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تصدير
فــي أيار/مايــو  ،2017تشــرفت بطلــب مــن األميــن العــام لألمــم
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بتولــي رئاســة اللجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا) ،خلفـ ًـا للمتميــزة ريمــا خلــف
التــي قــادت اإلســكوا خــال مرحلــة حافلــة بالتحديــات .وال يــزال
ً
بعيــدا عــن الحــل كل مــن النزاعــات التــي انتكبــت بهــا منطقتنــا
فــي الســنوات األخيــرة وانعــدام االســتقرار فيهــا؛ ولذا قبلــت هذه
الواليــة بتواضــع وأنــا أعــي تمامـ ًـا حجــم العقبــات الماثلــة أمامنــا.
وعلــى جســامة التحديــات ،اآلفــاق الواعــدة أكبــر .لقــد توليــت
المســؤولية وأنــا أتوقــع الكثيــر ممــا يمكــن تحقيقــه فــي المنطقة
العربيــة علــى مــدى الســنوات المقبلــة .لقــد دخلــت اإلســكوا
فــي عقدهــا الخامــس ،ووصلــت إلــى مرحلــة النضــج كمؤسســة.
وإننــي علــى اقتنــاع أننــا من خــال العمــل الجــاد والتواصــل الصريح
والمفتــوح؛ والنقــاش القائــم علــى األدلــة الواقعيــة والســليمة؛
والبحــث الهــادف فــي السياســات الرامية إلــى التنميــة االقتصادية
التكفــل بتحقيــق التقــدم لماييــن
واالجتماعيــة ،قــادرون علــى
ّ
الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن يتخــذون مــن هــذه المنطقــة
ً
وطنــا لهــم؛ كمــا يمكننــا الســعي إلــى تحقيــق االزدهــار الدائــم
والكرامــة ألجيــال المســتقبل.
لقــد طلبــت مــن جميــع العامليــن معــي بــذل قصــارى جهدهــم؛
ومكنتهــم مــن طــرح األســئلة مهمــا كانت صعبــة ،وتكفلــت بتوفير
المــوارد الازمــة لمواصلــة دعــم مــن ال تُ ســمع أصواتهــم .ففــي
ً
نمــوا فــي العالــم ،ومناطــق
المنطقــة بلــدان هــي مــن األقــل
منكوبــة بالنزاعــات ،وشــعب يعيــش تحــت وطــأة االحتــال ،وأزمات
ً
جميعــا ّ
إال بعــض األولويــات التــي
نــزوح ولجــوء ،وليســت هــذه

ينبغــي التصــدي لهــا بســرعة أثنــاء تأديتنــا لواجباتنــا .وبالطبــع،
ستسترشــد تدخاتنــا خــال الســنوات المقبلــة بخطــة التنميــة
المســتدامة لعــام  ،2030وبمــا يتوخــاه األميــن العــام لألمــم
المتحــدة مــن إصاحــات علــى صعيــدي اإلدارة والتنميــة.
الفرقــة ،ســنتصدى لهــا بالوحــدة؛ عامليــن علــى
فحيــن تواجهنــا ُ
تعزيــز التكامــل اإلقليمــي عنــد كل خطــوة فــي مســيرتنا .وحيــن
تواجهنــا الجــدران والحواجــز ،ســندعو إلــى حريــة التنقــل .وحيــن
نواجــه بالخــاف والنــزاع ،سنســتمر فــي ســعينا الــدؤوب إلــى
َ
الوفــاق والترابــط.
وســيكون شــعارنا أثناء أدائنــا لمهام واليتنــا هو الشــفافية والنزاهة
ً
عمومــا،
والمســاءلة تجــاه دولنــا األعضــاء ،والمجتمــع الدولــي
واألهــم مــن ذلــك ،تجــاه الشــعوب التــي نخدمهــا فــي المنطقــة.
وأدعوكــم ،أيهــا القــراء األعــزاء ،إلــى استكشــاف الجوانــب
المتعــددة مــن عملنــا فــي هــذه الصفحــات ،واالنضمــام إلــى
الحــوار ،لتشــاطرونا تعليقاتكــم وإعامنــا بالــدور الــذي تــودون مــن
ً
قدمــا فــي المســاعدة علــى
اإلســكوا أن تؤديــه بينمــا نمضــي
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة عــام  ،2030فــي حيــن
نســتمر فــي الدفــاع عــن قيــم ومبــادئ األمــم المتحــدة.
ويمكنكم القيام بذلك على الموقعين التاليين

facebook.com/unescwa
twitter@UNESCWA

محمد علي الحكيم
األمين التنفيذي
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اإلسكوا في سطور
اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا) هــي واحــدة من خمــس لجــان إقليمية تمثــل المجلــس االقتصادي
واالجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة ،وتنقــل صــوت البلــدان العربيــة إلــى الســاحة العالميــة .وتســاعد علــى تنفيــذ أطــر
السياســة العالميــة ،وال ســيما خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة ،وذلــك بالتعــاون الوثيق
مــع الــدول الثمانــي عشــرة األعضــاء.
وتوظــف اإلســكوا قدراتهــا التنظيميــة لتعزيــز الحــوار وتبــادل المعرفــة علــى المســتويات الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي،
ورعايــة التعــاون بيــن مختلــف األقاليــم وتنميــة شــراكات ثريــة ومتينــة بيــن بلــدان الجنــوب ،وذلــك مــن خــال العمــل مــع
اللجــان اإلقليميــة الشــقيقة التــي مقرهــا فــي أديــس أبابــا وبانكــوك وجنيــف وســنتياغو دي شــيلي.
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356

(43.3%) 158

موظفاً

من النساء

35%

ثلث الموظفين تقريباً في
مناصب قيادية (الفئة الفنية
الخامسة وما فوق) من النساء.

12,158

زيادة بنسبة 18.6%

تصريح لزيارة بيت
األمم المتحدة

مقارنة مع عام 2016
ً
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ازداد عدد النساء بين موظفي األمن بمقدار
الثلثين في السنوات األخيرة ،من  9موظفات
في عام  2014إلى  15في عام .2017

صــرح األميــن العــام ،فــي مراســم أداء اليمين  ،بــأن تحقيــق التكافؤ
بيــن الجنســين فــي منظومــة األمــم المتحــدة مــن أعلــى أولوياتــه.
وتشــمل منهجيتــه الجديــدة الشــاملة للمنظومــة بأســرها المجاالت
التاليــة :القيــادة والتعيينــات فــي المناصــب العليــا؛ واســتقدام
الموظفيــن واالحتفــاظ بهــم؛ والتطــور وإدارة المواهــب؛ وبيئــة
العمــل؛ والســياقات علــى الصعيــد الميدانــي وفــي البعثــات.

المنظمات
اإلقليمية أساسية
للتصدي للتحديات
الشديدة الصعوبة
التي تتهددنا.
ينبغي أن نسترشد
بالتضامن اإلقليمي
والدولي بينما
نضع جهودنا
الجماعية لبناء حياة
يسودها السام
والكرامة واالزدهار
للجميع.

وتشــاطره اإلســكوا هــذا االلتــزام بالتكافــؤ بيــن الجنســين ،وتظــل
أداء فــي خطــة العمــل علــى نطــاق
واحــدة مــن أفضــل الكيانــات ً
المنظومــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.

الرؤية
تحقيــق االســتقرار واالزدهــار فــي منطقــة عربيــة يتمتــع ســكانها
بالحريــة والمســاواة والعدالــة االجتماعيــة والســبل المســتدامة
لكســب العيــش

الحرية

المساواة

العدالة
االجتماعية

السبل
المستدامة
لكسب العيش

من نحن
اإلســكوا لجنــة مؤلفــة مــن  18دولــة عربيــة .ورغــم تبايــن هــذه
الــدول فــي العديــد مــن الجوانــب ،تشــترك فــي الفــرص والتحديات
اإلنمائيــة التــي يمكــن معالجتهــا بفعاليــة مــن خــال العمــل
وتتفــرد اللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة
الجماعــي المنســق.
ّ
ِّ
يمكنهــا مــن توفيــر منابــر حكوميــة محايــدة للنهــوض
بوضــع
بالتكامــل اإلقليمــي ،ووضــع القواعــد والمعايير اإلقليميــة ،وتبادل
الخبــرات ،ورعايــة التعــاون الدولــي بيــن بلــدان الجنــوب وبيــن بلدان
الشــمال والجنــوب والتعــاون الثاثــي.

األمين العام
لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

دورا حاسـ ً
ً
ـما فــي
وثمــة توافــق علــى أن اللجــان اإلقليميــة تــؤدي
تعميــم منظــور شــمولي للتنميــة فــي أقاليمها ،يــوازن بيــن األبعاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامة فــي الدول
األعضــاء فيها.

اإلسكوا في سطور

7

اإلسكوا في سطور
ماذا نفعل
تتولــى اإلســكوا دعــم التنميــة الشــاملة والمســتدامة للــدول األعضــاء ،وتعزيــز التكامــل اإلقليمــي بينهــا ،وتوفيــر التأييــد الحتياجــات
المنطقــة وشــواغلها علــى الصعيــد العالمــي .ومــن خــال البحــث والتحليــل تربــط اإلســكوا المعرفــة حــول القضايــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة بالسياســات العامــة .واللجنــة هــي ملتقــى لبنــاء التوافــق بين صانعــي السياســات والباحثيــن والخبــراء وغيرهم مــن أصحاب
ً
المصلحــة فــي االجتماعــات الحكوميــة وفــرق الخبــراء ،سـ ً
تقنيا فــي مجاالت
ـعيا إلــى الحــوار البنّ ــاء والعمــل المتضافــر .كمــا توفــر تعاونـ ًـا
محــددة ،وتقـ ّـدم خدمــات استشــارية إلــى الــدول األعضــاء بنــاء علــى طلبهــا .باختصــار اإلســكوا هــي:

صوت للمنطقة

مركز فكر

بيت خبرة

توفــر ملتقــى للتــداول والتنســيق
والتوافــق بيــن الــدول األ عضــاء،
فتتمكــن مــن التأثيــر علــى المســارات
ا لعا لميــة .

