�سي  ال�سرتاتيجي 
الغذائية  الحتياجات  من  املئة  يف   100 اخلليجية 
غي  البلدان  من  للمخاطر  تعّر�سًا  اأقل  لكنها  الأ�سا�سية، 
امل�سّدرة للنفط يف املنطقة بف�سل الإيرادات الفائ�سة التي 
اأ�سعار  لتقّلب  تعّر�سًا  البلدان  واأكرث  النفط.  قطاع  يحّققها 
ن�سبيًا،  الفقر  معّدلت  فيها  ترتفع  التي  تلك  هي  الغذاء 
مثل العراق وفل�سطني واليمن. ويتعّر�س الأمن الغذائي 
اأي�سًا للتهديد الناجم عن تدهور الأر�س وندرة املياه وعدم 

كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة.
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6. النمّو ال�ضكاين

كما  القليل  بني  العربية  املنطقة  يف  ال�سكان  تعداد  يتباين 
يف كل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي )ما عدا الوافدين( 
ال�سعودية، والكثي كما يف حالة  العربية  با�ستثناء اململكة 
ال�سكان  اإجمايل  من  املئة  يف   30 بنحو  ت�ستاأثر  التي  م�سر 
العرب. وقد ارتفع تعداد ال�سكان يف البلدان العربية بن�سبة 
قوة  ميّثل  ما  و2015،   2005 عامي  بني  املئة  يف   2.2

دافعة رئي�سية للطلب على املوارد الطبيعية املحدودة.

7. الدعم الكبري للطاقة واملياه والغذاء

واخلدمات،  ال�سلع  لبع�س  ال�سديد  بالدعم  املنطقة  تتمّيز 
�لبلد�ن  يف  �مل��رّبر�ت:  من  نوعني  على  بناء  ذلك  ويحدث 
ت�سارك  اإتاحة  الطاقة  اأ�سعار  بدعم  يراد  للنفط،  امل�سّدرة 
هي  كما  لبلدانهم  الطبيعية  امل��وارد  ثروة  يف  املواطنني 
وينعك�س  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  احلال 
من  الكهرباء.  على  احل�سول  معّدلت  ارتفاع  يف  ذلك 
خدمات  لتوفري  كو�ضيلة  �لدعم  ُي�ضتخدم  �أخرى،  ناحية 

الطاقة ال�سرورية للفقراء يف البلدان ذات املوارد ال�سحيحة 
عائقًا  الطاقة  دعم  �سّكل  وقد  و�سورية.  واملغرب  م�سر  مثل 
العربية،  املنطقة  يف  الطاقة  كفاءة  حت�سني  اأمام  رئي�سيًا 
من  العديد  اتخذت  وقد  املتجّددة.  الطاقة  ب�سوق  والرتقاء 
اأ�سعار  لإ�سالح  جريئة  خطوات  موؤّخرًا  العربية  البلدان 

الطاقة واملياه.

اعتمدت جامعة الدول العربية منذ موؤمتر ريو دي جانيو 
ق�ضايا  خمتلف  ملعاجلة  �ل�ضرت�تيجيات  من  كبريً�  عددً� 
التي  ال�سرتاتيجيات،  هذه  وعك�ست  امل�ستدامة.  التنمية 
اللتزامات  ال�سيا�سية،  الإعالنات  من  عدد  بدعم  حظيت 
ذلك  مع  امل�ستدامة.  بالتنمية  العربية  للبلدان  ال�سيا�سية 
على  التنفيذ  اإل��ى  ال�سيا�سية  البيانات  من  التحّول  ف��اإن 
ال�سطرابات  يف  الو�سع  هذا  وجتّلى  بطيئًا.  كان  الأر�س 
الرغم  وعلى  املنطقة.  اأنحاء  كل  يف  ال�سيا�سية  والقالقل 
من اأن معّدلت النمّو القت�سادي يف املنطقة كانت مقبولة 
وعلى  الع�سرين،  القرن  ت�سعينات  اإ�سالحات  بعد  ما  يف 
الب�سرية  التنمية  يف  املتحّققة  الكبية  املكا�سب  من  الرغم 
التقرير  يف  يظهر  كما  وال�سّحة(  التعليم  يف  �سيما  )ل 
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 UN & LAS,( لع�ربي �خل�ا�ص بالأهد�ف �لإمنائية لالألفية�
يت »�لربيع �لعربي«  مِّ 2013(، فاإن �لثور�ت �لعربية �لتي �ضُ
التنمية  واأن  كافية،  غي  القت�سادية  التنمية  اأن  اأظهرت 
و�إمنا  فح�ضب،  �لرثوة  بخلق  يتعّلقان  ل  �حلقيقي  و�لتقّدم 
الجتماعي،  والإدماج  الرثوة،  وتوزيع  بال�ستدامة،  اأي�سًا 
 ESCWA,( واملوؤ�س�سات القوية، وامل�ساركة ال�سيا�سية القوية
2014(. وثمة اعرتاف باأن الأ�سباب اجلذرية للثورة تكمن 
واحلوكمية  القت�سادية  الجتماعية  الإخفاقات  يف  اأ�سا�سًا 
التي اأّدت اإلى تفاقم عدم امل�ساواة، ون�سوء جماعات �سكانية 
من  املتعّلمني  ال�سّبان  وبخا�سة  م�ستاءة،  ولكن  متعّلمة 

.)ILO & UNDP, 2012( الطبقة الو�سطى

العربية  ال��ب��ل��دان  بع�س  و�سعت  ذل���ك،  غ�سون  يف 
من  ت��رتاوح  امل�ستدامة،  للتنمية  وطنية  ا�سرتاتيجيات 
اإلى  الفقر  وا�ستئ�سال  الأخ�سر  كالقت�ساد  ة  خا�سّ اأهداف 

نطاق اأو�سع ي�سمل الطيف باأكمله )الإطار 1(.

اإج��راءات  اتخاذ  بالفعل  م�سر  بداأت  املثال،  �سبيل  وعلى 
هذه  وت�ضمل  لالألفية.  �لإمنائية  �لأهد�ف  ملاأ�ض�ضة  ملمو�ضة 
اأطلق  الإجراءات املبّكرة برنامج الإ�سكان الجتماعي الذي 
موؤّخرًا، ويهدف اإلى حت�سني قدرة الأ�سر املنخف�سة الدخل 
من  اأكرث  اإلى  ي�سل  اأن  ويتوّقع  ر�سمي  م�سكن  اقتناء  على 
3.6 مليون م�ستفيد يف الفئات املنخف�سة الدخل، للحلول 
ومن  الفقية.  الأحياء  يف  �سكنية  وحدة  األف   150 حمل 
تنفيذ  لتن�ضيق  وطنية  وز�رية  جلنة  �إن�ضاء  �لأخرى  �لأمثلة 
وحدة  و�إن�ضاء  ومتابعتها،  لالألفية  �لإمنائية  �لأه��د�ف 
ملراقبة  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  �سمن  امل�ستدامة  التنمية 

م�ضر  وروؤي��ة  لالألفية  �لإمنائية  �لأه��د�ف  تنفيذ  وتقييم 
)Egypt, 2016(  .2030

وهكذا فاإن نقطة انطالق البلدان العربية لتحقيق اأهداف 
حتقيق  يف  بلغته  �لذي  �مل�ضتوى  هي  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
يف  ملحوظة  �ختالفات  وثمة  لالألفية.  �لإمنائية  �لأهد�ف 
حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية يف �ملنطقة. فقد حّققت 
مثل  رات،  املوؤ�سّ معظم  يف  قويًا  تقّدمًا  البلدان  بع�س 
بلدان  �سهدت  حني  يف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان 
�لأقل  �لبلد�ن  وحققت  معدومًا.  �أو  حمدودً�  تقّدمًا  �أخرى 
منوً�، �إ�ضافة �إلى �لعر�ق وفل�ضطني، �أدنى معدلت �لأد�ء، 
املنطقة  اإجن��ازات  اأب��رز  ومن  اخلا�سة.  لظروفها  نتيجة 
الو�سول  وتو�سيع  وال�سحة،  التعليم  اأهداف  نحو  التقّدم 
املنطقة  اأن  ذلك  ويعني  ن.  املح�سّ ال�سحي  ال�سرف  اإلى 
التي  امل�ستدامة  التنمية  بتحّديات  للوفاء  جيد  موقف  يف 
تزال  ل  املنطقة  فاإن  ال�سلبي،  اجلانب  يف  اأما  تنتظرها. 
20 يف املئة، ويف  دون هدف خف�س نق�س التغذية بنحو 
توفي الو�سول اإلى مياه ال�سرب. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 
يف  تظهر  والفقية  الغنية  العربية  البلدان  بني  الفجوة 

رات ال�سحية بو�سوح. املوؤ�سّ
 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

التقارير  وا�ستنتاجات  نتائج  من  الق�سم  هذا  ي�ستفيد 
�ل�ضابقة للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية ملناق�ضة خمتلف 
حتقيق  طريق  على  العربية  للبلدان  املتاحة  اخليارات 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

 اأمثلة عن ا�ضرتاتيجيات التنمية التي مت اإقرارها حديثًا يف البلدان العربية

ESCWA, 2015d     :امل�صدر

الإطار 1

• التنمية 	 وا�ضرتاتيجية   )2009(  2030 الوطنية  قطر  روؤيــة 
الوطنية 2016-2011  

• روؤية اململكة العربية ال�ضعودية 2030 )2016(	
• ــارات، 	 الإم لدولة  الوطنية  والأجــنــدة   ،2021 الإمـــارات  روؤيــة 

القت�ضادية  والروؤية  الأخ�ضر،  للنمّو  الوطنية  وال�ضرتاتيجية 
اأبوظبي لإمارة   2030

• والــروؤيــة 	 لـــالأردن،   2016-2014 الوطني  ال�ضمود  خطة 
الوطنية 2030 )قيد الإعداد( 

• ال�ضرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ضتدامة يف لبنان )قيد الإعداد( 	
•  روؤية البحرين 2030 )2007(	
• ال�ضرتاتيجية 	  ،)2012( اجلديدة  لتون�ض  التنمية  ا�ضرتاتيجية 

 ،)2014(  2020-2016 امل�ضتدامة  للتنمية  الوطنية 
2020-2016 التنمية  ملخطط  التوجيهية   والوثيقة 

)قيد الإعداد(
• خطة التنمية الوطنية لل�ضنوات 2010-2014 يف العراق 	
•  ا�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة - م�ضر 2030	
• 	)2015-2005( الفقر  ملكافحة  الوطنية   ال�ضرتاتيجية 

يف اجلزائر، واخلطة اخلم�ضية )2014-2010(
• ورقة ال�ضرتاتيجية املرحلية خلف�ض الفقر )2012( يف ال�ضودان	
• ورقة ا�ضرتاتيجية خف�ض الفقر )209( يف جيبوتي	
• 	)2015( امل�ضتدامة  للتنمية  الوطنية   ال�ضرتاتيجية 

يف املغرب  

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف مناخ متغري الق�سم  3
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1. الفقر والزراعة والأمن الغذائي

هديف  لتحقيق  هائلة  حتّديات  العربية  البلدان  تواجه 
مواردها  تدير  بينما  التغذية،  و�سوء  اجلوع  على  الق�ساء 
ويخ�سع  بيئيًا.  م�ستدامة  بطريقة  وت�ستخدمها  الطبيعية 
الطلب على الغذاء ل�سغط حاّد، بالنظر اإلى ارتفاع معّدلت 
طه ال�سنوي 2.2 يف املئة،  النمّو ال�سكاين، الذي يبلغ متو�سّ
ال�سديدة  والتغّيات  احل�سري،  العمران  معّدل  وارتفاع 
قاعدة  ت�ضّكل  نف�ضه،  �لوقت  ويف  �ل�ضتهالك.  �أمناط  يف 
املوارد الطبيعية املحدودة واله�ّسة وانخفا�س معّدل الإنتاج 
الزراعي قيودًا رئي�سية على الإمداد بالغذاء. وك�سف تقرير 
اأن املنطقة العربية   2015 �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 
وانت�سار  التغذية  ب�سوء  امل�سابني  عدد  يف  ارتفاعًا  �سهدت 
من  املنطقة  يف  البلدان  غالبية  وتعاين  التغذية.  نق�س 
مع  التغذية  نق�س  ا�ستمرار  التغذية:  ل�سوء  املزدوج  العبء 
ارتفاع ن�سب زيادة الوزن، وال�سمنة، والأمرا�س املزمنة ذات 
�ل�ضلة بالنظام �لغذ�ئي مع �ختالف �ملقايي�ص تبعًا مل�ضتوى 

التنمية القت�سادية يف البلدان املختلفة.

ويرمي �لهدف �لثاين للتنمية �مل�ضتد�مة �إلى »�لق�ضاء على 
وتعزيز  نة  املح�سّ والتغذية  الغذائي  الأمن  وتوفي  اجلوع 

الزراعة امل�ستدامة« )امللحق(.

اأ.  حالة الزراعة والأمن الغذائي 

حيث  العربية،  البلدان  من  للعديد  مهّم  قطاع  الزراعة 
اأ�سهم بن�سبة 33.8 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف 
املنطقة  وت�سعى   .)2 )ال�سكل   2013 �سنة  يف  ال�سودان 
�لذ�تي  �لكتفاء  من  �أعلى  م�ضتوى  حتقيق  �إلى  �لعربية 
التوظيف  يف  وامل�ساهمة  الغذائي،  الأمن  وتعزيز  الغذائي، 
)22 يف املئة من القوة العاملة العربية(، وال�سادرات )60 

من اإيرادات ال�سادرات غي النفطية(، وال�سناعة.

ما  الغذائي،  الأمن  حتقيق  الزراعية  ال�سيا�سات  تتوّخى 
�لإنتاج  نظم  و�عتماد  �ملزروعة،  �لأر��ضي  ع  تو�ضّ �إلى  �أدى 
املكّثف، وال�ستثمار يف الآلت الزراعية واملواد الكيميائية 
نت  حت�سّ العربية  الزراعية  الإنتاجية  اأن  ومع  الزراعية. 
يف العقود الأخية، فقد ا�ستمر العجز التجاري يف ال�سلع 
 70.4 من  يقرب  ما  اأو  املئة،  يف   4.5 يبلغ  الذي  الزراعية 
 LAS, AFESD, AMF,(  2012 �سنة  يف  دولر  مليار 
وا�سع  نحو  على  الغذائي  الذاتي  الكتفاء  ويتفاوت   )2014
يف �ملنطقة �لعربية. وير�وح على م�ضتوى �لبلد�ن بني 9.9 
يبنّي  كما  ال�سودان،  يف  املئة  يف  و86.8  قطر  يف  املئة  يف 

اجلدول 2.

من الناحية الإقليمية، كانت البلدان العربية �سبه مكتفية 
ن�سبة  بلغت  لكن  وال�سمك،  واخل�سر،  الفاكهة،  يف  ذاتيًا 
اكتفائها الذاتي 45.55 يف احلبوب، و54.35 يف الزيوت 
يبنّي  كما   2011 عام  ال�سكر  يف  و36.85  والدهون، 

اجلدول 3.

واإنتاج  الرّي  كفاءة  بتديّن  تتمّيز  التي  الزراعة،  تظل 
املنطقة،  يف  العذبة  للمياه  الأ�سا�سي  امل�ستخدم  املحا�سيل، 
م�ستهلكة نحو 84 يف املئة من املوارد املتاحة )ال�سكل 3(. 
و�سع  يف  البلدان  تكون  والزراعة،  الأغذية  ملنظمة  ووفقًا 
حرج اإذا ا�ستهلكت اأكرث من 40 يف املئة من مواردها املائية 
مائيًا  جمهدة  باأنها  تعريفها  وميكن  �لزر�عة،  يف  �ملتجدّدة 
ذلك،  على  وبناء  مواردها.  من  املئة  يف   20 ا�ستخرجت  اإذا 
لأن  مائيًا،  جمهدة  باأنها  عربية  دولة   19 تعريف  ميكن 
معّدلت ما ت�ستخرجه حاليًا من موارد املياه املتجّددة لديها 

.)FAO, 2015( للزراعة يتجاوز احلدود املعّينة بكثي

على الرغم من اأن املنطقة العربية اأحرزت تقّدمًا نحو بع�س 
من  �لعديد  يف  تتخّلف  فاإنها  لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف 
�جلوع.  مبكافحة  �ملتعّلقة  تلك  �ضيما  ل  �ملهّمة،  �لأه��د�ف 
وهي متخّلفة جدًا عن الوفاء بغاية تخفي�س ن�سبة ال�سكان 
الذين يعانون من نق�س التغذية اإلى الن�سف. فقد ارتفعت 
ن�ضبة �لأ�ضخا�ص دون �مل�ضتوى �لأدنى من ��ضتهالك �لطاقة 
15.3 يف املئة  اإلى   1991 13.9 يف املئة عام  الغذائية من 
الذين  الأ�سخا�س  عدد  قفز  اإذ   ،)4 )ال�سكل   2011 عام 
يعانون من نق�س التغذية من 30 مليونًا اإلى ما يزيد على 
50 مليونًا، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى اإلى النمّو ال�سكاين 
ال�سريع. وارتفع نق�س التغذية من 6.4 يف املئة عام 1991 
2011 يف بلدان امل�سرق، يف حني  10.3 يف املئة عام  اإلى 

�أنه �نخف�ص يف �ملناطق �لأخرى.    

بلدان  ت�سعة  يف  خا�سة  مع�سلة  التغذية  نق�س  ي�سّكل 
عربية، ت�ستاأثر معًا بنحو 40.4 مليونًا من الأ�سخا�س الذين 
يعانون من نق�س التغذية يف املنطقة )اجلدول 4(. ويبلغ 
انت�ساره اأق�ساه يف جزر القمر وال�سومال، حيث يعاين منه 
اأكرث من 60 يف املئة من ال�سكان، لكن توجد معّدلت عالية 
اإلى  من الأ�سخا�س الذين يعانون من نق�س التغذية ت�سل 
30 يف املئة يف العراق وفل�سطني وال�سودان واليمن.  نحو 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن نق�س التغذية يرتبط بانت�سار اجلوع 
يزالن  ل  اللذين  الكافية،  غي  الغذائي  الأمن  وم�ستويات 

من التحّديات احلرجة يف املنطقة.

منذ  تزايدًا  وي�سهد  املنطقة،  يف  التحّديات  اأكرب  من  الفقر 
�سنة 2010 ب�ضبب �لعديد من �لعو�مل، مبا يف ذلك تدهور 
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الجتماعية  الأمان  و�سبكات  الأمنية،  والأو�ساع  ال�سالم 
ويحّدد  العمل.  فر�س  خلق  على  القدرة  وعدم  ال�سعيفة، 
البلدان  يف  الفقر  معدلت  كثيًا  ويغّي  الفقر  تعريف 
اإلى دولرين  1.25 دولر  العربية. فبتغيي خط الفقر من 
من  املنطقة  يف  الفقر  معّدلت  ترتفع  دولر،  و2.75   )2(
التوايل.  على  املئة  يف  و40  املئة  يف   19 اإلى  املئة  يف   4
مّيزة  خا�سية  الفقر  معّدل  يف  املذهل  الرتفاع  هذا  ويعّد 
�لعامل4  يف  �لأخ��رى  باملناطق  مقارنة  �لعربية  للمنطقة 

.)ESCWA, 2015b(

باعتماد خط الفقر 1.25 دولر يف اليوم بلغ معدل الفقر يف 
اأن الإجنازات  2010. غي  املئة فقط يف �سنة  4 يف  املنطقة 
معّدل  مثل  �لأخ��رى  ر�ت  باملوؤ�ضّ ترتبط  ل  بالفقر  �خلا�ضة 
�لفقر.  مظاهر  من  يعّد  �أن  ميكن  �ل��ذي  �لتغذية،  نق�ص 
العامل  يف  الوحيدة  املنطقة  هي  الواقع  يف  العربية  واملنطقة 
نق�س  من  يعانون  الذين  لل�سكان  ارتفاعًا  �سهدت  التي 
من  العربية  املنطقة  يف  املدقع  الفقر  انخف�س  وقد  التغذية. 
 ،2010 ع�ام  املئة  يف   4.1 اإلى   1990 ع�ام  املئ�ة  يف   5.5

والأردن  م�سر  يف  اأ�سا�سًا  املتحّقق  التقّدم  ب�سبب  وذلك 
ُتظهر  احلديثة  والتوّقعات  البيانات  معظم  ولكن  و�سورية. 
وقوع  يقّدر  اإذ   ،1990 ع�ام  م�ضتوى  �لآن  يتجاوز  رمبا  باأنه 
 .)5 )ال�سكل  املئة  يف   7.4 بنحو   2012 ع�ام  املدقع  الفقر 
للفقر  معّدل  �أعلى  �ملنطقة  يف  منّوً�  �لأقل  �لبلد�ن  وت�ضّجل 
ع�ام   21.6 اإلى   1990 ع�ام   13.9 من  ارتفع  وقد  املدقع، 
 2012 بني  بالتاأكيد  اأكرب  تدهورًا  الو�سع  و�سهد   .2012
التي  وال�سراعات  للحروب  الوا�سع  النت�سار  نتيجة  و2016 
اأحالت مناطق اإنتاجية وا�سعة اإلى خراب وت�سّببت يف نزوح 

ماليني الأ�سخا�س وحتويلهم اإلى لجئني.

ب. نحو الأمن الغذائي والزراعة امل�ستدامة 

اإعالن تون�س  القادة العرب  التحّديات، اعتمد  ملعاجلة هذه 
عام  الغذائي  والأم��ن  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  ب�ساأن 
الريا�س  يف  املنعقدة  العربية  القمة  اعتمدت  كما   .2004
العربية  الزراعية  التنمية  ا�سرتاتيجي�ة   2007 ع�ام 

امل�ستدامة للفرتة من 2015-2005.

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف مناخ متغري الق�سم  3

م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي االإجمايل )2013( ال�سكل  2
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امل�صدر:    AMF, 2014   بيانات �صورية للعام 2010.
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  AFED, 2014 :امل�صدر

م�ست�ى االكتفاء الذاتي الغذائي 

ن�سبة االكتفاء الذاتي الغذائي  )%(

 احلب�باإجمايل الغذاءالبلد/املنطقة الغرعية

     20052011                2005                 2011            

12.9612.810.000.00البحرين

28.3821.683.882.56الكويت

45.2134.521.179.22عمان

12.189.903.120.37قطر

44.5234.4926.7511.15ال�صعودية

21.1318.660.851.06االإمارات

37.4029.4520.259.12جمل�س التعاون اخلليجي

51.5331.4522.5910.92اليمن

39.7429.7420.549.46جمل�س التعاون اخلليجي واليمن

75.3482.8455.5195.42العراق

56.2653.095.053.66االأردن

73.2361.0318.0510.96لبنان

85.2380.6274.0057.98�صورية

81.5572.2619.6910.00فل�صطني

77.2075.5254.8656.48امل�سرق

83.6878.9669.6356.30م�رش

91.1586.8475.7470.59ال�صودان

85.5180.8070.7459.09وادي النيل

53.4870.0429.8831.96اجلزائر

44.9543.0910.797.06ليبيا

68.4970.0319.1736.04موريتانيا

89.6080.4046.0958.91املغرب

71.7868.4947.8246.79تون�ض

66.8771.5835.7543.19�سمال اأفريقيا

----جزر القمر

4.042.000.000.00جيبوتي

69.1774.2632.8933.00ال�صومال

64.8063.5228.4626.70القرن االأفريقي

70.4871.6949.7445.55البلدان العربية

اجلدول 2 
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�أقّر تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية ب�ضاأن  ويف حني 
 )AFED, 2014( العربية  املنطقة  يف  الغذائي  الأم��ن 
من  جمموعة  �أبرز  فاإنه  �ملياه،  وندرة  �لأر���ص  مبحدودية 
الذاتي  الكتفاء  لتعزيز  الكبية  الإمكانيات  ذات  اخليارات 
على  اخليارات  هذه  وت�سّدد  العربية.  البلدان  يف  الغذائي 
املمار�سات  واأف�سل  املالئمة  الزراعية  ال�سيا�سات  اعتماد 
وقدرتها  املائية  وامل��وارد  الأر���س  �سالمة  على  للمحافظة 

احليوية على جتديد خدماتها واملحافظة على ا�ستدامتها.

ترّكز هذه اخليارات، على �سبيل املثال، على تعزيز اإنتاجية 
ط العائد عن  املحا�سيل، وبخا�سة احلبوب حيث يقل متو�سّ
ط العاملي يف معظم البلدان العربية. ويف هذا  ن�سف املتو�سّ
ال�سدد، تكمن احتمالت حتقيق زيادة كبية يف الإنتاجية 
املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  يف  والبعلية  املروية  املناطق  يف 
ومبيدات  لالأ�سمدة،  الأمثل  ال�ستخدام  ومنها  الزراعية، 
حلماية  املبتكرة  والتقنيات  نة،  املح�سّ والبذور  الآف��ات، 

املحا�سيل، واخلدمات الإر�سادية الفّعالة.

لكل  �ملح�ضول  »زي��ادة  عرب  �ملياه  �إنتاجية  حت�ضني  يت�ضم 
�س نحو  قطرة« باأهّمية حيوية يف ظل ندرة املياه. ويخ�سّ
للرّي  العربية  املنطقة  يف  امل�ستهلكة  املياه  من  املئة  يف   85
مياه  من  املئة  يف   50 نحو  يبّدد  حيث  الكفاءة،  املنخف�س 
الرّي ب�سبب العتماد الكبي على تطبيقات الري التقليدية. 
وثمة حاجة اإلى تقنيات اأكرث حداثة تت�سم بالكفاءة وتوفي 

املياه لتعزيز اإنتاجية الرّي.

عرب  والبيئة  العذبة  املياه  موارد  على  ال�سغط  تقليل  اإن 
تعزيز ا�ستخدام مياه ال�سرف املعاجلة بطريقة مالئمة يف 
الفاقد  وخف�س  واملنزلية،  وال�سناعية  الزراعية  الأن�سطة 

كفوءة،  غذائية  قيمة  �سال�سل  اإن�ساء  عرب  احل�ساد  بعد 
وزيادة  �ملائية  �ملو�رد  تعزيز  يف  مهمًا  دورً�  تلعب  �أن  ميكن 

الإمدادات الغذائية.

�حليو�نية  �ل��رثوة  تطوير  �لأخ���رى  �خل��ي��ار�ت  وت�ضمل 
اإنتاج املحا�سيل والرثوة احليوانية  اأنظمة  وامل�سايد. وتوّفر 
لزيادة  فر�ضًا  �مل�ضتويات  خمتلف  على  جيدً�  �ملتكاملة 
يف  القت�سادية  وال�ستدامة  والتنّوع،  الإجمايل،  الإنتاج 
احلوكمة  عرب  امل�سايد  قطاع  تطوير  يعّد  ول  القطاعني. 
امل�سرتكة ملخزونات امل�سايد يف البلدان العربية اأمرًا حا�سمًا 
توافر  اإن  بل  فح�سب،  باأكملها  املائية  امل�ستجمعات  لعافية 
يقّلل  �أن  ميكن  للربوتني  كم�ضدر  لال�ضتهالك  �ل�ضمك 
لأ�سباب  مرغوب  اأمر  وهو  الأحمر،  اللحم  على  العتماد 

اقت�سادية و�سّحية.

على  بناء  العربية  البلدان  بني  الإقليمي  التعاون  يبقى 
الأف�سلية الن�سبية يف الزراعة واملوارد املائية خيارًا رئي�سيًا 

لتعزيز �لأمن �لغذ�ئي على �مل�ضتوى �لإقليمي.

2. املياه

بالإ�سافة  القت�سادية  الجتماعية  للتنمية  حيوية  املياه 
وال�سرف  النظيفة  املياه  اأن  كما  البيئي.  النظام  دعم  اإلى 
حني  يف  الأ�سا�سية،  الب�سرية  لل�سحة  �سروريان  ال�سحي 
اأن ثمة حاجة للو�سول اإلى موارد مائية كافية لدعم الزراعة 
هدف  وي�ضمل  �لأخرى.  �لقت�ضادية  و�لأن�ضطة  و�ل�ضناعة 
على  �جلميع  »ح�ضول  مقا�ض�د   6 رقم  امل�ستدامة  التنمية 
و»ح�ضول  �ل�ضحية«،  و�لنظافة  �ل�ضحي  �ل�ضرف  خدمات 
التكلفة«،  واملي�سورة  املاأمونة  ال�سرب  مياه  على  اجلميع 

20052011ال�سلعة الغذائية

49.7445.55احلبوب

38.4736.85ال�صكر

28.1254.35الدهون والزيوت

80.8076.19اللحم

98.49106.19الفاكهة واخل�رش

103.0998.19ال�صمك

77.7882.50ال�صلع االأخرى

ط 70.4871.69املت��سّ

ا�ستخدام املاء بح�سب القطاع

الزراعة        املنازل          ال�سناعة

7%

9%

84%
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�ملالئمة  �ل�ضحي  �ل�ضرف  خدمات  على  �جلميع  و»ح�ضول 
وب�سكل من�سف«. )امللحق( وتن�سجم هذه املقا�سد اجلديدة 
حقوق  حتقيق  ب��اأن  املتحدة  ل��الأمم  الر�سمي  الإق���رار  مع 
ال�سحي.  وال�سرف  النظيفة  ال�سرب  مياه  ي�سمل  الإن�سان 
ويتكّرر ورود املياه يف خم�سة من اأهداف التنمية امل�ستدامة 
والتنّوع  املناخ،  بتغّي  اأي�سًا  املياه  وترتبط  ع�سر.  ال�سبعة 
وال�سحة،  الطاقة،  واأم��ن  الغذائي،  والأم��ن  البيولوجي، 

والعمران احل�سري، وال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.

اأ. و�سع املياه يف املنطق�ة العربي�ة

اأ�سّد بروزًا،  العربية باأهمية وقيمة  البلدان  املياه يف  تت�سم 
اأكرث  من  تعّد  منطقة  يف  يقع  البلدان  هذه  معظم  لأن 
اجلزء  هذا  ويتمّيز  املائي.  لالإجهاد  تعّر�سًا  العامل  مناطق 
بارتفاع  مقرونًا  ت�ساقطه،  وتفاوت  املطر  ب�سّح  العامل  من 
املياه  توافر  حمدودية  اإلى  بالإ�سافة  التبّخر،  معّدلت 
العربية  املنطقة  اأن  من  الرغم  وعلى  املتجّددة.  العذبة 
10 يف املئة من امل�ساحة الإجمالية للعامل واأن  ت�سمل نحو 
فاإنها  العامل،  �سكان  من  املئة  يف   5 على  يزيدون  �سّكانه 
ال�سنوية  الأمطار  ط  متو�سّ من  فقط  املئة  يف   2.1 تتلّقى 
تبلغ  زهيدة  ن�سبة  على  وحتتوي  العامل  يف  املت�ساقطة 
�سنويًا  تتجّدد  التي  العاملية  املائية  املوارد  من  املئة  يف   0.3

2011 1991

  

)AFED, 2015(. وقد اأجرب نق�س املياه عددًا من البلدان 
املياه  حتلية  على  �سديدًا  اعتمادًا  العتماد  على  العربية 
حيث  املياه،  اإلى  وال�سناعية  البلدية  احتياجاتها  ملجمل 
العاملية  ال�سعة  من  املئة  يف   50 من  اأكرث  املنطقة  متتلك 

لتحلية املياه.

ن�سبة  العربية  املنطقة  تواجه  التي  التحّديات  اأكرب  ومن 
امل�سرتكة.  املياه  موارد  على  املرتفعة  الإجمالية  العتماد 
ومبا �أن �أكرث من 60 يف املئة من موارد املياه ال�سطحية يف 
م�سدر  تظل  الق�سية  هذه  فاإن  خارجها،  من  تنبع  املنطقة 
قلق رئي�سي يهّدد ا�ستقرار املنطقة واأمنها الغذائي، ويعّقد 

اإدارة املوارد املائية الوطنية وتخطيطها.

�ملنطقة  يف  �ضوءً�  �ملياه  و�ضع  �ملناخ  تغرّي  يزيد  �أن  ميكن 
اخل�سو�س  وجه  على  للمخاطر  معّر�س  لأن��ه  العربية، 
املياه، وارتفاع م�ستويات اجلفاف،  اإلى ندرة موارد  بالنظر 
من�سوب  بارتفاع  املهّددة  الطويلة  البحرية  وال�سواحل 
البحر. و�سيزيد ارتفاع درجات احلرارة اجلفاف يف املنطقة 

وتاأثيه، مهّددًا موارد املياه والأر�س املنتجة.

ية  اخلا�سّ لي�س  املتجّددة  املياه  موارد  ندرة  تزايد  اأن  غي 
املالئمة  غي  املمار�سات  اأ�سبحت  فقد  للمنطقة.  الوحيدة 

املنطقة العربية

البلدان االأقل منوًا

جمل�ض التعاون اخلليجي

املغرب

امل�رشق

انت�سار نق�س التغذية )٪(ال�سكل  4 
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غري  �لإن��ت��اج  و�أمن���اط  �ملياه  ول�ضتهالك  �مل��ي��اه،  لإد�رة 
ال�سمات  من  املنطقة،  يف  املياه  جودة  وتدهور  العقالنية، 

املمّيزة بالقدر نف�سه خالل العقود املا�سية.

لتلبية ارتفاع الطلب على الغذاء، منحت العديد من البلدان 
الجتماعية  والتنمية  الغذائي  لالأمن  الأولوية  العربية 
الزراعية  الأر���س  يف  ع  التو�سّ �سيا�سات  عرب  القت�سادية 
تاأخذ  مل  فاإنها  ذلك،  من  الرغم  وعلى  املروية.  والزراعة 
ندرة املياه وكفاءة ا�ستخدام املياه يف احل�سبان. ويف حني 
هي  الغذائية  وال�سيا�سات  الوطنية  الزراعية  التنمية  اأن 
عّدة  فاإن  الزراعية،  لالأغرا�س  املياه  ا�ستهالك  تدفع  التي 
اأ�ساليب  �سيادة   .1 منها:  القطاع  ا�ستهالك  ُتربز  عوامل 
املياه  ا�ستخراج   .2 بالغمر،  الري  �سيما  ل  التقليدية،  الرّي 
ال�سطحية واجلوفية من دون قيود، 3.  غياب التعرفة املائية 
حما�سيل  زراعة   .4 الزراعة،  يف  املياه  با�ستخدام  اخلا�سة 

ت�ستهلك الكثي من املياه.

املنطقة  يف  ا�ستخدامًا  الأو�سع  الأ�سلوب  هو  ال�سطحي  الري 
بع�س  وتقّدر  املروية.  امل�ساحة  من  املئة  يف   80 يف  وميار�ص 
اإلى  منخف�سة  العربية  املنطقة  يف  الري  كفاءة  اأن  الدرا�سات 
مثل  ويوؤّدي   .)AFED, 2010( املئة  يف   40-30 م�ضتوى 
ذلك  من  والأخطر  الزراعي،  الأداء  �سعف  اإلى  الهدر  هذا 
اجلوفية   املياه  من�سوب  وانخفا�س  الرتبة  ملوحة  ارتفاع  اإلى 
�لناجم عن �ل�ضتهالك �ملفرط. ويتعنّي على �لبلد�ن �لعربية 
اأن ترّكز جهودها على حت�سني كفاءة املياه يف الزراعة، حيث 
من  اأي  يف  عليه  هي  مما  بكثي  اأعلى  املياه  توفي  احتمالت 

�لقطاعات �لأخرى.

 82 العربية  املنطقة  يف  املياه  م��وارد  اإلى  الو�سول  بلغ 
و2014   1990 �سنتي  بني  املمتدة  الفرتة  يف  املئة  يف 
بع�س  يف  الو�سول  على  القدرة  وتراجعت   .)6 )ال�سكل 
�لبلد�ن مثل �لعر�ق وفل�ضطني و�ل�ضود�ن و�ليمن. وميكن 
�إلى  �لعموم  على  �لبلد�ن  هذه  يف  �لتحّديات  تعزى  �أن 
غي  والإدارة  املياه،  ونق�س  ال�ستقرار،  وعدم  ال�سراعات 
كفاية  وعدم  املالية،  املوارد  اإلى  والفتقار  للمياه،  املالئمة 

.)ESCWA, 2015d( ال�ستثمار

يف  ح��اًل  اأف�سل  املنطقة  اأداء  ك��ان  نف�سها،  الفرتة  ويف 
فقد  املياه.  اإلى  الو�سول  من  ال�سّحي  ال�سرف  اإلى  الو�سول 
نة لل�سرف ال�سّحي من 64 يف املئة  ارتفعت التغطية املح�سّ
 ،)7 )ال�سكل   2010 ع�ام  املئة  يف   75 اإلى   1990 ع�ام 
املناطق  اأن  غي  البلدان.  معظم  يف  الزيادات  و�سّجلت 
الأق��ّل  البلدان  يف  وبخا�سة  متاأّخرة،  ت��زال  ل  الريفية 
خلم�ص  �إل  �ملح�ّضن  �ل�ضّحي  �ل�ضرف  يتو�فر  ل  حيث  منّوً�، 
اأن ال�سراعات وانعدام  اإلى  ال�سكان تقريبًا. وجتدر الإ�سارة 
ال�ستقرار يف بلدان مثل ليبيا وال�سومال والعراق و�سورية 
و�ليمن ت�ضّببت يف �إحد�ث تغيري�ت و��ضعة، �إذ ترتب عليها 
دمار يف البنية التحتية وتاأخي يف ال�ستثمارات اجلديدة.

ب.  الطريق اإلى حت�قيق هدف التنمية امل�ستدامة 
ال�ساد�س: املياه 

بال�ستخدام  العربية  املنطقة  يف  املائية  ال�سيا�سات  ت�سمح 
غي املقّيد ملوارد املياه النادرة. وي�سّكل انخفا�س التعريفات 
ل�سبكات  املاّدية  والظروف  املايل  الو�سع  على  خطرًا  املائية 

الفرق  )1990 و 2011(  2011 2000 1990

0.3 0.5 0.4 0.2 جزر القمر

-0.2 0.2 0.4 0.4 جيبوتي

6.6 8.6 4.7 2.0 العراق

0 0.3 0.3 0.3 موريتانيا

0 1.8 1.8 1.8 املغرب

0.8 1.2 0.7 0.4 فل�صطني

1.5 6.3 5.2 4.8 ال�صومال

4.6 13.5 8.9 8.9 ال�صودان

4.4 8.0 5.6 3.6 اليمن

18 40.4 28.0 22.4 االإجمايل

3.3 28.3 24.2 25.0 معّدل االإنت�سار
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الرئي�سية  الدوافع  ومن  والريفية.  احل�سرية  املياه  اإم��داد 
املنزلية  ال�ستخدامات  بني  املناف�سة  ا�ستداد  املائي  لالإ�سالح 
درا�سة  الق�سايا  هذه  وت�ستحّق  وال�سناعية.  والزراعية 
عليهم  يجب  الذين  العرب،  القرار  �سّناع  قبل  من  متاأّنية 
الإ�سالح  عملية  لتوجيه  املالئمة  ال�سيا�سات  اأط��ر  و�سع 
اأهداف  �سياغة  ويجب  امل�ستقبل.  اإلى  تتطّلع  التي  املائي 
��ضرت�تيجية وطنية لقطاع �ملياه ت�ضمل �إحد�ث تغيري�ت يف 
تخ�سي�س املياه بني القطاعات، واإدخال �سيا�سات ت�سعيية 
ا�ستخراج  ملعاجلة  جديدة  واأنظمة  قوانني  وو�سع  جديدة، 
املياه اجلوفية، وو�سع خطط لتنظيف املجاري املائية العاّمة 

.)AFED, 2010( من �لنفايات �ل�ضناعية و�لتلّوث

على الرغم من الأهمية ال�سديدة جلانب العر�س، فاإن هناك 
اإدارة الطلب، ل �سيما حيث تندر  تقّباًل عامًا اليوم لفعالية 
�ل�ضتخد�م  �ضمان  يوؤّدي  ورمبا  �ضرورة.  بال  وُتهدر  �ملياه 
اأكرث  اأنه  اإلى منافع كبية ويثبت  الكفوء لالإمدادات املتاحة 
تلبية  على  تركز  التي  التقليدية  التدابي  من  مردودية 
اأقل  الطلب  اإدارة  تكون  ما  فغالبًا  )الإم��دادات(.  العر�س 
لكنها  للتكاليف،  فّعالية  اأكرث  وبالتايل  راأ�سمالية،  كلفة 
ويتطّلب  »�لطارئة«.  �لأو�ضاع  ملعاجلة  �أي�ضًا  تكّيفًا  �أف�ضل 
قطاع  اأداء  لتح�سني  فّعالة  توجيهية  مبادئ  و�سع  ذلك 

الزراعة.

للمياه،  �جلريئة  �لتخ�ضي�ص  �ضيا�ضة  تتكامل  �أن  ميكن 
بناء على مفهوم الإدارة املتكاملة ملوارد املياه، مع �سيا�سات 
املراكز  يف  املرغوب  غي  النمّو  لتنظيم  الأرا�سي  ا�ستخدام 
�حلو�فز  ��ضتخد�م  وميكن  بالفعل.  �ملزدحمة  �حل�ضرية 
وم�ساريع  املحّلية  ال�سناعات  لت�سجيع  املياه  تخ�سي�س  يف 
�أن  ميكن  حيث  �لفقرية،  �ملناطق  ��ضتهد�ف  على  �لإ�ضكان 

ت�ضتحدث �لوظائف وتطّور �لفر�ص �لقت�ضادية.

هما  املائية  للخدمات  الكبي  والدعم  املنخف�سة  الأ�سعار  اإن 
�لتلّوث  و�ضدة  �ل�ضتخد�م  وفرط  �لكفاءة  �نعد�م  �أ�ضا�ص 
�سعر  ط  متو�سّ يبلغ  املثال،  �سبيل  وعلى  البيئي.  والتدهور 
املياه الذي تتقا�ساه احلكومات يف املنطقة 35 يف املئة من 
كلفة الإنتاج، و10 يف املئة فقط يف حالة املياه املحاّلة. ويف 
حني توجد دعوة منذ وقت طويل لإعادة النظر يف ت�سعي 
با�ستثناء  تنّفذ،  ما  نادرًا  فاإنها  الري،  يف  وبخا�سة  املياه، 
بع�س التطّورات اجلديدة يف �سيا�سات الت�سعي التي اأعلن 

عنها يف ال�سعودية والإمارات والبحرين والكويت.

فعالية  الأكرث  الطريقة  باعتباره  الت�سعي  اإلى  ينظر  اأنه  مع 
حوكمة  م�ساألة  ثمة  فاإن  املياه،  على  املحافظة  لت�سجيع 
�لكافية  باملياه  �لعامة  تزويد  كيفية  حول  تتمحور  كربى 
الإجابة  وتكمن  الإن�سان.  حقوق  منظور  من  املكلفة  وغي 

انت�سار الفقر املدقع )٪(

20102012 1990

البلدان النامية

 املنطقة العربية

  البلدان االأقل منوًا

املغرب

 امل�رشق

UNDP and LAS, 2013    :امل�صدر

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

ال�سكل 5



مقدمة32

يف فر�س تعرفات ت�ساعدية على مياه ال�سرب وتوزيع املياه 
الكفاءة  لرتويج  حمددة  ح�س�س  اأ�سا�س  على  الزراعة  يف 
املياه  وت�سعي  قيمته،  وفق  املح�سول  واختيار  والإنتاجية 
بالكلفة الفعلية يف الأن�سطة التجارية وال�سناعية. وت�سمن 
الأ�سا�سية  الحتياجات  تلبية  الت�ساعدية  املياه  تعرفات 
ي�سّعر  حني  يف  مدعوم،  منخف�س  ب�سعر  العذبة  املياه  اإلى 

�ل�ضتخد�م �ملفرط بتعرفة تعك�ص �لكلفة �لفعلية.

ثمة حاجة يف القطاع الزراعي، امل�ستهلك الرئي�سي للمياه، 
فال  الرّي.  كفاءة  لتح�سني  املالية،  �سيما  ل  احلوافز،  اإلى 
�عتماد  ذلك  يف  مبا  �لرّي،  مياه  على  �لطلب  �إد�رة  من  بّد 
الآليات  وت�سمل  للمياه.  املوّفرة  واملحا�سيل  التقنيات 
املرجتعة،  واخل�سومات  الرتاخي�س،  واملالية  القت�سادية 
و�سوابط  امل�ستهدف،  وال��دع��م  ال�سريبية،  واحل��واف��ز 
البحث  تعزيز  اأي�سًا  ويجب  امل��ي��اه.  وحقوق  الأ�سعار، 

والتطوير ذي ال�سلة وا�ستهدافه كما ينبغي.

واملواقف  التفكي  طريقة  تغيي  اإل��ى  ملّحة  حاجة  وثمة 
املائي  الوعي  رفع  عرب  العربية  املجتمعات  يف  واملمار�سات 
ما  وحوافزه،  املالئمة  الجتماعي  التغيي  اأدوات  وتطبيق 
يوؤّدي اإلى انت�سار ثقافة عدم هدر املوارد املائية اأو تلويثها اأو 

.)AFED, 2015( لإفر�ط يف ��ضتخد�مها�

ببناء  العربية  البلدان  يف  املياه  حوكمة  تقوية  جتب 
وعلى  اخل��ا���س.  والقطاع  امل�ستفيدين  مع  ال�سراكات 
اخلا�س  للقطاع  امل�سرتك  ال�ستثمار  ت�سّجع  اأن  احلكومات 
احلديثة  املياه  تو�سيل  خدمات  يف  امل�ستفيدين  وجمتمع 
زيادة  تعزيز  ويجب  والقيا�س.  املراقبة  بح�سن  تت�سم  التي 
لنقل  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  ومتكني  الالمركزية 
اإلى  وت�سغيلها  املحلية  اخلدمات  اإدارة  عن  امل�سوؤوليات 

جمتمعات امل�ستخدمني.

باأهمية  تقّر  اأن  العربية  البلدان  على  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
لكل  املائية  اخلدمات  وتو�سيع  الفقراء  اإلى  الو�سول  هدف 
متنح  اأن  ويجب  الريفية.  املناطق  يف  �سيما  ل  املجتمعات، 
ال�سعيفة  املجتمعات  اإلى  املائية  اخلدمات  لتو�سيع  الأولوية 
هذه  مثل  واإدارة  البناء  يف  املحلية  امل��ب��ادرات  وت�سجيع 

اخلدمات.

3. الطاقة 

الطاقة �سرورية للتنمية امل�ستدامة والق�ساء على الفقر. مع 
حمرومني  يزالون  ل  عربي  مليون   50 نحو  اأن  يقّدر  ذلك، 
امل�سمونة  الطاقة  خدمات  على  احل�سول  فر�سة  من 

يف  �سراحة  الطاقة  يف  ينظر  مل  اأن��ه  وم��ع  واحلديثة. 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  فاإن  لالألفية،  �لإمنائية  �لأهد�ف 
هدف  ويدعو  للطاقة.  بذ�ته  وقائمًا  �ضًا  خم�ضّ هدفًا  �ضملت 
�جلميع  ح�ضول  »�ضمان  �إلى   7 رقم  امل�ستدامة  التنمية 
وامل�ستدامة  املوثوقة  الطاقة  خدمات  على  مي�سورة  بكلفة 
اجلهود  �سميم  يف  الطاقة  تزال  ول  )امللحق(.  واحلديثة« 
�لطاقة  �أنظمة  نحو  �لنموذج  يف  تغيري  لإح��د�ث  �لعاملية 
املنخف�سة الكربون، والقت�سادات اخل�سراء، والق�ساء على 

الفقر، والتنمية امل�ستدامة.

اأ. و�سع الطاقة يف املنطقة العربية

العربية  الطاقة دورًا حا�سمًا يف تنمية املنطقة  يلعب قطاع 
 LAS, AFESD,( منذ عقود. ووفقًا ل�سندوق النقد العربي
AMF, 2014(، �سّكل النفط والغاز نحو 26.5 يف املئة من 
 .2013 �سنة  يف  العربي   الإجمايل  املحّلي  الناجت  جمموع 
الإي���رادات  م��ن  املئة  يف   90 م��ن  �أك��رث  �لقطاع  ومي��ّث��ل 
 .)8 )ال�سكل  والكويت  والعراق،  ليبيا،  يف  احلكومية 
الجتماعية  التنمية  يف  مهّمًا  دورًا  النفط  ل�سناعة  اأن  كما 
اإذ  للنفط،  امل�ستوردة  العربية  للبلدان  والقت�سادية 
ت�ستفيد ب�سورة غي مبا�سرة عن طريق حتويالت العّمال، 
والتجارة، ومتويل امل�سروعات العربية الثنائية اأو امل�سرتكة. 
التنقيب  يف  عمل  فر�س  اأي�سًا  والغاز  النفط  قطاع  ويقّدم 

والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع.

ت�سرتك البلدان امل�سدرة وامل�ستوردة للطاقة يف املنطقة يف 
النفطية  امل�ستقات  اأ�سواق  تقّلب  ملخاطر  املرتفع  التعّر�س 
باأ�سواق  قويًا  ارتباطًا  الفئتني  اقت�ساد  يرتبط  اإذ  العاملية، 

�لطاقة �لعاملية، وميكن �أن ت�ضتفيد �أو تخ�ضر من تقلباتها.

اأ�سبحت املنطقة العربية موؤّخرًا من مراكز الطلب الرئي�سية 
على الطاقة يف العامل، مدفوعة بالنمّو ال�سكاين، والتنمية 
�ل�ضتهالك،  �أمناط  يف  �لهائلة  و�لتغرّي�ت  �لقت�ضادية، 
املا�سي  العقد  ويف  الطاقة.  اأ�سعار  بانخفا�س  ومدعومة 
)2003-2013(، �سهد اإجمايل ا�ستهالك الطاقة الأولية 
 5 يبلغ  �ضنوي  مبعّدل  مطردً�  تز�يدً�  �لعربية  �لبلد�ن  يف 
بلدان  يف  قلياًل  اأعلى  املعّدل  وكان  ط،  املتو�سّ يف  املئة  يف 
 ESCWA,( 6.3 يف املئة اإذ بلغ  جمل�س التعاون اخلليجي 
الطاقة  ا�ستهالك  يف  الجتاهات  هذه  و�ست�سع   .)2015
البلدان العربية امل�سّدرة وامل�ستورة للطاقة على م�سار غي 

م�ستدام، باعتمادها الكّلي على اأنواع الوقود الأحفوري.

اقت�ساداتها  تعتمد  التي  للطاقة  امل�سّدرة  للبلدان  بالن�سبة 
ال�ستهالك  ارتفاع  فاإن  النفطية،  ال�سادرات  اإيرادات  على 
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للت�سدير  �س  املخ�سّ الفائ�س  انخفا�س  يعني  املحّلي 
خماطر  من  وذلك  �ل�ضادر�ت.  عو�ئد  �نخفا�ص  وبالتايل 
العاملية يف  البلدان لأنها ت�سعف قدرتها  التنمية على تلك 
النفط،  لأ�سعار  احلايل  الرتاجع  من  ي�ستدّل  كما  ال�سوق، 
ل  حرج  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اقت�سادات  ي�سع  ما 
موؤّخرًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اتخذت  وقد  له.  �سابق 
خطوة جريئة لال�ستعداد حلقبة ما بعد النفط، ونالت هذه 
تتطّلع   ،»2030 »روؤي��ة  فبموجب  ��ضتح�ضانًا.  �خلطوة 
اململكة اإلى رفع الإيرادات غي النفطية �ستة اأ�سعاف لت�سل 
اإلى 266 بليون دولر بحلول �سنة 2030. وتهدف الروؤية 
ته  ح�سّ وتعزيز  بكثي،  اأكرب  دورًا  اخلا�س  القطاع  منح  اإلى 
املئة  يف   40 من  بدًل  املئة  يف   65 اإلى  لت�سل  القت�ساد  يف 

.)Vision 2030, KSA, 2016(

من ناحية �أخرى، فاإن معّدلت �لنمّو �حلالية يف ��ضتهالك 
للطاقة  ال�سافية  امل�ستوردة  العربية  البلدان  يف  الطاقة 
�سرتفع فاتورتها الطاقوية وتعّر�سها ملخاطر تقّلبات اأ�سواق 

النفط، ما يوؤّدي اإلى انعدام اأمن الطاقة يف امل�ستقبل.

تلّبي  التي  الوقود  اأن��واع  على  الأحفوري  الوقود  ي�سيطر 
و�أّدى   .)9 )ال�سكل  الطاقة  اإلى  العربية  البلدان  احتياجات 
هذا النمط اإلى جعل بع�س بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 
اأوك�سيد  ثاين  بانبعاثات  املت�سببة  البلدان  اأكرب  عداد  يف 

الكربون قيا�سًا بعدد ال�سكان. وت�ستهلك الطاقة يف اأن�سطة 
املئة(،  يف   26.1( والنقل  املئة(،  يف   29.2( ال�سناعة 
والقطاعات ال�سكنية والتجارية )42.1 يف املئة(، والزراعة 

)2.6 يف املئة(. 
 

القطاعان  هما  املنطقة  يف  للكهرباء  الرئي�سي  امل�ستهلك 
العمران  معّدل  بارتفاع  مدفوعني  والتجاري،  ال�سكني 
العربية.  البلدان  يف  الكهرباء  اأ�سعار  وانخفا�س  احل�سري 
ويف �سنة 2013، ا�ستاأثرا بنحو 60 يف املئة من ال�ستهالك 
الرئي�سي  امل�ستهلك  هي  والأبنية  للكهرباء.  الإجمايل 
وخدمات  الهواء  وتكييف  الإ�ساءة،  لأغرا�س  للكهرباء 

�لطاقة �لأخرى.

ب. الو�سول اإلى الكهرباء 

�سروري  اأمر  احلديثة  الطاقة  خدمات  اإلى  الو�سول  اإن 
الطهي  مثل  الأ�سا�سية،  الإن�سانية  الحتياجات  لتلبية 
ال�ساخنة  املنزلية  )املياه  ال�سّحة  وحفظ  والإ�ساءة  والتربيد 
)التدفئة  احلرارية  الراحة  توفي  اإلى  بالإ�سافة  والتهوئة( 
والأن�سطة  العاّمة،  وال�سّحة  التعليم  ودعم  التربيد(،  و/اأو 
القت�سادية املرتبطة بالطاقة. ويزيد الو�سول اإلى الكهرباء 
ط  املتو�سّ عن  قلياًل  املئة(  يف   86.2( العربية  املنطقة  يف 
ووفقًا   .)ESCWA, 2015d( املئة(  يف   84.6( العاملي 
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 IEA,(  2013 ل�سنة  الدولية  الطاقة  وكالة  بيانات  لقواعد 
ال�سكان  )ن�سبة  الوطني  الكهربة  معّدل  يبلغ   ،)2015
البلدان  معظم  يف  الكهرباء(  خدمات  على  احلا�سلني 
موريتانيا  با�ستثناء  اأك��رث،  اأو  املئة  يف   98 نحو  العربية 

وال�سودان واليمن و�سورية.

املنطقة  يف  ن�سمة  مليون   44 اأن  اإل��ى   5 اجل��دول  ي�سي 
الو�سول  وي�سّكل  الكهرباء.  على  يح�سلون  ل  العربية 
العربية  البلدان  يف  رئي�سيًا  تنمويًا  حتّديًا  الكهرباء  اإلى 
و�ليمن،  و�ل�ضود�ن،  و�ل�ضومال،  )موريتانيا،  منّوً�  �لأقل 
وجيبوتي، وجزر القمر(. وجتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن نحو 
50 مليون ن�سمة يعتمدون على الكتلة احليوية للطهي ما 

ي�سّكل خطرًا كبيًا على ال�سّحة.

ج. كفاءة الطاقة 

جانبي  يف  الطاقة  كفاءة  بانخفا�س  املنطقة  تتمّيز 
الكهربائية  الطاقة  فواقد  وتزيد  والطلب.  العر�س 
املئة(  يف   19.4( والتوزيع  والنقل،  التوليد،  يف  العربية 
على  كثيًا  وتزيد  املئة(،  يف   8.3( العاملي  ط  املتو�سّ على 
ط الحتاد الأوروبي )5.8 يف �ملئة(، ما ميّثل فر�ضة  متو�سّ
اأن  كبية لتحقيق وفر يف الطاقة )AFED, 2015(. كما 
القت�سادات  جتعل  الطاقة  ل�ستخدام  احلالية  الجتاهات 

 

2010 1990

العربية من بني الأقل كفاءة يف املقارنات العاملية. وتزيد 
فقد  �لقت�ضادي،  �لنمّو  على  �لطاقة  ��ضتهالك  منّو  �ضرعة 
نحو  الإجمايل  املحلي  للناجت  ال�سنوي  النمّو  ط  متو�سّ بلغ 
الأولية  الطاقة  على  الطلب  ارتفع  حني  يف  املئة  يف   4
الطاقة  �سّدة  ط  متو�سّ وقّدر  املئة.  يف   8 نحو  والكهرباء 
نفط  طن   0.2 بنحو   2010 �سنة  يف  املنطقة  يف  الأولية 
ط  املتو�سّ من  بقليل  اأعلى  وهو  دولر،  مكافئ/1000 
ط  العاملي البالغ 0.19 واأعلى بنحو 31 يف املئة من املتو�سّ

0.14 طن نفط مكافئ/1000 دولر. الأوروبي البالغ 

معظم  يف  �لطاقة  ��ضتهالك  م�ضتوى  �رتفاع  �أ�ضباب  من 
النت�سار  ال�ستخدام  كفاءة  وع��دم  العربية  البلدان 
دعم  ويتّم  والوقود.  الطاقة  اأ�سعار  ل�دعم  التاريخي 
مبع�ّدلت  �ملنطق�ة  بلد�ن  معظم  يف  و�لكهرباء  �لوقود 
وّفر  وقد  القت�سادية.  الكلفة  من  املئة  يف   50 على  تزيد 
فر�سة  النفط  اأ�سعار  على  موؤّخرًا  طراأ  الذي  النخفا�س 
اإلغائه، ومنها  اأو  البلدان خلف�س دعم الوقود  للعديد من 
والكويت  وقطر  وعمان  والإم��ارات  وال�سعودية  م�سر 
تعتمد  اأن  العربية  البلدان  وعلى   .)2 )الإطار  والبحرين 
بني  �لرتباط  بف�ضل  �لأخ�ضر،  �لقت�ضاد  مبادئ  �ضريعًا 
درا�سة  اأي  ت�سمل  اأن  ويجب  امل��وارد.  وا�ستنزاف  النمّو 
الرتكيز  الطاقة  على  للمنطقة  املتنامي  الطلب  لتلبية 

على كفاءة الطاقة.
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د.  الطاقة املتجّددة

الطاقة  تطبيقات  لتطوير  م�ستغّلة  غي  كبية  اإمكانية  ثمة 
ال�سم�سية  الطاقة  وبخا�سة  العربية،  املنطقة  يف  املتجّددة 
وطاقة �لرياح. وميكن �أن يكون للطاقة �ملتجّددة دور حا�ضم 
يف تعزيز اأمن الطاقة للبلدان العربية امل�سّدرة وامل�ستوردة 
و�سيلة  للم�سّدرين  الطاقة  وت�سّكل  �سواء.  حدٍّ  على  للنفط 
املوارد  ا�ستنزاف  من  تقّلل  القت�سادي،  للتنويع  م�ستدامة 
الهيدروكربونية، وتخّفف من الب�سمة الكربونية املرتفعة. 
اأما بالن�سبة للبلدان امل�ستوردة، فاإن ا�ستغالل موارد الطاقة 
املالية  الأعباء  ويقّلل  الطاقة،  اأمن  يعّزز  املحلية  املتجّددة 
تقّدم  �أن  وميكن  �لطاقة.  مزيج  وينّوع  �لنفطية،  للو�رد�ت 
لو�سول  وم�ستدامة  موثوقة  حلوًل  اأي�سًا  املتجّددة  الطاقة 
اإلى  النائية  املناطق  يف  والقاطنني  الريفيني  ال�سكان 

خدمات الطاقة احلديثة، وامل�ساهمة يف تخفيف الفقر.

الطاقة  بتقنيات  ة  اخلا�سّ الراهنة  ال�سوق  اجتاهات  اأّدت 
كفاءة  ن  وحت�سّ التكاليف  برتاجع  تتمّيز  التي  املتجّددة، 
مع  اقت�ساديّا  التناف�س  على  قادرة  جعلها  اإلى  الأنظمة، 
من  الرغم  وعلى  الأحفوري.  الوقود  على  القائمة  التقنيات 
نحو  ملحوظًا  تقّدمًا  حّققت  العربية  البلدان  من  العديد  اأن 
يف  املتجّددة  الطاقة  م�ساهمة  فاإن  املتجّددة،  الطاقة  تعزيز 
3.5 يف  العربي ما زال هام�سيًا، بن�سبة تبلغ  الطاقة  مزيج 
ة الأكرب من  املئة. ويبنّي ال�سكل 10 اأن للطاقة املائية احل�سّ

تقنيات الطاقة املتجّددة يف املنطقة، تليها طاقة الرياح.

اأعلنت  امل�ستغّلة،  غي  املتجّددة  الطاقة  موارد  ل�ستغالل 
معظم البلدان العربية عن اأهداف وطنية للطاقة املتجّددة. 
ويربز هدف املغرب لبلوغ القدرة املرّكبة للطاقة النظيفة 42 
يف املئة، وهي الن�سبة التي رفعت اإلى 50 يف املئة يف موؤمتر 
اأطراف اتفاقية تغي املناخ احلادي والع�سرين يف باري�س، 
بو�سفه الهدف الأكرث طموحًا يف املنطقة العربية. واأعلنت 
ال�سعودي�ة  العربية  واململكة  وقط�ر  وم�س�ر  اجل�زائ�ر 
املئة  يف   20 على  تزيد  طموحة  اأهداف  عن  اأي�سًا  وتون�س 
من �لطاقة �لكهربائية �ملوّلدة يف �آفاق زمنية خمتلفة. كما 
�عتمد �لعديد من �لبلد�ن �لعربية �أنو�عًا خمتلفة من تد�بري 

ال�سيا�سات كما يبنّي اجلدول 6.

 ه�.  الطريق اإلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة 
ال�سابع: الطاقة  

على املنطقة العربية اأن ترتجم ب�سرعة العديد من اإعالناتها 
برامج  اإلى  املعتمدة  الإقليمية  وا�سرتاتيجياتها  ال�سيا�سية 
�حلديثة  �لطاقة  �إلى  �جلميع  و�ضول  »ت�ضمن  كي  ملمو�ضة 

اعتمدت  وقد  مي�سورة«.  بكلفة  واملوثوقة  وامل�ستدامة 
الإقليمية  العربية  ال�سرتاتيجية  العربية  الدول  جامعة 
للطاقة  العربي  والإطار  امل�ستدامني،  والإنتاج  لال�ستهالك 
ا�ستخدامات  لتطوير  العربية  وال�سرتاتيجية  املتجّددة، 
العربي  ال�سرت�سادي  والإطار   ،2030 املتجّددة  الطاقة 
ا�ستهالكها  وتر�سيد  الكهربائية  الطاقة  كفاءة  لتح�سني 
�لعربية  �ل�ضرت�تيجية  وحّددت  �لنهائي.  �مل�ضتهلك  لدى 
من  جمموعة  امل�ستدامني  والإنتاج  لال�ستهالك  الإقليمية 
الطاقة،  كفاءة  حت�سني  منها  ال�سرتاتيجية،  الأهداف 
الأولية،  الطاقة  مزيج  يف  املتجّددة  الطاقة  ة  ح�سّ وزيادة 
ون�سر تقنيات الطاقة املتجّددة وبخا�سة يف املناطق الريفية 
كاملة  قائمة  نف�سها  ال�سرتاتيجية  وحّددت  والنائية. 
الأهداف.  تلك  لتحقيق  الالزمة  ال�سيا�سات  بتدّخالت 
القائمة  الطاقة  تعريفات  اإ�سالح  التدّخالت  هذه  وت�سمل 
على  املحافظة  مع  والجتماعية  البيئية  التكاليف  لإدماج 
يف  �سيما  ل  الطاقة،  كفاءة  وحت�سني  للفقراء،  الطاقة  دعم 
واملوا�سالت،  بكثافة،  الطاقة  ت�ستخدم  التي  ال�سناعات 
الوا�سع  ال�ستخدام  وتطوير  الكهربائية،  الطاقة  وتوليد 
عرب  الهواء  جودة  اإدارة  ودعم  املتجّددة،  الطاقة  لتقنيات 
وثمة  الأرا�سي.  وا�ستخدام  العمراين  التخطيط  حت�سني 
عدد من اخليارات التي يجب اتباعها بال�سكل املالئم، وهي 
و��ضتغالل  �لقت�ضادي  �لنمّو  بني  �لرتباط  ف�ضل  ت�ضمل 
املوارد عرب كفاءة ا�ستخدام هذه املوارد، وخف�س النبعاثات 
الكربونية،  الب�سمة  لتقليل  الطاقة  مزيج  من  الكربونية 
الجتماعية  امل�ساواة  وحتقيق  الطاقة  فقر  على  والق�ساء 
رات  وبقيةاملوؤ�سّ الطاقة  من  الفرد  ن�سيب  يف  التباين  واإزالة 
العديد  امل�ستدامة  للطاقة  اخليارات  ولهذه  القت�سادية. 
من املنافع امل�سرتكة التي ت�سهم يف حتقيق اأهداف التنمية 

�مل�ضتد�مة �لأخرى. وت�ضمل هذه �ملنافع:

• حت�ضني �ل�ضّحة �لعاّمة و�لرفاه بخف�ص �لتلّوث  	
• حت�سني التناف�سية القت�سادية	
• خلق عدد كبي من الوظائف اخل�سراء	
• تخفيف الفقر بخف�س فواتي الطاقة 	
• خف�س العبء املايل لدعم الطاقة عن موازنات الدول 	
• الوفاء بالتزامات اتفاقية باري�س 	

جمدية  و�سيلة  الطاقة  وتكامل  الإقليمي  التعاون  ويعّد 
من  ع��دد  وثمة  امل�ستدامة.  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
التعاون  تطوير  ت�سّجع  التي  الإقليمية  والربامج  املوؤ�س�سات 
الأمم  جلنة  والربامج  املوؤ�س�سات  هذه  وت�سّم  الإقليمي. 
العربية،  الدول  وجامعة  )الإ�سكوا(،  اآ�سيا  لغرب  املتحدة 
والوكالة الدولية للطاقة املتجّددة، واملركز الإقليمي للطاقة 
�ملتجّددة وكفاءة �لطاقة، و�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية، 
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ال�سكل 9

 ا�ستهالك الطاقة االأولية

يف املنطقة العربية )2013(

العراق

 ليبيا

الكويت

ال�صعودية

البحرين

عمان

البلدان العربية 

االإمارات

اجلزائر

اليمن

قطر 

ال�صودان

م�رش

تون�ض

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

�سبكات  لبع�س  م�ساريع  املنطقة  يف  توجد  كما  وغيها. 
يربط  الذي  العربي  الغاز  اأنبوب  مثل  للحدود  العابرة  الغاز 
م�سر والأردن ولبنان و�سورية، واأنبوب دولفني الذي يربط 
قطر بدولة الإمارات العربية املتحدة وعمان. غي اأن التجارة 
البينية العربية للغاز الطبيعي حمدودة بن�سبة 13 يف املئة 
الطلب  تزايد  ومع  امل�سّدر.  العربي  الغاز  اإجمايل  من  فقط 
اإلى  حاجة  ثمة  الكهرباء،  لتوليد  املنطقة  يف  الغاز  على 
العربية  البينية  التجارة  تعوق  التي  احلواجز  على  التغّلب 
الكهربائي  الربط  من  مزيد  اإلى  بالإ�سافة  الطبيعي،  للغاز 
املغاربي  الربط  ذلك  وي�سمل  املنطقة.  يف  املتطّور  الإقليمي 
وموريتانيا(،  وليبيا  وتون�س  واجلزائر  املغرب  بني  )يربط 
وليبيا  ولبنان  والأردن  وال��ع��راق  م�سر  ب��ني  وال��رب��ط 
جمل�س  بلدان  بني  والربط  وتركيا،  و�سورية  وفل�سطني 
اأن  ويوؤمل   .)ESCWA, 2015( ال�ستة  اخلليجي  التعاون 
تعمل البلدان من اأجل ا�سرتاتيجية اإقليمية لتكامل الطاقة 

لتحقيق هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع.

4. ارتباط املاء والطاقة والغذاء

الغذائي  والأمن  الطاقوي،  والأمن  املائي،  الأمن  يرتبط 
منطقة  �أي  من  �أكرث  رمبا  �لعربية،  �ملنطقة  يف  وثيقًا  �رتباطًا 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة يف مناخ متغري الق�سم  3

LAS, AFESD, and AMF, 2014     :امل�صدر

ESCWA, 2015     :امل�صدر

اإيراد النفط كن�سبة مئ�ية من االإيرادات احلك�مية )2013(ال�سكل 8

52.1

0.52 10.2

الغاز الطبيعيالنفط

 الطاقة املائيةالفحم

الكتلة احليوية

43.3

طاقة متجّددة اأخرى



37 التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

يف العامل. وتت�سم املنطقة على العموم بوفرة الطاقة، و�سّح 
الرتباطات  هذه  وتتزايد  الغذاء.  ونق�س  والأر�س،  املياه 
النمّو  عن  الناجت  املوارد  على  الطلب  بتزايد  املنطقة  يف  حّدة 
تغرّي  �آثار  �أن  كما  �ملتغرّية،  �ل�ضتهالكية  و�لأمناط  �ل�ضّكاين، 
املناخ تفاقم تعقيد انخفا�س كفاءة العر�س والطلب يف هذه 
القطاعات الثالثة. لذا فاإن حماولة حتقيق الأمن يف اأحد هذه 
مع  املقاي�سات  معاجلة  دون  من  م�ستقّلة  ب�سورة  القطاعات 

القطاعني الآخرين تعّر�س ا�ستقرارها وا�ستدامتها للخطر.

اإلى اعتماد نهج العالقة املتكاملة  ة  يحّتم ذلك احلاجة املا�سّ
عند �لت�ضّدي لإد�رة هذه �ملو�رد �حليوية. وميكن �أن يعود 
القطاعات  على  بالنفع  املتبادلة  العالقة  نهج  ا�ستغالل 
فر�س  وخلق  املعي�سة  حت�سني  عرب  الفقر  ويخّف�س  الثالثة 
املاء  بني  املتبادلة  العالقة  نهج  اعتماد  ويوّفر  العمل. 

وتعظيم  الأمنية  املخاطر  لتقليل  فر�سة  والغذاء  والطاقة 
الفر�س وتعزيز كفاءة املوارد. كما يفيد املنطقة العربية يف 
التقّدم نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة والنتقال اإلى 

اقت�ساد منخف�س الكربون ومقاوم لتغّي املناخ.

واملناخ  والغذاء  والطاقة  املياه  ل�سيا�سة  الراهن  امل�سهد  اإن 
القطاعات  تلك  تطّورت  اإذ  وم�سرذم،  معّقد  املنطقة  يف 
�لأ�ضعار  �ضيا�ضات  وت�ضّجع  �لبع�ص.  بع�ضها  عن  مبعزل 
�أمناط  �لعربية  �لبلد�ن  غالبية  يف  �حلالية  �ملنخف�ضة 
ال�ستهالك والإنتاج غي امل�ستدامة، ما يوؤّدي اإلى مزيد من 
��ضتنز�ف �ملو�رد. وقد �أّدى �لت�ضعري �ملنخف�ص و�لدعم غري 
املوجه اإلى ممارا�سات ا�ستهالك حملية غي ر�سيدة وغياب 
احلوافز لتعزيز كفاءة املوارد. لذا فاإن اإ�سالح نظم الت�سعي 
تغّي  ومقاومة  القت�سادية،  املنعة  ويعّزز  الكفاءة،  ن  يح�سّ

معّدل الكهربة 

الريفية )٪(

معّدل الكهربة 

احل�سرية )٪(

معّدل الكهربة 

ال�طنية )٪(

عدد ال�سكان بال كهرباء

)باملاليني(

البلد

97 100 99 0 اجلزائر

100 100 100 0 البحرين

62 89 69 0 جزر القمر

14 61 50 0 جيبوتي

97 100 99 0 م�رش

95 100 99 1 العراق

100 100 100 0 االأردن

100 100 100 0 الكويت

99 100 100 0 لبنان

97 100 99 0 املغرب

2 47 28 3 موريتانيا

93 100 98 0 عمان

4 33 15 9 ال�صومال

21 63 35 25 ال�صودان

84 100 93 2 �صورية

98 100 99 0 ال�صعودية

100 100 100 0 تون�ض

100 100 100 0 قطر

100 100 100 0 االإمارات

32 72 46 13 اليمن

 

IEA, 2015    :امل�صدر
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املناخ، ويقّلل الأعباء التي تثقل كاهل املوازنات احلكومية، 
وي�ساعد يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

غري �أن �لتخطيط �لكامل للمو�رد و�إد�رتها ل ميكن حتقيقه 
اإل عرب موؤ�س�سات مالئمة وفّعالة. وتقّدم اجلهود الوطنية 
والإقليمية ملعاجلة تغّي املناخ فر�سة غي م�سبوقة لإدخال 
العالقة  تفكي  تعميم  اأجل  من  الالزم  �سي  املوؤ�سّ الإ�سالح 
�أن  وميكن  وتنفيذها.  �ل�ضيا�ضات  تطوير  يف  �ملتبادلة 
املناخ  تغّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تفيد 
والأ�سكال  القائمة  املوؤ�س�سات  جانب  اإلى  باري�س،  واتفاقية 
من  العديد  يف  القائمة  العالقة  ذات  للهيئات  املختلفة 
�لعالقة  نهج  لإ�ضاعة  حافز  عامل  مبثابة  �لعربية،  �لبلد�ن 
وميكن  �ل�ضيا�ضات.  تطوير  م�ضتويات  كل  على  �ملتبادلة 
املوؤ�س�سي  لالإ�سالح  الدافع  املحّرك  الو�سع  هذا  ي�سّكل  اأن 
يكون  ورمبا  �ملتبادلة.  �لعالقات  �ضيا�ضات  وتكامل 
اإن�ساء  اأهّمية ومالءمة من  اأكرث  متكني املوؤ�س�سات القائمة 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  جديدة  موؤ�س�سات 
وتطبيق التزامات تغّي املناخ التي نتجت عن قمة املناخ يف 

باري�س ع�ام 2015.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن الإطار ال�سرتاتيجي العربي للتنمية 
ويهدف  املتبادلة.  العالقة  نهج  موؤّخرًا  اأقّر  امل�ستدامة 
تو�جهها  �لتي  �لكربى  �لتحّديات  معاجلة  �إلى  �لإطار  هذ� 
البلدان العربية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف العقدين 
العربي  ال�سرتاتيجي  الإطار  وي�سّجع   .2025-2005
املياه  ل�ستدامة  املتبادلة  العالقة  نهج  امل�ستدامة  للتنمية 
على  ي�سّجع  كما  العربية،  املنطقة  يف  والغذاء  والطاقة 
املتبادل  العتماد  ملعاجلة  اأخ�سر  اقت�ساد  نحو  النتقال 
املتبادلة  العالقة  عمل  واإجناح  والغذاء  والطاقة  املياه  بني 

ل�سالح الفقراء.

املتبادلة  العالقة  نهج  العربية  البلدان  بع�س  متار�س 
مبتكرة  حلول  اعتماد  على  جيدة  اأمثلة  وثمة  بالفعل، 
احللول  هذه  وت�سمل  املتبادلة.  العالقة  هذه  �سمن 
والطاقة  املغرب،  يف  الرياح  لطاقة  ال�سحراء  م�سروع 
املياه  وا�ستخدام  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة  املتجّددة 
بالطاقة  املياه  وحتلية  الأردن،  يف  للزراعة  امل�ست�سلحة 
امل�ستنقعات/ اأرا�سي  وم�سروع  ال�سعودية،  يف  ال�سم�سية 
الزراعة املائية يف م�سر. وتظهر هذه احلالت الإمكانيات 

اإ�سالحات دعم الطاقة يف بلدان عربية خمتارة

االإطار 2
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ا�سالحات الدعم البلد

اخلارجيون عالمة  امل�صتثمرون  وقد عّدها  انتظارها،  الطاقة طال  دعم  اأدخلت م�رش تخفي�صات على   ،2014 يف متوز/يوليو 

64 يف املئة، لكن ارتفاعات مماثلة طراأت على الكهرباء والعديد  اأ�صعار الديزل  اإيجابية. وكانت اخلطوة االأكرث االأهّمية ارتفاع 

من املنتجات املكّررة االأخرى )با�صتثناء غاز الربوبان امل�صّيل(. وهذه التخفي�صات االأولية هي اخلطوة االأوىل يف برنامج ي�صتغرق 

خم�ض �صنوات الإلغاء الدعم متامًا عن كل اأ�صكال الطاقة، با�صتثناء غاز الربوبان امل�صّيل.

م�رش

رفعت احلكومة البحرينية �صعر البنزين املمتاز من 0.27 دوالر لليرت اإىل 0.42 دوالر لليرت، واأّكدت على تنفيذ خطتها التي 

 0.32 اإىل  الثاين/يناير من كل عام لي�صل  5 �صنتات لليرت يف �صهر كانون  الديزل مبقدار  اأربع �صنوات لزيادة كلفة  ت�صتغرق 

دوالر لليرت عام 2016. ورفعت اأي�صًا �صعر الغاز الطبيعي من 2.25 دوالر/مليون وحدة حرارية اإىل 2.5 دوالر/ مليون وحدة 

حرارية. و�صريتفع ال�صعر بعد ذلك مبقدار 25 �صنتًا يف 1 ني�صان/اأبريل من كل عام حتى ي�صل اإىل 4 دوالرات/ مليون وحدة 

حرارية يف 1 ني�صان/اأبريل 2021. ورفعت البحرين اأي�صًا اأ�صعار الكهرباء واملاء..

البحرين

يف كانون الثاين/يناير 2016، رفعت احلكومة العمانية �صعر البنزين املمتاز من 0.31 لليرت اإىل 0.42 دوالر لليرت وُرفعت 

تاأخذ يف  اأ�صا�ض �صيغة ت�صعري  الوقودين على  0.42 دوالر لليرت. و�صت�صبط هذين  اإىل  لليرت  0.38 دوالر  الديزل من  اأ�صعار 

احل�صبان امل�صتويات العاملية ف�صاًل عن امل�صتويات يف دولة االإمارات العربية املتحدة املجاورة.

ُعمان

0.36 لليرت. ويف ني�صان/ اإىل  0.27 دوالر لليرت  30 يف املئة من  اأكتان(   97 2015، رفعت قطر �صعر البنزين )املمتاز  عام 

اأبريل 2016، اأعلنت اأن اأ�صعار البنزين والديزل �صتحّرر بدءًا من �صهر اأيار/مايو، مع اإجراء تعديالت �صهرية بعد ذلك بناء على 

»العوامل العاملية واالإقليمية«، وربط التكاليف باإنتاج الوقود وتوزيعه.

قطر

الديزل  اأ�صعار  رفعت  بينما  لليرت،  دوالر   0.24 اإىل  املئة  يف   50 املمتاز  البنزين  اأ�صعار  رفعت  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف 

للنقل التجاري اإىل 0.12 دوالر لليرت. رفع �صعر الديزل للنقـل التجـاري اإىل 0.12 دوالر اأمريكي/اليرت. كما مت رفع اأ�صعار 

الكهرباء واملاء.

ال�صعودية

يف اآب/اأغ�صط�ض 2015، حّررت دولة االإمارات اأ�صعار البنزين والديزل متامًا، واأدخلت اآلية ت�صعري حتّدد فيها االأ�صعار املحلية 

�صهريًا وُتربط باالأ�صعار العاملية.

االإمارات
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�لتكنولوجيا  ��ضتغّلت  �إذ�  حتقيقها  ميكن  �لتي  و�ملنافع 
املياه  بني  املتبادلة  العالقة  �سمن  تاّمًا  ا�ستغالًل  والبتكار 

والطاقة والغذاء.

