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 م��ص

نحاول�من�خالل��ذه�الدراسة�ابراز�أ�م�التحديات�والصعو�ات�ال���تواج��ا�دول�املغرب�العر�ي����س�يل��ل��ام� 

،�و�ك�����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����الوقت�الرا�ن�صعو�ات�كب��ة�2030ستدامة�بحلول�العامبخطة�التنمية�امل

وما�نتج�ع��ا�من��تأث��ات�اقتصادية�واجتماعية�ا�عكست��ش�ل��،خاصة��عد�تف����جائحة��ورونا�����جميع�أنحاء�العالم

��وس��ورونا��إ���عرقلة�خطة�التنمية�املستدامة����دول�و�التا���يؤدي�استمرار�تف����ف. سل���ع����ل�الدول�بدون�است�ناء

�م�مة� �من �يصعب �مما �مسبقا �تحقيق�ا �تم �ال�� ���داف �مستوى �كب���ع�� �تراجع �احداث �وإ�� �ج�ة، �من �العر�ي املغرب

��عدة�وتبعا�ملا�سبق�يحتم�الوضع�الرا�ن�ع���دول�املغرب�العر�ي�العمل�ع�. 2030تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�بحلول 

�تحقيق� ��� �قدما �بامل��� ��سمح �ال�� �املناسبة �ا��لول �وايجاد ��ورونا، �جائحة �آثار�تف��� �من �ل��د �الس�� �أ�م�ا أصعدة

التنمية�املستدامة�باإلضافة��إ���وضع�ا��طط�و�س��اتيجيات�الالزمة�لالستجابة�الفور�ة�للتطورات�واملستجدات�املتعلقة�

  .بت�بع��زمة�ع���أرض�الواقع

  .التنمية�املستدامة،�أ�داف�التنمية�املستدامة،�جائحة��ورونا،�دول�املغرب�العر�ي : ات�املفتاحية�ال�لم
ABSTRACT 

Through this study, we are trying to highlight the most important challenges and difficulties that 
the Maghreb countries face in order to adhere to the sustainable development plan by the year 2030, and 
the achievement of the sustainable development goals at the present time is experiencing great 
difficulties, especially after the outbreak of the Corona pandemic around the world, and the resulting 
economic and social impacts. It reflected negatively on all countries, without exception. Consequently, 
the continuation of the Coronavirus outbreak leads to obstruction of the sustainable development plan in 
the countries of the Maghreb on the one hand, and to a significant decline in the level of previously 
achieved goals, which makes it difficult to achieve the goals of sustainable development by 2030. 
According to the foregoing, the current situation necessitates that the countries of the Arab Maghreb work 
on several levels, the most important of which is the endeavor to limit the effects of the Corona pandemic, 
and to find appropriate solutions that allow progress to achieve sustainable development in addition to 
developing plans and strategies necessary for an immediate response to developments and developments 
related to tracking the crisis. 
Keywords: Sustainable Development, Sustainable Development Goals, Corona Pandemic, Maghreb  
Countries. 
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 املقدمة�. 1

�عت���التنمية�املستدامة�النموذج��مثل�للتنمية����الوقت�ا��اضر،�حيث�يتخطى��ذا�النموذج�البعد��قتصادي�

�ا��ا� �الوقت ��� �فالتنمية �والبي��، ��جتما�� �البعد �كال�من �ل�شمل ��جما���ال�تقتصر�ع��للتنمية �املح�� �الناتج �ز�ادة ��

ونص�ب�الفرد�من��ذا�الناتج،�ف�ذا�املعيار��عت���جانب�واحد�ضمن�جوانب�متعددة�يجب�تحقيق�ا،�وتبعا�أل�مية�تحقيق�

ال���أقر��ا��مم�املتحدة�واملحددة�بف��ة��17التنمية�املستدامة��ال��مت��ل�دول�العالم�بتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�الـ

�ز  �من ��2015منية �العالم�2030إ�� �دول �لدى �خصوصا �والصعو�ات �العراقيل �من �مجموعة �تواجھ ���داف ��ذه �ولكن ،

الثالث�ال����عا�ي�من�مشا�ل�اقتصادية�واجتماعية�وتأخر�كب������معظم�أ�داف�التنمية�املستدامة�مما�يضع��ذه�الدول����

  .2030العام��تحديات�كب��ة�لالل��ام�بخطة�التنمية�املستدامة�بحلول 

و�اإلضافة�إ���العراقيل�السابقة��عت����زمات�املتتالية�ال���يواج��ا�العالم�و�خطار�املحدقة�بال�شر�ة�كتلك�املتعلقة�

بالبعد�البي���من�نضوب�املوارد�واست��اف�ا�والتغ��ات�املناخية�و�حتباس�ا��راري�وتلوث�املناخ�وغ���ا�من��خطار�الناتجة�

بعد�البي������مشار�ع�ومخططات�التنمية�لدى�العديد�من�دول�العالم،�و�ل�ما�سبق�يحدث�اختالل�كب���ب�ن�عن�ا�مال�ال

�املستدامة �للتنمية �الثالثة ��قتصادية�. ��عاد �التنمية �ب�ن �التوازن �تحقيق ��� �يتمثل �املستدامة �التنمية �فأساس و�التا��

  .د�يؤدي�إ���فشل����تحقيق�التنمية�أيا��ان�نوع�او�جتماعية�والبي�ية،�وأي�خلل����أحد��ذه���عا

ومن�ج�ة�أخرى�تواجھ�الدول�تحديات�كب��ة��لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����ظل��زمة�ا��الية�ال���ضر�ت�

أعلنت�الص�ن�عن�تف����ف��وس�جديد�من�مدينة�وو�ان�لين�شر��عد��2019ففي���اية�سنة��ل�دول�العالم�بدون�است�ناء،�

�ش�ل�غ���مسبوق����جميع�البلدان�بدرجات�متفاوتة،�مما�أدى�إ���إغالق�العديد�من�الدول�ملجال�ا�ال��ي�والبحري�ذلك�

وا��وي�واتخاذ�العديد�من�التداب����ح��از�ة����س�يل�ا��د�من�ان�شار��ذا�الف��وس،�و�الرغم�من��ذه��جراءات�إال�أن�

�املوجة� الثانية�لتف����ا��ائحة،�وال���توقع�العديد�من�املختص�ن�بأ��ا�ست�ون�أك����العالم�مع�بداية�ش�ر�س�تم����يواجھ

�. حدة�من�املوجة��و�� �ظل�تخطي�عدد��صابات�حول�العالم ونصف�وفاة� مليون�مصاب�وعدد�الوفيات�املليون �65و��

�موقع � worldometersحسب�احصائيات �� �ا�04/12/2020ليوم �تكثيف � �ع���جميع�الدول �يحتم �مما ��ود�والعمل�ع���،

  .تب���اس��اتيجيات�وخطط�مست��لة�ل��د�من�آثار�ان�شار�ف��وس��ورونا�وا��روج�بأقل��ضرار�املمكنة

�كب���ع��� ��ش�ل �أثرت ��ورونا �جائحة �أن �املتحدة �لألمم �التا�عة �املختصة �ا���ات �من �العديد �أكدت �سبق �ملا وتبعا

�مم�املتحدة�وال����س���لتحقيق�ا�عدد�كب���من�دول�العالم�بحلول�تنفيذ�أ�داف�التنمية�املستدامة�املوضوعة�من�قبل�

� �يواج��ا�2030سنة �ال�� ��زمات �ظل ��� �ضروري �أك���من �ا��اضر�أصبح �الوقت ��� �املستدامة �التنمية �فتحقيق �و�التا�� ،

�ما����سبل:  اسة�املتمثلة���و���ظل�ما�سبق�تأ�ي�إش�الية�الدر . العالم�حاليا�وال���من�املمكن�أن�يواج��ا�العالم�مستقبال

  ���بلدان�املغرب�العر�ي؟���ظل�تف����جائحة�كورونا�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�

  :وتحت��ذه��ش�الية�تندرج�مجموعة�من�ال�ساؤالت�الفرعية��التا��

 ما��و�واقع�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي؟ 

 دول�املغرب�العر�ي؟ما����ا��الة�الو�ائية���� 

 كيف�يمكن�ألزمة��ورونا�التأث���ع���تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي؟ 

 بحلول�� �املستدامة �التنمية �أ�داف �بتحقيق ��ل��ام �س�يل ��� �العر�ي �املغرب �دول �تواج��ا �ال�� �التحديات ��� ما

  ؟2030
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�ا�لتحديد�أ�م�الصعو�ات�والعراقيل�ال���من�املمكن�أن�تواج��ا�دول��مية�الدراسة����سع�تكمن�أ : أ�مية�الدراسة.1.1

املغرب�العر�ي����اطار�سع��ا�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة����ظل�تف����جائحة��ورونا،�وما�ي��تب�ع��ا�من�آثار�قد�

  .للتنمية�املستدامة�17الـ�يمتد�مدا�ا�لسنوات�متتالية�قبل�الرجوع�إ���الوضع�الطبي���ومتا�عة�العمل�لتحقيق���داف

  :�س����ذه�الدراسة�إ���تحقيق�جملة�من���داف�أ�م�ا :أ�داف�الدراسة.2.1

 تقييم�أداء�دول�املغرب�العر�ي����املؤشرات�العر�ية�والعاملية�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة. 