ً
بحوثــا مبتكــرة ،وتدعــم جمــع
تجــري
البيانــات النوعيــة وتحليلهــا ،لوضــع
سياســات قائمــة علــى أدلــة.

فنية وتســاهم
تقــدم خدمات استشــارية ّ
فــي بنــاء القــدرات علــى المســتويات
اإلقليمــي ودون اإلقليمــي والوطنــي،
وتدعــم جهــود الــدول فــي اعتمــاد
المعاييــر والسياســات.

الشراكات والشبكات
تضــع اإلســكوا تدخاتهــا فــي إطــار الجهــود اإلقليميــة األوســع للنهــوض بالتنميــة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر .وقــد أقامــت
اإلســكوا شــراكات اســتراتيجية مــع جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــات عربيــة أخــرى ،وهيئــات إقليميــة وفــرق قطريــة تابعــة لألمــم
المتحــدة ،وعــدد مــن الجهــات المانحــة الرئيســية ،ومنظمــات وشــبكات مــن المجتمــع المدنــي.
والشــراكة االســتراتيجية بيــن اإلســكوا وجامعــة الــدول العربيــة هــي شــراكة عميقــة وديناميــة تشــمل مجــاالت واســعة .وتوفــر
اإلســكوا دعمـ ًـا فنيـ ًـا للهيئــات الحكوميــة للجامعــة ،علــى غــرار المجلس الــوزاري العربــي للميــاه ولجنتــه التقنيــة العلمية االستشــارية،
والمجلــس الــوزاري العربــي لشــؤون األرصــاد الجويــة والمنــاخ ،واللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد الجويــة ،ومجموعــة المفاوضيــن
تغيــر المنــاخ ،والمجلــس الــوزاري العربــي لشــؤون البيئــة ،والمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء .وقــد حضــر
العــرب بشــأن قضايــا ّ
األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة اجتماعــات آليــة التنســيق اإلقليميــة التــي عقدتهــا اإلســكوا لزيــادة التنســيق بين كيانــات األمم
المتحــدة العاملــة فــي المنطقــة.
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تقيم اإلسكوا شراكات لعدة أهداف:
التأثيــر علــى السياســة اإلنمائيــة :يتطلــب تحويــل التوصيــات القائمــة علــى ّ
أدلــة إلــى سياســات عامــة وبرامــج وضــع خطــط ،بمــا فــي
ذلــك مــن خــال مجموعــات الضغــط ،والقــوة المعنويــة لشــخصيات مرموقــة ومؤسســات عريقــة ،ووســائل اإلعــام التقليديــة ووســائل
اإلعــام االجتماعــي.
المعنيــة :تلتــزم اإلســكوا بالتنميــة الشــاملة وبنــاء التوافق .وهي تشـ ّ
ـكل منبــر حوار لجميــع الجهــات المعنية
تيســير الحــوار بيــن الجهــات
ّ
مــن صانعي سياســات ومســتفيدين مــن برامــج إنمائية.
تحســن الشــراكات قــدرة جميــع المعنييــن علــى تحقيــق نتائــج أفضــل ،عــن طريــق تنســيق التدخــات
توســيع نطــاق التدخــات اإلنمائيــةّ :
وتجميــع المعلومــات والمــوارد.
لتحــول المعرفــة والمشــورة إلــى إجــراءات واقعيــة ملموســة.
الهــوة بيــن المعرفــة والتنفيــذ :تســتعين اإلســكوا بشــركائها
ردم
ّ
ّ
وشــركاؤها معروفــون بســجات حافلــة فــي التنفيــذ ،وبالمصداقيــة بيــن النــاس ،وبااللتــزام بالقواعــد والقيــم العالميــة.
االســتفادة مــن االبتــكار :تتعــرف اإلســكوا مــن خــال القطــاع الخــاص والمنظمــات المتخصصــة ،علــى مفاهيــم ومنتجــات جديــدة
تســاعدها علــى تنفيــذ واليتهــا.
نشــر القيــم والمعاييــر :تعمــل اإلســكوا ،بوصفهــا ذراع األمــم المتحــدة فــي المنطقــة ،علــى تعزيــز قيــم األمــم المتحــدة ومعاييرها في
جميــع المجــاالت التــي تســاهم فيهــا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال التعــاون مــع مختلــف شــركائها فــي التنمية.
ً
حاليا ومعالجة القضايا الناشئة.
تعبئة الموارد المالية :توفر الشراكات موارد مالية إضافية للبناء على األنشطة القائمة

األمم المتحدة

الجمعية العامة

مجلس األمن

المجلس االقتصادي
واالجتماعي

األمانة العامة

محكمة العدل
الدولية

مجلس الوصاية

اللجان اإلقليمية في األمم المتحدة

اللجنة
االقتصادية
ألوروبا

اللجنة االقتصادية
ألمريكا الاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

اللجنة
االقتصادية
ألفريقيا

اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا
والمحيط الهادئ

اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي
آسيا

أديس أبابا
)(1958

جنيف

بانكوك

بيروت

سنتياغو

)(1947

)(1947

)(1973

)(1948
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الهيكل التنظيمي
عن اإلدارة العليا:
األمين التنفيذي الجديد محمد علي الحكيم

يــرأس األميــن التنفيــذي اللجنــة وهــو وكيــل األميــن العــام
لألمــم المتحــدة .ويشــغل محمــد علــي الحكيــم ،مــن العــراق،
ً
حاليــا؛ وكان األمنــاء التنفيذيــون
منصــب األميــن التنفيــذي
الســابقون مــن األردن ،والجمهوريــة العربيــة الســورية ،ودولــة
فلســطين ،وقطــر ،ومصــر ،واليمــن.

ً
وكيــا لألميــن
ُع ِّيــن محمــد علــي الحكيــم
العــام لألمــم المتحــدة ،وأمينـ ًـا تنفيذيـ ًـا للجنــة،
مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو
غوتيريــش فــي أيار/مايــو .2017
ويحمــل الســيد الحكيــم معرفــة عميقــة
بالمشــهد الحكومــي ،إلــى جانــب شــبكات
قويــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،وخبــرة
واســعة فــي القضايــا التــي تواجــه الــدول
األعضــاء فــي اإلســكوا .وقبــل تعيينــه فــي
اإلســكوا ،تولــى منصــب ســفير وممثــل دائــم
للعــراق لــدى األمــم المتحــدة فــي كل مــن
جنيــف ونيويــورك ) (2017 -2010؛ وســفير
ومديــر اإلدارات المعنيــة بتخطيــط السياســات
والمنظمــات العربيــة واألوروبيــة والدوليــة
فــي وزارة الخارجيــة العراقيــة )(2010-2006؛
ووزيــر اتصــاالت فــي العــراق )(2005-2004؛
وعضــو المجلــس الوطنــي العراقــي واللجنــة
الفرعيــة للعاقــات الخارجيــة )(2006-2005؛
والمستشــار الرفيــع المســتوى للشــؤون
اال جتما عيــة واالقتصا ديــة لنائــب رئيــس
الجمهوريــة العراقيــة ).(2010-2004
الســيد الحكيــم حاصل علــى شــهادة الدكتوراه
فــي اإلدارة الهندســية واالتصــاالت الســلكية
والاســلكية ،والماجســتير فــي تكنولوجيــا
المعلومــات الحاســوبية ،والبكالوريــوس فــي
التربيــة واإلحصــاء.
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روال مجدالني
شعبة سياسات التنمية المستدامة
• الطاقة
• الموارد المائية
• السياسات الغذائية والبيئة

محمد علي الحكيم
األمين التنفيذي

خولة مطر
نائبة األمين التنفيذي لدعم البرامج
• تخطيط البرامج والتعاون الفني
• وحدة االتصال واإلعالم في
اإلسكوا
• األجندة الوطنية لمستقبل سوريا

منصب شاغر
نائب األمين التنفيذي للبرامج
قسم االستراتيجيات والتقييم
والشراكات

كريم خليل
أمين سر اللجنة

فريديريكو نيتو
شعبة التنمية االجتماعية
• المشاركة والعدالة االجتماعية
• السكان والتنمية االجتماعية
• التنمية االجتماعية الشاملة
• الوحدة المعنية بأجندة 2030
محمد الحسن
شعبة التنمية والتكامل االقتصادي
• التكامل اإلقليمي
• التنمية االقتصادية والفقر
• الحوكمة االقتصادية والتخطيط
والتوقع
• النمذجة
ّ
حيدر فريحات
شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
• سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• االبتكار
• مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ،األردن

يوراي ريتشان
شعبة اإلحصاء
• اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
• اإلحصاءات االقتصادية
مهريناز العوضي
مركز المرأة في اإلسكوا
• المساواة بين الجنسين
• تمكين المرأة
طارق علمي
شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
• النزاعات واالحتال والتنمية
• الحكم وبناء الدولة
بونتس مولين
شعبة الشؤون اإلدارية
• الميزانية والمالية
• إدارة الموارد البشرية
• الخدمات العامة
• نظم المعلومات واالتصاالت
• المؤتمرات والمطبوعات
• العيادة الطبية المشتركة
• المشتريات

