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 وظهور أهداف التنمية املستدامة للفكر التنمويلتارخيي ا اإلطار .1

حاققدرة الدول على التطور    كانتلطاملا  
ّ
من   Catching upبالدول األكثر ثراًء    والل

ضرورة الحماية واعتبارها من    قديًمااالقتصاد. وقد تراوحت الدعوة   مامات املركزية فياالهت

االقتصادي   النشاط  لسالمة  التجارية  )حاسمة  إلى    إلى،  (1500-1776املدرسة  الدعوة 

الدعوة   إلىكتابه الشهير "ثروة األمم"، ثم  في   A. Smith, 1776 يدي  الحرية االقتصادية على

. األوروبيةالحماية من جديد لحماية الصناعات الناشئة في أملانيا وفرنسا وبقية الدول    إلى

لغاية   التنميةبقضايا  قوًيا  ، اهتماما  K. Marx, 1867  بعد إسهامات  ،لم يشهد العالمبعدها  

 ازدهرت   وقدالدول املتقدمة.   الحرب العاملية الثانية بسبب استقرار النمو االقتصادي في

الخاصة بأدبيات التنمية مع بدء الدول املستعمرة في نيل استقاللها واهتمام الدول    الكتابات

 الدول.  هذه في واإلقراضاملانحة في التعرف على أولويات وشروط االستثمار واملؤسسات 

التفاعل بين à la Nelson, 1956 النماذجبعض    فّسرتوقد   الزيادة   أن  معدالت 

إلى الوقوع في "مصيدة النامية  ومعدالت نمو الدخل قد يؤدي بالعديد من الدول  السكانية  

باملقابل، يرى البعض .  الفقر " على نحو يحرمها من تحقيق مستويات معيشية مستدامة

املال لرأس  السريع  التراكم  على  أساس ي  بشكل  يعتمد  االقتصادي  النمو  بأن      اآلخر 

(Rostow, 1960؛ Chenery and Taylor, 1968.)  ذهب    دوقLewis, 1955    أن معدل  الى

املحلي  االستثمار   الناتج  يتجاوز  من  أن  نمو    %12يجب  معدالت  ومستدامة   قويةإلطالق 

 .  فخ الفقرمن    بالخروجتسمح  
ً
 Endogenous Growth الداخلي  نماذج النمو    وّضحت وأخيرا

Models  العمالة باإلضافة إلى مكاسب و تراكم رأس املال   إلى املدى يحتاجبأن النمو طويل

  Barro ؛Solow 1956)   بشكل أساس يالتعليم   ونوعيةاالبتكار التقني    ُيحّفزهااإلنتاجية التي  

1991 ;Barro and Sala-i-Martin  1995 ؛   Aghion and Howitt 1998.)    ت الحظ وقد  
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Pritchett, 1997  في شرق آسيا على سبيل املثال،  الدول لم يشهد سوى عدد قليل من أنه ،

نمو قوي ساعدها في لها بالحفاظ على    تاإلنتاجية السريعة التي سمحمكاسب  من  فترات  

 . الدخل تحقيق زيادات هامة في 

أن   تبين  إليمن جانب آخر،  يشار  اقتصادي،  بتحويل ه  التنمية هي مسألة تحول 

، الصناعات التحويليةرأس املال والعمالة من الزراعة إلى األنشطة غير الزراعية، وال سيما  

 Chenery and؛Chenery, 1960 ؛Lewis, 1954)  فيها  نمو اإلنتاجية املرتفع واالستفادة من

Taylor, 1968).   
ّ
السهلة  إال باملهمة  ليس  االقتصادي  التحول  معظم  ،  أن  أن  إلى  بالنظر 

يذهب    االستثمار 
ً
التقليدية    عادة األنشطة  النامية،  والريعية  إلى  الدول  تكون في  حيث 

التكاليف واألرباح معروفة جيًدا للمستثمرين، في حين يعتمد التحول االقتصادي الهيكلي 

والخ السلع  من  واسعة  مجموعة  إنتاج  والقيمة  الجديدة  دمات  على  اإلنتاجية  عالية 

املؤسسات الجيدة والتعليم  ا منمما يتطلب تجميع قدرات جديدة تتطلب مزيًج   ،املضافة

والالج املالئمة  بيئة  يد  السوق الو االستثمارية  فشل  على حل  متناسقة   قادرة  وفق خطط 

الهيكلي والتحول  االقتصادي  للتنويع   Hausmann and Klinger ؛Lall،  2000) وشاملة 

 (. Hidalgo et al.2007. Hausmann et al. 2007  ،Abdmoulah 2022 ؛ ;2007 ,2006

املاض ي   القرن  من  والسبعينات  الستينات  شهدت  الواقع،  أرض  على  تركيزً على  ا 

االقتصادي  تسريع   منافع  النمو  لتحقيق  التساقطي  "سعًيا   Trickledown  " للنمو األثر 

effect  متزايد اهتمام  تاله  االجتماعية  بقضايا،  والعدالة  الدخل  ومع  توزيع  أزمة .  ظهور 

املديونية العاملية في ثمانينيات القرن املاض ي، تراجع االهتمام بالقضايا االجتماعية لصالح 

املالي والنقدي  النمو االقتصادي و التركيز مرة أخرى على   برامج  ضمن  استعادة االستقرار 

بواسطة الدول   1980  عام  الدول النامية منذالعديد من  على  التي طبقت  لي  اإلصالح الهيك

. وقد حاولت هذه البرامج ذات الطابع  املانحة من خالل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
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الليبرالي معالجة التشوهات الهيكلية التي تعاني منها هذه الدول من خالل تحرير االسواق 

وفق ما عرف    منظومة الدعم وخصخصة القطاع العام  إصالحو والتجارة وأسعار الصرف  

في  Washington Consensusواشنطنبتوافق   البرامج  هذه  فشل  ولكن  النتائج   إفراز. 

  وثقل ألسباب عديدة أهمها ضعف املؤسسات واستشراء الفساد    في أغلب الدول،  املتوقعة

فعالية   البيروقراطية إلىالتخطيط،    وعدم  الدولي لعمل  جزئي  تحول    أّدى  النقد  صندوق 

ألطر مختلفة نهاية تسعينات القرن املاض ي، ال سيما األمم املتحدة  واقتراح    والبنك الدولي

 Millennium  هداف اإلنمائية لأللفيةالذي أدى الى ظهور األ ضمن اإلطار الشامل للتنمية  

development Goals   املستدامةو التنمية   ، Sustainable Development Goalsأهداف 

 تسعى الى تحقيق املوازنة بين األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  والتي 

 املبادرات احلديثة للتخطيط التنموي  .2
 
عرف التخطيط بأنه نشاط علمي ينطوي على تدخل إرادي من جانب هيئة مركزية يُ 

خر  آوضع    إلىلتحقيق غايات محددة تستهدف نقل املجتمع واالقتصاد من وضعهما الراهن  

املستقبل  إليهالوصول    مرغوب االجتماعية   في  والعدالة  االقتصادي  االزدهار  فيه  ُيحقق 

 Indicative andالكفؤة. ويبرز التخطيط التأشيري  والتعليم الجيد والصحة واملؤسسات  

participative planning   بق في فترات سابقة
ُ
اليوم، على عكس التخطيط املركزي الذي ط

واألهداف   املدى  األهداف طويلة  بين  للتوفيق  كأفضل وسيلة  أغراضه،  تحقيق  في  وفشل 

االقتص السياسات  طبيعة  وتحديد  ناحية،  من  والقصيرة  واالجتماعية املتوسطة  ادية 

القطاع  املجتمع ال سيما  لتحفيز قوى  املطلوبة  والتنظيمية  التشريعية  وكذلك اإلجراءات 

(. وفي هذا اإلطار ال بد 2012عبد مواله،  )الخاص في ظل اقتصاد السوق من ناحية أخرى  

من التنويه الى أن التخطيط التنموي التأشيري يتقاطع مع مفهوم التخطيط االستراتيجي  
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لذي شاع تطبيقه لدى الشركات الخاصة في الدول املتقدمة خالل القرن العشرين كأسلوب ا

واملخاطر  التحديات  ملجابهة  األجل  بعيدة  أهدافها  تحديد  بهدف  االستراتيجية  لإلدارة 

تنافسيتها  وتعزيز  أهدافها  لتحقيق  مواردها  وتخصيص  البدائل  وتحديد  بها  املحيطة 

يتبين أن إطار التفكير االستراتيجي طويل املدى ينطبق على    واستدامتها في السوق. من ثم

الى أن هذا األخير يطبق  بالنظر  يتباين  التنفيذ ونطاقها  التنموي، ولكن أدوات  التخطيط 

على مستوى كلي للدول من جهة، وحيث ال تملك الدول كل أدوات ووسائل التنفيذ من جهة 

االقتصا السياسات  تحريك  يتطلب  ما  وهو  سلوك أخرى،  لتغيير  الحوافز  ومنظومة  دية 

أصحاب املصلحة وشركاء التنمية في املجتمع على نحو يسمح بتوجيه االستثمار واالستهالك 

والتعليم والثقافة واملجتمع ككل نحو األهداف املرصودة وفق نماذج حاسبة للتوازن ونظام  

 للتقييم والرصد. 
 
