تقريـر

اإلسكوا السـنوي 2010
عـام فـي سـطـور

بيت األمم املتحدة ،ساحة رياض الصلح
صندوق بريد ،11-8575 :بيروت ،لبنان
هاتف ،+961 1 981301 :فاكس+961 1 981510 :
www.escwa.un.org

Copyright © ESCWA 2011

Printed at ESCWA, Beirut
E/ESCWA/OES/2011/1
11-0141 – July 2011 - 1000

اإلسكوا

التقرير السنوي 2010
عـام فـي سـطـور

املحتويات
ت�صدير		

5

مقدمة

7

 2010يف �سطور

		
ملحة عن الإ�سكوا
الإ�سكوا من الداخل

11

عمل الإ�سكوا
عمل الإ�سكوا الفني
الربنامج الفرعي 1
الربنامج الفرعي 2
الربنامج الفرعي 3
الربنامج الفرعي 4
الربنامج الفرعي 5
الربنامج الفرعي 6
الربنامج الفرعي 7

الإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة
ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة
التنمية والتكامل االقت�صادي
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التكامل الإقليمي
الإح�صاءات لو�ضع ال�سيا�سات املرتكزة على الأدلة
النهو�ض باملر�أة
تخفيف �أثر النزاعات على التنمية

21
29
35
41
47
53
59

دعم الربامج

تخطيط الربامج والتعاون الفني
		
الإدارة
		
الإعالم واالت�صاالت

عام  2010يف �صور		

67
71
73
74

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

|

3

ت�صديـر

كان

العام  2010عام التقييم والتغيري بالن�سبة �إىل الإ�سكوا واملنطقة .ويوثق هذا التقرير ال�سنوي ا�ستجابة
الإ�سكوا للتغيري واجلهود التي تبذلها لتعزيز التنمية االجتماعية واالقت�صادية وحتقيق التكامل الإقليمي وتوطيد
التن�سيق بني البلدان الأع�ضاء ب�ش�أن طائفة وا�سعة من املجاالت الفنية.
وطيلة العام  ،2010وا�صلت الإ�سكوا الدفع قدم ًا بربنامج حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وعملت على تقوية
�رشاكاتها مع جمموعة كبرية من اجلهات املعنية .و�أثناء انعقاد دورتها ال�ساد�سة والع�رشين يف �أيار/مايو ،2010
و�ضعت الإ�سكوا خريطة العمل امل�ستقبلية بالتعاون مع البلدان الأع�ضاء التي جددت ثقتها باملنظمة ودعمها للوالية
املوكلة �إليها .وتخلل الدورة نقا�شات مف�صلة حول ق�ضايا رئي�سية مثل التحديات التي يواجهها ال�شباب والفر�ص
املتاحة لهم ،واحلاجة �إىل بناء القدرات الب�رشية وامل�ؤ�س�سية ،كما �صدرت عنها تو�صيات ب�ش�أن �إجراءات ملمو�سة
ميكن اتخاذها ملعاجلة تلك الق�ضايا.
ويف �سبيل �إ�رشاك اجلهات املعنية يف معاجلة امل�سائل ذات الأولوية ،دعت الإ�سكوا ،بو�صفها اجلهة املنظِّ مة
الجتماعات �آلية التن�سيق الإقليمي ،منظمات الأمم املتحدة وجهات �إقليمية فاعلة للم�شاركة يف االجتماع الرابع ع�رش
لآلية التن�سيق الإقليمي من �أجل البلدان العربية ،الذي ُعقد بقيادة نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،يف بريوت يف
ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2010و�شارك فيه ممثلون رفيعو امل�ستوى .ويف مواجهة التحديات التي فر�ضها الركود
االقت�صادي العاملي على ح�شد املوارد ،وا�صلت الإ�سكوا توجيه اجلهود نحو تعزيز التن�سيق والتعاون يف املنطقة
بغية ا�ستخدام املوارد الب�رشية واملالية املتاحة على النحو الأمثل.
وحيث �إن العام الفائت كان عام ًا مهم ًا يف م�سرية حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،قادت الإ�سكوا عملية م�شرتكة
بني  11وكالة تابعة للأمم املتحدة يف املنطقة العربية وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية ال�ستعرا�ض مدى
حتقيق هذه الأهداف يف املنطقة .وتكللت هذه اجلهود ب�إ�صدار «التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية
للألفية  2010و�آثار الأزمات االقت�صادية العاملية على حتقيقها» ،الذي يوثق التقدم املحرز يف منطقتنا نحو حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية بحلول عام  ،2015ويربز التحديات الناجمة عن الأزمات االقت�صادية العاملية .وقد
تبني �أن منطقة الإ�سكوا هي يف طريقها نحو الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع ،لكنها حققت جناحات متفاوتة يف
ن�رش التعليم االبتدائي للجميع ويف مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية املكت�سب (الإيدز) واملالريا وغريهما
من الأمرا�ض ،كما �أنها حتتاج �إىل جهود �إ�ضافية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة وحتقيق اال�ستدامة
البيئية وزيادة الدعم املقدم �إىل بلدانها الأقل منو ًا.
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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وبينما ال تزال �أحداث الربيع العربي تتك�شف ،ف�إن الإ�سكوا تتطلع �إىل الت�صدي للم�سائل امللحة التي �سيحملها
العام املقبل ،ومنها التحديات الناجمة عن �صياغة عقد اجتماعي جديد ،والتحول �إىل الدميقراطية ،و�آثار ال�رصاعات
وتغي املناخ .ويف اخلتام� ،أود �أن
وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي ،والأمن الغذائي ،وا�ستنفاد املوارد الطبيعية ،رّ
�أتوجه بال�شكر �إىل �سلفي ال�سيد بدر الدفع لأنه �سلّم منظمة قادرة على اال�ستجابة بفعالية للتطورات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة .كما �أود التعبري عن تقديري لكافة العاملني يف الإ�سكوا على ما �أبدوه من
التزام وما حققوه من �إجنازات خالل العام املن�رصم.

رميا خلف

وكيل الأمني العام للأمم املتحدة والأمني التنفيذي للإ�سكوا
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مقدمـة

 2010يف �سطور

يف

عام  ،2010عقدت الإ�سكوا دورتها ال�ساد�سة
والع�رشين يف بريوت ،يف الفرتة من � 17إىل � 20أيار/
مايو ،حيث �أتاحت للبلدان الأع�ضاء منتدى لاللتقاء
وملناق�شة التحديات الوا�سعة النطاق التي تواجهها
على ال�صعيد الفردي وعلى �صعيد املنطقة ككل .وكان
مو�ضوع ال�شباب املحور الرئي�سي للدورة فعقدت
خاللها حلقة نقا�ش وزارية تناولت طائفة وا�سعة من
التحديات التي تواجه ال�شباب .واعرتاف ًا ب�أهمية
امل�سائل املتعلقة بال�شباب يف املنطقة ،اعتمدت الدورة
«الإعالن اال�سرت�شادي للجنة االقت�صادية واالجتماعية
لغربي �آ�سيا ب�ش�أن االهتمام ب�سيا�سات ال�شباب :فر�صة
للتنمية» ،الذي �أكد التزام البلدان الأع�ضاء بالق�ضايا
وال�سيا�سات املتعلقة بال�شباب.
وكثفت الإ�سكوا عملها لتهيئة بيئة م�ؤاتية لتطوير
جمتمع املعلومات من خالل و�ضع �إطار قانوين
وت�ضطلع الإ�سكوا مبهماتها الفنية من خالل �سبعة وتنظيمي مالئم و�ضمان الأمن ال�سيرباين وبناء الثقة
برامج فرعية هي التالية :الإدارة املتكاملة للموارد بالف�ضاء ال�سيرباين وباخلدمات الإلكرتونية .وملا
الطبيعية لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة ،وال�سيا�سات كان مو�ضوع حوكمة الإنرتنت ي�شكل حتدي ًا �آخر
االجتماعية املتكاملة ،والتنمية والتكامل االقت�صادي ،يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،اعترب
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التكامل ا�ستكمال «خارطة الطريق الإقليمية العربية حلوكمة
الإقليمي ،والإح�صاءات لو�ضع ال�سيا�سات املرتكزة الإنرتنت» التي و�ضعتها الإ�سكوا بالتعاون مع جامعة
على الأدلة ،والنهو�ض باملر�أة ،وتخفيف �أثر النزاعات الدول العربية ،مبثابة خطوة رئي�سية �إىل الأمام يف هذا
على التنمية .و�إذ تتيح الإ�سكوا
منتدى للتن�سيق املجال .و�أعطت الإ�سكوا الأولوية لقيا�س م�ستوى
ً
والع�صف الذهني والنقا�ش املعمق ،و�إذ توفر �إطار ًا العلم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل ا�ستعمال
ل�صياغة املعايري وت�شجع وت�سهل توحيد ال�سيا�سات املعايري الدولية ،ووا�صلت تقدمي الدعم والت�شجيع
فيما بني البلدان الأع�ضاء ،فهي �إمنا تقدم م�ساهمة وامل�ساعدة الفنية �إىل البلدان الأع�ضاء لإن�شاء مرا�صد
وا�ضحة وملمو�سة يف الدفع قدم ًا بخطط التنمية.
وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار .وظل الهدف
ال�شامل الذي ت�سعى الإ�سكوا �إىل حتقيقه يف هذا املجال
ومرة �أخرى يف عام  ،2010كان التحدي الرئي�سي هو �إعداد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
الذي واجهته الإ�سكوا هو تعزيز الإدارة امل�ستدامة يف املنطقة وتعزيزه لتمكينه من مواجهة التحديات
واملتكاملة للموارد الطبيعية يف املنطقة ،مع الرتكيز على الإقليمية والعاملية التي يطرحها اقت�صاد املعرفة .ويف
قطاعات املياه والطاقة والإنتاج و�إدراج ا�ستجابات هذا الإطار ،وا�صلت الإ�سكوا جهودها لإن�شاء مركز
لتغي املناخ يف اال�سرتاتيجيات واخلطط الإ�سكوا للتكنولوجيا الذي �س ُيطلق يف الأردن يف عام
قوية وفعالة رّ
القطاعية .ونفذت الإ�سكوا م�شاريع مهمة تركز على .2011
بناء قدرة �صانعي ال�سيا�سات واملجتمع املدين على
اعتماد تقنيات الطاقة املتجددة بهدف تعزيز �أمن
الطاقة وحت�سني فر�ص احل�صول على خدمات الطاقة
يف املناطق الريفية الفقرية .كما ركزت الإ�سكوا على
تنمية قطاعات الإنتاج الأخ�رض لتمهيد الطريق �أمام
تطوير اقت�صاد �أخ�رض يف املنطقة .و�شجعت الإ�سكوا
البلدان الأع�ضاء كلها على �إدراج تنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف جمال الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة يف خططها االقت�صادية الوطنية ،مما
�شكل خطوة �صغرية ولكن ملحوظة نحو اعتماد املزيد
من هذه التقنيات.
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ويف املجال االقت�صادي ،اعتمدت الإ�سكوا برنامج عمل
يهدف �إىل تعزيز قدرة البلدان الأع�ضاء على ت�صميم
وتنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اقت�صادية �سليمة
لتعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام وتوليد فر�ص العمل
والتخفيف من حدة الفقر ،مما ي�ؤدي �إىل تعزيز التعاون
والتكامل يف املنطقة .وت�ض ّمن املن�شور الرئي�سي الذي
�أ�صدرته الإ�سكوا بعنوان «م�سح للتطورات االقت�صادية
واالجتماعية يف منطقة الإ�سكوا  »2010-2009حتلي ًال
حلجم الأزمة املالية العاملية وتقييم ًا لت�أثريها على
االقت�صاد العاملي عموم ًا ومنطقة الإ�سكوا خ�صو�ص ًا،
وجمموعة من احللول اال�سرتاتيجية املقرتحة التي
ميكن �أن تنفذها البلدان الأع�ضاء فور ًا على م�ستوى
االقت�صاد الكلي.
وبعد مرور ع�رشة �أعوام على �إعالن الألفية ال�صادر
عن م�ؤمتر قمة الألفية للأمم املتحدة يف عام ،2000
اتخذت الإ�سكوا خطوات مو�سعة ال�ستعرا�ض التقدم
املحرز نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف املنطقة
العربية .و ُعر�ضت نتائج هذا اال�ستعرا�ض يف تقرير
رئي�سي �أ�صدرته الإ�سكوا بالتعاون مع جامعة الدول
العربية بعنوان «التقرير العربي الثالث حول الأهداف
التنموية للألفية  2010و�آثار الأزمات االقت�صادية
العاملية على حتقيقها».
ويف قطاع الإح�صاءات ،وا�صلت الإ�سكوا العمل عن
كثب مع الأجهزة الإح�صائية الوطنية يف البلدان
الأع�ضاء ،مركزة على حت�سني الإح�صاءات االقت�صادية،
واالجتماعية ،وال�شاملة لعدة قطاعات لكي تواكب هذه
البلدان التطورات الإح�صائية على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي وبغية ت�سهيل تبادل املهارات .وركزت الإ�سكوا
ب�شكل خا�ص على م�ساعدة الأجهزة الإح�صائية الوطنية
على ا�ستعمال ن�سخة عام  2008لنظام احل�سابات
القومية .كما �شمل العمل يف جمال الإح�صاءات يف
عام  2010توثيق التعاون الأقاليمي يف قيا�س القطاع
غري النظامي والعمالة غري النظامية ،وتعزيز عملية
تطوير �إح�صاءات التجارة الدولية يف الب�ضائع ،وجمع
الإح�صاءات حول التجارة الإلكرتونية.
ويرتكز عمل الإ�سكوا يف جمال التنمية االجتماعية
على التدابري املتخذة لت�شجيع احلوار االجتماعي
8

|

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

وم�شاركة املجتمع املدين وردم الهوة االجتماعية
احل�رضية .كما ت�ؤدي الإ�سكوا دور ًا حموري ًا يف
م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على �صياغة ال�سيا�سات
الوطنية لل�شباب ،وذلك من خالل �سل�سلة من الأن�شطة
املعيارية و�أن�شطة التعاون الفني التي ت�شمل تنظيم
االجتماعات وور�شات العمل التدريبية .وتويل
الإ�سكوا يف جماالت عملها الأخرى عناية خا�صة �إىل
الفئات ال�سكانية ال�ضعيفة كالفقراء والعاطلني عن
العمل واملهاجرين وال�شباب وامل�سنني والأ�شخا�ص
ذوي احلاجات اخلا�صة .وا�ستمرت الإ�سكوا يف
بذل جهود حثيثة يف عام  2010لتعزيز ال�رشاكة بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف
جمال �صياغة ال�سيا�سات وتنفيذها ور�صدها بهدف
حتقيق تنمية اجتماعية �شاملة ومتكافئة يف املنطقة.
بع�ض البلدان الأع�ضاء ما زال �إما يتخبط يف النزاعات
�أو يف طور اخلروج منها .وتعطي الإ�سكوا الأولوية
الحتياجات هذه البلدان فتقدم لها الدعم العتماد
مناذج احلكم الر�شيد وتطبيقها بهدف تعزيز قدراتها
يف امل�ستقبل ،وت�ساعدها على تنفيذ ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات والآليات املعنية ببناء ال�سالم والتي
ترمي �إىل �إقامة الهياكل الكفيلة بدرء النزاعات �أو
معاجلة م�صادرها املحتملة .وظلت جهود الإ�سكوا يف
عام  2010موجهة نحو متكني البلدان الأع�ضاء التي
تعاين من انعدام اال�ستقرار ومن النزاعات مل�ساعدتها
على ا�ستعادة فر�ص النمو االجتماعي واالقت�صادي.
وبالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة وعدد من الوزارات يف العراق ،تولت
الإ�سكوا �إدارة م�رشوع «�إدخال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف النظام الرتبوي العراقي» لتح�سني
بيئة التعليم والتعلم من خالل تعزيز املهارات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وحت�سني الإملام
بهذه التكنولوجيا .ف�أُجري حتليل لو�ضع الالمركزية
واحلكم املحلي بالتوازي مع تقييم القدرات والفجوات
على م�ستوى جمال�س البلديات والأق�ضية واملحافظات
يف العراق .وبناء على نتائج التحليل�ُ ،صمم عدد من
�أن�شطة بناء القدرات الهادفة �إىل حت�سني هذا الو�ضع.
وما زال توفري الأمن الغذائي ي�شكل حتدي ًا اقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا بالن�سبة �إىل العديد من البلدان الأع�ضاء،
حيث ال تزال ن�سبة الواردات الغذائية يف املنطقة تناهز

 5يف املائة من الدخل القومي .ويف عام � ،2010أجرت
الإ�سكوا درا�سة مو�سعة حول الرابط بني انعدام
الأمن الغذائي والنزاعات يف املنطقة ،وخل�صت �إىل �أن
تعزيز التعاون الإقليمي يولد فر�ص ًا اقت�صادية جديدة
ت�ساهم بدورها يف ك�رس الرتابط الوثيق بني انعدام
الأمن الغذائي والنزاعات.
ويف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني والنهو�ض باملر�أة،
وا�صلت الإ�سكوا العمل على بناء قدرات البلدان
الأع�ضاء على تنفيذ ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،مثل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
فنظمت لهذه الغاية وبالتعاون مع منظمات �إقليمية
�أخرى ور�شة عمل حول تنفيذ هذه االتفاقية وو�ضع
حد للعنف �ضد املر�أة .ونتيجة اجلهود املتوا�صلة
التي بذلتها الإ�سكوا وغريها من هيئات الأمم املتحدة،

�صادق حتى الآن ثالثة ع�رش بلد ًا من البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا على هذه االتفاقية .كما عقد مركز املر�أة يف
الإ�سكوا يف عام  2010ور�شة عمل لبناء قدرات �أع�ضاء
الآليات الوطنية املعنية باملر�أة لتح�سني مهاراتهم
الفنية يف �صياغة التقارير الوطنية ب�ش�أن اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .وبهدف
تقييم التقدم املحرز يف املنطقة نحو حتقيق الأهداف
الإمنائية للألفية من منظور مراعاة ق�ضايا اجلن�سني،
�أ�صدر املركز درا�سة بعنوان «التقدم املحرز نحو
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف منطقة الإ�سكوا:
منظور النوع االجتماعي» ،ونظم ور�شة عمل لزيادة
وعي البلدان الأع�ضاء ب�أهمية تعميم مراعاة النوع
االجتماعي ك�أداة ملمار�سة احلكم الر�شيد وحتقيق
مزيد من امل�ساواة والعدالة االجتماعية.

