
التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

120

الهــدف 9: إقامــة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، 
وتحفيز التصنيع المســتدام الشامل للجميع، 

وتشجيع االبتكار

ال بّد من خطوات شــاملة للتحّول إلى التصنيع المســتدام الشــامل للجميع في المنطقة العربية، حيث ظروف التعثر 
االقتصادي، وتزايد البطالة، وضعف الكفاءة وعدم االســتدامة في اســتخدام الموارد الطبيعية. فاالحتياجات كبيرة على مســتوى 

البنى التحتية، وال ســيما في البلدان األقل نمواً. وتســّجل المنطقة أدنى مســتويات التكامل االقتصادي في العالم، وأدنى 
مســتويات االبتكار قياســاً إلى االســتثمار في البحث والتطوير وإلى إنتاجّيته. وإيالء األولوّية لالبتكار والدفع بالتكامل اإلقليمي 

وتحســين قدرة البنى التحتية على الصمود، كّلها تتطّلب تحّوالت جذرية في السياســات العامة، وأدوات واســتثمارات شــاملة، 
ُظم والســلع والمجتمعات  كما تتطّلب إرادة سياســية تلتزم بمختلف أبعاد التنمية المســتدامة وبالترابط األساســي بين النُّ

والشــعوب في جميع أنحاء المنطقة.

وقائع

االستثمار في البنى التحتية

 ُقــّدرت فــي عــام 2012 االســتثمارات الالزمــة لتشــييد بنــى 
 تحتيــة موثوقــة ومتينــة وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود فــي 

المنطقــة العربيــة بنحــو 100 مليــار دوالر1. وتتزايــد االحتياجــات 
 بفعــل تفشــي الصراعــات منــذ ذلــك الوقــت، بفعــل مــا يشــهده عدد 

 مــن البلــدان مــن تدميــر وتــرٍد فــي حالــة الطــرق والمباني 
 وشــبكات الميــاه والكهربــاء واالتصــاالت. ففــي الجمهوريــة 

 العربيــة الســورية وحدهــا، تشــير التقديــرات إلــى نحــو 
 117.7 مليــار دوالر كقيمــة للمســاكن والبنــى التحتيــة 

التــي ُدّمــرت حتــى عــام 2017 2.

تقــّل الطــرق العامــة لــكل 100,000 شــخص في 
المنطقــة عــن المتوســط العالمــي بأربــع مــّرات. 

والترابــط بيــن الســكك الحديدّيــة محــدود، وفــي 
كثيــر مــن الحــاالت، غائــب كليًا3.

ُيهــدر مــن الوقــت فــي اســتخدام الشــاحنات لنقل 
البضائــع عبــر البلــدان نحــو 57 فــي المائــة مــن 

إجمالــي وقــت كل رحلــة، بســبب المعابــر الحدودّيــة 
والمراقبــة والتفتيــش. وتترّتــب علــى هــذا الهــدر 

نفقــات إضافّيــة قدرهــا 38 فــي المائــة مــن الكلفــة 
األصلّيــة للرحلــة4.

 تســّجل المنطقــة أعلــى نســبة تلــوث بثانــي 
أكســيد الكربــون بفعــل الصناعــة التحويليــة إلــى 

 القيمــة المضافــة للصناعــة، تبلــغ أربــع مــرات 
القيمــة العالمية5.

 الصناعــة التحويلية 
%9.6 مــن الناتــج المحلي اإلجمالي 

بلغت في عام 2017 القيمة المضافة التصنيعية كحّصة من الناتج 
المحلي اإلجمالي 9.6 في المائة، وهي ثاني أدنى قيمة مقارنة 

بمتوسط عالمي قدره 16.4 في المائة، وتراوحت بين 0.87 في المائة 
في العراق و15.65 في المائة في تونس6.

شكّلت في عام 2017 القوى العاملة في الصناعة 
التحويلية في المنطقة 10.18 في المائة من مجموع 

القوى العاملة7.

تضاعفت في المنطقة، منذ عام 2013، نسبة اإلنفاق 
المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي، ومع ذلك، ال يزال هذا اإلنفاق أقل 
من المتوسط العالمي بنحو 60 في المائة، مسجاًل 

فوارق كبيرة بين مجموعات البلدان8.

يبلــغ متوســط العامليــن فــي مجــال البحــث بمكافــئ 
الــدوام الكامــل 744 باحثــًا لكل مليون نســمة في 

المنطقــة، أي أقــل بنحــو 60 فــي المائــة من المتوســط 
 العالمــي البالــغ 1,267 باحثــًا9. وتحــّل فــي الصدارة 

 مــن حيــث عــدد العامليــن فــي البحث اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بيــن بلــدان مجلــس التعاون 

الخليجــي، والمغــرب وتونــس بيــن بلــدان المغرب 
 العربــي10. ونســبة العامــالت في مجــال البحث 

مرتفعــة فــي بعــض البلــدان، مثــل البحرين حيــث بلغت 
 41 فــي المائــة ومصــر حيــث بلغــت 43 فــي المائة في 

عــام 2013 11.
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

الصناعة التكنولوجية المتقدمة

بلغــت نســبة القيمــة المضافــة للصناعة التكنولوجية المتوســطة 
 والمتقدمــة فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي 33.7 في المائة 

 في عام 2016، أي أكثر من ضعف النســبة في بلدان المشــرق العربي 
)15 فــي المائــة( والمغــرب العربــي )9.9 فــي المائــة(. وتصــّدرت قطر 

المنطقــة بنســبة 66.9 فــي المائــة متجاوزًة المتوســط العالمي البالغ 
45.6 فــي المائة13. 

يتجاوز معّدل تغطية شبكة الهاتف المحمول في 
المنطقة المتوسط العالمي، وتوشك بلدان مجلس 

التعاون الخليجي أن تبلغ مقصد عام 2020 فتشمل 
جميع السكان بشبكة الجيل الثاني للهاتف المحمول 

على األقل. لكّن البلدان العربية األقل نموًا ال تزال 
متأخرة جدًا على هذا المسار16.

