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شكر وتقدير
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الرسائل الرئيسية

1
أداء القطاع الخاص في 

المنطقة ضعيف على صعيد 
البيئة والمجتمع والحوكمة

القطاع الخاص في المنطقة 
يتعرض لضغوط متشابكة 

تدفعه نحو التغيير، لكن 
ما يتخذه من إجراءات ال 

تخرج، غالبًا، عن اإلجراءات 
التقليدية في إطار المسؤولية 

االجتماعية للشركات

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
من خالل أنشطة األعمال التجارية

قليلة هي الشركات التي تنشر تقارير حول االستدامة في 	 
المنطقة العربية.

أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على صعيد 	 
البيئة والمجتمع والحوكمة أضعف من أداء الشركات الكبيرة 
وكذلك من أداء الشركات المماثلة في مناطق العالم األخرى.

أداء الشركات التي تقودها النساء في المنطقة على صعيد 	 
البيئة والمجتمع والحوكمة، أفضل من أداء الشركات التي 

يقودها الرجال.

قليلة هي الشركات التي تراقب استهالكها للطاقة، وأقل 	 
منها تلك التي تراقب استهالكها للمياه.

العنصر االجتماعي مكمن ضعف، ال سيما من حيث توظيف 	 
النساء والمعاملة العادلة للعمال المهاجرين.

األنظمة والحوافز الحكومية ال تزال هي المحرك الرئيسي 	 
لمواءمة أنشطة القطاع الخاص مع أهداف التنمية 

المستدامة، ولكن الجدوى بالنسبة للقطاع الخاص من جراء 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة باتت أكثر وضوحًا.

ثمة وعي متزايد لدى القطاع الخاص بالمخاطر التي قد 	 
تتعرض لها أعماله في حال اإلخفاق في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة؛ وهذا الوعي ملحوظ في ما يتصل 

بمخاطر المناخ، وال سيما الكوارث الطبيعية وشح الموارد 
وتزايد كلفتها.

االلتزامات الحكومية الطموحة، على غرار تحقيق صافي 	 
االنبعاثات الصفري، قد تضع الشركات في دائرة مخاطر 

االنتقال أثناء سعيها لالمتثال بتلك االلتزامات.
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ميل المستهلكين للمنتجات والخدمات المستدامة هو 	 
اتجاه مستجد في المنطقة تشير إليه مسوحات على 

الصعيد اإلقليمي، ويؤدي دورًا متناميًا في دفع الشركات 
العربية نحو اعتماد إجراءات على صعيد البيئة والمجتمع 

رين. والحوكمة، وخاصة بالنسبة للمصدِّ

ُهج التقليدية للمسؤولية االجتماعية للشركات 	  التحّول من النُّ
نحو ُنُهج "القيمة المشتركة" األكثر طموحًا وتكاماًل لم 

هج األخير قد يراكم، على  يتحقق بعد، على الرغم من أن النَّ
األجل الطويل، مكاسب أكبر للشركات والمجتمعات.

ُسُبل المضي قدمًا

على الحكومات أن تقود بالقدوة، فتعتمد جياًل جديدًا من السياسات الداعمة )مثل سياسات االقتصاد 	 
الدائري(، وتزود القطاع الخاص بحوافز لالستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة، وتحّد من المخاطر على 

هذه االستثمارات.

على الشركات االلتزام باإلبالغ بشفافية عن االستدامة.	 

م جهود منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات المهنية، جهود الحكومات وأصحاب المصلحة 	  قد تتمِّ
اآلخرين، وذلك عبر تقديم التوجيهات للقطاع الخاص بشأن أفضل الممارسات للمواءمة مع أهداف التنمية 

المستدامة، ولدعم ريادة األعمال االجتماعية.

على جميع الجهات الفاعلة أن تولي اهتمامًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالبية الشركات 	 
في المنطقة، خاصة وأن هذه الشركات تواجه عوائق عديدة، وهي األضعف أداًء على صعيد البيئة والمجتمع 

والحوكمة.

2
في المنطقة العربية، للتمويل 
الخاص أهمية بالغة لسد فجوة 

تمويل أهداف التنمية المستدامة

تعبئة التمويل الخاص خدمة 
ألهداف التنمية المستدامة

الفجوة في التمويل الالزم لتحقيق األهداف ذات األولوية 	 
في اثني عشر بلدًا عربيًا من البلدان المتوسطة والمرتفعة 

الدخل، بحلول عام 2030، تقّدر بنحو 660 مليار دوالر سنويًا.

ثمة قدر كبير من رأس المال الخاص، لكن حصة صغيرة 	 
منه فقط ُتَوّجه إلى المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية 

المستدامة. ويكمن التحدي في تعبئة رأس المال الخاص 
المحلي واألجنبي للمساعدة في سد فجوة تمويل أهداف 

التنمية المستدامة في المنطقة.
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تنخفض االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية كحصة 	 
من الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل أسرع مما هو عليه في 

المناطق النامية األخرى.

يبلغ االستثمار الخاص المحلي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي 	 
اإلجمالي، ما يقرب من نصف ما هو عليه في جنوب آسيا، وثلث 

ما هو عليه في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

المنطقة العربية هي المنطقة النامية الوحيدة التي تسجل 	 
صافي استثمار أجنبي مباشر سلبيًا )أي أن التدفقات 

الخارجة منها تتجاوز التدفقات الداخلة إليها(.

االستثمار األجنبي المباشر الوارد يتركز، تقليديًا، في 	 
قطاعات ال توِجد الكثير من فرص العمل وال تحدث تحوياًل 

حقيقيًا، وتشمل الوقود األحفوري، والعقارات، والترفيه.

باتت صفقات تمويل الشركات تعطي، حديثًا، األولوية 	 
للقطاعات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة 

الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

االستثمار الخاص منخفض 
وفي تراجع

صفقات تمويل الشركات 
في المنطقة تكشف عن 
تحرك نحو االستدامة في 

السنوات األخيرة

ُسُبل المضي قدمًا

بإمكان الحكومات أن تترجم خططها االستثمارية إلى مشاريع قابلة للتمويل تساهم في تحقيق أهداف 	 
التنمية المستدامة، وأن تدمجها في استراتيجيات التنمية الوطنية لتوجيه االستثمارات الخاصة.

بإمكان الحكومات أن تنفذ تشريعات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان تقاسم المخاطر 	 
والعائدات بإنصاف؛ وتنشئ وحدات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحكومات؛ وتبني القدرات 

للدخول في هذه الشراكات.

ال بد لجميع الجهات الفاعلة أن تنشر استخدام التمويل المختلط لتحفيز رأس المال الخاص في البيئات األكثر 	 
تعرضًا للمخاطر.

ال بــد لجميــع الجهــات الفاعلــة أن تعــد أطــر تنظيميــة تشــجع أســواق رأس المــال المســتدام، بمــا فــي ذلك 	 
الســندات والصناديق الموّجهة لشــؤون االســتدامة.

ال بد لجميع الجهات الفاعلة أن توائم معايير التمويل المستدام بهدف تسهيل اإلبالغ عن األداء في مجاالت 	 
البيئة والمجتمع والحوكمة وتعزيز المساءلة وثقة المستثمرين.

ال بد لجميع الجهات الفاعلة أن تشجع على استخدام المدخرات المحلية لتحفيز االستثمار وتوليد المزيد من 	 
فرص العمل والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة.
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ُسُبل المضي قدمًا

قد يساعد إشراك القطاع الخاص في التخطيط ألهداف التنمية المستدامة وتنسيق العمل على تحقيقها على 	 
المستوى المحلي في توسيع نطاق المشاركة ليشمل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم. 

وقد يساعد على تعزيز تلك المشاركة تزايُد اهتمام بلدان المنطقة باالستعراضات المحلية لتنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة.

من المهم توفير آلية موحدة ومستقرة إلشراك القطاع الخاص على نحو مجٍد في جميع مراحل دورة 	 
السياسات، لضمان اتساق النتائج وتراكم مكاسبها.

ينبغي اإلشارة، في االستعراضات الوطنية الطوعية، إلى مساهمات القطاع الخاص في أهداف التنمية 	 
المستدامة التي تذهب أبعد من إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي. ويمكن لمنصات اإلبالغ الذاتي 

الرقمية التقاط هذه المساهمات بشكل أفضل، والمساعدة في توحيد ُسُبل اإلفصاح عن مدى استدامة الشركات.

3
يشارك القطاع الخاص في 

أطر التخطيط ألهداف التنمية 
المستدامة واستعراض ُسُبل 

تحقيقها، ولكن مشاركته قد 
تكون أوسع نطاقًا وأفضل جدوًى

تفتقر االستعراضات الوطنية 
الطوعية إلى اإلبالغ عن 

مساهمات القطاع الخاص في 
أهداف التنمية المستدامة

إشراك القطاع الخاص في 
التخطيط ألهداف التنمية 

المستدامة وتنسيق العمل عليها

تعمل الحكومات العربية على إشراك القطاع الخاص في 	 
التخطيط ألهداف التنمية المستدامة واستعراض ُسُبل 
تحقيقها وتنسيق العمل عليها، وغالبًا ما يجري ذلك من 

خالل غرف التجارة والصناعة.

ُتشرك معظم الدول العربية جمعيات سيدات األعمال في 	 
عمليات تنسيق العمل على أهداف التنمية المستدامة، لكن 

تغيب الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
الحجم عن المشاركة في أكثر من ثلث البلدان.

مشاركة القطاع الخاص مجزأة وفي الغالب شكلية. وفي 	 
البلدان العربية، غالبًا ما تؤخذ مشورة القطاع الخاص، إال 

أنه ال يشارك في صنع القرارات.

تتبين، إلى حد ما، مساهمات القطاع الخاص في أهداف 	 
التنمية المستدامة عبر االستعراضات الوطنية الطوعية؛ 

ويقتصر اإلبالغ عمومًا على مساهمات القطاع الخاص في 
النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل.
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مقدمة

تعتــرف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 بــدور 
القطــاع الخــاص بمختلــف أطيافــه، مــن المشــاريع الصغيــرة 
إلــى التعاونيــات إلــى الشــركات المتعــددة الجنســيات، في 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وُتلــِزم الخطــة الــدوَل 

األعضــاء باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتشــجيع وتعزيز 
الشــراكات الفعالــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كما 

تهيــب بجميــع المؤسســات التجاريــة تســخير كل مــا لديهــا 
مــن قــدرات لإلبــداع واالبتــكار من أجــل إيجاد حلول 

لتحديــات التنميــة المســتدامة.

يستكشف االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة 
لعام 2023 الصادر عن اإلسكوا، وهو الثاني ضمن سلسلة 

االستعراضات هذه، مساهمات القطاع الخاص في تحقيق 
خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة 
العربية. يستند هذا االستعراض إلى البيانات المتاحة في 

هذا الشأن، رغم محدوديتها، ليقّدم قراءة إرشادية لما 
تشهده المنطقة من اتجاهات وما يعوقها من ثغرات. وال 
يسترشد التقرير في تحليله بأهداف ومقاصد خطة عام 

2030 وحدها، بل يسترشد كذلك بمبادئ الخطة وال سيما 
َنهج المجتمع بأسره وحقوق اإلنسان والشمول، وعدم 
إهمال أحد، والتصدي لعدم المساواة، وتعميم منظور 

المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

وعلــى الرغــم مــن أن القطــاع الخــاص في وســعه أن يكون 
شــريكًا إنمائيــًا رئيســيًا فــي المنطقــة العربيــة، لــم تتحقق 

إمكانيــات هــذه الشــراكة بالكامــل حتــى اآلن. وتشــير األدلة 
المتوفــرة إلــى أن الشــركات هــي المحرك الرئيســي لمكاســب 

اإلنتاجيــة وإيجــاد فــرص العمــل والنمــو االقتصادي. وفي 
بعــض البلــدان العربيــة، تســاهم الشــركات الخاصــة أيضًا 

فــي توفيــر بعــض الخدمــات االجتماعيــة، مثــل التعليم 
ر  والرعايــة الصحيــة، كمــا تتولــى قيــادة االبتــكار والتغيُّ

التكنولوجــي. ويمكــن للقطــاع الخــاص، بالتعــاون مع 
الحكومــات والجهــات المانحــة والشــركاء اآلخرين، أن 

يــؤدي دورًا رئيســيًا فــي تــدارك فجــوة التمويــل لتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030، والتي 

تشــير التقديــرات إلــى أنهــا تتجــاوز 660 مليار دوالر ســنويًا 
فــي 12 بلــدًا عربيًا1.

وتواجه الشركات في المنطقة تحديات جمة، تشمل 
عدم االستقرار، وعدم فعالية إنفاذ قانون المنافسة، 

وانخفاض االستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، 
وعدم كفاية فرص التمويل، ومحدودية الفرص المتاحة 

للنساء والشباب. وتبذل الدول العربية، وغيرها من 
أصحاب المصلحة، جهودًا حثيثة لدعم تنمية القطاع 

الخاص ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة. وتعمل 
الحكومات بشكل متزايد على إشراك القطاع الخاص في 

اآلليات المؤسسية المعنية بخطة عام 2030، وتنسيق 
العمل عليها، واستعراض التقدم في هذا الصدد.

تستعرض الفصول التالية من هذا التقرير مساهمات 
القطاع الخاص في التنمية المستدامة في المنطقة 

العربية من حيث ثالثة اعتبارات:

م كل فصل األدلة على مشاركة القطاع الخاص في تحقيق  يقيِّ
أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، ويقدم إرشادات بشأن 

اإلجراءات الالزمة لتدارك الفجوات القائمة.

1

2

3

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
من خالل أنشطة األعمال التجارية

 تعبئة التمويل الخاص خدمة ألهداف 
التنمية المستدامة

إشراك القطاع الخاص في التخطيط ألهداف 
التنمية المستدامة وتنسيق العمل عليها
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اإلطار 1.
ما هي مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

تؤكــد خطــة عــام 2030 علــى أهميــة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، إال أنها ال 
تقــدم إرشــادات واضحــة حــول نطــاق تلــك المســاهمة أو طــرق قياســها بدقة واتســاق. إذا مــا اعُتِبر المعنى الواســع 

لهــذه المســاهمة، قــد ُتعــدُّ أي مدرســة خاصــة توفــر التعليــم فــي المناطــق النائيــة بأنهــا تســاهم فــي تحقيق الهدف 
4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وأي شــركة توِجــد فــرص عمــل بأنهــا تســاهم فــي تحقيــق الهــدف 8 من أهداف 
التنميــة المســتدامة. لكــن إذا مــا اعُتِبــَرت أهــداف التنميــة المســتدامة مــن حيــث التحــّول فــي نمــوذج الفكر الذي 

دعــت إليــه خطــة عــام 2030، ال بــد مــن التســليم بضــرورة وضــع شــروط لقبول هــذه اإلنجازات: فالمدرســة الخاصة 
ينبغــي أن تقــدم تعليمــًا عالــي الجــودة يســهل الوصــول إليــه؛ وعلــى الشــركة أن توِجــد فرصــًا للعمــل الالئــق. والتغيير 
التحويلــي المنشــود إنمــا وجهتــه هــي زيــادة االســتدامة البيئيــة، وتعزيــز المســاواة، واعتمــاد َنهــج إنمائي يســتند إلى 

الحقــوق، وشــمول الجميــع، والعدالــة وغيــر ذلــك مــن المبــادئ التــي توضحهــا ديباجة وإعــالن خطة عام 2030.

ومــع التفكيــر فــي التغييــر التحويلــي والمبــادئ األساســية، يــزداد وضــوح مــا يحملــه أي تدخــل من مســاهمة مجدية 
فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، ســواء أكان هــذا التدخــل مــن الحكومــة أم مــن القطــاع الخاص أم من 

المجتمــع المدنــي أم مــن األفــراد. وإن لــم يكــن هنــاك معاييــر علميــة دقيقــة لتقييــم التدخــالت مــن منظور خطة 
2030، فمــن المؤّكــد أن المســاهمة ليســت ببســاطة، مجــرد توفيــر التعليــم أو الرعايــة الصحيــة أو المنتجــات الغذائيــة 

أو الوظائف.

وعلــى الرغــم مــن أن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، وال ســيما إذا مــا اســُتكملت بتحليــل نوعــي، تتيــح إطارًا 
عالميــًا لقيــاس نجاعــة التدخــالت الحكوميــة، مــا ثمــة إطــار متفــق عليــه عالميــًا لقيــاس مســاهمات القطــاع الخاص في 

أهــداف التنميــة المســتدامة. وتبــذل أطــراف عــدة جهــودًا، يســتعرض هــذا التقريــر بعضهــا، اللتقاط هذه المســاهمة. 
ومــن األمثلــة علــى هــذه الجهــود: إطــار التوجيهــات بشــأن المؤشــرات األساســية الــذي أصدره مؤتمر األمــم المتحدة 

للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد(؛ ومعاييــر األثــر علــى أهــداف التنميــة المســتدامة للشــركات ولصناديــق األســهم الخاصة 
الصــادرة عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ واإلرشــادات الصــادرة عــن الشــبكة العالمية لالســتثمار المؤثر؛ 

باإلضافــة إلــى االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة الــذي يســتكمل مبادئــه العشــرة بمبــادئ المســؤول المالي األول. وثمة 
قاســمين مشــتركين بيــن معظــم الجهــود الحاليــة: األول هــو التركيــز علــى األثــر: األثــر المفيــد اجتماعيًا والمســتدام 

بيئيــًا؛ والثانــي هــو التركيــز علــى الحوكمة الرشــيدة للشــركات.

وفــي غيــاب إطــار عالمــي شــامل يمكــن االسترشــاد بــه، يســتخدم هــذا االســتعراض إطــارًا مــن المعاييــر علــى صعيد 
البيئــة والمجتمــع والحوكمــة كمقيــاس بديــل لمــدى التــواؤم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، وذلــك مــع التســليم بــأن 

تطبيــق هــذا اإلطــار فــي المنطقــة محــدود بشــح البيانــات عــن مســاهمات القطــاع الخــاص. وعلــى الرغــم مــن ذلك، 
ينطلــق االســتعراض مــن التقاريــر المتاحــة ليتنــاول البيانــات المنشــورة مــن منظــور تحليلــي، فــي ســعي للمســاهمة 
فــي النقــاش حــول مشــاركة القطــاع الخــاص فــي المنطقــة العربيــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وبعــد 
عــرض النتائــج، يقــدم التقريــر تحليــاًل وتوصيــات بمــا يتســق مــع التقييــم اإلجمالــي لمــدى تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة فــي البلــدان العربيــة، مؤّكــدًا علــى أهميــة إنتــاج بيانــات أدق تفصيــاًل وتطويــر أدوات أفضــل للتحليــل، 
للمســاعدة فــي تقييــم مســاهمات القطــاع الخــاص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة، وتحســين 

هذه المســاهمات.

