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تصدير
يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي عن عمل لجنة األمم المتحدة
ّ
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) لعام  2018ونشكركم
على اهتمامكم بعمل اللجنة وبالمنطقة التي تخدمها.
ً
تحقيقا لالستقرار واالزدهار
تمضي اإلسكوا في دعمها للجهود العالمية واإلقليمية والوطنية
في منطقة ال تزال تعاني من تفشي النزاعات وتفاوت مستويات النمو .ونحن ملتزمون ،اليوم
ً
ً
أحدا ،على نحو ما
إشراقا لمنطقتنا ،مستقبل ال يهمل
أكثر من أي وقت مضى ،ببناء مستقبل أكثر
تعهدت به جميع الدول األعضاء في خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وشهد عام  2018العديد من الخطوات على مسار المستقبل المنشود ،إذ حققت اإلسكوا
ً
تقدما في دعمها للدول األعضاء في تنفيذ خطة عام  .2030ففي حزيران/يونيو ،استقطبت
ً
ً
ً
ورفيعا .وجدد قادة الدول التزامهم بخطة التنمية
واسعا
حضورا
الدورة الوزارية الثالثون للجنة
روال دشتي
األمينة التنفيذية

المستدامة لعام  2030واعتمدوا ،في خطوة هامة ،توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل
التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ظفت في الوجهة المناسبةً ،
وترى اللجنة أن للتكنولوجيا ،إذا ما ُو ِّ
آثارا إيجابية تعود بفوائد على

جميع شرائح المجتمع .فهي قادرة على أداء دور أساسي في تحقيق المساواة لصالح سكان
المناطق الريفية والنساء والفتيات والشباب والمهاجرين وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
إذ تفتح مسارات جديدة نحو الدمج والسالمة ،والتمكين ،والوصول إلى الخدمات .ولهذا السبب،
ً
موضوعا للدورة الوزارية لإلسكوا ،ويركز هذا التقرير على
اختيرت التكنولوجيا من أجل التنمية
تصميم اإلسكوا على استخدام التكنولوجيا في تحقيق التنمية.
ً
ً
أساسيا في اإلنذار المبكر واالستجابة السريعة ،بعد
دورا
ففي األزمات ،تؤدي التكنولوجيا النقالة
ً
ً
أساسيا في المساعدات اإلنسانية .فمن مصادر
مكونا
أن أصبحت المعلومات الجغرافية المكانية
ً
تعقيدا لجمع البيانات وتحليلها ،من الحكومة الذكية وتحسين
الطاقة المتجددة إلى عمليات أكثر
عمقا وجدوى في المشاركة السياسية ،أصبح االبتكار التكنولوجي من
الخدمات إلى أشكال أكثر
ً
السرعة ما يفوق قدرة الحكومات منفردة على التنظيم وجني الفوائد.
التطورات
وتسعى اإلسكوا إلى أن تكون قدوة في تبني ثقافة التعلم المستمر لمواكبة
ّ

واالبتكارات التكنولوجية السريعة واالعتماد عليها في تحقيق رؤيتها وتحسين أساليب عملها.
وهدفنا تقديم خدمات تلبي احتياجات المنطقة وشعوبها ،في السعي إلى بناء مجتمعات
الريادة والمعرفة ،والتقدم بثبات على مسار التنمية.
ونحن إذ نحرص على الحداثة والمرونة ،نعمل على تقريب المسافة بيننا وبين شباب المنطقة،
ونشرك الشباب في إصالحات داخلية تبقي اإلسكوا في حالة تجدد دائم ،باألسلوب والكفاءة

والفعالية ،حتى تكون على مستوى ّ
تطلعات اليوم والغد .وقد وسعت اإلسكوا التزامها لمساعدة الشباب على مواجهة قضايا
تهمهم في مختلف مراحل الحياة ،من األسرة إلى المدرسة إلى سوق العمل .ولتفعيل االلتزام بقضايا الشباب في عمل اللجنة،
أطلقت شبكة من الموظفين الشباب في اإلسكوا على غرار شباب األمم المتحدة ،تهدف إلى تمكينهم وإشراكهم في اإلصالحات
الداخلية ،وتوفير فسحة لنقل األفكار واالبتكارات وتطبيقها في مجاالت العمل.
وفي موازاة الدعم الذي تقدمه اإلسكوا للدول األعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،تبني عملها على الركائز الثالث
المحددة في إطارها االستراتيجي لفترة السنتين  ،2018-2019وهي التنمية المستدامة ،والعدالة االجتماعية ،والتكامل اإلقليمي.
وفي صفحات هذا التقرير تفاصيل عن عمل اللجنة في هذه المجاالت ذات األولوية.
وفي عام  ،2018قدمت دول عربية عديدة استعراضاتها الوطنية الطوعية خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة .وفي المنتدى العربي السنوي للتنمية المستدامة المنعقد في بيروت في نيسان/أبريلّ ،
تجلى االلتزام بخطة
عام  2030على الصعيد اإلقليمي.
ً
ً
كبيرا من المجتمع الدولي دفع هذه القضية إلى طليعة األولويات،
دعما
وقد استقطبت مبادرات تعبئة الموارد لتمويل التنمية
منتدى
باعتبار التمويل وسيلة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وفي تشرين الثاني/نوفمبر ،عقدت اإلسكوا في بيروت
ً
رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية ،ركزت المناقشات خالله على الموارد غير المستغلة داخل المنطقة وخارجها ،والتي يتطلب
ً
ً
جماعيا.
عمال
استخدامها
وفي كانون األول/ديسمبر  ،2018اعتمد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،في داللة ساطعة على
أهمية الحوار اإلقليمي في التوصل إلى االتفاق العالمي .وساهمت اإلسكوا ،بتقديم الخدمات االستشارية الفنية وعقد المنتديات
اإلقليمية لتبادل المعارف ،في اإلضاءة على قضايا الهجرة في المنطقة ،وإدراجها في المداوالت التي سبقت االتفاق العالمي.
ً
جهدا في توطيد هذه الثقة .فقد بادرت اإلسكوا إلى اعتماد نهج شامل
وتجمع اإلسكوا بالدول األعضاء شراكة ثقة ،ونحن لن نألو
لإلصالح ،بالتعاون الوثيق مع الكيانات اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة ،ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية بشكلها الجديد ،ومع
المنظمات اإلقليمية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص .ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا العمل في عام  2019لنستكمل ما
التزمنا بتحقيقه في اإلطار االستراتيجي.

تصدير

روال دشتي ،األمينة التنفيذية
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اإلسكوا في سطور
تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على تحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .وهي امتداد إقليمي
ً
دولة عضو،
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في 18
ومنبر للبلدان العربية على الساحة العالمية .وفي حين تختلف الدول
األعضاء في بعض الجوانب ،تشترك في التراث والثقافة والتاريخ
َ
تعالج بفعالية
واللغة ،وفي التحديات والفرص اإلنمائية التي يمكن أن
أكبر من خالل العمل الجماعي والتنسيق والتعاضد.

واإلسكوا هي واحدة من اللجان اإلقليمية الخمس في العالم

وتستفيد اإلسكوا من صالحيتها في الدعوة الى االجتماعات

التي تتوزع بين أديس أبابا ،وبانكوك ،وجنيف ،وسنتياغو .واللجان

لتشجيع الحوار وتبادل المعارف على الصعد الوطني واإلقليمي

اإلقليمية لألمم المتحدة هي منتديات حكومية دولية محايدة

والعالمي ،وتعزيز التعاون األقاليمي والشراكات البنّ اءة بين

وفريدة ،تسعى إلى النهوض بالتكامل اإلقليمي ،ووضع

بلدان الجنوب .ومن أبرز أولوياتها في المنطقة تنفيذ أطر

القواعد والمعايير اإلقليمية ،وتبادل الخبرات ،وتعزيز التعاون.

السياسات العالمية ،وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة لعام

وتُ عرف اللجان اإلقليمية بدورها األساسي في التشجيع على

 2030وأهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها.

اعتماد نهج شامل للتنمية في مناطقها ،وتحقيق التوازن بين
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة
في الدول األعضاء فيها .واللجان اإلقليمية مدعوة ،بشكل
واضح وصريح ،في أربع من الوثائق الختامية ألحداث بارزة
نظمتها األمم المتحدة وثالثة من قرارات الجمعية العامة ،إلى

اإلسكوا في سطور

المساهمة في دعم الدول األعضاء في التنمية اإلقليمية.
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رؤيتــــــــنا
ٌ
وعدل وازدهار.
استقرار
ومنطقتنا
طاقات وابتكار،
ُ
ٌ
ٌ

رســالتـــنا
وع َمل:
َ
بشغف ْ
وعزم َ
نقد ُم المشورة ،نبني التوافق ،نواكب
ِ
نبتكر ،ننتج المعرفةِّ ،
المنطقة العربية على مسار خطة عام .2030
َ
مشرقا ِّ
ً
يدا بيد ،نبني ً
ً
لكل ٕانسان.
غدا

استقرار

معرفة

عدالة

منطقة مزدهرة

كيف نعمل
تبني اإلسكوا السياسات اإلنمائية على أساس المعرفة المستقاة بالبحث والتحليل .وتستخدم صالحيتها في عقد االجتماعات
للتداول بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء والجهات المعنية ،بهدف تحويل المعرفة إلى حوار بنّ اء وعمل مشترك .وتؤدي
اإلسكوا أربعة أدوار أساسية:

مصدر دعم للمنطقة في تنفيذ خطة عام 2030
اإلسكوا شريكة الدول األعضاء في المنطقة العربية في جهودها الرامية
إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

صوت المنطقة

مركز فكر للمنطقة

ً
ً
إقليميا
منبرا
توفر

ً
بحوثا مبتكرة،
تجري
وتدعم جمع البيانات النوعية وتحليلها،

للتداول والتنسيق والتوافق والدعوة

لوضع سياسات تطلعية قائمة على األدلة

بيت خبرة للمنطقة
تقدم الخدمات االستشارية الفنية
وتساهم في بناء القدرات،
وتدعم جهود الدول في اعتماد
اإلسكوا في سطور

المعايير والسياسات
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الهيكل التنظيمي
يرأس األمين التنفيذي اللجنة وهو وكيل
األمين العام لألمم المتحدة.
ً
حاليا ،وذلك
تشغل روال دشتي من الكويت منصب األمينة التنفيذية
منذ شباط/فبراير 2019؛ وكان األمناء التنفيذيون السابقون من
األردن ،والجمهورية العربية السورية ،والعراق ،ودولة فلسطين،
وقطر ،ومصر ،واليمن.
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• ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
• ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
�ﻮ�ﺍﻱ ��ﺘﺸﺎﻥ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
• ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻬ��ﻨﺎﺯ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤ�ﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ
• ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ �ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
• ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺃﺓ
ﻃﺎ�ﻕ ﻋﻠﻤﻲ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨ�ﺍﻋﺎﺕ
• ﺍﻟﻨ�ﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
• ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
�ﻮﻫﺎﻧﺲ ﻛﺮﺗ�ﻟﺮ )ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ
• ﺍﻟﻤﻴ�ﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ
• ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
• ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
• ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
• ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ

الهيكل التنظيمي

�ﻭﻻ ﺩﺷﺘﻲ
ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻭﻛﻴﻠﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻓ��ﺪﻳ��ﻜﻮ ﻧﻴﺘﻮ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
• ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﺎﻡ 2030
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عام في سطور:
أبرز المحطات
كانون الثاني/يناير

آذار/مارس

 ،16-17بيروت
ورشة تدريبية في مجال التجارة
والنقل والخدمات اللوجستية
حول النافذة الواحدة في العراق

 ،22-23تونس
نشر ثقافة الحكم الرشيد بوصفه
ً
عامال من عوامل التنمية وأداة
لمنع نشوب النزاعات :اجتماع
فريق الخبراء بشأن دور
المجتمع المدني

 ،8بيروت
ورشة عمل حول إعادة النظر
في السياسات االجتماعية
واالقتصادية للتصدي للفقر
بجميع أبعاده في البلدان
المتوسطة الدخل

 ،27-28الرياض
مشاورات وطنية حول تقدير
تكلفة العنف ضد المرأة في
المملكة العربية السعودية

 ،9تونس
اجتماع فريق الخبراء حول تنفيذ
خطة عام  :2030الحوكمة
االقتصادية وتخطيط التنمية
الوطنية في المنطقة العربية

 ،29-31القاهرة
ورشة العمل اإلقليمية حول
استخدام التكنولوجيا في
تعدادات السكان والمساكن
في البلدان العربية

شباط/فبراير
 ،10-12القاهرة
ورشة عمل تدريبية حول
العواصف الرملية والترابية
في المنطقة العربية
 ،13دبي
اجتماع مديري برامج التعامالت
اإللكترونية الحكومية في
الدول العربية  -القمة العالمية
للحكومات 2018 -
 ،13-14القاهرة
االجتماع الثاني للفريق الفني
للمنتدى العربي
للتوقعات المناخية

أيار/مايو

نيسان/أبريل
 ،5مدينة الكويت
ورشة العمل اإلقليمية العاشرة
لتنمية قدرات خبراء الدول
العربية حول مفاوضات
تغير المناخ
ّ
عمان
ّ ،15-19
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات
حول سياسات االبتكار لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة
 ،24-26بيروت
المنتدى العربي
للتنمية المستدامة

حزيران/يونيو
 ،21-22بيروت
اجتماع حول التكنولوجيات
الرائدة وخطة عام  2030في
المنطقة العربية :آثارها على
توظيف الشباب وتمكينهم
 ،25-28بيروت
الدورة الوزارية الثالثون

تموز/يوليو

أيلول/سبتمبر

تشرين الثاني/نوفمبر

 ،16-17القاهرة
ورشة عمل لبناء القدرات :الهجرة
وأهداف التنمية المستدامة في
المنطقة العربية

 ،18-19بيروت
ورشة عمل إقليمية حول
التصدي للعنف ضد المرأة في
المنطقة العربية

 ،17بيروت
المحاكاة الثالثة لدورة
اإلسكوا الوزارية

 ،25بيروت
اجتماع استشاري حول موضوع
عدم المساواة بين الجنسين
وتقاطعها مع أوجه تمييز أخرى
ضد المرأة في المنطقة العربية

 ،18-20القاهرة
اجتماع فريق العمل المشترك
بين الوكاالت والخبراء المعني
بتحسين إحصاءات اإلعاقة في
أهداف التنمية المستدامة

 ،26بيروت
اجتماع فريق الخبراء حول المياه
والطاقة واألمن الغذائي:
التحديات والفرص في مرحلة
بناء السالم

ورشة عمل إلنشاء إطار لمؤشر
اإلعاقة العربي وتحسين طرق
جمع البيانات حول األشخاص
ذوي اإلعاقة

 ،27-28بيروت
ورشة عمل إقليمية بشأن
إدارة السالمة المرورية
في البلدان العربية
 ،28-29بيروت
المؤتمر الدولي حول تمويل
التنمية المستدامة وكبح
التدفقات المالية غير المشروعة
 ،29بيروت
اليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني

تشرين األول/أكتوبر
عمان
ّ ،3
اجتماع فريق الخبراء حول
التخفيف من تداعيات النزاع عن
طريق التنمية :تفعيل مسارات
السالم في الدول العربية

آب/أغسطس
 ،14بيروت
البحث في بدائل السياسات
العامة إلعادة اإلعمار
بعد انتهاء النزاع
 ،28-29بيروت
اجتماع فريق الخبراء حول
األشخاص ذوي اإلعاقة الذين
يعيشون في مؤسسات
متخصصة في المنطقة العربية

 ،24-25بيروت
التكنولوجيا كأمل متجدد
لتحقيق المساواة بين الجنسين
في المنطقة العربية:
حقيقة أم وهم؟
 30تشرين األول/أكتوبر – 1
تشرين الثاني/نوفمبر ،بيروت
المؤتمر العربي اإلقليمي
للسكان والتنمية :خمس سنوات
بعد إعالن القاهرة لعام 2013
إطالق العدد  8من تقرير السكان
والتنمية :آفاق الشيخوخة
بكرامة في المنطقة العربية

كانون األول/ديسمبر
 ،4بيروت
اجتماع فريق الخبراء بشأن
المرأة والسالم واألمن :أثر النزاع
والتحول السياسي
واالحتالل
ّ
على اآلليات الوطنية
للنهوض بأوضاع المرأة
في المنطقة العربية
 ،4بيروت
الحوار اإلقليمي العربي واجتماع
الخبراء حول ترابط حوكمة
اإلنترنت واألمن السيبراني -
تعزيز الثقة
في الفضاء السيبراني
 ،11-13بيروت
ورشة تدريب المدربين حول بناء
القدرات على بناء شراكات في
الحكم الديمقراطي
 ،18-19بيروت
االجتماع الخامس للجنة التنفيذية
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عام في سطور :أبرز المحطات

 ،25-27بيروت

ورشة عمل إقليمية عن الحكومة
المفتوحة في المنطقة العربية

 ،26-28بيروت
الدورة التاسعة عشرة للجنة
النقل واللوجستيات
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اإلسكوا في أرقام
الموظفون

عام 2018
-----ً
موظفا في المجموع
263
------

 36%من النساء في مناصب قيادية
 13%من الموظفين دون سن 35

الزوار
ً
شهريا .فيلتقي في بيروت صانعو سياسات ،وباحثون ،وناشطون من المجتمع المدني،
زائر
تستضيف اإلسكوا حوالي ٍ 1,000
وطالب ،وجهات معنية أخرى في مجال التنمية من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم لحضور اجتماع فريق خبراء أو اجتماعات
حكومية دولية ،والمشاركة في فعاليات خاصة أو منتديات رفيعة المستوى.