بلغت معّدالت انتشار الهواتف المحمولة في المنطقة 
نقطة تشبع قدرها 100.2 لكل 100 نسمة في 

عام 2018. وبين عامي 2010 و2018، ازداد عدد 
االشتراكات المفّعلة في النطاق العريض على الهواتف 

المحمولة ثماني مّرات تقريبًا، ليصل إلى 60.2 لكل 
100 نسمة. غير أّن نسبة األفراد الذين يستخدمون 

اإلنترنت ال تزال في حدود 50 في المائة17. 

تشير البيانات، حيثما توفرت عن البلدان المتوسطة 
والمنخفضة الدخل في المنطقة، إلى أّن احتماالت 

استخدام النساء لإلنترنت على األجهزة المحمولة أقّل 

بنسبة 20 في المائة من الرجال14. يقّل عدد النساء والفتيات اللواتي 
يستخدمن اإلنترنت عن عدد الرجال والفتيان في جميع البلدان 

العربية باستثناء قطر15.

ال تتجاوز نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي يمكنها 
الحصول على قرض أو خط ائتمان 16 في المائة، وهي 
نسبة أقل بكثير مما هي عليه في سائر مناطق العالم12. $

قياس الهدف 9 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 10 من 12 مؤشرًا، وعن جميع المقاصد الثمانية 
للهدف 9. 

رغم توفر بيانات وافية نسبيًا عن المؤشرات العالمية للهدف 9، تبقى 
تحديات ال بّد من مواجهتها لتمكين واضعي السياسات من توجيه 
التقّدم على نحو أفضل على مسار تحقيق جميع أبعاد هذا الهدف:

يتنــاول الهــدف 9 البنــى التحتيــة على مســتوى الهدف والمقاصد 	 
)9-1، و9-4، و9-أ(، أمــا علــى مســتوى المؤشــرات، فيرّكــز حصرًا 
علــى النقــل. ولإلحاطــة بــدور البنــى التحتيــة فــي التنميــة، ال بّد 

مــن النظــر إلــى الجوانــب التــي تغّطيها أهداف أخرى، بما في 
ذلــك البنــى التحتيــة الصحيــة )الهدف 3(، والبنــى التحتية للمياه 

 )الهــدف 6(، والبنــى التحتيــة للطاقــة )الهــدف 7(، والبنــى 
 التحتيــة المالئمــة للطــاّلب ذوي اإلعاقــة )الهــدف 4(. ولــم 
يظهــر دور البنــى التحتيــة كعنصــر أساســي فــي اإلنتاجيــة 

االقتصاديــة المســتدامة )الهــدف 8(.

ترّكــز مؤشــرات المقصــد 9-1 علــى اســتخدام البنــى التحتيــة 	 
 للنقــل وتيّســر كلفتهــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا، مــن دون 
قيــاس جودتهــا أو موثوقيتهــا أو اســتدامتها أو منعتهــا. 

وال تتيــح المؤشــرات إمكانيــة تقييــم تضــّرر البنــى التحتيــة 

 والخســائر التــي تتكّبدهــا بفعــل الكــوارث، أو تقييــم منعتهــا 
الكوارث. إزاء 

ينحصر تركيز المؤشرات المتصلة بالبحث والتطوير بالمدخالت 	 
مثل التمويل والعاملين. ومن المفيد أيضًا تناول مؤشرات من 

النواتج، مثل أعداد براءات االختراع والمقاالت المنشورة، لتقييم 
أثر االبتكار على الصعيد الوطني واإلقليمي وحتى العالمي. 

الهدف 9

تغطية المؤشرات
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يصّنــف التحليــل مــن منظــور قضايــا الجنســين مؤشــرات الهــدف 	 
9 علــى أنهــا "غيــر متخّصصــة حســب الجنــس" أو "غيــر مراعيــة 

العتبــارات الجنســين"18. لكــّن البيانــات المفّصلــة حســب الجنــس 
ضرورّيــة لرســم صــورة شــاملة عــن أثــر الهــدف 9 ودوره فــي 

المنطقــة العربيــة، وهــي مفيــدة فــي قيــاس المؤشــر 2-2-9 
بشــأن القــوى العاملــة فــي الصناعــة التحويلّيــة كنســبة مــن 
 مجمــوع القــوى العاملــة، والمؤشــر 9-5-2 بشــأن العامليــن 

فــي مجــال البحث. 

تعود البنى التحتية المحّسنة، بما في ذلك خدمات نقل أكثر أمانًا، 
وخدمات مياه وصرف صحي معّززة، ومدارس ومستشفيات أفضل، 

بفائدة كبيرة على الجميع. وهذه التحسينات هي في حاالت كثيرة 
غاية في األهمّية للوصول إلى السكان المهّمشين، كالنساء والفتيات، 
وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقراء، بما في ذلك من هم 

في المناطق النائية، والحد من عرضتهم للمخاطر.

العوائق الرئيسية أمام إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 
المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار في المنطقة العربية

في بلدان مجلس التعاون الخليجي مستويات أعلى من االستثمار، 
ومع ذلك في المنطقة العربية عمومًا طلٌب كبير على البنى التحتية 

الجديدة والمحّدثة نظرًا إلى الزيادة في النمو السكاني والتوّسع 
العمراني، والتفاقم في عدم المساواة )الهدف 10(. وتطرح األحياء 
الفقيرة الحضرية تحديًا كبيرًا في مدن كثيرة، ويسهم ضعف البنى 

التحتية في تهميش مجتمعات حضرية وريفية كاملة تفتقر إلى 
إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية، 

وتكافح في ظّل تقّطع الكهرباء )األهداف 6، و7، و11(. وفي ظل هذه 
الظروف يتفاقم أثر الفقر وتتدهور صحة اإلنسان وتتأثر خدمات 
الرعاية الصحية في توفرها ونوعّيتها )الهدفان 1 و3(. ومع سوء 

خدمات النقل وانعدام األمن في الوصول إلى مصادر الطاقة أو 
شبكات االتصاالت تصعب ريادة األعمال وتأمين سبل العيش، وتقّل 

فرص الحصول على عمل وااللتحاق بالدراسة في بعض المناطق، وال 
سيما بالنسبة إلى الفتيات والنساء )األهداف 4، و5، و8(. 

