
 الهدف 9 
من أهداف التنمية المستدامة
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 
المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

E/
ES

CW
A/

RF
SD

/2
02

3/
IN

F.4

 أعّد ورقة المعلومات األساسية هذه كٌل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 
ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.
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في ظل تزاُيد معدالت البطالة، واستخدام الموارد الطبيعية من دون مراعاة الكفاءة واالستدامة، وتراكم 
الديون واستمرار األزمات المديدة، لم تشهد المنطقة العربية بعد تحّواًل كبيرًا نحو التصنيع المستدام 

والشامل. وال تزال مساهمة الصناعة التحويلية في االقتصاد الوطني ضعيفًة في المنطقة، حيث بلغت 
قيمتها المضافة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 10.7 في المائة في عام 2021 مقارنة بالمتوسط العالمي 
البالغ 16.9 في المائة1. وقد أعاق هذا الوضع نمو اإلنتاجية والتطّور الحيوي للقطاع الخاص، وأدى إلى زيادة 

اليد العاملة غير النظامية2. وفي عام 2021، كانت اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية أبرز البلدان الُمنِتجة صناعيًا في المنطقة3.

ومن المالَحظ أّن البلدان الغنية بالنفط والبلدان غير الغنية بالنفط على حد سواء تبذل جهودًا لتنويع اقتصاداتها، 
إال أّنها لم تطّور بعد قطاعًا صناعيًا تحويليًا متينًا يمكنه استيعاب العمال ذوي المهارات المتدنية أو المتوسطة4. 

وقد بلغت نسبة القوى العاملة في الصناعة 
التحويلية في المنطقة 9.8 في المائة فقط 
من مجموع القوى العاملة في عام 2020 5. 

ومع أّن قطاع الصناعة التحويلية في المنطقة 
ال يزال بعيدًا عن تحقيق تمثيل متساٍو للرجال 
والنساء بين موظفيه، ُيَعدُّ أفضَل حااًل في هذا 

المجال من القطاعات االقتصادية األخرى6. 
وينطبق ذلك تحديدًا على القطاعات الصناعية 

التي تعتمد على كثافة اليد العاملة مثل 
المالبس واألحذية والجلود واألثاث7.

وال تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعة التحويلية والخدمات ذات الصلة تواجه 
تحدياٍت كبيرة بسبب استمرار الخلل في سالسل العرض والطلب نتيجة جائحة كوفيد-19 واألزمات العالمية 

األخرى. وفي معظم البلدان العربية، ال تسّهل األطر المؤسسية عملية الحصول على االئتمان لالستثمار 
وتأمين رأس المال العامل، مما يؤثر بشكل رئيسي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، 

تحول محدودية فرص الحصول على التمويل دون اعتماد تكنولوجيات جديدة وعمليات مبتكرة في العمل.

وال تزال االحتياجات على مستوى البنى التحتية كبيرة، ال سيما في البلدان العربية األقل نموًا. وأبرزت 
الجائحة أهمية االستثمار في تعزيز البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي تحسين االتصال 

بشبكة اإلنترنت. فقد كان كالهما أساسيًا لضمان استمرارية األعمال أثناء الجائحة، ال سيما في قطاعي التعليم 
والصحة. وتتيح الرقمنة المتسارعة واستخدام التكنولوجيا فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والصناعات التكنولوجية المتقدمة التي تتخّصص فيها النساء على نحو متزايد، وخاصة في 

1  اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة، 2022 )جرى االطالع عليه في 19 كانون األول/ديسمبر 2022(.
2  منظمة العمل الدولية، نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية، 2022.

3  وفقًا للقيمة المضافة للتصنيع بالدوالر األمريكي الثابت. البيانات متاحة في قاعدة بيانات الحسابات القومية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )جرى االطالع عليها 
في 16 كانون الثاني/يناير 2023(.