 تحديد�صعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي. 

 آثار�� �الـتحديد �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق �ع�� ��ورونا �للم����17جائحة �املمكنة �ا��لول �إيجاد �ومحاولة ،

 . 2030قدما����خطة�التنمية�املستدامة

أجل��جابة�عن�اش�الية�الدراسة�و�سئلة�الفرعية�تم�اتباع�املن���الوصفي�التحلي���من�خالل�من� :الدراسة�من��ية.3.1

ع�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي�وا��الة�الو�ائية،�ومن�خالل�أيضا�ايجاد�اتجاه�العالقة�تقديم�معلومات�عن�واق

  .ب�ن�جائحة��ورونا�ومدى�تأث���ا�ع���تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة

  مفا�يم�متعلقة�بالتنمية�املستدامة. 2

جتماعية�والبي�ية،�فبعد�تطور�مف�وم�التنمية�مف�وم�التنمية�املستدامة�شامل�ل�ل�ا��وانب��قتصادية�و� �عت���  

�الوقت� ��� �الرفا�ية �لتحقيق ��مثل ��عت���النموذج �الذي �املستدامة �بالتنمية �وصوال �ال�شر�ة �بالتنمية �النمو�مرورا من

وا��وع�والذي�يرا���فيھ�تحقيق�التوازن�ب�ن�ثالثة�أ�عاد�أساسية�فال�وجود�لتنمية�اقتصادية����ظل�ان�شار�الفقر��،ا��اضر

ال�وجود�لتنمية�حقيقية����ظل�التعدي�الدائم�ع���الب�ئة�واست��اف�ا�و�ضرار���ا،�كما�قطاع�ال��ة�والتعليم،��رداءة�و 

  .إ�مال�أي�جانب�من�ا��وانب�السابقة�يؤدي�إ���حدوث�خلل����تحقيق�ما��س���بالتنمية�املستدامة�التا���فو 

  �عر�ف�التنمية�املستدامة  1.2

���نموذج�شامل�لألمم�املتحدة،�تم�توصيف�مف�وم�التنمية�املستدامة����تقر�ر���نة�برونتالند�ستدامة�التنمية�امل  

�بأ��ا1987 ��عر�ف�ا �خالل �من �تلبية�" : ، �ع�� �املقبلة ��جيال �بقدرة �املساس �ا��اضر�دون �احتياجات �تل�� �ال�� التنمية

� �ا��اصة �"احتياجا��ا �او، �حول �للتفك�� �نموذج ��� �البي�ية��ستدامة ��عتبارات �ا��سبان ��� �يضع �الذي ملستقبل

�ا��ياة �جودة �وتحس�ن �للتنمية �إطار�الس�� ��� �و�قتصادية �و ( و�جتماعية �والعلم �لل��بية �املتحدة ��مم الثقافة،�منظمة

2012(.  

�أ �من �متقار�ة، �معان �حول �يدور �كال�م��ا �أن �إ�� �املستدامة �للتنمية �ومتباينة �متعددة ��عر�فات �مبدأ�و�ناك �م�ا

�نصاف�ب�ن��جيال،�والتخفيف�من�وطأة�الفقر�من�خالل�تقديم�حياة�آمنة�ومستديمة�وا��د�من�تال����املوارد�الطبيعية�

و�الرغم�من��ختالف����التنمية�املستدامة�إال�أن�مضمو��ا��و�ال��شيد�. وتد�ور�الب�ئة�وا��لل�الثقا���و�ستقرار��جتما��

�امل �توظيف�املوارد �املستقبل�� �أجيال �تجن��ا �من�فائدة �أو�تنقص �أو�تد�ور�ا �تالش��ا �إ�� �بصورة�ال�تؤدي �أ��ا�. تجددة كما

كذلك�فإن�التنمية�. تتضمن�ا��كمة����استخدام�املوارد�ال���ال�تتجدد�بحيث�ال�تحرم��جيال�القادمة�من��ستفادة�م��ا

�بم �غ���املتجددة �مصادر�الطاقة �اس��الك �تتطلب �مصادر�الطاقة�املستدامة �إ�� �وتدر��� �سلس �انتقال �لضمان �بطيء عدل

  ).40.،ص2006مركز��نتاج��عالمي،�( املتجددة

  :)170.،ص2014مصطفى�و�سانية،�( بالتنمية�املستدامة����جو�ر�ا��عمل�ع���التوازن�ب�ن�ثالثة�جوانو�التا���ف

 ھ�مبدأ�الكفاءة����إدارة�املواردو�حكم�:ا��انب��قتصادي. 

 و�حكمھ�مبدأ�املرونة�أو�القدرة��حتمالية�لألرض�ع���تجديد�موارد�ا�:نب��يكولو��ا��ا. 
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 إنصاف��جيال�ال�شر�ة�ال���لم�تولد�باألخذ����: و�و�نوعانو�حكمھ�مبدأ�العدالة�أو��نصاف��:ا��انب��جتما��

ة�بتوز�ع�ال��وة��ش�ل�عادل�بي��ا،��عتبار�مصا���ا�عند�وضع�ا��طط�التنمو�ة�ا��الية،�وإنصاف��جيال�ا��اضر 

 .و�و�مطلب��ام����ظل�التفاوت�الصارخ�ب�ن�دول�الشمال�ودول�ا��نوب�����ذا�املجال

�و  �أخرى �ج�ة ��التا��من �تحديد�ا �يمكن �وال�� �ا��صائص �من �بالعديد �املستدامة ابو�النصر�و�مدحت�( تتم���التنمية

  :)85-84،�ص�ص2017محمد،�

 ع� ��ش�ل �التنمية �عن ��و�تختلف �وما ��و�طبي�� �بما �يتعلق �فيما �وخاصة �تداخال�وأك����عقيدا �أشد ��و��ا ��� ام

�ا��ضار�ة� �ا��صوصية �ع�� �باإلبقاء �يرتبط �وثقافيا �روحيا ��عدا �ل�ا �أن �إ�� �باإلضافة �التنمية ��� اجتما��

 .للمجتمعات

 و�س���إ�� �املجتمع ��� �أك���الشرائح�فقرا �إ���تلبية�متطلبات�واحتياجات �تفاقم�الفقر����تتوجھ�أساسا �من �ا��د �

 .العالم�من�خالل�تحقيق�التوازن�ب�ن�النظام�البي���و�قتصادي�و�جتما���وتحقيق�الرفا�ية��جتماعية

 ال�يمكن�فصل�عناصر�ا�وقياس�مؤشرا��ا�ن�يجة�لتداخل���عاد�الكمية�والنوعية�ال���تتضم��ا. 

  ن�الشعوب�إ���جانب���تمام�بدور�املجتمع�املد�ي�ومنظماتھ�تقوم�ع���فكرة�العدالة�ب�ن��فراد�و��ن��جيال�و��

�أفراد� �مع�شة �مستوى �رفع ��� ��سا�م �بما �التنمو�ة ���شطة ��� �و�طفال �ال�ساء �خاصة �املجتمع �فئات وجميع

 .املجتمع

 حافظة�عل��ا���تم�باملوارد�سواء��انت��شر�ة�أو�بي�ية�أو�مجتمعية�و�عمل�جا�دة�من�خالل�أ�شط��ا�ع���التوعية�بامل

�فإن� ���سان�لذا �ع���قرارات �أن�استمرار�التنمية�يتوقف �بالتنمية�ال�شر�ة�حيث �ارتباط�ا واس�ثمار�ا�خاصة���

 .العمل�ع���تمك�ن�ال�شر�و�عليم�م�وتنظيم�م�من�أولو�ا��ا

 مع�مراعاة�حق��عت���البعد�الزم����عدا�أساسيا�حيث�أ��ا�تنمية�طو�لة�املدى��عتمد�ع���تقدير�ام�انات�ا��اضر�

  .�جيال�القادمة����املوارد�املجتمعية�املتاحة�أو�ال���يمكن�إتاح��ا

  أ�عاد�التنمية�املستدامة 2.2

  � �تحقيق�التوازن�ب�ن���عاد�الثالثة��ساسية�عت���أساس�تحقيق �املستدامة��� �قتصادية�و�جتماعية�: التنمية

� �وز�ادة�النوالبي�ية، �النمو��قتصادي �الفردي�فحدوث �الدخل �ز�ادة �ع�� �ينعكس �لم �إذا �حقيقة �ال��عت���تنمية �املح�� اتج

والتعليم�وال��ة،�كما�أن�تحقيق�التنمية�بدون��خذ��ع�ن��عتبار��ا��انب�البي���و�فراط����استخدام�املوارد�الطبيعية�

و�التا���من�خالل�ما�سبق�يمكن�تحديد�. �وامل�������الصناعات�امللوثة�للب�ئة�من�شأنھ�أن�يحدث�خلل����النظام��ي�ولو�

  :أ�عاد�التنمية�املستدامة�كما�ي��

 يتعلق�املنظور��قتصادي�للتنمية�املستدامة�باالستمرار�ة�����عظيم�الرفاه��قتصادي�ألطول�: البعد��قتصادي

�مقومات �الرفاه�بمعدالت�الدخل�و�س��الك�و�شمل�ذلك�الكث���من التقدم���سا�ي،��ف��ة�ممكنة،�و�تحدد��ذا

 .)60.،ص2017ب��ضر�و�رحمون،�( ...�التعليم،�ال��ة،�املسكن

 إن�عملية�التنمية�املستدامة�تتضمن�تنمية��شر�ة���دف�إ���تحس�ن�مستوى�الرعاية�ال��ية� :البعد��جتما��

�فضال �باإل  والتعليم، �حيا��م، �تؤثر��� �ال�� �التنمو�ة �القرارات �صنع ��� �املجتمعات �مشاركة �عنصر�عن �إ�� ضافة

�واملساواة �أو��نصاف �و�ما. العدالة ��نا، ��نصاف �من �نوعان �أخذ�: و�ناك �يجب �ال�� �املقبلة، ��جيال إنصاف

� �مع���ع�نمصا���ا �م�ساو�ة �فرصا �ال�شر�وال�يجدون �من �اليوم ��ع�شون �من ��و�إنصاف �الثا�ي �والنوع �عتبار،

�وا��دمات �الطبيعية �املوارد �ع�� �ا��صول ��� �للقطاعات��غ���م �العون �تقديم �إ�� �التنمية �و��دف �جتماعية،

  .)�2015شارة،�( �قتصادية�غ���الرسمية،�وتحس�ن�فرص�التعليم،�والرعاية�ال��ية�بال�سبة�للمرأة



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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 أدى�إدخال�البعد�البي���إ����غي���مف�وم�التنمية��قتصادية�من�مجرد�الز�ادة����استغالل�املوارد��:البعد�البي��

�إلشب�قتصا �النادرة �و دية �املتعددة ���سانية �ا��اجات �و املتجدداع �املتواصلة �التنمية �مف�وم �إ�� املستدامة،�ة

�من�أنواع�التنمية�تفي�باحتياجات�ا��اضر�دون�ا��ور�ع���قدرة��جيال�القادمة���� فالتنمية�املستدامة����نوع

�ا ��ستغالل �ال�تمنع �املتواصلة �فالتنمية �متطلبا��م �مثلملواتحقيق ��قتصادية �و : رد �ولك��ا�املياه �والغابات النفط

تمنع��ستغالل�ا��ائر�ل�ذه�املواد�بالدرجة�ال���تؤثر�ع���نص�ب��جيال�القادمة�من�تلك�املوارد�خاصة�إذا��انت�

املوارد�غ���متجددة�و�متعرضة�للنضوب��النفط�أو�من�املمكن�نفاد�ا�سواء����القر�ب�العاجل�أو�ع���م�لة�من�

�ال���ال �الب�ئة �إصالح �أعباء �القادمة ��جيال �ال�تتحمل �ع���أن �املستدامة �التنمية �تحرص �الوقت �نفس �و��� زمن،

  ،)22.،ص2006مركز��نتاج��عالمي،�( تلو��ا��جيال�ا��الية

  أ�داف�التنمية�املستدامة 3.2

كجزء�من�خطة�التنمية�املستدامة���2015عت���أ�داف�التنمية�املستدامة�السبعة�عشر،�ال���تم�اعتماد�ا����عام�  

� �ال�شر�2030للعام �من �ل�ل ���مية �بالغة �املجاالت ��� �التقدم �تحقيق �أجل �من �البلدان ���ميع �مش��كة �طر�ق �خر�طة ،

و�التا���فأ�داف�التنمية�املستدامة����خطة�عاملية�ومت�املة�وغ���قابلة�للتجزئة،�بمع���آخر�من�املتوقع�أن�. و�وكب��رض

يع�البلدان����س�يل�تحقيق�ا،�مع�مراعاة�ظروف�ا،�وقدر��ا،�وأولو�ا��ا�الوطنية�املختلفة،�أي�أنھ�يتوقع�أن��س����س���جم

ومن�ج�ة�أخرى��س���أ�داف�التنمية�املستدامة�إ���� .�داف�التنمية�املستدامة��ل�ا�بدون�است�ناءأجميع�البلدان�لتحقيق�

�قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�مدعومة�با��وكمة�الرشيدة�: نمية�املستدامةضمان�إحراز�التحس�ن������عاد�الثالثة�للت

  )2019أ�ادمية��مارات�الدبلوماسية�وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املستدامة،�( والشرا�ات

  :)�2020مم�املتحدة،�( �دفا��التا������17تحقيق��2030و�التا���تتمثل�خطة�التنمية�املستدامة�لسنة

 القضاء�ع���الفقر�بجميع�أش�الھ�����ل�م�ان�:1ال�دف. 

 القضاء�ع���ا��وع�وتوف����من�الغذا�ي�والتغذية�املحسنة�و�عز�ز�الزراعة�املستدامة�:2ال�دف�. 

 ضمان�تمتع�ا��ميع�بأنماط�ع�ش���ية�و�الرفا�ية����جميع��عمار�:3ال�دف�. 

 ميع�و�عز�ز�فرص�التعلم�مدى�ا��ياة�ل��ميعضمان�التعليم�ا��يد�املنصف�والشامل�ل��:4ال�دف��. 

 تحقيق�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وتمك�ن��ل�ال�ساء�والفتيات�:5ال�دف�. 

 ضمان�إتاحة�املياه�وخدمات�الصرف�الص���ل��ميع�:6ال�دف�. 

 ضمان�حصول�ا��ميع�بت�لفة�م�سورة�ع���خدمات�الطاقة�ا��ديثة�املوثوقة�واملستدامة�:7ال�دف�. 

 ز�ز�النمو��قتصادي�املطرد�والشامل�ل��ميع�واملستدام،�والعمالة�ال�املة�واملنتجة،�وتوف���العمل�الالئق�ل��ميع�ع�:8ال�دف�. 

 إقامة�ب���تحتية�قادرة�ع���الصمود،�وتحف���التص�يع�الشامل�ل��ميع�واملستدام،�و���يع��بت�ار: 9ال�دف�. 

 فيما�بي��اا��د�من�ا�عدام�املساواة�داخل�البلدان�و : 10ال�دف�. 

 جعل�املدن�واملستوطنات�ال�شر�ة�شاملة�ل��ميع�وآمنة�وقادرة�ع���الصمود�ومستدامة�:11ال�دف�. 

 ضمان�وجود�أنماط�اس��الك�وإنتاج�مستدامة�:12ال�دف�. 

 اتخاذ�اجراءات�عاجلة�للتصدي�لتغ���املناخ�وآثاره�:13ال�دف�. 

 استخدام�ا�ع���نحو�مستدام�لتحقيق�التنمية�املستدامةحفظ�املحيطات�والبحار�واملوارد�البحر�ة�و �:14ال�دف�. 

 حماية�النظم��ي�ولوجية�ال��ية�وم�افحة�الت��ر�ووقف�تد�ور��را����وفقدان�التنوع: 15ال�دف�. 

 السالم�والعدل�واملؤسسات�القو�ة�:16ال�دف�. 

 تدامة�عز�ز�وسائل�التنفيذ�وت�شيط�الشراكة�العاملية�من�أجل�التنمية�املس: 17ال�دف�. 

  



 )كنموذججائحة�كورونا�( تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي
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  دول�املغرب�العر�يظل�تف����جائحة�كورونا�دراسة�حالة�واقع�التنمية�املستدامة����. 3

���دول�املغرب�العر�ي،�البد�من�تقييم�مدى��2030قبل�تحديد�صعو�ات�وتحديات�تحقيق�خطة�التنمية�املستدامة�  

عتماد�ع���مجموعة�من�املؤشرات��من�ج�ة،�باال �17قرب�أو��عد��ذه�البلدان����مجال�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�الـ

  .ومدى�قدرة��ذه�البلدان�ع���تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�تف����جائحة��ورونا�من�ج�ة�أخرى 

  أداء�دول�املغرب�العر�ي����مؤشر��التنمية�املستدامة  1.3

�ول�ع���املستوى�العر�ي�صادر�ع���املستوى�العر�ي�والعال����عتمد�ع���مؤشر�ن��دول�املغرب�العر�يأداء�لتقييم�

عن�أ�اديمية��مارات�الدبلوماسية�وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املستدامة،�والثا�ي�ع���املستوى�العال���صادر�عن�

والغرض�من��عتماد�ع���املؤشر�ن�السابق�ن��و�تقييم�أداء�دول�. بر�سمان�بالتعاون�مع�شبكة�حلول�التنمية�املستدامة

  .رب�العر�ي�ع���املستو��ن�العر�ي�والعال��املغ

،�و�و�ناتج�2019من�خالل��عتماد�ع���مؤشر�التنمية�املستدامة����املنطقة�العر�ية�الصادر�سنة��:املستوى�العر�يع��� .أ