النظر في العناصر الحديثة، يمكن الدولية م املحتوى التخطيطي للمبادرات يلتقيو 

 التالية:  
ً
املدى،    أوال طويل  التخطيطي  لالقتصاد   ثانًيااألفق  الداخلي  االتساق  نموذج 

اواملجتمع،  
ً
مؤشرات تجميعية للرصد   ورابًعاأهداف كمية محددة وبآفاق زمنية محددة،    ثالث

يالحظ  ا  إلىا  استنادً .  واملتابعة التالي،  التخطيط لجدول  اعتبار  نحو  التوجه  ترسخ 

في مختلف املبادرات الدولية منذ نهاية القرن االستراتيجي كمنهج إلحداث التنمية املتوازنة  

املدى ألهداف األلفية على أفق تخطيط طويل  صياغة هذه املبادرات  قد انطوت  املاض ي. و 

يستدامة  ، وأهداف التنمية امل2015- 2000تغطي الفترة  
ّ
غط

ُ
أهداف ، و 2030-2015الفترة    ت

واملؤسسات والشراكة والتعاون الدولي والصحة والبيئة  التعليمو  حول الفقر محددةكمية 

مؤشرات تجميعية لقياس مدى التقدم املحرز لكل هدف  إلىمحددة باإلضافة  زمنية  قبآفا

وا  األهدافمن   التنموي  االنجاز  وتقييم  ورصد  والفرعية  علىالرئيسية  عوقات امل لوقوف 

أن  التنموية يالحظ  باملقابل  املستدامة.  التنمية  عشر  أجندة  سبعة  تحقيق  إلى  الهادفة   ،

ا
ً
تحدد   ،هدف غرار    ،لم  األلفية، على  وال   أهداف  التنموي  االقتصادي  النموذج  تفاصيل 
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أن   جلًياتمويلها. وعلى العموم يبدو    ُسبلوال    نوعية السياسات الكفيلة بتحقيق األهداف

الدولية  ا رأسها  ملؤسسات  لألمموعلى  التابعة  اإلنمائية  أخذت   املؤسسات  املتحدة 

الدول التي تعاني  العديد من  حاجة    لسّد صياغة استراتيجيات منضبطة وشاملة  عاتقها   على

التخطيطية املؤسسات  ضعف  مو من  بضرورة  وجهت  حين  في  الوطنية   األهدافاءمة  ، 

 . بالنسبة لبقية الدول  SDGs mainstreamingمة هداف التنمية املستداأ مع

واجهه  تما    إلىبالنظر    للتنمية  حقيقيةأهداف التنمية املستدامة فرصة  فهل تمثل  

في  من  الدول   املستدامة  سّد تحديات  التنمية  أهداف  القوية الترابطات    إلىبالنظر    فجوة 

نموذج التنمية حيث يتم  ال يمكن لصانعي السياسات االستمرار في اتباع نفس   بينها، حيث

بين أهداف السياسة االقتصادية الت  دون النظر في املفاضبشكل منعزل  تنفيذ السياسات  

نماذج ، تتطلب  كفؤة  من موارد وأدوات ومؤسساتيتطلبه ذلك  وما  ،  واالجتماعية والبيئية

في وقت واحد مع  التعامل مع جميع األهداف  يتم  إنمائية جديدة متكاملة ومتسقة حيث 

الترابط  املؤسسيةو ،  هابين  اتمراعاة  والترتيبات  بلد  كل  سياق  مراعاة  ف  مع  يه. القائمة 

تحديات    الدخل،منخفضة    الدول السياسات، وخاصة في    صناعيواجه    ذلك، باإلضافة إلى  

املستدامة،  جسيمة    مالية التنمية  ألهداف  املالية  الفجوة  ماسة  لسد  الحاجة   إلى حيث 

املالية الوطنية والدولية وتنسيق امليزانيات والسياسات والتخطيط  تعبئة املزيد من املوارد  

 بين مختلف القطاعات. 
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 الدولية الحديثة ذات املحتوى التخطيطي  : املبادرات(1) جدول رقم 

أهداف التنمية  
ا(  17) املستدامة

ً
 هدف

2015-2030 

األهداف اإلنمائية 
 أهداف(  8) لأللفية

2000-2015 

 استراتيجياتوثائق 
الفقر اإلقالل من  
1999 

 

 أفق تخطيط طويل املدى  .1 - سنة 15 سنة 15

- - 
 نموذج اقتصاد 

 Harrod كلي تقليدي
Domar 1936 

داخلي .2 اتساق  لالقتصاد    نماذج 
 واملجتمع

القالل من الفقر متعدد  ا
االبعاد واملحافظة على  

 البيئة

 اإلقالل من الفقر 
 املادي والفقر البشري 

 اإلقالل من الفقر 
 إلى نصف مستواه 

محددة  .3 كمية  وبآفاق   أهداف 
 زمنية

  مؤشرات تجميعية
 وتفصيلية 
 لكل هدف 

 مؤشرات تجميعية 
للرصد   .4 مؤشرات تجميعية  لكل هدف  تجميعية  مؤشرات 

 واملتابعة 

 . اعداد الكاتب املصدر:

 الراهن يف الدول العربيةالتنمية املستدامة وضع  .3
أداء الدول  Sustainable Development Report املستدامةيعرض تقرير التنمية  

أحدث ا  باعتماد  الرسمية  البيانات  البيانات  مصادر  باستخدام   املتحدة،ألمم  لملتاحة 

الرسمية  و  غير  البيانات  ومصادر  الدولي،  غير كالبنك  واملنظمات  البحث  مؤسسات 

التقريرالحكومية ويظهر  املستدامة  17  الـ   فيالدول  أداء   .  التنمية  أهداف  من  ا 
ً
وفق   هدف

 مؤشر يعطي  
ً
 0تشير النتيجة إلى موقع البلد بين أسوأ نتيجة ممكنة  . و متساٍو لكل منها  وزنا

وهما يغطيان   2021و  2016  إصداري بين    2. ويجمع الجدول رقم  100كنة  منتيجة موأفضل  

الدول   السنوات  العربية  أداء  الدول املؤشر  ويبين الجدول تقدم  .  2020و  2015في  في كل 

أظهرت كل الدول (، باملقابل  63.1الى    55.7العربية )حيث زاد متوسط الدول العربية من  

، وهو راجع باألساس الى زيادة عدد الدول في الترتيب باستثناء الجزائر وعمان  تراجًعاالعربية  

دولة( باإلضافة الى إحراز دول أخرى تحسًنا أكبر في   165الى    149املدرجة في الترتيب )من  

 ويبدو أن أداء الدول العربية ذات الدخل املقيمة املؤشر.  
ً

  توسط والدخل املرتفع متداخال

في مراتب متأخرة   املنخفض ، في حين تأتي كل الدول العربية ذات الدخل  في أعلى الجدول 

إلى حد كبير   ززئًيا إلى طبيعة أهداف التنمية املستدامة التي تركهذا األداء ج ويرجع.  دولًيا

أهدافعلى   ومنها  واالجتماعية  االقتصادية  الفقر    األهداف  والنمو مإنهاء  األبعاد  تعدد 
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الشامل واملستدام وتمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية والتعليم الجيد والنفاذ 

(، وهو ما يفسر تعذر تقدم  10الى    1)األهداف من    الخدمات األساسية والبنية التحتيةالى  

ن تفاوت ، تواجه بقية الدول العربية، بالرغم مأخرى . من جهة  واألقل نمًوا  األفقر  الدول 

إمكانياتها خاصة بين الدول الخليجية وبقية الدول العربية ذات الدخل املتوسط، صعوبات 

مواجهة   املستدامة  في  التنمية  أهداف  تناولتها  التي  الرئيسية  البيئية  سيما  التحديات  ال 

)األهداف  املتعلقة بالتلوث وأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة والتصدي للتغير املناخي  

بالنسبة  15الى    11من   الحال  الذكور   إلى(، وكذلك  بين  باملساوات  الصلة  التحديات ذات 

 في مجاالت العمل والتمثيل املجتمعي وغيرها.  واإلناث

2021و 2016: أداء الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في عامي (2)  جدول رقم  
  
 

 الدول 

 مؤشر التنمية املستدامة  
 ) دولة 149 (2015

 2020مؤشر التنمية املستدامة 
 ) دولة 165 (

 الترتيب املؤشر  الترتيب
التغير بين  

2015 
 2020و

 2015التغير بين  املؤشر 
 2020و

 + 71.4 - 60 65.1 51 تونس
 + 70.9 + 66 58.1 83 الجزائر 
 + 70.5 - 69 61.6 64 املغرب 

 + 70.2 - 71 63.6 55 االمارات
 + 70.1 - 72 62.7 59 االردن 
 + 70.1 + 73 59.9 74 عمان
 + 68.6 - 82 60.9 66 مصر 
 + 66.8 - 93 58 86 لبنان
 + 66.7 - 94 65.8 49 قطر 

 + 66.3 - 98 58 85 السعودية 
  66.1   100     البحرين 
 + 63.8   105 50.9 105 العراق
 + 62.5 - 113 52.5 100 الكويت
  58   127     سوريا

 + 55.5 - 133 39.6 132 موريتانيا 
  53.8   138     جيبوتي
 + 52.9 - 145 37.3 137 اليمن

 + 49.5 - 157 42.2 127 السودان 
  45.6   162     الصومال
  63.1   55.7  املتوسط 

 SDGs 2021 -2016تقارير املصدر: اعداد الكاتب باعتماد     
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ومتوسطة  منخفضة    الدول معظم  أن    2021لعام   املستدامةتقرير التنمية  ويالحظ  

فيما    تقدًماكانت تحرز  حاالت من عدم االستقرار األمني،  تلك التي واجهت  باستثناء   ،الدخل

إنهاء الفقر املدقع وتوفير الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية، ال سيما يتعلق ب

بال   8  رقم  الصحة الجيدة والهدفاملتعلق ب  3رقم  فيما يتعلق بالهدف   عمل الالئق املتعلق 

االقتصادي،    والنمو 
ّ
ج  إال من   عديدة.  انتكاسات  إلىأدت   COVID-19 ائحةأن  ويتبين 

رقم  شاأل  مستويات   التالية،  3رقم   دول والج  2و  1كال  على  الضوء  من  مزيًدا  تسلط  التي 

والتلوث واالنتاجية  الهامةالنمو  القضايا  هذه  أن  تحديً   ،  تشكل  تزال  حقيقيً ال  ألغلب ا  ا 

بالنظر  ا العربية  بالرغم  طبيعة هياكلها االنتاجية واالستهالكية والطاقية  إلىالقتصادات   ،

 خاصة في الدول النفطية.  لتنمية املستدامةجوانب عديدة أخرى لالتقدم املحرز في من 

 (  1.8هدف منو الدخل )اهلدف رقم  ▪

% من أهم األهداف املرصودة 7يمثل الحفاظ على معدل نمو اقتصادي قوي قدره  

املستد التنمية  أجندة  ومكافحة  في  الدخل  في  هامة  زيادات  لتحقيق  نمًوا  الدول  امة ألقل 

لنمو  توسط العامليالتالي أن املويظهر الشكل  .  البطالة والفقر وتحقيق العدالة االجتماعية

. وقد 2019-2016الفترة   ل% خال 1.7مقابل    2015- 2000% خالل الفترة  1.3الدخل قد بلغ  

العربية  العديد من  سجلت   الدخل املنخفض واملتوسط  الدول  معدالت نمو للدخل  ذات 

خالل  استقراًرا  أعلى وأكثر    للدخل  ، في حين أظهرت دول املقارنة معدالت نمو املأمول دون  

  إلى هذه الوضعية    وترجعالفترتين عل غرار الصين وفيتنام وبقية دول جنوب شرقي آسيا.  