عدد الزوار في عام :2018

ً
12,360
زائرا
زائر في
~ٍ 1000
الشهر

اإلسكوا في أرقام

ً
زائرا في
~34
اليوم
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اإلسكوا في اإلعالم
وسائل اإلعالم التقليدية

في عام  ،2018ازداد ِذ ْك ُر اإلسكوا في المطبوعات (الصحف والمجالت) وعلى التلفزيون
واإلذاعات بنسبة  20في المائة عن عام .2017

زيادة بنسبة 20%
في ذكر اإلسكوا في المطبوعات
وسائل التواصل االجتماعي

بعد أن عملت اإلسكوا على االستفادة على نحو فعال من التكنولوجيا في ما تقوم به من جهود في التوعية والتواصل ،ازداد
حضورها وتأثيرها في وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير في عام  .2018وهذه الزيادة هي األثر المباشر لالستراتيجية الجديدة
التي اعتمدتها اإلسكوا على وسائل التواصل االجتماعي والتي تدعو إلى نشر الرسائل الرئيسية بشكل منتظم وواضح وموجز
ومتسق ،باللغتين العربية واإلنكليزية .وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرة اإلسكوا على نقل المعلومات وتبادلها مباشرة مع مختلف

الجهات في الدول األعضاء.

 9.5آالف متابع
على فيسبوك
 12.4آالف
زيادة  2.9آالف ()30%

 3.1آالف متابع
على تويتر

اإلسكوا في اإلعالم

 6.9آالف
زيادة  3.8آالف
()123%
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الدورة الوزارية الثالثون
لإلسكوا

عقدت اإلسكوا دورتها الثالثين من  25إلى  28حزيران/يونيو  2018في بيروت .وكان موضوع
الدورة خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030مع التركيز على األثر الكبير الذي تحدثه التكنولوجيا
واالبتكار في التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية .وركزت النقاشات على دور
اإلسكوا في توفير أدوات ومواد تعليمية لمساعدة الدول األعضاء في التصدي للفقر ،وتعزيز
اقتصاداتها ،وحماية البيئة والصحة العامة عن طريق التكنولوجيا .وناقش المشاركون دمج
التكنولوجيا واالبتكار في التخطيط اإلنمائي الوطني ،ودور التكنولوجيا في التصدي للتحديات
التي تواجهها المنطقة العربية ،بما في ذلك تمكين المرأة وإيجاد فرص العمل الالئق للشباب،
والفرص والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيات الرائدة.

© اإلسكوا

© اإلسكوا

© اإلسكوا

وركزت الدورة على اعتماد االستراتيجية العربية للبحث

ودعا المشاركون اإلسكوا إلى مواصلة دعم الدول األعضاء من

العلمي والتكنولوجي واالبتكار ،التي تشدد على أهمية

خالل وضع استراتيجيات إقليمية تحفز نقل التكنولوجيا ،وتشجع

االستفادة من التكنولوجيا واالبتكار لتلبية احتياجات المنطقة

التكنولوجيا المساعدة ،وتعزز إمكانية الوصول إلى األدوات

ً
أيضا إلى اعتماد إعالن الدوحة
اإلنمائية .وأشار المشاركون

التكنولوجية والشبكات بين الجهات المعنية ال سيما الفئات

بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وذلك في

ً
تماشيا مع تنفيذ خطة عام .2030
المعرضة للمخاطر ،وذلك
ّ

إقليمية لتحقيق الجوانب المتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار
في المنطقة العربية.

الدورة-الوزارية-الـ https://www.unescwa.org/ar/events/30

الدورة الوزارية الثالثون لإلسكوا

الدورة التاسعة والعشرين للجنة ،الذي دعا إلى وضع خطة عمل

ولمزيد من المعلومات عن الدورة ،يمكن االطالع على:
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ً
أوال .النهوض بتنفيذ
خطة عام 2030
في المنطقة

ً
ً
كبيرا في دعم تنفيذ خطة عام  2030وأهداف
تقدما
حققت اللجنة
التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،شمل على سبيل المثال
ال الحصر :مواءمة هيكل المنظمة مع السمات التحويلية لخطة عام
2030؛ وتعديل أو تحديث الميزنة واإلدارة القائمتين على النتائج ،بما
في ذلك مؤشرات األداء؛ ووضع استراتيجيات أو خطط أو برامج عمل
خاصة بأهداف التنمية المستدامة.

في كانون األول/ديسمبر  ،2015قدمت اإلسكوا استراتيجية شاملة للدول األعضاء بشأن كيفية
توفير اللجنة الدعم لها .واستكملت هذه االستراتيجية بإعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة عام 2030
في الدول العربية ،الذي وضع خريطة طريق إقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ وطلب
إلى اإلسكوا تفعيل دورها في بناء قدرات الدول األعضاء على إدماج التخطيط اإلنمائي من أجل
تنفيذ خطة عام .2030
ً
ً
معرفيا يؤثر على عملية وضع السياسات
منتجا
ومنذ ذلك الحين ،أصدرت اإلسكوا أكثر من 350
في المنطقة العربية وخارجها ،بما في ذلك أدوات السياسة العامة ،والمبادئ التوجيهية،
والمنهجيات ،والوحدات التدريبية .أما المستفيدون الرئيسيون من هذه المنتجات فهم صانعو
السياسات .ويشارك المجتمع المدني والقطاع الخاص على نحو متزايد كشركاء في عملية
التنمية .وتعمل اإلسكوا على إشراك هذه الجهات الفاعلة من خالل صالحيتها في الدعوة

النهوض بتنفيذ خطة عام  2030في المنطقة

الى االجتماعات.

© اإلسكوا ،صورة التقطها محمد عصام عرار
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ً
دعما لتنفيذ خطة عام 2030
أبرز ما ُأنجز
رصد ودعم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أطلقت اإلسكوا بوابة بيانات تتضمن  100مليون نقطة بيانية في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
باللغتين اإلنكليزية والعربية ،تشكل األساس لبوابة إقليمية لرصد أهداف التنمية المستدامة ستطلق في عام .2019

نموذج في االقتصاد الكلي للسياسات المالية المستدامة في إطار تنفيذ خطة
عام 2030
ً
نموذجا في االقتصاد الكلي ألهداف
أعدت اإلسكوا ،في إطار تشجيع اتباع نهج متكامل لتنفيذ خطة عام ،2030
التنمية المستدامة ،يحاكي أثر خيارات السياسات العامة على كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ً
أداة لرصد اإلنفاق االجتماعي تفيد النموذج ،وتساعد على تحسين المخصصات االجتماعية.
أيضا
ووضعت اإلسكوا
ً
أداة
وتواصل اإلسكوا العمل على تنقيح هذا النموذج على أن تطبقه في البلدان التي ترغب في تجربته باعتباره
ً
في السياسة العامة للتمويل المستدام ألهداف التنمية المستدامة.
كذلك وضعت اإلسكوا منصة رصد وتقييم التكامل التجاري العربي ،التي ُص ّممت لرصد وتقييم أداء التكامل العربي

اإلقليمي والعالمي وإمكانية الوصول إلى األسواق بهدف تعزيز النمو االقتصادي كشرط أساسي إليجاد فرص
عمل والحد من الفقر.

القضاء على الفقر المتعدد األبعاد
ساهمت اإلسكوا ،في إطار الدعم الذي تقدمه للدول األعضاء للتصدي للفقر ،في وضع إطار إقليمي للحد من
الفقر المتعدد األبعاد ،سيعتمده القادة العرب في القمة العربية لعام  2019لجامعة الدول العربية .وتعمل
ً
حاليا على تحديث دليل الفقر المتعدد األبعاد للبلدان العربية لتستخدمه الدول األعضاء في قياس الفقر
اإلسكوا
والقضاء عليه (الهدف .)1

عدم إهمال أحد
تركز اإلسكوا في إطار تعزيز مبدأ «عدم إهمال أحد» على اإلنصاف والشمول ،وال سيما في ما يتعلق باألشخاص
حدثت اإلسكوا دراستها الكمية التي تقدم لمحة عامة عن المنطقة العربية
ذوي اإلعاقة .وفي عام ّ ،2018

وتتناول اإلعاقة في المنطقة العربية ،وأتاحت أول مجموعة من البيانات اإلقليمية تستوفي المعايير اإلحصائية
ً
أيضا أول دليل إقليمي من نوعه عن إحصاءات
وتتبع نهج فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة .وأعدت اإلسكوا
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الهدف 1

بتغير المناخ والنمذجة الهيدرولوجية
السياسات المتعلقة
ّ
للمناخ

في حين سجلت معدالت الفقر

تغير المناخ ،وهي تعمل على دعم العمل
أنشأت اإلسكوا المركز العربي لسياسات ّ

في المنطقة العربية .ويعيش

القضاء على الفقر

ً
ً
هائال في العالم ،ارتفعت
انخفاضا

في هذا المجال من خالل تدريب المفاوضين بشأن المناخ ،وتطوير أدوات النمذجة

نحو  40في المائة من سكان

المنطقة العربية بأقل من 2.75
ً
يوميا.
دوالر

تغير المناخ في المنطقة ،وآخرها ما يتيح إجراء
المناخية التي تساعد على تقييم ّ

ً
أحواضا تمتد
إسقاطات هيدرولوجية ألوجه التقاطع بين المناخ والمياه ،تغطي
إلى خارج الدول العربية.

منع تجدد النزاعات
أداة لتقييم الثغرات المؤسسية في البلدان العربية في حاالت
وضعت اإلسكوا
ً
النزاع أو ما بعد النزاع .تساعد هذه األداة البلدان في تعزيز قدرات القطاع العام
على دعم االنتعاش ،وتحسين النتائج اإلنمائية ،ومنع تجدد النزاعات .وقد جرى
استخدامها في العراق واليمن.

التكنولوجيا واالبتكار
التحول الرقمي في المنطقة ،أنشأت اإلسكوا المنتدى العربي لحوكمة
لتعزيز
ّ
اإلنترنت وتولت إدارته ،وهو يضع المعايير والمبادئ التوجيهية اإلقليمية في
مجال إدارة اإلنترنت في المنطقة .وتعمل اإلسكوا مع الحكومات والجهات
المعنية األخرى ،بما في ذلك من القطاع الخاص والشباب واألوساط األكاديمية
والمجتمع المدني ،على التأثير في السياسات التي تستخدم التكنولوجيا واالبتكار
إليجاد فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق ،بما في ذلك من
خالل تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحضرية والريفية.
ً
أيضا على تعزيز استخدام التكنولوجيا في النُّ ظم اإلحصائية
وتعمل اإلسكوا
الوطنية ،بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الجغرافية المكانية في إجراء

حدد
وضعت اإلسكوا إطارها االستراتيجي على ضوء الجهود العالمية للقضاء على الفقر ،وعلى أساسه برنامج عملها .وقد ّ

اإلطار ثالث أولويات رئيسية لفترة السنتين  2019-2018هي :التنمية المستدامة ،والعدالة االجتماعية ،والتكامل اإلقليمي.
وفي األقسام الثالثة التالية تفاصيل عن العمل الذي تقوم به اإلسكوا لتنفيذ خطة عام  2030في هذه المجاالت ذات
األولوية اإلقليمية.
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النهوض بتنفيذ خطة عام  2030في المنطقة

التعدادات.
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ِألف -التنمية المستدامة
يركز عمل اإلسكوا في هذا المجال على اإلدارة المتكاملة للموارد
تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
الطبيعية،
والتكيف مع ّ
ّ

© اإلسكوا ،صورة التقطتها سعاد العوافي

 -1اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
واصلت اإلسكوا في عام  2018تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة في مجاالت الطاقة ،والموارد المائية ،واألمن الغذائي ،والبيئة ،وال سيما
تغير المناخ .وتعمل اللجنة على تعزيز الحوار في مجال السياسات المتعددة
التخفيف من آثار ّ
القطاعات بشأن قضايا التنمية المستدامة على أساس تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات،
وكفالة االتساق عبر القطاعات ،وتعزيز بناء المؤسسات ،وتقديم التوصيات بشأن السياسات،
تغير المناخ والتخفيف من آثاره،
وتشجيع التكنولوجيا الخضراء .ووضعت اإلسكوا آليات
للتكيف مع ّ
ّ
وتجري بانتظام عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر .وهي تبحث في القضايا البيئية واالجتماعية

واالقتصادية ذات الصلة فتقدم المشورة لعمليات وضع السياسات ،وتدعم الدول األعضاء
في المفاوضات.

الطاقة

الهدف 7
الطاقة

المنطقة العربية هي المنطقة

الوحيدة في العالم التي تشهد
ً
ً
ونقصا
ازديادا في كثافة الطاقة،
ً
كبيرا في قوانين كفاءة استخدام

في آذار/مارس  ،2018عقدت اإلسكوا وجامعة الدول العربية االجتماع التحضيري العربي
مهد هذا االجتماع الطريق للمنتدى العربي للتنمية المستدامة
حول قضايا الطاقة في بيروتّ .

الطاقة وفي التقدم

( 2018بيروت ،نيسان/أبريل  ،)2018وساهم في مواءمة التوقعات اإلقليمية المتعلقة بالطاقة.

الفعلي المحرز.