اإلسكوا في سطور
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عام في سطور
كانون الثاني  /يناير

حزيران  /يونيو
ورشة عمل إقليمية حول إنشاء محفظة إقليمية من
مشاريع االستثمار في الطاقة المتجددة ،أستانا،
 14-11حزيران/يونيو
اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ،بيروت،
 15حزيران/يونيو

أنطونيو غوتيريش يخلف بان كي-مون في منصب
األمين العام لألمم المتحدة
ورشة عمل حول نظام النقل المتكامل بين الدول
العربية  -نظام المعلومات الجغرافية ،القاهرة22 ،
كانون الثاني/يناير
الدورة السابعة عشرة للجنة النقل واللوجستيات،
القاهرة 24-23 ،كانون الثاني/يناير

أيار  /مايو
األمين التنفيذي محمد علي الحكيم يتولى مهامه
في اإلسكوا 1 ،أيار/مايو
دعم المنافسة وسياسة المنافسة في فلسطين،
عمان 4-3 ،أيار/مايو
ّ

العنف ضد المرأة – ما هو على المحك ،بيروت،
 26-25كانون الثاني/يناير

المنتدى العربي للتنمية المستدامة :القضاء على
متغيرة،
الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية
ّ
الرباط 5-3 ،أيار/مايو

إطاق اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات -سوريا
ما بعد النزاع ،بيروت 27 ،كانون الثاني/يناير

االجتماع الثالث للجنة التنفيذية لإلسكوا ،الرباط،
 7-6أيار/مايو
المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية
لمجتمع المعلومات وأجندة  2030للتنمية
المستدامة ،بيروت 12-8 ،أيار/مايو

شباط  /فبراير
الدورة األولى للجنة المعنية بتسخير التكنولوجيا
ألغراض التنمية ،دبي 12-11 ،شباط/فبراير

اجتماع خبراء حول دراسة« :حال العدالة بين
الجنسين في المنطقة العربية :التحديات والفرص»،
بيروت 17-16 ،أيار/مايو

ورشة خبراء حول نشر اقتناص واستخدام وتخزين
الكربون :التحديات والفرص ،المنامة،
 19شباط/فبراير
اليوم العالمي للعدالة االجتماعية 20 ,شباط/فبراير

نيسان  /أبريل
اجتماع بشأن تعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،بيروت 12-11 ،نيسان/أبريل

آذار  /مارس
اليوم العالمي للمرأة :الجرأة للتغيير ،بيروت،
 6آذار/مارس
وداع األمينة التنفيذية ريما خلف ،بيروت،
 17آذار/مارس
عمان،
الدورة الثانية عشرة للجنة الموارد المائيةّ ،
 24-22آذار/مارس ،واليوم العالمي للمياه ،حدث
عمان،
بشأن معالجة مياه الصرف الصحيّ ،
 22آذار/مارس
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برنامج المقارنات الدولية :ورشة عمل إقليمية
للتدريب على تقدير بيانات اإلنفاق التفصيلية،
القاهرة 27-26 ،نيسان/أبريل
اجتماع الحكومة المفتوحة في الدول العربية من
أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام،
بيروت 27-26 ،نيسان/أبريل
شراكات من أجل تمكين دولة فلسطين :الهدف 17
من أهداف التنمية المستدامة والتعاون الدولي،
بيروت 28-27 ،نيسان/أبريل

كانون األول  /ديسمبر
ورشة عمل بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل ،بيروت،
 6-5كانون األول/ديسمبر

تموز  /يوليو
مشروع تسهيل إطاق االتحاد الجمركي العربي:
تحليل تأثير االتحاد الجمركي العربي على المالية
العامة وكيفية التفاوض حول التعرفة الجمركية
الموحدة ،القاهرة 3-2 ،تموز/يوليو

اجتماع حول اإلصدار الثاني لخريطة الطريق العربية لحوكمة اإلنترنت
للسنوات العشر القادمة ،بيروت 11 ،كانون األول/ديسمبر

االجتماع الثاني لفريق الخبراء العامل بين الدورات
المعني باإلعاقة في لجنة التنمية االجتماعية،
عمان  5-4 ،تموز  /يوليو
ّ
أثر االحتال على التنمية البشرية في فلسطين،
عمان 21-20 ،تموز/يوليو
ّ
ست سنوات بعد االنتفاضات :هل ال تزال الحركات
االجتماعية هي محرك التغيير والعدالة في
المنطقة العربية؟ بيروت 18 ،تموز/يوليو
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،بيروت 13 ،كانون األول/ديسمبر
االجتماع الرابع للجنة التنفيذية لإلسكوا ،بيروت 14-13 ،كانون األول/ديسمبر
اليوم العالمي للغة العربية 18 ،كانون األول/ديسمبر

آب  /أغسطس
المراجعة الثالثة لخطة عمل مدريد الدولية
للشيخوخة في البلدان العربية ،بيروت 3 ،آب/
أغسطس
ورشتا عمل تدريبيتان وطنيتان حول تعزيز قدرات
الشباب للمشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع
عمان 10-8 ،آب/أغسطس ومدينة الكويت،
القرارّ ،
 24-22آب/أغسطس

الدورة الثامنة عشــرة للجنة النقل واللوجســتيات ،بيروت 21-20 ،كانون
األول/ديسمبر

تشرين الثاني  /نوفمبر
تعوض انبعاثاتها كلها للمــرة األولى وتصبح محايدة مناخياً
اإلســكوا ّ
مؤتمر نموذج اإلســكوا الســنوي الجامعي الثاني ،بيروت 6 ،تشرين الثاني/
نوفمبر

ورشة عمل حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة
 2030ومواءمتها مع الخطط التنموية الوطنية،
البحر الميت ،األردن 10-8 ،آب/أغسطس

النــدوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المســتدامة لعام  2030في
المنطقة العربية ،بيروت 9-8 ،تشــرين الثاني/نوفمبر 2017

ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات أسعار العقارات
السكنية ،تونس العاصمة 18-14 ،آب/أغسطس

المؤتمــر العربي الرابع لإلصاح اإلداري والتنمية ،أبو ظبي 19 ،تشــرين
الثاني/نوفمبر
اجتمــاع فريق الخبراء حول بناء الدولة والتنمية المؤسســية في مرحلة ما بعد
النزاع ،بيروت 24-23 ،تشــرين الثاني/نوفمبر
مكتســبات المرأة التشريعية والسياســية :قراءة في التجربة المغربية
والخيارات الممكنة للمســار اللبناني ،بيروت 24-23 ،تشــرين الثاني/نوفمبر

أيلول  /سبتمبر
تدريب نموذجي بشأن إدماج مبادئ العدالة
االجتماعية في خطط وبرامج التنمية في البلدان
العربية ،بيروت 14-12 ،أيلول/سبتمبر

اليوم الدولي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني ،بيروت 29 ،تشرين
الثاني/نوفمبر

تشرين األول  /أكتوبر
الدورة الثامنة للجنة المرأة ،بيروت 5-4 ،تشرين األول/أكتوبر

ورشة عمل تدريبية وطنية حول تعزيز قدرات الشباب
للمشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار،
تونس 15-13 ،أيلول/سبتمبر

الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية االجتماعية ،الخرطوم18-17 ،
تشرين األول/أكتوبر

االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالهجرة
الدولية في المنطقة العربية ،بيروت27-26 ،
أيلول/سبتمبر

ورشة عمل بشأن التمويل اإلسامي في الحسابات القومية ،بيروت،
 26-24تشرين األول/أكتوبر

تغير المناخ
المؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر ُّ
والتكيف معه في المنطقة العربية ،بيروت،
ّ
 28-26أيلول/سبتمبر

تعزيز االبتكار في القطاع العام في المنطقة العربية ،القاهرة،
 31-30تشرين األول/أكتوبر

اإلسكوا في سطور
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اإلسكوا في أرقام
متابعو اإلسكوا

في وسائل اإلعام
ال تــزال وســائل اإلعــام التقليديــة مــن ركائــز االتصــال والتوعيــة،
وقــد ذكــرت وســائل اإلعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة
اإلســكوا أكثــر مــن  500مــرة.