.ILO, World Employment and Social Outlook Trends, 2022  4
5  اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة، 2022 )جرى االطالع عليه في 19 كانون األول/ديسمبر 2022(.

6  وفقًا لحسابات اإلسكوا المستندة إلى مسح المؤسسات، احتّل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بين عدد من القطاعات التي شملتها الدراسة، من حيث حصة اإلناث من التوظيف. 
وجاء في المرتبة األولى قطاع البحث والتطوير والكمبيوتر واألنشطة التجارية األخرى، وفي المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين واالتصاالت. المصدر: اإلسكوا ومنظمة العمل 

الدولية، نحو مسار منتج وشامل، استحداث فرص العمل في المنطقة العربية، 2021.
7  اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية، نحو مسار منتج وشامل، استحداث فرص العمل في المنطقة العربية، 2021.

 في عام 2020، شكلت القوى العاملة 
 في الصناعة التحويلية 

 11.9 في المائة من مجموع 
 القوى العاملة في المشرق العربي 

 و11.2 في المائة في المغرب العربي، 
 أي أعلى من النسبة التي سّجلتها بلدان 

 مجلس التعاون الخليجي 
والتي بلغت 8.2 في المائة

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_840651.pdf
https://stat.unido.org/database/National%20Accounts%20Database
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_834081.pdf
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_817043.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_817043.pdf
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المنطقة العربية8. وقد ارتفعت نسبة القيمة 
المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة 

والمتقدمة إلى إجمالي القيمة المضافة 
للتصنيع في البلدان العربية ارتفاعًا كبيرًا 

من 25.4 في المائة في عام 2000 إلى 31.6 
في المائة في عام 2019. ومع ذلك، ال تزال 

منخفضًة مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 45.1 
في المائة وفقًا لتقديرات عام 2019.

  آثار جائحة كوفيد-19 واألزمات األخرى على تحقيق
الهدف 9 في المنطقة العربية

المرجع نفسه.    8
ILO, Monitor on the world of work, Tenth edition: Multiple crises threaten the global labour market recovery, October 2022   9؛ منظمة العمل الدولية، 

كوفيد-19: وقُعه على سوق العمل واستجابة السياسات العامة في الدول العربية، أيار/مايو 2020.
10  يقيس دليل اإلنتاج الصناعي نمو حجم اإلنتاج الصناعي بالقيمة الحقيقية، بعيدًا عن تقلبات األسعار.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثيٌر شديد على القطاع الصناعي في 
المنطقة العربية، فقد تسّببت في انخفاض العمليات الصناعية 

أو إغالقها تمامًا في العديد من القطاعات. وقد أدت تدابير 
االحتواء أثناء اإلغالق إلى خفض إمكانية الوصول إلى 

الموارد والسلع واإلمدادات؛ وتعطيل سلسلة التوريد؛ وخفض 
اإلنتاج الصناعي.

وكانت آثار الجائحة غير متجانسة بين القطاعات 
والشركات والعمال، سواء على الصعيد العالمي أو في 

المنطقة العربية. فقد أضّرت الجائحة بإيرادات المؤسسات 
المتناهية الصغر والصغيرة أكثر من غيرها، وال سيما تلك التي 

تعمل في القطاعات الشديدة االندماج في سالسل القيمة 

العالمية9. وشملت الفئات األكثر تأثرًا بالجائحة العمال غير 
النظاميين والنساء والشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية 

الذين يمثلون نسبًة كبيرة من اليد العاملة في المؤسسات 
المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة.

وقد انخفض اإلنتاج الصناعي في معظم البلدان العربية 
في أوائل عام 2020. وال تزال وتيرة التعافي متفاوتة، ولم 

يستعد اإلنتاج الصناعي بعد المستوى الذي كان عليه قبل 
الجائحة في العديد من البلدان العربية. ووفقًا لدليل اإلنتاج 

الصناعي، من بين البلدان العربية التي تتوفر عنها بيانات، لم 
يحقق سوى األردن ودولة فلسطين تعافيًا قريبًا من المتوسط 

العالمي في عام 2022 )الشكل 1(10.

