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تمهيد

كان عــام  2015عــام التعــاون الدولي فــي العمل اإلنمائي.

“مرة بعد مرة ،جدد العالم إيمانه
بقدرة األمم المتحدة وبوعدها،
حتى في زمن المخاطر ،بالعمل
الدؤوب على تحقيق السالم،
والمساواة ،والرخاء ،والكرامة
ً
أفرادا وشعوبا”
اإلنسانية للجميع

ففــي تشــرين األول/أكتوبــر  2015احتفلــت األمــم المتحــدة ،ومعهــا العالــم
ً
عامــا علــى تأسيســها ،فاســتعادت مســيرة طويلــة ومثمــرة،
بأســره ،بمــرور 70
مــأى بإنجــازات وتحديــات ،اضطرابــات ال تحصــى والتزامــات ال تليــن ،خــوف
وتصميــم ،وفــي كل وقــت أمــل فــي غــد أفضــل .مــرة بعــد مــرة ،جــدد العالــم
إيمانــه بقــدرة األمــم المتحــدة وبوعدهــا ،حتــى فــي زمــن المخاطــر ،بالعمــل
الــدؤوب علــى تحقيــق الســام ،والمســاواة ،والرخــاء ،والكرامــة اإلنســانية
ً
ً
وشــعوبا.
أفــرادا
للجميــع
حلــول نبحــث عنهــا معـ ًـا لمشــاكل نواجههــا معـ ًـا ،وتتطلــب ثقــة متجــددة بمكاســب
العمــل المشــترك .وقــد توصــل قــادة العالــم فــي عــام  2015إلــى ثالثــة اتفاقــات
هــي خطــة عمــل أديــس أبابــا لتمويــل التنميــة ،وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام
 ،2030واتفــاق باريــس فــي إطــار اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن تغيـ ّـر المنــاخ.
وهــذه االتفاقــات ،التــي هــي ثمــرة مؤتمــرات ومشــاورات ،ســتحدد وجهــة العمــل
ألعــوام مقبلــة حــول التنميــة ،فــي العالــم كمــا فــي البلــدان العربيــة.
وقــد رافقــت اإلســكوا البلــدان العربيــة فــي مســيرة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة،
وفــي مرحلــة االنتقــال منهــا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة .ويتطلــب التقــدم
ً
ً
وثيقــا بيــن اإلســكوا والــدول
تعاونــا
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
األعضــاء .وفــي عــام  ،2015انضمــت موريتانيــا إلــى اللجنــة ،فــي خطــوة هامــة
نحــو بنــاء هــذه العالقــات وتوســيعها ،ورفــع علــم فلســطين كدولــة مراقبــة
ً
مذكــرا بضــرورة االســتمرار فــي دعــم حقــوق
غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة،
ً
ومجــددا زخــم مســاعيهم إلحــال العدالــة.
الفلســطينيين
ّ
مجــزأة منكوبــة
وإزاء صعوبــة تحقيــق التنميــة والعدالــة فــي منطقــة
ً
انطالقــا مــن رســالتها ومســؤوليتها فــي العمــل
بالصراعــات ،ستســتمر اللجنــة
اإلنمائــي والتكامــل االقتصــادي فــي المنطقــة ،بتوســيع فــرص الحــوار بيــن
األطــراف المتعــددة ،وتبــادل الخبــرات والتواصــل ،مســتفيدة مــن صالحياتهــا
فــي الدعــوة لعقــد االجتماعــات والمؤتمــرات .ونحــن ،إذ نؤكــد تمســكنا بحقــوق
ّ
تطلعاتهــم ،ندعــم مــا نشــهده مــن عــزم ال يليــن،
شــعوب المنطقــة العربيــة وبدعــم
وإصــرار علــى البقــاء يومـ ًـا بيــوم رغــم كثــرة العقبــات ،وتمســك بالكرامــة والثقــة
واألمــل فــي مســتقبل أفضــل.

ريما خلف
األمينة التنفيذية
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اإلسكوا في سطور

اإلسكوا في سطور
الرفاه االقتصادي والتنمية االجتماعية ركيزتان أساسيتان
من ركائز التنمية المستدامة لألفراد ،والشعوب ،واألمم.
ولإلسكوا دور حاسم في إيصال صوت المنطقة العربية
في األمم المتحدة ،وفي مساعدة الدول األعضاء على
معالجة القضايا العالمية ،وفي جعل ثمار التنمية في
العالم في متناول سكان المنطقة العربية.
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573,000

مشاهدات صفحات
موقع اإلسكوا
اإللكتروني

1,500

ورشات العمل
التدريبية

16,000

زوار بيت األمم
المتحدة

23,000

اإلستعانة بخدمات
أو معلومات
اإلسكوا

44

جنسيات موظفي
اإلسكوا
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اإلسكوا في سطور

«اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس في األمم المتحدة التي
أنشئت للوفاء باألهداف االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في
ميثاق األمم المتحدة من خالل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان في
كل منطقة من مناطق العالم»

من نحن

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

الحرية

المساواة

العدالة

ً
عضــوا ،يبلــغ عــدد ســكانها مجتمعــة
تضــم اإلســكوا  18دولــة
 341مليــون شــخص ،أي  4.6فــي المائــة مــن ســكان العالــم.
ً
عمــان وفــي
مقــر اللجنــة فــي بيــروت ،وقــد كان
ســابقا فــي ّ
عمــان.
بغــداد .وللجنــة مركــز تابــع لهــا فــي ّ

االتنمية
المستدامة

ماذا نفعل
تدعــم اإلســكوا التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البلــدان
األعضــاء وتشــجع التعــاون فــي مــا بينهــا .واللجنــة هــي بمثابــة
منتــدى للحــوار ،ومســاحة للتعــاون والتكامــل ،وملتقــى يجمــع
الــدول األعضــاء لوضــع السياســات .واإلســكوا هــي مركــز
للخبــرات والمعــارف ،ومرصــد للمعلومــات.

األبحاث
وتعد
تجري اإلسكوا األبحاث
ّ
الدراسات في مجال السياسات
بشأن جميع جوانب التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
وتتعاون مع واضعي السياسات،
والمجتمع المدني ،والخبراء،
والجهات المعنية في إنتاج
المعرفة وتبادلها.
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الخدمات االستشارية
توفر اإلسكوا خدمات فنية
واستشارية للدول األعضاء
وتستجيب لطلبات الدول المتعلقة
بدعم الجهود اإلنمائية على الصعيد
الوطني .وتقدم اإلسكوا التدريب
والمساعدة المتخصصة في وضع
القواعد والمعايير وفي صياغة
السياسات واآلليات وتنفيذها.

اإلســكوا هــي إحــدى اللجــان اإلقليميــة الخمــس فــي
األمــم المتحــدة التــي أنشــئت للوفــاء باألهــداف االقتصاديــة
واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمــم المتحــدة مــن
خــال تعزيــز التعــاون والتكامــل بيــن البلــدان فــي كل منطقــة مــن
مناطــق العالــم.

االجتماعات الرفيعة المستوى

الشراكات

تنظم اإلسكوا مؤتمرات رفيعة
المستوى واجتماعات على
المستوى الحكومي وحلقات
عمل لبناء القدرات في مجال
معالجة القضايا االجتماعية
واالقتصادية .وتشكل اإلسكوا
منتدى إقليمياً لكبار المسؤولين
ً
في الدول األعضاء لتنسيق
المواقف في المؤتمرات
ومؤتمرات القمة التي تعقد على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تعمل اإلسكوا بالشراكة مع
جامعة الدول العربية ومنظمات
عربية أخرى وبالتنسيق مع
منظمات األمم المتحدة وبرامجها
في المنطقة .وتبني اإلسكوا
شراكات أيضاً مع منظمات
وشبكات المجتمع المدني.
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ECE
الجمهورية
العربية السورية
العراق
ESCWA
لبنان
الكويت
فلسطين
البحرين
اإلمارات
األردن
قطر
مصر
 ESCAPالعربية المتحدة
المملكة العربية
ُعمان
السعودية
اليمن
ECA

تأسست
ّ

تونس

1973

المغرب
ليبيا

مقرها
ّ

بيروت

موريتانيا

الدول األعضاء

السودان

18

تعمل من أجل
 341مليون شخص

ECLAC

األمم المتحدة

الجمعية العامة

مجلس األمن

المجلس االقتصادي
و االجتماعي

األمانة العامة

محكمة العدل
الدولية

مجلس الوصاية

اللجان اإلقليمية

ECA

ECLAC

اللجنة االقتصادية
ألفريقيا

اللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أديس أبابا
)(1958

سانتياغو دي تشيلي
)(1948

ESCAP

ESCWA

اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا و المحيط الهادئ

بانكوك
) (1947

ECE

اللجنة االقتصادية
ألوروبا

جنيف
)(1947

بيروت
)(1973
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اإلسكوا في سطور

الهيكلالتنظيمي
تتولى الدكتورة ريما خلف منصب نائب األمين العام لمنظومة األمم
المتحدة إلى جانب ترؤسها األمانة التنفيذية لإلسكوا .وقد ترأس العنصر
النسائي األمانة التنفيذية لفترة تقارب ثلث والية اللجنة ،وتعاقب على
هذا المنصب أمناء تنفيذيون من اليمن ،وفلسطين ،والجمهورية العربية
السورية ،ومصر ،وقطر ،واألردن.
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السيدة ُرلى مجدالني

شعبة سياسات التنمية المستدامة
• الطاقة
• الموارد المائية
• السياسات الغذائية والبيئة

السيد فريديريكو نيتو

شعبة التنمية االجتماعية

(شاغر)
نائب األمينة التنفيذية
لدعم البرامج
• قسم تخطيط البرامج
والتعاون الفنّ ي

• المشاركة والعدالة االجتماعية
• السكان والتنمية االجتماعية
• التنمية االجتماعية الشاملة

السيد محمد مختار الحسن

شعبة التنمية والتكامل االقتصادي
•
•
•
•

التكامل اإلقليمي
التنمية االقتصادية والفقر
الحوكمة االقتصادية والتخطيط
النمذجة والتوقع

السيد حيدر فريحات

شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية
• سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• االبتكار
• مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ،األردن

السيدة ريما خلف
األمينة التنفيذية

السيد يوراي رايتشان
السيد عبداهلل الدردري

نائب األمينة التنفيذية للبرامج

• قسم االستراتيجيات والتقييم
والشراكات

شعبة اإلحصاء

• اإلحصاءات السكنية واالجتماعية
• اإلحصاءات االقتصادية

السيدة مهريناز العوضي
مركز المرأة في اإلسكوا

• المساواة بين الجنسين
• تمكين المرأة

السيد طارق علمي

شعبة القضايا الناشئة والنزاعات
• النزاعات واالحتالل والتنمية
• الحكم وبناء الدولة

السيد كريم خليل
سر اللجنة
أمين ّ

السيد بونتس مولين

شعبة الشؤون اإلدارية
•
•
•
•
•
•
•

الميزانية والمالية
إدارة الموارد البشرية
الخدمات العامة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المؤتمرات والمطبوعات
الخدمات الطبية المشتركة
المشتريات
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اإلسكوا في سطور

عام في سطور

نيسان/أبريل
•
اللجنة الفنية المعنية بتحرير
التجارة الخارجية والعولمة
االقتصادية وتمويل التنمية
في بلدان منطقة اإلسكوا
( 8-7نيسان/أبريل)

•
اجتماع حول دور االبتكار
والتكنولوجيا في النهوض
باالقتصاد القائم على المعرفة
في المنطقة العربية
( 4-3حزيران/يونيو)

•
ورشة عمل تدريبية رفيعة
المستوى بشأن الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في
مجال النقل والبنية األساسية
الالزمة للتجارة
( 23-21نيسان/أبريل)

شباط/فبراير
•
المؤتمر العربي الرفيع
المستوى حول التقدم المحرز
في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل
بيجين بعد عشرين عاماً  :نحو
العدالة والمساواة للنساء
في المنطقة العربيةُ ،عقد
بالشراكة مع جامعة الدول
العربية
( 3-2شباط/فبراير)

•
التنفيذية
االجتماع األول للجنة
ّ
( 9-8حزيران/يونيو)
•
اجتماع حول التنمية الصناعية
الشاملة والمستدامة في
خطة األمم المتحدة للتنمية
لما بعد عام  :2015وجهات
نظر من لبنان واألردن ،عقدت
بالشراكة مع منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية
( 10حزيران/يونيو)

•
ورشة عمل إقليمية حول
المرأة والعمل في المنطقة
العربية :نحو نُ هج مبتكرة
لتمكين المرأة اقتصادياً ُ ،عقدت
بالشراكة مع معهد جامعة
نيويورك أبو ظبي
( 23-22نيسان/أبريل)

•
الدورة الحادية عشرة للجنة
اإلحصاء ( 5-4شباط/فبراير)

كانون الثاني/يناير

آذار/مارس

أيار/مايو

•
ورشة عمل تدريبية حول
التنمية المجتمعية التشاركية
وإدارة التغيير من منظور
النوع االجتماعي
( 22-20كانون الثاني/يناير)
•
ورشة عمل حول
إحصاءات التجارة من
أجل التكامل اإلقليمي
( 28-25كانون الثاني/يناير)
•

•
الدورة العاشرة للجنة الطاقة
( 23-22آذار/مارس)

•
المنتدى العربي الرفيع المستوى
الثاني حول التنمية المستدامة
( 7-5أيار/مايو)

إطالق عقد األمم المتحدة
للطاقة المستدامة للجميع
 2024-2014في المنطقة
العربية ( 23آذار/مارس)

•
ورشة عمل حول آليات إطالق
االتحاد الجمركي العربيُ ،عقدت
بالشراكة مع جامعة الدول
العربية ( 19-18أيار/مايو)

الدورة الخامسة عشرة
للجنة الحكومية الدولية
المعنية بالنقل
( 28-27كانون الثاني/يناير)
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حزيران/يونيو

•

•
الدورة الحادية عشرة للجنة
الموارد المائية
( 27-26آذار/مارس)

•
ورشة العمل الرابعة حول تنمية
القدرات في مجال التفاوض في
تغير المناخ للدول العربية
قضايا ّ
( 21-19أيار/مايو)
•
اجتماع فريق الخبراء المعني
بالنزاعات الممتدة وديناميكيتها
ومرونتها في المنطقة العربية
( 22-21أيار/مايو)

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

كانون األول/ديسمبر
•
اجتمع خبراء حول مؤسسات
تحول
حكم قوية من أجل ّ
حقيقي في البلدان المتأثرة
بالنزاع ( 2-1كانون األول/
ديسمبر)

تشرين األول/أكتوبر
•
المنتدى الدولي السادس
للطاقة من أجل التنمية
المستدامة ،عقد بالشراكة مع
سائر اللجان اإلقليمية لألمم
المتحدة
( 29أيلول/سبتمبر 2-تشرين
األول/أكتوبر)

آب/أغسطس
•
ورشة عمل حول تحسين
مؤشرات أسعار االستهالك
في البلدان األعضاء في
اإلسكوا
( 13-11آب/أغسطس)

•
االجتماع الثاني للجنة
التنفيذية ( 16-14كانون
األول/ديسمبر)
•
االجتماع السنوي
الرابع للمنتدى العربي
لحوكمة اإلنترنت
( 15كانون األول/ديسمبر)

•
اجتماع حول األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للمرأة
والفتاة في ظل النزاعات في
المنطقة العربية
( 8-7تشرين األول/أكتوبر)

•
ورشة عمل حول التطوير
المؤسسي لآلليات الوطنية
المعنية بأوضاع المرأة في
المنطقة العربية
( 27-26آب/أغسطس)

•
اجتماع مجموعة العمل
العربية المعنية بمؤشرات
التنمية المستدامة
( 16-14كانون األول/ديسمبر)

تموز/يوليو

أيلول/سبتمبر

تشرين الثاني/نوفمبر

•
تدريب المدربين حول تعميم
التكنولوجيات المالئمة للطاقة
المتجددة في القطاعات
اإلنتاجية الريفية في المنطقة
العربية
( 28-27تموز/يوليو)

•
إطالق التقرير عن االنعكاسات
االقتصادية واالجتماعية
لالحتالل اإلسرائيلي على
األحوال المعيشية للشعب
الفلسطيني في األرض
الفلسطينية المحتلة ،بما فيها
القدس الشرقية ،وللسكان
العرب في الجوالن السوري
المحتل ( 1أيلول/سبتمبر).