القراء

31,946

1,357,600

124,881

432,714
االستعانة بموارد المكتبة ومصادر المعلومات

205%

45%

تنزيل المطبوعات عبر موقع اإلسكوا اإللكتروني الجديد
زيادة عن عام 2016

الحضور على
فيسبوك

االنطباعات
على تويتر

المشاركون عبر اإلنترنت

9,521
145,402

2,994
725,962

32%
زيارة موقع اإلسكوا اإللكتروني الجديد
مشاهدة صفحات موقع اإلسكوا اإللكتروني في عام 2017
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89%
زيادة عن عام 2016

المتابعون على
فيسبوك

المتابعون
على تويتر

اإلسكوا في سطور
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معلومات مالية
تمول اإلسكوا من الميزانية العادية ،والبرنامج العادي للتعاون الفني ،وحساب التنمية ،ومن مساهمات من مصادر أخرى.
ّ

الميزانية العادية
تقـ ّـر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة كل ســنتين الميزانيــة العاديــة التــي تمـ ّـد اإلســكوا
المحــددة فــي اإلطــار االســتراتيجي .وجميــع مصــادر التمويــل
بمــوارد لتنفيــذ واليتهــا
ّ
وتكملــه.
المبيــن فــي اإلطــار االســتراتيجي
األخــرى تدعــم التوجــه العــام
ّ
ّ
الشكل  -1التمويل من الميزانية العادية حسب مجال العمل (بالدوالر)
3,280,439 3,736,344 4,500,115 2,090,722 1,401,961

2,646,937

الميزانية
العادية
19,916,818
دوالر

2,260,300

البرنامج العادي للتعاون الفني
يدعــم البرنامــج العــادي للتعــاون الفنــي العمــل مــع الــدول األعضــاء علــى وضع سياســات
وييســر إنشــاء شــبكات
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة .فيعــزز التعــاون،
ّ
المعــارف ،ويســهل تبــادل الخبــرات بيــن البلــدان .ويهــدف البرنامــج إلــى اســتكمال الموارد
التــي توفرهــا الميزانيــة العاديــة للجنــة فــي تلبيــة احتياجــات الــدول األعضــاء .ومــن خــال
أنشــطة البرنامــج العــادي للتعــاون الفنــي ،تمكنــت اإلســكوا مــن معالجــة مواضيــع
مشــتركة بيــن قطاعــات عــدة ،علــى غــرار تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين،
وحقــوق اإلنســان ،واالســتدامة البيئيــة.

البرنامج العادي
للتعاون الفني
2,314,387
دوالر

الشكل  - 2التمويل من البرنامج العادي للتعاون الفني حسب مجال العمل (بالدوالر)
236,419 471,660 370,323 338,172 386,200 287,649 223,964

تمكين المرأة
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التنمية والتخفيف
من حدة النزاعات
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التكامل
والتنمية
االقتصادية

التنمية
المستدامة

التنمية
االجتماعية

اإلحصاءات

التكنولوجيا

نفقات عام ( 2017بالدوالر)
الفئة

المبلــــــــغ

الميزانية العادية

19,916,818

البرنامج العادي للتعاون الفني

2,314,387

حساب التنمية

1,986,538

الممولة من خارج الميزانية
المشاريع
ّ

3,204,611

المجموع

27,422,354

حساب التنمية
يمــول حســاب التنميــة مشــاريع بنــاء القــدرات ،التــي تؤثــر علــى التعــاون فــي القضايــا
ّ
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى جميــع المســتويات ،مــن المســتوى الوطنــي إلــى
المســتوى األقاليمــي.
الشكل  - 3التمويل من حساب التنمية حسب مجال العمل (بالدوالر)
420,191 316,982 569,025 135,030 27,500 87,141

حساب التنمية
1,986,538
دوالر

430,669

الممولة من خارج الميزانية
المشاريع
ّ
الممولــة مــن خــارج الميزانيــة مبــادرات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
تدعــم المشــاريع
ّ
مخصصــة لدعــم الــدول
ضمــن برامجهــا الفرعيــة الســبعة ،إضافــة إلــى برامــج جديــدة
ّ
األعضــاء التــي تمـ ّـر بمرحلــة انتقاليــة.

الشكل  - 4التمويل من خارج الميزانية حسب مجال العمل (بالدوالر)
175,296.67 1,128,010.55 1,803,432.57 39,246.69 34,232.19

الممولة من
المشاريع
ّ
خارج الميزانية
3,204,611
دوالر

24,393.69

تبيــن المعلومــات الماليــة المذكــورة النفقــات ،حســب مصــدر التمويــل ،وااللتزامــات ضمن برنامــج عمل اإلســكوا (البرامــج المتخصصة الســبعة) .وال تشــمل
ّ
االلتزامــات مــن ميزانيــات أخــرى تديرهــا اإلســكوا مثــل دعــم البرامــج ،والتوجيــه التنفيــذي واإلدارة ،وأجهــزة تقريــر السياســة ،وميزانيــة األمــن والســامة،
مفصلــة عــن اإلســكوا فــي البيانــات الماليــة
وصيانــة المبانــي ،وتكاليــف الدعــم غيــر المباشــر اســترداد الكلفــة .يمكــن االطــاع علــى معلومــات ماليــة
ّ
المراجعــة لألمــم المتحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31كانــون األول/ديســمبر ( 2017المجلّ ــد  .)1ويمكن أيضــاً االطاع علــى المعلومــات المالية في
تقريــر األميــن التنفيــذي عــن أنشــطة اللجنــة -الوضــع المالــي للجنــة لفتــرة  2017 – 2016الــذي ســيعرض فــي الــدورة الثاثيــن لإلســكوا فــي عــام .2018

اإلسكوا في سطور
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اإلطار االستراتيجي

يحــدد اإلطــار االســتراتيجي لإلســكوا عمــل اللجنــة ،واســتند
ّ
خــال فتــرة الســنتين  2017-2016إلــى ثــاث ركائــز :التكامــل
اإلقليمــي؛ والتنميــة الشــاملة؛ والحكــم الرشــيد والمنعــة.
وهــذه الركائــز تناولتهــا الفصــول الثاثــة التاليــة إلــى جانب عدد
مــن القضايــا المشــتركة بيــن عــدة قطاعــات هــي اإلحصــاءات
وقضايــا الجنســين والشــراكات.
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التنمية الشاملة

التكامل اإلقليمي

الحكم الرشيد والمنعة

العدالة االجتماعية

اتـســاق السياسات العامة

تطوير المؤسسات

التشغيل واقتصاد المعرفة

االتفاقات واالستراتيجيات

المشاركة والمواطنة
الصمود في وجه األزمات واالحتال

استدامة الموارد الطبيعية

اإلحصاءات

قضايا الجنسين

الشراكات

اإلطار االستراتيجي
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التنمية الشاملة

تركــز اإلســكوا فــي عملهــا على تحقيــق التنمية الشــاملة فــي ثاثــة مجــاالت ذات أولوية
هــي :العدالــة االجتماعية؛ والتشــغيل واقتصــاد المعرفة؛ واســتدامة المــوارد الطبيعية.

التنمية الشاملة
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العدالة االجتماعية

اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

ً
ً
خاصــا لاحتفــال باليــوم العالمــي
حدثــا
نظمــت اإلســكوا
للعدالــة االجتماعيــة يــوم اال نيــن  20شــباط/فبراير ،2017
بمشــاركة و يــر الدولــة اللبنانــي لمكافحة الفســاد .وســعى
الحــدث إلــى التأكيــد علــى التــزام اإلســكوا بنهــج للعدالــة
االجتماعيــة يقــوم علــى الحقــوق ،ويركــز علــى اإلنصــاف
والمســاواة والمشــاركة .كمــا تضمــن فقــرات موســيقية
وإلقــاء للشــعر وعروضـ ًـا مســرحية ،ومعرضـ ًـا للفــن التشــكيلي
العربــي ،وذلــك إلبــراز الفنــون كوســيلة قويــة للتعبيــر
والتغ يــر االجتماعــي.

التخفيــف مــن حــدة الفقــر والحــد مــن أوجــه الامســاواة همــا
مــن بيــن أولويــات اإلســكوا فــي الدعــوة إلــى اإلدمــاج والتكامــل
االجتماعييــن .وتســعى اإلســكوا ،مــن خــال البحــوث الموجهــة
والدعــوة والتعــاون التقنــي ،إلــى ضمــان المشــاركة الواســعة
فــي عمليــات صنــع القــرار والمســاواة فــي فــرص الحصــول علــى
الحمايــة االجتماعيــة والمعلومــات والمعرفــة .وينصــب تركيزهــا
ً
نمــوا والمجموعــات المعرضــة للمخاطــر.
علــى أقــل البلــدان
فــي عــام  ،2017قامــت اإلســكوا بمشــروع رائــد لتقييــم تكلفــة
ّ
وشــكل التقريــر الناجــم عــن المشــروع
العنــف ضــد المــرأة،
ً
ً
منهجيــا اســتقبل بحمــاس مــن هيئــات المجتمــع المدنــي
إنجــازا
والمســؤولين الحكومييــن فــي المنطقــة .وســاهم دعــم اإلســكوا
فــي اعتمــاد تونــس فــي تموز/يوليــو  2017لقانــون بشــأن القضــاء
علــى العنــف ضــد المــرأة ،الــذي يعتبــر مــن أكثــر القوانيــن تقدميــة
يقــر النــص «بالعنــف الجســدي والمعنــوي
فــي المنطقــة.
ّ
والجنســي» ضــد المــرأة ويوفــر تدابيــر للحمايــة والتعويــض.
علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي اعتمــاد تشــريع يراعــي
الفــوارق بيــن الجنســين ،ال تــزال الــدول العربيــة تســجل أدنــى
معــدالت لتمثيــل المــرأة فــي البرلمــان .فقــط تونــس والجزائــر
والســودان تجــاوزت نســبة  30فــي المائــة لتمثيــل المــرأة فــي
مجلــس النــواب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،الحمايــة القانونيــة ضــد
زواج األطفــال ضعيفــة فــي المنطقــة ،حيــث تظــل ثــاث مــن كل
أربــع فتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن  10و 17ســنة معرضــة لــزواج
األطفــال.
أصــدرت اإلســكوا ،فــي شــراكة مــع منظمــة األمــم المتحــدة
للطفولــة (اليونيســيف) ،وجامعــة الــدول العربيــة ،ومبــادرة
أكســفورد للحــد مــن الفقــر والتنميــة البشــرية ) ،(OPHIالتقريــر
العربــي حــول الفقــر المتعــدد األبعــاد ،واعتمــدت فيــه المنهجيــة
الشــاملة التــي وضعتهــا جامعــة أكســفورد .وهــذا التقريــر هــو
ً
ً
ً
متعمقــا
فنيــا
تحليــا
األول مــن نوعــه فــي المنطقــة ،ويقــدم
للفقــر بجميــع أبعــاده ،وأســبابه األساســية فــي مختلــف البلــدان
والمناطــق العربيــة .ويتضمــن التقريــر توصيــات عمليــة مــن أجــل
تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى القضــاء علــى الفقــر ،وتحقيــق
الهــدف األول مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
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أكثر من
 4من أصل 10
أسر معيشية