الشكل 1. دليل اإلنتاج الصناعي في االقتصادات العربية
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المغربمصرالجزائر العالمدولة فلسطين تونس البحرين المملكة العربية السعوديةاألردن

المصدر: بوابة بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.
مالحظة: الربع الرابع من عام 2019 = 100.

 في عام 2019، كانت القيمة المضافة 
 للتكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة 

 من مجموع القيمة المضافة 
 للتصنيع في المنطقة العربية مدفوعًة 

 في معظمها باقتصادات دول مجلس 
 التعاون الخليجي، مثل قطر )65 في المائة( 
وُعمان )45 في المائة( والكويت )38.8 في المائة(

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms_859255.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefingnote/wcms_748709.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefingnote/wcms_748709.pdf
https://stat.unido.org/
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وقد تأثر القطاع الصناعي باختالل سلسلة التوريد 
ل انخفاٌض قدره  العالمية. ووفقًا لتقديرات اإلسكوا، ُسجِّ

89 مليار دوالر في الواردات غير النفطية إلى المنطقة 
العربية في عام 2020، بما في ذلك المواد الخام للصناعات 
التحويلية. وبلغت نسبة المنتجات الميكانيكية والكهربائية 
وغيرها من منتجات الصناعة التحويلية، وفقًا للتقديرات، 

51 في المائة من مجموع االنخفاض في الواردات، مما يدل 
على التأثير الشديد لألزمة على قطاع الصناعة التحويلية11. 

وفي المقابل، بلغت نسبة صادرات الصناعات التحويلية، 
بما في ذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية، نحو 13 
في المائة من إجمالي انخفاض الصادرات من المنطقة، 

مما يجعلها ثاني أكثر القطاعات تضررًا. ووفقًا ألسوأ 
التقديرات، كان من المتوقع أن ينخفض إجمالي الصادرات 

 من المنطقة العربية بمقدار 88 مليار دوالر والصادرات 
 العربية البينية بمقدار 14 مليار دوالر في عام 2020 12. 
وبعد أن انخفضت القيمة المضافة للتصنيع في البلدان 

العربية في عام 2020، ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة في عام 
2021 فعادت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة.

11  اإلسكوا، آثار جائحة كوفيد-19 على االقتصادات العربية، التجارة واالستثمار األجنبي المباشر، 2020.
12  اإلسكوا، استراتيجيات بناء ِمنعة سلسلة التوريد عند وضع السياسات خالل جائحة كوفيد-19 وبعدها: دراسة حالة للمنطقة العربية، 2020.

13  اإلسكوا، آثار جائحة كوفيد-19 على المنطقة العربية: النقل، 2020.
14  اإلسكوا، آثار الحرب في أوكرانيا على المنطقة العربية، 2022.

وقد أثرت أزمة كوفيد-19 والقيود التي تلتها في جميع 
أنحاء العالم على إمكانية الوصول إلى شبكات النقل، 

وتسّببت في تأخيٍر في عمليات الصيانة وشراء المواد. 
وواجه قطاع النقل نقصًا في األموال التي ُأعيد توجيهها إلى 
الخدمات الصحية األساسية، مما أدى إلى التوقف عن تنفيذ 

خطط جديدة لتطوير وسائل النقل. وفي ما يتعلق بالنقل 
الجوي، شهد عدد رحالت الركاب في المنطقة انخفاضًا بنسبة 
53 في المائة في النصف األول من عام 2020 مقارنًة بالفترة 
نفسها في عام 2019. وللتعويض عن انخفاض سعة الشحن 
التي يوفرها عادًة النقل الجوي للركاب، زاد العدد اإلجمالي 

لرحالت الشحن بنسبة 5.6 في المائة في الفترة نفسها13.