وتركز    عموًما  ضعف االستثمار املنتجصادي من  وراء ضعف النمو االقتاألسباب املعروفة  

من جهة، وارتفاع الزيادة السكانية الطبيعية من جهة في هذه االقتصادات    لهيكل اإلنتاجيا

أخرى. أما في حال الدول الخليجية فان تواضع معدالت نمو للدخل )بالرغم من قوة النمو  
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لطبيعية املدفوعة باستقدام العمالة  االقتصادي( يرجع إلى الزيادة السكانية املرتفعة غير ا

 الوافدة.  

 2019- 2016و 2015—2000: نمو الدخل في الدول العربية ودول املقارنة خالل الفترات (1) رقم شكل

 
 SDGs 2021املصدر: اعداد الكاتب باعتماد بيانات  

 (  2.8اهلدف رقم )هدف منو اإلنتاجية   ▪

العاملي الفترتين1,6  لنمو االنتاجية  يبلغ املتوسط  - 2016و  2015-2000  % خالل 

سالبة أو ضعيفة باستثناء مصر  نمو  ، في حين أظهرت أغلب الدول العربية معدالت  2019

االنتاجية   نمو   والعراق واملغرب وبدرجة أقل تونس، التي أظهرت شبه استقرار في معدالت

ت الى املوجب في الفترة الثانية الدول معدالت سالبة تحول عض%. وقد سجلت ب3% و2بين 

االمارات غرار  املوجب    .على  الدول من  بعض  تحولت  العكس  غرار    إلىوعلى  السالب على 

الفترتين. ويمكن   األردن انتاجيتها سالبة خالل  العربية فبقيت  الدول  بقية  أما  والسودان. 

وجه  إرجاع في  القائمة  التحديات  الى  األداء  وال  هذا  واالبتكار  التكنولوجية  التنويع  ترقية 

العالية املضافة  القيمة  ذات  القطاعات  على  لتحقيق والتركيز  الطبيعية  املحركات  كونها   ،

 (. 2اإلنتاجية )الشكل رقم زيادات مستدامة في 
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 2019-2016و 2015— 2000(: نمو االنتاجية في الدول العربية ودول املقارنة خالل الفترات 2)رقم  شكل

 
 SDGs 2021املصدر: اعداد الكاتب باعتماد بيانات   

  ( 2.6.11اهلدف رقم )املدن والريف اهلواء يف هدف تقليل تلوث  ▪

الهواء سواء كان في املدن   في تلوث  ادوليً   األولىتحتل بعض الدو ل العربية املراتب  

الريف   أو رقم  في  بالهدف  كبير  بشكل  يخل  ما  صحية   إلىالهادف    11وهو  الحياة  جعل 

ممومستدامة الكهرباء يستدعي   ا ،  وإنتاج  النقل  في  االنبعاثات  هذه  منابع  على    التركيز 

الطاقي والصناعة   لالنتقال  واقعية  من خالل خطط  اآلجال  أقرب  في  تقليلها  على   والعمل 

ويالحظ في هذا    . في املنطقة والعالم، على غرار ما أعلنته العديد من الدو ل  والنقل العام

اإلطار زيادة التلوث في بعض الدول على عكس دول أخرى عديدة تمكنت من تحقيق تراجع  

. )الجدول  2016في الريف عام  37.9في املدن و 31.2ملفت قربها من املتوسط العاملي البالغ 

 (. 3رقم 
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 2016و 2011: مستوى تلوث املدن والريف لعامي (3)  جدول رقم
                                       (PM10و  PM2.5على سبيل املثال  )متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة السنوية ) 

 ؛ مرجحة بعدد السكان(ميكروغرام لكل متر مكعب

  
  

2011 2016 

 الريف  املدن الريف  املدن

 73.3 81.6 69.4 77.4 قطر 

 70.8 78.1 68.6 72.4 موريتانيا 

 66.7 73.0 57.5 62.5 مصر 

 56.5 65.0 57.8 65.9 الكويت

 58.6 64.0 59.8 62.8 السعودية

 61.7 63.3 58.4 59.0 البحرين 

 54.2 56.4 57.3 62.3 العراق 

 50.3 46.4 42.3 38.9 ليبيا

 44.1 43.0 40.4 39.8 السودان

 45.8 42.2 44.1 40.7 االمارات 

 45.7 41.3 43.0 40.1 عمان

 42.1 40.3 42.7 40.6 اليمن 

 38.5 38.2 33.1 33.4 جيبوتي 

 46.8 35.6 44.3 34.4 سوريا

 39.6 34.1 32.1 29.0 الجزائر 

 37.3 32.8 38.1 33.1 األردن

 35.3 32.5 29.5 28.8 تونس 

 37.9 31.2 36.1 30.2 العالم

 29.6 30.7 29.7 30.0 لبنان

 28.2 28.6 24.0 24.1 املغرب 

 27.7 27.7 23.6 22.9 الصومال 

 15.3 15.5 14.6 14.7 جزر القمر 

 SDGs 2021املصدر: اعداد الكاتب باعتماد بيانات          

 



 وليد عبدمواله 

 

 -12 - 

 ةالتنموي: سد الفجوة التخطيطي متطلبات تعزيز أداء الدول العربية .4
 والتمويلية والبيانية

   لسلوب التخطيط االقتصادي الشامأالدول العربية    العديد منمارست  
ً
  مباشرة

بهدف   استقاللها  واجتماعية  تأ بعد  اقتصادية  بنى  على  لسيس  االعتماد  مقومات  تدعيم 

برامج وخطط تديرها وتسيطر عليها الحكومات بشكل عام. وقد تأسس ، من خالل  الذات 

فشل السوق في تخصيص في ضوء  آنذاك سائًداالفكر التنموي الذي كان  التوجه علىهذا 

االقتصاد   تغيرات هيكلية وجوهرية في  إحداثالحاجة إلى  الخاصة و ة  ضعف املبادر و املوارد  

الصناعات والتمويل  أو قيادة  تأميم    إلىوبشكل متفاوت  العديد منها  وقد عمدت    واملجتمع.

  سريًعا العجز، مما أدى  استخدام الضرائب والقروض لتمويل  ، و والتجارة واملوارد الطبيعية

املتمثلة    الهيكلية  التحديات  ظهور   إلى دور   أساًسااملعروفة  تضخم   وتواضع الدولة   في 

االقتصاد وتركز  الخاص  القطاع  وأدوار  والتعليم  عادة    املؤسسات  مرتبطة  قطاعات  في 

عاني   سريًعاالدول  بعض  دأت  . وب باملوارد الطبيعية املتاحة
ُ
 من العجز الكبير في موازناتها   ت

وهذا ما (،  2021)املعهد العربي للتخطيط،    كم املديونيةترا  إلى  أّدى  مًما وميزان املدفوعات  

بالديون   املثقلة  الدول  بالعديد من  التصحيح التثبيت و برامج    إلىاللجوء الكامل    إلىسارع 

املاض يالهيكلي   القرن  تسعينات  خالل  بهدف  خاصة  املسار،  من    تصحيح  البنك وبدعم 

الدولي. النقد  وصندوق  تحقيق  فشل   وعند  الدولي  في  الهيكلي  التصحيح  أهدافها،  برامج 

اإلطار البديل الذي طرحته املؤسسات الدولية، على أمل تحقيق   إلىتحولت الدول العربية  

العامة للتنمية الشاملة في البنك الدولي في عام طر  وقد أكدت األ   لتنمية.لرغوبة  النتائج امل

يقوم    2000 الشاملة  للتنمية  العام  اإلطار  أولها ضادئ  مب على  أن  إطار عامة  وجود  مان 

استقرار إطار السياسات االقتصادية   إلى ، باإلضافة  للتنمية يتسم بالشمول وطول األجل

إلى   باإلضافة  التنمية،  لبرنامج  تمويلية  وخطة  مناسبة  مالية  سياسة  واختيار  الكلية، 

وإدارة    سياسات هيكلية وقطاعية وسياسات للعدالة االجتماعية مناسبة وتحسين حاكمية
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- 2000  األلفيةفي تواضع مخرجات أهداف  املستفادة  الدروس    إلىبالنظر  و   القطاع العام.

حد اآلن، يجدر البحث    إلى تواضع مخرجات أهداف التنمية املستدامة  إلى باإلضافة    2015

في تحقيق األ العديد من  في تعزيز قدرات   العربية  في األ الدول  املعلنة  جندة الدولية هداف 

ا الدول لى  بالنظر  في  القائمة  التنموية  ا  التحديات  نقائص  إلى  باإلضافة  ألجندة من جهة، 

  املقترحة الواردة في الجدول التالي.، وفق املحاور أخرى الدولية نفسها من جهة 

 والتمويلية والبيانية  ة : محاور سد الفجوة التخطيطي(4)  جدول رقم

الحاجة إلى إعادة التفكير في نمط إدارة التنمية والسياسات التنموية على نحو 
 , Transformativeالهيكلي يسرع النمو ويحسن جودته ويحقق التحول 

inclusive and job rich growth :وفق املحاور التالية 

تبني أجندة التنمية املستدامة يتطلب ترجمة أهدافها في الخطط الوطنية حسب   ▪
  SDGs mainstreaming األولويات الوطنية

 SDGs localizing توطين وتنفيذ األهداف على املستوى املحلي ▪

واملؤسسات  تح ▪ والسياسات  االقتصادي  النموذج  بتحقيقديد  أقص ى    الكفيلة 
            .قدر ممكن من األهداف

 سد الفجوة التخطيطية  .1

الفجوات املالية هائلة وتحتاج الى استراتيجية جديدة لتعبئة املوارد املالية 
 املالية وفق املحاور التالية: وتمويل التنمية بكفاءة أعلى تضمن االستدامة

ال سيما من خالل تطوير  مان تعبئة املوارد املالية الكافية وتخصيصها بكفاءة ض ▪
 أداء املؤسسات واالسواق املالية. 