االبتكار أساسي لتتحّول المنطقة إلى مزيد من التصنيع الشامل 
والمستدام. ومع ذلك، ال تزال الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية 

مجّزأة. وال بّد من حلول مبتكرة في جميع أنحاء المنطقة لسد 
الثغرات من حيث االستدامة، بما في ذلك زيادة الكفاءة واإلنتاجية 

في استخدام األراضي والمياه، والحد من فقد األغذية وهدرها 
)األهداف 6، و15، و2(. وينبغي أن يبلغ االستثمار في البحث 

والتطوير المستويات الالزمة لتعزيز الترابط بين العلم والسياسات، 
وبناء قدرات عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل واستيعابهم 

في القوى العاملة )األهداف 4، و8، و17(. وال يزال المجال سانحًا 
للمزيد من العمل لتوجيه االبتكار نحو تعزيز خطوط الدفاع ضد تغّير 

المناخ، بالنظر إلى قابلّية تضّرر المنطقة من ارتفاع درجات الحرارة 
والتصّحر وتفاقم التلوث )الهدفان 12 و13(.

ويعزز كل عنصر من العناصر الثالثة للهدف 9، أي البنى التحتية 
القادرة على الصمود والتصنيع المستدام واالبتكار، العنصر اآلخر. 

فالبنى التحتية القادرة على الصمود ضرورّية للتصنيع المستدام، 
وهذا التصنيع بدوره يحّفز االستثمار في البنى التحتية. وكذلك 

يمكن لالستثمار في االبتكار والبحث أن يحّسن البنى التحتية 
والتصنيع، غير أنه يعتمد على توفر بنى تحتية قادرة على الصمود. 

ويزداد االبتكار عندما تكون الصناعة قوية وتوفر الحوافز. لكّن 
أداء القطاع الخاص، بما يملكه من إمكانات لدفع الصناعة واالبتكار 

واالستثمار في البنى التحتية، ال يزال متفاوتًا في المنطقة.

وبسبب بطء النمو االقتصادي وانخفاض اإلنتاجية وارتفاع معّدالت 
البطالة واالعتماد على النفط والريع، تتأّخر المنطقة في معظم 

مقاصد الهدف 9. وتواجه مجموعتان من البلدان تحديات إضافية 

تســّبب التفاوتــات فــي البنــى التحتيــة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت بيــن مجموعــات البلدان مشــاكل تتعّلق بســهولة االّتصال 

وســرعته، فضاًل عن ارتفاع كلفته. وتســَجل في بلدين من بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي، همــا اإلمارات العربيــة المتحدة وقطر، 

أعلــى نســبة انتشــار لتكنولوجيــات "األليــاف الضوئية إلى المنزل أو 
المبنــى"، التــي تتيــح خدمــات اإلنترنت العريضــة النطاق والعالية 

الســرعة. فــي حيــن أّن البلــدان العربيــة األقل نمــوًا متأّخرة كثيرًا في 
شــبكات الهاتــف الثابت والمحمول.

 .ESCWA, 2019a :المصــدر

المقصد 9-ج تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص 

 الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل 
البلدان نموًا

 يتضّمن الهدف 9 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020
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خاصة بهما. ففي حين استثمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي 
كثيرًا في تحسين البنى التحتية وامتلكت أنظمة متطّورة للغاية، 
فإّنها تسّجل أعلى نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة 

من القيمة المضافة الصناعية التحويلية في العالم، ما يقّوض شرط 

االستدامة المالزم للهدف 9 وخّطة عام 2030 ككل. والبلدان األقل 
نموًا متأخرة كثيرًا عن غيرها من حيث مستويات التصنيع وقدرتها 
على تمويل البنى التحتية الضرورّية واالستثمار فيها، بما في ذلك 

تلك المخّصصة للخدمات األساسية.
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أخفقت السياسات المتعّلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار في 
الدول العربية في تحفيز إنتاج المعرفة بفعالية أو إضافة قيمة إلى 

المنتجات والخدمات، وذلك ألنها ترّكز على توسيع البحث والتطوير 
من دون إشراك مجتمع األعمال. وتفتقر جامعات عربية عديدة إلى 
التوّجه البحثي، وتتراوح نسبة النشاط البحثي الذي يقوم به أفراد 

هيئة التدريس في الجامعات العامة ومعظم الجامعات الخاصة بين 
5 و10 في المائة من إجمالي المهام األكاديمية، مقارنة بنسبة تتراوح 

بين 35 و50 في المائة في الجامعات األوروبية واألمريكية.

يظهــر ضعــف التكامــل اإلقليمــي في أوجه التفــاوت الكبيرة التي 
تنطــوي عليهــا المتوســطات اإلقليميــة المنخفضة أصــاًل للبنى التحتية. 

فمثــاًل، عنــد النظــر فــي حجــم الشــحنات المنقولة برًا، تتراوح أرقام 
البلــدان بيــن 840 ألــف طن-كلــم فــي جزر القمــر ومليار طن-كلم في 

جيبوتــي و116 مليــار طن-كلــم فــي المملكة العربية الســعودية. 

 .UNESCO, 2015b :المصــدر .United Nations Statistics Division, 2019a المصدر: اإلسكوا باالستناد إلى

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 9 في المنطقة العربية

البنية االقتصادية وهيمنة القطاعات المنخفضة اإلنتاجية

عمدت البلدان الغنّية بالنفط كما الفقيرة به إلى التنويع االقتصادي، غير أنها لم تتح بذلك ما يكفي من فرص العمل الالئق. ولم يكن 
مــن تغّيــر يذكــر فــي إنتاجيــة العمــل. كمــا اتســم النمــو االقتصــادي بالبــطء أو الركــود أو التراجع، ولم ُتوّزع الفوائد بالتســاوي.

ال تتجاوز القيمة المضافة الصناعية 9.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهي حاليًا ثاني أدنى قيمة في العالم، حيث 
المتوسط 16.4 في المائة19. وال تزال الحكومات )الخدمات غير السوقّية( المشّغل األكبر في المنطقة، يليها القطاع الزراعي في 

البلدان غير المصّدرة للنفط، والخدمات السوقّية في البلدان المصّدرة للنفط. 