•
الدورة العاشرة للجنة الفنية
المعنية بتحرير التجارة الخارجية
ّ
والعولمة االقتصادية وتمويل
التنمية في بلدان منطقة اإلسكوا
( 23-22تشرين الثاني/نوفمبر)

•
ورشة عمل تدريبية
حول العنف ضد المرأة في
المنطقة العربية
( 29تموز/يوليو 2-آب/أغسطس)

•
الدورة العاشرة للجنة التنمية
االجتماعية ( 9-8أيلول/سبتمبر)
•
ورشة عمل حول بناء
قدرات الشراكة في الحكم
الديمقراطي
( 16-14أيلول/سبتمبر)

•
الدورة السادسة عشرة
للجنة الحكومية الدولية
المعنية بالنقل
( 24-23تشرين الثاني/نوفمبر)
•
االجتماع الحادي والعشرون آللية
التنسيق اإلقليمي
( 25تشرين الثاني/نوفمبر)
•
ورشة عمل حول فلسطين
واالحتالل :نحو التعمق في
فهم الواقع واعتماد برنامج بحوث
موجه ( 26-25تشرين الثاني/
نوفمبر)
•
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني
( 29تشرين الثاني/نوفمبر)
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اإلسكوا في أرقام

المشاركون عبر اإلنترنت

الزوار/األنشطة

83,862

16,267

زيارات موقع اإلسكوا اإللكتروني

زوار بيت األمم المتحدة

1,459

المشاركون في االجتماعات
في بيت األمم المتحدة

573,144

مشاهدات صفحات موقع اإلسكوا
اإللكتروني في عام 2015

 371موظفين

المنشورات

22,752

االستعانة بالخدمات والمعلومات
بزيارة شخصية أو عن طريق البريد
اإللكتروني أو بزيارة صفحة المكتبة
اإللكترونية

44

الجنسيات

(40%) 150

نساء في اإلسكوا

21,780

تنزيل منشورات اإلسكوا

492,000

270%

زيادة عن 2014

221,000
33%

وسائل اإلعالم

زيادة عن 2014

يحرص الصوت اإلعالمي لإلسكوا على زيادة الوعي بالعمل
المعياري للجنة وأثره على حياة سكان المنطقة.

االنطباعات
على تويتر

الحضور على
فيسبوك

المتابعون
على تويتر

المتابعون
على فيسبوك

النشاط على وسائل التواصل االجتماعي في مناسبات خاصة
18,000

النشاط على وسائل
التواصل االجتماعي
بمناسبة إطالق يوم
اإلدارة في اإلسكوا5 ،
شباط/فبراير

8,000

النشاط على وسائل
التواصل االجتماعي
بمناسبة يوم العدالة
االجتماعية في اإلسكوا،
 20شباط/فبراير
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8,000

4,000

النشاط على وسائل
التواصل االجتماعي
بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة 5 ،آذار/مارس

2,000

المتابعون على
وسائل التواصل
االجتماعي الدورة
الثانية للمنتدى
العربي الرفيع
المستوى حول
التنمية المستدامة،
 7-5أيار/مايو

النشاط على وسائل
التواصل االجتماعي
بمناسبة أسبوع األمم
المتحدة العالمي الثالث
للسالمة على الطرق
في اإلسكوا29-27 ،
أيار/مايو

3,000

المتابعون على وسائل
التواصل االجتماعي
لحفل انضمام موريتانيا
إلى اللجنة 19 ،تشرين
األول/أكتوبر

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

43%

37%

57%

2,596

63%

1,046

مشاركين
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مشاركين

67%

49%

51%
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المعلومات المالية 2015-2014
العنصر
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(بالدوالر األمريكي)

المخصصات

أجهزة صنع السياسات

145,600

التوجيه التنفيذي واإلدارة

3,883,100

برنامج العمل

37,142,900

دعم البرامج

31,455,500

استمرارية األعمال

362,800

ريو 20+

734,900

اإلصالح الهيكلي

262,100

مجموع الميزانية العادية

73,986,900

البرنامج العادي للتعاون الفني

5,360,600

التشييد والتعديالت والتحسينات

4,116,400

أعمال الصيانة الرئيسية

570,200

السالمة واألمن

12,908,900

حساب التنمية

6,025,988

موارد من خارج الميزانية

9,740,359

تكاليف دعم البرامج

1,217,510

مجموع ميزانية اإلسكوا (جميع الموارد)

113,926,857

عناوين رئيسية
عام العمل المشترك
تجدد اإليمان في عام  2015بقدرة التعاون
العالمي في مواجهة التحديات المشتركة.
وسيكون لالتفاقات الدولية التي أبرمت خالل
هذا العام آثار واسعة النطاق على التنمية
ألعوام عديدة مقبلة.

ً
قدما في مجاالت حيوية كالسالم ،والفقر،
والصحة ،والمساواة بين الجنسين ،والعمل،
وتغيّ ر المناخ ،واإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية ،والتنمية االجتماعية واالقتصادية،
والمشاركة ،والشراكة.

بزيادتها مع الوقت وبتقديم خطط جديدة كل
ً
بدءا من عام  ،2018من أجل
خمس سنوات
مواصلة تركيز الجهود لمكافحة االحتباس
الحراري .وستتولى لجنة من الخبراء مساعدة
الدول على تنفيذ االتفاق.

وتحدد خطة عمل أديس أبابا التي اتفقت
عليها الحكومات في المؤتمر الدولي الثالث
لتمويل التنمية الذي ُعقد من  13إلى  16تموز/
يوليو  2015تدابير جريئة إلصالح الممارسات
ً
إطارا لتحسين
المالية العالمية وتضع
االستثمار في التنمية المستدامة.

وفي كانون األول/ديسمبر ،اجتمع قادة العالم
في باريس في المؤتمر الحادي والعشرين
لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغيّ ر المناخ واعتمدوا اتفاق باريس
بشأن تغيّ ر المناخ .والتزمت الدول بموجب
هذا االتفاق بمساهمات محددة ،وتعهدت

وكما دعمت اإلسكوا جهود الدول األعضاء
في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مثل
األهداف اإلنمائية لأللفية وريو  ،20+ستستمر
في تقديم الدعم ،وستواصل العمل لجعل
أولويات الدول العربية في صلب البرامج
العالمية.

وبعد مؤتمر تمويل التنمية ،اجتمع قادة العالم
في نيويورك من  25إلى  27أيلول/سبتمبر
 2015العتماد خطة التنمية المستدامة لعام
 2030وأهداف التنمية المستدامة .وخطة
التنمية هي ثمرة سنوات من العمل ومشاورات
موسعة بين حكومات الدول ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،واألوساط
األكاديمية ،والمنظمات الدولية ،وسائر الجهات
المعنية .وهذه الخطة هي من أجل الناس
ً
ً
طموحا
هدفا
واألرض واالزدهار ،تتضمن 17
و 169غاية لتحقيق ازدهار منصف ومستدام
يشمل الجميع .وترسم الخطة سبل المضي

علم فلسطين يرفرف في األمم المتحدة
ّ
صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة
في  10أيلول/سبتمبر ،2015
( )8-119على رفع أعالم الدول المراقبة غير األعضاء ،ومنها دولة
فلسطين العضو في اإلسكوا ،في مقر األمم المتحدة في نيويورك
ومكاتب األمم المتحدة .وهذا القرار هو بادرة تاريخية لدعم فلسطين
وبارقة أمل للشعب الفلسطيني في مسيرته الطويلة الستعادة حقوقه
المسلوبة ،ومنها حق العودة وتقرير المصير على أرضه المحتلة.
وتواصل اإلسكوا رصد التداعيات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل
اإلسرائيلي وتقدمها في تقرير سنوي إلى الجمعية العامة .وتعمل
اللجنة مع دولة فلسطين على بناء قدرات الدولة والمجتمع في مجاالت
التعليم ،واإلحصاءات ،والتخطيط ،واإلدارة ،لتحصين القدرة على
المواجهة ودفع مسيرة العدالة.
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موريتانيا تنضم إلى اإلسكوا
ّ
توسعت أسرة اإلسكوا مع الوقت حتى أصبحت تضم  18دولة .وفي
 19تشرين األول/أكتوبر  ،2015رفع علم موريتانيا بين أعالم الدول
األعضاء فوق مقر اإلسكوا في بيروت في حفل خاص ُن ّظم للمناسبة.
وانضمام موريتانيا هو خطوة جديدة نحو توسيع العضوية لتشمل
جميع بلدان المنطقة العربية .والهدف هو حشد المزيد من القدرة
للتركيز على أولويات المنطقة وبلدانها ،ومعالجتها بجهود متضافرة
ً
دعما لمشروع التكامل اإلقليمي.
وسياسات منسقة

تحويل عالمنا:

خطة التنمية المستدامة
لعام 2030

األعمال التحضيرية اإلقليمية لخطة عام 2030
نظمت اإلسكوا بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين الدورة الثانية للمنتدى
العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في المنامة من  5إلى
 7أيار/مايو .واستعرضت فيها اإلجراءات العالمية التي أدت إلى وضع
ّ
وأعدت للمنتدى السياسي الرفيع
خطة التنمية المستدامة لعام ،2030
المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر األمم المتحدة
في نيويورك في أواخر حزيران/يونيو وأوائل تموز/يوليو .وصدرت عن
ّ
للتحول إلى
الدورة وثيقة البحرين التي تتضمن توصيات باعتماد نهج
التنمية المستدامة في المنطقة على أساس أولوياتها.

اجتماعات اللجنة التنفيذية
ً
مؤخرا بموجب قرار اإلسكوا 320
عقدت اللجنة التنفيذية التي ُسميت

وفي االجتماع الثاني الذي عقد من  14إلى  16كانون األول/ديسمبر،
ّ
ركزت اللجنة على استراتيجية اإلسكوا وخطة عملها لتنفيذ خطة التنمية

تنفيذ إعالن تونس بشأن العدالة االجتماعية في المنطقة العربية؛ وتقييم

التنمية المستدامة والمؤشرات اإلقليمية لرصد التقدم؛ وصالحيات شبكة

(د )28-أول اجتماعين لها في عام  2015في عمّ ان .وفي يومي  8و 9حزيران/

يونيو ،شمل جدول أعمال اللجنة العديد من المواضيع منها التقدم في

عمل اللجنة؛ وتمويل التنمية؛ والتحضير لخطة األمم المتحدة للتنمية لما

بعد عام 2015؛ والمناقشات حول تغيّ ر المناخ؛ ومتابعة تنفيذ إعالن ومنهاج
ً
عاما (بيجين )20+في المنطقة العربية.
عمل بيجين بعد عشرين

المستدامة لعام 2030؛ وتناولت الوسائل التكنولوجية للنهوض بأهداف
التعاون الفني في اللجنة؛ والنزاعات وعدم االستقرار في المنطقة العربية؛

وتنفيذ خطة عمل أديس أبابا.

موقع اإلسكوا اإللكتروني الجديد
أطلقت اإلسكوا موقعها اإللكتروني الجديد في عام 2015
( .)https://www.unescwa.orgويتماشى الموقع أكثر مع المواقع
ّ
تصفح محتواه باللغتين
اإللكترونية للجان اإلقليمية األخرى ،ويسهل
العربية واإلنجليزية ،وفيه روابط سهلة إلى المعلومات التي يبحث عنها
ّ
وتقدم صفحات األخبار
المستخدمون من داخل اللجنة أو خارجها.
وأحدث التحاليل نوافذ إلى موارد اإلسكوا وآراء خبراء بشأن القضايا
والتحديات الراهنة .وعبر هذا الموقع ،يمكن الوصول بسهولة إلى أهم
المطبوعات ،والمشاريع ،والبيانات ،وكلمات األمينة التنفيذية وآرائها.
ويتواصل العمل على تعزيز حضور اللجنة على مختلف وسائل التواصل
االجتماعي مع إطالق مدونة إلكترونية بإشراف نائب األمينة التنفيذية.
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ً
عاما من
سبعون
عمر األمم المتحدة

ً
ً
أكثر من  350مَ
بلدا أضيئت
علما في نحو 90
باللون األزرق ،لون األمم المتحدة في يوم
ً
واحتفاال
المنظمة في تشرين األول/أكتوبر،
ً
عاما على تأسيسها.
بذكرى مرور سبعين

عمان
القصر األمويّ ،

بيت األمم المتحدة ،بيروت

المسرح الوطني ،تونس

أبو الهول ،القاهرة

شاركت البلدان األعضاء في هذا االحتفال.

استاد هزاع بن زايد ،أبو ظبي

إطالق نظام
في تشرين الثاني/نوفمبر ،أطلقت اإلسكوا ضمن  70هيئة من هيئات
األمانة العامة لألمم المتحدة نظام تخطيط موارد المؤسسات
ّ
المتطور المتكامل محل
المعروف باسم  .Umojaويحل هذا النظام
نظم قديمة عديدة وجداول البيانات والعمليات اإلدارية الورقية ،في
إدارة المشتريات والعمليات المالية واللوجستية والموارد البشرية
واألصول .وجاء اعتماد هذا النظام حصيلة عملية إصالح إداري
على نطاق األمانة العامة ،استغرق أكثر من عام كامل في اإلسكوا
وشارك فيه فريق من مختلف الشعب المتخصصة ضم أكثر من 20
ً
ً
ً
ً
تدريبيا بإشراف مدرب خالل
نشاطا
موظفا 20
موظفا .وحضر 271

عملية التحضير إلطالق النظام .ومع هذا النظام ،والمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام التي اعتمدت في عام  ،2014تعمل اإلسكوا
بأحدث أساليب إدارة األعمال .والفوائد المتوقعة لنظام Umoja
كثيرة .فهو يتيح للموظفين التركيز على االستراتيجية ،وتعزيز
الضوابط المالية والمتعلقة بالميزانية ،وتحسين الكفاءة ،واتخاذ
ً
ّ
أيضا رصد
يسهل
القرارات الصحيحة في الوقت المناسب ،وهو
البيانات في الوقت الحقيقي .وستستخدم اإلسكوا هذه األدوات
لتصير مركز امتياز إقليمي وتتبادل خبراتها مع مجموعة واسعة من
الشركاء والجهات المعنية.
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اإلطار االستراتيجي
يحدد اإلطار االستراتيجي وجهة عمل اإلسكوا ويقوم على ركائز ثالث
هي التكامل اإلقليمي ،والنمو العادل واالستدامة ،والحكم السليم
ً
موضوعا وثالثة
والقدرة على المواجهة .ويندرج ضمن الركائز الثالث 12
مجاالت شاملة لجميع القطاعات .وكل ركيزة هي عنوان لفصل من
فصول هذا التقرير.

20
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النمو العادل واالستدامة
 اإلنصاف والدمج والعمل االقتصادات التنافسية القائمة على المعرفة -اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

اعتبارات
الجنسين

الحكم السليم والقدرة
على المواجهة
 المشاركة والمواطنة اآلثار االجتماعية واالقتصاديةللنزاعات واالحتالل
 تطوير المؤسسات المنعة إزاء الكوارث الطبيعية واألزماتالتي يتسبب بها البشر

اإلحصاءات

الشراكات

التكامل اإلقليمي
 البنى األساسية المستدامة التنسيق على المستوييناالجتماعي واالقتصادي
 إدارة المعارف والتكنولوجيا أمن الغذاء والمياه والطاقة السياسات والتشريعات المراعيةالعتبارات الجنسين
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التكامل اإلقليمي

التكامل اإلقليمي
إمكانية تحقيق التنمية المستدامة ،والتكامل
في التعاون
ّ
اإلقليمي يعزّ ز قدرة البلدان على تذليل التحديات في البنى
األساسية ،والتجارة ،والتكنولوجيا ،واالقتصاد ،والبيئة.