المصدر: اإلسكوا.
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تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل أنشطة 
األعمال التجارية

ألف.  بإمكان كل شركة أن تساهم

بإمــكان الشــركات التجاريــة، وغيرهــا مــن كيانات 
القطــاع الخــاص، المســاهمة مباشــرة فــي أهــداف التنمية 

المســتدامة عبــر إنتــاج الســلع والخدمــات الالزمــة لتحقيق 
مجتمــع مســتدام. وبإمــكان الشــركات التجاريــة كافة، 

بغــض النظــر فــي أي قطــاع تعمــل، أن تســهم في أهداف 
التنميــة المســتدامة عبــر اعتمــاد نمــاذج أفضــل لألعمال، 

ومواءمــة سياســاتها ومعاييرهــا الداخليــة مــع مبــادئ خطة 
عام 2030.

 مواءمة نشاطه 
التجاري األساسي 
مع أهداف التنمية 

المستدامة المرتبطة 
مباشرة مع القطاع 

الذي يعمل فيه

مدرسة خاصة تقدم تعليمًا ميسور الكلفة وعالي الجودة للفتيان والفتيات 

شركة تصّنع ُنُظمًا للطاقة المستدامة الهدف

إ�احة فرص للعمل الالئق للرجال والنساء على قدم المساواة

مكافحة الرشوة 

ممارسة االستهالك واإل�تاج المستدامين

مثًال:
فبإمكان كل كيان تجاري...

المساهمة في
العديد من أهداف 
التنمية المستدامة 
من خالل سياسا�ه 
ومعا�يره الداخلية

في هذا الفصل لمحة عن أداء االستدامة للقطاع الخاص في 
المنطقة العربية، وإضاءة على مسارات تحسين المواءمة بين 

األعمال التجارية وأهداف التنمية المستدامة.

لكن ليس باإلمكان سوى إجراء تقييم عام، نظرًا لشح 
الدراسات حول هذا الموضوع في المنطقة، ولالفتقار 

إلى المعلومات المصنفة حسب نوع المؤسسة وحجمها 

وقطاع عملها. وقد اسُتخِلصت النتائج عبر تجميع 
معلومات من مصادر مختلفة، تشمل:

بيانات على المستوى الكلي حول األداء البيئي 	 
واالجتماعي لالقتصادات العربية، وخاصة مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة التي تم الحصول عليها من 
المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة التابع لإلسكوا.
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مجموعات بيانات منشورة على مستوى الشركات تغطي 	 
عينات تمثيلية من الشركات وُتجَمع من خالل المسوحات.

تقارير األمم المتحدة عن قضايا العمل وحقوق اإلنسان.	 

تقارير االتفاق العالمي لألمم المتحدة بشأن أداء 	 
الشركات األعضاء فيه.

ويسترشد التحليل باإلطار الوارد ضمن الجدول 1، والذي 
يقدم معايير عامة ُتستخدم على نطاق واسع لتحليل 

تأثير األنشطة التجارية على البيئة الطبيعية، وعالقاتها 
مع األفراد والمجتمعات المحلية، وطرائق حوكمتها. يغطي 
اإلطار المكّونات األساسية ألهداف التنمية المستدامة، ما 
ن مدى المواءمة مع تلك األهداف. يجعله بدياًل جيدًا لتبيُّ

الجدول 1. 
اإلطار المستخَدم القائم على معايير األداء في مجاالت البيئة والمجتمع والحوكمة

البيئة

المواد الخام
الطاقة
المياه

التنوع البيولوجي
االنبعاثات

النفايات السائلة والصلبة
المجتمع

حقوق اإلنسان
العمالة

العالقات بين الموظفين واإلدارة
الصحة والسالمة في العمل

التدريب والتعليم
التنوع وتكافؤ الفرص

عدم التمييز
حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي

عمالة األطفال
عمل السخرة أو العمل القسري

المجتمعات المحلية
صحة العمالء وسالمتهم وخصوصيتهم

الحوكمة

ممارسة المشتريات
دين التقييم البيئي واالجتماعي للمورِّ

مكافحة الفساد
السلوكيات المناهضة للمنافسة

الشفافية
االبتكار

المصدر: اإلسكوا.

اإلطار 2.
االتجاهات العالمية في مجال أداء الشركات على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة

تزايد طلب المستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين على تقارير موثوقة وشفافة )غير التقارير المالية( تتضمن 	 
أدلة عن التقدم في االستدامة لألعمال التجارية.

التحّول من الفهم الضيق للمسؤولية االجتماعية للشركات إلى َنهج شامل واستراتيجي يدمج اعتبارات البيئة 	 
والمجتمع والحوكمة في السياسات والممارسات األساسية.

تنامي االهتمام بمخاطر المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات االستثمار وتحديد أهداف النبعاثات الكربون، مع 	 
طموح لتحقيق الصافي الصفري.

االهتمام باعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة في سالسل التوريد.	 

نمو االقتصاد الدائري وفرص العمل المتأتية منه.	 

تزايد وعي المستهلكين والطلب على المنتجات والخدمات المستدامة.	 

تنامي االهتمام بالمهارات المتصلة بمسائل البيئة والمجتمع والحوكمة في قرارات التوظيف.	 

.Sustainable Square, 2022; ESG trends that define 2022; KPMG, 2022. ESG in 2022: 7 themes to look out for :المصادر

https://sustainablesquare.com/esg-trends-that-define-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esg-trends-that-define-2022
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اإلطار 3. 
ما هي أهداف التنمية المستدامة التي تجذب معظم تحركات القطاع الخاص في المنطقة؟ أدلة من االتفاق 

العالمي لألمم المتحدة

االتفاق العالمي لألمم المتحدة هو أكبر مبادرة تتعلق باالستدامة على مستوى الشركات في العالم، ويضم أكثر من 
17,000 جهة مشاركة من قطاع األعمال، منها ما يقرب من 600 شركة من المنطقة العربية، وأكثر من نصفها بقليل هو من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتدعو المبادرة الشركات إلى مواءمة االستراتيجيات والعمليات مع عشرة مبادئ 

شاملة تتصل بحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وإلى اتخاذ إجراءات طموحة لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة. وعلى الرغم من أن الكيانات المشاركة ليست إال جزءًا صغيرًا من مجموع الشركات في المنطقة، تشير التقارير 
التي تقدمت بها عن أدائها إلى تركيز على المساواة بين الجنسين )الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة(، والعمل الالئق 

)الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة(، والتعليم الجيد )الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة(، والصحة الجيدة 
)الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة(. وتتناول نسبة ال بأس بها من الشركات مسائل االستهالك واإلنتاج المسؤولين 

)الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة( والشراكات )الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة( والعمل المناخي )الهدف 
13 من أهداف التنمية المستدامة(. وبالمقابل، فإن أقل األهداف التي تبلِّغ عنها الشركات المشاركة من المنطقة هي الحياة 

تحت الماء )الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة( والحياة على األرض )الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة(.

العدد التراكمي للردود الواردة من الشركات من المنطقة العربية المشاركة في االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة، حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

0100200300400500600700800900
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المصدر: تجميع اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من االتفاق العالمي لألمم المتحدة )جرى االطالع عليها في 12 تشرين األول/أكتوبر 2022(.

مالحظات: ُتظهر البيانات التقارير التراكمية للمشاركين في االتفاق العالمي لألمم المتحدة من 16 بلدًا عربيًا، هي: األردن، واإلمارات العربية 
المتحدة، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، 

والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن. ونصف الكيانات المشاركة من المنطقة العربية هي في بلدين )اإلمارات العربية المتحدة ولبنان(، 
وتمثيل أقل البلدان نموًا محدود. والمقصود بالتقارير التراكمية هو أن الشركات قد تكون قد قدمت تقارير متعددة بمرور الوقت.
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باء. أداء القطاع الخاص في المنطقة ضعيف على صعيد البيئة 
والمجتمع والحوكمة

قليلة هي المعلومات المتاحة في المنطقة العربية لتقييم 
أداء الشركات في مسائل البيئة والمجتمع والحوكمة إزاء 

المعايير المذكورة في ما سبق، إال أن البيانات المتاحة تشير 
إلى أداء ضعيف بالمجمل. وينطبق هذا على الشركات 

المحلية واألجنبية العاملة في المنطقة. ورغم تزايد عدد 
الشركات التي تعتمد سياسات االستدامة وتضع التزامات 

محّددة بهذا الخصوص، ال يسجل إال تقدم محدود في 
ترجمة تلك السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس.

وتجدر اإلشارة إلى أن التحليل الوارد في ما يلي يغطي 
كاًل من القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة 

بسبب االفتقار إلى البيانات المصنفة.

1. األداء البيئي

رغم إحراز بعض التقدم في المسائل البيئية، مثل انخفاض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كنسبة إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي المتأتي من التصنيع، على مدى العقدين الماضيين، 
ال تزال االقتصادات العربية تفتقر إلى الكفاءة البيئية.

الكربون: ال تزال الصناعات في المنطقة العربية تصدر 
مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون إزاء كل وحدة 
من القيمة المضافة للتصنيع. بلغ متوسط حجم االنبعاثات 

اإلقليمي 1 كيلوغرام لكل دوالر في عام 2019، أي أكثر من 
ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.4 كيلوغرام لكل دوالر. 

والمصدر األكبر لهذه االنبعاثات هو مجموعة بلدان مجلس 
التعاون الخليجي التي سجلت أعلى معدل على مستوى 

العالم )1.3 كيلوغرام لكل دوالر، وهو مساٍو للمتوسط في 
منطقة وسط وجنوب آسيا. وبالمقابل، كانت أوروبا هي 

األفضل أداًء على الصعيد العالمي في عام 2019، بمعدل 
انبعاثات 0.2 كيلوغرام لكل دوالر( )الشكل 1(.

الشكل 1.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة 

المضافة للتصنيع، من عام 2000 إلى عام 2019 
)كيلوغرام لكل دوالر(
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المصدر: المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.

اإلطار 4. 
ما الذي يؤثر على استثمارات الشركات العربية في العمل المناخي؟

تشير نتائج مسوحات المؤسسات التي أجراها المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروبي لالستثمار، والبنك 
الدولي )2018-2019( إلى أن مستوى االستثمارات في العمل المناخي التي أجرتها الشركات في المنطقة العربية تأثر بما يلي:

الوعي بقضايا المناخ والحصول على المعلومات حول تدابير معالجة هذه القضايا.	 

تمكين الشركات من الوصول إلى االئتمان من أجل تنفيذ مثل هذه التدابير. لكن عامل الوصول إلى االئتمان كان 	 
له وقع أقل على مستوى االستثمار من عامل الوعي بقضايا المناخ والوصول إلى المعلومات.

ما يدل على أهمية معالجة العوائق المتصلة بالمعلومات والتمويل في المنطقة.

 European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, and World Bank )2022(. :المصدر
.Green investment by firms: Finance or climate driven. MENA Enterprise Survey Report Working Papers: Volume 9

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/PBG9/index-2.html
https://www.eib.org/en/publications/mena-enterprise-survey-report-working-papers-volume9
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الطاقة: أظهرت مسوحات المؤسسات )2019-2018(2 
التي أجراها كل من المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير، 
والمصرف األوروبي لالستثمار، والبنك الدولي أن شركة 
واحدة من كل خمس شركات في المنطقة تعتمد تدابير 

لكفاءة الطاقة. ووضعت نسبة مماثلة من الشركات أهدافًا 
الستهالك الطاقة، بينما راقبت شركة واحدة من كل ثالث 

شركات استهالكها للطاقة3. وفي االقتصادات العربية، 
كان أداء الشركات األكبر حجمًا أفضل من أداء الشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم4، ما يشير إلى أن التزامات 
الشركات الكبيرة لم تترجم بعد إلى التزامات مماثلة لدى 

الكيانات التجارية األخرى عبر سالسل القيمة.

المياه: ال تزال المنطقة العربية بعيدة من عزل النمو 
االقتصادي عن استخدام المياه. في عام 2019، لم تتجاوز 
كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والخدمات 
في المنطقة نصف المتوسط العالمي، بحوالي 10.1 دوالر 

من القيمة المضافة لكل متر مكعب من المياه المسحوبة، 
مقارنة بالقيمة العالمية البالغة 19 دوالرًا للمتر المكعب5. 

ولكن ثمة اختالفات ملحوظة بين مجموعات البلدان، فغالبًا 
ما تستخدم بلدان مجلس التعاون الخليجي المياه على نحو 

أكثر اقتصادًا بسبب صغر حجم قطاعاتها الزراعية نسبيًا.

ووَجَد مسح الشركات6 المذكور سابقًا أن فقط شركة 
واحدة من كل 6 شركات في المنطقة تراقب استخدامها 

للمياه، وأن نسبة حتى اقل من ذلك )11 في المائة( تعتمد 
تدابير إلدارة المياه7.

2. األداء االجتماعي

المشاركة في المسائل االجتماعية مكمن ضعف للقطاع 
الخاص في المنطقة. ففي غياب بيئات تنظيمية قوية 

وُنُظم عمل عادلة تحكمها حقوق اإلنسان، قد تتفاقم 
مخاطر وقوع التجاوزات من القطاع الخاص. والفئات 

التي تعاني العبء األكبر لهذه التجاوزات هي غالبًا النساء 
واألطفال والعمال المهاجرون. وتستحق هذه الفئات 

اهتمامًا خاصًا من الحكومات بغية حمايتها.

وعلى الرغم من الجهود العالمية، كان تجّذر ثقافة احترام 
حقوق اإلنسان في الشركات بطيئًا في مناطق العالم كافة، وال 
سيما في المنطقة العربية8. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات 

على اعتماد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
باإلجماع، للمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق 

اإلنسان في عام 2011، لم تضع أي دولة عربية خطة عمل 
وطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، في حين 

أعرب المغرب واألردن عن نيتهما لفعل ذلك9.

اإلطار 5. 
المغــرب: خطوات بشــأن األعمال التجارية 

اإلنسان وحقوق 

المغرب واألردن هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان 
أطلقا عملية إلعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ مبادئ 

األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية 
وحقوق اإلنسان. وقد اتخذ المغرب إجراءات 

ملموسة، حيث أدرج فصاًل عن األعمال التجارية 
وحقوق اإلنسان في خطة العمل الوطنية للديمقراطية 

وحقوق اإلنسان للفترة 2018-2022، والتي اعتمدت 
رسميًا في عام 2017، بعد سنوات من المشاوراتأ. 
وقد أتت هذه الخطة نتيجة لجهود بذلها المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب واالتحاد العام 
لمقاوالت المغرب، ما يضيء على الدور الذي قد تؤديه 

الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان في هذا الصدد.

أ. المعهــد الدانمركــي لحقــوق اإلنســان، خطــط عمــل وطنيــة 
بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان: المغــرب.

عمالة النساء: تسجل المنطقة العربية فجوة هائلة بين 
الجنسين من حيث العمالة. وبلغ معدل مشاركة اإلناث 

في القوى العاملة في المنطقة حوالي 20 في المائة في 
عام 2021، أي أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 46 

في المائة، وهو األدنى بين مناطق العالم كافة، وبالمقابل 
بلغ المعدل بين الرجال حوالي 70 في المائة10. والبطالة 

في تزايد بين النساء، ما يدل إلى أن المنطقة ال توِجد ما 
يكفي من فرص العمل الستيعاب النساء الداخالت إلى 

القوى العاملة، رغم ضآلة عدد هؤالء النساء.

في عام 2020، كانت نسبة الشركات التي لدى إناث حصة 
من ملكيتها في المنطقة العربية 14 في المائة، أي أقل 

من نصف المتوسط العالمي البالغ 33 في المائة11. وتدير 
النساء 5 في المائة فقط من الشركات في المنطقة، مقارنة 

بنسبة 18 في المائة على مستوى العالم12.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://globalnaps.org/country/morocco/
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اإلطار 6.
على الرغم من الحواجز، الشركات التي تقودها النساء في المنطقة تفوق أداء الشركات التي يقودها الرجال 

على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة

تميل الشركات التي تقودها النساء في المنطقة العربية إلى تحقيق أداء أفضل من الشركات التي يقودها الرجال في 
العديد من عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة. وُتظهر مسوحات المؤسسات )2018-2019( التي أجراها كل من المصرف 
األوروبي لإلنشاء والتعمير، والمصرف األوروبي لالستثمار، والبنك الدولي أن الشركات التي تقودها النساء في المنطقة 

العربية هي أكثر احتمااًل ألن توفر التدريب لموظفيها، في حين ال تسجل المناطق األخرى فرقًا مماثاًل بين الشركات. 
وكذلك تنحو الشركات التي تقودها النساء إلى تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في قواها العاملة. ومن المرجح أن 

يكون للشركات التي تقودها النساء حضور على اإلنترنت وأن تكون متصلة رقميًا؛ وهي أكثر احتمااًل لإلنفاق على البحث 
والتطوير، لكن يجدر التأكيد بأن هذا اإلنفاق منخفض في جميع المؤسسات، بغض النظر عن مالمح قيادتها. 

باختصار، يبدو أن الشركات التي تقودها النساء تتبع المسارات الصحيحة على الرغم من الحواجز. والواقع أن 
حواجز الحصول على االئتمان، وغير ذلك من القيود القانونية واالجتماعية ُتبقي معظم الشركات التي تملكها نساء 

في المنطقة شركات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة.

 European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, and World Bank )2022(. :المصادر
 Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise

Survey; ESCWA and ILO )2021(. Towards a Productive and Inclusive Path: Job Creation in the Arab Region.

العمال المهاجرون: يتعرض العمال المهاجرون في البلدان 
العربية لتمييز متعدد األوجه. أحد هذه األوجه هو األجور، 

ففي بعض البلدان العربية13 ينطبق الحد األدنى لألجور 
فقط على المواطنين )كما هي الحال في ُعمان( أو على 
موظفي القطاع العام فقط )كما هي الحال في البحرين، 

حيث تزايدت الدعوات لتطبيق الحد األدنى لألجور، الذي 
حّدده االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على المهاجرين 

العاملين في القطاع الخاص(14. في بعض البلدان، ُتطّبق 
معايير مزدوجة، كما في األردن حيث يزيد الحد األدنى 
لألجور المطّبق على العمال الوطنيين على الحد األدنى 

المطّبق على العمال المهاجرين. وحتى عندما ال تميز قوانين 
األجور بين المواطنين وغير المواطنين، كما في لبنان، كثيرًا 

ما يتقاضى العمال المهاجرون أقل من الحد األدنى لألجور.

سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أوجه الضعف 
التي يتعرض لها العمال المهاجرون في القطاع الخاص، 

الذين ال تغطيهم، في الغالب، برامج الحماية االجتماعية 
والتأمين الصحي. في بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

كانت معدالت تفشي فيروس كوفيد-19 أعلى بين العمال 
المهاجرين، ألنهم يقطنون غالبًا في مساكن مكتظة. وبعد 
االنكماش االقتصادي الذي أحدثته الجائحة، كان العمال 

األجانب هم أول من فصلتهم الشركات، كما اقتطعت جزءًا 
من رواتب العديد منهم15.