بلوماسية�أ�اديمية��مارات�الد�عن�التعاون�ب�ن�مركز�التم���أل�داف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العر�ية�الذي�استضافتھ

والغرض�من�أ�داف�التنمية�املستدامة��قليمية��و�توف���أداة�أك���تفصيال�. وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املستدامة

ل���ومات�وأ��اب�املص��ة����أ�داف�التنمية�املستدامة�من�أجل�تقييم��داء�ع���املستوى�الوط��،�وتحديد�املجاالت�

أ�ادمية��مارات�الدبلوماسية�وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�( ت�الرئ�سية����توافر�البياناتذات��ولو�ة،�وف�م�الثغرا

 .)2019املستدامة،�

  )2019(أداء�الدول�العر�ية����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�لعام:1ا��دول�

  الدرجة  البلد  املرتبة  الدرجة  البلد  املرتبة

  59.72  السعودية  12  66.69  ا��زائر  1

  55.49  العراق  13  66.17  �مارات�  2

  53.90  لي�يا  14  65.77  املغرب  3

  52.75  مور�تانيا  15  65.33  تو�س  4

  52.11  السودان  16  65.28  �ردن  5

  51.86  سور�ا  17  63.09  لبنان  6

  51.04  جيبو�ي  18  62.84  عمان  7

  48.26  جزر�القمر  19  61.59  مصر  8

  46.89  اليمن  20  61.08  ال�و�ت  9

  43.41  الصومال  21  60.57  قطر  10

  58  املنطقة�العر�ية  22  59.82  البحر�ن  11

  )5.،�ص2019أ�ادمية��مارات�الدبلوماسية�وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املستدامة،�( :املصدر

لوماسية�وشبكة��مم�دباملش��ك�ب�ن�أ�اديمية��مارات�التقر�ر�المن�خالل�الش�ل�السابق�و�االعتماد�ع���ما�جاء����

يمكن�ادراج�النقاط�فيما�يتعلق�بمؤشر�التنمية�املستدامة�باملنطقة�العر�ية��2019لسنة��املتحدة���لول�التنمية�املستدامة�

  :التالية

 � �عام ��� �دول �خمس ��2019حققت �بمجموع �مقبولة �ثل����65نتائج �حققت �أ��ا �القول �يمكن �و�التا�� �فأك��، درجة

ثالثة�بلدان�. ا��زائر�و�مارات�واملغرب�وتو�س�و�ردن: التنمية�املستدامة،�و�ذه�الدول����الطر�ق�لتحقيق�أ�داف

 .من�أ�داف�التنمية�املستدامة�و���جزر�القمر�واليمن�والصومال�%50تخلفت�عن�الركب�حيث�حققت�أقل�من�



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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 و�قتصادية����املنطقة��وحسب�التقر�ر�أيضا�فإن��ناك�اختالفات�شاسعة�ب�ن�العديد�من�املؤشرات��جتماعية

���� �الضعيف �باألداء �يتعلق �فيما �املنطقة �أنحاء �ب�ن �املش��كة �القواسم �من �قليل �عدد �سوى �يوجد �وال العر�ية،

و�التا���ال�تحرز�املنطقة�. العديد�من���داف�أ�م�ا�منظومات��نتاج�الغذا�ي�املستدامة�واملساواة�ب�ن�ا���س�ن

 .100من�أصل��58قيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�حيث�حصلت�ع���درجة�العر�ية�درجة�عالية�من�حيث�تح

 و�عود��ختالفات�املوجودة����املنطقة�العر�ية����س�يل�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�إ���العديد�من��سباب�

جموع�س�ان�أ�م�ا�الصراع�وعدم��ستقرار�السيا�������املنطقة،�و�ختالفات�ال��مة����عدد�الس�ان�حيث�أن�م

مليون��سمة�أي��10دولة�يبلغ�عدد�س�ا��ا�أك���من��11مليون��سمة،�و�ناك��431بلغ��2019الدول�العر�ية�لسنة�

  .من�س�ان�املنطقة�العر�ية�%89ما��ش�ل�

�بقياس��ومن �للمؤشر�العر�ي �بال�سبة �متفاوتة �نتائج �حققت �العر�ي �املغرب �دول �أن �القول �يمكن �سبق �ما خالل

مة،�حيث��انت�نتائج��ا��زائر�واملغرب�وتو�س�مقبولة�مقارنة�بلي�يا�ومور�تانيا،��و�الرغم�من�ذلك�فإن�التنمية�املستدا

ولالطالع�أك���ع���أداء�دول�املغرب�.  2030بحلول�العام��17ناك�تحديات�كب��ة�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�الـ

  .الش�ل�املوا���نقدم�17العر�ي����مؤشر�قياس�أ�داف�التنمية�املستدامة�الـ

  )املؤشر�العر�ي(2019لسنة��لوحة�متا�عة�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي: 1الش�ل
  

 ا��زائر

 غربامل

 تو�س

 لي�يا

 �تانيار مو 

  

  

  )14.،ص�2019مارات�الدبلوماسية�وشبكة��مم�املتحدة���لول�التنمية�املستدامة،��أ�اديمية( :املصدر

الش�ل�السابق�يمكن�القول�أن�دول�املغرب�العر�ي�تواجھ�تحديات�كب��ة�م��ا�ما��و�مش��ك�وم��ا�ما��و��من�خالل

التحديات�املش��كة����س�يل�انجاز�أ�داف�التنمية�املستدامة�مح���ع���نطاق��ل�دولة�ع���حدى،�فع���س�يل�املثال��عت���

� �رقم �ال�دف �من ��ل �املستدامة(��2 �و�عز�ز�الزراعة �املحسنة �والتغذية �الغذا�ي �وتوف����من �ا��وع �ع�� �التام ،�)القضاء

نمو��قتصادي�املطرد��عز�ز�ال( 8،�وال�دف��رقم�)تحقيق�املساواة�ب�ن�ا���س�ن�وتمك�ن��ل�ال�ساء�والفتيات(5وال�دف�رقم�

أما�بال�سبة�لأل�داف�املتبقية�للتنمية�). والشامل�ل��ميع�واملستدام،�والعمالة�ال�املة�واملنتجة،�وتوف���العمل�الالئق�ل��ميع

املستدامة�ف�ناك�تباينا�كب��ا�ب�ن�بلدان�املغرب�العر�ي�����سبة�انجاز���داف�مما�ينجم�عنھ�اختالف�التحديات�من�بلد�إ���

 . خر�آ

�العاملي.ب �املستوى ��:ع�� �ع�� ��عتماد �خالل �من �التنمية �شبكة��املستدامةمؤشرات �مع �بالتعاون �بر�سمان �عن الصادرة

�املستدامة �التنمية �)2020(لسنة�حلول ���داف �تحقيق �اصدار�مؤشر�يت�بع �ع��ا �نتج �والذي �ال����17، �املستدامة للتنمية

 �� �أعضاء �جميع �س�تمأقر�ا ��� �املتحدة �الثالثة�ال��و �،���2015مم �املستدامة �التنمية �أ�عاد �برتلسمان�( �شمل مؤسسة

كما�يقدم�املؤشر�تقييما�مراجعا�ومحدثا�للمسافة�ال���تفصل�البلدان�عن�تحقيق�. )2016وشبكة�حلول�التنمية�املستدامة،�

1 2 345678910 11121314 151617 

 ملموسةال�تزال��ناك�تحديات� ال�تزال��ناك�تحديات تم�انجاز�أ�داف�التنمية�املستدامة

 البيانات�غ���متاحة ال�تزال��ناك�تحديات�كب��ة



 )كنموذججائحة�كورونا�( تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي
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�تنف �املستدامة�للمساعدة��� �عن�أ�داف�التنمية �مفصلة �معلومات �التنمية���داف�و�تضمن�التقييم �أ�داف يذ�أولو�ات

  .)2018ال��نة�الوطنيةأل�داف�التنمية�املستدامة،�( املستدامة

  )2020(���مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�ع���املستوى�العاملي�دول�املغرب�العر�ي�أداء�: 2ا��دول 

  مور�تانيا  املغرب  تو�س  ا��زائر  الدولة

  57.7  71.3  71.4  72.3  القيمة

  130  64  63  56  املرتبة�عامليا

Source : (Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2020,PP.26-27) 

� �نتائج �حققت �واملغرب �ا��زائر�وتو�س �أن �القول �يمكن �السابق �ا��دول �خالل �التنمية��مقبولةمن �مؤشرات ��

ع����64و�63و�56الم�احتلت�الدول�السابقة�الذكر�املراتب�دولة�حول�الع�166فمن�ب�ن��،�املستدامة�ع���املستوى�العال��

�130أما�مور�تانيا�فجاءت�متأخرة��ش�ل�كب���عن�دول�املغرب�العر�ي�واحتلت�املرتبة�. التوا��،�واملراتب�الثالثة��و���عر�يا