واتفق المشاركون على األولويات الرئيسية التالية :االنتقال إلى نُ ظم الطاقة المستدامة ،وتحسين
إدارة الموارد ،والحد من االعتماد الشديد على الوقود األحفوري.
وأصدرت اإلسكوا دراسة حول تقييم إمكانيات تصنيع الطاقة المتجددة في المنطقة ،وذلك
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .وحددت ما يواجه القطاع من ثغرات وعقبات،
وقدمت توصيات لتعزيز هذا النوع من التصنيع.
وعملت اإلسكوا مع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،وجامعة الدول العربية،
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،فعقدت االجتماع التنسيقي األول للمبادرة
اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في
المنطقة العربية ،في بيروت ،يومي  25و 26أيلول/سبتمبر  .2018وتهدف المبادرة إلى
تحسين سبل كسب العيش واإلدماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية
العربية ،من خالل تعزيز االستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة .وتركز هذه

التنمية المستدامة

المبادرة بشكل أولي على األردن ،وتونس ،ولبنان ،والمغرب على أن يتم توسيع نطاقها وتبادل
الخبرات في المنطقة في مرحلة الحقة.
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األمن الغذائي
قياس األمن الغذائي مهمة معقدة ولكنها ضرورية لزيادة قدرة المجتمعات المحلية في
تغير المناخ ،والحؤول دون استنزاف الموارد الطبيعية،
المنطقة العربية على الصمود في مواجهة ّ
والمحافظة على النُّ ظم اإليكولوجية األرضية ،واعتماد أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة.

ً
آخذة في االعتبار خصائص
إطارا لرصد األمن الغذائي في المنطقة العربية،
ووضعت اإلسكوا
ً
المنطقة واألبعاد األربعة لألمن الغذائي :التوافر ،وإمكانية الوصول ،واالستخدام ،واالستقرار.
كذلك تعمل اإلسكوا والشركاء اإلقليميون على إنشاء آلية للتنسيق اإلقليمي في قضايا المياه
والزراعة لتمكين المنطقة العربية من تحقيق استفادة قصوى من مواردها المائية والزراعية
ً
أيضا مع شركائها اإلقليميين
للمساعدة في سد الفجوة الغذائية في المنطقة .ووضعت اإلسكوا
وثيقة ختامية تتضمن رسائل وتوصيات رئيسية تدعم تنفيذ األهداف الرئيسية الثالثة للتنمية
المستدامة المتعلقة بالبيئة المدرجة على جدول أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام
 ،2018وهي األهداف  11و 12و.15

الهدف 2

القضاء على الجوع وتحقيق
األمن الغذائي

يعاني أكثر من  40مليون شخص
في المنطقة العربية – أو شخص
من كل  10أشخاص – من الجوع
وسوء التغذية .والصدمات

عرض األمن
المناخية المتزايدة تُ ّ
الغذائي في المنطقة للخطر.

صحائف وقائع عن األمن الغذائي
في المنطقة العربية
تقدم هذه الصحائف لمحة عامة عن األمن الغذائي في

البلدان العربية االثنتين والعشرين .وهي تشمل المؤشرات

والنتائج الرئيسية المتصلة باألبعاد األربعة لألمن الغذائي :التوافر،

وإمكانية الوصول ،واالستخدام ،واالستقرار.

تغير المناخ
-2
التكـيف مع ّ
ّ
والتخفيـف من آثاره
ً
ً
شامال لفهم األمن المائي في المنطقة العربية ،يأخذ في
إطارا
وضعت اإلسكوا في عام 2018
االعتبار القيود المنهجية اإلقليمية .ويؤكد اإلطار على دور المياه المحوري بالنسبة إلى ركائز
ويشدد على أهمية اعتماد نهج قائم على الحقوق لتمكين أكثر الناس
التنمية المستدامة الثالث،
ّ

ً
تعرضا للمخاطر وضمان عدم إهمال أحد.

وفي إطار عمل اإلسكوا على تقديم الدعم للدول األعضاء في التعبير عن شواغلها في المنتديات
ً
ً
ً
إقليميا لتوحيد وجهات النظر اإلقليمية بشأن القضايا واألولويات
تحضيريا
اجتماعا
العالمية ،نظمت
المتصلة بالمياه .ونتج عن هذه الجهود وثيقة ختامية سلطت الضوء على الرسائل الرئيسية التي
رفعت إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة (بيروت ،نيسان/أبريل  )2018والمجلس الوزاري
ً
وأخيرا إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
العربي للمياه (الكويت ،أيار/مايو )2018
بالتنمية المستدامة (نيويورك ،تموز/يوليو .)2018
ونظمت اإلسكوا ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
والوكالة الحكومية لألرصاد الجوية في إسبانيا ،ورشة عمل إقليمية حول العواصف الرملية
والترابية (القاهرة ،شباط/فبراير  .)2018واستفاد منها المشاركون من دوائر األرصاد الجوية من
جميع أنحاء المنطقة لتحسين قدراتهم التشغيلية والبحثية على تحليل العواصف الرملية والغبارية
والتنبؤ بها واالستعداد لها ،بما في ذلك من خالل عمليات الرصد البري والرصد بالسواتل ،ونمذجة
العواصف والتنبؤ بها ،وتصنيف الغبار .وناقشوا اآلثار المتعددة األبعاد للعواصف الرملية والترابية،
والفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون اإلقليمي في هذا المجال.
اجتماع للمنتدى العربي لتوقعات المناخ تناول الجوانب
وعقب ورشة العمل مباشرة
ٌ
َ
قدم إلى اللجنة الدائمة
وتوصيات
قرارات
واتخذ
المناخ،
لتوقعات
والفنية
والمالية
المؤسسية
ستُ
َّ

لألرصاد الجوية في جامعة الدول العربية .وأنشئ موقع شبكي للمنتدى العربي لتوقعات المناخ
ومركز إقليمي للمعرفة يتيح الوصول إلى نتائج التقييم الذي يجرى في إطار المبادرة اإلقليمية
تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في
لتقييم أثر ّ
المنطقة العربية وما يتصل بها من مجموعات بيانات .والهدف هو تيسير التعاون والحوار بشأن

التنمية المستدامة

بتغير المناخ والموارد المائية في المنطقة العربية.
القضايا المتصلة
ّ

© اإلسكوا ،صورة التقطها ياسر مرغاني
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واستجابة لطلبات من وزارات الزراعة والمياه والبيئة ،عقدت اإلسكوا ورشات عمل إقليمية
ً
ووطنية لبناء القدرات ،مستفيدة من المعارف اإلقليمية الجديدة لدعم الدول األعضاء في
تغير المناخ .وعقدت ورشة العمل اإلقليمية العاشرة لتنمية قدرات خبراء
تقييماتها لتأثيرات ّ

تغير المناخ في مدينة الكويت من  3إلى  5نيسان/أبريل .2018
الدول العربية حول مفاوضات ّ
تغير المناخ على
وركزت ورشة العمل على تنفيذ بنود اتفاق باريس في المنطقة العربية ،وتأثير ّ

الزراعة ،وتنمية قدرات المسؤولين العرب على التفاوض في القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة

بتغير المناخ.
ّ
©  ،Shutterstockصورة التقطها
سنغساغ ب.

الهدف 13

لتغير المناخ
التصدي
ّ

وفي سياق البناء على قاعدة المعارف العلمية المنشأة في إطار المبادرة اإلقليمية ،استضافت
ً
ً
تغير المناخ ،وإعداد المسؤولين الشباب
اجتماعا
اإلسكوا
إقليميا إلشراك الدول العربية في قضايا ّ

ترتفع درجات حرارة الجو في

للمفاوضات العالمية بشأن المناخ ،ودعم الدول العربية في الوصول إلى صناديق المناخ (القاهرة،

المنطقة العربية ويتوقع أن

تغير المناخ المعقودة في كاتوفيتشي،
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ّ

وربما ما بعده .وال تتجاوز
القرن ّ

تشرين الثاني/نوفمبر  .)2018وعقد هذا االجتماع مباشرة قبل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر

تستمر في االرتفاع حتى نهاية

بولندا ،في كانون األول/ديسمبر  .2018وقدمت اإلسكوا فيه إحاطة عن حالة المفاوضات،

مساهمة المنطقة العربية  5في
المائة من مجموع انبعاثات ثاني

وعرضت السيناريوهات المحتملة ،وسهلت المناقشات بشأن النتائج المرجوة ،والصعوبات،

أكسيد الكربون في العالم ،ومع

والخطوط الحمراء ،والروابط وذلك على سبيل دعم مندوبي الدول األعضاء في تحضيراتهم.

ً
تضررا
ذلك فهي من أكثر المناطق
تغير المناخ.
من ّ

تغير المناخ ،والذي
وسلطت حكومة العراق الضوء على الدعم الذي قدمته اإلسكوا في مجال ّ
ً
ً
رئيسيا في حصولها في عام  2018على تمويل مشروع بقيمة  10ماليين دوالر من
عامال
شكل

ً
أيضا إلى دور اإلسكوا األساسي في مساعدته في الحصول
التكيف .وأشار السودان
صندوق
ّ

على تمويل لبرنامج االستعداد من الصندوق األخضر للمناخ.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف  :2018خيارات
ذكية للحفاظ على أرضنا
كان موضوع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام  17( 2018حزيران/يونيو) «لألرض قيمة

حقيقية .استثمرها» .ونفذت اإلسكوا حملة توعية حول فقدان األراضي وأهمية تنشيط سبل العيش من
خالل اتخاذ خيارات حكيمة في االستهالك واإلنتاج .ودعت الحملة إلى اعتماد أنماط استهالك مسؤولة،

ال سيما وأن المنطقة متضررة بشكل خاص من سرعة نضوب مواردها الشحيحة وتدهورها .ومن خالل
االستهالك الذكي والتسوق الذكي والقرارات الذكية ،يمكن المساعدة على تحسين موارد األراضي،

التنمية المستدامة

فتزداد الكفاءة ،إذ يزيد عدد األشخاص الذين يأكلون من كل وحدة من األراضي ،ويقل إنتاج النفايات
ّ
للتحلل.
وتصبح أكثر قابلية
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تغير المناخ
المركز العربي لسياسات ّ
في الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا ،رحبت الدول األعضاء بإنشاء

تغير المناخ الذي سيركز في عمله على
المركز العربي لسياسات ّ

خمسة محاور :تقديم المساعدة الفنية والخدمات االستشارية؛ وبناء

القدرات في مجالي تعزيز المؤسسات ووضع السياسات؛ ودعم

المنصات اإلقليمية للتبادل والتنسيق وبناء التوافق؛ وتعزيز االستجابات
المتكاملة للتحديات المناخية وإدارتها؛ وإتاحة الوصول إلى المنتجات

المعرفية والبيانات والمعلومات اإلقليمية.

والمركزُ هو األول من نوعه في المنطقة .وهو يبني على العمل

الذي أنجز في إطار المبادرة اإلقليمية ويسعى إلى توسيع نطاقه

من خالل توفير المساعدة الفنية والخدمات االستشارية في قطاعات

متعددة؛ وبناء التوافقات اإلقليمية؛ وتعزيز االستجابة المتكاملة
للتحديات المتصلة بالمناخ التي تؤثر على أمن المياه والطاقة والغذاء؛

وإتاحة الوصول إلى المنتجات المعرفية والبيانات والمعلومات
بتغير
اإلقليمية من خالل المركز العربي اإلقليمي للمعارف المتعلقة
ّ

المناخ .ويشمل شركاء المركز :جامعة الدول العربية ،والمركز العربي

لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ،وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ،ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،ومنظمة

األغذية والزراعة ،والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجية،

والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة ،ومعهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة األمم

تغير المناخ في قطاع المياه في
المتحدة ،ومشروع
التكيف مع ّ
ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ومبادرة الطاقة المستدامة

للجميع ،والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،والبنك اإلسالمي

للتنمية ،والوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ،والجمعية

األلمانية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الداخلية والبناء والمجتمع.

التنمية المستدامة

© اإلسكوا ،صورة التقطها ياسر مرغاني
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باء -العدالة االجتماعية
يركز عمل اإلسكوا في مجال العدالة االجتماعية على تحقيق التنمية االجتماعية العادلة
ً
تماشيا مع خطة عام  .2030وتعمل اإلسكوا في هذا اإلطار ضمن ثالثة
والشاملة والتشاركية
مجاالت رئيسية هي اإلدماج والمشاركة ،والسكان والتنمية البشرية ،والنزاع واالحتالل.

 -1اإلدماج والمشاركة
الفقر
يقوض الفقر فرص المنطقة العربية في تحقيق التنمية والسالم واالستقرار .ولم يحقق النمو
ّ

الهدف 8

االقتصادي ،على مدى العقدين الماضيين ،االنخفاض المتوقع في معدالت الفقر والبطالة

العمالة والعمل الالئق للجميع

عدم المساواة أو ازدادت في بعض الحاالت .وتشمل التحديات التي تواجهها جهود الحد من

بلغت معدالت العاطلين عن

تتغير معدالت
والعمالة الناقصة وبطالة الشباب ،وال سيما الشباب ذوي اإلعاقة والشابات ،ولم
ّ

العمل بين الشباب في  10من

الفقر على المستوى الوطني فجوات في الحوكمة ،وفهم الفقر (المظاهر واألسباب) ،وتصميم

البلدان العربية نسبة  30في

ً
ضغوطا .وفي بعض الحاالت،
السياسات والبرامج .وال تزال الميزانيات العامة في المنطقة تواجه

المائة ،أي بما يزيد عن ضعف

أدت السياسات المالية السيئة التصميم إلى تأجيج التوتر االجتماعي ،فازداد الطلب على اإلنفاق

المتوسط العالمي .وفي بعض

البلدان ،يتجاوز معدل البطالة بين

لتخفيض المعدالت العالية من البطالة والفقر وعدم المساواة.

الشابات  60في المائة.

وفي هذا السياق ،وبهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 2و 5و 8و ،10تدعم اإلسكوا
الدول األعضاء من خالل تعزيز األطر العالمية واإلقليمية للقضاء على الفقر .ويشمل ذلك تحسين
المنهجية الحديثة والمبتكرة لقياس الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية التي ُوضعت

تطور الفقر المتعدد األبعاد مع مرور الوقت.
بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،ودراسة
ّ

وتعمل اإلسكوا على تطوير األدوات الالزمة إلدماج أهداف الحد من الفقر المتعدد األبعاد
في الخطط والميزانيات الوطنية ،باإلضافة إلى توفير التعاون الفني والتدريب المباشر للدول
األعضاء واألمانة العامة لجامعة الدول العربية .وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ،قدمت
اإلسكوا وشركاؤها التدريب ألكثر من  200مسؤول حكومي على استخدام األدوات التحليلية

العدالة االجتماعية

والسياساتية المتصلة بالفقر المتعدد األبعاد.

© اإلسكوا ،صورة التقطها عمر فريد
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األشخاص ذوو اإلعاقة
يشمل اإلدماج االجتماعي تمكين الناس من ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والمدنية والسياسية ،وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع واتخاذهم القرارات التي تؤثر
على حياتهم ،وضمان تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وتشير البحوث والتحليالت التي أجرتها اإلسكوا إلى نقص في تمكين الشباب والنساء وسكان
المناطق الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة وفي مشاركتهم .وتسعى اللجنة جاهدة لضمان
إسماع صوتهم وقصصهم لتسترشد بها الحكومات فيما تأخذ به من نُ هج إزاء اإلدماج والمشاركة.
وتنخفض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة ،ومعدالت التعليم والمشاركة في النشاط
االقتصادي في صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة .وتعاني الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في
المناطق الريفية من حرمان شديد .وتدعم اإلسكوا حكومات المنطقة في ما تحرزه من تقدم في
تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
عددا من الدراسات والتقارير عن األشخاص ذوي اإلعاقة والهجرة
في عام  ،2018نشرت اإلسكوا
الدولية .واستُ كملت هذه الدراسات بأدوات لبناء القدرات في مجاالت المساواة والعدالة
ود عمت بحوار تناول السياسات االجتماعية لإلدماج االجتماعي ،ورفاه
االجتماعية والحوكمةُ ،

السكان ،وتأثير القضايا المتعلقة بالنزاع على العدالة االجتماعية.