عمالة األطفال: في المنطقة العربية، تضاعف عدد 
األطفال العاملين )الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 

عامًا(، من 1.2 مليون طفل في عام 2016 إلى 2.4 

20%70%

بلغ معدل المشاركة 
 في القوى العاملة 

 في المنطقة في 
عام 2021 حوالي

الرجالاإلناث

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37601
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37601
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37601
https://www.unescwa.org/publications/productive-inclusive-path-job-creation-arab-region
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مليون في عام 2020. وثالثة أرباع األطفال العاملين 
هم أوالد ذكور يؤدون وظائف خطرة16. وتتباين نسبة 

عمالة األطفال من مجموعة بلدان إلى أخرى، لكنها أوسع 
انتشارًا في أقل البلدان نموًا، كجزر القمر )24.4 في المائة( 
والسودان )12.6 في المائة( وموريتانيا )9.4 في المائة(17، 

حيث يعمل معظم هؤالء األطفال في الزراعة.

3. أداء الحوكمة

كل الشركات تخضع لنظام داخلي يتألف من قواعد 
وإجراءات، منها المصّرح عنها بوضوح، ومنها الضمني. 

وللحوكمة آثار على األداء البيئي واالجتماعي واالقتصادي.

الفساد: َتعتبر الشركات في المنطقة الفساد من أهم 
العوائق التي تواجه نموها18. ووفقًا لمؤشر أهداف التنمية 
المستدامة 16-5-2، دفعت 20.5 من الشركات في المنطقة 

رشوة واحدة على األقل في عام 2020، مقارنة بنسبة 
3.2 في المائة في المائة في االتحاد األوروبي، و16.4 في 

المائة على مستوى العالم )الشكل 2(19.

الشكل 2.
انتشار الرشوة، 2020 )النسبة المئوية(
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المصدر: المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.

الشفافية: في المنطقة العربية، كان عدد الشركات التي 
نشرت تقارير عن االستدامة، وفقًا لمتطلبات مؤشر أهداف 

التنمية المستدامة 12-6-1، قلياًل للغاية، وغالبيتها من 
بلدان مجلس التعاون الخليجي20.

وفقا لمسح شركة كي بي إم جي )KPMG( للتقارير عن 
االستدامة الصادرة في عام 2020 21، يقدم ما نسبته 
96 في المائة من أكبر 250 شركة في العالم )قياسًا 

باإليرادات( تقارير عن االستدامة حاليًا. وكانت معدالت 
نشر اإلبالغ عن االستدامة، بين أكبر 100 شركة مقرها 

في المملكة العربية السعودية 36 في المائة، وفي 
اإلمارات العربية المتحدة 51 في المائة، وهي من بين 

أدنى المعدالت في عينة 52 دولة شملها المسح )حيث بلغ 
متوسط العينة العالمية 88 في المائة(. وتنامي معدالت 
نشر التقارير منخفض عبر جميع الشركات، وما ثمة فرق 

ملحوظ بين قطاع تشغيل وآخر في هذا الصدد.

دعم الحقوق المدنية: لم تتحمل الشركات في المنطقة، 
حتى اآلن، نصيبها من مسؤولية دعم الحقوق المدنية. 

وخصوصية العمالء هي من بين الحقوق التي ال ُتحترم 
في الكثير من األحيان. فعلى سبيل المثال، لم ينشر 

سوى 20 في المائة من مشغلي شبكات الهاتف النقال في 
المنطقة سياسات الخصوصية الخاصة بهم. وعالوة على 
ذلك، يتقاعس بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول عن 

مقاومة الممارسات القمعية، بل تفيد تقارير بأن بعض هؤالء 
المشغلين يساهمون في المبادرات الحكومية الرامية إلى 
الحد من حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات22.

االرتباط السياسي: إحدى خصائص القطاع الخاص في 
البلدان العربية هي ارتكازه على مؤسسات كبيرة ذات 
روابط سياسية23. وهذه التحالفات بين عالمي التجارة 

والسياسة تضع عوائق أمام التنمية في بعض البلدان، مثل 
لبنان وموريتانيا24. وغالبًا ما تتمتع الشركات ذات الروابط 

السياسية بميزات تنافسية غير عادلة، فَتُحول دون دخول 
الشركات األخرى إلى السوق، وُتوِقع الضرر بإمكانيات 

إيجاد فرص العمل.

االبتكار: يدل مدى االبتكار في شركة تجارية على 
ثقافة هذه الشركة وقيمها، ولذلك فهو على اتصال وثيق 

بممارسات الحوكمة الداخلية. ولقدرات االبتكار في الشركة 
أثر مباشر على أدائها البيئي واالجتماعي واالقتصادي، ولذا 

ال يمكن فصلها عن إطار تقييم األداء على صعيد البيئة 
والمجتمع والحوكمة الوارد في الجدول 1.

بيــد أن معــدالت االبتــكار فــي المنطقــة أدنــى بكثير من 
 المتوســط العالمــي. ووفقًا لمســوحات المؤسســات 

)2018-2019( التــي أجراهــا كل مــن المصــرف األوروبي 
لإلنشــاء والتعميــر، والمصــرف األوروبي لالســتثمار، 

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/PBG16/index-2.html
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والبنــك الدولــي، كانــت شــركة واحــدة فقط من كل 5 
شــركات فــي البلــدان العربية التي شــملها االســتطالع 

قــد قدمــت منتجــات أو خدمــات أو عمليــات جديــدة أو 
محســنة، أو اســتثمرت فــي أنشــطة البحــث والتطوير. 

وهــذا المعــدل يناهــز نصــف المعدل فــي العينــة العالمية. 
والمشــاركة فــي التجــارة العالميــة عامل حاســم، ألن 

المشــاركة في األســواق الخارجية قد تحفز شــركات 
المنطقــة علــى االبتــكار، عــالوة علــى تيســير وصول هذه 

الشــركات إلــى المعرفــة والتكنولوجيــا25. ومــن المهــم أيضًا 
اإلشــارة إلــى تدنــي انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة بين 

الشــركات الصغيــرة فــي المنطقــة، مــا يجعلهــا تفتقــر إلى 
ركيــزة هامــة لالبتــكار في اقتصــادات الحاضر.

وال يتوفــر الكثيــر مــن البيانــات المحدثــة حول إنفاق القطاع 
الخــاص علــى البحــث والتطويــر، ما َيُحول دون إجراء 

تحليــل إقليمــي واٍف، لكــن األرقــام المتاحــة تبّين أن القطاع 
الخــاص فــي بعــض بلدان مجلس التعاون الخليجي يســاهم 

بنســبة وازنــة مــن مجمل تمويل البحــث والتطوير، فيصل 
فــي حالــة اإلمــارات العربيــة المتحدة إلى نســبة مذهلة، هي 

74 فــي المائــة من إجمالــي اإلنفاق المحلي26.

اإلطار 7.
الشركات الكبيرة إزاء الصغيرة: من منها يسجل أداًء أفضل على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة؟

يصُعب تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة بسبب االفتقار إلى 
البيانات عنها، وافتقارها هي إلى الطابع النظامي في ممارسات االستدامة. والواقع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم نادرًا ما ُيطلب منها اإلبالغ عن أدائها، أو حتى ُتحّفز على ذلك، وغالبًا ما تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية 
الالزمة لهذا اإلبالغ. وتشير مسوحات المؤسسات )2018-2019( التي أجراها كل من المصرف األوروبي لإلنشاء 

والتعمير، والمصرف األوروبي لالستثمار، والبنك الدولي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة في 
وضٍع سيء للغاية إذا ما قورنت بنظيراتها في مناطق العالم األخرى والشركات الكبيرة في المنطقة. على سبيل المثال:

األداء االجتماعي والبيئي: سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة أضعف أداء بين كل 	 
المناطق وفئات أحجام الشركات مقارنة بالعينة العالمية، وتشمل مكامن الضعف مشاركة اإلناث في القوى العاملة 

واإلدارة وتدريب الموظفين.

االبتكار والتحّول الرقمي: بإمكان بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال سيما الناشئة منها، أن تكون 	 
مبتِكرة للغاية. ولكن بشكل عام، تبقى القدرات الرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة 
ضعيفة، وأحد أسباب ذلك هو القيود على وصول هذه الشركات إلى التمويل، واعتمادها على التمويل الداخلي.

تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بشدة بجائحة كوفيد-19 والتضخم العالمي، وال تزال تتحمل 
ر المناخ. وال يتوفر الدعم والتوجيه للشركات الصغيرة  أعباًء كبيرة من جراء الصراع وعدم االستقرار وتغيُّ

والمتوسطة الحجم لتحسين أدائها على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة. ونظرًا للعدد الكبير لفئة الشركات هذه، 
تلح الحاجة إلى اهتمام الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين بنشر ثقافة المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 

وتقديم التقارير بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة.

 European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development and World Bank )2022(. :المصدر
 Small and medium enterprises in emerging economies: The Achilles’ heel of corporate ESG responsibility practices?

MENA Enterprise Survey Report Working Papers: Volume 4.

على الرغم من هذه الخلفية القاتمة، اعتمد عدد من 
الشركات الناشئة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة الحجم في المنطقة العربية نماذج أعمال 

تجمع بين االستدامة البيئية والمجتمعية والمالية، مثل 
BIOwayste وL'Atelier du Miel في لبنان )اإلطار 8 

واإلطار 9(27.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37526
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اإلطار 8.
شهادة: BIOwayste – تحويل النفايات العضوية إلى غازات وأسمدة حيوية

ل النفايات العضوية  BIOwayste هي شركة ناشئة من لبنان تزود الشركات والمزارعين والبلديات بابتكارات ُتَحوِّ
إلى غاز للطهي وأسمدة حيوية، ما يوفر من الكلفة ويحمي البيئة. ويسهم النظام الذي ابتكرته الشركة في تنفيذ 

أربعٍة من أهداف التنمية المستدامة:

الطاقة النظيفة بأسعار معقولة )الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة(: يشجع نظام BIOwayste استخدام 	 
الطاقة المتجددة النظيفة في شكل غاز حيوي للطهي.

المدن والمجتمعات المستدامة )الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة(: يمكن تشغيل BIOwayste بشكل 	 
مشترك مع البلديات للحد من كمية النفايات الحضرية التي يجري طمرها.

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن )الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة(: يحد نظام BIOwayste من هدر 	 
الطعام بنسبة تصل إلى 80 في المائة، ويخفف من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 40 في المائة سنويًا. 

ويسهم النظام أيضًا في التوعية بأهمية الحد من النفايات وتدويرها.

العمل المناخي )الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة(: يتيح نظام BIOwayste إمكانات بحثية كبيرة 	 
كنظام دائري مغلق للطاقة المتجددة. يحقق النظام الواحد من أنظمة BIOwayste أكثر من ستة أطنان من 

الوفورات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

واستخدام هذه التكنولوجيا ال يخلو من الصعوبة، إذ تؤثر عوامل عدة على تفاعل التحلل البيولوجي الذي يؤدي 
إلى توليد الغاز الحيوي. تتطلب هذه التكنولوجيا استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير، ما يمّثل تحديًا أمام 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لكن شركتنا الناشئة تمكنت من مراكمة المعارف والخبرات المناسبة، ففازت 
بالعديد من المسابقات والجوائز من المنظمات المحلية والدولية.

على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها لبنان في السنوات األخيرة، تمكّنا من إنهاء مراحل التصميم واالختبار 
وتركيب اآلالت في شركات خاصة ومنظمات للمجتمع المدني وجامعات. ونعتزم المضي قدمًا، فنتوسع قدر اإلمكان 

لتخفيف الضغوط عن البيئة والحد من أثر غازات االحتباس الحراري.

رين متلج
سة مؤسِّ

BIOwayste

ياسمين جبلي
سة مؤسِّ

BIOwayste

.BIOwayste ستا شركة مالحظة: هذا اإلطار هو مساهمة من رين متلج وياسمين جبلي، مؤسِّ
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اإلطار 9.
شهادة: L'Atelier du Miel – تعزيز الشفافية وخفض المسافة التي يقطعها الغذاء قبل أن يصل إلى 

المستهلك وزيادة دخل منتجي العسل

هدف L'Atelier du Miel هو ريادة نموذج لإلمداد الغذائي المستدام مع تحقيق قيمة أكبر للمستهلك والمنتج 
وأراضي اإلنتاج. أبرز عرض نقدمه هو تركيب خاليا النحل في حدائق العمالء لتمكينهم من إنتاج العسل محليًا، 

من حديقة العميل إلى مائدته. تقدم الشركة خدماتها حاليًا لنحو 200 عميل، ونهدف إلى توسعة نطاق عمل الشركة 
ليغطي 1,000 منتج عسل منزلي خالل السنوات الثالث المقبلة.

يخفض برنامجنا المسافة التي على الغذاء أن يقطعها قبل أن يصل الى المستهلك، كما يعزز الشفافية بشأن جودة 
المنتجين، ويزود مربي النحل المحليين بفرص لبيع منتجاتهم بسعر أعلى. وتساهم خدمات البرنامج في تحويل 

تطلعات أهداف التنمية المستدامة إلى واقع، مع التركيز على األمن الغذائي والتغذية المحسنة والزراعة المستدامة 
)الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة( واالستهالك واإلنتاج المسؤولين )الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة(.

في عام 2013، عندما تأسست شركة L'Atelier du Miel، كانت حرفة تربية النحل في انحسار في لبنان. وَفَقَد الناس 
الثقة في حرفة إنتاج العسل محليًا بسبب انتشار الممارسات الخادعة وضعف لوائح التنظيم وعدم اعتماد معايير كافية 

لتمييز المنتجات، ما دفع المستهلكين إلى استبدال العسل المحلي إما بالعسل المستوَرد أو بمنتجات غذائية أخرى.

وإلدخال العسل إلى مواضع جديدة من السوق، رّوجت شركة L'Atelier du Miel لألصناف على أساس منطقة إنتاجها، 
واستحدثت طرائق جديدة للتفاعل مع العمالء )مثل المتاجر المخصصة والتجارة اإللكترونية وتقديم العسل كهدية(.

وقد شجع ذلك على توفير إمدادات محلية من المنتجات عالية الجودة، وتعزيز الممارسات الحرفية التي تساعد في 
الحفاظ على الُنُظم اإليكولوجية وإيجاد الدخل لمجتمعات المنتجين المحرومة في أكثر من 15 منطقة في لبنان.

ف مع بيئة أعمال مضطربة ومحفوفة بالمخاطر، ال تزال ثمة تحديات عديدة أمامنا،  وعلى الرغم من أن النموذج تكيَّ
ليس أقلها تدهور البنية التحتية العامة، وفقدان الخدمات المالية التي كانت تقدمها المصارف.

وفي هذا السياق، أكثر ما يمكن أن يفيد شركات مثل L'Atelier du Miel هو الدعم في فتح أسواق جديدة 
واالستثمار في البنية التحتية الرقمية والمادية.

مارك أنطوان بو ناصيف
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

L’Atelier du Miel

.L'Atelier du Miel مالحظة: هذا اإلطار هو مساهمة من مارك أنطوان بو ناصيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
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ِبُع، غالبًا، َنهجًا تقليديًا في مساهمته  جيم. ال يزال القطاع الخاص يتَّ
في أهداف التنمية المستدامة؛ فلم تتحقق، بعد، نقلة نحو إيجاد 

قيمة مشتركة

يتبين من المساهمات في أهداف التنمية المستدامة التي 
ِبُع نهجًا  أبلغت عنها شركات القطاع الخاص أنها ال تزال َتتَّ

أو نماذج عمل تقليدية في إطار المسؤولية االجتماعية 
للشركات، وال سيما التالي:

األعمال الخيرية التي ُتَعدُّ أنشطة إضافية للعمليات 	 
األساسية للشركة، مثل دعم القطاع الخاص للجمعيات 

الخيرية والفئات المعرضة للمخاطر والمدارس والمرافق 
الصحية وما إلى ذلك. وخالل جائحة كوفيد-19، شهدت 
بلدان عربية عدة دعمًا قدمه القطاع الخاص للمجتمعات 

المحلية المتضررة من موجات انتشار الفيروس.

إجراءات لدمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في 	 
العمليات التجارية األساسية، مثل كفاءة استخدام 

الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المواد وتحسين ظروف 
العمل. ويعتمد هذا النموذج على نطاق واسع، وقد 

عزز انتشاره تزايد الوعي، ولكن تضافر ذلك مع عوامل 
أخرى، مثل توفير التكاليف، واالمتثال للقواعد التي 

تزايدت صرامتها، ومراعاة اعتبارات السمعة.

ويحمل كل من هذين النهجين إمكانيات إلحداث التحّول، 
ولكن العمل الخيري، في معظم األحيان، ال يعالج ممارسات 

الشركات التجارية غير المستدامة، وال يتوسع ليضاهي 
ُهج  حجم أنشطة الشركات. ولذلك تتزايد االنتقادات للنُّ

التقليدية تحت إطار المسؤولية التقليدية للشركات، 
وتحاجج هذه االنتقادات بأن هذه اإلجراءات صورية ترمي 
إلى تحسين سمعة الشركات، ال سيما مع تنامي اإلدراك بأن 

ُنُهج المسؤولية االجتماعية للشركات ال تحقق الكثير من 
حيث معالجة المخاطر التي تتعرض لها األعمال التجارية 

والمجتمعات من جراء المشاكل االجتماعية أو البيئية.