22
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التكامل اإلقليمي

بيــن البلــدان العربيــة روابــط تاريــخ ولغــة وثقافــة وغنــى .وفــي التحديــات التــي تمثــل أمــام هــذه
ً
جميعــا أكثــر مــن دافــع لوضــع سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي إطــار مــن الجهــود
البلــدان
الموحــدة نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة .وتســعى اإلســكوا ،مــن خــال عملهــا علــى تحقيــق
التكامــل اإلقليمــي ،إلــى المواءمــة بيــن السياســات ،وتعزيــز التعــاون اإلقليمــي فــي مجــاالت رئيســية
مثــل تطويــر البنــى األساســية الماديــة ،والسياســة االقتصاديــة ،وإنتــاج البيانــات ومقارنتهــا ،وإدارة
المعــارف والتكنولوجيــا ،وتحقيــق أمــن الميــاه والطاقــة والغــذاء ،ودمــج اعتبــارات الجنســين وتمكيــن
المــرأة فــي السياســة اإلنمائيــة.

البنى األساسية
ّ
يتوقــف إنشــاء بنيــة أساســية مســتدامة للتنميــة علــى
ال
الشــبكات الماديــة الموثــوق بهــا بــل يســتلزم إنتــاج المعرفــة ونقــل
التكنولوجيــا وتيســير حركــة المــوارد بيــن البلــدان العربيــة.

أحيت اإلسكوا أسبوع األمم المتحدة
العالمي الثالث للسالمة على الطرق ،من 27
إلى  29أيار/مايو 2015

وتدعــم اإلســكوا البلــدان األعضــاء فــي مجــال البنــى األساســية
بطــرق شــتى ،منهــا مثـ ً
ـا تنفيــذ عناصــر نظــام النقــل المتكامل في
ّ
المــؤرخ 11
المشــرق العربــي ،عمــا بقــرار اإلســكوا ( 279د)24-
أيار/مايــو  ،2006لتســهيل التجــارة والنقــلّ .
وكلفــت اإلســكوا فــي
عــام  2015جهــات تنســيق وطنيــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة
ّ
المتعلقــة بالطــرق الدوليــة والســكك الحديديــة
بوضــع االتفاقــات
والنقــل البحــري وتحديثهــا لتشــمل الــدول األعضــاء فــي اإلســكوا
مــن المغــرب العربــي.
وفــي إطــار أســبوع األمــم المتحــدة العالمــي الثالــث للســامة
علــى الطــرق ،نظمــت اللجنــة مــن  27إلــى  29أيار/مايــو ،2015
أنشــطة فــي بيــت األمــم المتحــدة فــي بيــروت ،تضمنــت ورشــة
عمــل إقليميــة حــول الســامة علــى الطــرق ،ومبــادئ توجيهيــة
إلنشــاء/تفعيل عناصــر نظــم إدارة ســامة الطــرق الوطنيــة،
مثــل الــوكاالت الرئيســية الوطنيــة والمجالــس الوطنيــة واللجــان
الفنيــة المعنيــة بالســامة علــى الطــرق .وقــد اســتفادت الــدول
األعضــاء مــن هــذه األنشــطة فــي االســتعداد للمؤتمــر العالمــي
الثانــي الرفيــع المســتوى بشــأن الســامة علــى الطــرق الــذي عقــد
فــي برازيليــا يومــي  18و 19تشــرين الثاني/نوفمبــر .2015

السالمة على الطرق

تسهيل التجارة والنقل

تكامل سياسات االقتصاد الكلي
تشــجع اإلســكوا التعــاون بيــن الــدول األعضــاء لتحقيــق
التكامــل االقتصــادي فــي المنطقــة .وفــي إطــار مشــروع
إنشــاء االتحــاد الجمركــي العربــي ،أصــدرت اإلســكوا دراســة
عــن اآلثــار االقتصاديــة والماليــة لعــدد مــن الســيناريوهات فــي
ســياق إنشــاء االتحــاد .وأيــدت جامعــة الــدول العربيــة الدراســة
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فــي قمــة عقــدت فــي مصــر فــي آذار/مــارس  ،2015وحثــت
الــدول العربيــة علــى العمــل لوضــع أســس متينــة يقــوم عليهــا
االتحــاد .وعقــد اجتمــاع بيــن جامعــة الــدول العربيــة والمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــيُ ،ك ّلفــت اإلســكوا علــى أثــره بالتعــاون
مــع الجامعــة علــى مســاعدة الــدول األعضــاء فــي اللجنــة علــى
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تحديــد مواقفهــا مــن االتحــاد وإبــداء اقتراحاتهــا فــي كيفيــة
إطالقــه .وســتكون الفتــرة  2017-2016حاســمة للوصــول إلــى
اتفــاق نهائــي.
ونشــرت اإلســكوا فــي عــام  2015دراسـ ًـة قيّ مــت فيهــا التكامــل
ّ
والتقــدم المحــرز فــي تحقيــق اتحــاد
االقتصــادي العربــي
جمركــي عربــي ( ،)E/ESCWA/EDID/2015/4وقدمــت منظومــة
جديــدة مــن األدلــة والمؤشــرات لتقييــم التكامــل االقتصــادي
ورصــده بدقــة داخــل المنطقــة ومــع المناطــق األخــرى (مثــل
االتحــاد األوروبــي) ،علــى مــر الزمــن وبالمقارنــة مــع بلــدان
ومناطق أخرى.
ّ
وقدمــت الدراســة خريطــة طريــق إلطــاق االتحــاد ،وأكملــت
أعمــال البحــث وأنشــطة بنــاء القــدرات التــي قامــت بهــا اإلســكوا
فــي عــام  2015مــن أجــل التنفيــذ الكامــل لمنطقــة التجــارة الحــرة
العربيــة الكبــرى وإطــاق االتحــاد.
ً
فصــا حــول
وفــي تشــرين األول/أكتوبــر ،خصصــت اإلســكوا
الوضــع االقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة ،وذلــك فــي إطــار
اجتمــاع مشــروع فريــق البحــث الدولــي لواضعــي النمــاذج
االقتصاديــة (المعــروف بمشــروع لينــك) بشــأن آفــاق االقتصــاد
العالمــي ،وقــد أشــرف علــى تنســيق االجتمــاع كل مــن شــعبة
السياســات اإلنمائيــة والتحليــل اإلنمائــي التابعــة إلدارة الشــؤون
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األمــم المتحــدة ،وجامعــة
تورنتــو .وستســتخدم نتائــج االجتمــاع فــي إعــداد تقريــر الحالــة
والتوقعــات االقتصاديــة فــي العالــم ،الصــادر عــن إدارة الشــؤون
االقتصاديــة واﻻجتماعيــة.

وتدعــم اإلســكوا الــدول األعضــاء فــي مفاوضــات اتفاقــات
التجــارة الحــرة ،ومنهــا تونــس علــى ســبيل المثــال ،التــي
اســتقبلت بعثــة استشــارية فنيــة مــن اإلســكوا فــي عــام 2015
ّ
والمعمــق مــع
فــي ســياق مناقشــتها اتفاقـ ًـا للتبــادل الحـ ّـر الشــامل
االتحــاد األوروبــي .وتقــدم اللجنــة أيضــا المشــورة بشــأن تأثيــر
التكامــل العالمــي واإلقليمــي علــى التحــول االقتصــادي للــدول
األعضــاء ،والحواجــز التجاريــة ،وسياســات إنعــاش الصــادرات.
وقــد نشــرت فــي هــذا الســياق “دراســة اللوجســتيات فــي
المنطقــة العربيــة :التحديــات وخيــارات السياســة” (E/ESCWA/
 )EDID/2015/1للبحــث فــي العالقــة بيــن كفــاءة اللوجســتيات
التجاريــة واألداء التجــاري واالقتصــادي.
وبذلــت اإلســكوا جهـ ً
ـودا حثيثــة لضمــان إيصــال صــوت المنطقــة
فــي المؤتمــر الدولــي الثالــث لتمويــل التنميــة .وقدمــت ورقــة
عــن الموقــف العربــي خــال الــدورة التاســعة للجنــة الفنيــة
المعنيــة بتحريــر التجــارة الخارجيــة والعولمــة االقتصاديــة
وتمويــل التنميــة ،التــي عقــدت فــي ّ
عمــان يومــي  7و 8نيســان/
أبريــل  .2015وناقشــت اللجنــة آثــار األزمــة االقتصاديــة علــى
اقتصــادات البلــدان المتقدمــة ،وواقــع اســتئثار األبعــاد البيئيــة
باالهتمــام علــى حســاب األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ّ
تحدد
وأشــير إلــى أن الورقــة لــم تتنــاول التمويل اإلســامي ،ولم
كيفيــة اســتخدام صناديــق التنميــة وال دور البلــدان المتقدمــة
فــي مكافحــة حركــة األمــوال غيــر المشــروعة ،واســتعادتها.

نشرت اإلسكوا في هذا السياق دراسة
اللوجستيات في المنطقة العربية :التحديات
وخيارات السياسة

تنسيق عمليات إنتاج البيانات ومقارنتها
تشــجع اإلســكوا بلــدان المنطقــة علــى مقارنــة البيانــات فــي مــا
بينهــا ،وعلــى االلتــزام بالمعاييــر والتصنيفــات والتوصيــات
الدوليــة .وتواصــل تنفيــذ مشــاريع إحصــاءات األســعار علــى
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي لمواءمــة األرقــام القياســية
لألســعار والمنهجيــات الوطنيــة المعتمــدة ،وذلــك بهــدف تعزيــز
إمكانيــة مقارنــة إحصــاءات األســعار بيــن بلــدان المنطقــة .ففــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال ،اعتمــد المركــز
ً
برنامجــا لإلنتــاج المنتظــم
الوطنــي لإلحصــاء فــي أبــو ظبــي
لتقديــرات معــادالت القــوة الشــرائية وأدلــة األســعار علــى
ّ
المتوقــع صــدور النتائــج األولــى
المســتوى دون الوطنــي .ومــن
للبرنامــج فــي عــام  ،2016لتشـ ّـكل أول معــادالت للقــوة الشــرائية
علــى المســتوى دون الوطنــي ،تصــدر فــي بلــد عربــي.
واإلســكوا هــي أول لجنــة إقليميــة وضعــت منهجيــة إلنتــاج
سالســل ســنوية لمعــادالت القــوة الشــرائية .وقــد أشــاد البنــك
الدولــي بهــذه المبــادرة فــي عــام  ،2015مــا حــث المناطــق

اإلسكوا هي أول لجنة إقليمية وضعت منهجية
إلنتاج سالسل سنوية لمعادالت القوة الشرائية
األخــرى علــى اعتمــاد المنهجيــة اإلحصائيــة نفســها .وواصلــت
اللجنــة إرســال بعثــات للمســاعدة الفنيــة وعقــد اجتماعــات
لفــرق الخبــراء لتنفيــذ نظــام الحســابات القوميــة ( )2008ووضــع
مؤشــرات اقتصاديــة قصيــرة األجــل ،وإحصــاءات فــي مجــاالت
الصناعــة والبيئــة والطاقــة ،وتصنيفــات اقتصاديــة موصــى بهــا
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ً
دوليــا .وعقــد اجتمــاع إقليمــي للنظــر فــي تجميــع حســابات
القطــاع المالــي ووضــع ســجالت تجاريــة فــي عــدد مــن القطاعات
الماليــة الفرعيــة .وأطلــق مشــروع تجريبــي حــول المؤشــرات
االقتصاديــة القصيــرة األجــل فــي ســبعة بلــدان عربيــة ،لتقييــم
قدرتهــا علــى إنتــاج مؤشــرات رئيســية لرصــد األداء االقتصــادي
وتقييمــه ،مــن أجــل تحســين تخطيــط السياســات .وواصلــت
اللجنــة ســعيها إلــى توفيــر المزيــد مــن البيانــات ذات الصلــة
بالحســابات القوميــة ،واألســعار ،والتجــارة ،والصناعــة ،والطاقــة،
والبيئــة ،والصحــة ،والتعليــم ،والتشــغيل ،والســكان .وســاعدت
فــي تحســين جمــع البيانــات الوطنيــة ،والحــد مــن الفــوارق بينهــا

وبيــن البيانــات الدوليــة ،وبالتالــي تحســين نوعيــة اإلبــاغ فــي
البلــدان العربيــة.
وكثفــت اإلســكوا جهودهــا لتحديــث نشــر البيانــات اإلحصائيــة.
تتوفــر منشــورات البيانــات فــي تصاميــم مختلفــة عبــر بوابــة
المنشــورات اإللكترونيــة لإلســكوا (www.escwa.org.lb/
 .)divisions/sd/pubsوتشــمل البيانــات المتاحــة مجموعــة
واســعة مــن المواضيــع ،وتغطــي البلــدان األعضــاء فــي
اإلســكوا .ويــزداد عــدد مجموعــات البيانــات التــي تغطــي جميــع
البلدان العربية.

قياس الفقر وعدم المساواة:
مسح عربي مقترح متعدد األغراض
يزيــد النقص فــي بيانات الفقر وعدم المســاواة في
البلــدان العربيــة صعوبة وضع سياســات هادفــة للمعالجة.
وتســتخدم البلــدان خطــوط فقر مختلفــة في القياس
والبحــث ،وعليهــا في هذا اإلطار إعــادة النظر في
المنهجيــات التــي تعتمدهــا إلنتاج بيانات أفضل باالســتناد
ّ
يتعلق
إلــى المســوح الوطنية القائمة ،وال ســيما في مــا
بأهــداف التنمية المســتدامة .ومــن الممكن الجمع
بين مؤشــرات الدخل ،ومســتويات المعيشــة ،والصحة،
والتعليــم ،والتشــغيل ،والحمايــة االجتماعيــة لوضع أدلة
أفضــل ،على غرار أدلــة الدخل والفقــر المتعدد األبعاد،
مــع مراعــاة خصائص المنطقة العربية .وتنشــر اإلســكوا
هــذه البيانات فــي مجموعة اإلحصــاءات االجتماعية
التي تصدر كل ســنتين ،مع اإلشــارة إلى أن العدد 12
منهــا يغطــي الفترة  .2015-2014واســتحدثت في
أداة لتحقيق االتســاق بين وحدات مســوح
عام 2015
ً
األســر عرفت باســم المســوح العربية المتعددة األغراض،
اعتمــدت خــال االجتماع الحكومــي الذي عقد في
شــباط/فبراير بشــأن اإلحصاءات في البلــدان العربية (E/
.)ESCWA/SD/2014/WP.1

مقياس أفضل للفقر وعدم المساواة في البلدان

المســوح العربية المتعددة األغراض
()PAMPS

الصحة

البيانات

التعليم

الحماية االجتماعية

التشغيل
الد خل
ّ

تنسيق إدارة المعارف والتكنولوجيا
يعتمــد نجــاح التكامــل اإلقليمــي إلــى حــد كبيــر علــى تقــارب
مســتويات المعرفــة الرقميــة والتكنولوجيــة بيــن بلــدان
المنطقــة .وال بــد مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود لتضييــق الفجــوة
المعرفيــة ضمــن البلــد الواحــد وفــي مــا بيــن البلــدان لالســتفادة
مــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .ولهــذا الســبب ،تعمــل
اإلســكوا علــى إنشــاء نظــم لتطويــر التكنولوجيــا الوطنيــة ونقلهــا
فــي البلــدان األعضــاء مــن أجــل تعزيــز نظــم االبتــكار الوطنيــة
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مــن خــال تحديــث السياســات وإنشــاء مكاتــب وطنيــة لنقــل
التكنولوجيــا .وتســاعد هــذه المكاتــب علــى بنــاء الشــراكات بيــن
الجامعــات ،ومراكــز األبحــاث ،والمؤسســات المعنيــة ،والقطــاع
العــام ،والمجتمــع المدنــي .وتتعــاون فــي إطــار هــذا المشــروع
مجالــس البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة مــن تونــس ُ
وعمــان
ولبنــان ومصــر والمغــرب ،ومــن المتوقــع أن تشــارك فيــه هيئــات
مــن بلــدان عربيــة أخــرى.