          غير التقليدية. التوجه نحو االدوات التمويلية البديلة ▪

 سد الفجوة التمويلية .2

التحول من قياس ورصد تجميعي يعتمد على املدخالت الى قياس ورصد الحاجة الى 
 من خالل: تفصيلي نوعي وكمي يعتمد على االداء

 . استكمال بناء البيانات واملؤشرات والقدرات املؤسسية ▪

 استكمال نظم الرصد والتقييم والتغذية الرجعية. ▪
 

 سد فجوة البيانات .3

 املصدر: اعداد الكاتب 

  سد الفجوة التخطيطية   1.4

أ من  انتقلت  ومختلفة  متباينة  تخطيطية  بتجارب  العربية  الدول  سلوب  مرت 

الى االنفتاح واإلصالح االقتصادي باالعتماد عموما   الشامل التدخلي  التخطيط االقتصادي  
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  األخيرأن توجهت العديد منها خالل العقد    إلىمتوسطة املدى في أغلب الحاالت    على الخطط

كما هو مبين في الجدول انتهاج نهج جديد يتمثل في اعتماد رؤى استراتيجية طويلة املدى،    إلى

اجحة على غرار تجارب دول جنوب شرقي آسيا بهدف استنساخ التجارب الدولية النالتالي،  

 . في تطبيق التخطيط التأشيري التشاركي

 : التخطيط في الدول العربية: الوضع الراهن (5)  جدول رقم

 الدولة  خطط متوسطة األجل  رؤى طويلة االجل 
 

  موريتانيا  ✓
 املغرب  ✓

 
  الجزائر  ✓
 تونس  ✓

 
 ليبيا ✓

 مصر  ✓ 2030 ✓
 اليمن  ✓ 
 السودان ✓ 
 األردن ✓ 2025 ✓

 فلسطين  ✓ 

 لبنان ✓ 
 سوريا ✓ 

 العراق  ✓ 2030 ✓

 الكويت   ✓ 2035 ✓

 السعودية ✓ 2030 ✓

 االمارات  ✓ 2071✓

 قطر  ✓ 2030 ✓

 البحرين  ✓ 2030 ✓

 عمان ✓ 2040✓
 الصومال  ✓ 

 جيبوتي   ✓ 2035✓

 جزر القمر  ✓ 2030✓

 .املصدر: اعداد الكاتب                  
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املستدامة،   التنمية  ألهداف  الدولي  الطابع  من   بالرغم 
ّ
تنفيذها   إال مسؤولية  أن 

مع ومطابقتها  وحدها،    األهداف وتمويلها  الدول  عاتق  على  تقع   إلى  باإلضافةالقطرية 

. وهذا يعني أن دولًيامؤشرات القياس املعتمدة  إلىمسؤولية قياس ومتابعة انجازها بالنظر 

 نجاح أهداف التنمية املستدامة يتطلب  
ً
الوطنية،   الخطط واألهدافالتوفيق بينها وبين    أوال

أولويات وقدرات كل دولة، وهو ما يتطلب مراجعة وتقييم الخطط والسياسات   إلىبالنظر  

ومتابعة  الوطنية،   التمويل  بالنظر  اإلنجازوتوفير  سواء   إلى،  املتاحة  الدولية  الخبرات  أن 

هذه االحتياجات بشكل    بسداملؤسسات الدولية املانحة، أو من بيوت الخبرة ال تسمح   من

، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومات التخطيط وضرورة بناء قدرات دائم ومستدام

 إطاًرامم املتحدة  . وقد قدمت األ املختلفة باملهنية املطلوبةوطنية تغطي أنشطة التخطيط  

مواءمة    استرشادًيا لتحقيق  خطوات  ثماني  مع  األهدافيضم  التنمية  أ الوطنية  هداف 

حيث  1 رقم اإلطار)  SDGs mainstreamingاملستدامة   على  (،  تأخذ  الدول يتعين  في   أن 

الوطني   السياق  مراعاة  حيث  واملحلياالعتبار  على    ملتيش،  من هذا  واسعة  مجموعة 

القضايا  القضايا   تغطي  والتي  للدول  التنموية  املرحلة   ةواالجتماعيالبيئة  حسب 

تشمل املهام الرئيسية لتعميم أهداف التنمية املستدامة تحديد و .  واملؤسسية  واالقتصادية 

متطلبات تحقيق هذه األهداف ال سيما من الناحية   ، وتحديدالوطنية  األهداف والغايات

باإلضافة   والتمويلية  ا ّد س إلىالتخطيطية  مؤشرات  الستكمال  البيانية  لقياس الفجوة 

أربع  مجموعة األمم املتحدة اإلنمائيةوقد اقترحت     .التقدمالتجميعية والتفصيلية ورصد  

على   تنطبق  أ   الدول خطوات قد  لتعميم  األولية  املراحل  املستدامةفي  التنمية  وهي   هداف 

( الحالية   (1كالتالي:  والخطط  االستراتيجيات  مجاالت  و مراجعة  التغيير، تحديد 

تحديد األهداف ذات الصلة (  3صناع القرار والسياسات، )التوصيات األولية إلى   تقديم (2)

 
ً
فيما    وااللتزاماتالنظم املتكاملة    إستراتيجية وخطط قائمة على أساس  ةصياغ (4، و)وطنيا

 . والقدرات يتعلق باملوارد
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  2030التوجيهي لتعميم خطة التنمية املستدامة لعام  ر: اإلطا)1(اإلطار رقم 
 في االستراتيجيات والسياسات الوطنية

عمل   -1 ورش  من خالل  املجتمعي،  الوعي  زيادة 
التنمية  أهداف  حول  توعوية  وحمالت 

 املستدامة.

 من خالل ما يلي:  العمودي للسياساتاالتساق  -5

 املستويات. متعددة مؤسسات  ▪
 .املصلحةهيئات ومنتديات أصحاب  ▪
 النمذجة املتكاملة.  ▪
 . محلية للرصدشبكات  ▪
 نظام لرصد األثر.  ▪

بناء  -2 خالل  من  التشاركي،  املنهج  اعتماد 
املصلحة  أصحاب  بين  واسعة                    شراكة 

 في القطاع العام والخاص واملجتمع املدني.

 التمويل للمستقبل، من خالل ما يلي:  -6

طر التمويل القائمة.  ▪
ُ
 مراجعة نظم وأ

 بناء موازنة األداء التشاركية. ▪

مع    مالءمة -3 املستدامة  التنمية  أهداف 
الوطنية   واألولويات  من و األهداف  الجهوية، 

 خالل ما يلي: 
واألهداف   ▪ والسياسات  الخطط  مراجعة 

 الوطنية. 
والغايات  ▪ األهداف  الوطنية   حصر 

 مع السياق التنموي للدولة. والجهوية 
الوطنية  ▪ والسياسات  الخطط                 وضع 

 واألولويات الوطنية. في ضوء األهداف  

 الرصد، التقارير، واملسؤولية، من خالل ما يلي:  -7

البيانات وبناء  ▪ انتاج  البيانية من خالل تغذية  الفجوة  سّد 
 املؤشرات. 

 تحديث ُنظم الرصد وكتابة التقارير.  ▪
 جمع البيانات التفصيلية وليس فقط التجميعية. ▪

 

 االتساق األفقي للسياسات، من خالل ما يلي: -4

 التحليل املتكامل واملتناسق للسياسات.  ▪

 املؤسسات الشاملة.  ▪

 النمذجة املتكاملة.  ▪

تقدير املخاطر وتعزيز القدرة على التكيف، من خالل اعتماد   -8
 ما يلي:

 املستجيبة واملفتوحة.الحوكمة  ▪

 تقييم وإدارة املخاطر الكلية والجزئية. ▪

 التخطيط من خالل بناء السيناريوهات واختبارات االجهاد.  ▪

  UNDG, 2015املصدر: اعداد الكاتب باعتماد        

، فال يمكن العمل كلها مترابطةاملستدامة  أهداف التنمية  من جهة أخرى وبما أن  

هدف  على   ل  ، واحدتحقيق  السعي  كل  بل  هذه تحقيق  بعض  تبدو  جهة  من  االهداف. 

االقتصادية فيما بينها بين   األهدافمتكاملة بشكل واضح على غرار العالقة بين    األهداف

جهة أخرى تبدو بعض  والفقر. من  ،والعمل الالئق  ،واإلنتاجية  ،النمو االقتصادي القوي 

كون متعارضة، وقد ت  ةلعالقات املتبادلة بين األهداف والغايات ليست بسيط الترابطات وا

يستدعي   و معالجمما  املستدامات  التنمية  أهداف  لتنفيذ  وديناميكية  معقدة  ة تفاعالت 
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 األهدافاملتعلقة بقضايا البيئة واالنبعاثات واملدن وغيرها والتي تتطلب مفاضلة بينها وبين  

وفق مستويين، كما هو مبين   األهدافاالقتصادية واالجتماعية اآلنية. ويمكن تفصيل هذه  

يعمد التالي،  الشكل  حسب  إلى في  الوطنية  الخطط  في  املستدامة  التنمية  أهداف  تبني 

األ  املستوى  في  الدول  بحأولويات  االقتصادية يول  القضايا  على  الدول  بعض  تركز  ث 

دول ال، وتركز  نمًواالدول االقل   واالجتماعية ملكافحة الفقر والنمو والهياكل االنتاجية في

تحديد تنويع  على قضايا  والغنية  تقدمة  امل على  الثاني  املستوى  ويعمل  والبيئة.  االقتصاد 

بناء   النموذج التنموي من خالل بناء النموذج املتسق والبراغماتي لبعض الدول، واستكمال

أخرى  لدول  والكفؤة  الناظمة  قوي   املؤسسات  تنموي  توجه  ذات  دول  الى  والتحول 

Developmental states   (مواله أو    .(2016،  عبد  متتابع  بشكل  املستويين  تنفيذ  ويمكن 

 بشكل متواز حسب القدرات التمويلية والبشرية والفنية املتاحة للدول.