5. العمالة والقت�ضاد الأخ�ضر 

اأن  مرة  لأول   2012 ع�ام  ج�اني�رو  دو  ريو  قمة  اأقّرت 
ون�ّس  امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  مهّمة  اأداة  القت�ساد 
يف  الأخ�سر  القت�ساد  م�ساهمة  وجوب  على  القّمة  اإعالن 
الجتماعي،  والتما�سك  امل�ستدام،  والنمّو  الفقر،  خف�س 
البيئية  الأنظمة  قدرة  تعري�س  دون  من  والتوظيف 
للخطر. وي�سّدد الإعالن على اأنه، نظرًا لختالف الأو�ساع 
ومناذج  م�ضار�ت  �عتماد  من  بد  ل  بلد،  كل  يف  و�لأولويات 

متنوعة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

من �لتحّديات �لرئي�ضية للبلد�ن �لعربية حتديد نقاط دخول 
ال�سرتاتيجيات  ات�ساق  ت�سمن  التي  الأخ�سر  القت�ساد 
و�لرب�مج مع �ل�ضروط و�لتحّديات �لوطنية و��ضتجابتها لها، 
الغذائي،  الأمن  وانعدام  والبطالة،  املياه،  ندرة  وحتديدًا 

واجلفاف والت�سّحر، وتغّي املناخ، ونقل التكنولوجيا.

من�ساآت  لتطوير  متينًا  اأ�سا�سًا  الطبيعية  الرثوات  تقّدم 
خ�سراء كبية يف املنطقة. فوتية �سوء ال�سم�س ومّدته، 
توّفر  الأرا�سي،  من  �سا�سعة  م�ساحات  بتوافر  مقرونة 
وا�سع.  نطاق  على  ال�سم�سية  الطاقة  لتطوير  واعدة  بيئة 
الطاقة،  هذه  مثل  توليد  بني  املحتمل  التاآزر  حتّقق  واإذا 
ف�سيكون  والت�سنيع،  والتطوير  البحث  يف  وال�ستثمار 
هناك �حتمال و�قعي لربوز �ملنطقة مبثابة مركز ل�ضناعات 

الطاقة ال�سم�سية.

اأحكم املجتمع الدويل اإقراره بالرتباطات بني العمل الالئق 
للموؤمتر  النهائية  الوثيقة  واأولت  امل�ستدامة.  والتنمية 
بعنوان   ،)20  + )ريو  امل�ستدامة  التنمية  ب�ساأن  العاملي 
»�مل�ضتقبل �لذي نريده« ق�ضايا �لعمل و�لعمالة �أهّمية �أكرب 
قّمة  اأو   1990 جانيو  دي  ريو  يف  الأر�س  قّمة  اأولتها  مما 
الوثيقة  من  كامل  ق�سم  �س  وخ�سّ  .2002 جوهان�سربغ 
»لتعزيز �لعمالة �لكاملة و�ملنتجة، و�لعمل �لالئق للجميع، 
هذه  اأهمية  على  ال�سوء  م�سّلطًا  الجتماعية«،  واحلماية 

املجالت يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

خ�ضر�ء  �لوظائف  »تكون  �لدولية،  �لعمل  ملنظمة  وفقًا 
يوؤّدي  الذي  ال�سيئ  البيئي  الأثر  خف�س  يف  ت�ساعد  عندما 
بيئيًا  م�ستدامة  واقت�سادات  من�ساآت  اإل��ى  النهاية  يف 
الدولية  العمل  منظمة  ل  وتف�سّ وبيئيًا«.  واقت�ساديًا 

ال�سكل 10
البلدان  يف  املتجددة  الطاقة  تقنيات 

العربية )2015(

 

1(%)

84%

1(%)1(%)

الطاقة ال�صم�صية املرّكزةالنفايات/الكتلة احليوية

الطاقة املائية اخلاليا الفوتوفولطية

13%

الرياح

ESCWA, 2015  :امل�صدر

التي  الالئقة  الوظائف  هي  اخل�سراء  الوظائف  باأن:  ذلك 
اأكانت  �سواء  م�ستدامة،  بيئة  على  املحافظة  يف  ت�ساهم 
يف  اأو  والإن�ساء،  الت�سنيع  مثل  التقليدية  القطاعات  يف 
القطاعات اخل�سراء اجلديدة النا�سئة مثل الطاقة املتجّددة 

.)ILO, 2013a( وكفاءة الطاقة

ميكن �أن يخلق �لنتقال �لعاملي �إلى �لقت�ضاد �لأخ�ضر فر�ص 
�لقت�ضادية،  �لقطاعات  خمتلف  يف  هائلة  خ�ضر�ء  عمل 
وكفاءة  املتجّددة،  الطاقة  توليد  جمالت  يف  العمالة  مثل 
وال�سياحة  وحمايته،  البيئي  النظام  تاأهيل  واإعادة  الطاقة، 
النتقال  هذا  مثل  ويجلب  اإلخ.  النفايات،  واإدارة  البيئية، 
ووفقًا  العربية.  املنطقة  يف  البطالة  على  للق�ساء  احللول 
�لدولية،  �لعمل  منظمة  عن  �ل�ضادرة  �لدر��ضات  لأحدث 
فاإن القطاعات اخل�سراء تتطّلب قّوة عاملة اأكرب حجمًا مما 
تتطّلب البدائل الأقل �سداقة للبيئة )مثل الزراعة الع�سوية 

مقابل الزراعة التقليدية(.

 AFED,( و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  تقرير  ور�أى 
يف  امل�ستدام  النتقال  يوؤّمن  القت�ساد  تخ�سي  اأن   )2011
�أكرث  �أنه ميكن ��ضتحد�ث  عامل عربي متغرّي. وقّدر �لتقرير 
با�ستخدام  الزمن  من  عقد  خالل  وظيفة  مليون   30 من 
والزراعة  واملياه  الطاقة  اإدارة  يف  �سيما  ل  الكفاءة،  تدابي 
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على  ذلك  وينطوي  والنفايات.  واملب�اين  واملوا�س�الت 
�مل�ضاربة  على  �لقائم  �لفرت��ضي«  »�لقت�ضاد  من  �لتحّول 
ال�ستخراجية  املوارد  وبيع  املال،  واأ�سواق  العقارات،  يف 
امل�ستدام  الإنتاج  يف  متجّذر  حقيقي  اقت�ساد  اإلى  اخلام، 

واخلدمات التي تقّدم قيمة م�سافة، واملزيد من الوظائف.

يف  املتزايدين  ال�سكان  تعليم  اأن  على  وا�سع  اإجماع  هناك 
�سهدت  ومهاراتهم  باأكملها  العربية  املنطقة  يف  العمل  �سّن 
نًا كبيًا، بف�سل ال�ستثمارات الكبية يف تطوير راأ�س  حت�سّ
يف  ال�سباب  بطالة  لكن  العربي.  العامل  يف  الب�سري  املال 
الدول العربية ل تزال مرتفعة جدًا على العموم بحيث تظّل 
.)ILO, 2014g( م�سدرًا للقلق – اإذا مل تكن م�سدرًا لالإنذار

املنطقة  يف  التنمية  حتّديات  اأهم  من  هي  البطالة  اإن 
وحتتاج  املئة  يف   13 نحو  البطالة  ط  متو�سّ ويبلغ  العربية. 
50 مليون وظيفة بحلول �سنة  �إلى ��ضتحد�ث نحو  �ملنطقة 
الكاملة  العمالة  اإلى  للو�سول  لل�سباب،  معظمها   ،2020
اإلى  والفتقار  املرتفعة،  البطالة  وت�سكل   .)11 )ال�سكل 
ل�سوق  املمّيزة  ال�سمات  الأجور،  وانخفا�س  الالئق،  العمل 
نحو  ال�ستثمارات  معظم  تتوّجه  وبينما  العربية.  العمل 
قطاع النفط الكثيف يف راأ�س املال، واخلدمات ذات القيمة 
الطلب  فاإن  والعقارات،  والإن�ساءات  املنخف�سة،  امل�سافة 
العمالة  عر�س  اأن  مع  منخف�س  املاهرة  الوظائف  على 
�سوءًا  البطالة  اجتاهات  ازدادت  وقد  ن�سبيًا.  مرتفع  املاهرة 
مقابل  الريفي  الدخل  انخفا�س  مع  الأخية  ال�سنوات  يف 

�سيا�سات الطاقة املتجّددة يف البلدان العربية
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الأرا�سي،  وتدهور  واجلفاف،  الزراعة،  اإنتاجية  انخفا�س 
الهجرة  الجتاهات  هذه  واأذكت  اجلوفية.  املياه  وا�ستنزاف 
الع�سوائية  امل�ستوطنات  ع  وتو�سّ املدينة  اإلى  الريف  من 

وانعدام ال�ستقرار الجتماعي.

اإن فئة ال�سباب يف املنطقة )بني �سن 15 و24 �سنة( هي الفئة 
وميكن  �ضريعة.  منّو  معّدلت  وت�ضهد  �لأكرب،  �لدميوغر�فية 
ي�ضّكل  �أن  وميكن  للتنمية،  جيدة  فر�ضًا  �لنمّو  هذ�  يتيح  �أن 
اأي�سًا حتّديات كبية على اجلبهات الجتماعية والقت�سادية 
وال�سيا�سية، ما مل تكن هناك �سيا�سات ت�ساعد يف ال�ستخدام 

الأف�سل لل�سباب وخلق فر�س التعليم والعمل له.

الأمم  وبرنامج  العربية  الدول  وجامعة  الإ�سكوا  لحظت 
يف  ال�سباب  اأعداد  ارتفاع  اأن   )2011( للبيئة  املتحدة 
جديدة  فر�ضة  »ميّثل  �لإ�ضكو�  بلد�ن  �ضّكان  �أو�ضاط 
بقدر�ت  ويزّودو�  متنّورً�  تعليمًا  يتلقو�  �أن  �ضرط  للتنمية 
املخرجات  ن  حت�سّ من  الرغم  وعلى  م�ستدامة...«.  اإنتاج 
وتزايد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ل�سّبان  التعليمية 
الرتكيز على املهارات التقنية ذات ال�سلة بوظائف القت�ساد 
الأخ�سر، فاإن املطابقة بني العمالة املعرو�سة والطلب على 
تالوؤم  ب�ساأن  �سكوك  هناك  تزال  ول  معيبة.  تزال  ل  العمالة 
اأنواع  مع  عمل  عن  والباحثني  العمال  وتعليم  مهارات 

املهارات املطلوبة يف �سوق العمل.

اأ. الطريق اإلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة
الثامن: العمل والنمّو 

دورة  ك��سر  مفت�اح  هي  العمالة  على  الطلب  زي��ادة  اإن 
املنخف�سة  امله�ارات  واقت�سادات  املنخف�س�ة  الإنتاجي�ة 
اإج�راءات  اتخ�اذ  يتط�ّلب  وذلك  العربي�ة،  املنطق�ة  يف 
)ILO and UNDP 2012, 2013(. والعنا�سر ال�سرورية 
احلوار  وتعزيز  اجلزئي،  القت�ساد  �سيا�سات  ات�ساق  هي 
الجتماعي، وتو�سيع نظم احلماية الجتماعية، وحت�سني 
تركيز  ودّقة  الفاعلة،  العمل  �سوق  وبرامج  الهجرة،  اإدارة 
ب�سنع  اخلا�سة  البيانات  وحت�سني  والتدريب،  التعليم 
وال�سيا�سة  ال�سناعية  ال�سيا�سة  وعلى  ال�سيا�سات. 
بالعمل  الرت��ق��اء  تدابي  على  الت�سديد  ال�ستثمارية 
عمليات  واإنتاج  العاملة،  القّوة  مهارات  وحت�سني  الالئق، 
العمل  معايي  اإدخال  اأن  كما  مرتفعة.  م�سافة  قيمة  ذات 
اإلى  ويوؤّدي  الأفراد  العاملني  يحمي  التخطيط  يف  العاملية 
الوطنية  اخلطط  ق  تن�سّ اأن  ويجب  الإنتاجية.  حت�سني 
وثيقًا.  تن�سيقًا  القت�سادية  والتنمية  والتعليم،  للبيئة، 
وتتطّلب ال�سيا�سة الر�سيدة حت�سني البيانات وا�ستخدامها 
باأهّمية  بدوره  ذلك  ويوحي  للتخطيط.  منهجيًا  ا�ستخدامًا 

ثقافة  ومتانة  القوية  العمالية  التمثيلية  املوؤ�س�سات  دور 
خطوات  اتخاذ  احلكومات  على  ويجب  العمل.  عالقات 
لتج�سيد  والعملية  والرقابية  القانونية  الو�سائل  لتطوير 
اجلمعيات  تكوين  يف  العمال  حلرية  الدولية  املعايي 

والتفاو�س اجلماعي.

اإن لقطاع التعليم اأهمية كبية يف تقدمي التدريب واملعرفة 
ال�سرورية )ESCWA, 2013(. ول بّد من اللتزام املرتفع 
العلمية  الأنظمة  على  الت�سديد  مع  التعليم،  على  بالإنفاق 
والهند�سة،  والتقنية،  الأخ�سر،  بالقت�ساد  ال�سلة  ذات 

والعلوم الجتماعية.

�أن خطط �لأمن �لجتماعي ودعم �لدخل ميكن  ويف حني 
احللول  هي  اجلديدة  الوظائف  فاإن  م�سعفة،  تكون  اأن 
العمل  فر�س  اأن  اجليدة  الأخبار  ومن  الدائمة.  الوحيدة 
يجب  لكن  مهّمة،  �سامل  اأخ�سر  اقت�ساد  يف  اجلديدة 
للتعليم  املنطقة  يف  باكرًا  الأولوية  ومنح  باكرًا،  حتديدها 
الطاقة  وتقّدم  ل�سغلها.  الالزمة  املهارات  على  والتدريب 
اإي�سال  ويعّد  ذلك.  على  مثالني  النفايات  واإدارة  املتجّددة 
اأنظمة �سبكات  اإلى ال�سكان الفقراء عرب ا�ستخدام  الكهرباء 
امللمو�سة  الإ�سهامات  من  ال�سغية  املتجّددة  الطاقة 
�ل�ضامل  �لأخ�ضر  �لقت�ضاد  يقّدمها  �أن  ميكن  �لتي  �ملهّمة 
للمجتمعات ال�سعيفة، كما اأنه يحفز يف الوقت نف�سه خلق 

فر�س العمل ودعم تطوير املن�ساآت الجتماعية.

6. ال�ضتهالك والإنتاج امل�ضتدامان

يتعّلق ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان بتعزيز كفاءة املوارد 
والطاقة، والبنية التحتية امل�ستدامة، وتوفي احل�سول على 
والالئقة،  اخل�سراء  العمل  وفر�س  الأ�سا�سية،  اخلدمات 
تنفيذها  وي�ساعد  للجميع.  احلياة  جودة  وحت�سني 
التكاليف  وخف�س  العاّمة،  التنمية  خطط  حتقيق  يف 
وتقوية  والجتماعية،  والبيئية  القت�سادية  امل�ستقبلية 
على  وت�سمل  الفقر.  من  واحلّد  القت�سادية،  التناف�سية 
الوعي  رفع  عرب  امل�ستهلكني  اإ�سراك  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 
�مل�ضتد�مة،  �ملعي�ضة  و�أمناط  بال�ضتهالك  �خلا�ص  و�لتعليم 
املعايي  عرب  الكافية  باملعلومات  امل�ستهلكني  وتزويد 
ال�سوابط  وو�سع  املنتجات،  على  التعريفية  والبطاقات 
اأف�سلية  تعطي  العام  القطاع  م�سرتيات  اأن  من  للتاأكد 

للمنتجات ال�سديقة للبيئة.

امل�ستدامني  والإنتاج  لال�ستهالك  الرئي�سية  الأهداف  من 
وذلك  البيئي،  التدهور  عن  القت�سادي  النمّو  ف�سل 
وا�ستخدام  والتوزيع  الإنتاج  يف  املوارد  كفاءة  بتح�سني 
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�ملنتجات، وتوّخي جعل �لطاقة و�ملو�ّد وحّدة �لتلّوث يف كل 
البيئية  الأنظمة  قدرة  �سمن  وال�ستهالك  الإنتاج  اأن�سطة 
امل�ستدامان  والإنتاج  ال�ستهالك  وي�سّجع  الحتمال.  على 
�لإد�رة  لتعزيز  �حلياة«  »دورة  منهجية  يف   �لتفكري 

امل�ستدامة للموارد.

اأجندة  من  يتجّزاأ  ل  جزء  امل�ستدامان  والإنتاج  ال�ستهالك 
قائم  هدف  مبثابة  ُحّدد  وقّد   .2030 امل�ستدامة  التنمية 
بنف�سه للتنمية امل�ستدامة )هدف التنمية امل�ستدامة الثاين 
�أهد�فها  من  �لعديد  يف  مركزي  مكّون  ومبثابة  ع�ضر( 
الثاين  رقم  امل�ستدامة  التنمية  هدف  ويدعو  ع�سر.  ال�سبعة 
ع�سر  اإلى تنفيذ الإطار الع�سري لربامج ال�ستهالك والإنتاج 

امل�ستدامني )امللحق(.

اأ. ال�سياقات الإقليمية: ال�ستهالك 
والإنتاج امل�ستدامان 

�لريفية،  و�لهجرة  و�لعمر�ن  �ل�ضريع،  �ل�ضّكاين  �لنمّو  �أّدى 
اإلى زيادة الطلب على املوارد الطبيعية  و�سيا�سات الدعم، 
و�لإنتاج  �ل�ضتهالك  �أمناط  وتعزيز  �لعربية  �ملنطقة  يف 
غي امل�ستدامة، ما ت�سّبب يف تدهور البيئة. واأ�سبح قطاع 
اجلبهات  على  م�ستدام  غي  العربية  البلدان  يف  الطاقة 
اإلى  ذلك  ويعود  والجتماعية،  والبيئية  القت�سادية 
املكّثف  والدعم  الأحفوري،  الوقود  على  ال�سديد  العتماد 
غي  ال�ستهالك  و�سلوكيات  والكهرباء،  والغاز  للنفط 
الر�سيدة. وعلى نحو ذلك يف قطاع املياه، ارتفعت معّدلت 
والتنمية  ال�سريع  ال�سّكاين  النمّو  نتيجة  ال�ستهالك 
من  الرغم  على  املت�ساعدة  القت�سادية  الجتماعية 
معّدلت  وتزداد  العذبة.  املياه  من  الفرد  ة  ح�سّ انخفا�س 
على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  املياه  ا�ستهالك 
الرغم من �سّح املياه والعتماد على حتلية املياه ب�سب عدم 

كفاية نظام حوكمة املياه. 

البيئة  �سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�س  �سّدق 
العربية  ال�سرتاتيجية  على   2009 ع�ام  اجتماعه  يف 
ُو�سعت  وقد  امل�ستدامني.  والإنتاج  لال�ستهالك  الإقليمية 
املعنية  مراك�س  عملية  من  بدعم  ال�سرتاتيجية  هذه 
بال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني وا�ستجابة لدعوة الطاولة 
وال�ستهالك  الإنتاج  حول  الأولى  العربية  امل�ستديرة 
مفهوم  تعزيز  اإلى  ال�سرتاتيجية  وتهدف  امل�ستدامني. 
عرب  العربية  املنطقة  يف  امل�ستدامني  والإنتاج  ال�ستهالك 
حماية  ت�سمن  التي  واخلدمات  املنتجات  ا�ستغالل  ت�سجيع 
الطبيعية  واملوارد  والطاقة  املياه  على  واملحافظة  البيئة، 
�حلياة  �أمناط  يف  نف�ضه  �لوقت  يف  و�مل�ضاهمة  �لأخرى، 

التي  املجالت  وت�سمل  الفقر.  على  والق�ساء  امل�ستدامة 
حتظى باأولوية رئي�سية:

• الطاقة للتنمية امل�ستدامة	
•  اإدارة موارد املياه	
• اإدارة النفايات	
• التنمية الريفية والق�ساء على الفقر	
• �لتعليم و�أمناط �حلياة �مل�ضتد�مة	
• ال�سياحة امل�ستدامة	

ت�سّدد ال�سرتاتيجية على اأهمية مقاربة ال�ستهالك والإنتاج 
�مل�ضتد�مني من منظور �أ�ضحاب �لعالقة �ملتعّددين، مبا يف 
وو�سائل  وال�سناعة،  الأعمال  و�سركات  احلكومات،  ذلك 
املدين،  واملجتمع  احلكومية،  غي  واملنّظمات  الإعالم، 

والأفراد، واملنّظمات احلكومية الإقليمية والدولية.

منطقة  اأول  العربية  املنطقة  اأ�سبحت  ذلك،  على  وبناء 
لربامج  الع�سري  الإط���ار  لتنفيذ  طريق  خارطة  ت�سع 
�لإقليمي  �مل�ضتوى  على  �مل�ضتد�مني  و�لإنتاج  �ل�ضتهالك 
يف  احل��ال  هي  كما  لكن،   .2013 حزيران/يونيو  يف 
خارطة  فاإن  الإقليمية،  العربية  ال�سرتاتيجيات  معظم 
والإنتاج  لال�ستهالك  الإقليمية  وال�سرتاتيجية  الطريق 
امل�ستويات  على  التنفيذ  عن  تكونان  ما  اأبعد  امل�ستدامني 
الوطنية. ول يزال و�سع ا�سرتاتيجيات ال�ستهالك والإنتاج 
العربية  البلدان  معظم  يف  متخّلفًا  وتنفيذها  امل�ستدامني 
)AFED, 2015(. ثمة بع�س عنا�سر �سيا�سات ال�ستهالك 
ا�سرتاتيجيات  اأو  خطط  يف  املدجمة  امل�ستدامني  والإنتاج 
التنمية الوطنية التي تهدف اإلى حتقيق التنمية امل�ستدامة 
العربية،  البلدان  من  العديد  اعتمدت  وقد   .)1 )الإط��ار 
واملياه  الطاقة  على  ترّكز  �سيا�سات  منها،  كل  لظروف  وفقًا 
منظمات  وقامت  الفقر.  على  والق�ساء  والنفايات  والغذاء 
بدور  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  مثل  �ملدين  �ملجتمع 
رئي�سي اأي�سًا يف احلر�س على اأن يظل ال�ستهالك والإنتاج 
الأعمال  و�سركات  احلكومات  اأجندتي  على  امل�ستدامني 
على حّد �سواء. وهكذا فاإن التقارير الرئي�سية ال�سادرة عن 
�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية ب�ضاأن �لطاقة و�ملياه، و�لأمن 
وال�ستهالك  الأخ�سر،  والقت�ساد  املناخ،  وتغّي  الغذائي، 
والإنتاج  ال�ستهالك  اأولويات  على  ال�سوء  �سّلطت  امل�ستدام 
حتقيق  يف  و�ساهمت  العربية  املنطقة  يف  امل�ستدامني 
لال�ستهالك  الإقليمية  العربية  ال�سرتاتيجية  اأه��داف 
حكومية  غي  منّظمات  وت�ساهم  امل�ستدامني.  والإنتاج 

�أخرى يف حتقيق هذه �لأهد�ف �أي�ضًا.

من املالحظ، مع ذلك، اأن ال�سرتاتيجية العربية الإقليمية 
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واملياه  الطاقة  حّددت  امل�ستدامني  والإنتاج  لال�ستهالك 
مفهوم  يكن  مل  لكن  اإقليمية،  اأولويات  باعتبارها  والغذاء 
وتعالج   .2009 ع�ام  �سدورها  وقت  كافيًا  املتبادلة  العالقة 
�ل�ضرت�تيجية كفاءة كل من هذه �ملو�رد مبعزل عن �لآخر، 
العربي  ال�سرتاتيجي  الإطار  يف  بعد  ما  يف  ّحح  �سُ ما  وهو 
�لعربي  �ملنتدى  �ضدد  وقد   .2013 ع�ام  امل�ستدامة  للتنمية 
للبيئة والتنمية الدعوة اإلى نهج العالقة املتبادلة، بدءًا من 

تقريره ال�سنوي عن املياه  ع�ام 2010.

ب.  الطريق اإلى حتقيق هدف التنمية امل�ستدامة 
الثاين ع�سر: ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان  

ال�ستهالك  اإل��ى  تدريجيًا  العربية  البلدان  تنتقل  لكي 
على  بناء  بلد،  كل  على  يتعنّي  امل�ستدامني،  والإن��ت��اج 
ذات  الإجراءات  حتديد  والقت�سادية،  الجتماعية  ظروفه 
ذلك  لت�ضهيل  �ل�ضروري�ة  �لتمكينية  و�ل�ضروط  �لأولوية 
�ملنتدى  عن  �ل�ضادر  �ل�ضنوي  �لتقرير  حّدد  وكما  �لنتقال. 
�ل�ضروط  هذه  فاإن   ،2015 ع�ام   والتنمية  للبيئة  العربي 
التمكينية ت�سمل: احلوكمة الر�سيدة، والتخطيط املتكامل 
اأدوات  وا�ستخدام  ال�سليم،  الرقابي  والنظام  لل�سيا�سات، 
التمويل  على  واحل�سول  ال��ق��درات،  وتطوير  ال�سوق، 
العاّم،  وال��وع��ي  والتطوير،  والبحث  وال�ستثمارات، 
كما     .)AFED, 2015( للبيئة  املراعية  ال�سراء  وعمليات 
اأنه من ال�سروري ال�ستثمار يف التعليم والتوعية وو�سائل 
الجتماعية  واملمار�سات  النظر  وجهات  لتغيي  التوا�سل، 
واإدخال مفهوم ال�ستدامة البيئية يف احلياة اليومية، ورفع 
�لوعي باأمناط �حلياة �مل�ضتد�مة، وت�ضهيل تغيري �ضلوكيات 
امل�ستهلكني، وبخا�سة بني ال�سباب بو�سفهم اأدوات للتغيي 
وم�ستخدمني لو�سائط التوا�سل الجتماعي ورّواد الأعمال 
ال�سرتاتيجية  ح��ّددت  لقد  امل�ستقبل.  يف  القرار  و�سّناع 
العربية الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني وخارطة 
ميكن  �لتي  �ل�ضيا�ضات  بخيار�ت  كاملة  قائمة  طريقها 
للبلدان العربية اأن تعتمدها. ويكمن التحّدي احلقيقي يف 
حتويل هذه اخليارات اإلى اأفعال ملمو�سة على الأر�س. كما 
خيارات  لإدراج  حا�سمان  ال�سيا�سيني  واللتزام  الإرادة  اأن 

ال�سيا�سات يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.

7. تغرّي املناخ 

الب�سر  تواجه  التي  التحّديات  اأكرب  من  واحد  املناخ  تغّي  اإن 
اأجندة  جوانب  كل  يف  يوؤّثر  وهو  القادمة.  العقود  يف 
التنمية، من الق�ساء على الفقر اإلى الرعاية ال�سحية، ومن 
�لنمّو �لقت�ضادي �إلى خف�ص خماطر �لكو�رث. ومن �ملرّجح 
الأ�سّد  للمخاطر  تعّر�سًا  والأكرث  الأفقر  ال�سّكان  يكون  اأن 

للتنمية  مناذج  ل�ضتحد�ث  كبرية  جهود  ُتبذل  مل  ما  تاأّثرً�، 
ميكن �أن تخّفف من �آثار تغرّي �ملناخ وتتكّيف معها. لذ� ثمة 
ارتباطات قوية بني تغّي املناخ واأهداف التنمية امل�ستدامة. 
لتفاقية  الرتويج  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  و�ست�ساعد 
يف  التفاقية  ت�ساعد  مثلما  وتنفيذها،  للمناخ  باري�س 

حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية  لالألفية.

ي�ضعى �لهدف �لطويل �ملدى لتفاقية باري�ص �إلى �حلّد من 
ط  املتو�سّ فوق  مئوية  درجة   1.5 مبقد�ر  �لعاملي  �لحرت�ر 
اإلى  ل  والتو�سّ ال�سناعي  الع�سر  قبل  �سائدًا  كان  الذي 
�سنة  بحلول  �سفرًا  الدفيئة  غازات  انبعاثات  �سايف  جعل 
2100. وتقّر التفاقية باأن على كل البلدان اأن ت�ساهم يف 
احلّل، مع اأنها ل تزال تاأخذ يف احل�سبان اختالف البلدان 
وتقدمي  العمل  على  قدرتها  واختالف  التنمية  مراحل  يف 
وا�سحًا  اإطارًا  تقّدم  كما  املناخ.  تغّي  من  للحّد  التمويل 
املناخ،  لتغّي  للت�سّدي  القانوين  والأ�سا�س  لل�سيا�سات 
التمويل  من  مزيدًا  وتعّبئ  الدويل،  التعاون  اإلى  وتدعو 
التنمية  تدعم  التي  والتكّيف  التخفيف  لأن�سطة  واملوارد 
املناخ.  مع  واملتوافقة  املنخف�سة  الكربونية  النبعاثات  ذات 
يف  كبرية  تاأثري�ت  بدورها  �ملو�رد  لهذه  يكون  �أن  وميكن 
م�سارات التنمية يف العديد من البلدان، وبالتايل حتقيق 

�لأهد�ف �لإمنائية  لالألفية.

مثل  للمخاطر،  تعّر�سًا  الأكرث  املناطق  قدرة  تقوية  اإن 
ت�سي  اأن  يجب  والتكّيف  املقاومة  على  العربية،  املنطقة 
جنبًا اإلى جنب مع جهود رفع الوعي واإدماج التدابي املواتية 
زال  وما  الوطنية.  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  يف  للمناخ 
الوا�سعة  واملجموعة  ال�سيا�سية  الإرادة  بوجود  املمكن،  من 
يف  املناخ  تغّي  اآثار  من  احلّد  التكنولوجية،  التدابي  من 

البلدان العربية، والتكّيف مع تبعاتها.

دون  من  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  املتعّذر  من  وهكذا 
اأحد  هي  املناخ  تغّي  معاجلة  اأن  ومع  املناخ.  تغّي  معاجلة 
التنمية  اأجندة  تكّون  التي  ع�سر  ال�سبعة  العاملية  الأهداف 
ال�سبعة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  فاإن   ،2030 امل�ستدامة 
�ستف�سل   ،169 عددها  يبلغ  التي  مقا�سدها  مع  ع�سر، 
الحرتار  حقائق  الدويل  املجتمع  يعالج  مل  اإذا  النهاية  يف 
�ل�ضريع للعامل معاجلة مالئمة. ول بّد من تقوية �لرتباط 
والت�ساق لتحقيق النجاح. ويتوّقف ذلك النجاح على قدرة 
البلدان املتقدمة على حتقيق الهدف القدمي العهد القا�سي 
بتخ�سي�س 0.7 يف �ملئة من �إجمايل �لناجت �لقومي مبثابة 
 100 وتعبئة  �لنامية  للبلد�ن  ر�ضمية  �إمنائية  م�ضاعدة 
اأجل  من   2020 �سنة  بحلول  �سنويًا  اإ�سافية  دولر  بليون 

تغّي املناخ.
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اأ.  البلدان العربية وتغّي املناخ 

البلدان العربية من بني البلدان الأكرث تعّر�سًا لحتمالت 
�سيما  ل  القائمة،  ال�سعف  مواطن  ب�سبب  املناخ  تغّي  اآثار 
تعّر�س  اإمكانية  وتت�سم  املتكّرر.  واجلفاف  املياه  �سّح 
بالرتفاع،  املناخ  لتغّي  املحتملة  لالآثار  العربية  املنطقة 
بع�س  يف  كافية  غي  الراهنة  والإجراءات  القدرات  اأن  كما 
اآثار  من  للتخفيف  الفّعالة  وال�سرتاتيجيات  البلدان، 
الإع��داد.  طور  يف  زال��ت  ما  معها  والتكّيف  املناخ  تغّي 
ملخاطر  املعّر�سة  العربية،  للمنطقة  ال�ساحلية  وللنطاقات 
ارتفاع من�سوب البحر، اأهمّية عظيمة. ويبلغ اإجمايل طول 
كيلومرت،  النطاق ال�ساحلي يف املنطق�ة العربية 34,000 
معظم  وتقع  بال�سكان.  ماأهولة  كيلومرت   18,000 منها 
يف  �لقت�ضادية  و�لأن�ضطة  �ملنطقة  يف  �لكربى  �مل��دن 
ال�سديدة  الزراعية  الأرا�سي  وتوجد  ال�ساحلية.  النطاقات 
اخل�سوبة يف املناطق ال�ساحلية املنخف�سة مثل دلتا النيل، 
وتعتمد الأن�سطة ال�سياحية ال�سهية على الأ�سول البحرية 
من  بها  يرتبط  وما  املرجانية  ال�سعاب  مثل  وال�ساحلية، 
من  مزيدًا  املناخ  لتغّي  املتوّقعة  الآثار  وتفر�س  حيوانات. 
خطورة  وثمة  املحدودة.  العذبة  املياه  موارد  على  الإجهاد 
�سواء.  حدٍّ  على  وجودتها  العذبة  املياه  موارد  كّمية  على 

85 يف املئة من املياه العذبة امل�ستخرجة  وبتخ�سي�س نحو 
يتعّر�س  العربي  العامل  يف  الغذائي  الأمن  فاإن  للزراعة، 
طويلة.  مّدة  منذ  �قت�ضادية  و�جتماعية  بيئية  ل�ضغوط 
املحدودة،  املياه  وموارد  ال�سائدة،  القاحلة  الظروف  اأن  كما 
و�لأمناط �ملنحرفة لزر�عة �ملحا�ضيل، و�لرعي �جلائر، و�لنمّو 
والتكنولوجيا  املعرفة  م�ستويات  وانخفا�س  ال�سكاين، 
وت�سّكل  املنطقة.  يف  الغذاء  اإنتاج  اأنظمة  يف  جميعًا  توؤّثر 
الزراعة البعلية النظام الزراعي ال�سائد يف البلدان العربية. 
الغذائي  والأمن  الزراعية  الإنتاجية  فاإن  ذلك،  على  وبناء 
العربيني يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتباين ال�سنوي لهطول 
�أن  الأمطار )AFED, 2009(. ويف بلد مثل م�ضر، ميكن 
30 يف املئة بحلول  اإلى  تهبط املحا�سيل الزراعية ما ي�سل 
�سنة 2050 اإذا ارتفعت درجات احلرارة بني 1.5 و2 درجة 
حاّرة  �أيامًا  �ملنطقة  يف  �لعو��ضم  تو�جه  �أن  وميكن  مئوية. 
من  تبّقى  ما  ي�سهده  مما  بكثي  اأكرث  �سنة  كل  ا�ستثنائية 

.)World Bank, 2014( العامل

فلتغرّي  �ملناخ.  لتغرّي  �ل�ضّحية  �لآثار  من  �لتقليل  ميكن  ول 
حتملها  التي  امُلعدية  الأمرا�س  انت�سار  يف  مهّم  دور  املناخ 
اأنه يوؤّثر يف الرتّكزات املو�سمية  النواقل، مثل املالريا. كما 
اأرجية  فعل  ردود  ي�سّبب  ما  اجلّو،  يف  احل�سا�سية  ملثيات 
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ESCWA,2015c  :امل�صدر
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ال�سّحة  يف  احلرارة  موجات  تاأثي  ويفاقم  رئوية،  وامرا�سًا 
العامة وبخا�سة يف البلدان العربية ذات املناخات ال�سيفية 
احلاّرة. ومن املتوّقع اأن تزداد موجات احلرارة حّدة وتكّررًا 

وطوًل نتيجة تغّي املناخ، ما يت�سّبب يف زيادة الوفيات.

وميكن بالإ�ضافة �إلى ذلك �أن يكون لتغرّي �ملناخ تاأثري مبا�ضر 
على  الوا�سحة  الأمثلة  ومن  ومعا�سهم.  النا�س  حياة  على 
اجلمهورية  يف  املناخ  تغّي  عليها  حّث  التي  الهجرة  ذلك 
العربية ال�سورية بني 2006 و2011، عندما عانى 60 يف 
املئة من ال�سكان من اأ�سواأ جفاف وف�سل للح�ساد يف تاريخ 
مليون  نحو  كان   ،2011 العام  وبحلول  احلديث.  البلد 
الغذائي،  الأم��ن  لنعدام  معّر�سني  اأ�سبحوا  قد  �سوري 
من  ن�سمة   200,000 نحو  هاجر   2010 العام  ويف 

.)ESCWA, 2015d( مزارعهم اإلى املناطق احل�سرية

العاملية  النبعاثات  يف  العربية  املنطقة  م�ساهمة  اإن 
انبعاثات  من  الفرد  ن�سيب  اأن  غي  قليلة.  الدفيئة  لغازات 
العاملي  ط  املتو�سّ من  اأعلى  مرتية(  اأطنان   5.3( الكربون 
بداأت  وقد   .)ESCWA, 2015d( مرتية(  اأطنان   4.9(
منذ  املناخ  تغّي  مفاو�سات  يف  العربية  البلدان  م�ساركة 
الدويل  النظام  تطّور  مع  بالتوازي  وتطّورت  العملية  بداية 
الأمم  اتفاقية  على  العربية  البلدان  كل  و�سّدقت  للمناخ. 
على  غالبيتها  و�سّدقت  املناخ  تغّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة 
كل  قّدمت  باري�س،  اإلى  الطريق  ويف  كيوتو.  بروتوكول 
م�ساهماتها  وليبيا،  �سورية  با�ستثناء  العربية،  البلدان 
يعتزم  التي  الإج��راءات  وح��ّددت  وطنيًا.  املحّددة  املقّررة 
ت�ضبح  وبعدما  باري�ص.  �تفاقية  مبوجب  �تخاذها  �لبلد 
�ملعتزمة  �مل�ضاهمة  من  �لتحّول  �ضيحدث  نافذة،  �لتفاقية 
كلمة  باإ�ضقاط  وطنيًا  �ملحّددة  �مل�ضاهمة  �إلى  وطنيًا  �ملحّددة 
»معتزمة« و�لنتقال من �لتعّهد�ت �إلى �للتز�مات. وعلى 
التوجيه اجلديد اخلا�س بتقدمي امل�ساهمات املحّددة وطنيًا 
ب�ضاأن  �لأطر�ف  بني  �لن�ضجام  حتقيق  �لتفاقية  مبوجب 
خطوط  )مثل  وطنيًا  �ملحّددة  م�ضاهماتها  حتديد  كيفية 
الأ�سا�س واملقايي�س(. وعلى البلدان العربية ال�ستمرار يف 
العمل لبناء القدرات الوطنية من اأجل التعامل مع جوانب 
�لدويل  �لنظام  وتطّور  �ملناخ،  تغرّي  تهديد�ت  من  خمتلفة 

�لتعاون �لإقليمي للتكّيف مع خماطر �ملناخ  للمناخ، ودعم 
لال�ستفادة  كثب  عن  الدويل  املجتمع  مع  والعمل  املحتملة، 
املناخ  تغّي  من  التخفيف  لتمويل  املتاحة  الفر�س  من 

وانتقال التكنولوجيا ال�سديقة للبيئة.

ب. اتفاقية باري�س للمناخ واأهداف التنمية امل�ستدامة 

اجلهود  تن�سيق  اإلى  احلاجة  للمناخ  باري�س  اتفاقية  اأبرزت 
يف  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  املناخ  تغّي  ملكافحة  العاملية 
اتفاقية  بني  الرتباطات  من  العديد  وهناك  نف�سه.  الوقت 
التنمية  واأهداف  املناخ  تغّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 
اأداة  واأي  الإطارية  لالتفاقية  النهائي  والهدف  امل�ستدامة. 
اتفاقية  مثل  املوؤمتر،  اأطراف  يعتمدها  �سلة  ذات  قانونية 
يف  الدفيئة  غازات  ترّكيزات  ا�ستقرار  حتقيق  هو  باري�س، 
�خلطري  �لب�ضري  �لتدّخل  دون  يحول  م�ضتوى  عند  �جلّو 
يف النظام املناخي �سمن اإطار زمني كاٍف ي�سمح لالأنظمة 
ل�سمان  طبيعية،  ب�سورة  املناخ  تغّي  مع  بالتكّيف  البيئية 
عدم تعّر�س اإنتاج الغذاء للتهديد ومتكني ا�ستمرار التنمية 
 1 الفقرة   ،4 املادة  القت�سادية بطريقة م�ستدامة. وتطلب 
املناخ  تغّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من  )ج( 
من الأطراف التعاون خلف�س انبعاثات غازات الدفيئة يف 
وتتوافق  والغابات.  والزراعة  واملوا�سالت  الطاقة  قطاعات 
)الطاقة(،  ال�سابع  امل�ستدامة  التنمية  هدف  مع  هذه 
وهدف  )املدن(،  ع�سر  احلادي  امل�ستدامة  التنمية  وهدف 
التنمية  وهدف  )ال�سناعة(،  التا�سع  امل�ستدامة  التنمية 
امل�ستدامة  التنمية  وهدف  )الزراعة(،  الثاين  امل�ستدامة 
1 )د(  4، الفقرة  اخلام�س ع�سر )الغابات(. وتطلب املاّدة 
بخ�سو�س  التعاون  الأطراف  من  الإطارية  التفاقية  من 
البيئية  والأنظمة  واملحيطات  والغابات  احليوية  الكتلة 
مع  هذه  وتتو�فق  و�لبحرية.  و�ل�ضاحلية  �لرّبية  �لأخرى 
هدف التنمية امل�ستدامة الرابع ع�سر )املحيطات، والبحار، 
واملوارد البحرية( وهدف التنمية امل�ستدامة اخلام�س ع�سر 
وتدهور  والت�سّحر،  والغابات،  الربية،  البيئية  )الأنظمة 
من  العربية  للمنطقة  بد  ول  احليوي(.  والتنّوع  الأر�س، 
العرتاف بالعالقات املتبادلة بني اأهداف التنمية امل�ستدامة 

واتفاقية باري�س، يف اأثناء التخطيط للتنمية امل�ستدامة.
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متطلبات تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية

ح�سني اأباظة

الدول  يف   )SDGs( امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
تغطي  �سرورية،  متطلبات  وج��ود  ي�ستدعي  العربية 
واحلوكمة،  والتخطيط  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 

وتت�سمن:

 اأ. ا�ضرتاتيجيات طويلة الأجل وخطط
متو�ضطة الأجل

وا�سحة  روؤي��ة  مع  الأج��ل  طويلة  ا�سرتاتيجية  و�سع  اإن 
التنمية  حتقيق  متطلبات  من  هي  وموؤ�سرات  عمل  وخطة 
التحديات  بني  من  والغذاء  والطاقة  املياه  تبقى  امل�ستدامة. 
�سوءًا  الأمر  ويزداد  العربية،  الدول  تواجه  التي  الأ�سا�سية 
الهوة  وات�ساع  الفقر  معدلت  وازدياد  ال�سكاين  النمو  نتيجة 
املتزايدة  املعدلت  مع  ذلك  ويرتافق  والفقراء،  الأغنياء  بني 
للبطالة والأمية و�سعف اخلدمات ال�سحية، وب�سكل خا�س 

للفئات املحدودة الدخل والفقية واملهّم�سة.

الفقر  على  الق�ساء  الأول:  امل�ستدامة  التنمية  هدف 
بجميع اأ�سكاله يف كل مكان.

هدف التنمية امل�ستدامة الثاين: الق�ساء على اجلوع وتوفي 
نة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة. الأمن الغذائي والتغذية املح�سّ

املياه  توافر  �سمان  ال�ساد�س:  امل�ستدامة  التنمية  هدف 
وخدمات ال�سرف ال�سحي واإدارتها امل�ستدامة للجميع.

هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع: �سمان ح�سول اجلميع 
امل�سمونة  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�سورة  بكلفة 

وامل�ستدامة.

عام  منذ  العربية  ال��دول  من  عدد  يف  الثورات  ان��دلع  اإن 
الجتماعية  الأو�ساع  تدهور  اإلى  اأ�سا�سا  يرجع   2011
والقت�سادية يف هذه البلدان. اإن فقدان العدالة الجتماعية 
واخلدمات  للرثوة  العادل  غي  التوزيع  يف  ينعك�س  الذي 
�ل�ضحي  و�ل�ضرف  �ل�ضحة  مر�فق  ذلك  يف  مبا  �لجتماعية، 
والتعليم واحل�سول على فر�س عمل، هو من بني الأ�سباب 
املظاهر  هذه  و�ستبقى  العربية،  لالنتفا�سات  الرئي�سية 

حتديات رئي�سية تواجه هذه البلدان.

�ل�ضروط  �أح��د  �أن  على  �لتاأكيد  ينبغي  ذل��ك،  على  ع��الوة 
بيئة  وج��ود  هو  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�سرورية 
�قت�ضادية �آمنة وم�ضتقرة وميكن �لتنبوؤ بها. لقد ��ضتوجبت 
وب�سكل  العربية،  البلدان  بع�س  يف  واحلروب  ال�سراعات 

خا�س يف �سورية وليبيا واليمن، دفع ثمن باهظ مما حققوه 
خطط  �إطالق  فاإن  ولذلك  لالألفية.  �لإمنائية  �لأهد�ف  يف 
اأوًل وقبل  اأهداف التنمية امل�ستدامة يتطلب،  العمل لتنفيذ 
القانون.  و�سيادة  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ا�ستعادة  �سيء،  كل 
ق�ضايا  ت�ضارع  �لأخ��رى  �لعربية  �ل��دول  بع�ص  ت��ز�ل  ل 
من  املزيد  اإثارة  ملنع  حلها  يتوجب  التي  ال�سيا�سية  احلوكمة 

النتفا�سات وال�سطرابات.

ب. احلكم الر�ضيد وال�ضفافية وامل�ضاءلة

الوطنية  املوؤ�س�سات  يف  اأ�سا�سا  املتمثل  الر�سيد،  احلكم  اإن 
وخا�سعة  و�سفافة  وفاعلة  فعالة  بطريقة  تعمل  التي 
ما  وهذا  امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  مطلوب  للم�ساءلة، 
اإجراءات  اتخاذ  يتطلب  مما  العربية،  الدول  معظم  تفتقده 
لدى  �لقائمة  �ملوؤ�ض�ضية  �لرتكيبة  و�إ���ض��الح  ت�ضحيحية 
وامل�ساءلة  وال�سفافية  العامة  امل�ساركة  فقدان  احلكومات. 
ال�سرتاتيجيات  وتنفيذ  لتطوير  الرئي�سية  العقبات  من 
�سفافية  اأكرث  نهج  اعتماد  اإن  العمل.  وخطط  وال�سيا�سات 
وم�ساءلة وت�ساركية يف �سياغة وتنفيذ ال�سيا�سات يعزز ثقة 
اجلمهور باحلكومة، ويخلق ال�سعور بالتملك والنتماء من 
اإيجابية  اأكرث  �سلوكيات  يف  ي�ساهم  مما  املواطنني،  جانب 
زيادة  يف  املطاف  نهاية  يف  ي�ساهم  وهذا  احلكومة،  جتاه 
�لإنتاجية ورفع كفاءة ��ضتخد�م �ملو�رد. لذ� ميكن �لنظر �إلى 
�حلكم �لر�ضيد ك�ضرط للح�ضول على مردود جيد ل�ضيا�ضات 

التنمية امل�ستدامة.

هدف التنمية امل�ستدامة ال�ساد�س ع�سر: تعزيز املجتمعات 
امل�ستدامة،  التنمية  بهدف  بال�سمولية  تت�سف  التي  الآمنة 
فعالة  موؤ�س�سات  وبناء  للجميع،  بالعدالة  تت�سم   والتي 

وم�سوؤولة وت�سمل جميع املوؤ�س�سات على امل�ستويات كافة.

هدف التنمية امل�ستدامة ال�سابع ع�سر: تعزيز و�سائل التنفيذ 
وتن�سيط ال�سراكة الدولية من اأجل التنمية امل�ستدامة.

امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سية  املجتمعية  امل�ساركة 
�مل�ضاركة �لفعلية �لفعالة من قبل خمتلف �أ�ضحاب �مل�ضلحة 
وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  وتنفيذ  وتطوير  �سياغة  يف 
�إجناز  يف  �لنجاح  لتحقيق  �ضروري  �ضرط  هي  و�خلطط 
املجتمعية  امل�ساركة  ت�سمن  امل�ستدامة.  التنمية  اأه��داف 
الأخذ بعني العتبار اأولويات واهتمامات القطاعات املختلفة 
والربامج.  واخلطط  ال�سيا�سات  �سياغة  يف  ال�سكان  من 
وامل�ساركة  والتمكني  وامل�ساءلة  ال�سفافية  تعزز  اأنها  كما 
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والرتابط بني ال�سيا�سات القطاعية املختلفة. وينطبق ذلك 
ب�سكل خا�س عند تناول ال�سلة الوثيقة والروابط املتداخلة 
يراعي  اأن  ال�سروري  من  اإذ  والغذاء.  والطاقة  املياه  بني 
اخلا�سة  وال�سرتاتيجية  الأجل  الطويلة  الروؤية  ت�سميم 
والتاأثيات  الروابط  بتلك  التمعن  والغذاء  والطاقة  باملياه 
والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  نتائج  حت�سني  اأجل  من 
�للذ�ن  �لجتماعي  و�ملكون  �لتنمية  ذلك  يف  مبا  �ملقرتحة، 

يرتبطان بها.

على  العربية  ال��دول  معظم  يف  العامة  املمار�سة  تقوم 
تن�سيق  بال  ومنعزل  منف�سل  باأ�سلوب  ال�سيا�سات  تطوير 
�إلى  �أدى ذلك  وتكامل �ضليم بني خمتلف �لقطاعات. وقد 
انعدام التوافق والتكامل واإلى �سيا�سات قا�سرة وحمدودة 
ل�سمان  منا�سبة  اآلية  و�سع  ال�سروري  من  ولذلك  النظر. 
�ل�ضيا�ضات يف خمتلف  �لتن�ضيق و�لتكامل �ملنا�ضبني بني 
ال��وزارات  عدد  زيادة  فاإن  ذلك،  على  عالوة  القطاعات. 
معظم  يف  تداخلها،  واأحيانًا  امل�سوؤوليات  و�سوح  وعدم 
الدول العربية، يوؤدي اإلى تفاقم الأو�ساع. يف جميع بلدان 
املنطقة تقريبًا، وزارات البيئة هي الأقل ميزانية مع ولية 
املتعلقة  الق�سايا  مع  التعامل  على  اأ�سا�سًا  تقت�سر  مقيدة 

بالتلوث مبعزل عن �لقطاعات �لقت�ضادية �لرئي�ضية.

مبا �أن �لعامل �لعربي يو�جه حتديات �ملياه و�لطاقة و�لغذ�ء، 
مع  التحديات،  هذه  ملعاجلة  تعطى  اأن  يجب  الأولوية  فاإن 
ي�ساعد  �سوف  املتكاملة  ال�سيا�سات  �سنع  اأن  على  الرتكيز 
على حتقيق الأمن املائي والطاقوي والغذائي يف املنطقة. 
قدرة  على  ال�سيا�سات  ت�سميم  يف  الت�سديد  يتم  اأن  يجب 
الدول  اقت�سادات  وتنويع  تن�سيط  على  املقرتحة  ال�سيا�سة 
العربية، وتعزيز كفاءة املوارد، وحت�سني القدرة التناف�سية 
من  واحلد  العمل،  فر�س  وخلق  الأ�سواق،  اإلى  والو�سول 

الفقر وحت�سني رفاهية ال�سعوب.

د. توافق ال�ضيا�ضات

تكون  �أن  ت�ضجيعية  بحو�فز  �ملدعومة  للت�ضريعات  ميكن 
اإذا  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  ج��دًا  فعالة 
�سممت ب�سكل �سحيح. ومع ذلك، فاإن التجربة العامة يف 
واحلوافز  الت�سريعات  تطوير  هي  العربية  البلدان  معظم 
واملالية،  التجارية  ال�سيا�سات  عن  ف�سال  الت�سجيعية، 
الآثار  العتبار  بعني  الأخذ  دون  من  قطاعية  اأ�س�س  على 
�لناجتة عن �إحدى �أدو�ت �ل�ضيا�ضة على �لأدو�ت �لأخرى، 
و�آثارها على خمتلف �لقطاعات. عالوة على ذلك، فاإنه ل 
والقت�سادية  الجتماعية  الآثار  كامل  وحتليل  تقييم  يتم 
ميكننا  وما  كاف،  ب�ضكل  �ل�ضيا�ضات  ملجموعة  و�لبيئية 

الناجح  التنفيذ  وبالتايل  املعنية،  اجلهات  ملختلف  الفعالة 
اعتماد  اإن  املقرتحة.  وال��ربام��ج  واخلطط  لل�سيا�سات 
الأدن��ى  اإل��ى  الأعلى  من  تتجه  التنمية  يف  منهجيات 
تعك�س  ل  املنهجيات  هذه  لأن  الق�سور،  من  اأوجهًا  اأظهر 
�لأولويات و�لعتبار�ت �ملحلية ول ت�ضرك خمتلف �أ�ضحاب 
ملجموعة  الناجح  والإجن��از  التنفيذ  عملية  يف  امل�سلحة 
باأ�سكال  العامة  امل�ساركة  تتجلى  قد  واملقا�سد.  الأهداف 
وجل�ضات  �لعامة  �ل�ضيا�ضة  حول  حو�ر�ت  ت�ضمل  خمتلفة 
اأي�سا  املهم  وال�ستبيانات.  وامل�سوحات  العامة  ال�ستماع 
اأن تقوم احلكومات بتوعية اجلمهور حلالة تنفيذ الربامج 
املقرتحة، والنجاحات والإخفاقات، والختناقات والتدابي 

املقرتحة لالإجراءات الت�سحيحية.

ج. ر�ضم ال�ضيا�ضات املتكاملة

ال��دول  معظم  يف  وتنفيذها  ال�سيا�سات  و�سع  يفتقر 
والبيئية  الجتماعية  اجلوانب  بني  التكامل  اإلى  العربية 
الت�سديد  يتم  احل���الت  م��ن  كثي  يف  والقت�سادية. 
الهتمام  اإيالء  دون  القت�سادية  العتبارات  على  اأ�سا�سًا 
ال�سيا�سات  والبيئية.  الجتماعية  لالعتبارات  الواجب 
ولكن  البعدين،  هذين  باإهمال  فقط  تقوم  ل  احلكومية 
اعتماد  فاإن  ولذلك  عليهما.  �سلبية  باآثار  اأي�سا  تت�سبب  قد 
ق�ضوى  �أهمية  ذو  �ل�ضيا�ضات  و�ضع  يف  متكامل  نهج 
�سيا�سات  و�سع  ينبغي  امل�ستدامة.  التنمية  حتقيق  يف 
الثالثة  الأبعاد  بني  والتعا�سد  التكامل  ت�سمن  مرتابطة 
وجود  افرتا�س  عن  لالبتعاد  حاجة  وهناك  لال�ستدامة. 
عالقة تبادلية دائمة بني الأبعاد الثالثة لال�ستدامة، حتى 
ينبغي  ل  اإذ  ما،  مرحلة  يف  قائمة  العالقة  هذه  كانت  واإن 
اإن  ال�سيا�سات.  �سياغة  عملية  يف  البدء  نقطة  تكون  اأن 
النطالق اعتبارًا من هذه الفر�سية �سوف ينتج عنه اعطاء 
العتبارات البيئية والجتماعية اأولوية منخف�سة باملقارنة 
املقرتح  النهج  اعتماد  يتطلب  القت�سادية.  اجلوانب  مع 
الثالثة  الأبعاد  بني  الأوجه  املتعدد  للرتابط  كاماًل  فهمًا 
عملية  ا�ستخدام  من  اأي�سًا  �سي�ستفيد  وهو  لال�ستدامة. 
�لتف�ضيالت  خمتلف  تاأثري  بو�ضوح  تبني  �لتي  �لنمذجة 
والأولويات املعطاة لأهداف حمددة على املعايي والأهداف 
�أن �لبلد�ن �لتي تتبع نهجًا متكاماًل يف  �لأخرى. لقد ثبت 
التنمية  حتقيق  على  قدرة  اأكرث  كانت  ال�سيا�سات  �سياغة 
القت�سادية امل�ستدامة، التي ت�سمل اجلميع وتكون مقبولة 

اجتماعيًا، ويف الوقت نف�سه ت�سمن �سالمة البيئة.

لي�ست الغاية من ال�سيا�سات املتكاملة �سمان التكامل بني 
ت�سميم  يف  والقت�سادية  والبيئية  الجتماعية  اجلوانب 
�ل�ضيا�ضات فح�ضب، و�إمنا �لغاية منها �أي�ضًا �ضمان �لتكامل 
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املتعلقة باملباين واملجتمعات  الت�سريعات  اأن  مالحظته هو 
اعتباراتها  عادة  احل�سبان  يف  تاأخذ  ل  اجلديدة  املحلية 
الجتماعية والقت�سادية والبيئية، ويف معظم احلالت ل 
تلحظ انعكا�ساتها على ا�ستهالك املوارد، وعلى القطاعات 
من  لذ�  �ملثال.  �ضبيل  على  و�لنقل  �لطرق  مثل  �لأخ��رى 
بحيث  خمتلفة  �ضيا�ضة  �أدو�ت  تطوير  يتم  �أن  �ل�ضروري 
ت�سمن تعا�سدها وتوافقها، وبالتايل فعاليتها يف حتقيق 

مقا�سد التنمية امل�ستدامة.

اتباع  مثل  ومفاهيم  اأدوات  تعزيز  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
منهجية النظام الإيكولوجي وتقييم دورة احلياة الكاملة، 
�أن  ميكن  �مل�ضتهلك،  م�ضوؤولية  وكذلك  �ملنِتج  وم�ضوؤولية 
تقطع �سوطًا كبيًا يف تعزيز كفاءة ا�ستخدام املوارد واحلد 
اعتماد  اإن  وامل�ستهلكني.  املنتجني  قبل  من  النفايات  من 
املثال  �سبيل  على  والت�سييد  البناء  قطاع  يف  النهج  هذا 
الجتماعية  العتبارات  جميع  توؤخذ  اأن  يتطلب  �سوف 
ت�سييد  عند  القت�سادية  العتبارات  جانب  اإلى  والبيئية 
الناجمة  الكربونية  الب�سمة  احت�ساب  هذا  وي�سمل  املباين، 
ف�ساًل  والت�سغيل،  البناء  وعمليات  البناء،  مواد  اإنتاج  عن 
عدد  فت�سمل  الجتماعية   العوامل  اأما  الهدم.  مرحلة  عن 
ال�سحية  وامل�ساعفات  اإحداثها،  يتم  التي  الالئقة  الوظائف 

الناجتة عن عملية البناء والت�سييد.

التمكينية  الظروف  ت�سميم  يجب  فاإنه  ذلك  اإلى  اإ�سافة 
و�لتوعية  و�لتعليم،  و�لتطوير،  كالبحث  �لأخ���رى 
الروؤية  دعم  اأجل  من  القدرات،  تنمية  و�سيا�سات  العامة، 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة والتوجه الوطني.

هـ. املجل�ض الأعلى للتنمية امل�ضتدامة

والتن�سيق  لل�سيا�سات  ال�سليم  التكامل  �سمان  اأجل  من 
عن  ف�ساًل  ال�سيا�سات،  وتوافق  القطاعية  ال�سيا�سات  بني 
للتنمية  اأعلى  جمل�س  اإن�ساء  يقرتح  واملتابعة،  الر�سد 
ومن  الوزراء،  برئي�س  اأو  الدولة  برئي�س  يرتبط  امل�ستدامة 
ال��وزارات  جميع  ع�سوية  الكيان  هذا  ي�سم  اأن  املقرتح 
مع  جنب  اإلى  جنبًا  الهيئة  هذه  تعمل  اأن  يجب  املعنية. 
و�لأو�ضاط  و�ل�ضناعة  �خلا�ص  �لقطاع  ميثل  �آخر  كيان 
�لأكادميية و�ملجتمع �ملدين و�ملجموعات �ملمثلة لالأقليات. 
�سياغة  �سمان  هي  املوؤ�س�سة  لهذه  الرئي�سية  الوظيفة 
الكايف  والتن�سيق  التعاون  و�سمان  لل�سيا�سات  متكاملة 
وجميع  احلكومة  وبني  املختلفة،  احلكومية  اجلهات  بني 
م�ضوؤولة  �ضتكون  كما  �لبالد.  يف  �لأخرى  �ملعنية  �جلهات 
عن الإ�سراف على تنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة وخطة العمل 

الإجراءات  واقرتاح  تنفيذها،  وتقييم  املقرتحة  والربامج 
التوا�سل  و�سمان  احلاجة،  ا�ستدعت  اإذا  الت�سحيحية 
و�لقطاع  �ل�ضعب  �طياف  وخمتلف  �حلكومة  بني  �لكايف 

اخلا�س واملجتمع املدين.

و. التنمية والر�ضد التنفيذي

خطط  اإلى  تفتقر  ل  العربية  الدول  معظم  اأن  من  بالرغم 
يف  يكمن  اخلطط  هذه  يف  الرئي�سي  اخللل  فاإن  التنمية، 
اآلية  غياب  اإلى  بالإ�سافة  ال�ستدامة  عن�سر  وجود  عدم 
التنفيذ واملتابعة والتقييم كجزء ل يتجزاأ من اخلطة، وذلك 
املنطقة،  بلدان  من  العديد  يف  احل��الت.  من  الكثي  يف 
ترتبط ال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج املقرتحة ب�سكل 
حمدد،  وزي��ر  �أو  معينة،  لولية  وزر�ء  مبجل�ص  رئي�ضي 
والوزارات  احلكومات  لهتمام  بال�سرورة  تخ�سع  ل  وهي 
��ضتخد�م  يف  �لإف��ر�ط  �إلى  �لو�قع  هذ�  �أدى  وقد  �لالحقة. 
املوارد، والتعطيل والتاأخي يف حتقيق الأهداف احلكومية 
املو�سوعة. ينبغي التوقف عن هذه املمار�سة من خالل قيام 
احلكومات والوزارات املتتالية بالبناء على ال�سرتاتيجيات 
الإج��راءات  واإدخ��ال  �سلفًا  املو�سوعة  والربامج  واخلطط 
الظروف  ملواجهة  احلاجة  ح�سب  الالزمة  الت�سحيحية 
اإن تبني مثل هذا النهج �سوف  املتغية والق�سايا النا�سئة. 
ير�سد يف ا�ستخدامات املوارد النادرة، وي�سمن ا�ستمرارية 
على  والبناء  والربامج،  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  وتوافق 

ق�س�س النجاح، والتعلم من الأخطاء.

اأحد املطالب الهامة ل�سنع القرار واملتابعة والر�سد والتنفيذ 
ب�سكل را�سخ هو توافر بيانات كمية ونوعية وموثوقة وذات 
جودة عالية. ينبغي دعم هذا الأمر من خالل تاأمني القدرات 
وتف�سيها.  وحتليلها  البيانات  جلمع  الكافية  الوطنية 
بدور  الوطنية  الإح�سائية  الهيئات  تكليف  يتم  ما  عادة 
اإل اأنه ينبغي احلفاظ على التعاون  جمع البيانات ون�سرها، 
�لوثيق بينها وبني غريها من �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية، مبا يف 
�ملدين  و�ملجتمع  �خلا�ص  و�لقطاع  �لأكادميية  �لأو�ضاط  ذلك 
 Third International Conference on Financing for(

)Development, 2015

ز. تنمية املوارد الب�ضرية

املتطلبات  اأحد  هو  الب�سري  املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار  يعد   
�لتنمية  نحو  نوعية  نقلة  لإح��د�ث  �لالزمة  �لرئي�ضية 
البلدان  من  قليل  عدد  عن  النظر  وب�سرف  امل�ستدامة. 
معظم  فاإن  للتعليم،  عالية  اأولوية  تعطي  التي  املنطقة  يف 

البلدان يف املنطقة تعطي التعليم اأولوية منخف�سة.
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النقل  ونظام  الطرق  و�سبكة  واخلدمات  واملياه  الكهرباء 
مع  ال�سحي،  وال�سرف  العادم�ة  املياه  معاجلة  ومرافق 
يف  احليوي  الغ�از  اإنتاج  وح�دات  بناء  على  الت�س�دي�د 
�لأولوية  �إعطاء  �أي�ضًا  ينبغي  �لنائية.  و�ملناطق  �لقرى 
يف  مبا  �ملتجددة،  و�لطاقة  �ملياه  م�ضادر  يف  لال�ضتثمار 
م�سادر  با�ستخدام  وحتليتها  املياه  تدوير  اإع��ادة  ذلك 
خالل  من  ذلك  دعم  يتم  اأن  ويجب  املتجددة.  الطاقة 
ت�سجع  التي  التحفيزية  والتدابي  القواعد  من  جمموعة 
�مل�ضتد�مة،  و�ل�ضتهالك  �لإنتاج  �أمناط  نحو  �لتحول  على 
والطاق�ة  املياه  ا�ستخدام  يف  الكفاءة  تعزيز  وبالتايل 
نحو  والتحول  املوؤثرة،  املدخالت  من  وغيها  والغذاء 
وممار�سات  وتقنيات  املتجددة  والطاقة  املياه  م�سادر 

الإدارة املتكاملة للنفايات.

وجود  �سمان  ع�سر:  الثاين  امل�ستدامة  التنمية  هدف 
�أمناط ��ضتهالك و�إنتاج م�ضتد�مة.

على  والنقل  الطرق  �سبكات  ت�سميم  يف  الرتكيز  ينبغي 
متلك  مقابل  يف  للبيئة  �سديقة  عام  نقل  اأنظمة  تطوير 
انبعاثات  من  احلد  عن  النظر  وب�سرف  خا�سة.  �سيارة 
ثاين اأوك�سيد الكربون، �سوف ي�ساهم هذا الأمر اأي�سًا يف 
احتياجات  تلبية  خالل  من  الجتماعية  العدالة  تعزيز 
اأي�سًا  هذا  يتحقق  الدخل.  واملنخف�سة  املتو�سطة  الأ�سر 
الطرق  اأنظمة  لبناء  التخطيط  على  الرتكيز  خالل  من 
توفي  وبالتايل  والنائية،  الريفية  املناطق  يف  والنقل 
القت�سادية  والفر�س  الأ�سواق  اإلى  الو�سول  اإمكانية 

املجتمعات. لهذه  والعمل 

ي. البحث والتطوير

بيئيًا  ال�سليمة  والتكنولوجيات  املبتكرة  املنهجيات  اإن 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  اأ�سا�سية  اأمور  هي 
ل�سرتاتيجية  حاجة  هناك  املناخ.  تغي  مع  والتعامل 
اأه��داف  حتقيق  لدعم  الأج��ل  وطويلة  وا�سحة  بحثية 
اأن  ينبغي  التي  ال�سرتاتيجية،  هذه  امل�ستدامة.  التنمية 
تعترب  واقت�ساديًا،  بيئيًا  و�سليمة  اجتماعيًا  مقبولة  تكون 
ومنو  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  يف  للم�ضاهمة  كبري  ب�ضكل  هامة 

الناجت املحلي الإجمايل.

اإجراءات  اتخاذ  ع�سر:  الثالث  امل�ستدامة  التنمية  هدف 
عاجلة للت�سدي تغي املناخ واآثاره

ميكن �أن ت�ضمل جمالت �لبحوث �لتقنيات �ملبتكرة مل�ضادر 

التعليم اجليد  الرابع: �سمان  التنمية امل�ستدامة  هدف 
و�ملن�ضف و�ل�ضامل للجميع وتعزيز فر�ص �لتعّلم مدى 

احلياة للجميع.

 
نظام  اإ�سالح  الب�سرية  امل��وارد  يف  ال�ستثمار  ي�سمل 
التعليم يف الدول العربية لإنتاج جيل جديد من الكوادر 
و�سانعي  والباحثني  العلماء  من  عاليًا  تاأهياًل  املوؤهلة 
جهود  لدعم  املهرة  والعمال  واملخت�سني  ال�سيا�سات 
على  الرتكيز  اعتماد  يتطلب  وهذا  امل�ستدامة،  التنمية 
والبحث  الإبداعي  التفكي  ي�سجع  الذي  التعليم  نظام 
ال�ستدامة  اعتبارات  دمج  ي�سمن  واإ�سالحًا  والتطوير، 
�لقطاعات.  خمتلف  يف  و�لجتماعية(  )�لبيئية 
ك�وادر  اإنتاج  اإل��ى  ي��وؤدي  اأن  التعليم  نظام  على  يجب 
كاأداة  الأخ�سر  القت�ساد  اإلى  النتقال  دعم  على  قادرة 
خا�س  اهتمام  اإيالء  وينبغي  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 
التي  املاه�رة  العمالة  من  كوادر  خللق  املهني  بالتدريب 
ال�موارد  توفر  التي  التقنيات  وتطبيق  اإدخال  ت�ستطيع 
وال�سديق�ة  واملبتك�رة  اجلديدة  التقنيات  مع  والتعامل 
فيه  مبا  �لكو�در،  من  �جلديد  �جليل  هذ�  �إن  للبيئة. 
مبقدوره  �ضيكون  و�ملخت�ضون،  �ل�ضيا�ضات  �ضانعو 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �ملتكاملة  �ل�ضيا�ضات  �ضنع  دعم 
والبناء  والإ�سكان  وال�سياحة  وال�سناعة  )ال��زراع��ة 
املياه  يف  الفعالة  ال�سيا�سات  دعم  جانب  اإلى  والنقل(، 
والطاقة، وا�ستخ�دام امل�سادر املتجددة يف املياه والطاقة، 

للنفايات. املتكاملة  والإدارة 

ح. ال�ضتثمار يف البيئة

مع  والطبيعية،  البيئية  امل���وارد  يف  ال�ستثمار  اإن 
التنمية  دعم  على  ال�ستثمارات  هذه  قدرة  مالحظة 
نقطة  يكون  اأن  يجب  والجتماعية،  القت�سادية 
التنمية  عمل  وخطط  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  النطالق 

العربية. املنطقة  يف  الوطنية 

العتبارات  باأن  ال�سائد  العتقاد  تغيي  اإلى  حاجة  هناك 
اعتبارها  اإلى  التنمية،  اأمام  وعائق�ًا  عق�بة  متثل  البيئية 
امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  ومدخاًل  فر�سة 

والعادلة.

ط. تطوير البنية التحتية املادية

لدعم  �سروري  اأمر  هو  فعالة  مادية  حتتية  بنية  وجود  اإن 
ل�سبكات  الأولوية  اإعطاء  ينبغي  امل�ستدامة.  التنمية 
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املياه والطاقة املتجددة، وا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة 
النقل  واأنظمة  طاقة،  اإلى  النفايات  وحتويل  املياه،  لتحلية 
واملوفرة  الكفوءة  واملحا�سيل  للبيئة،  ال�سديقة  العام 
والت�سييد،  البناء  وتقنيات  ومواد  املياه،  ا�ستهالك  يف 
تدوير  اإعادة  ومعدات  اخل�سراء،  ال�سناعية  والتقنيات 
والقطاع  ال�سناعة  اإمكانات  ت�ستغل  اأن  يجب  النفايات. 
�لبحثية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لأكادميية  و�لأو���ض��اط  �خلا�ص 

الوطنية مع اإقامة �سالت وثيقة فيما بينها.

ك. املقاربات املنهجية والأدوات

اأكرث  من  واح��دًا  الأخ�سر  القت�ساد  اإلى  النتقال  يعترب 
مت  لقد  امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  فعالية  الأدوات 
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من  املفهوم  هذا  اإطالق 
لالأزمة  ا�ستجابة   2008 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين  يف 
على  يوؤكد  وهو  العامل.  تواجه  التي  والقت�سادية  املالية 
رفاهية  لتح�سني  كو�سيلة  البيئية  املوارد  يف  ال�ستثمار 
على  اأي�سًا  وي��وؤك��د  الجتماعية.  والعدالة  الإن�سان 
القت�سادي  النمو  لتحقيق  كو�سيلة  البيئة  يف  ال�ستثمار 
اأمام  عائقًا  باعتبارها  البيئة  اإلى  النظر  من  بدًل  امل�ستدام. 
لتحقيق  فر�سة  باعتبارها  اإليها  النظر  ينبغي  التنمية، 
ال�سليمة وامل�ستدامة. يعزز اعتماد نهج القت�ساد  التنمية 
الأخ�سر تن�سيط وتنويع القت�ساد، والكفاءة يف ا�ستخدام 
النفايات،  من  ويقلل  الإنتاج،  وعوامل  الطبيعية  املوارد 
وي�سجع على البتكار، ويعزز القدرة التناف�سية والو�سول 
ن �سحة  اإلى الأ�سواق، ويخلق فر�س عمل جديدة، ويح�سّ

ورفاهية الإن�سان.

حت�سني  اإل��ى  ي��وؤدي  ال��ذي  ذاك  هو  الأخ�سر  القت�ساد 
ب�سكل  احلد  مع  الجتماعي�ة  والعدالة  الإن�سان  رفاهية 
الإيكولوجية  والن�درة  البيئي�ة  املخ�اط�ر  من  كبي 

.)UNEP 2010(

�أمر  �مل�ضتد�مة  و�ل�ضتهالك  �لإنتاج  �أمن��اط  ت�ضجيع  �إن 
من  والتقليل  امل��وارد  ا�ستخدام  كفاءة  لتعزيز  �سروري 
املنتج  الغذاء  ثلث  نحو  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سي  النفايات. 
املتوقع  ومن  كنفايات.  ينتهي  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
نظ�رًا  العربي  العامل  يف  اأعلى  الن�سب�ة  هذه  تكون  اأن 
�لطع�ام  ه��در  ُيعزى  �حلالية.  �ل�ضتهالك  ملمار�ضات 
واملياه والطاقة يف الدول العربية اإلى العتبارات الثقافية 
لهذه  �ملنخف�ص  �ل�ضعر  م�ضتوى  �إلى  و�أي�ضًا  و�لتقليدية، 
الدول  معظم  تقدمه  الذي  احلكومي  الدعم  اإن  امل��وارد. 
الإ�سراف  على  ي�سجع  والغذاء  والطاقة  للمياه  العربي�ة 
من  ع��ددًا  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  امل���وارد.  ه��ذه  ا�ستهالك  يف 

للتخل�س  خطوات  اتخاذ  يف  بالفع�ل  ب�داأ  املنطق�ة  دول 
.)AFED 2015( التدريجي من الدعم على هذه املوارد

هي  القت�سادي  الأداء  لقيا�س  الرئي�سي�ة  الأداة  تزال  ل 
ا�ستخدام  ويتم   .)SNA( القومية  احل�سابات  نظام 
لأداء  م�وؤ�سر  لتوفي  احلكوم�ات  قبل  من  النظام  هذا 
�لقرن  ثالثينات  خ�الل  �قرت�حه  جرى  وقد  �لقت�ضاد، 
واخلدمات  ال�سلع  قيمة  لقيا�س  حمدد  ب�سكل  املا�سي 
املنتجة يف بلد ما. مع ذلك، فاإن نظام احل�سابات القومية 
ورفاهية  امل�ستدامة  التنمية  لقيا�س  �سحيحًا  موؤ�سرًا  لي�س 
امل�وارد،  وتدهور  ا�ستنزاف  يعك�س  ل  اأنه  ذلك  الإن�سان، 
ويقدم �سورة غي �سحيحة ب�ساأن اأداء القت�ساد، فهو مثاًل 
النفط  مثل  الطبيعي�ة  الأ�سول  بيع  وكلف�ة  �سرر  يعك�س 
والغاز الطبيعي على اأنها دخل. وقد بداأت حماولت توفي 
ثمانينات  ب�داي�ة  يف  بديلة  وموؤ�سرات  قيا�س  اأ�ساليب 
للبيئ�ة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلق  عندما  املا�سي  الق�رن 
املحا�سبة  اعتماد  ل�ستك�ساف  مبادرة  الدويل  البنك  مع 

البيئية كمقي�ا�س اأ�سيل لالأداء احلقيقي لالقت�ساد.

تطوير  يف  كبي  جهد  ُب��ذل  الثمانينات  ب��داي��ة  منذ 
اإليه  ي�سار  ما  اأو  والبيئية  اخل�سراء  املحا�سبة  منهجيات 
املتحدة  الأمم  لإدارة  التابعة  الإح�ساء  �سعبة  قبل  من 
على   )UN-DESA( والجتماعية  القت�سادية  لل�سوؤون 
وقد  �ملتكاملة«.  و�لقت�ضادية  �لبيئية  »�ملحا�ضبة  �أنها 
�ملحلي  �لإنتاج  م�ضاألة  جتاوز  �ضرورة  على  �لتاأكيد  جرى 
�لأد�ء  قيا�ص  حول  �ضتيغلتز«  »جلنة  تقرير  يف  �لإجمايل 
عام  يف  تاأ�س�ست  التي  الجتماعي،  والتقدم  القت�سادي 
كموؤ�سر  الإجمايل  املحلي  الناجت  حدود  لتعيني   ،2008
�ملقرتح  �لنظام  و�ضع  جرى  وقد  �لإن�ضان.  رفاهية  على 
�لوطنية:  �ملحا�ضبة  »دليل  يف  �خل�ضر�ء  للمحا�ضبة 
حيث   »2003 املتكاملة  والقت�سادية  البيئية  املحا�سبة 
والبيئية  القت�سادية  املعلومات  الكتيب  ه��ذا  يجمع 
البيئة،  على  القت�ساد  تاأثي  لقيا�س  م�سرتك  اإطار  �سمن 
الأمم  اإدارة  اإع��داد  ذلك  تبع  وقد  بالعك�س.  والعك�س 
منقحة  ن�سخة  والجتماعية  القت�سادية  لل�سوؤون  املتحدة 
والقت�سادية  البيئية  املحا�سبة  نظام  هي  الدليل  هذا  من 
العمل  لإط��ار  النهائية  ال�سيغة  ن�سر  ومت   .)SEEA(
�ضباط  يف  و�لقت�ضادية  �لبيئية  �ملحا�ضبة  لنظام  �ملركزي 

)فرباير( 2014.

التي  املتقدمة  البلدان  من  العديد  عن  النظر  ب�سرف 
واأملانيا  هولندا  مثل  خ�سراء  حما�سبة  اأنظمة  ط��ورت 
واندوني�سيا  ال�سني  ت�سمل  نامية  بلدانًا  فاإن  وفرن�سا، 
 Sustainable( بها  خا�س  نظام  بو�سع  قامت  والفيليبني 
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اأدلة  وهناك   .)and Green Growth for Egypt, 2011
قليلة اأو معدومة حول قيام الدول العربية باتخاذ خطوات 
نحو اعتماد املحا�سبة البيئية اأو اخل�سراء كموؤ�سر لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة.

ل. دور اأ�ضحاب امل�ضلحة املختلفني
يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة

خمتلف  جهود  ت�ضافر  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يتطلب 
دور  ي�ستمر  اأن  يجب  ق.  من�سّ ب�سكل  املعنية  اجلهات 
احلكومة باعتباره الدور املنّظم والإ�سرايف الرئي�سي، وهي 
توفر الظروف املواتية وت�سّهل للكيانات املختلفة امل�ساهمة 
للحكومة،  الرئي�سية  الأدوار  اأحد  امل�ستدامة.  التنمية  يف 
بطريقة  تعمل  التي  املوؤ�س�سات  توفي  هو  الذكر،  �سبق  كما 
توّفر  اأن  ينبغي  كما  للم�ساءلة،  وخا�سعة  و�سفافة  فعالة 
و�لذي  به  �لتنبوؤ  ميكن  �لذي  �لآمن  �لكلي  �لقت�ضاد  بيئة 
يتج�سد  واخلارجي.  املحلي  ال�ستثمار  ويجذب  ي�سجع 
وجود بيئة م�ستقرة لالقت�ساد الكلي يف ال�سيا�سات املالية 
�ل�ضرف  �أ�ضعار  ذلك  يف  مبا  للتنبوؤ،  و�لقابلة  �مل�ضتقرة 
وت�سجيل  ال�ستثمار،  ملتطلبات  ال�سلة  ذات  وال�سيا�سات 
تخ�سي�س  تنظم  التي  والقوانني  جديدة،  �سركات  واإن�ساء 
واملعدات  التقنيات  وا�ستياد  الأموال،  وحتويل  الأرا�سي، 
املطلوبة للم�ساريع ال�ستثمارية. يقع على احلكومات دور 
ا�ستدامة  تعزز  التي  ال�سيا�سات  حزم  ت�سميم  يف  حا�سم 
الأخ�سر،  القت�ساد  اإلى  والتحول  وال�ستهالك  الإنتاج 
عر�س  وهنا  امل�ستدامة.  التنمية  اأهداف  حتقيق  وبالتايل 

لأبرز �جلهات �لأخرى �ملعنية:

1.  القطاع اخلا�ض

التي  التحديات  معاجلة  وحدها  احلكومات  ت�ستطيع  ل 
اأهداف التنمية امل�ستدامة. للقطاع اخلا�س  تواجه حتقيق 
وحتقيق  املقرتحة  ال�سرتاتيجيات  تنفيذ  يف  هام  دور 
من  به  يتميز  مبا  �خلا�ص  �لقطاع  �إن  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية 
وطاقم  للم�ساءلة،  وخا�سعة  كفاءة  اأكرث  ت�سغيلية  بنية 
ومرنة،  فعالة  اإدارية  وهياكل  موؤهل،  وت�سغيلي  فني  عمل 
يف  فعال  دورًا  يلعب  �أن  له  ميكن  ومالي�ة،  تقنية  وق�در�ت 
دعم احلكومات من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة. لذلك 
يقع على احلكمة توفي البيئة التمكينية الالزمة لت�سجيع 
القطاعني  بني  ال�سراكة  توفر  اخلا�س.  القطاع  م�ساركة 
من  لال�ستفادة  فعاًل  منوذجًا   )PPP( والعام  اخلا�س 
خمتلف  يف  �ل�ضتثمار  يف  �خلا�ص  �لقطاع  �إمكانات 
و�ملياه  و�لنقل  �لإ�ضكان  قطاع  ذلك  يف  مبا  �لقطاعات، 
تعزيز  ينبغي  لذا  وال�سياحة.  وال�سناعة  والزراعة  والطاقة 

هذه ال�سراكة لي�س فقط من خ�الل قي�ام احلكومات بتوفي 
يف  للعمل  اخلا�س  للقطاع  الالزم�ة  التمكينية  الظروف 
خمتلف �لقطاعات، بل �أي�ضًا من خالل توفي اإطار العمل 
اأخذ  �سمان  اأجل  من  القطاع  لهذا  التوجيهية  واملبادئ 
وهذا  امل�ساريع.  تنفيذ  عند  احل�سبان  يف  التنمية  عن�سر 
ي�سمح للقطاع اخلا�س، يف الوقت نف�سه، بال�ستفادة من 
قدراته وخرباته التقنية والت�سغيلية ب�سكل كامل لتحقيق 

مقا�س�د احلكومة يف التنمية امل�ستدامة.