تتضرر في المنطقة العربية من
الفقر المتعدد األبعاد

فــي عــام  ،2017عملــت اإلســكوا علــى تعزيــز قــدرات
الــدول األعضــاء علــى تصميــم وتنفيــذ سياســات وبرامج
موجهــة للعدالــة والمســاواة مــن خــال ورشــات عمــل
فــي بيــروت والخرطــوم وتونــس ،باســتخدام ثــاث
مجموعــات أدوات جديــدة لتعزيز المعرفــة والمتطلبات
والممارســات الجيــدة فــي هذه المجــاالت .وقد ســاعد
التفاعــل مــع الــدول األعضــاء حــول هــذه األدوات فــي
تعزيــز الحــوار الوطنــي حــول طــرق إدمــاج مشــاغل
العدالــة االجتماعيــة والمســاواة في السياســة العامة.
وقــد تناولــت إجــراءات وبحــوث أخــرى موجهــة نحــو
العدالــة االجتماعية مســاهمة سياســات اإلنفــاق العام
فــي التنميــة االجتماعيــة ،وطبيعــة ونطــاق سياســات
وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة ،والحمايــة االجتماعيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي البلــدان العربيــة،
والتفاعــل مــع المجالــس الســكانية ،والتفاعــل مــع
ً
ً
دوريــا
واجتماعــا
البرلمانييــن حــول خطــة عــام ،2030
للجنــة للتنميــة االجتماعية في اإلســكوا ،منحــت الدول
األعضــاء مــن خالــه أمانــة اإلســكوا واليــات جديــدة
حــول االندمــاج االجتماعــي ،والعدالــة االجتماعيــة،
وخطــة عــام  2030و «الخطــة الحضريــة الجديــدة».

التنمية الشاملة
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التشغيل واقتصاد المعرفة
مســتويات ثــروة المــوارد الطبيعيــة فــي الــدول األعضــاء فــي اإلســكوا متفاوتــة لكنهــا مــع ذلــك تتشــارك فــي تأثرهــا بتقلبــات أســعار
الســلع األساســية .ويمهـ ّـد التحـ ّـول إلــى اقتصــاد المعرفــة الطريــق إلــى التنويــع وتوليــد فــرص العمــل ،وال ســيما للشــباب ،مــا يزيــد القدرة
اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية.
وعمــان ولبنــان ومصــر والمغــرب وموريتانيــا علــى إنشــاء مكاتــب وطنيــة لنقــل
وعملــت اإلســكوا منــذ عــام  2015مــع حكومــات تونــس ُ
التكنولوجيــا لتعزيــز القــدرة علــى االبتكار مــن خال إصــاح التشــريعات والسياســات .وترتبط هــذه المكاتــب بجامعات ومؤسســات بحثية،
ييســر الشــراكة بيــن الباحثيــن والجهــات الفاعلــة مــن القطاعيــن االقتصــادي والصناعــي ومــن الحكومــة .وصدر فــي عــام  2017تقرير
مــا ّ
عــن النظــام الوطنــي لتطويــر ونقــل التكنولوجيــا فــي موريتانيــا ســلط الضــوء علــى التجربــة اإليجابيــة للبلد فــي هــذا الميدان.
وفــي عــام  ،2017اشــتركت اإلســكوا وجامعــة الــدول العربيــة فــي إطــاق مبــادرة المنتــدى العربــي لحوكمــة اإلنترنــت لعــام ،2020
ً
تماشــيا مــع منتــدى حوكمــة اإلنترنــت العالمــي .وصــدر ميثــاق جديــد للمنتــدى العربــي لحوكمــة اإلنترنــت واعتُ مــد اإلصــدار
وذلــك
الثانــي لخريطــة الطريــق العربيــة لحوكمــة اإلنترنــت للســنوات العشــر القادمــة .وتعــزز هــذه الصكــوك المزيــد مــن الشــمولية فــي عملية
المنتــدى العربــي لحوكمــة اإلنترنــت وتوجهــه نحــو زيــادة التعــاون اإلقليمــي واالتســاق مــع األطــر العالميــة.
وشــملت مســاعي اإلســكوا األخــرى أنشــطة بنــاء القــدرات فــي مجــال االبتــكار فــي القطــاع العــام والفــرص الرقميــة ،واجتماعـ ًـا لفريــق
خبــراء معنــي باالبتــكار والتكنولوجيــا .اجتمــع نحــو  60مــن الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن فــي بيــروت لمناقشــة وســائل مبتكــرة لتســخير
التكنولوجيــا لتحويــل التحديــات اإلقليميــة والعالميــة إلــى فــرص وعمــل نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بطريقــة متكاملــة.
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استدامة الموارد الطبيعية
تعمــل اإلســكوا علــى زيــادة الكفــاءة فــي
اســتهاك المــوارد عــن طريــق االســتفادة مــن
التكنولوجيــات الجديــدة والســعي إلــى تحقيــق
أقصــى قــدر ممكــن مــن الفوائــد يمــا يتعلــق
بالدخــل والتشــغيل.
قامــت اإلســكوا ،بالشــراكة مــع إدارة الشــؤون
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بمشــروع لحســاب
التنميــة لدعــم الــدول األعضــاء فــي وضــع وتعزيــز
اإلحصــاءات البيئيــة والمحاســبة البيئة-االقتصاديــة
المتكاملــة لتحســين رصــد التنميــة المســتدامة،
شــمل عقــد اجتمــاع إقليمــي فــي عــام .2017
قــدم مــن المانحيــن ،واصلــت
الم ّ
وبفضــل الدعــم ُ
اإلســكوا عملهــا علــى المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم
تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة
أثــر ّ
تأثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي
المنطقــة العربيــة (ريــكار) ،ومبــادرة ،MDG+
وهــي مبــادرات تتعــاون فيهــا الــدول العربيــة
بتغيــر
لتحقيــق األهــداف المشــتركة المتصلــة
ّ
المنــاخ والمــوارد المائيــة وتوصيــل خدمــات المياه.

ر يــكا ر
تغيــر المنــاخ
ريــكار ،المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر ّ
علــى المــوارد المائيــة وقابليــة تأثــر القطاعــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة
تقــوم علــى ركائــز العمــل األربــع التاليــة:
(أ) اســتعراض مرجعــي وإنشــاء مركــز معرفــة
تغيــر المنــاخ
إقليمــي؛ (ب) تقييــم متكامــل ألثــر ّ
وقابليــة التأثــر بــه؛ (ج) التوعيــة ونشــر المعلومــات؛
و(د) بنــاء القــدرات وتدعيــم المؤسســات .تقــوم
اإلســكوا بتنســيق المبــادرة ،وتقدم تقاريــر منتظمة
باألنشــطة المتعلقــة بالمبــادرة إلــى المجلــس
الــوزاري العربــي للميــاه ،واللجنــة الدائمــة لألرصاد
الجويــة فــي جامعــة الــدول العربيــة.

مبادرة \ M D G +
مبــادرة  MDG +هــي التســمية المختصــرة
للمبــادرة اإلقليميــة لوضــع آليــة إقليميــة لتحســين
الرصــد واإلبــا بشــأن الحصــول علــى إمــدادات
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي فــي المنطقــة
العربيــة .وتهــدف إلــى توفيــر معلومــات موثوقــة
ً
ـتنادا إلــى
عــن الحصــول علــى خدمــات الميــاه اسـ
مجموعــة مــن المؤشــرات المعتمدة علــى الصعيد
اإلقليمــي ،ومنهجيــات متســقة ،وإلــى بيانــات
جمعتهــا وفحصتهــا فــرق رصــد وطنيــة .ومــن شــأن
هــذه المعلومــات أن تســاعد علــى رصــد أهــداف
التنميــة المســتدامة ومقاصدها المتعلقــة بالمياه.