: نموذج مقترح لتبني أهداف التنمية املستدامة حسب أولويات الدول )3(رقم  شكل

 

 املصدر: اعداد الكاتب.            

تحديد النموذج التنموي واملؤسسات والسياسات الكفؤة :املستوى الثاني

لتحقيق أعلى قدر من األهداف التنموية

نموذج تنموي متسق وبراغماتي-

مؤسسات منظمة وكفؤة-

ة حسب تبني أهداف التنمية املستدامة في الخطط الوطني: املستوى األول 

أولويات الدول 

التحول والتنويع االقتصادي وقضايا البيئة لبعض الدول -

الفقر متعدد األبعاد لبعض الدول -
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 سد الفجوة التمويلية  2.4

املاليةيمثل   املوارد  تعبئة  كفاءة  واألجنبية  تعزيز  بشكل    الوطنية  أكثر  وتوجيهها 

، تحد حقيقي لكل الدول مع الخطط التنموية وأهداف التنمية املستدامةفعالية واتساق  

بما فيها الدول النفطية الغنية ذات الفوائض املالية. ويتمثل هذا التحدي املتعاظم بالنظر 

واالنتقال   عموًماتوفير تمويالت اضافية معتبرة لتمويل مكافحة التغير املناخي    إلىالحاجة    إلى

 إلىاملتعلقة بتعزيز النفاذ  االخرى التقليدية    األعباء   إلىالطاقي على وجه الخصوص باإلضافة  

والنفاذ  وتحسين جودته  التعليم   التحتية  البنى  وتوفير  للشراب   إلىوالصحة  الصالح  املاء 

النمو   لتحقيق  االنتاجية  الهياكل  وتعزيز  الضرورية  الخدمات  من  وغيرها  والكهرباء 

 االقتصادي الدائم والشامل وخلق مواطن العمل الالئق. 

العربية  أغلب  أن    إلى  وباإلضافة الدخل  الدول  ومنخفضة   عجًزاتعاني  متوسطة 

بعض الدول في العديد من الحاالت، أظهرت    اإلجماليالناتج املحلي   من  % 10يتجاوز    ا مزمنً 

في   التراجعات  إلىبالنظر  هامة  عجوزات  تحوال غير مسبوق حيث سجلت  النفطية   الهامة 

 2021حدة هذه العجوزات خالل    وقد زادت(.  6)أنظر الجدول رقم    2014منذ    أسعار النفط

 وتمثل هذه العجوزات  .  19-الدول العربية بالنظر الى تداعيات جائحة كوفيد  أغلبفي  
ً
 قيدا

 قاهر 
ً
املستدامة.   على  ا التنمية  أهداف  لتحقيق  الهادفة  أن  السياسات  أهمية ويبدو 

للموارد املالية يع السياسات املناسبة للتعبئة الفعالة  تشجاملالية الكفؤة تتضمن  السياسة  

 األمثل لها.  االستخدام  باإلضافة إلىجنبية الوطنية واأل 
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 2020-2000: عجز/فائض املوازنة كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي للفترة )6(جدول رقم  

 .2022باالعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي  املصدر: اعداد الكاتب

ضمن املوارد الوطنية في موارد دخل املالية العامة من  تجميع طرق التمويل ويمكن  

االستثمار الخاص، وضمن املوارد   إلى االقتصادية املباشرة باإلضافة    األنشطةالضرائب أو  

املباشر واملساعدات والقروض االنمائية بأنواعها وتحويالت   األجنبيجنبية في االستثمار  األ 

الشق   ويشتمل  املستهدفة    األول املهاجرين.  املالية  السياسة  املالية  من  التشريعية األطر 

للتنمية املستدامة   الفّعالوتيسير استخدامها  جنبية  واأل لتعبئة املوارد املحلية  والتنظيمية  

وتعزيز الة  سواق املالية الفعّ بما فيه املؤسسات واأل   اليتطوير النظام املباألساس من خالل  

خاصة في ضوء ضعف مستوى التطور املالي في العديد   الخدمات املالية  إلىالنفاذ  مستوى  

املالي  العمق  الى مستويات  بالنظر  التالي )خاصة  الجدول  يبين من  العربية كما  الدول  من 

 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 6.2- 5.6- 4.4- 6.5- 13.1- 15.3- 7.3- 0.4- 4.4- 0.1- 0.0 13.6 9.7 الجزائر 

 17.9- 9.0- 11.8- 14.0- 17.4- 18.3- 3.5- 8.9- 6.0- 5.1- 9.7- 2.9 7.6 البحرين 

 1.3- 0.8- 2.8- 4.5- 8.3- 15.3- 6.9- 4.2- 2.0- 1.2- 1.0- 1.2- 4.0- جيبوتي 

 7.9- 8.0- 9.4- 10.4- 12.5- 10.9- 11.3- 12.9- 10.0- 9.6- 7.4- 6.7- 1.3 مصر 

 12.8- 0.8 7.8 1.5- 14.5- 12.8- 5.6- 6.1- 4.1 4.7 4.2- 4.1 - العراق 

 8.9- 6.0- 4.7- 3.6- 3.7- 8.4- 8.5- 10.1- 14.3- 9.8- 7.8- 5.4- 4.0- األردن

 8.3- 5.0 9.2 6.3 0.3 5.6 22.4 34.1 32.4 33.3 26.0 43.3 31.6 الكويت

 3.2- 10.3- 11.2- 8.6- 8.8- 7.5- 6.2- 8.8- 8.4- 5.9- 7.5- 8.6- 24.0- لبنان

 54.5- 21.1 17.1 24.7- 78.8- 80.6- 72.1- 20.2- 28.6 17.2- 12.5 31.4 14.1 ليبيا

 2.9 2.7 3.3 0.5 0.1 2.4- 2.6- 0.7- 1.7 0.1 0.5- 3.2-  موريتانيا 

 7.6- 3.8- 3.7- 3.5- 4.8- 4.9- 5.2- 5.1- 7.2- 6.6- 4.3- 5.9- 2.1- املغرب 

 18.7- 5.6- 7.7- 12.0- 22.5- 15.6- 1.8- 3.2 4.6 9.4 5.6 12.8 13.9 عمان

 1.3 4.9 5.9 2.5- 4.8- 21.7 15.4 21.6 10.5 7.3 7.1 10.6 4.6 قطر 

 11.3- 4.5- 5.9- 9.2- 17.2- 15.8- 3.5- 5.6 11.9 11.6 4.4 18.0 3.2 السعودية

 5.9- 10.8- 7.9- 6.2- 3.9- 3.9- 4.7- 5.8- 7.4- 2.3- 0.1 1.9- 0.7- السودان

 - - - - - - - - - - 7.8- 4.4- 1.4- سوريا

 9.8- 3.9- 4.5- 6.0- 6.2- 5.2- 3.3- 7.4- 5.1- 3.4- 0.5- 2.7- 3.4- تونس 

 5.6- 0.6 1.9 1.7- 2.8- 3.4- 1.9 8.4 9.0 5.3 0.6 16.0 10.6 االمارات 

 7.7- 4.5- 2.5- 2.8- 2.1- 4.7- 2.5- 1.5- 6.3- 6.3- 2.2- - - فلسطين 

 5.2- 5.6- 7.8- 4.9- 8.5- 8.8- 4.1- 6.9- 6.3- 4.5- 4.1- 1.8- 6.1 اليمن 
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عض الدول العربية خاصة الخليجية في تطوير والنفاذ للخدمات املالية(، حيث يظهر نجاح ب 

املؤسسات واألسواق املالية على عكس عدد من الدول التي ال تزال تواجه مصاعب عديدة 

تعبئة  على  القدرة  ضعف  في  حتًما  يسهم  ما  وهو  املالية  وأسواقها  مؤسساتها  لتطوير 

 . تحفيز االستثمار املنتجو  املدخرات الوطنية واألجنبية

 ( 2017)  املالي التطور  مؤشر: (7) الجدول رقم 
 

 .2020صندوق النقد الدولي،  اعداد الكاتب باالعتماد على بيانات املصدر:   

 التطور املالي  

التطور 
 املالي 

 تطور األسواق املالية تطور املؤسسات املالية

تطور  
املؤسسات  

 املالية

العمق  
 املالي 

النفاذ إلى 
الخدمات 

 املالية

أرباح 
املؤسسات  

 املالية

تطور  
األسواق 

 املالية

العمق  
 املالي 

النفاذ إلى 
الخدمات 

 املالية

أرباح 
االسواق  

 املالية

  الواليات املتحدة االمريكية
 )متصدرة الترتيب(

0.88 0.84 0.80 0.86 0.66 0.90 0.99 0.68 1.00 

 0.15 0.84 0.60 0.54 0.86 0.38 0.20 0.48 0.52 قطر

 0.19 0.72 0.60 0.52 0.64 0.43 0.24 0.45 0.49 االمارات

 0.51 0.48 0.50 0.50 0.60 0.44 0.17 0.42 0.46 السعودية

 0.03 0.83 0.59 0.50 0.82 0.00 0.34 0.38 0.44 البحرين 

 0.07 0.50 0.22 0.27 0.72 0.40 0.43 0.54 0.41 املغرب

 0.12 0.51 0.38 0.34 0.82 0.34 0.19 0.45 0.40 عمان 

 0.30 0.12 0.39 0.28 0.82 0.46 0.23 0.51 0.40 الكويت 

 0.10 0.52 0.24 0.29 0.74 0.30 0.36 0.48 0.39 األردن

 0.05 0.02 0.18 0.09 0.86 0.46 0.28 0.54 0.32 لبنان 

 0.32 0.36 0.15 0.27 0.83 0.11 0.10 0.33 0.30 مصر

 0.11 0.01 0.09 0.07 0.79 0.36 0.20 0.45 0.26 تونس

 0.000 0.004 0.001 0.002 0.84 0.10 0.07 0.32 0.16 الجزائر

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.70 0.15 0.10 0.31 0.15 ليبيا 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.70 0.14 0.10 0.30 0.15 جيبوتي 

 0.000 0.000 0.083 0.031 0.70 0.05 0.02 0.23 0.13 اليمن 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.68 0.09 0.05 0.26 0.13 سوريا