2. املوؤ�ض�ضات البحثية

من �ل�ضروري و�ضع ��ضرت�تيجية بحث وتطوير على �ملدى 
وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  برامج  تنفيذ  لدعم  الطويل 
املناخ  تغي  مع  التعام�ل  العتبار  يف  الأخ�ذ  مع  اأهدافها، 
وعواقبه. يجب اأن يكون هناك تعاون وثيق بني املوؤ�س�سات 
و�ضع  �أجل  من  �خلا�ص  و�لقطاع  و�لأكادميية  �لبحثية 
يدرك  اأن  وينبغي  فعالة.  وتطوير  بحث  ا�سرتاتيجية 
التوجهات  واجلامعات  البحثية  املوؤ�س�سات  يف  الباحثون 
املختلفة  القطاعات  احتياجات  وكذلك  متامًا،  احلكومية 
ينبغي  وبالتايل  لذلك.  وفقًا  �لبحوث  توجيه  �أج��ل  من 
ال�سلة  ذات  املوؤ�س�سات  بني  وثيق  تن�سيق  على  احلفاظ 
�سيا�سات  مع  والتطوير  البحث  يت�سق  اأن  �سمان  اأجل  من 

احلكومة واأن يتوجه اإلى دعم اأهداف التنمية امل�ستدامة.

3.  املجتمع املدين

خ�طط  وتنفي�ذ  تعزي�ز  يف  هام  دور  امل�دين  للمجتمع 
معرفته  اإل��ى  اأ�سا�س�ًا  ذلك  ويرجع  امل�ستدامة.  التنمية 
والهتمامات  والأول��وي��ات  الأر����س،  على  باحلقائق 
على  عالوة  املحلية.  للمجتمعات  الفعلية  والحتياجات 
خالل  من  امل��دين  املجتمع  منظمات  ك�سبت  فقد  ذل��ك، 
وثقة  اطمئنان  امل�سلحة  لأ�سحاب  الفّعال  اإ�سراكها 
لتنفيذ  اأكرب  قابلي�ة  لديها  وبالتايل  املحلية،  املجتمعات 
يقع  ل�ذا  امل�ستدام�ة.  التنمي�ة  وم�ساريع  وخطط  برامج 
على احلكومات ال�ستفادة من اإمكانات منظمات املجتمع 
الالزمة  التمكينية  الظروف  توفي  خ��الل  من  امل��دين 
مل�ضاركتها على نحو فعال. وميكن حتقيق ذلك عن طريق 
واحلد  املدين،  املجتمع  منظمات  واإن�ساء  ت�سجيل  ت�سهيل 
وت�سجيع  واملعقدة،  املرهقة  الت�سجيل  متطلبات  من 
التنمية  وم�ساريع  وبرامج  خطط  تنفيذ  يف  م�ساركتها 
لدعم  حم��ددة  باأن�سطة  تكليفه�ا  خالل  من  امل�ستدامة 
جهود �حلكومة يف خمتلف �لقطاعات. وت�ضمل �لأن�ضط�ة 
�ملحددة �لتي ميكن ملنظمات �ملجتمع �ملدين �أن تكون �أكرث 

فعالية يف اإجنازها ما ياأتي:
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املحيط البيئي

النظام البيئي، املياه العذبة، مياه البحر،

 املياه العادمة، النفايات ال�صلبة، الطاقة،

الأرا�صي، التنوع احليوي

االآثار االجتماعية

خلق الوظائف

�صحة اأف�صل

تكامل ومتا�صك اجتماعي

توزيع عادل للرثوة والدخل

االآثار االقت�سادية

ا�صتخدام فعال للموارد،  تنويع القت�صاد،

قدرة تناف�صية اأف�صل،

جذب ا�صتثمارات ت�صاهم يف التنمية امل�صتدامة 

والناجت املحلي الإجمايل

• يف 	 مبا  �لعامة،  �لتوعية  حمالت  وتنفيذ  ت�ضميم 
اأ�سحاب  ت�ستهدف  التي  التوا�سل  اأدوات  تطوير  ذلك 

امل�سلحة املختلفني.

• الفئات 	 ملختلف  القدرات  بناء  متطلبات  تقييم  اإجراء 
�مل�ضتهدفة، مبا يف ذلك �ضناع �ل�ضيا�ضات و�لقر�ر�ت، 
عملية  لدعم  الالزمة  املاهرة  والعمالة  واملخت�سني، 

التحول اإلى القت�ساد الأخ�سر والتنمية امل�ستدامة.

• وطنية 	 درا�سية  وحلقات  عمل  حلقات  واإجراء  تنظيم 
خمتلف  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  تعزيز  �إلى  تهدف 

القطاعات.

• القيام بالتدريب والدورات وجل�سات التوعية ملختلف 	
الفئات امل�ستهدفة من اأجل تعزيز القدرات املحلية يف 
�سيا�سات  وتنفيذ  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

وخطط وبرامج التنمية امل�ستدامة.

• ت�سمل 	 قد  والتي  الواقع،  اأر�س  على  امل�ساريع  تنفيذ 
العامة  بالتوعية  املت�سلة  وامل�ساريع  القدرات  بناء 
وبر�مج تدريب �ملدربني. وميكن �أن ت�ضمل �لأن�ضطة 
�مل�ضتد�مة  بالتنمية  �ملتعلقة  �مل�ضاريع  تنفيذ  �لأخرى 
وامل�ستدامة،  الع�سوية  ال��زراع��ة  م�ساريع  مثل 
والإدارة  النظيف،  بالإنتاج  املتعلقة  والأن�سطة 

حتويل  ذل��ك  يف  مبا  �ل�ضلبة  للنفايات  �ملتكاملة 
النفايات  من  الكومبو�ست  واإنتاج  طاقة  اإلى  املخلفات 

البلدية ال�سلبة واملخلفات الزراعية.

4.  الإعالم

و�لتو��ضل  �لوعي  زيادة  يف  �لإعالم  دور  جتاهل  ميكن  ل 
والنتقال  الوطنية  القت�سادات  تخ�سي  فوائد  حول 
ينبغي  م�ستدامة.  تنمية  وم�سار  اأخ�سر  اقت�ساد  اإل��ى 
الو�سول  يف  الإع��الم  و�سائل  اإمكانيات  من  ال�ستفادة 
التعليم  م�ستويات  ذوي  لل�سكان  املختلفة  ال�سرائح  اإلى 
والأولويات والهتمامات واخللفيات املختلفة، وذلك لدعم 
التنمية  اأهداف  وحتقيق  الأخ�سر  القت�ساد  اإلى  النتقال 
اأي�سًا للو�سول  امل�ستدامة. و�سائل الإعالم لديها الإمكانية 
املناطق  ويف  املختلفة  اجلغرافية  املواقع  يف  اجلمهور  اإلى 
يف  الإعالم  و�سائل  تقوم  باأن  كبية  حاجة  هناك  النائية. 
املفاهيم  خلفيات  واإي�ساح  التوا�سل  باإجراء  الأول  املقام 
بالآثار  للتعريف  وذلك  �سريح،  ب�سكل  املختلفة  والنهج 
وماهية  ومزاياها  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  عن  املرتتبة 
اإن  منها.  املرجوة  النتائج  لتحقيق  الالزمة  الإج��راءات 
يز�ل  ل  �ملثال  �ضبيل  على  �مل�ضتد�مة«  »�لتنمية  م�ضطلح 
لأنا�ص  خمتلفة  معان  وله  للكثريين  غام�ضًا  م�ضطلحًا 
�إدر�ك  هناك  يكون  �أن  �ل�ضروري  من  لذلك  خمتلفني. 
و�ملقاربات  �ملفاهيم  ملعاين  �لوطني  �مل�ضتوى  على  م�ضرتك 
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املختلفة. ومن املهم اأي�سًا اأن يكون لو�سائل الإعالم نف�سها 
اإدراك كامل للمفاهيم وامل�سطلحات، واأن تكون على دراية 
ذات  الرئي�سية  امل�ستدامة  التنمية  لق�سايا  كاملة  ومتابعة 

ال�سلة واملو�سوعة على جدول الأعمال الدويل.

توؤدي،  قد  الإعالم  و�سائل  قبل  من  والتفهم  املعرفة  قلة  اإن 
�سلبية،  اآثار  ذات  خاطئة  ر�سالة  اإي�سال  اإلى  الأرجح،  على 
مبا يف ذلك �لف�ضل يف ح�ضد خمتلف �جلهات �ملعنية لدعم 
يجري  اأن  ال�سروري  من  ولذلك  امل�ستدامة.  التنمية  جهود 
والق�سايا  الرئي�سية  املفاهيم  على  الإعالم  و�سائل  اإطالع 
و�لبلد  �مل�ضلحة  �أ�ضحاب  خمتلف  على  و�آثارها  �ملطروحة 
ككل. يجب التاأكيد على اأن توعية و�سائل الإعالم ل ينبغي 
ولكن  البيئة،  ملف  عن  امل�سوؤولني  على  فقط  تقت�سر  اأن 
القت�سادية  الأمور  عن  امل�سوؤولني  اأي�سًا  ت�سمل  اأن  يجب 
الق�سايا،  هذه  بني  والرتابط  التفاعل  ب�سبب  والتنموية 

وهذا يوفر اأي�سًا التغطية والتوعية على نطاق اأو�سع.

5.  موؤ�ض�ضات التنمية والوكالت املانحة

�أن  ميكن  �ملانحة  �جلهات  من  و�لتمويل  �لتنمية  بر�مج 
ما  اإذا  امل�ستدامة  التنمية  اأن�سطة  دعم  يف  هامًا  دورًا  تلعب 
التن�سيق  قلة  فاإن  ذلك،  ومع  �سحيح.  ب�سكل  ا�ستخدمت 
الكايف لالأن�سطة التي تقوم بها موؤ�س�سات التنمية واجلهات 
�ملانحة على �مل�ضتوى �لوطني قد يوؤدي يف بع�ص �لأحيان 
ا�ستخدام  كفاءة  يف  ونق�س  اجلهود  يف  ازدواجية  اإلى 
�سعف  وبالتايل  املانحة،  اجلهات  من  املقدم  التمويل 
الرغم  على  املانحة.  اجلهات  من  املمولة  الأن�سطة  فعالية 
من املحاولت التي كانت وما زالت تبذل من قبل اجلهات 
�مل�ضتوى  على  �ضحيح  ب�ضكل  �أن�ضطتها  لتن�ضيق  �ملانحة 
دون  زال  م�ا  املحاولت  هذه  من  كبيًا  قدرًا  فاإن  الوطني، 
�مل�ضتوى �ملطلوب لتحقيق �لغاية �ملرجّوة. مع ذلك، ينبغي 
التاأكيد على اأن تن�سيق الأن�سطة التي تقوم بها موؤ�س�سات 
ومن  احلكومات.  عاتق  على  يقع  واملانحون  التنمية 
ال�سروري اأن يتم احلفاظ على تن�سيق �سليم بني الأن�سطة 
التي تدعمها موؤ�س�سات التنمية والوكالت املانحة من اأجل 

يف  والتكامل  التعا�سد  و�سمان  اجلهود  ازدواجية  جتنب 
�مل�ضتوى  على  �ملبذولة  �جلهود  فعالية  وتعزيز  �لأن�ضطة 

الوطني.

6.  املوؤ�ض�ضات املالية

تنفيذ  لدعم  الالزمة  املالية  املوارد  توفي  ال�سروري  من 
�أهد�ف  حتقيق  ذلك  يف  مبا  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أن�ضطة 
لتغي  املحتملة  العواقب  مع  والتعامل  امل�ستدامة  التنمية 
الأموال  توفي  نحو  املالية  املوؤ�س�سات  توجيه  ينبغي  املناخ. 
امل�ستدامة،  التنمية  اأن�سطة  لدعم  املي�سرة  والقرو�س 
وينبغي اإيالء الهتمام لتوفي قرو�س مي�سرة للموؤ�س�سات 
دعم  اأج��ل  من   )SMEs( احلجم  واملتو�سطة  ال�سغية 
و�إنتاج  و�لطاقة  �ملياه  ذلك  يف  مبا  �لأولوية،  ذ�ت  �ملجالت 
لأن�سطة  اأي�سًا  الأولوية  تعطى  اأن  ينبغي  كما  الغذاء. 
والتعليم  الق�درات  تنمية  يف  ت�ساهم  التي  التمويل 
الإمكان،  قدر  يجب،  كما  وال�سحة.  العامة  والتوعي�ة 
الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  من  القرو�س  طلب  تفادي 
ومتويل  للدولة  العام  العجز  لتغطية  املانحة  والوكالت 
نحو  توج�ه  ل  كهذه،  قرو�سًا  اأن  ذلك  والرواتب.  الدعم 
امل�ساري�ع ال�ستثمارية التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى عوائد 
اأعباء  ت�سكل  الدين  وخدمة  القرو�س  �سداد  تتيح  مالية 

مالية على الأجيال احلالية وامل�ستقبلية.

اإع���داد  وث��ق��اف�����ة  عقلية  لتغيي  ����س���رورة  ه��ن�����اك 
ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط والربامج ور�سدها 
لتحقيق  ت�سعى  العربية  ال��دول  كانت  اإذا  وتقييمها، 
لتغي  املحتملة  العواقب  مع  والتعامل  امل�ستدامة  التنمية 
�ضرط  هو  �لقر�ر  ل�ضنع  متكامل  نهج  �عتماد  �إن  �ملناخ. 
ذلك  دعم  وينبغي  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  �سروري 
ال�سوق،  واآليات  الت�سريعات  من  جمموعة  خالل  من 
والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  تكون  اأن  �سمان  اأجل  من 
اإن  بيئيًا.  ومقبولة  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  عادلة  املقرتحة 
مطلب  هو  وامل�ساركة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  نهج  اعتماد 

�سروري لتحقيق هذه الغاية.
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متويل اأهداف التنمية امل�ستدامة

ح�سني اأباظة

الق�سم 5



مقدمة56

حتقيق  اإلى  الرامية  التدابي  من  �سل�سلة  و�سع  من  بالرغم 
�أن  �إل  �لعاملي،  �مل�ضتوى  على  �ملايل  �لنظام  يف  �ل�ضتقر�ر 
على  احل�سول  اإن  م�ستقر.  وغي  ه�سًا  يزال  ل  النظام  هذا 
التمويل من قبل العديد من املجموعات ل يزال حمدودًا كما 
ل يزال النظام املايل �سعيفا حيال توجيه املدخرات من اأجل 
 UNEP,( الأجل  الطويلة  ال�ستثمارية  الحتياجات  تلبية 
متويل  على  مبا�سر  �سلبي  تاأثي  له  بدوره  وهذا   .)2015
ال�ستدامة  �سمان  اإن  اأهدافها.  وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية 
لتحقيق  املفتاح  هو  والربامج  واخلطط  لل�سيا�سات  املالية 

التنمية امل�ستدامة.

دعم  مع  ين�سجم  ل  حاليًا  م�سمم  هو  كما  املايل  النظام  اإن 
اجلهود  لبذل  حاجة  هناك  وبالتايل  امل�ستدامة،  التنمية 
والوطني  ال��دويل  ال�سعيدين  على  املايل  النظام  ملواءمة 
م به على نحو  لدعم التنمية امل�ستدامة. لقد اأ�سبح من امل�سلَّ
اأجل  من  املايل  النظام  مع  ال�ستدامة  دمج  �سرورة  متزايد 
�لطويل  و�ملدى  �لق�ضري  �ملدى  على  فو�ئد  على  �حل�ضول 

.)UNEP, 2015(

�لأ�ضول  يخلق  �لذي  ذ�ك  هو  �مل�ضتد�م  �ملايل  »�لنظام 
التي  بالطرق  حتويلها  على  ويقوم  قيمة  ويعطيها  املالية 
ت�سكل ثروة حقيقية خلدمة الحتياجات الطويلة الأجل 

يف اقت�ساد �سامل وم�ستدام بيئيًا«
تقرير التحقيق اخلا�ض بربنامج االأمم املتحدة للبيئة، 2015

عام  ظهرت  التي  والقت�سادية  املالية  الأزم��ة  اأب��رزت  لقد 
عيوب،  على  ينطوي  �حلايل  �لتنمية  منوذج  �أن   2008
مبادرة  لإطالق  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  دفع  ما  وهذا 
املوارد  يف  ال�ستثمار  على  توؤكد  التي  الأخ�سر  القت�ساد 
التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سي  كمطلب  والطبيعية  البيئية 

امل�ستدامة.

ت�سي التقديرات اإلى اأن املتطلبات املالية الالزمة لالنتقال 
امل�ستدامة  التنمية  اأن�سطة  وتنفيذ  الأخ�سر  القت�ساد  اإلى 
 2.59-1.05 ح��دود  يف  هي  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
تريليون دولر �سنويًا. هذا الرقم هو اأقل من ُع�سر اجمايل 
املال  ال�سنوي )مقا�سًا وفق تكوين راأ�س  ال�ستثمار العاملي 
�لعاملي �لإجمايل(. �إذ� كان لنا �أن نخ�ض�ص متوياًل مبقد�ر 
2 يف  اإلى  1.3 تريليون دولر �سنويًا فاإننا �سنكون بحاجة 
التنمية  لتمويل  العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة 
املئة  يف   2 ن�سبة  بتطبيق   .)UNEP, 2011( امل�ستدامة 
العربية  الدول  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأن�سطة  لدعم  نف�سها 
اإ�سايف  دولر  بليون   57.38 لتخ�سي�س  �سنحتاج  فاإننا 

تريليون   2.869 الإجمايل  املحلي  الناجت  )كان  �سنويًا 
2014( لتخ�سي القت�سادات العربية. دولر عام 

)اأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  وفقا 
 7-5 نحو  اإل��ى  حاجة  هناك  اأن  اإل��ى  التقديرات  ت�سي 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لتمويل  �سنويًا  دولر  تريليون 
حتتاج  حيث   )World Investment Report 2014(
يتم  �سنويًا.  دولر  تريليون   3.9 وح�دها  النامية  البلدان 
2.5 تريليون دولر مما يرتك فجوة مقدارها  حاليًا توفي 
)UNEP, 2015(. ت�سي الت�قدي�رات  دولر  تريليون   2.5
لتحقيق  العربي�ة  البلدان  يف  التمويلي�ة  الفج�وة  اأن  اإلى 
بليون  و85   80 بني  ما  هي  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
اإلى  النظر  2015 و2016. يجب  دولر �سنويًا يف ع�امي 
ل  لأنها  اإر�س�ادي�ة  تق�ديرات  باعتبارها  التقديرات  هذه 
اأهداف  بني  املحتملة  الت�سارك  اأوجه  العتبار  بعني  تاأخذ 
�لإنفاق  م�ضتوى  يف  و�لختالفات  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
العربية  ال��دول  يف  الأه���داف  ه��ذه  بتحقيق  والل��ت��زام 

.)ESCWA, 2015(

مالي�ة  م�����وارد  تاأمني  عن  النظ�ر  وبغ�س  ذل��ك،  مع 
املوارد  وتوجيه  ح�سد  على  الرتكيز  تاأكيد  يجب  اإ�سافية، 
واخلا�س،  العام  القطاعني  من  املتاحة،  املحلي�ة  املالي�ة 
على  عالوة  امل�ستدامة.  التنمية  اأن�سطة  دعم  اأجل  من 
ب�سكل  ي�س�اهم  اأن  �ساأنه  من  ال�سيا�سات  توافق  فاإن  ذلك، 
اقت�س�ادي  معنى  ل  اإذ  الغ�اية،  هذه  حتقيق  يف  كبي 
ويف  التقليدي�ة  ال�ستثماري�ة  اخليارات  على  للحف�اظ 
اأجل  من  املالية  العتمادات  لتوجيه  ال�سعي  ذات�ه  الوقت 
وامل�ستدام�ة  واملبتك�رة  اجلديدة  ال�ستثمارات  دع��م 

للبيئة. وال�سديق�ة 

اأ. نظام حوكمة جيد

اإن اعتماد �سيا�سات للتنمية امل�ستدامة، اإذا �سممت ونفذت 
ب�سكل �سحيح، قد تولد ما يكفي من التمويل لدعم اأن�سطة 
من  بدعم  املحلية  امل��وارد  ح�سد  اإن  امل�ستدامة.  التنمية 
امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  املفتاح  هو  العامة  ال�سيا�سات 
املالئم  املايل  واملناخ  الر�سيد  احلكم  ال�سيا�سات  هذه  وت�سمل 
وتدابي  الدورية  التقلبات  ملواجهة  املالية  وال�سيا�سات 

.)UN-DESA, 2015( مكافحة الف�ساد

�أن يعزز تطوير نظام مايل  ميكن لهيكل �حلكم �لر�ضيد 
واع للتنمية امل�ستدامة.
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من بني التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية 
الأم��وال،  وغ�سيل  امل�سروعة  غي  املالية  التدفقات  هي 
املمار�سات  ه��ذه  من  للحد  جهود  ب��ذل  ينبغي  حيث 
�لتهرب  مكافحة  ذلك  يف  مبا  متامًا،  عليه�ا  والق�ساء 
للحدود.  والعابرة  الوطنية  ال�سركات  قبل  من  ال�سريبي 
�لنقد  �ضندوق  م�ضاعدة  طلب  ميكن  �ل�ضاأن  هذ�  ويف 
كما  املتحدة،  والأمم  ال��دويل  والبنك   )IMF( ال��دويل 
ن�ضر  و�لإقليمية  �لدولية  �ملوؤ�ض�ضات  من  �لطلب  ميكن 
غي  املالية  التدفقات  وحجم  تركيب  حول  التقديرات 
�لتمويل  »موؤمتر  �إعالن  من   25 للفقرة  وفق�ًا  امل�سروع�ة. 
متوز  يف  اأبابا  اأدي�س  يف  عقد  الذي  التنمية«،  اأجل  من 
على  العربية  ال��دول  ت�سجي�ع  يجب   ،2015 )يوليو( 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإلى  والن�سمام  امل�سادقة 
الف�ساد  ومكافحة  ومنع  وردع  لك�سف  كو�سيلة  الف�ساد 
املن�ساأ  بلد  ل�سالح  امل�سروقة  الأ�سول  وا�سرتداد  والر�سوة، 

.)UN-DESA, 2015(

التي  التنظيمية  الأط��ر  لإدخ��ال  اجلهود  بذل  ينبغي 
اخلا�سة  ال�سركات  يف  وامل�ساءلة  ال�سفافية  من  تزيد 
على  عالوة  العام.  القطاع  عن  ف�ساًل  املالية  واملوؤ�س�سات 
جمع  ونظم  والتطوير  البحث  يف  ال�ستثمار  فاإن  ذلك، 
دعم  يف  حا�سم  اأمر  هو  بكفاءة  البيانات  ون�سر  وحتليل 

امل�ستدامة. التنمية  جهود 

امل�ضتدامان وال�ضتهالك  الإنتاج  ب. 

املتداولة  احلبوب  ثلث  نحو  العربية  ال��دول  ت�ستورد 
 World Bank and FAO,( العامل  اأنحاء  جميع  يف 
وندرة  ال�سكان  معي�سة  م�ستويات  زيادة  مع   .)2012
م�سكلة  ما  حد  اإل��ى  العربية  البلدان  تواجه  املياه، 
�إنتاج  �أمن��اط  تّبني  �إن  �لغذ�ئي.  �لأم��ن  يف  خطرية 
اأكرث  ا�ستخدام  اإلى  ي��وؤدي  ا�ستدامة  اأكرث  وا�ستهالك 
الإنتاج  عوامل  من  وغيها  الطبيعية  للموارد  كفاءة 
�لغذ�ء  ��ضتهالك  يف  �لكفاءة  �لقطاعات.  خمتلف  يف 
املواد  ا�ستهالك  يف  وف��ورات  تعني  املثال  �سبيل  على 
واملياه.  الطاقة  ا�ستهالك  يف  توفي  جانب  اإلى  الغذائية 
يف  املياه  ا�ستهالك  من  املئة  يف   85 نح�و  ُي�ستخدم 
املمار�سات  تبّني  يوؤدي  حيث  للزراعة،  العربية  البلدان 
كميات  يف  كبي  وفر  اإلى  وامل�ستدامة  الفعالة  الزراعية 
الغذاء  واردات  من  احلد  فاإن  ذلك،  على  عالوة  املياه. 
واملياه  والطاقة  الغذاء  ملنتجات  املقّدم  احلكومي  والدعم 
نحو  توجيهها  بالإمكان  مالية  مو�رد  يولد  �أن  ميكن 
مع  اأهدافها  وحتقيق  امل�ستدامة  التنمية  اأن�سطة  متويل 

املناخ. تغي  اعتبارات  حلظ 

ج. جمالت ال�ضتثمار ذات الأولوية

1. ال�ضتثمار يف راأ�ض املال الب�ضري

التنمية  لتحقيق  الالزمة  الأ�سا�سية  املتطلبات  من 
والأجنبي  املحلي  ال�ستثمار  وت�سجيع  امل�ستدامة 
التنمية  لدعم  واملهنية  املاهرة  العاملة  اليدي  توافر 
احلديثة  التعليم  نظم  يف  ال�ستثمار  اإن  امل�ستدامة. 
التحول  يف  حا�سم  اأمر  والبتكار  البحث  على  تركز  التي 
ُي�ستكمل  اأن  يجب  وم�ستدام.  اأخ�سر  اقت�ساد  نحو 
النظام  يف  با�ستثمارات  التعليم  نظام  يف  ال�ستثمار 
الإ�سافية  ال�ستثمارية  الحتياجات  تقدر  ال�سحي. 
دولر  بليون   22 بنح�و  النامية  البلدان  يف  للتعليم 
بليون   24 نح�و  لل�سحة  بالن�سبة  تبلغ  اأنها  حني  يف 
امل�ستدامة.  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  �سنويًا  دولر 
للتخفيف  �لعاملي  �مل�ضتوى  على  �ملطلوب  �لتمويل  يقدر 
دولر  بليون   680-380 بنحو  املناخ  تغي  اآث��ار  من 
دولر  60-100 بليون  �ملناخ مببلغ  وللتكيف مع تغري 
 .)Shhmidt-Traub and Sachs, 2015( �سنويًا 
وحدها  العربية  البلدان  اأن  اإل��ى  التقديرات  وت�سي 
بليون  و150  دولر  باليني   110 بني  ما  �ستحتاج 
اآثاره  وتخفيف  املناخ  تغي  مع  للتكيف  �سنويًا  دولر 

.)ESCWA, 2015(

الطبيعي املال  راأ�ض  ال�ضتثمار يف   .2

الب�سري،  املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار  اأهمية  اإلى  بالإ�سافة 
الزاوية  حجر  الطبيعي  املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار  ُيعترب 
ميثل  �لنفط،  وبخالف  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية  لتحقيق 
للدخل،  رئي�سيًا  م�سدرًا  الطبيعية  امل��وارد  ت�سدير 
الطبيعي  املال  لراأ�س  ال�سليمة  الإدارة  فاإن  وبالتايل 
الطبيعية  الرثوات  ا�ستدامة  على  للحفاظ  اأ�سا�سية  هي 
النظم  خدمات  يف  ال�ستثمار  ي�سمل  وهذا  املنطقة.  يف 
الفلزية  واملوارد  الزراعية  املنتجات  وكذلك  الإيكولوجية 
الفو�سفات  مثل  ال�سطحية  الطبيعية  واملوارد  الباطنية 
يف  لال�ستثمار  اجله�ود  ب�ذل  ينبغي  والرمال.  والرخام 
اأجل  من  الطبيعية  للموارد  واملعاجلة  القيمة  اإ�سفاء 
الإطار  توفي  احلكومات  على  يجب  قيمته�ا.  حت�سني 
العام  القطاعني  لت�سجيع  الالزمة  واحلوافز  التنظيمي 
الطبيعي.  امل��ال  راأ���س  يف  ال�ستثمار  على  واخلا�س 
النظم  خدمات  يف  ال�ستثمار  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سي 
باليني   6 وح�ده  يتطلب  احليوي  والتنوع  الإيكولوجي�ة 
 Schmidt-Traub( �لعاملي  �مل�ضتوى  على  �ضنويًا  دولر 

.)and Sachs, 2015
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واإنتاجية الرثوة احلقيقية.
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التحتية البنية  يف  ال�ضتثمار   .3

التنمية  م�ساريع  يف  ال�ستثمارات  جذب  معوقات  اأحد  اإن 
ولذلك  كافية،  حتتية  بنية  وج��ود  ع��دم  هو  امل�ستدامة 
الكايف  التمويل  تخ�سي�س  العربية  للدول  املهم  من 
ال�ستثمار  ي�سمل  وهذا  التحتية.  البنية  يف  لال�ستثمار 
املياه وال�سرف ال�سحي والطاقة املتجددة واملجتمعات  يف 
�مل�ضتد�مة و�لطرق و�ضبكات �لنقل �ل�ضديقة للبيئة. ميكن 
ل�ستثمارات  حوافز  تقدمي  خالل  من  جزئيا  ذلك  حتقيق 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  خالل  ومن  اخلا�س  القطاع 
و�خلا�ص. ميكن للدول �لعربية �أي�ضًا و�ضع برنامج طويل 
تعزز  التي  التحتية  البنية  لتطوير  للحدود  عابر  الأجل 
الروابط والتجارة بني الدول العربية. اإن التمويل املختلط 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  خ��الل  من 
م�ساركة  على  ي�سجع  وا�سحة،  م�ساءلة  اآليات  وبوجود 

القطاع اخلا�س يف م�ساريع التنمية امل�ستدامة.

الدعم احلكومي  .4

�إلى جانب �آثاره �ل�ضلبية على �ل�ضوق، ميثل �لدعم �حلكومي 
الدول  معظم  يف  احلكومية  امليزانيات  على  كبيًا  عبئًا 
ا�ستخدام  على  ال�سلبية  اآث��اره  اإلى  ُي�ساف  وهذا  العربية. 
وزيادة  امل��وارد  وا�ستخدام  توزيع  �سوء  يف  املتمثلة  امل��وارد 

حجم ما يتولد من نفايات وتلوث.

على ال�سعيد العاملي، بلغ الدعم احلكومي ل�ستهالك الوقود 
الأحفوري 493 بليون دولر عام 2014 اأي اأقل ب� 39 بليون 
دولر عن العام ال�سابق. وهذا املبلغ هو اأكرث باأربعة اأ�سعاف 
 International( املتجددة  الطاقة  مل�ساريع  الدعم  قيمة  من 
Energy Agency, 2015(. لقد بلغ دعم الطاقة يف منطقة 
�ل�ضرق �لأو�ضط )مبا يف ذلك �إير�ن( 237 بليون دولر عام 
22 يف املئة من الإيرادات احلكومية  2011 وهو ما يعادل 
)IMF, 2014(، وقد بلغ دعم الطاقة يف ال�سعودية 43.52 
 18.15 الإمارات  ويف  املئة  يف   20.28 م�سر  ويف  املئة  يف 

.)AFED, 2015( يف املئة ويف اجلزائر 10.59 يف املئة

من  مئوية  كن�سبة  الغذائية  امل��واد  لدعم  بالن�سبة  اأم��ا 
يف  املئة  يف   2.1 ميثل  فاإنه  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت 

يف  املئة  يف  و1.3  الأردن  يف  املئة  يف  و1.8  �سورية 
 World Bank, FAO,( املغرب  يف  املئة  يف  و0.7  م�سر 
خطوات  عربية  دول  عدة  اتخذت  لقد   .)IFAD, 2009
و�سمل  الطاقة،  دعم  من  التدريجي  للتخل�س  فعلية 
واملغرب  وُعمان  والكويت  والأردن  وم�سر  البحرين  ذلك 
العربية  اململكة  اآخرها  وكان  املتحدة،  العربية  والإمارات 
 Ministry of Finance, Budget document,( ال�سعودية
التخل�س  اإن   .)Kingdom of Saudi Arabia, 2016
العربية،  املنطقة  يف  احلكومي  الدعم  من  التدريجي 
وا�ستهالك  اإنتاج  حتقيق  يف  م�ساهمته  عن  النظر  وبغ�س 
له  يتوقع  للموارد،  فعال  ا�ستخدام  وبالتايل  ا�ستدامة  اأكرث 
يف  ��ضتخد�مها  ميكن  �ضنويًا،  �لدولر�ت  باليني  يوفر  �أن 

دعم اأن�سطة التنمية امل�ستدامة.

ال�ضرائب  .5

الرئي�سية  ال��دخ��ل  م�سادر  ب��ني  م��ن  ال�سرائب  تعترب 
حاجة  توجد  ال��دويل،  النقد  ل�سندوق  وفقًا  للحكومات. 
لتفعيل  العربية  ال��دول  يف  الوطنية  القدرات  لتح�سني 
ت�سمل  املنطقة.  يف  ال�سرائب  لتح�سيل  كفاءة  اأكرث  نظم 
ن�سبيًا  عالي�ًا  �سريبي�ًا  جهدًا  تبذل  التي  العربية  ال��دول 
واجل�زائر  ولبنان  والأردن  م�س�ر  تليهم�ا  وتون�س  املغرب 
النظم  ت�سميم  يجب  ذل��ك،  وم��ع   .)ESCWA, 2015(
احلكومة  خلزينة  الأموال  جمع  ملجرد  فقط  لي�س  ال�سريبية 
�أكرث ��ضتد�مة  �أي�ضًا للتاأثري يف �لتوجهات نحو �أمناط  ولكن 

يف الإنتاج وال�ستهالك.

وب�سكل  النا�س،  ت�سر  التنازلية  ال�سريبية  الأنظمة  اإن 
والأقليات  والن�ساء  ال��دخ��ل  امل��ح��دودة  الفئات  خا�س 
واملجتمعات املهم�سة. لذلك، ومن اأجل �سمان توزيع عادل 
�لأ�ضر  على  عبئًا  �ل�ضريبي  �لنظام  ميثل  ل  حيث  للرثوة، 
ال�سريبة  بنظام  الأخذ  يجب  الدخل،  واملنخف�سة  املتو�سطة 
ل�سمان  مراجعة  اإلى  ال�سريبية  النظم  حتتاج  الت�ساعدية. 

اأن تكون ب�سف الفقراء ول�سالح البيئة.

عالية  ن�سبة  الر�سمي  غي  القطاع  ي�سك�ل  ذلك،  على  عالوة 
ت�سي  حيث  العربي�ة،  ال��دول  معظم  يف  القت��ساد  من 
 45 �أن �لقطاع غري �لر�ضمي يف م�ض�ر ميثل  �إلى  �لتقدير�ت 
 ESCWA,( 20 يف املئة يف املئة من القت�ساد ويف الأردن 
لإدماج  الالزمة  التدابي  اتخ�اذ  ينبغي  ولذلك   .)2015
ال�سريبية،  القاعدة  تو�سيع  اأجل  من  الر�سمي  غي  القطاع 
حت�سيل  نظام  ك��ف��اءة  بتعزيز  ذل��ك  تدعيم  يجب  كما 
لتعزيز  وطنية  اأهدافًا  احلكومات  ت�سع  اأن  يجب  ال�سرائب. 
الإيرادات املحلية كجزء من ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية 
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الئتمان حتليل  يف  ال�ضتدامة  خماطر  عوامل  	•دمج 
بال�ضتدامة اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات  عن  الإف�ضاح  متطلبات  	•اإدخال 

�ضنويًا ال�ضتدامة  اأداء  عن  الإبالغ  متطلبات  	•اإدخال 
اخل�ضراء والبنوك  ال�ضتثمار  �ضناديق  	•اإن�ضاء 

واجلهات  ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  لدى  ال�ضتدامة  قدرات  تعزيز  •	
التنظيمية املالية

	•تطوير برامج حمو الأمية املالية جلهة اإدراج اعتبارات ال�ضتدامة
	•دمج اعتبارات ال�ضتدامة يف الأ�ضواق املالية وبرامج �ضراء الأ�ضول

الإقرا�ض عمليات  يف  والجتماعية  البيئية  العتبارات  	•دمج 
اجلغرافية  التغطية  حيث  من  املالية  املوؤ�ض�ضات  تنويع  تعزيز  •	

وحجم ومنوذج الأعمال

	•تقييد املعامالت املالية التي توؤدي اإلى تكاليف اجتماعية وبيئية
الأخ�ضر وال�ضتثمار  الأولوية  ذات  للقطاعات  الإقرا�ض  	•ت�ضهيل 

ال�ضغرية  ال�ضركات  للقطاع اخلا�ض مبا يف ذلك  الإقرا�ض  	•ت�ضهيل 
واملتو�ضطة

وال�ضتثمار  والإقرا�ض  لالدخار  ال�ضريبية  احلوافز  مواءمة  •	
والتاأمني مع ال�ضتدامة

مثل  املال  راأ�ض  زيادة  لت�ضهيل  والت�ضريعات  املعايري  اإدخال  •	
ال�ضندات اخل�ضراء

بامل�ضوؤولية  للقيام  ال�ضتدامة  على  والتدريب  املعرفة  تعزيز  •	
الئتمانية

تقرير التحقيق اخلا�ض بربنامج االأمم املتحدة للبيئة، 2015

دمج اعتبارات ال�ضتدامة يف النظام املايل

البلدان  على  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة   .)AFED, 2015(
ب�سبب  الكربون  �سريبة  فر�س  يف  بجدية  تنظر  اأن  العربية 
تاأثياتها الإيجابية على البيئة وعلى مواجهة الثار ال�سلبية 

املحتملة من جراء تغي املناخ.

التجارة  .6
الدخل  م�سادر  اأهم  من  ال�سادرات  من  الإي��رادات  تعترب 
ب�سكل  التجاري�ة  ال�سيا�سات  �سممت  واإذا  والتمويل. 
الرئي�سي  امل�سدر  تك�ون  اأن  لل�س�ادرات  فيمكن  �سحيح، 
امل�ستدامة  التنمية  لدعم  ال��الزم  الأجنبي  النقد  لعائدات 
اأي�سًا  حاجة  هناك  اأن  علمًا  والنمو.  العمل  فر�س  وخلق 
الإدارة  �سمان  اأج��ل  من  التجارية  ال�سيا�سات  لت�سميم 

امل�ستدامة للموارد الطبيعية.

من ناحية �أخرى، ميكن لال�ضتثمار يف �ملنتجات �خل�ضر�ء 
والتقنيات  واملعدات  للمنتجات  التناف�سية  القدرة  يعزز  اأن 
لتحقيق  الأ�سواق.  اإلى  نف�اذها  وفر�س  حملي�ًا  امل�سنعة 
العربية  التجارة  اتفاقية  على  التفاو�س  يجب  الغاية  هذه 
يف  العربية  اجلهود  لدعم  وذل��ك  انتظارها،  طال  التي 
التفاقات  وتنفيذ  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 

�لبيئية �لدولية �لأخرى.

املايل احلايل النظام  مراجعة   .7

التنمية  اأه���داف  لتحقيق  املالية  امل���وارد  ح�سد  يتطلب 
املايل،  النظام  يف  ال�ستدام�ة  تدابي  اعتم�اد  امل�ستدام�ة 

وهذا اأمر مربر لالأ�سباب الآتية:

املايل  النظام  يف  التدخل  يكون  قد  املخاطر:  اإدارة  اأ. 
احلد  اإل��ى  املخاطر  اإدارة  كفاءة  ع��دم  نتيجة  م��ربرًا 
�سلبية. واجتماعية  بيئية  اآث��ار  اإل��ى  ي��وؤدي   ال��ذي 

ت�ضجيع �لبتكار: ميكن �لقيام بذلك من خالل �أ�ضو�ق  ب. 
معايي  بو�سع  وذل��ك  اخل�سراء  ال�سندات  اإ���س��دار 
 خ�سراء لتعزيز ثقة امل�ستثمرين وحت�سني اأداء ال�سوق.

اإل��ى  التقديرات  ت�سي  التعايف:  فر�س  حت�سني  ج. 
يف  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  عن  �لناجمة  �خل�ضائر  �أن 
اإلى  دولر  بليون   250 تبلغ  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
الأرج��ح  على  وه��ي  �سنويًا،  دولر  بليون   300
تدخاًل. يتطلب  مما  امل��ايل  النظام  على  �سلبًا   توؤثر 

توافق ال�سيا�سات: من املهم التاأكد من اأن النظام املايل  د. 
لالنتقال  الهادفة  احلكومية  ال�سيا�سات  مع  يتما�سى 
 Schmidt-Traub and( اإلى اقت�ساد اأخ�سر وم�ستدام

.)Sachs, 2015

املالية املوؤ�ض�ضات   .8

جنب  اإلى  جنب�ًا  وتطبيقه�ا  التنظيمي�ة  الأطر  و�سع  ينبغي 
الإقرا�س  وتنظيم  لت�سجيع  املخ�اطر  تخفيف  اآليات  مع 
الأط�ر  ه�ذه  دع��م  ويجب  امل�ستدامة،  التنمية  مل�ساريع 
ا�ستقرار  لدعم  التحفيزي�ة  التدابي  خالل  من  التنظيمية 
بعني  العدالة  متطلبات  توؤخذ  اأن  ينبغي  امل��ايل.  ال�سوق 
يجعل  مبا  �لتنظيمية،  بالإ�ضالحات  �لقيام  عند  �لعتبار 
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واملنخف�سة  املتو�سطة  وللجماعات  للمراأة  متاحًا  التمويل 
املتناهي  التمويل  تعاونيات  دعم  ذلك  وي�سمل  الدخل، 
�سبكات  وم�سغلي  الزراعية  والبنوك  التنمية  وبنوك  ال�سغر 
النقال  الهاتف  عرب  امل�سرفية  واخلدمات  النقال  الهاتف 

.)UN-DESA, 2015( والبنوك الربيدية

الدويل العام  التمويل   .9

اأم غي مي�سر،  اأكان مي�سرًا  اإن التمويل العام الدويل، �سواء 
له دور هام يف دعم اجلهود الوطنية لتمويل اأن�سطة التنمية 
التمويل  لت�سجيع  اأي�سًا  ي�ستخدم  اأن  وينبغي  امل�ستدامة، 
حاجة  هناك  ذلك،  ومع  اخلا�س.  والتمويل  العام  الأهلي 
للتاأكد من اأن التمويل الذي مت تاأمينه يجري توظيفه ب�سكل 
�سحيح كي يحقق اأثره املن�سود على التنمية امل�ستدامة. على 
عامًا  اأربعني  من  اأكرث  قبل  املتقدمة  الدول  التزام  من  الرغم 
�إمنائية  كم�ضاعدة  �لقومي  �لدخل  من  �ملئة  يف   0.7 بتوفي 
 0.3 معدله  يتجاوز  ل  حتقيقه  يتم  ما  فاإن   )ODA( ر�سمية 
اأبابا  اأدي�س  اإعالن  دعا  لقد   .)ESCWA, 2015( املئة  يف 
م�ساعدات  املئة  يف   0.7 بهدف  لالإيفاء  املتقدمة  البلدان 
لدعم  �لإجمايل  �لقومي  �لدخل  من  كن�ضبة  ر�ضمية  �إمنائية 
0.2 يف �ملئة م�ضاعد�ت �إمنائية  البلدان النامية و0.15 اإلى 
البلدان  لدعم  الإجمايل  القومي  الدخل  من  كن�سبة  ر�سمية 
UN-(  2015 �أجندة  بعد  ملا  �لزمني  �لإطار  يف  منوً�  �لأقل 

.)DESA, 2015

�لإمنائية  للم�ضاعد�ت  تلقيًا  �لعربية  �لبلد�ن  �أكرث  بني  من 
الر�سمية يف عام 2014 كانت �ضورية مببلغ 4330 مليون 

مببلغ  و�لأردن  دولر  مليون   3532 مببلغ  وم�ضر  دولر 
دولر،  مليون   2228 مببلغ  و�ملغرب  دولر  مليون   2699
وتون�س  دولر  مليون   1150 على  اليمن  ح�سل  حني  يف 
867 مليون دولر  930 مليون دولر وال�سودان على  على 
 Development Aid at a Glance( نف�سه  العام  يف 

.)(2016), Statistics by Region, 6 edition, OECD

مدى  على  �لعربية  �مل�ضاعد�ت  باأن  �لتنوية  يجوز  ذلك  مع 
اإجمايل  من  متزايدة  ن�سبًا  متثل  املا�سية  الأربعة  العقود 
امل�ساعدات  اأن  اإلى  التقديرات  وت�سي  العاملية.  امل�ساعدات 
جمموع  من  املئة  يف   13 ت�ضكل  �لعربية  �لر�ضمية  �لإمنائية 
ثالثة  متثل  وهي  �لعاملية،  �لر�ضمية  �لإمنائية  �مل�ضاعد�ت 
جلنة  �أع�ضاء  خارج  من  �لر�ضمية  �لإمنائية  �مل�ضاعد�ت  �أرباع 
هذا  لي�س   .)World Bank, 2015a( �لإمنائية  �مل�ضاعد�ت 
م�ساعدات  �سكل  على  العربية  امل�ساعدات  ولكن  فح�سب، 
و�لكويت  �ل�ضعودية  من  خا�ص  وب�ضكل  ر�ضمية،  �إمنائية 
�لأخرى  �لنامية  و�ل��دول  �لعربية  �ل��دول  �إلى  و�لإم��ار�ت، 
ت�سكل يف املتو�سط 1.5 يف املئة من دخلها القومي الإجمايل 
 World Bank,(  2008-1973 الفرتة  خالل  جمتمعة 
 Arab Development Assistance: Four Decades of

.)Cooperation, 2010

املبا�ضر الأجنبي  ال�ضتثمار   .10

البلدان  معظم  يف  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  �سايف  اإن 
اأنظمة  اإلى  اأ�سا�سًا  عائد  وهذا  �سلبية،  قيمة  ذو  هو  العربية 
ال�ستثمار  يقدر   .)ESCWA, 2015( ال�سعيفة  احلوكمة 

مت اقرتاح خم�س خطوات لت�سمني متويل التنمية امل�ستدامة يف �سلب النظام املايل العاملي وحتقيق التحول املطلوب باإحلاح. تبني هذه 
�ملدى  على  �لحتياجات  تلبية  �لتاريخي  بهدفه  �ملايل  �لنظام  يفي  �أن  ت�ضمن  طموحة  بخطط  يف �لرتقاء  �لوطنية  �خلربة  على  �خلطو�ت 
الطويل، واأن ي�سرك املوؤ�س�سات الدولية الرئي�سية بفعالية، واأن يطور جياًل جديدًا من الطرق واملعايي ملاأ�س�سة التنمية امل�ستدامة يف حوكمة 

وممار�سات الأ�سواق املالية والراأ�سمالية يف اأنحاء العامل.

م�ضّرعات التمويل التحويلي
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UNEP (2016). Financing Sustainable Developmentامل�صدر:    

التنمية امل�ضتدامة والتزامات باري�ض املناخية.
بحيث . 4 الرئي�ضية،  القدرات  وبناء  الوعي  رفع  يف  ال�ضتثمار 

وخطط  ملنهجيات  الفعال  التنفيذ  من  املايل  املجتمع  يتمكن 
جديدة.

اأولويات . 5 قيا�ض  تتيح  م�ضرتكة  ومعايري  واأدوات  طرق  تطوير 
التنمية امل�ضتدامة ودجمها يف املمار�ضات املالية.

الوطنية . 1 املالية  الأ�ضواق  وتطوير  لإ�ضالح  وطنية  خطط 
لتتبنى اأهداف التنمية امل�ضتدامة والتزامات باري�ض املناخية.

ح�ضد التكنولوجيا املالية لدعم التنا�ضق املت�ضارع للنظام املايل . 2
مع التنمية امل�ضتدامة، خ�ضو�ضًا يف البلدان النامية.

الخت�ضا�ضات، . 3 متعدد  حتليل  لإجراء  حكومي  متويل 
اأهداف  مع  التنا�ضق  اأجل  من  مطلوب،  هو  كما  والنتقال 
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املئة  يف   27.73 ن�ضبته  مبا  موريتانيا  يف  �ملبا�ضر  �لأجنبي 
19.64 يف املئة،  الناجت املحلي الإجمايل ويف جيبوتي  من 
يف   6.39 اإلى  وليبيا  لبنان  يف  الن�سبة  و�سلت  حني  يف 
 World Development( املئة  يف   2.04 م�سر  ويف  املئة، 
 Indicators, Doing Business 2015 - The World

 .)Bank Group

ت�سجيع  �سيا�سات  ت�سميم  العربية  ال��دول  على  يجب 
ال�ستثمارات  على  الت�سديد  مع  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
واإ���س��راك  اخل�سراء  املبتكرة  والتقنيات  القطاعات  يف 
ال�سغية  ال�سركات  خا�س  وب�سكل  املحلية،  املوؤ�س�سات 
الأجنبي  لال�ستثمار  الأولوية  توجيه  وينبغي  واملتو�سطة. 
القطاع  ا�ستثمارات  جتذب  ل  التي  القطاعات  يف  املبا�سر 
اخلا�س، ووفقًا لأعلى احتمالت خلق فر�س عمل جديدة. 
التي  املجالت  يف  لال�ستثمار  الأولوية  اإي��الء  ينبغي  كما 
والزراعة  ال�سناعة  قطاعات  يف  القت�ساد  تنويع  يف  ت�ساهم 
التي حتتاج  الدول العربية  التحتية. كما يجب على  والبنية 
اإلى ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر النظر يف ا�ستخدام التاأمني 
وكالة  خالل  من  يتم  ما  ذلك  يف  مبا  �ل�ضتثمار،  و�ضمانات 
ال�ستثمار  لت�سجيع  الأط��راف،  املتعدد  ال�ستثمار  �سمان 

.)World Bank, 2015( الأجنبي املبا�سر

العربية  واملالية  الإمنائية  املوؤ�ض�ضات   .11
والإقليمية الوطنية 

التنمية  متويل  يف  هام  دور  والإقليمية  الوطنية  للبنوك 
و�سمانات  �سليمة  وامتثال  اإقرا�س  اأطر  فبوجود  امل�ستدامة. 
�لوطنية  للموؤ�ض�ضات  ميكن  مالئمة،  و�جتماعية  بيئية 
متويل  يف  فعاًل  دورًا  تلعب  اأن  الكفوءة  املالية  والإقليمية 
تعاين  التي  الئتمان  اأ�سواق  يف  �سيما  ل  امل�ستدامة،  التنمية 
وهذا   .)World Bank, 2015a( التمويل  يف  نق�س  من 
الطرق  نظم  مثل  امل�ستدامة،  التحتية  البنية  متويل  ي�سمل 
وال�سياحة  وال��زراع��ة  وال�سناعة  والطاقة  واملياه  والنقل 

والإ�سكان والتنمية احل�سرية وتطوير التكنولوجيا.

واملتو�سطة  ال�سغية  ال�سركات  متويل  ت�سجيع  يجب 
العربية.  املنطقة  يف  التنمية  عملية  يف  اإدماجها  لتعزيز 
وميكن حتقيق ذلك عن طريق �ل�ضماح لها با�ضتخد�م بد�ئل 
وتقدمي  واخل��روج،  الدخول  تكاليف  وخف�س  ال�سمانات، 

ا�ستثناءات ملتطلبات راأ�س املال.

واملوجه  املغامر  املال  راأ�س  املبتكرة  التمويل  اآليات  ت�سمل 
تخفيف  واأدوات  املختلط،  والتمويل  التنمية،  لغر�س 
اإدارة  جانب  اإلى  املبتكرة،  الديون  متويل  وهياكل  املخاطر، 

 .)World Bank, 2015a( التنظيمية  والأط��ر  املخاطر 
العربية  والإقليمية  الوطنية  التنمية  موؤ�س�سات  �سكلت  لقد 
وهي   ،1975 عام  منذ  التن�سيق       جمموعة  امل�سماة 
�أهد�ف  لتمويل  مهمًا  م�ضدرً�  توفر  �أن  لها  ميكن  موؤ�ض�ضات 
هذه  لعبت  لقد  العربية.  املنطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
�ملوؤ�ض�ضات دورً� هامًا يف تقدمي �مل�ضاعد�ت �لإمنائية للبلد�ن 
عمليات  اأفادت  وقد  النامية.  البلدان  من  وغيها  العربية 
يف  بلدًا   140 من  اأك��رث  جمتمعة  قدمتها  التي  التمويل 
 147 نحو  هو  تر�كمي  �إجمايل  مببلغ  �لعامل  �أنحاء  جميع 
 55 عن  تزيد  وبح�سة   2014 عام  نهاية  مع  دولر  بليون 
 Coordination Group( العربية  الدول  لفائدة  املئة  يف 
 Secretariat, Arab Fund for Economic and Social

.)Development, 2015

لقد تعّهدت موؤ�س�سات جمموعة التن�سيق باأن يتوجه دعمها 
النامية.  البلدان  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق 
�لعمليات  من  كثريً�  ت�ضتفيد  �أن  �لعربية  للدول  وميكن 
والجتماعية  القت�سادية  القطاعات  لتغطية  تقدمها  التي 
ذلك،  على  عالوة  البيئية.  العتبارات  مراعاة  مع  املختلفة 
التعاون  جمال  يف  وا�سعة  خربات  املوؤ�س�سات  هذه  اكت�سبت 
�عتماد  يف  �ل�ضريكة  �لبلد�ن  ت�ضاعد  �أن  وميكنها  �لإمنائي، 
وتنفيذ  وتقييم  اإعداد  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

عمليات التنمية ل�سمان ا�ستدامتها وفعاليتها.

الدولية املتحدة والتفاقيات  الأمم   .12  
التمويل   واآليات 

وودز«  »بريتون  وموؤ�ض�ضات  �ملتحدة  �لأمم  منظمات  �إن 
اآخر  حمتماًل  م�سدرًا  توفر  الأطراف  املتعددة  والتفاقيات 
ما  يف  باللتزامات  الوفاء  اإن  امل�ستدامة.  التنمية  لتمويل 
للدول  متويلية  فر�سًا  يوفر  الدولية  بالتفاقيات  يتعلق 
العربية، وهذا ي�سمل مرفق البيئة العاملي )GEF( واخلطة 
-2011 للفرتة  البيولوجي  للتنوع  العاملية  ال�سرتاتيجية 
�ملرتبطة  �لبيولوجي  للتنوع  »�أي�ضي«  و�أه��د�ف   2020
وبروتوكول  الت�سحر،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية  بها، 
واتفاقية  الأوزون،  لطبقة  امل�ستنفذة  املواد  ب�ساأن  مونرتيال 
تغي املناخ. يف احلالة الأخية يتيح �سندوق املناخ الأخ�سر 
�سنويًا  دولر  بليون   100 مقداره  متويليًا  تعهدًا   )GCF(
منها.  �ل�ضتفادة  �لعربية  �لدول  ميكن  متويلية  كفر�ضة 
جيد  ب�سكل  م�سممة  م�ساريع  تطوير  يف  التحدي  ويتمثل 

وموثوق لت�ستحق احل�سول على متويل هذا ال�سندوق.

يجب على الدول العربية الن�سمام اإلى الدعوات التي تطالب 
من  كل  حوكمة  اإ�سالح  اأج��ل  من  املبذولة  اجلهود  بدعم 

    5(CG)   



مقدمة62

�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتكيف مع التغيات 
يف �لقت�ضاد �لعاملي، مبا يف ذلك دعم تنفيذ �أهد�ف �لتنمية 

امل�ستدامة وال�ستجابة ملتطلبات الدول العربية.

واملنظمات اخلريية املدين  املجتمع   .13

واملايل  الفني  الدعم  توفي  يف  هام  دور  املدين  للمجتمع 
�ملالية  للم�ضاهمات  وميكن  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية  لأن�ضطة 
وغي املالية من قبل املوؤ�س�سات اخليية اأن تلعب اأي�سًا دورًا 
احلكومات  على  يجب  امل�ستدامة.  التنمية  دعم  يف  هامًا 
توفي  على  اخليية  واملنظمات  امل��دين  املجتمع  ت�سجيع 
م�ساهمات مالية وتقنية من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة 
والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  مع  اأن�سطتها  ومواءمة 
�لفر�ضة  و�لإن�ضاين  �لإمنائي  �لتمويل  يوفر  �حلكومية. 
لتوجيه تلك الأموال لدعم اأن�سطة التنمية امل�ستدامة. يجب 
النزاعات،  بعد  ما  حالت  يف  �سيما  ل  العربية،  الدول  على 
بطريقة  و�لإن�ضاين  �لإمنائي  �لتمويل  لإد�رة  �آليات  خلق 
جهود  خالل  من  ذلك  دعم  وينبغي  وفعالية،  كفاءة  اأكرث 
بناء القدرات لتعزيز املوؤ�س�سات والقدرات الوطنية للتعامل 
املت�سررة  البلدان  يف  ال�سراع  ب�سبب  املنكوبة  املناطق  مع 

.)World Bank, 2015a(

املهاجرين العمال  حتويالت   .14

ن�سبة  اخل��ارج  يف  العاملني  املواطنني  حتويالت  متّثل 
الدول  من  عدد  يف  الأجنبي  النقد  عائدات  من  كبية 
اأن  يجب  وبالتايل  م�سر.  يف  احل��ال  هي  كما  العربية، 
الكافية  املالية  اخل��دم��ات  لتقدمي  احلكومات  ت�سعى 
ولأ�سرهم  وللمهاجرين  اخلارج  يف  العاملني  للمواطنني 
حتويل  لت�سهيل  امل�سيف  والبلد  الأم  البلد  من  كٍل  يف 
متو�سط  خف�س  ذل��ك  وي�سمل  بلدانهم،  اإل��ى  الأم��وال 
اأدي�س  اإعالن  من   40 للفقرة  وفق�ًا  التحويالت.  تكاليف 
تكاليف  خف�س  على  البلدان  تعمل  اأن  يجب  اأب��اب��ا، 
يتم  الذي  املبلغ  من  املئة  يف   3 من  اأقل  اإلى  التحويالت 

حتويله.

القطاع اخلا�ض  .15

على النحو امل�سار اإليه يف الف�سل الثالث حول تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، يلعب القطاع اخلا�س دورًا مهمًا جدًا يف 
ال�ستثمار يف التنمية امل�ستدامة. ويكون ذلك ب�سكل خا�س 
يف عدد من الدول العربية حيث املوؤ�س�سات العامة القائمة ل 
متلك القدرة التقنية ول القدرة املالية لدعم اأن�سطة التنمية 
و�لب�ضرية  �ملالية  �ملو�رد  �خلا�ص  �لقطاع  ميلك  �مل�ضتد�مة. 

كما  امل�ستدامة،  التنمية  اأن�سطة  لدعم  الإداري��ة  واملهارات 
و�لفر�ص  �لأو�ضاع  حول  و�ملعرفة  �لعملية  �خلربة  ميلك 
للتعامل  املثلى  والطريقة  الأر�س  على  املوجودة  والقيود 
املبا�سر  وات�ساله  اخلا�س  للقطاع  املادي  احل�سور  اإن  معها. 
له  توفر  الواقع  اأر�س  على  واحلقائق  املحلية  املجتمعات  مع 
واأف�سل  املحلية  الظروف  حول  املبا�سرة  واملعرفة  املعلومات 
الطرق لإ�سراك املجتمعات املحلية وال�ستجابة لحتياجاتها 
واأولوياتها. ينبغي ت�سجيع القطاع اخلا�س، �سواء املحلي اأو 
وتنفيذ  ت�سميم  جمال  يف  احلكومة  جهود  لدعم  الأجنبي، 
ذلك  يف  مبا  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  وبر�مج  وخطط  �ضيا�ضات 
�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�ضر�كة  خالل  من  �إجنازه  ميكن  ما 
للقطاع  ال�سحيحة  احلوافز  من  حزمة  توفي  اإن  واخلا�س. 
بالإمكان  �ضخمة  مالية  م��و�رد  تثمر  �أن  ميكن  �خلا�ص 
توجيهها لدعم اأن�سطة التنمية امل�ستدامة. وهذا مهم ب�سكل 
خا�س يف البلدان العربية حيث تعاين امليزانيات احلكومية 

من �سغط متزايد.

اأحد  هو  والبتكار  الب�سرية  واملهارات  القدرات  توفر  اإن 
وللقطاع  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  ال�سرورية  املتطلبات 
�خلا�ص دور يف هذ� �ل�ضدد ل ميكن �إل �لتاأكيد على �أهميته. 
القطاع  ت�سجيع  العربية  البلدان  على  ينبغي  وبالتايل 
اخلا�س من خالل حزمة من احلوافز لال�ستثمار يف تنمية 

القدرات والبحث والتطوير.

املوجهة  املحلية  املدخرات  تن�سيط  يجب  ذلك،  على  عالوة 
البلدان  معظم  يف  املال  راأ�س  واأ�سواق  امل�سريف  القطاع  عرب 
من  ذلك  حتقيق  وميكن   .)ESCWA, 2015( العربية 
خالل �سمان اأنظمة م�سرفية واأ�سعار �سرف م�ستقرة واأكرث 
الأفراد  قبل  من  الدخار  على  ت�سجع  بحيث  للتنبوؤ،  قابلية 
لدعم  بدورها  �ملدخر�ت  هذه  توجيه  وميكن  و�ملوؤ�ض�ضات، 

اأن�سطة التنمية امل�ستدامة.

التنظيمية  الأطر  تقدمي  �سرورة  على  التاأكيد  يجب  لذلك 
القطاع  ا�ستثمارات  لتوجيه  حتفيزية  بتدابي  املدعومة 
يتفق  اأي�سًا  وهذا  امل�ستدامة.  التنمية  م�ساريع  نحو  اخلا�س 
ا�ستثمارية  بيئة  ببناء  اأو�سى  الذي  مونتيي  موؤمتر  مع 
عقود  مع  وذل��ك  بها،  �لتنبوؤ  وميكن  و�ضفافة  م�ضتقرة 
و�سيا�سات  امللكية،  حلقوق  واحرتام  موائم،  ب�سكل  نافذة 

.)UN-DESA, 2015( وموؤ�س�سات اقت�سادية �سليمة

الديون القدرة على حتمل   .16

تعتمد العديد من البلدان يف املنطقة العربية على القرتا�س 
وقد  الوطنية.  التنمية  خطط  دعم  لتمويل  اآخر  كم�سدر 

متويل اأهداف التنمية امل�ضتدامةالق�سم  5
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و�ضلت �لعديد من �لدول �لعربية �إلى م�ضتوى عال من �لدين 
الدين  بلغ  لبنان  يف  الإجمايل.  املحلي  بالناجت  مقارنة  العام 
العام 145 يف املئة بينما هو يف م�سر 95 يف املئة ويف الأردن 
77 يف املئة )ESCWA, 2015(. اإن  86 يف املئة ويف املغرب 
الدول  من  العديد  على  عبئًا  متثل  و�سدادها  الديون  خدمة 
�لعربية، مما �أدى �إلى ما ميكن �لإ�ضارة �إليه على �أنه حالة �أزمة 
ديون، ولذا من ال�سروري �سمان القدرة على حتمل الديون 
خالل  من  اإدارتها  تقوية  اإلى  تهدف  من�سقة  �سيا�سات  عرب 
بالتمويل.  وربطها  هيكلتها،  واإعادة  الديون،  عبء  تخفيف 
تبعة  ا�ستم�رار  ل�سمان  والأ�س�س  التحاليل  يف  النظر  يجب 
الدين، وي�سمل ذلك مثاًل حتاليل القدرة على حتمل الديون 
�لدويل  �لنقد  �ضندوق  عليها  يعتمد  �لتي  �لأ�ض�ص  مبوجب 
والبنك الدويل، واأ�س�س اأونكتاد اخلا�سة بالقرو�س ال�سيادية 
الدول  تاأخ�ذ  وقد   .)ESCWA, 2015( املوثوق  والقرتا�س 
مل�سوؤوليات  توجيهية  مبادئ  و�سع  العتبار  بعني  العربية 
املدين والدائن من قب�ل املقرت�سني واملقر�سني من اأجل اإدارة 

القرتا�س بطريقة اأكرث احتماًل.

املبتكرة التمويل  اآليات  د. 

التمويل . 1 يقدم  النتائج:  اإل��ى  امل�ستند  التمويل 
للتمويل  مبتكرًا  م�سدرًا  النتائج  اإل��ى  امل�ستند 
النتائج  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  الأم�����وال  ي��وف��ر  ال���ذي 
�لنهج  ه��ذ�  م��ا.  ن�ضاط  �أو  م�ضروع  ع��ن  �ملتولدة 
والكفاءة  والإدارة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  يعزز 
.)World Bank, 2015b( والتملك   املح�سنة 

الآليات . 2 ه��ذه  ت�سعى  املالية:  املخاطر  اإدارة  اآليات 
القطاع  لإ�سراك  احلوافز  وخلق  العام،  التمويل  لتقوية 
واحلد  ال�سوق  اإخفاقات  ت�سحيح  طريق  عن  اخلا�س 
�ملناخ،  يحركها  �لتي  �لكلي  �لقت�ضاد  �ضعف  نقاط  من 
�حلكومية،  �ل�ضمانات  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 
الآليات  هذه  توفر  وم�ستقاتها.  املختلط،  والتمويل 
اأو  املخاطر  تقا�سم  خالل  من  املخاطر  �سد  التاأمني 
.)World Bank, 2015b( بالكامل  املخاطر   نقل 

مبتكر . 3 متويل  توليد  ميكن  �لأخ�ضر:  �لتمويل 
التي  والر�سوم  والبدلت  ال�سرائب  خالل  من  جديد 
اخل�سراء  ال�ستثمارات  لتمويل  احلكومات  تفر�سها 
اخل�سراء  ال�سندات  اعتماد  اإن  امل�ستدامة.  والتنمية 
اأ�سواق  يف  يتو�سع  اخل�سراء  ال�ستثمارات  لتمويل 
 40 قيمتها  بلغت  حيث  العامل،  حول  امل��ال  راأ���س 
بليون دولر ع�ام ESCWA, 2015( 2014(. يوفر 
الدينية،  املعتقدات  اأ�سا�س  على  الأخالقي  التمويل 
امل�ستدامة،  التنمية  مع  كبي  حد  اإلى  تتوافق  والتي 
املنطقة  يف  للتمويل  م�ستغل  غي  اآخ��رًا  م�سدرًا 
اخل�سراء  ال�سندات  ترويج  ف��اإن  لذلك  العربية. 
والتمويل الأخالقي يف الدول العربية يجب اأن يوفر 
اخل�سراء  التنمية  اأن�سطة  لتمويل  موثوقًا  م�سدرًا 
اجلهود  خالل  من  ذلك  دعم  وينبغي  وامل�ستدامة، 
التي تبذلها الدول العربية لتخ�سي اأنظمتها املالية، 
اأن�سطة  نحو  الأم��وال  من  املزيد  توجيه  وبالتايل 

امل�ستدامة. التنمية 
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من  العربية  املنطقة  تعاين   ،2011 العام  مطلع  منذ 
بعيدة  تداعيات  لها  تكون  اأن  يتوقع  �سيا�سية  ا�سطرابات 
�قت�ضاد  �إلى  �لتحول  وعلى  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  على  �ملدى 
�أنه  �لتا�ضع  �ل�ضنوي  »�أفد«  تقرير  ��ضتنتج  وقد  �أخ�ضر. 
اأهداف  وحتقيق   2030 �لأجندة  بتنفيذ  �لقيام  ميكن  ل 
مبعزل  �لعربية  �لبلد�ن  يف   )SDGs( امل�ستدامة  التنمية 

عن حالة احلروب والنزاعات التي ت�سرب املنطقة.

اإما  هي   22 اأ�سل  من  عربية  بلدان   10 من  اأكرث  هناك 
فيما  نزاعات،  اأو  حروب  من  تعاين  واإما  الحتالل  حتت 
نازحون  اأو  لجئون  هم  الأ�سخا�س  ماليني  ع�سرات 
واحلقوق  للحاجات  النا�س  من  كثي  ويفتقر  داخليًا، 
�لعربية  و�لبلد�ن  خمتلفة.  م�ضتويات  على  �لأ�ضا�ضية 
من  تعاين  بلدانًا  جتاور  داخلية  نزاعات  تعاين  ل  التي 
للتعاون  املرتقبة  املزايا  يقو�س  مما  كبي،  ا�ستقرار  عدم 
تعزيز  يف  يوؤديه  �أن  ميكن  �لذي  �حلا�ضم  و�لدور  �لإقليمي 

الوطنية. التنمية  اأهداف  تنفيذ 

حتى لو اأمكن وقف جميع النزاعات واحلروب فورًا، فمن 
غي املتوقع  اأن تتمكن املنطقة العربية من حتقيق اأهداف 
الطرق  با�ستخدام   2030 �سنة  بحلول  امل�ستدامة  التنمية 
يف  فادحة  اأ�سرار  من  عانت  التي  فالبلدان  التقليدية. 
خالل  والقت�سادية  والجتماعية  املادية  التحتية  البنية 
العودة  جمرد  اإلى  طموحها  تقّل�س  املا�سية،  ال�سنوات 
حتقيق  ولي�س   ،2010 يف  �سائدًا  كان  الذي  الو�سع  اإلى 

.2030 اأهداف التنمية امل�ستدامة بحلول �سنة 

يو�ضي تقرير »�أفد« �ل�ضنوي �لتا�ضع مبقاربة بديلة، قائمة 
اإعادة  جهود  �سمن  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  دمج  على 
املحلية  الإغاثة  منظمات  التقرير  ويدعو  املرتقبة.  الإعمار 
توفي  يف  جهودها  ح�سر  عدم  اإلى  والدولية  والإقليمية 
للمت�سررين،  الأ�سا�سية  واحلاجات  ال�سالمة  �سروريات 
�لتنمية  �أي�ضًا بتطعيم خطط �لإغاثة مببادئ  بل �لهتمام 
امل�ستدامة، وا�ستخدامها كمدخل لرتويج مقاربات جديدة 

اإلى اقت�ساد اأخ�سر. للتنمية، ت�ساعد يف التحول 

والإقليمية  الوطنية  التنمية  �سناديق  التقرير  يدعو  كما 
التي  امل�ساريع  اإلى  دعمها  توجيه  اإلى  التمويل  وموؤ�س�سات 
امل�ستدامة،  التنمية  ومقا�سد  اأهداف  حتقيق  يف  ت�ساعد 

على م�ستويات القطاعني العام واخلا�س.

باجتاه  و�سريع  جدي  تقدم  حتقيق  احتمالت  تعزيز  اإن 
�سوف  العربية  البلدان  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
تنموية  ا�سرتاتيجيات  تبني  على  كبي  حد  اإلى  يعتمد 
بني  الوثيقة  بالروابط  الكامل  الإع��رتاف  مع  وطنية، 
للتنمية  والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية  الأبعاد 
للفو�ئد  �ملنا�ضب  �لعتبار  �إيالء  ذلك  يف  مبا  �مل�ضتد�مة، 
لكن  الإقليميني.  والتكامل  التعاون  من  التنموية 
من  تعاين  التي  العربية  البلدان  تبذل  اأن  الأمر  يقت�سي 
وا�ستعادة  ال�سالم  لبناء  ا�ستثنائية  مكثفة  جهودًا  نزاعات 
النزاع  اأجل تر�سيخ بيئة ما بعد  ال�ستقرار ال�سيا�سي، من 
2015 وحتقيق  اإلى تنفيذ اأجندة التنمية ملا بعد  املف�سية 

امل�ستدامة. التنمية  اأهداف 

ول �سك اأن اعتماد نهج جديد يف ت�سميم ال�سرتاتيجيات 
وتقييمها،  ور�سدها  والربامج،  واخلطط  وال�سيا�سات 
حتقيق  العربية  البلدان  اأرادت  اإذا  اأ�سا�سي  عن�سر  هو 
لندرة  الرئي�سي  للتحدي  والت�سدي  امل�ستدامة  التنمية 
�ملياه و�جلفاف، �للذين يفاقمهما تغري �ملناخ. وهذ� ميكن 
العالقة  مقاربة  تبني  خالل  من  وجه  اأف�سل  على  حتقيقه 
منهجية  تبني  اإن  والطاقة.  والغذاء  املياه  بني  التالزمية 
لتحقيق  �ضروري  �ضرط  هو  �ل�ضيا�ضة  ل�ضنع  متكاملة 
من  حزمة  تدعمه  اأن  يجب  ه��ذا  امل�ستدامة.  التنمية 
�لتد�بري �لتنظيمية �لقائمة على �ل�ضوق، مبا يف ذلك نظم 
وممار�سات  املحلية  املوارد  ح�سد  تعزز  و�سرائبية  مالية 
�إلى  بالإ�ضافة  و�لإ�ضتهالك،  �لإنتاج  �أمن��اط  يف  �أف�ضل 
على  مالئم  �سعر  لفر�س  الدعم  �سيا�سات  تنظيم  اإعادة 

راأ�س املال الطبيعي وتعزيز الكفاءة.

لتعزيز  �مل��ايل  �لنظام  بتخ�ضري  »�أف��د«  تقرير  يو�ضي 
الطبيعي  املال  وراأ�س  الب�سري  املال  راأ�س  يف  ال�ستثمار 
الظروف  خلق  ي�سمل  وهذا  مالئمة.  حتتية  بنية  ويف 
اجتاه  يف  اخلا�س  القطاع  ا�ستثمارات  لجتذاب  املنا�سبة 
وباإمكان  امل�ستدامة.  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  ي�ساعد 
البلدان العربية اجتذاب املزيد من التمويل من موؤ�س�سات 
نحو  ا�سرتاتيجياتها  توجيه  خالل  من  التنمية  متويل 
وفقًا  اأولوياتها  وحتديد  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 
وم�ساريع  عمليات  على  قائمة  مت�سل�سلة،  بطريقة  لذلك 
مقاربة  تبني  اأن  يبقى  وجمدية.  الإعداد  ح�سنة  تنموية 
�ضروري  �ضرط  هو  وت�ضاركية  للم�ضاءلة  ومفتوحة  �ضفافة 

الغاية. هذه  لتحقيق 



66

2010, United Nations Headquarters, New 

York. http://www/un.org/wcm/webdav/site/

climatechange/shared/gsp/doscs/GSP1-

6_Background %20on@20Sustainable%20

Devt.pdf (Accessed 10/2/2016).

Dyer, Paul. 2008. ‘Demography in the Middle 

East: Implications and Risks.’ In Transnational 

Trends: Middle Eastern and Asian Views, 

edited by Amit Pandya and Ellen Laipson, 

62–90. Washington, D.C.: Stimson.

Egypt (2016). Available from https://

sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016/

egypt. Accessed 21 June 2016

ESCWA (2013), Mapping Green Economy in 

the ESCWA Region. Version 1.

ESCWA (2014), An Arab Perspective on the 

Post 2015 Agenda: National targets, regional 

priorities and global goals 

ESCWA (2015), Analysis of energy policy 

trends in the Arab region. 

ESCWA (2015). Arab Sustainable 

Development Report, Financing Sustainable 

Development in the Arab Region.

ESCWA (2015b), Economic growth, 

Employment and Poverty in Developing 

Economies: A focus on Arab region 

ESCWA (2015c), Arab Development Outlook.

ESCWA, LAS and UNEP (2011). Green 

Economy in the Arab Region: Overall 

Concept and Available Options. Reference 

Paper.

FAO (2015), Food Security and Sustainable 

Agriculture in the Arab Region, http://

www.irena.org/DocumentDownloads/

Publications/IRENA_Pan-Arab_Strategy_

June%202014.pdf

Guido Schmidt-Traub and Jeffry D. Sachs 

(2015). Financing Sustainable Development: 

Implementing the SDGs through Effective 

Investment Strategies and Partnerships, 

Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN).

IEA (2015): World Energy Outlook: Energy 

access database. Available from: www.

wor ldene rgyou t look .o rg / resou rces /

energydevelopment/energyaccessdatabase/ 

IISD (1997).  International Institute for 

Sustainable Development. Summary of the 

Nineteenth United Nations General Assembly 

Special Session to Review Implementation of 

Agenda 21: 23-27 June 1997, Negotiations 

Bulletin, Volume 5, Number 88, 30 June 

1997. http://www.iisd.ca/csd/enb0588e.

html (Accessed 13/2/2016)  

ILO (2013a). ‘What is a Green Job?’ www.ilo.

org/global/topics/green-jobs/

ILO and UNDP (2012). ILO and the 

United Nations Development Programme. 

Rethinking Economic Growth: Towards 

Productive and Inclusive Arab Societies. 

Beirut.

ILO (2014b). The ILO at Work: Development 

Results 2012–2013. Geneva

IMF (2014). Energy Subsidies in the Middle 

East and North Africa (2014), Lessons from 

Reform, International Monetary Fund.

International Energy Agency (2015), World 

Energy Outlook.

IRENA and League of Arab States (2014). 

Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030: 

Roadmap of Actions for Implementation. 

Available from:

LAS, AFESD, Arab Monterey Fund (2014), 

The Joint Arab Economic report. 

OECD (2016), Development Aid at a Glance: 

Statistics by Region.

Rio Declaration (1992). The United Nations 

Conference on Environment and Development, 

Rio de Janciro 3-14 June 1992. http://www.

unesco.org/education/ nfsunesco/pdf/RIO_E.

PDF. (Accessed 6/2/2016).

Sohn, L. (1973).  The Stockholm Declaration 

on the Human Environment.  Reprinted 

from the Harvard International Law Journal, 

Volume 14, Number 3, summer 1973. http:// 

resources.spaces3.com/631e9a3e-f2f1-

املراجع

AFED (2010). Arab Environment: Water 

- Sustainable Management of a Scarce 

Resource. Annual Report of the Arab Forum 

for Environment and Development (AFED), 

El-Ashry, M., Saab, N. and Zeitoon, B. 

(Eds.).Beirut, Lebanon. Technical Publications.

AFED (2011). Arab Environment: Green 

Economy. Annual Report of the Arab Forum 

for Environment and Development, 2011; 

Abaza, H., Zeitoon, B. and Saab, N., (Eds.); 

Beirut, Lebanon. Technical Publications

AFED (2012). Arab Environment: Survival 

Options. Annual Report of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED), Abdel 

Gelil, I., El-Ashry, M., Saab, N. and Zeitoon, B. 

(Eds.).Beirut, Lebanon. Technical Publications.

AFED (2013). Arab Environment: Sustainable 

Energy. Annual Report of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED), Abdel 

Gelil, I., El-Ashry, M. and Saab, N. (Eds.); 

Beirut, Lebanon. Technical Publications. 

