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تصدير
كان العقد املايض شاقّاً عىل املنطقة العربية .ففيه عانت بلدان عديدة من حروب أهلية ،وفيه
شهدت بلدا ٌن أخرى عدم استقرار سياسياً واقتصادياً خطريا ً .وتحت وطأة هذه الظروف ،أمىس
رفاه ماليني البرش يف شتّى أنحاء املنطقة مع ّرضاً للخطر .كثري ٌة هي األرواح التي أُزهقت ،وأك ُرث منها
األرواح التي بقيت عالق ًة عىل طريق النزوح ،ويف ِشباك الفقر والحرمان من أبسط حقوق اإلنسان
ومتطلبات البقاء ،مثل الغذاء واملاء والتعليم.
كانت املنطقة قد خطت بعض الخطوات عىل
طريق التعايف .ولكن ،يف نهاية عام  ،2019أصابها
أرشس تهديد صحي منذ عقود ،هو جائحة
كوفيد .19-تهدي ٌد ألحق الخراب بحياة الناس،
واملجتمعات ،واالقتصادات ،وال ُنظُم الصحية يف
جميع أنحاء العامل .نكتب هذا التقرير وفرص
تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف
منطق ِتنا تتضاءل .ولكننا ،يف اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،سنواصل
َ
كل ما يف وسعنا ملؤازرة دولنا األعضاء يك
بذل ّ
تتعاىف وتعيد ترتيب أولوياتها ،من أجل التق ّدم
نحو أهداف التنمية املستدامة .فاليوم ،أكرث
من أي وقت مىض ،خطة عام  2030وأهدافها
العاملية هي خريطتنا وبوصلتنا.
يف هذا اإلصدار من تقريرنا السنوي ،نركّز عىل
عام  .2019فلنقلّب معاً صفحاتِه ،ولنستعرض
معاً ما حققناه من إنجازات وما واجهناه من
صعوبات .لنستخلص الدروس ملستقبلٍ يجب
أن نكو َن فيه ،أكرث ابتكارا ً ،ومرونةً ،وث َباتاً عىل
املسار الصحيح.
يف عام  ،2019حقّقنا يف اإلسكوا إنجاز ٍ
ات نعت ّز بها .ففي نيسان/أبريل ،استضفنا املنتدى العريب
يجسد روح التعاون والتكامل التي مل تعد خيارا ً،
للتنمية املستدامة ،الذي نعقده سنوياً .منتدى ّ
بل أصبحت رضورة حتمية للبقاء ،وتكامل يعكس الروح الجوهرية لخطة عام  2030التي تَ ِع ُد بـ
«عدم إهامل أحد» .نعت ّز بالعام  2019أيضاً ألنّنا بذلنا فيه جهودا ً طموح ًة إلصالح منظمتنا .ففي
عاملنا امل َشوب بعدم اليقني ،والتقلّب ،والرتا ُجع عن مبدأ تعددية األطراف ،وتباطؤ النمو ،وتفاقم
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عدم املساواة ،كان ال بد من إعادة النظر يف منوذج التنمية يف البلدان العربية ،ويف دور اإلسكوا،
ليصبح تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف منطقتنا بحلول عام  2030قريب املنال.
ومع إعادة ترتيب منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،ويف ظل االضطرابات املستمرة يف املنطقة،
كان ال بد من تقييم ذايت لعمل اإلسكوا ،ولنقاط قوتها والتفكري يف ُسبُل توظيفها للعمل بفعالية
أكرب .والتو ّجه االسرتاتيجي الجديد لإلسكوا ،الذي بدأ تنفيذه يف نهاية السنة ،يتيح هيكلية ونهجاً
جدي َدين للعمل من أجل االرتقاء بالدعم املق ّدم إىل الدول األعضاء ليك ت ُنجز ما وضعته من رؤى
إمنائية ،فتتق ّدم باتجاه أهداف التنمية املستدامة.
يقوم برنامج اإلسكوا املنقّح عىل نَهج «مجموعات العمل املرتابطة» ،الذي مبوجبه تتح ّمل
املجموعات جميعها مسؤولية جميع الربامج الفرعية؛ وليس عىل نَهج العمل ضمن شُ َعب منفصلة،
تتول كل شُ عبة مسؤولية برنامج فرعي مح ّدد .ونَهج مجموعات العمل املرتابطة
الذي مبوجبه ّ
يضمن الرتابط والتكامل يف عمل اإلسكوا ،ويحايك الطابع املتكامل لخطة عام .2030
ويتضمن برنامج اإلسكوا املنقّح الربامج الفرعية الستة املرتابطة واملتكاملة التالية:
تغي املناخ واستدامة املوارد الطبيعية.
ُّ 1.
2.السكان والعدالة بني الجنسني والتنمية الشاملة.
3.االزدهار االقتصادي املشرتك.
4.اإلحصاءات ومجتمع املعلومات والتكنولوجيا.
5.تنسيق العمل عىل خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة.
6.الحوكمة والوقاية من الرصاعات.
انطالقاً من اإلطار التوجيهي لخطة عام ُ ،2030ص ِّممت الهيكلية الجديدة بحيث تتيح العمل عىل
مواجهة أكرب العوائق التي قد تَ ُحول دون تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية.
وتش ّدد هذه الهيكلية عىل مبدأَين أساسيني ،هام عدم إهامل أحد ،والحد من عدم املساواة بني
الفئات االجتامعية وبني املناطق .وترمي هذه الهيكلية إىل دعم الدول األعضاء يف بناء مجتمعات
شاملة للجميع ومنيعة ومستقرة وسلم ّية ،مجتمعات تضمن حياة كرمية للجميع ومستقبالً أفضل
لألجيال املقبلة.
لهذا السبب ،اخرتنا موضوع املساواة موضوعاً رئيسياً لتقريرنا السنوي لعام  ،2019فهي الركيزة
األساسية لسالمة األمم ،وعدالة املجتمعات ،وشمول النمو واستدامته .ويف خض ّم جائحة كوفيد،19-
تربز اآلثار املد ّمرة لعدم املساواة بشكل صارخ .فعدم املساواة يف فرص الحصول عىل الرعاية الصحية
وس ُبل معيشتهم عىل
واملياه النظيفة والتغذية الكافية والحامية االجتامعية يع ّرض للخطر حياة البرش ُ
السواء .يف عام  ،2019أصدرنا تقريرا ً رئيسياً بعنوان إعادة التفكري يف الالمساواة يف البلدان العربية،
ركّزنا فيه عىل األبعاد غري املتعلقة بالدخل لالمساواة يف الصحة والتعليم والظروف املعيشية.
وحلّلنا دوافع عدم املساواة ضمن هذه املجاالت ،وال سيام تر ّدي الهياكل االقتصادية وسوء اإلدارة.
ٍ
بهدف
وهذا التقرير ليس إال واحدا ً من أنشطة عديدة اضطلعنا بها يف عام  ،2019مسرتشدين
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تصدير

هو تعزيز املساواة يف منطقتنا .هذه املنطقة املعروفة ،لألسف ،بأنها من أكرث املناطق المساوا ًة
يف العامل.
ختاماً ،أعدنا النظر يف ال َنهج الذي اتّبعناه يف إعداد تقاريرنا السنوية سابقاً .فارتأينا ،يف هذا التقرير،
أن نبتعد عن اللغة التقنية البحتة ،وأن نعتمد أسلوباً أكرث جاذبية وسالسة ،يك ال يكسب التقرير
اهتامم الزمالء املختصني فحسب ،بل اهتامم عموم الجمهور أيضاً .هدفنا هو إبراز الرتابط بني
يبي بوضوح الجهود الدؤوبة التي بذلتها اإلسكوا
جميع أو ُجه عملِنا ،وذلك من خالل رس ٍد سلس ّ
يف عام .2019

روال دشتي ،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة
واألمينة التنفيذية لإلسكوا
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اإلسكوا في سطور
تعمل اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) عىل تحقيق التنمية املستدامة والشاملة
للجميع يف املنطقة العربية .وهي الذراع اإلقليمي للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة،
واملنرب الذي ينقل صوت البلدان العربية إىل الساحة الدولية .ويف حني تختلف الدول الـ 18األعضاء
يف اإلسكوا يف بعض النواحي ،فهي تختزن تراثاً ثقافياً وتاريخياً ولغوياً مشرتكاً ،وأمامها تحديات
لعل أفضل طريقة ملواجهتها أو االستفادة منها هي العمل الجامعي
وفرص إمنائية مشرتكة ّ
املنسق واملتآزر.
َّ

اإلسكوا هي واحدة من خمس لجان إقليمية يف العامل ،مقا ّرها يف أديس أبابا وبانكوك وجنيف
وسانتياغو .وهذه اللجان هي منابر حكومية دولية تؤدي دورا ً فريدا ً من نوعه يف النهوض بالتكامل
اإلقليمي ،وإرساء القواعد واملعايري اإلقليمية ،وتبادل الخربات ،وتعزيز التعاون .وتتميز هذه اللجان
بدورها املهم يف تشجيع اتباع نَهج شامل يف تحقيق التنمية يف مناطقها ،ويف تحقيق توازنٍ بني
األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية للتنمية املستدامة يف دولها األعضاء.
وبفضل الصالحية املمنوحة لها للدعوة إىل االجتامعات ،تعمل اإلسكوا عىل االرتقاء بالحوار وتبادل
الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية ،وال ت ّدخر جهدا ً للنهوض بالتعاون بني املناطق
املعرفة عىل ُ
وتعزيز الرشاكات الف ّعالة بني بلدان الجنوب .ومن األولويات العليا لديها تنفيذ األطر السياسية
الدولية يف املنطقة العربية ،وعىل رأسها خطة عام  2030وأهداف التنمية املستدامة.
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كيف نعمل؟
يف مجال التنمية ،ومستعين ًة بالبحث والتحليل ،تربط اإلسكوا املعرفة بالسياسات .فهي ،مبوجب
الصالحية املمنوحة لها للدعوة إىل االجتامعات ،تجمع واضعي السياسات والباحثني والخرباء
والجهات املعنية ،وتز ّودهم باملعرفة سبيالً إىل الحوار الب ّناء والعمل املشرتك من أجل تحقيق
التنمية .وتؤ ّدي اإلسكوا أدوارا ً أربعة أساسية ،بوصفها:

صوت المنطقة
هي منرب إقليمي يتيح للدول األعضاء التداول ،والتنسيق ،وبناء التوافق ،والتوعية

مركز الفكر في المنطقة
هي منبع للبحوث املبتكرة الذي تدعم اإلسكوا من خالله جمع البيانات ذات الجودة وتحليلها،
لوضع سياسات تطلُّعية مرتكزة عىل األدلة

اإلسكوا يف سطور

بيت المشورة من أجل المنطقة
هي تق ّدم خدمات استشارية وفنيّة لدول املنطقة ،وتعمل عىل
بناء قدراتها ،وتدعمها يف اعتامد املعايري والسياسات

مصدر دعم للمنطقة في تحقيق خطة 2030
هي رشيكة للدول األعضاء ،تؤازرها لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
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عام في سطور:
محطات بارزة

كانون الثاين/يناير

 ،11-10بريوت

منتدى منظامت املجتمع املدين
تحضريا ً للقمة العربية التنموية
االقتصادية واالجتامعية

 ،25-24بريوت

املنتدى الربملاين حول خطة التنمية
املستدامة لعام  2030يف املنطقة
العربية

 ،30-29بريوت

شباط/فرباير

آذار/مارس

 ،7-6ديب ،اإلمارات
العربية املتحدة

 ،6-4بريوت

اجتامع الخرباء حول التقارير الوطنية
للتنمية الرقمية

 ،19-18بريوت

اجتامع فريق الخرباء حول الالمساواة
املتعددة األبعاد يف الدول العربية

 ،28-25بريوت

اللجنة اإلحصائية ،الدورة
الثالثة عرشة

ورشة العمل اإلقليمية األوىل حول
إصالح الحامية االجتامعية
يف البلدان العربية

إطالق بوابة اإلسكوا للبيانات

 ،28-27القاهرة

 ،30بريوت

االجتامع التشاوري اإلقليمي حول
البيئة واملوارد الطبيعية تحضريا ً
للمنتدى العريب للتنمية املستدامة
لعام 2019

االستثامر يف التكنولوجيا الخرضاء
وآلية الوصول إىل التمويل املستدام يف
املنطقة العربية

 ،6نيويورك

اإلعاقة باإلحصاءات  -حدث عىل
هامش دورة اللجنة
اإلحصائية الخمسني

 ،21-20بريوت

لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية،
الدورة الثانية

 ،22-21بريوت

االجتامع التشاوري اإلقليمي حول
تغي املناخ تحضريا ً للمنتدى العريب
ُّ
للتنمية املستدامة لعام 2019

 ،28-27بريوت

ورشة عمل حول تنمية القدرات
يف مجال تقدير التكلفة االقتصادية
للعنف ضد املرأة

نيسان/أبريل

 ،7-1اسطنبول ،تركيا

االجتامع اإلقليمي لتطوير مامثالت
القوة الرشائية

 ،8بريوت

اجتامع فريق الخرباء حول التمكني
والشمول واملساواة كمسارات للسالم
والتنمية املستدامة يف املنطقة العربية

 ،11-9بريوت

املنتدى العريب للتنمية املستدامة
2019

 ،18-17بريوت

اجتامع فريق الخرباء حول نُظُم
امللكية الفكرية يف املنطقة العربية
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عام يف سطور :محطات بارزة
أيار/مايو

 ،16-13القاهرة

ورشة عمل إقليمية تدريبية حول
إصالح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء

 ، 23بريوت

اجتامع حول القيادة من أجل التنقل
اآلمن يف املدن

حزيران/يونيو

متوز/يوليو

 ،16-15مراكش ،املغرب

 ،2-1تونس

ورشة عمل إقليمية ملناقشة إطار
مرصد اإلنفاق االجتامعي
يف الدول العربية

 ،4-2بريوت

اللجنة التنفيذية ،االجتامع السادس

 ،25-24بريوت

 ،25-24بريوت

لجنة الطاقة ،الدورة الثانية عرشة

 ،28-27بريوت
لجنة املوارد املائية،
الدورة الثالثة عرش

اجتامع رفيع املستوى حول مستقبل
التكامل االقتصادي العريب يف نظام
متغي
تجاري عاملي ّ

آب/أغسطس

 ،22-19بريوت

ورشة تدريبية حول استخدام إطار
رصد األمن الغذايئ يف الدول العربية

ورشة عمل إقليمية حول الحكومة
املفتوحة والتكنولوجيات البازغة يف
املنطقة العربية

 ،17-15القاهرة

ورشة عمل إقليمية حول إعداد اإلطار
العريب املشرتك لكفاءات الكوادر العليا
يف القطاع العام

 ،25-23تونس

ورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر
يف البلدان العربية

عمن
ّ ،31-30
ترشين األول/أكتوبر

عمن
ّ ،1

أيلول/سبتمرب

 ،6-5بريوت

ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات
حول تقدير التكلفة االقتصادية
للعنف ضد املرأة يف املنطقة العربية

 ،20-19بريوت

االجتامع اإلقليمي الثاين حول تعزيز
التخطيط اإلمنايئ الوطني املتكامل يف
املنطقة العربية

 ،30بريوت

اليوم الدويل للرتجمة  :2019يف
اللغات قوة

 ،30الرباط

اجتامع فريق الخرباء املعني بتقييم
بيانات التعداد العام للسكان يف
البلدان العربية

اجتامع فريق الخرباء حول األوضاع
املعيشية والتنمية يف األرض
الفلسطينية املحتلة يف ظل االحتالل:
العوامل املحددة ،واالنعكاسات،
واسرتاتيجيات الشعب الفلسطيني
للتكيُّف والصمود

 ،9-8بريوت

لجنة التنمية االجتامعية ،الدورة
الثانية عرشة

 ،11-10بريوت

ورشة عمل حول االستعراضات
الوطنية الطوعية يف املنطقة العربية

 ،16-15بريوت

ورشة عمل إقليمية حول ترسيع
تحقيق الهدف  5من أهداف التنمية
املستدامة باالعتامد عىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

عمن
ّ ،31-29

ورشة عمل حول إحصاءات اإلعاقة
يف املنطقة العربية :توسيع نطاق
التغطية بحيث ال يستثنى أحد

اجتامع فريق الخرباء حول نقل
التكنولوجيا الخرضاء وتكييفها
واستثامرها من أجل تنفيذ الهدف 12
من أهداف التنمية املستدامة

ترشين الثاين/نوفمرب

عمن
ّ ،24-23

اجتامع فريق الخرباء حول الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص حول
املوانئ

عمن
ّ ،27-26

لجنة املرأة ،الدورة التاسعة

عمن
ّ ،28

االجتامع الثاين لفريق اإلسكوا لخرباء
الوقود األحفوري

عمن
ّ ،28-27

اجتامع إقليمي حول تعزيز األمن
الغذايئ واملايئ يف املنطقة العربية

عمن
ّ ،28

اجتامع رفيع املستوى حول التقدم
املحرز يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل
بيجني بعد خمسة وعرشين عاماً

كانون األول /ديسمرب

 ،4-3القاهرة

املؤمتر اإلقليمي بشأن االتفاق العاملي
من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية :تنفيذ االتفاق وأثره عىل
السياسات يف املنطقة العربية