 0.000 0.000 0.031 0.012 0.59 0.14 0.02 0.24 0.13 موريتانيا 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.61 0.06 0.04 0.22 0.11 السودان

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.22 0.06 0.05 0.11 0.06 جزر القمر
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املوارد املالية   تعظيم العائد التنموي على  إلىمن ناحية أخرى، تبدو الدول في حاجة  

البرامج   موازنات  اعتماد  من خالل  سيما  ال  لها  و واألداءاملتاحة  االنفاق  وحوكمة  ترشيد  ، 

أدوات التمويل الحديثة  والخاص واعتماد  الحكومي  ين  راكة بين القطاعوتعزيز الشالحكومي  

أن أغلب الدول العربية على غرار العديد من   إلىمن التنويه    اإلطاروال بد في هذا   خرى.  األ 

النامية   االقتراض لسد عجوزاتها في ضوء عجزها عن تغيير معادلة   إلى  كثيًرا  تلجأالدو ل 

ل التنمية وتعديل تموي  إلىهذا االقتراض ال يفض ي   التمويل، ضمن دائرة غير محمودة بما أن

 إلىمما يؤدي  عموًماالجاري  اإلنفاقتمويل  إلىولكن يذهب  ،الهياكل االنتاجية والتصديرية 

وآثاره   الدين  الحميدة  تراكم  العقد غير  العربية خالل  الدول  دين  حجم  تضاعف  )حيث 

في هذا  األخير  التنويه  الدين تقلل من  أن    إلى  اإلطار(.  وال بد من  املوارد املخصصة خدمة 

واالنفاق على التعليم   ستثماركاال   (Crowding out زاحمةوفق مفهوم امل)  ألغراض التنمية 

اإلضافية   والصحة. السيولة  توفير  مواصلة  الدائنين  مصلحة  من  يكون  الحالة  هذه  في 

ء  في الحالة الثانية يكون عبو  لتمكين املدين من الوفاء بالتزاماته الحالية وتجنب االفالس.

 الدين  
ً

انطباعً   ثقيال يعني احتمال  ويعطي  ما  املتزايدة  املستقبلية  الدين  ا عن حجم خدمة 

كبير لزيادة الضرائب والتقشف مما قد يؤدي لتثبيط االستثمار وبالتالي النمو. هذا قد يدفع 

منح   في  التفكير  إلى  الديون.االدائنين  من  جزء  هذه    عفاء  على وتبدو  املرتكزة  الفلسفة 

   مصلحة الدائنين
ً
ألن واقع الدول املدينة  على مسيرة التنمية في أغلب الدول النامية،    خطيرة

الجاري ولم تستطع التخلص من الديون ألنها استعملتها في سد عجز املوازنة    تنموًياضعيف  

  . (2021)املعهد العربي للتخطيط،    تذكر  دون آثار تنموية مستدامةوسداد الديون السابقة  

ذه االشكاليات املرتبطة بالتداين بأهمية تعزيز القدرة على تعبئة املدخرات الوطنية وتؤكد ه

النامية الدول  إلىاملباشر الداخل  األجنبيالخاصة في ضوء تزايد حجم االستثمار  واألجنبية

في    662) والتنمية  2020مليار دوالر  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤتمر  بيانات  ( 2021، حسب 

( في حين 2022، حسب بيانات البنك الدولي  2020دوالر في    مليار  539هاجرين )وتحويالت امل
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النظر   إعادة، وهو ما يستدعي على التوالي منها%  10و% 6.5تتجاوز حصة الدول العربية  ال

كذلك من التأكيد على التطور النمطي  بّد االستثمارات. وال   في سياسات جذب وتوجيه هذه

التنمية ح يرتكزيلتمويل  التنموية    ث  املراحل  ثم   األوليةفي  الدولية  واملنح  االقتراض  على 

متقدمة    إلىينتقل   تنموية  مراحل  في  الضريبية  واأل   املوارد إلى ثم املوارد  جنبية  الوطنية 

يستدعي  ،  )1(الخاصة ما  للسماح   تطوًراوهو  والتنظيمية  والتشريعية  املؤسسية  البيئة  في 

 وهي تشمل:  ( 2021عبد مواله،لألدوات التمويلية البديلة بالعمل بانسيابية )

تمتلك معظم الدول املدينة قطاعات حيث  :  Debt to Equity Swaps الديون  مبادلة ▪

للدائنين   بالسماح  الخارجي  دينها  عبء  تخفيف  في  تستغل  أن  يمكن   يفومشروعات 

نحو   على  تجارية سليمة،  على أسس  وإدارتها  املشروعات  بملكية هذه  الدولة  ُمشاركة 

في بيسمح   واملدينين  الدائنين  بين  ُمشاركة  هناك  تصبح  بحيث  الديون  عبء  تخفيف 

ا يقوم بشراء الدين تحمل امل
ً
ا ثالث

ً
خاطر. ويمكن أن تقتض ي عملية تحويل الديون طرف

املبلغ   مقابل  على  املدين  البلد  يتحصل  ثم  معين  بخصم  الصعبة  بالعملة  الدائن  من 

بالعملة املحلية بخصم أقل، وبمقابل هذا املبلغ يشتري الطرف الثالث املستثمر جزًءا  

لخصخصة أو مقابل أسهم مدرجة. كما يمكن أن  املحلية كنوع من انواع ا  األصول من  

تتم العملية دون تدخل طرف ثالث، فقط بين الدائن والدولة املستدينة بحيث يتحول 

بالتالي تتمثل عملية تحويل الدين إلى أداة ملكية )حصة في شركة أو    الدائن إلى مستثمر.

بالعملة الدين  تغيير  العملية  هذه  وتضمن  أسهم(  أو  حكومي،  إلى    مشروع  األجنبية 

التزامات مالية محددة بالعملة املحلية مقابل خصم جزء من األصل، وبذلك يعتبر الدين 

 فإن الدائن واملدين يتفقان على تحويل  
ً

مسدًدا، وفي حالة مقايضة الدين بأسهم مثال

 الدين إلى حقوق ملكية )أسهم(.  

 
(1) Financing for development, The Addis Ababa Action Agenda, 2015. 
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 :  Public Private Partnership  الخاصالشراكة بين القطاع العام والقطاع   ▪
ً
 عادة

. وتمثل أنواع والطاقة املتجددة ما تكون لتمويل مشاريع بنية تحتية أو الخدمات العامة

آلية أكثر مرونة وشفافية وكفاءة باملقارنة مع مقاربات تقليدية   بين القطاعينالشراكة  

بين   الى أهمية الشراكة  املشتريات الحكومية. وتجدر اإلشارة  أو  على غرار الخصخصة 

خالل   اليها  اللجوء  تم  التي  الخصخصة  تجارب  إلى  بالنظر  والخاص  العام  القطاعين 

اكومة من خاللها  ثمانينات وتسعينات القرن املاض ي والتي تتخلى الح اأو    كليًّ عن   جزئيًّ

في حين أن عملية الشراكة تعني احتفاظ ،  أصولها لصالح القطاع الخاص بشكل نهائي

الدولة بملكية األصول، بينما يقوم القطاع الخاص بمسئولياته في عملية البناء واإلدارة 

ا اشتقاق  تم  وقد  هذا  والصيانة.  الخدمة  تقديم  إلى  باإلضافة  من والتشغيل  لعديد 

 (BBO) العقود بين القطاعين العام والخاص على غرار عقود الشراء والبناء والتشغيل

 (BOOT) والبناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية (BOT) والبناء والتشغيل ونقل امللكية

 ...( الخBROT) والبناء والتأجير والتملك ونقل امللكية

االجتماعية ▪ القطاع   شبيهة  :Social Impact Bonds  السندات  بين  الشراكة  بآليات 

االجتماعية    ،والخاصالعام   املشاريع  ألغراض  يتمولكن  الحكومة    حيث  بين  عقد 

 أرضوالقطاع الخاص لتقديم خدمات اجتماعية وال يتم الدفع إال بعد قياس آثارها على  

 الواقع. 

شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط    حصًصاتمثل    حيث  :الصكوك اإلسالمية ▪

الصكوك هذه  وتداول  شراء  لتيسير  وذلك  خاص،  الصك  .  استثماري  يشبه  وبذلك 

الذ السهم  أصول  اإلسالمي  صافي  في  شائعة  حصة  ويمثل  متساوية  بفئات  يصدر  ي 

في تنمية االستثمارات الحقيقية التنموية عبر توفير  تساهم بفعالية  . و الشركة املساهمة

املخاطر،   ودرجة  املطلوبة،  اآلجال  حيث  من  االستثمارات،  لهذه  مالئمة  مالية  موارد 

تسهم في حشد املدخرات وتوجيه    ، على نحو ونوعية القطاعات، وطريقة التمويل املالئمة
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االستثمارات من خالل الربط املباشر بين نشاطي االدخار واالستثمار على أساس قاعدة  

الثروة   تنمية  في  وزيادة  محققة،  فعلية  إضافات  عن  الناتج  الحقيقي  والعائد  الربح 

حقيقية إنتاجية  ألنشطة  نتيجة  الفعلي،  الخضراء  والدخل  الصكوك  منها  لتمويل  ، 

 شاريع ذات العالقة بالبيئة واالقتصاد االخضر.  امل

مبني على مكافأة مادية مقابل مساهمة في مشاريع  :Crowdfunding جماعيالتمويل ال ▪

تمويل املشاريع من خالل جمع األموال من عديد كبير من املواطنين   يتم تنموية. حيث

رئيسية   ثالثة عادة من خالل اإلنترنت. هناك أسهم تمويل (  1)  للتمويل الجماعيأنواع 

في بيع حصة  التمويل املشاريع جماعي من خالل  )مقابل  الجماعي (  2،  التمويل  قروض 

تمويل جماعي مبني على املكافأة بمعنى التبرع   (3، و)عوض االقتراض من البنوك أو غيرها

 ملشروع مقابل تلقى مكافأة مادية وليست مالية.

يعتبر املغتربون مصدر تمويل هام لبعض : حيث Diaspora Bonds سندات املهاجرين ▪

من خالل تحويالتهم املنتظمة إلعالة عائالتهم أو من خالل استثماراتهم في   الدول، سواء

تحويل  وتسهم هذه السندات في  بعض القطاعات التقليدية كالعقار على سبيل املثال.  