اشــتركت اإلســكوا مــع جامعــة الــدول
العربيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة،
فــي تنظيــم االجتمــاع التحضيــري حــول
القضايــا واالولويــات البيئيــة االقليميــة
للمنتــد ى ا لعر بــي ا لمعنــي با لتنميــة
المســتدامة ،الــذي عقــد فــي القاهــرة
فــي  23و 24نيســان/أبريل  .2017وصــدرت
عــن االجتمــاع وثيقــة ختاميــة قدمــت إلــى
المنتــدى العربي .وســلطت الوثيقــة الضوء
علــى أهميــة البعــد البيئــي فــي تنفيــذ
خطــة عــام  ،2030وشــددت علــى إدارة
واســتهاك المــوارد الطبيعيــة علــى نحــو
ً
ً
ضروريــا للحفــاظ
شــرطا
مســتدام بوصفهــا
علــى ســبل عيــش النــاس ،وال ســيما الفقراء
فــي المناطــق الريفيــة والنســاء والاجئيــن.
كمــا عقــدت اإلســكوا المؤتمــر الرفيــع
تغيــر المنــاخ
المســتوى حــول تقييــم أثــر ُّ
والتكيــف معــه فــي المنطقــة العربيــة
فــي بيــروت فــي الفتــرة مــن  26إلــى 28
أيلول/ســبتمبر  .2017وشــارك فــي الحــدث
وزراء ودبلوماســيون وخبــراء فــي مجــاالت
البيئــة والميــاه والتنميــة مــن المنطقــة
وخارجهــا ،وقــدم خالــه التقريــر العربــي
تغيــر المنــاخ.
حــول تقييــم ّ
وسـ ً
ـعيا إلــى تعزيــز قــدرات الــدول األعضــاء
علــى تعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة
المتصلــة بالطاقــة فــي الخطــط اإلنمائيــة
الوطنيــة ،عقــدت اإلســكوا ورشــة عمــل
إقليميــة لبنــاء القــدرات حــول األدوات
التنفيذيــة للترابــط بيــن الطاقــة والميــاه:
كفــاءة اســتخدام المــوارد ،فــي المنامــة،
فــي  20و 21شــباط/فبراير  .2017وبحــث
المشــاركون فــي الســبل الكفيلــة بتحســين
الكفــاءة أثنــاء إنتــاج واســتهاك مــوارد
الميــاه والطاقــة والخدمــات والعمليــات
فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف
الصحــي والجوانــب الماليــة لتلك المســائل.
كمــا عرضــت ونوقشــت دراســات حالــة مــن
البلــدان العربيــة.

التنمية الشاملة
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التكامل اإلقليمي

فــي مــا يشــهده العالــم مــن عولمــة ســريعة ومــا تشــهده بلــدان عربيــة عديــدة مــن عــدم
اســتقرار ،يشــكل التكامــل اإلقليمــي ،وهــو الركيــزة الثانيــة لإلطــار االســتراتيجي لإلســكوا،
وســيلة هامــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة ،وزيــادة اإلنتــاج والدخــل ،والتصــدي للتحــدي
ً
كثيــرا عــن غيرهــا
المــزدوج المتمثــل فــي الفقــر والبطالــة .والمنطقــة العربيــة متأخــرة
مــن المناطــق فــي التكامــل االقتصــادي .ولمعالجــة ذلــك ،تســاعد اإلســكوا فــي صياغــة
سياســات تجاريــة علــى صعيــد مجموعــات البلــدان والصعيديــن اإلقليمــي واألقاليمــي
لتعزيــز القــدرات الوطنيــة وزيــادة القــدرة التنافســية لألســواق المحليــة .وتســاعد اإلســكوا
أيضـ ًـا الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن المنتديــات اإلقليميــة والعالميــة
الرفيعــة المســتوى .ومــن األهــداف الطويلــة األجــل لعمــل اإلســكوا فــي هــذا المجــال:
تنفيــذ منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ،وإنشــاء اتحــاد جمركــي عربــي ،وإنشــاء
ســوق عربيــة مشــتركة.
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اتـســاق السياسات العامة
تعمــل اإلســكوا علــى تحســين البنــى التحتيــة عبــر الحــدود،
وزيــادة إمكانيــة مقارنــة البيانــات واتســاقها مــع المعاييــر
الدوليــة.
تبحــث اإلســكوا فــي تقريرهــا لعــام « 2017إعــادة النظــر فــي
السياســة الماليــة للمنطقــة العربيــة» فــي مواءمــة السياســات
الماليــة العامــة الحاليــة للــدول األعضــاء مــع خطــة عــام 2030
وأهــداف التنميــة المســتدامة .وتشــير البحــوث إلــى أن العديــد
مــن البلــدان العربيــة متأخرة فــي إقامــة الصــات المطلوبة بين
السياســات الضريبيــة واألهــداف اإلنمائيــة .ويحــدد التقريــر ،مــع
األخــذ باالعتبــار للخصوصيــات المحليــة ،تصحيحــات فــي مســار
اإلصــاح االقتصــادي واالســتثمارات االجتماعيــة والحوكمــة
موجهــة نحــو التحـ ّـول الهيكلــي والتنميــة المســتدامة.
واقترحــت اإلســكوا ،فــي إطــار عملهــا المعيــاري علــى موضوع
اتســاق السياســات العامــة ،سـ ً
ـبا الجتــذاب االســتثمار األجنبــي
وقيمــت آثــار مــا نفــذ
االقتصــادي؛
التحــول
المباشــر وتحفيــز
ّ
ّ
مؤخـ ً
ـرا مــن خطــط لضريبــة القيمــة المضافة فــي بلــدان مجلس
ً
بحوثــا حــول سياســات اإلســكان
التعــاون الخليجــي؛ وأجــرت
االجتماعــي .وعقــد فــي القاهــرة اجتمــاع لفريــق خبــراء حــول
المنافســة كوســيلة لتنميــة القطــاع الخــاص فــي  22و23
تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2017وأتــاح االجتمــاع لرؤســاء وكاالت
تشــجيع االســتثمار والمنافســة ،مــن  12مــن الــدول األعضــاء،
فرصــة غيــر مســبوقة لمناقشــة أوجــه التــآزر بيــن المنافســة
وتنميــة القطــاع الخــاص ،مــا أدى إلــى التوصــل إلــى فهــم
مشــترك ألولويــات السياســة العامــة لــكل مــن الــدول األعضــاء
كجهــات منفــذة واإلســكوا كعنصــر تمكيــن.
قيــم مســح التطــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
وقــد ّ
المنطقــة العربيــة  2017-2016أثــر اإلصاحــات الماليــة العامــة
فــي البلــدان العربيــة ،وال ســيما خطــط ضريبــة القيمــة المضافة
الجديــدة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وإصــاح ضريبــة
القيمــة المضافــة فــي مصــر ،وإصــاح ضريبــة الدخــل الشــخصي
فــي تونــس.
ً
ً
موحــدا ألســعار االســتهاك وهــي
دليــا
ووضعــت اإلســكوا
ً
ســنويا معــادالت القــوة الشــرائية لقيــاس حجــم
تحتســب
االقتصــادات فــي المنطقــة العربيــة ،مــا يســهم فــي مقارنــة
معــدالت التضخــم علــى المســتويات اإلقليمــي ،ودون
اإلقليمــي ،والوطنــي ،وبالتالــي فــي تحســين عمليــة صنــع
السياســات القائمــة علــى األدلــة .ولهــذه المؤشــرات دور
أساســي فــي قيــاس الفقــر والتخفيــف مــن حدتــه؛ وفــي
رصــد النمــو فــي قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بالتركيــز علــى
مزاياهــا النســبية؛ وفي تشــجيع التعــاون االقتصادي بيــن الدول
األعضــاء .وتســاعد هــذه المؤشــرات أيضـ ًـا علــى تحســين عمليــة
رصــد التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
واالســتفادة من الفــرص المتاحــة لتعديل السياســات وتكييفها.
ً
ً
أوليــا لمحــاكاة أهــداف التنميــة
نموذجــا
ووضعــت اإلســكوا
المســتدامة لمســاعدة الحكومــات فــي تحقيــق تــوازن بيــن
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي قــد تتعــارض مــع بعضهــا
البعــض للتوصــل إلــى مزيــج أمثــل للمقاصــد.
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اتفاقات واستراتيجيات
تدعــم اإلســكوا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030
باعتبارهــا فرصــة إلعــادة النظــر فــي السياســات اإلنمائيــة
ً
اســتنادا إلــى
المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة
متطلبــات اإلنتاجيــة واســتحداث الوظائــف ،والحــد مــن
الفقــر والتمييــز ،وتحســين الصحــة العامــة ،وتحقيــق العدالــة
االجتماعيــة .وتشــكل خطــة عــام  2030العمــود الفقــري
الســتراتيجية التكامــل اإلقليمــي التي تشــجع عليها اإلســكوا،
التــي تقــود الجهــود الراميــة إلــى مســاعدة الــدول األعضــاء
فــي تنفيذهــا ،وال ســيما عــن طريــق تعقبهــا فــي أقــل البلدان
ً
نمــوا باســتخدام بيانــات المســتوى الجزئــي.
العربيــة
فــي أيــار /مايــو  ،2017عقــدت اإلســكوا المنتــدى العربــي
للتنميــة المســتدامة فــي الربــاط ،بالتعــاون مــع جامعــة
الــدول العربيــة وكيانــات األمــم المتحــدة اإلقليميــة وحكومة
ـرا إقليميـ ًـا فريـ ً
المغــرب .وبوصفــه منبـ ً
ـدا يجمــع بيــن مختلــف
أصحــاب المصلحــة لمتابعــة واســتعراض خطــة عــام ،2030
ســاهم المنتــدى فــي تطويــر توافــق إقليمــي فــي اآلراء
حــول أولويــات التنميــة تحــت عنــوان المنتــدى السياســي
الرفيــع المســتوى لعــام « ،2017القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز
متغيــر» .ناقــش المشــاركون
االزدهــار فــي منطقــة عربيــة
ّ
الخبــرات الوطنيــة فــي مواءمــة عمــل المؤسســات وخطــط
ً
تقييمــا
التنميــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،وأجــروا
لاســتعراضات الوطنيــة الطوعية التــي أجرتها البلــدان العربية
كحافــز لتقييــم التقــدم واإلســراع بتنفيــذ خطــة عــام .2030
وفــي عــام  ،2017واصلــت اإلســكوا قيــاس مســتوى دمــج
أســواق البلــدان العربيــة فــي األســواق الدوليــة وساســل
القيمــة العالميــة .وتقييــم مــدى جاهزيــة البنية التحتيــة للنقل
الوطنــي لاندمــاج فــي هــذه الساســل.
وظلــت الهجــرة فــي صلــب أعمــال اإلســكوا خــال عــام
 ،2017إذ ظلــت البلــدان العربيــة بلــدان المقصــد والمنشــأ
لعــدد متزايــد مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء .وفــي إطــار
األعمــال التحضيريــة لاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة
ّ
والمنظمــة والنظاميــة فــي المنطقــة العربيــة ،عقدت
اآلمنــة
اإلســكوا حلقــة مشــورة ضمــت طائفــة عريضــة مــن الجهــات
المعنيــة ،شــملت ممثليــن حكومييــن رفيعــي المســتوى،
ومنظمــات دوليــة وإقليميــة ،وشــبكات المجتمــع المدنــي،
والقطــاع الخــاص ،ومنظمــات أصحــاب العمــل والعمــال،
وخبــراء وأكاديميين .وزادت المشــاورات من الوعــي بالعملية
العالميــة المؤديــة إلــى اعتمــاد االتفــاق العالمــي ،وأتاحــت
مناقشــة أولويــات وتحديــات الهجــرة الرئيســية فــي المنطقة،
التــي مــن شــأنها أن تنعكــس فــي مفاوضــات االتفــاق
العالمــي ،مــع تنســيق وجهــات النظــر ومواءمــة االســتجابات
السياســاتية.
ً
أيضــا باتبــاع نُ هــج السياســات اإلقليميــة
ودفعــت اإلســكوا
إلدارة الشــيخوخة فــي ســياق المراجعــة الثالثــة لخطــة عمــل
مدريــد الدوليــة للشــيخوخة؛ وأكــدت تركيزهــا علــى اتســاق
السياســات المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي بلــدان
المنطقــة ،ودعــت بقــوة إلــى ترشــيد إعانــات دعــم الطاقــة
فــي المنطقــة.
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الحكم الرشيد والمنعة