عمن
ّ ،9-8

لجنة السياسات التجارية يف الدول
األعضاء يف اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغريب آسيا ،الدورة األوىل

عمن
ّ ،10-9

لجنة النقل واللوجستيات،
الدورة العرشون

عمن
ّ ،12-11

لجنة متويل التنمية يف الدول األعضاء
يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية
لغريب آسيا ،الدورة األوىل

 ،16-15القاهرة

ورشة عمل حول عدم إهامل أحد:
تقييم وتحديد اإلعاقة كأداة لتحقيق
إدماج أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف البلدان العربية

عمن
ّ ،22-21

الدورة االستثنائية السادسة للجنة
االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا
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اإلسكوا في أرقام
املوظفون
موظفو اإلسكوا نسا ًء ورجاالً ()2019-2018
كانون األول/ديسمرب 2018
نساء157 :

كانون األول/ديسمرب 2019
نساء167 :

رجال202 :
رجال199 :

مناصب قيادية يف عام 2019

نساء

34%
66%
رجال
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اإلسكوا يف أرقام

الزوار
ترحب اإلسكوا بالعديد من الزوار يف مقرها يف بيت األمم املتحدة يف بريوت ،لبنان .ويف كل عام،
يزداد عدد من يقصدونها لحضور اجتامعات الخرباء واالجتامعات الحكومية ،واملناسبات الخاصة
واملنتديات الرفيعة املستوى ،أو الستشارة خربائها ومناقشة املسائل اإلمنائية معهم .ومن بني هؤالء
الزوار واضعو سياسات ،وباحثون ،ومنارصون من املجتمع املدين ،وطالب ،وغريهم من الجهات
الفاعلة يف مجال التنمية من مختلف أنحاء املنطقة والعامل.
يف عام  ،2019استقبلنا يف مبنى اإلسكوا  15,429زائرا ً ،مبعدل  1,200زيارة شهرياً ،يف زيادة بنسبة
 25يف املائة عن عام .2018

مجموع عدد
الزوار
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اإلسكوا بالصوت والصورة

مجال االتصال والتواصل خالل عام  .2019فقد حقّقت ،مقارن ًة
خطت اإلسكوا خطوات واسعة يف َ
بالعام السابق ،ارتفاعاً يزيد عن  50يف املائة يف معظم املؤرشات الكمية لحضورها بالقنوات
اإلعالمية التقليدية وعرب وسائل التواصل االجتامعي .وقد اعتمدنا نهجاً جديدا ً يف التواصل يركّز عىل
ويوسع
رسد اإلنجازات بطرق برصية ،مبا يتناسب مع اتجاهات استهالك املعلومات يف يومنا هذا ّ
أثر عملنا وحضورنا .لقد أنشأنا استوديو إلنتاج مواد مرئية ومقاطع فيديو وصور بيانية وفقرات
إعالنية قصرية رفيعة الجودة ،وإلجراء مقابالت مع منارصين ومسؤولني مؤث ّرين .وبحلول نهاية
العام ،ك ّنا قد أصدرنا حوايل  240مقطع فيديو.
َ
مجال التصوير
يحرتف موظفونا نقل رسائل اإلسكوا بشكل أفضل ،قدمنا لهم دورات تدريبية يف َ
يك
الفوتوغرايف ورسد القصص إلنتاج مادة إعالمية أكرث تأثريا ً حول أنشطتهم الفنية وإنجازاتهم .ويف
ربيع عام  ،2019رشعنا يف إصدار نرشتنا اإلخبارية األسبوعية باللغة العربية ،إىل جانب اللغة
اإلنكليزية ،ليبقى جمهورنا يف املنطقة مطّلعاً عىل آخر أخبارنا.
جهودنا هذه أ ّدت إىل إيصال صوت اإلسكوا بوضوح أكرب ،وإىل تقريبها من دولها األعضاء مبختلف
مكوناتها أكرث ،وذلك عن طريق وسائل اإلعالم التقليدية واألدوات االفرتاضية الشائعة داخل
املنطقة وخارجها.
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اإلسكوا بالصوت والصورة

اإلسكوا يف اإلعالم
يف عام  ،2019جاء ِذكر اإلسكوا يف املطبوعات (الصحف واملجالت) وعىل التلفزيون والراديو
 1,216مرة.
عىل مدار السنة ،واصلنا نقل صوت واحد متجانس عرب منصاتنا املختلفة عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،من خالل نرش رسائل موجزة ومتّسقة منتظمة باللغتني العربية واإلنكليزية .وارتفع
عدد متابعينا عىل تويرت بنسبة  45.3يف املائة حتى وصل إىل  10,000شخص ،وعىل فيسبوك بنسبة
 68.6يف املائة حتى وصل إىل  21,000شخص .ويف نيسان/أبريل  ،2019أنشأنا حساباً عىل إنستغرام
( ،)@unescwaنظرا ً إىل تزايد شعبية هذه املنصة يف صفوف الشباب يف العامل واملنطقة.

وسائل التواصل االجتماعي

فيسبوك
(كانون األول/ديسمرب )2019

 20,971متابع
 12,433متابع

تويرت

(كانون األول/ديسمرب )2019

(كانون األول/ديسمرب )2018

 10,028متابع
 6,900متابع

(كانون األول/ديسمرب )2018
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إ ّن ما نصبو إليه يف اإلسكوا هو أن ين َعم الجميع
يف املنطقة العربية بحقوق متساوية ،وأن
يعيشوا حياة كرمية؛ وأن تحقّق جميع البلدان
كل منها مثاره؛ وأن تتحقق التنمية
رخا ًء يقطف ّ
االقتصادية من دون إلحاق األذى بكوكبنا.
من هذا املنطلق ،نؤازر الدول العربية لتحقيق خططها اإلمنائية الوطنية وخطة عام .2030
ومع أ ّن الهدف  10من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بالحد من أوجه عدم املساواة،
يتناول تحديدا ً التفاوتات يف الفرص والدخل وتوازن القوى ،فإن العديد من األهداف األخرى تتناول
القضية عينها:
ال يعا َمل جميع الناس يف جميع أنحاء العامل باملستوى نفسه من االحرتام واالهتامم.
إزاء هذا الواقع ،أول قاعدة نج َهد يف اإلسكوا لتحقيقها هي ...
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عدم إهمال أحد

أي الجئ أو مرشد داخلياً أو مترضر من الحرب .أي شخص ذي
أي امرأة .أي فقري .أي مهاجرّ .
أي أحد.
إعاقةّ .
من املؤسف أ ّن املنطق َة العربية يشوبُها نقص يف املعرفة حول عدم املساواة بني املك ّونات املختلفة
للمجتمع ،داخل البلدان ويف ما بينها ،عىل الرغم من السياسات االجتامعية واالقتصادية املعلنة
ومن إدراج املساواة ضمن املقاصد يف الدساتري املختلفة .وهذا النقص يف املعرفة يسبّب قصورا ً كبريا ً
عىل مستوى تنفيذ السياسات يف املنطقة.
للتص ّدي لهذا القصور ،تعاونّا مع منتدى البحوث االقتصادية ،واسترشنا العديد من الخرباء يف مؤسسات
أكادميية كربى ،عىل مدى عامني ،من أجل "إعادة التفكري" يف "حقائق" الالمساواة يف املنطقة العربية.
ق ّررنا مقاربة القضية من خالل عدسات ال تقترص عىل الدخل ،أل ّن الالمساواة تطال أيضاً الصحة،
والتعليم ،والظروف املعيشية بشكل عام .وفوجئنا بأ ّن هذا ال َنهج املتعدد األبعاد مل يُستخدم من قبل
يف املنطقة.
وصدر تقريرنا املعنون "إعادة التفكري يف الالمساواة يف البلدان العربية" يف كانون األول/ديسمرب
ُ ،2019مثريا ً مناقشات حول سياسات املساواة يف املنطقة .فنأمل أن يحفّز تقريرنا هذا واضعي
السياسات إلعادة النظر يف السياسات الحالية ،وأن يضع يف متناولهم معرفة أكرث دقة لعدم املساواة
يسعهم االستعانة بها للتق ّدم يف عملهم.
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الالمساواة في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.انخفض متوسط منو الدخل الفردي يف البلدان ذات التنمية البرشية املنخفضة ،ال
سيام تلك املترضرة من الرصاعات ،مثل الجمهورية العربية السورية والسودان
واليمن.
مم كانت
2.تقلّصت الطبقة الوسطى بش ّدة ،حتى بلغت أقل من  40يف املائة ّ
عليه .ومن املرجح أن تكون معدالت الفقر قد تجاوزت  25يف املائة يف مرص
والعراق والجمهورية العربية السورية واليمن.
 31.43.يف املائة فقط من القوى العاملة يف املنطقة العربية هم مساهمون فعليون
يف نُظُم املعاشات التقاعدية للشيخوخة ومشمولون بها ،ما يعني أ ّن أكرث من
بأي حامية اجتامعية يف املستقبل.
ثلثي القوى العاملة لن ينعموا ّ
4.ال تتجاوز حصة املرأة يف فرص العمل بدوام كامل يف القطاع الخاص النظامي
نحو  15.4يف املائة يف املنطقة ،وهو ما يعادل نصف املتوسط العاملي تقريباً.
5.حققت املنطقة العربية مكاسب كبرية يف رأس املال البرشي ،اقرتنت عموماً
بتناقص يف أوجه الالمساواة يف ما حققته من نتائج.

اإلحصاءات الرسمية حول الفقر هي أيضاً شحيحة يف املنطقة العربية .يف عام  ،2019مل يق ّدم سوى
عدد قليل فقط من البلدان العربية تقارير منتظمة عن خطوط الفقر ،يف حني مل يقم بعض البلدان
بتقديم هذه التقارير عىل اإلطالق ،إذ إ ّن قياس الفقر بدقة عرب الزمن يتطلّب عادة موارد مالية
ظل النزاعات التي طال أمدها يف بعض البلدان ،بات من الصعب إصدار بيانات
كبرية .كذلك ،يف ّ
عن الفقر يف الوقت املناسب.
إذا ً ،كيف ميكن للمنطقة أن تحقّق الهدف  1من خطة عام  2030بشأن القضاء عىل الفقر ،بينام
نحن ال نزال نتخ ّبط يف قياسه؟ تلك هي القضية التي من أجلها قصد أعضاء فريقنا تونس ،حيث
الس ُبل التي من خاللها يقيسون الفقر ،وعىل
أطلعوا ممثيل أجهزة اإلحصاء الوطنية يف املنطقة عىل ُ
أسباب توفر البيانات أو عدم توفرها .وتناولوا أيضاً أساليب جديدة لقياس الفقر عىل نحو أدق
وأكرث كفاءة.
الحامية االجتامعية أداة بالغة األهمية يف مكافحة عدم املساواة .غري أنه رغم االعرتاف بأهميتها
عىل الصعيد العاملي ،ال تزال املناقشات جارية حول كيفية توفريها .فتوفريها يتطلّب عملية معقّدة،
ٍ
تحديات تختلف بني بلد وآخر ،ما يجعل من الصعب تحديد نهج واحد "صحيح"
تنطوي عىل
لتحقيقها .لننظر يف ال َنهج القائم عىل تقديم املساعدات االجتامعية السخية ،مثالً .من ناحية ،ميكن

عدم إهامل أحد

لهذه املساعدات التخفيف من حدة الفقر ،وضامن حد أدىن من مق ّومات البقاء للجميع .ولكن،
من ناحية ثانية ،ميكن أن يكون تقديم املساعدات مجر َد هدر للموارد ما مل يكن مصمامً بحيث
يستهدف أولئك الذين هم يف حاجة إليها.
يف ترشين األول/أكتوبر ،أصدرنا تقريرا ً عن إصالح نُظُم الحامية االجتامعية يف البلدان العربية ،بيّنا
فيه اإلصالحات الكبرية واملتنوعة يف مجال الحامية االجتامعية التي قامت بها مختلف البلدان يف
جميع أنحاء املنطقة .وسلّطنا فيه الضوء عىل خيارات السياسة العامة ،واملفاضالت والتحديات،
وذلك بهدف تزويد الحكومات باملعرفة الالزمة التخاذ خيارات أفضل.

الحماية االجتماعية في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.يعمل عد ٌد من الحكومات العربية عىل إصالح نُظُم الحامية االجتامعية ،وعىل
توسيع نطاق تغطية برامج التأمني االجتامعي والصحي القامئة عىل االشرتاكات،
وعىل الحد من تجزئتها وتحسني استدامتها املالية .وتحقيقاً لهذه الغاية ،تقوم
هذه الحكومات بوضع خطط محددة جديدة لفئات معينة ،وبتوفري املعاشات
التقاعدية وتقدميات التأمني الصحي ضمن ُحزم ،وبدعم االشرتاكات بشكل
مسته َدف ،وبتنفيذ إصالحات معيارية مثل رفع سن التقاعد.
2.يف مجال الحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات ،تعمل الحكومات عىل
تخفيض اإلعانات الشاملة أو إلغائها ،واالنتقال إىل تقديم مساعدة أكرث استهدافاً
(عاد ًة ما تكون يف شكل تحويالت نقدية) و/أو تقديم خدمات الرعاية الصحية.
3.يستدعي الطابع املعقّد ل ُنظُم الحامية االجتامعية وضع آليات ذكية لإلدارة
تضمن التنسيق والتعاون بني مختلف الوزارات والجهات الفاعلة األخرى.
وتعمل حكومات عربية عديدة بالفعل عىل ضامن التكامل ما بني السجالت
االجتامعية ونُظُم املعلومات اإلدارية لتحسني التعاون بني املؤسسات الحكومية.
4.ينبغي إدراج نُظُم الحامية االجتامعية يف إطار السياسات االجتامعية املختلفة
كتلك املتعلقة بالعمل ،والتعليم ،وتخفيف حدة الفقر ،والتنمية الريفية
والحرضية ،والخدمات االجتامعية عموماً ،وذلك لتعزيز أوجه التآزر بني تلك
ال ُنظُم والسياسات والح ّد من آثارها السلبية املحتملة عىل بعضها البعض.
5.لتتّسم نُظُم الحامية االجتامعية باإلنصاف واملوثوقية ،ال بد من إجراء حوار
اجتامعي واسع النطاق بشأنها.
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عىل مدى العقود القليلة املاضية ،شهدت املنطقة العربية تحسناً كبريا ً بحسب مؤرشات التنمية
الرئيسية .غري أ ّن املجتمعات مل تعت ِنق بعد مبادئ العدالة االجتامعية بشكل كامل ،أي الحقوق
واإلنصاف واملساواة واملشاركة .ويظهر هذا القصور يف تزايد أوجه الالمساواة االجتامعية واالقتصادية
بني البلدان وداخلها .عىل سبيل املثال ،ال تزال البطالة بني الشباب يف املنطقة العربية ،حيث تبلغ
 26يف املائة ،هي األعىل يف العامل .وال تزال ندرة فرص العمل الالئق تلقي بالكثريين عىل طريق
الهجرة ،أو تدفعهم إىل وظائف رديئة النوعية بالكاد توفّر لهم أي حامية اجتامعية ،هذا إن وفّرتها.
ظل هذا القصور املتعدد النواحي ،كان ال بد من إعادة التفكري يف منوذج التنمية يف املنطقة
يف ّ
العربية .لذلك ،أنشأنا مجموعة من املنتَجات املعرفية وأدوات بناء القدرات ،ملساعدة الحكومات
عىل تعميم مراعاة العدالة االجتامعية يف سياساتها وعىل تصميم سياسات محورها املساواة.
كانت تونس من أوائل البلدان التي أعربت عن حاج ٍة إىل إصالح خططها اإلمنائية باالستعانة بنهجنا
الجديد .وبالفعل ،نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لتعميق فهم الالمساواة وقياس
دوافعها يف البلد ،ولتعزيز قدرة الحكومة عىل وضع سياسات محورها املساواة.
وقد ت ّوج هذا العمل التعاوين يف ترشين األول/أكتوبر  ،2019عندما عقدنا اجتامعاً رفيع املستوى
لكبار املسؤولني يف تونس ،بهدف اعتامد خارطة طريق يسرتشدون بها يف تصميم السياسات
املنشودة .وقد حفّز الزخم الذي نشأ يف تونس بلداناً أخرى ،مثل السودان ودولة فلسطني ومرص
واليمن ،عىل طلب دع ِمنا لتنفيذ إصالحات مامثلة يف خططها اإلمنائية.
يف كانون األول/ديسمرب ،أطلقنا أيضاً "مرصد اإلنفاق االجتامعي للدول العربية :أداة لدعم
إصالح امليزانية والسياسات املالية" .والهدف من املرصد مساعدة الحكومات عىل توجيه نفقاتها
االجتامعية بشكل أفضل ،للوصول إىل أكرث الفئات تع ّرضاً للخطر وللنهوض بالعدالة االجتامعية.
وتتيح هذه األداة للسلطات املالية آلي ًة لرصد اإلنفاق االجتامعي العام وتعديل خياراته ،من أجل
تحقيق أولويات التنمية االجتامعية وما يتعلق بها من أهداف التنمية املستدامة.
لقد ط ّورنا "املرصد" بنا ًء عىل نتائج سلسلة من أوراق العمل واملنشورات التي أصدرناها حول
السياسات املالية للدول العربية ،ونظمنا عدة ورش عمل مع ممثيل الدول من أجل وضع اللمسات
األخرية عىل عنارصه .ونحن اآلن نعمل عىل تنقيحه ،بحيث يناسب مع االحتياجات املح ّددة للعديد
من البلدان ،مبا يف ذلك األردن وتونس ودولة فلسطني والكويت.
وال يقترص اهتاممنا عىل عموم السكان الذين يعانون من عدم املساواة ،إذ إننا كثريا ً ما نكافح من
أجل ضامن احرتام فئات دميغرافية مح َّددة ومنحها نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها اآلخرون.
أي منها بقدر ما نركز عىل ...
فئات عديدة ال نركّز عىل ّ
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النساء