AFED (2014). Arab Environment: Food 

Security. Annual Report of the Arab Forum for 

Environment and Development, 2014; Sadik, 

A., El-Solh, M. and Saab, N. (Eds.); Beirut, 

Lebanon. Technical Publications.

AFED (2015). Arab Environment: Sustainable 

Consumption. Annual Report of Arab Forum 

for Environment and Development, 2015; 

Abdel Gelil, I. and Saab, N. (Eds.); Beirut, 

Lebanon. Technical Publications.

AOAD (2007), Arab strategy for sustainable 

agriculture development

ASDSD (2015), Arab strategic framework for 

sustainable development

Citigroup (2015). ENERGY 2020: 

Independence Day, Global Ripple Effects of 

the North American Energy Revolution - Citi 

GPS: Global Perspectives & Solutions.

Drexhage, J. and Murphy D. (2010).  

Sustainable Development:  From Brundtland 

to Rio 2012.  Background paper prepared for 

consideration by the High Level Panel on Global 

Sustainability at its first meeting, 19 September 

املراجع



67 التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغي

Conference, Finance for Development, 

Addis Ababa Action Agenda, Addis Ababa, 

Ethiopia, United Nations Department of 

Economic and Social Affairs.

UNEP (2011). Towards a Green Economy, 

Pathways to Sustainable Development and 

Poverty Eradication.

UNEP (2015).The Financial System We 

Need; Aligning the Financial system with 

Sustainable Development, The UNEP Inquiry 

Report. 

UNEP (2016). Financing Sustainable 

Development: Moving From Momentum to 

Transformation in a Time of Turmoil. UNEP 

Inquiry into the Design of a Sustainable 

Financial System and UNEP Finance 

Initiative. October 2016.

UNEP. United Nations Environment 

Programme Mission Statement. http://www.

unep. org/Documents.Multilingual/Default.

asp?DocumentID=43 (Accessed 6/2/2016).

Vision 2030, (2016) Kingdom of Saudi 

Arabia, http://vision2030.gov.sa/download/

file/fid/417 (Accessed 21/7/2016)

WCED (1987).  World Commission on 

Environment and Development.  Report 

of the World Commission on Environment 

and Development: Our Common Future. 

http://www.un-documents.net/ocf-01.htm 

(Accessed on 6/2/2016).

World Bank (2014), Turn Down the Heat: 

Confronting the New Climate Normal

World Bank (2015a). Middle East and 

North Africa, Forty Years of Development 

Assistance from Arab Countries.

World Bank (2015b). Post-2015 

Development Agenda.

مالحظات

الرئي�صية  املوؤ�رشات  الدولية،  العمل  منظمة  امل�صدر:   .1

الدويل  البنك  العمل.  �صوق  بيانات  لقاعدة 

http://data. العامل،  يف  التنمية  موؤ�رشات   2015

 worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS

)الو�صول حزيران/يونيو 2016(.

الدول  جامعة  بني  بالتعاون  التقرير  اإعداد  مت   .2

الآلية  املتحدة  االأمم  منظمات  واأع�صاء  العربية 

االأمم  وجمموعة   )RCM( االإقليمية  التن�صيق 

ن�صقته  العربية،  للدول  االإقليمية  للتنمية  املتحدة 

اآ�صيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�صادية  اللجنة 

)االإ�صكوا(.

تنق�صم املنطقة العربية اإىل اأربع مناطق فرعية وفق   .3

اأوجه ال�صبه يف خ�صائ�صها ومبوجب التقارير العربية 

امل�رشق:  لالألفية.  االإمنائية  اأهداف  حول  ال�صابقة 

�صورية.  فل�صطني،  لبنان،  االأردن،  العراق،  م�رش، 

تون�ض.  املغرب،  ليبيا،  اجلزائر،  العربي:  املغرب 

البحرين،  العربية:  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

اأقل  االإمارات.  ال�صعودية،  قطر،  عمان،  الكويت، 

موريتانيا،  جيبوتي،  القمر،  جزر  منوًا:  البلدان 

ال�صومال، ال�صودان، اليمن.

لي�صبح  الدويل  الفقر  خط  بتحديث  الدويل  البنك  قام   .4

 2015 )اأكتوبر(  االأول  ت�رشين  من  اعتبارًا  دوالر   1.90

www.worldbank.org/en/topic/poverty/ )انظر 

تتوافر  ال  لكن   )brief/global-poverty-line-faq

بيانات للمنطقة العربية  ا�صتنادًا اإىل اخلط اجلديد.

�صندوق  التن�صيق:  جمموعة  موؤ�ص�صات  ت�صمل    .5

لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  للتنمية،  ظبي  اأبو 

لالإمناء  العربي  ال�صندوق  التنمية،  منظمات 

العربي  النقد  �صندوق  واالجتماعي،  االقت�صادي 

اأفريقيا،  يف  االقت�صادية  للتنمية  العربي  البنك 

ال�صندوق  للتنمية،  االإ�صالمي  البنك  جمموعة 

ال�صندوق  العربية،  االقت�صادية  للتنمية  الكويتي 

ال�صعودي للتنمية، �صندوق قطر للتنمية، �صندوق 

االأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(.

4fd8-ba02-2d8e46e215cc.pdf (Accessed 

12/2/2016).

Sustainable and Green Growth for Egypt 

(2011), Egyptian National Competitiveness 

Council.

Third International Conference (2015), 

Financing for Development, Addis Ababa 

Action Agenda 

UN (1972). United Nations, Report of the 

United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm, 5-16 June 1972. 

http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.

pdf (Accessed on 3/2/2016). 

UN (1987).  United nations, Report of the 

World Commission on Environment and 

Development. http://www.un.org/documents/

ga/res/42/ares42-187.htm (Accessed on 

6/2/2016).

UN (2003).  United Nations.  Monterrey 

Consensus of the International Conference on 

Financing for Development, Monterrey, Mexico, 

18-22 March 2002. http://www.un.org/esa/

ffd/monterrey/monterreyConsensus.pdf 

(Accessed on 14/2/2016).

UN (2012).  United Nations, Conference 

on Sustainable Development Rio+20, Rio 

de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012. http://

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 

G E N / N 1 1 / 4 7 6 / 1 0 / P D F / N 1 1 4 7 6 1 0 .

pdf?OpenElement (Accessed on 8/2/2016).

UN (2015). United Nations, the Millennium 

Development Goals Report, United Nations, 

New York, 2015. http://www.un.org/

millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/

MDG% 202015%20rev%20(July%201).pdf 

(Accessed 12/2/2016).

UN and LAS (2013). United Nations and 

League of Arab States. The Arab Millennium 

Development Goals Report, Facing Challenges 

and Looking Beyond 2015. http://www.

undp.org/content/dam/rbas/doc/MDGS%20

publications/Arab_MDGR_2013_English.pdf 

(Accessed 20/1/2016).

UN-DESA (2015). Third International 



الهدف 1 ــ الق�شاء على الفقر بجميع اأ�شكاله يف كل مكان

مقا�شد الهدف

1.1

اأينما كانوا بحلول �صنة  2030، وهو ُيقا�س حاليًا  الق�صـاء على الفقـر املدقع للنا�س اأجمعني 

بعـدد الأ�صخا�س الذين يعي�صون باأقل من 1.25 دولر يف اليوم 

2.1

بجميع  الفقر  يعانون  الذين  الأعمار  جميع  من  والأطفال  والن�صاء  الرجال  ن�صبة  تخفي�س 

اأبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية مبقدار الن�صف على الأقل بحلول �صنة  2030

3.1

ا�صتحداث نظم وتدابري حماية اجتماعية مالئمة على ال�صعيد الوطني للجميع وو�صع حدود دنيا لها، وحتقيق تغطية �صحية 

وا�صعة للفقراء وال�صعفاء، بحلول �صنة  2030

4.1

�صمان متّتع جميع الرجال والن�صاء، ول �صيما الفقراء وال�صعفاء منهم، بنف�س احلقوق يف احل�صول على املوارد القت�صادية، 

باأ�صكال  املتعّلقة  احلقوق  من  وغريه  فيها  والت�صّرف  الأرا�صي  ملكية  حق  وعلى  الأ�صا�صية،  اخلدمات  على  ح�صولهم  وكذلك 

امللكية الأخرى، وباملرياث، وباحل�صول على املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة، واخلدمات املالية، مبا يف ذلك 

التمويل املتناهي ال�صغر، بحلول �صنة 2030

5.1

الهزات  من  وغريها  املتطرفة  املناخية  بالظواهر  وتاأّثرها  تعر�صها  من  واحلد  ال�صمود  على  ال�صعيفة  والفئات  الفقراء  قدرة  بناء 

والكـوارث القت�صاديـة والجتماعية والبيئية، بحلول �صنة 2030

1.اأ

كفالة ح�صد موارد كبرية من م�صادر متنوعة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الإمنائي املعّزز، من اأجل تزويد البلدان النامية، 

ول �صيما اأقل البلدان منوًا، مبا يكفيها من الو�صائل التي ميكن التنبوؤ بها من اأجل تنفيذ الربامج وال�صيا�صات الرامية اإىل الق�صاء 

على الفقر بجميع اأبعاده

1.ب

و�صع اأطر �صيا�صاتية �صليمة على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل، ا�صتنادًا اإىل ا�صرتاتيجيات اإمنائية مراعية مل�صالح 

الفقراء ومراعية للمنظور اجلن�صاين، من اأجل ت�صريع وترية ال�صتثمار يف الإجراءات الرامية اإىل الق�صاء على الفقر 

ال فقر
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ملحق:
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نة الهدف 2 ــ الق�شاء على اجلوع وتوفري االأمن الغذائي والتغذية املح�شّ

وتعزيز الزراعة امل�شتدامة

مقا�شد الهدف

1.2

مبن  ال�صعيفة،  والفئات  الفقراء  �صيما  ول  اجلميع،  ح�صول  و�صمان  اجلوع  على  الق�صاء 

ع، على ما يكفيهم من الغذاء املاأمون واملغّذي طوال العام، بحلول �صنة  2030 فيهم الر�صّ

2.2

و�صع نهاية جلميع اأ�صكال �صوء التغذية، بحلول �صنة 2030، مبا يف ذلك حتقيق الأهداف 

املّتفق عليها دوليًا ب�صاأن توّقف النمو والهزال لدى الأطفال دون �صن اخلام�صة، ومعاجلة الحتياجات التغذوية للمراهقات 

والن�صاء احلوامل واملر�صعات وكبار ال�صن، بحلول �صنة 2025

3.2

م�صاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل �صغار منتجي الأغذية، ول �صيما الن�صاء واأفـراد ال�صعوب الأ�صلية واملزارعني الأ�صريني 

الأخـرى  الإنتاج  مـوارد  وعلى  الأرا�صي  على  ح�صولهم  يف  امل�صـاواة  �صمان  خالل  من  ذلك  يف  مبا  وال�صيادين،  والرعـاة 

م�صافة  قيمة  لتحقيق  الفر�س  على  وح�صولهم  الأ�صواق  اإىل  و�صولهم  واإمكانية  املالية  واخلدمات  واملعارف  واملدخالت 

وح�صولهم على فر�س عمل غري زراعية، بحلول �صنة 2030

4.2

�صمان وجود نظم اإنتاج غذائي م�صتدامة، وتنفيذ ممار�صات زراعية مرنة توؤدي اإىل زيادة الإنتاجية واملحا�صيل، وت�صاعد يف 

احلفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ وعلى مواجهة اأحوال الطق�س املتطرفة وحالت 

ن تدريجيًا نوعية الأرا�صي والرتبة، بحلول �صنة 2030 اجلفاف والفي�صانات وغريها من الكوارث، وحت�صِّ

5.2

ذلك  يف  مبا  الربية،  الأنواع  من  بها  يت�صل  وما  الأليفة  واحليوانات  املزروعة  والنباتات  للبذور  اجليني  التنوع  على  احلفاظ 

من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة التي ُتدار اإدارة �صليمة على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل، و�صمان 

الو�صول اإىل املنافع النا�صئة عن ا�صتخدام املوارد اجلينية وما يّت�صل بها من معارف تقليدية وتقا�صمها بعدل واإن�صاف على 

النحو املتفق عليه دوليًا، بحلول �صنة 2020

2.اأ

زيادة ال�صتثمار، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل املعّزز، يف البنى التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية وخدمات 

الإر�صاد الزراعي، ويف تطـوير التكنولوجيـا وبنوك اجلينات النباتيـة واحليوانية من اأجـل تعزيز القدرة الإنتاجيـة الزراعيـة 

يف البلدان النامية، ول �صيما يف اأقل البلدان منوًا

2.ب

الإلغاء  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  العاملية،  الزراعية  الأ�صواق  يف  الت�صوهات  وت�صحيح  التجارة  على  املفرو�صة  القيود  منع 

املوازي جلميع اأ�صكال اإعانات ال�صادرات الزراعية، وجميع تدابري الت�صدير ذات الأثر املماثل، وفقًا لتكليف جولة الدوحة 

الإمنائية

2.ج

يف  الأ�صواق  عن  املعلومات  على  احل�صول  وتي�صري  وم�صتقاتها  الغذائية  ال�صلع  اأ�صواق  اأداء  �صالمة  ل�صمان  تدابري  اعتماد 

الوقت املنا�صب، مبا يف ذلك عن الحتياطيات من الأغذية، وذلك للم�صاعدة على احلد من �صدة تقلب اأ�صعارها

ال جوع
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الهدف 3 ــ �شمان متّتع اجلميع باأمناط عي�ش �شحية وبالرفاهية يف جميع االأعمار

مقا�شد الهدف 

1.3

خف�س الن�صبة العاملية للوفيات النفا�صية اإىل اأقل من 70 حالة وفاة لكل  100.000 مولود 

حي، بحلول �صنة 2030

2.3

التي ميكـن تفاديها بحلول  املواليد والأطفال دون �صن اخلام�صـة  و�صع نهايـة لوفيات 

�صنة 2030، ب�صعي جميع البلدان اإىل بلـوغ هـدف خف�س وفيات املواليد على الأقـل اإىل 12 حالـة وفـاة يف كل 000 1 مولود 

حي، وخف�س وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صـة على الأقل اإىل 25 حالة وفـاة لكـل 000 1 مولود حي

3.3

و�صع نهاية لأوبئة الإيدز وال�صل واملالريا والأمرا�س املدارية املهملة ومكافحة اللتهاب الكبدي الوبائي والأمرا�س املنقولة 

باملياه والأمرا�س املعدية الأخرى، بحلول �صنة 2030

4.3

تخفي�س الوفيات املبكرة الناجمة عن الأمرا�س غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز ال�صحة وال�صالمة 

العقليتني، بحلول �صنة 2030

5.3

تعزيز الوقاية من اإ�صاءة ا�صتعمال املواد، مبا ي�صمل تعاطي املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�صر بال�صحة، وعالج ذلك

6.3

خف�س عدد الوفيات والإ�صابات العاملية الناجمة عن حوادث الطرق اإىل الن�صف، بحلول �صنة  2020

 7.3

واملعلومات  الأ�صرة  تنظيم  خدمات  ذلك  يف  مبا  والإجنابية،  اجلن�صية  ال�صحة  رعاية  خدمات  على  اجلميع  ح�صول  �صمان 

والتوعية اخلا�صة به، واإدماج ال�صحة الإجنابية يف ال�صرتاتيجيات والربامج الوطنية، بحلول �صنة 2030

 8.3

ال�صحية  الرعاية  خدمات  على  واحل�صول  املالية،  املخاطر  من  احلماية  ذلك  يف  مبا  ال�صاملة،  ال�صحية  التغطية  حتقيق 

الأ�صا�صية اجليدة وح�صول اجلميع على الأدوية واللقاحات الأ�صا�صية اجلّيدة والفعالة واملاأمونة واملي�صورة الكلفة

 9.3

احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات والأمرا�س الناجمة عن التعّر�س للمواد الكيميائية اخلطرة وتلّوث الهواء واملاء والرتبة، 

بحلول �صنة 2030

3.اأ

تعـزيـز تنفيذ التفاقيـة الإطاريـة ملنظمـة ال�صحـة العاملية ملكافحـة التبغ يف جميع البلدان، ح�صب القت�صاء

3.ب

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

�شحة جيدة

ورفاه

مقا�ضد اأهداف التنمية امل�ضتدامةامللحق
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املتعلق  التفـاق  ب�صاأن  الدوحة  لإعالن  وفقًا  معقولة،  باأ�صعار  الأ�صا�صية  واللقاحات  الأدوية  على  احل�صول  وتوفري  الأول، 

ال�صتفادة  يف  النامية  البلدان  حق  يوؤكد  الذي  العامة،  وبال�صحة  الفكرية  امللكية  حقوق  من  بالتجارة  املت�صلة  باجلوانب 

بالكامل من الأحكام الواردة يف التفـاق ب�صاأن اجلوانب املت�صلة بالتجـارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باأوجه املرونة 

الالزمة حلماية ال�صحة العامة، ول �صيما العمل من اأجل اإمكانية ح�صول اجلميع على الأدوية

3.ج

زيادة التمويل اإىل حـد كبري يف قطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�صتبقاوؤها يف 

البلدان النامية، وخا�صة يف اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية

3.د

تعزيز قدرات جميع البلدان، ول �صيما البلدان النامية، يف جمال الإنذار املبكر واحلد من املخاطر واإدارة املخاطر ال�صحية 

الوطنية والعاملية

ـ �شمان التعليم اجليد واملن�شف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ش التعّلم مدى احلياة للجميع الهدف 4ـ 

مقا�شد الهدف

1.4

�صمان اأن يتمّتع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدائي وثانوي جماين ومن�صف ونوعي، 

مما يوؤدي اإىل حتقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة، بحلول �صنة 2030

 2.4

النماء  من  جيدة  نوعية  على  احل�صول  فر�س  والفتيان  الفتيات  جلميع  تتاح  اأن  �صمان 

والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل البتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم البتدائي، بحلول �صنة 2030

 3.4

�صمان تكافوؤ فر�س جميع الن�صاء والرجال يف احل�صول على التعليم التقني واملهني والعايل النوعي واملي�صور الكلفة، مبا يف 

ذلك التعليم اجلامعي، بحلول �صنة 2030

 4.4

الزيادة بن�صبة كـبرية يف عدد ال�صباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املنا�صبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، 

للعمل و�صغل وظائف لئقة وممار�صة الأعمال احلرة، بحلول �صنة 2030

 5.4

الق�صاء على التفاوت بني اجلن�صني يف التعليم و�صمان تكافوؤ فر�س الو�صول اإىل جميع م�صتويات التعليم والتدريب املهني 

للفئات ال�صعيفة، مبا يف ذلك لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة وال�صعوب الأ�صلية والأطفال الذين يعي�صون يف اأو�صاع ه�صة، بحلول 

�صنة 2030

 6.4

�صمان اأن يلّم جميع ال�صباب ون�صبة كبرية من الكبار، رجاًل ون�صاء على حد �صواء، بالقراءة والكتابة واحل�صاب، بحلول �صنة 2030

 7.4

�صمان اأن يكت�صب جميع املتعّلمني املعارف واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية امل�صتدامة، مبا يف ذلك، من بني اأمور اأخرى، 

التعليم لتحقيق التنمية امل�صتدامة واّتباع اأ�صاليب العي�س امل�صتدامة، وحقوق الإن�صان، وامل�صاواة بني اجلن�صني، والرتويج لثقافة 

تعليم جيد
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ال�صالم والالعنف، واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير م�صاهمة الثقافة يف التنمية امل�صتدامة، بحلول �صنة 2030

 4.اأ
القائمة  التعليمية  املرافق  م�صتوى  ورفع  والأطفال،  والإعاقة،  اجلن�صني،  بني  الفروق  تراعي  التي  التعليمية  املرافق  بناء 

وتهيئة بيئة تعليمية فعالـة وماأمونة و�صاملة وخالية من العنف للجميع

4.ب

الزيادة بن�صبة كبرية يف عدد املنح املدر�صية املتاحة للبلدان النامية على ال�صعيد العاملي، وخا�صة لأقل البلدان منوًا والدول 

وتكنولوجيا  املهني  التدريب  توفري  ذلك  يف  مبا  العايل،  بالتعليم  لاللتحاق  الأفريقية،  والبلدان  النامية  ال�صغرية  اجلزرية 

املعلومات والت�صالت، والربامج التقنية والهند�صية والعلمية يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول 

�صنة 2020

4.ج

الزيادة بن�صبة كبرية يف عدد املعلمني املوؤهلني، مبا يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، 

وخا�صة يف اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية، بحلول �صنة 2030

الهدف 5 ــ حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني كل الن�شاء والفتيات

مقا�شد الهدف

 1.5

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد الن�صاء والفتيات يف كل مكان

2.5

العامة  املجالني  يف  والفتيات  الن�صاء  جميع  �صد  العنف  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

واخلا�س، مبا يف ذلك الجتار بالب�صر وال�صتغالل اجلن�صي وغري ذلك من اأنواع ال�صتغالل

 3.5 

الق�صاء على جميع املمار�صات ال�صارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج املبكر والزواج الق�صري، وت�صويه الأع�صاء التنا�صلية 

لالإناث )ختان الإناث(

 4.5

التحتية  والبنى  العامة  اخلدمات  توفري  خالل  من  وتقديرها  املنزيل  والعمل  الأجر  مدفوعة  غري  الرعاية  باأعمال  العرتاف 

على  منا�صبًا  ذلك  يكون  ح�صبما  والعائلة،  الأ�صرة  داخل  امل�صوؤولية  تقا�صم  وتعزيز  الجتماعية  احلماية  �صيا�صات  وو�صع 

ال�صعيد الوطني

 5.5

جميع  على  الرجـل  مع  امل�صاواة  قدم  على  للقيـادة  لها  املتاحة  الفر�س  وتكـافوؤ  وفعالة  كاملة  م�صاركة  املراأة  م�صاركة  �صمان 

م�صتويات �صنع القـرار يف احلياة ال�صيا�صيـة والقت�صادية والعامة

 6.5

وفقًا  عليه  املتفق  النحو  على  الإجنابية،  احلقوق  وعلى  والإجنابية  اجلن�صية  ال�صحة  خدمات  على  اجلميع  ح�صول  �صمان 

لربنامج عمل املوؤمتر الدويل لل�صكان والتنمية ومنهاج عمل بيجينغ والوثائق اخلتامية مراجعتهما

م�شاواة بني

اجلن�شني

مقا�ضد اأهداف التنمية امل�ضتدامةامللحق
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5.اأ 

القيام باإ�صالحات لتخويل املراأة حقوقًا مت�صاوية يف املوارد القت�صادية، وكذلك اإمكانية ح�صولها على حق امللكية والت�صّرف 

يف الأرا�صي وغريها من املمتلكات، وعلى اخلدمات املالية واملرياث واملوارد الطبيعية، وفقًا للقوانني الوطنية

 5.ب
تعزيز ا�صتخدام التكنولوجيا التمكينية، وخا�صة تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، من اأجل تعزيز متكني املراأة

 5.ج
اعتماد �صيا�صات �صليمة وت�صريعات قابلة لالإنفاذ وتعزيز ال�صيا�صات والت�صريعات القائمة من هذا القبيل للنهو�س بامل�صاواة 

بني اجلن�صني ومتكني كل الن�صاء والفتيات على جميع امل�صتويات

الهدف 6 ــ �شمان توافر املياه وخدمات ال�شرف ال�شحي واإدارتها امل�شتدامة للجميع

مقا�شد الهدف

 1.6

واملي�صورة  املاأمونة  ال�صرب  مياه  على  من�صف  ب�صكل  اجلميع  ح�صول  هدف  حتقيق 

الكلفة، بحلول �صنة 2030

 2.6

حتقيق هدف ح�صول اجلميع على خـدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحيـة ب�صكـل 

منا�صب ومن�صف وو�صـع نهاية للتغـوط يف العـراء، واإيـالء اهتمـام خـا�س لحتياجـات الن�صـاء والفتيـات ومن يعي�صـون 

يف اأو�صـاع ه�صـة، بحلـول �صنة 2030

 3.6

اأدنى  اإلقاء النفايات واملواد الكيميائية اخلطرة وتقليل ت�صّربها اإىل   حت�صني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف 

حد، وخف�س ن�صبة مياه املجاري غري املعاجلة اإىل الن�صف، وزيادة اإعادة التدوير واإعادة ال�صتخدام املاأمونة بن�صبة كبرية 

على ال�صعيد العاملي، بحلول �صنة 2030

 4.6

زيادة كفاءة ا�صتخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة كبرية و�صمان �صحب املياه العذبة واإمداداتها على نحو م�صتدام من 

اأجل معاجلة �صح املياه، واحلد بدرجة كبرية من عدد الأ�صخا�س الذين يعانون من ندرة املياه، بحلول �صنة 2030

 5.6

العابر للحدود ح�صب القت�صاء،  التعاون  املياه على جميع امل�صتويات، مبا يف ذلك من خالل  املتكاملة ملوارد  الإدارة  تنفيذ 

بحلول �صنة 2030

 6.6

املياه  وطبقات  والأنهار  الرطبة  والأرا�صي  والغابات  اجلبال  ذلك  يف  مبا  باملياه،  املت�صلة  الإيكولوجية  النظم  وترميم  حماية 

اجلوفية والبحريات، بحلول �صنة 2020

6.اأ 

تو�صيع نطاق التعاون الدويل ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية يف جمال الأن�صطة والربامج املتعلقة باملياه وال�صرف 

 مياه نظيفة

ونظافة �شحية
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ال�صحي، مبا يف ذلك جمع املياه، واإزالة ملوحتها، وكفاءة ا�صتخدامها، ومعاجلة املياه العادمة، وتكنولوجيات اإعادة التدوير 

واإعادة ال�صتعمال، بحلول �صنة 2030

 6.ب
دعم وتعزيز م�صاركة املجتمعات املحلية يف حت�صني اإدارة املياه وال�صرف ال�صحي

 الهدف 7 ــ �شمان ح�شول اجلميع بتكلفة مي�شورة على خدمات

الطاقة احلديثة املوثوقة وامل�شتدامة

مقا�شد الهدف

1.7 
بحلول  املوثوقة،  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  مي�صورة  بكلفة  اجلميع  ح�صول  �صمان 

�صنة 2030

2.7

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

3.7 
م�صاعفة املعدل العاملي للتح�صن يف كفاءة ا�صتخدام الطاقة، بحلول �صنة 2030

 7.اأ
اإىل بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك تلك املتعّلقة بالطاقة  اأجل تي�صري الو�صول  التعاون الدويل من  تعزيز 

البنى  يف  ال�صتثمار  وت�صجيع  والأنظف،  املتقدمة  الأحفوري  الوقود  وتكنولوجيا  الطاقة  ا�صتخدام  يف  والكفاءة  املتجددة، 

التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول �صنة 2030

 7.ب
للجميع  وامل�صتدامة  احلديثة  الطاقة  خدمات  تقدمي  اأجل  من  التكنولوجيا  م�صتوى  وحت�صني  التحتية  الُبنى  نطاق  تو�صيع 

اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية، والبلدان النامية غري ال�صاحلية، وفقًا  يف البلدان النامية، وخا�صة يف 

لربامج الدعم اخلا�صة بكل منها على حدة، بحلول �صنة 2030

الهدف 8 ــ تعزيز النمو االقت�شادي املطرد وال�شامل للجميع وامل�شتدام، وتاأمني العمالة 

الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع

مقا�شد الهدف

1.8 
احلفاظ على النمو القت�صادي الفردي وفقًا للظروف الوطنية، وخا�صة على منو الناجت 

املحلي الإجمايل بن�صبة 7 يف املئة على الأقل �صنويًا يف اأقل البلدان منوًا

2.8 
حتقيق م�صتويات اأعلى من الإنتاجية القت�صادية من خالل التنويع، والرتقاء مب�صتوى 

التكنولوجيا، والبتكار، مبا يف ذلك من خالل الرتكيز على القطاعات املت�صمة بالقيمة امل�صافة العالية والكثيفة العمالة

طاقة متجددة

باأ�شعار معقولة

 عمل الئق

ومنو اقت�شادي

مقا�ضد اأهداف التنمية امل�ضتدامةامللحق
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3.8 
احلرة،  الأعمال  ومبا�صرة  الالئق،  العمل  وفر�س  الإنتاجية،  الأن�صطة  تدعم  والتي  التنمية  نحو  املوجهة  ال�صيا�صات  تعزيز 

واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر  املتناهية  امل�صاريع  على  الر�صمي  الطابع  اإ�صفاء  على  وت�صجع  والبتكار،  الإبداع  على  والقدرة 

احلجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احل�صول على اخلدمات املالية

4.8 
حت�صني الكفاءة يف ا�صتخدام املوارد العاملية يف جمال ال�صتهالك والإنتاج، تدريجيًا، حتى �صنة 2030، وال�صعي اإىل ف�صل 

النمو القت�صادي عن التدهـور البيئي، وفقًا لالإطار الع�صري للربامج ب�صاأن ال�صتهالك والإنتاج امل�صتدامني، مع ا�صطالع 

البلدان املتقدمة النمو بدور الريادة

5.8 
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع الن�صاء والرجال، مبا يف ذلك ال�صباب والأ�صخا�س ذوو الإعاقة، 

وتكافوؤ الأجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول �صنة 2030

6.8 
احلد بدرجة كبرية من ن�صبة ال�صباب غري امللتحقني بالعمالة اأو التعليم اأو التدريب، بحلول �صنة 2020

7.8 
وا�صتئ�صال  حظر  ول�صمان  بالب�صر  والجتار  املعا�صر  الرق  واإنهاء  ال�صخرة  اأعمال  على  للق�صاء  وفعالة  فورية  تدابري  اتخاذ 

بحلول  اأ�صكاله،  بجميع  الأطفال  عمل  واإنهاء  كجنود،  وا�صتخدامهم  جتنيدهم  ذلك  يف  مبا  الأطفال،  عمل  اأ�صكال  اأ�صواأ 

�صنة 2025

8.8 
املهاجرات،  وخا�صة  املهاجرون،  العمال  فيهم  مبن  العمال،  جلميع  واآمنة  �صاملة  عمل  بيئة  وتعزيز  العمل  حقوق  حماية 

والعاملون يف الوظائف غري امل�صتقرة

9.8 
و�صع وتنفيذ �صيا�صات تهدف اإىل تعزيز ال�صياحة امل�صتدامة التي توفر فر�س العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية، بحلول 

�صنة 2030

10.8 
التاأمني  وخدمات  واملالية  امل�صرفية  اخلدمات  على  احل�صول  اإمكانية  ت�صجيع  على  املحلية  املالية  املوؤ�ص�صات  قدرة  تعزيز 

للجميع، وتو�صيع نطاقها

 8.اأ
زيادة دعم املعونة من اأجل التجارة للبلدان النامية، وخا�صة اأقل البلدان منوًا، مبا يف ذلك من خالل الإطار املتكامل املعزز 

للم�صاعدة التقنية املت�صلة بالتجارة اإىل اأقل البلدان منوًا

 8.ب
العمل  منظمة  عن  ال�صادر  العمل  فر�س  لتوفري  العاملي  امليثاق  وتنفيذ  ال�صباب  لت�صغيل  عاملية  ا�صرتاتيجية  وتفعيل  و�صع 

الدولية، بحلول �صنة 2020
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ـ اإقامة بنى حتتية قادرة على ال�شمود، وحتفيز الت�شنيع ال�شامل للجميع وامل�شتدام،  الهدف 9ـ 

وت�شجيع االبتكار

مقا�شد الهدف

1.9 
اإقامة بنى حتتية جيدة النوعية وموثوقة وم�صتدامة وقادرة على ال�صمود، مبا يف ذلك 

البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية القت�صادية ورفاه الإن�صان، مع 

ُبل و�صول اجلميع اإليها بكلفة مي�صورة وعلى قدم امل�صاواة الرتكيز على تي�صري �صُ

2.9 
ويف  العمالة  يف  ال�صناعة  ح�صة  يف   2030 �صنة  بحلول  كبرية  زيادة  وحتقيق  وامل�صتدام،  للجميع  ال�صامل  الت�صنيع  ترويج 

الناجت املحلي الإجمايل، مبا يتما�صى مع الظروف الوطنية، وم�صاعفة ح�صتها يف البلدان الأقل منوًا

3.9 
اخلدمات  على  النامية،  البلدان  يف  �صيما  ول  امل�صاريع،  و�صائر  احلجم  ال�صغرية  ال�صناعية  امل�صاريع  ح�صول  فر�س  زيادة 

املالية، مبا يف ذلك الئتمانات املي�صورة، واإدماجها يف �صال�صل القيمة والأ�صواق

3.9 
ا�صتخدام  كفـاءة  زيادة  مع  ا�صتدامتها،  حتقيق  اأجـل  من   2030 �صنة  بحلـول  ال�صناعـات  وحتديث  التحتية  البنى  حت�صني 

باتخاذ  البلدان  جميع  قيام  ومع  بيئيًا،  وال�صليمة  النظيفة  ال�صناعية  والعمليـات  التكنولوجيات  اعتماد  وزيادة  املوارد 

اإجراءات وفقًا لقدراتها

5.9 
تعزيز البحث العلمي وحت�صني القدرات التكنولوجية يف القطاعات ال�صناعية يف جميع البلدان، ول �صيما البلدان النامية، 

البحث والتطوير لكل  العاملني يف جمال  مبا يف ذلك، بحلول �صنة 2030، ت�صجيع البتكار وحتقيق زيادة كبرية يف عدد 

مليون �صخ�س، وزيادة اإنفاق القطاعني العامة واخلا�س على البحث والتطوير

  9.اأ
املايل  الدعم  حت�صني  خالل  من  النامية  البلدان  يف  ال�صمود  على  والقـادرة  امل�صتدامة  التحتية  البنى  تطويـر  تي�صري 

اجلزرية  والدول  ال�صاحلية،  غري  النامية  والبلدان  منوًا،  البلدان  واأقل  الأفريقية،  للبلدان  املقدم  والتقني  والتكنولوجي 

ال�صغرية النامية

 9.ب
دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث والبتكار يف البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة موؤاتية من 

حيث ال�صيا�صات للتنويع ال�صناعي واإ�صافة قيمة اإىل ال�صلع الأ�صا�صية بني اأمور اأخرى

 9.ج
حتقيق زيادة كبرية يف فر�س احل�صول على تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، وال�صعي اإىل توفري فر�س الو�صـول ال�صامـل 

واملي�صور اإىل �صبكـة الإنرتنت يف اأقل البلدان منوًا، بحلول �صنة 2020

�شناعة وابتكار

وبنى حتتية

مقا�ضد اأهداف التنمية امل�ضتدامةامللحق
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الهدف 10 ــ احلد من اأوجه عدم امل�شاواة داخل البلدان ويف ما بينها

مقا�شد الهدف

1.10 
التو�صل تدريجيًا اإىل حتقيق منو الدخل ودعم ا�صتمرار ذلك النمو لأدنى 40 يف املئة من 

ال�صكان مبعدل اأعلى من املعدل املتو�صط الوطني، بحلول �صنة 2030

2.10 
متكني وتعزيز الإدماج الجتماعي والقت�صادي وال�صيا�صي للجميع، بغ�س النظر عن 

ال�صن اأو اجلن�س اأو الإعاقة اأو العرق اأو الإثنية اأو الأ�صل اأو الدين اأو الو�صع القت�صادي اأو غري ذلك، بحلول �صنة 2030

3.10 
�صمان تكافوؤ الفر�س واحلد من اأوجه عدم امل�صاواة يف النتائج، مبا يف ذلك من خالل اإزالة القوانني وال�صيا�صات واملمار�صات 

التمييزية، وتعزيز الت�صريعات وال�صيا�صات والإجراءات املالئمة يف هذا ال�صدد

4.10 
اعتماد �صيا�صات، ول �صيما ال�صيا�صات املالية و�صيا�صات الأجور واحلماية الجتماعية، وحتقيق قدر اأكرب من امل�صاواة تدريجيًا

5.10 
حت�صني تنظيم ور�صد الأ�صواق واملوؤ�ص�صات املالية العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

6.10 
�صمان تعزيز متثيل البلدان النامية واإ�صماع �صوتها يف عملية �صنع القرار يف املوؤ�ص�صات القت�صادية واملالية الدولية العاملية، 

من اأجل حتقيق املزيد من الفعالية وامل�صداقية وامل�صاءلة وال�صرعية للموؤ�ص�صات

7.10 
تي�صري هجرة وتنقل الأ�صخا�س على نحو منظم واآمن ومنتظم ومت�صم بامل�صوؤولية، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ �صيا�صات 

الهجرة املخطط لها والتي تت�صم بح�صن الإدارة

 10.اأ
تنفيذ مبداأ املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية للبلدان النامية، وخا�صة اأقل البلدان منوًا، مبا يتما�صى مع اتفاقات منظمة التجارة 

العاملية

 10.ب
اإىل الدول التي هي باأم�س  ت�صجيع امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية والتدفقات املالية، مبا يف ذلك ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، 

غري  النامية  والبلدان  النامية،  ال�صغرية  اجلزرية  والدول  الأفريقية،  والبلدان  منوًا،  البلدان  اأقل  �صيما  ول  اإليها،  احلاجة 

ال�صاحلية، وفقًا خلططها وبراجمها الوطنية

 10.ج
خف�س تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين اإىل اأقل من 3 يف املئة، واإلغاء قنوات التحويالت املالية التي تربو تكاليفها على 

5 يف املئة، بحلول �صنة 2030

احلّد من اأوجه

عدم امل�شاواة
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الهدف 11 ــ جعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية �شاملة واآمنة وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة

مقا�شد الهدف

1.11 
ومي�صورة،  وماأمونة  مالئمة  اأ�صا�صية  وخدمات  م�صاكن  على  اجلميع  ح�صول  �صمان 

ورفع م�صتوى الأحياء الفقرية، بحلول �صنة 2030

2.11 
وي�صهـل  الكلفـة  ومي�صـورة  ماأمونة  نقـل  نظم  اإىل  اجلميع  و�صول  اإمكانيـة  توفري 

الو�صول اإليها وم�صتدامة، وحت�صني ال�صالمة على الطرق، ول �صيما من خالل تو�صيع نطاق النقـل العامة، مع اإيالء اهتمام 

وكبـار  الإعاقـة  ذوي  والأ�صخـا�س  والأطفـال  والن�صـاء  ه�صـة  ظروف  يف  يعي�صون  الذين  الأ�صخا�س  لحتياجـات  خـا�س 

ال�صن، بحلول �صنة 2030

3.11

البلدان  تعزيز التو�صع احل�صري ال�صامل للجميع وامل�صتدام، والقدرة على تخطيط واإدارة امل�صتوطنات الب�صرية يف جميع 

على نحو قائم على امل�صاركة ومتكامل وم�صتدام، بحلول �صنة 2030

4.11 
تعزيز اجلهود الرامية اإىل حماية و�صون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي

5.11 
اإىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد الأ�صخا�س املت�صررين، وحتقيق انخفا�س كبري يف اخل�صائر القت�صادية  التقليل 

مع  باملياه،  املت�صلة  الكوارث  ذلك  يف  مبا  الكوارث،  ب�صبب  حتدث  التي  العاملي  الإجمايل  املحلي  بالناجت  املت�صلة  املبا�صرة 

الرتكيز على حماية الفقراء والأ�صخا�س الذين يعي�صون يف اأو�صاع ه�صة، بحلول �صنة 2030

6.11 
نفايات  واإدارة  الهواء  لنوعية  خا�س  اهتمام  اإيالء  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  للمدن،  الفردي  ال�صلبي  البيئي  الأثر  من  احلد 

البلديات وغريها، بحلول �صنة 2030

7.11 
توفري �صبل ا�صتفادة اجلميع من م�صاحات خ�صراء واأماكن عامة، ماأمونة و�صاملة للجميع وميكن الو�صول اإليها، ول �صيما 

بالن�صبة للن�صاء والأطفال وكبار ال�صن والأ�صخا�س ذوي الإعاقة، بحلول �صنة 2030

 11.اأ
دعم الروابط الإيجابية القت�صادية والجتماعية والبيئيـة بني املناطق احل�صرية واملناطق املحيطة بها واملناطق الريفية، 

من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية

 11.ب
وتنفـذ  تعتمد  التي  الب�صرية  وامل�صتوطنـات  املدن  عـدد  يف  كبرية  بن�صبـة  الزيادة  على   ،2020 �صنة  بحلول  العمل 

من  والتخفيف  املوارد،  ا�صتخدام  يف  الكفاءة  وحتقيق  اجلميـع،  �صمـول  اأجـل  من  متكاملة  وخططًا  �صيا�صات 

تاأثريات تغري املنـاخ والتكيف معها، والقدرة على ال�صمود يف مواجهـة الكوارث، وو�صع وتنفيذ الإدارة ال�صموليـة 

للفرتة  الكوارث  خماطر  من  للحـد  �صينـداي  اإطـار  مع  يتمـا�صى  مبـا  امل�صتويات،  جميع  على  الكوارث  ملخاطـر 

2030-2015

 مدن وجمتمعات

م�شتدامة
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 11.ج
ال�صمود  على  والقادرة  امل�صتدامة  املباين  اإقامة  يف  والتقنية،  املالية  امل�صاعدة  خالل  من  ذلك  يف  مبا  منوًا،  البلدان  اأقل  دعم 

با�صتخدام املواد املحلية

الهدف 12 ــ �شمان وجود اأمناط ا�شتهالك واإنتاج م�شتدامة

مقا�شد الهدف

1.12 
جميع  قيام  مع  امل�صتدامني،  والإنتاج  ال�صتهالك  لربامج  الع�صري  الإطار  تنفيذ 

مراعاة  مع  الريادة،  دور  النمو  املتقدمة  البلدان  وتويل  اإجراءات  باتخاذ  البلدان 

م�صتوى التنمية يف البلدان النامية وقدراتها

2.12 
حتقيق الإدارة امل�صتدامة وال�صتخدام الكفوؤ للموارد الطبيعية، بحلول �صنة 2030

3.12 
وتقلي�س  وامل�صتهلك،  بالتجزئة  البيع  م�صتوى  على  الن�صف  اإىل  العاملية  الغذائية  النفايات  من  الفردي  الن�صيب  تخفي�س 

خ�صائر الأغذية يف مراحل الإنتاج و�صال�صل الإمداد، مبا يف ذلك خ�صائر ما بعد احل�صاد، بحلول �صنة 2030

4.12 
واحلد  عليها،  املتفق  الدولية  لالأطر  وفقًا  عمرها،  دورة  طوال  والنفايات  الكيميائية  للمواد  بيئيًا  ال�صليمة  الإدارة  حتقيق 

الإن�صان  �صحة  على  ال�صارة  اآثارها  من  حد  اأدنى  اإىل  التقليل  اأجل  من  والرتبة  واملاء  الهواء  يف  اإطالقها  من  كبرية  بدرجة 

والبيئة، بحلول �صنة 2020

5.12 
احلد ب�صكل كبري من اإنتاج النفايات، من خالل التجنب والتقليل واإعادة التدوير واإعادة ال�صتعمال، بحلول �صنة 2030

6.12 
ت�صجيع ال�صركات، ول �صيما ال�صركات الكبرية وعرب الوطنية، على اعتماد ممار�صات م�صتدامة، واإدراج معلومات ال�صتدامة 

يف دورة تقدمي تقاريرها

7.12 
تعزيز ممار�صات امل�صرتيات العامة امل�صتدامة، وفقًا لل�صيا�صات والأولويات الوطنية

8.12 
�صمان اأن تتوافر للنا�س يف كل مكان املعلومات ذات ال�صلة والوعي بالتنمية امل�صتدامة واأمناط العي�س يف وئام مع الطبيعة، 

بحلول �صنة 2030

 12.اأ
والإنتـاج  ال�صتهـالك  اأمناط  حتقيق  نحـو  قدما  للم�صي  والتكنولوجيـة  العلميـة  قدراتهـا  لتعزيـز  الناميـة  البلـدان  دعم 

الأكـرث ا�صتدامـة

ا�شتهالك

واإنتاج م�شوؤوالن
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 12.ب
الثقافة  وتعزز  العمل  فر�س  توفر  التي  امل�صتدامة  ال�صياحة  على  امل�صتدامة  التنمية  تاأثريات  لر�صد  اأدوات  وتنفيذ  و�صع 

واملنتجات املحلية

 12.ج
الت�صوهات  اإزالة  طريق  عن  امل�صرف،  ال�صتهالك  على  ت�صجع  والتي  بالكفاءة  املت�صمة  غري  الأحفوري  الوقود  اإعانات  تر�صيد 

ال�صوقية وفقًا للظروف الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق اإعادة هيكلة ال�صرائب والتخل�س التدريجي من الإعانات ال�صارة، 

اخلا�صة  والظروف  الحتياجات  كامل  نحو  على  ال�صيا�صات  تلك  يف  تراعى  اأن  على  البيئية،  اآثارها  لعك�س  وجدت،  حيثما 

الفقراء  حماية  يكفل  نحو  وعلى  تنميتها،  من  تنال  قد  التي  ال�صارة  الآثار  من  حد  اأدنى  اإىل  والتقليل  النامية،  للبلدان 

واملجتمعات املحلية املت�صررة.

الهدف 13 ــ اتخاذ اإجراءات عاجلة للت�شدي لتغري املناخ واآثاره*

مقا�شد الهدف

1.13 
باملناخ  املرتبطة  الأخطار  مواجهة  يف  والتكيف  ال�صمود  على  والقدرة  املرونة  تعزيز 

والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان

2.13 
على  والتخطيط  وال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  يف  املناخ  بتغري  املتعلقة  التدابري  اإدماج 

ال�صعيد الوطني

3.13 
حت�صني التعليم ورفع الوعي والقدرات الب�صرية واملوؤ�ص�صية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، واحلد من اأثره والإنذار 

املبكر به

 13.اأ
تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغري املناخ من التزام بهدف 

التعبئة امل�صرتكة ملبلغ قدره 100 بليون دولر �صنويًا بحلول �صنة 2020 من جميع امل�صادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، 

يف �صياق اإجراءات التخفيف املجدية و�صفافية التنفيذ، وجعل ال�صندوق الأخ�صر للمناخ يف حالة ت�صغيل كامل عن طريق 

تزويده براأ�س املال يف اأقرب وقت ممكن

 13.ب
تعزيز اآليات حت�صني م�صتوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف اأقل البلدان منوًا، والدول اجلزرية 

ال�صغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على الن�صاء وال�صباب واملجتمعات املحلية واملهم�صة

 عمل

مناخي
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م�شتدام  نحو  على  وا�شتخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ  ــ   14 الهدف 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة

مقا�شد الهدف

1.14 
الأن�صطة  من  �صيما  ول  كبرية،  بدرجة  منه  واحلد  اأنواعه  بجميع  البحري  التلوث  منع 

الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري وتلوث املغذيات، بحلول �صنة 2025

2.14 
اأجل  من  وحمايتها،  م�صتدام  نحو  على  وال�صاحلية  البحرية  الإيكولوجية  النظم  اإدارة 

لإعادة  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  ال�صمود،  على  قدرتها  تعزيز  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  كبرية،  �صلبية  اآثار  حدوث  جتنب 

اإحيائها من اأجل حتقيق ال�صحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول �صنة 2020

3.14

تقليل حتم�س املحيطات اإىل اأدنى حد ومعاجلة اآثاره، مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي على جميع امل�صتويات

4.14 
تنظيم ال�صيد على نحو فعال، واإنهاء ال�صيد املفرط وال�صيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم وممار�صات ال�صيد 

املدمرة، وتنفيذ خطط اإدارة قائمة على العلم، من اأجل اإعادة املخزونات ال�صمكية اإىل ما كانت عليه يف اأقرب وقت ممكن، 

البيولوجية،  خ�صائ�صها  حتدده  ملا  وفقًا  م�صتدامة  غلة  اأق�صى  اإنتاج  تتيح  اأن  ميكن  التي  امل�صتويات  اإىل  الأقل  على  لت�صل 

بحلول �صنة 2020

5.14

اأف�صل  اإىل  وا�صتنادًا  والدويل  الوطني  القانون  مع  يت�صق  مبا  والبحرية،  ال�صاحلية  املناطق  من  الأقل  على  املئة  يف   10 حفظ 

املعلومات العلمية املتاحة، بحلول �صنة 2020

6.14 
اأ�صكال الإعانات املقدمة مل�صائد الأ�صماك التي ت�صهم يف الإفراط يف قدرات ال�صيد ويف ال�صيد املفرط، واإلغاء  حظر بع�س 

الإعانات التي ت�صاهم يف �صيد الأ�صماك غري امل�صروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، والإحجام عن ا�صتحداث اإعانات جديدة 

من هذا القبيل، مع الت�صليم باأن املعاملة اخلا�صة والتف�صيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية واأقل البلدان منوًا ينبغي اأن 

تكون جزءًا ل يتجزاأ من مفاو�صات منظمة التجارة العاملية ب�صاأن الإعانات مل�صائد الأ�صماك، بحلول �صنة 2020

7.14 
زيادة الفوائد القت�صادية للدول اجلزرية ال�صغرية النامية واأقل البلدان منوًا من ال�صتخدام امل�صتدام للموارد البحرية، مبا 

يف ذلك من خالل الإدارة امل�صتدامة مل�صائد الأ�صماك، ومزارع تربية الأحياء املائية، وال�صياحة، بحلول �صنة 2030

 14.اأ
الأوقيانوغرافية  اللجنة  معايري  مراعاة  مع  البحرية،  التكنولوجيا  ونقل  البحث،  قدرات  وتطوير  العلمية،  املعارف  زيادة 

وتعزيز  املحيطات،  �صحة  حت�صني  اأجل  من  البحرية،  التكنولوجيا  بنقل  املتعلقة  التوجيهية  ومبادئها  الدولية  احلكومية 

اإ�صهام التنوع البيولوجي البحري يف تنمية البلدان النامية، ول �صيما الدول اجلزرية ال�صغرية النامية واأقل البلدان منوًا

 14.ب
توفري اإمكانية و�صول �صغار ال�صيادين احلرفيني اإىل املوارد البحرية والأ�صواق

احلياة

حتت املاء
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 14.ج
تعزيز حفظ املحيطات ومواردها وا�صتخدامها ب�صكل م�صتدام عن طريق تنفيذ القانون الدويل ب�صيغته الواردة يف اتفاقية 

الأمم املتحدة لقانون البحار التي ت�صع الإطار القانوين حلفظ املحيطات ومواردها وا�صتخدامها على نحو م�صتدام، كما ت�صري 

اإىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة “امل�صتقبل الذي ن�صبو اإليه”

نحو  على  ا�شتخدامها  وتعزيز  وترميمها  الربية  االإيكولوجية  النظم  حماية  ــ   15 الهدف 

االأرا�شي  تدهور  ووقف  الت�شحر،  ومكافحة  م�شتدام،  نحو  على  الغابات  واإدارة  م�شتدام، 

وعك�ش م�شاره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

مقا�شد الهدف

1.15 
�صمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية الربية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية 

وخدماتها، ول �صيما الغابات والأرا�صي الرطبة واجلبال والأرا�صي اجلافة، و�صمان ا�صتخدامها 

على نحو م�صتدام، وذلك وفقًا لاللتزامات مبوجب التفاقات الدولية، بحلول �صنة 2020

2.15 
تعزيز تنفيذ الإدارة امل�صتدامة جلميع اأنواع الغابات، ووقف اإزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة وحتقيق زيادة كبرية 

يف ن�صبة زرع الغابات واإعادة زرع الغابات على ال�صعيد العاملي، بحلول �صنة 2020

3.15 
مكافحة الت�صحر، وترميم الأرا�صي والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك الأرا�صي املت�صررة من الت�صحر واجلفاف والفي�صانات، 

وال�صعي اإىل حتقيق عامل خال من ظاهرة تدهور الأرا�صي، بحلول �صنة 2030

4.15 
�صمان حفظ النظم الإيكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من اأجل تعزيز قدرتها على توفري املنافع التي ل 

غنى عنها لتحقيق التنمية امل�صتدامة، بحلول �صنة 2030

5.15 
اتخاذ اإجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول �صنة 2020، 

دة ومنع انقرا�صها بحماية الأنواع املهدَّ

 6.15

تعزيز التقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدام املوارد اجلينية، وتعزيز �صبل الو�صول اإىل تلك املوارد، على 

النحو املتفق عليه دوليًا

7.15 
اتخاذ اإجراءات عاجلة لوقف ال�صيد غري امل�صروع لالأنواع املحمية من النباتات واحليوانات والجتار فيها، والت�صدي ملنتجات 

الأحياء الربية غري امل�صروعة، على م�صتويي العر�س والطلب على ال�صواء

8.15 
اتخاذ تدابري ملنع اإدخال الأنواع الغريبة الغازية اإىل النظم الإيكولوجية الربية واملائية وتقليل اأثر ذلك اإىل حد كبري، ومراقبة 

الأنواع ذات الأولوية اأو الق�صاء عليها، بحلول �صنة 2020 

احلياة

على الرّب
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9.15 
الإمنائية،  والعمليات  واملحلي،  الوطني  التخطيط  عمليات  يف  البيولوجي  والتنوع  الإيكولوجية  النظم  قيم  اإدماج 

وا�صرتاتيجيات احلد من الفقر، واحل�صابات، بحلول �صنة 2020

 15.اأ
ح�صد املوارد املالية من جميع امل�صادر وزيادتها زيادة كبرية بغر�س حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية وا�صتخدامها 

ا�صتخدامًا م�صتدامًا

 15.ب
ح�صد موارد كبرية من جميع امل�صادر وعلى جميع امل�صتويات بغر�س متويل الإدارة امل�صتدامة للغابات وتوفري ما يكفي من 

احلوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة، مبا يف ذلك حفظ الغابات واإعادة حتريجها

 15.ج
ت�صمل  بو�صائل  وذلك  بها،  والجتار  املحمية  لالأنواع  امل�صروع  غري  ال�صيد  مكافحة  اإىل  الرامية  للجهود  العاملي  الدعم  تعزيز 

زيادة قدرات املجتمعات املحلية على ال�صعي اإىل احل�صول على فر�س ك�صب الرزق امل�صتدامة

ة التي ت�شمل اجلميع بهدف التنمية امل�شتدامة، وتوفري احل�شول  الهدف 16ـ ـ تعزيز املجتمعات امُل�شاملمِ

على العدالة للجميع، وبناء موؤ�ش�شات فعالة وم�شوؤولة وت�شمل اجلميع على امل�شتويات كافة

مقا�شد الهدف

1.16 
احلد بدرجة كبرية من جميع اأ�صكال العنف وما يت�صل به من معدلت الوفيات يف كل مكان

2.16 
اإنهاء اإ�صاءة معاملة الأطفال وا�صتغاللهم والجتار بهم وجميع اأ�صكال العنف والتعذيب 

�صدهم

3.16 
تعزيز �صيادة القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل و�صمان تكافوؤ فر�س و�صول اجلميع اإىل العدالة

4.16 
احلد بقدر كبري من التدفقات غري امل�صروعة لالأموال والأ�صلحة، وتعزيز ا�صرتداد الأ�صول امل�صروقة واإعادتها ومكافحة جميع 

اأ�صكال اجلرمية املنظمة، بحلول �صنة 2030

5.16 
احلد بدرجة كبرية من الف�صاد والر�صوة بجميع اأ�صكالهما

6.16 
اإن�صاء موؤ�ص�صات فعالة و�صفافة وخا�صعة للم�صاءلة على جميع امل�صتويات

7.16 
�صمان اتخاذ القرارات على نحو م�صتجيب لالحتياجات و�صامل وت�صاركي ومتثيلي على جميع امل�صتويات

�شالم وعدل

وموؤ�ش�شات قوية
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8.16 
تو�صيع وتعزيز م�صاركة البلدان النامية يف موؤ�ص�صات احلوكمة العاملية

9.16 
توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك ت�صجيل املواليد، بحلول �صنة 2030

10.16 
�صمان و�صول اجلمهور اإىل املعلومات وحماية احلريات الأ�صا�صية، وفقًا للت�صريعات الوطنية والتفاقات الدولية

 16.اأ
تعزيز املوؤ�ص�صات الوطنية ذات ال�صلة، بو�صائل منها التعاون الدويل، �صعيًا لبناء القدرات على جميع امل�صتويات، ول �صيما 

يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة الإرهاب واجلرمية

 16.ب
تعزيز واإنفاذ القوانني وال�صيا�صات غري التمييزية لتحقيق التنمية امل�صتدامة

الهدف 17 ــ تعزيز و�شائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من اأجل التنمية امل�شتدامة

مقا�شد الهدف

ال�شوؤون املالية

 1.17

النامية،  البلدان  اإىل  الدويل  الدعم  املوارد املحليـة، بو�صائل ت�صمل تقدمي  تعزيز تعبئة 

لتح�صني القدرات املحلية يف جمال حت�صيل ال�صرائب وغريها من الإيرادات

2.17 
التزام  ذلك  يف  مبا  كاماًل،  تنفيذًا  الر�صمية  الإمنائية  امل�صاعدة  جمال  يف  التزاماتها  بتنفيذ  النمو  املتقدمة  البلدان  قيام 

الإمنائية  للم�صاعدة  الإجمايل  القومي  دخلهـا  من  املئة  يف   0.7 ن�صبة  تخ�صي�س  هدف  ببلوغ  البلدان  تلك  من  العديد 

الإجمايل  القومي  الدخل  من  املئة  يف  و0.20   0.15 بني  ترتاوح  ن�صبة  وتخ�صي�س  النامية،  البلدان  اإىل  املقدمة  الر�صمية 

ع مقدمو امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية على النظر يف اإمكانية  للم�صاعـدة الإمنائية الر�صمية لأقـل البلدان منـوًا، وي�صجَّ

الإمنائيـة  للم�صاعـدة  الإجمـايل  القـومي  الناجت  من  الأقـل  على  املئة  يف   0.20 تخ�صي�س  يف  يتمثل  هـدف  و�صع 

الر�صمية لأقل البلدان منوًا

3.17 
ح�صد موارد مالية اإ�صافية من م�صادر متعددة من اأجل البلدان النامية

4.17 
م�صاعدة البلدان النامية يف حتقيق القدرة على حتمل الديون على املدى الطويل من خالل ال�صيا�صات املن�صقة الرامية اإىل 

تعزيز متويل الديون وتخفيف اأعباء الديون واإعادة هيكلتها، ح�صب القت�صاء، ومعاجلة م�صاألة الديون اخلارجية للبلدان 

الفقرية املثقلة بها لإخراجها من حالة املديونية احلرجة

5.17 
اعتماد نظم لت�صجيع ال�صتثمار لأقل البلدان منوًا وتنفيذها

�شراكات

لتحقيق االأهداف

مقا�ضد اأهداف التنمية امل�ضتدامةامللحق
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التكنولوجيا

6.17 
يتعلق  ما  يف  الثالثي،  والتعاون  اجلنوب،  بلدان  وبني  واجلنوب،  ال�صمال  بني  والدويل  الإقليمي  التعاون  تعزيز 

ت�صمل  بو�صائل  عليها،  متفق  �صروط  وفق  املعارف  تبادل  وتعزيز  اإليها،  والو�صول  والبتكار  والتكنولوجيا  بالعلوم 

لتي�صري  عاملية  اآلية  خالل  ومن  املتحدة،  الأمم  م�صتوى  على  ول�صيما  القائمة،  الآليات  بني  فيما  التن�صيق  حت�صني 

جيا لو لتكنو ا

7.17 
تعزيز تطوير تكنولوجيات �صليمة بيئيًا ونقلها وتعميمها ون�صرها اإىل البلدان النامية ب�صروط مواتية، مبا يف ذلك ال�صروط 

الت�صاهلية والتف�صيلية، وذلك على النحو املتفق عليه

8.17 
التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا واآلية بناء القدرات يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والبتكار ل�صالح اأقل البلدان منوًا 

بحلول �صنة 2017، وتعزيز ا�صتخدام التكنولوجيات التمكينية، ول �صيما تكنولوجيا املعلومات والت�صالت

بناء القدرات

9.17 
اأجل دعم اخلطط الوطنية  تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية تنفيذًا فعاًل وحمدد الأهداف من 

الرامية اإىل تنفيذ جميع اأهداف التنمية امل�صتدامة، بو�صائل ت�صمل التعاون بني ال�صمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب 

والتعاون الثالثي

التجارة

10.17 
التجارة  منظمة  اإطار  يف  ومن�صف  متييزي  وغري  ومفتوح  القواعد  على  وقائم  عاملي  الأطراف  متعدد  جتاري  نظام  تعزيز 

العاملية، بو�صائل منها اختتام املفاو�صات اجلارية يف اإطار خطة الدوحة الإمنائية التي و�صعتها تلك املنظمة

11.17 
زيادة �صادرات البلدان النامية زيادًة كبريًة، ول �صيما بغر�س م�صاعفة ح�صة اأقل البلدان منوًا من ال�صادرات العاملية بحلول 

�صنة 2020

12.17 
جمركية  ر�صوم  دون  من  الأ�صواق  اإىل  منوًا  البلدان  اأقل  جميع  منتجات  لو�صول  التوقيت  املنا�صب  التنفيذ  حتقيق 

املن�صاأ  قواعد  جعل  كفالة  منها  بو�صائل  العاملية،  التجارة  منظمة  قرارات  مع  متا�صيًا  مفرو�صة،  ح�ص�س  اأو 

تي�صري  يف  القواعد  تلك  م�صاهمة  وكفالة  وب�صيطًة،  �صفافًة  منوًا  البلدان  اأقل  واردات  على  املنطبقة  التف�صيلية 

الأ�صواق اإىل  الو�صول 

امل�شائل العامة

 ات�شاق ال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات

13.17 
تعزيز ا�صتقرار القت�صاد الكلي على ال�صعيد العاملي، بو�صائل ت�صمل تن�صيق ال�صيا�صات وحتقيق ات�صاقها

14.17 
تعزيز ات�صاق ال�صيا�صات من اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة
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15.17 
احرتام احليز ال�صيا�صاتي والقيادة اخلا�صني بكل بلد لو�صع وتنفيذ �صيا�صات للق�صاء على الفقر وحتقيق التنمية امل�صتدامة

16.17 
�صراكات اأ�صحاب امل�صلحة املتعددين

17.17 
جلمع  املتعددين  امل�صلحة  اأ�صحاب  بني  ب�صراكات  وا�صتكمالها  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  اأجل  من  العاملية  ال�صراكة  تعزيز 

املعارف واخلربات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقا�صمها، وذلك لدعم حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة يف جميع البلدان، 

ول �صيما البلدان النامية

18.17 
من  بال�صتفادة  الفعالـة،  املدين  املجتمع  و�صراكات  اخلا�س  والقطـاع  العام  القطاع  وبني  العامة  ال�صراكات  وتعزيز  ت�صجيع 

اخلربات املكت�صبـة من ال�صراكات ومن ا�صرتاتيجياتهـا لتعبئة املوارد

البيانات والر�شد وامل�شاءلة

19.17 
تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية، لتحقيق 

زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية اجلودة ومنا�صبة التوقيت وموثوقة ومف�صلة ح�صب الدخل، ونوع اجلن�س، وال�صن، 

يف  ال�صلة  ذات  اخل�صائ�س  من  وغريها  اجلغرايف  واملوقع  والإعاقة،  كمهاجر،  والو�صع  العرقي،  والنتماء  والعرق، 

ال�صياقات الوطنية، بحلول �صنة 2020

ل الناجت املحلي الإجمايل،  ال�صتفادة من املبادرات القائمة لو�صع مقايي�س للتقدم املحرز يف حتقيق التنمية امل�صتدامة تكمِّ

ودعم بناء القدرات الإح�صائية يف البلدان النامية، بحلول �صنة 2030

* االعرتاف باأن اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�صاأن تغري املناخ هي املنتدى احلكومي الدويل الرئي�صي للتفاو�ض حول اال�صتجابة العاملية لتغري املناخ.
(UN Sustainable Development Knowledge Platform (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300   :امل�صدر
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دور البنك الدويل يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة للدول العربية  88
حممود حميي الدين  

دور م�ؤ�س�سات التنمية العربية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة للدول العربية  92
عبدالوهاب البدر  

كيف ي�ساهم �سندوق اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد( يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة    96
يف  البلدان العربية؟ الهدف ال�سابع: ح�س�ل اجلميع على طاقة ع�سرية معق�لة االأ�سعار  

�صليمان احلرب�ض  

ال�سراكة بني احلك�مة والقطاع اخلا�س لتعزيز ا�ستجابة دولة االإمارات العربية املتحدة الأهداف  99 
  التنمية امل�ستدامة واتفاقية باري�س ح�ل املناخ

رزان خليفة املبارك  

حتديات التعليم امل�ستدام يف العامل العربي: الدور احلايل وامل�ستقبلي للجامعة االأمريكية    102
يف بريوت  

�صوما بو جودة، رميا كرامي عكاري، ف�صلو خوري  

الهدف ال�سابع ع�سر: تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�سيط ال�سراكة العاملية من اأجل التنمية    105
امل�ستدامة لتحقيق اأجندة التنمية امل�ستدامة ل�سنة 2030 يف املنطقة العربية  

رمي جنداوي، منية براهم، فيدال بريينجريو  

ال�قاية من املر�س من خالل البيئات ال�سحية: تقييم العبء املر�سي الناجم عن املخاطر    108
البيئية يف البلدان العربية  

مازن ملكاوي وبا�صل اليو�صفي   

اآراء ودرا�سات حالة
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د. حممود حميي الدين، النائب االأول لرئي�ض البنك الدويل الأجندة التنمية 2030 وعالقات االأمم املتحدة وال�رشاكات.

حممود حميي الدين

حتدد اأهداف التنمية امل�ضتدامة روؤية �ضاملة للتنمية تراعي الأبعاد 
حلول  اإيجاد  واأهمية  للتنمية  والبيئية  والجتماعية  القت�ضادية 
التنمية  اأهداف  وتعد  املختلفة.  القطاعات  تواجه  التي  للتحديات 
والدول  الغنية  الدول  يف  للتطبيق  قابلة  عاملية  اأهدافًا  امل�ضتدامة 
اإزاء  اجلماعي  بالعمل  التزامًا  وتت�ضمن  �ضواء،  حد  على  الفقرية 
التحديات العاملية. وينطوي ال�ضالم وال�ضتقرار والتقدم القت�ضادي 
والتنمية الب�ضرية يف العامل العربي على م�ضامني اإقليمية وعاملية، 
اأهداف  باجتاه  التقّدم  حتقيق  على  البلدان  هذه  قدرة  فاإن  وبهذا 
التنمية امل�ضتدامة يتوقف على امل�ضاركة والدعم الدوليني، ويختلف 

حجم التحديات وفر�ض حتقيق هذه الأهداف من بلد اإلى اآخر.

دعم جمموعة البنك الدويل لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة

تعد الربامج القطرية ملجموعة البنك الدويل حجر ال�ضا�ض لنموذج 
لدعم  الرئي�ضية  الأدوات  متثل  كما  باملجموعة،  اخلا�ض  الت�ضغيل 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة. ويتم تي�ضري ذلك ب�ضكل كبري من 

خالل التواجد امليداين للمجموعة يف بلدان العامل العربي كافة.

املعقدة  للتحديات  متكاملًة  حلوًل  الدويل  البنك  جمموعة  وتقدم 
التي تواجه البلدان الع�ضاء. ويعترب هذا النهج امراً هامًا لتحقيق 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة، مع الأخذ يف العتبار طبيعتها املتداخلة. 
ويقوم دعم املجموعة لأهداف التنمية امل�ضتدامة على اأربعة حماور 
رئي�ضية، هي: البيانات والقرائن، التمويل، تنفيذ الإجراءات، الر�ضد 

والتقييم، واإعداد التقارير.

بيانات  لتوفري  ملحة  حاجة  هناك  والقرائن،  البيانات  يخ�ض  ما  يف 
يف  وامل�ضاعدة  امل�ضاكل  وت�ضخي�ض  التطور  ر�ضد  اأجل  من  دقة  اكرث 
ت�ضميم ال�ضيا�ضات والربامج املطلوبة لإيجاد احللول واإحراز التقدم 
باجتاه اأهداف التنمية امل�ضتدامة. ومع التاأكيد على اأهمية امل�ضادر 
البيانات  املزيد من  اإمكانية جمع  يف  البحث  اأنه يجب  اإل  التقليدية، 
با�ضتخدام التقنيات اجلديدة. وتويل جمموعة البنك الدويل اهتماما 

كبرياأ يف هذا ال�ضاأن يتلخ�ض يف ثالثة جمالت اأ�ضا�ضية:

• �ضمان توفر امل�ضوحات اخلا�ضة بامليزانية املنزلية: فلقد تعهدت 	
كل  املنزلية  امليزانية  حول  م�ضوحات  �ضتجري  باأنها  املجموعة 

ثالث �ضنوات يف اأفقر 78 بلداً.

• تدعم 	 التنموية:  احللول  اأجل  من  البيانات  ثورة  تطويع 
التنمية  لبيانات  العاملية  »ال�ضراكة  مع  بالتعاون  املجموعة، 
اإنتاج  يف  تغيريات  لإحداث  املبتكرة  الأ�ضاليب  دعم  امل�ضتدامة«، 
البيانات و�ضهولة احل�ضول عليها وا�ضتخدامها يف اإجراء درا�ضات 

حتليلية عالية النوعية.
• بناء القدرة الإح�ضائية من اأجل مراقبة التقدم: اإذ توفر املجموعة 	

والإح�ضائيات  البيانات  كفاءة  لتح�ضني  وماليًا  فنيًا  دعمًا 
الأ�ضا�ضية لر�ضد التقدم نحو اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

اأما يف ما يخ�ض التمويل، فقد حددت جمموعة البنك الدويل املجالت 
والأولويات الآتية للرتكيز عليها:

• بح�ضد 	 املتعلقة  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  وامل�ضورة  الفنية  امل�ضاعدة 
املوارد املحلية ب�ضكل اأف�ضل.

• ال�ضتفادة من موارد القطاع اخلا�ض من اأجل التنمية.	
• حتديد الحتياجات من امل�ضادر التمويلية العاملية والإقليمية.	

البنك  جمموعة  عمل  منهج  يهدف  ال�ضيا�ضات،  تنفيذ  يخ�ض  ما  يف 
الدويل اإلى حتقيق ما ياأتي:

• تدفق 	 ت�ضهيل  خالل  من  املعنية  البلدان  م�ضاركة  تفعيل 
يف  التنمية  حلول  دعم  اأجل  من  اخلربات،  وتبادل  املعارف 

البلدان الع�ضاء.
• تنويع الأدوات التمويلية.	
• الدويل، مبا 	 البنك  التكامل بني موؤ�ض�ضات جمموعة  حتقيق 

�ضمان  »وكالة    )IFC( الدويل«  التمويل  »موؤ�ض�ضة  ذلك  يف 
.)MIGA( »ال�ضتثمار املتعدد الأطراف

جمموعة  تعرف  التقارير،  واإعداد  والتقييم  الر�ضد  يخ�ض  ما  ويف 
البنك الدويل بجودة تقاريرها التي تعتمد على مناهج واأدوات حتليل 
متعمقة، منها تقرير التنمية العاملية وتقرير الر�ضد العاملي وتقارير 
الدورية  التقارير  من  جمموعة  وهي  الأعمال.  ممار�ضة  موؤ�ضرات 
الإمنائية  الأهداف  حتقيق  باجتاه  التقدم  مدى  وتقيم  تر�ضد  التي 
لالألفية وتركز على متابعة تنفيذ ال�ضيا�ضات والتطورات املوؤ�ض�ضية 
التي �ضاعدت البلدان يف جهودها لتحقيق هذه الأهداف. و�ضت�ضمل 
هذه التقارير متابعة حتقيق الأهداف اجلديدة للتنمية امل�ضتدامة. 
اإ�ضافة اإلى ذلك، يقوم البنك الدويل بر�ضد وتقييم تف�ضيلي للم�ضاريع 

على امل�ضتويات الوطنية والإقليمية والعاملية.

دور البنك الدويل يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة للدول العربية
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التحديات العاملية احلالية والعامل العربي

ينعك�ض التباطوؤ امل�ضتمر يف الأ�ضواق النا�ضئة الرئي�ضية على اأو�ضاع 
النمو القت�ضادي العاملي. ول تزال العديد من الدول امل�ضّدره للنفط 
واقعة حتت تاأثري اأ�ضعار النفط املنخف�ضة والحتياطات املتناق�ضة 
من  العديد  يتجه  نف�ضه،  الوقت  ويف  املحدودة.  املالية  والهوام�ض 
املدفوعات  موازين  اختالل  �سغوط  تخفيف  اإيل  النفط  م�ستوردي 

والت�ضخم وارتفاع ال�ضعار وت�ضوه املوازنات احلكومية.

العنف  عن  ناجمة  حتديات  العربية  الدول  من  العديد  وتواجه 
الجتماعي،  ال�ضتقرار  وغياب  القت�ضادية  واله�ضا�ضة  املتزايد 
خ�ضم  ويف  العاملي.  القت�ضادي  الو�ضع  حتديات  بخالف  وذلك 
غري  اإن�ضانية  معاناة  العربي  العامل  �ضهد  املنطقة،  يف  ال�ضراعات 
الق�ضري.  والتهجري  والإ�ضابات  الأرواح  خ�ضارة  نتيجة  م�ضبوقة 
اإلى تطبيق  يف ظل هذه التطورات، وتنوعها، هناك حاجة عاجلة 
حتقيق  باجتاه  التقدم  فر�ضة  لتح�ضني  جديدة  ا�ضرتاتيجيات 
خا�ض  بو�ضع  بلد  كل  يت�ضف  حيث  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف 
وجمموعة من التحديات التي يجب مواجهتها من خالل تو�ضيات 
القت�ضادية  بال�ضيا�ضات واحللول  حمددة ومنا�ضبة يف ما يتعلق 

التي توافق اأو�ضاع وظروف كل بلد.

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  تطلب  قد  املثال،  �ضبيل  على 
وتطوير  فنية،  م�ضورة  �ضكل  يف  الدويل  البنك  جمموعة  من  دعمًا 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  التنموية  بال�ضيا�ضات  تتعلق  معارف، 
امل�ضتدامة وت�ضكيل روؤية حول الربامج امل�ضتقبلية. وميكن يف هذا 
ال�سدد تبني برامج ت�ستهدف تنويع الن�ساط االقت�سادي وتوظيف 

ال�ضباب، وذلك قيا�ضًا على وا�ضتفادة من جتارب بلدان اأخرى.

عدم  حتديات  من  تعاين  التي  الدول  تواجه  اأخرى،  ناحية  من 
التنمية  الداخلية تراجعًا يف معدلت  ال�ضراعات  ال�ضتقرار وتاأجج 
و�ضغطًا كبرياً على املوارد القت�ضادية، ما يوؤدي اإلى تفاقم م�ضكالت 
جمموعة  م�ضاندة  على  العتماد  اإلى  الدول  هذه  وتتجه  الفقر. 
وتختلف  التنمية.  حتديات  ملواجهة  حمددة  لربامج  الدويل  البنك 
الربامج والآليات التي ت�ضتطيع تلك الدول تبنيها يف اطار �ضعيها 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة. وتركز جمموعة البنك الدويل  لتحقيق 
حتديات  تواجه  التي  الدول  مل�ضاندة  متكاملة  برامج  تقدمي  على 
 2030 اأجندة  الأهلية. وتويل  ال�ضراعات  ال�ضتقرار وتف�ضي  عدم 
اهتمامًا كبرياً بتحقيق ال�ضالم والتنمية لزدهار ومنو املجتمعات، 

وهو ما يوؤكده الهدف 16 للتنمية امل�ضتدامة.

وميتد نطاق جهود جمموعة البنك الدويل من امل�ضاندة القطرية 
املنافع  مبجالت  تت�ضل  التي  اجلوهرية  التحديات  مواجهة  اإلى 

بتغري  يرتبط  ما  يف  وبالأخ�ض  الدويل،  امل�ضتوى  على  العامة 
والتجاوب  لها  وال�ضتعداد  الأزمات  تدارك  اإلى  بالإ�ضافة  املناخ، 
يف  خا�ض  ب�ضكل  البعاد  املتعددة  التحديات  هذه  وتربز  معها. 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  هام  �سرط  ومواجهتها  العربي،  العامل 
العمل  التحديات  هذه  مواجهة  يف  النجاح  ويتطلب  امل�ضتدامة. 
مع م�ضتويات اتخاذ القرار يف خمتلف الدول، وت�ضافر وتن�ضيق 
املتزامن  والتطبيق  ال�ضلة،  ذات  العاملية  واملبادرات  اجلهود 

لربامج ال�ضالح.

وتتعاون جمموعة البنك الدويل مع الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي 
واملنظمات الدولية لتكثيف اجلهود ملواجهة التحديات امل�ضار اليها 
على امل�ضتويني القطري والدويل، يف اإطار دور املجموعة كموؤ�ض�ضة 
عاملية قادرة على تن�ضيق جهود املوؤ�ض�ضات الدولية املعنية لبناء 
�ضراكات ا�ضرتاتيجية متكن من املواجهة احلا�ضمة لتلك التحديات.

لقد اأ�ضبح من الوا�ضح اأن »امل�ضاعدات الإمنائية الر�ضمية« وحدها 
التنمية  اأهداف  وحتقيق  الدول  احتياجات  لتمويل  كافية  غري 
ملواجهة  اأ�ضا�ضية  لبنة  متثل  امل�ضاعدات  هذه  اأن  اإل  امل�ضتدامة، 
خماطر ال�ضراعات وانعدام ال�ضتقرار يف الدول ال�ضغرية واملتو�ضطة 

الدخل التي تتعاظم فيها تلك املخاطر.

زاد حجم اإقرا�ض البنك الدويل اإلى منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
 3.5 اإلى   2014 املالية  ال�ضنة  يف  دولر  بليون   2.8 من  اأفريقيا 
بليون   5.2 يبلغ  و�ضوف   ،2015 املالية  ال�ضنة  يف  دولر  بليون 
دولر يف ال�ضنة املالية 2016. وتعك�ض الزيادة يف الإقرا�ض خالل 
ال�ضنة املالية 2016 م�ضتوى اأعلى من التمويل ل�ضيا�ضة التنمية 
يف  للم�ضاعدة  العراق  يف  الطوارئ  ولعمليات  وم�ضر،  العراق  يف 
اإعادة اإعمار البنية التحتية املتاأثرة بال�ضراع ول�ضتعادة اخلدمات 

العامة يف املناطق التي اأ�ضبحت حتت �ضيطرة احلكومة.

متويلية  مبادرة  الدويل  البنك  جمموعة  اأطلقت  ال�ضياق  هذا  ويف 
املتحدة،  والأمم  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك  مع  بامل�ضاركة  جديدة، 
اللذين  والأردن  لبنان  م�ضاندة  اأجل  من  الدويل  املجتمع  حل�ضد 
وال�ضراع  الالجئني  باأزمة  تاأثراً  العربي  العامل  دول  اأكرث  يعتربان 
وعدم ال�ضتقرار القت�ضادي يف �ضورية، وت�ضتمل املبادرة التمويلية 

على اآليتني حمددتني:

• اآلية متويل مي�ّضر، تهدف اإلى توفري م�ضاعدة اإمنائية اإ�ضافية 	
ب�سروط مي�سرة لالأردن ولبنان.

• الالزم 	 التمويل  اإلى توفري حجم كبري من  اآلية �ضمان، تهدف 
ال�ضراع  اآثار  القت�ضادي ومواجهة  والنتعا�ض  الإعمار  لإعادة 

يف اأنحاء املنطقة.
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الدول  م�ضاهمات  دمج  اإلى  املقرتح  املي�ّضر  التمويل  اآلية  تهدف 
مما  الأطراف«،  املتعددة  التنمية  »بنوك  قرو�ض  مع  الداعمة 
مي�ضرة  م�ضتويات  اإلى  القرو�ض  على  الفائدة  معدلت  يخّف�ض 
والأكرث  الدخل  املتو�ضطة  العربية  للدول  توّفر  كبري. وهي  ب�ضكل 
تاأثراً بالأعداد الكبرية من الالجئني اإمكانية الو�ضول اإلى امل�ضاعدة 
الآلية  هذه  وتوؤ�ض�ض  عاجلة.  ب�ضفة  املطلوبة  املي�ضرة  الإمنائية 
املتعلقة  امل�ضاكل  تعالج  الأجل،  طويل  م�ضتدام  متويل  من�ضة 
الطارئة.  الإن�ضانية  وامل�ضاعدة  للتنمية  التمويلية  بالحتياجات 
التمويل  لتوفري  الدويل  املجتمع  من  ا�ضتجابة  الآلية  هذا  ومتثل 
الأمم  ووكالت  الأطراف  املتعددة  التنمية  بنوك  خالل  من  املي�ّضر 

املتحدة العاملة يف املنطقة.