الجدول 2. 
كيف ُتنشأ القيمة المشتركة عمليًا؟

مثالمسارات إليجاد القيمة المشتركة
من يتلقى المكاسب ومن يتوقع أن يتحمل 

التكاليف المرتبطة بالقيمة المشتركة؟

1. االبتكارات في المنتجات والعمليات 
واألسواق استجابة لالحتياجات 

غير المحققة في المجتمع

شركة عقارية تطور حلوالً 
إسكانية بكلفة منخفضة للفقراء 

لكن مربحة للشركة

الشركة البادئة هي من يكسب، وهي أيضًا من 
يتحمل عادة التكاليف المرتبطة بالمشاريع

2. تحسينات االستدامة في 
القيمة سلسلة 

شركة ألبان تستثمر لتحسين كفاءة 
اإلنتاج في مزارع توريد الحليب، 

فتحد من بصمتها الكربونية

ستستفيد كل الشركات في سلسلة التوريد، 
وعادة ما ُتعَتَمد آلية لتقاسم التكاليف

3. تحسينات في ظروف المجتمع 
المحلي الذي تعمل فيه الشركة

شركة تستثمر في برامج التعليم 
في المنطقة التي تعمل فيها 

لتأمين أيٍد عاملة محلية ماهرة

المكاسب ستتحقق، على المدى الطويل، 
لجميع مؤسسات القطاع الخاص العاملة 

في هذه المنطقة المعينة. تبرز، بصورة 
عامة، الحاجة إلى العمل الجماعي وتقاسم 
التكاليف مع الحكومة )الوطنية والمحلية( 

ومنظمات المجتمع المدني

المصدر: تجميع اإلسكوا بناًء على معلومات متاحة في معضلة النظام اإليكولوجي االجتماعي.

https://sharedvalue.org.au/wp-content/uploads/2020/02/The-Social-Ecosystem-Dilemma.pdf
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وثمة تحّول عالمي نحو ُنُهج "القيمة المشتركة" األكثر 
طموحًا وكلية التي قد تراكم، على األجل الطويل، مكاسب 

أكبر للشركات والمجتمعات. تستلزم القيمة المشتركة 
تغييرًا في نموذج األعمال إلى نموذج تنشد فيه الشركات 

الربح والميزة التنافسية من خالل تحسين ظروف 
المجتمع الذي تعمل فيه28. يمكن إيجاد القيمة المشتركة 

بطرق مختلفة، كما هو موضح في ما يلي، ويمكن تقاسم 

التكاليف والجهود المتصلة بإيجاد هذه القيمة اعتمادًا 
م َنهج القيمة  على من يجني مكاسب هذه القيمة. ولم ُيعمَّ

المشتركة في المنطقة العربية حتى اآلن، ولكن بدأت بعض 
الشركات باتخاذ خطوات للتحّول من أجل تعزيز مساهمتها 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، 
منها على سبيل المثال، مجموعة فاين الصحية القابضة 
)األردن( )اإلطار 10( وشركة SAP )ألمانيا( )اإلطار 11(29.

اإلطار 10.
شهادة: مجموعة فاين الصحية القابضة – تشجيع سالسل القيمة المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، 

وتمكين أصحاب المصلحة

نحن، في مجموعة فاين الصحية القابضة، على وعي بأننا بتنا في العقد الدولي للعمل من أجل الماء، ولذا فنحن نعمل 
على اإلسراع بالحلول المستدامة من خالل إجراء تغييرات في عملياتنا ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة. تهدف 

مشاريعنا المتعددة إلى حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. نواءم عملياتنا مع الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، 
فأبرمنا صفقة مع مزودينا أن يزرعوا، بالمتوسط، خمس شجرات مقابل كل شجرة نستخدمها. وتأكدنا أيضًا من صنع 

جميع منتجاتنا من لب الشجر البكر الصافي 100 في المائة. وندعم أيضًا الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة من خالل 
ريادة صناعتنا من حيث تقليل استخدام المياه. في األردن، كنا أول شركة من القطاع الخاص تبادر إلى إعادة تدوير مياه 

الصرف الصحي. إن مساهماتنا كثيرة للغاية، إذ تدير الشركة مشاريع مستدامة أخرى متنوعة، وتلتزم بحماية البيئة. 

ونحن، في مجموعة فاين الصحية القابضة، نبذل جهدًا مضاعفًا لمساعدة المجتمع المحلي المحيط بنا. في عام 
2021، أطلقنا أكاديمية فاين، تنفيذًا لبرنامج المسؤولية االجتماعية لمجموعتنا. وتتيح األكاديمية لطالب الدبلوم 
االستفادة من خبرة تزيد على الستين سنة، وتزودهم بالمعرفة الالزمة لدخول سوق العمل بكفاءة. مبادرة "خير 

الكورة" نشاط آخر تنفذه مجموعتنا في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية. ونحن فخورون بهذه المبادرة 
المصممة لنشر التنمية المستدامة بين المجتمعات المحلية التي لم تتحقق فيها هذه التنمية بالدرجة الكافية، 

وذلك من خالل تمكين النساء وانتشالهن من الفقر عبر مشاريع موّلدة للدخل. في عام 2020، ُسلِّم المشروع بأكمله 
للمستفيدين منه، ما يجعل المشروع مستقاًل ذا اكتفاٍء ذاتي بدرجة 100 في المائة. 

جيمس مايكل الفرتي
المدير التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة

مالحظة: هذا اإلطار هو مساهمة من جيمس مايكل الفرتي، المدير التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة.
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اإلطار 11.
شهادة: SAP – البناء من أجل مستقبل رقمي ومستدام

التزامًا بغاية تحســين العالم وســبل عيش البشــر، أخذت شــركة SAP بأهداف التنمية المســتدامة منذ إطالقها في 
عــام 2015. والتزامنــا هــذا يشــمل اســتخدام مواردنــا الوفيــرة للوصــول إلى 25 صناعة بما يســاهم فــي أهداف التنمية 

المســتدامة كافــة، تقريبــًا، عبــر مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات التي أطلقناها، وعبــر البرامج الجامعية 
العالميــة، بيــد أن موضــع تركيزنــا هــو الهــدف 4 مــن أهداف التنمية المســتدامة، المتصــل بالتعليم الجيد. 

وإذا مــا اعتبــرت برامجنــا مــن منظــور المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، فهي مصممة لتيســير الوصول المنصف 
إلــى الفــرص االقتصاديــة، والتعليــم، والوظائــف فــي اقتصــادات رقميــة خضراء. وفي إطار برنامجنــا المبتكر "برامج 

رقمية للحاضر"، أثرنا في حياة 120,000 إنســان من ســكان منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وحدها. وأنشــأنا 
أيضــًا حوالــي 800 مختبــر للتصميــم والمهــارات فــي مجتمعات محلية شــديدة الحاجة إليها.

ومن خالل برنامج SAP "تحالف الجامعات"، بنينا شــراكات مع أكثر من 100 مدرســة وجامعة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا من أجل تمكين الشــباب من الوصول إلى فرص العمل الالئق في االقتصاد الرقمي، وذلك 

عبــر تنفيــذ مبــادرات متنوعــة لبنــاء المهــارات الرقمية. ُتعّد هذه المبادرات الشــباب إلدارة المشــاريع الذكية، ورســم 
مالمح مســتقبلنا، مع إحداث تأثير مجٍد في العالم. تمهد مهارات SAP الســبيل للمواهب الشــابة إلطالق مســار مهني 

تكنولوجي ضمن المنظومة الواســعة التي تتألف منها شــبكة عمالء SAP وشــركائها. 

على ســبيل المثال، وفي إطار شــراكة مع مؤسســتي Global Scouting وGEMS Education، عقدت SAP ورشــة 
عمل "تعلم كتابة البرمجيات" في مقر الشــركة في إكســبو دبي 2020، وذلك في إطار أنشــطة مخيم الكشــافة 

العالمــي المشــار إليــه برمــز JOTA-JOTI، وكان ذلــك أكبــر فعاليــة ترتكــز علــى اإلنترنت، حيث تابعهــا أكثر من 3 ماليين 
شــخص. تناولــت الفعاليــة أكثــر مــن 150 كشــافًا مــن اإلمــارات العربيــة المتحدة وأكثر من 1,000 مفكر شــاب من جميع 
أنحــاء العالــم. تبيــن مبــادرات كهــذه مســاهمة الشــراكات المتعــددة القطاعات في خطــة عام 2030، وفي توفير فرص 

متعــددة لضمــان التعليــم الشــامل والجيــد للجميــع، ونشــر فكرة التعلــم على مدى دورة الحياة.

وسام قاضي
 SAP وتحالف الجامعات SAP Next-Gen ،مدير المبادرات العالمية

.SAP وتحالف الجامعات SAP Next-Gen ،مالحظة: هذا اإلطار هو مساهمة من وسام قاضي، مدير المبادرات العالمية
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اإلطار 12.
هل ريادة األعمال االجتماعية نموذج قابل للتطبيق في المنطقة العربية؟

المشروع االجتماعي هو "منظمة تحركها مهمة، وتركز أنشطتها على إيجاد القيمة االجتماعية من خالل نماذج 
األعمال المستدامة"أ. وتتخذ المشاريع االجتماعية أشكااًل قانونية عدة، وطرائق تشغيل متنوعة، ويمكن اعتبارها 

منظمات غير حكومية تضطلع بأنشطة توّلد األرباح في السوق. ومن الخصائص الهامة األخرى للمشاريع االجتماعية 
وجود هيكل حوكمة تشاركي. بإمكان المشاريع االجتماعية أن تساهم في توفير فرص العمل الالئق )ال سيما 

للنساء والشباب( وفي الالمركزية في تقديم الخدمات العامة في المناطق المحرومة، وهي بالتالي تعزز التماسك 
االجتماعي وِمنعة المجتمعات المحلية على األجل البعيدب.

وثمة مشاريع اجتماعية في بلدان عربية عدة، وخاصة في تونس ومصر والمغرب. بيد أن هذه المشاريع هي غالبًا 
مؤسسات صغيرة الحجم ال تشكل قطاعًا منظمًا، ولذلك ال تكاد ُتْحِدُث وقعًا ُيذكر. ومع أنها تتلقى دعمًا من منظمات 

وطنية ودولية متزايدة من حيث العدد والتنوع، ال يزال الدعم مجزءًا، ما يضع هذه المشاريع وسط تحديات تمويلية 
وتقنية في جميع مراحل نضجها. وتنشأ في بعض البلدان العربية أطر للسياسات الوطنية المتصلة بريادة المشاريع 
االجتماعية. ففي تونس، مثاًل، اعُتِمد قانون بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني في عام 2020، ينص على مزايا 

مالية وضريبية للمؤسسات االجتماعيةج، وفي جيبوتي، اعُتمد قانون مماثل في عام 2019 نص على تعريف المشاريع 
االجتماعية وأكد على تعزيز تنميتها من خالل إنشاء هياكل وأدوات مخصصة بما في ذلك التمويل البالغ الصغرد.

.World Bank )2017(. Social Entrepreneurship in Tunisia: Achievements and Way Forward .أ
ب. المرجع نفسه.

 Government of Tunisia )2021(. Rapport national volontaire sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement .ج
.durable en Tunisie

.ILO )2019(. The Republic of Djibouti passes a law on the social and solidarity economy .د

ل  تضافرت ضغوط من الطبيعة والمستهلكين والحكومات لتحوِّ دال. 
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة إلى خيار استراتيجي

عــادة مــا تكــون اللوائــح الحكوميــة )مــا يســمى بالتدابير 
"الصلبــة"( هــي المحــرك الرئيســي وراء مواءمــة العمليــات 

التجاريــة مــع الصالــح العــام. لكــن ليــس هــذا هو دومًا 
الواقــع. فــي الوقــت الحاضــر، تدفع شــبكة مــن الضغوط 

"الناعمــة"، مــن الطبيعــة والمســتهلكين، الشــركات إلــى 

الســعي إلــى مثــل هــذه المواءمــة كخيار اســتراتيجي.

والجدوى التجارية لهذا التحرك واضحة. تواجه الشركة 
التي ال تتواءم أنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ما 

ال يقل عن ثالثة أنواع من المخاطر30:

خطر تكبد الخسائر تواجهه 
شركة تعتمد على مورد طبيعي 
متدهور كالهواء والتربة والماء 

والتنوع الحيوي )على نحو 
مباشر، أو غير مباشر من خالل 
سلسلة القيمة(. وأيضًا مخاطر 

الظواهر المناخية الشديدة.

تعرض سمعة الشركة للخطر 
إذا ما رأى الموظفون والشركاء 

التجاريون والمستهلكون أنها 
تتسبب بضرر بيئي أو اجتماعي.

تعرض الشركة للخطر من جراء 
ر سياسات الحكومة بينما  تغيُّ

تسعى الحكومات إلى التخلص 
من الكربون واالمتثال التفاقيات 

دولية يتزايد مستوى طموحها 
ر المناخ مثالً( أو  )بالنسبة إلى تغيُّ

إلى معالجة نقص في مورد طبيعي 
)من أبرز األمثلة: اإلجهاد المائي(.

الطبيعة:
المخاطر من االضطرابات

المستهلكون:
المخاطر على السمعة

الحكومة:
مخاطر التحّول

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/05ee0180-90e1-5bb0-9cdc-96fbab37d892
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/279442021_VNR_Report_Tunisia.pdf
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/279442021_VNR_Report_Tunisia.pdf
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2021/279442021_VNR_Report_Tunisia.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_732087/lang--en/index.htm
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اإلطار 13.
الفرص في االقتصاد الدائري

االقتصاد الدائري هو حيث ُيحتَفظ بالمواد في االقتصاد ألطول فترة ممكنة، وبالتالي ُيقّلل حجم النفايات إلى الحد 
األدنى المطلق. وحتى اآلن، لم يحقق أي بلد اقتصادًا دائريًا تامًا، لكن ُيالَحظ تحّول عالمي في هذا االتجاه، يقوده 

عدد من البلدان.

في الواقع، أشارت توقعات حديثة إلى نمو االقتصاد الدائري العالمي بمعدل سنوي مركب قدره 7.8 في المائة خالل 
ر أبحاث أخرى أن االنتقال إلى االقتصاد الدائري  الفترة 2021-2027 )وال يتاح رقم مستقل للمنطقة العربية(أ. تقدِّ

يمكن أن يولد ما يصل إلى 4.5 تريليون دوالر من الناتج االقتصادي اإلضافي بحلول عام 2030ب. وفي الوقت 
الحاضر، تقل نسبة المواد المستهَلكة والتي ُيعاد تدويرها عن 9 في المائةج.

وقد يساعد التحّول إلى االقتصاد الدائري في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلدان العربية، وخاصة تلك 
التي تمر بأزمات، وذلك بُسُبٍل عدة، منها ما يليد:

توليد فرص العمل لمجموعة كبيرة من المهارات.	 

خفض تكاليف المنتجات والخدمات.	 

خفض الواردات من المواد، ما قد يؤدي إلى تحقيق وفورات للبلدان التي تعاني من اختالالت مالية.	 

الحفاظ على الموارد الطبيعية الشحيحة، مثل المياه.	 

تحسين إدارة النفايات.	 

يتطلــب نشــر االقتصــاد الدائــري مجموعــة مــن اإلصالحــات، تشــمل تقديم حوافز للصناعات لكــي تتحّول إلى نماذج 
اإلنتــاج الدائريــة، وفــرض جــزاءات علــى اســتخدام المواد البكر، واالســتثمار في التقنيــات والبنى التحتية ذات 

الصلــة، وتوحيــد معاييــر الجــودة التــي تســهل إعــادة التدوير. وفي خطوات واعدة، أنشــأت اإلمــارات العربية المتحدة 
فــي عــام 2021 مجلــس اإلمــارات لالقتصــاد الدائــري الــذي يضــم في عضويته ممثلين عن الســلطات االتحادية 

والمحليــة والقطــاع الخــاص، كمــا اعتمــدت سياســة االقتصــاد الدائــري للفترة 2021-2031. لكن لــم تتحقق بعد نتائج 
لهذه الخطوات.

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/22/2501983/0/en/Global-circular-economy-market-size-to-  .أ
.record-7-8-CAGR-through-2027.html

./https://www.weforum.org/impact/helping-the-circular-economy-become-a-reality .ب

.https://www.circularity-gap.world/2022 .ج

.https://www.acted.org/wp-content/uploads/2021/03/circularity-as-a-lifeline-for-mena-economies-in-distress-v3.pdf .د

واألدلة، من الدراسات، كثيرة. على سبيل المثال:

كشف مسح للقطاع الخاص في لبنان أن الشركات ترى 	 

ر المناخ خطرًا عليها، فحددت شركتان من كل  في تغيُّ

ثالث غّطاها المسح شح الموارد وتزايد كلفتها بفعل 

ر المناخ كعامل مؤثر في أعمالها31. دفعت التصورات  تغيُّ

ر المناخ 3 من كل 4 شركات شملها  بشأن مخاطر تغيُّ

المسح إلى التحّول إلى استخدام مواد أكثر استدامة 

عبر سلسلة القيمة.

وجــدت دراســة أن زيــادة اإلجهــاد المائي فــي مصر 	 

والمغــرب قــد تجبــر الحكومــات علــى تشــديد اللوائــح 

المتعلقــة باســتخدام الميــاه فــي الزراعــة، مــا قــد يؤدي 

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/22/2501983/0/en/Global-circular-economy-market-size-to-record-7-8-CAGR-through-2027.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/08/22/2501983/0/en/Global-circular-economy-market-size-to-record-7-8-CAGR-through-2027.html
https://www.weforum.org/impact/helping-the-circular-economy-become-a-reality/
https://www.weforum.org/impact/helping-the-circular-economy-become-a-reality/
https://www.circularity-gap.world/2022
https://www.acted.org/wp-content/uploads/2021/03/circularity-as-a-lifeline-for-mena-economies-in-distress-v3.pdf
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بــدوره إلــى رفــع كلفــة إنتــاج المحاصيل األساســية، 
مثــل الحبــوب والبقــول، بنســبة تتــراوح بيــن 20 إلــى 40 

فــي المائــة بحلــول عــام 2030 32. وإزاء هــذا الخطــر، 
مــن مصلحــة المنتجيــن البحــث عــن حلــول للحــد مــن 

اســتخدامهم لميــاه الــري.

وجــد مســح ُأجــري حديثــًا للمســتهلكين فــي المملكــة 	 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ومصــر أن حوالــي 7 مــن كل 10 متســوقين يفضلــون 
شــراء المنتجــات مــن الشــركات التــي تحتــرم البيئــة33. 

وهــذه نســبة أعلــى مــن المتوســط العالمــي، وتزيــد 
عــن المســوحات الســابقة، مــا يشــير إلــى أن جائحــة 

كوفيــد-19 لربمــا أثــرت علــى ســلوك المســتهلكين لصالــح 
منتجــات صديقــة للبيئــة. والمفاجــئ أن المســتهلكين 

األكبــر ســنًا )الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 45 عامــًا( يبدو 
أنهــم علــى وعــي اجتماعــي أفضــل مــن المســتهلكين 

األصغــر ســنًا. أحــد التفســيرات المحتملــة هــو أن 
المجموعــات األكبــر ســنًا قــد يكــون لهــا دخــل أعلى 

يســمح لهــا باختيــار هــذا المســار.

يلتــزم عــدد متزايــد مــن الدول العربية باالســتدامة، 	 
وإن بدرجــات متفاوتــة، واالمتثــال لهــذه االلتزامات 

يضــع تكاليــف إضافيــة على الشــركات. على ســبيل 
المثــال، التزمــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالوصول 

إلــى الصافــي الصفــري بحلــول عــام 2050، في حين 
التزمــت البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 

بالوصــول إليــه بحلــول عــام 2060، ما ســيضع ضغوطًا 
علــى الشــركات العاملــة فــي هــذه البلدان، إذ ســيتعين 
عليهــا اتخــاذ إجــراءات صارمــة لخفــض انبعاثاتها34. 