وكشــفت الحــرب فــي أوكرانيــا عــن نقاط ضعٍف في سلســلة 
التوريــد وفــي أمــن إمــدادات المواد الخــام، مما دفع الدول 

العربيــة إلــى النظــر فــي تحويــل سلســلة التوريد وإعادة 
تشــكيل التحالفــات االقتصاديــة وطــرق التجــارة القديمة. 

وســّلط هــذا األمــر الضــوء على فــرص تعزيز التجــارة البينية 
فــي المنطقــة العربية14.
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https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-investment.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00307-covid-19-policy-brief-transportation-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/20-00307-covid-19-policy-brief-transportation-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/22-00357-policy-brief-impacts-ukraine-russia-ar_web2.pdf
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التدابير التي اتخذتها الحكومات العربية

15  اإلسكوا، االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة 2022، 2022.
.Bahrain News Agency, Bahrain’s industrial strategy highlighted, 3 January 2022  16

.OECD, COVID-19 crisis response in MENA countries, 6 November 2020  17
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans- .18  مشروع 300 مليار، االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

.and-visions/industry-science-and-technology/the-uae-industrial-strategy
19  اإلسكوا، استراتيجيات بناء ِمنعة سلسلة التوريد عند وضع السياسات خالل جائحة كوفيد-19 وبعدها: دراسة حالة للمنطقة العربية، 2020.

20  اإلسكوا، االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة 2022، 2022.

في استجابٍة فورية للجائحة، قدمت العديد من . 	
الحكومات العربية دعمًا مباشرًا إلى القطاعات 

االقتصادية المتضررة، بما في ذلك الصناعة والنقل. 
وقد تمّثل هذا الدعم في توفير إعفاءات ضريبية، 

وتخفيض الرسوم الحكومية أو اإلعفاء منها، ودفع 
إعانات اإليجار، وخفض أسعار الفائدة، وتأجيل مهلة 
تسديد القروض والفوائد، وتقديم القروض الميّسرة 

والدعم االئتماني لزيادة السيولة15.

وعلى المدى الطويل، تدفع الجائحة واألزمات التي . 	
قد تليها بالحكومات العربية إلى إعطاء األولوية 

لالستراتيجيات الصناعية األكثر ِمنعًة واستدامة. 
وقد تبّنت استراتيجية قطاع الصناعة 2026-2022 

في البحرين َنهجًا تحويليًا من خالل الثورة الصناعية 
الرابعة. وهي تشّجع على اعتماد االقتصاد الدائري 

والحوكمة البيئية واالجتماعية، وعلى تقليل صافي 
انبعاثات الكربون إلى الصفر، واالستثمار في البنية 

التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع16. وتعمل تونس 
على ترسيخ مكانتها كوجهٍة للمستثمرين، وال سيما 
مصّنعي قطع السيارات. ومن المخطط أيضًا تعديل 

قانون االستثمار الحالي للتركيز على القطاعات ذات 
األولوية، وتحسين الهياكل التنظيمية والمؤسسية، 

واستكشاف أوجه أفضل للتعاون في ما بين الوكاالت 
المسؤولة عن تشجيع االستثمار وتيسيره17. وأطلقت 

اإلمارات العربية المتحدة خطًة لتعزيز استدامة 
القطاع الصناعي من خالل تعزيز كفاءة دورات اإلنتاج 

وسالسل التوريد، مما يقلل من استهالك الموارد ويدعم 
الجهود الرامية إلى تحييد أثر الكربون18.

وقــد أتاحــت الجائحــة للمنطقــة العربيــة فرصــًة . 	
لتجديــد التركيــز علــى بنــاء ِمنعــة سلســلة التوريــد 

باســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة المتقدمــة، 

وتقصيــر خطــوط التوريــد وتنويعهــا مــع حمايــة 
الروابــط مــع الموّرديــن والعمــالء الدولييــن المهميــن. 