و�ضوف توفر اآلية ال�ضمان املقرتح �ضمانات ميكن ا�ضتخدامها من 
خالل ثالث اأدوات:

خيارات  اأو  الأطراف  املتعددة  التنمية  بنوك  من  �ضمانات  اأ. 
لإقرا�ض  البنوك  هذه  ميزانية  يف  جماًل  يفتح  مبا  ال�ضمان، 

مبالغ اإ�ضافية اإلى بلدان املنطقة.
الدويل  البنك  �ضندات  من  خا�ض  نوع  اإ�ضدار  لدعم  �ضمانات  ب.  
يوفر متوياًل اإ�ضافيًا للدول العربية من خالل ال�ضتفادة من 
اأكرث  حتقيق  الأداة  هذه  خالل  من  )ميكن  املال  راأ�ض  اأ�ضواق 

مما ميكن حتقيقه من خالل الأداة الأولى(.
البنك  باإدارة  ال�ضكوك  من  خا�ض  نوع  اإ�ضدار  لدعم  �ضمانات  ج. 

الإ�ضالمي للتنمية.

العربية  الدول  تدعم  التي  اجلديدة  التمويل  اآليات  اإلى  بالإ�ضافة 
جديدة  ا�ضرتاتيجية  الدويل  البنك  جمموعة  و�ضعت  حتديداً، 
الأوليان  الركيزتان  تتناول  ركائز.  اأربع  على  تقوم  للمنطقة 

الأ�ضباب الكامنة للعنف وال�ضراع وتركزان على:
• حت�ضني اأو�ضاع احلوكمة وال�ضمول كافة	
• تطوير التعاون الإقليمي	

خالل  من  العاجلة  العواقب  فتعاجلان  الأخريان  الركيزتان  اأما 
تناول:

• القدرة على مقاومة �ضدمات الالجئني والنازحني داخليًا	
• التعايف واإعادة الإعمار	

ويرتكز دعم جمموعة البنك الدويل لتح�ضني احلوكمة والإدماج 
والتعامل الإقليمي على ثالثة جمالت:

• البع�ض 	 ا�ضتئثار  ظاهرة  تف�ضي  �ضوء  يف  منتجة:  وظائف 

ل�ضياغة  الأولوية  �ضتكون  اخلا�ض،  القطاع  بتوفري وظائف 
الأعمال  قطاع  يف   « الكفاءة  »تعظيم  على  قائمة  �ضيا�ضات 
الإنتاجي، وو�ضع �ضيا�ضات لبناء املهارات ا�ضتناداً اإلى اآليات 
بع�ض  يف  العمل  ت�ضريعات  حت�ضني  يجب  واأخرياً،  ال�ضوق. 

البلدان من اأجل تعزيز خلق وظائف يف القطاع الر�ضمي.
• خدمات جيدة: يف القطاعات الجتماعية، ميكن للحكومات 	

حالت  ذلك  يف  مبا  املحلية،  النجاح  ق�ض�ض  من  ال�ضتفادة 
مقدمي اخلدمات غري احلكوميني واحلكومات املحلية التي 
قدرات  لرفع  اآليات  اختبار  كما ميكن  تقدم خدمات جيدة. 
ما  ويف  والأطباء.  املعلمني  حما�ضبة  على  واملر�ضى  الطالب 
الدعم  التحتية، قد يوؤدي ا�ضتبدال  البنية  يتعلق بخدمات 
احلكومي بتحويالت نقدية م�ضتهدفة اإلى حت�ضني الكفاءة 
القطاع  ت�ضجيع  اأن  كما  املواطن،  �ضوت  ويقوي  والإن�ضاف 
يوؤدي  اأن  ميكن  التحتية  البنية  يف  ال�ضتثمار  على  اخلا�ض 
اإلى فر�ض قدر اأكرب من امل�ضاءلة. و�ضيكون الدور الرئي�ضي 
التنظيمية  والبيئة  ال�ضيا�ضة  و�ضع  احلكومي  للقطاع 

ل�ضمان امل�ضاءلة وكفاءة ا�ضتخدام املوارد.
• اإ�ضراك املواطنني: راجعت بع�ض البلدان د�ضاتريها من اأجل 	

اإ�ضراك املواطن واإدماجه ب�ضكل اأكرب. وميكن ملجموعة البنك 
الدويل اأن ت�ضاعد يف حت�ضني ال�ضفافية وامل�ضاءلة من خالل:

كفاءة  وتدعيم  ال�ضاملة،  والت�ضريعات  الإ�ضالحات  متكني  اأ. 
املوؤ�ض�ضات وا�ضتقاللها، وتوفري خدمات اأف�ضل لالإنرتنت.

حت�ضني املوؤ�ض�ضات القطاعية، كامل�ضاءلة يف تقدمي اخلدمة  ب. 
الجتماعية.

جميع  اأداء  تقييم  يف  باخلدمات  واملنتفعني  املواطن  ا�ضراك  ج. 
م�ضاريع جمموعة البنك الدويل.

وكذلك  الجتماعي،  وال�ضتقرار  ال�ضالم  الإجراءات  هذه  �ضتدعم 
تنمو  بينما  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  على  الدول  قدرة 

ب�ضكل �ضامل وم�ضتدام.

على رغم اللغة والتاريخ واحل�ضارة والتهديدات امل�ضرتكة، يظل 
مكا�ضب  فهناك  العامل.  يف  اندماجًا  الأقل  املنطقة  العربي  العامل 
التجارية وبناء  الفوائد  الإقليمي، مبا يف ذلك  التكامل  مهمة من 
تركز  و�ضوف  ال�ضراع.  م�ضتوى  تخف�ض  اأن  يرجح  التي  الثقة 

جمموعة البنك الدويل مبدئيًا على املجالت الثالثة الآتية:

• الطاقة: ت�ضري الدرا�ضات اإلى اأن النفقات ال�ضتثمارية لتلبية 	
تتناق�ض  �ضوف  املنطقة  يف  الكهرباء  على  املتزايد  الطلب 
كليًا.  متكاملة  كهرباء  �ضبكة  بوجود  املئة  يف   35 بن�ضبة 
يف  املتزايدة  التجارة  من  اأي�ضًا  املنطقة  ت�ضتفيد  و�ضوف 
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كما  الدويل.  الغاز  �ضوق  يف  وامل�ضاركة  ال�ضم�ضية  الطاقة 
�ضرراً  الأكرث  العامل  كانت  التي  الطاقة،  تعرفة  ا�ضالح  اأن 
املنطقة، هو  الغاز والكهرباء يف  املالية يف قطاعي  باجلدوى 
اأولوية اأخرى ل�ضرتاتيجية جمموعة البنك الدويل يف املنطقة.

• اأكرث بلدان العامل ندرًة يف املياه، 	 املياه: الدول العربية هي 
وتوفر  املياه.  اإنتاجية  معدلت  يف  الأدنى  من  وبع�ضها 
احلكومي  الدعم  من  م�ضتوى  اأعلى  العربية  احلكومات 
اأكرث  عامليًا، وهو دعم غري متكافئ، ي�ضتحوذ عليه من هم 
امل�ضورة  توفري  الدويل  البنك  جمموعة  حتاول  �ضوف  ثراء. 

للدول حول كيفية:
• اإدخال تكنولوجيا لرفع كفاءة املاء والطاقة.	
• اإقامة جمتمعات حملية متكاملة من خالل برامج �ضريعة 	

لتقدمي اخلدمات مع امل�ضاركة القوية للمواطن.
• اإقامة اإدارة مياه متكاملة يف احل�ضر وتطوير نظم لإنتاجية 	

اخلدمات  ا�ضتدامة  نف�ضه  الوقت  يف  حتقق  الزراعية  املياه 
وامل�ضادر املائية.

• تو�ضيع اتفاقات اإدارة املياه الدولية.	
• الأ�ضا�ضي، 	 الإقليمي  الهتمام  حمور  هي  النوعية  التعليم: 

وثمة تباين كبري يف احلالة الجتماعية القت�ضادية واجلغرافيا 
فر�ضًة  الإقليمي  التعاون  يوّفر  حيث  والإناث  الذكور  وبني 
املبادرة  على  البناء  املجال  هذا  يف  ميكن  الإ�ضالحات.  لإجراء 
تنفيذها  يتم  التي  التناف�ضية«  اأجل  »التعليم من  الإقليمية 

حاليًا بال�ضراكة مع البنك الإ�ضالمي للتنمية.

للدول  اجلماعية  القدرة  الإقليمية  املقاربات  هذه  وتتناول 
العربية على اإحراز تقدم يف العديد من اأهداف التنمية امل�ضتدامة 
الناجحة  ال�ضيا�ضات  تعالج  اأو غري مبا�ضر، حيث  ب�ضكل مبا�ضر 
)املياه(  وال�ضاد�ض  )التعليم(  الرابع  امل�ضتدامة  التنمية  هدف 
يف  ت�ضاهم  اأن  لها  وميكن  مبا�ضرة،  ب�ضفة  )الطاقة(  وال�ضابع 
)امل�ضاواة بني  )الفقر( واخلام�ض  الأول  الهدف  التقدم لتحقيق 
والعا�ضر  القت�ضادي(  والنمو  )الوظائف  والثامن  اجلن�ضني( 
بني  من  والعدل(  )ال�ضالم  ع�ضر  وال�ضاد�ض  امل�ضاواة(  )عدم 
الدويل  البنك  جمموعة  ا�ضرتاتيجية  وحتدد  اأخرى.  اأهداف 
جماعي  ب�ضكل  تناولها  الأف�ضل  من  يكون  قد  معنية  قطاعات 

لو�ضع املنطقة على م�ضار اأ�ضرع للتنمية.

املجتمعات  وم�ضاعدة  داخليًا  والنازحني  الالجئني  رعاية  اإن 
امل�ضيفة م�ضلحة عامة عاملية تتطلب جهداً عاملياً. والهدف من 
اأجل  ومن  العاملية.  العامة  امل�ضلحة  لهذه  التطّرق  هو  ال�ضمود 

ذلك �ضتتبع جمموعة البنك الدويل املبادئ الثالثة الآتية:

• لت�ضتطيع 	 املحلية  وال�ضلطات  الوطنية  احلكومات  دعم 

امل�ضيفة  املجتمعات  رعاية  تعزيز  يف  بدورها  القيام 
والالجئني والنازحني داخليًا.

• والنازحني 	 املهاجرين  لإعانة  التنموية  امل�ضاعدة  توجيه 
ب�ضري  مال  راأ�ض  �ضكل  على  الأ�ضول  بناء  اأجل  من  داخليًا 
منع  على  خا�ض  ب�ضكل  الرتكيز  مع  وموؤ�ض�ضي،  ومادي 
ال�ضكان  بني  والتعليم(  )ال�ضحة  الب�ضري  املال  راأ�ض  تاآكل 

امل�ضردين.
• املجموعة 	 خا�ض  وب�ضكل  الدويل،  املجتمع  على  العتماد 

املانحة، من اأجل التمويل.
• الإعمار 	 اإعادة  جلهود  الدويل  البنك  جمموعة  منهج  يهدف 

املواطنني  ثقة  ا�ضتعادة  اإلى  العربي  العامل  يف  والتعايف 
اأن تبداأ قبل انتهاء ال�ضراعات. وهذا  بالدولة، ولذلك يجب 
يتطلب العمل مع �ضركاء غري تقليديني، كما ي�ضتلزم دعمًا 
ماليًا كبرياً ت�ضعى جمموعة البنك الدويل لتوفريه مع خطة 

التمويل ال�ضالفة الذكر.

الإعمار  اإعادة  جلهود  الدويل  البنك  جمموعة  مقاربة  تهدف 
املواطنني  ثقة  ا�ضتعادة  اإلى  العربي  العامل  يف  والإنعا�ض 
وهذا  ال�ضراعات.  انتهاء  قبل  تبداأ  اأن  يجب  ولذلك  بالدولة، 
دعمًا  ي�ضتلزم  كما  تقليديني،  غري  �ضركاء  مع  العمل  يتطلب 
خطة  مع  لتوفريه  الدويل  البنك  جمموعة  ت�ضعى  كبرياً  ماليًا 

التمويل الآنفة الذكر.

هي  العربي  العامل  لدعم  الدويل  البنك  جمموعة  ا�ضرتاتيجية  اإن 
عدم  وراء  الكامنة  الأ�ضباب  على  للتغلب  ي�ضعى  جدي،  منهج 
ال�ضتقرار وال�ضراع، ويف الوقت ذاته تدعم جهود ال�ضمود واإعادة 
الإعمار والتعايف. وثمة عن�ضر اأ�ضا�ضي لتنفيذ هذه ال�ضرتاتيجية 
راأ�ضها  على  اأخرى  ودولية  اإقليمية  موؤ�ض�ضات  مع  امل�ضاركة  هو 
الأمم املتحدة والبنك الإ�ضالمي للتنمية بامل�ضاركة مع املوؤ�ض�ضات 

املالية القليمية.

منوذج  على  تعتمد  الدويل  البنك  جمموعة  اأن  رغم  على 
عندما  خا�ضًة  الإقليمي،  املنهج  فاإن  الوطنية،  امل�ضاركة 
وت�ضعى  التغيري.  حتقيق  على  قادر  ال�ضراكة،  على  يقوم 
وهي  اجلميع،  ت�ضمل  جمتمعات  لقيام  اجلهود  هذه 
التنمية  اأهداف  تنفيذ  على  البلدان  قدرة  يف  حا�ضمة  جهود 
التي  البلدان  لقدرة  موؤ�ضراً  تكون  اأن  وميكن  امل�ضتدامة. 
تتعر�ض  ما  جتاوز  على  ال�ضتقرار  وعدم  ال�ضراع  من  تعاين 
م�ضار  ل�ضالح  وجودية،  واأحيانًا  بنيوية،  تهديدات  من  له 
يف  تتج�ضد  م�ضتدامة  تنمية  نحو  القطاعات  متعدد  �ضامل 
ول  �ضالم،  دون  من  تنمية  فال  امل�ضتدامة.  التنمية  اأهداف 

ا�ضتقرار لل�ضالم من دون تنمية.
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يعد التعاون يف التنمية جماًل اأ�ضا�ضياً مل�ضاعدة الدول النامية يف 
واكت�ضاب  الفقر واجلوع  للتحرر من  حتقيق تطلعات �ضعوبها 
خالل  من  والرفاهية  العي�ض  �ضبل  لتوفري  والو�ضائل  القدرة 

العمل الكرمي.

ن�ساط  هو  النامية  للدول  التمويلية  املوارد  توفري  فاإن  ثم  ومن 
جوهري للتعاون يف جمال التنمية، وذلك من اأجل م�ضاعدة هذه 
الدول يف حتقيق اأهدافها املرجوة. ومن �ضمن مقدمي املعونات 
التنموية على امل�ضتوى العاملي هنالك جمموعة من املوؤ�ض�ضات، 
ت�ضمى »جمموعة التن�ضيق«1، ت�ضم موؤ�ض�ضات التنمية العربية 
للتنمية  الإ�ضالمي  البنك  اإلى  بالإ�ضافة  والإقليمية،  الوطنية 
عام  املجموعة  اأطلقت  وقد  الدولية.  للتنمية  اأوبك  و�ضندوق 
1975 مبادرة لتن�ضيق جهودها الإمنائية يف ما بينها، مبا يف 
ذلك ن�ضاطاتها و�ضيا�ضاتها يف جمال التنمية والإجراءات املتعلقة 

بتقدمي امل�ضاعدات ل�ضركائها بكفاءة اأف�ضل واأكرث فعالية.

من  التعاون  جمال  يف  مهمًا  لعبًا  التن�ضيق  جمموعة  اأ�ضبحت 
العقود  مدى  على  قدمت  فقد  طويل.  زمن  منذ  التنمية  اأجل 
بليون   147 نحو  الإجمالية  قيمتها  بلغت  م�ضاعدات  ال�ضابقة 
دولر اإلى ما يزيد عن 140 دولة حول العامل وفق بيانات عام 
يف  املتلقية  الدول  مل�ضاعدة  الأموال  تلك  توجيه  ومت   .2014
عدة  واجتماعية  اقت�ضادية  جمالت  يف  اإمنائية  عمليات  تنفيذ 

طبقًا لأولويات تلك الدول.

مدى  على  التن�ضيق  جمموعة  موؤ�ض�ضات  جهود  ت�ضافرت  وقد 
النامية  الدول  دعم  �ضبيل  يف  ال�ضابقة  ع�ضر  اخلم�ضة  الأعوام 
تبناها  التي  لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  لتحقيق  ال�ضريكة 
اأيلول  يف  والع�ضرين،  احلادي  القرن  بداية  مع  الدويل  املجتمع 
)�ضبتمرب( 2000. والآن، باتت موؤ�ض�ضات جمموعة التن�ضيق 
النامية  والدول  العربية  الدول  م�ضاعدة  لها  يتيح  و�ضع  يف 
الأخرى يف م�ضاعيها لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة واملقا�ضد 
املرتبطة بها، التي وافقت عليها الأمم املتحدة يف اأيلول )�ضبتمرب( 

لالألفية. الإمنائية  الأهداف  مكان  لتحل   2015

تعهدت موؤ�ض�ضات جمموعة التن�ضيق بالدعم واللتزام باأهداف 
)يناير(  الثاين  كانون  يف  اإعالنها  خالل  من  امل�ضتدامة،  التنمية 

املجموعة  تاأكيد  اأخرى،  اأمور  عن  ف�ضاًل  ت�ضمن،  الذي   2016
النامية  الدول املتقدمة والدول  ال�ضراكة بني  اإلى  على »احلاجة 
مت  ما  تبني  اإلى  حمدودة  موارد  حتويل  جمرد  تتجاوز  والتي 
حتديده من و�ضائل لتنفيذ اأجندة التنمية 2030«. واإذ تبنت 
ملتابعة  م�ضتعدة  فاإنها  لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  املجموعة 
التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  ال�ضريكة  الدول  مل�ضاعدة  جهودها 
بالإ�ضافة   .2015 بعد  ملا  التنمية  اأجندة  �ضياق  يف  امل�ضتدامة 
على  التن�ضيق  جمموعة  موؤ�ض�ضات  الإعالن  ي�ضجع  ذلك،  اإلى 
اأهداف  تدعم  �سراكات  لتنمية  ال�سريكة  الدول  مع  االنخراط 

التنمية امل�ضتدامة الوطنية.

اأجندة  بتنفيذ  العامل،  دول  كبقية  العربية،  الدول  والتزمت 
ال�ضبعة  امل�ضتدامة  التنمية  واأهداف   2015 بعد  ملا  التنمية 
يتوجب  روؤيا  وذات  وطموحة  وا�ضعة  اأهداف  وهي  ع�ضر. 
حتقيقها على مدى فرتة خم�ضة ع�ضر عامًا، على اأن تكون �ضنة 
يف  الأهداف  تلك  وت�ضعى  لتحقيقها.  النهائي  املوعد   2030
جمملها اإلى ا�ضتئ�ضال الفقر واجلوع، من دون ا�ضتثناء اأي دولة 
التداخل  العتبار  ياأخذ يف  اإمنائي  اإطار  فرد، وذلك من خالل  اأو 
بني اأبعاد التنمية امل�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية والبيئية. 
اأولوياتها  التنمية وحتديد  الإطار، يجب اختيار عمليات  يف هذا 
متا�ضياً مع مفهوم التنمية امل�ضتدامة، الذي يرتكز على »الوفاء 
امل�ضتقبل  اأجيال  بقدرة  الإخالل  دون  من  احلا�ضر  باحتياجات 

على الوفاء باحتياجاتهم«، وفق حتديد الأمم املتحدة.

اأهداف التنمية امل�ضتدامة ال�ضبعة  ويف هذا ال�ضاأن، فاإن حتقيق 
بها،  املرتبطة  واملوؤ�ضرات  الـ169  مبقا�ضدها  م�ضحوبة  ع�ضر، 
هو حتٍد ي�ضتدعي ت�ضافر اجلهود لت�ضبح تلك الأهداف واقعًا. 
الدول  حتتاج  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق  �ضعيها  ويف 
�ضيا�ضات  ت�ضمل  اإمنائية  ا�ضرتاتيجيات  تبني  اإلى  العربية 
وخططاً تنفيذية متكنها من الو�ضول باأهداف التنمية امل�ضتدامة 
اإلى م�ضتوى مقبول، ومن �ضاأنها اإطالق فوائد التنمية الكامنة 

من خالل التعاون والتكامل على امل�ضتوى الإقليمي.

التنميـة  اأهـداف  حتقيق  يف  العربيـة  الدول  م�ضاعـدة 
امل�ضتدامة

التنمية  اأهداف  لت�ضاع  الكامالن  والفهم  العرتاف  ميثل 
خطوة  وتداخلها  وتنوعها  وتعقيداتها  و�ضموليتها  امل�ضتدامة 

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

دور موؤ�ش�شات التنمية العربية يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة للدول العربية
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العاملية  ال�ضراكة  اإنعا�ض  تنفيذها  ويتطلب  حتقيقها.  نحو  اأولى 
يف  مق�ضداً   19 على  الهدف  هذا  يحتوي  اإذ  امل�ضتدامة،  للتنمية 
والتجارة  القدرات  وبناء  والتقنية  التمويل  مو�ضوعات:  خم�ضة 

وامل�ضائل التنظيمية.

التن�ضيق،  للتنمية وع�ضواً يف جمموعة  ب�ضفته موؤ�ض�ضة متويل 
البلدان  اإلى  ر�ضمية  تنمية  م�ضاعدات  الكويتي  ال�ضندوق  قدم 
الدول  عدد  وبلغ  اإن�ضائه.  منذ  عامًا   55 مدى  على  النامية 
منها   ،2015 عام  بنهاية  العامل  حول  دول   105 امل�ضتفيدة 
التزامات  املئة من جممل  50 يف  16 دولة عربية جتاوز ن�ضيبها 
م�ضاعدة  وبهدف  دولر.  بليون   18.5 نحو  البالغة  القرو�ض 
التنمية  اأهداف  لتحقيق  م�ضاعيها  يف  ال�ضريكة  النامية  الدول 
خالل  من  معها  بالتعاون  الكويتي  ال�ضندوق  يقوم  امل�ضتدامة، 

ال�ضيا�ضات والأن�ضطة الآتية:

• يف 	 امل�ضاريع  ذلك  يف  مبا  للدولة،  الإمنائية  الأولويات  احرتام 
مراعاة  مع  املختلفة،  والجتماعية  القت�ضادية  القطاعات 

حماية البيئة.

• بناء على تقييم 	 الأولوية  ذات  امل�ضاريع  املوافقة على متويل 
ذلك  يف  مبا  مربراته،  من  للتاأكد  للم�ضروع  ال�ضندوق  خرباء 
اإلى  بالإ�ضافة  واملالية  القت�ضادية  وجدواه  الفنية  �ضالمته 

تقييم الأثر البيئي.

• عبء 	 لتخفي�ض  مي�ضرة  ب�ضروطج  امل�ضاريع  تنفيذ  متويل 
خدمة الدين عن كاهل املقرت�ض.

• تقدمي معونات فنية للدول التي حتتاجها لتمويل الأن�ضطة 	
القدرات  وبناء  اجلدوى  درا�ضات  مثل  املختلفة،  واخلدمات 
والتدريب والأن�ضطة املماثلة الأخرى، التي تف�ضي اإلى فعالية 

تنفيذ امل�ضاريع وت�ضغيلها.

• التنمية 	 م�ضاعدات  من  امل�ضتفيدة  الدول  اإلى  امل�ضورة  تقدمي 
مراحل  خالل  التقدم  ومتابعة  امل�ضاريع،  حياة  دورة  طوال 
اأو  م�ضاكل  اأي  حول  ال�ضريكة  الدول  مع  والت�ضاور  تنفيذها، 
�ضعوبات تواجه تنفيذ امل�ضاريع وامل�ضاعدة يف حل تلك امل�ضاكل.

• بال�ضرتاك 	 ال�ضندوق  يقوم  التن�ضيق،  جمموعة  يف  كع�ضو 
وي�ضتخدم  املجموعة.  اأع�ضاء  بقية  مع  امل�ضاريع  متويل  يف 
اإجراءات جمموعة التن�ضيق املوحدة واملب�ضطة يف  ال�ضندوق 
�ضراء الب�ضائع واخلدمات الالزمة لتنفيذ امل�ضاريع، ويتبنى 

ب�ضكل عام اإجراءات الدولة ال�ضريكة.

• اأع�ضاء جمموعة 	 امل�ضرتك مع  التن�ضيق والتمويل  ف�ضاًل عن 
مع  بالتعاون  الكويتي  ال�ضندوق  يرحب  التن�ضيق، 
موؤ�ض�ضات التنمية الأخرى والدول املانحة يف متويل امل�ضاريع، 
قدرات  احتياجاتها  تتجاز  التي  الكبرية  امل�ضاريع  وخ�ضو�ضًا 

جهة متويلية واحدة.

حتديات مرتاكمة

على  العربية  الدول  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  اإن 
امل�ضتوى الوطني يعتمد على اإدراك التفاوت امللحوظ يف ظروف 
الطبيعية  املوارد  وتوافر  التنمية،  ذلك م�ضتوى  الدول، مبا يف 
واحلوكمة،  التنفيذ،  وو�ضائل  العاملة،  والقوى  وجودتها، 
ي�ضكل  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  املعنية.  اجلهات  مع  وال�ضراكات 
الدول  يف  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  اإجناز  يف  التقدم  مدى 
بعد  ملا  التنمية  اأجندة  نحو  امل�ضار  يف  كربى  اأهمية  العربية 

تنفيذها. وو�ضائل   2015

على  لالألفيـة  الإمنائيـة  الأهداف  حتقيق  يف  التقـدم  يكن  مل 
املنطقة  يف  مت�ضاويًا  ال�ضابقة  عامًا  ع�ضر  اخلم�ضـة  مدى 
كان  اخلليجي،  التعـاون  جمل�ض  دول  فبا�ضتثنـاء  العربية. 
ومرتاجعًا  العربية  الدول  بع�ض  يف  متوا�ضعًا  املحرز  التقـدم 
واجهت  التي  فالـدول  الأخرى.  العربية  الدول  يف  �ضلبيًا  اأو 
�ضهـدت  الأخرية  الأعوام  يف  وانتفا�ضات  �ضيا�ضية  حتـولت 
زالت  ما  التي  الدول  واجهت  حني  يف  اقت�ضاديًا،  انكمـا�ضًا 
املحرز  التقدم  يف  قا�ضية  �ضربة  وحروبًا  �ضراعات  تعاين 
الهائل  اخلراب  وي�ضبب  لالألفية.  الإمنائية  الأهداف  لتحقيق 
الدول  تلك  يف  والجتماعيـة  القت�ضاديـة  التحتيـة  للبنيـة 
التنميـة  اأهـداف  حتقيق  نحو  مل�ضاعيها  فادحـة  خ�ضائر 
الدول  يف  والأمن  ال�ضلم  بناء  اإعادة  ومبجرد  امل�ضتدامة. 
تركيز  هناك  �ضيكون  وال�ضراعات  احلروب  متزقها  التي 
اأهداف  نحو  الطريق  لتمهيد  والتنمية  البنـاء  اإعـادة  على 
حتديات  العربية  الدول  تواجه  ذلك،  اإلى  امل�ضتدامة.  التنمية 
القيود  اإلى  تعود  امل�ضتدامـة،  التنميـة  اأهداف  لتحقيق  جمـة 
اإلى  بالإ�ضافـة  الأرا�ضي،  وحمدوديـة  املياه  ندرة  عن  الناجمة 
الكبري  والأثر  الإنتاجية،  وانخفا�ض  ال�ضتخـدام،  كفـاءة  عدم 
خدماتهـا  جتـديـد  على  املوارد  لتلك  احليوية  القدرات  على 

امل�ضتدامـة. للتنميـة 

ومن ثم حتتاج الدول العربية، حتت هذه الظروف، اإلى الدفع 
الو�ضائل  و�ضمان  التحديات  ملجابهة  م�ضبوقة  غري  بجهود 
توفري  فيها  مبا  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق  الالزمة 

التمويل املنا�ضب من خمتلف �ضركاء التنمية.
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ال�ضراكات لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة

والجتماعية  القت�ضادية  للتنمية  الأ�ضا�ضية  امل�ضوؤولية  اأن  مبا 
م�ضار  يف  النطالق  اأن  يعني  هذا  فاإن  دولة،  كل  عاتق  على  تقع 
تتبنى  اأن  دولة  كل  من  يتطلب  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  نحو 
خطة عمل ا�ضرتاتيجية وا�ضحة تاأخذ يف العتبار ظروفها اخلا�ضة 
وت�ضمن و�ضائل التنفيذ. ويف هذا ال�ضاأن، يعترب التمويل للتنمية 
ومن  امل�ضتدامة.  التنمية  لأهداف  الناجع  للتنفيذ  حا�ضمًا  عاماًل 
للتنمية  متويل  كموؤ�ض�ضة  الكويتي،  ال�ضندوق  التزم  جانبه، 
يف  ال�ضريكة  الدول  مب�ضاعدة  التنمية،  يف  الأمد  طويل  و�ضريك 
املنحى،  هذا  ويف  امل�ضتدامة.  التنمية  اأهداف  لتحقيق  م�ضاعيها 
حتتاج الدول العربية اإلى و�ضع خطط تنفيذية متكاملة ت�ضمل 
امل�ضتدامة،  للتنمية  والبيئية  والجتماعية  القت�ضادية  النواحي 
امل�ضاريع يف ت�ضل�ضل زمني للتنفيذ، وحتديد  اأولويات  مع و�ضع 

اآليات التنفيذ، مبا فيها املوارد املطلوبة وم�ضادرها ونوعيتها.

واإذ ي�ضت�ضرف ال�ضندوق الكويتي دوره يف تنفيذ اأهداف التنمية 
الأهداف  تلك  بالتزام  تعهده  بعد  العربية،  الدول  يف  امل�ضتدامة 

ودعمها، فاإن دوره �ضريتكز على ال�ضيا�ضات والأن�ضطة الآتية:

• األ يقل ن�ضيب الدول العربية عن 50 يف املئة من جملة التزامات 	
القرو�ض جلميع الدول املتلقية، كما يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

• توفري كل القرو�ض ب�سروط مي�سرة.	

• م�ضتوى 	 العتبار  يف  اأخذاً  املي�ضر  القر�ض  م�ضتوى  حتديد 
التنمية وقطاع امل�ضروع والظروف القت�ضادية للدولة.

• التنمية 	 اأهداف  حتقيق  تعزز  التي  امل�ضاريع  حتظى  اأن 
امل�ستدامة، وخ�سو�سًا ا�ستئ�سال الفقر واجلوع، باأكرث �سروط 
الإقرا�ض ي�ضراً، مثل امل�ضاريع الزراعية التي ت�ضاهم يف الأمن 
املياه وال�ضرف  الأخرى يف قطاعات مثل  الغذائي، وامل�ضاريع 
اأهمية كربى لتخفي�ض  التي لها  ال�ضحي وال�ضحة والتعليم 

الفقر وحت�ضني م�ضتوى املعي�ضة يف الدول امل�ضتفيدة.

• �ضروري 	 واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  اأن�ضطة  دعم 
خللق فر�ض عمل ملواجهة تنامي البطالة يف الدول العربية، 
هذا  ويف  الجتماعية.  ال�ضطرابات  تهدئة  يف  وللم�ضاعدة 
لبنوك  االئتمان  خطوط  توفري  يف  ال�سندوق  ي�ستمر  ال�ساأن، 
لدعم  الجتماعية،  التنمية  و�ضناديق  الوطنية  التنمية 
القطاع اخلا�ض  اأجل متويل م�ضاريع  براجمها لالإقرا�ض من 

ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم.

• اإلى جانب القرو�ض، يقدم ال�ضندوق، كعادته، معونات فنية 	
لدعم بناء القدرات وتطوير املهارات التقنية مل�ضاعدة الدول 
املتلقية على حت�ضني قدراتها الإدارية من اأجل التنفيذ الفعال 

لعمليات التنمية.

• ال�ضندوق 	 ذلك  يف  مبا  التن�ضيق،  جمموعة  اأع�ضاء  بتعهد 
�ضوف  فاإنهم  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  دعم  الكويتي، 
اإمنائية ودول  يعملون على تعميق تعاونهم مع موؤ�ض�ضات 
و�ضائل  ل�ضمان  التنمية  يف  اآخرين  و�ضركاء  خمتلفة  مانحة 
وخ�ضو�ضًا  امل�ضتدامة،  التنمية  لأهداف  املنا�ضبة  التنفيذ 
العربية  الدول  يف  الأولوية  ذات  للم�ضاريع  امل�ضرتك  التمويل 

والدول النامية الأخرى.

• ويتعني على الدول العربية، بالإ�ضافة اإلى التزامها بتحقيق 	
اأهداف التنمية امل�ضتدامة، اأن تتبنى �ضيا�ضات وتتخذ اإجراءات 

لت�ضهيل التنفيذ، مبا يف ذلك، بني اأمور اأخرى، ما ياأتي:

• فاإن كل 	 تنا�ضب اجلميع،  للتنمية  اأجندة  ل توجد  اأنه  حيث 
دولة عربية حتتاج اإلى و�ضع خطة عمل اإمنائية خا�ضة بها 

طبقًا لظروفها املحلية وم�ضتوى التنمية فيها.

• الروؤية 	 مع  متوافقة  هذه  التنمية  خطط  تكون  اأن  يجب 
التحويلية لأهداف التنمية امل�ضتدامة واملقا�ضد املرتبطة بها.

• التداخل 	 العتبار  يف  الوطنية  التنمية  خطط  تاأخذ  اأن  يجب 
واملاء  الغذاء  كقطاعات  املرتابطة،  القطاعات  بني  والت�ضافر 
والطاقة التي حتتاج ت�ضابكاتها املعقدة اإلى حتقيق التوازن 

بني نواحيها املختلفة ل�ضمان اأمن توافرها.

• الدول 	 يف  امل�ضتدامة  التنمية  لأهداف  التمويل  توفري  يعد 
حتتاج  ال�ضاأن،  هذا  ويف  لتحقيقها.  كبرية  اأهمية  ذا  العربية 
الدول العربية اإلى توفري املوارد املنا�ضبة من م�ضادر خمتلفة، 
وخ�ضو�ضاً من امل�ضادر املحلية ومقدمي امل�ضاعدات الإمنائية 

والقطاع اخلا�ض.

• ميكن للم�ضادر املحلية اأن تلعب دوراً كبرياً يف توفري املوارد املطلوبة 	
يف  النظر  اإعادة  املوارد  هذه  ح�ضد  وي�ضتلزم  التنمية.  لتمويل 
�ضيا�ضات الدعم احلالية وتنفيذ الإ�ضالحات الالزمة لو�ضولها اإلى 
الفئات امل�ضتهدفة وجعلها اأكرث كفاءة وفعالية. ومن جانب اآخر، 
فاإن تعزيز التقيد بالقواعد ال�ضريبية، وتوفري اآليات فعالة وكفوءة 
لتح�ضيل الإيرادات، وتبني اإجراءات �ضد التهرب ال�ضريبي، ميكن 

اأن يكون لها اأهمية كربى يف تعزيز ح�ضد املوارد املحلية.
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• خارجية 	 ر�ضمية  موارد  اإلى  العربية  الدول  معظم  حتتاج 
التنمية  اأهداف  حتديات  ملواجهة  الإمنائية  للم�ضاعدات 
امل�ضتدامة، وخ�ضو�ضاً البلدان التي تعاين من ال�ضراعات وتلك 
�ضوء  يف  وذلك  الدخل،  املنخف�ضة  والدول  منها  خرجت  التي 
ومن  والتنمية.  الإعمار  لإعادة  ال�ضخمة  املالية  احتياجاتها 
اأجل جذب ن�ضيب اأكرب من هذه املوارد، حتتاج الدول العربية 
اإلى اإظهار قدرتها على و�ضع خطط تنفيذية وا�ضحة و�ضفافة 
وقابلة للتنفيذ، ف�ضاًل عن اأهداف ومقا�ضد تتما�ضى مع تلك 
الواردة يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة. و�ضوف يكون مقدمو هذه 
املوارد اأكرث ا�ضتجابة للم�ضاريع املعدة جيداً بناء على درا�ضات 
جدوى �ضاملة تتناول الآثار القت�ضادية والجتماعية والبيئية، 
بتنفيذ  املتعلقة  الأخرى  اجلوانب  اإعداد  ح�ضن  اإلى  بالإ�ضافة 

امل�ضاريع وت�ضغيلها.

• متويل 	 يف  ملحوظًا  دوراً  يلعب  اأن  اخلا�ض  للقطاع  ميكن 
العمل  بيئة  تكون  اأن  على  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف 
للقطاع  الكامنة  الطاقات  اإطالق  ويتطلب  لأن�ضطته.  مهياأة 
العاملة،  اجلهات  بني  امل�ضاواة  لتحقيق  �ضيا�ضة  اخلا�ض 
وخلق فر�ض واعدة يف ال�ضوق لال�ضتثمارات املربحة، وتوفري 
احلوافز وا�ضتخدام اآليات التمويل لتقليل املخاطر والعوائق، 
واخلدمات  ال�ضرورية  التحتية  البنية  تنمية  اإلى  بالإ�ضافة 

الجتماعية الالزمة لتنفيذ الأعمال.

يف اخلتام، هناك �سرط حا�سم لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
جميع  مع  التنمية  اأجل  من  ال�ضراكات  دعم  هو  العربية  الدول  يف 
امل�ضتدامة،  التنمية  باأهداف  واللتزام  فالتعاون  املعنية.  اجلهات 
لبناء  التقنية  واملعونات  لال�ضتثمار  املوارد  ح�ضد  ذلك  يف  مبا 
اأن  ميكن  التجارة،  وت�ضجيع  املنا�ضبة  التقنيات  ونقل  القدرات 
اأهداف التنمية  يلعب دوراً مهمًا جداً لتعجيل التقدم نحو تنفيذ 

امل�ضتدامة.

بدعمهم  التن�ضيق  جمموعة  اأع�ضاء  تعهد  اآخر،  جانب  من 
الوفاء  يف  ي�ضتمرون  و�ضوف  امل�ضتدامة،  التنمية  لأهداف  الثابت 
ال�ضراكات  دعم  ذلك  يف  مبا  الإمنائي،  للتعاون  بالتزاماتهم 
والدول  العربية  الدول  مل�ضاعدة  الإمنائي  التمويل  مقدمي  مع 
امل�ضتدامة. التنمية  اأهداف  نحو  تطلعاتها  يف  الأخرى   النامية 

مالحظة

اأبوظبي للتنمية، برنامج اخلليج العربي . 1 التن�صيق �صندوق  ت�صمل جمموعة 

لدعم منظمات االأمم املتحدة االإمنائية، ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي 

االقت�صادية  للتنمية  العربي  امل�رشف  العربي،  النقد  �صندوق  واالجتماعي، 

للتنمية  الكويتي  ال�صندوق  للتنمية،  االإ�صالمي  البنك  جمموعة  اأفريقيا،  يف 

للتنمية،  قطر  �صندوق  للتنمية،  ال�صعودي  ال�صندوق  العربية،  االقت�صادية 

و�صندوق اأوبك للتنمية الدولية.
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احلرب�ض  �ضليمان 

اأتيح يل اأن اأطلع على اجلدل العاملي ب�ضاأن التنمية يف وقت مبكر 
اأعمال  يف   1968 عام  م�ضاركتي  خالل  من  املهنية،  حياتي  من 
بالدي  وفد  �ضمن  والتنمية  التجارة  حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
اأن  واثقًا  ميكنني  ذلك،  اأ�ضتذكر  واإذ  ال�ضعودية.  العربية  اململكة 
يذكر  مل  التجمع  ذلك  يف  املت�ضلعني  املتحدثني  من  اأيًا  اإن  اأقول 
الطاقة. وخالل ال�ضنوات الأربعني التي تلت، انخرطُت يف العمل 
مع �ضناعة الطاقة، اأوًل من خالل عملي يف وزارة البرتول والرثوة 
ب�ضفتي  ثم  )اأوبك(،  للنفط  امل�ضدرة  الدول  ومنظمة  املعدنية، 
مدير عام �ضندوق اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد( يف عهد اأقرب.

مو�ضوع  يف  التفكري  اأعاود  جعلني  الذي  هو  الأخري  من�ضبي  اإنَّ 
لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  كون  وبخا�ضٍة  والتنمية،  الطاقة 
التي وجهت اأجندة التنمية العاملية منذ عام 2000، مل تت�ضمن 
اأ�ضتهدي يف  هدفًا يتعلق حتديداً باحل�ضول على الطاقة. وكنت 
هذا بحقيقة كون الدول الأع�ضاء يف »اأوفيد« قد داأبت منذ اإن�ضائه 
يف قمة اأوبك الأولى التي عقدت يف اجلزائر عام 1975 على تاأكيد 
اأكرث و�ضوحًا يف قمة  اأنَّ هذه املهمة غدت  ر�ضالته التنموية. بيد 
الريا�ض  اإعالن  اأكد  فقد   .2007 عام  الريا�ض  يف  الثالثة  اأوبك 
لجتثاث  �ضرورية  الطاقة  اأن  فيه  لب�ض  ل  نحو  على  التاريخي 
الإمنائية  الأهداف  وحتقيق  امل�ضتدامة  التنمية  واإجناز  الفقر 

.)MDGs( لالألفية

اإلى  الدعوة  اإلى  وعمدنا  الفجوة،  هذه  »اأوفيد«  يف  ر�ضدنا  وقد 
اعتبار التخفيف من الفقر اإلى الطاقة »الهدف التا�ضع املفقود من 
الأهداف الإمنائية لالألفية«. ويف العام 2011، اأف�ضى هذا الدور 
»الطاقة  املتحدة  الأمم  مبادرة  اإلى  »اأوفيد«  ان�ضمام  اإلى  الرائد 
وقمنا  ال�ضت�ضاري.  وجمل�ضها   )SE4ALL( للجميع«  امل�ضتدامة 
ف�ضاًل عن دعوتنا تلك بدعم املبادرة باإجراءات ملمو�ضة، ودفعنا 
�ضمن  الطاقة  اإلى  الفقراء  حمنة  لو�ضع  عزم  من  اأوتينا  ما  بكل 

دائرة اهتمام املجتمع العاملي.

التنمية  اأجندة  اإطار  يكون  اأن  »اأوفيد«  يف  نا  �ضرَّ فقد  هنا،  ومن 
القت�ضادية  لأبعاد  دمج  هو  موؤخراً  اأُقرت  التي   2030 ل�ضنة 

�ضمن  مت  وباأنه  امل�ضتدامة،  للتنمية  والبيئية  والجتماعية 
الهدف  ب�ضفتها  وا�ضح  ب�ضكل  الطاقة  اإدراج  اجلديد  الإطار  هذا 
م�ضتدامًا.  اإمنائيًا  هدفًا  ع�ضر  �ضبعة  من  جمموعة  يف  ال�ضابع 
مي�ضورة  طاقة  خدمات  على  اجلميع  ح�ضول  تثبيت  مت  وقد 
التنمية  لهدف  اأول  كمق�ضد  وحديثة  التجهيز  وموثوقة  الأثمان 
اأجمع  الدويل  املجتمع  اعرتاف  يعني  وهذا  ال�ضابع،  امل�ضتدامة 
بتوجه »اأوفيد« هذا. واإننا لفخورون باأن تكون جهودنا وجهود 
�ضركائنا من املوؤ�ض�ضات والأفراد الذين ي�ضاطروننا الراأي قد اآتت 

اأُُكَلها يف النهاية.

اأهداف التنمية امل�ضتدامة الطاقة مفتاح تنفيذ 

املحاور  الطاقة من  ُعّدت  املركزي والتمكيني،  اإلى دورها  بالنظر 
اأن تعر�ض  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  ُينتظر من  التي  الرئي�ضية 
للعلوم  الدويل  واملجل�ض  للعلوم  الدويل  للمجل�ض  ووفقًا  لها. 
من  بكل  مبا�ضر  نحو  على  ترتبط  الطاقة  فاإنَّ  الإجتماعية، 
املقا�ضد  من  مق�ضداً  وخم�ضني  وب�ضتة  ع�ضر  ال�ضبعة  الأهداف 

املئة وت�ضعة و�ضتني.

التي  باملتطلبات  الوفاء  ميكن  ل  ال�ضابع(  )الهدف  الطاقة  بغري 
الثالث(  )الهدف  الأولية  بال�ضحة  املتعلق  الهدف  يفر�ضها 
الثالث  )الهدف  املناخ  وتغري  الأول(  )الهدف  الفقر  واجتثاث 
)الهدف  والتعليم  الثاين(  )الهدف  والتغذية  واجلوع  ع�ضر( 
واملياه  اخلام�ض(  )الهدف  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  الرابع( 
والفر�ض  ال�ضاد�ض(  )الهدف  ال�ضحي  وال�ضرف  النظيفة 
والت�ضنيع  التحتية  والبنية  واملدن  الثامن(  )الهدف  الإنتاجية 
الثاين  )الهدف  امل�ضتدام  وال�ضتهالك  ع�ضر(  احلادي  )الهدف 
امل�ضتدامة  التنمية  هدف  اإجناز  فاإنَّ  ذاته،  الوقت  ويف  ع�ضر(. 
ن�ضت  التي  دات  املحدِّ �ضمن  اإليه  ل  ُيتو�ضَّ اأن  ينبغي  هذا  ال�ضابع 

عليها الأهداف الأخرى.

ا�ضرتاتيجية »اأوفيد« يف ال�ضتثمار: الرتابط بني التدخالت

ل ريب يف اأن امل�ضتلزم الأ�ضا�ضي لق�ضايا التنمية اإمنا هو التمويل. 
وكيفية  التنمية  متويل  كيفية  يف  واملمار�ضون  اخلرباء  يتداول 

 كيف ميكن اأن ي�شاهم �شندوق اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(

يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة يف البلدان العربية؟ 

الهدف ال�شابع: �شمان ح�شول اجلميع بكلفة مي�شورة على خدمات الطاقة احلديثة

�صليمان احلرب�ض، املدير العام ل�صندوق اأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(.
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اجلميع  ح�ضول  حتقيق  اأن  والواقع  ال�ضرورية.  املوارد  تعزيز 
ل   ،2030 اأجندة  اأهداف  جميع  حتقيق  وكذلك  الطاقة،  على 

ُي�ضتثنيان مما �ضبق.

كثرياً  باأن  الإقرار  تتطلب  البعيد  املدى  على  ال�ضتدامة  اأنَّ  بيد 
املياه والأرا�ضي واملواد -  التنمية - مثل  التي تدعم  املوارد  من 
حمدودة ف�ضاًل عن كونها لزمة لدعم النظم البيئية. ول ميكن 
اأن تكون التنمية م�ضتدامة اإل اإذا مت العمل على حتقيقها �ضمن 
القطاعات  خمتلف  وعرب  زماين  امتداد  وعلى  املحددات،  هذه 

واملواقع.

اإنَّ اأوفيد اإذ ينفذ مهمته يدرك �ضرورة اتخاذ نهٍج �ضامل ل يهمل 
ومقا�ضدها  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  بني  املعقدة  الروابط 
وتداخالتها. وينعك�ض هذا النهج يف تبني مرتابطة الطاقة واملياه 
 –  2016 للفرتة  اأوفيد  عمل  خطة  مو�ضوع  ب�ضفتها  والغذاء 
خطة  عليه  ن�ضت  الذي  ال�ضرتاتيجي  التوجه  ويذهب   .2025
يقت�ضي  الطبيعية  للموارد  الأمثل  ال�ضتخدام  اأن  اإلى  العمل 
التعامل مع القطاعات الثالثة ب�ضكل �ضمويل، الأمر الذي يت�ضق 

.2030 مع اأجندة التنمية العاملية 

العمل يف امليدان

اتخذ اأوفيد اإجراءات عملية يف �ضياق تعاونه مع البلدان ال�ضريكة 
الطاقة  خدمات  على  للح�ضول  خا�ض  اهتمام  اإيالء  �ضاأنها  من 
واملتجددة  التقليدية  الطاقة  م�ضادر  اأن  اأوفيد  وعند  احلديثة. 
حلول  اإيجاد  اإلى  ال�ضعي  يف  جميعًا  ويعتمدها  مالئمة،  كلتيهما 

تلبي احلاجات الأ�ضا�ضية للفقراء من الطاقة.

اأ�ضدر  2012، عندما  اأوفيد يف حزيران )يونيو(  مت تعزيز جهود 
الطاقة،  اإلى  الفقر  حول  اإعالناً  فيه  الأع�ضاء  الدول  مالية  وزراء 
وتعهدوا بتقدمي مبلغ بليون دولر اأمريكي كحد اأدنى للم�ضاعدة يف 
متويل مبادرته »الطاقة من اأجل الفقراء«. وبعد �ضنة واحدة، ويف 
اأعقاب النجاح العملياتي والطلب املرتفع من قبل البلدان ال�ضريكة، 

حتول هذا اللتزام من تعهد ملرة واحدة اإلى التزام متجدد.

يف  الطاقة  م�ضاريع  عدد  من  اأوفيد  زاد   ،2008 العام  منذ 
دولر  بليون   2.9 مقداره  اجماليًا  متوياًل  مًا  مقدِّ حمفظته، 
اأمريكي من خالل نوافذه الت�ضغيلية املتنوعة، مبا فيها عمليات 
بني  ومن  التجارة.  ومتويل  اخلا�ض  والقطاع  العام  القطاع 
يف  م�ضروعًا   75 دعم  على  املبلغ  هذا  ا�ضتمل  اأخرى،  مبادرات 
بليون   21.6 على  تنوف  اإجمالية  بكلفة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
من  اأكرث  توليد  اإلى  جمتمعة  امل�ضاريع  هذه  ت  اأدَّ وقد  دولر. 

الكهرباء  �سبكات  وو�سعت  الطاقة،  من  ميغاواط   14,400
كيلومرت.  38,000 مبقدار 

يوفر  فاإنه  الطاقة،  اإلى  الفقر  مكافحة  على  يعمل  اإذ  واأوفيد 
بدءاً  الظروف:  خمتلف  لتنا�ضب  احللول  من  وا�ضعة  جمموعة 
وانتهاًء  ال�ضخمة  الأموال  روؤو�ض  ذات  الكبرية  ال�ضتثمارات  من 
خطوط  ومن  النطاق،  ال�سغرية  املبتكرة  املجتمعية  بالربامج 
ومواقد  ال�ضم�ضية  امل�ضابيح  اإلى  الطاقة  وحمطات  الغاز  اأنابيب 
على  امل�ضتخدمة  التكنولوجيا  اعتماد  ويتم  النظيفة.  الطهي 
تف�ضيالت  على  ل  املعني،  البلد  و�ضيا�ضة  اإليها  احلاجة  اأ�ضا�ض 
فق عليها �ضمن ال�ضراكة  اأوفيد. ويتما�ضى هذا مع املبادئ التي اتُّ
من  ع�ضر  ال�ضابع  والهدف  الفعال  التنموي  للتعاون  العاملية 

امل�ضتدامة. التنمية  اأهداف 

يكون  اأن  ينبغي  الطاقة  حلول  تقدمي  باأن  اأي�ضًا  اأوفيد  يوؤمن 
حتقيق  وهو  األ  الثامن،  امل�ضتدامة  التنمية  هدف  مع  من�ضجمًا 
ومنتجة.  كاملة  عمالة  مع  وم�ضتدام  �ضامل  اقت�ضادي  منو 
واملوؤ�ض�ضات  للحكومات  الدعم  تقدمي  على  يحمله  ما  وهذا 
املدين  واملجتمع  اخلا�ض  القطاع  اإلى  بالإ�ضافة  احلكومية،  �ضبه 

واملنظمات غري احلكومية ورواد الأعمال.

ل اأوفيد يف العامل العربي �ضبعة م�ضاريع  منذ العام 2008، موَّ
الطاقة  املتجددة وثالثة ع�ضر م�ضروعًا جماُلها  بالطاقة  تت�ضل 
التقليدية يف بلدان من بينها م�ضر وال�ضودان والأردن واملغرب 
جميعًا  امل�ضاريع  هذه  وتبنيِّ  واليمن.  وتون�ض  وفل�ضطني 
التنمية  اأهداف  اأجندة  تنفيذ  يف  اأوفيد  يتبعها  التي  املبادئ 

امل�ضتدامة.

دعم  ولذلك  الغاز،  مبوارد  غنية  املثال،  �ضبيل  على  م�ضَر،  اإنَّ 
اأوفيد زيادة موثوقية احل�ضول على الطاقة بامل�ضاهمة يف متويل 
بة، يتم  �ضبع حمطات طاقة عالية الكفاءة من ذوات الدورة املركَّ

ت�ضغيلها بالغاز، وميولها مرفق القطاع العام.

�ضاحب  ه  اأنَّ غري  املياه،  من  وافرة  مبوارد  فينعم  ال�ضودان،  ا  اأمَّ
يف  اأوفيد  �ضاهم  وقد  العربي.  العامل  يف  الكهربة  معدلت  اأدنى 
كهرمائية  حمطة  وهو  العلوي،  عطربة  �ضد  جممع  متويل 
اأوفيد  �ضاعد  اجلهود،  لهذه  وا�ضتكماًل  املتجددة.  الطاقة  د  تولِّ
تلويثًا  واأقل  كفاءة  اأكرث  احليوية  الكتلة  ا�ضتخدام  جعل  على 
مواقد  ب�ضنع  معنيٍّ  م�ضروع  ل�ضالح  منحة  تقدمي  خالل  من 
اأن  وُينتظر  امُل�ضال.  النفطي  بالغاز  تعمل  الكفاءة  عالية  طهو 
التعر�ض  عن  الناجمة  الإ�ضابات  عدد  خف�ض  على  هذا  ي�ضاعد 
خالل  من  العمل  فر�ض  من  املزيد  اإيجاد  عن  ف�ضاًل  للدخان، 
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اإ�ضراك املنظمات غري احلكومية واملجتمع املدين يف توفري هذه 
و�ضيانتها. املواقد 

لال�ضتثمار  اإيجابية  بيئًة  البالد  �ضيا�ضة  اأوجدت  الأردن،  يف 
اأكرب  من  واحدة  يف  طرفًا  اأوفيد  كان  وقد  املتجددة.  الطاقة  يف 
مبادرات القطاع اخلا�ض يف الطاقة ال�ضم�ضية مبنطقة ال�ضرق 
25 مليون  اأوفيد قر�ضًا بقيمة  م  قدَّ اأفريقيا.  الأو�ضط و�ضمال 
ملحطتي  دعمًا  اخلا�ض  للقطاع  نافذته  خالل  من  اأمريكي  دولر 
الأردن.  يف  معان«  و»�ضقر  واحد«  »�ضولر  ال�ضم�ضية  الطاقة 
و�سوف  ميغاواط،   102 جمتمعني  امل�ضروعني  قدرة  وتبلغ 

98 جيغاواط �ساعة من الكهرباء �سنويًا. يولدان 

الكهربة منخف�ضًا للغاية، ول �ضيما  ُيعدُّ معدل  اليمن، حيث  يف 
م اأوفيد الدعم اإلى احلكومة لتمكينها من  يف املناطق الريفية، قدَّ
التوليد  قدرة  زيادة  بهدف  الريحية،  للطاقة  حمطة  اأول  اإقامة 
الالزمة لإمداد مناطق ريفية خمتارة بالكهرباء. ويف الوقت ذاته، 
ي�ضاعد اأوفيد تخفيف ال�ضغط على ال�ضبكة الوطنية الناجت عن 
خالل  من  وذلك  الكهربائية،  الطاقة  با�ضتخدام  املياه  ت�ضخني 
تقدمي منحة لبناء القدرة املحلية على ت�ضنيع �ضخانات �ضم�ضية 

للمياه بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل )GIZ( من 
اأجل توفري حلول لمركزية واإيجاد املزيد من الوظائف.

تون�ض  يف  الغاز  لتوزيع  اأنابيب  خط  اإن�ضاء  على  اأوفيد  و�ضاعد 
من  عدداً  امل�ضروع  هذا  يخدم  و�ضوف  البالد.  اقت�ضاد  لدعم 
ويف  ال�ضياحيتني.  جربة  وجزيرة  جرجي�ض  مدينة  يف  الفنادق 
الوقت ذاته، ي�ضاعد اأوفيد يف تلبية الطلب على الطاقة يف البالد 
بطريقة فعالة الكلفة و�ضديقة للبيئة ومت�ضفة بال�ضتدامة، من 
خالل اإقامة حمطة طاقة ذات دورة مركبة يتم ت�ضغيلها بالغاز.

الفقراء  و�ضول  تعزيز  ُبغية  اأوفيد  من  الدعم  املغرب  تلقى 
وحدات  متويل  خالل  من  وذلك  احلديثة،  الطاقة  خدمات  اإلى 
توربينية لتوليد الطاقة يتم ت�ضغيلها بالغاز. كما �ضاعد على 
الريفية،  املناطق  يف  الطاقة  على  احل�ضول  معدلت  حت�ضني 
مزيج  من  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ح�ضة  زيادة  وعلى 
الفولطية  ذات  التوزيع  وخطوط  املحوالت  خالل  من  الطاقة 
اأي�ضًا من نافذة مرفق  البالد  املتو�ضطة واملنخف�ضة. وانتفعت 
اخلام  النفط  ا�ضترياد  دعم  الذي  اأوفيد،  لدى  التجارة  متويل 

واملنتجات البرتولية املكررة لتلبية الطلب املحلي.
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ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ش لتعزيز ا�شتجابة دولة االإمارات العربية املتحدة 

الأهداف التنمية امل�شتدامة واتفاقية باري�ش حول املناخ

رزان خليفة املبارك، االأمينة العامة لهيئة البيئة ـ اأبوظبي

رزان خليفة املبارك

يف   )SDGs( امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  على  امل�ضادقة  مع 
 ،2015 )�ضبتمرب(  اأيلول  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
)اأبريل(  ني�ضان  يف  املناخ  حول  باري�ض  اتفاقية  توقيع  ومع 
2016، حان الوقت للدول كي تبداأ التنفيذ. ولكن قبل اأن نبداأ 
على  املرتتبة  والآثار  العام  النطاق  ندرك  اأن  املهم  من  التنفيذ، 

تطبيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة واتفاقية باري�ض.

اأ�ض�ض  على  تبني  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  اأن  رغم  على 
كبرية  فوارق  هناك   ،)MDGs( لالألفية  الإمنائية  الأهداف 
الق�ضايا  عاجلت  لالألفية  الإمنائية  فالأهداف  الثنتني.  بني 
يف  الأو�ضاع  حت�ضني  على  اأ�ضا�ضًا  وركزت  الرئي�ضية،  الإن�ضانية 
العربية املتحدة دوراً  الإمارات  النامية. وقد لعبت دولة  الدول 
هامًا يف دعم الأهداف الإمنائية لالألفية، باعتبارها املانح الأكرب 
عامليًا للم�ضاعدات اخلارجية كن�ضبة مئوية من دخلها الوطني 
الإجمايل. اأما اأهداف التنمية امل�ضتدامة فتتناول التحديات التي 
على  توؤثر  و�ضوف  املتقدمة،  والدول  النامية  الدول  تواجهها 
ال�ضيا�ضات الداخلية واخلارجية. كما اأنها �ضتوؤثر على كل دائرة 
واخلطط  ال�ضيا�ضات  يف  اإدخالها  و�ضيتوجب  تقريبًا،  حكومية 

احلكومية على جميع امل�ضتويات ويف جميع التخ�ض�ضات.

املدى.  بعيدة  طموحة  اتفاقية  هي  املناخ  حول  باري�ض  اتفاقية 
واأهم ما تن�ض عليه هو اإبقاء الزيادة يف معدل درجات احلرارة 
اإلى ح�ضر الزيادة  العاملية دون درجتني مئويتني، مع ال�ضعي 
يف 1.5 درجة مئوية فوق م�ضتويات ما قبل الثورة ال�ضناعية. 
وطنيًا«  املحددة  املعتزمة  »امل�ضاهمات  الدول  قدمت  لقد 
 )NDCs( »التي �ضت�ضكل »م�ضاهمات حمددة وطنيًا )INDCs(
مراجعتها  يجب  امل�ضاهمات  هذه  التفاقية.  ت�ضديق  يتم  حاملا 
وجعلها اأكرث طموحًا ب�ضكل تدريجي كل خم�ض �ضنوات اعتباراً 
للمنافع  امللّطف  الأثر  التفاقية  وتلحظ   .2020 �ضنة  من 
العربية  والإمارات  القت�ضادي،  التنويع  عن  الناجتة  امل�ضرتكة 
م�ضاهمتها  يف  زاوية  حجر  القت�ضادي  التنويع  اتخذت  املتحدة 
اإلى  الإمارات  تن�ض على �ضعي  والتي  املحددة وطنيًا،  املعتزمة 
وحت�ضني  النبعاثات  من  للحد  الطموحة  اأهدافها  »تو�ضيع 

قابلية التكيف من خالل التنويع القت�ضادي«.

م�ضاألة  على  العمل  يف  حقيقيًا  التزامًا  الإمارات  قيادة  اأظهرت 
احلكومية  الهيكلة  يف  القت�ضادي  والتنويع  املناخ  تغري 
املناخي  التغري  وزارة  اإحداث  خالل  من  موؤخراً،  جرت  التي 
تاأ�ضي�ض  خالل  ومن  �ضابقًا(،  واملياه  البيئة  )وزارة  والبيئة 
يف  الوطنية  ال�ضيا�ضة  ملراجعة  للعلماء«  الإمارات  »جمل�ض 
املناخي  التغري  وزارة  وت�ضطلع  والبتكار.  والتقنية  العلوم 
املناخ  مبفاو�ضات  امل�ضاهمة  يف  اخلارجي  بدورها  والبيئة 
يف  الريادي  دورها  اإلى  اإ�ضافة  املتحدة،  الأمم  تقودها  التي 
وطنيًا  املحددة  املعتزمة  للم�ضاهمات  امل�ضتقبلي  التطوير 
التن�ضيقي  دورها  عن  ف�ضاًل  وطنيًا،  املحددة  امل�ضاهمات   /
الأخ�ضر«  للنمو  الحتادية  »ال�ضرتاتيجية  تطبيق  يف  القيادي 
اقت�ضاد  حتقيق  بهدف  القت�ضادي  النمو  لتنويع  امل�ضممة 

قائم على املعرفة منخ�ض الكربون وعايل القيمة.

كبرية،  املناخ حتديات  وتغري  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  متثل 
التي  الأولويات  حتدد  اأن  الإمارات  حكومة  على  ويتعني 
يتوا�ضل  وفيما  املحلي.  امل�ضتوى  على  اأكرب  تركيزاً  تتطلب 
ب�ضكل  احلكومة  حتتاج  �ضوف  الإماراتي،  القت�ضاد  تنويع 
القطاع اخلا�ض، واإلى خلق الظروف  ال�ضراكة مع  اإلى  متزايد 
البتكار  اأجل  من  اخلا�ض  للقطاع  املنا�ضبة  التمكينية 
القول  وي�ضعدين  اإليها.  نحتاج  التي  احللول  يف  وال�ضتثمار 
حتقق  �ضراكات  عن  اجليدة  الأمثلة  بع�ض  بالفعل  لدينا  اإن 

ملمو�ضة. نتائج 

للتنمية   8 الهدف  حتقيق  يف  ت�ضاهم  �ضراكات 
والهدف  اقت�ضادي(،  ومنو  لئق  )عمل  امل�ضتدامة 
والهدف  م�ضتدامة(،  حملية  وجمتمعات  )مدن   11
املعتزمة  الإماراتية  وامل�ضاهمة  املناخي(،  )العمل   13
الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  خالل  من  وطنيًا،  املحددة 

واإيجاد وظائف خ�ضراء

تعمد حكومة الإمارات اإلى رفع الدعم احلكومي وزيادة تعرفة 
التنمية  ولدعم  املوارد  ا�ضتهالك  كفاءة  لتعزيز  واملياه  الطاقة 
اأكرث  الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  جعل  وهذا  الكربون.  املنخف�ضة 
املتزايد  ال�ضتثماري  العائد  نتيجة  اخلا�ض  للقطاع  جاذبية 

من مبادرات كفاءة ا�ضتهالك الطاقة.
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وفتحت هيئة البيئة - اأبوظبي للجمهور منطقتني حمميتني هما 
حممية الوثبة لالأرا�ضي الرطبة ومتنزه املنغروف الوطني. وتقوم 
املنغروف  اأ�ضجار  عرب  القوارب  يف  رحالت  بتنظيم  خا�ضة  �ضركات 
)القرم( ت�ضمح للمواطنني واملقيمني والزوار بالتعرف على بع�ض 
اأمناط  اأبوظبي. وهذا ي�ساعد يف ترويج  التي ت�سّمها  الربية  احلياة 
ومن  البيئية.  ال�ضياحة  قطاع  يف  وظائف  واإيجاد  ال�ضحّية  احلياة 
منافع هذه املقاربة اأن النا�ض الذين ي�ضتمتعون بالف�ضاءات الربية 

�ضوف يدركون قيمتها وي�ضعون حلمايتها.

الرائدان، مت و�ضع  املوقعان  الذي حققه هذان  النجاح  اإلى  ا�ضتناداً 
درا�ضة اإطار عمل لل�ضياحة البيئية بهدف تو�ضيع نطاقها وم�ضاركة 

القطاع اخلا�ض �ضمن اإطار تنظيمي فعال.

�ضراكات ت�ضاهم يف الو�ضول اإلى الهدف 7 للتنمية امل�ضتدامة 
)طاقة بديلة ونظيفة( وامل�ضاهمة الإماراتية املعتزمة املحددة 

وطنيًا من خالل �ضيا�ضة احلكومة والتطورات التقنية

بتوليد  ر�ضميًا  هدفًا  املتحدة  العربية  الإمارات  حكومة  و�ضعت 
)نووية  النظيفة  الطاقة  م�ضادر  خالل  من  الطاقة  من  املئة  يف   24
2021، واأعلنت عن عزمها على تو�ضيع  ومتجددة( بحلول �ضنة 
دبي  وت�ضّجع   .2030 �ضنة  بحلول  املئة  يف   30 نحو  اإلى  ذلك 
من  الكهر�ضوئية  اخلاليا  تبني  على  اخلا�ضة  امللكيات  اأ�ضحاب 
خالل »برنامج اأنظمة اإنتاج الطاقة املتجددة املوزعة«، الذي ي�ضجع 
اأ�ضحاب املنازل ومالكي املباين على تركيب األواح الطاقة ال�ضم�ضية 
الكهر�ضوئية لال�ضتهالك اخلا�ض مع ت�ضدير الكهرباء الفائ�ضة اإلى 
اأبوظبي فاعتمدت نهج تنفيذ م�ضاريع  اأما  العامة.  الكهرباء  �ضبكة 
طاقة �ضم�ضية كربى تقوم بها »م�ضدر«. ويفرت�ض اأن ت�ضاعد هذه 
القطاع  ثقة  بناء  يف  احلكومة  من  الوا�ضحة  ال�ضيا�ضية  الإ�ضارة 

اخلا�ض لال�ضتثمار يف الطاقة املتجددة.

�ضراكات ت�ضاهم يف الو�ضول اإلى الهدف 6 للتنمية امل�ضتدامة 
)املياه النظيفة وال�ضرف ال�ضحي(، والهدف 7 )طاقة بديلة 
ونظيفة(، والهدف 9 )ال�ضناعة والبتكار والبنية التحتية(، 
والهدف 13 )العمل املناخي(، وامل�ضاهمة الإماراتية املعتزمة 

املحددة وطنيًا من خالل البتكار وتنويع الطاقة

بدعم من احلكومة املحلية و�ضركاء القطاع اخلا�ض، تعمل »م�ضدر« 
املتجددة. ويهدف  الطاقة  باعتماد  املياه  لتحلية  رائد  برنامج  على 
هذا الربنامج اإلى اإجراء اأبحاث وتطوير تقنيات اإزالة الأمالح بكلفة 
التقنيات  هذه  تعميم  و�ضيتم  للطاقة.  كفوء  وا�ضتهالك  تناف�ضية 
على �ضعيد جتاري �ضمن دولة الإمارات م�ضتقباًل، مما �ضيوؤدي اإلى 

ف�ضم ال�ضلة بني حتلية املياه وانبعاثات غازات الدفيئة.

يف دبي، حيث بداأت اإ�ضالحات التعرفة مبكراً، ح�ضل منو يف �ضركات 
خدمات الطاقة املرّخ�ضة من حكومة دبي. وت�ضعى حكومة دبي اإلى 
�ضنة  بحلول  املئة  يف   30 بن�ضبة  الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة  حت�ضني 
2030، وهذا �ضيلغي احلاجة اإلى 15,000 ميغاواط من م�سادر 
الطاقة اجلديدة بحلول �ضنة 2030، اأي ما يقارب ن�ضف القدرة 
ال�ضرتاتيجية  اإلى  ا�ضتناداً  البلـد،  م�ضتوى  على  حالياً  القائمة 
الوطنية الإماراتية للنمو الأخ�ضر. وتقدم �ضركات خدمات الطاقة 
م�ضاهمة قيمة يف كفاءة ا�ضتهالك الطاقة، اإذ تعمل مبوجب عقود 
اأداء حيث تتحمل بع�ض املخاطرة يف تبني تدابري توفري الطاقة التي 
اأي�ضًا م�ضدر جيد للوظائف اخل�ضراء  تقرتحها على العميل. وهي 

امل�ضافة اإلى التنويع القت�ضادي.

وهناك فر�ض للقيام باملزيد. فالدرا�ضة الرائدة حول تكييف الهواء 
ا�ضتخدام  خف�ض  اإمكانية  اإلى  خل�ضت   2012 عام  اأبوظبي  يف 
الكهرباء يف التربيد مبعدل 31 يف املئة تقريبًا يف حال تطبيق تدابري 
لتقييم  اللوؤلوؤ«  اأبوظبي بتطبيق »نظام  منا�ضبة. وتقوم حكومة 
امل�ضتدامة  التنمية  مبادرة  من  جزءاً  ميثل  الذي  اخل�ضراء،  املباين 
ميكن  ال�ضحيحة  التمكينية  الظروف  توفر  ومع  )ا�ضتدامة(. 
منافع  وحتقيق  التطبيق  ت�ضريع  يف  امل�ضاعدة  اخلا�ض  للقطاع 

بيئية وخلق وظائف عالية القيمة.

احلكومة  من  ع�ضواً   48 لال�ضتدامة«  اأبوظبي  »جمموعة  وت�ضم 
والقطاع اخلا�ض، وهي ت�ضّهل تطوير وتطبيق مبادرات ال�ضتدامة. 
وخالل عام 2015، اأطلقت املجموعة »برنامج اإدارة الطاقة« الذي 
يوّفر تدريبًا معتمداً يف اإدارة الطاقة. ومع زيادة التعرفة، �ضيكون 

للجهات التي تتبنى اإدارة جيدة للطاقة ميزة تناف�ضية اأف�ضل.

للتنمية   14 الهدف  اإلى  الو�ضول  يف  ت�ضاهم  �ضراكات 
على  )احلياة   15 والهدف  املاء(،  حتت  )احلياة  امل�ضتدامة 
الرب( من خالل �ضيا�ضات ال�ضياحة البيئية وم�ضائد الأ�ضماك

يف  كما  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  ال�ضمكية  الرثوة  تراجعت  لقد 
العديد من اأنحاء العامل. وحكومة الإمارات مقبلة الآن على مراجعة 
الوثيق مع جمتمع  الأ�ضماك، بالت�ضاور  �ضاملة ل�ضيا�ضات م�ضائد 
ال�ضيد املحلي، بهدف ا�ضرتجاع الرثوة ال�ضمكية ال�ضليمة واحلفاظ 
مع  لكن  الثقافية.  والتقاليد  العي�ض  �ضبل  على  نف�ضه  الوقت  يف 
الربوتني  على  متزايد  طلب  هناك  �ضيكون  ال�ضكاين  النمو  زيادة 
الغذائي واحلاجة لوظائف جيدة. يف حماولة لتحقيق التوازن بني 
�ضيا�ضة  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  و�ضعت  املتناف�ضة،  املطالب  هذه 
وت�ضريعات داعمة لرتبية الأحياء املائية تعزز فر�ض العمل اخلا�ض 
معايري  حتقيق  مع  الوظائف  وخلق  الطعام  لإنتاج  القطاع  هذا  يف 

بيئية مرتفعة.
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اإ�ضافة اإلى ذلك، تقوم »م�ضدر للطاقة النظيفة«، من خالل �ضركة 
تدعى »الريادة«، با�ضتك�ضاف وتطوير م�ضاريع باملقيا�ض التجاري 
اإن�ساء �سبكة وطنية  الكربون، بهدف  اللتقاط وا�ستخدام وتخزين 

اللتقاط الكربون من حمطات توليد الطاقة واملن�ساآت ال�سناعية.

وتعمل هيئة البيئة - اأبوظبي على توفري الظروف لالبتكار يف كفاءة 
النهج  املائية. وهذا  املوازنة  الرتويج لنهج  املياه من خالل  ا�ضتهالك 
اإلى ممار�ضة  الطلب  تقوم على  املائي من ممار�ضة  التخطيط  يغرّي 
ميكن  التي  املياه  كمية  احلكومة  حتدد  حيث  العر�ض،  على  تقوم 
�ضاأن  ومن  وبيئي.  اقت�ضادي  منظور  من  م�ضتدام  ب�ضكل  توفريها 
ذلك اأن يحّول املياه املحالة اإلى مورد حمدود يخلق الظروف لت�ضريع 

البتكار والبحث عن حلول تدعم كفاءة ال�ضتهالك.

للتنمية   12 الهدف  اإلى  الو�ضول  يف  ت�ضاهم  �ضراكات 
خالل  من  امل�ضوؤولن(  والإنتاج  )ال�ضتهالك  امل�ضتدامة 

تعزيز املنتجات امل�ضتدامة

تعمل حكومة الإمارات العربية املتحدة مع القطاع اخلا�ض لتعزيز 
يف  ا�ضتدامًة.  القل  املنتجات  توافر  من  واحلد  امل�ضتدامة  املنتجات 
حيز  الإماراتية  الإنارة  موا�ضفة  دخلت   ،2014 )يوليو(  متوز 

التنفيذ، وهي حتظر ا�ضترياد وبيع م�ضابيح الإنارة ال�ضيئة النوعية 
والكثرية ال�ضتهالك للطاقة، مما �ضيحقق توفرياً ملحوظًا بالطاقة.

وهناك م�ضروع �ضراكة اآخر بني »مبادرة الب�ضمة البيئية« والقطاع 
اخلا�ض لتطوير مل�ضق وموا�ضفة اقت�ضاد بالوقود لل�ضيارات ذات 
�ضيتم  التي  النبعاثات  حجم  تقدير  وميكن  اخلفيفة.  احلمولة 
ا�ضتهالك  يف  مقت�ضدة  �ضيا�ضات  وتطبيق  تطوير  نتيجة  اإنقا�ضها 
غاز  �ضنويًا من مكافئ  بنحو ع�ضرة ماليني طن  ال�ضيارات،  وقود 

ثاين اأوك�ضيد الكربون يف ال�ضوق الإماراتية.

خامتة

حاليًا  اخلا�ض  والقطاع  املتحدة  العربية  الإمارات  حكومة  تت�ضارك 
التنويع  ومع  الكربون.  انبعاثات  واإنقا�ض  امل�ضتدامة  التنمية  لدفع 
متزايد  ب�ضكل  مهمًا  �ضريكًا  اخلا�ض  القطاع  �ضي�ضبح  القت�ضادي 
امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  اإطار  يف  الإجراءات  وت�ضريع  لتطبيق 
والقطاع  احلكومة  ت�ضتفيد  و�ضوف  املناخ.  حول  باري�ض  واتفاقية 
اخلا�ض كالهما من ال�ضراكات التي �ضتخلق وظائف خ�ضراء عالية 
احلياة  نوعية  يحمي  الكربون  منخف�ض  اقت�ضاد  ظل  يف  القيمة، 

ويعززها حيثما اأمكن ذلك.
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�ضوما بو جودة، رميا كرامي عكاري، ف�ضلو خوري

ب�ضبب  كبرياً  حتديًا  العربي  العامل  يف  امل�ضتدام  التعليم  يواجه 
زيادة  هناك  عاجلة.  حلوًل  ويتطلب  العوامل،  من  جمموعة 
25 عامًا،  التي تقل عن  العمرية  املنطقة للفئة  �ضكانية كبرية يف 
ونق�ض يف قدرة ال�ضباب على ولوج تعليم نوعي، وفر�ض حمدودة 
خ�ضم  يف  ذلك  كل  تاأهلهم،  بعد  و�ضيا�ضيًا  اقت�ضاديًا  لتمكينهم 
م�ضارح  يف  املنطقة  جتتاح  عنف  واأعمال  �ضيا�ضية  ا�ضطرابات 
املئة  يف   4 اأن  عجب  ل  لذلك  متعددة.  مت�ضلة  اأو  منف�ضلة  نزاع 
ال�ضرق  منطقة  مغادرة  على  القادرين  العرب  الطالب  من  فقط 
يعودون  التعليمية  اآفاقهم  لتح�ضني  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 
متاح  غري  العايل  التعليم  اأ�ضبح  ذاته،  الوقت  ويف  تخرجهم.  بعد 
الجتماعي  التما�ضك  ي�ضعف  ما  النا�ض،  ملعظم  متزايد  ب�ضكل 
ويزيد التفاوت القت�ضادي. وت�ضارعت زيادات الر�ضوم الدرا�ضية 
خالل ال�ضنوات 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 اأماكن للتميز الفكري امل�ضتدام 

اإلى اأماكن لنخبة اقت�ضادية غري مربرة.

دعت  اإيجابي،  ب�ضكل  فيها  للتاأثري  و�ضعيًا  املخاوف  لهذه  اإدراكاً 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يون�ضكو( الفرتة 
العام  ويف  امل�ضتدام«.  التعليم  »عقد  ا�ضتباقيًا   2014 –  2005
2012، اأ�ضدرت اليون�ضكو تقريراً حول ال�ضتدامة، مت فيه ح�ّض 
واجلّيد  ال�ضامل  التعليم  »�ضمان  على  بالتعليم  املعنيني  جميع 
للجميع وت�ضجيع التعلم مدى احلياة«1. وقد اأر�ضى هذا التقرير 
امل�ضتدامة  التنمية  مفهوم  حول  املعنية  اجلهات  حل�ضد  الأ�ضا�ض 
كفرع جديد من املعرفة مل يتم التثبت منه بعد. وبداأ تطوير هذه 
بالتحديد(  )دبي  الإمارات  مثل  خمتارة،  عربية  بلدان  يف  املبادئ 
للدول  طموحة  اأهدافًا  ي�ضكل  ما  ولبنان،  والكويت  وال�ضعودية 
التحديات،  رغم  على  الأخرية،  ال�ضنوات  �ضهدت  وقد  العربية. 
امل�ضتويات  جميع  التعليم على  اإلى  الو�ضول  موؤ�ضرات  يف  حت�ضناً 

التعليمية يف الدول العربية.