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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ملحة عن الإ�سكوا

الإ�سكوا من الداخل
مهمة الإ�سكوا

توفر اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) للبلدان الأع�ضاء �إطار ًا ل�صياغة ال�سيا�سات
ومنتدى لاللتقاء والتن�سيق،
القطاعية ومواءمتها،
ً
ومركز ًا للخربات واملعرفة ،ومر�صد ًا للمعلومات.

واالجتماعية يف بريوت .ونتيجة لتغري طبيعة التحديات
و�سعت اللجنة االقت�صادية لغربي �آ�سيا
يف املنطقةّ ،
نطاق �أن�شطتها ،مما �أدى يف عام  ،1985لي�س فقط �إىل
تغيري ا�سمها (من اللجنة االقت�صادية لغربي �آ�سيا �إىل
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا) ،بل �أي�ض ًا
�إىل تفوي�ضها بوالية جديدة تعك�س احلاجة �إىل معاجلة
ق�ضايا التنمية مبزيد من ال�شمولية.

وتن�سق الإ�سكوا �أن�شطتها مع الأق�سام واملكاتب
ّ
الرئي�سية يف مقر الأمم املتحدة ،والوكاالت املتخ�ص�صة،
واملنظمات الإقليمية والدولية ،ومنها جامعة الدول وت�شجع الإ�سكوا التنمية االقت�صادية واالجتماعية
العربية وجمل�س التعاون اخلليجي ومنظمة امل�ؤمتر يف غربي �آ�سيا من خالل التعاون والتكامل على
امل�ستويني الإقليمي ودون الإقليمي .وهي تتوىل
الإ�سالمي.
�صياغة الربامج وامل�شاريع املعنية بامل�ساعدة الإمنائية
والرتويج لها وتنفيذها ،تلبية الحتياجات البلدان
�أهداف الإ�سكوا
الأع�ضاء و�أولوياتها ب�شكل خا�ص ،واحتياجات املنطقة
• دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف بلدان و�أولوياتها ب�شكل عام.
املنطقة؛
• توطيد عالقات التعاون بني بلدان املنطقة؛
وبهدف حتقيق التكامل وتبادل املعرفة وتفادي تكرار
• ت�شجيع التفاعل بني البلدان الأع�ضاء وتبادل اجلهود ،تن�سق الإ�سكوا �أن�شطتها مع �إدارات الأمم
املعلومات حول التجارب الناجحة واملمار�سات املتحدة ومكاتبها الرئي�سية الأخرى ،والوكاالت
اجليدة والدرو�س املكت�سبة؛
املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة ،واملنظمات احلكومية
• حتقيق التكامل الإقليمي بني البلدان الأع�ضاء الدولية الأخرى يف املنطقة.
و�ضمان التفاعل بني منطقة غربي �آ�سيا و�سائر
املناطق يف العامل؛
معلومات سريعة عن اإلسكوا
• �إطالع العامل اخلارجي على ظروف بلدان املنطقة
وحاجاتها.
• تاريخ الت�أ�سي�س1973 :

الإ�سكوا وجلانها احلكومية

يقع مقر الإ�سكوا يف بريوت ،لبنان ،وهي واحدة من
اللجان الإقليمية اخلم�س التي تعمل حتت �إدارة املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة .وكان
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي قد �أن�ش�أ الإ�سكوا يف
عام  1973با�سم اللجنة االقت�صادية لغربي �آ�سيا التي
حلت مكان مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية

• املقر :بريوت ،لبنان
• البلدان الأع�ضاء( 14 :الأردن ،الإمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اجلمهورية العربية
ال�سورية ،ال�سودان ،العراقُ ،عمان ،فل�سطني ،قطر ،الكويت ،لبنان ،م�رص ،اململكة
العربية ال�سعودية ،اليمن)
• امليزانية لعام  55.7 :2010مليون دوالر �أمريكي
• الأمني التنفيذي :د .رميا خلف
• موظفو اللجنة361 :
• اللغات الر�سمية :العربية والإنكليزية والفرن�سية

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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•
•
•
•

وتعترب الدورة الوزارية التي تعقدها الإ�سكوا مرة كل
�سنتني ،الهيئة امل�س�ؤولة عن حتديد الواليات وو�ضع
ال�سيا�سات .وت�ضم الإ�سكوا �سبع جلان حكومية
فرعية متخ�ص�صة ،تعقد كل منها دورة كل �سنتني،
با�ستثناء جلنة النقل التي تعقد دورة كل �سنة .وهذه
اللجان هي التالية:
• اللجنة الإح�صائية؛
•
• جلنة التنمية االجتماعية؛

12
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جلنة الطاقة؛
جلنة املوارد املائية؛
جلنة النقل؛
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ املعنية بتحرير ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺨﻟﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻭﻤﻟﺔ االقت�صادية ومتويل التنمية يف بلدان منطقة
الإ�سكوا؛
جلنة املر�أة.

إدارة التنمية املستدامة واإلنتاجية

األمانة
العامة

الطاقة

قطاعات اإلنتاج

املوارد املائية

إدارة التنمية االجتماعية
نائب األمني
التنفيذي

محكمة
العدل الدولية

السياسة التنمية االجتماعية التنمية االجتماعية
باملشاركة
والسكان
االجتماعية

إدارة التنمية االقتصادية والعوملة

هيئات أخرى

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

النقل
والتجارة

اجمللس
االقتصادي
واالجتماعي

اللجان
اإلقليمية

اإلسكوا

متويل التنمية

إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وكيل األمني العام
األمني التنفيذي

تطبيقات
سياسة
تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
واالتصاالت

اللجان
املتخصصة

اجلمعية
العامة

التحليل
االقتصادي

إدارة اإلحصاء
أمني سر
اللجنة

اإلحصاءات
االجتماعية

اإلحصاءات
االقتصادية

قسم القضايا الناشئة والنزاعات

العراق

فلسطني

مركز
األمم املتحدة
لإلعالم

لبنان

مركز املرأة

مجلس
األمن

إدارة تخطيط البرامج والتعاون الفني

وحدة تخطيط
البرامج

وحدة التعاون
الفني

األهداف اإلمنائية

لأللفية (مبا فيها أقل
البلدان منوا ً)

إدارة اخلدمات اإلدارية

مجلس
الوصاية

األمن
والسالمة

امليزانية
واملالية

إدارة املوارد البشرية

اخلدمات
العامة

نظم املعلومات
واالتصاالت

املشتريات

خدمات املؤمترات املكتبة
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موارد الإ�سكوا املالية يف عام 2010

تعمل الإ�سكوا مبوارد مالية توافق عليها اجلمعية العامة
يف �إطار امليزانية العادية للأمم املتحدة وهي خم�ص�صة
لتنفيذ برنامج عمل الإ�سكوا العادي وم�شاريع ال�سالمة
والأمن والربنامج العادي للتعاون الفني وم�شاريع
ح�ساب التنمية .كما تتلقى الإ�سكوا م�ساهمات طوعية
من جهات مانحة متعددة لدعم تنفيذ عدد من �أن�شطة
التعاون الفني وبناء القدرات.
ويف عام  ،2010بلغ جمموع الأموال التي ح�صلت
عليها الإ�سكوا من م�صادر خمتلفة  55.7مليون
دوالر �أمريكي .وترد تفا�صيل هذه املوارد املالية
يف اجلدول .1
ُيخ�ص�ص ما يقارب ن�صف امليزانية املعت َمدة لربنامج
عمل الإ�سكوا العادي لتنفيذ �أن�شطتها الفنية .وتوزع
املوارد املتبقية على الإدارة والتنظيم على امل�ستوى
التنفيذي ،واخلدمات الإعالمية ،والهيئات املعنية
ب�صنع ال�سيا�سات ،و�إدارة الربامج ،واخلدمات
الإدارية .وترد التفا�صيل عن توزيع هذه املوارد يف
الر�سوم البيانية التالية.
وخ�ص�صت اجلمعية العامة املوارد للربنامج العادي
للتعاون الفني وح�ساب التنمية .ويف عام ،2010
بلغ جمموع املوارد املتاحة للربنامج العادي للتعاون
الفني  2.4مليون دوالر �أمريكي� ،صرُ ف منها 1.9
مليون دوالر على �أن�شطة التعاون الفني والدعم املقدم
للبلدان الأع�ضاء حتى  31كانون الأول/دي�سمرب
 ،2010ما ميثل حوايل  80يف املائة من امليزانية� .أما
التمويل املتاح من ح�ساب التنمية فهو خم�ص�ص لدعم
امل�شاريع املنفذة على عدة �سنوات والهادفة �إىل تعزيز
قدرات البلدان الأع�ضاء يف املجاالت ذات الأولوية يف
خطة الأمم املتحدة للتنمية.

اجلدول  .1ميزانية عام ( 2010ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
امليزانية العادية
برنامج العمل العادي
(*)
ال�سالمة والأمن
الربنامج العادي للتعاون الفني
ح�ساب التنمية
امليزانية التي تغطيها امل�ساهمات الطوعية
امليزانية التي يغطيها ح�ساب دعم الربامج
امليزانية الإجمالية لعام �( 2010ألف دوالر �أمريكي)

47 704.9
31 896.5
10 409.6
2 423.6
2 975.2
7 694.2
343.8
55 742.8

(*) ت�شمل الأموال املخ�ص�صة مل�رشوع تعزيز الأمن يف بيت الأمم املتحدة يف بريوت لفرتة ال�سنتني
 2011-2010فقط.

الر�سم البياين  .1توزيع موارد امليزانية العادية للإ�سكوا لعام 2010
بح�سب املجال الوظيفي (املجموع 31.90 :مليون دوالر �أمريكي)
 1,91مليون دوالر �أمريكي
( 6،2يف املائة)

 12،28مليون دوالر �أمريكي
( 38،5يف املائة)

 15,87مليون دوالر �أمريكي
( 49،8يف املائة)

 1،77مليون دوالر �أمريكي
( 5،6يف املائة)

• الإدارة والتنظيم على امل�ستوى التنفيذي (مبا يف ذلك اخلدمات الإعالمية وهيئات �صنع
ال�سيا�سات)
• برنامج العمل
• تخطيط الربامج والتعاون الفني
• اخلدمات الإدارية
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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الر�سم البياين  .2توزيع موارد امليزانية العادية للإ�سكوا لعام 2010
بح�سب جمال العمل الفني (املجموع 15.87 :مليون دوالر �أمريكي)
 1،03مليون دوالر �أمريكي
( 3،2يف املائة)
 1،26مليون دوالر �أمريكي
( 4يف املائة)

 2،99مليون دوالر
�أمريكي
( 9،4يف املائة)

 2،03مليون دوالر
�أمريكي
( 6،4يف املائة)

 2،81مليون دوالر
�أمريكي
( 8،8يف املائة)

 2،33مليون دوالر
�أمريكي ( 7،3يف املائة)
 3،41مليون دوالر �أمريكي
( 10،7يف املائة)

• التنمية امل�ستدامة والإنتاجية
• التنمية االجتماعية
• التنمية االقت�صادية والعوملة
• تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

• الإح�صاءات
• النهو�ض باملر�أة
• الق�ضايا النا�شئة والنزاعات

الر�سم البياين  .3توزيع املوارد املخ�ص�صة للربنامج العادي للتعاون
الفني بح�سب جمال العمل الفني (املجموع2.42 :مليون دوالر �أمريكي)
 13،6يف املائة

 16،3يف املائة

 4،2يف املائة

 12،1يف املائة

 11،3يف املائة

 15،4يف املائة
 14،4يف املائة
 12،7يف املائة

• الإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية لأغرا�ض التنمية
امل�ستدامة
• ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة
• التنمية والتكامل االقت�صادي
• تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التكامل
الإقليمي
16

|

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

• الإح�صاءات لو�ضع ال�سيا�سات
املرتكزة على الأدلة
• النهو�ض باملر�أة
• تخفيف �أثر النزاعات على
التنمية
• امل�ساعدة املكتبية

ي�شمل التمويل املتاح من ح�ساب التنمية خم�سة
م�شاريع قيد التنفيذ حالي ًا ،كما هو مف�صل يف
اجلدول .2
أقرت �ستة م�شاريع �إقليمية وعاملية
ويف عام َّ � ،2010
تديرها الإ�سكوا يف �إطار ال�رشيحتني ال�سابعة والثامنة
من ح�ساب التنمية مبجموع بلغ  2.9مليون دوالر
�أمريكي .و�سيبد�أ تنفيذ هذه امل�شاريع يف عام  2011عند
ا�ستالم الأموال املخ�ص�صة لها من مقر الأمم املتحدة.
وقامت جلنة امل�شاريع يف الإ�سكوا ،يف عام ،2010
با�ستعرا�ض  34م�رشوع ًا لتمويلها من موارد من خارج
امليزانية ومن ح�ساب التنمية .وحققت الإ�سكوا يف ذلك
العام جناح ًا ملحوظ ًا يف جذب امل�ساهمات الطوعية حيث
متكنت من احل�صول على موارد من خارج امليزانية
تعادل ثالثة �أ�ضعاف ما ح�صلت عليه يف كل من العامني
املا�ضيني .ومن بني اجلهات املانحة� ،صندوق جمموعة
الأمم املتحدة الإمنائية اال�ستئماين للعراق ،والوكالة
ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل ،ومكتب برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف العراق ،والبنك الدويل،
وبرنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة
الإمنائية ،وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة.
و�ستوا�صل الإ�سكوا تو�سيع نطاق ما ت�ضطلع به
من �أن�شطة التعاون الفني يف عام  2011من خالل
دعم امل�شاريع املبتكرة وحتفيز الأن�شطة املتعددة
التخ�ص�صات.