�لع �املستدامة �التنمية �أ�داف �مؤشر� ��� �غ���املدرجة �البلدان �من �ف�� �للي�يا �و�ال�سبة �توفر��2020امعامليا، �عدم �س�ب

و�الرغم�من�النتائج�ا��يدة�ل��زائر�واملغرب�وتو�س�إال�أن��ناك�العديد�من�التحديات�م��ا�ما��و�ملموس��.البيانات�ال�افية

 :وم��ا�ما��و�كب���حسب�املقياس�املوضوع�بال�سبة�للمسافة�املتبقية�لتحقيق�ال�دف،�و�مكن�توضيح�ذلك��التا��

  )املؤشر�العاملي(2020لسنة�أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�يلوحة�متا�عة�: 2الش�ل

  

 ا��زائر

 غربامل

 تو�س

 لي�يا

 �تانيار مو 

 

 

Source : (Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2020,P.44) 

�تحقيق� �س�يل ��� ��نجازات �من �العديد �حققت �العر�ي �املغرب �دول �أن �القول �يمكن �السابق �الش�ل �خالل من

� � �املستدامة���17داف ��للتنمية �مدة �عل��ا��5 �العمل �بداية �منذ �من�سنوات �العديد ��ناك �أن �إال ��ذا �من �و�الرغم ،

�ا ���داف �كب���من �عدد �مستوى �ع�� �ال���لتحديات ��خ��ة ��زمة �ظل ��� �وخاصة �طو�ال�لتحقيق�ا، �الطر�ق �ال�يزال ال��

�ش�د�ا�العالم�من�ان�شار�ف��وس��ورونا�مما�سيؤدي�إ���تراجع�كب���ع���مستوى��ل���داف�وعرقلة�جميع�دول�العالم�

ف��ا�دول�املغرب�العر�ي،�وال���س�تأثر��ش�ل�كب����س�ب��زمة��خ��ة�و�ذه�التأث��ات�س�تم�التطرق�إل��ا��ش�ل�مفصل�بما�

  .���ا��زء�املوا��

  سبل�تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�تف����ف��وس�كورونا  2.3

� �سنة �بحلول �املستدامة �التنمية �خطة �تحقيق �صعو�ة �امل�2030تزداد �لدول �إ���بال�سبة �فباإلضافة �العر�ي، غرب

�أزمة�جائحة��ورونا حيث�يجب�ع���وال���من�شأ��ا�أن�تز�د�من�التحديات��،العراقيل�والصعو�ات�السابقة�أضيفت�إل��ا

1 2 345678910 11121314 151617 

 ال�تزال��ناك�تحديات�ملموسة ال�تزال��ناك�تحديات ةتم�انجاز�أ�داف�التنمية�املستدام

 البيانات�غ���متاحة ال�تزال��ناك�تحديات�كب��ة



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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املحققة����مجال�تحقيق�السابقة�واملحافظة�ع����نجازات�من�ج�ة،��ا��الية��دول�املغرب�العر�ي�العمل�ع���تخطي��زمة

 .املستدامة�وعدم�ال��اجع�ف��ا�من�ج�ة�أخرى مية�أ�داف�التن

  ئحة�كورونا����دول�املغرب�العر�يا��الة�الو�ائية���ا 1.2.3

�املعروف�أن� �و��سان،�ومن �قد��س�ب�املرض�ل��يوان �من�الف��وسات�ال�� �واسعة �ساللة ��ورونا��� ف��وسات

�حد��ا �ت��اوح �تنفسية �ال�شر�أمراض �لدى ��س�ب ��ورونا �ف��وسات �من ��شد��عددا ��مراض �إ�� �الشا�عة �ال��د �نزالت من

� �التنفسية ��وسط �الشرق �كمتالزمة �الوخيمة) م��س(وخامة �ا��ادة �املك�شف�). سارس(واملتالزمة ��ورونا �ف��وس و�س�ب

،�و�و�مرض�معد��س�بھ�آخر�ف��وس�تم�اك�شافھ�من�ساللة�ف��وسات��ورونا،�ولم�يكن��ناك�أي�19-مؤخرا�مرض��وفيد

- ،�وقد�تحول��وفيد�2019ذا�الف��وس�ا��ديد�ومرضھ�قبل�بدء�تفشيھ����مدينة�وو�ان�الص�نية����د�سم���علم�بوجود�

  . )2020منظمة�ال��ة�العاملية،�( �ن�إ���جائحة�تؤثر�ع���العديد�من�بلدان�العالم�19

الذي�يقدم��worldometersولالطالع�ع���ا��الة�الو�ائية���ائحة��ورونا����دول�املغرب�العر�ي��عتمد�ع���موقع�

�دول�العالم ����جميع ��ورونا �تف����ف��وس �مدى �عن �مفصلة �يومية �عدد�(احصائيات �و�جمالية، ��صابات�اليومية عدد

  ).الوفيات،�حاالت�الشفاء�وغ���ا

  عدد��صابات����دول�املغرب�العر�ي�منذ�بداية�تف����جائحة�كورونا: 3 �دول ا�

  نوفم��30  أكتو�ر31  س�تم��30  أوت31  جو�لية31  جوان30  ماي31  أفر�ل30  مارس31  فيفري 29  البلد

  83199  57942  51530  44494  30394  13907  9394  4006  716  1  ا��زائر

  96769  59813  18413  3803  1535  1174  1077  994  394  0  تو�س

  356336  219084  123653  62590  24322  12533  7807  4423  617  0  املغرب

  82809  61095  34525  13966  3621  824  156  61  10  0  لي�يا

  8601  7703  7502  7048  6310  4363  530  8  6  0  مور�تانيا

  65955025):05/12/2020(إجما����صابات  العالم

  1519285):05/12/2020(عدد�الوفيات

  (worldometers, 2020) :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

نوفم���ش�د�ارتفاعا�كب��ا����ان�شار�جائحة��ورونا����دول�املغرب��من�خالل�ا��دول�السابق�يمكن�القول�أن�ش�ر 

�من� �حذر�العديد �وقد ��ورونا، �ف��وس �تف��� �من �الثانية �املوجة �العالم �دول �معظم �حاليا ��طار�تواجھ ��ذا �و�� العر�ي،

جة��و���من�حيث�سرعة�العلماء�واملختص�ن����وقت�سابق�من�املوجة�الثانية�ال���من�املمكن�أن�ت�ون�أشد�خطرا�من�املو 

أما�بال�سبة�لدول�املغرب�العر�ي�فبعد�تراجع�عدد��صابات����ش�ر�أوت�الفارط�ش�د�ش�ر�. �ن�شار�وارتفاع�عدد�الوفيات

�بتار�خ� �املغرب ���لت �حيث �تأثرا، �أك���البلدان �وتو�س �و�عت���املغرب �م��وظ، ��ش�ل ��صابات �ارتفاع س�تم���عودت

�قي) 12/11/2020( �بلغترقما �حيث �امل��لة �اليومية ��صابات �عدد ��� �ف��لت��6195اسيا �تو�س �أما إصابة،

،�والوضع�مشابھ����5752أع���عدد�من��صابات�منذ�بداية�تف����ا��ائحة�و�لغت�عدد��صابات�) 17/09/2020(بتار�خ

ل��زائر�ف�ش�د�ز�ادة�أقل�حدة�،�أما�بال�سبة�1639عدد�قيا����من��صابات�بلغت) 25/10/2020(لي�يا�وال�����لت�بتار�خ

،�و�الرغم�من�أن�الف��وس�يصل�إ���1133بـ) 24/12/2020(من�با���دول�املغرب�العر�ي�حيث���ل�أك���عدد�لإلصابات�يوم

الذروة�����ل�موجة�ثم��عاود��نخفاض،�إال��أن�الوضع�ال�يخلو�من�ا��طورة�ألن�ا��ائحة�مستمرة�����ن�شار��ش�ل�كب��،�

�اع �مع �الطبيعة�وح�� �ا��ياة �وعودة �ا��ائحة ���اية �إال�أن �الف��وس �ضد �للقاح �لتوصل�ا �العاملية �ا���ات �من �العديد الن

  .التزال�غ���معروفة���د��ن



 )كنموذججائحة�كورونا�( تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي
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  أ�داف�التنمية�املستدامةتحقيق��ع���نا�و آثار�أزمة�كور  2.2.3

عات��قتصادية�و�جتماعية�إ���احداث�العديد�من��ثار�السلبية�ع���جميع�القطا�19- أدى�تف����جائحة��وفيد

�من� �املوضوعة �املستدامة �التنمية �أ�داف �لتحقيق �الس�� �مجال ��� �عميقة �تأث��ات �ا��الية ��زمة �أحدثت �كما والدولية،

مما�ال�شك�فيھ�أن�جائحة�. 2030طرف��مم�املتحدة�وال���ال��م�بتحقيق�ا�معظم�دول�العالم�ضمن�خطة�محددة�بحلول 

�تأخر  �إ�� �تؤدي ���داف���ورونا �من �العديد �تحقيق ��� �ال��اجع �إ�� �باإلضافة �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق كب�����

�القضاء�ع���الفقر�وا��وع��س�ب�ما�فرضتھ�ا��ائحة�من��غالق�التام�وإحالة�عدد�كب���من�الناس�إ���البطالة�مما�يؤثر�

ا�ي�للتنمية�املستدامة،�كما�أن��زمة�تؤثر�ع���العديد�ال�سعي�يات����مجال�ال�دف��ول�والث�ذع�����داف�املحققة�من

  :من���داف،�وال���يمكن�ت��يص�ا����ا��دول�املوا��

  آثار�جائحة�كورونا�ع���أ�داف�التنمية�املستدامة: 4ا��دول�

  التأث��  ال�دف

القضاء�: 1ال�دف�

  ع���الفقر

�����%10إ�������1990عام��%36مدقع�من��ع���الصعيد�العال���انخفض�عدد����اص�الذين��ع�شون����فقر 

�ش�ل�مخاطرة��عكس�عقود�من�التقدم����مجال�م�افحة�الفقر،�حيث�حذر�بحث��19-،�لكن�أزمة��وفيد2015عام�

جديد��شره�املع�د�العال���لبحوث��قتصاد��نما�ي�التا�ع����امعة��مم�املتحدة�من�التداعيات��قتصادية�ال���

من�مجموع��%8عاملية�ال���يمكن�أن�تز�د�من�الفقر�العال���بما�يصل�إ���نصف�مليار���ص�أو�ت�تج�عن�ا��ائحة�ال

  .1990الس�ان،�وست�ون��ذه����املرة��و���ال���يزداد�ف��ا�الفقر�عامليا�منذ�ثالث�ن�عاما،�أي�منذ�عام�

القضاء�: 2ال�دف�

  التام�ع���ا��وع

�اص�الذين��عانون�من�ا��وع�����زدياد�ببطء�مرة�أخرى����عام��عد��عقود�من��نخفاض�املطرد�بدأ�عدد����

مليون��عانون�من�ا��وع�ا��اد��س�ب��135مليون��عانون�من�ا��وع�م��م�حوا����820واليوم��ناك�أك���من�. 2015

ن�� �19-و�مكن���ائحة��وفيد. صراعات�من�صنع���سان،�و�س�ب��غ���املناخ�والكساد��قتصادي�إ���حد�كب��

�2020مليون���ص�إضا�����طر�املعاناة�من�ا��وع�ا��اد�بحلول���اية�عام��130مضاعفة��ذا�الرقم،�مما��عرض�

  .وفقا�ل��نامج�الغذاء�العال��

ال��ة�: 3ال�دف�

  ا��يدة�والرفاه

تقرار�تتف����املعناة���سانية�و���عزع�اس�19-يواجھ�العالم�حاليا�أزمة���ية�عاملية�غ���مسبوقة،�ف�س�ب��وفيد

قبل�ا��ائحة�تم�إحراز�تقدم�كب������تحس�ن�. �قتصاد�العال���وتنقلب�حياة�بالي�ن�الناس����جميع�أنحاء�العالم

��ة�املالي�ن�من�الناس،�إذ�تم�تحقيق�خطوات�كب��ة����ز�ادة�متوسط�العمر�املتوقع�وتقليل��عض�أسباب�القتل�

�� �لكن �و�م�ات، ��طفال �بوفيات �املرتبطة �مجموعة�الشا�عة �ع�� �التام �للقضاء �ا���ود �من �للمز�د �حاجة ناك

�املختلفة �ال��ية �القضايا �من �العديد �ومعا��ة ��مراض �من �إعالن�. واسعة �إ�� �أدت �ال�� ��ورونا �جائحة ��عد اما

�أوجھ� ��زمة �بي�ت �كما ��ستعداد، �أ�بة �ع�� �للبقاء �ماسة �حاجة �وجود �عن �كشفت �فقد �العاملية، �الطوارئ حالة

  .والتخلص�م��ا�19- الكب������قدرات�الدول�ع���التعامل�مع�أزمة��وفيدالتفاوت�

التعليم�: 4ال�دف�

  ا��يد

� �عام ��وفيد��2020 �ان�شار�جائحة �ومع �املؤقت��19- ، ��غالق �عن �الدول �غالبية �أعلنت �العالم، �أنحاء �جميع ��

مليار��6.1،�فإن�ما�يقارب�2020ر�ل�من�الطالب�حول�العالم،�و�حلول�ش�ر�أف��%91للمدارس،�مما�أثر�ع���أك���من�

�و��م�شا،� ��ك���ضعفا �الفئات �ب�ن �وخاصة �ا��ياة، �و�قلب �التعليم ��عطل �مما �املدرسة، �خارج ��انوا �وشاب طفل

و�التا����فإن�ل�ذه�ا��ائحة�العاملية��عواقب��عيدة�املدى�قد��عرض�ل��طر�امل�اسب�ال���تحققت��شق��نفس����

  .تحس�ن�التعليم�العا��



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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املساواة�: 5ال�دف�

  ب�ن�ا���س�ن

��وفيد �جائحة �تأث��ات �ا���س�ن��19-إن �ب�ن �املساواة �صعيد �ع�� �إحرازه �تم �ال�� �املحدود �التقدم ��عكس �أن يمكن

وحقوق�املرأة،�كما�أن�تف����ف��وس��ورونا�يفاقم�أوجھ�عدم�املساواة�القائمة�لل�ساء�والفتيات����جميع�املجاالت�

،�19-و�عت���ال�ساء��ك���تضررا�من��ثار��قتصادية�ل�وفيد. ���من�وا��ماية��جتماعيةمن�ال��ة�و�قتصاد�إ�

من�ال�ساء�����قتصاد�غ���الرس��،�مما��%60حيث��عملن��ش�ل�غ���متناسب����أسواق�غ���آمنة،�إذ��عمل�حوا���

دة�حادة����العنف�ضد�ال�ساء�والفتيات،�كما�أدت��ذه�ا��ائحة�إ���ز�ا. �عرض�ن���طر�أك���للوقوع����براثن�الفقر

  .فمع�تطبيق�اجراءات��غالق�فإن�العديد�من�ال�ساء�عالقات����امل��ل�مع�من��عتدون�عل��ن

املياه�: 6ال�دف�

النظيفة�والنظافة�

  ال��ية

ظيفة���مية�ا��اسمة�للصرف�الص���والنظافة�ال��ية�وا��صول�ال�ا���ع���املياه�الن�19- أظ�رت�جائحة��وفيد

�واحتوا��ا ��مراض �من ��رواحنظ. للوقاية �تنقذ �اليدين �اليد ووفقا. افة �غسل �العاملية،�فإن �ال��ة ��و�ملنظمة ين

�فعالية �أك����جراءات �ذلك��أحد ��� �بما �العدوى، �ومنع ��مراض �ان�شار�مس�بات �من �ل��د �اتخاذ�ا �يمكنك ال��

��وفيد �. 19-ف��وس ����اص �بالي�ن �ال�يزال �ذلك، �غ���ومع �والتمو�ل �للمياه، ��من �الص�� �الصرف �إ�� يفتقرون

  .�اف

طاقة�: 7ال�دف�

نظيفة�و�أسعار�

  معقولة

���أنحاء�كث��ة�من�العالم،�إذ�أن�خدمات��19-قد��عوق�عدم�ا��صول�ع���الطاقة�ا���ود�املبذولة�الحتواء��وفيد

ن�الرعاية�ال��ية�وتوف���املياه�النظيفة�لتمك�ب�شغيل�مرافق��دءاب – الطاقة�أساسية�ملنع��مراض�وم�افحة��و�ئة

بتمك�ن��تصاالت�وخدمات�تكنولوجيا�املعلومات�ال���تر�ط�الناس�مع�ا��فاظ��اعادات�النظافة��ساسية،�ومرور 

  .ع���التباعد��جتما��

العمل�: 8ال�دف�

الالئق�ونمو�

  �قتصاد

د�العال���ل��طر،�و�توقع�صندوق�النقد�الدو���ر�ودا��عطيل��البالي�ن�من��ال�شر�وعرض��قتصا�19- أدى��وفيد

ومع�ازدياد�فقدان�الوظائف�تقدر�منظمة�العمل�الدولية�أن�ما�يقارب�نصف�. أو�أسوأ�2009عامليا�مثل�ر�ود�عام�

  .القوى�العاملة�العاملية����خطر�من�فقدان�سبل�ع�ش�م

الصناعة�: 9ال�دف�

و�بت�ار�وال�يا�ل�

  �ساسية

�نمو  �ش�د ��وفيد�لقد �جائحة �ح���قبل �مطردا، �انخفاضا �العال�� �ا��ائحة�تضرب�الصناعات�19-التص�يع �إال�أن ،

�املنتجات �وتور�د �العاملية �القيمة �سالسل ��� �اضطرابات ��� �وت�س�ب ��شدة �طر�ق�. التحو�لية �العالم �أمام وال�يزال

الدول�نموا��ش�ل�خاص�إ����سراع�طو�ل�عليھ�أن�يقطعھ�لالستفادة�ال�املة�من��ذه��م�انيات،�اذ�تحتاج�أقل�

  .���تطو�ر�قطاع�التص�يع�وز�ادة��س�ثمار����البحث�العل���و�بت�ار

ا��د�: 10ال�دف�

من�أوجھ�عدم�

  املساواة

��وفيد �كما�سلط�الضوء��19-عمق �أك���من�غ���ا، �فقرا�وضعفا ��شد �ا��ماعات أوجھ�التفاوت�القائمة،�فضرب

وع���شب�ات��مان��جتما���ال�شة�ال���ت��ك�ا��ماعات�الضعيفة�تتحمل�العبء��ع���أوجھ�التفاوت��قتصادي

�آثار� �ت��يم �إ�� �و�قتصادية �والسياسية ��جتماعية �التفاوت �أوجھ �أدت �الوقت �نفس �و�� ��زمة، �ك���من

��وفيد. ا��ائحة �أن �ب�19-كما �املساواة �صعيد �ع�� �إحرازه �تم �الذي �املحدود �ل��طر�التقدم �ا���س�ن��عرض �ن

  .وحقوق�املرأة�ع���مدى�العقود�املاضية

مدن�: 11ال�دف�

ومجتمعات�محلية�

  مستدامة

مدمرا�للغاية����املناطق�ا��ضر�ة�الفق��ة�واملكتظة�بالس�ان،�وخاصة�بال�سبة�ملليار���ص��19-سي�ون�تأث����وفيد

الالزمة�يجعل��كتظاظ�اتباع�التداب����ع�شون����مستوطنات�عشوائية�وأحياء�فق��ة����جميع�أنحاء�العالم،�حيث�

  .مثل�التباعد��جتما���والعزل�الذا�ي�أمرا�صعبال��د�من�تف����الف��وس�

: 12ال�دف�

�س��الك�و�نتاج�

  املسؤوالن

للدول�فرصة�لبناء�خطط�إ�عاش��عكس��تجا�ات�ا��الية�و�غ���أنماط��س��الك�و�نتاج��19-وفر�جائحة��وفيد

�أك���وأفضل�. أك���استدامة�نحو�مستقبٍل  ��عمٍل ��و�القيام �املستدامان �و�نتاج ��س��الك �يخص �فيما �مر�امل�م

�ا��ياة� �و�عز�ز�أنماط �املوارد �كفاءة �وز�ادة �البي��، �التد�ور �عن �النمو��قتصادي �وفصل �أقل، �موارد باستخدام

�من��.املستدامة �تحوالت �إلجراء �فرصة �ا��الية ��زمة ��ش�ل ��عمل�و�التا�� �أك���استدامة �نحو�اقتصاد �عميقة �ية

  .لصا���الناس�وال�وكب



 )كنموذججائحة�كورونا�( تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي
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العمل�: 13ال�دف�

  املنا��

����% 6غازات�الدفيئة�بنحو�الوع���الرغم�من�توقع�انخفاض�انبعاثات��انت���ائحة��ورونا�أثر�إيجا�ي�ع���املناخ،�

. ،�فإن��ذا�التحسن�مؤقت�فقط19-�س�ب�حظر�السفر�والتباطؤ��قتصادي�الناتج�عن�جائحة��وفيد 2020عام�

فبمجرد�أن�يبدأ��قتصاد�العال�������نتعاش�من�ا��ائحة،�من�املتوقع�أن��عود��نبعاثات� �غ���املناخ�لم�يتوقف

  .إ���مستو�ات�أع��

ا��ياة�: 14ال�دف�

  تحت�املياه

�ح �املحيط �ي�ون �أن �يمكن �لليو�س�و، �ووفقا �ب��تنا، �وثيق ��ش�ل �املحيطات ���ة ��وفيدترتبط �ضد ،�19- ليفا

��وفيد �وجود �عن �للكشف �اختبار�سر�ع �إلجراء �املحيط �أعماق ��� �املوجودة �البكت��يا �استخدام �يتم ،�19-حيث

و�نطوي�تنوع��حياء�املوجودة����املحيط�ع���وعود�كب��ة�للمستحضرات�الصيدالنية،�و�التا���توفر�ا��ائحة�فرصة�

�محيط �اقتصاد �ب�ناء �والبدء �املحيطات �مستدامإلحياء ��قتصادية�. ات �املتحدة ��مم ���نة و�ش���تقر�ر�صادر�عن

و�جتماعية�آلسيا�واملحيط�ال�ادي�إ���أن�عوامل�مثل��غالق�املؤقت�لأل�شطة�وانخفاض�ا��ركة�ال�شر�ة�والطلب�

  .قد�توفر�للب�ئات�البحر�ة�مساحة�للتنفس�19- ع���املوارد��س�ب�جائحة��وفيد

ا��ياة�: 15ال�دف�

  ل�����ا

�دور  �أيضا ��وكبنا ���ة �م�شأتلعب �ذات �أمراٍض �ظ�ور ��� �م�ما �ا��يوانات� ا �ب�ن �ت�تقل �ال�� ��مراض �أي حيوا�ي،

�با��ياة�. وال�شر �دائٍم �اتصاٍل �ال�شر�ع�� �نجعل �فإننا �ال�شة، ��ي�ولوجية �النظم �ع�� �التعدي ��� �استمرارنا ومع

ن��ن�شار�إ���املاشية�وال�شر،�و�ز�د�بالتا���من�خطر�ظ�ور�ال��ية،�مما�يمكن�مس�بات��مراض����ا��ياة�ال��ية�م

�وان�شاره ��وفيد�.املرض �تف��� �فإن �النظم��19-و�التا�� �ل�ا �تتعرض �ال�� �ال��ديدات �مع �التعامل �إ�� �ا��اجة ي��ز

  .�ي�ولوجية�وا��ياة�ال��ية

السالم�: 16ال�دف�

والعدل�

واملؤسسات�

  القومية

،�م��ا�حث�19-حدة��اتخاد�عدة�اجراءات�ضمن��ذا�ال�دف�متعلقة�باالستجابة�ل�وفيددعا��م�ن�العام�لألمم�املت

�وضرور�ة� �ومتناسبة �قانونية �تداب���طارئة �اتباع �وضمان �ا��اصلة �للتطورات �و�ستجابة �الشفافية �ع�� ا���ومات

�إ���وقف�اطالق�نار�عال������نداء�يحث��طراف�املتحار�ة����جمي. وغ���تمي��ية ع�أنحاء�العالم�ع���إلقاء�كما�دعا

  .19- أس����م�لدعم�املعركة��ك���ضد�جائحة��وفيد

عقد�: 17ال�دف�

الشرا�ات�لتحقيق�

  ��داف

�تداب����ستجابة�وتداب�����عاش��املناسبة� �لتمو�ل �ل�س�لد��ا�موارد�محلية��افية�وح���ما�� معظم�الدول�النامية

  .مو�ل�ا��ار���أمران�حاسمان،�لذا�فإن�التعاون�الدو���والت19-ل�وفيد

  )�2020مم�املتحدة،�( :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

���مجال�تحقيق�العديد��ةمن�خالل�ا��دول�السابق�يمكن�القول�أن�جائحة��ورونا��ان�ل�ا�تأث��ات�سلبية�عديد

�لت �للعالم ��عت���فرصة �الوقت �نفس ��� �ولك��ا �املستدامة، �التنمية �أ�داف �جديدةمن �رؤى �مختلفة��،�و�ن �بطرق والنظر�

�ا��الية �للتحديات ��ستجابة �العالم��،لكيفية �يواج��ا �أن �املمكن �من �ال�� �واملستقبلية �ا��اضرة ��زمات �من و�ستفادة

ن�بدون�سابق�انذار،�و�التا���ل�ل�أزمة�جان��ا��يجا�ي�من�خالل�ت�و�ن�ا����ات�والكفاءات�وحشد�العالم�ملز�د�من�التعاو 

والت�اثف����س�يل�ا��روج�من��زمة�وامل����قدما����تحقيق��ل���داف�املتعلقة�بالتنمية�املستدامة�باعتبار�ا�الس�يل�

الوحيد�لتجنب�أزمات�أخرى�مماثلة�أو�متعلقة�بنوا���أخرى�كأزمات�متعلقة�بالتغ���املنا���وال���من�املمكن�أن�ت�ون�مدمرة�

  .ل�وكب��رض

  أ�داف�التنمية�املستدامة����دول�املغرب�العر�ي����جائحة�كوروناتحقيق��سبل� 3.2.3

�عامة�صعو�ات�كب��ة����تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�فالعوائق�الرئ�سية�ال��� �العر�ية�بصفة �الدول تواجھ

. ��نفس�ا�دون�اختالفتحول�دون�التحول�ا��ذري�سواء�ع���البلدان�العر�ية��ك���ثراء�أو�تلك��ك���فقرا،�غالبا�ما�ت�ون��

�ب�ن� �املساواة �وعدم �املوارد، �الستخراج �غ���املستدامة �و�نماط �الر�عية، ��قتصادات �وتوسع �املد�ي، �الفضاء فتقلص