وكمثــال آخــر، انضــم كلٌّ مــن األردن وتونــس ومصر 
والمغــرب إلــى إعــالن منظمــة التعــاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي بشــأن االســتثمار الدولي والشــركات 
المتعــددة الجنســيات، والتزمــت بذلــك بتعزيز "الســلوك 

التجــاري المســؤول" للشــركات المتعــددة الجنســيات 
العاملــة فــي أراضيهــا أو انطالقــًا منهــا، بمــا يتماشــى مع 

المبــادئ التوجيهيــة المتفــق عليهــا35.

غيــر أن المخاطــر يمكــن أن توّلــد فرصــًا!

إن تحســين األداء علــى صعيــد البيئــة والمجتمــع 
والحوكمــة قــد يســاهم فــي األداء المالــي. مــا ثمــة أدلة 

متينــة بشــأن المجــاالت كافــة، بيــد أن تحليــل األداء 
المالــي للشــركات المدرجــة فــي البورصــات فــي مصــر 

واألردن يشــير إلــى أن الشــركات المســؤولة اجتماعيــًا 
وبيئيــًا تميــل إلــى الحصــول علــى عائــد أفضــل إزاء 

أصولهــا36. يعــزز األداء علــى صعيــد البيئــة والمجتمــع 
والحوكمــة ِمنعــة الشــركات العاملــة فــي المنطقــة، 

ويحفزهــا علــى االبتــكار، ويعطيهــا ميــزة تنافســية لتندمــج 
فــي شــبكات سالســل التوريــد العالميــة. وينطبــق هــذا 

بشــكل خــاص علــى الــدول العربيــة التــي أبرمــت اتفاقيات 
شــراكة مــع االتحاد األوروبي37.

وهــذا عــالوة علــى الفــرص التجاريــة فــي القطاعات 
الخضــراء، علــى غــرار تلــك التــي تم إنشــاؤها في 

االقتصــاد الدائــري )اإلطار 13(.

اإلجراءات الالزمة لسد الفجوات واو. 

بيئــة األعمــال فــي المنطقــة ضعيفــة إجمــااًل، وتُحــول دون 

نمــو الشــركات، ســواء أكان النمــو متوائمــًا مــع أهداف 

التنميــة المســتدامة أم ال. وتشــمل التحديــات العامــة 

عــدم االســتقرار، والمنافســة غيــر العادلــة )ويشــمل ذلك 

المنافســة مــن األعمــال التجاريــة غيــر النظاميــة ومن 

المؤسســات المملوكــة للدولــة(، وانخفــاض االســتثمار 

فــي رأس المــال البشــري والتكنولوجيــا، والصعوبــات 

فــي الحصــول علــى التمويــل. وتعاَلــج المســألة األخيرة 
بالتفصيــل فــي الفصــل التالــي.

وتبــذل البلــدان العربيــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحة 
جهــودًا حثيثــة لتمكيــن تنميــة القطــاع الخــاص، كمــا أفادت 

االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة وغيرهــا مــن التقارير. 
وتعمــل الحكومــات بشــكل متزايــد على إشــراك القطاع 
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الخــاص فــي اآلليــات المؤسســية المخصصــة للتخطيط 
لتنفيــذ خطــة عــام 2030، ومتابعتهــا، واســتعراض التقــدم 

فــي صددهــا. ولتســريع عمليــة مواءمــة القطــاع الخاص مع 
أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى نحــو عــادل للجميع، 

يجــب علــى الحكومــات والشــركات )وجمعياتهــا( ومنظمات 
المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن العمــل معًا 

لبنــاء ثقافــة الثقــة وتحقيــق ما يلي:

اعتماد جيل جديد من 	 
السياسات العامة لإلسراع 

بالتحّول إلى االقتصاد األخضر، 
وتقديم الحوافز، وإزالة 

المخاطر التي يواجهها القطاع 
الخاص في االستثمارات 

البيئية واالجتماعية.

تطوير وإنفاذ خطة عمل وطنية 	 
لألعمال التجارية وأهداف 

التنمية المستدامة، وتحديث 
الخطة بانتظام، ورصد أداء 

األعمال التجارية وفقًا للخطة.

القيادة بالقدوة عبر اعتماد 	 
شركات مملوكة للدولة لمعايير 

عالية على صعيد البيئة 
والمجتمع والحوكمة.

االلتزام باإلفصاح بشفافية 	 
عن مسائل البيئة والمجتمع 

والحوكمة ليصل إلى مستوى 
اإلفصاح المالي.

وضع معايير طموحة ألداء كل 	 
قطاع من قطاعات األعمال 

على صعيد البيئة والمجتمع 
والحوكمة، والتشجيع على 

االمتثال.

التوعيــة بمخاطــر عدم تحقيق 	 
أهداف التنمية المســتدامة، 

والفرص الســانحة عن المواءمة 
مــع هذه األهداف. 

اســتكمال جهود الحكومة 	 
بتوفير التوجيهات بشــأن 

أفضل الممارســات لمواءمة 
العمليــات التجاريــة مع أهداف 

التنمية المســتدامة. 
تزويد الشــباب باإلرشادات 	 

المهنيــة وفرص التدريب 
علــى تحقيــق أهداف التنمية 

المستدامة.
دعــم ريادة األعمال االجتماعية.	 

الحكومات:
التنظيم وإزالة المخاطر

مجتمع األعمال التجارية:
االلتزام ودفع الطموح

منظمات المجتمع المدني 
وأصحاب المصلحة اآلخرون:

التوجيه والتيسير

جميــع األطــراف الفاعلــة: إيــالء اهتمــام خــاص للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وخاصــة أنها تؤلف النســبة 
األكبــر مــن الشــركات، وتواجــه عوائــق عديــدة، وأداؤهــا هــو األضعــف من حيــث المواءمة مع أهــداف التنمية المســتدامة.
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تعبئة التمويل الخاص 
خدمة ألهداف التنمية 
المستدامة
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تعبئة التمويل الخاص خدمة ألهداف التنمية 
المستدامة

ال تــزال التوقعــات بشــأن تمويــل التنميــة فــي المنطقة 
العربيــة متقلبــة. وتســتنزف الضغــوط الماليــة الناتجــة من 

الديــون المرتفعــة والمتزايــدة حصــة كبيــرة من إيرادات 
بلــدان عــدة توجــه مواردهــا لتغطيــة خدمــة الديون بداًل 
مــن اســتخدامها فــي تمويــل أهــداف التنمية المســتدامة 

والعمــل المناخــي38. وتزيــد األزمــات االقتصاديــة المديدة 
والنزاعــات مــن تعقيــد التحديــات التــي تواجههــا بلدان 

عــدة. عــالوة علــى ذلك، أســفرت الحرب فــي أوكرانيا عن 
أزمــة عالميــة ثالثيــة األبعــاد )الغذاء والطاقــة والتمويل(، 

ر المنــاخ وجائحة  لتفاقــم اآلثــار المدمــرة أصــاًل لتغيُّ
كوفيــد-19. فــي هــذا الســياق، بــات التمويل مــن القطاع 

الخــاص أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى لتحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة، ال ســيما إذ تــآزر مــع التمويــل من 
الحكومــات والجهــات المانحــة والشــركاء اإلنمائييــن.

تستكشــف األقســام التاليــة دور القطــاع الخــاص في ســد 
الفجــوة فــي تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة، من خالل 
االســتثمارات فــي االقتصــاد الحقيقــي وأســواق رأس المال 

فــي المنطقــة العربيــة. وُتظهــر االتجاهــات في االســتثمار 
مــن القطــاع الخــاص المحلــي واالســتثمار األجنبي المباشــر 
أن رأس المــال مــن القطــاع الخــاص ال يرقــى إلى مســتوى 

إمكاناتــه التحويليــة فــي البلــدان العربيــة. وال تشــكل 
االســتثمارات مــن القطــاع الخاص ســوى حصــة صغيرة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة بالمناطــق النامية 

األخــرى، عــالوة علــى أنهــا تتركــز في عــدد قليل من 
القطاعات، وتســجل انحســارًا ســريعًا. وتشــمل األســاليب 

المبتكــرة لتعبئــة التمويــل مــن القطــاع الخــاص ألهداف 
التنميــة المســتدامة الشــراكات بيــن القطاعيــن العام 

والخــاص، والتمويــل المختلــط، ومحافــظ المشــاريع القابلة 
للتمويــل، والســندات المســتدامة، والصناديــق الموّجهــة 

لشــؤون االســتدامة. ويتعيــن علــى الحكومات وضــع أنظمة 
وبنــاء مؤسســات تهيــئ بيئــة تمكينيــة لتمويل مســتدام 

مــن القطــاع الخــاص وزيــادة أوجه التآزر مــع مصادر أخرى 
لتمويــل التنمية.

اإلطار 14.
ما هو االستثمار الخاص؟

ف االستثمار الخاص على أنه  في هذا الفصل، يعرَّ
استثمار تقوم به إما شركات أو أفراد، وليس حكومات.

في بعض الحاالت، وبسبب محدودية البيانات، قد تشمل 
اإلشارات إلى االستثمار من القطاع الخاص كيانات عامة 

أو شبه عامة، مثل الشركات المملوكة للدولة.

وال يتناول هذا الفصل مصادر التمويل الخاصة 
األخرى، مثل التحويالت المالية والعمل الخيري.

المصدر: اإلسكوا.

ومن الصعب تمييز العناصر التي تشــكل اســتثمارًا من 
القطــاع الخــاص فــي أهداف التنمية المســتدامة. وبصورة 
عامة، تســهم جميع االســتثمارات التي توفر فرص عمل، 

وتزيــد اإليــرادات الضريبية، وتحفــز النمو االقتصادي 
في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة. لكن ليســت 
كل االســتثمارات مســتدامة من المنظور االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي. على ســبيل المثال، قد تســهم 

مبــادرات عــدة مــن القطــاع الخاص في زيادة االحتباس 
الحــراري أو إلحــاق ضــرر بصحــة المجتمعات. وبالتالي، ال 

بــد مــن التمييــز بين االســتثمارات اإلجمالية من القطاع 
الخاص، وتلك التي تكون شــاملة اجتماعيًا ومســتدامة 

ُقدرت احتياجات التمويل غير الملباة لدى 
الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

النظامية في تسعة بلدان عربية بمبلغ

مليارات دوالر207

في الفترة 2019-2018
أي %24 من الناتج المحلي 

اإلجمالي لهذه الدول مجتمعة
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بيئيــًا، وتعكــس مبــادئ خطــة عام 2030. وفي غياب 
تصنيــف دقيــق، غالبــًا ما يعّرف المحللون االســتثمارات 

المتصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة علــى أنها تركز على 
قطاعــات معينــة. على ســبيل المثــال، يعرف مؤتمر األمم 

المتحــدة للتجــارة والتنمية )األونكتاد( االســتثمارات 
المتصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة على أنها تلك 

التــي تســتهدف الزراعة والحراجــة، والتعليم، والصحة، 
ونقــل الطاقــة وتوزيعها، والطاقــة المتجددة، واالتصاالت 
الســلكية والالســلكية، والنقل، والمياه والصرف الصحي، 

والنفايــات وإعادة التدوير39.

ويشــير الطابــع المتنــوع للقطــاع الخــاص إلــى أن قــدرة 
األعمــال علــى تعبئــة تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة 
تختلــف اختالفــًا كبيــرًا. وعلــى وجــه الخصــوص، تواجــه 

الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
قيــودًا فــي الحصــول علــى االئتمــان والخدمــات الماليــة. 

وُقــدرت احتياجــات التمويــل غيــر الملبــاة لــدى الشــركات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة النظاميــة 
فــي تســعة بلــدان عربيــة بمبلــغ 207 مليــارات دوالر 

فــي الفتــرة 2018-2019، أي 24 فــي المائــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لهــذه الــدول مجتمعــة. واإلدمــاج المالــي 

للشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
ســيوفر فرصــًا للعمــل كمــا سيســهم فــي الحــد مــن الفقــر 

والنهــوض بالتنميــة المســتدامة. وينعكــس ذلــك فــي خطــة 
عــام 2030، التــي تدعــو إلــى إضفــاء الطابــع النظامي 

علــى الشــركات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
ونموهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحصول علــى خدمات 

ماليــة )المقصــد 3-8(.

ألف. تقليص الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة

التقدير األول

2.5 تريليون دوالر 
سنويًا

للبلدان النامية من أجل 
تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بحلول عام 

2030

قبل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، كان من المتوقع أن تتراوح الحاجة 
اإلجمالية إلى االستثمار في البلدان النامية في القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية 

المستدامة بين 3.3 و4.5 تريليون دوالر سنويًا بين عامي 2015 و2030 40.

وبالنظر إلى أن االستثمار في هذه القطاعات كان يقدر بنحو 1.4 تريليون دوالر 
في حينه، واجهت البلدان النامية عجزًا سنويًا في التمويل بلغ في المتوسط 2.5 

تريليون دوالر.

ر المناخ وجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا( إلى  أدت األزمات المتتالية )تغيُّ
ع الفجوة في تمويل  زيادة الحاجة إلى االستثمار والحد من توفر الموارد، ما وسَّ

 أهداف التنمية المستدامة المقدرة في البلدان النامية، لتصل إلى 4.3 تريليون 
دوالر سنويًا41.

ونظرًا إلى القيود المنهجية والثغرات في البيانات المرتبطة بحساباتها، ال بد 
من التعامل بحذر مع التوقعات بشأن كلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والفجوة في تمويلها.

التقدير األول

2.5 تريليون دوالر سنويًا
 للبلدان النامية من أجل 
تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بحلول عام 2030

التقدير المحدث

4.3 تريليون دوالر سنويًا
 للبلدان النامية من أجل 
تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بحلول عام 2030
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قبل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، قدرت اإلسكوا الفجوة في التمويل 
بنحو 545 مليار دوالر سنويًا لتحقيق األهداف ذات األولوية المحّددة وطنيًا في 

12 بلدًا عربيًا متوسط ومرتفع الدخل42.

لكن في ظل هذه األزمات، توسعت الفجوة لتقدر بنحو 660 مليار دوالر سنويًا43.

على الرغم من أن الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة واسعة إلى حد 
بعيد، ثمة قدر كبير من رأس المال من القطاع الخاص. على سبيل المثال، جمعت 
الشركات عبر الوطنية وصناديق التقاعد التي تتخذ من البلدان المتقدمة مقرًا لها 

حيازات تفوق قيمتها 25 تريليون دوالر44.
وامتلكت أكبر 15 شركة في المنطقة العربية أصواًل بقيمة 2.4 تريليون دوالر45، وفاقت 

قيمة أصول األفراد ذوي المالءة المالية العالية 950 مليار دوالر في عام 2020 46.
ه حصة صغيرة فقط من رأس المال هذا إلى االستثمارات في القطاعات  وتوَجّ
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ويكمن التحدي في تعبئة رأس المال من 

القطاع الخاص المحلي واألجنبي بفعالية للمساعدة في سد الفجوة في تمويل 
أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

12 دولة عربية بحاجة إلى 
تمويل يقدر بنحو

660 مليار دوالر سنويًا
لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المختارة بحلول 
عام 2030

باء. االستثمار الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مــن حيــث تعبئة االســتثمارات، أظهــر القطاع الخاص في 
المنطقــة العربيــة فعاليــة أقل مقارنــة بالمناطق النامية 
األخــرى، وهــو ال يرقــى إلى مســتوى إمكانات المنطقة. 

وتراجع االســتثمار الخاص المحلي واالســتثمار األجنبي 
المباشــر تراجعــًا ملحوظــًا فــي أعقاب األزمــة المالية العالمية 

لعــام 2008، واســتمر فــي هذا االتجــاه بعد اعتماد خطة 
عــام 2030. ويتناقــض ذلــك تناقضــًا صارخًا مع المقصد 
17-3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الذي يدعو إلى 

تعبئــة مــوارد إضافيــة مــن مصــادر متعددة، بما في ذلك 
القطــاع الخــاص. عــالوة على ذلك، يتركز االســتثمار من 

القطــاع الخــاص فــي المنطقــة إلى حــد بعيد على أهداف 
التنميــة المســتدامة المرتبطــة بتوفير البنية األساســية 

االقتصاديــة، بــداًل مــن تلك التي ُتعنــى بتوفير البنية 

األساســية والخدمــات االجتماعيــة، ومكافحة عدم 
المســاواة وإرســاء السالم والعدالة.

1. االستثمار الخاص المحلي

االستثمار الخاص المحلي في المنطقة العربية منخفض 
مقارنة بالمناطق األخرى. وفي البلدان العربية الستة التي 

تتوفر بيانات عنها47، بلغ متوسط إجمالي تكوين رأس المال 
الثابت في القطاع الخاص في الفترة 2015-2018 نسبة 12 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، أي نصف ما هو عليه 

في جنوب آسيا )24 في المائة( وحوالي ثلث ما هو عليه 
في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ )34 في 

25 تريليون دوالر

من حيازات الشركات 
المتعددة الجنسيات وبعض 

صناديق التقاعد
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المائة( )الشكل 3(. والجدير بالذكر أن أداء البلدان العربية 
الستة كان ضعيفًا مقارنة بأقل البلدان نموًا )21 في المائة(. 

ومن بين االقتصادات الخمسة والسبعين التي تتوفر بيانات 

عنها، سجلت الجمهورية العربية السورية ومصر ثاني 
وخامس أدنى قيمتين، بنسبة 4 و7 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي على التوالي.

الشكل 3.
االستثمار من القطاع الخاص المحلي، 2011-2014 و2015-2018 )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من البنك الدولي.
مالحظة: ُيقاس االستثمار الخاص المحلي على أنه تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص.

أ. باستثناء البلدان المرتفعة الدخل.

مقارنة بالفترة 2011-2014، انخفض االستثمار من 
القطاع الخاص المحلي من حيث النسبة المئوية للناتج 
المحلي اإلجمالي في خمسة من البلدان العربية الستة. 
وبينما ُسجل تراجع كبير في بلدان المشرق األربعة، بدا 
أقل وضوحًا في اإلمارات العربية المتحدة. ولم يرتفع 
االستثمار من القطاع الخاص المحلي نسبة إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي إال في البحرين. وأسهم النقص في 

النقد األجنبي، وارتفاع تكاليف االقتراض، واالضطرابات 
السياسية، والنزاعات التي طال أمدها في تراجع االستثمار 

من القطاع الخاص المحلي في بلدان عربية عدة.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، تشارك الشركات 
المحلية بنشاط في مشاريع البنية التحتية المتعلقة 

بأهداف التنمية المستدامة في بلدان عربية عدة، 
غالبًا من خالل شراكات بين القطاعين العام والخاص 

وكجزء من تجمع شركات يجذب مستثمرين أجانب. 

على سبيل المثال، تولت 12 شركة محلية في مصر رعاية 
مشاريع بقيمة 3.3 مليار دوالر في قطاعات الطاقة والنقل 
والمياه والصرف الصحي. ويعادل ذلك نسبة 26 في المائة 

من مجموع االستثمارات من القطاع الخاص )المحلية 
واألجنبية( في مشاريع البنية التحتية التي تنفذ في البلد. 