أل ّن الهدف  5من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بتحقيق املساواة بني الجنسني ،ال يزال بعي َد
املنال يف بلدان املنطقة ،عىل الرغم من التق ّدم املح َرز.
وألنّه حتى يف كنف النظام الذي من املفرتض أن يكون مسؤوالً عن ضامن العدالة وتحقيقها ،أي
القانون ،ال تُعا َمل املرأة مبساواة وال بإنصاف .بل إ ّن العديد من الحواجز التي تحول دون تحقيق
املرأة لكامل إمكاناتها مك ّرس ٌة يف الدساتري وقوانني العمل وقوانني العقوبات وقوانني األحوال
الشخصية واملعايري االجتامعية يف بلدان املنطقة .وحتى يومنا هذا ،مل توضع يف بعضها الترشيعات
الالزمة بشأن قضايا مثل العنف األرسي ،واالغتصاب الزوجي ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،
وزواج األطفال.
يُسعدنا أننا يف كانون األول/ديسمرب  2019أطلقنا التقرير حول العدالة واملساواة بني الجنسني أمام
القانون :تحليل التقدم والتحديات يف املنطقة العربية ،الذي ساهمنا يف إعداده إىل جانب برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،وصندوق األمم
املتحدة للسكان .والتقرير ،الذي جاء تتويجاً ألربع سنوات من التعاون الوثيق ،يتّسم بعمق غري
مسبوق .فهو يبحث يف األمناط واالتجاهات السائدة يف جميع أنحاء املنطقة ،ومنها مثالً أ ّن أياً من
البلدان الـ 18املشمولة بالدراسة مل يضع لغاية اليوم قانوناً ملكافحة االغتصاب الزوجي.
وتقرير العدالة واملساواة بني الجنسني أمام القانون يتضمن تقريرا ً فرعياً محددا ً لكل بلد ،فيه
تحليل لجميع القوانني والترشيعات املتعلقة بصحة املرأة ورفاهها وأمنها .وهو مل ِ
يعط الدول
األعضاء صورة واضحة ومؤث ِّرة برصياً عن الثغرات القانونية التي تشوبها فحسب ،بل أتاح لها أيضاً
معرفة كيف استطاعت ٌ
دول أخرى يف املنطقة ،تحاكيها من حيث الخصائص الثقافية ،معالج َة
نفسها بغريها ،ونحن نبني أحياناً عىل روح
تضارب القوانني وانعدام املساواة .فالدول كثريا ً ما تقارن َ
املنافسة هذه لحثّها عىل العمل.
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العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.ما ال يقل عن  11دولة عربية ال تزال قارصة عن منح املساواة للمرأة من خالل
إعطائها الحق يف نقل جنسيتها إىل أطفالها.
2.تشارك النساء بشكل رئييس يف االقتصاد غري النظامي ،حيث ال تط َّبق قوانني
العمل بشكل عام وتغيب آليات االنتصاف.
3.يف حني توجد قوانني ضد العنف الجنيس يف معظم الدول العربية ،ال يوجد سوى
عدد قليل من األطر القانونية الوطنية أو آليات املساءلة الوطنية الرامية إىل
محاسبة مرتكبي العنف القائم عىل نوع الجنس أثناء الرصاعات.
4.تشمل اإلصالحات األخرية التي طالت القوانني الجنائية يف دول عربية عديدة
إلغاء قوانني الزواج من املغتصب؛ وإلغاء القوانني التي تسمح بتخفيف عقوبة
قاتل النساء؛ وس ّن قوانني تحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال؛
وتعزيز قوانني مكافحة االت ّجار باملرأة.
5.يُعزى انخفاض مشاركة املرأة يف السلك القضايئ يف الدول العربية إىل عوامل
لعل أ ّولها ضعف االلتزامات باملساواة بني الجنسني يف الترشيعات
ع ّدةّ ،
وتدن مستويات الشفافية يف التعيينات؛
والسياسات؛ والفكر الديني املحافظ؛ ّ
وأعباء الرعاية غري املدفوعة األجر والعمل املنزيل امللقاة عىل املرأة؛ ورسوخ
القوالب النمطية املتعلقة باملرأة؛ وتجزؤ الدعم املق ّدم من اآلليات الوطنية
للمرأة واملجتمع املدين.

ويف أرياف املنطقة العربية ،ال تزال املرأة تعاين من نقص يف الفرص والتعليم يضعها يف حال ٍة من
عمن يو َمي
الحرمان االقتصادي .ويف تونس العاصمة ،يو َمي  22و 23ترشين األول/أكتوبر ،ويف َّ
 20و 21ترشين الثاين/نوفمرب ،ركّزنا جهودنا عىل متكني املرأة يف األرياف ،من خالل تنظيم ورش
عمل وطنية تحت عنوان "متكني املرأة وتنمية ريادة األعامل يف السياق الريفي :دور الطاقة
املتجددة" .وأتاحت ورش العمل هذه تبادل خربات النساء يف ريادة األعامل ومبادراته ّن ،بني
مختلف املنظامت واألفراد الذين توفرت لهم الفرصة للمشاركة يف الحوار والتعلّم.
بالطبع ،املرأة الريفية ليست الوحيدة املستفيدة من االطالع عىل مزيد من املعلومات حول االبتكار
وريادة األعامل ،إذ إ ّن املستفيدين هم النساء والشباب بشكل عام .فعدم مشاركة النساء والشباب
رض بالتنمية االجتامعية واالقتصادية للبلدان العربية؛ غري أ ّن التكنولوجيات
يف القوى العاملة ي ّ
الجديدة والتح ّوالت الكربى التي تطال االقتصادات بدأت بتغيري هذا املشهد .وما برحت مفاهيم
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جديدة للتشغيل والعمل تنشأ باستمرار ،مولّد ًة معها فرصاً جديدة للنساء والشباب .وصحيح أ ّن
أعداد رواد األعامل من النساء والشباب آخذة يف االزدياد يف املنطقة ،غري أ ّن تحديات عديدة ال
تزال قامئة .ولهذا السبب ،أصدرنا يف آب/أغسطس  2019تقريرا ً حول االبتكار وريادة األعامل:
الفرص والتحديات أمام الشباب والنساء يف املنطقة العربية ،بهدف إطالع الجهات املعنية عىل
املشهد القائم ،ومساعدتها للتق ّدم باتجاه الهدف  8من أهداف التنمية املستدامة املتعلّق بالعمل
الالئق والنمو االقتصادي.

التشغيل واالبتكار في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.بلغت نسبة بطالة الشباب  30يف املائة تقريباً يف املنطقة العربية؛ وهي األعىل
يف العامل ،وتتجاوز إجاميل مع ّدل البطالة بثالثة إىل أربعة أضعاف .وتطال البطالة
بشكل خاص املتعلّمني من الشباب والشابات.
2.معدل مشاركة املرأة العربية يف القوى العاملة هو األدىن يف العامل؛ وقد بلغ هذا
املع ّدل  20.9يف املائة يف عام  ،2017أي أدىن بـ 3.5مرات من معدل مشاركة
تحسناً ال يُذكَر مقارن ًة مبا كان عليه عام  ،2000حينام بلغ 19.7
الرجل وما ميثّل ّ
يف املائة.
3.القدرة التنافسية للبلدان العربية منخفضة بشكل عام ،وقصورها واضح يف
مجاالت االبتكار ،والجهوزية التكنولوجية ،وجودة التعليم العايل
والتدريب ونتائجهام.
4.ال تزال بيئة األعامل يف املنطقة العربية سيئة ،فقد شهدت منذ عام  2011إما
ركودا ً وإما تدهورا ً يف معظم البلدان.
5.إ ّن نُ ُهج االبتكار الشامل الجديدة ،املرتكزة عىل االبتكار القاعدي واالبتكار
املنارص للفقراء واالبتكار االجتامعي ،تؤدي دورا ً أساسياً يف تحقيق التنمية
املستدامة ،وتز ّود رواد األعامل يف املنطقة العربية ،شباباً ونسا ًء ،بإمكانات
ضخمة .وينبغي للحكومات واملستثمرين تشجيع هذه األنواع من االبتكار يف
مختلف املجاالت.

عمن ،يف  28ترشين الثاين/نوفمرب ،نظّمنا حدثاً مهامً آخر دعامً للعمل من أجل حقوق املرأة،
ويف َّ
وكان ذلك استعراضاً إقليمياً رفيع املستوى للتقدم املحرز يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني لعام
 ،1995وهام امل َ ْعلَامن البارزان اللذان تستعني بهام الدول يف جميع أنحاء العامل يف جهودها الرامية
إىل تحقيق املساواة بني الجنسني.
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وهذا االستعراض الذي شاركت فيه الجهات املعنية كلّها ،مبا يف ذلك اآلليات الوطنية للمرأة
ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،ش ّجع الدول عىل اإلبالغ عن
تق ّدمها ــ يف مجاالت مثل التعليم والصحة واملشاركة السياسية والتمكني االقتصادي ومكافحة
العنف ضد املرأة ــ وعن قصورها ،كام ش ّجعها عىل مواصلة العمل بكل منهجية وتصميم .وقد
برزت هذه العنارص يف اإلعالن العريب حول التقدم املحرز يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد
خمسة وعرشين عاماً ،الذي اعتمده املشاركون كوثيقة ختامية للحدث ،والذي جرى تقدميه إىل
الدورة الرابعة والستني للجنة الدولية املعنية بوضع املرأة واملعقودة يف نيويورك يف آذار/مارس
 2020بوصفه موقفاً مو ّحدا ً للدول العربية.
نحن نعمل بج ّد أيضاً ملساعدة فئة سكانية أخرى ،هي ...

املهاجرون
بصفتنا لجنة اقتصادية واجتامعية لألمم املتحدة ،نحن عىل ثقة بأن املهاجرين يؤدون دورا ً
حيوياً يف تحقيق الوئام بني األمم والثقافات ،ويف النهوض بالتنمية يف بلدانهم األصلية والبلدان
التي يقصدونها.
من املؤسف أن نَهج إدارة الهجرة يف الدول
العربية ويف جميع أنحاء العامل مج ّزأ إىل حد ما،
ما يضعف القدرة عىل االستفادة من الهجرة،
ويع ِّرض املهاجرين ملخاطر شديدة .وملعالجة
هذه املسألة ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم
املتحدة االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة
واملنظمة والنظامية ،املعروف باتفاق مراكش
بشأن الهجرة ،وهو أول اتفاق شامل بشأن
إدارة الهجرة.

عدم إهامل أحد

اتفاق مراكش بشأن الهجرة :أهداف مختارة
الهدف  :1جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القامئة عىل
األدلة.
الهدف  :3تقديم معلومات دقيقة يف حني وقتها يف جميع مراحل الهجرة.
الهدف  :16متكني املهاجرين واملجتمعات من تحقيق االندماج والتامسك االجتامعي
الكاملني.
الهدف  :19خلق ظروف تساعد املهاجرين واملغرتبني عىل املساهمة الكاملة يف
التنمية املستدامة يف جميع البلدان.
الهدف  :20تشجيع إرسال التحويالت املالية بوسائل أرسع وأكرث أماناً وأقل كلفة،
وتيسري االندماج املايل للمهاجرين.
الهدف  :23تعزيز التعاون الدويل والرشاكات العاملية تحقيقاً للهجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية.
ميكن االطالع عىل القامئة بأكملها يف نص االتفاق ()A/RES/73/195

يف كانون األول/ديسمرب  ،2019أصدرنا تقريرا ً عن حالة الهجرة يف املنطقة يف ضوء أهداف اتفاق
مراكش بشأن الهجرة .وشاركنا يف تنظيم مؤمتر إقليمي يف القاهرة ،بهدف تبادل النتائج التي توصلنا
إليها مع واضعي السياسات ،وزيادة الوعي بهذه املسألة ،وتحديد مستوى تنفيذ أهداف االتفاق
لغاية اآلن .حرض املؤمتر ممثلون عن  16دولة عربية ،وأكدوا من جديد التزامهم مبواصلة العمل
من أجل تحقيق تلك األهداف.

29

30

الهجرة في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.يف عام  ،2018استضافت املنطقة العربية  3.7مليون الجئ مسجلني لدى
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،بينهم أكرث من مليوين الجئ
سوري .ويف العام نفسه ،كانت املنطقة تأوي أيضاً  5.4ماليني الجئ فلسطيني
مسجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الرشق األدىن.
2.يف عام  ،2018كان شخصان من أصل كل خمسة أشخاص مص ّنفني الجئني من
ِقبل املف ّوضية من املنطقة العربية .ومن بني الـ 8.7مليون الجئ عريب ،كان
 6.5مليون الجئ من الجمهورية العربية السورية وحدها.
3.أ ّدت الرصاعات والضغوط البيئية إىل نزوح أكرث من  15مليون شخص
داخل بلدانهم ،ال سيام يف الجمهورية العربية السورية والسودان والصومال
والعراق واليمن.
4.تبلغ هجرة اليد العاملة أعىل مستوياتها يف جميع أنحاء املنطقة العربية .ففي
عام  ،2017كانت املنطقة العربية مكان عمل  24مليون مهاجر تقريباً ،أي
نحو  15يف املائة من جميع العامل املهاجرين يف العامل.
5.تشكل النساء نحو نصف السكان املهاجرين يف بلدان املرشق والبلدان العربية
األقل منوا ً ،مقابل  35يف املائة فقط يف بلدان املغرب العريب و 28يف املائة يف
دول مجلس التعاون الخليجي.

أحياناً ،يسلك اإلنسان طريق الهجرة مدفوعاً بهدف وحيد ،هو البحث عن فرص اقتصادية أفضل؛
وأحياناً أخرى ،يهاجر الناس ألنهم ...