ً
ً
متزايدا
التزاما
ومن المتوقع أن يؤتي هذا العمل بثماره في المنطقة .فالحكومات العربية تُ ظهر
العدالة االجتماعية

بعدم إهمال أحد :إذ يجري توسيع نطاق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية ودمجهما ،بينما
ً
تدريجيا بالمساعدة االجتماعية المحددة األهداف .وترصد اإلسكوا
تُ ستبدل اإلعانات الشاملة
عن كثب هذه الجهود وغيرها من اإلصالحات التي تجريها الدول األعضاء ،وتعمل على صياغة
ً
تحليال إلصالحات نُ ظم الحماية االجتماعية األخيرة والجارية،
التقرير اإلقليمي األول الذي يتضمن
34

35
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ذات الصلة .وحدد االجتماع التحديات والفرص والمساعدة
الالزمة لتقديم دعم أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة ليتمكنوا
ً
تماشيا مع اتفاقية حقوق األشخاص
من العيش باستقاللية،
ذوي اإلعاقة.
ً
نطاقا ،وما تنطوي عليه العملية اإلصالحية من
وآثارها األوسع

وفي أيلول/سبتمبر  ،2018عقدت اإلسكوا أول اجتماع مشترك

خيارات ومفاضالت ذات أبعاد اقتصادية سياسية .ويروج التقرير

بين الخبراء اإلحصائيين وصانعي السياسات من الدول العربية

ّ
تمكن الحكومات من تحسين عملها
للحماية االجتماعية التي

لمناقشة نُ هج تحسين جمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة

على إدماج التأمين االجتماعي والمساعدة والرعاية الصحية،

ووضع إطار لمؤشرات اإلعاقة في المنطقة العربية .واستعرض

والوفاء بوعد خطة عام  2030بعدم إهمال أحد في نُ ظم

المشاركون أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في جمع

الحماية االجتماعية.

البيانات ،وبحثوا في استخدام مصادر إضافية للبيانات الستكمال

وتواصل اإلسكوا دعم فريق الخبراء العامل بين الدورات
والمعني باإلعاقة الذي أنشأته في عام  .2017وتشارك
معظم الدول األعضاء بشكل نشط في الفريق ،فتتبادل
المعارف على أساس من التعاون اإلقليمي واألقاليمي.
وفي أيار/مايو  ،2018اجتمع صانعو السياسات في المملكة
التحول من
العربية السعودية الستعراض التقدم المحرز في
ّ
”النموذج الطبي“ الذي يركز على الجوانب المادية لإلعاقة
إلى ”النموذج االجتماعي“ في تقييمها ،الذي يتوقف عند
ً
ً
قائما على حقوق
نهجا
األوجه االجتماعية لإلعاقة ويعتمد
اإلنسان وأداة تصنيف وضعتها منظمة الصحة العالمية.
ً
أيضا مع منظمة العمل الدولية في
وتشترك اإلسكوا
مشروع إقليمي بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في
سوق العمل.
وفي آب/أغسطس ،نظمت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء
ّ
وركز على موضوع إيداع األشخاص ذوي
عقد في بيروت
اإلعاقة في مؤسسات متخصصة ،وأسبابه ،والنُّ هج والبدائل

بيانات المسوح وتعدادات السكان التي تجمعها المكاتب
اإلحصائية الوطنية .وعلِ م العراق ،من خالل فريق الخبراء العامل
بين الدورات والمعني باإلعاقة ،بالمراجعة الناجحة التي
أجراها األردن لقانونه المتعلق باإلعاقة ،فطلب الحصول على
ويسرت اإلسكوا
الدعم في إجراء استعراض من هذا القبيل،
ّ
هذا الدعم.

 -2السكان والتنمية البشرية
ً
ً
كبيرا من األطفال والشباب يعود إلى
عددا
تضم المنطقة العربية
انخفاض معدل وفيات الرضع ،وارتفاع معدالت الخصوبة في العديد
من البلدان .وتؤدي هذه االتجاهات السكانية إلى زيادة كبيرة في
حجم السكان في المنطقة ،وكثافة التنقل البشري وزيادته ،وسرعة
ً
هاما إلى
تحو ًال
ّ
التوسع الحضري .وفي الوقت نفسه ،تشهد المنطقة ّ
الشيخوخة لم تعرفه من قبل ،إذ يزداد باطراد عدد كبار السن ونسبتهم
التطور تداعيات اجتماعية
من المجتمع في المنطقة .وسيكون لهذا
ّ
واقتصادية هامة ،وال سيما في ظل الضعف النسبي لنُ ظم الحماية
االجتماعية والرعاية الطويلة األجل التي تترك العديد من كبار السن،
ً
عرضة للفقر والمرض والعزلة.
وخاصة النساء منهم،

الهدف 16

مجتمعات مسالمة وشاملة
والوصول إلى العدالة

 29مليون من  68.5مليون نازح
ً
قسرا في العالم ،أي أكثر من

 40في المائة ،كانوا في البلدان
العربية في عام .2017

الهجرة
تواصل الهجرة الواسعة االنتشار تحديد الديناميات السكانية في المنطقة .فالمنطقة العربية
ً
تقريبا
تضم حوالي  38مليون مهاجر؛ وفي العالم حوالي  29مليون مهاجر ينتمون إليها ،نصفهم
مهاجرون داخلها.
ً
ً
ً
نظرا لتعقيد العوامل السياسية
وإقليميا
وطنيا
والهجرة هي من المجاالت ذات األولوية للتعاون
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تتحكم بأنماطها .ويشكل االتفاق العالمي من أجل
الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،الذي اعتمد في مراكش ،المغرب في  10كانون األول/
ديسمبر  ،2018ركيزة أساسية للتعاون العالمي من أجل إنشاء إطار مشترك للهجرة .ويسعى هذا
االتفاق ،وهو غير ملزم ،إلى تحسين إدارة الهجرة والتصدي للتحديات التي ترتبط بها واالستفادة
من الفرص التي تتيحها ،بما في ذلك مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أشركت اإلسكوا البلدان العربية في المشاورات اإلقليمية التي أفضت إلى اعتماد هذا
االتفاق العالمي .وتترأس اإلسكوا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية
الفريق العامل المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية ،الذي يتألف من  18وكالة من
وكاالت األمم المتحدة إلى جانب جامعة الدول العربية .وقد عقدت هذه المنظمات الثالث
ورشة عمل لبناء القدرات حول الهجرة وأهداف التنمية المستدامة يومي  16و 17تموز/يوليو
العدالة االجتماعية

 2018في القاهرة .فاجتمع صانعو السياسات من  13دولة عربية ،مع خبراء وممثلين لوكاالت
تابعة لألمم المتحدة ،لتعزيز القدرات الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما
المقصد  10.7المتعلق بتيسير الهجرة على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية .وكان
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الهدف الرئيسي من ورشة العمل تعزيز البحوث والتدخالت
المشتركة المتعلقة بالهجرة الدولية في المنطقة.
وشاركت اإلسكوا ،خالل مؤتمر مراكش ،في المناقشة العامة،
حدث جانبي لعرض وجهات النظر اإلقليمية بشأن
وفي تنظيم
ٍ
االتفاق العالمي مع اللجان اإلقليمية األخرى .وقد أسهم الحدث
الجانبي في زيادة وعي الدول األعضاء باآلليات اإلقليمية
التي يتيحها االتفاق العالمي في مجاالت التنفيذ والمتابعة
واالستعراض ،لضمان التعاون المتسق من أجل تحقيق أهداف

© اإلسكوا ،صورة التقطها سفيان عبد المطيع

االتفاق .وقد أدلت اإلسكوا ببيان عرضت من خالله األولويات
والتحديات اإلقليمية ،وسلطت الضوء على إمكانات مساهمة
الهجرة في التنمية.
وتساعد اإلسكوا الدول األعضاء على تعبئة الموارد والخبرات
والشراكات الالزمة لتنفيذ االتفاق العالمي.

النساء والشباب

المؤتمر العربي اإلقليمي للسكان
والتنمية :خمس سنوات بعد إعالن
القاهرة لعام ( 2013بيروت30 ،
تشرين األول/أكتوبر  1 -تشرين
الثاني/نوفمبر)
شاركت اإلسكوا مع صندوق األمم المتحدة للسكان وجامعة

الدول العربية في قيادة االستعراض الخمسي إلعالن القاهرة
متغير.
والتحوالت السكانية في عالم عربي
بشأن تحديات التنمية
ّ
ّ

واستعرض المؤتمر التقدم المحرز منذ عام  ،2013مع التركيز على

ً
ً
متزايدا بإصالح
التزاما
أظهرت الدول العربية خالل عام 2018
مراع العتبارات الجنسين ،بهدف مكافحة
القوانين على نحو
ٍ
العنف ضد المرأة ،وهو موضوع تضطلع اإلسكوا بدور ريادي
في تقديم المشورة في مجال السياسات المتصلة به .وفي

الروابط القائمة بين إعالن القاهرة وخطة عام  ،2030والوسائل
ً
قدما .وشارك في المؤتمر قرابة  200شخص
الالزمة للمضي

من كبار مسؤولين حكوميين ،وبرلمانيين ،وممثلين عن المجتمع
المدني ،وأكاديميين ،اعتمدوا مجموعة من الرسائل الرئيسية

التي ُقدمت إلى لجنة السكان والتنمية.

شباط/فبراير  ،2018أصبح المغرب سادس دولة عربية تسن
ً
ً
مستقال بشأن العنف ضد المرأة .وفي الشهر التالي،
قانونا
ً
المسمى” تزوجي
قانونا يلغي الحكم
أقرت دولة فلسطين
ً
مغتصبك“ الذي كان يسمح للمغتصب المزعوم باإلفالت من

المقاضاة في حال الزواج من ضحيته.
وأسفر استمرار النزاع في المنطقة العربية عن ازدياد زواج األطفال ،على الرغم من الجهود
الرامية إلى تجريم هذه الممارسة بصورة رسمية .وفي حاالت النزاع ،يشكل زواج األطفال آلية
تكيف سلبية للعديد من أسر النازحين والالجئين بسبب المخاوف من ضعف الشابات من جهة،
ّ
تعرض
القصير،
األجل
وفي
أخرى.
جهة
من
العروس
أسرة
تقدمها
التي
الدوطة
إلى
والحاجة
ّ
هذه الممارسة صحة الفتيات وسالمتهن للخطر ،كما تحول دون حصولهن على التعليم .وفي

األجل الطويل ،تضعف الفرص في مجاالت الصحة والتعليم والتوظيف بالنسبة للفتيات ،ويزداد
خطر العنف المنزلي وإساءة معاملة األطفال ،ما يؤدي إلى إدامة دورة الفقر وانعدام األمن.
وللتوصل إلى فهم أفضل لألثر الطويل األمد على الفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية
ودولهن ،عملت اإلسكوا على صياغة إطار إقليمي للمساءلة بشأن زواج األطفال بغية التصدي
ً
أيضا على وضع نموذج لتقدير التكاليف الناجمة عن
لهذه الظاهرة بصورة شاملة .وتعمل اإلسكوا
زواج األطفال ،لمساعدة الدول على تصميم تدخالت ملموسة.

© اإلسكوا ،صورة التقطتها فيولت أورغ

وللعنف ضد المرأة تداعيات اقتصادية جسيمة وطويلة األجل

الهدف 10

على المرأة وأسرتها ومحيطها والبلد الذي تعيش فيه .وتقدير

الحد من انعدام المساواة

كلفة العنف ضد المرأة عملية طويلة األجل تسمح للدول
بتقييم األثر الكامل للعنف ضد المرأة على االقتصاد ،على

منذ عام  2000ازداد التفاوت

اإلسكوا الدول على االستجابة بشكل أفضل في هذا المجال،

العربية .ومن أعلى مستويات

مستويات الفرد واألسرة والمجتمع المحلي والدولة .وتشجع

في الدخل في الكثير من البلدان
عدم المساواة في العالم تسجلها

وقد عملت عن كثب مع حكومات العراق ،ودولة فلسطين،

بلدان عربية.

ولبنان ،والمملكة العربية السعودية على تقدير كلفة العنف
ضد المرأة ،وخاصة العنف الزوجي ،بسبب ارتفاع معدالت

العدالة االجتماعية

انتشاره في المنطقة العربية.
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استراتيجية الشباب
ُص ّممت استراتيجية األمم المتحدة للشباب ،المعروفة باستراتيجية الشباب  ،2030بقيادة مكتب مبعوث األمين العام المعني بالشباب
وبالتنسيق مع الرئيسين المشاركين لشبكة النهوض بالشباب المشتركة بين الوكاالت ومركزها في المقر الرئيسي .وتلقت هذه الشبكة مدخالت
ً
كيانا من كيانات األمم المتحدة (بما في ذلك اإلسكوا) ومن منظمات وشبكات شبابية .وصادق األمين العام على االستراتيجية في 22
من 27
ً
ً
رئيسيا لها هو ضمان مشاركة الشباب في تنفيذ خطة عام  2030ومتابعتها واستعراضها .وتهدف االستراتيجية
هدفا
حزيران/يونيو  ،2018وحدد
ً
أيضا إلى تيسير مشاركة الشباب في عمل األمم المتحدة.
وتركز على المجاالت الخمسة التالية ذات األولوية:
•

•

•

•

•

المشاركة

الصحة والتعليم

التمكين االقتصادي
حقوق اإلنسان

بناء السالم والقدرة على الصمود

ويتصل عمل اإلسكوا بشأن الشباب بجميع المجاالت ،ومع ذلك ،فقد حددت ثالث أولويات:
اإلشراك والمشاركة والدعوة
ً
سابقا لتشجيع مشاركة الشباب المجدية ،بما في ذلك في الحوار والشراكات بينهم وبين الدولة.
ستواصل اإلسكوا البناء على ما أنجزته
التمكين االقتصادي من خالل العمل الالئق
هذه أولوية قصوى بالنسبة لصانعي السياسات والشباب .وستواصل اإلسكوا العمل لمعالجة بطالة الشباب باعتماد نهج متعدد الجوانب،

يشمل البحث في إمكانيات إيجاد فرص عمل وتحديد المسارات الناجحة لالنتقال من المدرسة إلى العمل.
بناء السالم والقدرة على الصمود

تركز اإلسكوا على الدور اإليجابي للشباب في تحقيق السالم واألمن ،وعلى أهمية حماية حياتهم وتأمين سالمتهم وأمنهم في المقام

األول ،بالتوازي مع إنشاء قنوات مستدامة لمشاركة الشباب بهدف إطالق طاقات الشبان والشابات وتمكينهم من أداء دور رواد السالم والعمل
كشركاء في تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت الجهود جارية في عام  2018لتقدير كلفة العنف الزوجي في دولة فلسطين ،وذلك
بقيادة وزارة شؤون المرأة .وتعمل حكومة المملكة العربية السعودية ،بدعم من اإلسكوا ،على
تقدير كلفة العنف الزوجي من خالل مسارين :السعي إلى فهم التكاليف االقتصادية للعنف
على مستوى األسرة من خالل مسح وطني ،وتقدير تكاليف الخدمات المقدمة لضحايا العنف.
ً
ً
ً
بالغا بتقدير كلفة العنف الزوجي .فقدمت اإلسكوا لها
اهتماما
أيضا
وأظهرت حكومة لبنان
الدعم من خالل إجراء مقابالت واسعة النطاق وشاملة لعدة قطاعات مع الجهات المعنية
الرئيسية ،وتقديم الخدمات للناجيات والمؤسسات البحثية الرئيسية ،من أجل التوصل إلى فهم
أفضل لنوعية البيانات اإلدارية واإلحصائية ومدى توافرها .وستواصل اإلسكوا تقديم الدعم للبنان
من خالل تيسير المشاورات الوطنية ،ووضع نموذج لتقدير كلفة العنف ،وحشد الموارد المالية

ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻻ ﻳ�ﺍﻝ �ﻭﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻐﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤ َ
ُ

ً
ﻋﺎﻣﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20%ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ  6ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺮ�ﻴﺔ ﺗ�ﻭﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻦ 18

ً
حاليا على وضع استراتيجيته الوطنية لمكافحة العنف ضد
إلجراء المزيد من البحوث .ويعمل لبنان
المرأة بالتعاون مع اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة للسكان .ويعمل العراق على تقدير كلفة
العنف الزوجي ،وقد أطلق عملية تحاكي النَّ هج الذي يتبعه لبنان.

خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
يظهر التزام اإلسكوا النشط بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أدائها الملحوظ في خطة

العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبعد انتهاء دورة اإلبالغ الخمسية عن خطة العمل على نطاق المنظومة ،أعلنت هيئة األمم المتحدة

سجلت
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وهي الجهة المسؤولة عن الرصد والتنفيذ ،أن اإلسكوا ّ
أفضل أداء على صعيد منظومة األمم المتحدة.

ومنذ أن التزمت اإلسكوا بتنفيذ خطة العمل على نطاق المنظومة في عام  ،2011حققت التقدم

األبرز بالمقارنة مع كيانات األمم المتحدة األخرى .وتفوقت في مجاالت لم ُيسجل فيها تقدم يذكر في

أماكن أخرى ضمن المنظومة ،بما في ذلك تقييم قدرات الموظفين وتعزيزها لتحقيق المساواة بين

الجنسين ،وتتبع الموارد المالية من خالل وضع مؤشر للمساواة بين الجنسين وإدراجه في النُّ ظم القائمة.
ومن ضمن التدابير التي اتخذتها اإلسكوا لتنفيذ خطة العمل على نطاق المنظومة ،إعادة إحياء

شبكة جهات التنسيق المعنية بقضايا الجنسين في عام  .2015وتضم الشبكة مدراء من الشعب السبع
وي ّ
كلف األعضاء فيها بدعم زمالئهم في تعميم منظور مراعاة قضايا الجنسين في
ووظائف دعم البرامجُ ،
العدالة االجتماعية

أنشطتهم .وجهات التنسيق هي المدخل األول لكل موظف لطلب المشورة في قضايا الجنسين في ما
يتعلق بمجال عمله.
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مؤشر المساواة بين الجنسين لإلسكوا
يشكل مؤشر المساواة بين الجنسين أداة مرجعية لتقييم مساهمة اإلسكوا ،من خالل أنشطتها

ومواردها المالية ،في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك باعتماد مقياس من أربع نقاط.
ً
ً
حاسما في إعادة
دورا
وقد أدى هذا المؤشر الذي أدرج من خالل خطة العمل على نطاق المنظومة،
ً
ً
وشموال.
عدال
النظر في الفرق الذي يمكن أن تحدثه أنشطة اإلسكوا في بناء مجتمع أكثر

ً
ناتجا من نواتج برنامج العمل لفترة السنتين .وأنفقت  49في
وفي عام  ،2018حققت اإلسكوا 142

المائة من مواردها على المنتجات والخدمات التي تسهم بشكل كبير في الحد من أوجه عدم المساواة
بين الجنسين في المنطقة.

© اإلسكوا ،صورة التقطها حيدر تاج السر خلف اهلل

 -3النزاع واالحتالل

النزاع واالحتالل هما من أكبر التحديات التي تواجهها الدول األعضاء في اإلسكوا في سعيها

إلى تحقيق التنمية .فتفشي النزاعات هو التحدي المهيمن على المسار اإلنمائي في المنطقة.
تغير المناخ لتبلغ معدالت النزوح اإلقليمي أعلى المستويات
وتتفاقم هذه األزمات بفعل آثار ّ

في العالم .فنحو  30مليون نازح و 50مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية هم من
المنطقة العربية.
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وتعمل اإلسكوا على إنتاج معارف جديدة عن النزاعات والتنمية البشرية لدعم العمل اإلنساني
ً
مثال ،البيانات المفصلة لمسح األسر لرصد تحقيق أهداف التنمية
لألمم المتحدة ،من خالل،
المستدامة .وهي تعمل على وضع إطار إقليمي لتقييم المخاطر لتزويد الدول األعضاء
ومنظومة األمم المتحدة بتحاليل منتظمة لنقاط الضغط المتفاعلة في المنطقة.
العدالة االجتماعية

وقد أعدت دراسة عن «أثر النزاع على التنمية البشرية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ:
أدلة من المنطقة العربية» .تسلط الدراسة الضوء على العقبات التي تعترض التنمية البشرية
ً
دليال يساعد الوكاالت والجهات المانحة والهيئات الوطنية المكلفة
في المستقبل ،وتوفر
بإعادة اإلعمار وبناء السالم في توجيه السياسات واإلجراءات المتخذة .وفي هذا السياق،
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ً
عددا من الشراكات مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمجلس
وقعت اإلسكوا
ّ
الدانماركي لالجئين.
تقدم الدراسة أدلة على آثار التعرض
وبالتركيز على آثار النزاع خالل الفترات المهمة من الحياةّ ،
للنزاع في مراحل الرضاعة والطفولة المبكرة والطفولة واالنتقال إلى سن الرشد .وبما أن أسس

النجاح في المراحل المتقدمة من الحياة تُ بنى بمعظمها في السنوات األولى من العمر ،من
المرجح أن يحمل األطفال المعرضون للنزاع تداعياته طوال حياتهم .وسيكون النعدام األمن
الغذائي ،وتدهور الموارد العائلية ،وانخفاض استثمار العائالت في األطفال تداعيات مدمرة
وطويلة األجل على األطفال في البلدان المنكوبة بالنزاعات في المنطقة .وفي غياب التدخالت
المصممة لتعزيز فرص األطفال المتأثرين بالنزاع ،ستتفاقم أوجه عدم المساواة .لذلك
الحاسمة
َّ

فإن تناول حاالت النزاع المعقدة ضمن إطار خطة عام  ،2030هو المدخل إلعداد التدخالت
الالزمة لتعزيز التنمية البشرية.

التعافي من النزاع
ً
تحليال للثغرات المؤسسية في البلدان العربية التي تواجه
أجرت اإلسكوا طوال عام 2018
التحول الهيكلي نحو التعافي ،وتحسين النتائج اإلنمائية .وأسهم المشروع في
أزمات ،لتيسير
ّ

تطوير القدرات في القطاع العام لدعم التعافي ،وتحسين النتائج اإلنمائية ومنع تجدد النزاع.
وشمل سلسلة من المواد المصممة حسب االحتياجات لبناء القدرات الوطنية لمسؤولين من
ً
استنادا إلى مجموعة من األدوات التشخيصية تحدد الثغرات الحرجة في فعالية
العراق واليمن،
ً
وبناء على طلب النظراء
تدريبا استكملوه بتقييم ذاتي.
المؤسسات .وتلقى المحاورون الوطنيون
ً

اليمنيين ،ركز تقييم الثغرات على الميزنة المؤسسية والتخطيط االستراتيجي والتنسيق ،وهي
قدرات اعتُ برت بالغة األهمية ومشتركة بين جميع الوزارات.
وستعمل اإلسكوا على توسيع نطاق منهجية تقييم الثغرات لتطبيقها في السودان وليبيا .وتواصل
ً
أيضا تقديم الدعم الفني لعمليات الحوار الوطني ،كما في مشروع الحوار االجتماعي
اللجنة
واالقتصادي في ليبيا بالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،ورصد الحوكمة وتطوير
المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.
وفي عام  2018أصدرت اإلسكوا تقرير الحوكمة العربية الثالث بشأن التنمية المؤسسية في
ً
أساسا إلصالح هيكليات الحوكمة ،ويورد أفضل
سياقات ما بعد النزاع .ويعتمد التقرير توافق اآلراء
الممارسات العالمية واإلقليمية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات .ويقترح استراتيجيات وسياسات
ً
خصيصا حسب الظروف الفريدة لليبيا واليمن.
مصممة
ّ

© اإلسكوا ،صورة التقطها سفيان
عبد المطيع

ويواصل برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا ،الذي وضعته
اإلسكوا ،صياغة رؤية استشرافية بشأن السيناريوهات العملية
والحلول الممكنة لما بعد النزاع في الجمهورية العربية
السورية .وفي هذا اإلطار ،نشرت اللجنة دراستين جديدتين في
عام  .2018تشجع دراسة «سوريا  -بدائل دستورية» التوافق
الوطني والشامل في إعداد دستور جديد .وهي تتناول قضايا
جديدة متعلقة بالنزاع الجاري ،بما في ذلك حقوق الالجئين
ً
داخليا ،والمواطنة والهوية الشخصية ،وتفكيك
والنازحين
الميليشيات وإعادة دمج أفرادها في القوى العسكرية أو
العدالة االجتماعية

المجتمع السوري ،وحل النزاعات بشأن الملكية الناشئة عن
النزاع ،والعدالة عبر الوطنية ،وتدابير المصالحة الوطنية ،وأسس
ّ
وتركز
االنتخابات المقبلة في الجمهورية العربية السورية.
دراسة «إرساء األسس النتخابات مستقبلية في سوريا» ،التي
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أعدت بالشراكة مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ،على فرص نجاح العملية
االنتخابية بموجب قرار مجلس األمن  2254وتوصي بمشاركة جميع السوريين الذين يعيشون
داخل بلدهم أو خارجه .وهي تؤكد على أهمية الجنسية السورية ،وتدعو إلى القضاء على
أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الوالدة أو أي نوع آخر.
التحول
وفي إطار الجهود الرامية إلى زيادة وعي الشباب بأثر النزاعات على التنمية وتشجيع
ّ
في التفكير بين األجيال ،استضافت اإلسكوا مؤتمر نموذج اإلسكوا الثالث لطالب من الجامعة

األمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف.

دولة فلسطين
يفرض االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية تحديات فريدة في ما يتعلق بتحقيق خطة عام
ّ
المحتلة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في
 .2030فيصعب في األرض الفلسطينية
ظل القيود على المؤسسات الفلسطينية في تأمين الخدمات الكافية والجيدة للسكان ،ال سيما
بسبب االحتالل .وال يزال الفلسطينيون يعانون من السياسات اإلسرائيلية التمييزية وأوضح دليل
عليها تطبيق نظامين قانونيين يختلفان باختالف الجنسية أو األصل؛ ومن السياسات التمييزية
في مجال التخطيط والتنظيم العمراني؛ ومن قيود على التنقل ال تنطبق إال على الفلسطينيين.
وتوسع
صعوبة في ظل الحصار المفروض على غزة ،واالستخدام المفرط للقوة،
وتزداد األوضاع
ً
ّ
المستوطنات ،ومصادرة األراضي.

© اإلسكوا ،صورة التقطها حلمي أبو رحمه

ولذلك ،تواصل اإلسكوا رصد تكاليف االحتالل وآثاره ،وهي تقود عملية إعداد مذكرة األمين العام
السنوية عن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية
للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وللسكان العرب

العدالة االجتماعية

في الجوالن السوري المحتل.
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جيم -التكامل اإلقليمي
من صلب والية اإلسكوا زيادة التكامل اإلقليمي وترسيخه من خالل توثيق الروابط االقتصادية
واالجتماعية بين الدول األعضاء وشعوبها .فرغم القرب الجغرافي والتراث الثقافي المشترك
بين بلدان المنطقة ،ال تزال الروابط التجارية واالقتصادية بينها أقل من المناطق األخرى.
ولتعزيز التكامل فوائد كبيرة في تنفيذ خطة عام .2030
© اإلسكوا ،صورة التقطتها سعاد العوافي

تسعى اإلسكوا إلى زيادة االتساق في السياسات اإلنمائية والتخطيط اإلنمائي ،وتقوية

ً
ً
عربيا
إطارا
المؤسسات بغية تحقيق قدر أكبر من التكامل اإلقليمي .وفي عام  ،2018وضعت
ً
مشتركا لكفاءات كبار موظفي الخدمة العامة المعنيين بخطة عام  2030والسياسة العامة.
وبدأ تطبيق هذا البرنامج في تسعة بلدان ،وهو يسهم في تطوير المؤسسات ويركز على تحسين
مهارات كبار موظفي الخدمة المدنية في الوزارات الرئيسية المعنية بأهداف التنمية المستدامة.
وبفضل ورشات العمل والمشاركة المستمرة من خالل فريق دائم من الخبراءُ ،وضعت خارطة
ً
أيضا وحدة تدريبية على
طريق حتى عام  2022ستعرض في القاهرة في عام  .2019وستعد

الكفاءات الوظيفية.
وفي معظم بلدان المنطقة آليات للتخطيط الوطني ،بما في ذلك وزارات مكلفة بالتخطيط ،غير
ً
قيودا كاالفتقار إلى الموارد والجمود الهيكلي .وتدعم اإلسكوا الدول
أن العديد منها يواجه
ّ
مكيف حسب خصائص
األعضاء عبر نهج متكامل واستراتيجي ومنسق في التخطيط اإلنمائي
ّ

المنطقة .ويستند هذا النَّ هج إلى اإلدارة االقتصادية السليمة (وال سيما اإلصالح التشريعي
ً
شموال لتحقيق خطة
والتنظيمي) ويسهم في وضع الحكومات على مسار إنمائي أكثر
عام .2030
وفي أيار/مايو  ،2018عقدت اإلسكوا اجتماع فريق خبراء في تونس عن تنفيذ خطة عام ،2030
ّ
ركزت فيه على اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلنمائي الوطني في المنطقة العربية.
أن النمو االقتصادي المستدام ،وخلق فرص عمل ،واالستقرار
وأقر المشاركون في االجتماع ّ
ً
حاليا ،حسب األولويات السياسية ،بعد حل النزاعات في
المالي ،والمالية العامة السليمة تقع
المنطقة .وسعى المشاركون إلى تغيير هذا المنظور واستكشاف سبل تهيئة ظروف مواتية
أن التنمية االجتماعية واالقتصادية واإلدارة
للتخطيط اإلنمائي الوطني الفعال ،مؤكدين ّ

وفضها.
االقتصادية السليمة من الشروط الضرورية لمنع نشوب النزاعات السياسية
ّ

ً
أيضا لعمل اإلسكوا في هذا المجال .لذلك
وتعزيز التماسك اإلقليمي من الجوانب المهمة
تحرص اللجنة على تشجيع ريادة األعمال والمنافسة.
ً
ً
هاما في بيئة األعمال الحرة ،ال سيما من خالل تيسير
تقدما
ويمكن أن تحقق البلدان العربية
الحصول على التمويل ،وتذليل الحواجز القانونية التي تحول دون إطالق مشاريع تجارية .لذلك،
ً
تقريرا عن «اإلدارة االقتصادية ألصحاب المشاريع في المنطقة العربية :تحديد
أصدرت اإلسكوا
يبين أهم التحديات في تيسير األعمال الحرة في المنطقة .ويتوقف
أولويات تحديات السياسة» ّ

التقرير عند ثالثة تحديات رئيسية في السياسات العامة إلصالح اإلدارة االقتصادية هي سياسات
المنافسة ،والحصول على التمويل ،والتنشئة في مجال ريادة األعمال .وتوصي اإلسكوا
بتحسين اإلدارة االقتصادية في هذه المجاالت الثالثة من أجل تعزيز ريادة األعمال في المنطقة
العربية ،بما في ذلك تشجيع المنافسة ،وزيادة فرص الحصول على التمويل ،وتحسين التنشئة