اجلدول  .2امل�شاريع احلالية املمولة من ح�ساب التنمية مع ميزانيتها ونفقاتها حتى عام ( 2010بالدوالر الأمريكي)
�سنة �إطالق �سنة نهاية امليزانية النفقات حتى
ا�سم امل�رشوع
عام 2010
امل�رشوع امل�رشوع
�شبكات املعرفة من خالل نقاط النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للمجتمعات املحلية املحرومة
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال الإح�صاءات وامل�ؤ�رشات واحل�سابات البيئية
يف منطقة الإ�سكوا ومنطقة اللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

التنمية الب�رشية بامل�شاركة يف بلدان ما بعد النزاع
املجان�سة الإقليمية للت�رشيعات ال�سيربانية من �أجل تعزيز جمتمع املعرفة يف
املنطقة العربية
تعزيز القدرة على التفاو�ض ب�ش�أن املعاهدات الثنائية لال�ستثمار يف منطقة
الإ�سكوا
املجموع

2006

2011

970 000

936 659

2007

2011

602 000

583 604

2009

2011

500 000

233 370

2009

2011

401 000

107 944

2010

2014

502 200

53 562

2 975 200

1 915 138

اجلدول  .3امل�ساهمات الطوعية املقدمة يف الفرتة ( 2010-2008بالدوالر الأمريكي)
اجلهة املانحة
2008

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع
م�ؤ�س�سة امللك خالد
جامعة �صالح الدين  -هولري
برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية
جهات �أخرى
املجموع لعام 2008

2009

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�ص
�صندوق الأمم املتحدة للمر�أة
وزارة النقل ،اليمن
هيئة تنمية املجتمع ،دبي
جهات �أخرى

2010

املجموع لعام 2009

�صندوق جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية اال�ستئماين للعراق
الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
البنك الدويل
برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة (�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة �سابق ًا)
املجموع لعام 2010

املبلغ
747 478
131 586
116 613
53 084
35 000
53 127
1 136 888
827 144
125 000
35 000
19 983
19 210
51 667
1 078 004
1 448 695
1 225 955
844 068
200 000
120 000
7 000
3 845 718
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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عمل الإ�سكوا

عمل الإ�سكوا الفني
الربنامج الفرعي 1

الإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة

الربنامج الفرعي 2

ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة

الربنامج الفرعي 3

التنمية والتكامل االقت�صادي

الربنامج الفرعي 4

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التكامل الإقليمي

الربنامج الفرعي 5

الإح�صاءات لو�ضع ال�سيا�سات املرتكزة على الأدلة

الربنامج الفرعي 6

النهو�ض باملر�أة

الربنامج الفرعي 7

تخفيف �أثر النزاعات على التنمية

دعم الربامج

تخطيط الربامج والتعاون الفني
الإدارة
الإعالم واالت�صاالت
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الربنامج الفرعي 1
الإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة

توجد

يف غربي �آ�سيا مناطق قاحلة و�أخرى
�شبه قاحلة وهي حتتوي على موارد مائية قليلة جد ًا
واحتياطي نفطي �ضخم .وت�ؤثر �إدارة هذه املوارد
الطبيعية مبا�رشة على املياه والطاقة والأمن الغذائي
يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وي�ساهم يف تعقيد
هذا الو�ضع اعتماد العديد من البلدان الأع�ضاء على
موارد املياه العذبة التي تنبع خارج املنطقة العربية،
وانت�شار �أ�ساليب حتلية املياه التي ت�ستهلك الكثري
من الطاقة لتلبية احلاجات الأ�سا�سية من املياه يف
عدد من البلدان الأع�ضاء ،و�أهمية القطاع الزراعي
لتوليد الدخل واحلد من هجرة �سكان الريف �إىل
املدن ،يف حني �أن �أجزاء �أخرى من املنطقة تفتقر
�إىل احلد الأدنى من مياه ال�رشب النظيفة وم�صادر
موثوقة للطاقة الكهربائية .و�أدت الرثوة النفطية التي تتمتع بها املنطقة �إىل ظهور �أمناط ا�ستهالك و�إنتاج غري
م�ستدامة ت�سببت يف انحراف التنمية نحو النمو املعت ِمد على الطاقة وتبديد املوارد التي كان ميكن ا�ستعمالها
لتلبية حاجات الأجيال احلا�رضة وامل�ستقبلية.
تغي املناخ الذي يفاقم م�شكلة ندرة
وما يعرقل اجلهود الرامية �إىل حتقيق الأمن والتنمية امل�ستدامة يف املنطقة هو رّ
املياه العذبة ويزيد من الظواهر املناخية ال�شديدة مثل موجات اجلفاف والفي�ضانات والأعا�صري .وقد ت�شهد
البلدان الأع�ضاء �أي�ض ًا موجات مت�سارعة من الت�صحر وجفاف الرتبة وت�آكلها وارتفاع م�ستوى �سطح البحر
والتلوث البحري ،مما �سي�ؤثر على املدن ال�ساحلية واملرافق ال�سياحية ومن�ش�آت الطاقة يف �أنحاء املنطقة .و�سيزداد
ال�ضغط على املوارد املائية التي هي �أ�ص ًال نادرة ،وذلك ب�سبب زيادة الطلب على املياه العذبة لأغرا�ض ال�رشب
والري نتيجة ارتفاع درجات احلرارة وتزايد عدد ال�سكان .كما ميكن �أن ي�ؤثر ارتفاع م�ستوى �سطح البحر على
م�صانع حتلية املياه التي توفر ثلثي املوارد املائية الالزمة لتلبية حاجات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي ُيعترب
ن�صيب الفرد من انبعاث غازات الدفيئة فيها من بني �أعلى املعدالت يف العامل .و�سي�ؤدي انعدام القدرة على التكيف
مع هذه الظواهر املناخية والتخفيف من �آثارها �إىل زعزعة اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي وتهديد �سبل العي�ش
يف املناطق الريفية و�إحلاق ال�رضر بالبنية الأ�سا�سية يف املدن وعرقلة التقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية
وغريها من الأهداف الإمنائية املتفق عليها دولي ًا.
تغي املناخ .وتتميز املنطقة
و ُيعترب ا�ستعمال الطاقة املتجددة من بني �أكرث الأ�ساليب فعالية للتخفيف من �آثار رّ
العربية ب�إمكانات وا�سعة غري م�ستثمرة من حيث الطاقة الهوائية وال�شم�سية التي ميكن �أن ت�ساعد يف احلد من
الآثار ال�سلبية للوقود الأحفوري على البيئة ويف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة .وتعترب كهربة املناطق الريفية
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

|

21

�أولوية مهمة �إذ ت�سمح بتزويد القرى النائية بالطاقة الكهربائية .ويف هذا املجال ،يكت�سب نقل التكنولوجيا �أهمية
كربى لتحديد امل�صادر البديلة وامل�ستدامة وتطبيقها .كما تزداد �أهمية الرتابط بني املياه والطاقة ،حيث �أ�صبح
حتديد كمية املياه امل�ستعملة لإنتاج الطاقة وكمية الطاقة امل�ستعملة ملعاجلة املياه ونقلها �إىل امل�ستهلك م�س�ألة بالغة
الأهمية عند تخطيط ال�سيا�سات.
وانطالق ًا من هذه اخللفية ،تنفذ �شعبة التنمية امل�ستدامة والإنتاجية �أن�شطة لدعم الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة للموارد
الطبيعية يف املنطقة من خالل �إر�ساء �أطر �إقليمية للتعاون ب�ش�أن املوارد املائية امل�شرتكة ،واحل�صول على الطاقة
الكهربائية ،ور�صد خدمات �إمدادات املياه وال�رصف ال�صحي ،والأ�ساليب التي ت�سمح بتحفيز التنمية امل�ستدامة
من خالل مزاولة الأعمال بطريقة �أكرث كفاءة ومراعاة للبيئة .وتنفذ ال�شعبة هذه الأن�شطة من خالل تعزيز �أمناط
م�ستدامة للإنتاج واال�ستهالك يف قطاعات املياه والطاقة والإنتاج ،وخا�صة فيما يتعلق با�ستعمال الوقود الأحفوري
بهدف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة .كما ت�ساعد ال�شعبة البلدان على حتديد وفح�ص ما يهدد �أمنها املائي
ومعاجلته من خالل و�ضع �صكوك قانونية وفنية لإدارة املوارد املائية امل�شرتكة وتقدمي اخلدمات املرتبطة باملياه
تغي املناخ على املوارد املائية النادرة والزراعة والطاقة والعمل .وبذلك ،تعزز ال�شعبة قدرات البلدان
وتقييم �آثار رّ
الأع�ضاء على �صياغة واعتماد وتنفيذ ال�سيا�سات والتدابري الرامية �إىل حت�سني الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية
لتغي املناخ يف اال�سرتاتيجيات واخلطط القطاعية ،مع الرتكيز على التقدم نحو
من خالل �إدراج �سبل الت�صدي رّ
حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية بالكامل .ولهذا الغر�ض ،ت�شجع ال�شعبة على اعتماد �أف�ضل املمار�سات والأ�ساليب
لتح�سني الزراعة امل�ستدامة والتنمية الريفية وزيادة �إنتاجية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وتناف�سيتها من خالل
ا�ستعمال التكنولوجيا املالئمة ال�سليمة بيئي ًا وذات التكلفة املعقولة ،مع اال�ستمرار يف تعزيز التعاون بني بلدان
اجلنوب يف جمال الإدارة املتكاملة للموارد الطبيعية.

روال جمدالين

مديرة �شعبة التنمية امل�ستدامة والإنتاجية

ملحة عامة

يف عام  ،2010ركزت ال�شعبة على ت�سهيل �صياغة
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية امل�ستدامة املتكاملة
واعتمادها وتنفيذها يف �إطار الواليات ال�صادرة على
ال�صعيد العاملي واملنبثقة عن خطة جوهان�سربغ
للتنفيذ ،و�إعالن الألفية وخا�صة الهدف  1من
الأهداف الإمنائية للألفية املعني بالق�ضاء على الفقر
املدقع واجلوع ،والهدف  7املعني بكفالة اال�ستدامة
البيئية ،ونتائج م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم
تغي املناخ يف دورته الثالثة
املتحدة الإطارية ب�ش�أن رّ
ع�رشة (بايل 15-3 ،كانون الأول/دي�سمرب )2007
ويف دورته اخلام�سة ع�رشة (كوبنهاغن18-7 ،
كانون الأول/دي�سمرب  .)2009وهكذا ،طورت
ال�شعبة �أن�شطتها الرئي�سية لعام  2010يف �إطار نظرة
م�ستقبلية �إقليمية طويلة الأجل ووفق ًا لأولويات الأمم وتعمل ال�شعبة على حت�سني فر�ص احل�صول على مياه
ال�رشب امل�أمونة وخدمات ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية
املتحدة يف هذه املجاالت.
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وتولت �أق�سام هذه ال�شعبة �أعمال البحث والتحليل
النوعية ،ون�رش �أف�ضل املمار�سات ،وبناء القدرات
على امل�ستويني الوطني والإقليمي ،وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية ب�ش�أن ق�ضايا التنمية امل�ستدامة
ذات الأولوية وخا�صة يف جمال الإدارة املتكاملة
للموارد املائية وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة
املتجددة والوقود الأحفوري الأنظف ،مع موا�صلة
ت�شجيع التعاون بني بلدان اجلنوب من خالل �إقامة
ال�رشاكات مع جلان �إقليمية �أخرى ومنظمات �إقليمية
ودولية لت�سهيل عمليات التن�سيق والإعداد املتعلقة
بتنفيذ االلتزامات الإقليمية والعاملية ب�ش�أن التنمية
امل�ستدامة.

جلميع �سكان املنطقة .كما ت�ؤدي ال�شعبة دور املنتدى
لت�شجيع احلوار حول ال�سيا�سات كو�سيلة لتعزيز الت�آزر
بني البلدان الأع�ضاء ب�ش�أن الق�ضايا ذات الأولوية
يف التنمية امل�ستدامة ،وت�سهيل التعاون فيما بني هذه
البلدان حول �إدارة املوارد املائية امل�شرتكة وتطوير
�شبكات الطاقة ،وامل�ساهمة يف زيادة وعيها بالآثار
لتغي املناخ على املوارد املائية.
املحتملة رّ

الرئي�سية مثل الزراعة وال�سياحة .ويف �شهر كانون
الأول/دي�سمرب  ،2010تلقت هذه املبادرة الإقليمية
منحة �سخية من الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي
الدويل التي تدعم م�رشوع ًا تديره الإ�سكوا و�ستنفذه
بالتعاون مع جامعة الدول العربية واملركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ،واملعهد
ال�سويدي للأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا ،واملنظمة
العاملية للأر�صاد اجلوية.

الإجنازات يف عام 2010
املبادرة الإقليمية لتقييم
تغي املناخ على املوارد
�آثار رّ
املائية والقطاعات االقت�صادية
واالجتماعية يف املنطقة العربية

مبادرة الأهداف الإمنائية للألفية
للمنطقة العربية ()MDG+

تعاونت ال�شعبة ،يف خطوة رائدة ،مع �رشكاء �إقليميني
تغي املناخ على
ودوليني لإجراء �أول تقييم لآثار رّ
املوارد املائية يف املنطقة العربية كلها بناء على مناذج
مناخية عاملية و�إقليمية و�أدوات لإعداد النماذج
الهيدرولوجية .و ُيجرى هذا التقييم يف �إطار املبادرة
تغي املناخ على املوارد املائية
الإقليمية لتقييم �آثار رّ
والقطاعات االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة
العربية ،التي اعتمدت كمبادرة م�شرتكة بني عدة
وكاالت يف �إطار جمموعة العمل املوا�ضيعية املعنية
بتغي املناخ لآلية التن�سيق الإقليمي يف ت�رشين الثاين/
رّ
نوفمرب  ،2010و�صادق عليها الحق ًا املجل�س الوزاري
العربي للمياه .وبعد �سل�سلة من اجتماعات فرق
اخلرباء مب�شاركة منظمات �إقليمية ومتخ�ص�صة تابعة
للأمم املتحدة وجلامعة الدول العربيةُ ،و�ضع الإطار
الر�سمي للمبادرة الإقليمية يف �شهر �أيار/مايو 2010
واعتمدت املبادرة كم�رشوع م�شرتك بني عدة وكاالت
بقيادة الإ�سكوا يف �إطار جمموعة العمل املوا�ضيعية
تغي املناخ لآلية التن�سيق الإقليمي .وت�ستند
ب�ش�أن رّ
هذه املبادرة �إىل �أربع ركائز هي� :إدارة املعرفة،
تغي املناخ وقابلية الت�أثر به ،وبناء
وتقييم �آثار رّ
القدرات ،وتعزيز امل�ؤ�س�سات .و�سوف ت�ؤدي هذه
لتغي
املبادرة �إىل حتديد نوعية وكمية الآثار املتوقعة رّ
املناخ على البلدان الأع�ضاء من حيث موارد املياه
العذبة واملراكز ال�سكانية والقطاعات االقت�صادية

وفق ًا لتقديرات الإ�سكوا امل�ستندة �إىل �إح�صاءات
الربنامج امل�شرتك بني منظمة ال�صحة العاملية
واليوني�سيف لر�صد قطاع املياه وال�رصف ال�صحي،
املن�شورة يف تقرير «التقدم املحرز يف جمال ال�رصف
ال�صحي ومياه ال�رشب :حتديث عام  ،»2010ف�إن حوايل
 57مليون ن�سمة من �أ�صل العدد الإجمايل لل�سكان
العرب املقدر بنحو  345مليون ن�سمة (�أي بن�سبة
حم�سنة ملياه
 17يف املائة) ال يح�صلون على م�صادر ّ
ال�رشب ،و 76مليون ن�سمة (�أي بن�سبة  22يف املائة)
حم�سنة لل�رصف ال�صحي.
ال يح�صلون على مرافق ّ
وتن�ص الغاية ( 7ج) املت�صلة بالهدف  7من الأهداف
الإمنائية للألفية على «تخفي�ض ن�سبة الأ�شخا�ص الذين
ال ميكنهم احل�صول با�ستمرار على مياه ال�رشب
امل�أمونة وخدمات ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية �إىل
الن�صف بحلول عام  .»2015لكن ومبا �أن العديد من
�سكان املناطق احل�رضية والريفية يف املنطقة العربية
ميكنهم الو�صول �إىل البنية الأ�سا�سية للمياه ولكنهم ال
يح�صلون على املياه النظيفة من خاللها ،فامل�ؤ�رشات
امل�ستعملة حالي ًا لتقييم فر�ص الو�صول �إىل البنية
الأ�سا�سية لتوزيع املياه و�إىل خدمات ال�رصف ال�صحي
ال تعك�س حقيقة الأمر الواقع .وملعاجلة هذه امل�شكلة،
�أوكل املجل�س الوزاري العربي للمياه �إىل الإ�سكوا يف
دورته الأوىل املنعقدة يف حزيران/يونيو  2009ثم يف
دورته الثانية املنعقدة يف متوز/يوليو  ،2010مهمة
توجيه �آلية �إقليمية لتح�سني ر�صد �إمدادات املياه
وال�رصف ال�صحي .ومن بني اجلهود املبذولة يف هذا
الإطار يف عام � ،2010إعداد جمموعة من امل�ؤ�رشات
اخلا�صة باملنطقة لتقييم جودة واعتمادية خدمات
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�إمدادات املياه وال�رصف ال�صحي مبزيد من الدقة،
و�إعداد ا�ستمارة ا�ستبيان جلمع املعلومات ب�ش�أن هذه
امل�ؤ�رشات .وتتعاون الإ�سكوا مع اجلمعية العربية
ملرافق املياه ،ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي
و�أوروبا ،واملجل�س العربي للمياه ،وال�شبكة العربية
للبيئة والتنمية ،ومنظمة ال�صحة العاملية لو�ضع �آلية
�إقليمية ملتابعة قرارات املجل�س الوزاري العربي للمياه
و�إعداد التقارير ن�صف ال�سنوية املطلوبة مبوجب هذه
القرارات.