وتقــع المســؤولية فــي بنــاء ِمنعــة سلســلة التوريــد على 
عاتــق أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، وهــي مســؤولية 
تتشــاركها الحكومــة والشــركات الخاصــة. فعلــى ســبيل 

المثــال، بــدأت شــركات الخدمــات اللوجســتية في 
ترشــيد عملياتهــا مــن خــالل تقليــل التكاليــف وخفــض 

المخزونــات وزيــادة اســتخدام األصــول، مما أدى إلى 
إعــادة تقييــم األولويــات االســتراتيجية19.

ومــن بيــن اآلثــار اإليجابيــة القليلــة للجائحــة تســريع . 	
جهــود الرقمنــة. فاســتجابًة للجائحــة، ســعت معظــم 

البلــدان العربيــة إلــى توســيع نطــاق الوصــول الرقمي20، 
فقامــت بزيــادة ســعة نطــاق اإلنترنــت وســرعته من دون 
أي كلفــة إضافيــة )البحريــن والعــراق والكويــت ولبنــان(؛ 
ورفعــت الحظــر عــن تطبيقــات المهاتفــة عبــر بروتوكــول 

اإلنترنــت )ُعمــان(؛ وزادت البلــدان العربيــة المرتفعــة 
 )Wi-Fi( الدخــل مــن توفــر تقنيــة االتصال الالســلكي
للعمــوم ودعمــت الفئــات المحرومــة )ال ســيما العمــال 

المهاجريــن( مــن خــالل توفيــر الحواســيب الشــخصية 
 )SIM( وبطاقــات االشــتراك فــي خدمــة الهاتــف النقال

مجانــًا، والوصــول عبــر اإلنترنــت، والتدريــب على 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )قطــر والمملكــة 

العربيــة الســعودية(؛ وفــي المناطــق المحرومــة مــن 
الخدمــات فــي المنطقــة )دولــة فلســطين وريف 

المغــرب(، أتاحــت البرامــج التــي يدعمهــا المانحــون 
 تحديــث البنيــة التحتيــة الرقميــة لزيــادة تغطيــة 

النطــاق العريض.

ونتيجــة لهــذه التدابيــر، بلغــت نســبة األفراد الذين 
يســتخدمون اإلنترنــت فــي المنطقــة 70.3 فــي المائة 
فــي عــام 2022، بزيــادة قدرهــا 15 نقطــة مئوية منذ 

ل فــي فترة ثالث  عــام 2019، وهــذه أكبــر زيادة ُتســجَّ
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https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/annual-sdg-review-2022-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/annual-sdg-review-2022-arabic.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/the-uae-industrial-strategy
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/the-uae-industrial-strategy
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/annual-sdg-review-2022-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/annual-sdg-review-2022-arabic.pdf
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ســنوات. غيــر أنــه يلــزم بذل مزيــد من الجهــود لمعالجة 
أوجــه التفــاوت في اســتخدام اإلنترنــت، بما في ذلك 

بيــن اإلنــاث والذكــور )حيــث تبلــغ معدالت الوصول 
 65.4 فــي المائــة و74.9 فــي المائــة علــى التوالي( 

 وبيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة )75.9 فــي المائة 
و42.1 فــي المائــة علــى التوالــي(21. وال تــزال المنطقة 

 علــى هامــش ثــورة التكنولوجيــا الرقميــة المتقدمة. 

.ITU, Key ICT Indicators 2005–2021, 2022  21
22  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقرير التنمية الصناعية، 2020.

وال تعتمــد ســوى خمســة بلــدان عربيــة تكنولوجيا 
اإلنتــاج الرقمــي المتقدمــة )وتطّبقهــا فــي التصنيع(، 

وهــي تونــس والجزائــر ومصــر والمملكــة العربية 
الســعودية التــي تســتورد هــذه التكنولوجيــا وبالتالي 

 تســتخدمها، واإلمــارات العربيــة المتحــدة التي 
ُتَعــدُّ البلــد العربــي الوحيــد الــذي ُينِتــج تكنولوجيا 

اإلنتــاج الرقمــي المتقدمــة ويصّدرها22.