التكامل اإلقليمي

ومواءمة المهارات.
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والسياسات والتنظيمات المرتبطة بالمنافسة من المكونات األساسية في النُّ ظم االقتصادية
على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي .وتركز اإلسكوا على سياسات المنافسة باعتبارها
ً
ً
تشريعيا بالغ األهمية لتمكين رواد األعمال من الوصول إلى األسواق ،وتحفيز االبتكار،
إطارا
وحماية المستهلك (مثل التوازن في النوعية واألسعار) .وتقدم اإلسكوا خدمات استشارية
مكيفة عن اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلنمائي الوطني ،وال سيما سياسات المنافسة لدعم
ّ

التنويع االقتصادي ،والتخطيط اإلنمائي المتكامل ،واإلصالح التشريعي والتنظيمي لدعم تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
وتتيح اإلسكوا منتدى للحوار والتعاون وتبادل المعارف على المستويات اإلقليمية ودون
اإلقليمية والوطنية ،في مجالي اإلدارة االقتصادية والتخطيط اإلنمائي الوطني ،من خالل
الجمع بين الجهات المعنية والتعبير عن موقف الدول األعضاء في المحافل الدولية.
ً
ً
هاما من حيث التكامل اإلقليمي.
عمال
وقد أنجز المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018
وعرضت التدابير المتخذة فيه والتوصيات الناتجة منه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة لعام  .2018وركز المنتدى على االستعراضات الوطنية الطوعية
التي تتيح تبادل الخبرات والدروس المستقاة بشأن خطط عمل البلدان في مجال سياسات التكامل
ونُ ظم القياس ووسائل التنفيذ ،في ضوء خطة عام .2030

© اإلسكوا ،صورة التقطها أيمن معضاد
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التكامل اإلقليمي

ً
ثانيا .تعزيز وسائل تنفيذ
خطة عام 2030

ِألف -تحت المجهر:
التكنولوجيا من
أجل التنمية
المستدامة
ً
ً
ً
نظرا إلى
رئيسيا للدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا،
موضوعا
اختيرت التكنولوجيا من أجل التنمية
الهدف 9

ما تتيحه من إمكانات لفتح مسارات جديدة للدمج والسالمة والتمكين والوصول إلى الخدمات

إقامة بنى تحتية قادرة على

أهمية وفائدة ،استقطبت الدورة
في منطقة معرضة لألزمات .وفي ضوء ما لهذا الموضوع من
ّ

الصمود وتشجيع االبتكار

ً
ً
ً
وجدد قادة الدول في المنطقة التزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام
ورفيعا.
واسعا
حضورا
ّ
 2030واعتمدوا ،في خطوة هامة ،توافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة

االبتكار ضعيف في المنطقة

في المنطقة العربية.

العربية :لم تتجاوز النفقات على
البحوث العلمية  0.2إلى 0.4

وكما ذكر في مقدمة هذا التقرير ،يمكن أن يسهم االبتكار التكنولوجي في مجاالت متنوعة

في المائة من الناتج المحلي

ً
تعقيدا لجمع البيانات وتحليلها ،من الحكومة
من مصادر الطاقة المتجددة إلى العمليات األكثر

اإلجمالي في البلدان العربية.

ً
عمقا وجدوى في المشاركة السياسية .كما
الذكية وتحسين الخدمات إلى األشكال األكثر
ّ
إيجابية تشتد حاجة السكان إليها ،وال سيما المهمشين منهم.
آثار
له
يكون
أن
يمكن
ّ
وفي عام  ،2018عملت اإلسكوا على إثراء استجابة الدول األعضاء التجاهات التكنولوجيا
واالبتكار العالمية واإلقليمية ومواءمتها ،من خالل عملية ابتكارية تربط مسارات العمل األحد
عشر لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات مع أهداف التنمية المستدامة ،وذلك في إطار
تعزيز وسائل تنفيذ خطة عام 2030

برنامجها المتعلق بمجتمع المعلومات ومركز االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية (إزدهار).
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وأيدت الجهات المعنية اإلقليمية هذه الجهود في اجتماع تشاوري عقد في آذار/مارس .2018
وأعادت تأكيد التزامها باستخدام التكنولوجيا ألغراض التنمية في الدورة الوزارية في حزيران/
يونيو  ،2018وفي توافق بيروت الذي خلصت إليه .وفي أيلول/سبتمبر  ،2018تعاونت اإلسكوا
مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لدمج دراسة األمم المتحدة االستقصائية بشأن
الحكومة اإللكترونية في عملها .وبهدف معالجة مختلف أوضاع البلدان العربية فيما يتعلق
بالتنمية الرقمية ،استحدثت اللجنة مجموعة أدوات تقييمية شاركتها مع جهات التنسيق الوطنية
في تشرين الثاني/نوفمبر  .2018ويسهم هذا العمل في إثراء تقارير التنمية الرقمية الوطنية
وهي تصب في التقرير العربي للتنمية الرقمية ،الذي سيصدر للمرة األولى في عام .2019
وفي تشرين األول/أكتوبر  ،2018عقد مركز اإلسكوا للتكنولوجيا االجتماع السادس
للجنته الفنية لتنقيح األولويات البرنامجية بما يتماشى مع نتائج الدورة الوزارية وتوافق بيروت
المتغيرة في المنطقة .وشارك في االجتماع خبراء في التكنولوجيا
واألولويات التكنولوجية
ّ
الناشئة من جميع أنحاء المنطقة ،يمثلون األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع

الصناعي والقطاع العام واألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
ً
ً
ً
واجتماعا للخبراء بشأن
إقليميا
حوارا
وفي كانون األول/ديسمبر  ،2018استضافت اإلسكوا
حوكمة اإلنترنت واألمن السيبراني تمحور حول تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني ،ونُ ّ
ظم
بالشراكة مع جامعة الدول العربية في إطار التحضير للمنتدى العربي الخامس لحوكمة
ً
مشاركا من ً 14
ً
عربيا بتقديم توصيات بشأن مسائل الثقة والسالمة
بلدا
اإلنترنت .وقام نحو 50

واألمن على اإلنترنت تتسق مع خريطة الطريق الثانية التي وضعتها اإلسكوا وجامعة الدول
العربية لحوكمة اإلنترنت.
وأفضى العمل الذي قامت به اإلسكوا في مجال نقل التكنولوجيا على مستوى البلدان إلى
اعتماد قانون جديد في مصر بشأن حوافز العلم والتكنولوجيا واالبتكار .وفي المغرب ،اعتُ مدت
خطة خمسية للبحوث العلمية تستند إلى خريطة طريق ُوضعت بالتعاون مع اإلسكوا .وبدأ
العمل على وضع استراتيجية وطنية للمدن الذكية ،تقدم اإلسكوا الدعم فيها إلى المغرب،
مع التركيز على البنى التحتية ،وإمكانية الوصول إلى الخدمات ،وتمكين المواطنين ،وانفتاح
البيانات وتوافرها ،واالبتكار ،وريادة األعمال ،والخدمات والتطبيقات ،والحوكمة والمؤسسات،
وآليات القياس.
ً
أيضا ،قدمت اإلسكوا الدعم إلى حكومة موريتانيا في وضع استراتيجية وطنية
وفي عام 2018
بناء على طلب من وزارة التشغيل والتكوين
ّ
للتحول الرقمي ،بوسائل منها إيفاد بعثة ميدانية ً
المهني وتقنيات اإلعالن واالتصال.
وفي السودان ،قدمت اإلسكوا الدعم إلى الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في مجال الحاضنات
التكنولوجية ،وعرضت أفضل الممارسات ،وأوصت بوضع نموذج قبل إطالق حاضنة المقرن
التكنولوجية في عام .2019

الحكومة المفتوحة
عقدت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية عن الحكومة المفتوحة في أيلول/سبتمبر  .2018وتلقى
ً
تدريبا على تعزيز الحكومة المفتوحة باالستناد
مسؤولون حكوميون من جميع أنحاء المنطقة
إلى إطار وضعته اللجنة .وفي  2تشرين األول/أكتوبر  ،2018أنشأت الحكومة الفلسطينية
لجنة خاصة للبيانات المفتوحة تشمل عدة وزارات والقطاع الخاص .وطلب األردن والسودان
ً
أيضا تنظيم ورش عمل وطنية عن الحكومة المفتوحة.
التحول الرقمي في األردن
وطوال عام  ،2018قامت اإلسكوا باستعراض استراتيجية
ّ
المعنية ما سيسفر عن
وتضمن العمل تقديم أكثر من  40استشارة للجهات
واإلسهام فيها،
ّ
ّ

إطالق استراتيجية جديدة في عام .2019

وسيبقى الستخدام التكنولوجيا واالبتكار في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في
المنطقة العربية أولوية عالية بالنسبة إلى اإلسكوا والدول األعضاء التي تدعمها .وستركز
اإلسكوا في عام  2019على توفير األدوات والمواد التي تساعد الدول األعضاء على معالجة
قضايا الفقر ،وتهيئة فرص العمل الالئق ،وتعزيز اقتصاداتها ،وحماية البيئة والصحة العامة
باستخدام التكنولوجيا.
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ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺃﻥ �ﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ؟
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ ﻟﺘﻄ�ﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ،

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺷ�ﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ �ﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟ�ﺅﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟ�ﺍﺑﻌﺔ :ﺍﻹﺷ�ﺍﻙ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰ

 ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ :ﺣﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ.
 -ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺇﻥ ﺍﻹ�ﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿ�ﻭ��ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣ�ﺍﺣﻞ ،ﻭ�ﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ.

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﺇ�ﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎﺑﺄﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﻜﺎﻥ.
 -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ�ﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ

 ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘ�ﻴﻤﻬﺎ. -ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ.

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

2015

ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ

 ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ . ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ. -ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻭﻝ ﻋﺮ�ﻴﺔ
ﻟﺪ�ﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩ�ﺍﺕ
ﻟﻠ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

2016
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﻤ�ﺍ�ﺐ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮ�ﻴﺎً
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

2016
ﺗﺨﻄﺖ
ﺗﺴﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ.
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2017
ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮ�ﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺸ��ﻌﺎﺕ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.

التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة

 ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘ�ﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ. -ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ �ﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.
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باء -تمويل التنمية
تعبئة الموارد وتحديد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية من األدوات التمكينية الحاسمة لتنفيذ خطة
المحلية واألقاليمية والدولية.
عام  ،2030وال سيما في جذب االستثمارات
ّ
وفي هذا الصدد ،تنظر اإلسكوا في التحديات التي تواجه التنسيق المالي النقدي في
المنطقة .وتساعد نماذج االقتصاد الكلي التي تضعها اللجنة على تحسين طرق تحديد اآلثار
المترتبة على عدم كفاية التنسيق بين السلطات المالية والنقدية ،وتساهم في تقديم توصيات
ً
أيضا على وضع سياسات تعزز النمو والتنمية
بشأن السياسات للحكومات .وتساعد النماذج
االجتماعية وال تقتصر على تصحيح أوضاع المالية العامة .وفي عام  ،2018تلقت اإلسكوا طلبات
للمساعدة الفنية من األردن وتونس والكويت من أجل تصميم أدوات لرصد اإلنفاق االجتماعي
والمالية الكلية ،في حين طلب العراق الدعم في مجال إصالح السياسة المالية لتحقيق التنويع
االقتصادي وإيجاد فرص العمل.
ّ
وأكد تقرير اللجنة المعنون ”إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية“ على أهمية
استدامة
السياسات المالية في اإلصالح االقتصادي واالستثمار االجتماعي من أجل تنمية أكثر
ً
ً
وشموال ،على أن تقترن بإصالحات إدارية واستقرار سياسي .وخلص التقرير إلى التوصيات التالية:
التحول االقتصادي والعمل الالئق؛
	•تصميم السياسات المالية العامة لتعزيز
ّ
	•اتخاذ خيارات الميزانية الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة ،وسد العجز في مجاالت
الرعاية الصحية والسكن والتعليم؛
الحيز المالي والمحافظة عليه عن طريق زيادة اإليرادات؛
	•توسيع نطاق ّ
	•تسخير إدارة اإلنفاق العام ألغراض التنمية المستدامة الشاملة للجميع من خالل تحسين
نوعية الحوكمة؛
	•توجيه السياسة المالية نحو السالم والتنمية في البلدان الخارجة من النزاع.
واستفاد األردن وتونس في عام  2018من برامج تجريبية قدمتها اإلسكوا لتنمية القدرات في
مجال سياسات االقتصاد الكلي والسياسات المالية ورصد اإلنفاق االجتماعي .وتتيح هذه البرامج
حصول صانعي السياسات على األدوات القائمة على األدلة من أجل تحسين التحليل وتنفيذ
اإلصالح.
ً
أيضا ،على مدار العام ،الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تحسين ميزانياتها
وقدمت اللجنة
وسياساتها المالية من خالل عمليات تقييم السياسات المرتكزة على األدلة وتصميم سياسات
التمويل المناسبة ،وذلك بهدف تعبئة الموارد المحلية والدولية التي تمس الحاجة إليها .وتساعد
اإلسكوا الدول األعضاء ،من خالل الدراسات التحليلية واجتماعات فرق الخبراء وورش العمل
التدريبية والحلقات الدراسية ،على تنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث

ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺗﺨ�ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺗﺨﺴﺮ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ $ 1
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ

2.5$
1.8$
2.8$
1.5$
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ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
ﻋﻠﻰ �ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺣﻪ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺪ�ﻦ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪ�ﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺻﻨﺎﺩ�ﻖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﻨﺬ 2015
�ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺼﺎﺩ�ﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 1.7ﺿﻌﻒ ﻣﺎ �ﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﺘﺤ��ﺮ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸ�ﻭﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍ�ﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
. 2015-2008

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺇﺧﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍ�ﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻣﻦ ﺃﺑ�ﺯ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ �ﺘﺴﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗُ
َ
ﺍﻟﺜ�ﻭﺍﺕ ﻭﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀ��ﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸ�ﻭﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ
ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ �ﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻀ���ﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺿ�ﺍﺭ ﺑﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ )(2015-2008

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻻﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﺍﻻﺣﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻜ��ﻤﺔ

�ﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ
 77،5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ

ﺍﻻﻗﻤﺸﺔ

ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ

ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  137,2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2008ﻭ2015
ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻘﺪ�ﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ
ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

 60،3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

 9,5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﻳُ َﻌﺪ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺑ�ﺯ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘ�ﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻧﺤﻮ

 25,1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

Sources: “The State of Financing Development in the Arab Region” and “Illicit Financial Flows in the Arab Region” reports. For further details refer to: www.unescwa.org/ffd
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ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،ستواصل اإلسكوا تقديم المساعدة الفنية ،مع التركيز على
لتمويل التنمية.
اتفاقات االستثمار ،والكفاءة الضريبية ،وتحويالت العاملين في الخارج ،وتعميم الخدمات المالية،
وإدارة الديون.
ً
ً
حافال باإلمكانات الواعدة للدول األعضاء في
مجاال
وتشكل حركة التحويالت المالية النشطة
ً
سنويا
اإلسكوا لتمويل جهودها اإلنمائية .وتشير التقديرات األخيرة إلى أن المنطقة تتلقى
ً
تقريبا ضعف ما تتلقاه من مساعدة إنمائية رسمية
تحويالت مالية تناهز  50مليار دوالر ،أي
مما تتلقاه من استثمارات أجنبية مباشرة .ولفهم أثر
ومعونة رسمية ،وأكثر بنحو  20في المائة ّ

حدثت اإلسكوا في عام  2018سجل أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية
التحويالت الماليةّ ،

ً
دراسة تسلط الضوء على
حاليا
لتبين الفرصة الضائعة من ارتفاع كلفة التحويالت ،وهي تُ ِعد
ً
ّ
القيمة المتصورة من استخدام حلول التكنولوجيا المالية (مثل المحافظ الرقمية ،والتطبيقات)

في تعبئة التحويالت المالية من أجل التنمية.
ولم تعد التحديات التي تواجهها المنطقة العربية محصورة في العوامل التقليدية التي تفاقم
الضعف االقتصادي .بل تشمل اليوم مجموعة أوسع من العوامل ،بما في ذلك ارتداد االستثمار
المباشر األجنبي (الذي تفوق فيه الحركة الخارجة الحركة الوافدة)؛ والقيود المفروضة على
رأس المال الخاص وانتكاساته؛ وحالة المديونية الحرجة؛ وضعف النمو التجاري؛ وزيادة التمويل
غير المشروع .لذا ،فالحاجة ملحة لإلصالح على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ولتنسيق
السياسات ،وتقف اإلسكوا في طليعة هذه الجهود في المنطقة العربية ،حيث تقدم التحاليل
والتوصيات ،وتعمل كمنصة لبناء توافق اآلراء وتبادل المعلومات.
ً
وانطالقا من حرص اإلسكوا على تحويل مقترحات ومبادرات
ً
واقعا ،نظمت أنشطة وحلقات دراسية ومؤتمرات
التمويل
إلشراك الجهات المعنية من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وبلغ العمل الذي تضطلع به اإلسكوا في مجال تمويل التنمية
ً
جديدا في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018باستضافة
مستوى
مؤتمر دولي عن ”تمويل التنمية المستدامة :كبح التدفقات

مؤتـمـــر

تمويـــــل
التنميـــــــة
المستدامـــة

كبح التدفقات المالية غير المشروعة

المالية غير المشروعة“ في بيت األمم المتحدة في بيروت قبيل
انعقاد الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية لعام
 .2019ودعا المؤتمر إلى االنتقال من تمويل المشاريع الفردية إلى تمويل التغيير المفضي

ً
أيضا على اتخاذ تدابير لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
التحول .وشجع المؤتمر
إلى
ّ
فتقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تمويل
تتغير سواء من حيث الحجم أم التعقيد،
التي ال تبرح
ّ
ّ

التنمية المستدامة.