زيادة تناف�سية امل�شاريع الريفية
ال�صغرى وربحيتها

يف عام  ،2010نفذت الإ�سكوا م�رشوع ًا منوذجي ًا يهدف
�إىل زيادة تناف�سية وربحية جمموعة من امل�شاريع
ال�صغرى املتخ�ص�صة يف �صناعة املنتجات ا ِ
حلرفية
اليدوية والتي تديرها ن�ساء يف منطقة بعلبك الريفية يف
لبنان .وبالتعاون مع جمعية «الأنامل الذهبية» ،وهي
جمموعة لدعم املر�أة نا�شطة يف املنطقة ،نظمت ثالث
ور�شات عمل تدريبية حول �إنتاج �أربعة �أنواع من
التطريز اليدوي التقليدي ،وطرق حت�ضري جمموعة
من امل�أكوالت التقليدية ،والتقنيات امل�ستعملة لو�ضع
ا�سرتاتيجيات الت�سويق وزيادة فر�ص جمع الأموال
و�إن�شاء م�رشوع عمل وتطويره .وا�ستفاد من هذه
الور�شات التدريبية �أكرث من ثالثني امر�أة يف املجتمع
املحلي ،اكت�سنب املهارات الالزمة ملزاولة �أن�شطة مدرة
للدخل.
ونظر ًا الرتفاع معدالت الفقر والأمية يف املنطقة،
وخا�صة بني الن�ساء ،كان لهذا النوع من التدريب
وقع مهم لأنه زود الن�ساء باملهارات الالزمة التي
ت�سمح لهن مبزاولة �أن�شطة مدرة للدخل يف منازلهن.
�أما الفائدة الثانية لهذا التدريب فتمثلت يف احلفاظ
على التقنيات التقليدية التي هي على طريق الزوال
نتيجة عدة عوامل منها الفقر والهجرة .و�أبرز
امل�رشوع �أهمية البناء على املعرفة املحلية واملوارد
الزراعية التي هي القطاع الأهم يف املنطقة مع
حماولة تطوير من َتج قابل للت�سويق ويجذب ال�سكان
املحليني وال�سياح على حد �سواء.
24
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م�شاريع الطاقة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة

تتطلب كفالة ا�ستدامة قطاع الطاقة يف املنطقة وتلبية
لتغي املناخ اعتماد �سيا�سات
متطلبات الإدارة الفعالة رّ
لتح�سني كفاءة الطاقة وتطوير ا�ستعمال م�صادر
الطاقة املتجددة .وقد نظمت الإ�سكوا ،بالتعاون
مع االحتاد العربي لل�شباب والبيئة التابع جلامعة
الدول العربية ،واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ،اجتماع فريق خرباء حول الرتويج مل�شاركة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف تنفيذ م�شاريع
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة (بريوت29-28 ،
ني�سان�/أبريل  .)2010و�أبرز االجتماع قدرة
امل�شاريع املنفذة مع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
العاملة يف جمال خدمات الطاقة على توليد فر�ص عمل
لل�شباب .وتكرث الفر�ص املتاحة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة لإطالق امل�شاريع ،خا�صة يف جمال كفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة .وت�شمل هذه الفر�ص
�إجراء الدرا�سات واال�ستق�صاءات واال�ست�شارات،
�إ�ضافة �إىل ت�صميم امل�شاريع ذات ال�صلة وت�صنيعها
و�إدارة مبيعاتها وت�سويقها وتركيبها وت�شغيلها.
ونظر ًا الت�ساع نطاق هذه امل�شاريع وفر�ص العمل،
من الأهمية مبكان �إدراج تطوير الفر�ص املتاحة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف هذه
املجاالت يف اخلطط االقت�صادية الوطنية.

نهج تطوير �سبل العي�ش امل�ستدامة

ت�ؤدي �إمدادات الطاقة واملياه وخدمات ال�رصف
ال�صحي غري الكافية يف املناطق الريفية واملناطق
النائية واملناطق احل�رضية الفقرية� ،إىل جانب
اال�ستعمال املحدود للتقنيات البيئية امل�ستدامة� ،إىل
الت�أثري �سلب ًا على فر�ص توفري العمل وتوليد الدخل.
وينبغي �أن يتم الت�صدي لندرة املوارد املائية وغريها
من العوامل التي تهدد قاعدة املوارد الطبيعية ،على
نحو �شمويل من خالل الرتكيز ب�شدة على رفاه ال�سكان
واملوارد الطبيعية التي يح�صلون عليها .وبهذه
الطريقة ،ف�إن تي�سري اعتماد النهج القا�ضي بتطوير
�سبل العي�ش امل�ستدامة يعزز �إدارة املوارد الطبيعية
امل�ستنفَدة واملتدهورة ب�رسعة يف املنطقة ،وهو ي�شمل

الطريق �إىل الأمام
تغي املناخ للحد من الفقر
التخفيف من رّ

�سل�سلة من الأن�شطة بدء ًا بالرتويج لتكنولوجيا تربية
النحل و�صو ًال �إىل �إن�شاء حدائق الأ�سطح للتخفيف
من املخاطر التي تهدد الأمن الغذائي يف حاالت
انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي وتزايد الكثافة ال�سكانية
وانخفا�ض فر�ص احل�صول على املوارد الطبيعية.
وقد ي�سمح هذا النهج �أي�ض ًا بعك�س حركة الهجرة من
الريف �إىل املدن من خالل حت�سني الظروف يف املناطق
الريفية .وعلى غرار ما يح�صل يف �إطار االقت�صاد
الأخ�رض من توفري م�صادر الدخل الإ�ضافية ،ميكن
�أن ت�صبح هذه املبادرات القوة الدافعة لتح�سني �سبل
العي�ش وكفالة التنمية امل�ستدامة.
ويف عام ُ ،2010خ�ص�صت كمية ملحوظة من املوارد
لتو�ضيح مفهوم النهج القا�ضي بتطوير �سبل العي�ش
امل�ستدامة وترويجه يف املنطقة ،وتكللت هذه اجلهود
بتنظيم اجتماع فريق خرباء حول املمار�سات الف�ضلى
لتوفري �سبل عي�ش م�ستدامة يف الأرياف يف منطقة
الإ�سكوا (بريوت 25-24 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب
 .)2010وقام امل�شاركون يف االجتماع با�ستعرا�ض
ومناق�شة الدليل الفني الذي �سي�صدر ب�ش�أن الأ�ساليب
التي ميكن �أن تعتمدها البلدان لإدراج نهج تطوير
�سبل العي�ش امل�ستدامة يف تخطيط امل�شاريع الإمنائية
وتنفيذها .و�أتيحت للخرباء يف االجتماع فر�صة
مناق�شة بع�ض امل�سائل مثل �إدارة املوارد الطبيعية
تغي املناخ
و�إدارة الق�ضايا النا�شئة مبا فيها رّ
واالقت�صاد الأخ�رض ،وتبادل وجهات النظر والتجارب
ب�ش�أن ت�أثري هذا النهج على الزراعة امل�ستدامة والأمن
الغذائي والتنمية الريفية.

�أجنزت الإ�سكوا يف عام  2010وثيقة م�رشوع ممول
من ح�ساب التنمية ب�ش�أن بناء القدرات للتخفيف من
تغي املناخ يف �سبيل احلد من الفقر يف غربي �آ�سيا ،وهو
رّ
برنامج يتوخى �إجناز الأهداف املر�سومة لت�شجيع
التطبيقات التكنولوجية للطاقة املتجددة .وقد ُو�ضع
هذا امل�رشوع للت�صدي لواقع قائم يف بع�ض البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،حيث تعي�ش ن�سبة عالية من
ال�سكان يف مناطق ريفية منعزلة وتعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على الكتلة الأحيائية يف توفري احلطب والفحم لتلبية
حاجاتها �إىل الطاقة .ويهدف امل�رشوع �إىل حت�سني
فر�ص احل�صول على خدمات الطاقة يف تلك املناطق
وتوعية �صانعي ال�سيا�سات و�أفراد املجتمع املدين
ب�ش�أن �أ�ساليب اال�ستفادة من تقنيات الطاقة املتجددة
لتعزيز �أمن الطاقة وبناء قدراتهم يف هذا املجال.
و�ست�سعى الإ�سكوا �إىل التعاون مع اللجنة االقت�صادية
لأفريقيا ،واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لآ�سيا
واملحيط الهادئ ،واملكتب الإقليمي ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) يف
القاهرة من �أجل تنفيذ �أن�شطة امل�رشوع وو�ضع
املبادئ التوجيهية والنماذج التدريبية .و�سوف
ي�ستفيد امل�رشوع من ت�أ�سي�س «املركز املعني بابتكار
التكنولوجيات النظيفة» حيث تنوي الإ�سكوا،
بالتعاون مع اليون�سكو ،تنظيم �سل�سلة من الأن�شطة
املعنية بنقل التكنولوجيا وبالبحث والتطوير.

النقل امل�ستدام

نظر ًا لكرثة ا�ستهالك الطاقة يف قطاع النقل ،تكت�سب
م�س�ألة النقل امل�ستدام زخم ًا متزايد ًا داخل منطقة
الإ�سكوا ويف العامل .و�ستنظم ال�شعبة يف عام 2011
وبالتعاون مع جامعة الأمم املتحدة ،حلقة نقا�ش حول
النقل امل�ستدام يف املنطقة العربية ،تركز على كفاءة
الطاقة والوقود الأنظف والإدارة املتكاملة لقطاع النقل
ومتويل م�شاريع النقل امل�ستدام .كما �ستنظم ال�شعبة،
بالتعاون مع مركز الغاز التابع للجنة االقت�صادية
لأوروبا ،اجتماع فريق خرباء حول الرتويج خلف�ض
االنبعاثات يف قطاع النقل يعقد يف بريوت يومي  5و6
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متوز/يوليو  ،2011لعر�ض اجلهود الناجحة يف خف�ض
االنبعاثات والتخفيف من �آثارها مع الرتكيز على
التجربة الأوروبية .و�ست�ستكمل هذه الأن�شطة ب�إعداد
درا�سة متخ�ص�صة ب�ش�أن ال�سيا�سات والإجراءات التي
ت�شجع على ا�ستعمال الطاقة امل�ستدامة يف قطاع النقل يف
منطقة الإ�سكوا.

خمزون املياه امل�شرتكة يف غربي �آ�سيا

تعمل الإ�سكوا ،من خالل م�رشوع املياه الذي تنفذه
باال�شرتاك مع املعهد االحتادي الأملاين للعلوم
اجليولوجية واملوارد الطبيعية يف �إطار التعاون بني
الإ�سكوا وحكومة �أملانيا ،على �إعداد تقرير عن خمزون
املياه امل�شرتكة يف غربي �آ�سيا من املقرر �أن ي�صدر يف
كانون الأول/دي�سمرب  .2011و�سيكون هذا التقرير
الأول من نوعه يف حتليل ور�سم خريطة املوارد املائية
ال�سطحية واجلوفية امل�شرتكة بني البلدان العربية.
ويهدف هذا التقرير �إىل دعم احلوار والتعاون ب�ش�أن
�إدارة املوارد املائية امل�شرتكة يف منطقة الإ�سكوا من خالل
تقدمي املعلومات ،و�سوف يت�ضمن ف�صو ًال موا�ضيعية
�إ�ضافة �إىل ف�صول عن �أحوا�ض املياه امل�شرتكة وخرائط.

�إعداد م�رشوع �إطار قانوين للموارد املائية امل�شرتكة
يف املنطقة العربية يف �إطار �رشاكة مع مركز الدرا�سات
املائية والأمن املائي العربي التابع جلامعة الدول
العربية وبالتن�سيق مع املركز العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا�ضي القاحلة ومعهد �ستوكهومل الدويل
للمياه .ويف كانون الأول/دي�سمرب ُ ،2010عقد اجتماع
ا�ست�شاري للخرباء مع جميع ال�رشكاء ،بدعم من
املعهد االحتادي الأملاين للعلوم اجليولوجية واملوارد
الطبيعية� ،صدرت عنه ورقة معلومات �أ�سا�سية �سوف
ت�ستعمل ك�أ�سا�س الجتماع ا�ست�شاري حكومي دويل
رفيع امل�ستوى �س ُيعقَد ب�ش�أن م�رشوع الإطار القانوين
مع مندوبني من البلدان العربية ،وذلك يف بريوت ،من
� 24إىل � 26أيار/مايو .2011

االقت�صاد الأخ�رض والتح�ضريات مل�ؤمتر
ريو20+

ا�ستجابة للأزمات املالية والغذائية واملناخية التي
�أثرت على االقت�صاد العاملي يف ال�سنوات الأخرية،
انتقل مفهوم االقت�صاد الأخ�رض �إىل ُ�صلب خطط
مر�سخ ًا الركائز االقت�صادية والبيئية
العمل الدوليةِّ ،
للتنمية امل�ستدامة من خالل تعزيز التكامل .واعرتاف ًا
�إعداد م�رشوع �إطار قانوين للموارد
بالدور املتنامي لالقت�صاد الأخ�رض ،مت اختيار مفهوم
االقت�صاد الأخ�رض يف �إطار التنمية امل�ستدامة والق�ضاء
املائية امل�شرتكة يف املنطقة العربية
�أوكل املجل�س الوزاري العربي للمياه يف دورته الثانية على الفقر ليكون �أحد املوا�ضيع الرئي�سية التي �سريكز
املنعقدة يف متوز/يوليو � 2010إىل الإ�سكوا مهمة عليها م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،املعروف
اخت�صار ًا مب�ؤمتر ريو ،20+والذي �س ُيعقد يف ريو دي
جانريو يف الربازيل من � 4إىل  6حزيران/يونيو .2012
كما �سريكز امل�ؤمتر على الإطار امل�ؤ�س�سي املطلوب
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،و�ستع ّد ال�شعبة تقريرين عن
هذين املو�ضوعني يف �سياق حت�ضريها للم�ؤمتر.
و�ستنظم الإ�سكوا ور�شة عمل �إقليمية حول ال�سيا�سات
االقت�صادية التي تدعم التحول �إىل اقت�صاد �أخ�رض يف
املنطقة العربية ،تعقد يف بريوت يومي  20و 21متوز/
يوليو  ،2011وتهدف �إىل بناء قدرات املوظفني الفنيني
يف وزارات االقت�صاد والتخطيط واملالية يف املنطقة .كما
�ستنظم الإ�سكوا ،بالتن�سيق مع املنظمة العربية للتنمية
ال�صناعية والتعدين ،م�ؤمتر ًا حول دور ال�صناعات
اخل�رضاء يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف
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املنطقة العربيةُ ،يعقد يف بريوت من � 28إىل � 30أيلول/
�سبتمرب  ،2011وتقدم خالله جمموعة من العرو�ض
بالإ�ضافة �إىل عقد حلقة نقا�ش ال�ستعرا�ض م�رشوع خطة
العمل العربية لل�صناعات اخل�رضاء .و�ستناق�ش خطة
العمل �إىل جانب التقريرين املذكورين �أعاله يف االجتماع
التح�ضريي العربي الإقليمي الذي �ستنظمه الإ�سكوا
و ُيعقد يف القاهرة يومي  16و 17ت�رشين الأول�/أكتوبر

 2011ل�صياغة مبادرة وزارية عربية حول االقت�صاد
الأخ�رض للنظر فيها واعتمادها يف الدورة الثالثة
والع�رشين ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
البيئة الذي ُيعقد يف القاهرة يومي  21و 22كانون
الأول/دي�سمرب  .2011و�ست�شكل هذه املبادرة �إطار ًا
موحد ًا للعمل وتعزز موقف البلدان العربية يف م�ؤمتر
ريو 20+الذي �سيعقد يف عام .2012

تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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الربنامج الفرعي 2
ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة

تدعم

�شعبة التنمية االجتماعية يف الإ�سكوا
البلدان الأع�ضاء يف جمال و�ضع وتنفيذ ور�صد
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات االجتماعية التي تهدف �إىل
�ضمان �أن تكون عملية حتقيق التنمية االجتماعية �أكرث
�شمو ًال وعدالة .وتتمثل الأهداف الرئي�سية لل�شعبة يف
دعم التنمية االجتماعية يف البلدان الأع�ضاء؛ والقيام
بدور املنتدى الإقليمي لتبادل التجارب واملمار�سات
اجليدة؛ وتقدمي امل�ساعدة الفنية للبلدان بناء على طلبها؛
وزيادة التفاعل بني منطقة غربي �آ�سيا ومناطق العامل
الأخرى يف جمال التنمية االجتماعية.
وركزت ال�شعبة �أن�شطتها املعيارية ويف جمال
التعاون الفني يف عام  2010على �سل�سلة وا�سعة من
ال�سيا�سات االجتماعية التي ت�ستهدف الفئات ال�ضعيفة كالفقراء والعاطلني عن العمل وال�شباب وامل�سنني وذوي
االحتياجات اخلا�صة و�سكان املناطق احل�رضية من ذوي الدخل املنخف�ض واملهاجرين الدوليني .والتفتت
ملح ًا
�أي�ض ًا �إىل تعزيز م�شاركة املجتمع املدين وتفعيل احلوار االجتماعي ،واكت�سب عملها يف هذا املجال طابع ًا ّ
نظر ًا �إىل التطورات التي ت�شهدها املنطقة على ال�صعيدين االجتماعي وال�سيا�سي.
و�ساهمت ال�شعبة ب�شكل �أ�سا�سي يف �إجناز الأهداف والأن�شطة الرئي�سية للإ�سكوا يف جماالت ال�سيا�سات
االجتماعية املتكاملة ،وال�سكان والتنمية ،والتنمية بامل�شاركة ،والتنمية االجتماعية يف املناطق احل�رضية.
وال بد من التوقف عند م�ساهمتها الكبرية يف املو�ضوع الرئي�سي للدورة ال�ساد�سة والع�رشين للإ�سكوا ،الذي
متحور حول �أبرز التحديات التي تواجه ال�شباب يف املنطقة .فقد �أعدت ال�شعبة درا�سة رئي�سية عن ال�سيا�سات
الوطنية لل�شباب يف �إطار برنامج العمل العاملي لل�شباب وكتيب ًا عن تنمية ال�شباب يف منطقة الإ�سكوا ،وا�شرتكت
يف التح�ضريات حللقة النقا�ش الوزارية التي عقدت حول ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب خالل الدورة.
ولأن الأهداف الإمنائية للألفية مل تزل يف طليعة بنود جدول الأعمال الدويل للتنمية و�ستزداد �أولوية مع االقرتاب
من موعد ا�ستعرا�ضها يف عام � ،2015ست�ساهم ال�شعبة يف النقا�ش املقبل حول م�ستقبل برنامج الأمم املتحدة
للتنمية من خالل اال�ضطالع بدور رائد يف �إ�صدار مطبوعة م�شرتكة بني اللجان الإقليمية خالل فرتة ال�سنتني
املقبلة ،حول خطة الأمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام .2015
و�ستنظر جلنة التنمية االجتماعية التابعة للإ�سكوا خالل دورتها الثامنة التي �ستعقد يف بريوت يومي 24
و� 25آذار/مار�س  2011يف عدد من الق�ضايا الرئي�سية من وجهة نظر حكومات البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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و�ستوا�صل ال�شعبة اال�ستجابة للتطورات االجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقة من خالل الرتكيز على جماالت
التنمية االجتماعية الأ�سا�سية وهي م�شاركة املجتمع املدين ،والنهو�ض بال�شباب ،وتوفري ال�ضمان االجتماعي،
و�سيا�سات �سوق العمل ذات التوجهات االجتماعية ،واحلد من الفقر ،والهجرة الدولية.

فريديريكو نيتو

مدير �شعبة التنمية االجتماعية

ملحة عامة

تعهدت حكومات الدول الأع�ضاء يف م�ؤمتر القمة
العاملي للتنمية االجتماعية (كوبنهاغن� 12-6 ،آذار/
مار�س  )1995برعاية حتقيق التكامل االجتماعي من
خالل تعزيز حقوق الإن�سان وتكاف�ؤ الفر�ص وم�شاركة
جميع النا�س مبن فيهم الفئات ال�ضعيفة .و�أعيد ت�أكيد
هذا االلتزام يف �إعالن الألفية الذي اعتمد يف عام 2000
ودعا جميع �أ�صحاب امل�صلحة �إىل اتخاذ �إجراءات
ملمو�سة لتعزيز التنمية ال�شاملة للجميع بحلول
عام  .2015غري �أن خم�س ع�رشة �سنة مرت على
اعتماد �إعالن كوبنهاغن ب�ش�أن التنمية االجتماعية،
ومل يبق �إال خم�س �سنوات على حلول املوعد املحدد
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،وال يزال املجتمع
ال�شامل للجميع هدف ًا بعيد املنال يف غربي �آ�سيا
ومناطق �أخرى من العامل .وال�صورة التي ر�سمتها
عمليات التقييم الإقليمية والعاملية احلديثة مل�ؤ�رشات
التنمية مل تكن متجان�سة :فبالرغم من التقدم الكبري
الذي مت حتقيقه يف بع�ض املجاالت كالتعليم وال�صحة،
ال تزال الفوارق االجتماعية واالقت�صادية قائمة على
امل�ستويني الإقليمي والوطني .وقد �أ�ضفت التطورات
االجتماعية وال�سيا�سية الأخرية يف املنطقة ُبعد ًا جديد
على التحديات القدمية يف جماالت التكامل االجتماعي،
وحقوق الإن�سان ،والدميقراطية ،والتنمية الت�شاركية.

الإجنازات يف عام 2010
تعميم ق�ضايا ال�شباب

�أدرك املجتمع الدويل �رضورة متكني ال�شباب
وتعزيز قدراتهم للم�شاركة كجهات فاعلة يف العملية
الإمنائية منذ �أن اعتمدت الأمم املتحدة يف عام 1995
برنامج العمل العاملي لل�شباب حتى �سنة 2000
وما بعدها .وقد مهد الربنامج الطريق �أمام العمل
الوطني والدويل الفعال من خالل و�ضع �إطار �شامل
ملعاجلة ق�ضايا ال�شباب احل�سا�سة بهدف متكينهم من
�أداء دور رئي�سي يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
وتقوم ال�شعبة بدور �إقليمي حموري يف م�ساعدة
البلدان الأع�ضاء على �صياغة �سيا�سات وطنية لل�شباب
ت�ساهم يف تطبيق برنامج العمل العاملي لل�شباب حتى
�سنة  2000وما بعدها ،وذلك من خالل �سل�سلة من
الأن�شطة املعيارية ويف جمال التعاون الفني مبا فيها
الور�شات التدريبية واالجتماعات.

وركزت الإ�سكوا يف هذا الإطار على ال�سيا�سات
الوطنية لل�شباب كمو�ضوع رئي�سي لدورتها ال�ساد�سة
والع�رشين (بريوت� 20-17 ،أيار/مايو .)2010
وتناولت الدورة ق�ضايا ال�شباب البارزة يف حلقة نقا�ش
وزارية اختتمت باعتماد «الإعالن اال�سرت�شادي ب�ش�أن
االهتمام ب�سيا�سات ال�شباب :فر�صة للتنمية» ،بهدف
امل�ضي قدم ًا بربنامج النهو�ض بال�شباب يف املنطقة.
وا�ستجابت ال�شعبة لهذه التحديات النا�شئة من خالل
ووفرت ال�شعبة دعم ًا فني ًا كبري ًا للدورة الوزارية وهي
تعزيز �أن�شطتها املعيارية ويف جمال التعاون الفني
توا�صل تقدمي امل�ساعدة �إىل البلدان الأع�ضاء لتطوير
بهدف ن�رش التنمية االجتماعية العادلة وال�شاملة
ال�سيا�سات املعنية بال�شباب.
للجميع يف املنطقة ،مركزة على التدابري التي تردم
الفجوة االجتماعية احل�رضية .وهي تويل اهتمام ًا
خا�ص ًا للفئات ال�ضعيفة من فقراء وعاطلني عن التنمية الت�شاركية
العمل و�شباب وم�سنني وذوي احتياجات خا�صة وا�صلت الإ�سكوا يف عام  2010عملها على حت�سني
ومهاجرين.
ال�رشاكات القائمة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات
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املجتمع املدين يف جمال �صياغة ال�سيا�سات وتنفيذها
ور�صدها ،وال �سيما يف البلدان اخلارجة من حروب
ونزاعات م�سلحة .وهي تعمل على تنفيذ م�رشوع
رئي�سي �أطلق يف عام  2009يف جمال التنمية الب�رشية
القائمة على امل�شاركة يف كل من العراق وفل�سطني ولبنان
واليمن .و ُعقدت يف هذا الإطار ور�شتا عمل متتاليتان
(بريوت� 20-15 ،شباط/فرباير  2010و� 27أيلول/
�سبتمرب  1 -ت�رشين الأول�/أكتوبر  )2010لبناء
القدرات الوطنية يف جمال التنمية الت�شاركية وتدريب
املدربني� ،شارك فيهما عدد من امل�س�ؤولني احلكوميني
ِّ
ومنظمات املجتمع املدين و�أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني
والإقليميني ،فتبادلوا املعارف والتجارب يف هذا املجال.
وقد ا�ستفاد عدد من امل�شاركني من اخلربة التي اكت�سبها
يف ور�شتي العمل لو�ضع برامج تدريبية لبلده على
املدربني.
�أ�سا�س مبد�أ تدريب ِّ
وعقدت الإ�سكوا بني متوز/يوليو وت�رشين الأول/
�أكتوبر  2010ثالثة منتديات �إلكرتونية �إقليمية
رئي�سية حول التنمية الت�شاركية مبختلف �أبعادها،
كانت فر�صة لقيام حوار بناء فيما بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
واجلهات الأكادميية واملنظمات الإقليمية والدولية.
وتطرق النقا�ش يف هذه املنتديات �إىل ق�ضايا �أ�سا�سية
تتعلق بامل�شاركة يف ال�سيا�سات العامة وبدور و�سائل
الإعالم يف التنمية والتكامل االجتماعي .وبنا ًء على طلب
امل�شاركني� ،أعدت ال�شعبة تقرير ًا ت�ضمن �أبرز الق�ضايا
التي نوق�شت يف املنتديات الثالثة بالإ�ضافة �إىل جمموعة
من التو�صيات.

�سيا�سات �سوق العمل

م�صدر الدخل الأ�سا�سي ملعظم النا�س،
ُيعترب العمل
َ
لذا ،فمن الطبيعي �أن تقع �سيا�سات �سوق العمل
يف �صلب �سيا�سات التنمية االجتماعية .وتت�شابك
�سيا�سات �سوق العمل مع �سيا�سات قطاعات �أخرى
كالتعليم واحلد من الفقر ،ومع �سيا�سات االقت�صاد
الكلي ،مما يتطلب منها قدر ًا كبري ًا من املرونة
والتكامل .و�إذ �أدركت الإ�سكوا هذا الرتابط،
�أطلقت مبادرة �إقليمية للت�صدي للتحديات املتعلقة
بالعمل التي تواجه حكومات املنطقة ،ومنها �إنتاج

بيانات دقيقة ووفرية يف الوقت املنا�سب عن ق�ضايا
�أ�سواق العمل كي ي�سرت�شد بها �صانعو ال�سيا�سات
والباحثون وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ،يف
ال�سيا�سات التي ي�ضعونها ملعاجلة تلك الق�ضايا.
واعتمدت ال�شعبة لهذه الغاية نهج ًا يقوم على التفاعل
وامل�شاركة يف جمع املعلومات ،طلب يف �إطاره من
جميع البلدان الأع�ضاء تعيني جهة ات�صال للم�ساعدة
يف تن�سيق جمع املعلومات من خمتلف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات .وعلى �ضوء املعلومات التي تلقتها
ال�شعبة والأبحاث التي �أجرتها� ،أعدت درا�سة حول
�إح�صاءات العمل وهيكلياته والتحديات التي تواجهه
يف منطقة الإ�سكوا .و�شاركت ثمانية من البلدان
الأع�ضاء هي الأردن والإمارات العربية املتحدة
والبحرين واململكة العربية ال�سعودية والعراق
وفل�سطني وقطر واليمن يف هذا العمل �إدراك ًا منها
لأهميته .و�أدت امل�شاركة الوا�سعة لقطاعات حكومية
خمتلفة يف تلك البلدان �إىل توفري جمموعة كبرية من
البيانات و�سهلت حتليلها ،كما ولدت لدى امل�س�ؤولني
الذين �شاركوا يف املبادرة �شعور ًا ب�أنها تعود �إليهم.

ذوو االحتياجات اخلا�صة

ت�شمل الأ�سباب الأكرث �شيوع ًا حلاالت الإعاقة يف املنطقة
الأمرا�ض املعدية و�سوء التغذية والأمرا�ض املزمنة
والعيوب اخللقية ،و�إن كان بالإمكان الوقاية منها� .أما
الإعاقات الناجتة عن حوادث ال�سري وظروف العمل
والنزاعات الأهلية ففي ازدياد م�ستمر .ومن بواعث
القلق العدد الكبري من حاالت الإعاقة الناجتة عن
النزاعات واحلروب يف ال�سودان والعراق وفل�سطني
ولبنان .ومع تزايد النزاعات يف املنطقة ،تزداد �صعوبة
�إح�صاء حاالت الإعاقة لأنها ال تنح�رص باحلاالت
اجل�سدية بل ت�شمل �أي�ض ًا اال�ضطرابات العقلية
والنف�سية التي غالب ًا ما تهملها التعدادات وامل�سوح
وبالتايل تبقى غري مبلغ عنها يف معظم احلاالت .ويف �إطار
م�ساهمة الإ�سكوا احلالية يف تنفيذ العقد العربي لذوي
االحتياجات اخلا�صة ( ،)2013-2004وا�صلت �شعبة
التنمية االجتماعية الدعوة �إىل مقاربة م�س�ألة الإعاقة
من خالل اعتماد نهج قائم على احلقوق ،ون�رشت يف
عام  2010تقرير ًا عن الإعاقة والفقر وورقة عمل عن
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املمار�سات الإقليمية والدولية التي ترعى دمج ذوي �أبريل  2011يف الأردن ور�شتي عمل رئي�سيتني يف جمال
بناء القدرات لتدريب م�س�ؤولني حكوميني وممثلني عن
االحتياجات اخلا�صة يف �سوق العمل.
املجتمع املدين من عدة بلدان �أع�ضاء يف الإ�سكوا على
�إجراء البحث حول نهج التنمية بامل�شاركة.
ردم الفجوة احل�رضية
تواجه بلدان منطقة الإ�سكوا حتديات متنوعة نتيجة
للتح�رض ال�رسيع .وملعاجلة الفوارق االجتماعية التي
تولدها عملية التح�رض ،عقدت ال�شعبة اجتماع ًا لفريق
خرباء حول «تقلي�ص الفوارق احل�رضية يف منطقة
الإ�سكوا :نحو �إن�شاء مدن للجميع» (بريوت26-25 ،
ت�رشين الثاين/نوفمرب  .)2010وركز االجتماع على
البعد املكاين للفجوة احل�رضية وعلى التحديات التي
تواجه البلدان الأع�ضاء يف ت�أ�سي�س مدن �أكرث �شمو ًال
للجميع .وخ�ص�صت جل�سة ملناق�شة ت�صميم التقرير
املقبل لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية عن
«حالة املدن العربية» الذي �سيت�ضمن م�ساهمات من
الإ�سكوا ومن منظمات �إقليمية �أخرى .وتعمل ال�شعبة
يف �إطار متابعتها لالجتماع على �إعداد تقرير رئي�سي
يركز على البعد املكاين للفجوة احل�رضية ،ويت�ضمن
ا�سرتاتيجيات ترمي �إىل حتقيق التح�رض ال�شامل
للجميع ،والعدالة االجتماعية ،والتوازن االقت�صادي.

الطريق �إىل الأمام

�ستوا�صل ال�شعبة �سعيها يف امل�ستقبل القريب �إىل تعزيز
قدرات البلدان الأع�ضاء على اعتماد �سيا�سات اجتماعية
و�آليات م�ؤ�س�سية تعزز التنمية االجتماعية العادلة
وال�شاملة للجميع يف خم�سة جماالت رئي�سية هي:
م�شاركة املجتمع املدين ،والنهو�ض بال�شباب ،وال�ضمان
االجتماعي ،و�سيا�سات �سوق العمل ،والهجرة الدولية.