واثنان من أكبر ثالثة مستثمرين من القطاع الخاص في 
مشاريع البنية التحتية في مصر هما شركتان محليتان: 

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، التي استثمرت بقيمة 
1.3 مليار دوالر في محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

في القاهرة الجديدة، ومزرعة رياح رأس غارب ونظام النقل 
بالقطار الكهربائي في القاهرة، وشركة "المقاولون العرب"، 

التي استثمرت بقيمة 868 مليون دوالر في محطة معالجة 
المياه في الجبل األصفر ونظام النقل بالقطار الكهربائي في 

القاهرة، التي تتشارك في رعايته مع شركتي أوراسكوم 
وبومباردييه )كندا(. ومن المتوقع أن تحسن هذه المشاريع 
حياة ماليين المصريين وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة.
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2. االستثمار األجنبي المباشر

انخفض صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى 
المنطقة العربية من مستوى قياسي بلغ 60 مليار دوالر في 
عام 2009 إلى 15 مليار دوالر في عام 2014، وبقي سلبيًا 

أو قريبًا من الصفر بين عامي 2015 و2021 )الشكل 4-ألف(، 
مدفوعًا بتدفقات ضخمة لالستثمار األجنبي المباشر من 

بلدان مجلس التعاون الخليجي. وكنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، انخفض صافي االستثمار األجنبي المباشر من 

متوسط 1.4 في المائة في الفترة 2008-2014 إلى 0.2- في 
المائة في الفترة 2015-2021. والجدير بالذكر أن المنطقة 
العربية هي المنطقة النامية الوحيدة التي سجلت صافيَا 

سلبيًا لالستثمار األجنبي المباشر في السنوات السبع األولى 
من فترة تنفيذ خطة عام 2030 )الشكل 4-باء(. عالوة على 

ذلك، فهي المنطقة التي تسجل أكبر تراجع مقارنة بالفترة 
2008-2014 )1.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
مقارنة بنسبة 0.3 في المائة أو أقل في المناطق األخرى(.

تخفي المعدالت اإلقليمية تباينًا كبيرًا في المنطقة. وفي 
وقت أصبحت البلدان المرتفعة الدخل األعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي بلدانًا مستثمرة مباشرة صافية في الفترة 

2015-2021، بقيت أقل البلدان نموًا والبلدان المتوسطة 
الدخل48 العربية متلقية صافية لالستثمار األجنبي المباشر 

)الشكل 4-جيم(. لكن استمرار التراجع في صافي االستثمار 
األجنبي المباشر في البلدان العربية المتوسطة الدخل يثير 

تساؤالت حول مدى إمكانية االستمرار في االعتماد على 
تدفقات مماثلة. ولم يصل االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

إلى حيث تشتد الحاجة إليه في المنطقة العربية. والواقع 
أن أقل البلدان نموًا التي تعاني من نقص التمويل لم تتلَق 

إال نسبة 5 في المائة من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر 
الوارد إلى المنطقة العربية في الفترة 2015-2021، في حين 

تلقت بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالسيولة النقدية 
67 في المائة والبلدان المتوسطة الدخل 28 في المائة. 

ويؤدي ذلك إلى انحراف شديد عن المقصد 10-ب من أهداف 
التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى زيادة التدفقات المالية، 

بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إلى أكثر البلدان 
احتياجًا. وكثيرًا ما شاع هذا التوزع غير المتكافئ لالستثمار 
ل التدفقات  األجنبي المباشر داخل حدود البلدان، حيث ُتحوَّ

إلى الداخل، بمعظمها، إلى قلة من البلديات والمحافظات. 
على سبيل المثال، تستأثر خمس محافظات في مصر بنسبة 

90 في المائة من االستثمارات، بينما تتقاسم المحافظات 
اإلثني والعشرين األخرى نسبة 10 في المائة المتبقية49.

الشكل 4.
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، المنطقة العربية والمناطق النامية األخرى، 2021-2008
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باء. 
صافي االس�ثمار األجنبي المباشر كنسبة 
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المنطقة (نسبة مئوية)

جيم. 
صافي االس�ثمار األجنبي المباشر 

كنسبة من النا�ج المحلي اإلجمالي، 
حسب مجموعة البلدان (نسبة مئوية)
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أ. باستثناء جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا التي ُأدِرجت تحت البلدان العربية األقل نموًا. 
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الشكل 5.
الصفقات الدولية لتمويل المشاريع في المنطقة العربية، 2021-2011
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.UNCTAD )2022( المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى
أ. القطاعات األخرى المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة: الزراعة والحراجة، والصحة، واالتصاالت السلكية والالسلكية، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، والتعليم.

اإلطار 15. 
هل يسهم االستثمار األجنبي المباشر في إحداث تغيير تحويلي في المنطقة العربية؟

لم تحقق المنطقة العربية القدر نفسه من النجاح الذي حققته المناطق النامية األخرى في اجتذاب االستثمار 
األجنبي المباشر. وفي الكثير من األحيان، لم يسهم االستثمار األجنبي المباشر الذي اجتذبته المنطقة كثيرًا في 

تحقيق مكاسب إنمائية. وفي استعراض لالستثمار األجنبي المباشر في ثمانية بلدان في المنطقةأ من حيث خمس 
صفات كاشفة )اإلنتاجية واالبتكار، والعمالة ونوعية الوظائف، والمهارات، والمساواة بين الجنسين، والبصمة 

الكربونية(، كانت النتائج متباينة، ولكنها عمومًا ليست جيدة. فقد حققت مشاريع االستثمار األجنبي المباشر تحسنًا 
طفيفًا في أدائها مقارنة بالمشاريع المحلية، من حيث المساواة بين الجنسين والبصمة الكربونية، إذ أتاحت للنساء 

فرص عمل أكثر ولكن ليس بالضرورة أفضل، كما أدت إلى اعتماد تدابير تتعلق بكفاءة الطاقة. وعادة ما تكون هذه 
المشاريع أكثر إنتاجية، وتشارك في البحث والتطوير وتستخدم تقنيات أكثر تطورًا.

غير أن أداء مشاريع االستثمار األجنبي المباشر يعادل أو حتى يقل عن أداء المشاريع المماثلة المحلية من حيث 
إيجاد فرص العمل )ألن هذه المشاريع تتركز في القطاعات التي ال تتطلب أيٍد عاملًة كثيفة( وتحسين نوعية 

الوظائف )إذ تقدم أجورًا مساوية أو أقل، وتستخدم أيٍد عاملة من غير مهارات(.

وُتعدُّ مصر واألردن والمغرب وتونس من بين الدول القليلة التي انضمت إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي بشأن االستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات رغم عدم عضويتها، ما يشير إلى إرادة 

سياسية للنهوض بمبادئ ومعايير السلوك التجاري المسؤول.

.OECD )2021(. Middle East and North Africa Investment Policy Perspectives. OECD Publishing, Paris :المصدر

أ. األردن، تونس، الجزائر، دولة فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب.

https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/middle-east-and-north-africa-investment-policy-perspectives_6d84ee94-en
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يتركز االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة العربية 
تقليديًا في قطاعات توفر القليل من فرص العمل وال تحقق 

التأثير التحويلي الذي دعت إليه خطة عام 2030 )اإلطار 15(. 
وتركزت الصفقات الدولية لتمويل الشركات التي استهدفت 

المنطقة في الفترة 2011-2021، بنسبة 56 في المائة، في 
القطاعات غير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وأبرزها 
الوقود األحفوري والبتروكيماويات )33 في المائة( )الشكل 

5- ألف(. مع ذلك، تشير الصفقات التي ُأعلن عنها في السنوات 
األخيرة إلى أن االستثمار األجنبي المباشر الوارد في المنطقة 
يتجه، بازدياد، نحو مراعاة االستدامة. ارتفع عدد االتفاقيات 

في القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة إلى 
مستوى قياسي بلغ 105 مليارات دوالر في عام 2021 )الشكل 
5-باء(، أي نسبة 61 في المائة من القيمة اإلجمالية لالتفاقيات 

المعلن عنها في ذلك العام )الشكل 5-جيم(.

ُهـــج المبتكـــرة لتعبئـــة رأس المـــال الخاص من أجل  جيـــم. النُّ
التنميـــة المســـتدامة

نظرًا إلى التدني النسبي لمستويات االستثمار الخاص 
في المنطقة العربية، تشتد الحاجة إلى زيادة رأس المال 

الخاص لسد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة. 
ُهج المبتكرة لتعبئة رأس المال  وقد ُطِرَح عدد من النُّ

الخاص من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك السندات 
المستدامة، والصناديق الموّجهة لشؤون االستدامة، 
والتمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام 

والخاص، وَمحافظ المشاريع القابلة للتمويل.

1. السندات المستدامة

تلبيًة لالحتياجات الطويلة األجل لتمويل أهداف التنمية 
المستدامة، ال بد من عمل البلدان العربية على تطوير أسواق 

رأس مال محلية مستدامة، وال سيما أسواق السندات 
والتأمين الطويلة األمد. وارتفع اإلصدار العالمي للسندات 
المستدامة 16 ضعفًا منذ اعتماد خطة عام 2030 واتفاق 

باريس، من 66 مليار دوالر في عام 2015 إلى 1.1 تريليون 
دوالر في عام 2021. ويؤدي القطاع الخاص دورًا رئيسيًا 

رًا كان أم ُمْشَتر. في أسواق السندات المستدامة، مصدِّ

السندات التي توّجه عائداتها نحو االستدامة هي 
أدوات دين تستخدم عائداتها الصافية لتمويل المشاريع 
ذات اآلثار البيئية أو االجتماعية اإليجابية، بما في ذلك 

السندات الخضراء والسندات االجتماعية والسندات 
المستدامة المختلطة. وبلغ اإلصدار العالمي للسندات 

المستدامة الستخدام العائدات تريليون دوالر في عام 

2021 )الشكل 6-ألف(، وهو ما يمثل 91 في المائة من 
سوق السندات المستدامة. وبلغ اإلصدار العالمي التراكمي 

بين عام 2015 وحزيران/يونيو عام 2022 قيمة 3 
تريليونات دوالر أمريكي، ُقسمت بين السندات الخضراء 

)62 في المائة( والسندات االجتماعية )17 في المائة( 
والسندات المختلطة )21 في المائة( )الشكل 6-باء(.

تجمع السندات الخضراء أموااًل للمشاريع التي تحمل 
فوائد بيئية، ال سيما في البنية األساسية. واسُتثمر حوالي 

90 في المائة من صافي العائدات التي ُجمعت من خالل 
السندات الخضراء في الفترة بين عام 2015 وحزيران/

يونيو عام 2022 في قطاعات الطاقة والبناء والنقل والمياه 
ل السندات االجتماعية المشاريع  والصرف الصحي. وتموِّ

ذات النتائج االجتماعية اإليجابية، مثل توفير فرص 
عمل والوصول إلى رعاية صحية، بينما تجمع سندات 

االستدامة المختلطة بين الفوائد االجتماعية والبيئية. أما 
سندات أهداف التنمية المستدامة، فهي نوع خاص من 

السندات المستدامة المختلطة التي توّجه صافي العائدات 
إلى مشاريع أهداف التنمية المستدامة المؤهلة50.

عالميًا، ُيعدُّ القطاع الخاص المصدر الرئيسي للسندات 
ل نسبة 39  التي توّجه عائداتها نحو االستدامة، إذ شكَّ
في المائة من القيمة المصدرة في الفترة 2022-2015 

)الشكل 6-جيم(. ومن بين المصدرين اآلخرين الكيانات 
المدعومة من الحكومات )22 في المائة(، والمصارف 
اإلنمائية )17 في المائة(، والحكومات الوطنية )9 في 

المائة(، والحكومات المحلية )6 في المائة(. والواقع أن 
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المؤسسات االستثمارية، بما في ذلك المصارف والصناديق 
المشتركة وصناديق التحوط وشركات التأمين، هي 

المشتري الرئيسي للسندات المستدامة، وغالبًا ما تسترشد 

بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة. ويشمل المشترون 
اآلخرون الحكومات والمستثمرين من الشركات، وبدرجة 

أقل المستثمرين بالتجزئة.

الشكل 6.
اإلصدار العالمي للسندات التي توّجه عائداتها نحو االستدامة، 2022-2015
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المصدر: مبادرة سندات المناخ.
أ. كانون الثاني/يناير-حزيران/يونيو 2022.

جمعت المنطقة العربية 14.4 مليار دوالر من عائدات 
السندات التي توّجه عائداتها نحو االستدامة بين عامي 

2015 وحزيران/يونيو 2022، أي 0.5 في المائة من 
اإلجمالي العالمي، لتتأخر عن جميع المناطق النامية، 

باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وارتفع متوسط 
 اإلصدار السنوي من 250 مليون دوالر في الفترة

2015-2018 إلى 5.3 مليار دوالر في الفترة 2019-2020، ثم 
انخفض إلى 1.4 مليار دوالر في عام 2021 )الشكل 7-ألف(. 
وشكلت السندات الخضراء 84 في المائة من إجمالي قيمة 

اإلصدار التراكمية في الفترة بين عام 2015 وحزيران/
يونيو 2022 )الشكل 7-باء(. وحققت ثالثة بلدان من مجلس 

التعاون الخليجي، هي اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية وقطر، 91 في المائة من إجمالي إصدار 

السندات التي توّجه عائداتها نحو االستدامة في المنطقة، 
بينما تعود النسبة المتبقية إلى مصر والمغرب ولبنان )الشكل 

7-جيم(. وأصدرت الشركات والكيانات المدعومة من 
الحكومة معظم هذه السندات. واعتبارًا من تشرين األول/

أكتوبر 2021، كانت مصر هي البلد العربي الوحيد الذي أصدر 

سندًا أخضر سياديًا، استخدمت عائداته لتمويل الميزانية 
المخصصة لقطاعات النقل والمياه والصرف الصحي.

واستفادت المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 
في المنطقة العربية من عائدات السندات المستدامة 

التي تصدرها كيانات عبر وطنية وتشتريها مجموعة من 
المستثمرين، بما في ذلك مستثمرون من القطاع الخاص. 

على سبيل المثال، خصص البنك اإلسالمي للتنمية 110 
ماليين دوالر من أول صكوكه المستدامة )أي سندات 

مستدامة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( لمحطة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية في اإلمارات العربية المتحدة، 

و35 مليون دوالر لمشروع متكامل للتنمية الزراعية في 
تونس51. وخصص البنك الدولي عائدات سندات التنمية 

المستدامة للمشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 
في المنطقة العربية، بما في ذلك مليار دوالر للشمول 
المالي وتنمية القطاع الخاص في مصر، و674 مليون 

دوالر إلمدادات المياه في لبنان، و200 مليون دوالر إلدارة 
مخاطر الكوارث في المغرب52.

https://www.climatebonds.net/
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الشكل 7.
إصدار السندات التي توّجه عائداتها نحو االستدامة في المنطقة العربية، 2022-2015
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المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من مبادرة سندات المناخ.
أ. كانون الثاني/يناير-حزيران/يونيو 2022.

2. الصناديق الموّجهة لشؤون االستدامة

على الصعيد العالمي، بلغت األصول الخاضعة إلدارة 
الصناديق الموّجهة لشؤون االستدامة قدرًا غير مسبوق، 
هو 2.7 مليار دوالر في عام 2021، بزيادة بنسبة 53 في 

المائة عن العام السابق )الشكل 8-ألف(53. ومع ذلك، تتخذ 
الغالبية العظمى )97 في المائة( من صناديق االستدامة من 

البلدان المتقدمة مقرًا لها )الشكل 8-باء(، وتوّجه معظم 
أصولها أيضًا إلى هذه البلدان. ولم تستفد المنطقة العربية 

بعد من هذه السوق السريعة النمو، مثلما أنها لم تستفد من 
سوق سندات االستدامة أو حتى أقّل.

وكان أول صندوق استثمار مؤثر في الشرق األوسط 
قد ُأطلق في مصر في آذار/مارس 2022 من قبل شركة 

 ،)Catalyst Private Equity( كاتاليست برايفت إكويتي
الذراع االستثماري لشركة كاتاليست بارتنرز القابضة 

)Catalyst Partners Holding(، وهي مصرف تجاري 
يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة واألعمال 

التجارية العائلية. ويهدف صندوق كاتاليست كابيتال 

مصر، الذي أغلق طرحه األول بـ 450 مليون جنيه مصري، 
إلى االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، طّور 

الصندوق أداة لقياس األثر وإدارته، باالستناد إلى المعايير 
العالمية لألثر على أهداف التنمية المستدامة54.

وتغطي بعض صناديق االستدامة التي تقع مقارها خارج 
المنطقة العربية أصواًل أو منتجات من البلدان العربية. 

ومن األمثلة على ذلك صندوق أموندي بالنيت إميرجينغ 
 Amundi Planet Emerging Green( غرين وان

One(، وهو صندوق دخل ثابت تديره أموندي )فرنسا( 
ويستثمر في السندات الخضراء في األسواق الناشئة، بما 
في ذلك 101 مليون يورو من السندات الصادرة عن بنك 

قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري )اإلمارات العربية 
المتحدة( اللذين يموالن مشاريع في قطاعات المباني 

الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه 
في هذين البلدين الخليجيين55.

ويّتــم أحيانــًا اســتخدام مصطلــح صنــدوق ألهــداف التنمية 
المســتدامة لإلشــارة لبعــض الصناديــق المســتدامة. إال 

https://www.climatebonds.net/
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أن االفتقــار إلــى معاييــر محــّددة تضبــط اســتخدام هذا 
المصطلــح يعّســر إجــراء تقييــم لمــدى مواءمــة الصندوق 

فعليــًا مــع أهــداف التنمية المســتدامة. وجدت دراســة 
أجراهــا األونكتــاد، غطــت أكثــر من 800 صندوق مشــترك 

لألســهم الموّجهة لشــؤون االســتدامة أن 26 في المائة 

فقــط مــن إجمالــي أصولهــا الخاضعــة لــإلدارة كانت في 
قطاعــات ذات صلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة )الشــكل 

8-جيــم(، وأن 90 فــي المائــة مــن هــذه األصــول تركزت في 
ــر المناخ،  ثالثــة قطاعــات: الصحــة، والتخفيــف مــن أثر تغيُّ

واألغذيــة والزراعة56.

الشكل 8.
صناديق االستدامة العالمية واألصول الخاضعة إلدارتها
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.UNCTAD )2022( :المصدر
أ. عينة كاملة من 5,932 من صناديق االستدامة.

ب. عينة فرعية من 800 صندوق ألسهم االستدامة.