لكن الدول العربية ما زالت تعاين جيوباً كبرية من الأمية، وتكتنفها 

م�ضاكل خطرية يف نوعية التعليم، كما هو مبني يف نتائج املقارنات 
يف  مو�ضح  هو  وكما   3TIMSSو  PISAو  PIRLS مثل  الدولية2 
تقارير اليون�ضكو والبنك الدويل ومنظمات تعليمية اأخرى4. ومت 
وا�ضع ومن  كنطاق  العربية  البلدان  يف  التعليمي  الإ�ضالح  ت�ضّور 
ل ويدار ويقيم ح�ضراً  اأ�ضفله، بحيث ُيبا�ضر وميوَّ اإلى  اأعلى الهرم 
على اأعلى م�ضتوى من قبل وزارات الرتبية اأو املوؤ�ض�ضات احلكومية 
 Karami-Akkary,( الأخرى مثل مراكز الأبحاث والتطوير الرتبوي
2014(. فيما املجموعات التي تتاأثر بالإ�ضالح ب�ضكل اأوثق، مثل 
املعلمني واملدراء والتالميذ والأهل، لي�ض لديها دور فعال يف ت�ضور 
اأو مراجعة اأو توفري ردود فعل على خطط الإ�ضالح. ول تزال هذه 
املقاربة �سائدة، على رغم اأن مفاهيم الالمركزية، وانخراط القطاع 
وم�ضوؤولية  املدار�ض،  على  املرتكز  وال�ضالح  التعليم،  يف  اخلا�ض 
املعلمني  عة، وحقوق  املوزَّ والقيادة  التعليم،  املحلي عن  املجتمع 
وواجباتهم، اأ�ضبحت القاعدة ولي�ض ال�ضتثناء يف بلدان لديها نظم 
تعليم كفوءة ومنتجة. وتهيمن اأي�ضًا مقاربات مركزية على رغم 
اطالق  على  تعتمد  التي  املقاربات  اأن  اإلى  ت�ضري  بحثية  دلئل  اأن 
املقاربات   فعالية من  اأكرث  اأعاله هي  اإلى  الهرم  اأ�ضفل  التغيري من 
اأ�ضفله يف تقوية م�ضاركة املجتمع يف  اإلى  اأعلى الهرم  امل�ضقطة من 
�ضنع القرار، واأن اإ�ضراك جميع اجلهات املعنية اأمر �ضروري لنجاح 

وا�ضتدامة اأثر الإ�ضالح التعليمي.

البلدان  يف  التعليمي  الإ�ضالح  حول  الأبحاث  يف  نق�ض  اأي�ضاً  هناك 
على  بالعتماد  ملزمون  التعليميني  امل�ضلحني  اأن  كما  العربية، 
قاعدة املعرفة الدولية التي توفر حلوًل قد ل ت�ضتجيب لالحتياجات 
املحلية ذات اخللفية الثقافية )El-Amine, 2005(. ويف حماولة 
نظر  وجهات  تبني  ال�ضروري  من  هادف،  تربوي  تغيري  لإحداث 
اإ�ضالحية جديدة، مع احتمال حتريك املنطقة العربية يف اجتاهات 
القرار  ب�ضنع  الأبحاث  ترتبط  حيث  وا�ضتدامة،  اإنتاجية  اأكرث 
ه اإنتاج املعرفة اإلى خدمة التطور لتح�ضني  واملمار�ضة وحيث يوجَّ

نوعية تعليم ال�ضباب العربي.

بناء على اخلربة يف م�ضاريع جتري قيادتها اأو تنفيذها يف اجلامعة 
التطوير  )متام:   5TAMAM م�ضروع  مثل  بريوت،  يف  الأمريكية 
امل�ضتند اإلى املدر�ضة( - وهو م�ضروع بحثي تطويري مرتكز على 

 حتديات التعليم امل�شتدام يف العامل العربي: 

الدور احلايل وامل�شتقبلي للجامعة االأمريكية يف بريوت

د. �صوما بو جودة، اأ�صتاذ مادة تعليم العلوم يف دائرة الرتبية يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، ترتكز اأبحاثه على املناهج التعليمية وطبيعة العلوم.

د. رميا كرامي عكاري، اأ�صتاذة م�صاركة يف درا�صات االإدارة وال�صيا�صة التعليمية يف دائرة الرتبية يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، ترتكز اأبحاثها على التطوير املهني وتطوير املدار�ض.

د. ف�صلو خوري، الرئي�ض ال�صاد�ض ع�رش للجامعة االأمريكية يف بريوت، لديه خربة تزيد على عقدين يف توجيه الطالب املتفوقني واالأ�صاتذة واملوظفني يف العلوم والطب، وترتكز 

اأبحاثه على علم االأحياء والوقاية من اأمرا�ض ال�رشطان املرتبطة بالتبغ ومعاجلتها.
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املدر�ضة يعمل حاليًا  مع مدار�ض اجلزائر وم�ضر والأردن ولبنان 
وُعمان وقطر وال�ضعودية وال�ضودان، وم�ضروع حول التعليم من 
اأجل التنمية امل�ضتدامة مع اليون�ضكو، وم�ضروع تطوير امل�ضاعدة 
الذي   )DRASATI( املعلمني  �ضوؤون  وحت�ضني  تاأهيل  لإعادة 
�ضمل العمل مع وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ومراجعة 
يتبنى  اأن  نقرتح   - التعليم  اإ�ضالح  حول  املوجودة  املن�ضورات 
والتطوير بهدف حتقيق  الأبحاث  يجمع  التعليم منظوراً  اإ�ضالح 
املقاربات  نتائج  ولتجاوز  املدار�ضة.  على  مرتكز  م�ضتدام  تطوير 
نو�ضي  الآن،  حتى  العربية  الدول  يف  تنفذ  كانت  التي  الإ�ضالحية 
قبل  ما  امل�ضتوى  على  تعليمي  اإ�ضالح  باجتاه  منطي  بتحول 
والتعليم  للقيادة  مقاربته  يف  حتوًل  الإ�ضالح  يعترب  اجلامعي، 
والتعلم )Karami-Akkari, Saad, & Katerji, 2012(، ويركز 
 BouJaoude( على تغيري املعتقدات والعادات الرا�ضخة يف الذهن
تقنية  تغريات  على  بب�ضاطة  الرتكيز  بدل   )& Jurdak, 2009
قابلة  وغري  م�ضتدامة  تكون  ل  قد  التي  واملمار�ضات  ال�ضلوك  يف 
للتحويل اإلى �ضياقات جديدة، ويتبنى مقاربة منظومية للرتكيز 
الرتتيبات  ا�ضتهداف  خالل  من  الب�ضاطة،  من  بدًل  التعقيد  على 
اأن  ويجب  املعتمدة.  التنظيمية  القواعد  جانب  اإلى  الهيكلية 
ي�ضمل هذا الإ�ضالح عدداً كبرياً من املعنيني على م�ضتوى املدر�ضة 
واملجتمع واجلامعة والوزارة، الذين ياأتون بت�ضكيلة من اخلربات 
اأن  يجب  ذلك،  اإلى  واإ�ضافة  الإ�ضالح.  اأجندة  على  للتاأثري  والآراء 

التي  بالتحديات  ويرتبط  حملي  �ضياق  اإلى  الإ�ضالح  هذا  ي�ضتند 
يواجهها املمار�ضون امل�ضوؤولون عن تنفيذه. اإن بناء القدرة لقيادة 
واأن  الإ�ضالح،  ل يتجزاأ من ت�ضميم  اأن ي�ضكل جزءاً  التغيري يجب 
يوؤكد على احلوار والتعلم التعاوين، واأن يكون جتريبيًا ومتجذراً 
يف ال�ضتعالم والتفكري والختبار العلمي، لزيادة اإمكانية ا�ضتمرار 

الإ�ضالح وتاأثريه.

التعليم من اأجل التنمية امل�ضتدامة يق�ضي باأن ي�ضتهدف الإ�ضالح 
حتوًل يف الرتتيب التنظيمي والثقايف للمدار�ض. واملدار�ض التي يتم 
كمنظمات  ُت�ضمم  اأن  يجب  امل�ضتدامة  التنمية  على  الرتكيز  فيها 
را�ضخة  معرفة  تنتج  التي  الذات  جتديد  ب�ضفات  متتاز  تعليمية 
حوكمة  هياكل  تتبنى  اأن  ويجب  ال�ضيا�ضة.  يف  التاأثري  على  قادرة 
التكيف  خالل  من  ابتكارية  اأفكاراً  تت�ضمن  التنظيم  ذاتية 
القرار  �ضنع  يكون  حيث  التعاون  ثقافة  تعتنق  واأن  والتحول، 
اأن تكون هذه  ت�ضاركيًا وحيث ي�ضارك اجلميع عن كثب. ويجب 
املدار�ض على ات�ضال وثيق مبجتمعاتها املحلية يف عالقة منتجة يف 

الجتاهني م�ضتثِمرة يف اأ�ضولها وملبية احتياجاتها.

توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الدور  وعن  العايل،  التعليم  عن  وماذا 
اأجل  من  التعليم  جمال  يف  العربية  الدول  يف  الكربى  اجلامعات 
التنمية امل�ضتدامة ومن اإجل عك�ض هجرة الأدمغة التي ما زال جزء 
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جت اجلامعة  150 عامًا، خرَّ املنطقة يعاين منها؟ منذ  كبري من 
خربة  الإجنيلية  ال�ضورية  الكلية  و�ضلفها  بريوت  يف  الأمريكية 
والكال�ضيكيني  الأعمال  ورجال  و�ضيدات  واملهند�ضني  الأطباء 
ال�ضحة  وخرباء  التغذية  واخت�ضا�ضيي  ال�ضيا�ضيني  واملبتكرين 
اإليها  يرقى  فال  للمنطقة  اجلامعة  قيمة  اأما  املنطقة.  يف  العامة 

ال�ضك، اإذ ت�ضتقبل وتدرب وتخرج الأف�ضل والأملع.

ثالثة  اجلامعة  لطالب  املالية  امل�ضاعدات  ازدادت  فيما  لكن 
العايل،  التعليم  كلفة  ت�ضاعدت  الأخري،  العقد  خالل  اأ�ضعاف 
املداخيل  على  القت�ضادي  والركود  ال�ضيا�ضي  ال�ضطراب  واأثر 
عاملي  عال  تعليم  توفري  جعل  مما  العربي،  والعامل  لبنان  يف 
عن  النظر  ب�ضرف  �ضعوبة  اأكرث  املتفوقني  للطالب  امل�ضتوى 
قدرتهم على الدفع. وملواجهة هذه امل�ضكلة، مع ما يعرتيها من 
تعقيد، يتعني على اجلامعة اأن ت�ضاعد يف توفري فر�ض جديدة 
لبنان  يف  تغيرياً  وي�ضنعوا  موؤثرين  يكونوا  كي  امل�ضتقبل  لقادة 

ويف املنطقة ويف العامل.

تدري�ضي  ومنوذج  وطنية  خدمة  جتريب  اجلامعة  اقرتحت 
اإيفاء الديون بالتعاون  للتعليم العايل يف لبنان، مقرتنًا ب�ضماح يف 
ميكن  هذا  الأدمغة.  هجرة  من  للحد  اللبنانية،  احلكومة  مع 
من  املتخرجني  متكني  خالل  من  التعليم،  يف  حتوًل  يحدث  اأن 
واخلا�ضة  احلكومية  املدار�ض  يف  والتعليم  املجتمع  اإلى  النطالق 
فيما هم ي�ضددون قرو�ضهم. هذا ي�ضمن ثالث �ضنوات على الأقل 
اإلى  احلاجة  باأم�ض  هي  البالد  من  مناطق  يف  القيمة  اخلدمة  من 

اأ�ضاتذة متميزين.

ويف �ضبيل حت�ضري الطالب على النحو الأمثل لإيجاد عمل يف �ضوق 
الوظائف العاملية التناف�ضية، فاإن زيادة فر�ض املمار�ضة التدريبية 
)internship( خ�ضو�ضاً �ضمن ال�ضناعات الوطنية، متا�ضيًا مع 
التنمية امل�ضتدامة كما حددتها اليون�ضكو، �ضوف ت�ضجع الطالب 
اأجل  ومن  الأ�ضاتذة.  متكني  يف  وت�ضاعد  املحرومني  خدمة  على 
موؤ�ض�ضات  مع  �ضراكاتها  تقوية  اجلامعة  تقرتح  ذلك،  حتقيق 
مرموقة حول العامل متما�ضية اأ�ضاًل مع اأهداف التنمية امل�ضتدامة، 
اخلدمة  منوذج  د  جت�ضِّ التي  كو�ضتاريكا،  يف  الأر�ض  جامعة  مثل 
ورئي�ضها  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  اإليه  ت�ضتند  الذي  ذاته 
الأمريكية  اجلامعة  خريج  وهو  زغلول  خو�ضيه  الدكتور  املوؤ�ض�ض 

يف بريوت.

الفرتات  يف  هدفها  حققت  نخدم«  لكي  »نتعلم  فل�ضفة  اإن 
ما  وهي  املا�ضية،  الـ150  ال�ضنوات  خالل  الكثرية  امل�ضطربة 
فر�ض  توفري  املا�ضي:  يف  كما  اجلامعة  يف  اليوم  معتمدة  زالت 
وللعدد  لبنان  يف  املحرومة  املناطق  لأبناء  حتويلية  تعليمية 

املتزايد من الالجئني، ومعاجلة املر�ضى يف اأرقى املرافق الطبية 
التخ�ض�ضات  املتعددة  املتمر�ضة  اخلربة  وتوفري  املنطقة،  يف 
من  اخلارجة  املمزقة  املجتمعات  بناء  اإعادة  يف  للم�ضاعدة 

احلروب والنزاعات.

املجتمع، تقرتح  اإحداث فرق يف  لت�ضجيع طالب اجلامعة على 
اجلامعة تطوير مكونات اخلدمة والقيادة يف املناهج الدرا�ضية. 
وهذه �ضوف ت�ضبح مكونات اإلزامية للتعليم يف اجلامعة. كما 
اأن »مناهج التاأثري« يف كلية الطب تركز على تطوير ال�ضخ�ضية 
والقيم مثلما تركز على التفوق يف العلوم الطبية. هذه الروؤية 
كمعاجلني  ويحولونه  املجتمع  يف  يوؤثرون  اأطباء  لتخريج  هي 

وباحثني واأ�ضاتذة ودعاة تقدم واإ�ضالح.

 ،TAMAM برنامج  يف  ريادتها  خالل  من  اأثبتت  مثلما  اأخرياً، 
التدري�ض.  اأ�ضول  رائدة يف علم  اأي�ضًا  اأن تكون  على اجلامعة 
الذين  للطالب  الرتبوية  الأ�ض�ض  بناء  يف  ذلك  ي�ضاهم  و�ضوف 
يرغبون بتلقي العلم يف اجلامعة لكنهم غري م�ضتعدين متامًا 
املدر�ضة  من  يتخرجون  عندما  ال�ضارم  الدرا�ضي  ملنهجها 
العا�ضر،  ال�ضف  تالميذ  حاجات  تلبية  خالل  ومن  الثانوية. 
مهارات  لتطوير  اخلم�ضني  �ضن  فوق  للذين  الفر�ضة  وتوفري 
مبادرتها  عرب  جديدة  فكرية  اهتمامات  ومتابعة  جديدة 
وتو�ضيع  كبري،  بتقدير  حتظى  التي  ال�ضن«  لكبار  »جامعة 
اجلامعة  ت�ضعى  الإنرتنت،  على  ال�ضعبية  التعليمية  براجمها 
عميقة  تعليمية  لفر�ض  منوذجًا  لتكون  بريوت  يف  الأمريكية 
اخلام�ضة  �ضن  اإلى  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  �ضن  من  للطالب  الأثر 
من  لكن  ب�ضهولة.  تتحقق  لن  الأهداف  هذه  والت�ضعني. 
اأنها  اأ�ض�ضها دانيال بلي�ض يجد  اإلى تاريخ اجلامعة منذ  يعود 
واملنطقة.  ذاتها  واجهت تكراراً حتديات يف م�ضاعيها لتحويل 
يف  امل�ضتدام  التعليم  يف  الإبداع  قيادة  حتدي  مواجهة  علينا 

البلدان العربية، و�ضوف ننجح يف مواجهته.

 هوام�ش  
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5. اال�صم  TAMAM مبني على العنوان العربي »متام: التطوير امل�صتند اىل املدر�صة«.
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رمي جنداوي، منية براهم، فيدال بريينجريو

اأهداف التنمية امل�ضتدامة طموحة و�ضاملة، تدعو للعمل على عدة 
جبهات تنموية. وعلى راأ�ض هذه الأهداف الق�ضاء على الفقر واجلوع، 
احلد من عدم امل�ضاواة، تعزيز احل�ضول على اخلدمات الأ�ضا�ضية، 

حماية البيئة، وتعزيز ال�ضالم والعدالة.
يف حني اأدرجت و�ضائل تنفيذ الأهداف حتت كل من الأهداف ال�ضتة 
ع�ضر، لكن مت تخ�ضي�ض هدف اأخري ليلعب دوراً اأ�ضا�ضياً يف حتقيق 
الذي ين�ض على  ال�ضابع ع�ضر  الهدف  اإنه  الأخرى.  الأهداف  جميع 
تعزيز و�ضائل التنفيذ وتن�ضيط ال�ضراكة العاملية من اأجل التنمية 
امل�ضتدامة. وهو يعترب الركيزة الأ�ضا�ضية لالأهداف الأخرى واجلامع 
لها من خالل خم�ضة عنا�ضر اأ�ضا�ضية هي: التمويل، التكنولوجيا، 
ت�ضمل  التي  البنيوية  بالق�ضايا  ي�ضمى  ما  التجارة،  القدرات،  بناء 
وامل�ضاءلة.  والر�ضد  والبيانات  وال�ضراكات  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضيا�ضات 
وعلى هذا النحو، يجمع الهدف ال�ضابع ع�ضر كل اأ�ضحاب امل�ضلحة، 
مبا فيهم الدول املتقدمة والنامية وموؤ�ض�ضات القطاع العام والقطاع 
اخلا�ض واملجتمع املدين. ويتطلب حتقيق الهدف ال�ضابع ع�ضر من 
ومراجعتها،  ل�ضرتاتيجياتها،  ذاتي  حتليل  اإجراء  اجلهات  هذه  كل 
جلعلها تتنا�ضب مع الو�ضائل الالزمة لتنفيذ اأجندة التنمية اجلديدة 

لل�ضنوات اخلم�ض ع�ضرة املقبلة.

تنفيذ  اأجل  من  �ضراكات  عقد  اإلى  العربية  املنطقة  �ضعي 
اأجندة 2030

حتتاج املنطقة العربية اإلى تكثيف جهودها لتحقيق اأهداف التنمية 
مراجعة  املهم  من  البداية  يف  لكن   .2030 �ضنة  بحلول  امل�ضتدامة 
اإطار تطورها. فقد اعتمدت املنطقة العربية تاريخياً على الربامج 
واملوؤ�ض�ضات احلكومية لتحقيق التنمية، لكن هذه ال�ضيا�ضة اأثبتت 
وعلى  والكفاءة.  وال�ضتدامة  وال�ضتمرارية  القدرة  يف  حمدوديتها 
للدول يف عملية  القيادي  الدور  2030 تن�ض على  اأجندة  اأن  رغم 
التنمية، اإل اأن عملية تنفيذ هذه الأجندة الطموحة حتتاج اإلى جهود 
العربية ح�ضد روؤو�ض  املنطقة  امل�ضلحة. ت�ضتطيع  اأ�ضحاب  جميع 
الأموال الب�ضرية والطبيعية واملالية واملادية والجتماعية لتحقيق 
والتحالفات  ال�ضراكات  عقد  خالل  من  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف 
ال�ضرتاتيجية. بالإ�ضافة اإلى ذلك، فاإن دعم هذه ال�ضراكات ميكن اأن 

ي�ضاعد يف ن�ضر جهود التنمية يف املنطقة بتكاليف اأقل وكفاءة اأكرب.
ي�ضمل ال�ضركاء، على �ضبيل املثال ل احل�ضر، احلكومات واجلهات 

اخلا�ض  والقطاع  احلكومية  والهيئات  املتلقية  والدول  املانحة 
واملجتمع املدين واالأو�ساط االأكادميية واملوؤ�س�سات البحثية وجمعيات 
قطاع الأعمال. عاملياً، انت�ضرت ال�ضراكات الإمنائية على مر ال�ضنني، 
نتيجة لزيادة العوملة، وارتفاع فر�ض الأعمال يف اأ�ضواق الدول النامية 
التي تفتقر اإلى البنى التحتية املنا�ضبة، وتقل�ض امل�ضاعدات الإمنائية 
الر�ضمية، بالإ�ضافة اإلى التح�ضن الإجمايل للحوكمة واإدارة امل�ضاريع 
يف الدول النامية. وتاأتي هذه ال�ضراكات يف اأ�ضكال خمتلفة، ولها مهام 
واأهداف خمتلفة، لذلك هناك اختالط يف االأداء. اإقليمياً، هناك اأمثلة 

واإن كانت حمدودة على بناء �ضراكات ناجحة واأخرى فا�ضلة.

الإقليمية فر�ضة ميكن للمنطقة العربية  ال�ضراكات  ي�ضكل تطوير 
ا�ضتغاللها. فلدى الدول العربية الكثري من القوا�ضم امل�ضرتكة، مبا يف 
ذلك اللغة والثقافة. لكن بني هذه الدول اأي�ضاً العديد من الختالفات 
وم�ضتوى  املوارد  توافر  ويف  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الهيكلني  يف 
القطاع اخلا�ض  اآخر هو م�ضتوى م�ضاركة  الدخل. وهناك اختالف 

ومنظمات املجتمع املدين.

مراجعة الإمكانات يف املنطقة العربية

تن�ضيط  امكانيات  على  ال�ضوء  ي�ضلط  ق�ضري  عر�ض  ياأتي  ما  يف 
ال�ضراكات يف املنطقة العربية كجزء من الهدف ال�ضابع ع�ضر ولتحقيق 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة.

�ضراكات لتمويل التنمية

تقديرات  وت�ضري  كبرية.  متويلية  فجوة  من  العربية  الدول  تعاين 
تريليون   3.6 اإلى  حتتاج  قد  خمتارة  عربية  دوًل  اأن  اإلى  الإ�ضكوا 
دولر للو�ضل اإلى منو اقت�ضادي م�ضتدام خالل الفرتة خالل الفرتة 
اأكرب  �ضتكون  املالية  الفجوة  واأن  و2030 1،    2015 املمتدة بني 
بكثري لو مت احت�ضاب تكاليف ال�ضراعات. وتواجه املنطقة العربية، 
با�ضتثناء الدول الغنية باملوارد، �ضعوبات يف �ضد هذه الفجوة من 
خالل العمليات الداخلية، لأ�ضبابب متعددة بينها النظم غري الكفوءة 
الع�ضكرية  والنفقات  لالأ�ضعار،  ال�ضخم  والدعم  ال�ضرائب،  جلمع 
النظر  ينبغي  املالية،  الفجوة  �ضورة  ا�ضتكمال  اأجل  ومن  الكبرية. 
الإمنائية  امل�ضاعدات  �ضيما  ول  اأخرى،  متويل  م�ضادر  اإلى  بتمعن 
ال�ضتثمارات  ذلك  يف  مبا  املبا�ضر،  الأجنبي  وال�ضتثمار  الر�ضمية 
الإقليمية البيئية والتحويالت املالية2. وتعترب امل�ضاعدات الإمنائية 

اأجل  من  العاملية  ال�شراكة  وتن�شيط  التنفيذ  و�شائل  تعزيز  ع�شر:  ال�شابع  الهدف 

التنمية امل�شتدامة لتحقيق اأجندة التنمية امل�شتدامة ل�شنة 2030 يف املنطقة العربية

رمي جنداوي،  رئي�صة ق�صم �صيا�صات الغذاء والبيئة، منية براهم، موظفة لل�صوؤون االقت�صادية، فيدال بريجنريو،موظف لل�صوؤون االقت�صادية، يف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب اآ�صيا )االإ�صكوا(
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للتمويل يف املنطقة التي ح�ضلت على 22  الر�ضمية م�ضدراً رئي�ضياً 
بليون دولر عام 2013، اأي ما يعادل 60 دولراً للفرد، لكن مبعظمها 
الإمنائية  امل�ضاعدات  تعترب  اإمنائية.  ل  اإن�ضانية  م�ضاعدات  كانت 
العتبارات  ب�ضبب  تتقلب  لكنها  مهم،  متويل  م�ضدر  اأي�ضاً  العربية 
احلاد  النخفا�ض  اإلى  نظرنا  واإن  النفط3.  عائدات  وتقلب  ال�ضيا�ضية 
ال�ضتقرار  عدم  ب�ضبب  �ضواداً  اأكرث  ال�ضورة  ت�ضبح  ال�ضتثمارات،  يف 
من  املبا�ضرة  البينية  الإقليمية  ال�ضتثمارات  انخف�ضت  فقد  احلايل. 
35 بليون دولر عام 2008 اإلى 7 باليني دولر فقط عام 2011 4. 
كما انخف�ضت ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة املخ�ض�ضة للمنطقة عام 
2014 اإلى 44 بليون دولر، اأي اإلى اأقل من ن�ضف ما كانت عليه عام 
2008 5 )النظر ال�ضكل ب1(. بالإ�ضافة اإلى ذلك، ل تزال التحويالت 
املالية اإلى املنطقة منخف�ضة ن�ضبياً، حيث بلغت 53 بليون دولر عام 

2015 6، لكنها ت�ضتخدم لتمويل التعليم والإ�ضكان ب�ضكل اأ�ضا�ضي.

اإن  املنطقة.  التنمية يف  اأطر عمل مميزة لتمويل  لهذا ينبغي حتديد 
دعم ال�سراكات من اأجل التنمية يوفر فر�سة مهمة للمنطقة �سرط اأن 
توفر بيئة اأكرث جاذبية، مبا يف ذلك ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والجتماعي. 
وميكن لل�ضراكات العربية اأن جتمع امل�ضتثمرين واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة، 
وال�ضناديق ال�ضيادية والتنموية، وال�ضركات الكبرية، من اأجل تنفيذ 

اأجندة 2030 وتطوير املنطقة.

�ضراكات للعلوم والتكنولوجيا والبتكار

والتكنولوجيا  العلوم  لتطوير  عديدة  جهوداً  العربية  الدول  تبذل 
التعليمية وتعزيز نقل  اأنظمتها  والبتكار، وذلك من خالل حت�ضني 
التكنولوجيا. لكنها ل تزال م�ضتخِدمة للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 
اأكرث من كونها منتجة لها. ووفقاً ملنظمة اليون�ضكو، فاإن ن�ضبة الإنفاق 
على العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف املنطقة العربية منخف�ضة جداً 

حتى مبقايي�ض البلدان النامية. فمعدل الإنفاق املحلي الإجمايل على 
الإنفاق  معدل  خم�ض  اأي  املئة،  يف   0.2 يتعدى  ل  والتطوير  البحث 
الإجمايل يف الدول النامية و12 يف املئة من معدل الإنفاق العاملي. ويف حال 
مل يتم حتفيز الطلب على العلوم والتكنولوجيا والبتكار من خالل 

اقت�ضاد واعد، �ضيوؤدي تدفق العر�ض اإلى البطالة وهجرة الأدمغة7.

منو  �ضمان  اأجل  ومن  العاملية،  ال�ضوق  يف  املناف�ضة  تزايد  ظل  ويف 
على  املعرفة،  اقت�ضاد  من  الكاملة  وال�ضتفادة  م�ضتدام  اقت�ضادي 
املنطقة العربية اأن تزيد ن�ضبة تبنيها للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 
لكي تبقى يف طليعة التنمية. وت�ضتطيع املنطقة، من خالل املزيد من 
التعاون وال�ضراكات يف العلوم والتكنولوجيا والبتكار، اأن تتعامل مع 
التحديات امل�ضرتكة التي تواجهها، مبا يف ذلك تلك املرتبطة بالتدهور 
البيئي وتزايد ندرة املوارد الطبيعية مع انخفا�ض املوارد الراأ�ضمالية. 
حتتاج املنطقة العربية اإلى مناخ يحفز على تعزيز ال�ضراكات التعاونية 
الإقليمية واآليات التمويل من خالل اإن�ضاء حا�ضنات اإقليمية وجممعات 
العلوم  واكت�ضاب  لتطوير  اخلا�ضة  والعقود  املنح  واإعطاء  علمية، 

والتكنولوجيا والبتكار.

�ضراكات لتطوير التجارة البينية

تعترب املنطقة العربية من اأقل مناطق العامل تكاماًل اقت�ضادياً. ووفقًا 
لبيانات موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد(، مل يتعد 
حجم التجارة البينية 9 يف املئة من اإجمايل ال�ضادرات عام 2012، على 
رغم وجود اتفاقات جتارية عديدة مت التوقيع عليها، مبا يف ذلك اتفاقية 
اأغادير )2004(، ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى )2005( 
ومع   .)2008( اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لدول  امل�ضرتكة  وال�ضوق 
اأن التجارة البينية واإن�ضاء اأ�ضواق كبرية من خالل التكتالت التجارية 
املنطقة  لدول  �ضريع  تقدم  القت�ضادي، فهناك  النمو  تدعم  الإقليمية 
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للبيئة  االإ�صت�صاري  واملرفق  الدويل  البنك  العامل،  يف  التنمية  موؤ�رشات  الدويل،  البنك  امل�صادر: 

االأ�صا�صية اخلا�صة والعامة، قاعدة بيانات م�صاركة القطاع اخلا�ض يف امل�صاريع البيئة االأ�صا�صية 

http://ppi.worldbank.org/ (ا�صرتجعت يف 2 ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2015).

م�ساركة القطاع اخلا�س يف تط�ير البنى 

2013  - التحتية،  1990 

كبرية من اإجمايل ال�ضتثمارات خالل الفرتة 1990 – 2013، يف حني 
تدنى ال�ضتثمار يف القطاعات املولدة لفر�ض العمل وب�ضكل اأ�ضا�ضي يف 
ذلك  معاجلة  وميكن  التحويلية.  وال�ضناعات  اخلام  املواد  ا�ضتخراج 
الكفوء  وال�ضتخدام  والإقليمية  الوطنية  اجلهود  ت�ضافر  خالل  من 

للم�ضاعدات الدولية املتاحة.
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�ضيا�ضية  اأ�ضباب  اإلى  يعود  وذلك  والدول،  املناطق  بقية  مع  للتكتل 
واقت�ضادية عديدة. وميكن للتكتالت التجارية وال�ضراكات التجارية 
اخلا�ضة اأن تدفع الدول العربية اإلى اتباع ا�ضرتاتيجيات للنمو املرتكز 
على الت�ضدير، والذي قد ي�ضكل اأحد املحركات الرئي�ضية للتنمية يف 

املنطقة، خللق فر�ض عمل وللتخفيف من حدة الفقر.

�ضراكات من اأجل ثورة البيانات

لتحقيق اأجندة 2030، ينبغي على �ضانعي ال�ضيا�ضة مراقبة التقدم 
املحرز يف تنفيذ الأجندة وا�ضتخدام البيانات كاأداة لر�ضم �ضيا�ضاتهم. يف 
الوقت احلايل، القدرات الإح�ضائية يف معظم الدول العربية غري كافية، 
الإقليمية يف حتديد  واملنظمات  الدول  للعديد من  مما ي�ضكل حتدياً 
خطوط االأ�سا�ض وو�سع مقا�سد وموؤ�سرات اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
وكذلك تعزيز القدرات الإح�ضائية ومراجعة الأطر املوؤ�ض�ضية8. وميكن 
للدول العربية ال�ضتفادة من ال�ضبعني �ضريكاً �ضمن مبادرة ال�ضراكة 
العاملية لبيانات التنمية امل�ضتدامة، التي اأطلقت يف اأيلول )�ضبتمرب( 
التنمية  يف  املحرز  التقدم  وقيا�ض  حتقيق  يف  الدول  لدعم   2015
امل�ضتدامة9. وتهدف هذه املبادرة ب�ضكل خا�ض اإلى حت�ضني ا�ضتخدام 
وح�ضد  عليها،  احل�ضول  وت�ضهيل  البيانات  ثغرات  و�ضد  البيانات، 
الإرادة ال�ضيا�ضية واملوارد، بدعم من اأكرث من 70 حكومة ومنظمات 

املجتمع املدين ومنظمات دولية و�ضبكات خرباء.

ميكن للدول العربية اأن ت�ضتفيد ب�ضكل كبري من الدعم التقني واملادي 
ل�ضركاء التنمية يف هذه املبادرة لتطوير اأنظمتها الإح�ضائية وا�ضتيفاء 
من  ت�ضتفيد  اأن  للمنطقة  ميكن  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  الدولية.  املعايري 
اإن�ضاء مر�ضد اإقليمي للتنمية امل�ضتدامة10 لر�ضد التقدم املحرز يف عملية 

التنمية، وذلك على خطى الحتاد الأوروبي ومنطقة �ضمال املتو�ضط.

ال�ضراكات بني القطاع العام والقطاع اخلا�ض

اعتمدت ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ض تقليدياً على اإدارة 
بتقا�ضم  ي�ضمح  مما  حكومية،  مل�ضاريع  ومتويله  اخلا�ض  القطاع 
الإدارية واخلربات والبتكار  املخاطر واإمكانية ال�ضتفادة من املهارات 
والكفاءة يف القطاع اخلا�ض. يف ظل هيكل ال�ضراكة بني القطاع العام 
والقطاع اخلا�ض، ميكن حتقيق مكا�ضب يف الكفاءة من خالل ا�ضتخدام 
املناف�ضة على امل�ضرتيات العامة والت�ضغيل وال�ضيانة عندما يتم التنفيذ 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكات  لكن  خا�ضة.  �ضركات  عرب 

حمدودة يف الدول العربية، كما يظهر يف ال�ضكل ب2.

ارتكزت م�ضاريع ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض اأ�ضا�ضاً على 
القطاعات الأقل ا�ضرتاتيجية وتنظيماً لأنها اأكرث جاذبية وربحاً للقطاع 
ح�ضة  والت�ضالت  النقل  قطاعي  يف  ال�ضتثمارات  وت�ضكل  اخلا�ض. 
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الوقاية من املر�ش من خالل البيئات ال�شحية: 

تقييم العبء املر�شي الناجم عن املخاطر البيئية يف البلدان العربية

مازن ملكاوي وبا�ضل اليو�ضفي 

لو اأدركنا كم من الأمرا�ض والعلل ميكن الوقاية منها عن طريق اإدارة 
املخاطر البيئية، لندفعنا اأكرث يف دعم التدابري ال�ضحية الوقائية من 
خالل ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات والتدخالت والتقانات واملعارف 
يف  التنمية  با�ضتدامة  يتعلق  ما  يف  عمومًا  �ضحيح  هذا  املتاحة. 
حيث  العربية  البلدان  يف  اأهمية  اأكرث  لكنه  العامل،  بلدان  معظم 

خماطرنا البيئية اأعلى ومعدلت التنمية اأبطاأ.

تر�ضم التنمية امل�ضتدامة �ضيناريوهات م�ضرقة حول املنافع املتبادلة 
وتقدم فوائد �ضبه فورية من خالل الت�ضدي لق�ضايا ال�ضحة واملناخ 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأهداف  توفر  كما  متكامل.  ب�ضكل  والبيئة 
امل�ضتدامة، مبقاربتها ال�ضمولية ، فر�ضاً ملمو�ضة لتخفي�ض العبء 
»�ضمان  يف  وت�ضاهم  البيئية،  اخلطر  عوامل  عن  الناجم  املر�ضي 
فاإن �ضّناع  الأعمار«. لذلك  حياة �ضحية ورفاهية للجميع من كل 
ال�ضحي  احلقل  يف  والعاملني  ال�ضحية  الرعاية  قطاع  يف  ال�ضيا�ضة 
ما  وتثبت  الحتياجات  تربز  التي  بالأدلة  الت�ضلح  اإلى  مدعوون 
ميكن حتقيقه على اأر�ض الواقع من اأجل تعزيز التنمية امل�ضتدامة 

وبناء املجتمعات ال�ضحية املعافاة.

قدرت منظمة ال�ضحة العاملية �ضنة 2016 العبء املر�ضي العاملي 
البيئي  التدهور  واأن  املئة،  يف   19 بنحو  بيئية  خماطر  من  الناجت 
املنطقة  األف حالة وفاة مبكرة �ضنويًا يف   420 باأكرث من  يت�ضبب 
العربية، مبا ميثل 20 يف املئة من عدد الوفيات الكلي. واإذا احت�ضبنا 
نحو  �ضنويًا  يخ�ضرون  العرب  فاإن  كليهما،  والعجز  الوفاة  حالت 
العمر  �ضنوات  )من  العجـز  ب�ضبب  معدلة  عمر  �ضنة  مليون   24
 Disability Adjusted Life( العجز  مدد  باحت�ضاب  امل�ضّححة 
Year - DALYs( نتيجة التدهور البيئي. ولالأ�ضف، فاإن هذا الرقم 
دون  بالأطفال  الأمر  يتعلق  عندما  ملحوظ  ب�ضكل  اأعلى  يكون 
جمموع  من  املئة  يف   26 اإلى  يرتفع  حيث  �ضنوات،  اخلم�ض  �ضن 
الوفيات امل�ضجلة. وتختلف البلدان العربية كثرياً من حيث ظروفها 
الجتماعية القت�ضادية والدميوغرافية والبيئية وال�ضحية، وتبعًا 
لذلك تتفاوت نتيجة هذا العبء املر�ضي البيئي كما هو مو�ضح يف 

ال�ضكل ب 1.

والطفيلية  املعدية  الأمرا�ض  انت�ضار  من  حتوًل  الأخري  العقد  �ضهد 

والغذائية اإلى انت�ضار الأمرا�ض غري ال�ضارية والإ�ضابات، لي�ض فقط 
العبء  حيث  من  اأي�ضًا  ولكن  البئية  املخاطر  تاأثري  مدى  حيث  من 
الإجمايل. ويرجع هذا التحول اأ�ضا�ضًا اإلى انخفا�ض املخاطر البيئية 
ازدادت  املثال  �ضبيل  فعلى  ال�ضارية،  الأمرا�ض  تف�ضي  تثري  التي 
ن�ضبة النا�ض الذين ت�ضلهم املياه الآمنة وخدمات ال�ضرف ال�ضحي 
الوقود  ت�ضتخدم  كانت  التي  الأ�ضر  ن�ضبة  وانخف�ضت  املح�ضنة، 
ال�ضلب للطهي. ويف ما يخ�ض العبء املر�ضي الإجمايل ب�ضكل عام، 
معظم  يف  احلال  هي  كما  عامليًا  ال�ضارية  غري  الأمرا�ض  ازدادت  فقد 

البلدان العربية ح�ضبما هو مو�ضح يف ال�ضكل ب 2.

وعلى غرار بقية مناطق العامل، ت�ضتمل الأمرا�ض الرئي�ضية والأكرث 
ارتباطًا بالبيئة يف البلدان العربية على: اأمرا�ض القلب وال�ضرايني 
ووالأوعية الدموية، واأمرا�ض الإ�ضهال، والتهابات اجلهاز التنف�ضي 
املخاطر  اأما  املتعمدة.  غري  والإ�ضابات  ال�ضرطان  واأمرا�ض  ال�ضفلي 
الأمرا�ض فهي  املجموعات من  التي ت�ضبب هذه  الرئي�ضية  البيئية 
ت�ضمل تلوث الهواء اخلارجي والداخلي ، ونق�ض توفري املياه الآمنة 
وخدمات ال�ضرف ال�ضحي والنظافة ال�ضخ�ضية، والتعر�ض املتزايد 
ال�ضري.  حوادث  وخماطر  ال�ضارة،  الكيميائية  واملواد  للنفايات 
لل�ضحة  الرئي�ضية  املحددات  من  البيئية  للمخاطر  التعر�ض  اإن 
العبء  �ضخامة  وتظهر  الإن�ضان.  حياة  دورة  عرب  العمومية 
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مازن ملكاوي، م�صت�صار التعر�صات ال�صحية البيئية يف املركز االإقليمي ل�صحة البيئة )CEHA( التابع ملنظمة ال�صحة العاملية، والدكتور با�صل اليو�صفي مدير املركز.
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الت�ضدي  ميكن  ل  باأنه  املتعددة  املخاطر  هذه  عن  الناجم  املر�ضي 
تداعيات �ضحية كل على حدة.  ينتج عنها من  وما  املخاطر  لهذه 
ـ �ضحية  اإيكولوجية  فمن ال�ضروري هنا اعتماد وتنفيذ »منهجية 
البيولوجية  العوامل  بني  املعقدة  بالعالقات  تعرتف  متكاملة«، 

وال�ضلوكية والبيئية والجتماعية والتنموية. 

من الوا�ضح اأن تخفي�ض العبء املر�ضي الناجم عن املخاطر البيئية 
ممكن متاماً من خالل تدخالت وتدابري منخف�ضة الكلفة. لكن لكي 
ت�ضميمها  يجب  فاإنه  وا�ضتدامة،  فعالية  اأكرث  التدابري  هذه  تكون 
حماية  تقدم  متكامل.  �ضمويل  �ضحي  ـ  بيئي  نحو  على  وتنفيذها 
واملجتمعات  العموم  �ضحة  حلماية  قوية  وقائية  من�ضة  البيئة 
والأفراد. حيث ميكن اتخاذ العديد من التدابري ال�ضتباقية والفوريًة 
لتخفي�ض العبء املر�ضي الناجم عن املخاطر البيئية. ومن الأمثلة 
على ذلك تخزين املياه املنزلية ب�ضكل اأكرث �ضالمة والرتويج لتدابري 
نظافة �ضخ�ضية اأف�ضل، وا�ضتعمال وقود اأنظف وطاقة اأكرث اأمانًا، 
العمل بحر�ض  املنزل ويف مكان  ال�ضامة يف  املواد  واإدارة  وا�ضتخدام 
اأماكن  اأ�ضاليب ماأمونة لل�ضحة وال�ضالمة املهنية يف  اأكرب، واعتماد 
العمل. وبناءاً عليه، فاإن الإجراءات والتدابري التي تتخذها قطاعات 
انتاجية وخدمية مثل الطاقة والنقل والبلديات والزراعة وال�ضناعة، 
بالتعاون مع قطاع ال�ضحة، هي حيوية وهامة يف الت�ضدي لأ�ضباب 
تاأتي  ل  فالإجراءات  البيئية.  امل�ضببات  ذات  العامة  ال�ضحة  اعتالل 
من قطاع ال�ضحة العمومية وحده، بل من جميع القطاعات الأخرى 
التي توؤثر يف املحددات البيئية لل�ضحة. واإن العمل اجلماعي املن�ضق 
وبيئية وتنموية يعزز حتقيق  �ضيا�ضات �ضحية  واملتاآزر يف و�ضع 
خالل  من  حياته  وجودة  ورفاهه  الن�ضان  �ضحة  يف  جذري  تقدم 

اإر�ضاء منافع اجتماعية واقت�ضادية م�ضرتكة ومتنوعة.

يتوقع بحلول العام 2050 اأن يعي�ض 68 يف املئة )نحو 646 مليون 
غالبًا  تتميز  ح�ضرية  مناطق  يف  العربي  العامل  �ضكان  من  ن�ضمة( 
املياه  بخدمات  وفقر  �ضيىء  و�ضكن  ملوث  وهواء  مروري  بازدحام 
وال�ضرف ال�ضحي، اإ�ضافة اإلى خماطر �ضحية بيئية اأخرى مبا فيها 
تلك املرتبطة مبكان العمل ) وي�ضار هنا اإلى اأنه يف العام 2014 كان 
نحو 51 يف املئة من �ضكان املنطقة العربية ميار�ضون اأن�ضطة عمل 

اأ�سباب ال�فاة التي تعزى اإىل البيئة يف البلدان العربية والعاملال�سكل ب 2         

اأمرا�ض �صارية اأمرا�ض غري �صاريةاإ�صابات
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اقت�ضادية، ويف عديد من البلدان يتم ت�ضغيل هوؤلء العمال ب�ضكل 
غري اآمن ويف ظروف عمل خطرة ومهينة(. اإن اإعادة متو�ضع قطاع 
�ضيا�ضات  تطوير  يف  تن�ضيقاً  اأكرث  ب�ضكل  للعمل  العامة  ال�ضحة 
ال�ضحة الوقائية الفعالة مع القطاعات املعنية املختلفة و�ضمنها، 
هي اخلطوة ال�ضحيحة الأولى ملواجهة الأخطار وامل�ضببات البيئية 

لالأمرا�ض والإ�ضابات وتقلي�ض اأعباء املرا�ضة العاملية.

ملعاجلة  منطقتنا  يف  امللحة  احلاجة  اإلى  هنا  الإ�ضارة  وجتدر 
النا�ضئة  البيئية،  للمخاطر  املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة  التاأثريات 
الإيكولوجية  النظم  وتدهور  املناخ  تغري  مثل  واملقبلة،  منها 
لت�ضبح  مهياأة  املخاطر  هذه  اإن  اإذ  البيولوجي،  التنوع  وخ�ضارة 
من اأ�ضعب التحديات التي �ضتواجهها الأجيال العربية يف العقود 

املقبلة. وب�ضبب العبء الثقيل الناجم عن عوامل املخاطر البيئية 
ال�ضارية  بالأمرا�ض  واملتعلقة  للتخفيف  القابلة  اأو  العكو�ضة 
لتوفر تدخالت وتدابري  العربية، ونظراً  ال�ضارية يف املنطقة  وغري 
منا�ضبة الكلفة لل�ضحة البيئية، فمن ال�ضروري اعتماد منهجية 
لدفعها  الالزمة  املوارد  واإتاحة  الإخت�ضا�ضات  متعددة  تعا�ضدية 
اإلى الأمام من اأجل الوقاية من هذه املخاطر والتقليل من مفاعيلها 

ومكافحتها.

مالحظة

البيانات ماأخوذة من تقرير »الوقاية من املر�ض من خالل بيئات �صحية: . 1

ال�صحة  منظمة  بيئية«،  خماطر  من  الناجت  املر�صي  للعبء  عاملي  تقييم 

العاملية، جنيف، 2016

اأول�يات وتدخالت بيئية لتخفي�س العبء املر�سي يف البلدان العربيةاجلدول  1 

جماالت التدخالت البيئية الرئي�سية املر�س

تلوث الهواء املنزيل واخلارجي، دخان التبغ غري املبا�رش، التعر�ض للر�صا�ض، ظروف العمل املجهدة، العمل 

باملناوبة.

 اأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية

املياه، ال�رشف ال�صحي والنظافة ال�صخ�صية، املمار�صات الزراعية، تغري املناخ. اأمرا�س الإ�صهال

تلوث الهواء املنزيل واخلارجي، دخان التبغ غري املبا�رش. التهابات  اجلهاز التنف�صي

تلوث الهواء املنزيل، تلوث الهواء اخلارجي، التعر�ض للغبار يف مكان العمل. الن�صداد الرئوي املزمن

ت�صميم الطرق، تخطيط ا�صتخدامات االأرا�صي، كثافة حركة املرور يف مناطق التطوير حيث م�صاريع كربى للبنى التحية. اإ�صابات حوادث الطرق
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تركز هذه الورقة على هدف التنمية امل�صتدامة الثالث، اأو الهدف SDG3( 3(، الذي يدعو البلدان اإىل »�صمان متتع اجلميع باأمناط عي�ض �صحية وبالرفاهية 

يف جميع االأعمار«. وتعك�ض املقا�صد املحددة لهذا الهدف تو�صعًا ملحوظًا يف االأجندة ال�صحية ال�صابقة لالأهداف االإمنائية لالألفية )MDGs(. ففي حني حددت 

اأهداف االألفية املعايري االإر�صادية ل�صحة االأم والطفل ولعدد من االأمرا�ض ال�صارية مثل االإيدز واملالريا، تبّنى الهدف 3 اجلديد توجهًا اأكرث �صمولية يدعو اإىل 

االهتمام بجميع االأمرا�ض ال�صارية وغري ال�صارية )مبا يف ذلك اأمرا�ض ال�صحة النف�صية(، والوفيات واالإ�صابات الناجمة عن حوادث ااملرور، واإ�صاءة ا�صتعمال املواد 

)تعاطي املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�رش بال�صحة(، واملخاطر البيئية، باالإ�صافة اإىل �صحة االأم والطفل. ويدعو الهدف 3 اإىل �صمان ح�صول اجلميع 

على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�صية واالإجنابية، واإىل حتقيق التغطية ال�صحية ال�صاملة من اأجل �صمان تطبيق مبداأ االإن�صاف.

ويقرتح هذا الهدف اجلديد اأربع »و�صائل تنفيذ« تتعلق مبكافحة التبغ، ودعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واالأدوية، وزيادة التمويل وتطوير وتدريب 

القوة العاملة يف قطاع ال�صحة، وتعزيز القدرات يف جمال االإنذار املبكر واإدارة املخاطر ال�صحية الوطنية والعاملية.

على رغم اأن ال�صحة  ترتبط ب�صكل وا�صح بهدف واحد من اأهداف التنمية امل�صتدامة الـ17 التي اأقرتها االأمم املتحدة عام 2015، هو الهدف 3، فاإن حتقيق 

مقا�صد هذا الهدف يعتمد بقوة على حتقيق االأهداف االأخرى التي تتعلق بالعوامل االجتماعية والبيئية وال�صيا�صية التي توؤثر على ال�صحة. بكالم اآخر، التقدم 

ن ال�صحة والرفاهية ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش وي�صاهم يف حتقيق الهدف 3.
ِّ

نحو حتقيق اأي هدف من اأهداف التنمية امل�صتدامة يح�ص

لكن هل العامل العربي جاهز لتحقيق مقا�صد الهدف 3؟ 

تثبت التجارب ال�صابقة، كما االأحداث احلالية، اأن التحديات التي حتول دون حتقيق هذه املقا�صد كثرية ومت�صعبة. فقد حققت البلدان العربية اإجنازًا متباينًا 

يف ما يتعلق باالأهداف االإمنائية لالألفية ال�صتة املرتبطة بال�صحة، مع حتقيق النجاح االأكرب يف جمال �صحة االأم والطفل. ويرجح اأن ت�صتمر هذه التباينات مع 

االأجندة اجلديدة الأهداف التنمية امل�صتدامة، كما اأن نق�ض البيانات املوثوقة قد يعيق عملية مراقبة التقدم نحو حتقيق هذه املقا�صد. 

وي�صكل النزاع يف املنطقة العربية عقبة كبرية يف طريق التقدم نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة. فاأكرث من 10 دول من اأ�صل 22 دولة عربية ترزح اإما 

رين. ويفتقر كثري من مواطني الدول العربية اإىل حقوق 
َّ

حتت االحتالل واإما حتت وطاأة احلروب اأو النزاعات. وتوؤوي املنطقة ع�رشات ماليني الالجئني اأو املهج

اأ�صا�صية، كامل�صاركة ال�صيا�صية وحرية التعبري وحتى حرية التنقل من مكان اىل اآخر. وتعاين معظم الدول العربية من عدم اال�صتقرار، اأو جتاور دواًل تعاين 

من عدم اال�صتقرار، اأكرث من اأي منطقة اأخرى يف العامل.

وتبدو النظم االإيكولوجية الداعمة ل�صحة االإن�صان يف املنطقة العربية ه�صة جدًا، خ�صو�صًا اذا اأخذنا يف االعتبار العوامل امل�صببة لتغري املناخ. ويعاين 12 بلدًا 

عربيًا من ندرة حادة يف املياه، ومن املتوقع اأن يزداد هذا العدد خالل العقود املقبلة. كما ينت�رش الت�صحر يف كثري من البلدان العربية حيث تعتمد معي�صة اأعداد 

كبرية من ال�صكان على االأرا�صي الزراعية. باالإ�صافة اىل ذلك، ي�صكل تلوث الهواء، الداخلي واخلارجي على حد �صواء، م�صدر قلق حقيقي يف املدن العربية 

الكربى. اإن اخل�صارة املاأ�صوية ال�رشيعة للنظم االإيكولوجية الداعمة للحياة ال تعيق اإحراز تقدم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة فح�صب، بل تهدد حتى وجود 

املجتمعات والبلدان العربية.

املطلوب اإطار عملي لل�رشاكة بني الدول العربية يروج للت�صارك يف املوارد واخلربات، كما ي�صجع الت�صامن من اأجل حتقيق الهدف 3 واأهداف التنمية امل�صتدامة 

كافة، ومن اأجل التغلب على التحديات املت�صابكة واملت�صعبة التي تتعلق بهذه االأهداف.

يف ما ياأتي نقرتح اأربع تو�صيات لتحقيق هذا الهدف:

اأواًل، على كل بلد عربي اأن يتبنى مقا�صد خمتلفة للهدف 3، بناء على اأدائه ال�صابق وواقعه احلايل واأدائه املتوقع يف املدى القريب. جُتمع املعلومات وفق 

اجلن�ض والعمر والعرق واجلن�صية ح�صب احلالة. ويجب ت�صكيل جمموعات عمل وطنية واإقليمية تعمل على موؤ�رشات �صحية حمددة، من اأجل تعزيز التعاون 

والدعم عرب البلدان العربية املختلفة لتحقيق االأهداف امل�صرتكة.

ثانيًا، على البلدان العربية، خ�صو�صًا ذات الدخل املنخف�ض واملتو�صط، اأن تركز على حت�صني نظم ال�صحة العامة لتحقيق مقا�صد الهدف 3. فال ميكن 

حتقيق اأي من هذه املقا�صد ال�صحية من دون نظام �صحي موثوق واأداء متقدم يف ال�صحة العامة ي�صمل نظم ر�صد ومراقبة لقيا�ض التقدم املحرز. وتتطابق 

هذه املقا�صد مع ما و�صفه املكتب االإقليمي ل�رشق املتو�صط يف منظمة ال�صحة العاملية بوظائف ال�صحة العامة يف املنطقة.

ثالثًا، على العاملني يف املجال ال�صحي اأن يتبنوا مقاربة اأفقية �صمولية للق�صايا ال�صحية، بداًل من املقاربة العمودية لكل مر�ض على حدة. ويقت�صي االرتباط 

الوا�صح بني الهدف 3 واأهداف التنمية امل�صتدامة االأخرى اأن يطور العاملون يف املجال ال�صحي واأ�صحاب القرار ال�صيا�صي ا�صرتاتيجيات �صاملة واأطرًا تعزز 

التعاون بني خمتلف الوكاالت وعرب القطاعات كافة.

رابعًا، على العاملني يف املجال ال�صحي اأن يدركوا تالقي الهدف SDG13( 13( واأهداف موؤمتر تغري املناخ COP21 يف دعم الهدف 3 اخلا�ض بال�صحة. اإن 

حتقيق مقا�صد الهدف 13 حول تغري املناخ �صي�صهل ب�صكل كبري العمل لتحقيق مقا�صد الهدف 3.

يف اخلتام، ومع االأخذ بعني االعتبار االأداء ال�صابق والتحديات ال�صيا�صية واالقت�صادية احلالية، ميثل ال�صعي لتحقيق مقا�صد الهدف 3 فر�صة الإيجاد هدف 

جامع جلميع البلدان العربية كي تتعاون على بناء نظم �صحية مرنة، وتخفي�ض الوفيات واالإ�صابات الناجمة عن اأمرا�ض وظروف متعددة، وحت�صني �صحة 

النا�ض ورفاههم، خ�صو�صًا يف البلدان االأكرث فقرًا. ان للهدف 3 اإمكانية كبرية ليكون مبثابة ج�رش اإىل ال�صالم وال�رشاكة وامل�صاواة بني البلدان العربية.

التنمية امل�ضتدامة يف مناخ عربي متغري
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I. مقدمة

اتفاقية  على   2015 العام  نهاية  بحلول  العامل  قادة  وقع 
التنمية  اأهداف  على  وقبلها  املناخ،  تغي  حول  باري�س 
امل�ستدامة التي حددت تطلعات طموحة للق�ساء على الفقر 
للجميع  الزدهار  و�سمان  الأر�س  كوكب  وحماية  املدقع 
عدة  راقبت  ولقد   .)UN General Assembly, 2015(
اإلى  اأدت  التي  الدول  اجماع  عملية  املتحدة  لالأمم  وكالت 
 )Yamey et al., 2014( الإتفاقني.  هذين  اإلى   التو�سل 
وا�ستدامة  تنمية  )برامج(  اأجندات  الإتفاقان  هذان  ويطرح 
ال�سيا�سات  يف  كبيًا  تاأثيًا  توؤثر  اأن  املتوقع  من  طموحة 
العاملية والإقليمية خالل العقود املقبلة. على العاملني يف 
اهتمامًا  يولوا  اأن  ال�سيا�سي  القرار  واأ�سحاب  ال�سحي  املجال 
تدفق  كيفية  حتدد  اأن  املرجح  من  اإذ  الأجندات،  بهذه  وثيقًا 
امل�ستويات  على  ال�سيا�سي  والإهتمام  والراأ�سمال  املوارد 
العاملية والإقليمية واملحلية كافة. لقد �سبقت هذه الأهداف 
اأهدافًا  اقرتحت  التي   )MDGs( لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف 
2015 موعدًا نهائيًا لتحقيقها  تنموية وحددت نهاية العام 
اأدت  بدورها  وهي   ،)UN General Assembly, 2000(
دورًا هامًا يف ح�سد الراأ�سمال ال�سيا�سي واملايل الالزم للعمل 

.)Brende and Hoie, 2014( على حتقيقها

مرتبطة  مقا�ضد  �ضتة  لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف  ت�ضمنت  
 UN( بال�سحة، اأظهرت فيها البلدان العربية اجنازًا متباينًا
and LAS, 2013(. اإقليميًا، حتقق النجاح الأكرب يف جمال 
مع   ،)Iqbal et al., 2014( والطفل  الأم  �سحة  حت�سني 
ال�سارية  لالأمرا�س  الت�سدي  يف  متوا�سعة  مكا�سب  حتقيق 

التباين  هذا  �سبب  ويعود   .)MDG monitor, 2015(
املوارد  وفرة  ا�سا�سني:  عاملني  الى  العربية  البلدان  بني 
 The Arab NGO( البلد.  داخل  ال�سيا�سي  وال�ستقرار 
اأخفقت  فقد   .)Network For Development, 2010
يف  �سيا�سيًا  امل�ستقرة  وغي  فقرًا  الأكرث  العربية  الدول 
املتو�سط  الدخل  ذات  البلدان  وحققت  مقا�سدها،  حتقيق 
فقد  اخلليج،  يف  خ�سو�سًا  الغنية،  البلدان  اأما  اأكرب،  تقدمًا 
 .)UN and LAS, 2013( جتاوزت �ملقا�ضد باأ�ضو�ط كبرية
بني  خ�سو�سًا  الواحد،  البلد  داخل  كبية  تباينات  ونالحظ 
والأكرث  فقرًا  الأكرث  املناطق  وبني  واملدن،  الأرياف  �سكان 
باجتاه  التقدم  وارتبط   .)UN and LAS, 2013( ثراء 
�لتنموية  �لأهد�ف  حتقيق  مبدى  �ل�ضحية  �ملقا�ضد  هذه 
تعميم  وحتقيق  �ملدقع،  �لفقر  على  كالق�ضاء  �لأخرى، 
وكفالة  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  وتعزيز  الإبتدائي،  التعليم 

ال�ستدامة البيئية.

لالأهداف  ملحوظًا  تو�سعًا  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  متثل 
�أل  �أ�ضا�ضية  بنقطة  عنها  تختلف  لكنها  لالألفية،  �لإمنائية 
�لإمنائية  �لأهد�ف  ركزت  حني  ففي  �لإرتكاز.  نقطة  وهي 
لالألفية على اإر�ساء بنية حتتية لدعم احلاجات الأ�سا�سية يف 
البلدان الفقية، تركز اأهداف التنمية امل�ستدامة على اأهداف 
حد  على  والفقية  الغنية  البلدان،  جلميع  طموحة  تنموية 
يف  �سيا�سية  قيمة  بالتاأكيد  هناك   .)Kroll, 2015( �سواء 
ح�سد الت�سامن العاملي حول جمموعة من الأهداف التنموية 
املهمة جلميع البلدان، لكن حماولت التعميم هذه ت�سطدم 
متثل  العربية  البلدان  من  فكثي  معينة.  با�ستثناءات 
ا�ستثناء وا�سحًا للقاعدة، اإذ اإن اأكرث من 10 دول عربية ترزح 
وتاأوي  نزاعات،  اأو  حروب  من  تعاين  اأو  الحتالل  حتت  اإما 
اأو املهجرين داخليًا، كما  املنطقة ع�سرات ماليني الالجئني 
يفتقر الكثي من مواطني الدول العربية اإلى حقوق اأ�سا�سية 
التنقل  حرية  حتى  اأو  التعبي  وحرية  ال�سيا�سية  كامل�ساركة 
من مكان الى اآخر )EL-Zein et al., 2016(. وتعاين معظم 
الدول العربية من عدم الإ�ستقرار، اأو جتاور دوًل تعاين من 
تربعت  فقد  العامل.  يف  منطقة  اأي  من  اأكرث  الإ�ستقرار  عدم 
على  واليمن،  وليبيا  و�سورية  العراق  هي  عربية،  دول  اأربع 
�لدول  »موؤ�ضر  يف  ه�ضا�ضة«  »�لأكرث  �لدول  قائمة  ر�أ�ص 
مما   ،)Messner et al., 2015(  2015 للعام  اله�سة« 
املنطقة،  يف  ومتفاقمة  معقدة  ا�ستقرار  عدم  حالة  يعك�س 
التنمية.  ا�سرتاتيجيات  على  خطي  ب�سكل  بدورها  توؤثر 
نعطي مثاًل على ذلك الأولويات التنموية يف الأردن و�سورية 
عددًا  احتوائه  رغم  على  ن�سبيًا  م�ستقر  بلد  الأول  اجلارتني: 
�سارية  اأهلية  حربًا  يعي�س  والثاين  الالجئني،  من  كبيًا 
ونزوحًا  التحتية  البنية  يف  و�سررًا  �سيا�سي  ا�ستقرار  وعدم 
املوارد  يف  الوا�سعة  التباينات  ت�سكل  لل�سكان.  جماعيًا 

ال�ضحة
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والقت�ساد والإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي بني الدول العربية 
حتديًا هائاًل. وتدعو متطلبات املنطقة اإلى مقاربات متنوعة 
ومرتابطة تاأخد بعني الإعتبار حالة املنطقة الفريدة، وذلك 
ل�سنة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اأجندة  دوزنة  اأجل  من 

املتطلبات. هذه  لتالئم   2030

تركز هذه الورقة على الهدف SDG3( 3( اخلا�س بال�سحة 
التنمية  لأهداف  وحتلياًل  عر�سًا  تقدم  لكنها  والرفاه، 
و�ل�ضيا�ضات  �لنظم  على  �ملحتمل  و�أثرها  �لأخرى  �مل�ضتد�مة 
ال�سحية يف املنطقة العربية. وهي تهدف ب�سكل خا�س اإلى 
والإجتماعي  ال�سيا�سي  ال�سياق  �سمن  الأهداف  هذه  تقدمي 
والإقت�سادي اخلا�س باملنطقة. و�سوف ُي�سلط ال�سوء على 
)اأي  لل�سح�ة  متكاملة  اإيكولوجي�ة  مقاربة  تبني  اأهمية 
 ecosystem( الإن�سان   و�سحة  البيئي  النظام  وحدة  نهج 
مع   3 الهدف  ترابط  الإعتبار  بعني  تاأخذ   ،)approach
تغي  من  احلد  وجهود  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  بقية 
املناخ وتخفيف اآثاره التي اقرتحتها اتفاقية باري�س. وتدعو 
اخلامتة جميع العاملني يف ال�سحة اإلى تبني مقاربة تعتمد 
ف�ساًل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  لتحقيق  العامة  ال�سحة 
الأجندة  هذه  مثل  تنفيذ  لت�سهيل  اإ�سافية  تو�سيات  عن 

الإقليمية الطموحة.

II. الهدف 3 واملنطقة العربية

جميع   )3 )الهدف  الثالث  امل�ستدامة  التنمية  هدف  يدعو 
�ضحية  عي�ص  باأمناط  �جلميع  متتع  »�ضمان  �إلى  �لبلد�ن 
املحددة  املقا�سد  وتعك�س  الأعمار«.  جميع  يف  وبالرفاهية 
ال�سابقة  ال�سحية  الأجندة  يف  كبيًا  تو�سعًا  الهدف  لهذا 
�لأهد�ف  حددت  حني  ففي  لالألفية.  �لإمنائية  لالأهد�ف 
و�لطفل،  �لأم  ل�ضحة  �لإر�ضادية  �ملعايري  لالألفية  �لإمنائية 
تبنى  واملالريا،  الإيدز  مثل  ال�سارية  الأمرا�س  من  ولعدد 
الهتمام  اإلى  يدعو  �سمولية  اأكرث  توجهًا  اجلديد   3 الهدف 
ذلك  يف  )مبا  �ل�ضارية  وغري  �ل�ضارية  �لأمر��ص  بجميع 
الناجمة  والإ�سابات  والوفيات  النف�سية(،  ال�سحة  اأمرا�س 
عن حو�دث �ملرور، و�إ�ضاءة ��ضتعمال �ملو�د )تعاطي �ملخدر�ت 
اإلى  بالإ�سافة  بال�سحة(،  ي�سر  نحو  على  الكحول  وتناول 
ح�سول  �سمان  اإلى   3 الهدف  ويدعو  والطفل.  الأم  �سحة 
والإجنابية،  اجلن�سية  ال�سحة  رعاية  خدمات  على  اجلميع 
�سمان  اأجل  من  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حتقيق  واإلى 
الهدف  مقا�سد   1 اجلدول  ويدرج  الإن�ساف.  مبداأ  تطبيق 
حول  فرعي  جدول  اإلى  اإ�سافة  والرفاه،  بال�سحة  اخلا�سة   3

»و�ضائل �لتنفيذ« �ملقرتحة.

البلدان  بني  ال�سكان  �سحة  �سورة  تتفاوت  اأعاله،  ذكر  كما 

التي  ال�سياقية  العوامل  كبي  حد  اإلى  وتعك�س  العربية، 
حتيط بها )مثل النزاعات وال�سراع ال�سيا�سي وعدم امل�ساواة 
وزمالوؤه  مقداد  اأ�سار  وقد  املوارد(.  وندرة  القت�سادية 
حديث  بحث  يف  ال�سحية  الختالفات  هذه  اإلى   )2014(
ن�ضرته جملة »لن�ضت« �لطبية، م�ضتعملني �ضنو�ت �لعمر 
عبء  لقيا�س   )DALYs( العجز  ُمدد  باحت�ساب  امل�سححة 
�ملر�ص. و�ضنف هذ� �لبحث �لبلد�ن �لعربية يف ثالث فئات: 
وبلدان  الدخل  متو�سطة  وبلدان  الدخل  مرتفعة  بلدان 
معينة.  اقت�سادية  موؤ�سرات  على  بناء  الدخل  منخف�سة 
�سمن  الأوائل  اخلم�سة  ال�سحية  الهموم   2 اجلدول  ويحدد 

كل فئة.

يف  الدول  بني  التباينات  على  ال�سوء   2 اجلدول  ي�سلط 
النتائج والأولويات ال�سحية. فلقد �سيطرت البلدان املرتفعة 
للتخل�س  حاليًا  وتكافح  ال�سارية،  الأمرا�س  على  الدخل 
مبا  �ل�ضارية  غري  و�لأمر��ص  �ملرور  حو�دث  �إ�ضابات  من 
الدخل،  املتو�سطة  البلدان  وتواجه  العقلية.  ال�سحة  فيها 
مزدوجًا  مر�سيًا  عبئًا  وبائي،  حتول  بحالة  حاليًا  متر  والتي 
وغي  ال�سارية  الأمرا�س  من  عالية  معدلت  مكافحتها  مع 
تكافح  زالت  فما  الدخل  املنخف�سة  البلدان  اما  ال�سارية. 
ال�سحية،  اأولوياتها  على  تهيمن  التي  ال�سارية  الأمرا�س 
والر�سع.  الأمهات  وفيات  من  عالية  معدلت  اإلى  اإ�سافة 
ال�سحية  الفوارق  هذه  اأو�سح  ب�سكل   3 اجلدول  ويعر�س 
بني البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان ذات الدخل املتو�سط 
والبلدان  الأعلى  املتو�سط  الدخل  ذات  والبلدان  املنخف�س 
 / متوز  يف  الدويل  البنك  ت�سنيف  )وفق  الدخل  املرتفعة 
 .3 الهدف  مقا�سد  من  بكل  يتعلق  ما  يف   )2016 يوليو 
املر�سد  اإح�ساءات   ،2016 العاملية  ال�سحة  )اإح�ساءات 

ال�سحي العاملي، 2016(.

يقدم اجلدول 3 نتائج ح�سا�سة ومهمة:

• عدم 	 م��دى  �لتف�ضيل  من  مبزيد  �جل��دول  يو�ضح 
القيم  م��ن  العديد  تتقا�سم  منطقة  يف  امل�����س��اواة 

والدينية. والثقافية  التاريخية 

• وهي 	 ج��دًا،  �سيئ  الدخل  املنخف�سة  البلدان  اأداء 
الهدف  مقا�سد  من  اأي  حتقيق  عن  البعد  كل  بعيدة 
املرتفعة  البلدان  حققت  املقابل،  ويف  ال�سحية.   3
مقا�سد  با�ستثناء  وجتاوزتها  املقا�سد  جميع  الدخل 
�لأمر��ص غري �ل�ضارية و�إ�ضابات حو�دث �ملرور. وتقع 
املتو�سط  الدخل  ذات  البلدان  الفئتني  هاتني  بني 
مع  الأعلى،  املتو�سط  الدخل  ذات  والبلدان  املنخف�س 

تفاوتات وا�سعة يف ما بينها.
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• وغي 	 املقا�سد،  من  لكثي  متوافرة  البيانات  تكون  قد 
متوافرة لبع�سها الآخر من دون رقم اأ�سا�سي للر�سد.

• وعدم 	 بحذر  الأرق��ام  هذه  مراجعة  اأي�سًا  املهم  من 
البيانات.  جمع  نوعية  من  التاأكد  مت  اإذا  اإل  تبنيها 
املعدلت  البيانات  هذه  متثل  ذلك،  الى  بالإ�سافة 
وجوه  تعدد  الإعتبار  بعني  الأخذ  غي  من  الوطنية 
ت�سهد  قد  اإذ  الواحد،  البلد  �سمن  ال�سحية  الأولويات 
الأقاليم واملحافظات يف البلد ذاته تباينات كبية من 
واجلن�س  وال��رثوة  ريفي(   – )ح�سري  املوقع  حيث 

.)UN and LAS, 2013(  ون�سبة التعليم

ومقاربة  اإقليمي  منظور  اإىل  احلاجة   .III
لل�شحة  متكاماًل  اإيكولوجيًا  مفهومًا  تعتمد 

)اأي نهج وحدة النظام البيئي و�شحة االإن�شان(

مهمًا  مرجعًا  )بروفيل(  للبلدان  ال�سحية  املعلومات  ت�سكل 
الإطار  من  جزءًا  متثل  ولكنها  العربية،  التنمية  لأهداف 
وللح�سول  الإقليمية  امل�ساكل  ملعاجلة  املطلوب  النظري 
التحديات  من  كثيًا  اأن  والواقع  املرجوة.  النتائج  على 
ال�سحية والتنموية يف البلدان العربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

بال�سيا�سات والإجراءات املتبعة والتطورات يف بلدان عربية 
التي  البلدان  عن  ذكره  �سبق  الذي  املثال  يف  كما  جماورة، 
جتاور �سورية وهي الأردن والعراق ولبنان. وتفرت�س �سيغة 
اأهداف التنمية امل�ستدامة اأن الأهداف والتحديات التنموية 
الوطنية غالبًا ما تكون حم�سورة �سمن حدود البلد الواحد 
)El-Zein et. al., 2016(. لكن احلقيقة بالن�سبة اإلى كثي 
من �لدول �لعربية هي �أن �حلدود »قابلة لالخرت�ق« وتعترب 
مفتوحة اإلى حد ما. فتدفق اآلف املهاجرين ال�سوريني اإلى 
والعنف  الأجانب  كراهية  من  نزاعات  اأطلق  الذي  اأوروبا، 
العديد  يختربها  التي  امل�ساكل  حجم  اأمام  ُيقارن  ل  العرقي، 
�لأوروبية  �لدول  لدى  �أن  حني  ففي  �لعربية.  �لدول  من 
الالزمة  واملوارد  التحتي�ة  والبنية  الكايف  ال�سيا�سي  املال 
كثية  عربية  دول  تكافح  جدد،  مهاجرين  ل�ستيعاب 
واجتماعية  و�سيا�سية  اقت�سادية  حتتية  بنى  على  للحفاظ 

.)Fargues, 2014( ه�سة اأ�ساًل

هذه  تعقيد  زيادة  يف  �لإقليمية  �لقوى  �ضيا�ضة  وت�ضاهم 
امل�سائل بني البلدان، مما يجعل �سيا�سات كل بلد عربي على 
اإقليمية، خ�سو�سًا  اإلى حد كبي بجهات فاعلة  حدة متاأثرة 
من خالل التدخل الع�سكري اأو التاأثي القت�سادي. وتفتقر 
اإلى لغة مو�سوعية حول حوكمة  اأهداف التنمية امل�ستدامة 
اإلى  و�سيا�سي  ع�سكري  تدخل  من  كهذه،  م�سيية  ق�سايا 
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 El-Zein et( التعامل مع الالجئني واملهجرين وم�ساندتهم
عمل  ح�سيل�ة  الق�سايا  ه�ذه  تكون  ما  وغالبًا   .)al., 2016
املثال،  �سبيل  على  وغربية.  عربية  متعددة  دول  تدخل  اأو 
اأزمة  مبا�سرة  احلالية  ال�سوريني  الالجئني  اأزمة  �سبقت 
مليونا  نزح  حيث   ،)2009  –  2006( العراقيني  الالجئني 
 Fargues,( عر�قي �إلى دول عربية جماورة مبا فيها �ضورية
بقيادة  واحتالله  للعراق  الأجنبي  الغزو  نتيجة   )2014
الوليات املتحدة )Jabbour, 2014(. من دون لغة تعرتف 
�ستدور  كتهديد،  اأو  م�ساعد  كعامل  �سواء  الرتابط،  بهذا 
حلقات  يف  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  املتعلقة  املناق�سات 
احلقائق  متلي  التي  املعلنة  غي  الديناميكيات  حول  مفرغة 
اإلى  الفتقار  ويخلق  الفقية.  العربية  الدول  من  كثي  على 
�سعبًا،  �سيا�سيًا  �سياقًا  املذكورة  الق�سايا  هذه  تعالج  اأحكام 
للتقيد  حماولة  يف  احلقيقية  املخاوف  طم�س  يتم  حيث 

باإطار عمل حمدود لغويًا ومفهوميًا.

ق�سايا  يف  املتبادل  والإعتماد  الدقيق  للرتابط  نظرًا 
حمورية كاحلروب واإعادة الإعمار، والهجرة، والالجئني/
ال�سيا�سية  والنظم  القت�سادي،  وال�ستثمار  املهجرين، 
يف  لل�سحة  مدرو�سة  مقاربة  اأي  فاإن   ،)Jabbour, 2014(
اإلى حتقيق  اأ�سا�سي  اأن ت�ستند ب�سكل  املنطقة العربية يجب 
الإيكولوجي  الإطار  تتبنى  واأن  ودويل،  اإقليمي  تعاون 
و�سحة  البيئي  النظام  وحدة  نهج  )اأي  لل�سحة  املتكامل 
اأخفقت  فلقد  املعطيات.  لتحليل  اأ�سا�سي  كاإطار  الإن�سان(  
لالألفية  �لإمنائية  �لأهد�ف  حتقيق  يف  كثرية  عربية  بلد�ن 
 ،)UN and LAS, 2013(  2015 ل�سنة  بال�سحة  املرتبطة 
تخفق  قد  املنطقة  دول  غالبية  اأن  اإلى  قوية  اإ�سارات  وهناك 
هدف  يت�سمنها  التي  ال�سحة  مقا�سد  حتقيق  يف  اأي�سًا 
يتم  مل  ما   2030 �سنة  بحلول  الثالث  امل�ستدامة  التنمية 
 El-zein et al.، 2016;( للمو�سوع  جديدة  مقاربة  تبني 
ويعك�س   .)Jabbour, 2014; Rahim et al., 2014
ال�سيا�سية  الأزم�ة  الأف�ق  يف  يل�وح  الذي  ال�سيناري�و  هذا 
ذات  م�ستقبلي�ة  �سح�ة  اأزم�ة  اإلى  تتط�ور  ق�د  التي  القائمة 

م�س�اعفات عاملية.

�سوف نحاول يف اجلزء الباقي من هذه الورقة تاأطي حقائق 
ال�سحة  بني  التالزمية  العالقة  خالل  من  اإقليمية  �سحية 

والبيئة وال�سيا�سة والقت�ساد.