م�شاركة املجتمع املدين

يف حماولة لدعم املجتمع املدين الذي ي�ساهم يف
التغيريات االجتماعية وال�سيا�سية احلديثة يف عدد من
البلدان الأع�ضاء� ،ستنفذ ال�شعبة جمموعة من الأن�شطة
الهادفة �إىل تعزيز القدرات الوطنية على حتقيق التنمية
الت�شاركية .ولتحقيق ذلك� ،ستقوم با�ستك�شاف
احتياجات املجتمع املدين وتطلعاته �آخذة يف االعتبار
�أولويات التنمية االجتماعية وما يواجهها من حتديات
ويرافقها من فر�ص .و�ستنظم ال�شعبة يف ني�سان/
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�سيا�سات �سوق العمل

ال تكون ا�سرتاتيجية التنمية االجتماعية �شاملة �إال
�إذا ت�ضمنت تدابري لتوليد فر�ص عمل وحت�سني
نوعية العمل ،وال �سيما للفئات ال�ضعيفة .وقد زادت
الأزمات االجتماعية واالقت�صادية الأخرية من حدة
الفقر والبطالة وال�ضعف ،فازدادت احلاجة املا�سة �إىل
�سيا�سات اجتماعية فعالة .ويف �سعي ال�شعبة �إىل تلبية
احتياجات البلدان الأع�ضاء يف هذا املجال� ،سرتكز
عملها يف عام  2011على �صياغة خيارات �ضمن �سيا�سة
العمالة ،من خالل عقد اجتماع لفريق خرباء وور�شة
عمل �إقليمية حول �سيا�سات �سوق العمل يف �شهر �آذار/
مار�س ،ون�رش تقرير رئي�سي حول هذه ال�سيا�سات.

ال�ضمان االجتماعي

يف �ضوء احلاجة امللحة �إىل حت�سني ال�ضمان االجتماعي
ك�رشط لتحقيق التنمية االجتماعية ال�شاملة،
�ستعقد ال�شعبة يف �أيلول�/سبتمرب  2011اجتماع ًا
لفريق خرباء حول امل�ساعدة االجتماعية وال�ضمان
االجتماعي يف منطقة الإ�سكوا .و�سيحاول امل�شاركون
يف االجتماع حتديد خيارات لل�سيا�سات املعنية ب�إن�شاء
نظم لل�ضمان االجتماعي ميكن اال�ستفادة منها وتكون
ذات متويل م�ستدام .و�سيبحثون يف �إمكانية و�ضع
نهج �إقليمي لل�ضمان االجتماعي ميكن عر�ضه على
املنتدى العاملي الثالث لل�ضمان االجتماعي الذي
�سيعقد يف قطر يف عام .2013

النهو�ض بال�شباب

�ستوا�صل ال�شعبة يف عام � 2011إعطاء الأولوية لق�ضايا
ال�شباب من خالل خ�صهم مبجموعة متنوعة من
الأن�شطة كاجتماع لفريق خرباء يعقد يف �آذار/مار�س
حول و�ضع �سيا�سات وطنية لل�شباب ،ون�رش تقرير
رئي�سي عن مو�ضوع ا�ستبعاد ال�شباب يف املنطقة،
وتنفيذ م�رشوع �ضخم ميوله ح�ساب الأمم املتحدة

للتنمية ويهدف �إىل تعزيز القدرة الوطنية على �صياغة
�سيا�سات لل�شباب ،وذلك ا�ستجابة لربنامج العمل
العاملي لل�شباب ل�سنة  2000وما بعدها .و�ستتعاون
ال�شعبة مع منظمة العمل العربية على �إطالق مبادرة
�إقليمية لت�شغيل ال�شباب.

الهجرة الدولية

التح�ضريات جارية لتنظيم ور�شة عمل �أقاليمية حول
تعزيز احلوار لت�سخري الهجرة خلدمة التنمية يف �آ�سيا

وغربي �آ�سيا� ،ستعقد يف بريوت يف حزيران/يونيو
 2011بالتعاون مع اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لآ�سيا واملحيط الهادئ .و�ستعمل ور�شة العمل
هذه على زيادة فهم الق�ضايا املتعلقة ب�إدارة هجرة
اليد العاملة من منظور البلدين ِ
املر�سل وامل�ستقبِل،
وا�ستك�شاف اخليارات املمكنة يف �إطار ال�سيا�سات
لزيادة كل من الت�أثري الإيجابي الذي حتدثه الهجرة
الدولية يف جمال التنمية ،والفوائد التي تعود على
العاملني املهاجرين و�أ�رسهم وبلدانهم الأم.
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الربنامج الفرعي 3
التنمية والتكامل االقت�صادي

�شهدت

منطقة الإ�سكوا يف املا�ضي غري البعيد
مراحل من النمو الكبري نتجت عن اجتاه غري قابل
للدوام هو االرتفاع الكبري يف �أ�سعار النفط .فهذا النمو
مل ي�ؤد تلقائي ًا �إىل التنمية ،وال �إىل انخفا�ض م�ستويات
الفقر ،وال �إىل �إيجاد فر�ص عمل .ويف هذا املجال،
كان ل�شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة ر�ؤية جديدة
مفادها �أن االلتزام ب�سيا�سات االقت�صاد الكلي التقليدية
�سيحول مرحلة النمو احلالية �إىل مك�سب مرتبط ب�إطار
زمني حمدد ،متام ًا كما ح�صل خالل الطفرة النفطية يف
ال�سبعينات من القرن الع�رشين .فاملنطقة بحاجة �إىل
تغيري منوذج التنمية الذي تعتمده لإيجاد فر�ص عمل
والق�ضاء على الفقر .وي�شمل النمط اجلديد تطوير
القدرات الإنتاجية ب�شكل ي�سمح بزيادة العمالة املن ِتجة.
و�ستتطرق ال�شعبة يف هذا الإطار �إىل عدد من الق�ضايا
كالدور الأ�سا�سي للطلب املحلي (مع خف�ض االعتماد
على �صادرات ال�سلع ال�شديدة التقلب والرتكيز على
ا�ستخدام القدرة املتوفرة)؛ ودور �سيا�سة املناف�سة يف
التنويع والتنمية؛ وتنويع ال�صادرات لت�شمل املنتجات
ذات القيمة الأعلى؛ و�إعادة هيكلة االقت�صاد والإنتاج؛
وحتقيق التكامل الإقليمي؛ والتن�سيق بني ال�سيا�سة
النقدية و�سيا�سة القطاع املايل وال�سيا�سة ال�صناعية
لتعزيز اال�ستثمار؛ وا�ستك�شاف وت�شجيع ال�سبل الآيلة
�إىل تعزيز ال�صادرات التي تنتج عن التنمية بد ًال من
التنمية القائمة على الت�صدير؛ و�آثار الدميقراطية واملعرفة وامل�ساواة بني اجلن�سني على التنمية.
و�ستعتمد ال�شعبة لهذه الغاية ا�سرتاتيجية قائمة على ثالثة م�سارات تدمج �إدارة املعلومات بالبحث وحتليل
ال�سيا�سات والتحليل التجريبي ،و�ستدعمها بعمليات ر�صد وتقييم اقت�صادية على امل�ستويات الوطني والإقليمي
والعاملي .وال �شك �أن �إدارة املعلومات ب�شكل فعال �ست�ؤدي �إىل �إيجاد خيارات يف ال�سيا�سات ذات نوعية عالية ،و�إىل
انت�شار �أف�ضل املمار�سات وت�سهيل تنمية القدرات وبناء املعرفة من خالل االجتماعات وامل�شورة الفنية وبعثات
املوظفني� .أما عمليات البحث وحتليل ال�سيا�سات والتحليل التجريبي ف�سرتكز على الق�ضايا البنيوية والإمنائية
الطويلة الأمد بهدف حت�سني العمل التحليلي الذي ُيعترب العمود الفقري ملن�شورات الإ�سكوا الرئي�سية .ومن هذه
اجلهود �إجراء بحوث ا�ستباقية با�ستخدام تقنيات و�ضع النماذج والتوقعات لتزويد املنطقة مبعلومات حمدثة
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ب�صورة دورية عن التوقعات الوطنية والإقليمية؛ وو�ضع منهجيات اقت�صادية و�إح�صائية لتقدير ت�أثري ت�سهيل
التجارة وال�سيا�سة التجارية املتبعة على بلدان املنطقة؛ و�إطالق مبادرات لو�ضع مناذج كلية ت�ستند �إىل الأهداف
الإمنائية للألفية .و�ستجرى عمليات الر�صد والتقييم االقت�صادي ب�شكل متوا�صل وطني ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا لتحديد
ق�ضايا ال�سيا�سة العامة وحتليلها يف الوقت املنا�سب.
وتعي�ش منطقة الإ�سكوا اليوم مرحلة مف�صلية جتتاح خاللها احلركات االجتماعية العديد من البلدان الأع�ضاء
معلن ًة �أن الأوان �آن للتغيري .ولأن حكومات املنطقة و�سكانها مل ينجحوا يف ا�ستغالل الفر�ص ال�سابقة للقيام
ب�إ�صالحات �شاملة كان من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل �إحراز خطوات جبارة يف جمال التنمية ،عليهم �أن ي�ستفيدوا
اليوم من الو�ضع الراهن .فاالنتفا�ضات من جهة ،و�سل�سلة الأزمات االقت�صادية احلديثة من جهة �أخرى
ك�شفت نقاط �ضعف النماذج الإمنائية التي كانت معتمدة و�أدت �إىل الت�سا�ؤل عن �أكرث الطرق فعالية لإعادة
ت�صميم ال�سيا�سات وو�ضع الإطار الالزم لتلبية احتياجات كل �أفراد املجتمع على نحو كامل ،مبن فيهم
�أكرث الفئات حرمان ًا .وهذا هو الوقت املنا�سب لو�ضع نهج جديد للتنمية ،على �أن يكون نهج ًا �شام ًال ،يدمج
املجالني االقت�صادي واالجتماعي ،ويتميز بقوة امل�ؤ�س�سات وب�سيادة الدميقراطية ل�ضمان امل�شاركة على �أو�سع
نطاق ممكن يف عملية �صنع القرارات؛ و�أن يكون نهج ًا يخطط لتحقيق نتائج من منظور متعدد التخ�ص�صات،
مبزامنة ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية و�إحالل ديناميات جديدة يف ال�سيا�سة العامة و�أطر م�ؤ�س�سية
ال تتعار�ض مع التنمية كما يف املا�ضي ،بل تعمل بحزم على حتقيقها.

طارق علمي

مدير �شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة

ملحة عامة

تت�ضمن �شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة �أربعة
�أق�سام هي ق�سم النقل والتجارة ،وق�سم متويل
التنمية ،وق�سم التحليل االقت�صادي ،ووحدة الأهداف
الإمنائية للألفية .تعمل ال�شعبة من �أجل حت�سني
قدرات البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على و�ضع
وتنفيذ �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اقت�صادية ناجعة
لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام ،و�إيجاد فر�ص عمل،
وتخفيف حدة الفقر .وهي ت�سعى �إىل تعزيز التعاون
والتكامل على م�ستوى املنطقة ،مبا ي�سهل حركة
ال�سلع واخلدمات ور�ؤو�س املال عرب احلدود ملواجهة
التحديات االقت�صادية واالجتماعية التي تفر�ضها
العوملة .ولتحقيق هذا الهدف ،ال بد من زيادة معرفة
�أ�صحاب امل�صلحة يف املنطقة بالق�ضايا التي يجب
مراعاتها عند ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات االقت�صاد
الكلي وا�سرتاتيجياته لتحقيق النمو االقت�صادي
امل�ستدام ،و�إيجاد فر�ص عمل ،وتخفيف حدة الفقر،
�إجناز ًا للأهداف الإمنائية للألفية .ولذلك توفر
ال�شعبة للم�ستخدمني النهائيني يف املنطقة حتليالت
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متعمقة الجتاهات االقت�صاد الكلي وق�ضايا ال�سيا�سة
العامة املت�صلة بها ،من خالل �إجراء درا�سات ت�رشف
عليها فرق من اخلرباء؛ ون�رش النتائج املتعلقة
بق�ضايا االقت�صاد الكلي والتوقعات؛ و�إجراء حوار
مع �أ�صحاب امل�صلحة الإقليميني والوطنيني بغية
زيادة ت�أثريهم على �صانعي ال�سيا�سات يف البلدان
الأع�ضاء .وميكن القول باخت�صار �إن دور ال�شعبة
هو توجيه برنامج التنمية االقت�صادية والتكامل
الإقليمي؛ وت�شجيع البحث االقت�صادي بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية والعاملية؛ و�إجراء �أبحاث
ا�ستباقية لتعزيز �سمعة الإ�سكوا كمركز للفكر
والبحث؛ وتقدمي امل�شورة يف ال�سيا�سات بنا ًء على
�أبحاث �أ�صلية؛ وحتويل تو�صيات ال�سيا�سة العامة
الناجتة عن التحليل املعياري الذي تقوم به ال�شعبة �إىل
تنمية للقدرات وبرامج عمل؛ وحتديد �أبرز التحديات
التي تعرت�ض طريق التنمية يف املنطقة والق�ضايا
النا�شئة التي قد تتحول �إىل حتديات �أ�سا�سية تعيق
م�سارها.

الإجنازات يف عام 2010
م�سح التطورات االقت�صادية
واالجتماعية ملنطقة الإ�سكوا
2010 -2009

�شكل حجم الأزمة املالية العاملية وت�أثريها على االقت�صاد
العاملي ب�شكل عام ،وعلى منطقة الإ�سكوا ب�شكل خا�ص
مو�ضوع «م�سح التطورات االقت�صادية واالجتماعية
يف منطقة الإ�سكوا للفرتة  ،»2010-2009املطبوعة
الرئي�سية التي ت�صدرها الإ�سكوا يف كل عام .ووفق ًا
للم�سح ف�إن الأزمة املالية العاملية �أثرت على املنطقة
ب�شكل مبا�رش من خالل التجارة وتدفقات ر�ؤو�س املال،
وت�سللت �إىل اقت�صادات املنطقة عرب قنوات هامة هي
�ضعف �سيا�سات االقت�صاد الكلي املعتمدة ،وه�شا�شة
العالقة بني التجارة الإقليمية والتكامل املايل ،واالعتماد
الكبري على املوارد اخلارجية يف متويل التنمية يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وحلل امل�سح الو�ضع احلايل
بجميع تفا�صيله ،واقرتح على البلدان الأع�ضاء �أن
تطبق فور ًا عدد ًا من ا�سرتاتيجيات االقت�صاد الكلي
لتتمكن من اخلروج من الأزمة.

الأهداف الإمنائية للألفية

ات�سم �أداء املنطقة العربية بالتفاوت فيما يتعلق ب�إجناز
الأهداف الإمنائية للألفية حتى قبل وقوع الأزمة املالية
العاملية .وا�ستمرت ق�ضايا الأمن تهدد حتقيق هذه
الأهداف يف البلدان املت�رضرة من النزاعات مبا فيها
ال�سودان والعراق وفل�سطني .و�أبرز وثائق العام
 2010ذات ال�صلة بالأهداف الإمنائية للألفية هي
املطبوعة امل�شرتكة بني الأمم املتحدة وجامعة الدول
العربية التي حملت عنوان «التقرير العربي الثالث
حول الأهداف التنموية للألفية  2010و�آثار الأزمات
االقت�صادية العاملية على حتقيقها» .ا�ستعر�ض التقرير
ما �أحرزته املنطقة العربية من تقدم يف حتقيق الأهداف
الإمنائية للألفية بعد م�ضي ع�رش �سنوات على �إعالنها
خالل م�ؤمتر قمة الألفية عام  ،2000وقبل حلول موعد
حتقيقها املحدد يف عام  2015بخم�س �سنوات .هذا
التقرير الذي يندرج يف �إطار اجلهود العاملية الرامية
�إىل مواجهة حتدي الأهداف الإمنائية للألفية والذي

يوفر �رسد ًا حمدث ًا ومف�ص ًال للتقدم املحرز يف املنطقة
العربية ،ي�ؤكد �رضورة �أن تعمد حكومات البلدان
الأع�ضاء و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين �إىل ت�رسيع
وترية التقدم لو �أرادت حتقيق الأهداف املذكورة على
النحو املتوخى.