عدم إهامل أحد

مقيمون يف مناطق وبلدان محتلّة أو مترضرة
من الحروب ،أو نازحون داخلياً
يف اإلسكوا ،ال ن ّدخر جهدا ً لحامية الالجئني والنازحني داخلياً ،والهدف  16من
أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية هو
عمن ،يو َمي
أحد املبادئ الرئيسية التي نسرتشد بها يف عملنا .فقد نظّمنا يف َّ
 30أيلول/سبتمرب و 1ترشين األول/أكتوبر ،اجتامعاً لفريق الخرباء بشأن
الظروف املعيشية والتنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة يف ظل
االحتالل اإلرسائييل ،احتالل عسكري ال يزال األطول مد ًة
يف العامل .يف هذا االجتامع ،التقى أكادمييون وصحفيون
وخرباء من منظامت دولية وغري حكومية من جميع
أنحاء العامل ،لتقييم تداعيات االحتالل اإلرسائييل.
لقد كانت ألكرث من  52عاماً من االحتالل،
يف الواقع ،آثار ج ّمة عىل املجتمع
واالقتصاد والبيئة ،آثار متعددة األوجه
واألبعاد ومتوا َرثة من جيلٍ إىل آخر .وحقوق الفلسطينيني ما برحت تُنتهك مرارا ً وتكرارا ً ،وعىل
نطاق واسع .ففي عام  ،2019كان أكرث من  2.5مليون فلسطيني مقيمني يف ظل االحتالل بحاجة
إىل مساعدة إنسانية ،وكان شخص من أصل ثالثة يعاين من انعدام األمن الغذايئ ( 68يف املائة يف
غزة) ،وأكرث من  29يف املائة من الفلسطينيني ( 53يف املائة يف غزة) كانوا يعيشون تحت خط الفقر.
يف اإلسكوا ،نواصل رصد السياسات والتدابري اإلرسائيلية املؤذية للشعب الفلسطيني ،ونواصل
تحليلها وتقديم تقارير بشأنها .وكان اجتامع فريق الخرباء خطو ًة إىل األمام يف فهم وتحديد األثر
الطويل األجل للسياسات واملامرسات اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني ،إذ إ ّن اجتامعات كهذا تخدم
غرضَ ني .األول هو زيادة الوعي بآثار االحتالل اإلرسائييل واملساعدة عىل ابتكار نُ ُهج خارجة عن
أي تدابري
املألوف للتخفيف من حدة هذه اآلثار والتكيُّف معها .أما الثاين ،فهو اإلضاءة عىل أ ّن ّ
أو سياسات تخفيفية لن تكون بديالً عن إنهاء االحتالل وضامن تحقيق العدالة وإعامل حقوق
اإلنسان بالكامل.
والعراق بل ٌد آخر يعاين من بعض تداعيات الرصاع ،ويف الوقت ذاته هو سائ ٌر عىل طريق
التعايف ،فالالجئون الذين رحلوا عنه بدأوا بالعودة إليه .لكن ال تزال إعادة إدماج هؤالء
الالجئني يف ديارهم غري سهلة ،إذ تحول دونها تحديات يف مجاالت القدرات والتخطيط
والتمويل .ولذلك ،وضعت الحكومة العراقية "برنامجاً تجريبياً إلعادة تأهيل املناطق
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املح ّررة" .ويف اإلسكوا ،نظّمنا سلسلة من ورش العمل املتعلّقة بالتقييم املؤسيس،
للمساهمة يف تحديد الثغرات الرئيسية يف القدرات ويف وضع وتنفيذ برامج تدريبية،
وذلك من أجل إعادة بناء القدرات املؤسسية وتحسني أداء مؤسسات الدولة املترضرة
من الرصاع.
ويف  2و 3أيار/مايو يف بريوت ،ومن  6إىل  8ترشين األول/أكتوبر يف أربيل (العراق) ،استضفنا
ورشتي العمل الثانية والثالثة من سلسلة ورش العمل ،وخصصناها ملنطقة الحمدانية يف محافظة
نينوى .حرض ورشتَي العمل عدد كبري من املسؤولني العراقيني التابعني ملؤسسات عامة محلية،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ووزارة التخطيط العراقية.
يف اإلسكوا ،نحن نشارك أيضاً يف تخطيط وتطوير برامج كاملة تهدف إىل املساعدة يف إعادة تأهيل
البلدان املنكوبة بالحروب وتعافيها .فقد أنشئ برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا يف عام
 ،2012وكان يف السنوات السبع األوىل بعد إنشائه ،أي يف املرحلة األوىل من عمله ،مبثابة منص ٍة
ميكن من خاللها للسوريني أن يتحاوروا بشأن قضايا تقنية ،وأن يفكّروا معاً يف مستقبل بلدهم يف
خض ّم الرصاع ويف أعقابه.
ومنذ االنتقال إىل مرحلته الثانية يف عام  ،2019يهدف برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا إىل
ضامن أن يكون زما ُم العمل املن َجز خالل املرحلة األوىل يف أيدي طَيف واسع من السوريني ،وأن
تغي مالمح الواقع داخل الجمهورية العربية السورية .ويعمل
يحافظ هذا العمل عىل أهميته رغم ُّ
الربنامج أيضاً عىل ترجمة العمل املن َجز خالل املرحلة األوىل ،والذي يهيمن عليه الطابع النظري ،إىل
أدوات ملموسة ميكن االستعانة بها لتوجيه عمليتَي التعايف وإعادة اإلعامر والتأثري فيهام .والعمل
لكل من ليبيا واليمن.
جا ٍر عىل وضع برامج مامثلة ّ
طيلة عام  ،2019مضينا قدماً يف تنفيذ مرشوعنا املتعلق بالحوار االجتامعي واالقتصادي الليبي ،الذي
يرمي إىل توفري منرب للّيبيني للعمل معاً عىل صياغة رؤية لتحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية
يف بلدهم ،وعىل وضع خيار ٍ
ات عىل مستوى السياسيات لتحقيق هذه الرؤية .تعاقدنا مع خرباء
ليبيني إلعداد در ٍ
اسات ميكن أن تكون أساساً للعمل املتعلق باالقتصاد واملجتمع والحكم يف ليبيا،
ثم اسرتشدنا بنتائجها للتحضري لجلسات الحوار الح ّية التي ستُعقد يف عام .2020
ومل تنحرص الرصاعات يف البلدان املذكورة أعاله ،بل عانت املنطقة أيضً ا من رصاعات أخرى ،وأل ّن
بعض املخاطر تظهر قبل نشوبها وأثناءها وبعدها ،يجب أن يكون واضعو السياسات والجهات
املعنية قادرين عىل التنبّؤ بهذه املخاطر والتهيّؤ لها ،فمن شأنها أن تجعل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة يف بلدان املنطقة بحلول عام  2030مه ّمة عسرية.
آخذين ذلك يف االعتبار ،استضفنا اجتامعاً حول "وضع إطار لتقييم املخاطر يف املنطقة العربية"
يف بريوت يف  21ترشين األول/أكتوبر ،حرضه خرباء وصانعو قرارات يف مجاالت مثل الحوكمة،
وتغي املناخ ،والسياسة ،واألمن .ونحن نأمل أن عملنا هذا يصب يف تهيئة دولنا األعضاء
واالقتصادُّ ،
لدرء الرصاعات قدر اإلمكان.
وأخريا ً ،نحن نعمل عىل حامية حقوق ...

عدم إهامل أحد

األشخاص ذوي اإلعاقة
ألنهم ،منذ فرتة طويلة جدا ً ،مه َملون يف املنطقة العربية .وألنهم ال يزالون يناضلون للقضاء عىل
التمييز ضدهم ،ويواجهون التحديات والصعوبات يف سعيهم للحصول عىل الخدمات العامة ،مثل
النقل والتعليم.
غري أ ّن ما يدعو للتفاؤل هو أ ّن البلدان العربية ملتزمة بشكل متزايد بضامن إدماجهم ،وهو ما
يتجىل من خالل توقيعها عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزامها بها ،ومن خالل
صياغتها لالسرتاتيجيات والقوانني يف بعض الحاالت لضامن إحراز تقدم نحو إدماجهم.
وما برحنا نبذل جهودا ً حثيثة ملساعدة دولنا
األعضاء يف إعامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وتلبية احتياجاتهم .ففي عام  ،2019نرشنا
ورقتني فنيتني حول العقبات املاثلة أمام تنفيذ
املادتني  19و 33من االتفاقية ،وحول إمكانيات تطبيقهام يف
املنطقة العربية .وتتعلّق املادة  19بتوفري الرعاية لألشخاص ذوي
املستقل وقدرتهم عىل ذلك ،بينام
ّ
اإلعاقة خارج املؤسسات ،وبحقهم يف العيش
تتعلق املادة  33بالرتتيبات املؤسسية الالزم تنفيذها لضامن تنفيذ االتفاقية.
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والمنطقة العربية :خمس حقائق
1.تؤكد املادة  19من االتفاقية عىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العيش املستقل
واإلدماج يف مجتمعاتهم املحلية ،وتنص عىل عدم إجبارهم عىل العيش لفرتات
طويلة يف مؤسسات اإليواء ،وهو ما يؤدي يف العادة إىل إقصائهم عن املجتمع.
2.تنص املادة  33من االتفاقية عىل إنشاء آليات تنسيق وطنية داخل الحكومة
لتيسري تنفيذ االتفاقية ،وتؤكد عىل أهمية مشاركة املجتمع املدين ،ال سيام
األشخاص ذوو اإلعاقة واملنظامت التي متثلهم ،يف عملية الرصد.
3.تض ّم مؤسسات اإليواء يف املنطقة عددا ً كبريا ً من األشخاص ذوي اإلعاقة ،فض ًال
عن العديد من األطفال ألهل مطلّقني ،ومن األطفال القادمني من عائالت فيها
أكرث من شخص واحد ذي إعاقة ،ومن األيتام ،واألطفال ذوي اإلعاقات املتعددة.
4.وفقاً ملقابالت أُجريت يف  19مؤسسة ،فإن أغلبية األشخاص ذوي اإلعاقة
املقيمني يف هذه املؤسسات هم من األ ّميني .وقد بلغ عدد الذين تلقوا تعليامً
رسمياً خارجها أقل من  5يف املائة من مجموع املقيمني فيها.
5.يف  10مؤسسات من أصل املؤسسات الـ ،19توقّع املوظفون أن يبقى األشخاص
ذوو اإلعاقة مقيمني فيها بشكل دائم ،مشريين إىل أ ّن الوصم االجتامعي هو
العائق الرئييس الذي يحول دون اندماجهم يف املجتمع .إالّ أ ّن األشخاص ذوي
اإلعاقة يرون أ ّن انعدام فرص العمل والتعليم هو العقبة الرئيسية التي تحول
دون استقالليتهم.

يف  14و 15كانون األول/ديسمرب ،استضفنا يف القاهرة االجتامع الرابع لفريق الخرباء العامل بني
الدورات املعني باإلعاقة ،الذي حرضه خرباء من الدول األعضاء الـ 18لإلسكوا .وأوصت لجنة
التنمية االجتامعية يف اإلسكوا بإنشاء هذه الشبكة يف عام  ،2016ليتس ّنى لهؤالء الخرباء تبادل
املعرفة ودعم التعاون بني الحكومات .وخالل السنوات األربع املاضية ،أصبح فريق الخرباء منصة
مستمرة وموثوقة لتبادل اآلراء والتعلّم الجامعي.
بوصفنا لجن ًة اقتصادية واجتامعية ،نعمل أيضاً عىل قضايا غري العدالة االجتامعية .فنحن نعمل
عىل إيجاد حلول للتصدي للتحديات االقتصادية واالستفادة من الفرص املتاحة .وبوصفنا لجن ًة
إقليمية ،نسعى إىل ضامن أن تصبح منطقتنا ...
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أكثر تكامالً وأوسع معرفة
تكامل بني دول تجمعها لغة واحدة ،وثقافة وقيم مشرتكة ،وتاريخ وأهداف متقاطعة.
ٌ
يف املنطقة
مجموعة دو ٍل لن يعود عليها املزيد من التكامل والتعاون إال بالفائدة.
نحن نسعى جاهدين لتعزيز معرفة دولنا األعضاء باألدوات والفرص املتاحة يف املشهد االجتامعي
واالقتصادي املحيل والتي ميكن االستعانة بها لتحقيق هذا التكامل :من التحول الرقمي
والتكنولوجيات الجديدة ،إىل إحصاءات النقل وحوكمة اإلنرتنت.

يف املقام األول ،نحن نعمل بواسطة املعلومات والبيانات .نقوم بتجميع املعلومات وإنتاجها ونرشها
وتعميمها وتسهيل تبادلها بني جميع الجهات املعنية .وكلّام استطعنا تزويد الجهات املعنية ــ
الحكومات ومنظامت املجتمع املدين والرشكات الخاصة واملواطنون ــ باملعرفة الالزمة ،أصبحت
هذه الجهات أكرث جهوزي ًة وأكرث كفاءة.
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يف  16و 17كانون األول/ديسمرب ،عقدنا يف الرباط ورشة عمل تدريبية إقليمية حول قياس أداء
التكامل اإلقليمي ورصده وتقييمه ،حرضها مسؤولون عن املفاوضات التجارية يف وزارات التجارة
واالقتصاد يف  12بلدا ً عربياً.
وهدفت هذه الورشة إىل مناقشة نظام مركّب من املؤرشات ولوحات النتائج واستخدامه يف وضع
سياسات تجارية تدفع عجلة النمو االقتصادي ق ُدماًُ .ص ِّمم هذا النظام ليناسب االحتياجات التي
أعربت عنها الدول األعضاء واملتعلقة مبتابعة وتقييم أثر االتفاقات التجارية القامئة ،وملساعدتها
يف التفاوض بشأن اتفاقات تجارية جديدة .وسيتم تحديثه بنا ًء عىل نتائج ورشة العمل ،وسيبدأ
العمل به يف عام .2020
كذلك ،قمنا بتطوير النموذج األويل والواجهة البين ّية ألداة تفاعلية تحايك مستويات التقدم نحو
أهداف التنمية املستدامة يف ظل سيناريوهات مختلفة .والهدف من هذه األداة تحسني القدرة
التحليلية للدول األعضاء وصانعي القرار يف تقييم أثر سيناريو ما ،أو مزيج من عدة سيناريوهات،
عىل أدائهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .ونأمل أن تساعد هذه األداة واضعي السياسات
عىل اتخاذ القرار بشأن ُس ُبل الجمع بني السيناريوهات عىل النحو األمثل ،لتحقيق األهداف
الوطنية والعاملية.
إ ّن العنارص الفاعلة الرئيسية يف عملنا يف جمع املعلومات وإنتاجها وتوزيعها هي ...
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اإلحصاءات والبيانات
ألنها أساسية للحصول عىل معلومات جيدة .وألنها تساعد عىل رسد قصة املايض والحارض واملستقبل،
بلغة رقمية عاملية .ومع ذلك ،غالباً ما يتم التالعب بها ،أو اإلفراط يف استخدامها و/أو إساءته ،األمر
الذي يجعلنا أكرث إرصارا ً عىل تزويد املنطقة ودولنا األعضاء بإحصاءات دقيقة ومالمئة ومحايدة.
يف عام  ،2019عمل فريقنا بج ّد ،مستعيناً بدراسات تحليلية ذكية ،لتحديث وتعزيز بوابة البيانات
التي أنشأناها عىل اإلنرتنت ،وهي أداة متقدمة للنرش والتصوير البرصي تتضمن بيانات دقيقة
حول أهداف التنمية املستدامة الـ .17وتقوم البوابة عىل خلفية معقّدة تدير ماليني النقاط البيانية
املتعلقة بالوضع االقتصادي واالجتامعي والدميغرايف والبيئي للمنطقة.
ميكن للجميع االستفادة من بوابتنا :الحكومات والوزارات والرشكات واملستثمرون واألساتذة
والطالب وأي شخص يعمل من أجل تق ّدم املنطقة نحو أهداف التنمية املستدامة .وبوابتنا هي
أداة ف ّعالة للتصوير البرصي تح ّول البيانات إىل صور بيانية ،وتضعها يف متناول املستخدم مبارشة.
ميكن الوصول إىل بوابتنا عىل املوقع اإللكرتوين .data.unescwa.org
بطبيعة الحال ،تكون البوابة ف ّعالة فقط إذا استندت إىل بيانات موجودة بالفعل .وعىل الرغم من
مجال البيانات واإلحصاءات،
أن املنطقة قطعت شوطاً بعيدا ً يف َ
ال تزال هناك حاجة إىل تطوير قواعد البيانات واإلحصاءات يف
مجاالت عديدة.
النقل هو أحد هذه املجاالت .فقد أصبح تطوير قواعد البيانات
واإلحصاءات حول النقل بجميع أمناطه ــ النقل الربي وبالسكك
الحديدية والبحري والجوي واملتعدد األمناط ــ وحول السالمة
املرورية رضور ًة لوضع السياسات والخطط املرتكزة عىل األدلة،
وللمساعدة عىل تحسني السالمة املرورية يف جميع أنحاء املنطقة
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة .بطبيعة الحال،
التحديات كثرية ،ولكننا نواصل العمل مع الدول األعضاء إلنجاز
هذه املهمة بنجاح.
القصور صار ٌخ يف مجال السالمة املرورية يف املنطقة العربية.
فمع وقوع  21حالة وفاة لكل  100,000نسمة ،يتجاوز معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث
املتوس َط العاملي ( 17حالة وفاة يف اليوم) وأربعة أضعافه يف االتحاد األورويب ( 5حاالت يف اليوم).
يف الفرتة من  16إىل  18أيلول/سبتمرب ،استضفنا يف بريوت "ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير
إحصاءات النقل ومؤرشات التنمية املستدامة ذات الصلة بالنقل يف البلدان العربية" ،التي حرضها
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ممثلون عن أجهزة اإلحصاء الوطنية يف  18دولة عربية ،وممثلون عن رشكات من القطاع الخاص،
ومجالس السالمة املرورية ،واألوساط األكادميية.
عمن،
وبعد ذلك بشهرين تقريباً ،يو َمي  7و 8ترشين الثاين/نوفمرب ،قمنا باستضافة ورشة عمل يف َّ
ُمركزين فيها عىل جداول العرض واالستخدام .ووفقاً ألفضل املامرسات الدولية يف مجال الحسابات
القومية ،تعترب هذه الجداول اإلطار األمثل لإلبالغ عن األنشطة االقتصادية ،وتحسني االتساق بني
اإلحصاءات االقتصادية ،وتيسري تغطية األنشطة غري النظامية.
حتى اآلن ،ال ينتج سوى عدد قليل من الدول العربية هذه الجداول ،التي تكون يف معظم األحيان
غري مكتملة وغري منشورة .ويعود ذلك إىل أ ّن تحقيق الفعال ّية يتطلب اتساقاً بني مصادر البيانات،
وتصنيفاً واضحاً للرضائب وللدعم حسب املنتَج ،وملء االستبيانات بدقة ،وضامن تغطية إحصائية
كل متطلّبات الفعالية هذه ال تستوفيها إحصاءات املنطقة بعد.
فعالة يف جميع مجاالت االقتصادّ :
حرض ورشة العمل ممثلون عن أجهزة اإلحصاء الوطنية يف األردن ودولة فلسطني وقطر ومرص
واملغرب وصندوق النقد الدويل .ونأمل أن نشهد يف السنوات القادمة اعتامد هذه الجداول يف
الحسابات القومية لدولنا األعضاء.
من العنارص األساسية لتمتني أوارص التكامل والتعاون بني دول املنطقة...