يرتبطان  ورفاههم  الب�سر  �سحة  اإن  نقول  اأن  جديدًا  لي�س 
ارتباطًا وثيقًا بالبيئة. لكن بلدانًا عربية كثية تعاين اأزمات 
حالت  يف  مرتابط  وب�سكل  واحد،  اآن  يف  وبيئية  اإن�سانية 
الإعتبار،  بعني  املناخ  تغي  مفاعيل  اأخذنا  ما  واإذا  كثية. 
جند اأن النظم الإيكولوجية التي تدعم �سحة الب�سر يف هذه 

TARGETS FOR SDG 3 ON HEALTH مقا�سد الهدف 3 ح�ل ال�سحة         

بحلول �صنة 2030، خف�ض الن�صبة العاملية للوفيات النفا�صية )لالأمهات 

احلوامل اأو الوالدات( اإىل اأقل من 70 وفاة لكل 100,000 مولود حي

 املق�سد 1.3

وبحلول �صنة 2030، و�صع نهاية لوفيات املواليد واالأطفال دون ال�صن 

اخلام�صة التي ميكن تفاديها، ب�صعي جميع البلدان اإىل خف�ض وفيات 

املواليد على االأقل اإىل 12 وفاة يف كل 1000 مولود حي، وخف�ض وفيات 

االأطفال دون �صن اخلام�صة على االأقل اإىل 25 وفاة يف كل مولود حي

  املق�سد 2.3

وبحلول �صنة 2030، و�صع نهاية الأوبئة االإيدز وال�صل واملالريا واالأمرا�ض 

املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واالأمرا�ض املنقولة 

باملياه واالأمرا�ض املعدية االأخرى

  املق�سد 3.3

وبحلول �صنة 2030، تخفي�ض الوفيات املبكرة الناجمة عن االأمرا�ض 

غري املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز ال�صحة 

وال�صالمة العقليتني

  املق�سد 4.3

تعزيز الوقاية من اإ�صاءة ا�صتعمال املواد وعالجها، مبا يف ذلك تعاطي 

املخدرات وتناول الكحول على نحو ي�رش بال�صحة

  املق�سد 5.3

  

بحلول �صنة 2020، خف�ض عدد الوفيات واالإ�صابات الناجمة عن 

حوادث املرور اإىل الن�صف

  املق�سد 6.3

وبحلول �صنة 2030، �صمان ح�صول اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة 

اجلن�صية واالإجنابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم االأ�رشة والتوعية 

اخلا�صة به، واإدماج ال�صحة االإجنابية يف اال�صرتاتيجيات والربامج الوطنية

  املق�سد 7.3

حتقيق التغطية ال�صحة ال�صاملة، مبا يف ذلك احلماية من املخاطر املالية، 

واحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية االأ�صا�صية اجليدة، وح�صول اجلميع 

على االأدوية واللقاحات االأ�صا�صية املاأمونة والفعالة واجليدة واملي�صورة الكلفة

 املق�سد 8.3

بحلول �صنة 2030، احلد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واالأمرا�ض الناجمة 

عن التعر�ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوث الهواء واملاء والرتبة

 املق�سد 9.3

مقا�سد »و�سائل التنفيذ«  املقرتحة

تعزيز تنفيذ االتفاقية االإطارية ملنظمة ال�صحة العاملية ملكافحة التبغ يف 

جميع البلدان، ح�صب االقت�صاء

 املق�سد 3.اأ

دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واالأدوية اخلا�صة باالأمرا�ض 

ال�صارية وغري ال�صارية التي تتعر�ض لها البلدان النامية يف املقام االأول، 

وتوفري اإمكانية احل�صول على االأدوية واللقاحات االأ�صا�صية باأ�صعار 

معقولة، وفقًا الإعالن الدوحة )TRIPS( ب�صاأن االتفاق املتعلق باجلوانب 

املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبال�صحة العامة، الذي يوؤكد 

حق البلدان النامية يف اال�صتفادة بالكامل من االأحكام الواردة يف االتفاق 

ب�صاأن اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملرونة 

الالزمة حلماية ال�صحة العامة، وال �صيما ح�صول اجلميع على االأدوية

 املق�سد 3.ب

زيادة التمويل يف قطاع ال�صحة زيادة كبرية، وتوظيف القوى العاملة 

يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�صتبقاوؤها يف البلدان النامية، 

وبخا�صة يف اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية

 املق�سد 3.ج

 

تعزيز قدرات جميع البلدان، وخ�صو�صًا البلدان النامية، يف جمال االإنذار 

املبكر واحلّد من املخاطر واإدارة املخاطر ال�صحية الوطنية والعاملية

 املق�سد 3.د
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�سبيل  على   .)El-Zein et al., 2014( جدًا  ه�سة  املنطقة 
من  تعاين  عربيًا  بلدًا   12 اأن  املتحدة  الأمم  تقدر  املثال، 
ندرة حادة يف املياه، ومن املتوقع اأن يزداد هذا العدد خالل 
يف  الت�سحر  ينت�سر  كما   .)UNDP, 2013( املقبلة  العقود 
كثي من البلدان العربية حيث تعتمد معي�سة اأعداد كبية 
 Abahussain et al.,( من ال�سكان على الأرا�سي الزراعية
على  و�خلارجي  �لد�خلي  �لهو�ء،  تلوث  وي�ضكل   .)2002
�لكربى،  �لعربية  �ملدن  يف  حقيقي  قلق  م�ضدر  �ضو�ء،  حد 
ا�ستمرار  مع  متزايد  وب�سكل  ال�سيف  ف�سل  اأثناء  خ�سو�سًا 
اإن   .)Habib et al., 2012( الرتفاع  يف  احلرارة  درجات 
الداعمة  الإيكولوجية  للنظم  ال�سريعة  املاأ�سوية  اخل�سارة 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  تقدم  اإحراز  تعيق  ل  للحياة 
يف  والبلدان  املجتمعات  وجود  حتى  تهدد  بل  فح�سب، 

.)El-Zein et al., 2014( املنطقة

ال�سحية  املقا�سد  حتقيق  على  العربية  البلدان  قدرة  اإن 
والنزاعات.  باحلروب  �سلبًا  تتاأثر  البيئي  التدهور  �سوء  يف 
من  حلقة  يف  بالنزاع  الإيكولوجية  النظم  انهيار  يرتبط  اأوًل، 
يوؤديان  عليها  وال�سراع  املوارد  ندرة  ال�سلبية:  الفعل  ردود 
اإلى  التوتر  هذا  ويوؤدي  الإجتماعي،  ال�سعيد  على  توتر  اإلى 
البيئية  الإيكولوجية  النظم  تدمر  بدورها  التي  احلروب 
نطاق  ات�ساع  اإلى  هذا  كل  ويوؤدي  املوارد،  ندرة  من  يزيد  مما 
النزاعات واأعمال العنف. ثانيًا، توؤذي هذه النزاعات النا�س 
وتقتلهم، وتدمر النظم الإيكولوجية الداعمة لل�سحة )تدمي 

اختالل  ال�سحي،  املجال  يف  العاملني  هجرة  امل�ست�سفيات، 
ي�ضعف  مما  �لأخرى(،  �لوقائية  و�لرب�مج  �لتح�ضني  بر�مج 
املنجزات ال�سحية ال�سابقة. اأ�سف اإلى ذلك معاناة نحو ن�سف 
التدخالت  من  املا�سية  الثالثة  العقود  خالل  العربية  البلدان 
El-( الأهلية  اأو  التقليدية  واحلروب  والإحتالل  الأجنبية 
Zein et al., 2016(. كل هذه الأمور جمتمعة جتعل الدول 
العربية عر�سة ب�سكل كبي للتاأثيات البيئية وال�سحية لهذه 

.)El-Zein et al., 2016( النزاعات الطويلة الأمد

احلقائق  بع�س  وال�سيا�سية  القت�سادية  التحديات  وحتدد 
اأو  املوارد  اإلى  تفتقر  العربية  البلدان  من  فكثي  البيئية، 
الإرادة ال�سيا�سية لفر�س قواعد �سارمة اأو لتنفيذ �سيا�سات 
و�سعب،  )طلبه  البيئة  حلماية  عملية  واآليات  ناجعة 
ثراء  الأكرث  العربية  البلدان  تعتمد  جهة،  من   .)2009
الطبيعي،  والغاز  النفط  مثل  الطبيعية،  املوارد  بيع  على 
 ،)Gelvin, 2012( �لعامل  يف  �أخرى  منطقة  �أي  من  �أكرث 
خطوات  اتخاذ  يف  يرتدد  بع�سها  يجعل  قد  الذي  الأمر 
بديلة  بيئية  ا�سرتاتيجيات  ودعم  البيئة  حلماية  ناجعة 
العاملي.  ال�سعيد  على  اأو  املنطقة  يف  �سواء  ا�ستدامة،  اأكرث 
�ملو�رد  فقرً�  �لأكرث  �لبلد�ن  متلك  ل  �أخرى،  جهة  ومن 
يف  للتحرك  ال�سيا�سي  اللتزام  ول  والقت�سادية  الب�سرية 
القت�سادية  الالم�ساواة  هذه  اأف�ست  وقد  الجتاه.  هذا 
�سعيفة  �سحية  نظم  اإلى  الفعالة  غي  احلكومية  والنظم 
التي   )Jabbour, 2003( العربية  البلدان  من  كثي  يف 
تعاين اأ�ساًل من حمدودية املوارد املالية والب�سرية املطلوبة 
لتلبية الحتياجات ال�سحية العامة، كما تعاين من انعدام 
اأجل  من  ومراقبتها  ال�سحية  الجتاهات  على  الإ�سراف 
ر�سد العبء احلقيقي لالأمرا�س اأو تكييف النظم ال�سحية 

مع البيئات املتغية.

الفريدة  التحديات  على  ال�سوء  اأعاله  التحليل  وي�سلط 
التي يواجهها دعم النظم الإيكولوجية امل�ساندة للحياة يف 
تدرك،  العربية  احلكومات  اأن  اإلى  التنبه  ويجب  املنطقة. 
يف  �ملاثلة  �لبيئية  �لأزمات  �أخرى،  حكومات  من  �أكرث  رمبا 
عقر دارها، لكنها غي راغبة اأو غي قادرة على القيام ب�سيء 
حيالها )�سعب، 2012(. فاأزمة النفايات التي دامت عامًا 
يف لبنان، وما زالت من دون حل نهائي ناجع، توفر دلياًل 
مثاليًا على عدم فعالية هذه احلكومات. فمع تكد�س اأكوام 
ت�سريف  قنوات  وعلى  املدن  �سوارع  يف  املرتاكمة  النفايات 
ل  احلكومة  داخل  املتعار�سة  املجموعات  ت�سارعت  املياه، 
لإيجاد حل لالأزمة ولكن من اأجل حتقيق ماآربها اخلا�سة، 
ال�سحية  العواقب  من  زالوا  وما  اللبنانيون  عانى  حني  يف 
 .)Atallah, 2015( والجتماعية والقت�سادية لهذه الأزمة
اأخفقت  باأكملها،  للبالد  وا�سحة  العملية  احللول  وفيما 
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اجلدول 2 

االأ�سباب اخلم�سة االأوائل ل�سن�ات العمر امل�سححة باحت�ساب 

ُمَدد العجز املعدلة )DALY’s( يف املنطقة العربية وفق 

الدخل ال�طني* ومقا�سد الهدف 3 املرتبط بها

بلدان مرتفعة الدخل بلدان مت��سطة الدخل بلدان منخف�سة الدخل 

 حوادث املرور

)الهدف  6.3(

 داء القلب االإقفاري

)الهدف  4.3(

عدوى اجلهاز التنف�صي 

ال�صفلي )الهدف  3.3(

1

اال�صطراب االكتئابي الرئي�صي

)الهدف  4.3(

اأنواع العدوى التي ت�صيب 

اجلهاز التنف�صي ال�صفلي  

)الهدف  3.3(   

 االإ�صهال

)الهدف  3.3(

2

داء القلب االإقفاري

)الهدف  4.3(

ال�صكتة الدماغية وغري ذلك 

 من اأمرا�ض االأوعية الدماغية

)الهدف  4.3(

 املالريا

)الهدف  3.3( 

3

اأمل ا�صفل الظهر

)الهدف  4.3(

اال�صطراب االكتئابي الرئي�صي

)الهدف  4.3(

اخلداج ونق�ض الوزن عند الوالدة

)الهدف  1.3(

4

ال�صكري

 )الهدف  4.3(
اخلداج ونق�ض الوزن عند الوالدة

)الهدف  1.3(

حاالت الت�صوه اخللقي

)الهدف  2.3(

5

*   البلدان املنخف�صة الدخل: جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، اليمن، ال�صومال. البلدان املتو�صطة الدخل: 
اجلزائر، م�رش، العراق، االأردن، لبنان، ليبيا، املغرب، فل�صطني، ال�صودان، �صورية، تون�ض. البلدان املرتفعة 

 الدخل: البحرين، ال�صعودية، الكويت، ُعمان، قطر، االإمارات.

)Mokdad et al, 2014( :امل�صدر

ال�ضحةورقة بحثية



امللحة،  الأزمة  معاجلة  يف  الفاعلة  ال�سيا�سية  اجلهات 
وفاتتها فر�سة تبني خطة وطنية م�ستدامة لإدارة النفايات 
�ل�ضلبة على �ملدى �لطويل. وباملثل، فاإن �حللول لكثري من 
احلدود  داخل  العربية  الدول  تواجه  التي  البيئية  الأزمات 
العلمية،  وغي  العلمية  املجتمعات  من  معروفة  وعربها 
لكن التحدي يكمن دائمًا يف انعدام اللتزام ال�سيا�سي ويف 
العمل  جدول  اأولويات  من  الق�سايا  هذه  جعل  يف  الرتدد 

.)Waterbury, 2013( ال�سيا�سي

IV. م�شارات اإىل حتقيق اإجناز عربي ناجح

يف  املنال  بعيد   3 الهدف  مقا�سد  حتقيق  احتمال  يبدو 
�سابقًا،  اأو�سحنا  وكما  الراهنة.  الإقليمية  احلقائق  �سوء 
تت�سل  النا�س  منها  يعاين  التي  ال�سحية  امل�ساكل  فاإن 

وال�سيا�سية  والإجتماعية  البيئية  بالتطورات  وثيق  ب�سكل 
والإقت�سادية. وللخروج من هذا املاأزق ب�سكل بناء وناجع، 
لي�س  احللول  عن  ال�سحيون  العاملون  يبحث  ان  يجب 
�لقطاعات  �ضمن  �أي�ضًا  و�إمنا  �ل�ضحي  �لنطاق  �ضمن  فقط 
ميكن  �ل�ضحية  �ملقا�ضد  بع�ص  �أن  رغم  فعلى  �لأخرى. 
غالبية  فاإن  احلالية،  ال�سحية  النظم  �سمن  معاجلتها 
العاملون  تبنى  اإذا  فقط  تتحقق  �سوف   3 الهدف  مقا�سد 
ت�ساركوا  واإذا  و�ساملة،  كلية  مقاربة  ال�سحة  جمال  يف 
نطاق  خارج  تعمل  �أخرى  هيئات  مع  �ل�ضحية  و�لوكالت 
اأجندة  وجممل   3 الهدف  مقا�سد  لتحقيق  وذلك  ال�سحة، 

اأهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة 2030.

�سيتم  والتي  الهدف  هذا  لتحقيق  الآتية  املبادئ  نقرتح 
التو�سع بها يف هذا الق�سم:
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مقدمةالق�سم 1 120

          

 البلدان املرتفعة
و
الدخل 

 البلدان ذات

 الدخل املت��سط
هـ

االأعلى 

 البلدان ذات الدخل
د
املت��سط املنخف�س 

 البلدان املنخف�سة 
ج
الدخل 

امل�ؤ�سرات املقرتحة  مقا�سد الهدف 3 

17-6 .50-9

140 )اجلزائر(

33-68 )م�رش، تون�ض، 

 �صورية(؛ 

121-602 )بلدان اأخرى(

335 )جزر القمر(؛

732 )ال�صومال(

الوفيات النفا�صية لكل 100.000 

مولود حي، 2015

املق�سد 1.3 بحلول �صنة 2030، خف�ض الن�صبة 

العاملية لوفيات االأمهات اإىل اأقل من 70 وفاة يف 

كل 100.000 مولود حي

100-98 100-91  74-92، 20 )ال�صودان(؛

 43 )اليمن(؛

65 )موريتانيا(

 9 )ال�صومال(؛

82 )جزر القمر(

ن�صبة الوالدات التي ي�رشف عليها 

اخت�صا�صيون �صحيون مهرة 

2014-2006 ،)%(

14.5-6.2 17.9 - 8.3 

 25.5 )اجلزائر(؛

32 )العراق(

 12.9 حتي 14

 )م�رش، �صورية، تون�ض(؛

 27.6 )املغرب(؛

84.7-41.9

73.5 )جزر القمر(؛ 

136.8 )ال�صومال(

معدل وفيات االأطفال دون �صن 

اخلام�صة )عدد الوفيات لكل 1000 

مولود حي(، 2015

املق�سد 2.3  بحلول �صنة 2030، و�صع نهاية لوفيات املواليد 

واالأطفال دون �صن اخلام�صة التي ميكن تفاديها، ب�صعي 

جميع البلدان اإىل خف�ض وفيات املواليد على االأقل اإىل 12 

وفاة يف كل 1000 مولود حي وخف�ض وفيات االأطفال دون 

�صن اخلام�صة على االأقل اإىل 25 وفاة يف كل 1000 مولود حي

7.9-1.1 4.8 - 10.6؛  15.5  

)اجلزائر(؛ 18.4 )العراق(

 7- 8.2 )�صورية، تون�ض(

12.8 )م�رش(؛  17.6- 35.7

 34 )جزر القمر(؛

39.7 )ال�صومال(

معدل وفيات املواليد )عدد الوفيات 

لكل 1000 مولود حي(، 2015

0.1 )عمان(؛ بقية ال 

توجد بيانات

0.1<?
)اجلزائر، لبنان(؛ 

البقية ال بيانات

 0.4 - 0.1<  0.5 ال�صومال؛

ال بيانات )جزر القمر(

عدد االإ�صابات اجلديدة بفريو�ض 

نق�ض املناعة الب�رشية لدى 

البالغني الذين تراوح اأعمارهم 

بني 15 و49 عامًا )لكل 1000 

�صخ�ض غري م�صاب(، 2014

املق�سد 3.3  و�صع نهاية الأوبئة االإيدز وال�صل 

واملالريا واالأمرا�ض املدارية املهملة ومكافحة 

االإلتهاب الكبدي الوبائي واالأمرا�ض املنقولة 

باملياه واالأمرا�ض املعدية االأخرى

1،6 حتي 29 5،5 حتي 16 )االأردن، 

لبنان(؛  78-40

15-33 )م�رش، �صورية، تون�ض(؛ 

48-111; 619 )جيبوتي(

 35 )جزر القمر(؛

274 )ال�صومال(

 معدل انت�صار داء ال�صل

)لكل 100.000(، 2014

0- >0.1 )عمان، اململكة 

العربية ال�صعودية(؛ 

البقية اليوجد بيانات

0- >0.1 )اجلزائر، 

العراق(، البقية ال 

بيانات

 0- 37.7 ال بيانات

)م�رش، املغرب، تون�ض(

 78.8 )ال�صومال(؛

170.6 )جزر القمر(

معدل انت�صار املالريا )لكل 

1000�صخ�ض يف خطر(، 2013

99-94 98-62 99-71  42 )ال�صومال(؛

80 )جزر القمر(

الن�صبة املئوية لالأطفال ال�صغار 

الذين يتلقون ثالث جرعات من 

لقاح التهاب الكبد ب )%(، 2014

18.9-11.8 23.7-12.4 24.5-15.8  19.1 )ال�صومال(؛

23.5 )جزر القمر(

الن�صبة املئوية للوفيات الناجمة عن 

اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

وال�رشطان وداء ال�صكري واالأمرا�ض 

النف�صية املزمنة  لدى الذين تراوح 

2012 ،)%( 
ً
اأعمارهم بني 30 و70 عاما

املق�سد 4.3  بحلول �صنة 2030، تخفي�ض 

الوفيات املبكرة الناجمة عن االأمرا�ض غري 

املدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج 

وتعزيز ال�صحة وال�صالمة العقليتني

 7.2-4.7 ;  3-0.3

)قطر، البحرين(

1.8-0.9 11.5-10.7  ;3.1-0.4 

)جيبوتي، ال�صودان(

 8 )ال�صومال(؛

10.5 )جزر القمر(

معدل الوفيات الناجمة عن حوادث 

املرور )لكل 100.000 �صخ�ض(، 2012

4.3-0.1 2.2-0 1.4-0.1  0.2 )جزر القمر(؛

0.5 )ال�صومال(

اإجمايل ا�صتهالك الفرد من 

الكحول )فوق عمر 15 �صنة(، 

بالليرتات من الكحول ال�صايف، 

تقديرات متوقعة، 2015

املق�سد 5.3 تعزيز الوقاية من اإ�صاءة ا�صتعمال 

املواد، مبا ي�صمل تعاطي املخدرات وتناول 

الكحول على نحو ي�رش بال�صحة، وتاأمني عالجها

27.4-8 ،26.3-20.2 

73.4 )ليبيا(

24.7-12.8  25.4 )ال�صومال(؛

28 )جزر القمر(

معدل الوفيات الناجمة عن 

حوادث املرور)لكل 100.000 من 

ال�صكان(، 2013

املق�سد 6.3 بحلول �صنة 2020، خف�ض عدد 

الوفيات واالإ�صابات العاملية الناجمة عن 

حوادث املرور على الطرق اإىل الن�صف

19.1-68.9 )عمان، 

قطر(؛ بقية ال توجد 

بيانات

77.2-29.6 23.8 حتي 80  27.8 )جزر القمر(،

ال بيانات )ال�صومال(

الن�صبة املئوية للن�صاء يف �صن 

االإجناب الالتي متت تلبية 

حاجتهن اىل خدمات تنظيم االأ�رشة 

بطرق حديثة )%(، 2015-2005

املق�سد 7.3 بحلول �صنة 2030، �صمان ح�صول 

اجلميع على خدمات رعاية ال�صحة اجلن�صية 

واالإجنابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات 

تنظيم االأ�رشة والتوعية اخلا�صة به، واإدماج ال�صحة 

االإجنابية يف اال�صرتتيجيات والربامج الوطنية

  املتعلق مبقا�سد الهدف 3  بح�سب فئات الدخل ال�طنياجلدول 3 
اأ،  ب

االأداء 

 اأ -  WHOـ (2016b). »»اإح�صاءات ال�صحة العاملية 2016: مراقبة ال�صحة يف اأهداف التنمية امل�صتدامة«. منظمة ال�صحة العاملية مت الو�صول اإليها يف 7 متوز )يوليو( 2016

./http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en / 

http://apps.who.int/gho/data/node.imr#ndx-p   2016  .)ب -  روؤى موؤ�رشات املر�صد ال�صحي العاملي، منظمة ال�صحة العاملية، 2016 مت الو�صول اإليها يف 4 متوز )يوليو
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 البلدان املرتفعة
و
الدخل 

 البلدان ذات

 الدخل املت��سط
هـ

االأعلى 

 البلدان ذات الدخل
د
املت��سط املنخف�س 

 البلدان املنخف�سة 
ج
الدخل 

امل�ؤ�سرات املقرتحة  مقا�سد الهدف 3

19.8-8.4 36.5-25.1 75.8-35.3  45.1 )جزر القمر(، 

ال بيانات )ال�صومال(

م�رشوف اجليب كن�صبة مئوية من 

اإجمايل امل�رشوف على ال�صحة،  

2013 ب

املق�سد  8.3 حتقيق التغطية ال�صحية 

ال�صاملة، مبا يف ذلك احلماية من املخاطر 

املالية، واحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية 

االأ�صا�صية اجليدة، وح�صول اجلميع على االأدوية 

واللقاحات اجليدة والفعالة واملي�صورة الكلفة

ال بيانات 89-98 )العراق 

 واالأردن(؛ لبقية 

ال بيانات

57-90 )م�رش، موريتانيا، 

�صورية، اليمن(؛ البقية 

ال بيانات

 34 )ال�صومال(؛

77 )جزر القمر(

درجة التفاوت الن�صبي يف تغطية 

خدمات ال�صحة االإجنابية و�صحة 

االأم وحديثي الوالدة واالأطفال يف 

83 بلدًا، 2005 ـ 2013

28.1-7.5 33.2-21.7 64.5-28.8 63.4 )جزر القمر(؛ 

116.8 )ال�صومال(

معدل الوفيات التي تعزى اإىل 

التعر�ض مل�صتويات غري ماأمونة 

من خدمات املياه وال�رشف 

ال�صحي والنظافة )لكل 100.000 

�صخ�ض(، 2012

املق�سد  9.3  بحلول �صنة 2030، احلد بدرجة 

كبرية من عدد الوفيات واالأمرا�ض الناجمة 

عن التعر�ض للمواد الكيميائية اخلطرة وتلوث 

الهواء واملاء والرتبة

0.2-0.1< 3.9-0.4 13-0.8

26.4-34.6 )جيبوتي 

وموريتانيا وال�صودان(

28.6 )جزر القمر(؛

 98.8 )ال�صومال(

معدل الوفيات الناجمة عن 

الت�صمم غري املتعمد )لكل 

100.000 �صخ�ض(، 2012

0.8-0.4 1.4-0.7 5.6-0.5  3.5 )جزر القمر(؛

10 )ال�صومال(

معدل الوفيات الناجمة عن 

الت�صمم غري املتعمد )لكل 

100.000 �صخ�ض(، 2012

ذكر 21 حتي 48.8 / 

اأنثى 1-7.6 )البحرين، 

 ال�صعودية ُعمان(؛

البقية ال بيانات

ذكور 70،2-45.5 / 

اأنثى 10.7 حتى 31 

 )االأردن، لبنان(؛

البقية ال بيانات

ذكر 44 حتي 49.9 / 

اأنثى 0.3-3.7 )م�رش، 

 موريتانيا، املغرب(؛

البقية ال بيانات

ذكور 23.1 / اأنثى 6 

)جزر القمر(؛ ال بيانات 

)ال�صومال(

انت�صار تعاطي التبغ حاليًا بني 

االأ�صخا�ض الذين تبلغ اأعمارهم 15 

عامًا وما فوق )%(، 2015

املق�سد  3.اأ تعزيز تنفيذ االإتفاقية االإطارية 

ملنظمة ال�صحة العاملية ملكافحة التبغ يف جميع 

البلدان، ح�صب االقت�صاء

ال بيانات ال بيانات ال بيانات ال بيانات املق�سد  3.ب  دعم  البحث والتطوير يف جمال 

اللقاحات واالأدوية اخلا�صة باالأمرا�ض ال�صارية 

وغري ال�صارية التي تتعر�ض لها البلدان النامية 

يف املقام االأول، وتوفري اإمكانية احل�صول على 

االأدوية واللقاحات االأ�صا�صية باأ�صعار معقولة، 

وفقًا الإعالن الدوحة )TRIPS( الذي يوؤكد حق 

البلدان النامية يف االإ�صتفادة من االأحكام الواردة 

يف االإتفاق واملت�صلة بالتجارة ب�صاأن حقوق امللكية 

الفكرية، املتعلقة باملرونة الالزمة حلماية ال�صحة 

العامة، وال �صيما ح�صول اجلميع على االأدوية

 196.1-63.4 

32.9 )البحرين(

 ،87- 31.5 

6.1 )العراق(

15.1-8  

 33.2-63.5 )م�رش،

�صورية، تون�ض(

 1.5 )ال�صومال(؛

ال بيانات )جزر القمر(

معدل كثافة املهنيني املهرة يف 

جمال ال�صحة )لكل 10.000 

�صخ�ض(، 2005 – 2013

املق�سد  3.ج  زيادة التمويل اإىل حد كبري يف 

قطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا 

القطاع وتطويرها وتدريبها وابقاوؤها يف البلدان 

النامية، وخا�صة يف البلدان االأقل منوًا والدول 

اجلزرية ال�صغرية النامية

99-86 97-64 95-63 

 29 )موريتانيا(؛

46 )جيبوتي واليمن(

 6 )ال�صومال(؛

29 )جزر القمر(

الن�صبة املئوية خل�صائ�ض القدرات 

االأ�صا�صية الثالث ع�رشة التي 

حتققت عند نقطة زمنية حمددة، 

2010  ـ 2015

املق�سد  3.د   تعزيز قدرات جميع البلدان، 

وخا�صة البلدان النامية، يف جمال االإنذار املبكر 

واحلد من املخاطر واإدارة املخاطر ال�صحية 

الوطنية والعاملية

ج -  البلدان املنخف�صة الدخل: جزر القمر، ال�صومال

د -  البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�ض: جيبوتي، م�رش، موريتانيا، املغرب، ال�صودان، �صورية، تون�ض، اليمن )البيانات حول فل�صطني غري متوافرة يف تقرير االإح�صاءات ال�صحية ملنظمة ال�صحة 

العاملية 2016(

هـ -  البلدان ذات الدخل املتو�صط االأعلى: اجلزائر، العراق، االأردن، لبنان، ليبيا

و-  البلدان املرتفعة الدخل: البحرين، ال�صعودية، الكويت، ُعمان، قطر، االإمارات



مقدمةالق�سم 1

التفكي  اإقليميًا والعمل حمليًا.  .1

على  تركز  التي   3 الهدف  ملقا�سد  الأولوية  اإعطاأ   .2
حت�سني نظم ال�سحة العامة.

ومقا�سد   3 الهدف  مقا�سد  بني  التقاطعات  تو�سيح   .3
�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة �لأخرى.

�أهد�ف  بني  �للتقاء  نقاط  على  �ل�ضوء  ت�ضليط   .4
اأهداف  من   )SDG13(  13 والهدف   COP21 موؤمتر 
التنمية امل�ستدامة اخلا�س بتغي املناخ، والتي بدورها تدعم 

الهدف 3 اخلا�س بال�سحة.

اأ. يجب اأن تكون اجلهود حملية ولكن مبنية 
على اأ�ضا�ض اإقليمي قوي 

لأهداف  العام  حتقيقهم  يف  فعال  دور  العرب  لتعاون 
حتمي  اأمر  والتعاون  ومقا�سدها.  امل�ستدامة  التنمية 
العربية.  التحديات  من  لكثي  الإقليمية  الطبيعة  ب�سبب 
احلدود  اخرتاق  ي�سهل  ال�سابقة،  الأق�سام  يف  بّينا  وكما 
من  العديد  يهاجر  بحيث  العربي،  العامل  يف  اجلغرافية 
وعالوة  وتكرارًا.  مرارًا  الوطنية  احلدود  عرب  النا�س 
ال�ساغطة  الإقليمية  التحديات  من  كثيًا  فاإن  ذلك،  على 
احلدود  يف  ح�سرًا  تكمن  ل  ال�سكان  �سحة  يف  توؤثر  التي 
�لهو�ء  وتلوث  �ملناخ  كتغري  حتديات  بذلك  نق�ضد  �لوطنية، 
وال�ستدامة البيئية والأمن الغذائي وندرة املياه والزدهار 
تنموية  مناذج  �إلى  �حلاجة  �ت�ضحت  وقد  �لقت�ضادي. 
الالجئني  اأزمة  يف  البلدان  بني  التعاون  على  تعتمد 
الوطنية  احلكومات  بني  التوا�سل  عززت  التي  ال�سوريني، 

واملجتمع املدين عرب عدة دول عربية.

منطقة  اأو  بلد  كل  بح�سب  ال�سحية  الأولويات  تختلف 
ل  لذلك،    .)Mandil, 2009( العربي   العامل  يف  فرعية 
وحدة  �أنه  على  �لعربي  �لعامل  مع  �لتعامل  لل�ضيا�ضات  ميكن 
متجان�سة. وبدًل من ذلك، على كل بلد عربي تبني مقا�سد 
احلايل  وواقعه  ال�سابق  اأدائه  على  بناًء   3 للهدف  خمتلفة 
�خلا�ضة  �لبيانات  �إن  ثم  �لقريب.  �ملدى  على  �ملتوقع  و�أد�ئه 
ببع�س املوؤ�سرات قد تكون غي متوافرة يف عدد من البلدان. 
وعالوة  بديلة.  موؤ�سرات  حتديد  يجب  احلالة،  هذه  ويف 
الواحد  البلد  مناطق  من  البيانات  جمع  يجب  ذلك،  على 
بح�سب  وذلك  الفقية/الغنية(  )احل�سرية/الريفية،  كافة 
اجلن�س والعمر والعرق واجلن�سية وفق احلالة. ويجب اإيالء 
ملركزها  باجلن�سية  تتعلق  التي  للمعلومات  خا�سة  اأهمية 

املحوري يف الواقع العربي ال�سيا�سي والإقت�سادي.

بعني  الختالفات  هذه  تاأخذ  مقاربة  لعتماد  كمثال 
و�إقليمية  وطنية  عمل  جمموعات  تكوين  ميكن  �لعتبار، 
اأن  ويجب  حمددة.  �سحية  موؤ�سرات  يف  الأداء  اأ�سا�س  على 
تراعي هذه املجموعات الفوارق بني اجلن�سني، كما يجب اأن 
تت�سمن عاملني يف جمال ال�سحة وغيهم من العاملني يف 
حكوميني  وغري  حكوميني  وممثلني  �لأخرى،  �لقطاعات 
مبا يف ذلك ممثلو �ملجتمع �ملدين. ويجب �أن تنتظم �لبلد�ن 
بني  والدعم  التعاون  تعزيز  تتيح  جمموعات  يف  العربية 
ذلك،  على  مثال  امل�سرتكة.  الأهداف  حتقيق  بغية  البلدان 
الدخل  ذات  البلدان  من  اأع�ساء  جمموعة  كل  ت�سم  اأن  يجب 
الإخت�سا�سات  ذوي  من  واملرتفع،  واملتو�سط  املنخف�س 
املختلفة. بهذه الطريقة تتمكن البلدان �سمن كل جمموعة 
�لبنى  )�أي  بها  �خلا�ضة  �لقوة  ونقاط  مو�ردها  مبادلة  من 
�ل�ضائد  �لتبعية  منوذج  خارج  �ملال(  �أو  �لأفر�د  �أو  �لتحتية 
مكافاأة  خالل  من  رمبا  �ملبادلت،  هذه  حتفيز  ويجب  حاليًا. 
معينة  مقا�سد  حتقيق  عند   الأداء  اأ�سا�س  على  املجموعات 

من الهدف 3.

اإلى اأن الرتكيز على اخل�سائ�س �سمن  ولكن يجب الإنتباه 
األ يكون على ح�ساب تقوي�س اجلهود  كل بلد عربي يجب 
املوارد  ذات  العربية  البلدان  على  الإقليميني.  والتعاون 
تبني  واأن  اخلربات  تتبادل  اأن  الوافرة  املالية  و/اأو  الب�سرية 
الفقية  البلدان  مع  املوارد  وت�ستثمر  الب�سرية  القدرات 
يواجه  كافة،  الإختالفات  من  فبالرغم  حظوة.  والأقل 
والنزاعات  فاحلروب  م�سرتكة،  تهديدات  العربي  العامل 
البلدان  من  وغيها  املجاورة  البلدان  يف  توؤثر  ما  بلد  يف 
ال�ستقرار  تقوي�س  اأو  النا�س  بت�سريد  �سواء  العربية، 
ال�سيا�سي والقت�سادي يف املنطقة. وتنعم البلدان العربية 
�لأر��ضي  �أو  �لنفط  �أو  كاملياه  خمتلفة،  طبيعية  مبو�رد 
اخل�سبة، التي من املمكن تقا�سمها اأو تبادلها لهذه الغاية. 
�حلكومات  ت�ضهله  �لذي  �لإقليمي  �لتعاون  �أخرى،  بعبارة 
احلكومية  غي  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  ووكالت 
الوطنية  اجلهود  لنجاح  جدًا  �سروري  املدنية  واملجتمعات 

لتحقيق مقا�سد الهدف 3.

ب. اإعطاء الأولوية لبع�ض مقا�ضد الهدف 3 
ال�ضحية بالنظم  املرتبطة 

ل ميكن حتقيق �أي من �ملقا�ضد �ل�ضحية للهدف 3 من دون 
العامة  ال�سحة  خلدمات  جيد  واأداء  موثوق  �سحي  نظام 
ي�سمل نظم ر�سد ومراقبة لقيا�س التقدم املحرز ولالإ�ستجابة 
املقا�سد  هذه  وتتطابق  والعاملية.  املحلية  ال�سحية  للمخاطر 
منظمة  يف  املتو�سط  ل�سرق  الإقليمي  املكتب  و�سفه  ما  مع 
 )WHO, 2016b( العامة  ال�سحة  بوظائف  العاملية  ال�سحة 
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على  تركز  التي   3 الهدف  مقا�سد  اأن  والواقع  املنطقة.  يف 
عمل النظم ال�سحية هي جزء ل يتجزاأ من حتقيق مقا�سده 
�لأخرى. �إن بناء نظم معلومات �ضحية موثوقة وقوة عاملة 
يف  للعمل  موؤهلة  تكون  العامة،  ال�سحة  تت�سمن  �ساملة 
املجال ال�سحي، ي�سكل عن�سرًا حا�سمًا يف بناء نظام �سحي 
مقا�سد  فيها  تتقاطع  التي  ال�سبل   4 اجلدول  ويحدد  فاعل. 

احل�سائل  مع  مبا�سرة  ال�سحي  بالنظام  املرتبطة   3 الهدف 
ال�سحية لهذه املقا�سد.

�سحية  نظم  بناء  اإلى  �سعيها  يف  العربية  البلدان  تتخبط 
ويعمل  موؤهلة.  عاملة  قوى  ت�ضغلها  ومرنة  م�ضتد�مة 
عدالة  اأجندة  لو�سع  بجد  العامة  ال�سحة  عن  املدافعون 

123 التنمية امل�ضتدامة يف مناخ عربي متغري

ال�سحة يف ع�سر اأهداف التنمية امل�ستدامةال�سكل 1 

امل�صدر:  منظمة ال�صحة العاملية، 2016



مقدمةالق�سم 1

الآن  حتى  يحققوا  مل  لكنهم  النظم،  هذه  �سمن  اجتماعية 
جميع  يف  �لأد�ء  حت�ضني  �أجل  من  متباينة.  نتائج  �ضوى 
ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  على   ،3 الهدف  مقا�سد 
يف  ي�ستمروا  اأن  املدين  املجتمع  يف  العاملني  من  وغيهم 
املوؤ�س�سات  ودعم  ال�سحية،  النظم  حت�سني  اإلى  الدعوة 

ال�سحية العامة، وتعزيز ال�سيا�سات ال�سحية املن�سفة.

ج. عند مقاربة مو�ضوع ال�ضحة يجب اأن 
ت�ضمل اجلهود جميع اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

الـ16 الأخرى

�سحيح ان الهدف 3 هو الهدف الوحيد بني اأهداف التنمية 
ال�سحة والرفاه ب�سكل وا�سح  الذي يتناول  ال�17  امل�ستدامة 
و�سريح. لكن، ومن منظور ال�سحة العامة، جلميع اأهداف 
التنمية امل�ستدامة روابط مبا�سرة وغي مبا�سرة مع ال�سحة، 
ي�سهل  و/اأو  ورفاهيتهم  النا�س  �سحة  يدعم  وحتقيقها 
لأجندة  �أخرى،  بعبارة  �ملختلفة.   3 الهدف  مقا�سد  حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة 2030 هدف واحد حموري 

األ وهو �سحة النا�س ورفاههم.

• اإلى 	 يوؤدي  منه  واحلّد  الفقر  على  الق�ساء   :1 الهدف 
على  ي�ساعد  مما  وامل��وارد،  للرثوات  اأف�سل  توزيع 
منهجي.  ب�سكل  فقرًا  الأ�سد  النا�س  اأو�ساع  حت�سني 
�سيا�سية  نظمًا  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق  ويتطلب 
الو�سائل  الإعتبار  بعني  تاأخذ  عدًل  اأكرث  واقت�سادية 
التي متكن الفقراء من احل�سول على خدمات �سحية 
اجلميع  �سحة  يح�سن  مما  والغذاء  والتعليم  جيدة 

ورفاههم.

• التغذية 	 و�سوء  اجل��وع  على  الق�ساء   :2 الهدف 
لالأطفال،  �أف�ضل  �إدر�كيًا  وتطورً�  ج�ضديًا  منوً�  ي�ضمن 
يف  وانخفا�سًا  خطرًا،  واأقل  �سحة  اأكرث  حمل  وحالت 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اإن  ال�سارية.  الأمرا�س 
20 مليون طفل حتت �سن اخلام�سة يعانون من  نحو 
التقزم، جندهم غالبًا يف البلدان ذات الدخل املنخف�س 
يعاين  كما   .)WHO, 2016b( املنخف�س  واملتو�سط 
معظم الأطفال حتت �سن اخلام�سة يف جميع البلدان 
العربية اإما من الهزال واإما من الوزن الزائد، مع انت�سار 
املنخف�س  الدخل  ذات  البلدان  يف  الأولى  للحالة  اأكرب 
هذا  يتطلع   .)WHO, 2016b( املنخف�س  واملتو�سط 
من  احلّد  عرب  وذلك  جيدة،  تغذية  تاأمني  الى  الهدف 
ما  �ضو�ء،  حد  على  فيها  �لإف��ر�ط  ومن  �لتغذية  �ضوء 
ال�سرطان  ال�سكري واأمرا�س  البدانة وداء  يخف�س من 

و�لأمر��ص غري �ل�ضارية �لأخرى.

• البتدائي 	 التعليم  على  اجلميع  ح�سول   :4 الهدف 
�لتعليم  ذلك  يف  مبا  �لعالية،  �جل��ودة  ذي  و�لثانوي 
املهنية  املجالت  يطور  اأن  �ساأنه  من  واملهني،  التقني 
الالزمة لتح�سني النظم ال�سحية والقت�سادية يف كل 
ميكن  �ل��الزم  �لتعليم  على  �حل�ضول  �إن  عربي.  بلد 
اأ�سرهم  يف  تغيي  عنا�سر  ي�سبحوا  اأن  من  الأف��راد 
على  وقدرتهم  ال�سحي  وعيهم  ويزيد  وجمتمعاتهم 

اتخاذ القرارات ال�سحية ال�سليمة.

• وحماية 	 اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حتقيق   :5 الهدف 
على  ح�سولهن  ي�سمن  والفتيات  الن�ساء  حقوق 
واأ�سواق  الالزمة،  والجتماعية  ال�سحية  اخلدمات 
العمل، والنظم القانونية التي تهدف اإلى منع الإ�ساءة 
وثيقًا  ارتباطًا  الهدف  ه��ذا  يرتبط  وال�ستغالل. 
مبقا�ضد �لهدف 3 حول �سحة الأم وال�سحة الإجنابية 
من  وغيها  ال�سارية  غي  والأم��را���س  واجلن�سية 

�حل�ضائل �ل�ضحية �لأخرى.
• 	
• الهدف 6: احل�سول على املياه اجليدة النوعية يرتبط 	

يف  مبا  �ل�ضارية،  �لأمر��ص  من  باحلّد  مبا�ضر  ب�ضكل 
الأمرا�س  من  وغيه  اأ  الفيو�سي  الكبد  التهاب  ذلك 

التي حتملها املياه امللوثة.

• املتجددة 	 الطاقات  على  العتماد  زيادة   :7 الهدف 
تعني  كما  الأحفوري،  الوقود  على  اأقل  اتكالية  تعني 
طاقة اأرخ�س واأكرث مراعاة للبيئة. على �سبيل املثال، 
على  اأ�سا�سًا  يعتمدون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  ت�سكل 
يف  و10  ال�سومال،  يف  املئة  يف   9 النظيف  الوقود 
 WHO,( املئة يف جيبوتي، و23 يف املئة يف ال�سودان
الوقود  على  الأق��ل  الإعتماد  �ساأن  ومن   .)2016b
�لأحفوري �أن يخف�ص م�ضتويات تلوث �لهو�ء �لد�خلي 
التنف�سية  بالأمرا�س  الإ�سابات  ويقلل  واخلارجي 

و�لأمر��ص غري �ل�ضارية �لأخرى.

• 8: توافر الوظائف الالئقة والنمو القت�سادي 	 الهدف 
املبادرات  وتعزيز  ال�سحية،  النظم  حت�سني  يدعم 
املوارد  من  املزيد  ي�سمن  كما  واملجتمعية،  الفردية 
�سمان  اإن  الوطنية.  ال�سحية  للتحديات  للت�سدي 
مع  بالتوازي  واملهنية  ال�سحية  احلقوق  عن  الدفاع 
ونف�سية  ج�سدية  �سحة  يوؤمنان  الهدف  هذا  حتقيق 

اأف�سل للعمال وعائالتهم.

• الهدف 9: من املمكن للبنية التحتية املرنة والت�سنيع 	
تطوير  اإل��ى  جمتمعة  ت��وؤدي  اأن  والبتكار  ال�سامل 
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مقا�سد النتائج ال�سحية للهدف 3

6.3
اال�سابات 

الناجمة عن 

ح�ادث املرور

5.3
اإ�ساءة 

ا�ستعمال 

امل�اد

4.3
االأمرا�س غري ال�سارية 

مبا يف ذلك اأمرا�س 

ال�سحة النف�سية

3.3
 االأمرا�س 

ال�سارية

2.3
وفيات االأطفال 

دون �سن 

اخلام�سة

1.3
  ال�فيات

النفا�سية

مقا�سد الهدف 3 املرتبطة بالنظام ال�سحي

√ √ √ √ املق�سد 7.3  بحلول �صنة 2030، �صمان ح�صول اجلميع على 

خدمات رعاية ال�صحة اجلن�صية واالإجنابية، مبا يف ذلك خدمات 

ومعلومات تنظيم االأ�رشة والتوعية اخلا�صة به، واإدماج ال�صحة 

االإجنابية يف اال�صرتاتيجيات والربامج الوطنية

√ √ √ √ √ √ املق�سد 8.3  حتقيق التغطية ال�صحة ال�صاملة، مبا يف ذلك احلماية 

من املخاطر املالية، واإمكانية احل�صول على خدمات الرعاية 

ال�صحية االأ�صا�صية اجليدة، واإمكانية ح�صول اجلميع على االأدوية 

واللقاحات االأ�صا�صية اجليدة والفعالة واملي�صورة الكلفة

√ √ √ √ املق�سد 9.3  بحلول �صنة 2030، احلد بدرجة كبرية من عدد 

الوفيات واالأمرا�ض الناجمة عن التعر�ض للمواد الكيميائية 

اخلطرة وتلويث وتلوث الهواء واملاء والرتبة

√ √ √ املق�سد 3.اأ  تعزيز تنفيذ االتفاقية االإطارية ملنظمة ال�صحة العاملية 

ملكافحة التبغ يف جميع البلدان، ح�صب االقت�صاء

√ √ √ املق�سد 3.ب  دعم البحث والتطوير يف جمال اللقاحات واالأدوية 

اخلا�صة باالأمرا�ض ال�صارية وغري ال�صارية التي تتعر�ض لها البلدان 

النامية يف املقام االأول، وتوفري اإمكانية احل�صول على االأدوية 

 )TRIPS( واللقاحات االأ�صا�صية باأ�صعار معقولة، وفقًا الإعالن الدوحة

ب�صاأن االتفاق املتعلق باجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق 

امللكية الفكرية وبال�صحة العامة، الذي يوؤكد حق البلدان النامية 

يف اال�صتفادة بالكامل من االأحكام الواردة يف االتفاق ب�صاأن اجلوانب 

املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملرونة الالزمة 

حلماية ال�صحة العامة، وال �صيما ح�صول اجلميع على االأدوية

√ √ √ √ √ √ املق�سد 3.ج  زيادة التمويل يف قطاع ال�صحة، وتوظيف القوى 

العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها وا�صتبقاوؤها يف البلدان 

النامية، وبخا�صة يف اأقل البلدان منوًا والدول اجلزرية ال�صغرية، 

زيادة كبرية

√ √ √ √ √ √ املق�سد 3.د  تعزيز قدرات جميع البلدان، خ�صو�صًا البلدان النامية، 

يف جمال االإنذار املبكر واحلّد من املخاطر واإدارة املخاطر ال�صحية 

الوطنية والعاملية

التقاطع بني مقا�سد الهدف 3 املرتبطة بالنظام ال�سحي واملقا�سد املرتبطة باحل�سائل ال�سحيةاجلدول 4 

125 التنمية امل�ضتدامة يف مناخ عربي متغري

نطاق  تو�سع  الكلفة  منخف�سة  �سحية  ت��دخ��الت 
التكنولوجيا اإلى اأبعد من املجتمعات الرثية لت�سل اإلى 

املناطق الأكرث فقرًا وتهمي�سًا.

• داخل 	 امل�ساواة  عدم  من  احلّد  ي�سكل   :10 الهدف 
البلدان ويف ما بينها عن�سرًا رئي�سيًا يف جميع اأهداف 
حقيقية  دافعة  قوة  ي�سكل  كما  امل�ستدامة.  التنمية 

وراء التنمية العادلة واملتوازنة التي ت�ستهدف وتعطي 
الأولوية للفقراء وللفئة املهم�سة يف املناطق احل�سرية 

والريفية على حّد �سواء.

• الب�سرية 	 وامل�ستوطنات  امل��دن  توفر   :11 الهدف 
وم�ساحات  اأم��ان��ًا،  اأك��رث  طرقًا  وال�سحية  املاأمونة 
للبيئة،  ومراعية  مفتوحة  عامة  وم�ساحات  خ�سراء، 



مقدمةالق�سم 1

لكبار  الأولوية  اإعطاء  مع  معقولة،  باأ�سعار  و�سكنًا 
�سحة  امل��وارد  هذه  وتدعم  وامل�ساة.  والأطفال  ال�سن 
املجتمعات ورفاهها وتعزز العافية النف�سية والتما�سك 
للج�سيمات  ال�سنوي  الرتكيز  معدل  اإن  الجتماعي. 
الدقيقة )PM2.5( يف املدن العربية، اإذا ما ا�ستخدمنا 
�لتوجيهي  �خلط  يتعدى  �ملحيط،  �لهو�ء  جودة  موؤ�ضر 
 10 �لبالغ  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  لدى  �لهو�ء  جلودة 
يف   16.9 بني  مرتاوحًا  املكعب،  املرت  يف  ميكروغرام 
.)WHO, 2016b( ال�سومال و131.6 يف ال�سعودية

• تر�سيد ال�ستهالك اإلى كميات اأقل 	 يوؤدي  الهدف 12: 
داعمة  وموارد  اأنظف  بيئة  ي�سمن  مما  النفايات،  من 
اأ�سّد  يف  هم  الذين  لأولئك  خ�سو�سًا  اأوف��ر،  لل�سحة 

احلاجة اإليها.

• على 	 يوؤثر  املناخ  تغي  ملواجهة  العمل   :13 الهدف 
�ملحافظة  فيها  مبا  حت�ضى،  ول  تعد  ل  بطرق  �ل�ضحة 
املجتمعات  وتعاون  الطبيعية  املوارد  على  اكرب  ب�سكل 
وحت�سني النظم ال�سحية. �سوف يتم التطرق الى هذه 
اجلوانب وغيها من العمل املتعلق بتغي املناخ ب�سكل 

اأو�سع يف الق�سم التايل من هذه الورقة.

• النظم 	 وا���س��ت��دام��ة  حلماية  و15:   14 ال��ه��دف��ان 
احلفاظ  يف  فعال  دور  والربية  البحرية  الإيكولوجية 
الإيكولوجية  النظم  فهذه  للب�سر.  الغذائي  الأمن  على 
تدعم الإمدادات الغذائية الب�سرية وتوؤثر تاأثيًا عميقًا 
يف البيئات احلية ويف احل�سول على املوارد الأ�سا�سية 
و�لرتبة  �ملياه  فيها  مبا  �حلياة،  لإد�م��ة  �ل�ضرورية 

والهواء واخل�سرة.

• �ساملة 	 وموؤ�س�سات  جمتمعات  بناء  اإن   :16 الهدف 
اأهداف  جلميع  اأ�سا�سي  هو  والإ�ستقرار  بال�سالم  تنعم 
يف  خا�سة   اأهمية  الهدف  ولهذا  امل�ستدامة.  التنمية 
العامل العربي الذي ي�سهد نزاعات كثية وياأوي العدد 
احلروب  اجتناب  اإن  والالجئني.  النازحني  من  الأكرب 
ووقفها يوؤديان اإلى تخفي�س الوفيات والإ�سابات ودعم 
وتقوية  تطوير  ي�سجعان  كما  ورفاههم،  النا�س  �سحة 

البنى التحية واملوارد الداعمة لل�سحة.

• البلدان 	 بني  العاملية  ال�سراكة  �ساأن  من    :17 الهدف 
الأغنياء  بني  خ�سو�سًا  واملوؤ�س�سات،  واملنظمات 
بني  الت�ساع  يف  الآخ��ذة  الفجوة  تغلق  اأن  والفقراء، 
املجتمعات، كما من �ساأنها اأن توفر الدعم للمجتمعات 

والبلدان القليلة املوارد يف املنطقة.

التنمية  واأهداف   3 الهدف  بني  الوا�سحة  الروابط  تق�سي 
�ل�ضيا�ضي  �لقر�ر  ��ضحاب  يطور  باأن  �لأخرى  �مل�ضتد�مة 
خمتلف  بني  �لتعاون  تعزز  و�أطرً�  �ضاملة  ��ضرت�تيجيات 
ال�سحة  وزارات  على  يجب  كافة.  القطاعات  وعرب  الوكالت 
اأن تبداأ التفكي والعمل  والهيئات ال�سحية الدولية واملحلية 
على  يجب  كما  ال�سحة،  نطاق  من  او�سع  �سمويل  ب�سكل 
العاملني يف املجال ال�سحي الت�سارك مع هيئات غي �سحية 
لتحقيق  و�سواها(  وزراعية  وعمالية  وبيئية  )اجتماعية 
هذا  يدعو  وغيها.  والبيئية  ال�سحية  التنمية  اأهداف 
اأفقية  مقاربة  تبني  اإلى  ال�سحي  املجال  يف  العاملني  الأمر 
و�سمولية للق�سايا ال�سحية، بدًل من املقاربة العمودية لكل 

مر�س على حدة.

 COP21  د. تنفيذ اتفاقية موؤمتر تغري املناخ
والت�ضدي لتغري املناخ )الهدف 13( ي�ضاعدان 

على حتقيق الهدف 3

الإن�سان  �سنع  من  مناخية  اأزمة  و�سط  كوكبنا  يتخبط 
الكثيف  الإ�ستعمال  خا�سة  الإقت�سادي،  النمو  نتيجة  اأتت 
هذه  تهدد   .)Hansen et al., 2008( الأحفوري  للوقود 
الأزمة م�ستقبل اجلن�س الب�سري وبقاءه ما مل يتم الت�سدي 
املناخ  لتغي   .)UNFCCC, 2015( جدي  ب�سكل  لها 
يف  العامة  ال�سحة  على  للقيا�س  وقابل  ملمو�س  كبي  تاأثي 
تغي  يعترب  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  فوفقًا  العامل.  اأنحاء 
م�سححة  عمر  �سنة  مليون   5.5 خ�سارة  عن  م�سوؤوًل  املناخ 
باحت�ساب مدد العجز )DAILYs( عام 2000. وقد ا�ستنتج 
�ملنتدى �لإن�ضاين �لعاملي )2009( باأن تغي املناخ م�سوؤول 
و«يوؤثر  �سنة،  كل  العامل  يف  �سخ�س  األف   300 وفاة  عن 

ب�سكل خطي« على 325 مليون �سخ�س اآخرين.

العامة  ال�سحة  على  املناخ  تغي  تاأثيات  حلدة  ونظرًا 
اأكرث  امل�ستقبلية  التاأثيات  تكون  اأن  املتوقع  من  حاليًا، 
احلكومية  للهيئة  اخلام�س  التقييم  يف  ُافيد  فقد  �سوءًا. 
الدولية املعنية بتغي املناخ )2014( ب�»ثقة عالية جدً�« 
املوجودة  ال�سحية  امل�ساكل  يفاقم  �سوف  املناخ  تغي  اأن 
مثل  جديدة  مب�ضاكل  �لت�ضبب  �إلى  بالإ�ضافة  �أ�ضاًل، 
اأعلنت  ولقد  التغي.  هذا  عن  الناجمني  والهجرة  النزوح 
�جلامعية وجملة »لن�ضت«  �مل�ضرتكة لكلية لندن  �للجنة 
�ل�ضحي  �لتهديد  هو  �ملناخ  »تغري  �أن  موؤخرً�  �لطبية 
 Costello( والع�سرين«  احلادي  القرن  يف  الأكرب  العاملي 
تغي  يوؤثر  م�سارات  �ستة  التقرير  وحدد   .)et al., 2009
�ملناخ من خاللها )مبوجب تقدير�ت متحفظة( يف �ضحة 
�لب�ضر ورفاههم. وهذه �مل�ضار�ت هي: تغري طر�ز و�أمناط 
الغذائي،  الأمن  وانعدام  التغذية  نق�س  الأمرا�س، 
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امل�سكن  ه�سا�سة  ال�سحي،  ال�سرف  ونق�س  املياه  ندرة 
�ملتطرفة،  �ملناخية  �لأحد�ث  �لب�ضرية،  و�مل�ضتوطنات 

النزوح والهجرة اللذان ي�سببهما تغي املناخ.

مبقا�ضد  وثيقًا  �رتباطًا  »�مل�ضار�ت«  هذه  من  كل  يرتبط 
موجات  ت�سبب  ومع   .2030 �سنة  اأجندة  يف   3 الهدف 
كثري  زيادة  يف  باملناخ  �ملرتبطة  �لأخرى  و�ملخاطر  �حلر 
 Friel et al.,( ال�سارية  وغي  ال�سارية  الأمرا�س  من 
2011(، �سي�سبح حتقيق الهدف 3 اأكرث حتديًا و�سعوبة، 
�ملناخية  �لأحد�ث  حيث  �لعربية  �ملنطقة  يف  خ�ضو�ضًا 
املتطرفة �سائعة اأ�ساًل )Lelieveld et al., 2012(. ويبني 
اجلدول 5 الروابط بني تاأثيات تغي املناخ املذكورة اأعاله 

.3 واملقا�سد ال�سحية املختلفة للهدف 

فاإن  وال�سحة،  املناخ  تغي  بني  الوثيقة  للعالقة  نظرًا 
باملناخ  املتعلق  العمل  ب�ساأن   13 الهدف  مقا�سد  حتقيق 
يف  جند  كما   .3 الهدف  مقا�سد  حتقيق  على  ي�ساعد 
�لهدفني  لتحقيق  �ملتبع  �لأد�ء  يف  تاآزرً�  �أخرى  حالت 
ال�سحية  املقا�سد  بع�س  حتقيق  فاإن  واأخيًا،  و13.   3
املناخ  تغي  تاأثيات  تخفيف  يف  فعاًل  ي�ساعد   3 للهدف 

الو�سول  حت�سني  املثال،  �سبيل  على  معها.  والتكيف 
اإلى  يوؤدي   )7.3 )املق�سد  الأ�سرة  تنظيم  خدمات  اإلى 
معدلت  يخف�س  مما  اخل�سوبة،  معدلت  انخفا�س 
النمو ال�سكاين الذي يعترب من املحركات الرئي�سية لتغي 
 Levy( املناخ وفق تقرير توقعات البيئة العاملية اخلام�س
املناخ  تغي  تاأطي  فاإن  عام،  وب�سكل   .)& Morel, 2012
ودعمًا  �سيا�سيًا  اهتمامًا  يجتذب  قد  عامة  �سحية  كق�سية 
ماليًا �سروريني للتخفيف من حدة تغي املناخ والتكيف 

.)Lelieveld et al., 2012( مع تاأثياته

لقد مت اقرتاح اأعمال حمددة يف جمال الت�سدي لتغي املناخ 
مبوجب �لهدف 13، وهي ت�سمل الآتي:

• مواجهة 	 يف  ال�سمود  على  والقدرة  املرونة   :1-13
�لأخطار �ملرتبطة باملناخ و�لكو�رث �لطبيعية يف جميع 
البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

• يف 	 املناخ  بتغي  املتعلقة  التدابي  اإدماج   :2-13
على  والتخطيط  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

الوطني. ال�سعيد 

127 التنمية امل�ضتدامة يف مناخ عربي متغري

الروابط بني التاأثريات املرتبطة بتغري املناخ ومقا�سد الهدف 3اجلدول 5          

مقا�سد الهدف 3

 3.د
 اإدارة

املخاطر
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 الكيميائية

والتل�ث
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 ال�سحية

ال�ساملة
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 رعاية

 ال�سحة

 االإجنابية

واجلن�سية

6.3
 ح�ادث

املرور

5.3
 اإ�ساءة

 ا�ستعمال

امل�اد

4.3
 االأمرا�س

 غري

ال�سارية

3.3
 االأمرا�س

ال�سارية

2.3
 وفيات

 امل�اليد

واالأطفال

 دون �سن

اخلام�سة

1.3
 ال�فيات

النفا�سية

 تاأثريات 

تغري املناخ

√ √ √ √ √ تغري اأمناط املر�ض

√ √ √ انعدام االأمن الغذائي

√ √ √ √ √ ندرة املياه / �صوء ال�رشف 

ال�صحي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  املاآوي املهددة/ 

غري االآمنة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اأحداث مناخية متطرفة 

وكوارث طبيعية

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ هجرة ال�صكان



مقدمةالق�سم 1

• والقدرات 	 الوعي  واإذكاء  التعليم  حت�سني   :3-13
املناخ،  تغي  من  للتخفيف  واملوؤ�س�سية  الب�سرية 

والتكيف معه، واحلّد من اأثره، والإنذار املبكر به.

• البلدان 	 من  الأطراف  به  تعهدت  ما  تنفيذ  13اأ: 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  النمو  املتقدمة 
التعبئة  ب��ه��دف  ال��ت��زام  م��ن  امل��ن��اخ  تغي  ب�ساأن 
بحلول  �سنويًا  دولر  بليون   100 ملبلغ  امل�سرتكة 
احتياجات  لتلبية  امل�سادر  جميع  من   2020 �سنة 
التخفيف  اإج���راءات  �سياق  يف  النامية،  البلدان 
املناخ  �سندوق  وتفعيل  التنفيذ،  و�سفافية  املجدية 
اأقرب  يف  املال  براأ�س  تزويده  طريق  عن  الأخ�سر 

وقت ممكن.

• ق��در�ت 	 م�ضتوى  حت�ضني  �آل��ي��ات  تعزيز  13ب: 
املناخ  بتغي  املتعلقني  الفعالني  والإدارة  التخطيط 
�ل�ضغرية  �جلزرية  و�ل��دول  من��وً�  �لبلد�ن  �أق��ل  يف 
و�ل�ضباب  �لن�ضاء  على  �لرتكيز  ذلك  يف  مبا  �لنامية، 

واملهم�سة. املحلية  واملجتمعات 

يبني اجلدول 6 اأدناه العالقة بني العمل املتعلق بتغي املناخ 
)الهدف 13( وبع�س مقا�سد الهدف 3. ويقدر اجلدول اأثر 
 0 من  مق�سد  لكل  ال�سحية  النتائج  على  املناخ  تغي  تدابي 
اإلى 3. وت�سي العالمة 0 اإلى اأن حتقيق مق�سد الهدف 3 ل 
يتاأثر باملق�سد املحدد للهدف 13. اأما العالمة 1 فت�سي اإلى 
13 �سوف ي�ساعد بتحقيق املق�سد  اإجناز مق�سد الهدف  ان 
مق�سد  حتقيق  اأن  اإلى   2 العالمة  وت�سي   .3 للهدف  املحدد 
املق�سد  تلبية  دون  من  هائاًل  حتديًا  ي�سكل  �سوف   3 الهدف 
اإلى ا�ستحالة حتقيق   3 13. وت�سي العالمة  املحدد للهدف 

مق�سد الهدف 3 من دون جناح املق�سد املحدد للهدف 13.

يجب  عامة،  �سحة  كاأزمة  املناخ  تغي  تاأطي  اأجل  من 
اأ�سا�سية  كوثيقة  وا�ستعمالها  باري�س  اتفاقية  تعزيز 
�سدور  من  �سهرين  فبعد   .3 الهدف  مقا�سد  لتحقيق 
احلادي  الأطراف  موؤمتر  مندوبو  اجتمع   ،2030 اأجندة 
تغي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  لتفاقية  والع�سرين 
يخلف  اتفاق  ملناق�سة  باري�س  يف   )COP21( املناخ 
�سنة  الثانية  التزامه  فرتة  تنتهي  الذي  كيوتو  بروتوكول 
 COP21 يف  حدثت  التي  املفاو�سات  وبدت   .2020
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4.3 
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 الكيميائية

والتل�ث
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 مكافحة

التبغ

3.ب

اللقاحات

3.ج

 مت�يل

 قطاع

 ال�سحة

 والق�ة

 العاملة

3.د

 اإدارة

 املخاطر

 ال�سحية

العاملية

 مقا�صد

 الهدف 13

 1.13 
املرونة والتكيف

3333223322000

2.13
االإدماج الوطني

2222122211000

3.13 
اإذكاء الوعي

2222122211000

 13.أ 
التمويل )�صندوق 

)املناخ  االأخ�رش(

2222122211000

13.ب 
 تعزيز الكفاءة

3333133321000

ال�ضحةورقة بحثية



 Raman,( كمعركة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
مبا  �لنامية،  �لبلد�ن  غالبية  تفاو�ضت  حيث   ،)2016
حول  »يتمحور  �تفاق  �أجل  من  ال�77،  جمموعة  ذلك  يف 
 Raman, 2016p; Gupta,( الإنبعاثات«  تخفيف  عدم 
2015(، يف حني اأرادت البلدان املتقدمة اتفاقًا يركز على 
�لتخفيف للو�ضول �إلى »درجة �حلر�رة �ملن�ضودة«، بحيث 
خف�ص  مبعايري  �لنامية  و�لبلد�ن  �ملتقدمة  �لبلد�ن  تلزم 

.)Raman, 2016( النبعاثات ذاتها

النامية.  للبلدان  انت�سارًا  النتيجة  الكثيون  اعترب  لقد 
وانعك�س هذا النت�سار جزئيًا يف املادة 2، الفقرة الفرعية1 
التفاقية  من   )1 الفرعية  الفقرة   ،4 املادة  يف  )وتكرر 
لتغي  العاملية  ال�ستجابة  تنفيذ  يجب  اأنه  على  ن�ست  التي 
على  �لق�ضاء  وجهود  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �ضياق  »يف  �ملناخ 
 Raman,( والتمويل  التكيف  اأهمية  من  زاد  مما  الفقر«، 
للعامل  مهمة  فر�سة  حتديدًا   COP21 ويوفر   .)2016
ل البلدان ال�196 جميعًا م�سوؤولية  العربي، خا�سة اأنه يحمِّ
»�مل�ضوؤوليات  مبد�أ  على  وبحافظ  �لنبعاثات،  تخفي�ص 
املتقدمة  الدول  من  ويطلب  املتباينة«،  لكن  امل�سرتكة 
وبناء  و�لتكنولوجيا  بالتمويل  �ملتعلق  »�لدعم  تقدم  �أن 
القدرات« اإلى البلدان النامية قبل �سنة 2020. وتوفر هذه 
 COP21 تف�سي  على  القدرة  العربية  للبلدان  ال�سيغة 
الوقائع  يدعم  وب�سكل  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  �سوء  يف 

الإقليمية واملحلية.

V.  خامتة

تو�سيعًا   )SDGs( امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  متثل 
 .)MDGs( وحت�ضينًا ملحوظني لالأهد�ف �لإمنائية لالألفية
قائمة   3 الهدف  �سمن  ال�سحة  بنود  ت�سمل  وحتديدًا، 
مركزً�  و�هتمامًا  �ل�ضحية،  �حل�ضائل  مبقا�ضد  مو�ضعة 
ذلك،  اإلى  واإ�سافة  وتقييمها.  ال�سحية  النظم  تنفيذ  على 
اأهداف  اتفاقية  يف  عليها  املن�سو�س  املو�سعة  الأجندة  توفر 
التنمية امل�ستدامة فر�سًا جديدة لتحقيق الأهداف ال�سحية 
و�سيا�سية  واقت�سادية  اجتماعية  ا�سرتاتيجيات  اإطار  �سمن 
�لهدف  مقا�ضد  بني  �لتقاطع  نقاط  �أن  حني  ويف  مو�ضعة. 
3 ومقا�ضد �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة �لأخرى مل ترد ب�ضكل 
اأن  يجب  الروابط  هذه  فاإن  املتحدة،  الأمم  وثائق  يف  وا�سح 
تكون وا�سحة لأ�سحاب القرار ال�سيا�سي، واأن ُيعتمد عليها 
وعالوة  ال�سحية.  ال�سيا�سات  لدعم  وعملي  نظري  كمورد 
العامل  يف  ال�سيا�سي  القرار  اأ�سحاب  على  يجب  ذلك،  على 
امل�ستويني  على   3 الهدف  ملقا�سد  الأولوية  اإعطاء  العربي 
والقدرات  الحتياجات  على  بناء  والإقليمي   الوطني 

والطموحات الوطنية والإقليمية.

ال�سحة  وموؤ�س�سات  ال�سحية  النظم  على  الرتكيز  يجب 
من  اجلهود  ح�سد  وعلى  الإن�ساف  مبداأ  وعلى  العامة 
ويتطلب  احلايل.  الو�سع  وتغيي   3 الهدف  حتقيق  اجل 
حتقيق هذا التغيي اأ�سكاًل جديدة من الإجراءات. مل تكن 
�لإمنائية  �لأهد�ف  �أجندة  لإجناز  كافية  �ل�ضابقة  �جلهود 
�سوف  ذاتها  املقاربات  باأن  توقع  اأي  فاإن  لذلك  لالألفية، 
تف�ضي �إلى نتائج خمتلفة يف �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة هو 

توقع م�سلل.

تواجه املنطقة العربية حتديات فريدة من نوعها، خ�سو�سًا 
حروب  من  الإقليمية  الأزمات  الإعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا 
اإلى  اأ�سف  القت�سادية.  والتباينات  املوارد  وندرة  وهجرة 
املتجاورة،  واملناطق  البلدان  بني  الوا�سعة  التباينات  ذلك 
التحديات  لهذه  الت�سدي  يتطلب  الواحدة.  الدولة  و�سمن 
التعاون  على  تعول  جديدة  مقاربات  حت�سى  ل  التي 
الدول  وعلى  ال�سابقة.  والتجارب  واخلربات  الإقليمي 
العربية خ�سو�سًا اأن تطور اإطارًا عمليًا لل�سراكة يف ما بينها 
يروج للت�سارك يف املوارد واخلربات ويعزز الإرادة ال�سيا�سية 
اخلربة  ثروة  على  العتماد  يجب  كما  للتغيي.  الداعمة 
واملوارد التي متتلكها البلدان العربية  يف �سعيها اإلى حلول 
وندرة  الغذائي  الأمن  انعدام  مثل  امللحة،  لق�ساياها  حملية 

املياه والهجرة اجلماعية وتطوير البنى التحتية.

الأ�سول  هذه  حل�سد  فر�سة  احلافلة  املناخ  تغي  اأجندة  توفر 
الوطنية باجتاه حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة وال�سحة. 
وعلى العاملني يف جمال ال�سحة واأ�سحاب القرار ال�سيا�سي 
التنمية  واأهداف   COP21 اتفاقية  ب�سيغة  جيدًا  الإملام 
م�سرتكني  و�سيغة  اأ�سا�سًا  متثل  الوثائق  فهذه  امل�ستدامة. 
ملقاربة التحديات املحلية والإقليمية املقبلة، كما توفر فر�سة 
دقيق  فهم  اإلى  واحلاجة  العربي  ال�سياق  فرادة  يف  للتفكي 

جدًا لل�سيا�سات واملمار�سات ال�سارية.
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العلوم  كلية  وعميد  اأ�صتاذ  نويه�ض  اإميان  د. 

بريوت. يف  االأمريكية  اجلامعة  يف   ال�صحية 

د. رميا حبيب اأ�صتاذة ورئي�صة دائرة �صحة البيئة يف الكلية.

�صوزان اخل�صن مدّر�صة باحثة يف الكلية.

يف  البيئة  �صحة  دائرة  يف  ما�صرت  طالبة  �صورديك  �صلبي 

الكلية.
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تعد منطقة ال�رشق االأدنى و�صمال اأفريقيا، حيث تقع معظم البلدان العربية، املنطقة الوحيدة يف العامل التي ت�صهد حاليًا زيادة يف ن�صبة �صكانها 

الذين يواجهون اجلوع )FAO 2015(. هذا لي�ض م�صتغربًا، الأنها املنطقة التي تعاين اأكرب عجز غذائي يف العامل، والأن البلدان العربية تتاأثر 

العاملية. ومن  الغذائية  االأزمة  اأثناء   2008 تاأثرياتها ب�صكل ملحوظ عام  التي جتلت  الغذائية،  املواد  اأ�صعار  اأخرى ب�صدمات  اأكرث من بلدان 

الوا�صح اأي�صًا اأن تداعيات تغري املناخ، خ�صو�صًا موجات اجلفاف املتتالية منذ العام 2007، �صاهمت يف االنخفا�ض الكبري يف االإنتاج الزراعي 

وزادت انعدام االأمن الغذائي. وتعاين املنطقة اأي�صًا من ارتفاع البطالة، خ�صو�صًا يف �صفوف ال�صباب، ف�صاًل عن ازدياد النزوح من االأرياف اإىل 

املدن والهجرة اإىل اخلارج. ويرى بع�ض املحللني اأن هذه العوامل، جنبًا اإىل جنب مع عوامل اأخرى، �صاهمت يف اال�صطرابات املدنية وبروز 

ف واأزمة النزوح احلالية يف بع�ض هذه البلدان. التطرُّ

االإنتاج  لتعزيز  والتكنولوجيا  العلم  با�صتخدام  عمليًا  ذلك  وقد جتّلى  الغذاء.  واإنتاج  الغذاء  ا�صتهالك  بني  الفجوة  ل�صد  كبرية  اإمكانية  هناك 

الغذائي املحلي، من خالل تكثيف نظم االإنتاج الزراعية بزيادة االإنتاجية و�صد الثغرات املح�صولية يف االأرا�صي القائمة. وقد جنحت م�صاريع 

عدة يف زيادة الكثافة املح�صولية، وخف�ض خ�صائر الغذاء وهدره على طول �صل�صلة االإنتاج واالإمداد، ودعم االإدارة امل�صتدامة ملوارد املياه من خالل 

اأو مياه ال�رشف املعاجلة، لزراعة  املياه املاحلة  املياه الهام�صية، �صواء  حت�صني كفاءة الري، واعتماد تكنولوجيات االقت�صاد باملياه، وا�صتعمال 

املزيد من الغذاء.

من الوا�صح اأن البلدان العربية قادرة على التحرك بفاعلية نحو »�صفر جوع«، وهو الهدف الثاين من اأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة 

ل�صنة 2030. وذلك من خالل زيادة ا�صتثماراتها يف اإنتاج زراعي كفوء، مثل املمار�صات الزراعية الذكية مناخيًا، واال�صتخدام امل�صتدام والكفوء 

للمياه، واالإدارة املتكاملة للمياه واالأرا�صي، والزراعة احلافظة، والزراعة من دون حراثة اأو بحد اأدنى من احلراثة، ونظم االإنتاج املتكاملة التي 

جتمع بني املحا�صيل واملوا�صي واملراعي، وتنوع نظم اإنتاج املحا�صيل وتناوب املحا�صيل، واالإدارة املتكاملة لالآفات، والنظم املتكاملة للمغذيات 

النباتية، والزراعة الرتابية واملائية املحمية، والزراعة داخل املدن وعلى اأطرافها.

تختلف البلدان العربية يف ما يتوافر لها من موارد طبيعية وب�رشية ومالية، ويف قدرتها على تعزيز االأمن الغذائي من خالل االإنتاج املحلي. 

ولتعزيز االأمن الغذائي وحتقيق هدف »�صفر جوع«، يحتاج العامل العربي اإىل �صيا�صات ت�صع الزراعة يف راأ�ض اأولويات اال�صتثمار يف جمايل 

البحوث الزراعية والتنمية امل�صتدامة، وتقوية التعاون العربي على امل�صتويني االإقليمي ودون االإقليمي، ف�صاًل عن تعزيز التعاون وال�رشاكات 

االإقليمية والدولية على اأ�صا�ض التكامل والفوائد املقارنة.
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التنمية  اأهداف  من   )SDG2( الثاين  الهدف  لتلبية 
اجلوع  على  بالق�ساء  املتعلق  املتحدة،  لالأمم  امل�ستدامة 
وحتقيق الأمن الغذائي وحت�سني التغذية وتعزيز الزراعة 
امل�ستدامة1، يحتاج العامل العربي اإلى اهتمام كبي وعمل 
والباحثني  املانحة  واجلهات  احلكومات  من  جماعي 
لأن  هذا  املدين.  واملجتمع  التنمية  جمال  يف  والعاملني 
معظم  تقع  حيث  اأفريقيا،  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  منطقة 
حاليًا  ت�سهد  التي  الوحيدة  املنطقة  تعّد  العربية،  البلدان 
والزراعة  الأغذية  ملنظمة  وفقًا  اجلوع،  انت�سار  يف  زيادة 
16.5 مليون  )2015(2. فقد ت�ساعف عدد اجلياع من 
�سخ�س  مليون   33 اإلى  و1992   1990 بني  �سخ�س 
يعانون  من  ن�سبة  اأي�سًا  وارتفعت  و2016.   2014 بني 
اإلى   6.6 من  نف�سها  الفرتة  خالل  التغذية  نق�س  من 
من  يعانون  الذين  الأطفال  عدد  اأن  كما  املئة.  يف   7.5
وال�سودان  والعراق  م�سر  مثل  بلدان  يف  مرتفعة  م  التقزُّ
من  ال�سكان  ثلث  يعاين  ككل،  املنطقة  ويف  واليمن. 
يف  والن�ساء  واحلوامل  الأطفال  خ�سو�سًا  الدم،  فقر 
ت�ضاعد  �إلى  �ملقلق  �لجتاه  هذ�  ويعزى  �لإجناب.  �ضن 
انهيار  من  عليها  يرتتب  وما  ال�ستقرار  وعدم  التنازعات 
العربية.  البلدان  بع�س  يف  واخلا�سة  العامة  اخلدمات 
ويف حني تختلف هذه املنطقة عن دول جمل�س التعاون 
الألفية  هدف  تلبية  يف  اأفريقيا  و�سمال  وعن  اخلليجي 
�إلى  �جلوع  �نت�ضار  خف�ص  يف  �ملتمثل  �ل�ضابق  �لإمنائي 
الأغذية  على  الطلب  فاإن   ،2015 �سنة  بحلول  الن�سف 
ال�سكاين،  النمو  مع  ب�سرعة  يتزايد  ككل  املنطقة  يف 
ال�ستياد.  طريق  عن  اأ�سا�سًا  احلايل  الطلب  تلبية  ويتم 
للحبوب  م�ستورد  اأكرب  هي  العربية  املنطقة  اأن  والواقع 

واردات  على  اعتمادها  يزداد  اأن  املرجح  ومن  العامل،  يف 
التقديرات  ت�سي  اإذ  امل�ستقبل3،  يف  كبي  ب�سكل  الغذاء 
�سعفي  �سيكون  احلبوب  يف  العجز  اأن  اإلى   2030 ل�سنة 

ما هو عليه اليوم.

�لبلد�ن  فيه  تكون  �لذي  �ملدى  وغريه  �لدويل  �لبنك  �أبرز 
�أبعد  �إل��ى  عر�ضة  �أخ��رى،  مناطق  من  �أك��رث  �لعربية، 
والآثار  الغذائية،  املواد  اأ�سعار  يف  لل�سدمات  احلدود 
اأثناء   2008 عام  ملحوظ  ب�سكل  بها  ال�سعور  مت  التي 
املناخي.  التغيُّ  اآثار  جانب  اإلى  للغذاء،  العاملية  الأزمة 
جنبًا  �ضاهمت،  �لعو�مل  هذه  �أن  �ملحللني  بع�ص  ويرى 
�ملدنية،  �ل�ضطر�بات  يف  �أخرى،  عو�مل  مع  جنب  �إلى 
هذه  بع�س  يف  لل�سكان  احلايل  والنزوح  ف  التطرُّ وبروز 
املوارد الطبيعية  البلدان. وعالوة على ذلك، يعدُّ تدهور 
الأرا�سي  تدهور  مع  م�سبوق،  غي  العربية  البلدان  يف 
التنمية  عمليات  يف  توؤثر  التي  املائية  املوارد  وا�ستنزاف 
التي  خدماتها  توفي  على  الإيكولوجية  الُنظم  وقدرة 

اإليها. احلاجة  ت�ستد 

يف  خ�سائر  وتواجه  تهدر  نف�سها  املنطقة  هذه  اأن  والواقع 
�أعلى من �ملتو�ضط �لعاملي. وهذ� ي�ضع  �لأغذية مبعدلت 
يلقي  كما  الغذائي،  الأمن  ملعاجلة  هائلة  حتديات  اأي�سًا 
اأعباء اإ�سافية وغي �سرورية على املوارد املائية ال�سحيحة 
هذ�  يحدث  �ل�ضتري�د.  وتكاليف  �لعربي  �لعامل  يف 
الغذائية  القيمة  �سل�سلة  طول  على  اخل�سائر  وهذه  الهدر 
 16 بنحو  اخل�سائر  تقدر  للقمح،  وبالن�سبة  باأكملها. 

100 مليون �سخ�س. مليون طن، ما يكفي لإطعام 

ل بد من عك�س اجتاه اجلوع املتزايد يف البلدان العربية، 
بذلك،  وللقيام  وهدره.  الغذاء  خ�سائر  عك�س  ينبغي  كما 
اإلى  مو�سلة  �سيا�سات  اإلى  العربية  احلكومات  حتتاج 
حتقيق الأمن الغذائي، من خالل تقوية �سبكات الأمان، 
املحلي،  الغذائي  الإنتاج  وتعزيز  ال�سوق،  تقلبات  واإدارة 
هذه  ز  تركِّ الطبيعية.  للموارد  امل�ستدام  ال�ستخدام  مع 
تعزيز  املعادلة:  هذه  يف  مهم  واحد  عن�سر  على  الورقة 
�سون  مع  العربي،  العامل  يف  املحلي  الغذائي  الإنتاج 
وقد  م�ستدام.  ب�سكل  وا�ستخدامها  الطبيعية  امل��وارد 
�جلافة  �ملناطق  يف  �لزر�عية  للبحوث  �لدويل  �ملركز  قام 
املعرفة  بجمع  عامًا،   40 فرتة  مدى  على  )اإيكاردا(4، 
البلدان  يف   2 الهدف  حتقيق  اأن  تثبت  التي  واخل��ربة 
اأمر ممكن من خالل العلم والتكنولوجيا اللذين  العربية 
�لكربى  و�ل�ضيا�ضية  و�لتقنية  �لطبيعية  للقيود  يت�ضديان 
القيود  وهذه  املنطقة.  يف  الغذائي  الإنتاج  تعوق  التي 

ملخ�سة باإيجاز يف ما ياأتي:

ال�سكل 1 
ال�ضنوي  املطري  الهطول  متو�ضط  يف  الن�ضبي  التغريُّ 

بني 1999/1980  و2099/2080

  يف اإيكاردا )2011(
5

امل�صدر:  اخلريطة من اإعداد  W. GÖBEL وE. DE Pauw، وحدة املعلومات اجلغرافية 

الق�ضاء على اجلوعورقة بحثية
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اأ.  القيود الطبيعية وال�ضغط ال�ضكاين

غي  جافة  مناطق  يف  جغرافيًا  العربية  البلدان  تقع 
تت�سم  ه�سة،  اإيكولوجية   - زراعية  بيئات  ذات  ا�ستوائية، 
للزر�عة  �ضاحلة  قليلة  و�أر�����صٍ  �ضحيحة  مائية  مب��و�رد 
ونوعية  البيولوجي  ع  والتنوُّ لالأرا�سي  متزايد  وتدهور 
املناخي  التغيُّ  اآثار  فيها  تظهر  منطقة  اأي�سًا  وهي  املياه. 
بقوة، وبخا�ضة حدوث موجات جفاف �أكرث تو�ترً�، و�رتفاع 
ب  ت�سرُّ ب�سبب  امللوحة  م�ستويات  وزيادة  احلرارة،  درجات 
املياه املاحلة، وموا�سم النمو الأق�سر، والإجهادات الأحيائية 
�حل�ضرية  و�لآفات  و�لنا�ضئة  �ملزمنة  �لأمر��ص  ذلك  يف  مبا 
على  املرتتبة  التداعيات  اأخطر  ولعل  الطفيلية.  والأع�ساب 
الأمطار  هطول  يف  املتوقع  النخفا�س  هو  املناخي  التغيُّ 
الُنُظم  املقبلة، والذي �سوف يوؤثر يف قدرة  املئة �سنة  خالل 
الزراعية البعلية واملروية على اإنتاج الغذاء. ومن املتوقع اأن 
ينخف�س هطول الأمطار بن�سبة 15 الى 50 يف املئة ح�سب 
 1 ال�سكل  يف  مبني  هو  كما  العربي،  العامل  يف  املوقع 
املطري  الهطول  متو�سط  يف  التغيُّ  معدل  يعر�س  الذي 
ع�سر  الثمانية  النموذجية  العاملية  ال�سيناريوهات  بني 

للتغيُّ املناخي يف هذه املنطقة.