التنمية الصناعية في المغرب

خــالل أزمــة كوفيــد-19، لــم يتضــرر القطــاع الصناعــي فــي المغــرب بشــدة كمــا حصــل في 
البلــدان األخــرى. فقــد اســتطاع الحفــاظ علــى بعــض العمليــات كتصنيــع الســيارات، وتغييــر 

نطــاق التصنيــع مــن خــالل اســتخدام مصانــع النســيج ألغــراض أخــرى مثــل تلبيــة الطلــب 
المحلــي علــى معــدات الحمايــة الشــخصية المصنوعــة مــن النســيج وتصديرهــا إلــى بلــدان 

أخــرى. واســتفاد المغــرب أيضــًا مــن الجائحــة التــي رأى فيهــا فرصــًة لتعزيــز صناعــة األدويــة 
فيــه. فأنشــأ، مثــالً، مصنعــًا جديــدًا لتصنيــع لقاحــات كوفيــد-19 )وغيرهــا( مــن خــالل شــراكٍة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

ويسترشــد القطــاع الصناعــي برؤيــة حكوميــة قويــة، هــي النمــوذج التنمــوي الجديــد لعام 2021، 
الــذي يقــر بأهميــة االســتثمار فــي القطاعــات الصناعيــة ذات اإلمكانــات العاليــة، وبالحاجــة إلى 

تعزيــز البحــث واالبتــكار، وبنــاء المهــارات، وتعزيــز اســتخدام الطاقــة الخضراء. وُتَعــدُّ الصناعة 
الطبيــة، وصناعــة األغذيــة الزراعيــة، وصناعــة الســيارات، والصناعــات التقليديــة والحرفيــة 

بمثابــة قطاعــاٍت واعــدة للنمــو فــي المغــرب. وتهــدف خطــة إنعاش الصناعــة للفترة 2023-2021 
إلــى دعــم اإلنتــاج المحلــي، وتحســين القــدرة التنافســية التجاريــة للمغــرب مــع أوروبا، والحد 

مــن البصمــة الكربونيــة للبالد.

وقــد بــدأت هــذه الجهــود تؤتــي ثمارهــا. ففــي تموز/يوليــو 2022، صــادق المغرب من خالل 
خطــة إنعــاش الصناعــة علــى 995 مشــروعًا اســتثماريًا مــن المتوقــع أن توفــر أكثــر من 220,000 

فرصــة عمــل جديــدة وأن تجمــع أكثــر مــن 64 مليــون درهــم مغربي مــن الصادرات. وقد 
اتخــذت الحكومــة بالفعــل تدابيــَر لتعزيــز عالمــة “ُصنــع فــي المغــرب” من خالل تعديل الرســوم 

الجمركيــة، وفــرض قيــود علــى واردات المنتجــات األجنبيــة، ومراجعــة االتفاقــات التجارية. 
ووقعــت الحكومــة أيضــًا اتفاقــًا مــع المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالح للشــرب لتزويد 

الصناعــات بمصــادر الطاقــة المتجــددة مــن أجــل الحــد مــن البصمــة الكربونيــة للمغرب وتحســين 
قدرتــه التنافســية فــي اإلنتاج األخضر.

المصدر: من إعداد اإلســكوا اســتنادًا إلى معلومات من ســكاي نيوز عربية، ووكالة المغرب العربي 
لألنبــاء، ومكتــب رئيــس الــوزراء المغربــي، والدار، والجزيرة، ووزارة الصناعــة والتجارة المغربية، 