واعتمد المشاركون في المؤتمر توافق بيروت بشأن تمويل التنمية الذي أتى نتيجة التحديات
ً
نموا في حشد التريليونات الالزمة لتحقيق
المتزايدة التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان
خطة عام  .2030وانطلقوا في مناقشاتهم من نتائج تقرير اإلسكوا عن التدفقات المالية غير
المشروعة في المنطقة العربية ،التخاذ التدابير الالزمة لمكافحة مثل هذه التدفقات .وتشير
أن متوسط التدفقات المالية الخارجة المرتبطة بحركة غير مشروعة
التقديرات في التقرير إلى ّ
ً
ً
ً
عبر التالعب بالفواتير يبلغ  42.8مليار دوالر تقريبا كل سنة .ونشرت اإلسكوا تقريرا جديدا عن
وضع تمويل التنمية في المنطقة العربية ّبينت فيه أنه مقابل كل دوالر وافد من التحويالت
ً
سنويا من
يحول  2.8دوالر إلى خارج المنطقة العربية ،ومقابل كل دوالر مكتسب
المالية،
ّ
الديون الخارجية ،يفقد  1.5دوالر في تسديد الدين .وإذا ما استمرت االتجاهات الحالية لصافي

التدفقات عبر الحدود ،يستلزم المنطقة  2.3تريليون دوالر في تمويل التنمية لتحقيق أهداف
إضافة إلى كلفة األهداف نفسها المقدرة بمجموع 3.6
التنمية المستدامة بحلول عام ،2030
ً
تريليون دوالر.
ً
مجاال آخر من مجاالت مصادر التمويل االبتكارية التي تستكشفها
ويشكل التمويل اإلسالمي
اإلسكوا .فالتمويل اإلسالمي مورد كبير وغير مستغل بالقدر الكافي لتمويل خطة عام ،2030
قدر أن مجموعه الحالي يتجاوز  2.3تريليون دوالر ،وهو ينمو بمعدل عشري سريع.
إذ ُي َّ
وتشاركت اإلسكوا في تنظيم ورشة عمل بشأن التمويل اإلسالمي في الحسابات القومية مع
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية وإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة .وتناول المشاركون في ورشة العمل تقسيم المؤسسات
المالية اإلسالمية إلى قطاعات ،وتصنيف األدوات المالية اإلسالمية وما يقابلها من إيرادات
الملكية ،واحتساب نواتج الخدمات المالية اإلسالمية والقيمة المضافة لهذه الخدمات ،والتنسيق

تمويل التنمية

بين المنظمات اإلقليمية والدولية في جمع اإلحصاءات عن التمويل اإلسالمي.
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جيم -اإلحصاءات
البيانات واإلحصاءات العالية الجودة وسيلة لتنفيذ خطة عام  .2030وفي عام  ،2018قدمت
اإلسكوا الدعم للحكومات العربية في إنتاج بيانات وإحصاءات ذات صلة وموثوقة وحديثة لرصد
تنفيذ خطة عام ُ .2030
وأحرز تقدم في مواءمة الممارسات اإلحصائية الوطنية مع المعايير
واألساليب والمفاهيم اإلحصائية الدولية .وأدى ذلك إلى إنتاج الدول األعضاء لبيانات لم تكن
متاحة من قبل ،وإلى تحسين نوعية البيانات اإلحصائية الحالية ،وزيادة مالءمة البيانات لصنع
التحسن من خالل تزايد معدل
السياسات على الصعيدين الوطني ودون الوطني .وتجلت أوجه
ّ

تنفيذ آخر تنقيح لنظام الحسابات القومية.

وعملت اإلسكوا مع شركائها على مساعدة البلدان في صياغة استراتيجيات وطنية لتطوير
ً
دعما لخطة عام .2030
اإلحصاءات
ً
بلدا المتطلبات األساسية للمبادئ التوجيهية اإلقليمية التي تتبعها اإلسكوا إلنتاج
ونفذ 16
ّ
إحصاءات عن األشخاص ذوي اإلعاقة .وأثنى الخبراء الدوليون في مجال إحصاءات اإلعاقة على
عمل اإلسكوا على المبادئ التوجيهية التي تعد األولى من نوعها .ونُ شرت مجموعة األدوات

ً
تقريبا التدريب الالزم
المتكاملة إلحصاءات الجنسين في عام  ،2018وسيتلقى  1,500متدرب
الستخدام هذا البرنامج.
وأكمل كل من األردن ،واإلمارات العربية المتحدة ،ودولة فلسطين ،ومصر جولة تعدادات السكان
والمساكن لعام  2020باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات ،بما في ذلك األجهزة
اإللكترونية المحمولة ،والكشف اآللي عن اإلحداثيات الجغرافية المكانية ،واستخدام المصادر
اإلدارية للبيانات .وقدم خبراء من األردن ،ودولة فلسطين ،ومصر المساعدة الفنية لبلدان أخرى
في التحضير للتعدادات و/أو المسوح الشاملة للسكان والمساكن وتشاطروا معها خبراتهم.

عدد البلدان التي تعتمد نظام الحسابات القومية لعام  2008كإطار لدمج اإلحصاءات االقتصادية

وأنشئ أحدث نظام للحسابات القومية كإطار شامل لمختلف اإلحصاءات االقتصادية ،تجمع فيه
جداول العرض واالستخدام في جميع الدول األعضاء البالغ عددها  18دولة .وأطلقت اإلسكوا
مبادرة عالمية تتولى قيادتها ،وقد أسفرت عن وضع مبادئ توجيهية إلدماج التمويل اإلسالمي
وطبقت  6بلدان المؤشرات المنسقة ألسعار االستهالك في
في نظام الحسابات القومية.
ّ
ً
بلدا بياناته الوطنية ودون الوطنية المتعلقة بتكافؤ القوة الشرائية
عام  ،2018بينما ينتج 13
ً
سنويا .وفي هذا الصدد ،استفادت اإلسكوا من الشراكة مع البنك الدولي والدعم المالي الكبير
الذي يقدمه.
ويمثل النشر اإللكتروني لدراسة «التجارة الخارجية في الدول األعضاء :مالمح قطرية»

ً
ً
جديدا لنشر البيانات في شكل إلكتروني سهل االستخدام .وتُ ستخدم في هذه الدراسة
نهجا
التي تتضمن المالمح القطرية الكاملة ،أدوات لتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال ،وهي
وصفيا للبيانات .وفي أول ستة أشهر من نشرهاّ ،
ً
قي ً
ً
ً
اطلع
وتحليال
ما
تشمل محتوى
مواضيعيا ِّ
ً
أيضا بوابتها الثنائية اللغة للبيانات في عام
عليها حوالي  2,000مستخدم .وأطلقت اإلسكوا
 ،2018فأتاحت اإلحصاءات الوطنية للجميع عبر اإلنترنت مع عروض بصرية قابلة للتكييف
وتحديثات منتظمة من مكاتب اإلحصاء الوطنية ،متى توفرت البيانات الجديدة ،وذلك عبر الموقع

اإلحصاءات

.http://data.unescwa.org/
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دال -االستفادة
من الشراكات
ألغراض التنمية
المستدامة
تواصل اإلسكوا توفير منبر إقليمي للمنطقة العربية مخصص لتبادل المعارف وتنسيق السياسات.
وهي بمثابة وسيط يمكن من خالله للمجتمع الدولي أن ّ
يطلع على االحتياجات المحلية
تترجم اتفاقات التنمية الدولية من خالله إلى إجراءات إنمائية على
والوطنية ،كما يمكن أن
َ

الصعيدين المحلي والوطني .ولتحقيق ذلك ،تستفيد اإلسكوا من الشراكات الوثيقة وواسعة
النطاق التي بنتها على مدى سنوات عديدة مع منظمات إقليمية أخرى ،كجامعة الدول العربية،
وكيانات منظومة األمم المتحدة ،بما في ذلك اللجان اإلقليمية األربع .كما أقامت اإلسكوا
شراكات مع مختلف الدوائر المحلية واإلقليمية التي لها دور كبير في النهوض بتنفيذ خطة عام
 ،2030بما في ذلك البرلمانيون ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأعدت اإلسكوا مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك
اإلسالمي للتنمية المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة
العربية الذي عقد في كانون الثاني/يناير  .2019واستفاد المنتدى من الجهود المتواصلة
المبذولة لتعزيز وعي البرلمانيين بدورهم في تنفيذ خطة عام  2030ومتابعتها واستعراضها.
وربطت المداوالت المهام البرلمانية بمبادئ التنمية المستدامة وآثارها على صنع السياسات.
وفيما يتعلق بالشراكات مع القطاع الخاص ،بادرت اإلسكوا إلى إعادة تحديد تعاونها مع فرع
لبنان لشبكة االتفاق العالمي .وفي المؤتمر الدولي األول المعني بتمويل التنمية المستدامة
الذي عقدته في بيروت يومي  28و 29تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018دعت المشاريع الصغيرة
المشاركة في االتفاق العالمي إلى ريادة العمل المتعلق بتحقيق النواتج
والمتوسطة الحجم
ِ
المتصلة بالتمويل الخاص المحلي والشمول المالي .ومهدت الوثيقة الختامية التي اعتمدها
المؤتمر التخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز نطاق إطار التعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال

©  ،iStock photoصورة التقطها
Who_I_am

من أجل النهوض بمبادئ االتفاق العالمي ،وتوفير سبل إقليمية لتعبئة القطاع الخاص من أجل
ً
ً
أيضا من صالحيتها في
قدما بخطة عمل أديس أبابا وخطة عام  .2030وتستفيد اإلسكوا
المضي
عقد االجتماعات وتعتمد على شبكات القطاع الخاص القائمة لتيسير مناقشات في السياسات
العامة في إطار اجتماعات فرق الخبراء واالجتماعات الحكومية الدولية التي تستضيفها.
ولالستفادة من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ،عقدت اإلسكوا سلسلة من حوارات
المجتمع المدني ركزت على مجاالت محددة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مثل الهدفين
 10و .16وفي نيسان/أبريل  ،2018نظمت اإلسكوا االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول
التنمية المستدامة في المنطقة العربية حيث استعرضت الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع
ويسرت
المدني للمشاركة في تنفيذ خطة عام  2030في المنطقة العربية ومتابعته واستعراضهّ .
ً
أيضا تبادل المعارف والخبرات بين المنظمات وإطالق منبر للحوار بشأن التنمية المستدامة.

واستفادت اإلسكوا من آلية التنسيق اإلقليمي لتحقيق قدر أكبر من التماسك والتآزر مع
االستفادة من الشراكات

مؤسسات منظومة األمم المتحدة في تنفيذ خطة عام  .2030وكانت خطة عام 2030
ً
ً
رئيسيا لالجتماعات السنوية التي عقدتها اآللية في األعوام  2015و 2016و.2017
موضوعا
وفي عامي  2017و ،2018نُ ظم اجتماع اآللية مباشرة عقب اجتماع مجموعة األمم المتحدة
اإلقليمية للتنمية المستدامة ،وعقدت خالله جلسات مشتركة بشأن خطة عام  .2030كما أنشأت
ً
ً
ً
ً
معنيا بخطة عام  ،2030يتألف من جميع
مشتركا بينهما
عامال
فريقا
اآللية والمجموعة اإلقليمية
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منظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة وجامعة الدول العربية .وشاركت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في
االجتماع المشترك الذي عقدته اآللية والمجموعة اإلقليمية في عام  ،2018وقد اتُ فق خالله على دعوة إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية لحضور جميع االجتماعات المقبلة للفريق العامل المشترك .ويشرف الفريق العامل المشترك على عمل أربعة فرق عمل
معنية بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة ،وتقرير التنمية المستدامة العربية ،وبيانات أهداف التنمية المستدامة ،واستراتيجية
التعميم والتسريع ودعم السياسات على مستوى البلدان.
وفي كانون الثاني/يناير  ،2019واصلت آلية التنسيق اإلقليمي والمجموعة اإلقليمية تفعيل التزاماتهما بالسعي إلى زيادة
التنسيق من خالل االتفاق على إطار تشغيلي مشترك للتعاون يسعى إلى تحقيق ما يلي:
1 .1تعزيز التنسيق اإلقليمي من خالل تحقيق المزيد من االتساق والتكامل بين اجتماعات آلية التنسيق والمجموعة
اإلقليمية وأمانتيهما؛
2 .2كفالة زيادة فعالية التحليالت واإلجراءات المتعلقة بالمسائل اإلقليمية والعابرة للحدود؛
ً
دعما
3 .3تحسين قدرة منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة على إسداء المشورة في مجال السياسات المتكاملة
لتنفيذ خطة عام  2030للدول األعضاء وفرق األمم المتحدة القطرية؛
4 .4تعزيز القيادة والتنسيق في مجال البيانات؛
5 .5الحد من االزدواجية وتعزيز التعاون في إنتاج المنتجات المعرفية اإلقليمية.
وساهمت اإلسكوا في تنظيم المنتدى األقاليمي لسياسات الشباب الذي ترأسته اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط
الهادئ وعقد بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا في بانكوك من  21إلى  23تشرين الثاني/نوفمبر  .2017وأتاح المنتدى
ً
منبرا لتبادل الخبرات والمعارف الفنية بين الدول بشأن السياسات المتعلقة بالشباب ،والستكشاف سبل استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في إشراك مختلف الجهات المعنية لتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وحضر
المنتدى صانعو سياسات وقادة شباب من الدول األعضاء الثالث المستهدفة وهي األردن ،وتونس ،والكويت .كما أسهم في بناء
قدرات المشاركين على تنفيذ سياسات فعالة للشباب وإدامتها.