وال تزال إمكانات القطاع الخاص قاصرة على مستوى تحفيز الصناعة والبنى التحتية واالبتكار، واالستثمار في هذه المجاالت، 
وفي دفع المنطقة قدمًا في مجال التكنولوجيا، رغم عدد من المحاوالت الناجحة في قطاعي الطاقة والمياه في البلدان الغنّية 

بالنفط مثاًل20. وفي بعض البلدان، يجعل قرب كيانات القطاع الخاص من الشخصّيات العامة في الحكومة دور هذه األخيرة أقل 
وضوحًا، فيغدو من الصعب وضع الضوابط التنظيمية أو إنفاذها، وضمان أن تّتسم مبادرات األعمال التجارية باالستدامة والمنعة. 
وعندما تكون بيئة األعمال متثاقلة ومتقادمة، تعجز عن جذب أو تيسير أنشطة القطاع الخاص أو الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص أو عن تحسين القدرة التنافسّية. 

ضعف االلتزام بالتكامل االقتصادي على مستويات متعددة

تدّل البنى التحتية القادرة على الصمود والتصنيع المستدام واالستثمار في االبتكار على مدى االنخراط في االقتصادات اإلقليمية 
والعالمية وفي الثورة الصناعية الرابعة. والتكامل اإلقليمي، الذي ُيقّدر بحجم التبادل التجاري بين البلدان العربية، هو األضعف 

في العالم. فال يزال يتعّين على المنطقة أن تتخذ خطوات ملموسة لتنسيق الضوابط التنظيمية، وإعطاء األولوّية لسالسل القيمة 
اإلقليمية، أو دعم قيام سوق مشتركة وعملة موّحدة. وتؤّثر هذه اإلجراءات وغيرها في مسارات التنمية اإلقليمية والوطنية.

ومع أن بعض البلدان العربية شّقت طرقًا سريعة عالية الجودة بين المدن الكبرى، تبقى كثافة الطرق المعّبدة في المنطقة منخفضة21. 
ويقّوض ضعف تكامل البنى التحتية في المنطقة، بما فيها تلك المخّصصة للنقل والطاقة واللوجستيات، التكامل االقتصادي اإلقليمي. 

وتعّرض التوترات السياسية بين البلدان حركة السلع والخدمات لمزيد من المخاطر وتعوق التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي.

الفجوة بين البحوث واالحتياجات التنموّية

ال يزال أداء المنطقة، مقارنة بسائر مناطق العالم، ضعيفًا في الربط بين اإلنفاق على البحث والتطوير ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
وتسخير االبتكار إليجاد فرص عمل وتحسين الصناعات والخدمات. فرغم الجهود الواعدة لحفز البحث والتطوير واالبتكار في عّدة 

بلدان، يبقى الترابط بين المجال األكاديمي والعلوم والصناعة ضعيفًا بفعل القيود على الحرّية والتمويل في الوسط األكاديمي. كما 
أّن التعليم، وال سيما التعليم الرسمي، في حالته الراهنة ال يساعد على التحّول نحو االبتكار في البحث والصناعة. ال بّد إذًا من دمج 

أولوّيات البحث والتطوير في إصالح النظام التعليمي لتشجيع اإلبداع واالبتكار، وإزالة القيود عن البحث عن المعرفة. 

ومــا هــو ســاٍر مــن اســتراتيجيات البحــث والتطويــر هــو إمــا محــدود بجــدول زمني قصير األمد، أو غير شــامل يقتصر على قطاعات 
محددة، وال ترّكز هذه االستراتيجيات على تحديد مجاالت التخصص واالحتياجات في البلدان. والتعاون بين الباحثين محدود 
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 علــى الرغــم مــن مجــاالت البحــث المشــتركة مثــل الطاقــة الشمســّية المتجــددة. وفي حين ارتفع معّدل النشــر العلمي بين عامي 
 2005 و2014، مســجاًل زيادة بارزة في قطر ومصر والمملكة العربية الســعودية، يقتصر إســهام المنطقة في المنشــورات العالمية 

على 2.4 في المائة22. وفي عام 2013، لم تتجاوز حّصة الدول العربية من البراءات المقّدمة على الصعيد العالمي 0.2 في المائة23.

السياسات الصناعية والتجارية غير المالئمة

تعاني الصناعات الصغيرة الحجم من بيئة تنظيمّية تفتقر إلى الفعالية والقدرة على المؤازرة، وتواجه قيودًا على االستثمارات الخاصة 
وصعوبات في الحصول على التمويل، وال سيما االئتمان. ومن بين البلدان العربية، قد تكون في اإلمارات العربية المتحدة البيئة األكثر 

مالءمة لمزاولة األعمال التجارية، وقد حّلت في المرتبة الحادية عشرة عالميًا في عام 2019. ويحّل 17 بلدًا عربيًا آخر دون المرتبة ستين. 
أما الجمهورية العربية السورية، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن، فهي من البلدان األكثر صعوبة عالميًا في مزاولة األعمال التجارية24.

ويصعب كثيرًا الحصول على االئتمان في المنطقة التي تسجل أكبر فجوة في العالم، تضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام 
تحديات كبيرة. ففي حين تمّثل هذه المؤسسات نحو 96 في المائة من الشركات المسّجلة وتضم قرابة نصف القوى العاملة، 
تستفيد من 7 في المائة فقط من مجموع اإلقراض المصرفي، وهو أدنى مستوى في العالم25. كما أن إمكانية الحصول على 

الخدمات المالية األخرى مثل األسهم وتكنولوجيا الخدمات المالية محدودة26. وقد حّقق بعض البلدان تقّدمًا، فقد بلغت نسبة 
الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان 48 في المائة في المغرب و40 في المائة في تونس و38 في المائة في 

لبنان، مقابل 4 في المائة في مصر و13 في المائة في األردن. وينجم الفرق عن خيارات السياسات المحددة األهداف التي تدعمها 
 المصارف المركزية27. وفي البلدان العربية أيضًا أكبر فجوة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية الرسمّية، فيملك 

52 في المائة من الرجال حسابًا لدى مصرف أو مقّدم خدمات مالية متنقلة، مقابل 35 في المائة فقط من النساء28.

وتتزايد مجّمعات األعمال والحاضنات والمسّرعات وأنواع مختلفة من رؤوس األموال المجازفة وال سيما في مجموعتي المشرق 
العربي والمغرب العربي. لكّن رؤوس األموال المجازفة ترّكز على التمويل األّولي للشركات الناشئة، وهي عمليات التمويل األصغر، 

أو على استحواذ األسهم الخاصة، وهي عمليات التمويل األكبر، مستثنيًة بذلك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة29.  