واللجنــة المغربيــة الخاصــة بالنمــوذج التنموي الجديد.
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ITU_regional_global_Key_ICT_indicator_aggregates_rev2_Sept_2022.xlsx
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/UNIDO_IDR2020-Arabic_overview.pdf
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://www.skynewsarabia.com/business/1404065-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2020-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mcinet.gov.ma/ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA/mkhtt-alanash-alsnay-antlaq-brnamj-ttwyr-nmw-akhdr-ldm-almqawlat-alsnayt-alsghyrt-jda
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/11/23/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A9
https://aldar.ma/276826.html
https://www.cg.gov.ma/ar/node/10908
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://csmd.ma/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
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الفئات األكثر عرضة لإلهمال

ذ تحسيناٌت في الهياكل األساسية وفي االتصال بشبكة اإلنترنت، ستواجه المناطق الريفية  إن لم ُتنفَّ
والمستوطنات العشوائية صعوباٍت في الوصول إلى الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم 

والمياه والصرف الصحي.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الخريجات في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا، ال يزال تمثيل المرأة في القوى 
العاملة ضعيفًا في هذه القطاعات. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فإّن نسبة النساء العامالت أعلى نسبيًا 

في بعض القطاعات المحتاجة إلى يد عاملة كثيفة والموّجهة نحو التصدير مثل المنسوجات والمالبس، ولكّن 
هذه القطاعات تأّثرت بشدة بتدابير اإلغالق المرتبطة بالجائحة التي دفعت المؤسسات والمصانع إلى وقف 

اإلنتاج أو خفض الرواتب أو اإلقفال بسبب االختالالت في سالسل التوريد والحركة التجارية23.

وتتأثر بعض الفئات بالفجوات الرقمية القائمة بين المناطق الحضرية والريفية، والرجال والنساء، والفئات 
العمرية المختلفة، واألغنياء والفقراء. ولن تتاح لتلك الفئات إمكانية الحصول على الخدمات اإللكترونية 

والمعلومات وغيرها من فوائد التكنولوجيا.

وفي البلدان العربية األقل نمواً، يطال اإلهمال الكثير من الناس على مسار الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة. 
ب عليها االستثمار في البنى التحتية أو مواكبة التكنولوجيا. فهذه البلدان تواجه قيودًا هيكلية ومالية ُتصعِّ

وتعاني البلدان التي تشهد نزاعاٍت من اإلهمال في جميع مقاصد الهدف 9 بسبب تدمير البنى التحتية، 
ومحدودية أو انعدام الوصول إلى التكنولوجيا، والتحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية أو المؤسسات 

العاملة في الصناعة التحويلية من حيث الوصول إلى سالسل توريد المواد الخام والموارد.

23  اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية، نحو مسار منتج وشامل، استحداث فرص العمل في المنطقة العربية، 2021.
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 توصيات على مستوى السياسات العامة لضمان تعاٍف
 شامل وتحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة

بحلول عام 2030

24  للحصول على تحليل شامل للهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، يمكن االطالع على اإلسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامة، 2020.

حّدد التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 مجموعًة من التوصيات لتسريع تحقيق الهدف 9 في المنطقة. وال تزال هذه 
التوصيات في عدٍد كبير منها ساريًة اليوم إذ تسعى البلدان العربية إلى التعافي من الجائحة وتعزيز ِمنعتها إزاء الصدمات 

واألزمات في المستقبل24. وتشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:

تنشيط االلتزام بالتكامل اإلقليمي، والتوفيق بين خطط التنمية الوطنية والجهود المبذولة لمواءمة األنظمة 
عبر الحدود، وتبسيط أنظمة الخدمات اللوجستية والجمركية، وتيسير حركة األشخاص والبضائع، وتعزيز 

بيئة مؤاتية لدمج الشركات في سالسل التوريد.

تحسين ِمنعة سالسل التوريد من خالل صياغة سياسات تحافظ على مصادر التوريد المنيعة، وإعادة التفكير 
في استراتيجيات الشراء، وتسهيل رقمنة شبكات التوريد، وإيجاد موّردين بديلين يرّكزون على المصادر 

ب أي انقطاع محتمل في المخزون. المحلية، وال سيما أثناء األزمات، والحفاظ على مخزون احتياطي لتجنُّ

التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع العام والحكومات المحلية والمستثمرون، إلعداد 
خطط رئيسية شاملة للنقل من شأنها تحديث تدفقات حركة المرور وتحسين الِمنعة والسالمة واألمن والراحة.