3. التمويل المختلط

يستخدم التمويل المختلط رأس المال الميسر من المصادر 
العامة أو الخيرية من أجل حشد االستثمار الخاص لمشاريع 

التنمية المستدامة التي ال يمكنها أن ُتطلق تحت شروط 
تجارية بحتة. وليس هذا النوع من التمويل أداة استثمارية 

بقدر ما هو َنهج للهيكلة يرمي إلى تخطي عائقين شائعين 
يواجهان االستثمار الخاص: ارتفاع مستوى المخاطر وتدني 

العائدات إلى دون مستوى السوق. ويمكن هيكلة هذا التمويل 
كمنتجات ديون أو أسهم أو تقاسم مخاطر أو ضمان أو تأمين، 

وذلك للحد من مخاطر االستثمار وإعادة التوازن إلى ملفات 
تعريف المخاطر والعائدات للمستثمرين من القطاع الخاص. 

وفي أوسع أشكال هذا التمويل انتشارًا، يقدم المستثمرون 
من القطاع العام أو الخيري األموال بأسعار أقل من السوق، 

لخفض كلفة رأس المال وتأمين رأس المال الخاص اإلضافي.

بلغ إجمالي معامالت التمويل المختلط العالمية 7 مليارات 
دوالر في عام 2021، بانخفاض عن 19 مليار دوالر في عام 

2015 )الشكل 9-ألف(. وشكل التمويل المناخي المختلط 
60 في المائة من إجمالي التمويل المختلط خالل الفترة 

2019-2021 )الشكل 9-باء(. وألن التمويل المختلط 
ُيستخدم لدعم المشاريع في البلدان التي تتعرض 

لمستويات مرتفعة من المخاطر، فهو يتركز بكثافة في 
البلدان النامية57. إال أن منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا شديدة التأخر عن جميع المناطق النامية، فلم 
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ل فيها إال 6 في المائة من مجموع التمويل المختلط  يسجَّ
للمناخ في الفترة 2019-2021 )الشكل 9-جيم(.

ومن األمثلة على التمويل المختلط الذي يستهدف 
المنطقة العربية: صندوق المناخ األخضر الثالث، وهو 
صندوق للدين أطلقه بنك االستثمار األوروبي وبنك 

ر الصندوُق رأَس المال المخاطر  التنمية األلماني، ويسخِّ
من المؤسسات العامة األوروبية، مع رأس مال خاص 
إضافي، لتعزيز االستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة 

المتجددة في ستة بلدان عربية )األردن وتونس ودولة 
فلسطين ولبنان ومصر والمغرب(. يقدم الصندوق ديونًا 

خاصة للوسطاء الماليين الذين يقرضون المقترضين 
النهائيين )الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واألسر 

المعيشية(، ويستثمر مباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة 
والشركات والكيانات البلدية58.

ومن األمثلة أيضًا حزمة التمويل بقيمة 75 مليون دوالر 
التي أعلنت عنها مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة تكتل 
غذائي في اليمن على تعزيز إنتاج الغذاء وتوزيعه وسط 

األزمة اإلنسانية المديدة التي يعاني منها البلد. وتشمل 
الحزمة قرضًا بقيمة تصل إلى 55 مليون دوالر، مباشرة 
من صناديق مؤسسة التمويل الدولية، وقرضًا مشتركا 
تصل قيمته إلى 20 مليون دوالر يسهم FMO )هولندا( 

)وهو مصرف مملوك للدولة الهولندية( بنسبة 51 في المائة 
منه، والمصارف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص 

األخرى بنسبة 49 في المائة المتبقية59.

الشكل 9.
التمويل المختلط العالمي
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.Convergence المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من
أ. عينة كاملة من معامالت التمويل المختلط.

ب. عينة فرعية من معامالت التمويل المختلط للعمل المناخي.

4. الشراكات بين القطاعين العام والخاص

الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي آلية تساعد 
الحكومات على شراء وتنفيذ البنى األساسية والخدمات 

باستخدام موارد القطاع الخاص وخبراته. ويتطلب إبرام 
هذه الشراكات من القطاع العام وضع ُأطر قانونية ومؤسسية 

مكرسة لدعم هذه الشراكات، وللحفاظ على التوازن بين 
المخاطر والمسؤوليات، وإلعطاء األولوية لألهداف اإلنمائية 

البعيدة األجل. وقد تشمل الشراكات بين القطاعين العام 
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والخاص شركاء متعددين باإلضافة إلى الشركات المسؤولة 
عن تنفيذ المشروع، بما في ذلك المؤسسات االستثمارية 
الخاصة والوكاالت المانحة والمؤسسات المالية الدولية.

وبإمــكان القطــاع العام المســاهمة فــي تعبئة رأس المال 
الخاص للمشــاريع ذات الصلة بأهداف التنمية المســتدامة 

من خالل تحديد المشــاريع التي ســتنفذ عبر هذه 
الشــراكات، وتعزيز بناء القدرات على تصميم مشــاريع هذه 
الشــراكة وتنفيذها. وقد ســّنت بلدان عربية عدة تشــريعات 
لتفعيــل الشــراكات بيــن القطاعيــن العام والخاص، في حين 

تعاملــت بلــدان أخــرى مع القطاع الخــاص بموجب قوانين 
تجاريــة وإداريــة عامــة. وكذلــك، خصصت بلدان عربية 
عديــدة وحــدات للشــراكة بيــن القطاعين العام والخاص 

داخــل الكيانــات الحكوميــة، بما في ذلــك الوحدة المركزية 

للشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي وزارة المالية في مصر، 
واللجنــة العليــا للشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص في 

مكتــب رئيــس الــوزراء في األردن، ولجنة الشــراكة بين 
القطاعيــن العــام والخــاص في المغــرب، والمركز الوطني 

للتخصيــص والشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص في 
المملكــة العربية الســعودية.

وخالل الفترة 2015-2021، أعلنت البلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل في المنطقة العربية عن مشاريع للبنى 

األساسية ترتكز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
بقيمة مجموعها 20 مليار دوالر. ولكن هذه االستثمارات 
ز، فنسبة 85 في المائة منها استهدفت  كانت كثيفة التركُّ

ثالثة بلدان )األردن ومصر والمغرب(، و95 في المائة منها 
تركزت في قطاعين )الطاقة والنقل( )الشكل 10(.

الشكل 10. 
مشاريع البنى األساسية على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

في المنطقة العربية, 2021-2015

2.7
1.9

6.0

1.1
1.7

6.3

0.6

 0

 2

 4

 6

 8

43%

21%

����א�

א���א�

א����א�

א����א�
� � �א��	
א� א���א���א�א� א��

א����

א����

א��א��

���

21%

4%

3%

3%

5%

57%

37%

6%

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

ألف.
حسب السنة، 2021-2015 

(مليار دوالر)

باء. 
حسب البلد

 (النسبة المئوية من القيمة الت�اكمية)

جيم. 
حسب القطاع 

(النسبة المئوية من القيمة الت�اكمية)

المصدر: حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات من البنك الدولي.

مالحظة: ال ُتظهر األرقام المجاميع الخاصة بالمنطقة العربية ألنها تستثني البلدان المرتفعة الدخل.

أ.  البلدان األخرى: تونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا.

ب. القطاعات األخرى: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمياه والصرف الصحي، والنفايات البلدية الصلبة.
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5. المشاريع المقبولة مصرفيًا

ال تــزال قلــة المشــاريع المقبولــة مصرفيــًا وعدم الشــفافية 
الن حاجزًا رئيســيًا  بالنســبة للمشــاريع قيد اإلعداد تشــكِّ
أمــام مشــاركة القطــاع الخــاص. واالســتثمار، في الوقت 

الحاضــر، أقــل مــن المطلــوب، ليــس بســبب نقٍص في رأس 
المــال، بــل فــي المشــاريع القابلــة للتحديــد، والجاهزة 

لالســتثمار، والمقبولــة مصرفيــًا60. ويجــري العمــل على 
تحديــد المشــاريع المقبولــة مصرفيــًا، وبناء مســارات 

متينــة لهــا فــي المنطقــة العربيــة. فعلــى ســبيل المثال، 
قدمــت الــدول األعضــاء فــي المنتدى اإلقليمــي العربي 

بشــأن المبــادرات المناخيــة لتمويــل العمــل المناخــي، الذي 
اســتضافته اإلســكوا في عام 2022، 30 مشــروعًا مقبواًل 

ــر المناخ  ــف مــع تغيُّ مصرفيــًا، اســتهدف معظمهــا التكيُّ
والمكاســب المشــتركة بيــن قطاعــات الميــاه والطاقة 
والغــذاء61. ومــن األمثلــة األخــرى منصة المســتثمرين 

فــي أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة لبرنامــج األمم 
المتحــدة اإلنمائــي، والتــي تحتــوي علــى تحديــد لمواقع 

المســتثمرين فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة في 
جيبوتــي واألردن )اإلطــار 16(. لكــن، وعلــى الرغــم من 

هــذه المبــادرات وغيرهــا، ال يــزال المعروض من المشــاريع 
المقبولــة مصرفيــًا ضئيــاًل مقارنــة باحتياجــات المنطقــة 

لالســتثمار فــي أهــداف التنمية المســتدامة.

اإلطار 16.
خرائط المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة في جيبوتي واألردن

خريطة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة هي منتج لمعلومات السوق أنشأه برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي وشركاؤه، وذلك لمساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد مجاالت فرص االستثمار التي 

تحمل إمكانات كبيرة لزيادة زخم تنفيذ خطة عام 2030. تترجم الخريطة االحتياجات اإلنمائية وأولويات 
السياسات إلى لغة المستثمرين، بما في ذلك العائدات المتوّقعة، واإلطار الزمني لالستثمار، ومتوسط قيمة المبيعات 
لكل زبون )المسمى بحجم التذكرة(، ومقاييس األثر، والمخاطر االجتماعية والبيئية. تصدر خرائط المستثمرين في 

أهداف التنمية المستدامة محليًا، عن المكاتب الُقطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وتتاح على اإلنترنت من 
خالل منصة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. في تشرين األول/

أكتوبر 2022، كانت خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة متاحة لبلدين عربيين، هما: جيبوتي واألردن.

تقدم خريطة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة في جيبوتي 21 مجااًل للفرص االستثمارية، مع تركيز عام 
على التكامل اإلقليمي والتجارة. ويسعى أحد نماذج األعمال المقترحة إلى تطوير مرافق جديدة للمطارات وتعزيز 
الروابط بين الشحن الجوي والنقل البحري. ومتوسط حجم تذكرة يبلغ 10 ماليين دوالر. والقيمة المحتملة للسوق 
المستهدفة تتراوح بين 100 مليون دوالر ومليار دوالر، ما يعني أن المشروع قد يسهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة 8 و9 و10.

وبالنسبة إلى خريطة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة في األردن، فهي تحّدد ثالثة قطاعات ذات أولوية 
)التعليم، واألغذية والمشروبات، والموارد المتجددة( و14 مجااًل للفرص االستثمارية. وإحدى هذه الفرص هي 

م المختلط، مع إطار زمني لالستثمار  توفير خدمات التدريب التقني والمهني، بما في ذلك من خالل حلول التعلُّ
يتراوح بين 5 و10 سنوات وعائد متوّقع على االستثمار يتراوح بين 20 و25 في المائة. ومن المتوقع أن يعالج 

االستثمار البطالة والفجوة بين الجنسين في التعليم المهني والطلب على الخريجين، ويساهم بشكل مباشر في 
تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة وبشكل غير مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و8.

المصدر: اإلسكوا، استنادًا إلى معلومات من منصة المستثمرين في أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

https://sdginvestorplatform.undp.org/market-intelligence?field_world_region_target_id=All&field_country_target_id=708&field_sector_target_id=All&field_subsector_target_id=All&field_search_sdgs_target_id=All&field_rpi_irr_value=All&field_investment_timeframe_value=All&field_ticket_size_value=All&field_market_size_id_usd_value=All&sort_by=title&sort_order=ASC
https://sdginvestorplatform.undp.org/market-intelligence?field_country_target_id=5
https://sdginvestorplatform.undp.org/market-intelligence?field_country_target_id=5
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دال. اإلجـــراءات الالزمة لســـد الفجوات

ما هي اإلجراءات الالزمة لمعالجة العوائق الحالية 
أمام االستثمار الخاص في التنمية المستدامة في 

المنطقة العربية؟ يحّدد الجدول أدناه الثغرات الرئيسية، 

واإلجراءات الالزمة لمعالجتها استنادًا إلى توجيهات 
خطة عمل أديس أبابا والممارسات الجيدة على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي.

اإلجراءاتالثغرات

 انخفاض مستوى
االدخار المحلي

التشجيع على استخدام المدخرات المحلية لتحفيز االستثمار وتوليد 	 
المزيد من فرص العمل والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة.

قصور خطط االستثمار

إدراج خطط متينة وعالية الجودة لالستثمار في االستراتيجيات 	 
الوطنية للتنمية المستدامة، وعلى هذه الخطط أن تسّلم بدور 

االستثمار الخاص، متضافرًا مع االستثمارات العامة، في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة.

ترجمة خطط االستثمار إلى مسارات واضحة للمشاريع.	 

تشجيع وكاالت الترويج لالستثمار على إعداد مشاريع مقبولة مصرفيًا 	 
تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بناء القدرات على إعداد دراسات الجدوى والتفاوض على العقود 	 
المعقدة وإدارة المشاريع.

 قلة عدد المشاريع الحسنة 
اإلعداد والمقبولة مصرفيًا

االنطالق من الممارسات الجيدة لدى البلدان ذات الظروف المشابهة 	 
لتحديد اإلصالحات التنظيمية التي تشجع االستثمار الطويل األجل 

في إطار خوض مدروس للمخاطر وتحكم جيد بالمخاطر.

 تدني مستوى اإلقراض 
من البنوك التجارية

تشجيع التمويل المختلط لخفض مخاطر االستثمار وتحفيز التمويل 	 
الخاص اإلضافي للقطاعات الرئيسية.

 هيكل الحوافز للمستثمرين
 ال يتماشى مع االستثمار 

في البيئات الخطرة
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وضع تشريعات خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 	 
لضمان تقاسم المخاطر والمكاسب بشكل عادل بين القطاعين العام 

والخاص، بما في ذلك من خالل وضع آليات المساءلة وصون المعايير 
االجتماعية والبيئية.

إنشاء وحدات متخصصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في 	 
الحكومة.

بناء القدرة على الدخول في شراكات، بما في ذلك بشأن التخطيط 	 
والتفاوض على العقود واإلدارة والمحاسبة وإعداد الميزانيات 

لاللتزامات الطارئة.

إجراء مناقشات شاملة ومفتوحة وشفافة عند وضع واعتماد المبادئ 	 
التوجيهية والوثائق الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التأكد من شفافية وتنافسية عمليات طرح مناقصات الشراكة بين 	 
القطاعين العام والخاص وممارسات الشراء.

االفتقار إلى التوازن في 
تقاسم المخاطر والمكاسب في 
مشاريع الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

تنظيم سوق رأس المال بما يعزز الحوافز على مدى سلسلة االستثمار 	 
التي تتسق مع مؤشرات األداء واالستدامة الطويلة األجل، وتحد من 

االنكشاف المفرط إزاء التقلبات.

إنماء األسواق اإلقليمية لتحقيق حجم وعمق ال يمكن تحقيقهما إذا ما 	 
كانت األسواق المحلية صغيرة.

 ضعف نمو أسواق
رأس المال المحلية

المواءمة بين مبادرات التمويل المستدام لضمان ثقة المستثمرين.	 

تعزيز اإلبالغ عن العوائد غير المالية لضمان المساهمة الفعالة في 	 
أهداف التنمية المستدامة.

تعّدد المعايير وانعدام المساءلة 
بشأن العائدات غير المالية

اإلجراءاتالثغرات
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إشراك القطاع الخاص 
في التخطيط ألهداف 
التنمية المستدامة 
وتنسيق العمل عليها
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إشراك القطاع الخاص في التخطيط ألهداف 
التنمية المستدامة وتنسيق العمل عليها

عندما اعتمدت الحكومات خطة عام 2030، التزمت 
بإطار متين وطوعي وفعال وتشاركي وشفاف ومتكامل 
لمتابعة التقدم واستعراضه. ودعمًا لهذا اإلطار، أصبحت 
االستعراضات الوطنية الطوعية هي األداة التي تفضلها 

الدول األعضاء للمتابعة واالستعراض على المستوى 
الوطني. وفي حين أن الدولة هي من يقود عملية إعداد 
االستعراض، غير أنها تتيح منصة للشراكات عبر انخراط 

الفئات المختلفة ألصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في 

ذلك القطاع الخاص ونقابات العمال والمجتمع المدني 
واألوساط األكاديمية.

وقد بذلت البلدان العربية جهودًا إلنشاء هياكل مؤسسية 
جديدة، أو إعادة تنظيم الهياكل القائمة، لقيادة أو تنسيق 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. 

والهيكل المخصص لهذه الغاية هو، في معظم البلدان، 
أيضًا المسؤول عن المتابعة واالستعراض.

ألف. من يمّثل القطاع الخاص؟

من بين 21 بلدًا عربيًا شملها ما أجرته اإلسكوا من مسح 
وبحث مكتبي62، أشركت الغالبية العظمى من البلدان )90 
في المائة( القطاع الخاص في الهياكل المؤسسية لخطة 
عام 2030 وعمليات متابعتها واستعراضها. وقد تبين أن 

غرف التجارة والصناعة هي أكثر من يمثل القطاع الخاص 
كما أفاد ما نسبته 71 في المائة من البلدان، وتليها رابطات 

األعمال التجارية التي تغطي قطاعات محّددة )43 في 
المائة( والشركات الفردية )29 في المائة( )الشكل 11(.

وعمومــًا، وقــع االختيــار على غــرف التجارة وجمعيات 
األعمــال للمشــاركة في إجــراءات أهداف التنمية 

المســتدامة ألنهــا األفضــل تمثيــاًل للقطاع الخاص. ويتنوع 
أعضاؤهــا مــن حيــث التغطيــة القطاعية والجغرافية 

)لمعرفــة المزيــد عــن الغرف وأهداف التنمية المســتدامة 
االطــالع علــى اإلطــار 17(. ومن األمثلة التي تشــير 

إلى الممارســات الجيدة في المنطقة العربية مشــاركة 
المجموعــة المهنيــة لبنوك المغرب.

باء. كيف يشارك القطاع الخاص؟

ُهج التي اعتمدتها الحكومات في اختيار ممثلين  تنوعت النُّ
عن القطاع الخاص، وقد شملت: )1( اختيار الشركات 

على أساس الشراكات القائمة مع الحكومة، )2( النظر في 
الشركات المدرجة في قاعدة بيانات حكومية، )3( السماح 
للشركات باإلعراب عن اهتمامها عن طريق دعوة مفتوحة، 

)4( الحصول على الدعم من الشبكات المحلية لالتفاق 
العالمي لألمم المتحدة لتحديد الشركات من بين المشاركين 

في االتفاق. وفي بعض الحاالت، اتخذت بعض الشركات 
خطوات استباقية وتواصلت مع الحكومة خالل الفعاليات 

للتعبير عن اهتمامها بالمساهمة في خطة عام 2030.