الصراعات

تؤدي الصراعات إلى تعّطل ُنُظم البحث والتطوير، وتدمير البنى التحتية، وتعثر التصنيع. ففي اليمن، أّدى التدمير المنهجي 
للبنى التحتية الحيوّية والحصار إلى تفشي المجاعة وانتشار األوبئة. وفي الجمهورية العربية السورية، دّمرت الصراعات مناطق 

صناعية رئيسية، فهدمت نسبة 70 في المائة من المباني الصناعية في حلب التي كانت مركزًا لتصنيع األدوية والمنسوجات 
والمالبس والمواد الكيميائّية، ولتجهيز المنتجات الزراعية30. وفي السنوات األخيرة، طاولت أعمال التخريب والهجمات اإلرهابّية 

البنى التحتية للطاقة في الجمهورية العربية السورية، والعراق، وليبيا، ومصر، واليمن31. 

وتمّثل الصراعات عائقًا كبيرًا أمام التكامل اإلقليمي، بما لها من تداعيات على البلدان المجاورة. ففي ظل األزمات وعدم استقرار 
األوضاع األمنّية، يزداد التخّوف من إمكانية عبور الحدود البرّية. وينتج من إغالق هذه الحدود آثار مباشرة وغير مباشرة على 

األنشطة االقتصادية وحركة السلع، كما يترّتب على إيجاد طرق بديلة لتصدير السلع عن طريق النقل البحري والشحن الجّوي أعباء 
مالية ولوجستية تقع على عاتق المنتجين والحكومات.

عرضة لإلهمال
فــي غيــاب التحســينات فــي البنــى التحتيــة والترابطيــة، تواجه 

المجتمعــات فــي المناطق الريفية والمســتوطنات البشــرية 
العشــوائية صعوبــة فــي الحصــول علــى المعلومات وعلى الخدمات 

األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمياه والصرف الصحي. 
وهنــاك فــوارق ملحوظــة بيــن المناطــق الحضرية والريفية فــي معظم 

البلــدان العربيــة، وال ســيما البلــدان األقــل نمــوًا، في نوعيــة البنى 
التحتيــة وتوفرهــا وفــي الربــط في مــا بينها.

وال يزال حضور المرأة قلياًل في القوى العاملة في قطاعات العلوم 
والتكنولوجيا، على الرغم من ارتفاع عدد الخريجات من هذه 

ُيظهر اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان مجلس التعاون الخليجي تقّدمًا سريعًا، إذ تحّل اإلمارات العربية المتحدة وقطر بين أّول 
عشرة بلدان عالميًا من حيث استيعاب التكنولوجيا. ويحرز المشرق العربي والمغرب العربي أيضًا تقّدمًا، لكّن التقّدم أبطأ بكثير في البلدان األقل نموًا. 

وعلى الصعيد اإلقليمي، البلدان العربية هي في الغالب مستهلكة للتكنولوجيا ومستوردة لها، وقلياًل ما تكّيفها لتالئم االحتياجات المحلية وتراعي 
مقّومات التنمية المستدامة الشاملة. ومن دون تكييف التكنولوجيا وتطوير المحتوى الرقمي الذي يسترشد بالبحوث ويتمحور حول االحتياجات، ُتفقد 

الفوائد التي يمكن أن تعود بها التكنولوجيا على التنمية. وتطال أوجه القصور القطاعات اإلنتاجية، والرعاية االجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، 
وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة الدقيقة، والحد من مخاطر الكوارث، وغيرها من المجاالت.

.World Economic Forum, 2018 :المصــدر
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التخصصات. واألهم من ذلك أّن تغّير متطّلبات العمل في الصناعة 
وزيادة األتمتة سيؤّثران في وظائف المهارات المنخفضة، حيث 
يعمل عدد كبير من النساء. ومن شأن تزايد الطلب على مستوى 

أعلى من المهارات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات أن يساعد على سد الفجوة.

وتتأّثر بعض المجموعات بالفجوات الرقمية، بين المناطق الحضرية 
والريفية، بين الرجال والنساء، بين الفئات العمرية المختلفة، وكذلك 
بين األغنياء والفقراء. ولن تتاح لألشخاص الُمهَملين رقميًا إمكانية 
الحصول على الخدمات اإللكترونّية والمعلومات وغيرها من فوائد 

التكنولوجيا. وال ُتصنف بعد بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
حسب الفئات السكانية، على الرغم من الجهود الجارية والتي ُبذلت 

في اآلونة األخيرة لوضع بيانات مفّصلة حسب الجنس في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومع إحراز الحكومات والصناعات 

تقّدمًا في مجال التكنولوجيا، ستحتاج المجموعات التي تقع حاليًا 
على الجانب المتعّثر من الفجوة الرقمّية إلى برامج بناء قدرات 
مصّممة خصيصًا لها، وإلى ُنهج مدروسة وتدريجية لضمان عدم 
تهميشها بالكامل كفئات منتجة ومستهلكة للمنتجات والخدمات.

ويطال اإلهمال على مسار الهدف 9 كثيرين في البلدان األقل نموًا. 
ففي ظل القيود الهيكلية والمالية يصعب على هذه البلدان االستثمار 
في البنى التحتية أو مواكبة التكنولوجيا. وفي حين أن الوصول إلى 

الطاقة الكهربائية شبه شامل في عدد من بلدان المنطقة، ال يتجاوز 
50 في المائة في البلدان األقل نموًا و38 في المائة في السودان 

و30 فــي المائــة فــي الصومــال. وتتوفــر عّدة ُنُظم دون إقليمية للربط 
الكهربائي في المشرق العربي والمغرب العربي وفي بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، لكّنها لألسف تغفل البلدان األقل نموًا، فتفوتها 

فرصة الحصول على طاقة كهربائّية آمنة وفعالة بكلفة ميّسرة، 
والحصول على طاقة نظيفة، وزيادة فرص العمل32. وتبرز تحديات 
أيضًا في جعل التكنولوجيات متاحة بأسعار معقولة للمستخدمين. 