هذه املوارد املالية إلى أداة استثمارية لتمويل التنمية بشكل منتظم وفعال ال سيما من  

وبالنظر   تخصص ايراداتها لتمويل مشاريع بعينها.خالل طرح سندات تخص املهاجرين و 

إلى الفجوة التمويلية املتعاظمة في الدول العربية من جهة، وحجم التحويالت السنوية 

في   الدول  للمهاجرين  في بعض  فاعلة  أداة  املهاجرين  سندات  تمثل  أن  يمكن  العربية، 

ر دوالر في مصر، تليها  مليا  29حشد جزء من هذه التحويالت املعتبرة التي بلغت حوالي  

، وفق بيانات البنك  وبقية الدول العربية  تليها األردن. مليار دوالر،  7املغرب ولبنان بحوالي  

 .  2020الدولي لعام 

التالي،  الشكل  في  مبين  هو  كما  مستويين،  وفق  األهداف  هذه  تفصيل  ويمكن 

امل يعمد لتعزيز قدرة  القطاع املالي بكل مكوناته  الى تمكين  املالية  األول  ؤسسات واألسواق 
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لتعبئة املدخرات الوطنية واألجنبية بكفاءة وفعالية أكبر وتوجيهها نحو الجهد التنموي، في 

حين يسعى املستوى الثاني الى تنويع األدوات املالية املعتمدة في تمويل التنمية قدر اإلمكان  

حوكم إلصدارها وتداولها من خالل اإلسراع بتوفير اإلطار التشريعي والتنظيمي الشفاف وامل

لتخفيف أعباء الدين. ويمكن تنفيذ املستويين بشكل متتابع أو بشكل متواز حسب القدرات 

 البشرية والفنية املتاحة للدول.

: نموذج مقترح لتطوير النظام املالي وسد الفجوة التمويلية)4(رقم  شكل

 

 املصدر: اعداد الكاتب.                 

 سد فجوة البيانات 3.4 

 2016في عام    األداء مؤشراتتم تصنيف  ،  أجندة التنمية املستدامةلتسهيل تنفيذ  

دولًيا واملنهجية ومعمول بها  لناحية املفاهيمية  ات واضحة من امؤشر (  1مستويات: )إلى ثالث  

الدول   )وتنتجها  )(Tier1مؤشًرا 81بانتظام  مؤشرات  2،  املفاهيمية   ةواضح(  الناحية  من 

كلي بشكل( غير االقتراضية)اعتماد األدوات املالية البديلة :املستوى الثاني

وضع خطةالتمويل البديل ضمن الخطط التنموية -

لةايجاد االطار التشريعي والتنظيمي للتمكن من اصدار وتداول األدوات املالية البدي-

تطوير كفاءة النظام املالي :املستوى األول 

لعمق املالي تعزيز االطار التشريعي والتنظيمي للمؤسسات واألسواق املالية لزيادة ا-

ئة املدخرات وتعزيز مستويات النفاذ الى الخدمات املالية بهدف تعزيز القدرة على تعب

الوطنية واألجنبية
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( مؤشرات تتطلب استكمال 3، )(Tier2مؤشًرا  57)واملنهجية ولكن الدول ال تنتجها بانتظام  

 م88املنهجية واملعايير واالختبار )
ً
زادت مؤشرات املستوى األول    2022. وفي عام  ( Tier3ؤشرا

 . (2022)وفق تحيين فبراير    90ومؤشرات املستوى الثاني الى   136الى

 وتعتبر  
ً
 عند مقارنتها  وأكثر    مؤشرات أهداف التنمية املستدامة أكثر عددا

ً
تعقيدا

صعوبات تواجه  في العالميبدو أن معظم األنظمة اإلحصائية و باألهداف اإلنمائية لأللفية. 

املستدامة، وهو ما يستدعي مواصلة عن مؤشرات أهداف التنمية  كاملة  في تقديم بيانات  

  .سد الفجوات القائمة في البياناتو عالجة الفجوات املنهجية العمل مل

إطار   لعام  "وفي  العالم  في  التنمية  البيانات من أجل حياة أفضل2021تقرير   :"  ،

عبر    للدول التي تقيم أداء النظام اإلحصائي   مؤشرات األداء اإلحصائيأطلق البنك الدولي  

) (1خمسة محاور: ) البيانات؛ )2استخدام البيانات؛  ) 3( خدمات  البيانات؛  ( 4( منتجات 

و) البيانات؛  للب الُبنى (5مصادر  الفجوات يانات.  التحتية  مستوى  التالي  الجدول  ويبين 

ال  الخصوص،  على وجه  املنخفض  الدخل  ذات  والدول   
ً
عموما العربية  الدول  في  القائمة 

والتي اإلحصائية،  املخرجات  ونوعية  التحتية  البنى  مستوى  على  إعاقة  من سيما  شأنها 

 تقييم التقدم املحرز نحو أهداف التنمية املستدامة. القدرة على 

  

https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators
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 2019: ترتيب الدول العربية وفق مؤشر "البيانات من اجل حياة أفضل" لعام )6(جدول رقم   

 Statistical Performance Indicators (worldbank.org) باعتماد املصدر: اعداد الكاتب       

البيانات  و  انتاج  كفاءة  تعزيز  متطلبات  األداءتتضمن  تبّنيضرور   وقياس ورصد    ة 

املستدامة،   التنمية  مؤشرات  من  قدر  التجميعية و أقص ى  القياس  نظم  من  االنتقال 

تعزيز القدرات الوطنية على و   املدخالت القائمة في أغلب الدول العربية اليوم املعتمدة على

البيانات التفصيلي االحصائية    من خالل تعزيز االجهزة  عموًماملختلف القطاعات    ة انتاج 

شقين املقترح في الشكل التالي والذي يضم    النموذجالوطنية املكلفة بإنتاج البيانات، وفق  

املؤشر   
 املركب

 مؤشر 
 استخدام  

 البيانات 

 مؤشر 
 خدمات  
 البيانات 

 مؤشر 
 منتجات  
 البيانات 

 مؤشر 
 مصادر  
 البيانات 

 مؤشر 
 الُبنى التحتية  

 للبيانات 
 100 80.7 77.6 92.2 100 90.1 النرويج )متصدرة الترتيب( 

 60 60.9 72.6 76.8 100 74.1 مصر 
 60 69.9 55.7 86.6 80 70.4 فلسطين 
 40 63.1 51.7 66.3 100 64.2 الكويت

 30 49.8 64.9 85.7 90 64.1 تونس 
 50 79 47.2 60.7 80 63.4 السعودية

 45 60.8 47.3 62 100 63 قطر 
 30 47.9 71.3 80.8 80 62 األردن

 65 54.2 42.2 36.9 100 59.7 االمارات 
 50 28.5 68.2 88.4 60 59 املغرب 
 40 64.2 44.1 44.4 100 58.5 عمان

 40 48.3 57.4 60.1 70 55.1 الجزائر 
 30 46.5 41.6 64.3 90 54.5 البحرين 

 30 49.4 57.4 62.6 60 51.9 لبنان
 35 25.1 47.8 62.5 70 48.1 موريتانيا 
 10 18.8 55.7 57.9 53.4 39.2 السودان

 20 20.4 37.9 25.5 80 36.8 اليمن 
 25 16.1 41.6 60.4 40 36.6 جيبوتي 
 35 22.1 62 25 30 34.8 العراق 
 25 17.7 38.1 24.8 26.6 26.5 سوريا

 20 10.8 35.6 20.6 20 21.4 ليبيا
 0 0 45.5 36 16.6 19.6 الصومال 

https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators
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الحاجيات   سد  يمكن  القصير،  املدى  على  العربية.  للدول  اإلحصائية  القدرات  لدعم 

مل املستدامةاإلحصائية  التنمية  ألهداف  األول  املستوى  املجال وهي    ؤشرات  في  البيانات 

. البيئيةو االجتماعية  املجاالت  في  ن البيانات  م  يسراأكثر  والتي تعد  االقتصادي بشكل عام  

امل استهداف  نحو  ض ي 
ُ
امل يمكن  املتوسط،  املدى  املستو على  في  البيئية  الثاني    يينؤشرات 

بين الجنسين    والثالث التعليم الجيد واملساواة    ونوعيةوبعض املؤشرات االجتماعية مثل 

 نهج وبناء القدرات وإنتاج البيانات امللتطوير  ، والتي تتطلب وضع خطة متكاملة  املؤسسات

   .التفصيلية

البيانات حيث يتم انتاجها باألساس مصادر  من ناحية أخرى يجدر النظر إلى نوعية  

نات البيا، حيث تقدم الدراسات االستقصائيةباإلضافة إلى اإلدارية باالعتماد على البيانات 

املسوحات تفوق  مزايا  عدة  ال  اإلدارية  ناحية  اإلنتاجتكلفة  من  تخفف .  وسرعة  وهكذا 

التي البيانات  األجهزة اإلحصائية مقابل  واجهها  تمن الصعوبة املتزايدة التي  البيانات اإلدارية  

ا من  عليها  الحصول  تقليل  ملستجيبين  يتم  إلى  باإلضافة  وقد  التكلفللمسوحات   تحتاجة. 

على    االستشعار عن بعدخالل   منإلى تعزيز استخدام البيانات البديلة  الدول العربية    بعض

بديلة لتكملة  الجديدة و الصادر  تسمح بتعزيز املاألساليب واألدوات التي  سبيل املثال ضمن  

 . املسوحات والبيانات اإلدارية 
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الجهاز االحصائي لسد فجوة البيانات: نموذج مقترح لترقية ( 5)رقم شكل                        

 

 املصدر: اعداد الكاتب.                      