التجارة والنقل
أل ّن التجارة تتيح للبلدان ومواطنيها االستفادة من موارد البلدان األخرى .وألن التجارة تشجع
الرشكات املحلية عىل بلوغ أعىل مستويات اإلنتاجية لزيادة قدرتها التنافسية.
عىل الرغم من أننا أحرزنا تق ّدماً كبريا ً ،ال يزال علينا بذل مزيد من الجهود يف املنطقة العربية
إلبرام وتفعيل اتفاقات التكامل االقتصادي عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي .والنقص يف
املعلومات عائق رئييس يحول دون ذلك .فواضعو السياسات يف جميع أنحاء املنطقة ال ميلكون
سوى القليل من األدلة عىل القيود التي تع ّوق التجارة داخل املنطقة .ومشغّلو القطاع الخاص
املفصلة عن الرشوط واألحكام املتعلقة بالوصول إىل أسواق
كثريا ً ما يفتقرون إىل املعلومات
ّ
البلدان املجاورة.
بطبيعة الحال ،إ ّن املجاالت التي يشوبها نقص يف املعلومات هي املجاالت التي نهدف إىل إحداث
فرق فيها .يف تونس ،يف  1و 2متوز/يوليو ،عقدنا ورشة عمل حول "مستقبل التكامل االقتصادي
العريب يف نظام تجاري عاملي متغري" ،عرضنا فيها األدوات الجديدة التي ط ّورناها لتقييم األداء
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التجاري ورصده .وعرضنا استنتاجات الطبعة الثانية من تقرير تقييم التكامل االقتصادي العريب،
الذي يركز عىل التحديات املاثلة أمام تحرير التجارة يف الخدمات ،والفرص املتاحة لتحقيق ذلك.
مستقبل
ٌ
يحدونا األمل يف أن يكون للمنطقة
مرشق يتّسم بفعالية التكامل االقتصادي ووفرة
التبادالت التجارية .لك ّننا ندرك أنه يجب
اتخاذ التدابري الصحيحة ملنع املامرسات الضارة
واملجحفة ــ مثل اإلغراق وسوء استخدام
إجراءات الدعم ــ التي تظهر نتيجة تحرير
التجارة يف بعض األحيان.
يف تونس ،يف  9و 10كانون الثاين/يناير ،نظمنا
ورشة عمل تدريبية فنية حول آليات معالجة
االختالالت التجارية والتعويضات :مكافحة
اإلغراق ،ومكافحة الدعم ،وتدابري الوقاية .إن
استخدام هذه اآلليات والتدابري حديث العهد
يف معظم البلدان العربية ،وتنفيذها يتطلب
من املحامني واملشغّلني واملهندسني التجاريني
وواضعي السياسات التجارية اكتساب مهارات
فنية جديدة.
عمن الدورة األوىل للجنة السياسات التجارية يف الدول
يف  8و 9كانون األول/ديسمرب ،عقدنا يف َّ
األعضاء يف اإلسكوا .واجتمع ممثلو الدول ملناقشة قضايا متنوعة مثل التكامل االقتصادي العريب،
وتداعيات الحروب التجارية العاملية ،وطرق قياس تأثري السياسات التجارية عىل التقدم املحرز نحو
وس ُبل تحديث اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى .واتفقوا
أهداف التنمية املستدامةُ ،
عىل مجموعة من التوصيات بشأن هذه املسائل ،منها االستفادة من خربة اإلسكوا يف رصد التكامل
االقتصادي العريب وتقييمه وتعميقه.
من الركائز األساسية لتحقيق التكامل االقتصادي يف املنطقة وجود بنى تحتية قوية للنقل .غري
أ ّن البنى التحتية يف املنطقة العربية تشوبها ،لألسف ،ثغرات ونقص يف الوصالت بني الشبكات
الوطنية واإلقليمية ،وذلك يف ظل نقص يف املعلومات حول تدفقات السلع واألشخاص وأداء
الشبكات واملرافق.
لقياس األداء الفعيل للطرق والسكك الحديدية واملوانئ واملطارات واملناطق اللوجستية ،قمنا
بتطوير منصة عىل اإلنرتنت لنظم املعلومات الجغرافية ،بالرشاكة مع البنك اإلسالمي للتنمية،
لتلبية متطلّبات جمع البيانات عن بُعد ورصد شبكات ومرافق النقل يف املنطقة .ميكن لواضعي
السياسات وأصحاب األعامل ورشكات الشحن وغريهم االستفادة من هذه األداة ،التي نأمل البدء
باستخدامها يف عام  ،2020التخاذ قرارات مدروسة وصائبة يف مجال النقل.
يف  10و 11متوز/يوليو ،نظّمنا يف بريوت ورشة عمل إقليمية لتدريب  27مسؤوالً من  14وزارة
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نقل عىل استخدامات املنصة ووظائفها .وأُطلع املشاركون عىل ُس ُبل تحديث البيانات املتاحة عليها
من خالل إدراج خصائص فنية (نوعاً وحجامً وقدر ًة تصميمية) وخصائص تشغيلية (حالة الصيانة،
وحجم الحركة ،والرسعة ،ومستوى السالمة ،ومستوى الخدمة) ،لشبكات ومرافق بلدانهم .واآلن،
أصبحت لدينا قاعدة بيانات تغطي كامل البنى التحتية للنقل يف املنطقة.
عمن اجتامع فريق خرباء مشرتكاً مع البنك اإلسالمي
يف  23و 24ترشين الثاين/نوفمرب ،عقدنا يف َّ
للتنمية ،الهدف منه تعزيز قدرات كبار املسؤولني الحكوميني وموظفي القطاع العام من األردن
والجمهورية العربية السورية والعراق والكويت ولبنان يف إقامة رشاكات بني القطاعني العام
والخاص يف مجال املوانئ .وقد تخلّل االجتامع تدريب يف إعداد وصياغة عقود الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص ،ويف عمليات تقديم العطاءات واالختيار ،وإعادة التفاوض وحل النزاعات من أجل
إدارة املوانئ بفعالية أكرب.
يف إطار العمل عىل تحقيق التنمية ،نال ٌ
مجال مح ّدد حصة األسد:

التكنولوجيا والتحول الرقمي
لذلك يرمي الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق بالصناعة واالبتكار والبنى التحتية ،إىل
تعزيز االبتكار .ففي عرصنا هذا ،ما مل نلتحق بركب التقدم التكنولوجي الذي يشهده العامل بأرسه
ونقطف مثاره ،سوف نبقى يف ِعداد امله َملني.
يف اإلسكوا ،تك ّرس مجموعة كبرية ومتنوعة من موظفينا عملها ملساعدة الدول األعضاء عىل الدخول
يف عامل التكنولوجيا واستخدامها من أجل التنمية .ومن املؤسف أن بعض هذه البلدان ال يزال بعيدا ً
عن ركب التنمية الرقمية ،وأن معرفتها بالتط ّورات التكنولوجية ال تزال محدودة .ومن املؤسف
أيضاً أن الفجوة الرقمية بني البلدان العربية آخذة يف االتساع ،وأنها تؤدي إىل فجوات متزايدة يف
العديد من مجاالت السياسات.
ماذا فعلنا حيال األمر إذا ً؟ دعمنا هيئات وطنية من  11دولة عربية ،هي األردن واإلمارات العربية
املتحدة وتونس والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق و ُعامن ودولة فلسطني والكويت
واملغرب وموريتانيا ،يف إعداد استعراضات التنمية الرقمية الوطنية التي تم تجميعها بعد ذلك
إلعداد تقرير التنمية الرقمية العربية الزمع إصداره يف عام .2020
وما برحنا نساعد الحكومات عىل وضع اسرتاتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها.
يتعي عىل املواطنني الحضور شخصياً إىل مكاتب السجل املدين
يف معظم بلدان املنطقة ،ال يزال ّ
ومعاينة السيارات والهيئات العقارية إلنجاز معامالت مثل تجديد جوازات السفر وتسجيل
املمتلكات .وغالباً ما يض ّيع املواطنون ساعات طويلة من وقتهم يف هذه املكاتب ،إما واقفني يف
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صفوف طويلة وإما متنقلني بني األكشاك وقاعات االنتظار واملكاتب .ساعات أقل ما يُقال عنها
إنها مضنية.
رسهم الوصول إىل بعض هذه الخدمات
ليس من الصعب ،إذا ً ،التص ّور بأن هؤالء املواطنني سي ّ
رقمياً ،من خالل هواتفهم النقالة أو حواسيبهم ،متى شاءوا ومن حيثام شاءوا .لكن التحول الرقمي
للحكومات والخدمات العامة ال يعود بالفائدة عىل املدنيني
فحسب؛ بل إنه يعود بالفائدة عىل الحكومات أيضاً ،من
خالل زيادة الكفاءة من حيث الكلفة عموماً وتعزيز األمن.
عن طريق الربنامج العادي للتعاون الفني يف اإلسكوا،
نعمل عىل مساعدة الحكومات عىل وضع اسرتاتيجيات
للتح ّول الرقمي للحكومات ،وتطويرها ،وتنفيذها .ففي عام
 ،2019عقدنا ورش عمل يف الجمهورية العربية السورية
والسودان والعراق واملغرب وموريتانيا ملسؤولني حكوميني
رفيعي ومتوسطي املستوى .وقدمنا املساعدة إىل الجمهورية
العربية السورية ودولة فلسطني لوضع خطط وطنية بدأت
عملية إقرارها رسمياً لغرض اعتامدها.
كذلك ،ال نزال نرصد تطور التقنيات الجديدة ــ مثل الذكاء
وسبُل تسخريها لتحقيق
االصطناعي والحوسبة السحابية ــ ُ
التنمية يف املنطقة العربية .ويف كانون األول/ديسمرب ،نرشنا
تقريرا ً عنوانه تأثري الثورة الصناعية الرابعة عىل التنمية يف البلدان العربية ،نأمل أن يعود بالفائدة
عىل الدول األعضاء املتطلّعة إىل استخدام التكنولوجيات الجديدة.
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الثورة الصناعية الرابعة والمنطقة العربية :خمس حقائق
1.تشهد املنطقة العربية تح ّوالً من استهالك التكنولوجيا إىل توطينها ،وابتكارها
تغي أمناط التفكري ،وتقلُّص فرص العمل يف املؤسسات
أحياناً ،وذلك بفعل ُّ
الحكومية ،وتقليل الحواجز أمام التكنولوجيات التمكينية.
تؤسس النساء رشكة واحدة من أصل كل ثالث رشكات ناشئة ،أو
2.يف املنطقةّ ،
يرتأسنها؛ وهذه النسبة أعىل مام هي عليه يف سليكون فايل.
3.سوف تتأثر جميع الوظائف تقريباً يف املنطقة باألمتتة ،وإن بدرجات متفاوتة،
لكن عددا ً قليالً فقط من الوظائف سيندثر متاماً.
4.وفقاً لدراسة استقصائية أُجريت يف عدة رشكات يف املنطقة ،تتضمن
التكنولوجيات التي من املر ّجح اعتامدها عىل نطاق واسع بحلول عام 2022
تلك املتصلة بتحليل البيانات الضخمة ،والتعلّم اآليل ،وإنرتنت األشياء ،واألسواق
القامئة عىل التطبيقات/الويب.
5.حول املخاطر املرتبطة بالذكاء االصطناعي ،أعرب  71يف املائة من املجيبني عىل
دراسة استقصائية أُجريت يف جميع البلدان العربية عن مخاوفهم املتعلقة مبدى
احرتام هذه التكنولوجيات للخصوصية ،بينام أعرب  46يف املائة عن قلقهم من
تسبّبها بفقدان الوظائف.

يف عام  ،2019كانت قد وضعت ثالث دول عربية فقط اسرتاتيجيات وطنية للذكاء االصطناعي ،هي
لكل
اإلمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية .ويف السنة نفسها ،ق ّدمنا الدعم ٍّ
من األردن ولبنان عىل صياغة اسرتاتيجيته الوطنية .كذلك ،ساعدنا الجمهورية العربية السورية
ودولة فلسطني عىل صياغة اسرتاتيجيات وطنية للتحول الرقمي.
عىل هذا الصعيد ،تواجه املنطقة عدة تحديات:
1.يسود اعتقاد خاطئ بأن البلدان العربية ال تستطيع استيعاب مثل هذه التكنولوجيات أو
نرشها ،وذلك بسبب حداثتها محلّياً ،وشيخوخة القطاع العام ،وإجهاد املجتمع.
2.يسود خوف من أن تشكّل تكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي تهديدا ً كبريا ً للوظائف.
3.تتطلب هذه التكنولوجيات بذل جهود مكثّفة لبناء القدرات يك يتسنى استخدامها.

أكرث تكامالً وأوسع معرفة

هنا تكمن أهمية عملنا يف جمع املعلومات ونرشها وتعميمها عىل األطراف املعنية .لذلك ،إىل
جانب إعداد التقرير املذكور أعاله ،استضفنا مؤمترا ً لفريق خرباء يف بريوت يف متوز/يوليو حول
الذكاء االصطناعي والتنمية الصناعية املحلية.
ظل الحاجة إىل تحسني الحوكمة والتنمية املستدامة ،دفع
إ ّن تأثري التكنولوجيات الجديدة ،يف ّ
بفكرة أخرى تحت املجهر ،هي فكرة الحكومة املفتوحة.
والحكومة املفتوحة هي الحكومة التي تعمل مبستويات عالية من الشفافية واملساءلة ،ومتنح
املواطنني الحق يف التدقيق يف عملها ،وانتقادها ،واالطّالع بالكامل عىل وثائقها وإجراءاتها.
ورشعت بلدان مثل األردن واإلمارات العربية املتحدة وتونس و ُعامن واملغرب يف إعداد اسرتاتيجيات
الحكومة املفتوحة ،ال سيام يف مجال البيانات املفتوحة ،وخطط عمل ومبادرات متعلقة بها .وتعترب
البيانات املفتوحة حجر األساس يف تنفيذ الحكومة املفتوحة .وتُنرش البيانات الحكومية ليتسنى
للمدنيني االطّالع عليها من أجل مساءلة الحكومة ،وميكن استخدامها أيضاً يف حاالت معينة لتطوير
منتجات وخدمات جديدة.
بطبيعة الحال ،ال ميكن للحكومة أن تجعل بياناتها مفتوحة بني عشية وضحاها .فاملسؤولون
الحكوميون املعنيون بتنفيذ هذا التح ّول يجب أن يكونوا ُمل ّمني باملفاهيم واالسرتاتيجيات
والجوانب القانونية املحتملة ،كام يجب بناء قدرات املوظفني الفنيني العاملني معهم.
لهذا السبب ،عقدنا يف عام  2019ثالث ورش عمل وطنية لألردن والجمهورية العربية السورية
ودولة فلسطني حول الحكومة املفتوحة والبيانات املفتوحة .وأعرب مسؤولون حكوميون شاركوا يف
هذه الورش عن رسورهم ألن املفاهيم واألفكار املتعلقة بالبيانات املفتوحة أصبحت أكرث وضوحاً
بالنسبة لهم .كذلك ،أعرب مشاركون عن رغبتهم يف امليض يف مرحلة املشاركة الفعلية يف الحكومة
املفتوحة ،وهم يبحثون يف ُس ُبل لتطوير تقن ّيات تتيح الحصول عىل تعليقات املواطنني.
يف هذه األثناء ،يجب أن نبقى مطّلعني عىل آخر التطورات يف مجا ٍل آخر لتتق ّدم بثبات نحو العديد
من أهداف التنمية املستدامة ،وهذا املجال هو ...
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الغذاء واملياه
أل ّن الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة يرمي إىل القضاء عىل الجوع ،والهدف  6يرمي إىل
توفري املياه النظيفة والرصف الصحي للجميع .غري أ ّن منطقتنا ،يف سعيها إىل توفري عنارص حيوية
مثل الغذاء واملاء ،تواجه تحديات كثرية.
فاألمن الغذايئ ،يف الواقع ،هو مسألة معقّدة تتطلب من الجهات املعنيّة العمل معاً عىل الصعي َدين
رض باألمن الغذايئ ،وهي ندرة
الوطني واإلقليمي .ومنطقتنا تواجه العديد من التحديات التي ت ّ
التغيات املناخية ،واالعتامد
املياه واألرايض الصالحة للزراعة ،والنمو السكاين الرسيع ،وتأثريات ُّ
املتزايد عىل الواردات الغذائية.
يتطلب تحقيق األمن الغذايئ تضافر أربعة عنارص هي توافر الغذاء ،وإمكانية الحصول عليه،
واالستفادة منه ،واستقرار إمداداته .وتركّز سياسات األمن الغذايئ يف املنطقة حالياً عىل زيادة
أقل .غري أ ّن تحقيق األمن الغذايئ ال يعني فقط الح ّد
التوافر ،وتويل العنارص الثالثة املتبقية أهمي ًة ّ
من الجوع؛ فهو يعني أيضاً ضامن حصول املواطنني عىل الغذاء طيلة الوقت ،حتى أثناء األزمات
ويف أعقاب الكوارث الطبيعية.
أين يكمن دورنا؟ يف عام  ،2019أعددنا إطارا ً لرصد األمن الغذايئ ،بالتعاون مع رشكائنا الخرباء يف
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ،وجامعة الدول
العربية .واملستفيدون هم واضعو السياسات من وزارات التخطيط والزراعة واملياه واالقتصاد
والتجارة والصحة يف البلدان العربية ،الذين ميكنهم االستفادة من هذا اإلطار لوضع سياسات
مرتكزة عىل املعرفة وتنفيذها.