ويقّل متوسط مجموع التدّفقات الرسمّية المخّصصة للبنى التحتية 
)المؤشر 9-أ-1( في البلدان األقل نموًا كثيرًا عما هو عليه في المشرق 

العربي والمغرب العربي.

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 9

اتخاذ خطوات جادة لتحقيق التكامل االقتصادي: . 1

إنعاش االلتزام بالتكامل اإلقليمي، ومواءمة خطط التنمية الوطنية 	 
والجهود الرامية إلى مواءمة التنظيمات عبر الحدود، وتبسيط 
ُظم اللوجستية والجمركية، وتيسير حركة األشخاص والسلع. النُّ

وضع ُنظم نقل متعددة األنماط وإنشاء شبكات كهربائّية إقليمية 	 
وتركيب بنية إقليمية لإلنترنت )العمود الفقري اإلقليمي ونقاط 

التبادل( تربط البلدان العربية إقليميًا وبشبكات عالمية.

التحّول من التصنيع القطاعي إلى السياسات . 2
الصناعية المتكاملة والمستدامة: 

االستثمار في االقتصاد واإلنتاج الدائريين، واالنتقال بالتصنيع إلى 	 
دورة حميدة تحّركها الصناعة الخضراء والتكنولوجيات النظيفة. 

إعطاء األولوّية الستهالك السلع البيئية بكفاءة للحد من النفايات 	 
وإعادة تدويرها.

االستثمار في بناء المهارات الالزمة للصناعات الجديدة، وتجّنب 	 
التراجع المبكر عن التصنيع والتعويض عن الخسائر المحتملة في 

فرص العمل بسبب األتمتة.

وضــع أدوات لدعــم اإلنتــاج الصناعــي اآلمــن بيئيــًا، مثــل 	 
المشــتريات العامــة، واإلعفــاءات الضريبّيــة، والتعريفــات 
والرســوم، وعملّيــات الشــراء المراعيــة للبيئــة، والخطــط 

التجاريــة33.

 تحســين بيئــة العمــل بمــا يســّهل مســاهمة القطــاع الخــاص 	 
فــي الصناعــة والبنــى التحتيــة واالبتــكار، بمــا فــي ذلــك مــن 

خــالل األطــر التنظيميــة والتشــريعية لتيســير االســتثمار 
وإقامة الشــراكات.

استحداث آليات االمتثال الالزمة لكيانات القطاع الخاص أو 	 
تعزيز القائم منها بهدف تحسين االستدامة والمنعة، وتوليد 

فرص العمل الالئق.

 وضع أطــر مّتســقة للسياســات العامة . 3
 بشــأن العلــم والتكنولوجيــا واالبتكار 

وتفعيلهــا: 

 وضــع خّطــة عمــل للتدّخــالت التنظيميــة والحوافز وإشــراك 	 
 أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، وتعزيــز دور النســاء والشــباب 

 فــي البحــث والتطويــر كمــا فــي العلــوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيات.

وفقــًا ألحــدث البيانــات المتوفــرة، ال تتجاوز نســبة النســاء من مجموع 
العامليــن فــي الصناعــة 2.2 فــي المائــة في المملكة العربية الســعودية 

و4.2 فــي المائــة فــي الكويــت. وتصل هذه النســبة إلى 23.6 في 
المائــة فــي الجزائــر و33.1 فــي المائــة في تونس. وفي 10 بلدان 

عربيــة، تتــراوح نســبة النســاء اللواتــي أكملن التعليــم العالي في العلوم 
والهندســة والزراعــة بيــن 34 و57 في المائة.

.UNESCO, 2015b; ILO, 2019 :المصــدر
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تحديد التدّخالت المناسبة إلرشاد خطط البحوث المستقبلية.	 

تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة لدعم الصناعة والتعاون 	 
في ما بين بلدان الجنوب وتسهيل نقل التكنولوجيا.

دمج العلم والتكنولوجيا واالبتكار في خطط التنمية الوطنية، 	 
ورصد التنفيذ والتقّدم الُمحرز من خالل مؤشرات محددة.

استحداث آليات لتعزيز الربط بين العلوم والسياسات على 	 
المستويات الحكومية كاّفة، بما في ذلك الهيئات التشريعّية، 

واستحداث قوانين الوصول إلى المعلومات وإنفاذها.

دعم المنتديات اإلقليمية لتبادل المعارف بين أصحاب المصلحة 	 
لتوطيد إمكانات الثورة الصناعية الرابعة )الترابط، واألتمتة، 

وتلقين اآللة، والبيانات الفورية(، وتصميم برامج التدريب الالزمة. 

االبتكار: . 4

 تعزيــز االبتــكار مــع التركيــز علــى البحــوث فــي مختلــف 	 
القطاعــات والتخصصات.

 تهيئة بيئة مؤاتية وتحسين منظومات االبتكار، وتشجيع 	 
ريادة األعمال وتيسير تكوين الشركات الناشئة.

 زيادة إمكانية الحصول على االئتمان والخدمات المالية، 	 
وال سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.

 تعزيــز التعــاون فــي مــا بيــن البلــدان فــي مجــال البحث 	 
 والتطويــر، ومواءمــة تبــادل المعــارف والخبــرات وتبســيطها

  فــي مــا بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث، ودعــم برامج 
البحــوث اإلقليميــة. 

مقاصد الهدف 9 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 1-9
إقامة بنــى تحتية جيدة النوعية وموثوقة 

ومســتدامة وقادرة على الصمود، بما في 
ذلك البنــى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، 
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنســان، مع 

التركيز على تيســير ســبل استفادة الجميع منها 
بتكلفة ميســورة وعلى قدم المساواة

 1-1-9
نسبة ســكان الريف الذين يعيشون على بعد 

كيلومتريــن من طريق صالحة لالســتعمال 
فــي جميع الفصول

 2-1-9
عدد الركاب وحجم الشــحنات، بحســب 

النقل* وسيلة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 عدد الركاب بالنقل البّري والنقل بالســكك الحديدّية 
)مليار مسافر-كلم(

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

البلدان.  لجميع 
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

النقل بالسكك الحديدّية النقل البّري

 2-9
تعزيز التصنيع الشــامل للجميع والمستدام، 

وتحقيــق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في 
حّصة الصناعــة في العمالة وفي الناتج المحلي 
اإلجمالي، بما يتماشــى مع الظروف الوطنية، 