ا���س�ن،�وضعف�التفاعل�ب�ن�العلوم�والسياسات،�وارتفاع�معدالت�البطالة�ب�ن�الشباب،�وضعف�الرؤى�التعليمية،�وندرة�



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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 .الصراعات�وتأث��ا��ا�غ���املباشرة،�من�ب�ن�أمور�أخرى،�تتج������جميع�أنحاء�املنطقة�بدرجات�متفاوتةاملياه،�و�غ���املناخ،�و 

،�أن�املنطقة�العر�ية�متأخرة����العديد�من�2020وأظ�رت�نتائج�التقر�ر�العر�ي�للتنمية�املستدامة�الصادر�عن��س�وا�لسنة�

ملساواة�ب�ن�ا���س�ن،�وفقر�الدخل،�و�غطية�الرعاية�ال��ية،�وا��ماية���داف�ا��اسمة،�بما����ذلك���داف�املعنية�با

�و�غ���املناخ �و�نتاج، �و�س��الك �الطبيعية، �للموارد �املستدامة �و�دارة �و�من، �والسالم �املتحدة�( �جتماعية، �مم

  . )12-11ص.،�ص2020و�س�وا،�

ا��الية�يحتاج�إ���إعداد�خطط�للتعا����ش�ل�سر�ع�من��و�التا���فإن�تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�الظروف

�فأزمة��ورونا��ش�ل�خطرا�ل�س�فقط�بال�سبة�للتأخر�الكب������تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة،�وإنما� �زمة�ال��ية،

�مسبقا �تحقيق�ا �تم �ال�� ���داف �مستوى �ع�� �تراجع �وص. بإحداث �عراقيل �فتواجھ �العر�ي �املغرب �لدول عو�ات�و�ال�سبة

إضافية�لصعو�ات�ما�قبل�ال�ورونا،�حيث�أن��ناك�تأخرا�كب��ا����معظم�أ�داف�التنمية�املستدامة،�و�التا���فإن�استمرار�

�خطط� �تب�� �العر�ي �املغرب �دول �ع�� �أن �القول �يمكن �سبق �ما �ظل �و�� �سوءا، �الوضع �يز�د ��ورونا �جائحة ان�شار

�ا �ع�� �و�عمل �الرا�ن �للوضع ��ستجيب �تحقيق�واس��اتيجيات �إ�� ��نتقال �لضمان �ال��ية ��زمة ��ذه �من �السر�ع لتعا��

�املستدامة �التنمية �أ�داف �ضمن �أخرى �التنمية�. أولو�ات �تحقيق ��� �قدما �للم��� �السبل �من �مجموعة �اق��اح و�مكن

  :املستدامة����دول�املغرب�العر�ي�و���ظل�الظروف�الصعبة�ال����ش�د�ا�العالم�أجمع

 � �سبل �ايجاد �ع�� �لتنفيذجديدالعمل �لعام ة �املستدامة �التنمية �2030خطة ��ورونا� �ف��وس �تف��� �ظل �مع�� ،  

 .تحديد�وقت�زم���لتدارك�التأخر�الفاصل�إلنجاز�أ�داف�التنمية�املستدامة�ع���مستوى�دول�املغرب�العر�ي

 ال� �ا��طط �ووضع �املستدامة �التنمية �أ�داف �تحقيق �مجال ��� �بھ �ا��اصة �النقائص �تحديد �بلد ��ل وطنية�ع��

�لتنفيذ�ا �أولو�ات�. الالزمة �باعتبار�أن �حدى، �ع�� �بلد ��ل ��� �الضعف �مواطن �تحديد �ضرورة �ال��ك���ع�� و�التا��

 .تحقيق�التنمية�املستدامة�����ل�بلد�تختلف�عن��خر،�فالوضع����لي�يا�مثال�يختلف�عن�ا��زائر�وتو�س

 إعطاء�دفعة�كب��ة�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة��ع���حل�ال��اعات�املوجود����املنطقة�ال���من�شأ��االعمل�

 .���املنطقة

 ال���� �ا��الية ��زمة �ظل ��� �خاصة �العر�ي �املغرب �دول �تواج��ا �ال�� �املش��كة ���داف �لتحقيق �املش��ك التعاون

�ا��ل �إليجاد �ا���ود �تكثيف �ع�� �التأكيد �مع �خاصة، �بصفة �العر�ي �املغرب �ودول �عامة �بصفة �العالم ول��ش�د�ا

 .املمكنة�ل��د�من�تداعيات�املوجة�الثانية�ال���من�املتوقع�أن�ت�ون�أشد�وأك���تأث��ا�من�املوجة��و��

 لض� ��من �الس�يل �باعتبار�ا �الرقمية �ا��لول �إ�� �واملجتمعال��وء ��قتصاد �استمرار�ة �مان �أن، �إ����حيث ال��وء

ومنھ�ع���جميع�دول�املغرب�العر�ي�العمل�ع����،لرا�نتكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�حت���وضروري����الوقت�ا

��مراض� �تف��� �ظل ��� �ا��طط �تنفيذ �أساس �باعتبار�ا ��ن��نت �وسرعة �جودة �وتحس�ن �الرق�� �التحول تحقيق

  .  و�و�ئة

  النتائج�. 4

  :من�خالل��ذه�الدراسة�تم�التوصل�إ���العديد�من�النتائج�من�أ�م�ا  

 سواء�ع����2020و�2019نتائج�مقبولة����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة�لسن���حققت�ا��زائر�واملغرب�وتو�س�

املستوى�العر�ي�أو�ع���املستوى�العال��،�و�الرغم�من��ذا�التزال��ناك�العديد�من�التحديات�ع���مستوى�معظم�

 .��داف�مع�العلم�أن�النتائج�املحصلة�لدول�املغرب�العر�ي��انت�قبل�أزمة��ورونا��خ��ة

 صابات��� �عدد �تضاعف �إ�� �أدت �وال�� ��ورونا، �ف��وس �تف��� �من �الثانية �املوجة �العر�ي �املغرب �دول تواجھ

 .والوفيات�واستمرار��ثار�السلبية�ل��ائحة��قتصادية�و�جتماعية



 )كنموذججائحة�كورونا�( تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����بلدان�املغرب�العر�ي

 
434 

 وفيد�� �جائحة �تف��� �املستدامة��19-أدى �التنمية �أ�داف �لتحقيق �الس�� �مجال ��� �عميقة �تأث��ات �إحداث إ��

سبة���ميع�دول�العالم،�مع����يل�تراجع�بال�سبة�للعديد�من��نجازات�املحققة�ع���مستوى�مجموعة�من�بال�

 .��داف�أ�م�ا�ما�تم�تحقيقھ�ع���مستوى�القضاء�ع���الفقر�وا��وع�وغ���ا�من���داف

 و�س��اتي� �ا��طط �إعداد �إ�� �يحتاج �ا��الية �الظروف �ظل ��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �الالزمة�تحقيق جيات

�التنمية� �أ�داف �لتحقيق �بال�سبة �كب��ا �خطرا ��ش�ل ��ورونا �ف��وس �فاستمرار�تف��� �ا��الية، ��زمة �من ل��روج

� �عام �بحلول �املل��مة��2030املستدامة �الدول �جميع �مستوى �ع�� �وإنما �العر�ي �املغرب �لدول �بال�سبة �فقط ل�س

 .بتحقيق��ذه���داف

 ا��اتمة���. 5

�دو  �وقت��عت���ال��ام �أي �من �ا��اضر�أك���أ�مية �الوقت ��� �املستدامة �التنمية �أ�داف �بتحقيق �العر�ي �املغرب ل

م���،�باعتبار�أن��ذه���داف�ترا���جميع�جوانب�ا��ياة�وتخلق�التوازن�الالزم�للع�ش�ع����وكب��رض��سالم�وأمان،�

�و�  ��قتصادية �والعراقيل �الصعو�ات �من �جملة ���داف ��ذه �تحقيق �حد��ا�و�ك���� �تصاعدت �وال�� �والبي�ية، جتماعية

�الذي�أدى�إ���شل�العالم��ش�ل�لم��سبق�لھ�مثيل و�التا���فإن�تحقيق�دول�املغرب�. مؤخرا��س�ب�تف����ف��وس��ورونا

��بحلول�عام ��خ��ة،��2030العر�ي���طة�التنمية�املستدامة مر�ون�بتحديات�كب��ة�م��ا�ما��و�موجود�مسبقا�قبل��زمة

ما��و�مرتبط�با��الة�الو�ائية�ل�ل�بلد�ومدى�قدرتھ�ع���تخطي��زمة�وا��د�من�تداعيا��ا��قتصادية�و�جتماعية،��وم��ا

�التنمية� �أ�داف �تحقيق ��� �قدما �وامل��� ��زمة �من �ل��روج �وا��ة �خطة �بتحديد �مطالبة �العر�ي �املغرب �دول �فإن ومنھ

  . املستدامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )كنموذججائحة�كورونا�(لدان�املغرب�العر�ي�تحديات�وصعو�ات�تحقيق�التنمية�املستدامة����ب
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