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من أجل التنمية لقيادات القطاع العام في
المنطقة العربية
نفذت اإلســكوا هذا المشــروع على مدى ثالث سنوات،
وقد أطلق في عام  2013بتمويل من حســاب األمم
المتحــدة للتنمية بهدف بناء القدرات (.)2015-2013
ويتضمــن أربع وحدات تدريبيــة باللغة العربية ،الهدف منها
بناء قدرات المســؤولين والقادة الحكوميين في المجاالت
التاليــة :الروابط بيــن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتنميــة؛ سياســات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
أجل التنمية؛ العناصر واألدوات الرئيســية لإلدارة؛ سياســات
واســتراتيجيات وتطبيقات الحكومة اإللكترونية؛ إدارة
متوفر على
اإلنترنــت .المزيد من المعلومــات باللغة العربية
ّ
.http://escwa-aigle.org
وقدمت اإلســكوا خدمات استشــارية إلى أربعة بلدان
وعمان ،والمغرب)،
(الجمهورية العربية الســورية ،والســودانُ ،
ً
ودربت حوالي 105
وأنشــأت
موقعا على اإلنترنتّ ،
ً
مدربا في  14من الدول األعضاء
مشــاركين منهم 88
(األردن ،واإلمــارات العربية المتحدة ،والبحرين ،وتونس،
وعمان،
والجمهورية العربية الســورية ،والسودان ،والعراقُ ،
وفلســطين ،والكويت ،ولبنان ،ومصر ،والمغرب ،والمملكة
ً
تمهيدا إلطالق المشــروع
العربية الســعودية) .ويجرى العمل
فــي عدد من البلــدان األعضاء :فقد وضعت خطط وطنية
للتدريب في عشــرة بلدان عربية في الفترة ،2016-2015
وأدرجت العديد من المؤسســات وحدات التدريب في

ـيتلقى التدريب  6,000من كبار
مناهجها الدراســية .وسـ ّ
مســؤولي القطاع العام .وقد جرى تحديث الوحدات بشــكل
دوري من خالل تضمينها دراســات حالة وتجارب من المنطقة
العربية .وعقدت ورشــة عمل إقليمية في بيروت يومي
 21و 22كانون األول/ديســمبر  2015للبحث في وضع
األكاديمية المستقبلي.

تدريب 105
مشاركين

موقع على
االنترنت

 8خدمات
استشارية

14
دولة

“أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي من أهم المبادرات التي أطلقتها اإلسكوا .ولها تأثير بالغ في بناء قدرات
والتعمق في فهم الفارق الذي تحدثه التكنولوجيا في تنمية مختلف القطاعات
قادة القطاع العام في المنطقة العربية،
ّ
ً
االقتصادية .ونحن في ُعمان نعترف بأهمية هذه المبادرة ،التي ّ
شخصا من وكاالت حكومية مختلفة،
مكنتنا من تدريب 150
من خالل عدد من الدورات التدريبية الشهرية .والعمل جار على وضع الخطة الوطنية للتدريب للمرحلة القادمة من عام ،2016
التي من المتوقع أن تستهدف شرائح مختلفة من القطاع العام”.
سلطان الوضاحي ،مدير التحول إلى الحكومة اإللكترونية في هيئة تقنية المعلوماتُ ،عمان
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سياسات أمن المياه والطاقة والغذاء
ينبغــي تكثيــف الجهــود لفــك الترابــط بيــن النمــو االقتصــادي
وأنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك غيــر المســتدامة ،ولتنســيق
االســتراتيجيات المعنيّ ــة بالغــذاء ،والميــاه ،والطاقــة ،والبيئــة.
ّ
وقدمــت اإلســكوا الدعــم إلــى الــدول العربيــة فــي التحضيــرات
اإلقليميــة لالنتقــال مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى أهــداف
التنميــة المســتدامة ،فــي التقريــر األول للمبــادرة اإلقليميــة حــول
وضــع آليــة لرصــد تنفيــذ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة
بالميــاه والصــرف الصحــي فــي المنطقــة العربيــة (مبــادرة
 )MDG+برعايــة المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه ،وبالشــراكة
مــع جامعــة الــدول العربيــة والجمعيــة العربيــة لمرافــق الميــاه.
ويقــدم التقريــر بيانــات مســتخلصة من فــرق الرصد الوطنية في
الــدول العربيــة حــول الوصــول إلــى إمــدادات الميــاه وخدمــات
ً
ـتنادا إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الخاصة
الصــرف الصحــي اسـ
بالمنطقــة التــي أقرهــا مجلــس الميــاه .وتقيــس المؤشــرات مــدى
الوصــول إلــى خدمــات الميــاه ومســتوى إدارتهــا ،مــن حيــث
القــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا ،ومــدى انقطاعهــا ،ونوعيتهــا،
ومعالجــة الميــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها.
وعقــدت ورشــتا عمــل إقليميتــان وأربــع ورشــات عمــل وطنيــة
فــي المغــرب (حزيران/يونيــو) ،ولبنان (تموز/يوليــو) ،وموريتانيا
والســودان (فــي أيلول/ســبتمبر) مــن عــام  2015لتدريــب فــرق
الرصــد الوطنيــة علــى جمــع البيانــات حــول مؤشــرات الميــاه
والصــرف الصحــي الخاصــة بالمنطقــة ،وحســابها ،والتحقــق
منهــا .ومــن الوســائل التــي اســتخدمت فــي حلقتــي العمــل
ّ
موحــد للمؤشــرات ،وبرنامــج لدعــم
أدلــة تدريبيــة ،ونمــوذج
دمــج المعلومــات مــن مرافــق الميــاه فــي مجموعــة بيانــات
وطنية موحدة.
وأجريــت مســوح ميدانيــة للمســتهلكين فــي ثمانيــة بلــدان
عربيــة (األردن ،والجمهوريــة العربيــة الســورية ،والســودان،
والعــراق ،وفلســطين ،ولبنــان ،وموريتانيــا ،واليمــن) بالتعــاون
مــع الشــبكة العربيــة للبيئــة والتنميــة .وســمحت أنشــطة التوأمــة
التــي جــرت فــي تشــرين األول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر
 2015لممثلــي البلــدان مــن الســودان والعراق واليمن باالســتفادة
مــن تجربــة نظرائهــم فــي األردن فــي إعــداد مجموعــات بيانــات
مبــادرة األهــداف اإلنمائيــة المتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي
فــي المنطقــة العربيــة .وتؤمــن الوكالــة الســويدية للتعــاون
اإلنمائــي الدولــي التمويــل للمبــادرة.
وقــد طلــب المجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء والمجلــس
الــوزاري العربــي للميــاه إلــى اإلســكوا دعــم تنفيــذ مبــادرة إقليمية
حــول عالقــة الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء .فاســتجابت
اإلســكوا بإطــاق مشــروع جديــد لتعزيــز أمــن الغــذاء والطاقــة
مــن خــال التعــاون وبنــاء القــدرات فــي المنطقــة العربيــة

28

بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي.
وأطلــق المشــروع فــي عــام  .2015وتعمــل اإلســكوا علــى تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال إعــداد وحــدات تدريبيــة
للمســؤولين عــن الميــاه والطاقــة ،فــي إطــار مشــروع ممـ ّـول مــن
حســاب األمــم المتحــدة للتنميــة.
وأصــدرت اإلســكوا دراســة حــول األمــن الغذائــي فــي المنطقــة
العربيــة مــن خــال تقييــم مــدى توفــر القمــح فيهــا (E/ESCWA/
 ،)SDPD/2015/1فتناولــت إمكانيــات زيــادة توفــر القمــح فــي
ّ
والمعوقــات المحتملــة
المنطقــة ،وقيّ مــت قــدرة اإلنتــاج الحاليــة
مــن حيــث توافــر األراضــي والميــاه ،وتوقفــت عنــد األثــر
االقتصــادي للحفــاظ علــى واردات القمــح .وتخلــص الدراســة
إلــى أن تنســيق السياســات يمكــن أن يــؤدي إلــى تأميــن معظــم
احتياجــات المنطقــة مــن القمــح.

المبادرة اإلقليمية حول وضع آلية لرصد تنفيذ
األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه والصرف
الصحي في المنطقة العربية ()MDG+
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تعميم منظور الجنسين
اســتفادت دول عربيــة عديــدة مــن المســاعدة التــي قدمتهــا
اإلســكوا فــي تعديــل دســاتيرها ونظمهــا القانونيــة وتضمينهــا
أحكامـ ًـا عــن المســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز ضــد المــرأة
فــي االقتصــاد والمجتمــع والسياســة .وفــي عــام  ،2015أصــدرت
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية تشــريعات لمكافحــة
العنــف المنزلــي والحمايــة مــن األذى الجســدي والنفســي
والجنســي .وقدمــت اإلســكوا خدمــات استشــارية للســودان
فــي مجالــي تمكيــن المــرأة والتنميــة األســرية ،وعقــدت فــي
أيار/مايــو ورشــة عمــل فــي لبنــان بشــأن دعــم مشــاركة المــرأة
فــي السياســة عبــر قوانيــن انتخابيــة تراعــي المســاواة بيــن
الجنســين ونظــام الكوتــا النســائية .واتبعــت فلســطين فــي عــام
ّ
فصدقــت علــى خطــة عمــل
 2015المثــل العراقــي لعــام ،2014
وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن  1325بشــأن المــرأة والســام
واألمــن .وبفضــل الجهــود التــي بذلتهــا اإلســكوا أعربــت الســودان
عــن نيتهــا باعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لتنفيــذ هــذا القــرار.
وفــي شــباط/فبراير  ،2015ضمــت اإلســكوا جهودهــا إلــى جهــود
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وجامعــة الــدول العربيــة لعقــد
مؤتمــر رفيــع المســتوى علــى مــدى يوميــن فــي القاهــرة بشــأن
تحقيــق العدالــة والمســاواة للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة .وبحــث
المشــاركون فــي كيفيــة اســتلهام دول المنطقــة مــن إعــان
ومنهــاج عمــل بيجيــن فــي وضــع تشــريعات وطنيــة .وكان

اإلعــان العربــي حــول العدالــة والمســاواة للمــرأة فــي المنطقــة
العربيــة أول اتفــاق مــن هــذا القبيــل اعتمدتــه الــدول العربيــة.
وفــي هــذا اإلعــان ،أعــادت الــدول تأكيــد التزامهــا باإلســراع فــي
تنفيــذ إعــان بيجيــن وتحقيــق أهدافــه باســتخدام نهــج قائــم
علــى حقــوق اإلنســان .وبعــد مــرور ســنة علــى اإلعــان ،أصــدرت
اإلســكوا دراســة حــول هــذا الموضــوع ،اســتعرضت فيهــا وضــع
المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي المنطقــة العربيــة (بيجيــن
 .)E/ESCWA/ECW/2015/3( )20+وقدمــت اإلســكوا الدعــم
الفنــي لجامعــة الــدول العربيــة لوضــع إطــار اســتراتيجي وخطــة
عمــل لتنفيــذ اإلعــان فــي ســياق خطــة عــام .2030

وقبيــل المفاوضــات بشــأن خطــة عــام  ،2030أصــدرت اإلســكوا
وثائــق تتضمــن معلومــات أساســية عــن دور اآلليــات النســائية
الوطنيــة فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ورصدهــا،
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،
وإعــان بيجيــن.
ّ
وركــزت اإلســكوا علــى التســجيل المدنــي واإلحصــاءات
الحيويــة ،وهــي تواصــل العمــل علــى تعزيــز قــدرة البلــدان
العربيــة علــى إجــراء تعــدادات الســكان والمســاكن ،واعتمــاد
ُنهــج تراعــي اعتبــارات الجنســين فــي جميــع اإلحصــاءات.
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اإلسكوا في سطور

النمو العادل واالستدامة
النمو االقتصادي الشامل والعادل هو الركيزة األساسية
لضمان استدامة سبل العيش .وتتطلب التنمية االجتماعية
إشراك جميع أفراد المجتمع والحفاظ على مصالح األجيال
القادمة.
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النمو العادل واالستدامة

تهــدف الركيــزة االســتراتيجية لإلســكوا إلــى ضمــان االســتدامة فــي التنميــة العادلــة والشــاملة.
وينبغــي أن يتيــح النمــو الفــرص والعوائــد المتســاوية مــن أجــل تحســين ســبل عيــش الســكان ،وأن
يســتحدث تكنولوجيــات جديــدة وممارســات تنافســية ويطورهــا .ولذلــك تعمــل اللجنــة ضمــن هــذه
الركيــزة علــى تعزيــز اإلنصــاف الشــامل ،وبنــاء اقتصــادات المعرفــة ،واإلدارة المســتدامة للمــوارد
الطبيعيــة.

النمو العادل :اإلنصاف والدمج والعمل
ال يمكــن تحقيــق المســاواة والدمــج مــن دون تأميــن الحمايــة
االجتماعيــة .وتعمــل دول عديــدة علــى إصــاح النظــم الوطنية،
وال ســيما عــن طريــق اإللغــاء التدريجــي لدعــم الطاقــة والعمــل
علــى تحســين تغطيــة الفئــات المعرضــة للفقــر .وفــي عــام
 ،2015ســاعدت اإلســكوا هــذه الــدول مــن خــال البحــوث،
وتبــادل الخبــرات والمشــورة الفنيــة .وركــزت البحــوث علــى
قضايــا الدمــج االجتماعــي .ويســلط تقريــر التنميــة االجتماعيــة
الشــاملة ( )E/ESCWA/SDD/2015/2الضــوء علــى التقــدم
المحــرز فــي بعــض المجــاالت فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة.
وتتنــاول نشــرة التنميــة االجتماعيــة :الحمايــة االجتماعيــة
أداة للعدالــة (المجلــد  ،5العــدد E/ESCWA/SDD/2015/ ،2
 )Technical Paper.3العالقــة بيــن الحمايــة االجتماعيــة
والعدالــة االجتماعيــة.
وتعمــل اإلســكوا علــى مســح برامــج الحمايــة االجتماعيــة فــي
الــدول األعضــاء وتحليلهــا .وفــي عــام  ،2015أصــدرت المالمــح
القطريــة ُ
لعمــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وركــزت فيهــا
علــى التحديــات التــي تعــوق تقديــم الخدمــات االجتماعيــة
فــي البلديــن .وعقــدت فــي بيــروت ورشــة عمــل حــول سياســات
الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى المشــاركة.

ويشــكل بنــاء مــدن شــاملة للجميــع ومســاكن ميســورة الكلفــة
مجــال عمــل جديــد هــام .وتشــارك اإلســكوا مــع برنامــج األمــم
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية فــي التحضيــر لمؤتمــر الموئــل
الثالــث ( ،)https://www.habitat3.orgالمقــرر عقــده فــي
تشــرين األول/أكتوبــر  .2016وهــي تعمــل علــى إعــداد تقريــر
إقليمــي حــول أهــم مــا يتعلــق بالتوســع العمرانــي لتقديمــه فــي
المؤتمــر العالمــي.
وتواصــل اإلســكوا عملهــا فــي دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وصــون حقوقهــم .وفــي عــام  ،2015ترأســت الفريــق المشــترك
بيــن الــوكاالت لدعــم اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وهــو شــبكة تضــم أكثــر مــن  30وكالــة مــن وكاالت األمــم
ّ
ومثلــت اإلســكوا الفريــق
المتحــدة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة.
المشــترك بيــن الــوكاالت فــي المؤتمــر الســنوي للــدول األطــراف
ونســقت عـ ً
ـددا مــن األنشــطة المشــتركة ،ومنهــا
فــي االتفاقيــة
ّ
حــدث جانبــي حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األزمــات
ً
بحوثــا حــول
اإلنســانية .وفــي عــام  ،2015أجــرت اإلســكوا
قــدرات المجتمــع المدنــي ودوره فــي وضــع السياســات المتعلقة
ً
ـروعا لبنــاء القــدرات فــي المغــرب مــن
باإلعاقــات ،وأطلقــت مشـ
أجــل تطويــر األدوات الالزمــة لتنفيــذ االتفاقيــة.