 اخلامتة .5
الهيكلي  اإلصالح  برامج  وفشل  النامية  الدول  في  الضائعة  التنمية  عقود  أدت 

املدفوعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى اقتراح أطر تنموية متكاملة أكثر تمثلت 

. وقد تميز 2015ثم أهداف التنمية املستدامة عام    2000ة عام  في صياغة أهداف األلفي

هذا اإلطار بطابعه التخطيطي طويل املدى وتحديده ألهداف كمية ونوعية تغطي املجاالت 

عدم  الى  بالنظر  اإلطار  هذا  اكتمال  من عدم  وبالرغم  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية 

التنموي  تحديد   االقتصادي  النموذج  بتحقيق تفاصيل  الكفيلة  السياسات  نوعية  وال 

ملواجهة منضبطة وشاملة    ، اال أن هذا اإلطار يقدم استراتيجيةتمويلها  ُسبلوال    األهداف

ريتعزيز القدرة على انتاج البيانات التفصيلية وبشكل دو :املستوى الثاني

بعض على املدى املتوسط، استهداف املؤشرات البيئية في املستويين الثاني والثالث و -

املؤشرات االجتماعية النوعية

تعزيز نوعية مصادر البيانات -

تبني مؤشرات التنمية املستدامة قدر املستطاع:املستوى األول 

على املدى القصير، سد الحاجيات اإلحصائية ملؤشرات املستوى األول ألهداف التنمية-

املستدامة وهي البيانات في املجال االقتصادي واالجتماعي بشكل عام

-
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و  جهة،  من  املناخي  التغير  املؤسسات أغلب  حاجة  تحديات  من ضعف  تعاني  التي  الدول 

 واالقتصادية من جهة أخرى.  التخطيطية 

التنمية  أجندة  من  األولى  والسنوات  األلفية  أهداف  أجندة  نتائج  بينت  وقد 

أن   جوانب من    العديداملستدامة  في  حقيقية  تحديات  تواجه  تزال  ال  العربية  الدول 

تخطيطية عديدة تتمثل باألساس في الحاجة الى التطبيق السليم للتخطيط التأشيري وما 

ة على املدى الطويل وترجمتها على املديين املتوسط يتطلبه من مراعات لألهداف االستراتيجي

بين أهداف  الت  املفاضمتسق مع  بشكل  تنفيذ السياسات  والقصير باإلضافة الى صياغة و 

والبيئية واالجتماعية  االقتصادية  العربية السياسة  الدول  أن  تبين  ذلك،  إلى  باإلضافة   .

- في ظل تداعيات جائحة كوفيد  تواجه تحديات متعاظمة لتمويل جهودها التنموية ال سيما

19    
ً
وما خلفته من انكماش اقتصادي عاملي وتراجع لألسعار والتجارة العاملية. ويضاف أخيرا

إلى هذين التحديين الحاجة إلى استكمال بناء األجهزة والقدرات اإلحصائية للتمكن من انتاج 

ا املستدامة  التنمية  مؤشرات  إلنتاج  الضرورية  التفصيلية  تم  البينات  ما  لقياس  ملطلوبة 

 تحقيقه في أجندة التنمية املستدامة.  

وقد قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات ملواجهة هذه التحديات الثالثة  

أجندة التنمية املستدامة ال سيما من خالل إرساء متطلبات التخطيط   لتعظيم الفائدة من

تسقة حيث يتم التعامل مع اململة و تكااملنمائية  اإل نماذج  التأشيري الحديث القائم على ال

كل التنموي لسياق  المع مراعاة  و ،  هابين  اتجميع األهداف في وقت واحد مع مراعاة الترابط 

يه. كذلك طرحت الدراسة عدًدا من البدائل التمويلية  القائمة ف  بلد والترتيبات املؤسسية

بالتوازنات الكلية. وأخيًرا   القائمة دون املساسسد الفجوة املالية  غير االقتراضية الكفيلة ب

لقياس الفجوة البيانية الستكمال مؤشرات ا ّد س إلىاسة  املالحاجة  نبهت هذه الدراسة إلى  

ورصد   والتفصيلية  هذه التقدم  التجميعية  وتأتي  املستدامة.  التنمية  أهداف  في  املحرز 
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تقع األممية    وقياس األهدافسؤولية تنفيذ وتمويل  املجاالت الثالثة متكاملة بالنظر الى أن م

يتطلب  في كل دولة  هذا يعني أن نجاح أهداف التنمية املستدامة  ، و على عاتق الدول وحدها

 
ً
وبين    أوال بينها  بالنظر    األهدافالتوفيق  ما    إلىالوطنية،  وهو  دولة،  كل  وقدرات  أولويات 

اإلنجاز. وفي وتوفير التمويل ومتابعة  يتطلب مراجعة وتقييم الخطط والسياسات الوطنية،  

هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن الدعم املؤسس ي الذي تقدمه املؤسسات الدولية في هذه 

، وهو ما يتطلب بناء هذه االحتياجات بشكل دائم ومستدام  بسّد سمح  ي  املجاالت الثالثة ال

 مستدام. قدرات ومؤسسات وطنية قادرة على احداث التغيرات املطلوبة بشكل
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اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
                  اإعداد: د. اإبراهيم اأونور
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العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  ددات  حمحُ      -  42
                  اإعداد: د .وليد عبد مواله

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
                  اإعداد: د . بلقا�ضم العبا�ص

             د. و�ضاح رزاق

تنمويًا؟ متقدمة  بلدان  اإىل  النامية  البلدان  اأغلب  تتحول  مل  ملاذا       -  44
                  اإعداد: د . اأحمد الكواز

العربية البلدان  يف  املتعلمني  بطالة  مع�ضلة  حل  حول      -  45
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

�ضجل التطورات املوؤ�ض�ضية يف الدول العربية     -  46
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

امل�ضوؤولية االجتماعية وم�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف التنمية     -  47
                 اإعداد: د . وليد عبدمواله

البيئة اال�ضتثمارية ومعوقات منو املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة:   حالة دولة الكويت     -  48
                 اإعداد: د . ايهاب مقابله

التدريب اأثناء اخلدمة ل�ضاغلي الوظيفة العامة: درا�ضة حالة لواقع التجربة الكويتية    -  49
                 اإعداد: د . فهد الف�ضالة

التكامل االقت�ضادي: اآليات تعزيز التعاون االقت�ضادي العربي    -  50
                اإعداد: د . نواف اأبو �ضمالة

وكاالت الت�ضنيف االئتماين: عر�ص وتقييم   -  51
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ً
-  جتارب تنموية رائدة - ماليزيا منوذجا  54

                 اإعداد:  د. في�ضل املناور        د .عبداحلليم �ضاهني
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-  موؤ�ضرات تقييم االآثار االقت�ضادية واالجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة واخلدمات املقدمة لها  56
                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله

-  بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية  57
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان

-  الدور التنموي لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف �ضوء املمار�ضات الدولية الرائدة: متطلب التحول الهيكلي   58
              القت�ضادات الدول العربية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

-  التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ضاد ال�ضيا�ضي  59
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان 

-  تطّور االإنتاجية وم�ضاهمتها يف النمو االإقت�ضادي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي  60
                 اإعداد:  د. حممد لزعر

-  تطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة   61
                 اإعداد:  د. علـم الديـن بانقـا

            د. حممد عمر باطويح

-  االإ�ضالح االإداري مدخاًل لت�ضويب امل�ضار التنموي : جتارب دولية  62
                 اإعداد:  اأ. عمر مالعب

-  خماطر الهجمات االلكرتونية )ال�ضيربانية( واآثارها االقت�ضادية: درا�ضة حالة دول جمل�ص   63
            التعاون اخلليجي

                 اإعداد:  د. علم الدين بانقا

-  درا�ضة حتليلية ل�ضيا�ضات واآليات تنمية قطاع امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة:   64
               حالة اململكة االأردنية الها�ضمية

                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله

-39-



اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية: فجوة التخطيط والتمويل والبيانات

-  الدوافع واالحتياجات املهنية ح�ضب مدركات املتدربني امل�ضاركني يف الربامج التدريبية باملعهد العربي للتخطيط  65
                 اإعداد:  د. فهد الف�ضالة

-  اأهمية تطوير مناهج واأ�ضاليب التعليم والتعّلم بالن�ضبة للعملية التنموية - مع الرتكيز على منهج مونتي�ضوري  66
                 اإعداد:  اأ. نبيله بيد�ص

-  دور موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك واملوؤ�ض�ضات االإمنائية والتمويلية العربية يف احلد من الفقر متعدد    67
             االأبعاد يف الدول العربية - نظرة حتليلية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

-  موؤ�ضرات تقييم اأداء موؤ�ض�ضات التمويل االأ�ضغر: درا�ضة تطبيقية حلالة املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لالإقرا�ص     68
             والتنمية “ فاتن”

                 اإعداد:  اأ.د. اإيهاب مقابله

                              اأ. حممد عواوده

-  تقييم فعالية تطبيقات �ضيا�ضات �ضوق العمل الن�ضطة وغري الن�ضطة يف الدول العربية: اإ�ضقاطات على تداعيات  69
             اأزمة كوفيد - 19 على اأ�ضواق العمل

                 اإعداد:  د. حممد عمر باطويح

                              اأ. مرمي بوزبر

-  العدالة االجتماعية كمدخل لتحقيق التنمية: درا�ضة يف ال�ضياق العربي املقارن مع اال�ضتئنا�ص بالتجربة املاليزية  70
                 اإعداد:   اأ. اإ�ضماعيل قادير

                           

71 - The Importance of Arab Parents’ Perspective in Shaping and Developing ECE 
           Methodologies to Increase Economical Efficiency and Social Consistency: 
           The Montessori Method of Education
                      
              Issue: Nourhan Zehnie

فعالية دور �ضيا�ضات �ضوق العمل يف الدول العربية: اإ�ضقاطات على تداعيات اأزمة كوفيد - 19  -  72
                 اإعداد:   د. نواف اأبو �ضماله

االقت�ضادي الفكر  يف  والتنمية  النمو  لنظريات  التاريخي  التطور   -  73
                 اإعداد: د. عبد احلليم �ضاهني

اليابانية التجربة  على  الرتكيز  مع  العام  القطاع  يف  ال�ضاملة  اجلودة  اإدارة  تطبيق  متطلبات   -  74
                 اإعداد: اأ.د. في�ضل املناور

                             د. منى العلبان

                             اأ. عبداهلل الدويلة

االآراء الواردة يف هذا االإ�ضدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�ص عن راأي املعهد

-40-