ومــن األمثلــة علــى الممارســات الجيــدة إنشــاء هيئــة للتنمية 
فــي ليبيــا لتيســير التعــاون بيــن القطــاع الخــاص والحكومة، 

وتشــكيل المجلــس االستشــاري مــن القطــاع الخاص 
ألهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث يتعــاون أعضاء 
مــن الشــركات الخاصــة مــع اللجنــة الوطنية ألهداف 

لتها الحكومــة. وقد ســاهم  التنميــة المســتدامة التــي شــكَّ
المجلــس االستشــاري مــن القطــاع الخاص ألهــداف التنمية 

المســتدامة فــي صدور االســتعراض الوطنــي الطوعي 
لإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي نشــر تقارير عــن القطاع 

الخــاص وأهــداف التنمية المســتدامة63.
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اإلطار 17.
هل تشارك غرف التجارة والصناعة في المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

غرف التجارة والصناعة هي الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في المنطقة العربية. وهي توفر للحكومات هيئة 
مؤسسية مرجعية للمشاركة والتواصل بشأن التنمية وغيرها من القضايا. وتشمل عضويتها مختلف أطياف القطاع 
الخاص، بما في ذلك الشركات الكبيرة وتلك المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الفرعية. 
ويختلف هيكل الغرف ونطاقها كثيرًا من بلد إلى آخر. فبعض البلدان، كاألردن، لديه غرف مستقلة لكل من التجارة 

والصناعة، والبعض اآلخر لديه غرفة واحدة فقط قد تمثل قطاعات أخرى أيضًا، مثل الزراعة أو الِحَرفيين. وقد 
يكون لدى البلدان أيضًا العديد من الغرف المحلية واتحاد أو حتى مجمع للغرف.

وعلى المستوى اإلقليمي، اتحاد الغرف العربية هو المنظمة الشاملة التي تجمع بين جميع الغرف في المنطقة. 
في عام 2017، أصدر االتحاد رؤية لدعم مشاريع التنمية المستدامة بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية. وتركز 

الرؤية على ثغرات التمويل، وتحّدد مجموعة من األولويات للمنطقة بما في ذلك االستثمار في رأس المال البشري، 
وزيادة نطاق التمويل المصرفي، واالستثمار في االبتكار، وأدوات التمويل الجديدة، والشراكات بين القطاعين العام 

والخاص، وتعزيز دور المصارف المركزية، ودور الشركات في االستثمار والقطاعات ذات األولوية.

لكن، وعلى الرغم من وجود رؤية إقليمية، ال تزال الغرف في معظم البلدان غير متواءمة في عملها مع خطة عام 
2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويبقى مرجع السياسات العامة الذي تتبعه الغرف في الغالب هو رؤية الحكومة أو 
استراتيجيتها. على سبيل المثال، تشير الغرف في المملكة العربية السعودية بشكل واضح إلى رؤية 2030 باعتبارها 
البوصلة الرئيسية لمبادرات التنمية االجتماعية واالقتصادية، وأما غرفة تجارة وصناعة البحرين فتوائم أنشطتها مع 

الرؤية االقتصادية 2030، وتوائم غرفة الصناعة في األردن أعمالها مع برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي. 
وهذه الظاهرة تؤكد الدور الهام الذي تؤديه الحكومات في مواءمة الرؤى الوطنية أو خطط التنمية الوطنية مع 

أهداف التنمية المستدامة، والتي توّجه بدورها عمليات مواءمة أنشطة الغرف مع أهداف التنمية المستدامة.

وبينما تركز الغرف في الغالب على التنمية االقتصادية وتمثل مصالح القطاع الخاص، فهي تغطي أيضًا بعض 
أبعاد التنمية المستدامة في هياكلها أو دراساتها أو مشاريعها. وتركز لجان الغرف على مجموعة من الموضوعات 

ذات الصلة بالتنمية، بما في ذلك التوظيف والغذاء والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة والصناعة 
والطاقة المتجددة والتعليم وانخراط المرأة في األعمال التجارية وريادة األعمال. في األردن ولبنان، مثاًل، تشارك 
الغرف في مشاريع تمولها الجهات المانحة وتتصل باالقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري والطاقة المتجددة. ولدى 

غرفة صناعة األردن وحدة مخصصة الستدامة الطاقة والبيئة، وتوفر الدعم للشركات األردنية في رحلتها نحو 
االستدامة. ولكن، ولدى اإلبالغ عن أنشطة التنمية المستدامة، تحصر الغرف نطاق العمل بالمسؤولية االجتماعية 

للشركات والعمل الخيري والعمل التطوعي.

وثمة اهتمام متزايد في المنطقة بالتعاون مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة من أجل حشد موارد القطاع الخاص 
سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، أعرب اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة 

وصناعة الكويت عن دعمهما لنشر االتفاق العالمي لألمم المتحدة بصورة أوسع.

وثمة أمثلة أخرى على التعاون على صعيد عالمي. منها ما تقوم به غرفة التجارة الدولية مع المؤسسات الوطنية، بما في 
ذلك الغرف، إلنشاء مراكز لريادة المشاريع. وقد تم إنشاء أربعة من هذه المراكز، بما في ذلك مركز ريادة األعمال المشترك 

بين غرفة التجارة الدولية واإلسكوا، الذي يهدف إلى إعداد وتعبئة الجيل القادم من رواد األعمال في المنطقة العربية.

تشير مشاركة غرف التجارة والصناعة في هياكل تنسيق االستعراضات الوطنية الطوعية وأهداف التنمية المستدامة إلى 
الفرص، غير المستغلة غالبًا، لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة عام 2030 من خالل الغرف. تتراوح هذه الفرص 

من المناصرة واالستشارات وبناء القدرات، إلى اإلبالغ والحوافز لتحسين المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: اإلسكوا.
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وتباينت وسائل إشراك القطاع الخاص في مسار أهداف 
التنمية المستدامة من بلد إلى آخر في المنطقة. فما فعلته 

الحكومات هو إما إجراء مشاورات مع القطاع الخاص، 
أو تيسير مشاركته في صنع القرار، في حين اكتفى 

بعضها بإطالع القطاع الخاص على التطورات. وبالنسبة 
إلى متابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة، كان 

ما نسبته 93 في المائة من البلدان الـ 16 التي استجابت 
للمسح قد تشاورت مع القطاع الخاص في إعداد 

االستعراضات الوطنية الطوعية. تجيء بعد ذلك نسبة 73 
في المائة من البلدان قدم فيها القطاع الخاص مدخالت 

في تقرير االستعراض الوطني الطوعي. وفي أقل من ثلث 
البلدان، شارك القطاع الخاص في صنع القرار في عملية 

االستعراض الوطني الطوعي )الشكل 12(. وتجدر اإلشارة 
إلى أن وسائل المشاركة هذه ال يلغي أحدها اآلخر، أي أن 
الحكومات قد اعتمدت وسيلتين أن أكثر إلشراك القطاع 

الخاص، وهو ما حصل في أكثر من ثلثي البلدان.

الشكل 11. 
تمثيل القطاع الخاص في الهياكل المؤسسية الوطنية 
ألهداف التنمية المستدامة، حسب نوع الكيان )النسبة 

المئوية للبلدان العربية التي شملها المسح(

الشكل 12. 
مشاركة القطاع الخاص في عمليات االستعراضات 

الوطنية الطوعية، بحسب نوع المشاركة )النسبة المئوية 
للبلدان العربية التي شملها المسح(
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الشكل 13.
مصادر المعلومات عن القطاع الخاص في االستعراضات 

 الوطنية الطوعية )النسبة المئوية للبلدان العربية 
التي شملها المسح(

الشكل 14. 
الحكومات التي تنشر تقارير وطنية عن مساهمات القطاع 

الخاص في أهداف التنمية المستدامة )النسبة المئوية 
للبلدان العربية التي شملها المسح(
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وكثيرًا ما ُيدعى ممثلو القطاع الخاص الذين يشاركون 
في عمليات االستعراض الوطني الطوعي إلى حضور 

اجتماعات التنسيق، وإلى اإلبالغ عن المساهمات وتقديم 
التوصيات. وفي بعض البلدان، مثل لبنان، ُطلب منهم في 
عام 2018 صياغة مساهمات مكتوبة أدرجت مباشرة في 

ن آخر تقرير  تقرير االستعراض الوطني الطوعي. وتضمَّ
لالستعراض الوطني الطوعي لإلمارات العربية المتحدة 

مساهمة من الشبكة المحلية لالتفاق العالمي لألمم 
المتحدة في القسم المتعلق بمشاركة القطاع الخاص.

وهذا القطاع، وبغض النظر عن وضع عضويته في الهياكل 
المؤسسية، يشارك في عمليات االستعراض الوطني الطوعي 

من خالل المشاورات العامة وورش العمل ومجموعات 
ر هذه األحداث جمع المعلومات  التفكير واالجتماعات. وُتيسِّ

ن وُجهات نظر العاملين في هذا  من القطاع الخاص، وتبيِّ
القطاع في االستعراض الوطني الطوعي. وقد ُجمعت 

المعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص، بمعظمها، من ورش 
عمل )64 في المائة من البلدان( ومن تقارير منشورة )57 

في المائة من البلدان(. واسُتخدمت كذلك، وإن بدرجة أقل، 
المقابالت )36 في المائة من البلدان( والمسوحات )7 في 

المائة من البلدان( )الشكل 13(. وتقوم الحكومات في ثلث 
البلدان فقط بنشر تقارير عن مساهمة القطاع الخاص في 

أهداف التنمية المستدامة )الشكل 14(64.

رت دول أعضاء عدة أدوات لتسهيل انخراط  وقد طَوّ
القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، مثل منصة 

َمت اللتقاط  شراكات التنمية المستدامة في مصر التي ُصمِّ
مبادرات أصحاب المصلحة وروابطها مع أهداف التنمية 
المستدامة، وما حققت من نتائج وواجهت من تحديات. 

وفد ُأنشئت منصات أخرى، مثل المنتدى الليبي للتنمية 
المستدامة الذي شارك فيه كلٌّ من الشركات ورواد األعمال 
الشباب وسيدات األعمال. واستخدمت بلدان عدة التقارير 

التي ُيطلب من المشاركين في االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة نشرها على أساس سنوي. وتعرض هذه التقارير، 

المعروفة باسم اإلبالغ بشأن التقدم، التقدم المحرز نحو 
المواءمة مع متطلبات االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

وأهداف التنمية المستدامة.

الشكل 15. 
عدد ممثلي القطاع الخاص المشاركين في عمليات 
االستعراض الوطني الطوعي في المنطقة العربية 

)النسبة المئوية للبلدان التي شملها المسح(
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الشكل 16.
مدى مشاركة جمعيات سيدات األعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في عمليات تنفيذ 

ت باإليجاب( أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية )النسبة المئوية للبلدان التي شملها المسح وَردَّ
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وفــي غالبيــة البلــدان )56 فــي المائــة(، كان عــدد ممثلــي 
القطــاع الخــاص المشــاركين فــي عمليــة االســتعراض 

الوطنــي الطوعــي أقــل مــن 10 )الشــكل 15(. ومــن المثيــر 
لالهتمــام أن معظــم البلــدان )93 فــي المائــة( كان قــد 
أشــرك جمعيــات ســيدات األعمــال فــي مســار أهداف 

التنميــة المســتدامة، وإن كان ذلــك بدرجــة أقــل أثنــاء 
عمليــة االســتعراض الوطنــي الطوعــي. وتشــارك الشــركات 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي 
عمليــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أكثــر مــن 

ثلــث البلــدان )الشــكل 16(.

جيم. مرحلة ما بعد االستعراض الوطني الطوعي
تتضمن تقارير االستعراض الوطني الطوعي لمعظم البلدان 
)85 في المائة( توصيات بتحسين مشاركة القطاع الخاص 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على دور 

القطاع كشريك في التنمية. وتركز معظم التوصيات على 
دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والمساعدة 

في تنويع االقتصاد، مع إشارات محدودة إلى اإلجراءات 
التحويلية أو األدوار المبتكرة. وتركز بعض التوصيات على 

تحسين التشريعات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين 
العام والخاص والمشتريات العامة. وتتناول توصيات 

أخرى تعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية 
الوطنية وتعزيز االستثمارات في قطاعات محّددة، مثل 

التعليم والصحة والصناعة واألغذية. وُتعتبر الشراكات مع 
القطاع الخاص أيضًا وسيلة لجمع البيانات. فعلى سبيل 

المثال، يقترح تقرير عن تقاسم البيانات بين القطاعين العام 
والخاص، أعده المجلس االستشاري من القطاع الخاص 

ألهداف التنمية المستدامة في اإلمارات العربية المتحدة، 
إطارًا للتعاون يستند إلى أربع ركائز هي: الحوكمة الفعالة 

لمشاركة البيانات؛ وتوحيد رؤية االستدامة بين القطاعين 
العام والخاص؛ وضمان الثقة والشفافية في شراكات 

البيانات؛ وبناء شراكات ذات منافع متبادلة قوية65. ويقدم 
التقرير أيضًا أمثلة على كيفية مشاركة الشركات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة للبيانات خالل جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من هذه التوصيات، يبقى التواصل مع القطاع 
الخاص، بعد االستعراض الوطني الطوعي، تحديًا في بعض 
البلدان، إذ أفاد 25 في المائة من البلدان إلى أن االتصال ال 

يستمر بعد االستعراض الوطني الطوعي )الشكل 17(.

الشكل 17. 
التواصل مع القطاع الخاص بعد االستعراض الوطني 

الطوعي في المنطقة العربية )النسبة المئوية للبلدان التي 
شملها المسح(

75%

25%

���

�

المصدر: اإلسكوا.



53

اإلجراءات الالزمة لســـد الفجوات دال. 

 اإلجراءات باالستناد إلى الممارسات الجيدةالثغرات

إشراك مجموعة أوسع 
وأكثر تنوعًا من ممثلي 

القطاع الخاص، وال سيما 
الشركات المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة الحجم، 
 وكذلك القطاع الخاص 

غير النظامي

إشراك القطاع الخاص في التخطيط واالستعراض المحليين ألهداف 
التنمية المستدامة، فذلك قد يساعد كثيرًا في الوصول إلى الشركات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تميل إلى إدارة 
أعمالها محليًا. وقد يساعد على تعزيز المشاركة تزايُد اهتمام بلدان 

المنطقة باالستعراضات المحلية.

بيان مدى مساهمة 
القطاع الخاص في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة ضمن 
االستعراض الوطني الطوعي، 
ال سيما مع العدد المنخفض 

لإلفصاحات التي تقدمها 
الشركات وللتقارير عن هذا 

الموضوع

استخدام منصات رقمية لإلبالغ حيث يمكن للشركات أن توثق بنفسها 
مساهماتها في أهداف التنمية المستدامة. وقد يساعد ذلك في إيجاد 

معايير لعملية اإلفصاح بحيث تدرج في االستعراضات الوطنية 
الطوعية. وتساعد الشفافية الناتجة عن هذه العملية على وضع 

ضغوط، ولو خفيفة، على الشركات لتحسين تواؤمها مع أهداف التنمية 
المستدامة وتسمح للحكومات بتوجيه الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص نحو سد الفجوات على المسار إلى أهداف التنمية المستدامة.

الحفاظ على الشراكة مع 
القطاع الخاص وتعزيزها بعد 

تقديم تقرير االستعراض الوطني 
الطوعي، وبين استعراض وآخر، 
ورفع مستوى الطموح في ما 

يتعلق بمساهمات القطاع الخاص 
في أهداف التنمية المستدامة

د اآلليات المؤسسية. يمكن  ُهج الرمزية والمجزأة، وتجنب تعدُّ ب النُّ تجنُّ
االستعاضة عن ذلك بآلية موحدة ومستقرة إلشراك القطاع الخاص في 

جميع مراحل دورة السياسات العامة. وهو أمر بالغ األهمية للحفاظ على 
المشاركة وضمان اتساق النتائج وتراكمها.
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يستند هذا الفصل إلى مسح وبحث مكتبي أجرتهما اإلسكوا حول إشراك القطاع الخاص في الهياكل الوطنية لتنسيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد   62
مت اإلسكوا استبيانًا للمسح على 22 دولة عربية ممثلة في شبكة الممارسين لالستعراض الوطني  االستعراض الوطني الطوعي في المنطقة العربية. وعمَّ

الطوعي في المنطقة العربية. وكان المسح مفتوحًا بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من عام 2022، وجرى توسيع نطاقه ليشمل المندوبين المرشحين 
للمشاركة في ورشة العمل اإلقليمية السابعة حول االستعراضات الوطنية الطوعية )بيروت، 18-19 تشرين األول/أكتوبر 2022(. وقد تلقت اإلسكوا ردودًا 

من 16 بلدًا، هي التالية: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، 
والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب. وُأجريت بحوث إضافية ركزت على تقارير االستعراض الوطني الطوعي لخمسة بلدان 
أخرى هي: جيبوتي، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا. ولم يشمل التحليل اليمن ألنها لم تنشر استعراضًا وطنيًا طوعيًا حتى عام 
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الدول العربية التي أفادت بأنها تنشر تقارير حول مساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة هي: اإلمارات العربية المتحدة، والسودان،   64
وعُمان، وليبيا، والمغرب.
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يستكشف االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة لعام 2023 الصادر عن اإلسكوا، وهو 
الثاني ضمن سلسلة االستعراضات هذه، مساهمات القطاع الخاص في تحقيق خطة عام 2030 
وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. يستند هذا االستعراض إلى البيانات المتاحة 

في هذا الشأن، رغم محدوديتها، ليقّدم قراءة إرشادية لما تشهده المنطقة من اتجاهات وما 
يعوقها من ثغرات. وال يسترشد التقرير في تحليله بأهداف ومقاصد خطة عام  2030 وحدها، 

بل يسترشد كذلك بمبادئ الخطة وال سيما َنهج المجتمع بأسره وحقوق اإلنسان والشمول، وعدم 
إهمال أحد، والتصدي لعدم المساواة، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

ويستعرض التقرير مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة في المنطقة العربية من 
حيث ثالثة اعتبارات: تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل أنشطة األعمال التجارية؛ 

تعبئة التمويل الخاص خدمة ألهداف التنمية المستدامة؛ إشراك القطاع الخاص في التخطيط 
م كل فصل األدلة على مشاركة القطاع  ألهداف التنمية المستدامة وتنسيق العمل عليها. يقيِّ

الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، ويقدم إرشادات بشأن اإلجراءات 
الالزمة لتدارك الفجوات القائمة.
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