توافق �آراء مونتريي ب�ش�أن متويل
التنمية

وا�صلت ال�شعبة العمل على حت�سني قدرة البلدان
الأع�ضاء على تنفيذ ال�سيا�سات والتدابري التي �أو�صى
بها توافق �آراء مونتريي ب�ش�أن متويل التنمية ،الذي
مت اعتماده يف امل�ؤمتر الدويل لتمويل التنمية (مونتريي،
املك�سيك� 22-18 ،آذار/مار�س  )2002و�أعيد النظر
فيه يف م�ؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعني
با�ستعرا�ض تنفيذ توافق �آراء مونتريي (الدوحة29 ،
ت�رشين الثاين/نوفمرب  2 -كانون الأول/دي�سمرب
 .)2008وكان العمل الذي �أجنزته ال�شعبة يف عام
 2010امتداد ًا للتقدم املحرز يف فرتة ال�سنتني ال�سابقة،
وركز بوجه خا�ص على تو�صيتني من تو�صيات توافق
�آراء مونتريي هما تعبئة املوارد املالية املحلية للتنمية،
وتعبئة املوارد الدولية لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الذي
يحدث نتائج �إمنائية.
ويف �إطار �أن�شطة متابعة توافق �آراء مونتريي وم�ؤمتر
الدوحة ،عقدت الإ�سكوا بالتعاون مع حكومة دبي
م�ؤمتر دبي الدويل للأوقاف� :آليات مبتكرة لتمويل
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة (دبي17-16 ،
�شباط/فرباير  )2010مل�ساعدة �صناديق الأوقاف يف
املنطقة العربية على ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار يف
قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وحتديد الو�سيلة
املثلى للبدء بتمويل هذه امل�شاريع يف املنطقة .وعقدت
الإ�سكوا اجتماع فريق خرباء حول دور حتويالت
العاميلن يف متويل التنمية (بريوت� 29-28 ،أيلول/
منتدى
�سبتمرب  )2010الذي وفر للبلدان الأع�ضاء
ً
لتبادل اخلربات ،ودرا�سة ت�أثري حتويالت العاملني من
الناحية االقت�صادية على اال�ستهالك والعمل والفقر
والأداء االقت�صادي .ومت يف االجتماع اقرتاح �سبل
لتوجيه بع�ض الأموال الواردة ب�شكل حتويالت من
العاملني �إىل اال�ستثمار .و�أعدت الإ�سكوا ،بالتوازي
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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مع اجتماع فريق اخلرباء ،درا�سة حول التحديات
التي واجهت التقدم الذي حققته البلدان الأع�ضاء يف
متويل التنمية واخلطوات املقبلة التي �ستتخذها يف
هذا املجال .حللت هذه الدرا�سة ت�أثري الأزمة املالية
الأخرية على تعبئة املوارد املالية يف منطقة الإ�سكوا،
ور�أت �أن االنخفا�ض يف الطلب العاملي ويف �أ�سعار النفط
�أثر �سلب ًا على تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
والتجارة اخلارجية .ويف اخلتام� ،أو�صت الدرا�سة
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا باعتماد �سيا�سات منا�سبة
توجه اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش نحو القطاعات
املن ِتجة من اقت�صاداتها.

امل�ساعدة الفنية

نظمت الإ�سكوا يف �إطار امل�ساعدة الفنية التي تقدمها
�إىل البلدان الأع�ضاء يف جمال اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ور�شتي عمل وطنيتني حول التفاو�ض
على اتفاقات جتنب االزدواج ال�رضيبي (دم�شق،
� 28-22أيار/مايو  2010وع ّمان 23-19 ،كانون
الأول/دي�سمرب � .)2010ساهمت ور�شتا العمل يف
حت�سني مهارات  63م�س�ؤو ًال حكومي ًا من البلدين
امل�ضيفني يف جمايل التفاو�ض وفهم االتفاقات الثنائية
حول جتنب االزدواج ال�رضيبي .ويف �إطار م�رشوع
ح�ساب التنمية لتعزيز القدرات يف منطقة الإ�سكوا على
التفاو�ض ب�ش�أن �إبرام معاهدات ا�ستثمار ثنائية الذي
بد�أ يف حزيران/يونيو  2010وينفذ بال�رشاكة مع
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ،نظمت الإ�سكوا
ور�شتي تدريب وطنيتني حول التفاو�ض ب�ش�أن �إبرام
اتفاقات ا�ستثمار ثنائية (دم�شق� 5-1 ،آب�/أغ�سط�س
 2010وع ّمان 11-7 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب
� .)2010ساهمت ور�شتا التدريب يف حت�سني مهارات
التفاو�ض لدى  52م�س�ؤو ًال حكومي ًا من البلدين
امل�ضيفني من خالل عر�ض املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة
باتفاقات اال�ستثمار الثنائية وتعريف امل�شاركني
بالإطار القانوين والتنظيمي لعقد هذه االتفاقات
وت�سوية النزاعات .ومن الو�سائل التعليمية التي
اعتمدت لتقريب ال�صورة التمارين العملية ومتثيل
الأدوار .و�أ�شاد امل�شاركون واحلكومات بور�شات
العمل الأربع جلهتي نوعية املعلومات املقدمة و�صلتها
الوثيقة باملو�ضوع.
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التعاون بني الوكاالت

قدمت الإ�سكوا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي يف متوز/يوليو  2010بيانات عن تدفقات
املعونة املقدمة للتجارة لعام  2009لإدراجها يف تقريرها
ال�سنوي ذي ال�صلة .ووا�صلت ال�شعبة من جهتها
التعاون مع جلان الأمم املتحدة الإقليمية وال�صناديق
والوكاالت الأخرى ف�ساهمت يف �أيلول�/سبتمرب 2010
يف �إعداد املذكرة املفهومية مل�رشوع ح�ساب الأمم املتحدة
للتنمية حول ت�سهيل عملية �إدماج البلدان النامية ب�شكل
فعال يف االقت�صاد العاملي من خالل خطط املعونة املقدمة
للتجارة .تقود هذا امل�رشوع الكبري جلنة الأمم املتحدة
االقت�صادية لأفريقيا و�ست�شارك اللجان الإقليمية
اخلم�س يف تنفيذه.

الطريق �إىل الأمام

�ستبحث �شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة عام
 2011يف طبيعة ومدى عدم االرتباط بني الأبعاد
االقت�صادي وامل�ؤ�س�سي واالجتماعي للتنمية يف
منطقة الإ�سكوا ،من خالل �إعادة النظر يف ال�سيا�سات
االجتماعية واالقت�صادية ال�سابقة .و�ستقرتح ،بنا ًء
على هذا التحليل ،منوذج ًا �إمنائي ًا جديد ًا يوفق فيما
بني عمليات �صنع ال�سيا�سات يف خمتلف املجاالت.
وبينما يت�ضح متام ًا �أنه ال ميكن و�ضع منوذج واحد
منا�سب للجميع� ،سرتكز ال�شعبة يف بحوثها على
�إبراز العنا�رص احلا�سمة التي ال تتوقف مفاعيلها عند
ا�ستدامة العملية الإمنائية ومراعاتها للم�ساواة بني
اجلميع وح�سب� ،إمنا تولد �آثار ًا تدريجية �إيجابية على
التنمية الب�رشية وت�ؤدي �إىل �إجناز الأهداف الإمنائية
للألفية يف بلدان منطقة الإ�سكوا.

تقرير الأهداف الإمنائية للألفية لعام
2011

بنا ًء على النهج الآنف الذكر� ،سريكز تقرير الأهداف
الإمنائية للألفية لعام  2011على احللقات املفقودة
بني النمو االقت�صادي والتنمية الب�رشية يف حماولة
ملعرفة ملاذا مل حتدث حاالت النجاح املعدودة التي
حققتها البلدان العربية على �صعيد االقت�صاد الكلي
�سوى �آثار ال تذكر يف معاجلة عدم امل�ساواة ،وملاذا

و�شكليات اال�سترياد والت�صدير يف منطقة الإ�سكوا.
وقد ُو�ضعت هذه الأنظمة كو�سيلة فعالة لت�سهيل
�إجراءات التجارة العاملية من خالل ا�ستخدام نظام
�إلكرتوين متكامل ي�ستويف املعايري الدولية .وهي
تب�سط الإجراءات ،وت�سهل عملية التحقق من
ِّ
البيانات واملعلومات على جميع الأطراف العاملني يف
جمال التجارة الدولية ،وت�ساهم يف ت�رسيع عمليات
التخلي�ص اجلمركي .طُ بقت هذه الأنظمة يف العديد من
بلدان العامل و�أثبتت فعاليتها يف تعزيز ورفع كفاءة
الت�سهيالت التجارية .ومن �ش�أن اعتمادها يف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا �أن يعود بالفوائد نف�سها على
املنطقة ،لذلك �ستكون هذه الأنظمة حمور �أن�شطة بناء
القدرات التي �ستقوم بها ال�شعبة يف ال�سنة املقبلة.

ف�شلت يف توليد �أثر تدريجي �إيجابي على التنمية
الب�رشية �أو يف خف�ض م�ستويات الفقر ب�شكل ملحوظ،
بالرغم من خطط التك ّيف املعتمدة خالل العقدين
املا�ضيني .و�سي�ستند التقرير �إىل حتليل مف�صل
لوترية التقدم التي ينبغي �أن تعتمدها البلدان العربية
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية بحلول عام 2015
ليوجه م�ضمونه �إىل ال�سيا�سات فيحدد الأولويات
الأ�سا�سية امل�شرتكة بني القطاعات وذات الت�أثري
امل�ضاعف ويقرتح عدد ًا من التدابري على امل�ستويني
الوطني والإقليمي .و�سي�أتي التقرير يف وقت يقف
فيه العامل العربي عند منعطف حا�سم� ،إذ ي�شهد ن�شوء
نظم وقيادات و�آليات جديدة �أو عمليات �إ�صالح تطال
القدمي منها ،وهي مرحلة ينبغي �أن يكون فيها القادة
اجلدد وغري اجلدد م�ستعدين للإ�صغاء والتعاون
واال�ستجابة بحما�سة وحزم .ولأن ما يتبقى من عقد الأمم املتحدة للعمل من �أجل
املهلة التي تف�صلنا عن املوعد النهائي يف عام 0 15
اخلطر 2ال�سالمة على الطرق
ال يتجاوز �أربع �سنوات� ،سيدق التقرير ناقو�س
منذر ًا باقرتاب املوعد ،ويحدد املحركات الأ�سا�سية �أعلنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة الفرتة -2011
ويدعو �إىل اعتماد ال�سيا�سات الالزمة لت�رسيع وترية  2020عقد ًا للعمل من �أجل ال�سالمة على الطرق.
واملطلوب خالل هذا العقد هو بلوغ معدالت م�ستقرة
التقدم نحو �إجناز الأهداف الإمنائية للألفية.
لعدد الوفيات الناجتة عن حوادث املرور على الطرق
يف كافة �أنحاء العامل ومن ثم خف�ض هذه املعدالت،
تنامي دور الإغراق املايل والإدماج
من خالل زيادة الأن�شطة على امل�ستويات الوطنية
والإقليمية والعاملية .وتعترب الإ�صابات الناجمة عن
املايل يف التنمية
الإغراق املايل ق�ضية �إمنائية تعنى بتمويل الأفراد حوادث املرور على الطرق من �أهم م�شاكل ال�صحة
وامل�شاريع .والعوائق املرتبطة ب�ض�آلة الو�صول �إىل العامة ،و�سبب ًا رئي�سي ًا للوفاة وال�رضر اجل�سدي
التمويل ت�ضعف العالقة بني النمو والعمالة الر�سمية ،والإعاقة .وال تقت�رص نتائج هذه الإ�صابات على
مما يهدد التنمية االقت�صادية ال�شاملة .وال ميكن �إذ ًا ال�ضغوطات النف�سية واملالية الهائلة التي تتحملها
حتقيق الأهداف االجتماعية والإمنائية من دون حتقيق الأ�رس املت�أثرة� ،إمنا تهدد بعرقلة الإجنازات املحققة
الإغراق املايل والإدماج املايل .و�ستخ�ص ال�شعبة يف يف جمال التنمية االقت�صادية والب�رشية فتفر�ض عبئ ًا
ال�سنة املقبلة هذين املجالني باالهتمام ،فتقيم بنية املنطقة ثقي ًال على االقت�صادات الوطنية من خالل ت�أثريها
ّ
املالية من خالل حتليل �أمناط متويل امل�شاريع ال�صغرية املبا�رش على خدمات الرعاية ال�صحية و�إعادة الت�أهيل
واملتو�سطة وت�شجيع مناق�شة دور �صانعي ال�سيا�سات يف من جهة ،وتكاليفها غري املبا�رشة من جهة �أخرى.
وتفيد التقديرات �أن اخل�سائر العاملية الناجتة عن
تعزيز الإدماج املايل.
�إ�صابات حوادث املرور على الطرق تبلغ حالي ًا 518
مليار دوالر �أمريكي وتكلف احلكومات من � 1إىل 3
�أنظمة النافذة الواحدة
يف املائة من ناجتها القومي الإجمايل .و�إزاء هذه
�سرتكز �شعبة التنمية االقت�صادية والعوملة يف عام اخللفية من املعاناة ال�شخ�صية واالجتماعية واملالية
 2011بحوثها و�أعمالها يف جمال بناء القدرات على واالقت�صادية� ،ستقيم ال�شعبة حف ًال لإطالق عقد العمل
�إن�شاء �أنظمة النافذة الواحدة ملعاجلة �إجراءات من �أجل ال�سالمة على الطرق على امل�ستوى الإقليمي
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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يف بريوت ،يف � 17أيار/مايو  ،2011تعلن فيه خطة ومنظمات دولية �أخرى يف �إطار ال�رشاكة العاملية
لتنفيذ عقد العمل �أعدتها باال�شرتاك مع جلان الأمم لل�سالمة على الطرق.
املتحدة الإقليمية اخلم�س ،ومنظمة ال�صحة العاملية،
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الربنامج الفرعي 4
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لأغرا�ض التكامل الإقليمي

بلغ

االنت�شار الوا�سع حول العامل لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت م�ستوى مل ي�سبق له مثيل.
وملواكبة هذا التقدم ،و�ضعت الإ�سكوا �أولويتني على
ر�أ�س جدول �أعمالها هما ردم الفجوة الرقمية وبناء
جمتمع املعلومات .وحققت يف ال�سنوات الأخرية تقدم ًا
يف هذا املجال �شمل �إن�شاء بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة
الإ�سكوا وتوحيد الت�رشيعات اخلا�صة بالإنرتنت .غري
�أن هذا التقدم مل ينجح يف ردم الفجوة الرقمية التي
ال تزال وا�سعة ،وتظهر ب�شكل خا�ص يف �أكرث بلدان
املنطقة تقدم ًا كبلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ويف
�أقلها تقدم ًا ،ويف البلدان املت�رضرة من النزاعات.
وال �شك �أن ردم الفجوة الرقمية واال�ستفادة من فوائد
جمتمع املعلومات لهما �أهمية كبرية بالن�سبة �إىل البلدان
الأع�ضاء� ،إال �أن القطاعات ذات التقانة العالية ال تزدهر
�إذا تركت لتنفرد بها قوى ال�سوق ،ذلك �أن ازدهارها
يتطلب تهيئة بيئة ا�ستباقية م�ؤاتية ت�شمل �إطار ًا قانوني ًا
وتنظيمي ًا موثوق ًا ،و�ضمان الأمن املعلوماتي ،وثقة
احلكومات واملواطنني يف �إمكانية االعتماد على الف�ضاء
الإلكرتوين واخلدمات الإلكرتونية ويف �أمنها .ورغم �أن
التو�سع الذي حققته تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف ال�سنوات الأخرية باعتبارها قطاع ًا اقت�صادي ًا قائم ًا
بذاته قد جرى بوترية جيدة ،ما زال هذا القطاع يف
منطقة الإ�سكوا دون م�ستوى التقدم املطلوب ،وال �سيما �إذا ما قورن بقطاعات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف البلدان التي تنتمي بالفعل �إىل اقت�صاد املعرفة .وحتى عند تطبيق امل�شاريع املعنية بتحقيق اقت�صاد املعرفة يف
منطقة الإ�سكوا ،ال يزال دور القطاعني العام واخلا�ص يقت�رص على ا�ستهالك التكنولوجيا املتوفرة بد ًال من و�ضعها
وابتكارها .فاملنطقة حتتاج �إذ ًا �إىل حتقيق تقدم كبري لردم الفجوة الرقمية كخطوة �أوىل باجتاه حتويل موقفها
املعتاد من م�ستهلك �سلبي �إىل مبتكر فاعل.
ويعترب ا�ستخدام الآليات القائمة على البيانات يف �صنع ال�سيا�سات �أداة قوية يف �إحداث التغيري االجتماعي
واالقت�صادي .ولكن على �صانعي ال�سيا�سات التحقق من مناذج القيا�س امل�ستخدمة ومن توافر بيانات موثوقة
ميكن مقارنتها على ال�صعيد الدويل لكي يتمكنوا من التحديد بدقة � ّأي اال�سرتاتيجيات الإمنائية �ستكون الأكرث
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فعالية .فال بد من �أن تكون امل�ؤ�رشات املعيارية ذات �صلة بالظروف الوطنية وال�سياقات الثقافية على تنوعها
ل�ضمان �أعلى م�ستويات الفعالية.
وتوا�صل الإ�سكوا الإم�ساك بزمام املبادرة فيما يتعلق ب�أن�شطة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على امل�ستويني
الإقليمي والدويل .وقد �شمل عملها م�ؤخر ًا �إجراء درا�سات يف جمال الت�رشيعات اخلا�صة بالإنرتنت يف املنطقة
ت�ضمنت بلورة مناذج ت�رشيعية؛ وتطوير املحتوى الرقمي العربي؛ وقيا�س جمتمع املعلومات؛ وتقدمي امل�شورة
املهنية والدعم الفني للبلدان الأع�ضاء .و�أقامت �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �رشاكات لتطوير العديد
من �أن�شطتها ،و�شاركت يف عدد من منتديات اخلرباء على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ويف �إطار عملها يف جمال بناء القدرات ،ت�ساعد الإ�سكوا البلدان الأع�ضاء على و�ضع �سيا�سات وطنية فعالة لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .ويف هذا ال�صدد� ،شجعت الإ�سكوا هذه البلدان على �إن�شاء مرا�صد للعلم والتكنولوجيا
واالبتكار .وقد ا�ستفادت خم�سة بلدان �أع�ضاء حتى الآن هي الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية وقطر ولبنان
وم�رص ،من ور�شات عمل بناء القدرات ومن ن�شاطات حت�ضريية �أخرى نظمتها ال�شعبة مل�ساعدتها يف �إن�شاء املرا�صد
املذكورة وت�شغيلها و�إدارتها .والعمل جار على �إن�شاء مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا ،وال �سيما بعد توقيع عقد البلد
امل�ضيف مع الأردن متهيد ًا الفتتاح املركز يف ع ّمان يف العام املقبل.