تقــوم الركيــزة الثالثة مــن اإلطار االســتراتيجي لإلســكوا على تعميم ممارســات
الحكــم الرشــيد والمســاءلة والشــفافية فــي المؤسســات العامــة ،ومســاعدة
هــذه المؤسســات علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات الطبيعيــة وتلــك التــي
مــن صنــع اإلنســان .ويتحقــق ذلــك مــن خــال العمــل فــي المجــاالت ذات
األولويــة لتعزيــز تطويــر المؤسســات ،وتشــجيع المشــاركة والمواطنــة ،وتوثيــق
األثــر االجتماعــي االقتصــادي للنــزاع واالحتــال ،وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود
فــي مواجهــة األزمــات الطبيعيــة وتلــك التــي مــن صنــع اإلنســان.
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تعمــل اإلســكوا علــى تعزيــز األطر المؤسســية ،فالمؤسســات القويــة ضروريــة لتحقق الــدول تحـ ّـوالت ديمقراطيــة ناجحــة أو التغلب على
التوتــرات السياســية والنزاعــات .وتســاعد اإلســكوا الــدول األعضــاء علــى اعتمــاد سياســات ّ
تركــز علــى مواطنيهــا وتزودهــم بالخدمــات
العامــة الجيــدة.
وحــددت البحــوث المتعلقــة بالتخطيــط فــي عــام  2017ســمات التخطيــط اإلنمائــي فــي البلــدان العربيــة .كمــا استكشــفت اإلســكوا
ممارســات دوليــة جيــدة ،وعكســتها علــى ســياقات قطريــة لوضــع نمــوذج لمعاييــر التخطيــط الجيــد للمنطقــة .وأظهــرت هــذه العمليــة
عــدم وجــود هيــكل فــي خطــط البلــدان ،وضعــف ترابطهــا مــع األطــر الدوليــة ،وقلــة المؤشــرات القابلــة للقيــاس لرصــد اإلنجــازات ،وعدم
ً
أيضا علــى أوجه قصــور فــي الشــفافية والمشــاركة ،اقترحت
كفايــة نشــر وثائــق التخطيــط .وبنــاء علــى هــذه النتائــج ،التي تســلط الضــوء
اإلســكوا خارطــة طريــق للتخطيــط التكاملــي فــي المنطقــة العربيــة ،بمــا يتماشــى مــع خطــة عــام .2030
وتنــاول اجتمــاع فريــق الخبــراء حــول بنــاء الدولــة والتنميــة المؤسســية فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع ســيناريوهات محتملــة فــي ليبيــا
واليمــن .وســلط الضــوء علــى أن النــزاع الطويــل األمــد فــي تلــك البلــدان وفــي أمكنــة أخــرى فــي المنطقــة تســبب فــي خســائر فــي
األرواح ،وتراجــع فــي التنميــة ،وعراقيــل كبيــرة فــي ســبل العيــش ،ونتــج عنــه تجزئــة المجتمعــات وتــآكل النســيج االجتماعــي .وعولجــت
مراحــل إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء النزاعــات فــي إطــار الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالســام والعدالــة
والمؤسســات القويــة .وركــزت المناقشــات علــى بعــض القضايــا الرئيســية مثــل المســاءلة المؤسســية والشــمولية والتماســك والحكــم
الرشــيد والوصــول إلــى العدالــة.
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المشاركة والمواطنة
تدعــو اإلســكوا إلــى الحكــم الرشــيد وســيادة
القانــون وكذلــك إلــى الشــفافية والعمليــات
السياســية القائمــة علــى المشــاركة والمســاءلة
واإلصــاح السياســي والتماســك االجتماعــي.
وتســعى مــن خــال ذلــك إلــى مســاعدة الــدول
علــى تمكيــن المجتمــع المدنــي وتعزيــز المســاواة
بيــن الجنســين.
ووفــرت اإلســكوا الدعــم للــدول األعضــاء فــي
وضــع خططهــا الوطنيــة لتنفيــذ أجنــدة المــرأة
والســام واألمــن باعتمــاد عمليــة تشــاركية
تشــاورية .ففــي لبنــان مثـ ً
ـا ،شــملت عمليــة وضــع
الخطــة الوطنيــة خــال عــام  2017مشــاورات مــع
برلمانييــن ،وهيئــات حكوميــة ،ومنظمــات مــن
المجتمــع المدنــي ،ووســائل إعــام ،وأوســاط
أكاديميــة ،ومجموعــات مــن الاجئيــن.
وركــزت اإلســكوا فــي عــام  2017علــى رعايــة
تعزيــز الحــوار االجتماعــي واالقتصــادي فــي
ليبيــا ،وتحديــد المســارات نحــو الامركزيــة
فــي العــراق ،وزيــادة المشــاركة العامــة فــي
الحوكمــة الديمقراطيــة ،وال ســيما مــن خــال
مبــادرات مشــاركة الشــباب فــي األردن والكويــت
والمملكــة العربيــة الســعودية.

المجتمــع المحلــي ،بمــا فــي ذلــك نســاء وأطفــال مــن دار األمــل،
ومركــز األطفــال والشــباب فــي مخيــم شــاتيا ،ومنظمتــان غيــر
حكوميتيــن مــن المنظمــات النشــطة فــي صــون الحقــوق.
وأكــدت نائبــة األميــن التنفيــذي لإلســكوا علــى أهميــة هــذه
ً
معــا لتذكيــر الجميــع ،فــي كل
المناســبة« :اليــوم نضــم أصواتنــا
أحــرارا ومتســاوون فــي
مــكان ،بــأن النــاس جميعهــم يولــدون
ً
الكرامــة والحــق» .وأضافــت «كلنــا قــادرون علــى دعــم هــذه
الحقيقــة األساســية وبنــاء مجتمــع عالمــي أفضــل».
قــام فلســطينيون وفلســطينيات تتــراوح أعمارهــم بين  8و 17ســنة
بــأداء رقصــات دبكــة بمابــس تقليديــة ورســموا لوحــة جداريــة،
 ،StandUp4humanrights#باأللــوان األصفــر والبرتقالــي
واألزرق .وشــاركت النســاء اللواتــي لجــأن إلــى دار األمــل بروايــة
ً
أيضا
قصصهــن الشــخصية عــن العنــف واإلســاءة والتهميش ،ولكــن
عــن المقاومــة والبقــاء .وأبــرزت هــذه الحكايــات الحيــة الحاجــة
إلــى أن يدافــع كل منــا عــن حقــوق اإلنســان كل يــوم.
وقــد تحقــق الكثيــر مــن التقــدم منــذ اعتمــاد اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان فــي عــام  ،1948وترجمــت الوثيقــة إلــى أكثــر
مــن  500لغــة .ومــع ذلــك ،فــإن االعتــراف بالكرامــة المتأصلــة
والمســاواة فــي الحقــوق لجميــع البشــر ال يــزال بعيـ ًـدا كل البعــد
عــن أن يكــون شـ ً
ـاما للجميــع ،فــي ظــل اســتمرار معانــاة الماييــن
حــول العالــم ،ال ســيما فــي المنطقــة العربيــة ،بســبب أوجــه عجــز
الحوكمــة والنزاعــات المســتمرة.