“اضطلعت اإلسكوا بدور قيادي وقدمت التوجيهات االستراتيجية ،ال سيما بتوضيح المنظور اإلقليمي وتركيز عمل الفريق،
ونفذت أنشطة التعاون لتعزيز تدابير االستجابة التي تغطي حاالت اإلعاقات في النزاعات واألزمات اإلنسانية».
ميراندا فاجرمن ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

وفــي ظــل التغيّ ــرات الســريعة فــي الحــركات الســكانية ،ال ســيما
مــع تزايــد أعــداد الشــباب وحركــة الهجــرة وموجــات النــزوح
القســري للســكان ،قدمــت اإلســكوا الدعــم للمجالــس الوطنيــة
العربيــة للســكان فــي تحديــد األولويــات وتدابيــر االســتجابة
المنهجيــة عبــر سياســات التنميــة المتكاملــة .وعملــت اإلســكوا،
بالشــراكة مــع جامعــة الــدول العربيــة وصنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان ،علــى إدراج أولويــات ســكان المنطقــة فــي خطــة األمــم
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المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام  .2015وتبلــورت هــذه الجهــود
فــي االجتمــاع الــذي عقــد علــى هامــش الجلســة  48للجنــة
الســكان والتنميــة باألمــم المتحــدة فــي نيســان/أبريل 2015
فــي نيويــورك ،وبحــث المشــاركون مــع المفاوضيــن العــرب
أولويــات ســكان المنطقــة وســبل إدراجهــا فــي خطــة األمــم
المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام  2015وتنفيذهــا علــى ضــوء
المناقشــات العالميــة الجاريــة بشــأن المؤشــرات.
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أطلقــت اإلســكوا بالشــراكة مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة
ومنظمــات أخــرى تقريــر حالــة الهجــرة الدوليــة لعــام :2015
ّ
ظــل التغيّ ــرات فــي المنطقــة
الهجــرة والنــزوح والتنميــة فــي

العربيــة ( .)E/ESCWA/SDD/2015/1ويشــدد التقريــر علــى
ضــرورة اتبــاع نهــج الحقــوق فــي قضايــا الهجــرة والتعامــل مــع
ظاهــرة اللجــوء والنــزوح الطويــل األمــد مــن منظــور إنمائــي.

إمكانات غير مستثمرة في الهجرة
ازدادت تحويالت المهاجرين إلى المنطقة باطراد من 10
مليارات دوالر في عام  2000إلى  51.4مليار دوالر في
عام  .2014وتستقطب المنطقة العربية  12في المائة من
التحويالت الواردة إلى البلدان النامية .ويقدر مجموع المهاجرين
من المنطقة بنحو  22مليون مهاجر ،باستطاعتهم أن يسهموا
بمبلغ إضافي قدره  225مليار دوالر لتمويل التنمية بين هذا
ً
رهنا بخفض
العام وعام  .2030لكن هذه المساهمة تبقى
كلفة التحويل ،وخفض رسوم تشغيل العاملين المهاجرين ذوي
المهارات غير المتخصصة ،وتعبئة مدخرات المجتمعات المهاجرة
والتبرعات الخيرية.

وفي الفترة  ،2015-2014أجرت اإلسكوا  10دراسات موجزة،
تناولت كيفية االستفادة على أفضل وجه من التحويالت
المالية لتمويل التنمية .وبحلول النصف الثاني من عام ،2015
كانت اإلسكوا قد نظمت ست ورشات عمل وحلقة دراسية
إقليمية حول هذا الموضوع شارك فيها  243من المسؤولين
الحكوميين والمصرفيين في المنطقة ،وساعدت السودان
ولبنان على إنشاء لجان وطنية لتنسيق السياسات من أجل تعزيز
أثر التحويالت المالية على التنمية ،ودعمت وزارة المالية في
السودان على سن التشريعات الالزمة لحل المشاكل المتعلقة
بسعر الصرف التي تعرقل التحويالت المالية.

 22مليون
مهاجر

تحويالت المهاجرين إلى المنطقة

 $10مليار

2000

 $225مليار

 $51.4مليار

2014

2030

ESCWA

لجان وطنية لتنسيق
السياسات

 243مسؤول
حكومي ومصرفي

 10دراسات

 6ورشات عمل

 1حلقة دراسية
إقليمية
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النمو العادل واالستدامة

النمو التنافسي والشامل للجميع :دعم التخطيط اإلنمائي الوطني
تســاعد اإلســكوا الــدول األعضــاء علــى تقييــم األوضــاع
االقتصاديــة ووضــع السياســات المناســبة .وفــي عــام ،2015
واصلــت تقديــم المســاعدة إلــى وزارة االقتصــاد والتخطيــط
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل تنفيــذ خطتــي
التنميــة الوطنيــة التاســعة والعاشــرة وتقييمهمــا .وســاهمت
فــي تحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية لســبعين مؤسســة
حكوميــة فــي خطــة التنميــة العاشــرة ،وطـ ّـورت واجهــة نمــوذج
التــوازن العــام للتصــدي للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ووضعــت اســتراتيجية للتغطيــة اإلعالميــة .كمــا دعمــت
اإلســكوا مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي جامعــة األردن
فــي تقييــم اقتصــاد البلــد وســاعدت فــي وضــع نمــوذج للتــوازن
العــام مــن أجــل محــاكاة الســيناريوهات االقتصاديــة باالســتناد
إلــى أدوات السياســات العامــة الرئيســية.

وتشــجع اإلســكوا االبتــكار كعامــل رئيســي للنمــو االقتصــادي.
ً
اجتماعــا
وقــد اســتضافت يومــي  3و 4حزيران/يونيــو ،2015
لفريــق خبــراء للبحــث فــي كيفيــة تســخير العلــم والتكنولوجيــا
واالبتــكار إلنعــاش النمــو فــي المنطقــة .وقــدم المشــاركون
توصيــات بشــأن السياســات المتعلقــة باالبتــكار ،والتكامــل
اإلقليمــي ،وقيــاس االبتــكار ،والبحــث والتطويــر ،ودور القطــاع
الخــاص فــي هــذا المجــال .وشــددوا أيضـ ًـا علــى ضــرورة دراســة
نظــم االبتــكار الوطنيــة .واضطلعــت اإلســكوا بــدور قيــادي فــي
إطــاق ســجل االبتــكار فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
ً
مؤشــرا لتقييــم القــدرات
واتفقــت الــدول األعضــاء علــى 25
علــى االبتــكار والنظــم القائمــة فــي البلــدان المشــاركة .ويهــدف
المشــروع إلــى وضــع معاييــر وتدابيــر موحــدة ومنهجيــة
مشــتركة لقيــاس قــدرات االبتــكار وتحليلهــا.

تعقد اإلسكوا اجتماعات رفيعة المستوى للخبراء للتداول في المواضيع المرتبطة بتطوير مجتمع المعرفة في المنطقة
قيمة وواقعية بشأن دعم نهوض البلدان العربية.
العربية .وتخلص هذه االجتماعات عادة إلى توصيات ّ
محمد بن عمر ،المستشار الخاص للوزير المسؤول عن التعاون الدولي ،وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ،تونس.

وخــال المنتــدى الثالــث للمحتــوى الرقمــي العربــي (الــذي عقــد
فــي دبــي يومــي  19و 20تشــرين األول/أكتوبــر  ،)2015نظمــت
اإلســكوا جلســة تناولــت أهميــة البحــث والتطويــر واالبتــكار
ّ
ونظــم المنتــدى باالشــتراك مــع
فــي تعزيــز المحتــوى الرقمــي.

المكتــب اإلقليمــي العربــي لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،ووزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر ،والهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة.

النمو المستدام :اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
يســتلزم تحقيــق خطــة عــام  2030تنســيق الجهــود لفــك ارتبــاط
النمــو االقتصــادي بأنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك غيــر المســتدامة.
وتدعــم اإلســكوا الجهــود المبذولــة لتشــجيع الكفــاءة فــي
اســتهالك الوقــود والحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون،
مــن خــال تأميــن البيانــات عــن اســتخدام الطاقــة .وفــي
حيــن يســتهلك النقــل فــي العالــم  19فــي المائــة مــن مجمــوع
االســتخدام النهائــي للطاقــة ،يبلــغ متوســط االســتهالك فــي
البلــدان األعضــاء فــي اإلســكوا ضعــف هــذه النســبة .ويصــل
متوســط االســتهالك حســب دراســة أجرتهــا اإلســكوا إلــى 46
فــي المائــة فــي األردن ،و 36فــي المائــة فــي فلســطين ،و31
فــي المائــة فــي مصــر .واســتخدمت اإلســكوا منهجيــة ّ
طورتهــا
بتمويــل مــن مصــرف التنميــة اإلســامي ودائــرة التنميــة
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الدوليــة ،ونفــذت المشــروع بالشــراكة مــع األجهــزة اإلحصائيــة
الوطنيــة ووزارات النقــل والطاقــة فــي هــذه البلــدان.
وتــرى اإلســكوا أن تحســين أمــن الطاقــة يســتلزم تعزيــز التكامــل
اإلقليمــي .وقــد حـ ّـددت التحديــات التــي تواجههــا المنطقــة فــي
تقريــر أصدرتــه فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2015حــول تحليــل
اتجاهــات السياســات المتعلقــة بالطاقــة فــي المنطقــة العربيــة
( .)E/ESCWA/SDPD/2015/5وفــي إطــار عمــل اإلســكوا فــي
مجــاالت الطاقــة والتنميــة المســتدامة ،نظمــت ورشــة عمــل
حــول أمــن الطاقــة والتعــاون اإلقليمــي فــي المنطقــة العربيــة
خــال منتــدى بيــروت الدولــي حــول الطاقــة المتجــددة وكفــاءة
الطاقــة فــي  10أيلول/ســبتمبر  ،2015وأصــدرت منشــورات
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مثــل التعــاون اإلقليمــي ألمــن الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة
ّ
وركــزت اإلســكوا فــي تقاريرهــا
(.)E/ESCWA/SDPD/2015/4
علــى أثــر انخفــاض أســعار النفــط علــى التنميــة المســتدامة،
وضــرورة تحســين ســبل الحصــول علــى الطاقــة فــي المناطــق
الريفيــة واعتمــاد تدابيــر لكفــاءة اســتخدام الطاقــة ،وأهميــة
ً
مصــادر الطاقــة المتجــددة .كمــا أنهــا ّ
حلــوال لمشــاكل
قدمــت
الطاقــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن النزاعــات.
ومــن األنشــطة التــي نفذتهــا اإلســكوا علــى هــذا الصعيــد جولــة
دراســية فــي الهنــد شــارك فيهــا صانعــو السياســات مــن ســتة
بلــدان عربيــة لالطــاع علــى ســبل تعزيــز تكنولوجيــات الطاقــة
المتجــددة فــي المناطــق الريفيــة ،وورشــة العمــل اإلقليميــة
الخامســة حــول مســودة اإلطــار القانونــي للمــوارد المائيــة
المشــتركة فــي المنطقــة العربيــة عقــدت فــي القاهــرة يومــي 28
و 29نيســان/أبريل ،ومناقشــات حكوميــة بيــن خبــراء فــي 23
أيار/مايــو  2015حــول مشــروع اتفاقيــة بشــأن المــوارد المائيــة
المشــتركة فــي المنطقــة العربيــة.
وتركــز اإلســكوا علــى اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة
الشــحيحة فــي المنطقــة فــي مطبوعتيــن مــن مطبوعاتهــا
الرئيســية لعــام  2015همــا تقريــر الميــاه والتنميــة الســادس:
الترابــط فــي أمــن الميــاه والطاقــة والغــذاء فــي المنطقــة العربية
( ،)E/ESCWA/SDPD/2015/2وتقريــر الســكان والتنميــة
العــدد  :7التغلــب علــى أوجــه الضعــف لــدى الســكان إزاء نــدرة
الميــاه فــي المنطقــة العربيــة (.)E/ESCWA/SDD/2015/4

استهالك الوقود

بلدان اإلسكوا

العالم

38%

19%

من مجموع
االستخدام النهائي
للطاقة

فلسطين

36%

من مجموع
االستخدام النهائي
للطاقة

األردن

46%

مصر

31%

بعد إنجاز صياغة األهداف ،ينبغي أن تسارع الحكومات إلى وضع خطط عمل وطنية .وحتى اآلن ،اإلسكوا هي الجهة التي
ً
ً
وتفصيال حول التقدم المحرز في المنطقة نحو تحقيق األهداف .وأي معلومات من خارج
شموال
تجري أكثر البحوث والتحليالت
هذا النطاق إنما هي معلومات مجزأة بطبيعتها ومحدودة ،ال تفي بحجم التحديات اإلنمائية وطبيعتها العابرة للقطاعات.
معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا ،في رسالة إخبارية عن أهداف التنمية المستدامة البيئية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ،خالل الدورة
الثانية للمنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة (المنامة 7-5 ،أيار/مايو .)2015
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اإلسكوا في سطور

الحكم السليم والقدرة
على المواجهة
رفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
مفهوم أوسع من إنهاء الحروب .وتدعم اإلسكوا تطوير
مؤسسات حكومية تضمن العيش الكريم وتعلي الصوت
في مواجهة تداعيات االحتالل والكوارث التي يسببها
اإلنسان.

36

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

37

الحكم السليم والقدرة على المواجهة

تبــدد النزاعــات فــي المنطقــة عقـ ً
ـودا مــن التقــدم ،وتحــرم التنميــة مــن مــوارد هــي بأمــس الحاجــة
إليهــا .ولعــل مــن أكبــر التحديــات التــي تواجههــا البلــدان المنكوبــة بالنزاعــات ،أعباء إعــادة تأهيــل البنية
األساســية الماديــة واالجتماعيــة والمؤسســية .وفــي إطــار الحكــم الســليم والقــدرة علــى المواجهــة،
تركــز اإلســكوا علــى أربعــة مجــاالت ذات أولويــة :المشــاركة والمواطنــة؛ والتداعيــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة للنــزاع واالحتــال؛ والتنميــة المؤسســية؛ والمنعــة إزاء األزمــات التــي هــي مــن فعــل
الطبيعــة واإلنســان.

المشاركة والمواطنة
أعاقــت النزاعــات وحــاالت عــدم االســتقرار تحقيــق المواطنــة
الكاملــة وصــون حقــوق الجميــع فــي المنطقــة العربيــة .وتتخــذ
اإلســكوا مــن اإلجمــاع اإلقليمــي علــى أن العدالــة االجتماعيــة
هــي مــن ثمــار التنميــة أساسـ ًـا لتعاونهــا مــع الحكومــات والجهــات
الفاعلــة غيــر الحكوميــة علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة لصنــع
سياســات تشــمل الجميــع وتقــوم علــى المشــاركة.
وعلــى أثــر جلســات التشــاور التــي نظمتهــا اإلســكوا فــي نيســان/
أبريــل  ،2015قــدم ممثلــو المجتمــع المدنــي العربــي توصيــات
بشــأن خطــة عــام  .2030وأكــدت الــدول األعضــاء ،فــي الــدورة
العاشــرة للجنــة التنميــة االجتماعيــة ،أهميــة مشــاركة المواطنيــن

ّ
تبقــى مــن
وفــي تقريــر أعدتــه اإلســكوا بعنــوان «مــاذا
الربيــع؟ مســار طويــل نحــو تحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي
المنطقــة العربيــة” ( ،)E/ESCWA/SDD/2015/3تناولــت أثــر
اإلصالحــات القانونيــة والسياســية األخيــرة التــي شــهدتها
المنطقــة فــي تعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،وضمنتــه توصيــات
حــول طــرق التغلــب علــى مــا تبقــى مــن عقبــات فــي وجــه
العدالــة االجتماعيــة.