© اإلسكوا ،صورة التقطها عمر محمد شوقي

وتأتي تدخالت اإلسكوا في إطار أوسع للجهود المبذولة في المنطقة لدفع عجلة التنمية وتحقيق أكبر أثر ممكن .فقد أقامت
شراكات استراتيجية مع منظمات عربية وكيانات إقليمية وفرق قطرية تابعة لألمم المتحدة ،وعدد من الجهات المانحة الرئيسية
ومنظمات وشبكات المجتمع المدني.
ومن أهم هذه الشراكات ما يجمع اإلسكوا مع جامعة الدول العربية من شراكة استراتيجية فاعلة وواسعة النطاق .وتقدم اإلسكوا
الدعم الفني إلى الهيئات الحكومية التابعة لجامعة الدول العربية ،مثل المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنته الفنية العلمية
االستشارية؛ والمجلس الوزاري العربي لألرصاد الجوية والمناخ؛ واللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية؛ ومجموعة المفاوضين
تغير المناخ؛ ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة؛ ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الكهرباء .وحضر
العرب بشأن ّ

ً
عددا من اجتماعات آلية التنسيق اإلقليمي التي عقدتها اإلسكوا.
األمين العام لجامعة الدول العربية

ً
سعيا إلى تحقيق مجموعة من النتائج اإليجابية ،بما في ذلك:
وتستثمر اإلسكوا في عدد من الشراكات وتسعى إلى تعزيزها
	•التأثير على سياسات التنمية :يستلزم تحويل
التوصيات القائمة على ّ
أدلة إلى سياسات وبرامج

الهوة بين المعرفة والتنفيذ:
	•المساعدة على ردم
ّ
تعمل اإلسكوا على تحويل المعرفة والتوصيات

التأثير في الخطط ،بما في ذلك من خالل مجموعات
الضغط ،وقوة معنوية من شخصيات مرموقة

واقعية ملموسة .ولذلك ،تختار شركاء
إلى إجراءات
ّ
معروفين بسجالت حافلة في التنفيذ ،وبالمصداقية،

ومؤسسات عريقة ،ووسائل اإلعالم التقليدية،

وبااللتزام بالقواعد والقيم العالمية.

ووسائل التواصل االجتماعي.

	•االستفادة من االبتكار :تتعرف اإلسكوا من خالل

	•تيسير الحوار بين الجهات المعنية :يمكن للجهات

الشراكات ،ال سيما مع القطاع الخاص والمنظمات

الفاعلة الناشئة والجديدة في مجال التنمية أن تساعد

المتخصصة ،على مفاهيم ونُ هج وموارد جديدة

على ضمان تمثيل ينطلق من القاعدة لمختلف الفئات

تساعدها في تنفيذ واليتها ،واختبار آفاق جديدة،

االجتماعية ،والشبكات ،والجهات المنتجة للمعارف،

وتوسيع حدود المعارف القائمة.

التأثير في خطط التنمية وتعميمها .وتتيح اإلسكوا
ً
المعنية ،بما فيها صانعو
منبرا للحوار لجميع الجهات
ّ
السياسات والجهات المستفيدة من البرامج اإلنمائية.
	•توسيع نطاق التدخالت اإلنمائية :تسهم الشراكات
في تحسين النتائج من خالل تنسيق اإلجراءات ،وحشد
الموارد ،وجمع المعلومات .وهي تتيح لإلسكوا
والتعمق
توسيع نطاق التدخالت ،وتعزيز المبادرات،
ّ
في التحاليل ،والحصول على بيانات إضافية أو أفضل

نوعية ،والوصول إلى عدد أكبر من الجهات المعنية.

ذراع األمم المتحدة في المنطقة ،وهي تنشر قيمها
ومعاييرها في جميع مجاالت العمل ،بما في ذلك
من خالل التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء
في التنمية.
	•التعبئة المشتركة للموارد المالية :يمكن ،من خالل
الشراكات ،توسيع ما يمكن تحقيقه والوصول إلى
موارد مالية إضافية ،والعمل على أنشطة تكميلية،
ومعالجة القضايا الناشئة.

االستفادة من الشراكات

والجهات الفاعلة األخرى التي تملك قدرة هائلة على

	•نشر قيم ومعايير األمم المتحدة :تمثل اإلسكوا
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معلومات مالية
اتخذت معظم اللجان اإلقليمية خطوات هامة لتحسين
توزيع أصولها من أجل تقديم الخدمات اإلدارية اإلقليمية،
وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ،ودعم تنفيذ خطة
وسعت
عام  2030بمزيد من الكفاءة .ولهذه الغايةّ ،
اإلسكوا نطاق خدماتها اإلدارية لتستفيد منها هيئات
أخرى على المستوى اإلقليمي في مجاالت مختلفة
منها خدمة المؤتمرات ،والترجمة التحريرية والطباعة،
والخدمات المصرفية ،والخدمات الطبية ،وخدمات السفر
والموارد البشرية.

النفقات
الميزانية العادية

5%

4%

12%
مجموع الميزانية العادية
10%

35,875,878.14
ً
دوالرا

47%

10%

معلومات مالية

7%

5%
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البرنامج العادي للتعاون الفني

8%

15%

7%

9%
12%

مجموع البرنامج العادي
3,017,377.83
ً
دوالرا

11%
25%

13%

حساب التنمية

1%
0% 10%

6%

15%
مجموع حساب التنمية 29%

36%

معلومات مالية

3%

1,583,978.66
ً
دوالرا
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الممولة من خارج الميزانية
المشاريع
ّ

4%
7%
1%0% 2%
الممولة
مجموع المشاريع
ّ
من خارج الميزانية
30%
3,699,344.61
ً
دوالرا
56%

أهم المنشورات
مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2018-2017
E/ESCWA/EDID/2018/1
مسح-التطورات-االقتصادية-االجتماعية-المنطقةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/-
-2017-2018العربية
في مسيرة المنطقة العربية نحو نمو شامل ومستدام ال بد لها من التصدي ألوجه عديدة من عدم اليقين؛
فالتوترات الجيوسياسية مستمرة ،وأسعار الفائدة في العالم ترتفع بحدة .وينطلق مسح التطورات االقتصادية
واالجتماعية في المنطقة العربية  2018-2017من الفرص الواعدة كما المخاطر الرابضة ،ويخلص إلى أن
النمو االقتصادي في المنطقة تباطأ حسب التقديرات إلى  1.5في المائة في عام  2017بعد أن كان
 2.8في المائة في العام السابق ،لكن يتوقع أن يعود فيرتفع إلى  3.3في المائة في عام  2018ويبقى
ً
ً
تقريبا في عام .2019
مستقرا

التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربية
ILLICIT FINANCIAL FLOWS

E/ESCWA/EDID/2018/TP.1

IN THE ARAB REGION

التدفقات-المالية-غير-المشروعة-المنطقة-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
تزداد التدفقات المالية غير المشروعة بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها في جميع
ً
ً
كبيرا لإليرادات العامة المحلية التي يمكن تسخيرها لتمويل الجهود الوطنية
تسربا
أشكالها .وهي تشكل
واإلقليمية المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام .2030

Economic and Social Commission for Western Asia

تعزيز االبتكار في الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية
E/ESCWA/TDD/2018/TP.2

SUCCESS

ECONOMIC
GROWTH

دراسة-االبتكار-األعمال-الصغيرة-العربية-المنطقةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/

COMPETITIVENESS

PARTNERSHIP

TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
BUSINESS
MODEL

STRATEGY
MARKET

CHALLENGES

يستعرض التقرير دور الشركات المتوسطة والصغيرة والصغرى كأكبر مصدر للعائدات االقتصادية في
ّ
ويركز على ما تسهم به في تحقيق
المنطقة العربية من حيث التوظيف والقيمة االقتصادية المضافة.
بناء على المنشورات المتاحة وتحليل
أهداف التنمية المستدامة من خالل االبتكار ،وال سيما الهدفين  8وً ،9
مؤشرات مختارة.
أهم المنشورات

INNOVATION

Fostering Innovation in Small and Medium
Enterprises in the Arab Region
18-00320

Technology and Innovation with a Focus
on the 2030 Agenda for Sustainable Development
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تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية
E/ESCW/TDD/2018/TP.1
دراسة-تعزيز-الحكومة-المفتوحة-المنطقة-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/
تتناول الدراسة مفهوم الحكومة المفتوحة والتكنولوجيا والنماذج العالمية في سياق الحوكمة الرشيدة،
وإطار الحكومة المفتوحة الذي وضعته اإلسكوا والذي يتيح التنفيذ التدريجي لمبادرات الحكومة المفتوحة
بشكل عمودي أو أفقي حسب احتياجات المنطقة العربية.

معيار العناية الواجبة والعنف ضد المرأة وأوامر الحماية في المنطقة العربية
E/ESCWA/ECW/2018/BRIEF.2
معيار-العناية-الواجبة-أوامر-الحمايةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
قامت ستة بلدان عربية حتى عام  2018بتنفيذ تشريعات قائمة بذاتها للتصدي للعنف ضد المرأة ،في
الوقت الذي تعمل فيه بلدان عربية أخرى على إعداد مشاريع قوانين في هذا الشأن .وفي ضوء الجهود
سن هذه التشريعات بشكل متزايد في المنطقة
الكبيرة التي تبذلها الدول لمكافحة العنف ضد المرأة ،يدل ّ
ً
ً
كبيرا في مكافحة العنف داخل األسرة وفي دعم الناجيات منه.
دورا
على أن أوامر الحماية ستؤدي

العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية
العدالة-بين-الجنسين-والقانون-في-المنطقة-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/events/
تعاونت اإلسكوا في إعداد هذه الدراسة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة
للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وتقدم الدراسة الخط األساس في
تقييم القوانين والسياسات التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف في
المنطقة.

تقرير الحوكمة في المنطقة العربية ،العدد الثالث :التنمية المؤسسية في سياقات ما بعد النزاع
( E/ESCWA/ECRI/2017/4صدر في عام )2018
تقرير-مقومات-الحكم-البلدان-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/-2017
ّ
يستعرض العدد الثالث من تقرير الحوكمة في المنطقة العربية الممارسات الجيدة في سياقات ما بعد
النزاع على المستويين الدولي واإلقليمي .ويقترح مجموعة من االستراتيجيات والسياسات التي يمكن
ً
تمهيدا للتسوية السياسية.
تطبيقها في ليبيا واليمن عقب توقف األعمال القتالية

تقييم إمكانيات تصنيع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية  -األردن ،اإلمارات العربية المتحدة،
لبنان
( E/ESCWA/SDPD/2017/TECHNICAL PAPER.6صدر في عام )2018
تقييم-إمكانيات-تصنيع-الطاقة-المتجددة-المنطقة-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
أعدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة واإلسكوا دراسة حول إمكانية التصنيع المحلي لمعدات الطاقة
المتجددة في األردن ،واإلمارات العربية المتحدة ،ولبنان.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية
تقرير المياه والتنمية السابعّ :
( E/ESCWA/SDPD/2017/3صدر في عام )2018
التقرير-السابع-لتنمية-المياهhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
يسعى اإلصدار السابع لتقرير المياه والتنمية إلى ربط قواعد البيانات التاريخية للخسائر الناجمة عن الكوارث
بتغير المناخ في إطار
مع توقعات النقاط الساخنة القياسية ألحوال الطقس الشديدة والمناطق القابلة للتأثّ ر ّ
تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية
المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر ّ
في المنطقة العربية ،المشتركة بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

العربية 2018
اإلعاقة في المنطقة
ّ

العـــربيـــة
اإلعـــاقــــة في المنطقــــة
ّ
2018

اإلعاقة-البلدان-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/-2018
يقدم هذا التقرير إحصاءات متعلقة بالخصائص الديمغرافية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألشخاص
ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية .ويستند إلى بيانات من التعدادات السكانية والمسوح الوطنية الحديثة
ً
وفقا للمعايير الدولية.
التي تولت اإلسكوا تنسيقها والتحقق منها

تقرير السكان والتنمية ،العدد الثامن :الشيخوخة بكرامة في المنطقة العربية
( E/ESCWA/SDD/2017/3صدر في عام )2018
تقرير-السكان-التنميةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/-8
وصورة عن عملية شيخوخة السكان في
لمحة عن الحالة الديمغرافية في البلدان العربية،
يعرض هذا التقرير
ً
ً
ً
تحليال للظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها الجيل الحالي من كبار السن،
المنطقة .وهو يتضمن
المتوقع أن تعيشها األجيال المقبلة على ُصعد عدة منها تغطية خدمات الرعاية الصحية
ويقيم األوضاع
َّ
ّ
ً
أيضا على الدعم الثنائي االتجاه بين األجيال المتعاقبة ،أي بين
والمعاشات التقاعدية .ويسلط التقرير الضوء
لتغير الديناميات االجتماعية.
ويحذر من التداعيات المحتملة
المسنين وأسرهم،
ّ
ّ
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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

E/ESCWA/SDD/2018/1
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الدليل اإلقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها في البلدان العربية
E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1
الدليل-اإلقليمي-البيانات-اإلعاقة-البلدان-العربيةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
يستعرض الدليل اإلقليمي مختلف النُ هج المعتمدة في جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة في البلدان العربية،
وفي إعدادها وتطبيقها وتحليلها ،لتحسين توحيد وتطبيق المجموعة القصيرة لفريق واشنطن ألداء الوظائف
والمؤشرات ذات الصلة المستخدمة لتجميع بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

نشرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية ،العدد 26
E/ESCWA/SD/2018/1
نشرة–التجارة-الخارجية-للمنطقة-العربية-العددhttps://www.unescwa.org/ar/publications/26
تهدف نشرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية إلى تقديم اإلحصاءات اإلجمالية والتفصيلية حول التجارة
الخارجية بالبضائع في البلدان األعضاء في اإلسكوا لمستخدمي هذا النوع من اإلحصاءات ،بمن فيهم
المخططون والباحثون على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

اإلعاقة وهدف التنمية المستدامة رقم  11في المنطقة العربية ،نشرة التنمية االجتماعية،
المجلد  ،7العدد 1
E/ESCWA/SDD/2018/TP.2
اإلعاقة-الهدف-التنمية-المستدامةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
يسعى الهدف  11من أهداف التنمية المستدامة إلى «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع
وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة» .ولتحقيق ذلك في المنطقة العربية الشديدة التحضر ،من المهم
أن تتيح المدن الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية لفئات السكان المعرضة للمخاطر ،كالنساء
واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .ووسائل النقل العام والمساحات الخضراء اآلمنة التي
يسهل الوصول إليها هي عنصر أساسي في توفير بيئة حضرية شاملة يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة العيش
والعمل فيها .وعلى الرغم من استمرار عدد من التحديات ،أحرز تقدم كبير في المدن العربية نحو تحقيق
مقاصد الهدف .11

نهج اإلسكوا تجاه الفئات االجتماعية األساسية والقضايا الناشئة في المنطقة العربية
E/ESCWA/SDD/2018/PAMPHLET.1
نهج-الفئات-االجتماعية-األساسية-القضايا-الناشئةhttps://www.unescwa.org/ar/publications/
المعنية بحالة الفئات االجتماعية
فعال في العديد من مبادرات األمم المتحدة
اإلسكوا شريك إقليمي ّ
ّ
ً
فضال عن القضايا اإلنمائية الناشئة مثل
الرئيسية ،خاصة الشباب ،وكبار السن ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
الكتيب أحدث
ويلخص هذا
العدالة االجتماعية ،التي تعتبر أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ّ
ّ
أهمية هذه القضايا في تنمية المنطقة العربية وكيفية
أنشطة اإلسكوا في هذا اإلطار مع التركيز على
ّ
دعم اإلسكوا للدول األعضاء في هذه المجاالت.
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