ومضاعفــة حّصتها في أقل البلدان نمواً

 1-2-9
القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج 

المحلــي اإلجمالي للفرد **

 2-2-9
العمالة في الصناعة التحويلية كنســبة من 

مجموع العمالة**

الشــكل 2 حجم الشــحنات المنقولة بالنقل البّري والسكك 
الحديدّية )مليار طن-كلم(

الشــكل 3 القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )بالنســبة المئوية(

الشــكل 4 العمالة في الصناعة التحويلية كنســبة من مجموع 
العمالة )بالنسبة المئوية(

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

لجميع البلدان.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات لعام 2017 حسب الناتج المحلي 
اإلجمالي بالدوالر باألسعار الثابتة لعام 2010 )القاسم(، مأخوذة من 

مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 لـ19 بلداً عربياً. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات لعام 2017 حسب الناتج المحلي 
اإلجمالي بالدوالر باألسعار الثابتة لعام 2010 )القاسم(، مأخوذة من 

مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 لـ19  بلداً عربياً. 

 3-9
زيــادة فرص حصول المشــاريع الصناعية 

الصغيرة الحجم وســائر المشــاريع، وال سيما 
فــي البلدان النامية، علــى الخدمات المالية، 

بما فــي ذلك االئتمانات الميســورة التكلفة، 
وإدماجها في سالســل القيمة واألســواق

 1-3-9
نســبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع 

القيمــة المضافة من الصناعات
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 4-9
تحســين البنى التحتية وتحديث الصناعات 

بحلول عام 2030 من أجل تحقيق اســتدامتها، 
مع زيادة كفاءة اســتخدام الموارد وزيادة 

اعتمــاد التكنولوجيات والعمليات الصناعية 
النظيفة والســليمة بيئياً، ومع قيام جميع 

البلــدان باتخاذ إجراءات وفقاً لقدراتها

 5-9
تعزيز البحث العلمي وتحســين القدرات 

التكنولوجيــة في القطاعات الصناعية في 
جميع البلدان، وال ســيما البلدان النامية، بما 
في ذلك، بحلول عام 2030، تشــجيع االبتكار 

والزيادة بنســبة كبيرة في عدد العاملين في 
مجال البحث والتطوير لكل مليون شــخص، 
وزيــادة إنفاق القطاعين العام والخاص على 

البحث والتطوير

 1-4-9
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون لكل وحدة 

ــة المضافة من القيم

 1-5-9
اإلنفــاق على البحــث والتطوير كنســبة من 

الناتــج المحلــي اإلجمالي

 2-3-9
نســبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها 

قرض أو خط ائتمان

الشــكل 6 انبعاثات ثاني أكســيد الكربون لكل وحدة من القيمة 
المضافــة التصنيعية )كيلوغرامات ثاني أكســيد الكربون لكل 

دوالر باألســعار الثابتة لعام 2010(

الشــكل 7 اإلنفاق على البحث والتطوير كنســبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )بالنســبة المئوية(

نســبة الصناعــات الصغيــرة الحجم التــي لها قرض  الشــكل 5 
أو خط ائتمان )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب القيمة المضافة التصنيعية 
لعام 2015 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 
مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

 للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 للبلدان التالية: 
األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والعراق 

وُعمــان وقطر والكويت ولبنــان ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية واليمن. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2015 بمعادل القوة الشــرائّية للدوالر باألســعار الثابتة لعام 2011 

)القاســم(، مأخوذة من مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 
المذكورة للبلدان التالية: المغرب )2010(، دولة فلســطين والكويت 

والمملكة العربية الســعودية )2013(، البحرين )2014(، تونس وُعمان 
وقطــر )2015(، اإلمارات العربية المتحدة )2016(. 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب الناتج المحلي اإلجمالي 
لعام 2013 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 
مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 
التاليــة: العــراق )2011(، األردن وتونس ولبنان والمغرب واليمن )2013(، 

موريتانيا )2014(، مصر )2016(. ووفقاً لشــعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحــدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، يبّين هذا 
المؤشــر مدى اّتســاع نطاق خدمة المؤسسات المالية "للصناعات 

الصغيرة الحجم". ويســهم هذا المؤشــر، مع المؤشر 9-3-1، في تأكيد 
الرســالة األساســية للهدف 9-3 التي تشّجع على زيادة فرص حصول 

"الصناعــات الصغيرة الحجم" على الخدمات المالية.
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 الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية

9-أ 
تيســير تطوير البنى التحتية المستدامة 

والقــادرة على الصمود في البلدان النامية 
من خالل تحســين الدعم المالي والتكنولوجي 

والتقنــي المقّدم للبلدان األفريقية، وأقل 
البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الســاحلّية، 

والــدول الجزرية الصغيرة النامية

9-ب 
دعم تطويــر التكنولوجيا المحلية والبحث 

واالبتــكار في البلدان النامية، بما في ذلك 
عــن طريــق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث 

السياســات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة 
للســلع األساسية بين أمور أخرى

9-أ-1 
مجمــوع الدعم الدولي )المســاعدة 

اإلنمائيــة الرســمّية باإلضافة إلــى التدّفقات 
الرســمّية األخــرى( إلى البنــى التحتية

9-ب-1 
نســبة القيمــة المضافــة للصناعة 

التكنولوجيــة المتوســطة والمتقّدمــة من 
مجمــوع القيمــة المضافة

 2-5-9
العاملــون فــي مجال البحــث )بمكافئ 

الــدوام الكامل( لكل مليون نســمة

الشــكل 9 مجموع التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى 
التحتية، حســب البلدان المتلقية )بماليين الدوالرات باألســعار 

الثابتة لعام 2017(

الشــكل 10 نســبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية 
 المتوســطة والمتقدمة مــن مجموع القيمة المضافة 

)بالنســبة المئوية(

الشــكل 8 العاملون في مجال البحث بمكافئ الدوام الكامل 
)لكل مليون نسمة(

مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة 

للبلدان التالية: ُعمان )2010(، األردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي 
والسودان والجمهورية العربية السورية والصومال والعراق ودولة 

فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب القيمة المضافة التصنيعية 
لعام 2016 بالدوالر باألســعار الثابتة لعام 2010 )القاســم(، مأخوذة من 