احتفلت اإلســكوا باليــوم العالمي للعدالة االجتماعية
ونظمت في  20شــباط/فبراير حملة توعية في بيت األمم
المتحــدة في بيروت ،بالمشــاركة مع منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونســكو) ،وشــبكة المنظمات
العربيــة غير الحكومية للتنمية ،ووزارة الشــؤون االجتماعية
اللبنانية .وتخلل االحتفال أنشــطة ثقافية ،وأداء موســيقي،
وعــرض لفيلم وثائقي ،ومعــرض لفنانين يافعين معروفين
المبدع على الجدران (الغرافيتي) .واســتقطب
برســمهم ُ

االحتفال مشــاركة واســعة من مسؤولين من الدول األعضاء
وغير األعضاء في اإلســكوا ،ومنظمات من المجتمع المدني،
ومفكريــن ،وخبراء فــي المجاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياســية والصحية واإلنســانية والبيئية .وكان عبارة عن
انطالقة جديدة في مســيرة االلتزام بجهود القضاء على
الفقــر ،وتعزيز التشــغيل الكامل والعمل الالئق ،ومعالجة
قضايا المســاواة بين الجنســين ،والرفاه االجتماعي ،والتماس
العدالة للجميع.

وفــي العــراق أنشــئت لجنــة وطنيــة لممارســات التنميــة
القائمــة علــى المشــاركة فــي  4تشــرين األول/أكتوبــر ،2015
تضــم ممثليــن عــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي واألكاديمــي.
وســتعمل هــذه اللجنــة علــى تعزيــز مشــاركة القطاعيــن العــام
ً
ـتنادا إلــى نمــاذج اإلســكوا وبرامجهــا .وقــد بــدأت
والمدنــي اسـ
ً
فعــا بالتوعيــة بأهميــة تشــجيع المشــاركة الواســعة فــي
عمليــات التنميــة ،مــن خــال األنشــطة وحلقــات العمــل الوطنيــة
والمجتمعيــة حــول مواضيــع القيــادة ،والمشــاركة فــي صنــع
السياســات العامــة ،والشــفافية والمســاءلة ،واإلصــاح ،وإنشــاء
الشــبكات ،وبنــاء الثقــة والتوافــق ،والحــوار .ووضعــت اإلســكوا
مجموعــة أدوات تدريــب لتنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والمدنــي فــي الحكــم الديمقراطــي لتوضيــح كيفيــة
تكــرار بعــض المبــادرات التــي أطلقتهــا اللجنــة.
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علــى نطــاق واســع وفعــال فــي وضــع سياســات ســليمة ،وتحقيق
نتائــج اجتماعيــة عادلــة ،وبنــاء مجتمعــات متماســكة.
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اآلثار االجتماعية واالقتصادية للنزاعات واالحتالل
أوقعــت النزاعــات فــي المنطقــة خســائر جســيمة فــي األرواح،
وضيّ قــت ســبل العيــش ،فــأدت إلــى نــزوح أكثــر مــن  26مليــون
شــخص (أكثــر مــن  16مليــون نــازح داخليـ ًـا ،وأكثــر مــن  5مالييــن
الجــئ فلســطيني تســاعدهم وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا)،
و 5مالييــن الجــئ حســب ســجالت مفوضيــة األمــم المتحــدة
ّ
مقومــات العيــش
لشــؤون الالجئيــن) .وســلبت الصراعــات النــاس
ً
الكريــم ،وأضاعــت علــى التنميــة المســتدامة فرصــا هامــة،
وأرهقــت المؤسســات ،وفككــت التماســك االجتماعــي ،وأضعفــت
ســيادة القانــون.
وبعــد خمســة أعــوام مــن الحــرب فــي الجمهوريــة العربيــة
الســورية ،وأكثــر مــن ربــع مليــون قتيل ،ضاعت عقــود من التقدم
حســب مؤشــرات التعليــم والصحــة والتغذيــة وســبل العيــش.
وركــزت البحــوث التــي أجرتهــا اإلســكوا علــى أثــر النزاعــات فــي
األجليــن القصيــر والطويــل علــى التنميــة فــي مجــاالت الدخــل،
والتعليــم ،والصحــة ،والحكــم ،والبطالــة ،وإمــدادات الميــاه،
وخدمــات الصــرف الصحــي ،وفــرص المــرأة فــي المشــاركة فــي
النشــاط االقتصــادي .وفــي العــدد  4مــن “اتجاهــات وتداعيــات
أثنــاء النزاعــات ،النزاعــات المتماديــة وأثرهــا علــى التنميــة فــي
المنطقــة العربيــة” ( ،)E/ESCWA/ECRI/2015/2جــرى تقييــم
كلفــة الصــراع ونتائجــه علــى التنميــة البشــرية باســتخدام
نمــوذج كمــي قائــم علــى مجموعــة كبيــرة مــن المؤشــرات،
وأجــري بعــض األبحــاث فــي إطــار شــراكة مــع خبــراء مــن المعهــد
الدولــي لبحــوث الســام فــي أوســلو.
وركــز عمــل اللجنــة التحليلــي فــي عــام  2015علــى تقييــم
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا أقــل البلــدان العربيــة نمـ ً
ـوا المتأثــرة
بالنزاعــات ورصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة عمــل
اســطنبول علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة ،بمــا فــي ذلــك
آثــار المخاطــر المتفاقمــة بفعــل عوامــل خارجيــة ،مثــل تقلــب
أســعار النفــط ،وتغيّ ــر المنــاخ ،وتداعيــات النزاعــات فــي البلــدان
ّ
وتتطلــب االســتراتيجيات الوطنيــة لمعالجــة هــذه
المجــاورة.
ً
العوامــل دعمــا مــن المجتمــع الدولــي.

 26مليون نازح
 5مليون

الجئ حسب سجالت
مفوضية االمم المتحدة
لشؤون الالجئين

 16مليون
نازح داخلياً

 5مليون

الجئ فلسطيني تساعدهم
وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينين
في الشرق األدنى (االونروا)

سوريا

 5أعوام من الحرب

 5مليون
الجئ

 6.5مليون
ً
داخليا
نازح

 1.25مليون

قتيل أو جريح

80%

من الشعب السوري
تحت خط الفقر

حضرت ورشة عمل مدتها يومين في اإلسكوا حول الحوكمة والتحوالت المؤسسية في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات.
ُ
ً
عروضا فنية ومناقشات شارك فيها أربعة وعشرون من الخبراء من بلدان وقطاعات عديدة .وكان تركيز على
تضمنت الورشة
تحليل أسباب التوتر ،والعنف ،وتفتيت الدول في المنطقة العربية ،وإمكانيات العمل في المستقبل إلعادة بناء نظم حكم
مستقرة .وكل التقدير لإلسكوا على تنظيم لقاءات مثمرة قائمة على دراسات مفصلة وموضوعية ،تخلص إلى تقارير وتوصيات
هامة.
رامي خوري ،مدير معهد عصام فارس ،الجامعة األميركية في بيروت.
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الحكم السليم والقدرة على المواجهة

ولهــذه الغايــة ،ركــزت اإلســكوا عملهــا علــى الصعيــد العالمــي علــى
الدعــوة إلــى تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بأقــل البلــدان العربيــة
ً
نمــوا .وأنشــأت شــراكات رئيســية فــي إطــار فريــق التنســيق
ً
نمــوا ،وقدمــت
المشــترك بيــن الــوكاالت المعنــي بأقــل البلــدان
توصياتهــا لتقريــر األميــن العــام بهــذا الشــأن .وباالســتناد إلــى
أربـ�ع سـ�نوات مـ�ن التنفيـ�ذ ،أصـ�درت اإلسـ�كوا دراسـ�ة(  (�E/ESC
ّ )WA/ECRI/2015/WP.2
حللــت فيهــا التقــدم الــذي أحرزتــه أقــل
البلــدان نمـ ً
ـوا فــي المنطقــة واليمــن والســودان والتحديــات التــي
تواجههــا مــع التركيــز علــى أوجــه الضعــف الخاصــة التــي تعانــي
منهــا هــذه البلــدان بفعــل النزاعــات وعــدم االســتقرار السياســي.
فــي مجــال حمايــة المــرأة فــي حــاالت النــزاع ،شــاركت اإلســكوا
فــي سلســلة مــن المشــاريع البحثيــة واجتماعــات فــرق الخبــراء
ّ
وركــزت علــى الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
فــي عــام ،2015

للنســاء والفتيــات الفلســطينيات .وأعــدت دليـ ً
ـا تدريبيـ ًـا حــول
تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن  ،1325ونظمــت أنشــطة توعيــة فــي
هــذا المجــال ،اســتهدفت بهــا مســؤولين حكومييــن ،وزعمــاء
دينييــن ،وعامليــن فــي وســائل اإلعــام.
وتعمــل اإلســكوا مــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
علــى وضــع مســح إحصائــي لألســر ،يتنــاول األثــر االجتماعــي
واالقتصــادي للهجــوم اإلســرائيلي العســكري علــى قطــاع غــزة
ّ
وقدمــت اإلســكوا المســاعدة فــي تصميــم
فــي عــام .2014
المســح ،وتحديــد المنهجيــة ،ومحتويــات االســتبيان .والمســح
ّ
موجــه إلــى الســلطات الفلســطينية ،والجهــات المانحة ،والجهات
ً
الفاعلــة فــي مجــال التنميــة ،وســيجرى ســنويا .وســيكون لــه

دور أساســي فــي دعــم البحــوث وعمليــات المحــاكاة فــي مجــال
االقتصــاد الكلــي.

تطوير المؤسسات
ّ
ّ
وقلــة المســاءلة إلــى تهميــش شــرائح
أدى ضعــف المؤسســات
كبيــرة فــي المجتمعــات العربيــة طيلــة عقــود مــن الزمــن .وارتفعــت
معدالت الفقر ،واتسعت الفوارق في مستويات الدخل ،وارتفعت
معدالت البطالة ،ال ســيما بين الشــباب والنســاء ،وانحصر التمثيل
السياسي بفئات دون أخرى ،فوقع االنقسام السياسي في العديد
من البلدان العربية .وقد يرى العديد أن االضطرابات التي تعتري
المنطقــة يحركهــا الشــباب الســاخط ،إال أن اإلســكوا توصلــت فــي
بحوثهــا إلــى اســتنتاجات حــول أســباب إضافية ،وذلك في دراســة
أصدرتهــا فــي عــام  2015بعنــوان “اتجاهــات وتداعيــات أثنــاء
النزاعــات ،العــدد  ،3اســتقطاب سياســي أو قواســم مشــتركة؟”
(.)E/ESCWA/ECRI/2015/1
ونظمــت اإلســكوا مناقشــات حول الخدمــات الحكومية المفتوحة
التــي ّ
تركــز علــى المواطــن ،فــي ورشــة عمــل عــن وضــع االبتــكار في
القطاع العام ،عقدت في منطقة حمامات ،تونس ،في  17تشرين
الثاني/نوفمبــر ،وفــي اجتمــاع لفريــق خبراء حــول االقتصاد القائم
علــى المعرفــة ،فــي ّ
عمان يومــي  3و 4حزيران/يونيو.

وعقــدت اإلســكوا سلســلة مــن االجتماعــات والمشــاورات فــي
عــام  2015برعايــة منتــدى إدارة اإلنترنــت ،حــول حوكمــة
اإلنترنــت واقتصــاد اإلنترنــت مــن أجــل تحقيــق التنميــة
المســتدامة .وناقــش المشــاركون فــي االجتمــاع الســنوي الرابــع
للمنتــدى العربــي لحوكمــة اإلنترنــت ،الــذي عقــد فــي بيــروت
يومــي  17و 18كانــون األول/ديســمبر ،السياســة العامــة
الدوليــة حــول شــبكة اإلنترنــت؛ واألمــن الســيبراني؛ والوصــول
والبنــى األساســية؛ واألبعــاد البشــرية واالجتماعيــة لإلنترنــت.
ُ
وأطلقــت مبــادرة منتــدى إدارة اإلنترنــت لعــام  2020بهــدف
تطويــر عمليــة منتــدى إدارة اإلنترنــت فــي واليتــه الثانيــة.
وركــزت اللجنــة علــى قضيــة الســامة الســيبرانية ،فأصــدرت
ّ
«ملخــص األمــان فــي الفضــاء الســيبراني
باللغــة العربيــة
ومكافحــة الجرائــم الســيبرانية فــي المنطقــة العربيــة:
توصيــات بشــأن السياســات” (،)E/ESCWA/TDD/2015/1
ً
وملخصـ�ا عنـ�ه باإلنكليزيـ�ة( (�E/ESCWA/TDD/2015/1/SUM
ّ
مســودة حــول حمايــة
 ،)MARYوســاعدت ُعمــان فــي وضــع
البيانــات الشــخصية.

المنعة إزاء الكوارث الطبيعية واألزمات التي يتسبب بها البشر
إزاء النزاعــات ومــا تتس ـبّب بــه مــن ويــات واضطرابــات ،تركــز
اإلســكوا جهودهــا علــى دعــم الــدول األعضــاء فــي بنــاء المنعــة
والقــدرة علــى المواجهــة مــن خــال بنــاء المؤسســات القويــة
والخاضعــة للمســاءلة ،وتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية ،ووضــع
السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة الســليمة ،وتصميــم
االســتراتيجيات اإلنمائيــة لألجــل الطويــل.
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ودعمــت اإلســكوا البلــدان العربيــة فــي التحضيــر للمفاوضــات
العالميــة بشــأن تغيّ ــر المنــاخ عبــر التعــاون مــع جامعــة الــدول
العربيــة فــي عــدد مــن ورشــات العمــل اإلقليميــة التــي عقــدت
فــي أيار/مايــو وتشــرين الثاني/نوفمبــر  2015لتطويــر قــدرات
المفاوضيــن العــرب ،والتوافــق علــى موقــف عربــي موحــد
ً
تحضيــرا للمشــاركة فــي الــدورة الحاديــة والعشــرين لمؤتمــر
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األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيّ ــر
ً
ـنويا بنـ ً
ـاء علــى طلــب
المنــاخ .وتنظــم هــذه الورشــات مرتيــن سـ
الــدول العربيــة األعضــاء مــن أجــل تعزيــز قــدرات المفاوضيــن
ودعــم المشــاورات حــول القضايــا والمشــاغل فــي المنطقــة.
ونظمــت اإلســكوا حدثيــن جانبيّ يــن علــى هامــش مفاوضــات
مؤتمــر باريــس بشــأن تغيّ ــر المنــاخ فــي أواخــر عــام  ،2015الــذي
أطلقــت خاللــه المؤسســة العالميــة للنمــو األخضــر ،بالتعــاون
مــع اللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة وهيئــات أخــرى ،شــراكة
شــاملة مــن أجــل النمــو األخضــر.
ونظمــت اإلســكوا ،بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة ومكتــب
األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،ووفــود مــن األردن
ً
ً
ُ
جانبيــا حــول أثــر
حدثــا
وعمــان والمملكــة العربيــة الســعودية،

تغيّ ــر المنــاخ وتقييــم مــدى التعــرض لــه فــي المنطقــة العربيــة،
عرضــت خاللــه نتائــج العمــل اإلقليمــي والقطــري علــى تقييــم
المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

وتدعــم اإلســكوا عمليــات االســتجابة المنســقة للتحديــات
اإلنمائيــة الناجمــة عــن األزمــات التــي يتســبب بهــا اإلنســان مــن
خــال إعــداد بحــوث مبتكــرة فــي تنســيق السياســات اإلقليميــة،
علــى غــرار مســتقبل التنميــة فــي المنطقــة العربيــة :رؤيــة
لعــام  ،)E/ESCWA/EDID/2015/3( 2030الــذي يبحــث فــي
ســيناريوهات إنمائيــة عديــدة لألعــوام المقبلــة.
وفــي إطــار اجتمــاع لفريــق خبــراء حــول ديناميــات الصــراع
الــذي طــال أمــده والمنعــة فــي المنطقــة العربيــة ،عقدتــه اإلســكوا
بالتعــاون مــع معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي ّ
عمــان
يومــي  21و 22أيار/مايــو  ،2015دعــا المشــاركون صانعــي
السياســات إلــى إعطــاء األولويــة لتأميــن الخدمــات األساســية
وإتاحــة فــرص عمــل وتدريــب لالجئيــن والعائديــن والشــباب.
وتعمــل الهيئتــان علــى تحويــل التوصيــات إلــى برنامــج لمــد
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة بالقــدرة علــى المواجهــة.