تعزيز مشاركة الشباب
عقــدت اإلســكوا خــال عــام  2017سلســلة مــن
حلقــات العمــل حــول تعزيــز القــدرات العربيــة
علــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة وعمليــات
عمــان
صنــع القــرار .وجــرت الــدورات التدريبيــة فــي ّ
ومدينــة الكويــت وتونــس العاصمــة فــي آب/
أغســطس وأيلول/ســبتمبر .ونجــم عنهــا تطويــر
مجموعــة أدوات للممارســات الجيــدة فــي تمكيــن
الشــباب .وأشــاد عــدد كبيــر مــن الشــباب الذكــور
واإلنــاث الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي الذيــن
حضــروا حلقــات العمــل بماءمــة المبــادرة وحســن
توقيتهــا ،واقترحــوا تكــرار حلقــات العمــل هــذه
علــى المســتوى الوطنــي وأوصــوا بإنشــاء ائتــاف
إقليمــي لتعزيــز تمكيــن الشــباب.
والمســاواة بيــن الجنســين ،إلــى جانــب مشــاركة
الشــباب ،مــن المشــاغل األساســية عندمــا يتعلــق
األمــر بالمشــاركة والمواطنــة .وتواصــل اإلســكوا
جمــع الخبــراء حــول هــذه القضيــة ،وإنتــاج معرفــة
جديــدة ،والدعــوة إلــى إصــاح تقدمي للسياســات.
يوم حقوق االنسان
بمناســبة الذكــرى الســنوية الســبعين لإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان ،نظمــت اإلســكوا
حدثـ ًـا زاهيـ ًـا ومبهـ ً
ـرا حضــره أكثــر مــن  50ضيفـ ًـا مــن
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الصمود في وجه األزمات واالحتال
النــزاع واالحتــال تحديــان مــن أكبــر
تحد يــا ت ا لتنميــة ا لتــي تو ا جههــا
الــدول األعضــاء فــي اإلســكوا .وتضــم
المنطقــة أكثــر مــن  25مليــون نــازح
قسـ ً
ـجلة أعلــى نســبة نــزوح فــي
ـرا مسـ ّ
العالــم.

الهجرة ظاهرة
دولية إيجابية،
تحفز النمو
االقتصادي
وتقلص انعدام
المساواة وتربط
بين المجتمعات
المتنوعة وتساعد
في التعامل
التغيرات
مع
ّ
الديمغرافية.

األمين العام
لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

34

تقرير اإلسكوا السنوي 2017

وتســاعد اللجنــة الــدول األعضــاء علــى
التخفيــف مــن آثــار األزمــات واالحتــال،
وتسـ ّـلط الضــوء علــى األســباب الجذريــة
للنزاعــات ،مــن خــال تعزيــز مبــادرات
بنــاء الســام ال ســيما األجنــدة الوطنيــة
لمســتقبل ســو ر يا  .و تشــر ك هــذ ه
المبــادرة الخبــراء والجهــات المعنيــة
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
فــي وضــع بدائــل للسياســات العامــة
تحضيـ ً
ـرا لمرحلــة مــا بعــد االتفــاق .وفــي
عــام  ،2017أطلقــت اإلســكوا اإلطــار
االســتراتيجي لبدائــل السياســات لتحليــل
األســباب الجذريــة للنــزاع وتداعياتــه،
ولعــرض الخيــارات المتاحــة للسياســات
فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.
ويتهــدد أمــن المنطقــة أيضـ ًـا مــا تعانــي
منــه مــن تصحــر وتدهــور لألراضــي.
وفــي هــذا اإلطــار تشــكل تدابيــر
والتكيــف
تغيــر المنــاخ
ّ
التخفيــف مــن ّ
مــع آثــاره مــن العناصــر الهامــة لعمــل
اإلســكوا .فتواصــل اللجنــة تطويــر
المعرفــة حــول هــذه القضايــا ،وتقديــم
توصيــات فــي مجــال السياســات العامة
القائمــة علــى األدلــة إلــى الحكومــات
وغيرهــا من الجهــات المعنية ،وال ســيما
المجتمــع المدنــي والقطــاع العــام.
وظلــت اإلســكوا ،خــال عــام ،2017
ثابتــة فــي دعمها للشــعب الفلســطيني
مــن خــال االســتمرار فــي إلقــاء الضــوء
علــى األثــر االقتصــادي واالجتماعــي
لاحتــال ،وذلــك فــي المقــام األول،
عــن طريــق المذكــرة الســنوية لألميــن
ً
فضــا عــن
العــام عــن هــذا الموضــوع،
االحتفــال باليــوم الدولــي للتضامــن مــع
الشــعب الفلســطيني.

تمويل التنمية ،مصدر للمنعة الدائمة
فــي عــام  ،2017أســدت اإلســكوا مشــورة إلــى
الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بطرائــق جديــدة
للحوكمــة االقتصاديــة لتعبئــة المــوارد المحليــة،
والحــد مــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة،
وتعزيــز التمويــل الخــاص المحلي والدولــي ،وتعزيز
التعــاون لدولــي فــي مجــال التنميــة ،وتحويــل
التجــارة إلــى محــرك للنمــو المســتدام والشــامل
للجميــع ،وضمــان أن تظــل الديــون وســيلة يمكــن
تحملهــا لتمويــل التنميــة .وبــرزت ركائــز خطــة عمــل
أديــس أبابــا واإلطــار العالمــي الجديــد للتمويــل
مــن أجــل التنميــة فــي اإلصــدار األول لبطاقــة
أداء تمويــل التنميــة فــي المنطقــة العربيــة ،وهــي
مجموعــة أدوات إقليميــة لرصــد تنفيــذ النتائــج
المتعلقــة بتمويــل التنميــة والتقــدم المحــرز فيهــا
التــيتأخــذباالعتبــارالحقائــقوالســياقاتاإلقليميــة.
وبطاقــة األداء هــي أداة جديــدة لتقييــم المــوارد
المباشــرة وغيــر المباشــرة عبــر الحــدود والتمويــل
المتــاح للمنطقــة العربيــة .وتلتقــط بطاقــة األداء
التدفقــات المباشــرة وغيــر المباشــرة لقيــاس
تأثيــرات قــرارات التمويــل علــى تنفيــذ أهــداف
ً
ـتنادا إلــى نســخة
التنميــة المســتدامة ،وذلــك اسـ
موســعة مــن منهجيــة «التحويــل الصافــي
ّ
للمــوارد» التــي اعتمدهــا كل مــن البنــك الدولــي
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .وقــد
قدمهــا األميــن التنفيــذي لإلســكوا إلــى اللجنــة
الثانيــة (االقتصــاد والماليــة) للجمعيــة العامــة
فــي تشــرين األول/أكتوبــر .2017
وتبيــن البطاقــة كيــف تناقصــت التدفقــات
ّ
الماليــة الداخلــة إلــى المنطقــة العربيــة فــي
الســنوات األخيــرة بالمقارنــة مــع التدفقــات
الخارجــة :فمقابــل كل دوالر اكتســبته المنطقــة
ً
فعليــا  2.9دوالر كان
لتمويــل التنميــة ،خســرت
مــن الممكــن تســخيرها لتمويــل أولويــات التنميــة
ً
أيضــا أنــه بحلــول عــام ،2030
المســتدامة .ويقــدر
ســيكون هنــاك حاجــة إلــى  92مليــون فرصــة عمل
تحد رئيســي
جديــدة للشــباب فــي المنطقــة .وهذا ٍّ
ً
كميــا؛ وســيظل
ســاعدت اإلســكوا علــى تحديــده
يشـ ّ
ـكل أولويــة سياســاتية مركزيــة للجنــة والــدول
األعضــاء فيهــا علــى األجليــن القصيــر والمتوســط.

الحكم الرشيد والمنعة

35

المنشورات المميزة
Economic and Social Commission for Western Asia

© TTstudio - Fotolia.com

© Wittybear - Fotolia.com

© Lukasz Zakrzewsk - Fotolia.com

© Federico Rostagno - Fotolia.com

© Mauro Rodrigues- Fotolia.com

Assessing Arab Economic Integration

2017-2016

Towards the Arab Customs Union

2017 تقرير اإلسكوا السنوي

36

2017

2017

المنشورات المميزة

37

المنشورات المميزة
Economic and Social Commission for Western Asia

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

SYSTEM
)OFSNA
NATIONAL
ACCOUNTS (2008
القضاء على
جميع أشكال التم يز

القضاء على جميع
أشكال العنف
والممارسات الضارة

ISLAMIC
FINANCIAL
INSTRUMENTS

صياغة التشريعات
والسياسات
المتعلقة
بالمساواة
بين الجنسين

ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
�ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

FINANCIAL
PRODUCTION
دعم استخدام
التكنولوجيات
التمكينيّ ة

FINANCIAL
FLOWS AND STOCKS
OUTPUT
AND VALUE ADDED
ISLAMIC BANKS

SECTORIZATION

CLASSIFICATION

ضمان حقوق
متساوية
في الوصول
إلى الموارد
االقتصادية

االعتراف بأعمال الرعاية
واألعمال المنزلية
غير المدفوعة األجر

ضمان المشاركة
الكاملة والفعالة

INCOME
STATEMENTS
BALANCE SHEETS

إتاحة الوصول
إلى خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية

المرأة :ا فاق العربية في عام 2030

Methodological Study
on Economic Statistics
Islamic Finance in the National Accounts

:2017
2030

International Organization
for Migration

38

تقرير اإلسكوا السنوي 2017

تقرير تقييم تغير المناخ
في المنطقة العربية
ل

تن ي

المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيُّ ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثُ ر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

© Carole al Farah/ UNRWA

األفق العربي :2030
آفاق تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية

منظمة
األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

المنشورات المميزة

39

18-00159

