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2030أهمٌة مشاركة المطاع الخاص فً خطة عام 
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موائمة أعمال الشركات مع أهداؾ التنمٌة المستدامة

الحوكمةأداء –األداء المجتمعي –معايير األداء البيئي 





موائمة أعمال الشركات مع أهداؾ التنمٌة المستدامة

االجتماعي األداء–وضع الشركات في المنطقة العربية 

  2021عام % 20فً المنطمة حوالً مشاركة المرأة فً الموى العاملة : مشاركة المرأة•

%.  46المتوسط العالمً للنساء  للرجال %  70ممارنة بمعدل 

%.  33المتوسط العالمً  -( 2020عام )من الشركات تشارن المرأة فً ملكٌتها % 14

فً بعض الدول العربٌة، ٌنطبك الحد األدنى لألجور فمط على المواطنٌن : العمال المهاجرون•

لعمال المهاجرٌن فً المطاع على ضعؾ ا 19-كوفٌدأزمة  أضاءت. أو المطاع العام فمط

.(أنظمة الحماٌة االجتماعٌة والتأمٌن الصحًاالستثناء من ) الخاص

من  الذٌن ٌعملون فً المنطمة العربٌة (سنة 17-5)تضاعؾ عدد األطفال : عمالة األطفال•

.2020عام  ملٌون طفل 2.4إلى  2016عام  ملٌون طفل 1.2



موائمة أعمال الشركات مع أهداؾ التنمٌة المستدامة

الحوكمةأداء –وضع الشركات في المنطقة العربية 

من الشركات فً المنطمة % 20.5. الشركات من أكبر العوائك التً تواجه تطور: الفساد•

فً االتحاد  %3.2، ممارنة بحوالً 2020واجهت دفعة رشوة واحدة على األلل فً عام 

.فً المائة على مستوى العالم %16.4األوروبً و 

عدد للٌل جد ا من الشركات فً المنطمة العربٌة تنشر تمارٌر االستدامة مع كون : الشفافية•

تبلػ معدالت تمارٌر االستدامة بٌن . معظم الشركات المبلؽة من دول مجلس التعاون الخلٌجً

اإلمارات العربٌة المتحدة فً و %36 شركة ممرها فً المملكة العربٌة السعودٌة 100أكبر 

51.%



تموٌل أهداؾ التنمٌة المستدامة



تموٌل أهدؾ التنمٌة المستدامة

:فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة•

صؽر حصة االستثمارات –محدودٌة رأس المال –واألزمات العالمٌة المتعالبة –الدٌون 

.الخاصة من الناتج المحلً اإلجمالً

(:2030-2015)الحجم المتوقع للفجوة في البلدان النامية •

ترلٌون دوالر سنوٌا   2.5 كوفٌدلبل 

ترلٌون دوالر سنوٌا   4.3واألزمات العالمٌة  كوفٌدبعد 

لتموٌل  دوالر سنوٌا  مليار  545هً حوالً ( بلد 11)الفجوة المتولعة للمنطمة العربٌة •

(.كوفٌدلبل )بعض أهداؾ التنمٌة المستدامة 



(نسبة من الناتج المحلً)االستثمار المحلً الخاص 

Source: ESCWA calculations, based on World Bank data.

Notes: Domestic private investment is measured as gross fixed capital formation in the private sector.

(*) Excluding high-income countries.
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االستثمار األجنبً المباشر

صافي االستثمار األجنبي المباشرتدفق 

إلى المنطمة العربٌة

( 2009)ملٌار دوالر  60

  (2014)ملٌار دوالر  15

بسبب التدفمات الخارجة من دول  الخلٌج 
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صافي االستثمار األجنبي المباشر كنسبة 

)%(من الناتج المحلي 



آلٌات التموٌل المبتكرة

، (blended finance)التموٌل المختلط •

، (bankable project portfolios)المشارٌع االستثمارٌة الممبولة مصرفٌا  •

، (sustainable bonds)السندات المستدامة •

(.sustainability-themed funds)صنادٌك االستدامة •



السندات المستدامة

 

Figure 2.5 
Sustainable UOP bond issuance in the Arab region, 2015–2022* 
 

(A) 
 

By year 
(Billion $) 

  

(B) 
 

By category 
(Percentage of cumulative value) 

 

(C) 
 

By issuing country 
(Percentage of cumulative value) 

 
Source: ESCWA calculations, based on data from the Climate Bonds Initiative. 
Note: (*) January-June 2022. 
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2030أنشطة اإلسكوا حول دور المطاع الخاص فً خطة 

المنتدى العربً للتنمٌة المستدامة،•

التعاون مع االتفاق العاملً لألمم المتحدة،•

تمرٌر استعراض أهداؾ التنمٌة المستدامة،•

.دعم البلدان فً إجراء االستعراض الوطنً الطوعً•



استبٌان اإلسكوا حول مشاركة المطاع الخاص

ٌشارن المطاع الخاص فً التخطٌط ألهداؾ التنمٌة 

المستدامة وأطر المراجعة ، لكن المشاركة ٌمكن أن 

%71.تكون أوسع وأكثر تنوع ا
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استبٌان اإلسكوا حول مشاركة المطاع الخاص

  ركة المطاع الخاص ذات طابعمشا•

.استشاري

لوطنٌة االستعراضات ا ؼالب ا ما تتضمن•

الطوعٌة توصٌات بشأن إشران المطاع 

ا على  الخاص، لكنها تمتصر عموم 

 وإتاحةالمساهمات فً النمو االلتصادي 

.فرص العمل
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مالحظات ختامٌة

فً وضع التنظٌمات المعززة للشراكات ولدور المطاع الخاص  الجكوماتدور •

كشرٌن فً التنمٌة، كما ٌمكن للحكومات أن تكون رائدة فً تطبٌك مبادئ االستدامة 

.ضمن الرؤى واالستراتٌجٌات الوطنٌة 2030وتعمٌم خطة عام 

التأكٌد على أهمٌة لٌام المطاع الخاص بنملة تحوٌلٌة نحو إدماج مبادئ التنمٌة •

المٌمة "إلى " المسؤولٌة المجتمعٌة"المستدامة فً بٌئة األعمال بشكل ٌتعدى مفهوم 

واالعتناء باإلبالغ الشفاؾ  “المشتركة

دور للجهات ؼٌر الحكومٌة فً زٌادة الوعً وبناء المدرات وتوجٌه الجهود •

.المشتركة وتمٌٌمها



شكرا  