النمو  معدل  ارتفاع  تعقيدًا  الق�سايا  هذه  يزيد  ومما 
ال�سكاين يف البلدان العربية - نحو 2.2 يف املئة �سنويًا - 
املئة  1.2 يف  البالغ  العاملي  اأعلى بكثي من املتو�سط  وهو 
جنبًا  �ل�ضكان،  منو  ومع   .2010-2015 الفرتة  خالل 
ر و�أمناط �ل�ضتهالك �ملتغرية،  �إلى جنب مع تز�يد �لتح�ضُّ
�سغطًا  ي�سكل  مما  الغذائية،  املواد  على  الطلب  �سيتزايد 
يزداد  التي  املياه  وبخا�سة  الطبيعية،  املوارد  على  كبيًا 
�لطلب عليها يف خمتلف �لقطاعات، وكذلك على �لعملة 

ال�سعبة لدعم زيادة ا�ستياد املواد الغذائية.

ب. القيود التقنية

وبخا�سة  للمزارعني،  املتاحة  التقنيات  يف  نق�س  هناك 
املبينة  الطبيعية  القيود  على  ب  للتغلُّ املزارعني،  �سغار 
وت�سمل  الزراعية.  الإنتاجية  تعزيز  اأج��ل  من  اأع��اله 
ذات  املح�سنة  الأ�سناف  التقنيات  هذه  على  الأمثلة 
الأ�سا�سية،  الرئي�سية  للمحا�سيل  العالية  الإنتاجية 
واملياه  للمحا�سيل  املنا�سبة  الإدارة  ومم��ار���س��ات 
التقنيات  هذه  من  العديد  اأن  حني  ويف  والأرا���س��ي. 
جنحا  اللذين  الزراعيني  والإر�ساد  البحث  بف�سل  متاح 
اإلى  حاجة  هناك  فاإن  التحديات،  هذه  بع�س  معاجلة  يف 
�لزر�عية  �لبحوث  من  كل  يف  �ل�ضتثمار�ت  من  مزيد 
اجلديدة  التحديات  ملواجهة  التكنولوجيا  ونقل  فية  التكيُّ

هم  الذين  املزارعني  اأولئك  اإلى  والو�سول  والنا�سئة، 
باأم�س احلاجة اإلى هذه التقنيات.

ج. القيود ال�ضيا�ضية

يف  ال�ستثمار  يعوق  موؤاتية  غي  �سيا�سية  بيئة  وجود  اإن 
�لبلد�ن،  بع�ص  عمدت  وقد  و�لتنمية.  �لزر�عية  �لبحوث 
و�سع  اإلى   ،2008 عام  للغذاء  العاملية  الأزم��ة  بعد  فقط 
جدول  على  �لكفاية  فيه  مبا  عالية  مرتبة  يف  �لزر�عة 
حاجة  فهناك  تغيريً�،  �أحدث  هذ�  �أن  ورغم  ��ضتثمار�تها. 
اإلى مزيد من ال�ستثمارات ملعاجلة الختناقات يف حت�سني 
كافية  غي  ا�ستثمارات  حاليًا  وهناك  الزراعية.  الإنتاجية 
يف تنمية القدرات املوؤ�س�سية، ول �سيما بالن�سبة ملوؤ�س�سات 
يف  نق�ص  وهناك  �ملو�طنني.  و�لعلماء  �لزر�عية  �لبحوث 
اخلدمات  لتوفي  التكنولوجيا  ونقل  الإر�ساد  موؤ�س�سات 

�لتي يحتاجها �ملز�رعون. ومن �لقيود �ل�ضيا�ضية �لأخرى:

• ل�سغار 	 ال�سغية  القرو�س  فر�س  كفاية  ع��دم 
املدخالت  اإلى  الو�سول  يف  مل�ساعدتهم  املزارعني 
من  املزيد  لزراعة  يحتاجونها  التي  والتقنيات 

الغذائية. املحا�سيل 

• �إ�ضافية 	 خماطر  يلقي  �لذي  �ل�ضوق  �أ�ضعار  تقلب 
على كاهل �سغار املزارعني.

• ربط 	 لت�سهيل  متكينية  �سيا�سات  اإل��ى  الفتقار 
املزارعني بالأ�سواق املحلية والدولية.

د. الإ�ضهام يف الق�ضاء على اجلوع يف الوطن العربي

يف  الغذائي  الإنتاج  وزي��ادة  جوع”  “�سفر  حتقيق  يعد 
وبالنظر  مهمة.  لفر�سة  واحدة  نافذة  العربية  البلدان 
لي�س  الزراعي  الإنتاج  يف  جديدة  اأرا�س  اإدخال  اأن  اإلى 
ال�سودان، حيث  البلدان، با�ستثناء  خيارًا بالن�سبة ملعظم 
اأن اإجمايل م�ساحة الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف جميع 
فاإن  هكتار،  ماليني  ثالثة  من  �أقل  هي  �لأخرى  �لبلد�ن 
�لزر�عي  �لإنتاج  لزيادة  فقط  مقاربات  ثالث  فعليًا  هناك 
الأمن  انعدام  من  املتزايدة  امل�ستويات  معاجلة  اأجل  من 
الغذاء.  على  الطلب  يف  املتوقعة  الزيادة  وتلبية  الغذائي 

وهذه املقاربات هي:

• زيادة 	 طريق  عن  الزراعي  الإنتاج  ُنُظم  تكثيف   
�سّد  )اأو  القائمة  الأرا�سي  على  الإنتاجية  اأو  العائد 

املح�سولية(؛ الثغرات 



الق�سم 1361

• يف 	 املحا�سيل  )ع��دد  املح�سولية  الكثافة  زي��ادة 
املو�سم الواحد( على الأرا�سي الزراعية القائمة؛

• تخفي�س خ�سائر الغذاء وهدره على طول �سل�سلة الإمداد.	

على  املتوقع  من  )فاو(،  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  وفقًا 
93 يف املئة من الزيادة املطلوبة  �مل�ضتوى �لعاملي �أن تاأتي 
الغالل  لزيادة  الزراعي  التكثيف  من  الزراعي  الإنتاج  يف 
اأو الإنتاجية عموديًا لكل وحدة من الأر�س ومن الكثافة 
ال�سنة(.  يف  واحد  حم�سول  من  اأكرث  )اأي  املح�سولية 
و�سمن ال� 93 يف املئة من الزيادة املطلوبة، ياأتي 72 يف 
يف   21 وياأتي  الإنتاج،  لُنُظم  امل�ستدام  التكثيف  من  املئة 
املئة من تعدد املحا�سيل نتيجة زراعة اأكرث من حم�سول 
كما  بذلك،  البيئية  الظروف  �سمحت  اذا  العام  يف  واحد 
من  بد  ل  لذلك،  م�سر.  يف  النيل  وادي  يف  احلال  هي 
الإنتاجية  بتح�سني  النمو  هذا  من  كبي  جزء  حتقيق 
الزراعية  الإنتاجية  يف  العمودية  الزيادات  خالل  من 

ع الأفقي. والإنتاج، بدًل من التو�سُّ

من  �لبحوث  �إجر�ء  على   1977 عام  منذ  اإيكاردا  داأبت 
الغذائي،  الأمن  ملعاجلة  العربي  العامل  يف  التنمية  اأجل 
ُنُظم  تكثيف  لدعم  والتقنيات  املعرفة  تطوير  خالل  من 
اأو الإنتاجية يف  الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة الغالل 

وبزيادة  الغالل(  يف  الثغرات  �سّد  )اأو  القائمة  الأرا�سي 
املو�سم  يف  املحا�سيل  من  )ع��دد  املح�سولية  كثافة 

الواحد( يف الأرا�سي الزراعية احلالية.

لقد تعلمنا اأن الُنُظم الإيكولوجية يف العامل العربي تكون 
�حليوية  �لفيزيائية  �لعنا�ضر  حيث  من  وخمتلفة  متنوعة 
اإن  القت�سادية.   - والجتماعية  ال�سيا�سية  والق�سايا 
الأهمية  بالغ  اأمر  ودينامياته  النظام  لتعقيد  �سليمًا  فهمًا 
العربي  العامل  يف  الريفية  املجتمعات  م�ساعدة  اأجل  من 
على حتقيق م�سارات اإلى التنمية قابلة للتطبيق. ونحن 
وحت�سني  للمحا�سيل  التقليدية  الربامج  على  نبني 
“نظم” �سمولية  �لرثوة �حليو�نية للرتويج ملقاربة بحوث 
التفاعالت  لفهم  ت�سعى  الخت�سا�سات،  متعددة 
و�ملفا�ضالت بني طيف كامل من �لعنا�ضر - مبا يف ذلك 
الإنتاجية  ن  حت�سِّ اأو  تقّيد  التي   - والإيكولوجية  الب�سرية 
مالءمة  البحثية  التدخالت  اأك��رث  وحت��دد  الزراعية 
امل�ستدام  ال�ستخدام  اجلوهر  يف  ت�سمل  والتي  للتنمية، 

الطبيعية. واملدخالت  للموارد 

هـ. ردم فجوات الغالل يف اإنتاج املحا�ضيل 
لتعزيز الأمن الغذائي

هي  العربية  البلدان  معظم  يف  الزراعية  الإنتاجية  اإن 

         

7

6

5

4

3

2

1

0

)
ر
تا

ك
ه

/
ن

ط
(

ة 
ل
غ

ل
ا

املغرباجلزائر �صوريةاالأردن اليمنتون�ضفل�صطني

املح�صول املحتمل )حمطات البحوث(املحا�صيل الفعلية للمزارعني

الفج�ة املح�س�لية يف القمح يف بع�س الدول العربيةال�سكل 2

امل�صدر: تعزيز االأمن الغذائي يف الدول العربية، م�رشوع اإيكاردا )2011 حتى االآن( بدعم من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي )AFESD(، وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية 

العربية )KFAED(، والبنك االإ�صالمي للتنمية، وموؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ض )BMGF( و�صندوق اأوبك للتنمية الدولية وتنفذه اإيكاردا

الق�ضاء على اجلوعورقة بحثية
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وال�سيا�سية  التقنية  القيود  ب�سبب  العاملي  املعدل  من  اأقل 
الإنتاجية  زيادة  احتمال  فاإن  ذلك،  ومع  اأعاله.  املذكورة 
معي�سة  ُبل  �سُ وحت�سني  الغذائي  الأمن  لتعزيز  الزراعية، 
اإلى املوارد يف البلدان العربية،  املزارعني الذين يفتقرون 
م�ستويات  ب��ني  ال��غ��الل  فجوة  ردم  خ��الل  م��ن  ممكن 
املحا�سيل الفعلية للمزارعني واملحا�سيل املحتملة يف ظل 
ويظهر  حم�سنة.  تقنيات  ذات  ومدخالت  منا�سبة  اإدارة 
بني  القمح  اإنتاج  يف  املح�سولية  الفجوة  بو�سوح   2 ال�سكل 
عدد  يف  الإنتاج  واإمكانية  للمزارعني  الفعلية  املحا�سيل 

من البلدان العربية.

�لثغر�ت  لردم  �لر�مية  �جلهود  على  �أمثلة  �إير�د  وميكن 
العربي  ال�سندوق  من  ممول  م�سروع  خالل  من  املح�سولية 
وال�سندوق   ،)AFESD( و�لجتماعي  �لقت�ضادي  لالإمناء 
والبنك   ،)KFAED( العربية  القت�سادية  للتنمية  الكويتي 
غيت�س  وميليندا  بيل  وموؤ�س�سة  للتنمية،  الإ�سالمي 
وتنفذه  الدولية،  للتنمية  اأوبك  و�سندوق   ،)BMGF(
2011 وُت�سِرك فيه م�سر واملغرب والأردن  اإيكاردا منذ عام 
لحقة  مرحلة  ويف  واليمن،  وتون�س  و�سورية  وال�سودان 
هذا  نتائج  وكانت  والعراق.  واجلزائر  وفل�سطني  لبنان 
اإيجابية  الوا�سع النطاق يف العلوم والتكنولوجيا  ال�ستثمار 
زيادات  العربي،  العامل  اأنحاء  يف  املزارعون  �سجل  للغاية: 
املح�سنة  الأ�سناف  با�ستخدام  القمح  اإنتاجية  يف  كبية 
املقاومة للجفاف واحلرارة والآفات والأمرا�س الفتاكة، مثل 
UG 99 الذي يرتاوح متو�سط زياداته املح�سولية  ال�سنف 
املغرب  يف  البعلية  الزراعة  ظروف  حتت  املئة  يف   13 من 

مبعدل  �ل�ضود�ن،  يف  �لري  ظروف  حتت  �ملئة  يف   67 اإلى 
جميع  يف  املئة  يف   28 مقدارها  �ساملة  زيادة  متو�سط 
اإنتاجية  البلدان. ويف ما يتعلق باحلد الأق�سى للزيادة يف 
حتت  املئة  يف   25 من  الفرتة  هذه  يف  تراوحت  القمح، 
حتت  املئة  يف  و147  فل�سطني  يف  املطرية  الزراعة  ظروف 
اإجمالية  زيادة  معدل  مع  ال�سودان،  يف  املروية  الظروف 
املكا�سب  وكانت  البلدان.  جميع  يف  املئة  يف   75 قدرها 
املالية اأي�سًا ملحوظة: مع زيادة يف املعرو�س من القمح يف 
اإلى   2010-2009 مو�سم  يف  طنًا  م�سر من 557,030 
 58 ن�سبتها  )بزيادة   2014-2013 يف  طنًا   880,941
دولر.  مليون  ب�52.2  ال�سنوية  القيمة  وُقدرت  املئة(،  يف 
امل�سروع  قوة  وتكمن  �سنوات.  اأربع  نتائج   1 اجلدول  ويبني 
يف زيادة اإنتاج القمح لي�س فقط عن طريق اإدخال الأ�سناف 
واملياه  الرتبة  اإدارة  حزم  حت�سني  مع  اأي�سًا  ولكن  املح�سنة، 
وحتقيق  للموارد  امل�ستدام  ال�ستخدام  لتح�سني  واملحا�سيل 

اأق�سى قدر من املكا�سب املح�سولية.

الإنتاج  نظم  بتكثيف  هي  العربية  للبلدان  التو�سية 
للموارد  امل�ستدام  ال�ستخدام  م��راع��اة  مع  ال��زراع��ي 
الطبيعية املتاحة، من خالل الزيادة العمودية يف الإنتاج 
واملياه  الأرا�سي  )مثل  املدخالت  من  وحدة  لكل  الزراعي 
ال�سرر  من  احلد  مع  واملال(  والعمل  والبذور  والأ�سمدة 
�لعربية  للبلد�ن  ميكن  وبالتايل  بالبيئة.  يلحق  �لذي 
زيادة ا�ستثماراتها يف تقنيات ال�سْون للتكثيف الزراعي 
اأجل زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي، من  امل�ستدام من 

خالل املقاربات املختربة الآتية:

         

املعدلاليمنت�ن�س�س�ريةال�س�دانفل�سطنياملغرباالردن م�سرالبلد

 تكميليتكميليمطريتكميليمطريمرويمطريتكميليمطريمطريمروينظام االإنتاج

8.282.242.856.002.023.621.905.113.205.754.034.09ممار�صات حم�صنة

6.651.752.534.831.742.171.634.532.604.462.583.22ممار�صات املزارعني

 الن�سبة املئ�ية

ملعدل الزيادة 

252813241667171323295628

10.353.454.307.502.175.372.966.964.367.905.145.50احلد االأق�سى للمح�س�ل

الن�سبة املئ�ية 

للزيادة الق�س�ى

5697705525147825468779975

امل�صدر: تعزيز االأمن الغذائي يف البلدان العربية، م�رشوع اإيكاردا )2011 حتى االآن( بدعم من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي )AFESD(، وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية 

العربية )KFAED(، والبنك االإ�صالمي للتنمية، وموؤ�ص�صة بيل وميليندا غيت�ض )BMGF(، و�صندوق اأوبك للتنمية الدولية، وتنفذه اإيكاردا

غلة القمح )طن/هكتار( يف احلق�ل التجريبية مقارنة مع حق�ل املزارعني يف ثمانية بلدان عربية 

)معدل اأربعة م�ا�سم زراعية 2011/2010 – 2013/ 2014(

اجلدول 1 



الق�سم 1381

• 	)GAP( املمار�سات الزراعية اجليدة

• للمياه 	 املتكاملة  والإدارة  للمياه  امل�ستدام  ال�ستخدام 
والأرا�سي

• من 	 اأدن��ى  بحد  اأو  حراثة  دون   / احلافظة  الزراعة 
)ZT / CA( احلراثة

• نظم الإنتاج املتكاملة للمحا�سيل / الرثوة احليوانية 	
/ املراعي 

• املحا�سيل	 وت��ن��اوب  املحا�سيل  اإن��ت��اج  نظم   تنويع 
)IPM( الإدارة املتكاملة لالآفات

• 	)IPNS( النباتية النظام املتكامل للتغذية 

• 	)OA( الزراعة الع�سوية

• الزراعة املحمية / والزراعة املائية	

• الزراعة يف املدن وحول املدن 	

و. حت�ضني اإنتاج الرثوة احليوانية من اأجل 
الأمن الغذائي

يعد الإنتاج احليواين امل�ساهم الرئي�سي يف حتقيق الأمن 

منا  �لعر�ق،  وبا�ضتثناء  �لعربية.  �لبلد�ن  يف  �لغذ�ئي 
5 يف املئة يف معظم البلدان  اإلى   3 الإنتاج احليواين من 
العربية بني عامي 1990 و 2013 )اجلدول 2(. ويبني 
واحلليب.  اللحوم  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب   3 ال�سكل 
بواقع  اللحوم،  من  للفرد  الأعلى  امل�ستهلك  الكويت  وتعد 
�سورية  تعد  بينما  �سنويًا  للفرد  كيلوغرامًا   78 نحو 

18 كيلوغرامًا للفرد �سنويًا. امل�ستهلك الأدنى بواقع 

يف عام 2014، كانت قلة قليلة من البلدان العربية قريبة 
ال�سودان  الذاتي يف الإنتاج احليواين. وكان  من الكتفاء 
الرغم  على  العربي،  العامل  يف  ذاتيًا  املكتفي  الوحيد  البلد 
من اأن بلدانًا مثل �سورية واملغرب واجلزائر وتون�س كانت 
اإنتاج  يف  النمو  وحقق   .2000 عام  حتى  ذاتيًا  مكتفية 
�إذ �زد�د  �أكرب منو يف م�ضادر �لغذ�ء �حليو�نية،  �لدو�جن 
اأكرث من ال�سعفني عام 2013 باملقارنة مع معدل الإنتاج 
�لأغنام  �إنتاج  ومنا   .2000 اإلى   1995 من  الفرتة  خالل 
�إنتاج  منا  حني  يف  �ملئة،  يف   21 بن�سبة  والأبقار  واملاعز 

45 يف املئة خالل الفرتة نف�سها. الإبل بنحو 

امل�سادر  يف  احليواين  الإنتاج  لنمو  الرئي�سي  العائق  متثل 
كلفة  وارتفاع  حمليًا،  املنتجة  الأع��الف  من  املحدودة 
انخفا�س  بعد  وبخا�سة  امل�ستوردة،  الأع��الف  م�سادر 
قيمة العمالت املحلية يف بع�س البلدان. يف املا�سي، وّفر 
الرعي املجاين يف املراعي يف معظم البلدان العربية -75
 15 80 يف املئة من م�سادر العلف. واليوم، توفر املراعي 
اإلى  اأ�سا�سًا  20 يف املئة فقط من العلف. ويرجع ذلك  اإلى 
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�لرعي �جلائر و�لإفر�ط يف خمزونات �حليو�نات مما �أدى 
اإلى ال�ستخدام غي امل�ستدام للمراعي.

الإنتاج  لتح�سني  جديدة  مقاربات  اإيكاردا  ت�ستخدم 
على  عملها  خ��الل  من  العربي  العامل  يف  احل��ي��واين 
العلماء  ويقوم  واملاعز(.  )الأغنام  ال�سغية  املجرتات 
خمتلفة  �أمناط  من  �ملحلية  �ل�ضاللت  و�ضْون  بتو�ضيف 
اأثناء  اإنتاجية  الأك��رث  ال�ساللت  وحتديد  املا�سية،  من 
والقاحلة.  احل��ارة  البيئات  مع  فها  تكيُّ ا�ستك�ساف 
�سيما  ول  اجلهود،  هذه  كل  يف  املجتمع  اإ�سراك  ويتم 
التي  احليوانات  حول  قدراتهن  بناء  يتم  الالتي  الن�ساء، 
انخفا�س  عند  منها  التخل�س  اأو  عليها  املحافظة  يجب 
اإنتاجيتها. وقد ح�سنت اجلهود يف الأردن والعراق نظام 
املا�سية  خ�سوبة  تطوير  خالل  – ال�سعي” من  “املوا�سي 
املبكر  الفطام  مثل  تدابي  طريق  عن  والإنتاج،  املح�سنة 
واحللب املتزامن، واجلرعة ال�سحيحة والتوقيت املنا�سب 
مع  امل�ستدامة،  العلفية  واملكعبات  الطفيليات،  ملكافحة 
على  قادرة  ال�سعي  من  جديدة  اأ�سناف  ون�سر  تطوير 

يف  املتزايدة  املياه  وندرة  الطويلة  اجلفاف  فرتات  ل  حتمُّ
الأردن والعراق. وقد وجدت اإيكاردا اأن مقاربات املجتمع 
امل�ستدام  وال�ستخدام  احليوانية  الرثوة  اإنتاجية  لزيادة 
امللكيات  اإدارة  عند  اأف�سل  تكون  املياه  وموارد  للمراعي 
�ملنتجة  �لعلف  م�ضادر  تعظيم  وميكن  �مل�ضرتكة. 
بعد  �ملحا�ضيل  خملفات  ��ضتخد�م  خ��الل  من  حمليًا 
ومن  وا�ست�ساغتها.  التغذوية  قيمتها  لزيادة  معاجلتها 
املغذية،  لالأعالف  تقليدية  غي  م�سادر  تطوير  املمكن 
و�ل�ضبار  �ملحا�ضيل  وخملفات  �لثانوية  �ملنتجات  مثل 
الأرا�سي  يف  وا�سع  نطاق  على  ينت�سر  الذي  الال�سوكي 

الهام�سية من املغرب وتون�س.

ز. حت�ضني كفاءة الري واإدخال تقنيات موفرة 
للمياه لزراعة مزيد من املحا�ضيل الغذائية 

للمياه  موفرة  تقنيات  واإدخال  الري  كفاءة  حت�سني  يعد 
يف  الغذائية  املحا�سيل  مل��زارع��ي  ملحتني  ق�سيتني 
التقليدية  الطريقة  هو  بالغمر  والري  العربية.  املنطقة 

         

املعدل  ال�سن�ي للنم� )٪(19902013 

املا�سيةالزراعةاحل�سة)٪(املا�سيةالزراعةاحل�سة)٪(املا�سيةالزراعة 

47952533531468151313553اجلزائر

87323073351809777034334م�صر

101551999202193260212735اإيران

2-1758113625437532العراق

4291573710165345345الأردن

11211951713463552613لبنان

61032352391139945974033املغرب

غري متوافرغري متوافر82535243غري متوافرغري متوافرغري متوافرفل�صطني

33 4128687459قطر

5157142728888434303924ال�صعودية

47332228471405656584054ال�صودان )�صابقًا(

17682611528736852424تون�س

124142634287313084645اليمن

1,263,846396,465312,252,610735,2713333العامل

ح�ضة الرثوة احليوانية من القيمة الإجمالية لالإنتاج الزراعي يف بلدان خمتارة من ال�ضرق الأدنى و�ضمال اأفريقيا، 
ومنو القطاع ما بني 1999 و 2013 اجلدول 2 

FAOSTAT, 2015  :امل�صدر

 القيمة الإجمالية لالإنتاج )مباليني الدوالرات وفق ثابتة  2004 ـ 2006(
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امل�ساحة  من  املئة  يف   70 نحو  لري  ي�ستخدم  )حيث 
ومبذرة.  ومكلفة  فعالة  غي  طريقة  وهي  امل��روي��ة(، 
لي�س  اإذ  املزارعون،  ي�ستخدم  الأحيان  من  كثي  ويف 
اإلى  تقود  متدنية  نوعية  ذات  مياهًا  اآخر،  خيار  لديهم 
كبي  ب�سكل  اأحيانًا  الأرا�سي  وتدهور  والغدق  ح  التملُّ
بعد  فيها  غذائي  حم�سول  اأي  زراع��ة  يتعذر  ل  بحيث 
ال  فعَّ نظام  وجود  اإلى  املزارعون  يحتاج  وبالتايل،  ذلك. 
من  العائد  لتعظيم  الري  لإدارة  وم�ستدام  واقت�سادي 

واملياه. املحا�سيل 

تنتج �لأبحاث �أنظمة ري مثلى طو�ل مو�ضم �لنمو لزيادة 
املياه امل�ستخدمة. وقد  اإنتاجية املحا�سيل لكل وحدة من 
بالتعاون  موؤخرًا  اإيكاردا  اأجرتها  التي  الدرا�سات  اأ�سفرت 
تطوير  عن  �لعربي  �لعامل  يف  �لوطنية  �لبحوث  ُنُظم  مع 
لتقليل  �ملزرعة  م�ضتوى  على  �ملياه  لإد�رة  مبتكرة  حزم 
زت هذه احلزم على  الفاقد من املياه يف الزراعة. وقد ركًّ
امل�ستخدمة،  املياه  كميات  و�سبط  الري،  توقيت  حت�سني 
ا�ستخدام  اإلى  توؤدي  الأر�س  لتح�سي  حم�سنة  وتقنيات 
اإ�سافية  تكاليف  دون  م��ن  للمياه  اإنتاجية  اأك���رث 

للمزارعني.

من الأمثلة على ذلك مكننة تقنية امل�ساطب ذات الأخاديد 
على  القمح  مزارعي  مل�ساعدة  املنفذة  والعري�سة،  املرتفعة 
حت�سني اإنتاجيتهم وكفاءة ا�ستخدامهم للمياه. وقد عملت 

يف  ال�سرقية  حمافظة  يف  املزارع  يف  اأجريت  التي  التجارب 
م�سر على تقييم و�سبط و�سقل اأ�سناف القمح واملمار�سات 
الزراعية املح�سنة يف الظروف امليدانية. ويف هذه التجارب، 
 )RB( مرتفعة  م�ساطب  على  القمح  زراعة  تقنية  ح�سنت 
زراعة  احلزمة  وت�سمل  املياه.  يف  ووفرت  القمح  حما�سيل 
القمح على م�ساطب مرتفعة ذات عر�س مثايل، والت�سميد 
الإنتاجية  ذات  القمح  اأ�سناف  اأف�سل  وا�ستخدام  املنا�سب، 
العالية. ومنذ اإدخال هذه احلزمة املح�سنة، ازدادت امل�ساحة 
حمافظة  يف  املرتفعة  امل�ساطب  على  بالقمح  املزروعة 
الأول  املو�سم  يف  هكتارًا   2080 من  تدريجيًا  ال�سرقية 
 2014 يف  هكتار   80,000 اإلى نحو   )2011 –  2010(
– 2015. وكحزمة، قللت التقنية من ا�ستخدام مياه الري 
 30 بن�سبة  احلبوب  حم�سول  وزادت  املئة،  يف   25 بن�سبة 
املئة،  يف   73 بن�سبة  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  وزادت  املئة،  يف 
 50-30 وخف�ست كمية البذور امل�ستخدمة للزراعة بن�سبة 
يف املئة، ووفرت الطاقة بن�سبة 33 يف املئة نتيجة تخفي�س 

�سخ املياه.

�لدلتا.  يف  �لزر�عية  �ملمار�ضات  يف  ثورة  �مل�ضروع  �أحدث 
تقودها  التي  للقمح  الوطنية  احلملة  جناحه  و�سجع 
ميداين  موقع   1900 تنفيذ  لدعم  امل�سرية  احلكومة 
اأ�سلوب  با�ستخدام  ال�22،  املحافظات  يف  جتريبي 
قدرها  مبيز�نية  �مل�ضروع  من  �ملدعوم  �ملرتفعة  �مل�ضاطب 
الآن  يتم  لذلك،  ونتيجة  م�سري.  جنيه  مليون   8.7
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الغذائي، يف �ضمال اأفريقيا وغرب وو�ضط اآ�ضيا )٪(  ال�سكل 4 

امل�صدر: مقتب�ض من غو�صتاف�صون واآخرين، 2011

الق�ضاء على اجلوعورقة بحثية
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يف  الأرا�سي  من  هكتار   300,000 من  اأكرث  زراع��ة 
م�سر با�ستخدام هذا النظام.

القت�ساد  من  بكثي  اأك��رث  اإل��ى  حاجة  هناك  ذل��ك،  ومع 
هائلة  �إمكانات  �لأبحاث  �أظهرت  فقد  �ل��ري.  يف  باملياه 
ال�سرف  مياه  معاجلة  وبخا�سة  املياه،  توفي  لتقنيات 
ال�سحي واملياه املاحلة واملياه الرمادية واإعادة ا�ستخدامها 
املزيد  وزراعة  العذبة  املياه  توفي  اأجل  من  اآمن،  ب�سكل 
العراق،  ويف  اجلوفية.  املياه  تغذية  واإع��ادة  الغذاء  من 
ل�سانعي  امللوحة  لإدارة  اإطار  و�سع  م�سروع  اإيكاردا  قادت 
�لقر�ر يف �ملنطقة للم�ضاعدة يف حت�ضني كفاءة �لري لدى 
اجلوفية  املياه  اإلى  العميق  الرت�سيح  من  للحد  املزارعني، 
اجلذور.  منطقة  ح  متلُّ اإعادة  من  اإليه  يوؤدي  وما  ال�سحلة 
كما اختارت اأ�سناف قمح عالية الإنتاج يف ظروف الرتبة 

املاحلة.

ل يزال هناك الكثي الذي يتعنيَّ القيام به لتح�سني كفاءة 
الري واإدخال التقنيات املوفرة للمياه يف زراعة املحا�سيل 
و�لعلوم  �لأبحاث  خالل  من  �لعربي،  �لعامل  يف  �لغذ�ئية 
وال�سيا�سات واآليات الت�سعي وتغيي ال�سلوك. وكان هناك 
لندرة  نظرًا  الواقع،  ويف  املجال.  هذا  يف  كبي  تقدم  اأي�سًا 
اإنتاج  زيادة  اإلى  امللحة  واحلاجة  العربي  العامل  يف  املياه 
“وادي ال�سيليكون”  اأن يكون  الغذاء، على العامل العربي 
�مل�ضتثمرون  ع  ي�ضجَّ لذلك،  وفقًا  �لعامل.  يف  �ملياه  لأبحاث 
الإقليمية  امل�ستويات  ويف  واخلا�س  العام  القطاعني  من 
لتعزيز  املجال  هذا  يف  ال�ستثمار  على  والدولية  والوطنية 
اأ�سباب احلياة يف املنطقة وم�ساعدتها يف م�سار تطورها.

ح.  التعامل مع ف�ضالت الأغذية وخ�ضائر ما 
بعد احل�ضاد لتعزيز الأمن الغذائي

العامل  يف  واملهدورة   املفقودة  الغذائية  امل��واد  كمية  اإن 
لعربي هي اأعلى من املعدل العاملي. وعلى اأ�سا�س ن�سيب 
املفقودة  الغذائية  املواد  من  املقدرة  الكمية  فاإن  الفرد، 
وتعود  �سنويًا.  للفرد  كيلوغرامًا   250 هي  واملهدورة 
اأنها  واقع  اإلى  الناجمة  القت�سادية  اخل�سائر  �سخامة 
م�ستورد  اأكرب  واأنها  غذائي  عجز  اأكرب  تعاين  التي  املنطقة 
للغذاء يف العامل. وهكذا، فاإن لالأغذية املفقودة واملهدورة 
الكثي  هدر  ويتم  الغذائي.  الأمن  يف  جدًا  خطيًا  تاأثيًا 
لال�ستهالك،  املائدة  على  تو�سع  التي  الغذائية  املواد  من 
اإلى اأن  اأو يف املنازل. وت�سي التقديرات  �سواء يف املطاعم 

ف�سالت الغذاء اجلاهز لالأكل تبلغ نحو 35 يف املئة.

امل�سدر املهم الآخر خل�سائر الأغذية هو الناجم عن اأن�سطة 

�لأغذية  تت�ضرر  �أن  ميكن  �إذ  �حل�ضاد.  بعد  وما  �حل�ضاد 
وت�سنيعها  ومناولتها  ح�سادها  خالل  تفقد  اأو  تتلف  اأو 
وت�سويقها  وتوزيعها  ونقلها  وتخزينها  وتعبئتها 
الغذائية  امل��واد  ن�سبة   4 ال�سكل  ويو�سح  وا�ستهالكها. 
املفقودة نتيجة لهذه الإجراءات يف بع�س ال�سلع الغذائية 
هذه  وتوؤثر  اآ�سيا.  وو�سط  وغ��رب  اأفريقيا  �سمال  يف 
وت�سع  اجلوع،  من  احلّد  على  املنطقة  قدرة  يف  اخل�سائر 
يف  ال�سحيحة  الطبيعية  املوارد  على  ومهدرة  كبية  اأعباء 
من  املناخي  التغيُّ  يف  وت�ساهم  املياه،  خ�سو�سًا  املنطقة، 
احلراري.  لالحتبا�س  امل�سببة  النبعاثات  توليد  خالل 
وت�سي تقديرات منظمة الأغذية والزراعة اإلى اأن الأغذية 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  واملهدورة  املفقودة 
املياه  من  مكعبًا  كيلومرتًا   42 خ�سارة  تعادل  اأفريقيا 
�سنويًا. وتوؤثر خ�سائر الأغذية اأي�سًا يف مزارعي احليازات 
الدخل  من  املزيد  توليد  فر�س  تفوتهم  الذين  ال�سغية، 
وما  الإنتاج  مراحل  اأثناء  بهم  تلحق  التي  اخل�سائر  ب�سبب 

بعد احل�ساد.
 

خالل  من  �لغذ�ء  ُيفقد  �أن  ميكن  �ملزرعة،  م�ضتوى  وعلى 
مرافق التخزين ال�سيئة، وترك املحا�سيل عر�سة لالأمطار 
وغزو احل�سرات والقوار�س. ومن �ساأن ح�ساد املحا�سيل 
خاطئة  واأدوات  تقنيات  با�ستخدام  وتنظيفها  ودر�سها 
احللب  تقنيات  �سوء  يوؤدي  كما  اأي�سًا.  بها  ال�سرر  اإحلاق 
يجعله  ما  ف�ساده،  اإلى  ونقله  وتخزينه  احلليب  وت�سنيع 

غي اآمن لال�ستهالك الب�سري.

يتم التعامل مع خ�سائر الأغذية والنفايات الغذائية ب�سكل 
�سل�سلة  على  تقوم  مقاربة  ا�ستخدام  طريق  عن  اأف�سل، 
�ضل�ضلة  طول  على  حتدث  �خل�ضائر  �أن  باعتبار  �لإمد�د، 
على  الأمر  هذا  معاجلة  ويتعنيَّ  معينة.  ل�سلعة  الإمداد 
�ل�ضغرية.  و�مل��ز�رع  �لكبرية  �لتجارية  �مل��ز�رع  م�ضتوى 
�ملجموعتني،  كلتا  ��ضتهد�ف  و�لتكنولوجيا  للعلم  وميكن 
احل�ساد،  واآلت  الزراعية  الُنُظم  حت�سني  خالل  من 
�لبارد،  �لتخزين  ذلك  يف  مبا  للتخزين  �لتحتية  و�لبنية 
وتقنيات  �سحية،  نظافة  والأك��رث  املح�سن  والتجفيف 
عمره  ومّد  الغذاء  �سالمة  لتح�سني  واحلفظ،  ال�سون 

الفرتا�سي.

من  احلد  على  جمتمعة  العربية  البلدان  وافقت  وقد 
خالل  املئة  يف   50 بن�سبة  الغذائية  والنفايات  اخل�سائر 
على  اجلهود  تركز  و�سوف  املقبلة.  الع�سر  ال�سنوات 
املحا�سيل  زراعة  عملية  اأثناء  واخل�سائر  الهدر  من  احلد 
والنقل  والتعبئة  واملناولة  املعاجلة  اأثناء  وكذلك  الغذائية، 
تطور  من  �ملبادرة  هذه  تفيد  �أن  وميكن  و�لت�ضويق. 
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�لإر�ضاد  خدمات  عن  ف�ضاًل  و�لتكنولوجيا،  �لبحوث 
من  للحد  احللول  تقدمي  يف  للم�ساعدة  التمويل،  واآليات 
جدًا  املهم  ومن  اإليها.  حاجة  هناك  تكون  حيثما  اخل�سائر 
خ�سائر  من  للحد  وطنية  حمالت  اإطالق  العربية  للبلدان 
الغذاء يف البيوت ويف املطاعم. وقد تبنت بع�س املطاعم 
امل�ستخدم  وغي  والآمن  اجليد  الغذاء  لفرز  نظامًا  بالفعل 
من  التقليل  اإن  اخليية.  للموؤ�س�سات  متاحًا  وجعله 
الواردات  من  ويحّد  الغذائي  الأمن  ز  �سيعزِّ الطعام  هدر 

الغذائية. 

ط. التعاون االإقليمي املرتكز على املزايا 
لن�ضبية ا

والب�سرية  الطبيعية  املوارد  يف  العربية  البلدان  تختلف 
على  قدرتها  يف  تختلف  وبالتايل  لها،  املتاحة  واملالية 
املحلي.  الغذائي  الإنتاج  خالل  من  الغذائي  الأمن  تعزيز 
وهكذا فاإن التعاون بني البلدان العربية على ال�سعيدين 
للعامل  حا�سمة  و�سيلة  هو  الإقليمي  ودون  الإقليمي 
على  الق�ساء  نحو  وينتقل  الغذائي  اأمنه  يعزز  كي  العربي 
يف  وال�سراكات  والإقليمي  ال��دويل  التعاون  اإن  اجلوع 
�ملرتكزة  �مل�ضتد�مة  و�لتنمية  �لزر�عية  �لبحوث  جمايل 
�أكرث  حت�ضينها  ميكن  �لن�ضبية،  و�ملز�يا  �لتكامل  على 
البلدان  يف  اجلوع  على  والق�ساء  الغذائي  الأمن  لتعزيز 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  التعاون  اأن  ثبت  وقد  العربية. 
التكنولوجيا  لتطوير  فعالة  و�سيلة  هو  الإقليمي  ودون 
امل�سرتكة،  للم�ساكل  م�سرتكة  حلول  وتطوير  ونقلها، 
�سيتطلب  وهذا  والبتكار.  البناءة  املناف�سة  روح  وتعزيز 
البحث  جهود  يف  لال�ستثمار  متكينية  �سيا�سية  بيئة 
الطبيعية  امل��وارد  ا�ستدامة  لتعزيز  الزراعية  والتنمية 
تنتجها  التي  العائدات  وو�سع  اأولوية،  ذات  كمجالت 

مبا�سرة يف اأيدي املزارعني.

مقاربة  ا�ستخدام  ف��اإن  قليلة،  اأمثلة  يف  ات�سح  وكما 
امل��وارد  ا�ستخدام  مع  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  متكاملة 
ممكن.  اأم��ر  هو  م�ستدام  ب�سكل  املحدودة  الطبيعية 
لتحويل  اجلهود  من  مزيد  اإلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع 
لي�س  القت�سادي،  للنمو  ق��وي  حم��رك  اإل��ى  ال��زراع��ة 
فر�س  خللق  اأي�سًا  ولكن  الغذاء،  من  مزيد  لإنتاج  فقط 
العربي. العامل  يف  لل�سباب  ومرغوبة  جديدة   عمل 
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10YFP Ten Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development
ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme

AC Air-Conditioning
AC Alternating Current

ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
ACU Arab Custom Union
ADA Arriyadh Development Authority (Riyadh)

ADCO Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
ADEREE The National Agency for Energy Efficiency and the Development of Renewable Energy

ADFD Abu Dhabi Fund for Development
ADR Alternative Disputes Resolution

ADSG Abu Dhabi Sustainability Group
ADWEA Abu Dhabi Water & Electricity Authority

AED United Arab Emirates Dirham
AEPC African Environmental Protection Commission
AEPS Arctic Environmental Protection Strategy

AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement
AFED Arab Forum for Environment and Development

AFESD Arab Fund for Economic and Social Development
AG Associated Gas

AGDP  Agricultural Gross Domestic Product
AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

AGP Arab Gas Pipeline
AGU Arabian Gulf University
AHD Aswan High Dam

AHDR Arab Human Development Report
AIA Advance Informed Agreement

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome
AIECGC Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation

AKTC Aga Khan Trust for Culture
Al Aluminum

ALBA Aluminium Bahrain
ALECSO Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization
ALMEE Lebanese Association for Energy Saving & Environment 

ALOA Association for Lebanese Organic Agriculture
AMCEN African Ministerial Conference on the Environment

AMF Arab Monetary Fund
AMU Arab Maghreb Union

ANME National Agency for Energy Management
AoA Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

AOAD Arab Organization for Agricultural Development
AP Advanced Passive reactor

الم�سطلحات المخت�سرة
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AP Additional Protocol
API Arab Planning Institute

APR Advanced Power Reactor
APRUE National Agency for the Promotion and Rationalization of Use of Energy 

AREE Aqaba Residence Energy Efficiency
ARWR Actual Renewable Water Resources
ASABE American Society of Agricultural and Biological Engineers
ASDRR Arab Strategy for Disaster Risk Reduction
ASFSD Arab Strategic Framework for Sustainable Development

ASR Aquifer Storage and Recovery
AU African Union

AUB American University of Beirut
AUM American University of Madaba (Jordan)
AVL Automatic Vehicule Location

AWA Arab Water Academy
AWC Arab Water Council

AWCUA Arab Water Countries Utilities Association
b/d Barrels per Day

BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa
BAU Business as Usual
Bbl Oil Barrel 

BCH Biosafety Clearing House
Bcm Billion cubic meters

BCWUA Branch Canal Water User Association
BDB Beyond Design Basis
BDL Central Bank of Lebanon
BGR German Geological Survey
BMP Best Management Practices
BMZ German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development

BNEF Bloomberg New Energy Finance 
BOD Biological Oxygen Demand
boe Barrels of Oil Equivalent

BOO Build-Own-Operate
BOOT Build Own Operate Transfer

BOT Build Operate Transfer
BP British Petroleum

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method
BRO Brackish Water Reverse Osmosis
BRS ARZ Building Rating System
BU Boston University

C&D Construction and Demolition
C&I Commercial and Industrial
CA Conservation Agriculture

CAB Centre for Agriculture and Biosciences
CAGR Compound Annual Growth Rate
CAIP Cairo Air Improvement Project

CAMP Coastal Area Management Project
CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

CAN Competent National Authority
CAPEX Capital Expenditures

CBC Community-Based Conservation
CBD Convention on Biological Diversity
CBO Community-Based Organization

CBSE Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
CCA Climate Change Adaptation

CCGT Combined Cycle Gas Turbine
CCS Carbon Capture and Sequestration
CCS Carbon Capture and Storage

CCS CO
2

Capture and Storage
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CCUS Carbon Capture, Usage and Storage
CD Compact Disk

CDM Clean Development Mechanism
CDRs Certified Emissions Reductions

CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
CEDRO Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery of Lebanon

CEIT Countries with Economies in Transition
CEO Chief Executive Officer
CEP Coefficient of Performance

CERES Coalition for Environmentally Responsible Economics
CERs Credits
CFA Cooperative Framework Agreement
CFC Chloro-Fluoro-Carbon
CFL Compact Fluorescent Light
CFL Compact Fluorescent Lamp
CG Coordination Groups

CGE Computable General Equilibrium
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

CH4 Methane
CHN Centre Hospitalier du Nord -Lebanon
CHP Combined Heat and Power

CILSS Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
CIRAD Agricultural Research for Development
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CIWM Chartered Institution of Wastes Management

ClHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
CLO Compost-Like-Output

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CM Carbon Management
CMI Community Marketing, Inc.

CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
CNA Competent National Authority

CNCA Public Agricultural Bank
CNG (CNS) Compressed Natural Gas

CO Carbon Monoxide
CO

2
 Carbon Dioxide

CO
2e/eq

CO
2
 equivalent

COD Chemical Oxygen Demand
COP Conference of the Parties
CPB Cartagena Protocol on Biosafety
CPC Calcined Petroleum Coke
CRS Center for Remote Sensing
CSA City Strategic Agenda 
CSD UN Commission on Sustainable Development

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique
CSO Civil society organizations
CSP Concentrated Solar Power
CSR Corporate Social Responsibility

CTAB Technical Center of Organic Agriculture
cum Cubic meters

CZIMP Coastal Zone Integrated Management Plan
DAC Development Assistance Committee

DALYs Disability-Adjusted Life Years
DBFO Design Build Finance Operate
DBO Design-Build-Operate

DC Direct current
DED Dubai Economic Department

DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
DEM Digital Elevation Model
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DESA Department of Economic and Social Affairs
DEWA Dubai Electricity and Water Authority

DFID UK Department for International Development
DHW Domestic Hot Water

DII DESERTEC Industrial Initiative
DMN Moroccan National Meteorological Office
DNE Daily News Egypt
DOE United States Department of Energy
DRM Disaster Risk Management
DRR Disaster Risk Reduction

DSIRE Database of State Incentives for Renewables & Efficiency
DTC Dubai Transport Corporation

DTCM Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing
DTIE UNEP Division of Technology, Industry, and Economics
DTO Dublin Transportation Office

DUBAL Dubai Aluminum Company Limited
E3G Third Generation Environmentalism
EAD Environment Agency AbuDhabi
ECA Economic Commission for Africa

ECAs Energy Conversion Agreements
ECE Economic Commission for Europe
ED Electrodialysis

EDCO Electricity Distribution Company
EDF Environmental Defense Fund
EDL Electricité du Liban

EDM Al- BiaWal-Tanmia - Environment & Development magazine
EE Energy Efficiency

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency
EEHC Egyptian Electricity Holding Company

EF Ecological Footprint
EGBC Egyptian Green Building Council
EGPC Egyptian General Petroleum Corporation

EGS Environmental Goods and Services
EIA Energy Information Administration
EIA Environmental Impact Assessment
EITI Extractive Industries Transparency Initiative

EMA Europe, the Middle East, and Africa
EMAL Emirates Aluminium Company Limited
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
EMR Eastern Mediterranean Region

EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean
EMS Environmental Management System

ENEC Emirates Nuclear Energy Corporation
ENPI European Neighborhood and Partnership Instrument

ENSO El Niño-Southern Oscillation
EOR Enhanced Oil Recovery
EPA US Environmental Protection Agency
EPC Engineering Procurement and Construction
EPD European Patent Office

EPDRB Environmental Program for the Danube River Basin
EPI Environment Performance Index

EPSA Exploration and Production Sharing Agreement
ESAUN Department of Economic and Social Affairs
ESBM Ecosystem-Based Management
ESCO Energy Service Companies

ESCOs Energy Service Companies
ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

ESDU  Environment and Sustainable Development Unit
ESI Environment Sustainability Index
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ESMAP World Bank Energy Sector Management Assistance Program
ETM Enhanced Thematic Mapper

EU European Union
EU ETS European Union Emission Trading System

EVI Environmental Vulnerability Index
EWRA Egyptian Water Regulatory Agency

EWS Emirates Wildlife Society
FACE Free Air Carbon Enrichment
FANR The Federal Authority for Nuclear Regulation (UAE)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDI Foreign Direct Investment

FEMIP Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership
FFEM French Fund for Global Environment
FiBL Research Institute of Organic Agriculture
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FIT Feed-in-Tariff

FL&W Food Lost and Wasted
FOEME Friends of the Earth Middle East

FSP Food Security Program
FSU Former Soviet Union
F-T Fischer-Tropsch process

FTIAB Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)
G7 Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
G8 Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation,United Kingdom, United States

GAM Greater Amman Municipality 
GAP Good Agricultural Practices

GAPs Good Agricultural Practices
GAS Guarani Aquifer System

GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GBC Green Building Council
GBIF Global Biodiversity Information Facility
GCC Gulf Cooperation Council
GCM General Circulation Model

GCOS Global Climate Observing System
GDP Gross Domestic Product

GE General Electric
GECF Gas Exporting Countries Forum

GEF Global Environment Facility
GEMS Global Environment Monitoring System

GEO Global Environment Outlook
GERD Gross Domestic Expenditure on Research and Development
GFEI Global Fuel Economy Initiative
GFU Global Facilitation Unit for Underutilized Species
Gha Global hectare

GHGs Greenhouse Gases
GIPB Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

GIS Geographical Information Systems
GIWA Global International Waters Assessment

GJ GigaJoule
GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

GLCA Global Leadership for Climate Action
GM Genetically Modified

GME Gazoduc Maghreb Europe
GMEF Global Ministerial Environment Forum
GMO Genetically Modified Organism
GMP  Green Moroccan Plan
GNI Gross National Income

GNP Gross National Product
GPC Green petroleum Coke
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GPS Global Positioning System
GPRS Green Pyramid Rating System

GRI Global Reporting Initiative
GRID Global Resource Information Database

GSDP General Secretariat for Development planning-Qatar
GSI IISD Global Subsidies Initiative
GSLAS General Secretariat of League of Arab States

GSR Global Status Report
Gt Gigaton

GTZ German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)
GVC Civil Volunteers’ Group (Italy)
GW Gigawatt 
GW Greywater

GW
e

Gigawatt electrical
GWI Global Water Intelligence

GWP Global Warming Potential
GWP Global Water Partnership
GW

th
Gigawatt-thermal

ha Hectares
HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

HDI Human Development Index
HFA Hyogo Framework for Action

HFCs Hydrofluorocarbons
HFO Heavy Fuel Oil
HICs High-Income Countries
HIV Human Immunodeficiency Virus

HLW High Level Waste
HNWI High Net Worth Individuals
HVAC Heating, Ventilation, and Air-Conditioning

I/M Inspection and Maintenance
IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development

IAEA International Atomic Energy Agency
IAS Irrigation Advisory Service
IC Irrigation Council

ICAM Integrated Coastal Area Management
ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

ICBA International Center for Biosaline Agriculture
ICC International Chamber of Commerce

ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
ICLDC Imperial College London Diabetes Centre

ICM Integrated Coastal Management
ICPDR International Commission for the Protection of the Danube River

ICT Information and Communication Technology
ICZM Integrated Coastal Zone Management

IDA International Desalination Association
IDB Islamic Development Bank

IDECO Irbid District Electricity Company
IDP Internally Displaced Persons

IDRC International Development Research Center
IDSC Information and Decision Support Center

IEA International Energy Agency
IEADSM International Energy Agency Demand-side Management

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFA International Fertilizer Industry Association

IFAD International Fund for Agricultural Development
IFC International Finance Corporation

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements
IFPRI International Food Policy Research Institute
IGCC Integrated Gasifier Combined Cycle
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IHP International Hydrology Program
IIED International Institute for Environment and Development
IIIEE Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics
IIIP Integrated Irrigation Improvement Project
IIP Irrigation Improvement Project

IISD International Institute for Sustainable Development
ILO International Labour Organization
ILW Intermediate Level waste
IMC Istituto Mediterraneo Di Certificazione
IMF International Monetary Fund
IMO International Maritime Organization

INDC Intended Nationally Determined Contributions
InWEnt Capacity Building International-Germany

IO Input-Output
IOC International Oil Companies

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPF Intergovernmental Panel on Forests

IPM Integrated Pest Management
IPNS Integrated Plant Nutrient System

IPP Independent Power Producer
IPR Intellectual Property Rights

IPTRID International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage
IRENA International Renewable Energy Agency

IRESEN Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 
IRR Internal Rate Of Return

ISCC Integrated Solar Combined Cycle
ISESCO Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

ISIC UN International Standard Industrial Classification
ISO International Organization for Standardization

ISWM Integrated Solid Waste Management
ITC Integrated Tourism Centers
ITC International Trade Center

ITSAM Integrated Transport System in the Arab Mashreq
IUCN International Union for Conservation of Nature
IUCN World Conservation Union (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
IWMI International Water Management Institute
IWPP Independent Water And Power Producer
IWRB International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
IWRM Integrated Water Resources Management
JAEC Jordan Atomic Energy Commission 
JBAW Jordan Business Alliance on Water

JCEDARE Joint Committee on Environment and Development in the Arab Region
JD Jordanian Dinar

JEPCO Jordan Electric Power Company
JI Joint Implementation

JMWI Jordan Ministry for Water and Irrigation
JNRC Jordan Nuclear Regulatory Commission

JVA Jordan Valley Authority
KA-CARE King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy

KACST King Abdulaziz City for Science and Technology
KAUST King Abdullah University of Science and Technology
KEPCO Korea Electric Power Corporation
KFAED Kuwait Fund for Arab Economic Development
KFUPM King Fahd University of Petroleum and Minerals

KfW German Development Bank
KISR Kuwait Institute for Scientific Research
KSA Kingdom of Saudi Arabia
KW Kilowatt

kWh Kilowatt-hour 
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LADA Land Degradation Assessment of Drylands
LAS League of Arab States

LATA Lebanese Appropriate Technology Association
LAU Lebanese American University

LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory
LCC Life Cycle Costing

LCEC Lebanese Center for Energy Conservation
LCOE Levelized Costs of Electricity 
LDCs Least Developed Countries
LED Light-Emitted Diode

LEED Leadership in Environmental Design
LEMA Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

LEU Low-enriched Uranium
LGBC Lebanon Green Building Council
LICs Low-Income Countries
LLW Low Level Waste

LMBAs Land and Marine Based Activities
LMEs Large Marine Ecosystems
LMG Like Minded Group

LMICs Low Middle-Income Countries
LMO Living Modified Organism
LNG Liquefied Natural Gas

LowCVP Low Carbon Vehicle Partnership
LPG Liquefied Petroleum Gas
LRA Litani River Authority

LV Low Voltage
MAAR Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
MAD Moroccan Dirham

MALR Ministry of Agriculture and Land Reclamation
MAP UNEP Mediterranean Action Plan

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MASEN Moroccan Agency for Solar Electricity

mb/d million barrels per day
MBT Mechanical-biological treatment

MCM Million Cubic Meters
MD Membrane Distillation

MDGs Millennium Development Goals
MEA Multilateral Environmental Agreement

MECTAT Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
MED Multiple-Effect Distillation

MED WWR WG Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
MED-ENEC Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean

MEES Middle East Economic Survey
MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

MENA Middle East and North Africa
MEPS Minimum Energy Performance Standards 

METAP UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
MEW Lebanese Ministry of Energy and Water
MGD Million Gallon per Day
MHT Mechanical Heat Treatment
MICE Meetings, Incentives, Conferences, And Events
MICs Middle-Income Countries
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency

MJ Mega Joule
MIST Masdar Institute of Science and Technology

MMBTU One Million British Thermal Units
MMCP Making the Most of Commodities Programme

MNA Multinational Approaches 
MoCCE Ministry of Climate Change and Environment
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MOQ Maersk Oil Qatar
MOU Memorandum of Understanding
MOX Mixed-Oxide
MPA Marine Protected Area

MPAP  Multi-Stakeholder Policy Formulation and Action Planning  
MSF Multi-Stage Flash
MSF  Multi-Stakeholder Forum
MSP Mediterranean Solar Plan

MSW Municipal Solid Waste
Mt Metric tons
MT Million ton
Mt Megatons

MtCO
2

Million tons of CO
2

Mtoe Million tons of oil equivalent 
MTPY Metric Tons Per Year

MV Medium Voltage
MW Megawatt

MW
h

Megawatt-hour
MW

p
Megawatt-peak 

MWRI Ministry of Water Resources and Irrigation
MW

th
Megawatt-thermal 

N
2
O Nitrous Oxide

NAMA Nationally Appropriate Mitigation Actions
NARI National Agricultural Research Institutes

NARES  National Agricultural Research and Extension Systems
NASA National Aeronautics and Space Administration
NBC National Biosafety Committee

NBDF Nile Basin Discourse Forum
NBF National Biosafety Framework
NBI Nile Basin Initiative

NBM Nile Basin Management
NC National Communication

NDC Nationally Determined Contributions
NCSR Lebanese National Council of Scientific Research

ND Neighborhood Development
NDW Moroccan National Drought Watch
NEA Nuclear Energy Agency

NEAP National Environmental Action Plan
NEEAP National Energy Efficiency Action Plan

NEEP National Energy Efficiency Program
NEEREA National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)

NERC National Energy Research Centre
NF Nano-Filtration

NFC Nile Forecast Center
NFP National Focal Point

NGCCs Natural-Gas-Fired Combined Cycles
NGO Non-Governmental Organization
NGV Natural Gas Vehicles

NGWA Northern Governorates Water Authority (Jordan)
NIF Neighborhood Investment Facility

NMC Northern Mediterranean countries
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

NOC National Oil Company
NOEC Net Oil Exporting Countries 
NOGA National Oil and Gas Authority (Bahrain)
NOIC Net Oil Importing Countries 

NORDEN Nordic Council of Ministers
NOx Nitrogen Oxides
NPK Nitrogen, Phosphates and Potash
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NPP Nuclear Power Plant
NPP Net Primary Productivity

NPPA Nuclear Power Plant Authority
NPT Non-Proliferation treaty of nuclear weapons
NRC National Research Council

NREL National Renewable Energy Laboratory
NRW Non-Revenue Water
NSAS Nubian Sandstone Aquifer System

NSR North-South Railway project
NUS Neglected and underutilized species

NWRC National Water Research Center (Egypt)
NWSAS North Western Sahara Aquifer System

OA Organic Agriculture
O&M Operation and Maintenance

OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
OAU Organization for African Unity
ODA Official Development Assistance
ODS Ozone-Depleting Substance

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
OFID OPEC Fund for International Development
OIES Oxford Institute for Energy Studies
OME Observatoire Méditerranéen de l’Energie 

OMW Olive Mills Wastewater
ONA Omnium Nord-Africain
ONE National Electricity Office

ONEP National Office of Potable Water
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OPEX Operational Expenditures
OSS Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)

OWG Open Working Group
PACD Plan of Action to Combat Desertification
PARC Pan Arab Research Centre

PC Personal Computer
PCB Polychlorinated Biphenyls

PCFPI Per Capita Food Production Index
PCFV Partnership for Clean Fuels and Vehicles
PEA Palestinian Energy and Natural Resources Authority 

PERG Global Rural Electrification Program 
PERSGA Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PFCs Perfluorocarbons
PICs Pacific Island Countries
PIM Participatory Irrigation Management
PJ Peta Joule

PM Particulate Matter
PMU Program Management Unit
PNA Palestinian National Authority

PNEEI Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation
POPs Persistent Organic Pollutants

PPA Power Purchase Agreement
PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility
PPM Parts Per Million
PPM Process and Production Methods
PPP Public-Private Partnership 
PPP Purchasing Power Parity
PPP Public-Private Partnership
PRM Persons with Reduced Mobility
PRY Potential Researcher Year

PTSs Persistent Toxic Substances
PV Photovoltaic 
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PWA Palestinian Water Authority
QNFSP Qatar National Food Security Programme 

QP Qatar Petroleum
QSAS Qatar Sustainable Assessment System
R&D Research and Development

RA Risk Assessment
RADEEMA Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech

RB Raised Bed
RBO River Basin Organization
RBP Restrictive Business Practices
RCM Regional Circulation Model

RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 
RDF Refuse Derived Fuel

RE Renewable Energy 
REC Renewable Energy Credits

REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

Rep Republic
RM Risk Management
RO Reverse Osmosis

ROPME 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

RPS Renewable Portfolio Standard
RSA ROPME Sea Area
RSC Royal Society of Chemistry (UK)

RSCN Royal Society for the Conservation of Nature
RSGA Red Sea and Gulf of Aden
RUAF  Resource Centers Network on Urban Agriculture and Food Security
S&T Science and Technology
SAIC Science Applications International Corporation
SAP Strategic Action Program

SASO Saudi Standards, Quality and Metrology Organization
SCP Sustainable Consumption and Production
SCPI Sustainable Crop Production Intensification

SCP/RAC Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
SD Sustainable Development

SDGs Sustainable Development Goals 
SEA Strategic Environmental Assessment

SEEA System of Environmental and Economic Accounting
SEEC Saudi Energy Efficiency Centre

SEMC Southern and Eastern Mediterranean Countries
SFD Saudi Fund for Development
SHS Solar Home System 
SIR Shuttle Imaging Radar

SIWI Stockholm International Water Institute
SL Syrian Pound

SLR Sea Level Rise
SME Small and Medium-Size Enterprises
SMS Short Messaging Service
SoE State of the Environment

SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
SOx Sulfur Oxides
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPM Suspended Particulate Matter

SRES Special Report on Emission Scenarios
SRTM Shuttle Radar Topography Mission

SSA Sub-Saharan Africa
SSR Self-Sufficiency Ratio
STI Science, Technology and Innovation
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SWCC Saline Water Conversion Corporation
SWH Solar Water Heating 

SWRO Seawater Reverse Osmosis
T&D Transmission and Distribution
TAC Technical Advisory Committee
TAR Third Assessment Report
Tcm Trillion cubic meters
TDM Transportation Demand Management
TDS Total Dissolved Solids
TES Thermal Energy Storage
TFP Total Factor Productivity
TIES The International Ecotourism Society

TII Thermal Insulation Implementation
Toe Tons of Oil Equivalent

TPES Total Primary Energy Supply 
TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

TRI Toxics Release Inventory
TRIPs Trade-Related Aspects of International Property Rights

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission
tU tones of Uranium

TWh Terawatt-hour 
UA Urban Agriculture

UAE United Arab Emirates
UCLA University of California at Los Angeles
UCS Union of Concerned Scientists

UF Ultrafiltration
UfM Union for the Mediterranean

UHCPV Ultra-High Concentration Photovoltaic 
UHI Urban Heat Island
UIS UNESCO Institute for Statistics
UK United Kingdom

UMA Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)
UMICs Upper Middle-Income Countries

UN United Nations
UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
UNCHS United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea
UNCOD United Nations Conference on Desertification

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDAF United Nations Development Assistance Framework
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO-ROSTAS UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNFPA United Nations Population Fund
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNICE United Nations Children’s Fund
UNIDO United Nations Industrial Development Organization

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNWTO United Nations World Tourism Organization

UPC Abu Dhabi Urban Planning Council
UPI United Press International

USA United States of America
USAID United States Agency for International Development

USCCSP United States Climate Change Science Program
USEK Université Saint-Esprit De Kaslik
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USEPA United States Environmental Protection Agency
USJ Saint Joseph University

USPTO United States Patent and Trademark Office
UV Ultraviolet (A and B)

VAT Value-Added Tax
VC Vapor Compression

VCM Volatile Combustible Matter
VMT Vehicle Miles Traveled
VOC Volatile Organic Compound
VRS Vapor Recovery System

WACC Weighted Average Cost of Capital
WaDImena Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

WAJ Water Authority of Jordan
WALIR Water Law and Indigenous Rights
WANA West Asia and North Africa Region

WB West Bank
WBCSD World Business Council for Sustainable Development

WBG World Bank Group
WBGU German Advisory Council on Global Change

WCD World Commission on Dams
WCED World Commission on Environment and Development
WCMC UNEP World Conservation Monitoring Center

WCP World Climate Programme
WCS World Conservation Strategy
WDM Water Demand Management

WDPA World Database on Protected Areas
WEEE Waste of Electronic and Electrical Equipment
WEF World Economic Forum
WEF Water-Energy-Food
WEI Water Exploitation Index

WETC Wind Energy Technology Centre
WF Water Footprint

WFN Water Footprint Network
WFP World Food Programme

WGP-AS Water Governance Program in the Arab States
WHO World Health Organization
WIPP Waste Isolation Pilot Plant
WMO World Meteorological Organization
WNA World Nuclear Association

Wp Watt-peak
WRI World Resources Institute

WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council
WSSD World Summit on Sustainable Development

WTO World Trade Organization
WTTC World Travel and Tourism Council
WUA Water User Association
WUE WUE Water Use Efficiency

WWAP World Water Assessment Program
WWC World Water Council
WWF World Wide Fund for Nature
WWF World Water Forum
WWI First World War
WWII Second World War

YASAD Yemenite Association for Sustainable Agriculture and Development
YR Year

ZT/CA Conservation Agriculture/Zero Tillage



البيئة العربية: االقت�شاد االأخ�شر

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011 

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008 

�شل�شلة »البيئة العربية«

التقارير ال�شنوية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(

البيئة العربية: تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009 

البيئة العربية: املياه

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 

�ضامل  تقرير  العام  النقا�ض  قيد  يو�ضع  الأولى  للمرة 
العربية:  »البيئة  العربية.  البيئة  حول  وم�ضتقل 
حتديات امل�ضتقبل« اأعده املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
بالتعاون مع بع�ض اأبرز اخلرباء العرب. يعر�ض التقرير 
املعلومات  اأحدث  اإلى  ا�ضتناداً  العربية،  البيئة  حالة 

تقييمًا  يجري  اإذ  هذا  من  اأبعد  يذهب  لكنه  املتوافرة. 
امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  احلا�ضل  للتقدم 
امل�ضاهمات  فعالية  متفح�ضًا  الراهنة  ال�ضيا�ضات  ويحلل 
العربية يف امل�ضاعي البيئية الدولية. ويف املح�ضلة، يقرتح 

التقرير �ضيا�ضات بديلة وحلوًل عملية لال�ضالح.

يف  الثاين  هو  العربية«  البلدان  على  املناخ  تغري  »اأثر 
املنتدى  ي�ضدرها  التي  ال�ضنوية  التقارير  �ضل�ضلة 
التقرير  ت�ضميم  مت  وقد  والتنمية.  للبيئة  العربي 
الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  لتوفري 
املناخ على  اآثار تغرّي  والكادمييني واجلمهور عامة حول 
الدول العربية، وال�ضبل املتاحة ملواجهة التحدي. ويحلل 
العاجل  التحدي  مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  التقرير 

وهو  املناخية.   التغريات  اآثار  مع  التكّيف  تدابري  لتخاذ 
لي�ضف  العلمية  الأبحاث  اليه  تو�ضلت  ما  اآخر  ي�ضتخدم 
املناخ،  تغرّي  الطبيعية جتاه  الأنظمة  يف  ال�ضعف  مواطن 
واأثر هذا على الن�ضان. ويف حماولة للم�ضاعدة يف تطوير 
املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات 
اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.

الثالث  هو  متناق�ض«  ملورد  م�ضتدامة  اإدارة  »املياه: 
املنتدى  ي�ضدرها  التي  ال�ضنوية  التقارير  �ضل�ضلة  يف 
تقريري  يلي  وهو  »اأفد«.  والتنمية  للبيئة  العربي 
املناخ  تغري  و»اأثر  امل�ضتقبل«  حتديات  العربية:  »البيئة 
 2010 تقرير  ت�ضميم  مت  لقد  العربية«.  البلدان  على 
للموارد  امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ض  يف  للم�ضاهمة 
العربي، وهو يوفر فهمًا نقديًا للمياه يف  العامل  املائية يف 
طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من  املنطقة 

ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم  التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث 
والدارة لتطوير قطاع مائي م�ضتدام يف البلدان العربية، 
على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ي�ضّلط  كما 
اأن  املاأمول  من  الفائدة.  لتعميم  وف�ضل،  جناح  ق�ض�ض 
ي�ضاهم تقرير »اأفد« 2010 يف فتح حوار حول م�ضتقبل 
املياه ويحفز على اجراء ا�ضالحات موؤ�ض�ضاتية و�ضوًل الى 
اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف 

البلدان العربية.

يف  الرابع  هو  متغرّي«  عربي  عامل  يف  الأخ�ضر  »القت�ضاد 
للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�ضنويـة  التقارير  �ضل�ضلة 
والتنمية )اأفد(.  ي�ضتهـدف تقرير 2011 ثمانية قطاعـات 
اقت�ضاديـة حيث يتوقع اخلرباء »حتولت خ�ضراء«، وهي 
واملباين،  املدن  النقل،  ال�ضناعة،  الطاقة،  املياه،  الزراعة، 

اإدارة النفايات، ال�ضياحـة.

ويعر�ض التقـرير درا�ضـات حالـة، مبا فيها ق�ض�ض جناح 
التجارب.  من  وال�ضتفادة  اخلربات  لتعميم  وف�ضل، 
القت�ضاد  حـول  اجلـاري  احلـوار  يف  التقريـر  ي�ضاهم 
اإلى  الأخ�ضر، ويحّفز الإ�ضالحات املوؤ�ض�ضاتية التي توؤدي 
يف  م�ضتدامة  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  لعتماد  احلازم  العمل 

الدول العربية.
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البيئة العربية: الطاقة امل�شتدامة

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013 

البيئة العربية: االأمن الغذائي

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية  2014 

البيئة العربية: اال�شتهالك امل�شتدام

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية  2015 

»خيارات البقاء« هو اخلام�ض يف �ضل�ضلة التقارير ال�ضنوية التي 
ي�ضدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( حول و�ضع البيئة 
البلدان  يف  ال�ضتدامة  خيارات  التقرير  هذا  يتفح�ض  العربية. 
العربية، ا�ضتناداً الى حجم الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة مع 

المدادات املتجددة املتوافرة. 
ا�ضتناداً  ال�ضتدامة،  املمكنة لتحقيق  امل�ضارات  التقرير يف  يبحث 
�ضبكة  الى  املنتدى  اأوكل  وقد  الطبيعية.  النظم  حمدوديات  اإلى 
الب�ضمة البيئية العاملية، الرائدة يف هذا املجال على م�ضتوى العامل، 
اإعداد اأطل�ض للب�ضمة البيئية واملوارد يف العامل العربي، با�ضتخدام 

اأحدث البيانات املتاحة، ليكون اأ�ضا�ضاً يبني عليه حتليله. ويغطي 
الأطل�ض البلدان الـ22 الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية، وذلك على 

م�ضتوى املنطقة كلها واملجموعات الإقليمية وكل بلد على حدة. 
تقارير  اليها  تو�ضلت  التي  والنتائج  الأطل�ض،  اأرقام  الى  ا�ضتناداً 
املنتدى ال�ضابقة، قامت جمموعة من اخلرباء بتحليل م�ضتفي�ض، 
بديلة  م�ضارات  ليقرتح  التدهور  توؤكد  التي  الأرقام  �ضرد  يتجاوز 
الأمن  حتديات  على  التحليل  يركز  واإذ  اإيجابية.  بروح  للتنمية 
الغذائي واملياه والطاقة، يتطرق الى عوامل اأخرى موؤثرة مثل النمو 

ال�سكاين واأمناط االنتاج واال�ستهالك.

»الطاقة امل�ضتدامة« هو ال�ضاد�ض يف �ضل�ضلة التقارير ال�ضنوية 
التي ي�ضدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( عن و�ضع 
البيئة العربية. يوؤكد التقرير على احلاجة اإلى اإدارة فعالة لقطاع 
الطاقة، تعّزز م�ضاهمته يف التنمية امل�ضتدامة يف املنطقة العربية. 
الطاقة  يتوخى تقرير »اأفد« 2013  تقدمي عر�ض عن و�ضع 
الراهن يف املنطقة العربية. وهو يطرح اأبرز التحديات ويناق�ض 
خيارات متنوعة ل�ضيا�ضات الطاقة، و�ضوًل اإلى اقرتاح خطوات 

بديلة ت�ضّهل التحّول ال�ضل�ض اإلى م�ضتقبل م�ضتدام للطاقة. 
ولتحقيق اأهدافه، يعالج تقرير »اأفد« 2013 املوا�ضيع التالية: 
النفط وما بعده، الغاز الطبيعي كوقود ي�ضاهم يف التحول اإلى 
كفاءة  النووي،  اخليار  املتجددة،  الطاقة  فر�ض  اأنظف،  طاقة 
الطاقة، العالقة بني الطاقة واملياه والغذاء، خيارات التخفيف 
من م�ضببات تغري املناخ، ا�ضتجابة قطاع الطاقة خلطر التغري 

املناخي، دور القطاع اخلا�ض يف متويل الطاقة امل�ضتدامة.

“الأمن الغذائي” هو ال�ضابع يف �ضل�ضلة التقارير ال�ضنوية التي ي�ضدرها 
املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( عن و�ضع البيئة العربية. يوؤكد هذا 
التقرير احلاجة اإلى اإدارة اأكرث كفاءة لقطاعي الزراعة واملياه، بهدف تعزيز 
الأخرية والرتفاع  ال�ضنوات  الغذاء يف  اأزمة  الغذائي. دفعت  الأمن  اإمكانات 
احلاد غري امل�ضبوق يف اأ�ضعار الغذاء، مقرونني بقيود على ال�ضادرات فر�ضتها 
بع�ض البلدان املنتجة للغذاء، الى جتديد الدعوة ل�ضمان م�ضادر غذائية 
موثوقة يف بلدان تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية. وال�ضوؤال 

اإلى اأي مدى ميكن للموارد الزراعية املتوافرة على م�ضتوى البلدان  هو: 
منفردة واملنطقة جمتمعة اأن تفي بالطلب على الغذاء يف العامل العربي؟ ما 
هي فر�ض حتقيق الكتفاء الذاتي الغذائي يف ظل التزايد ال�ضكاين واأثر تغري 
املناخ على موارد الأرا�ضي واملياه؟ ما هي اخليارات البديلة املتاحة للبلدان 
العربية ل�ضمان اأمنها الغذائي؟  ياأمل “اأفد” اأن ي�ضاعد هذا التقرير البلدان 
العربية يف تبني �ضيا�ضات �ضحيحة وتخ�ضي�ض ا�ضتثمارات طويلة الأجل، 

ت�ضمن لها اإمدادات غذائية م�ضتدامة تلبي احلاجات املتنامية با�ضتمرار.

يف  للموارد  اأف�ضل  اإدارة  اأجل  من  امل�ضتدام  “ال�ضتهالك 
ال�ضنوية  التقارير  �ضل�ضلة  يف  الثامن  هو  العربية”،  البلدان 
التي ي�ضدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(. تزامن 
هذا التقرير مع اإقرار زعماء العامل لأهداف التنمية امل�ضتدامة، 
التي ين�ض الهدف 12 منها على “االلتزام باأمناط اال�ستهالك 
ال�ضتهالكية  العادات  تغيري  يتطلب  امل�ضتدامة”.  والإنتاج 
من  مزيج  مع  ترتافق  والتوعية،  الرتبية  يف  حثيثة  جهوداً 

ال�ضيا�ضات احلكومية وا�ضرتاتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات 
قبول  اأن  غري  الإعالم.  وو�ضائل  والأكادميي  املدين  املجتمع 
امل�ضتهلكني يبقى الأ�ضا�ض لو�ضع ال�ضيا�ضات مو�ضع التنفيذ. 
اال�ستهالك  اأمناط  اإلى  النا�ض  ينظر  كيف  معرفة  اأجل  ومن 
واإلى اأي مدى هم على ا�ضتعداد لتبديل عاداتهم، اأجرى “اأفد” 
ا�ضتطالعاً مو�ضعاً للراأي العام، ا�ضتقطب 31 األف م�ضارك من 
22 بلداً عربياً. وقد وجد ال�ضتطالع اأن اجلمهور العربي على 
ا�ضتعداد لكي يدفع اأكرث لقاء الكهرباء والوقود واملاء، ولتغيري 
املوارد  رعاية  يف  ي�ضاهم  هذا  كان  اذا  ال�ضتهالكية،  عاداته 

وحماية البيئة. 
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التنمية المستدامة
كيف تحقق الدول العربية أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030
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املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( هو منظمة دولية غري 

حكومية ال تتوخى الربح، يلتقي 

فيها قطاع االأعمال مع اخلرباء 

وهيئات املجتمع املدين وو�سائل 

االإعالم، لت�سجيع �سيا�سات وبرامج 

بيئية فاعلة عرب املنطقة العربية. 

وت�سارك الهيئات احلكومية يف 

اأعمال املنظمة ب�سفة مراقب.

بعد تاأ�سي�س املنتدى يف بريوت 

عام 2006، ح�سل على االمتيازات 

واحل�سانات كمنظمة دولية غري 

حكومية، ومتت دعوته كع�سو 

مراقب يف برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة وجامعة الدول العربية. 

كما يتمتع املنتدى ب�سفة ع�سو 

ا�ست�ساري يف املجل�س االقت�سادي 

واالجتماعي لالأمم املتحدة. 

املنتج الرئي�سي للمنتدى هو تقرير 

�سنوي خمت�س عن البيئة العربية، 

يتابع التطورات ويحلّلها كما يقرتح 

�سيا�سات بديلة وتدابري عملية 

للمعاجلة. ومن مبادرات املنتدى 

االأخرى برنامج االقت�ساد االأخ�سر،  

وامل�سوؤولية البيئية لقطاع االأعمال، 

وبناء قدرات هيئات املجتمع االأهلي، 

والتوعية والرتبية البيئية.
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تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  2016

« يلقي ال�سوء على خيارات ال�سيا�سات  تقرير »اأفد« حول »التنمية امل�ستدامة يف مناخ عربي متغيرّ

التنمية امل�ستدامة، كما و�سعها املجتمع  اأهداف  املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق 

العاملي، بحلول �سنة 2030. 

اإعادة  جهود  �سمن  امل�ستدامة  التنمية  مبادئ  دمج  على  قائمة  بديلة،  مبقاربة  التقرير  يو�سي 

الإعمار املرتقبة. وهو يدعو منظمات الإغاثة املحلية والإقليمية والدولية اإىل عدم ح�سر جهودها 

الإغاثة  خطط  ا�ستعمال  بل  باملت�سررين،  الأ�سا�سية  واحلاجات  ال�سالمة  �سروريات  توفي  يف 

لرتويج مقاربات جديدة للتنمية، متجذرة يف مرحلة انتقالية اإىل القت�ساد الأخ�سر. وهكذا يتم 

العمل على تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة جنبًا اإىل جنب مع الإغاثة وامل�ساعدات الطارئة.

التقارير  على  يبني  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  والتحديات  التوقعات  حول  التقرير  هذا 

الثمانية ال�سابقة عن حالة البيئة العربية، التي اأنتجها املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( منذ 

العام 2008. لقد عاجلت تقارير »اأفد« ال�سنوية حتى الآن ق�سايا بيئية رئي�سية يف املنطقة العربية، 

وال�ستهالك  البيئية  والب�سمة  الأخ�سر  والقت�ساد  والطاقة  الغذائي  والأمن  املياه  ذلك  يف  مبا 

امل�ستدام وتغي املناخ، يف �سوء التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية اجلديدة. 

يف  لإ�سالحات  اأ�سا�سيًا  وحمركًا  للمعلومات  رئي�سيًا  م�سدرًا  ال�سنوية  »اأفد«  تقارير  اأ�سبحت 

للعالقة  املحورية  الأهمية  التقارير  نت  بيرّ وقد  العربية.  البلدان  يف  والإمنائية  البيئية  ال�سيا�سات 

على  تكرارًا  وركزت  املناخ،  تغي  تاأثي  تنامي  مع  خ�سو�سًا  والغذاء،  واملياه  الطاقة  بني  التالزمية 

اأهمية تعزيز احل�سول على الطاقة واملياه والغذاء بكفاءة اأف�سل وب�سكل عادل، وخف�ض النفايات، 

حيث هناك حدود �سارمة ملا ميكن للنظم الإيكولوجية العربية اأن تدعمه.

Islamic Development Bank