أكرث تكامالً وأوسع معرفة

األمن الغذائي في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.ازداد نقص التغذية يف املنطقة العربية بني عا َمي  2010و 2016من  11.5يف
املائة إىل  12.1يف املائة ،حتى بات يطال نحو  50مليون شخص .ومع تفاقم
الرصاعات والفقر ،من املحتمل أن تكون هذه األعداد قد ارتفعت خالل الفرتة
املمتدة لغاية عام .2019
بالسمنة يف املنطقة.
2.إ ّن  110ماليني شخص مصابون ُ

3.مع ّدالت التق ُّزم لدى األطفال مرتفعة نسبياً ،وتبلغ نحو  23يف املائة .وهي
منترشة يف البلدان العربية األقل منوا ً يف املقام األول ،كام أنها دليل عىل وجود
جيوب من انعدام األمن الغذايئ يف املنطقة.
4.ارتفعت معدالت ُهزال األطفال يف البلدان العربية الفقرية وتلك املنكوبة
تفش انعدام األمن الغذايئ عىل نطاق
بالرصاعات إىل  8.7يف املائة ،يف داللة عىل ّ
واسع.
5.يق َّدر املفقود واملهدور من األغذية بـ  210كيلوغرامات سنوياً للفرد الواحد ،أو
ثلث األغذية يف املنطقة ،وهو ما يكلف املنطقة  60مليار دوالر سنوياً.
تواجه املنطقة العربية ندرة حادة يف املياه الطبيعية ،حيث يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي
عىل املدى الطويل أقل من  350ملّيمرتا ً ،مام يلحق رضرا ً جسيامً باملزارعني الذين يحتاجون إىل
كميات كافية من املياه للزراعة ،نظرا ً إىل أن قطاع الزراعة هو أكرب مستخدم للمياه يف املنطقة.
كذلك ،وبفعل مامرسات الري القامئة عىل اإلرساف يف استخدام املياه ،تص َّنف كفاءة استخدام
املياه يف املنطقة العربية بأنها ضعيفة.
الري ميكنه أن يساعد يف معالجة هذا القصور ،وهو
برنامج  AquaCropمنوذج إلدارة مياه ّ
يُستخدم لتقييم إنتاجية املحاصيل استنادا ً إىل توافر املياه ومؤرشات مناخية أخرى .يف عام
 ،2019واصلنا سلسلة ورش العمل التدريبية الوطنية حول  AquaCropيف ثالثة بلدان ،هي
األردن ودولة فلسطني ولبنان .وز ّودت الدورات التدريبية املشاركني باملعرفة حول أدوات إدارة
تغي املناخ
ّ
الري ،ومبعلومات وبيانات حول املناخ مستم ّدة من املبادرة اإلقليمية لتقييم تأثري ُّ
عىل املوارد املائية وقابلية تأثر القطاعات االجتامعية واالقتصادية يف املنطقة العربية ،التي
تنفذها اإلسكوا ورشكاؤها .ونُظِّمت ورش عمل تكميلية حول استخدام مجموعات بيانات ونُظُم
املعلومات الجغرافية املستم ّدة من املبادرة لخرباء من تونس والجمهورية العربية السورية
والكويت ولبنان.
لكل بلد .ركزت األوىل عىل اكتساب املعرفة النظرية ،بينام ركزت الثانية
ُخ ّصصت ورشتا عمل ّ
عىل تطبيق تلك املعرفة .وارتكزت ورش العمل عىل دراسات حاالت فعل ّية تتعلّق مبحاصيل
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ومواقع جغرافية محددة داخل البلدان .واستُخدمت يف هذه الورش عدة سيناريوهات مناخية
تغي املناخ عىل املوارد املائية وقابلية تأثر القطاعات
مستم ّدة من املبادرة اإلقليمية لتقييم أثر ُّ
االجتامعية واالقتصادية يف املنطقة العربية .ونحن نأمل أن يُستعان بنتائج وتوصيات ورش
العمل يف وضع السياسات املتعلقة بإدارة مياه الري.
خالل الشهرين األخريين من العام ،بدأنا بتنفيذ مرشوع رائد يف املغرب حول طبقة مياه جوفية
هامة تُستخدم كمصد ٍر رئييس ملياه الرشب للعديد من املراكز الحرضية وللنشاط الزراعي
تغي املناخ عىل املياه الجوفية .أصدرنا تقارير
والصناعي .وكان الهدف من املرشوع تقييم أثر ُّ
مفصلة نأمل استخدامها عند وضع أنظمة استغالل املياه
وأنشأنا قاعدة بيانات جغرافية ّ
الجوفية ،واالسرتشاد بها يف صنع القرارات ذات الصلة يف املغرب .ونأمل أيضاً أن يُستفاد من
املكتسبة من املرشوع ومن منهجية وضع النامذج يف املشاريع املتعلّقة بطبقات املياه
الدروس
َ
الجوفية األخرى يف املنطقة.

المياه في المنطقة العربية :خمس حقائق
شح املياه العذبة يف العامل؛ فمن أصل
1.الدول العربية من أكرث الدول معاناة من ّ
لشح املوارد املائية املتجددة،
 22دولة عربية ،تقع  18دولة دون العتبة السنوية ّ
التي تبلغ  1,000مرت مكعب للفرد يف السنة.
2.نحو  60يف املائة من املوارد املائية يف املنطقة تنبع خارج حدودها ،ما يفاقم
اعتامدها املفرط أصالً عىل مصادر خارجية للموارد املائية.
3.تشري التقديرات إىل أ ّن  70مليون شخص محرومون من خدمات الرصف
الصحي األساسية يف املنطقة ،وأن  47مليوناً محرومون من خدمات املياه العذبة
األساسية.
4.إن عدم توافر خدمات اإلمداد باملياه بشكل متواصل والتقلّب يف جودة
الخدمات من التحديات الكبرية التي تفاقم حدة أوجه عدم املساواة ،ال سيام
بني املجتمعات املحلية الحرضية والريفية.
5.الزراعة هي أكرب مستهلك للمياه يف املنطقة ،إذ يستأثر هذا القطاع بـ 84يف
املائة من إجاميل عمليات سحب املياه العذبة.
ملساعدة دولنا األعضاء يف القضاء عىل ندرة املياه ،تعاونّا معها وقدمنا لها املساعدة يف إدارة املياه،
عن طريق الشبكة العربية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية ،التي تستضيفها اإلسكوا .وساعدنا دولنا
أيضاً عىل تحديد أولويات األهداف املتعلقة باملياه وإدراجها يف اسرتاتيجياتها وخططها اإلمنائية
الوطنية الرامية إىل تحقيق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة.
أخريا ً وليس آخرا ً ،نحن نواصل تحفيز الدول األعضاء لتنفيذ إصالحات حقيقية يف نَهجها
يف مجاالت ...

أكرث تكامالً وأوسع معرفة

الطاقة والعمل املناخي والبيئة
ألنّه ال ميكن تحقيق التنمية املستدامة من دون تنفيذ إصالحات حقيقية يف قطاع الطاقة ،املساهم
تغي املناخ .وهذا الواقع كان أحد الدوافع وراء وضع الهدف  7املتعلق بالطاقة النظيفة
األكرب يف ُّ
وبأسعار معقولة ،والهدف  13املتعلّق بالعمل املناخي ،من أهداف التنمية املستدامة.
يف  17و 18نيسان/أبريل ،يف بريوت ،استضفنا حلقة دراسية حول رصد مؤرشات أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة بالطاقة يف املنطقة العربية .خالل هذه الحلقة ،ناقش ممثلو الدول األعضاء
التحديات التي ال يزالون يواجهونها يف تطوير الطاقة املستدامة ،كام تبادلوا قصص نجاح بلدانهم
يف هذا املجال .وأُدرِجت مداخالتهم الحقاً يف التقرير اإلقليمي بعنوان "تتبُّع الهدف  7من أهداف
التنمية املستدامة :تقرير بشأن التق ّدم امل ُح َرز يف مجال الطاقة يف املنطقة العربية يف عام ،"2019
الذي يق ّدم بيانات مص ّنفة حسب البلدان لواضعي السياسات واإلحصائيني .وقد أُطلق التقرير
تغي املناخ يف
خالل املؤمتر الخامس والعرشين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
مدريد يف كانون األول/ديسمرب .2019
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الطاقة في المنطقة العربية :خمس حقائق
1.يف املنطقة العربية ،ميكن للجميع تقريباً الحصول عىل الطاقة الحديثة ،غري أ ّن
التق ّدم باتجاه تحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة ال يزال بطيئاً ودور الطاقة
املتجددة ال يزال شب َه معدوم.
2.ال تزال مستويات الحصول عىل الطاقة متباينة بني املناطق الريفية والحرضية ،وما
برحت النساء يتحملن ،أكرث من الرجال ،تداعيات القصور يف الحصول عىل الطاقة.
3.تس ّجل معدالت الحصول عىل الوقود النظيف والتكنولوجيات يف املنطقة ارتفاعاً
يدعو للتفاؤل ،حيث إ ّن هذه املعدالت تزيد عىل  95يف املائة يف  14بلدا ً؛ ومع ذلك،
ال يزال من الرضوري بذل جهود دؤوبة لسد الفجوة بالكامل بحلول عام .2030
4.مع انخفاض حصة الطاقة املتجددة من إجاميل االستهالك النهايئ للطاقة ،تبدو
املنطقة العربية بعيدة عن الهدف املنشود؛ غري أ ّن االنخفاض الرسيع يف تكاليف
تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ميكنه أن يعكس هذا االتجاه.
5.إ ّن التق ّدم يف استخدم الطاقة املستدامة بكفاءة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإحراز
تق ّدم يف العمل املناخي .واملنطقة العربية شديدة التع ّرض للمخاطر الناجمة
تغي املناخ ،وهي مخاطر ته ّدد ُس ُبل عيش املاليني ،وتؤثر سلباً عىل توافر
عن ُّ
األرايض الصالحة للزراعة ومياه الرشب ،وذلك من خالل ارتفاع درجات الحرارة
وحدوث كوارث طبيعية متك ّررة.

ما برحت الدول العربية تبذل جهودا ً حثيثة يف إطار العمل املناخي ،وفقاً للهدف  13من أهداف
التنمية املستدامة واتفاق باريس؛ غري أ ّن املوارد املتاحة لتمويل هذا العمل ال تزال غري كافية.
املخصصة للعمل املناخي هي معايري معقّدة،
فمعايري اعتامد الجهات املخ ّولة الحصول عىل األموال ّ
مام يص ّعب الحصول عىل هذه األموال ،ال سيام يف البلدان األقل منوا ً.
يف بريوت ،يف  12و 13أيلول/سبتمرب ،استضفنا املنتدى العاملي للّجنة الدامئة للتمويل التابعة
تغي املناخ ،وأصدرنا التقرير الفني عن متويل األنشطة املتعلقة باملناخ يف
لالتفاقية اإلطارية بشأن ُّ
املنطقة العربية .وكان الهدف دعم املفاوضني العرب يف التحضري للمفاوضات حول متويل العمل
املناخي يف الدورة الخامسة والعرشين ملؤمتر األطراف .يف الوقت نفسه ،واصلنا تنظيم ورش عمل
تدريبية مخصصة ملساعدة املفاوضني ،وذلك م ّرتني يف السنة.
وبنا ًء عىل نتائج التقرير الفني ،تعاونّا مع األمانة العامة لالتفاقية اإلطارية ومع جامعة الدول العربية
لتطوير مرشوع متويل العمل املناخي حسب االحتياجات يف املنطقة العربية .ويهدف املرشوع إىل
صياغة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد الالزمة لتمويل العمل املناخي وتعزيز فرص البلدان العربية يف الحصول
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عليه .وبدأ تنفيذ املرشوع يف ترشين الثاين/نوفمرب ،والجهود مستم ّرة لوضع االسرتاتيجية املنشودة.
يف ترشين الثاين/نوفمرب أيضاً ،من  25إىل  27من الشهر ،عقدنا اجتامعاً مشرتكاً لفريق خرباء مع
عمن بشأن تعميم العمل املناخي يف خطط وميزانيات التنمية الوطنية
البنك اإلسالمي للتنمية يف َّ
يف الدول العربية .ويف هذا االجتامع ،ناقش املشاركون التحديات املاثلة أمام الحصول عىل التمويل
املخصص للعمل املناخي.
تغي املناخ الذي
ويف عام  ،2019متت املوافقة الرسمية عىل هيكل إدارة املركز العريب لسياسات ُّ
تغي
أنشأناه ونستضيفه يف اإلسكوا ،والذي نق ّدم من خالله الدعم إىل دولنا األعضاء بشأن قضايا ُّ
املناخ ،بالرشاكة مع هيئات إقليمية وعاملية.

تمويل العمل المناخي في المنطقة العربية :خمس حقائق
تغي املناخ هو أولوية قصوى يف املنطقة العربية؛ غري أن التمويل
1.إن التكيُّف مع ُّ
تغي املناخ
ّ
املخصص من البلدان املتق ّدمة للمنطقة يف مجال التخفيف من آثار ُّ
تغي املناخ.
يتجاوز بخمسة أضعاف تقريباً ما ّ
تخصصه لها من متويل للتك ُّيف مع ُّ
مخصص
2.نحو ثالثة أرباع الدعم املايل املق ّدم للعمل املناخي يف املنطقة العربية ّ
لقطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية .وال تحصل قطاعات املياه والزراعة
والقطاعات األخرى سوى عىل دعم محدود.
3.يف متويل العمل املناخي ،تتجاوز القروض املق َّدمة للمنطقة العربية املِنح املق ّدمة
لها بخمسة أضعاف ،رغم الحاجة إىل املزيد من املِنح نظرا ً للقيود املالية الخانقة
للعديد من الدول العربية.
تتلق البلدان العربية األقل منوا ً سوى  2يف املائة من التمويل الثنايئ املق َّدم من
4.مل ّ
البلدان املتقدمة إىل املنطقة العربية يف مجال العمل املناخي ،عىل الرغم من
املاسة إىل دعم.
حاجتها ّ

5.حصلت  5دول عربية فقط من الدول العربية الـ 22عىل متويل ملشاريع وطنية
املخصص
عن طريق الصندوق األخرض للمناخ ،وهو الصندوق املتعدد األطراف
ّ
لدعم تنفيذ اتفاق باريس ،عىل مدى السنوات األربع األوىل منذ تشغيله.