تكثيف الجهود نحو تنويع االقتصاد، بما في ذلك من خالل تعزيز إنتاج صناعي مستدام وآمن بيئيًا، 
وتخضير التصنيع، واالستثمار في االقتصاد الدائري، وتنفيذ االستراتيجيات التي تهدف إلى تقليل صافي 

انبعاثات الكربون إلى الصفر.

ب التراجع المبكر عن التصنيع، والتعويض عن  االستثمار في بناء المهارات الالزمة للصناعات الجديدة، وتجنُّ
الخسائر المحتملة في فرص العمل بسبب األتمتة.

تحسين بيئة العمل لصالح المؤسسات المستدامة ودعم مساهمات القطاع الخاص في مجاالت الصناعة والبنى 
التحتية واالبتكار، بُسُبل منها وضع األطر التنظيمية والتشريعية الالزمة لتيسير االستثمار وإقامة الشراكات.

سّد الفجوة الرقمية على جميع المستويات ودعم منصات تبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة المتعددين 
على المستوى اإلقليمي لتعزيز الثورة الصناعية الرابعة )التوصيل البيني واألتمتة وتلقين اآللة والبيانات 

اآلنية(، وتصميم برامج التدريب ذات الصلة. وهذا يتطلب تحديث البنى التحتية للمنطقة واعتماد تقنيات 
جديدة تعود بالنفع على المنطقة. وعلى المستوى المؤسسي، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 

الدعم في إذكاء الوعي واالرتقاء بالمهارات لتقليص الفجوة الرقمية داخل البلدان.

إتاحة بيئة مؤاتية لرواد األعمال والشركات الناشئة، وتحسين ُنُظم االبتكار وآليات االمتثال والحوار 
االجتماعي.

زيادة إمكانية الحصول على االئتمان والخدمات المالية، ال سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنساء 
والشباب.
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وقائع أساسية عن الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة

العالمالمنطقة العربية
	-	-9

 

القيمة المضافة للتصنيع كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي )2021(

10.7%
%0.5+ منذ عام 2000

16.9%
%0.67+ منذ عام 2000

	-	-9
نصيب الفرد من القيمة المضافة 

للتصنيع )2021(
$630.8

%2+ منــذ عام 2000
$1 853.4

%2+ منــذ عام 2000

	-	-9
العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة 

من مجموع العمالة )2020(
9.8%

%0.38- منــذ عام 2000
13.1%

%0.64- منــذ عام 2000

	-	-9

الصناعات الصغيرة 
التي لها قرض

الصناعات الصغيرة التي لها قرض 
)2022(15.4%29.8%

	-	-9
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 
وحدة من القيمة المضافة للتصنيع 

)2019(

1.0 كيلوغرام/دوالر

%0.1- منــذ عام 2000
0.43 كيلوغرام/دوالر

%0.99- منــذ عام 2000

	-5-9
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي )2020(

0.64%
%2+ منــذ عام 2000

1.9%
%1+ منــذ عام 2000

	-5-9
العاملون بدوام كامل في مجال 
البحث لكل مليون نسمة )2020(

614.1
%2+ منــذ عام 2000

1 341.8
%2+ منــذ عام 2000

نسبة القيمة المضافة للصناعة 9-ب-	
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 

من مجموع القيمة المضافة )2019(

31.6%
%1+ منــذ عام 2000

45.1%
%0.18- منــذ عام 2000

9-ج-	
نسبة السكان المشمولين بشبكة 

الهاتف النّقال )2020(
92.5%

%4+ منــذ عام 2015
93%

%3+ منــذ عام 2015

المصدر: اإلسكوا، المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة.
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