وتواصــل اإلســكوا عملهــا علــى تقييــم أثــر تغيّ ر المنــاخ والظواهر
ّ
ّ
المتطرفــة فــي المنطقــة العربيــة فــي إطــار المبــادرة
الجويــة
اإلقليميــة لتقييــم تأثيــر تغيّ ــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة
وقابليــة تأثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة
العربيــة .وقــد أصــدرت المبــادرة كتيبـ ًـا عــن ّ
توقعات المنــاخ وأدلة
ّ
المتطرفــة فــي المنطقــة العربيــة (E/ESCWA/
الظواهــر الجويــة
 )SDPD/2015/Booklet.2فــي عــام  .2015وأصــدرت اإلســكوا
وشــركاؤها فــي مشــروع تكيــف قطــاع الميــاه فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا مــع تغيّ ــر المنــاخ دليـ ً
ـا تدريبيـ ًـا للــدول
ً
ً
ّ
متكاملــة لتقييــم احتمــاالت التأثــر
منهجيــة
يتضمــن
األعضــاء
(.)E/ESCWA/SDPD/2015/Manual1
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الشراكات
ركزت اإلسكوا وشركاؤها في عام  2015على الحوار اإلقليمي الذي سبق إطالق
خطة عام  2030وأهداف التنمية المستدامة .ومن أبرز سمات أهداف التنمية
المستدامة عالقة الترابط في ما بينها ،ما يعني أن للشراكات عبر الحدود الوطنية
والقطاعات دور حاسم في تحقيقها.
وتستند استراتيجية الشراكة التي تعتمدها اإلسكوا إلى التعاون الهادف مع جهة
ً
أحيانا مع مجموعة متنوعة من
فاعلة أو أكثر بهدف تعزيز التنمية اإلقليمية .وتعمل
الشركاء في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ في إطار مشاريع معينة ،بهدف
اعتماد نهج شامل لجميع قضايا التنمية .وفيما يلي مثال يوضح األهمية التي ّ
تعلقها
اإلسكوا على إقامة شراكات مع مختلف أنواع المؤسسات.

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

الشركاء الحكوميون
تواصل اإلســكوا ،بدعم من حكومة الســويد والوكالة الســويدية
للتعــاون اإلنمائــي الدولــي ،تنفيــذ مشــروع يمتــد علــى ســنوات
عديــدة ،لدعــم أمــن الغــذاء والميــاه فــي المنطقــة مــن خــال
توليــد بيانــات وطنيــة وإقليميــة فريــدة مــن نوعهــا ،وتصميــم
سياســات إقليميــة منســقة ،ومســاعدة الحكومــات علــى التعامــل
مــع مشــاكل تناقــص األراضــي الصالحــة للزراعــة وازديــاد ُنــدرة
الميــاه ،وارتفــاع الطلــب علــى الغــذاء .وقــد اســتطاعت اإلســكوا،
بفضــل الدعــم األلمانــي والســويدي ،االســتمرار فــي قيــادة
المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم تأثيــر تغيّ ــر المنــاخ علــى المــوارد
المائيــة وقابليــة تأثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي
المنطقــة العربيــة.
وواصلــت ألمانيــا ،مــن خالل وزارة التعــاون االقتصادي والتنمية
والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ،دعــم اإلســكوا فــي مشــروع
التكيّ ــف مــع تغيّ ــر المنــاخ فــي قطــاع الميــاه فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،الجــاري حاليـ ًـا .وســاعدت أيضـ ًـا فــي
إعــداد دليــل للتدريــب علــى تقييــم قابليــة التأثــر ،وفــي عقــد

ورشــة عمــل إقليميــة ذات صلــة بالمبــادرة .وواصلــت ألمانيــا
والنرويــج دعمهمــا لمشــروع الخطــة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا
الــذي يطــرح خيــارات فــي السياســة العامــة لعمليــة االنتقــال مــا
بعــد النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
وأصــدرت اإلســكوا ،بدعــم مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ثــاث دراســات مواضيعيــة لتعزيــز مجتمــع المعرفــة فــي المنطقة
ّ
تضمنــت مبــادئ توجيهيــة حــول تشــجيع ظهــور المــدن
العربيــة،
الذكيــة والمســتدامة ،وإدمــاج الخدمــات اإللكترونيــة ،وتعزيــز
الخدمــات الحكوميــة عبــر الهاتــف النقــال.
وتعمــل اإلســكوا مــع المجلــس األعلــى للمــرأة فــي البحريــن
علــى مشــروع إقليمــي لمراعــاة المســاواة بيــن الجنســين فــي
المؤسســات علــى المســتوى التنظيمــي .ويهــدف المشــروع إلــى
تكييــف خطــة العمــل علــى نطــاق المنظومــة بشــأن المســاواة
بيــن الجنســين مــع الســياق العربــي ووضــع إطــار المســاءلة األول
للمنطقــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين.

المنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية
أجــرت اإلســكوا فــي عــام  2015مســوح بشــأن اســتخدام
الطاقــة فــي قطــاع النقــل ،فــي األردن وفلســطين ومصــر ،بدعــم
مــن البنــك االســامي للتنميــة ،ودائــرة التنميــة الدوليــة فــي
المملكــة المتحدة.
ووضــع المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة
بالتعــاون مــع اإلســكوا مــواد تدريبيــة علــى اإلنترنــت خــال
العــام نفســه حــول إحصــاءات الطاقــة فــي البلــدان العربيــة،
وأتاحهــا علــى موقــع إلكترونــي ديناميكــي.
وواصلــت اإلســكوا فــي عــام  2015شــراكتها مــع برنامــج
الخليــج العربــي للتنميــة فــي مجــال الحكــم القائــم علــى
المشــاركة ،وإصــاح القطــاع العــام ،وتعزيــز دور المؤسســات،
وتحصيــن المنعــة فــي البلــدان العربيــة ،واتخــذت هــذه الشــراكة
شــكل سلســلة مــن ورشــات العمــل لبنــاء القــدرة علــى الشــراكة
فــي الحكــم الديمقراطــي ،والبنــاء علــى أدوات التدريــب التــي
وضعــت فــي عــام  2014ونشــرت فــي عــام .2015
وأعــدت اإلســكوا والجمعيــة العربيــة للضمــان االجتماعــي فــي
عــام  2015دراســة حــول الحوكمــة وإصــاح مؤسســات الضمــان
ً
اهتمامــا بهــا،
االجتماعــي فــي العالــم العربــي .وأبــدى العــراق
وبجعــل هــذا اإلصــاح جـ ً
ـزءا مــن العدالــة االنتقاليــة.
وضمــت اإلســكوا جهودهــا فــي عــام  2015إلــى جهــود المركــز
العربــي لدراســات المناطــق القاحلــة واألراضــي الجافــة فوضعــا

ً
ً
تدريبيــا حــول كيفيــة التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي
برنامجــا
القطــاع الزراعــي مــن خــال اعتمــاد أدوات اإلدارة المتكاملــة
للمــوارد المائيــة.
وتتعــاون اإلســكوا بانتظــام مــع الجمعيــة العربيــة لمرافــق
ً
معــا علــى تنفيــذ
الميــاه .وفــي عــام  ،2015عملــت المنظمتــان
مبــادرة  MDG+وإعــداد برنامــج تدريبــي حــول التكيــف مــع
تغيّ ــر المنــاخ فــي المســتوطنات البشــرية.
وقــد تعاونــت اإلســكوا ألعــوام عديــدة مــع شــبكة المنظمــات
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة .وفــي عــام  2015كان لهــذه
الشــراكة دور فاعــل فــي توســيع مشــاركة هيئــات المجتمــع
المدنــي فــي المشــاورات بشــأن خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة
لمــا بعــد عــام  ،2015واالحتفــال باليــوم العالمــي للعدالــة
االجتماعيــة.
ومركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث هــو مؤسســة فاعلــة
فــي البحــوث المتعلقــة بقضايــا الجنســين ،ووضــع المــرأة فــي
المنطقــة .وفــي عــام  ،2015كان لــه دور رئيســي فــي إنتــاج
مجموعــة األدوات اإلعالميــة التــي أعدتهــا اإلســكوا حــول
العنــف ضــد المــرأة.
وأقامــت اإلســكوا شــراكة مــع معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
فــي عــدد مــن المياديــن ،منهــا فــي مجــال مســاعدة الالجئيــن
والمجتمعــات المحليــة المضيفــة.
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الشراكات

اإلسكوا وجامعة الدول العربية :شراكة وثيقة
كانــت جامعــة الدول العربية وال تزال من الشــركاء
اإلقليميين الرئيســيين لإلســكوا .وقد عملــت المنظمتان
معـ ًـا فــي التحضير للمحادثــات العربية حول خطة عام
كتغير المنــاخ والهجرة والمحتوى
 2030وقضايــا أخــرى
ّ
الرقمي العربي.
وفــي عــام  ،2015تعاونت المنظمتان في عقد ورشــات
تغير
عمــل إقليميــة لبناء القدرات في مجــاالت مفاوضات ّ

المنــاخ ،واالتحــاد الجمركي العربي ،والشــراكة في الحكم
الديمقراطــي ،وتنظيــم اجتماعات حــول التعاون اإلقليمي
علــى معالجــة األمن الغذائي والمائي ،وأولويات الســكان،
والمحتــوى الرقمي العربي.
واســتضافت جامعة الدول العربية االجتماع الســنوي
آلليــة التنســيق اإلقليمي لــوكاالت األمم المتحدة في
المنطقــة العربية.

األوساط األكاديمية والقطاع الخاص
ركــزت اإلســكوا فــي عــام  ،2015فــي إطــار شــراكتها مــع المعهــد
الدولــي لبحــوث الســام فــي أوســلو ،علــى دراســة أثــر النــزاع
علــى التنميــة فــي البلــدان العربيــة فــي األعــوام الثالثيــن المقبلــة.
وســاهمت اإلســكوا فــي العــام نفســه مــع معهــد جامعــة نيويــورك
أبــو ظبــي فــي تنظيــم حــدث حــول قضايــا الجنســين ،والعمــل،
وتمكيــن المــرأة فــي المنطقــة العربيــة ،كمــا تعاونــت مــع مركــز
دراســات الهجــرة والالجئيــن فــي الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة
لعقــد اجتمــاع حــول المــرأة والفتــاة فــي النزاعــات واألزمــات
اإلنســانية فــي المنطقــة العربيــة.
وأجــرت اإلســكوا بالتعــاون مــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
ـا مفصـ ً
الفلســطيني وجامعــة بيــر زيــت فــي عــام  2015تحليـ ً
ـا

ألثــر الهجــوم اإلســرائيلي فــي صيــف  2014وثمانيــة أعــوام مــن
الحصــار علــى األوضــاع المعيشــية فــي قطــاع غــزة .وستســتخدم
نتائــج التحليــل فــي ترتيــب أولويــات برنامــج مســاعدة الشــعب
الفلســطيني التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
وكان للشــراكة بيــن اإلســكوا ومجلــس األعمــال التجاريــة
العراقــي أثــر كبيــر فــي تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي
إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لممارســات «التنميــة القائمــة علــى
المشــاركة» و«عمليــات السياســة العامــة» .ومــن األمثلــة الجيــدة
علــى التعــاون مــع القطــاع الخــاص انعقــاد المنتــدى العربــي
لحوكمــة اإلنترنــت فــي عــام  2015الــذي اســتضافته أوجيــرو
لالتصــاالت فــي لبنــان.

لإلسكوا موقع الريادة في حملة دعم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
ترأست اإلسكوا في عام  2015فريق الدعم المشترك بين
الوكاالت المعني باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
ودعما لحقوق هؤالء األشخاص ،نظمت اإلسكوا مجموعة
ً
تحضيرا لمؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني
من األنشطة

في عام  ،2016والنشاط الجانبي المشترك خالل المؤتمر
الثامن للدول األطراف في االتفاقية ،الذي عقد من  9إلى
 11حزيران/يونيو.

األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
تضطلــع اإلســكوا بــدور فعــال فــي تنســيق السياســة اإلقليميــة
لألمــم المتحــدة مــن خــال آليــة التنســيق اإلقليمــي .وفــي
تشــرين الثاني/نوفمبــر ُ 2015عقــد اجتمــاع اآلليــة فــي مقــر
جامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة ،وكان التركيــز علــى دور
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وكاالت األمــم المتحــدة فــي دعــم تكييــف خطــة عــام 2030
وأهــداف التنميــة المســتدامة وفقـ ًـا الحتياجــات المنطقــة العربيــة
وأولوياتهــا ،واعتمادهــا ،وتنفيذهــا ،ومتابعتهــا.

تقرير اإلسكوا السنوي 2015

تنسق عمل اللجان اإلقليمية في عام 2015
اإلسكوا ّ
تولت اإلسكوا في عام  2015مهام التنسيق بين اللجان
اإلقليمية لألمم المتحدة ،وال سيما في مساهمات اللجان
في المؤتمرات الدولية ،ورصد الخطط العالمية ،واإلشراف
على ممارسات اإلدارة واإلصالحات التي تجريها ،وذلك
باالشتراك مع مكتب اللجان اإلقليمية في نيويورك .وعملت
اإلسكوا في إطار هذه المهمة على تنسيق إسهامات اللجان
الخمس في التحضيرات والمشاورات إلطالق خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل
التنمية في تموز/يوليو ،ومؤتمر قمة التنمية المستدامة

في أيلول/سبتمبر .وفي  9تموز/يوليو ،نظمت اإلسكوا
ً
حوارا بين األمناء
ومكتب اللجان اإلقليمية في نيويورك
التنفيذيين للجان الخمس والمجلس االقتصادي واالجتماعي
حول االنتقال إلى أهداف التنمية المستدامة على المستوى
ً
حوارا في  23تشرين األول/
اإلقليمي .ونظمت مع المكتب
أكتوبر بين األمناء التنفيذيين واللجنة الثانية حول دور اللجان
اإلقليمية في تنفيذ خطة عام  .2030وفي نهاية عام
 ،2015سلمت اللجنة مسؤولية العمل التنسيقي إلى اللجنة
االقتصادية ألوروبا.

وفــي عــام  ،2015عملــت اإلســكوا بالتعــاون الوثيــق مــع المنظمــة
الدوليــة للهجــرة لتعزيــز الفريــق العامــل اإلقليمــي المعنــي
بالهجــرة الدوليــة والتنميــة ،ووضــع الصيغــة النهائيــة لتقريــر
الهجــرة الدوليــة لعــام  2015بعنــوان «الهجــرة والنــزوح والتنميــة
فــي منطقــة عربيــة متغيــرة» (.)E/ESCWA/SDD/2015/1

وســاهمت اإلســكوا فــي عــام  2015فــي إعــداد تقريــر توقعــات
البيئــة العالميــة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،المقــرر إصــداره
فــي عــام  ،2017كمــا واصــل البرنامــج المســاعدة علــى إدمــاج
القضايــا البيئيــة فــي برامــج اللجنــة.