مؤشــرات التنمية العالمية للبنك الدولي. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 للبلدان التالية: األردن 

واإلمــارات العربية المتحــدة والبحرين وتونس والجزائر والعراق وُعمان 
وقطر ودولة فلســطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب والمملكة 

العربية الســعودية واليمن. ووفقاً لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 
)United Nations Statistics Division, 2019b(، نســبة القيمة المضافة 

للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتّقدمة من مجموع القيمة المضافة 
التصنيعية اإلجمالية هي نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية 

المتوســطة والمتّقدمة والقيمة المضافة التصنيعية. وتنطوي التنمية 
الصناعيــة عمومــاً على انتقال هيكلي من األنشــطة القائمة على الموارد 

واألنشــطة التي تســتخدم التكنولوجيا على نحو متواضع إلى األنشطة 
التكنولوجية المتوســطة والمتّقدمة. ويضمن هيكل إنتاج حديث ومرّكب 
إلــى حٍد بعيد فرصاً أفضل لتنميــة المهارات واالبتكار التكنولوجي. إضافًة 

إلى أّن األنشــطة الصناعية التكنولوجية المتوســطة والمتّقدمة تندرج 
ضمــن نطاق الصناعات التحويلّيــة ذات القيمة المضافة المرتفعة، 

التــي تتمّيز باســتخدام التكنولوجيا علــى نحو أكبر، وبإنتاجية عمل أعلى. 
كذلــك تعكس زيادة حّصة قطاعات الصناعة التكنولوجية المتوســطة 

والمتّقدمة أثر االبتكار.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b( ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام 

المذكورة للبلدان التالية: الكويت )2012(، دولة فلســطين )2013(، البحرين 
)2014(، تونــس وُعمــان وقطر )2015(، األردن واإلمارات العربية المتحدة 

والعراق ومصر والمغرب )2016(.  
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9-ج 
تحقيــق زيادة كبيرة في فرص الحصول على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والســعي 
إلى توفير فرص الوصول الشــامل والميسور 

إلى شــبكة اإلنترنت في أقل البلدان نمواً 
بحلول عام 2020

9-ج-1 
نســبة الســكان المشــمولين بشبكة 

الهاتــف المحمــول، بحســب التكنولوجيا

الشــكل 11 نسبة السكان المشــمولين بشبكة الجيل الثاني 
للهاتف المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الثالث للهاتف 

المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول 
على األقل )بالنســبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

.)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b

تغطية شــبكة الجيل الثاني: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيماً بيانية ُســّجلت في األعــوام المذكورة للبلدان التالية: جيبوتي )2012(، 

ليبيــا )2013(، الصومــال )2014(، العراق ولبنان )2015(، األردن واإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية الســورية 

والســودان وُعمان ودولة فلســطين وقطر والكويت ومصر والمغرب 
والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن )2016(.  

تغطية شــبكة الجيل الثالث: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيمــاً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميــع البلدان العربية ما عدا جزر القمر.

تغطية شــبكة الجيل الرابع: يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيمــاً بيانية ُســّجلت في عــام 2017 لجميع البلدان العربية ما عدا دولة 

فلسطين )2016(.  

عن حجم االقتصاد وعدد األشــخاص الذين يعيشــون في بلد أو منطقة معّينة. وبالتالي، ترجمة األرقام المعروضة ليس ببســاطة اعتقاد أّن األرقام األعلى تعكس بالضرورة حااًل  * يبّين المؤشــر 9-1-2 الترابطية بين البنى التحتية، فضال ً
أفضــل؛ بل ينبغي النظر إلى األرقام بالنســبة لحجــم البلدان/المنطقة واحتياجاتها.

** وفقاً لشــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )United Nations Statistics Division, 2019b(، "القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي هي نســبة بين القيمة المضافة التصنيعية والناتج المحلي اإلجمالي، 
باألســعار الثابتة للدوالر لعام 2010. والقيمة المضافة التصنيعية مؤشــر معترف به ومســتخدم على نطاق واســع من قبل الباحثين وواضعي السياســات لتقييم مســتوى التصنيع في بلد ما. وتعكس حّصة القيمة المضافة التصنيعية 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي دور الصناعــة التحويليــة فــي االقتصــاد والتنمية الوطنية في البلد عموماً". كذلك تؤّكد البيانات الوصفّيــة أّن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية كحّصة في مجموع القوى العاملة تمّثل إســهام الصناعة 
التحويلية في خلق فرص عمل" )المرجع نفســه(. ويختلف تفســير المؤشــرين 9-2-1 و9-2-2 بين البلدان المتقّدمة والبلدان النامية. فبالنســبة إلى البلدان النامية، كل ما كانت قيمة كل من المؤشــرين أعلى، كان األداء أفضل. أما في 

البلدان المتقّدمة/الصناعية، فُيعتبر األداء جيداً في حال كان المؤشــر الثاني مرتفعاً والمؤشــر األّول مرتفعاً أيضاً، ولكن عندما يكون المؤشــر الثاني منخفضاً، يمكن أن يكون المؤشــر األول منخفضاً أو مرتفعاً حســب هيكلية االقتصاد 
)إذا كان االقتصــاد مثــاًل مســتنداً إلــى قطاعــات تعتمد على كثافة رأس المال أو مشــجعاً لها، بداًل من القطاعات التي تعتمــد على كثافة اليد العاملة، وما إلى ذلك(.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينّية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلنــدا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 9-1-2 ]عدد الركاب وحجم الشــحنات، بحســب وســيلة النقل[، و9-2-1 ]القيمة المضافة التصنيعية كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد[، و9-أ-1 ]مجموع الدعم الدولي التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى التحتية )مليون 

دوالر باألســعار الثابتة لعام 2016([، و9-ب-1 ]مجموع التدّفقات الرســمّية المخّصصة للبنى التحتية، حســب البلدان المتلقية )مليون دوالر باألســعار الثابتة لعام 2017([ و9-ج-1 ] نســبة الســكان المشــمولين بشــبكة الجيل الثاني للهاتف 
المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الثالث للهاتف المحمول على األقل، وشــبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول على األقل )نســبة مئوية([.  
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