خصصنا
وقدمنا أيضاً الدعم لدول أعضاء ،منها دولة فلسطني ،يف العمل البيئي األوسع نطاقاً .فقد ّ
عمن ،يومي 5
لها حلقتني دراسيتني يف عام  ،2019األوىل عن ال ُبعد البيئي لخطة عام ( 2030يف َّ
و 6شباط/فرباير) والثانية عن التقييم البيئي االسرتاتيجي (يف رام الله ،يف الفرتة من  14إىل 18
متوز/يوليو) .وز ّودت الحلقتان الدراسيتان السلطة الفلسطينية بأدوات لرصد تنفيذ غايات أهداف
التنمية املستدامة املتعلقة بالبيئة ،ولوضع خطط للتقييم البيئي االسرتاتيجي من أجل تحسني
اإلدارة البيئية يف البلد.
مع ذلك ،ال تنمية بدون متويل .ولهذا السبب ،أنشأنا يف اإلسكوا مكتباً مخصصاً لـ ...
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متويل التنمية
جاء عىل لسان األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،إنّنا نعلم أن العامل لديه املوارد
الالزمة لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وإنه يجب إيصال هذه املوارد إىل حيث تشتد
الحاجة إليها .يف الواقع ،جزء من عملنا يف اإلسكوا هو مساعدة الدول األعضاء عىل إيجاد املوارد
املالية الالزمة لتنفيذ خطة عام  ،2030وعىل التخطيط لهذه املوارد وتوفريها.
خالل عام  ،2019عملنا عىل مواجهة
التحديات الثالثة الرئيسية التي تحول دون
تنفيذ املنطقة العربية لخطة عام 2030
وخطة عمل أديس أبابا الصادرة ﻋﻦ املؤمتر
الدويل الثالث ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ التنمية بالتحديد .هذه
التحديات هي القيود املالية وتكاليف الفرص
البديلة؛ والنقص يف التمويل؛ وعدم املساواة
يف الحصول عىل التمويل.
قمنا بتوسيع نطاق بطاقة أداء متويل التنمية
يف املنطقة العربية ،وهي مجموعة أدوات
متكاملة استحدثناها لقياس تحديات التمويل
يف املنطقة ،فأصبحت تشمل أكرث من  25قناة
متويل عابرة للحدود.
وال تزال التقديرات العاملية للثغرات يف التمويل تحجب تفاوتات كبرية بني البلدان يف اإلنفاق
املخصص لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .يف اإلسكوا ،ع ّززنا تلك التقديرات من خالل إجراء
تقييامت دقيقة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني .وخلصنا إىل أ ّن معظم االسرتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية ال تق ّدم تفاصيل عن كيفية متويلها.
وهكذا ،رشعنا يف وضع أطر وطنية متكاملة للتشخيص والتمويل ،لتزويد السلطات الوطنية
مبجموعة من األدوات والنامذج لتحليل َمواطن القوة والضعف والفرص واملخاطر املرتبطة بحالة
التمويل يف كل بلد .ومن خالل ربط متطلبات التمويل باألهداف والغايات اإلمنائية الطويلة األجل،
ميكن لهذه األطر أن تساعد يف اتخاذ قرارات محددة األهداف ليس عىل املدى القريب فقط،
وأن تتيح لواضعي السياسات االستفادة من أوجه التآزر وإدارة املفاضالت املمكنة بني مختلف
السياسات عىل املدى البعيد.
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طلبت عدة دول أعضاء من اإلسكوا تحليالت ومساعدة فنية للحد من التمويل غري املرشوع،
ولحامية قاعدتها الرضيبية من التآكل الناجم عن مامرسات الرشكات املتعددة الجنسيات املتعلقة
بنقل األرباح .ومن أكرث تد ّخالتنا فعالي ًة يف هذا املجال دع ُمنا للبحرين لحذفها من القامئة السوداء
التي وضعها االتحاد األورويب للواليات القضائية الرضيبية غري املتعاونة.
يف مرص ،ساعدنا يف تدريب السلطات الرضيبية الوطنية عىل تنقيح االتفاقات الرضيبية الثنائية،
مام مهد الطريق العتامد معايري دولية جديدة ،مبا يف ذلك االتفاقية املتعددة األطراف بشأن تنفيذ
التدابري املتصلة باملعاهدات الرضيبية والرامية إىل منع تآكل الوعاء الرضيبي ونقل األرباح .وهذه
االتفاقية تتيح تنفيذ إصالحات رضيبية دون الحاجة إىل معاودة إجراء مفاوضات ثنائية بشأن
املعاهدات الرضيبية الفردية.
يف األردن ،قدمنا خدمات استشارية يف مجال الرضائب لتعزيز القدرات املحلية يف تعبئة املوارد ،من
خالل تعزيز فهم املبادئ الرئيسية للمعاهدات الرضيبية ،واسرتاتيجيات الحؤول دون تآكل الوعاء
الرضيبي ونقل األرباح ،وغريها من املسائل املتعلقة بالرضائب.
كذلك ،تعاونّا مع جامعة الدول العربية ،من خالل تقديم مساهامت تحليلية يف القمة االقتصادية
واالجتامعية العربية لعام  ،2019ما مهد الطريق العتامد قرار مخصص ملسألة متويل التنمية
يف القمة.
عمن ،يو َمي  11و 12كانون األول/ديسمرب ،عقدنا أيضاً الدورة األوىل للجنة متويل التنمية يف
يف َّ
الدول األعضاء يف اإلسكوا ،وهي الهيئة الحكومية الوحيدة يف املنطقة التي ت ُعنى بتمويل التنمية.
وتناول املشاركون املجاالت ذات األولوية يف متويل التنمية كام ح ّددتها خطة عمل أديس أبابا؛
وهذه املجاالت هي تعبئة املوارد الوطنية ،والرضائب ،والتمويل الخاص والدويل ،والتعاون اإلمنايئ
الدويل ،والتجارة ،والقدرة عىل تح ّمل الدين .وعرض ممثلونا عىل أعضاء اللجنة التقارير واألوراق
الفنية والتحليالت التي أع ّدتها اإلسكوا يف مجال متويل التنمية ،وأطلعوهم عىل أنشطتها املتعلقة
ببناء القدرات .كذلك ،قمنا بتيسري توافق بني أعضاء اللجنة بشأن إطالق نقاش إقليمي لتنسيق
السياسات املالية ،ال سيام ال ُنظُم الرضيبية؛ وللعمل من أجل الحد من التدفقات املالية غري
املرشوعة؛ ولتثبيت تراكم الدين وخدمته.
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رشاكات من أجل التنمية
من دواعي اعتزازنا يف اإلسكوا أنّنا نعمل بالرشاكة مع العديد من الهيئات ،ملضاعفة جهودنا الرامية
إىل تنفيذ خطة عام  2030وتقديم دعم أفضل للدول األعضاء عىل هذا املسار .ويف ما ييل أمثلة
قليلة عىل اإلنجازات الكثرية التي حققناها يف إطار هذه الرشاكات يف عام  .2019فخالل العام...

1.استضفنا املنتدى العريب للتنمية املستدامة ،مثرة جهد مشرتك بني كامل منظومة األمم املتحدة
اإلمنائية يف املنطقة العربية وجامعة الدول العربية .و ُعقدت دورة املنتدى لهذا العام برئاسة
العراق ،الذي نقل الرسائل الرئيسية اإلقليمية املتفَق عليها إىل املنتدى السيايس الرفيع املستوى
املعني بالتنمية املستدامة الذي عقد يف نيويورك .ومتثّل املوضوع الرئييس للمنتدى العريب يف
متكني الناس وضامن الشمول واملساواة يف املنطقة العربية ،وجاء متناغامً مع املوضوع الرئييس
للمنتدى السيايس الرفيع املستوى .حرض املنتدى أكرث من  300مشارك ميثلون طائفة واسعة
من الجهات الفاعلة يف مجال التنمية :دول ،وبرملانيون ،وممثلون عن املجتمع املدين (أي
ممثلو فئات سكانية مثل النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة) ،وأوساط أكادميية ومراكز
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فكر ،وهيئات من القطاع الخاص ،ومنظامت إقليمية ،وصناديق استثامرية ،ووسائط إعالم،
وغريها .وش ّدد املشاركون عىل الحاجة إىل إصالح شامل للسياسات ،وتحقيق تكامل أعمق بني
الركائز البيئية واالجتامعية واالقتصادية للتنمية ،وتعزيز التمويل االبتكاري.
2.ساهمنا يف النهوض بكفاءة النظام اإلحصايئ لألمم املتحدة ،من خالل التعاون والتنسيق
مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة لوضع هيكلية لجمع البيانات
املتعلقة بالتجارة بني الدول العربية ،وذلك تجنباً لالزدواجية وتخفيفاً من عبء اإلبالغ امللقى
عىل الدول األعضاء .ومن أهم نتائج هذا التعاون أنه سيقلّل إىل حد بعيد من القصور وعدم
االستجابة يف البيانات املتعلقة بالدول العربية واملنطقة يف قاعدة بيانات إحصاءات التجارة
الدولية .Comtrade
3.دعونا إىل تحقيق االتساق عىل مستوى السياسات يف الزراعة ،بالرشاكة مع جامعة الدول
العربية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ وقمنا
بذلك من خالل تعزيز التنسيق بني وزارات املياه والزراعة واملؤسسات والوزارات املعنية
لضامن االتساق بني السياسات املح ّددة يف االسرتاتيجيات الوطنية.
4.دعمنا بناء املؤسسات ،يف إطار تعاوننا املستمر مع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
لتقديم سلسلة من ورش العمل حول اإلصالحات اإلدارية والتطوير املؤسيس يف دولنا األعضاء.
عمن
وبالتعاون مع املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للدول العربية ،نظمنا يف َّ
يف  12و 13كانون األول/ديسمرب اجتامعاً إقليمياً لفريق خرباء تحت عنوان "نحو إطار رصد
إقليمي لتعزيز فعالية املؤسسات وطابعها الشامل للجميع من أجل الحد من الفساد وإنهاء
العنف" .شارك يف االجتامع خرباء ومعنيون من أوساط أكادميية ومراكز فكر ،وصانعو قرار،
إضافة إىل موظفني من منظومة األمم املتحدة ،وناقشوا أهمية تحقيق الهدف  16من أهداف
التمية املستدامة يف السياق اإلقليمي العريب.
5.عملنا من أجل تحقيق حوكمة شفافة وقابلة للمساءلة ،بالتعاون مع هيئات عديدة داخل
األمم املتحدة وهيئات أخرى ساهمت يف ورش العمل التي عقدناها حول البيانات املفتوحة
وال َنهج التشاريك يف الحوكمة .ومن هذه الهيئات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية،
وجامعة األمم املتحدة ،ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،والبنك الدويل.
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المعلومات اإلدارية والمالية
طيلة عام  ،2019ات ّخذنا خطوات هامة لتحسني تخصيص أصول اإلسكوا ،وتحقيق وفورات كبرية
يف التكاليف ،ودعم تنفيذ خطة  2030بشكل أكرث كفاءة .وتحقيقاً لذلك ،عملنا عىل توسيع
نطاق خدماتنا اإلدارية لتشمل هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة عىل الصعيد اإلقليمي ،وذلك
يف مجاالت متعددة مثل خدمات املؤمترات ،والرتجمة ،والطباعة ،واألعامل املرصفية ،والخدمات
الطبية ،والسفر ،واملوارد البرشية .ويف تلك األثناء ،اعتمدنا التكنولوجيا يف أمتتة الخدمات وطرق
تقدميها ،ويف التوظيف.
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املعلومات اإلدارية واملالية

امليزانية العادية
المجموع الكلي
$36 809 896

تخفيف آثار النزاعات والتنمية
$ 1 828 123

النهوض باملرأة
$ 1 652 247

التنمية والتكامل االقتصادي
$ 4 315 515
التوجيه التنفيذي واإلدارة -
أجهزة وضع السياسات -
دعم الربامج
$ 17 724 242

اإلدارة املتكاملة للموارد
الطبيعية من أجل
التنمية املستدامة
$ 3 648 501
التنمية االجتامعية
$ 3 593 264
اإلحصاءات لوضع السياسات
املرتكزة عىل األدلة
$ 2 526 125

التكنولوجيا من أجل التنمية
والتكامل اإلقليمي
$ 1 521 879
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الربنامج العادي للتعاون الفني
المجموع الكلي
$3 160 534

النهوض باملرأة
$ 405 912

التنمية وتخفيف آثار النزاعات
$ 236 811

التنمية والتكامل االقتصادي
$ 461 059

اإلدارة املتكاملة للموارد
الطبيعية من أجل
التنمية املستدامة
$ 357 636

التكنولوجيا من أجل التنمية
والتكامل اإلقليمي
$ 286 982
اإلحصاءات لوضع السياسات
املرتكزة عىل األدلة
$ 304 476
التنمية االجتامعية
$ 465 715

املساعدة السكرتارية
$ 641 943
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املعلومات اإلدارية واملالية

حساب التنمية
المجموع الكلي
$1 660 242

النهوض باملرأة
$ 79 229
التنمية وتخفيف آثار النزاعات
$ 173 316

التكنولوجيا من أجل التنمية
والتكامل اإلقليمي
$ 128 060
اإلحصاءات لوضع السياسات
املرتكزة عىل األدلة
$ 239 878

التنمية والتكامل االقتصادي
$ 287 498

اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية
من أجل التنمية املستدامة
$ 269 045

التنمية االجتامعية
$ 483 216
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املشاريع املمولة من خارج امليزانية
المجموع الكلي
$4 549 500
النهوض باملرأة
$ 338 718

التنمية وتخفيف آثار النزاعات
$ 692 480

التنمية والتكامل االقتصادي
$ 992 268

التوجيه التنفيذي واإلدارة -
أجهزة وضع السياسات  -دعم الربامج
$ 1 016
اإلحصاءات لوضع السياسات املرتكزة
عىل األدلة
$ 240 746

اإلدارة املتكاملة للموارد
الطبيعية من أجل
التنمية املستدامة
$ 2 284 272
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أهم المطبوعات
االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة :آفاق واعدة يف املنطقة العربية لعام 2030
E/ESCWA/TDD/2019/2
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
arab-horizon-2030-innovation-perspectives-sdgsarab-region-arabic_0.pdf
تنظر هذه املطبوعة يف نُ ُهج االبتكار واتجاهات التكنولوجيا التي تعزز التنمية
املستدامة الشاملة للجميع وتنهض بتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف
املنطقة العربية ،مسلط ًة الضوء عىل مختلف نُ ُهج االبتكار والفرص التي تتيحها.
وتحدد املطبوعة أيضاً دور تكنولوجيات جديدة مختارة يف التصدي للتحديات
اإلمنائية التي تواجه املنطقة .وهي تخلص إىل توصيات عىل مستوى السياسات
تتعلق بال ُن ُهج الوطنية لالبتكار ،وتعرض سيناريوهات محتملة لتسخري العلم
والتكنولوجيا واالبتكار يف تحقيق التنمية يف املنطقة العربية.

املؤمتر العريب اإلقليمي للسكان والتنمية :خمس سنوات بعد إعالن القاهرة
لعام 2013
E/ESCWA/SDD/2019/INF.1
املؤمتر-اإلقليمي-العريب-إعالن-القاهرةwww.unescwa.org/ar/publications/
تُربز الوثيقة االتجاهات الدميغرافية الرئيسية يف املنطقة العربيةِ ،
وصلتها بربنامج عمل املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية ،امل ُعتمد يف عام  .1994وهي تسلّط الضوء عىل التحديات الرئيسية التي تحول
دون تحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة ،وعىل التقدم املحرز يف التخفيف من حدة الفقر ،ومتكني
النساء والشباب واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة ،ويف قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية ،والتنقل
واالستدامة البيئية ،وتوفري البيئات التمكينية .ويف الختام ،تتناول الوثيقة اآلفاق املستقبلية ،وتعرض
بإيجاز الرسائل الرئيسية املست َمدة من االستعراض اإلقليمي العريب.
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الطاقة الحيوية والتنمية املستدامة يف الريف العريب
E/ESCWA/SDPD/2019/TP.1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/bioenergy-sustainable-development-arabrural-area-arabic_1.pdf
تركز هذه الورقة عىل حالة الطاقة الحيوية يف املنطقة العربية ،وخاصة يف أقل البلدان منوا ً ،واملوقف
العريب الرافض الستخدام املحاصيل الزراعية يف هذه البلدان إلنتاج الوقود الحيوي لقطاع النقل.
كام تعرض الورقة أهداف بعض الدول العربية يف مجال الطاقة الحيوية والوضع الحايل الستخدامها
وتبي الورقة كذلك أهمية تهيئة بيئة
يف توليد الكهرباء ،وتقدّم دراسات حالة من املنطقة العربيةّ .
متكينية الجتذاب االستثامرات وتعزيز الدعم الوطني والتعاون اإلقليمي والعاملي.

نرشة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية ،العدد العارش
E/ESCWA/SD/2019/2
https://www.unescwa.org/publications/industrial-statisticsbulletin-arab-countries-issue-10
تقع هذه النرشة يف جزأين .يتضمن الجزء األول جداول موجزة عن االتجاهات الصناعية العامة ،مبا
املعب
املعب عنها بأنها القيمة املضافة للفرد باألسعار الثابتة؛ وإنتاجية العمل َّ
يف ذلك مستويات الناتج َّ
عنها كحصة القيمة املضافة للموظف الواحد باألسعار الثابتة؛ وحجم مساهمة الصناعة يف الناتج
املحيل اإلجاميل ،بأسعار املنتجني؛ ومتوسط أجور املوظفني يف الدول العربية .ويتضمن الجزء الثاين
من النرشة جداول اإلحصاءات الصناعية لكل بلد عريب ،فيعرض البيانات املتاحة عن عدد املنشآت؛
وعدد املوظّفني؛ وأجورهم ورواتبهم؛ واإلنتاجية؛ والقيمة املضافة؛ واألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي.

بناء مؤسسات منيعة يف املنطقة العربية :اآلليات الوطنية املعنية باملرأة يف زمن التحديات
E/ESCWA/ECW/2019/4
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/cultivating-resilient-institutions-nationalwomen-machineries-arabic.pdf
تبحث الدراسة يف ُسبُل تعزيز ِمنعة اآلليات الوطنية املعنية بشؤون املرأة يف املنطقة العربية لتتمكن
من مواصلة عملها وإنجاز مهامها أثناء الرصاع ،واالحتالل ،والتحوالت السياسية النظامية .كام تحدّد
مجموعة من خصائص املِنعة ،وهي الوعي والتنوع والتكامل والتنظيم الذايت والتك ُّيف ،وتعتمدها
كإطار لدراسة حالة اآلليات الوطنية للمرأة يف أربعة بلدان عربية ،هي :األردن ،الذي يستضيف عددا ً
كبريا ً جدا ً من الالجئني؛ ودولة فلسطني ،التي تعاين من االحتالل؛ وتونس ،التي مرت مبرحلة انتقالية
سياسية؛ واليمن ،الذي ال يزال مرسحاً للرصاع .وبذلك ،تقدّم الدراسة أمثلة عىل املامرسات الجيدة أو
الفريدة من نوعها التي ميكن للبلدان العربية األخرى االسرتشاد بها.