والهــدف الرئيســي للشــراكة بيــن اإلســكوا وبرنامــج األمــم
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية فــي عــام  2016-2015هــو
تحديــد شــكل مســاهمة المنطقــة العربيــة فــي العمليــة العالميــة
الثالثــة للموئــل .وفــي عــام  ،2015أعــدت اإلســكوا وبرنامــج
ً
ً
إقليميــا عــن
تقريــرا
األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية
االتجاهــات الحضريــة فــي المنطقــة خــال الســنوات العشــرين
ّ
ومحــركات التغييــر ذات الصلــة بالتوســع
الماضيــة ،وأولويــات
الحضــري والتنميــة.
ً
ً
رئيســيا فــي
شــريكا
وكان صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
االجتمــاع الســنوي الســادس عشــر لرؤســاء مجالــس الســكان
الوطنيــة ،الــذي عقــد فــي آذار/مــارس ،وفــي اجتمــاع آخــر
عقــد فــي نيويــورك فــي نيســان/أبريل إلبــاغ البلــدان العربيــة
المشــاركة فــي لجنــة الســكان والتنميــة بوضع مؤشــرات ســكانية.

ودعمــت اإلســكوا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة (اليونســكو) فــي وضــع اســتراتيجيتها الجديــدة،
«نحــو عمــل جماعــي لتحقيــق هــدف التعليــم بحلــول عــام
ّ
ونظمــت الهيئتــان حدثـ ًـا بمناســبة
 2030فــي المنطقــة العربيــة».
ّ
اليــوم العالمــي للعدالــة االجتماعيــة ،ســلط الضــوء علــى أهميــة
التعليــم ومشــاركة الشــباب علــى جميــع المســتويات فــي تحقيــق
العدالة االجتماعية.
وتتعــاون هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مــع اإلســكوا لتعزيــز
ً
معــا علــى تنفيــذ عــدد
المســاواة بيــن الجنســين .وتعمــان
مــن المشــاريع ،يشــمل أحدهــا تصميــم نمــوذج لتقديــر الكلفــة
االقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة فــي المنطقــة العربيــة .وفــي
إطــار الشــراكة التــي جمعتهمــا مــع جامعــة الــدول العربيــة،
اعتمــدت الــدول العربيــة إعالنـ ًـا بشــأن العــدل والمســاواة للمــرأة
في المنطقة.
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الهجرة الدولية من أهم محركات التغيّ ر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية .ولكن
ً
إلحاحا .ولفهم ظاهرة
النزوح المتواصل الذي تشهده بلدان عدة هو من أكثر قضايا اليوم

الهجرة وتحقيق الحد األقصى من فوائدها والتخفيف من تداعياتها السلبية ،ال بدّ من اعتماد

نهج جديد يرتكز على الممارسة الجيدة وحقوق اإلنسان وآفاق التنمية للمستقبل.

من المعارف والمعلومات ،إذ يتناول اتجاهات الهجرة وأنماطها في دراسة شاملة ومتعددة

التخصصات ،تتطرق إلى النتائج االقتصادية واالجتماعية لهذه الظاهرة على البلدان العربية.

وينطلق التقرير من خبرة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ،ليؤكد
الحاجة إلى معالجة منسقة وشاملة للتحديات التي تطرحها حركة البشر.

تقرير الهجرة الدولية لعام  2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة

هذا هو الهدف من التقرير حول الهجرة الدولية .فهو يكمّ ل ما سبقه من أبحاث ،ويقدّ م الجديد

تقرير الهجرة الدولية لعام 2015

15-00271

الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة

UNECA

International Organization
for Migration

تقرير الهجرة الدولية لعام  :2015الهجرة والنزوح والتنمية
متغيرة
في منطقة عربية
ّ
يتناول هذا التقرير ثالثة أنماط للهجرة في البلدان العربية :هجرة
القوى العاملة النظامية وغير النظامية ،والهجرة القسرية ،والهجرة
المختلطة .والهدف تكوين صورة وافية عن واقع الهجرة تكون
ً
أساسا لتدابير فاعلة في المعالجة .ويستعرض التقرير اتجاهات
الهجرة في المنطقة من جوانب متعددة ،وآثارها على المجتمع
واالقتصاد ،ويؤكد ضرورة تناول هذه القضية بنهج منسق وشامل.
E/ESCWA/SDD/2015/1
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/2015-situation-reportinternational-migration-migration-displacement-and-development-0

في وجه الريح والمد والجزر :استعراض لوضع المرأة
والمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية (بيجين )20 +
استفادت هذه الدراسة من زخم الذكرى العشرين إلعالن ومنهاج
عمل بيجين ،وإطالق أهداف التنمية المستدامة في تحليل
اإلنجازات الرئيسية في قضية المساواة بين الجنسين في المنطقة
العربية والعقبات غير المذللة ،والتهديدات الناشئة .وتنظر في 12
مجال اهتمام ،اجتماعي واقتصادي وقانوني ومؤسسي وسياسي.
وقد صممت الدراسة بشكل يسمح باستخدامها كأساس سليم
لوضع سياسات واستراتيجيات للتغيير في السنوات القادمة.
E/ESCWA/ECW/2015/3
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/Women-Gender-Equality-ArabRegion

تحليل اتجاهات سياسة الطاقة في المنطقة العربية
تنظر الدراسة في السياسة الماضية وتأثيرها على تحديد شكل
االتجاهات المحلية في مجاالت الطاقة ،والسياسات والمؤسسات
الحالية وقدرتها على االنتقال من األنماط الحالية غير المستدامة
في المنطقة العربية إلى أنماط مستدامة ،وتلبية االحتياجات
الحالية والمستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة.
E/ESCWA/SDPD/2015/5
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/analysis-energy-policy-trendsarab-region

التقرير العربي للتنمية المستدامة
ينطلق العدد األول من هذا التقرير من أهداف التنمية المستدامة
ّ
ليركز على أبرز أولويات المنطقة العربية .ويعرض
السبعة عشر
(أ) لمحة عن وضع التنمية المستدامة والتقدم المحرز في
تحقيقها على مدى العقدين الماضيين في إطار عدد من القضايا
ذات األولوية؛ (ب) تحليل التحديات والفرص في مجال التنمية
المستدامة؛ (ج) توصيات إلعداد المنطقة لخطة عام .2030
انطلق التقرير من التقييمات الوطنية للتنمية المستدامة في
األردن ،وتونس ،والسودان ،ولبنان ،والمغرب ،واليمن .وشارك
في إعداد هذا التقرير الذي نشرته اإلسكوا بالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة للبيئة مجموعة واسعة من وكاالت األمم المتحدة
العاملة في المنطقة العربية ،وخبراء إقليميون ودوليون ،وعدد من
الحكومات الوطنية ومن الجهات المعنية.
E/ESCWA/SDPD/2015/3
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-developmentreport-2015
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Economic and Social Commission for Western Asia

© saiyood-Fotolia.com

Child Marriage in Humanitarian Settings
in the Arab Region
Dynamics, Challenges and Policy Options

زواج القاصرات في الظروف اإلنسانية الصعبة في
المنطقة العربية :الديناميات والتحديات والخيارات
المتاحة في السياسات
دراسة تتناول األسباب االجتماعية والثقافية والهيكلية والعوامل
االقتصادية التي تدفع إلى تزويج األطفال في األزمات اإلنسانية،
وآثار هذه الظاهرة على الصحة واالقتصاد .وتتضمن توصيات
ً
شكال من أشكال العنف ضد
بشأن طرق منع زواج األطفال باعتباره
ً
وانتهاكا لحقوقها.
األنثى
E/ESCWA/ECW/2015/2
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/child-marriage-humanitarian-settings-arab-region-dynamics-challenges-and-policy-options

سلسلة الحوكمة االقتصادية:
المنافسة والتنظيم في المنطقة العربية
يستعرض هذا التقرير تنفيذ قانون المنافسة في عدد من البلدان
العربية .ويقترح توصيات رئيسية لتعزيز التنمية االقتصادية
في األسواق الوطنية واإلقليمية من خالل تحسين نظم سياسة
المنافسة.
E/ESCWA/EDID/2015/5
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/competition-regulation-arabregion

Economic and Social Commission for Western Asia

© william87-Fotolia.com

Inclusive Social Development

تقرير المياه والتنمية السادس :الترابط في أمن المياه
والطاقة والغذاء في المنطقة العربية
ً
مرة كل سنتين الترابط في أمن
يحلل هذا التقرير الذي يصدر
المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية ،في ضوء أهداف
ً
مفاهيميا لتناول هذه القضايا
التنمية المستدامة .ويقترح إطارا
بشكل مترابط ،يأخذ في االعتبار تغيّ ر المناخ ،وصعوبات حصول
ً
ً
قائما
نهجا
الجميع على الغذاء والمياه والطاقة المستدامة ،ويعتمد
على الحقوق في تحقيق التنمية المستدامة.
E/ESCWA/SDPD/2015/2
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/escwa-water-development-report-6-water-energy-and-food-security-nexus-arab-region

التنمية االجتماعية الشاملة
يحدد التقرير الجوانب الرئيسية للتنمية االجتماعية الشاملة
للجميع في المنطقة العربية ،ويستعرض وضع التشغيل ،والحماية
االجتماعية ،والوصول إلى الرعاية الصحية ،والتعليم ،وخدمات
ً
سبال إلدراج عنصر الدمج االجتماعي في جميع
اإلسكان .ويقترح
السياسات ،ويقدم توصيات بشأن تصميم نهج للتنمية لشمول
المزيد من الفئات االجتماعية.
E/ESCWA/SDD/2015/2
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/inclusive-socialdevelopment-2015
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األمان في الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية
في المنطقة العربية :توصيات بشأن السياسات (موجز)

تقرير حول وضع المرأة العربية :التماس النساء والفتيات
للعدالة :من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها

تتناول هذه الدراسة مشكلة إساءة استعمال اإلنترنت ،وتقترح
ً
ً
ً
/تنظيميا لمكافحة التهديدات السيبرانية،
قانونيا
إجرائيا
إطارا
وتحسين األمان السيبراني لمستخدمي اإلنترنت ،وبناء الثقة في
الفضاء السيبراني في المنطقة العربية .وتشدد الدراسة على أهمية
زيادة الوعي وبناء القدرات على مختلف المستويات.

تدرك معظم الدول العربية أهمية المساواة بين الجنسين ،لكن
الواقع حافل بصعوبات تصطدم بها المرأة والفتاة في إعمال
الحق في التماس العدالة .وتتناول هذه الدراسة طبيعة العوائق
وتستعرض التدابير المتخذة إلنفاذ القانون الدولي في هذا المجال.
كما تتناول كيفية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة بحكم القانون في المنطقة العربية ،وتتضمّ ن مجموعة
توصيات.

E/ESCWA/TDD/2015/1/SUMMARY
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/policy-recommendationscybersafety-and-combating-cybercrime-arab-region-summary

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة
العربية 2015-2014

لوجستيات التجارة في المنطقة العربية :التحديات
وخيارات السياسة العامة

ً
منعة في مواجهة الظروف االجتماعية
أظهرت البلدان العربية
واالقتصادية الخارجية المعاكسة ،مثل انخفاض أسعار النفط،
ّ
المسلح .ومع ذلك ،يبيّ ن
واالضطرابات االجتماعية ،والعنف
المسح أن المستوى المتدني الذي وصلت إليه أسعار للنفط الخام
ومنتجات الوقود له تأثير ال مفرّ منه على التنمية في البلدان
العربية .ويشدد على ضرورة التعاون اإلقليمي من أجل تحسين
رأس المال البشري والثروة المالية في المنطقة ،لزيادة النمو
ً
تعقيدا.
اإلقليمي المستدام في بيئة اجتماعية واقتصادية تزداد

تبحث هذه الدراسة في العالقة بين كفاءة لوجستيات التجارة،
واألداء التجاري واالقتصادي ،باستخدام نموذج التوازن العام
القابل للحساب ،واختيار تونس كدراسة حالة .ويركز التحليل على
أثر زيادة االستثمارات في المخزون الرأسمالي للوجستيات التجارة
على مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية .ويتضمّ ن سيناريو محاكاة
للنظر في تأثر االقتصاد التونسي بمحاوالت تسجيل مستويات
توازي نصف ما سجلته اإلمارات العربية المتحدة ،البلد العربي
ً
ً
أيضا في سبل لتمويل االستثمار في
أداء .وتبحث الدراسة
األفضل
البنية األساسية.

E/ESCWA/EDID/2015/2
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/survey-economic-and-socialdevelopment-arab-region-2014-2015
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E/ESCWA/ECW/2015/1
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/access-justice-women-arabregion-2015

E/ESCWA/EDID/2015/1
متوفر على:
https://www.unescwa.org/publications/trade-logistics-arab-region-2014
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اتجاهات وتداعيات أثناء النزاعات ،العدد  ،3استقطاب
سياسي أو قواسم مشتركة؟

اتجاهات وتداعيات أثناء النزاعات ،العدد  ،4النزاعات المتمادية
وأثرها على التنمية في المنطقة العربية

ً
شبابا في العالم .وتعيد هذه
سكان الدول العربية هم األكثر
الدراسة النظر في اآلراء حول الطفرة الشبابية التي طغت على
األدبيات في فترة ما بعد االنتفاضات ،والتي ربطت التركيبة
السكانية الشابة بالعنف وعدم االستقرار ،كما تبحث في دور
الشباب في االستقطاب .وتبين نتائج تسعة بلدان عربية تمر
بمرحلة انتقالية ،أن الشباب ،من حيث التوجه السياسي ،ال
يشكلون فئة متماسكة ،بالرغم من تشابههم في أنماط المشاركة.

يتناول التقرير تداعيات النزاع على التنمية في البلدان المتضررة
والبلدان المجاورة .وهو يؤكد على الترابط الوثيق بين البطالة
ّ
وحدة النزاع في المنطقة العربية.
وانعدام الفرص أمام الشباب
أن تراكم أوجه القصور في الحوكمة ،وتشرذم
وتبيّ ن الدراسة ّ
المجموعات الثائرة وانتشار األيديولوجيات المتطرفة ّ
أدت إلى
تواصل النزاعات وزادت من العقبات الرئيسية التي أعاقت جهود
بناء السالم.
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مجموعة اإلحصاءات البيئية في المنطقة
العربية 2015-2014
يتضمن ھذا العدد من مجموعة إحصاءات البيئة وألول مرة
بيانات عن تونس وليبيا والمغرب بعد انضمامھا إلى اللجنة في
عام  .2012ويتألف من سبعة فصول )1( :موارد المياه العذبة؛
( )2مصايد األسماك؛ ( )3التنوع البيولوجي؛ ( )4تلوث الھواء
وتغير المناخ؛ ( )5استھالك الطاقة؛ ( )6إدارة النفايات؛ ( )7الھدف
 7من األھداف اإلنمائية لأللفية .كذلك جرى التوسع في الفصل
الرابع منه الذي يتناول موضوع تغيّ ر المناخ ،بإضافة بيانات أكثر
تفصيال عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب القطاع ،وحساب
دليل االنبعاثات .واعتمدت اإلسكوا ،في إطار وضع ھذه الدراسة،
على مصادر وطنية ،وال سيما البيانات التي وفرتھا األجھزة
اإلحصائية الوطنية والوزارات المعنية في البلدان األعضاء ،وبعض
الوكاالت الدولية ،واستمارة اإلحصاءات البيئية لعام  2013لشعبة
االحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
(الفصالن  1و  6حول موارد المياه العذبة وإدارة النفايات.
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