أهم املطبوعات
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الهشاشة يف مجال الطاقة يف املنطقة العربية
E/ESCWA/SDPD/2019/1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.
org/files/publications/files/energy-vulnerabilityarab-region-arabic.pdf
ترمي هذه الدراسة إىل تحديد مصادر الهشاشة يف قطاع الطاقة يف املنطقة
العربية ،التي تقف عائقاً أمام ضامن حصول األجيال الحالية واملستقبلية عىل
خدمات الطاقة امليسورة الكلفة ،والحديثة ،واملوثوقة .وتتضمن الدراسة تقييامً
لالسرتاتيجيات الالزمة للتصدي بفعالية للهشاشة يف مجال الطاقة ،وتقدّم
ٍ
مقرتحات بشأن ُسبُل إرشاك مختلف الجهات املعنية يف معالجتها .وتسرتش ُد هذه
الدراسة بخطة التنمية املستدامة لعام 2030؛ غري أنّها ال تكتفي بالبحث يف ُسبُل
تحقيق أهدافها ،بل تبحث أيضاً يف ُس ُبل تعميم مراعاة مفهوم اإلدارة املستدامة
للطاقة يف املنطقة العربية عىل املدى البعيد ،ملا بعد عام .2030

نرشة التجارة الخارجية للمنطقة العربية ،العدد 27
E/ESCWA/SD/2019/3
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/external-trade-bulletin-arab-region-issue27.
pdf
تقدم هذه النرشة بيانات ومؤرشات إحصائية عن التجارة الخارجية والبينية بالسلع يف البلدان
األعضاء يف اإلسكوا .وترد البيانات يف سالسل زمنية ممتدة حتى عام  ،2017وهي مستمدة من مصادر
وطنية بشكل رئييس ومستك َملة مبصادر ثانوية حسب االقتضاء .وتهدف النرشة إىل مساعدة واضعي
السياسات واملحللني والباحثني وغريهم من املستخدمني عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

العدالة واملساواة بني الجنسني أمام القانون :تحليل إقليمي للتقدم املحرز
والتحديات القامئة يف منطقة الدول العربية
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/gender-justice-law-assessment-arab-statesarabic.pdf
أعدّت اإلسكوا ،بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق األمم املتحدة للسكان وهيئة
األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،دراسة عن العدالة بني الجنسني والقانون يف
املنطقة العربية .وتقدّم الدراسة تقييامً أساسياً للقوانني والسياسات التي تؤث ّر عىل تحقيق املساواة
بني الجنسني وعىل حامية املرأة من العنف .وهي تتضمن  18تقريرا ً قُطرياً تتناول حاالت النجاح
التي تم فيها اعتامد أحكام قانونية ف ّعالة ،كام تحدّد الثغرات التي يتعني عىل البلدان معالجتها للوفاء
بواجباتها والتزاماتها الدولية.
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تأثري الثورة الصناعية الرابعة عىل التنمية يف املنطقة العربية
E/ESCWA/TDD/2019/3
تأثري-الثورة-الصناعيةwww.unescwa.org/ar/publications/-
الرابعة-التنمية-الدول-العربية
تتناول هذه الدراسة الثورة الصناعية الرابعة يف سياق املنطقة العربية .ألكرث
من عقدين ،اعتربت اإلسكوا أ ّن التكنولوجيات الحيوية والتكنولوجيات املتقدمة
األخرى بالغة األهمية بالنسبة للتصنيع ومستقبل الصناعة التحويلية يف البلدان
العربية .لكن منذ عام  ،2016ومع تسارع التطور التكنولوجي نتيج ًة النتشار
تقنيات االتصاالت الرسيعة وامليسورة الكلفة ،والحوسبة الفعالة ،وخدمات
املعلومات السحابية الضخمة والقدرة الهائلة عىل تخزينها ،اعتمدت منظومة
األمم املتحدة التكنولوجيات الرائدة والرقمية ،مبا فيها التقنيات الرقمية
والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة،
كعوامل متكينية فعالة لترسيع التقدّم عىل مسار أهداف التنمية املستدامة.

االبتكار وريادة األعامل :الفرص والتحديات للشّ باب والنساء
E/ESCWA/TDD/2019/TP.2
االبتكار-وريادة-األعامل-الفرصhttp://www.unescwa.org/ar/publications/-
التحديات-شّ باب-نساء
تعترب ريادة األعامل ،بشكل عام ،أحد الحلول املمكنة للبطالة لدى الشباب والنساء يف املنطقة العربية.
وتناقش هذه الدراسة الفرص املتاحة للشباب والنساء والتحديات املاثلة أمامهم يف سعيهم إليجاد
فرص عمل يف نطاق االبتكار وريادة األعامل يف املنطقة العربية.

ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ��ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ :ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء

دليل لرصد األمن الغذايئ يف املنطقة العربية
E/ESCWA/SDPD/2019/Manual.1
دليل-رصد-األمن-الغذايئ-املنطقة-العربيةwww.unescwa.org/ar/publications/
يوفّر الدليل إطارا ً يأخذ الخصوصيات اإلقليمية وال َنهج املتكامل لخطة التنمية املستدامة لعام 2030
يف االعتبار .وهو يسلط الضوء عىل مواطن القوة والضعف واألولويات الوطنية للتدخل يف إطار الركائز
األربع لألمن الغذايئ (توافر الغذاء ،وإمكانية الحصول عليه ،واالستفادة منه ،واستقرار إمداداته).
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التو ّجه نحو األمن املايئ يف املنطقة العربية
E/ESCWA/SDPD/2019/2
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.
org/files/publications/files/moving-towardsachieving-water-security-arab-region-arabic.pdf
يقدم هذا التقرير إطارا ً مفاهيمياً لتحقيق األمن املايئ يف املنطقة العربية .وهو
ينظر يف الظروف ال ُنظُمية اإلقليمية لإلجهاد املايئ وندرة املياه ،واملياه املشرتكة،
وتغي املناخ ،التي تحول جميعها دون تحقيق األمن املايئ .ويجري هذا البحث
ُّ
من منظور التنمية املستدامة ،حيث إ ّن املياه أساسية لألبعاد الثالثة للتنمية
املستدامة ،وهي البُعد االقتصادي والبُعد االجتامعي والبُعد البيئي .ويتّبع
التقرير نَهجاً قامئاً عىل حقوق اإلنسان لدراسة آثار حالة األمن املايئ عىل جميع
املستويات ،مبا يف ذلك عىل مستوى املجتمع املحيل ومستوى األرسة ،بحيث
يكون تحقيق األمن املايئ يف املنطقة العربية من ركائز الجهود الرامية إىل ضامن
عدم إهامل أحد.

دراسات الحسابات القومية للمنطقة العربية ،النرشة السابعة والثالثون
E/ESCWA/SD/2019/1
https://www.unescwa.org/publications/national-accountsstudies-arab-region-37
يتضمن العدد السابع والثالثون من دراسات الحسابات القومية للمنطقة العربية تقديرات اإلسكوا
والبيانات املتاحة حول الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية والثابتة للدول األعضاء يف اإلسكوا؛
لكل منها خالل الفرتة 2013-2017؛ وتقديرات منو الناتج املحيل
والحسابات القوميّة املو ّحدة ّ
اإلجاميل الحقيقي لعام  .2018وقد ُجمعت البيانات من مصادر إحصائية وطنية ومن ردود الدول
األعضاء عىل استبيانات اإلسكوا .وهذه املطبوعة مو ّجهة إىل خرباء االقتصاد والباحثني االجتامعيني
وواضعي السياسات.

إعادة التفكري يف الالمساواة يف البلدان العربية
E/ESCWA/EDID/2019/2
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/rethinking-inequality-arab-countries-arabic.
pdf
ميأل التقرير الفجوات يف املعرفة حول الالمساواة يف املنطقة العربية ،باستخدام نَه ٍج متعدد األبعاد
يركز عىل األبعاد غري املتعلقة بالدخل ،وهي الصحة والتعليم وظروف املعيشة .ومن الدوافع الرئيسية
إلعداد هذا التقرير توافر بيانات منسقة عن األرس املعيشية بعد صدور التقرير العريب حول الفقر
املتعدد األبعاد يف عام  .2017وهو يوفر فرصة فريدة لدراسة اتجاهات الالمساواة يف النتائج والفرص
بني فئات اجتامعية واقتصادية ومكانية ودميغرافية مختارة (بني األغنياء والفقراء ،والرجال والنساء،
واملناطق الريفية واملناطق الحرضية ،واملتعلمني وغري املتعلمني ،إلخ).
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تقرير حالة الهجرة الدولية لعام  :2019االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة
واملنظَّمة والنظامية يف سياق املنطقة العربية
E/ESCWA/SDD/2019/3
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
situation-report-international-migration-2019-arabic_1.pdf

يبي التقرير االتجاهات واألمناط الرئيسية للهجرة الدولية يف املنطقة العربية يف الفرتة من عام 2017
ّ
إىل عام  .2019وهو يقدم ملخصاً للتطورات الهامة يف إدارة الهجرة يف البلدان العربية خالل العامني
املاضيني ،ويتعمق يف اآلثار املتعلقة بالسياسات واملرتتبة عىل امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظّمة
والنظامية يف سياق املنطقة العربية.

تقرير التنمية االجتامعية الثالث
عدم إهامل أحد :إدماج الفئات امله َّمشة يف بعض البلدان العربية
E/ESCWA/SDD/2019/4
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
leaving-no-one-behind-integrating-marginalized-groups-arabic.pdf

هذا التقرير ،وهو الثالث يف سلسلة تقارير التنمية االجتامعية ،يتناول اإلقصاء االجتامعي يف
املنطقة العربية ،واألوضاع االجتامعية واالقتصادية لفئات اجتامعية مه ّمشة ،مختارة من خالل
الرتكيز عىل ثالث دراسات إفرادية :األوىل تتعلّق بالظروف املعيشية لسكان املقابر يف مرص
والتمييز ض ّدهم؛ والثانية تحلل األوضاع االجتامعية واالقتصادية لسكان املناطق الريفية الغربية
من تونس؛ والثالثة تتناول وضع السكان املقيمني يف منطقة التبانة يف شامل لبنان .ويبحث
التقرير يف مختلف جوانب اإلقصاء يف كل من دراسات الحالة الثالث ،فضالً عن العوامل املحددة
له ،والسياسات واملبادرات املحلية املنفذة ملكافحته .ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات
لكل حالة ،ويخلص إىل مجموعة من الرسائل العامة التي تؤكد عىل الحاجة إىل اتباع نَهج
متكامل وكيل يف وضع السياسات االجتامعية ،وذلك من أجل مكافحة إقصاء األفراد والفئات
السكانية امله ّمشة.

إطار رصد النفقات االجتامعية يف الدول العربية :أداة لدعم امليزنة وإصالح
السياسة املالية
E/ESCWA/EC.6/2019/8/Rev.1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
social_expenditure_monitor_for_arab_states_ar.pdf

تقرتح هذه الورقة إطارا ً مبتكرا ً ،هو مرصد اإلنفاق االجتامعي ،لتوفري مقياس شامل لإلنفاق االجتامعي
العام يف سبعة مجاالت ،هي التعليم؛ والصحة والتغذية؛ واإلسكان واملرافق املجتمعية؛ والتدخالت
يف سوق العمل وبرامج إيجاد فرص عمل؛ والحامية االجتامعية واألمن الغذايئ؛ والفن والثقافة
وتبي هذه الورقة الروابط بني املؤرشات واملستفيدين الرئيسيني من أفراد
والرياضة؛ وحامية البيئةّ .
وأرس ومجتمعات .ويتّسم اإلطار باملرونة وإمكانية تنقيحه بحيث يتناسب مع الخصوصيات الوطنية.
والدول األعضاء مدع ّوة إىل إنشاء املرصد يف سياقاتها الوطنية ،كأداة لتحسني تخصيص امليزانيات من
أجل حفز النمو االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

أهم املطبوعات

إصالح نُظُم الحامية االجتامعية يف البلدان العربية 2019
E/ESCWA/SDD/2019/1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
social-protection-reforms-arab-countries-2019-arabic.pdf

تؤثر نُظُم الحامية االجتامعية ،بتصميمها ومستوى التغطية الذي توفّره ،عىل التامسك االجتامعي،
والعدالة االجتامعية ،وهيكلية سوق العمل ،والجهود الرامية إىل مكافحة الفقر وتخفيف حدته،
والقدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات االقتصادية يف كل املجتمعات .ويف السنوات األخرية ،شهد
الطلب عىل توسيع نطاق ضامنات الحامية االجتامعية وإعادة توزيع املوارد عىل نحو منصف ازديادا ً
كبريا ً يف املنطقة العربية .ويناقش هذا التقرير اإلصالحات الحديثة والحالية ل ُنظُم الحامية االجتامعية
يف البلدان العربية .وهو يبحث يف الخيارات املعت َمدة عىل مستوى السياسات ،كام يبحث يف آثارها
الفورية والطويلة األجل ،ويف الخيارات املتاحة ،واملفاضالت التي تقوم بها هذه البلدان أثناء تنفيذ
اإلصالحات ،وما يرافق ذلك من تحديات.

مسح التطورات االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية 2018-2019
E/ESCWA/EDID/2019/1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
survey-economic-social-development-arab-region-2018-2019-arabic.pdf

وفقاً ملسح التطورات االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية  ،2018-2019شهدت املنطقة انتعاشاً
اقتصادياً مبعدل من ّو بلغ  2.3يف املائة يف عام  ،2018يف زيادة عن معدّل  1.7يف املائة امل ُس َّجل يف العام
السابق .وكان هذا التعايف مدفوعاً بنمو قطاع الهيدروكربون يف البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة،
وال سيام بلدان مجلس التعاون الخليجي .ومن املتوقّع أن يستمر هذا الزخم يف النمو مبعدّل متواضع
قدره  2.6يف املائة يف عام  ،2019وأن يرتفع إىل  3.4يف املائة يف عام  .2020وعىل الرغم من هذه
التوقعات اإليجابية ،ال تزال آفاق النمو يف املنطقة العربية مشوب ًة بأوجه عدم يقني جغرايف-سيايس
تزداد تفاقامً بسبب عدد من الخالفات الدبلوماسية والنزاعات املسلحة بني بلدان املنطقة.

نرشة التكنولوجيا من أجل التنمية يف املنطقة العربية  :2018آفاق عاملية
وتوجهات إقليمية
E/ESCWA/TDD/2019/1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/
technology-development-bulletin-2018-arabic_0.pdf

تعرض هذه النرشة االتجاهات العاملية الرئيسية يف مجال التكنولوجيا ،وتأثريها عىل العمل
والتح ّول الحكوميني وعىل حياد اإلنرتنت .وهي تتناول تأثري هذه االتجاهات يف سياق املنطقة
العربية ،والسياسات التي ميكن تطويرها لتعظيم االستفادة من منافع التكنولوجيا والحد من
آثارها السلبية .وتتضمن النرشة فصالً عن العديد من التكنولوجيات املتقدّمة التي لها تأثري مبارش
عىل االقتصاد الرقمي ،مثل إنرتنت األشياء والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وتقنيات الكتل
املتسلسلة ( ،)blockchainوفصالً عن الصلة بني التكنولوجيا والتشغيل.
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رصد األمن الغذايئ يف املنطقة العربية
E/ESCWA/SDPD/2019/4
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/tracking-food-security-arab-region-arabic.pdf
تقدم هذه املطبوعة معلومات عن تطبيق إطار رصد األمن الغذايئ الذي وضعته اإلسكوا بالتعاون مع
الدول األعضاء ،واملنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وخرباء
فيبي نتائجه من
من املنطقة .ويعكس اإلطار الطابع املعقد واملتعدد األبعاد والتفاعيل لألمن الغذايئّ ،
خالل ثالثة مؤرشات أساسية ويحدّد مسبباته من خالل  21مؤرشا ً م ّوزعة عىل أبعاد األمن الغذايئ
األربعة ،وهي توافر الغذاء ،وإمكانية الحصول عليه ،واالستفادة منه ،واستقرار إمداداته.

تت ُّبع الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة :تقرير بشأن
التقدّ م املُح َرز يف مجال الطاقة يف املنطقة العربية
E/ESCWA/SDPD/2019/3
التقرير-اإلقليمي-العريبwww.unescwa.org/ar/publications/-
مجال-التقدم-الطاقة
إن تحقيق الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية هو أحد
أكرب التحديات التي تواجهها جميع البلدان العربية؛ فهو يتطلب تكثيف الجهود
عىل مسار الطاقة املتجددة ،وفصل مسار النمو عن استهالك الطاقة .ويجب
تحقيق ذلك من خالل تحسني الكفاءة يف استخدام الطاقة وإنتاجيتها ،مع
التصدي للشواغل املتعلقة باملناخ ،وضامن أن ترث األجيال املقبلة كوكباً سليامً.

املرأة يف القضاء يف الدول العربية :إزالة العقبات وزيادة املشاركة
E/ESCWA/ECW/2019/2
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/
publications/files/women-judiciary-arab-states-arabic.pdf
حق املرأة يف املشاركة الكاملة واملتساوية يف جميع نواحي الحياة العامة ،مبا يف ذلك السلك القضايئ،
حق أسايس من حقوق اإلنسان .وتتوفر مجموعة وافرة من األدلة عىل أ ّن وجود املرأة يف السلطة
هو ٌ
القضائية يسهم يف قيام مؤسسات قضائية قوية ومستقلة ت َْس ُهل االستعانة بها وتراعي اعتبارات
ككل .ويف
املساواة بني املرأة والرجل ،ويسهم أيضاً يف تحقيق العدل بني الجنسني يف املجتمع ّ
األعوام األخرية ،اتخذت الدول العربية ،بعضها للمرة األوىل ،تدابري لتعيني عدد متزايد من القاضيات
واملدعيات العامات .لكن ،بالرغم من هذه الجهود ،ال يزال متثيل املرأة ضعيفاً جدا ً يف املؤسسات
القضائية يف املنطقة العربية ،ومتفاوتاً إىل حد بعيد بني البلدان العربية وداخل البلد الواحد فيها.

النهاية