يو�سف ن�صري

مدير �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

ملحة عامة

�أدى انت�شار التكنولوجيا واعتمادها على نطاق واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص ،رغبة منها
وا�سع يف العامل �إىل حتويل تكنولوجيات املعلومات يف تقييم ت�أثري ا�ستثمارها يف هذا املجال.
واالت�صاالت �إىل قوى دافعة للنمو االقت�صادي على
املدى الطويل ،قادرة على �إحداث التنمية االجتماعية وقد �أحدثت تكنولوجيا الهاتف النقال ثورة يف
واالقت�صادية يف املجتمعات والبلدان على حد �سواء� .إال االت�صاالت على م�ستوى العامل ،وهي الأ�رسع منو ًا
�أن للبلدان قدرات متفاوتة على التكيف مع التغريات يف تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت اليوم .ويتيح
يف التكنولوجيا واملعرفة ،والبلدان النامية بوجه العديد من الهواتف النقالة النفاذ �إىل الإنرتنت بف�ضل
خا�ص عر�ضة ب�شكل متزايد لتدين �إنتاجيتها وقدرتها معايري اجليلني الثالث والرابع من الهواتف النقالة
االقت�صادية نتيجة للفجوة الرقمية .و�إذ �أدركت و�شبكات التكنولوجيا .وانت�رش اعتماد تكنولوجيات
احلكومات العالقة الوثيقة بني اعتماد تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت يف منطقة الإ�سكوا على نحو
املعلومات واالت�صاالت والأداء االقت�صادي ،وا�صلت مطرد يف ال�سنوات الأخرية ،ومن غري املفاجئ �أن �أحد
اال�ستثمار بكثافة يف امل�شاريع واملبادرات الإمنائية الأهداف التي حددتها القمة العاملية ملجتمع املعلومات
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وهو �ضمان نفاذ �أكرث من ن�صف �سكان العامل �إىل
بهدف و�صول اجلميع �إىل هذه التكنولوجيات وتعميم تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت قد حتقق قبل
اال�ستفادة منها .ولأن العالقة بني تكنولوجيات موعده املحدد يف عام  2015ب�سنوات عدة.
املعلومات واالت�صاالت والتنمية لي�ست دوم ًا وا�ضحة
�أو را�سخة ،كرثت النداءات الدولية الداعية �إىل و�شهد العام  2010اختتام منتدى �إدارة الإنرتنت على
و�ضع معايري للمقارنة ور�صد التقدم ،والتي �أطلقتها ال�صعيد العاملي ،و�إطالق حوار عربي �إقليمي حول
احلكومات واملنظمات الدولية واجلهات املانحة ق�ضايا حوكمة الإنرتنت ،مع دعوة من �أ�صحاب امل�صلحة
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يف املنطقة �إىل �إن�شاء منتدى عربي لإدارة الإنرتنت� .أما
نقطة الرتكيز الرئي�سية يف هذا املجال يف منطقة الإ�سكوا
فهي تطبيق نظام �أ�سماء النطاقات العربية ،كجزء من
معايري �أ�سماء النطاقات املدولة .وبعد حتقيق ذلك،
ت�صبح الإنرتنت �أداة يف متناول جميع املجتمعات
الناطقة بالعربية وي�سهل عر�ض الهوية العربية والثقافة
العربية عليها.

الإجنازات يف عام 2010
نظام املعلومات الإح�صائية للإ�سكوا

�إمتام ًا لدور الإ�سكوا كم�ستودع رئي�سي للمعارف
للبلدان الأع�ضاء� ،أن�ش�أت نظام املعلومات الإح�صائية
للإ�سكوا وهو عبارة عن برجمية ثنائية اللغة (عربية/
�إنكليزية) ت�ستند �إىل قواعد بيانات يف تنظيم البيانات
وتخزينها وعر�ضها بطريقة موحدة .يت�ضمن هذا
النظام الذي ي�ستويف املعايري الإح�صائية الدولية قاعدة
بيانات �أ�سا�سية ميكن الو�صول �إليها من خالل حتميلها
على احلا�سوب ال�شخ�صي �أو من �أي جهاز مو�صول �إىل
الإنرتنت ) .(http://esis.escwa.org.lbوهو م�صمم
مل�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات والقرارات على اتخاذ
قرارات قائمة على معلومات و�أدلة يف الق�ضايا االجتماعية
واالقت�صادية .كما ي�سهم يف زيادة �إمكانية الو�صول �إىل
املعلومات وتبادلها بني الأجهزة الإح�صائية الوطنية
والإدارات احلكومية ووكاالت الأمم املتحدة ومنظمات
�أخرى يف املنطقة .و�أجرت ال�شعبة عملية حتديث كبرية
لهذا النظام يف عام  2010لت�ضمن ا�ستعداده ال�ستخدام
�أحدث التطورات التكنولوجية وا�ستجابته ب�شكل كامل
الحتياجات البلدان الأع�ضاء املتغرية .و�ستطلق يف
بداية عام � 2011سل�سلة من الور�شات التدريبية على
ا�ستخدام النظام املحدث.

قيا�س العلم والتكنولوجيا واالبتكار

ال تزال عملية جمع ور�صد امل�ؤ�رشات التي تر�سم
�صورة عن حالة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف منطقة
الإ�سكوا ت�شكل حتدي ًا كبري ًا .وجعلت ال�شعبة تعزيز
مرا�صد العلم والتكنولوجيا واالبتكار من �أولوياتها
كي ت�ساعد �صانعي القرارات وال�سيا�سات على �إجراء
حتليالت ا�سرتاتيجية م�ستنرية وتعبئة املوارد ب�شكل

فعال .ويف �إطار برنامج الإ�سكوا لبناء القدرات ،قدمت
يف عام  2010الدعم الفني لعدد من البلدان الأع�ضاء
لت�شجيعها على �إن�شاء مرا�صد العلم والتكنولوجيا
واالبتكار .وبعد ور�شة عمل بناء القدرات التي عقدت
يف اجلمهورية العربية ال�سورية يف عام  ،2009نظمت
ال�شعبة يف عام  2010ور�شات م�شابهة يف كل من الأردن
وقطر ولبنان وم�رص .وركزت ور�شات العمل على
التوعية ب�أهمية قيا�س العلم والتكنولوجيا واالبتكار،
ووفرت منتدى لأ�صحاب امل�صلحة وال�رشكاء ملناق�شة
الدرا�سات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي �أعدتها
الإ�سكوا م�سبق ًا ،و�شجعت البلدان الأع�ضاء على اعتماد
خطة عمل لإن�شاء مرا�صد وطنية للعلم والتكنولوجيا
واالبتكار و�إدارة عملياتها.

�شبكات املعرفة من خالل نقاط النفاذ
�إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للمجتمعات املحلية املحرومة

تكلل �إجناز م�رشوع �شبكات املعرفة من خالل نقاط
النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للمجتمعات
املحلية املحرومة بالنجاح يف عام  .2010وكان امل�رشوع
قد �أطلق يف عام  2006على امل�ستوى العاملي ونفذته
جلان الأمم املتحدة الإقليمية اخلم�س بقيادة الإ�سكوا،
بهدف زيادة فوائد نقاط النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف املجتمعات املحرومة �إىل �أق�صى درجة
ممكنة من خالل حتويل مراكز االت�صال املتوفرة يف
بلدان خمتارة �إىل مراكز �شبكية للمعرفة .و�أن�ش�أ
امل�رشوع بوابة ل�شبكات املعرفة ملنطقة الإ�سكوا تت�ضمن
معلومات تهم املجتمعات التي تخدمها .وحر�صت
�أن�شطة امل�رشوع على �أن ي�شارك امل�ستفيدون على نحو
كامل يف ال�شبكات و�أن يكت�سبوا ويتبادلوا املعرفة
الالزمة حلل م�شاكل التنمية يف جماالت العمالة والتعليم
وال�صحة وق�ضايا اجلن�سني .ومن �رشكاء امل�رشوع يف
�شقه املتعلق مبنطقة الإ�سكوا منظمات غري حكومية من
الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان ولبنان
وم�رص واليمن .و ُعقدت اجتماعات يف عام  2010يف كل
من اجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان ولبنان
وم�رص وكان على جدول �أعمالها هدفان� :إن�شاء جلنة
توجيهية ل�شبكة املعرفة ،وتعزيز قدرات مراكز املعرفة
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املتوفرة ل�ضمان ا�ستدامتها �إىل ما بعد االنتهاء من �إقليمي يهدف �إىل �إحلاق املنطقة العربية بركب احلوكمة
العاملية للإنرتنت ،مع جتديد والية املنتدى خلم�س
�إجناز امل�رشوع.
�سنوات �إ�ضافية.

حوكمة الإنرتنت

لاللتزامات البعيدة املدى وتدابري ال�سيا�سات املعربة
عن ر�ؤية وفهم م�شرتكَني حلوكمة الإنرتنت دور يف
حتويل التهديدات والتحديات املت�صلة بالإنرتنت �إىل
فر�ص للتنمية .و�أدت م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفني مبا فيهم الإ�سكوا وجامعة الدول العربية
وحكومات البلدان الأع�ضاء وممثلو القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين يف املنطقة �إىل و�ضع «خارطة الطريق
الإقليمية العربية حلوكمة الإنرتنت» التي ت�شكل �إطار ًا
�إ�سرتاتيجي ًا وا�ضح ًا يعالج ق�ضية حوكمة الإنرتنت من
منظور �إقليميُ .و�ضعت خارطة الطريق يف عام 2010
ومرت عملية عر�ضها على الر�أي العام و�أخذ �آرائه
مبراحل عدة ،من �ضمنها تنظيم منتدى �إلكرتوين لهذه
الغاية ،بالإ�ضافة �إىل االجتماع اخلام�س ملنتدى �إدارة
الإنرتنت (فيلنيو�س� 16 ،أيلول�/سبتمرب .)2010
وت�ستند هيكليتها �إىل مفهوم الإطار املنطقي ،فهي حتدد
�أهداف ًا و�إجنازات متوقعة يف كل من املجاالت التالية
ذات الأولوية :التمكني امل�ؤ�س�سي ،وموارد الإنرتنت
الأ�سا�سية ،والنفاذ ،والتنوع الثقايف واللغوي ،والأمن،
واالنفتاح.
وخالل االجتماع اخلام�س ملنتدى �إدارة الإنرتنت،
�شاركت الإ�سكوا مع جامعة الدول العربية يف تنظيم
اجتماع حول احلوار العربي ب�ش�أن حوكمة الإنرتنت،
�ألقي فيه ال�ضوء على اجلهود امل�شرتكة التي تبذلها
الإ�سكوا وجامعة الدول العربية يف جمال حوكمة
الإنرتنت وم�سائل النطاق العلوي ،ومت �إطالق حوار
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مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا

العمل جار على �إن�شاء مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا
بنا ًء على القرارات ال�صادرة عن الإ�سكوا يف دورتها
ال�ساد�سة والع�رشين يف �أيار/مايو  ،2010وعن جمل�س
الأمم املتحدة االقت�صادي واالجتماعي يف متوز/يوليو
 ،2010وبعد توقيع اتفاقية البلد امل�ضيف مع الأردن
يف كانون الأول/دي�سمرب  .2010وتق�ضي والية
املركز مب�ساعدة البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ومنظمات
القطاعني العام واخلا�ص يف املنطقة على اكت�ساب
الأدوات والقدرات الالزمة لت�رسيع التنمية االجتماعية
واالقت�صادية من �أجل حتقيق التكاف�ؤ التكنولوجي مع
�سائر الأمم واملناطق ،وامل�ساهمة يف حتويل اقت�صادات
البلدان الأع�ضاء �إىل اقت�صادات ت�ستند �إىل املعرفة
العلمية والتكنولوجية.
ومن �أن�شطة املركز �إجراء البحوث والتحليالت؛ وتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية؛ ون�رش املعلومات و�أف�ضل
املمار�سات؛ و�إن�شاء �رشاكات و�شبكات مع املنظمات
الإقليمية والدولية و�أبرز �أ�صحاب امل�صلحة؛ وتدريب
املوظفني الوطنيني مبن فيهم العلماء وحمللو ال�سيا�سات
العامة؛ وقيا�س م�ؤ�رشات �أداء قطاعي الإنتاج واخلدمات
يف نقل املعارف العلمية والتكنولوجية� .أما من الناحية
العملية ،ف�سي�سهل املركز التن�سيق والت�شبيك بني مراكز
التميز الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف عدد
من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا لإمتام �أن�شطة وموارد
�أخرى للتنمية االجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة.

و�سي�ست�ضيف املرك َز ويقدم له الدعم ك ٌّل من املجتمع حلو ًال لزيادة م�ساهمة القطاع يف التنمية االجتماعية
العلمي امللكي واملجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يف واالقت�صادية يف املنطقة .و�ستعر�ض درا�سات حالة من
الأردن ،و�سيكون جمهز ًا باملوظفني وجاهز ًا للعمل يف بلدان خمتارة من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا تتعلق
مب�ساهمة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
عام  2011بخطة عمل تت�ضمن �أن�شطة وبرامج عدة.
منو االقت�صاد الوطني ،وت�سلط ال�ضوء على منهجيات
وم�ؤ�رشات لقيا�س هذه امل�ساهمة.

الطريق �إىل الأمام
القمة العاملية ملجتمع املعلومات

�ستوا�صل ال�شعبة يف عام  2011متابعة نتائج القمة
العاملية ملجتمع املعلومات ،مع الرتكيز بوجه خا�ص
على توحيد تدابري جمتمع املعلومات من خالل تطبيق
النماذج .و�ستكمل الأن�شطة الهادفة �إىل تعزيز القطاع
وو�ضع معايري ملقارنته يف منطقة الإ�سكوا ،وتتابع العمل
على �إعداد بيئة م�ؤاتية لتطوير اخلدمات الإلكرتونية
العربية .و�ست�شهد املرحلة الثالثة من امل�رشوع الداعم
لت�سجيل �أ�سماء النطاقات العلوية باللغة العربية جهود ًا
�إ�ضافية من �أجل �إن�شاء �سجل «.عربي» و”.“.arab
�أما الن�شاط الوثائقي الرئي�سي للعام ف�سيكون �إ�صدار
«املالمح الإقليمية ملجتمع املعلومات يف غربي �آ�سيا
 »2011وهي املطبوعة الرئي�سية ال�صادرة ب�شكل منتظم
عن �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

توحيد عملية قيا�س جمتمع املعلومات
يف منطقة الإ�سكوا

يخطط ق�سم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف ال�شعبة لإجراء �سل�سلة من الأن�شطة
تخ�ص�ص
املرتبطة مبوا�ضيع معينة يف عام َّ ،2011
لتوحيد عملية قيا�س جمتمع املعلومات يف منطقة
الإ�سكوا� .سيق�ضي الن�شاط الأول ب�إ�صدار
مطبوعة حتمل عنوان «قيا�س جمتمع املعلومات:
نحو بناء منوذج قيا�س موحد ملنطقة الإ�سكوا»
وتركز على الأخطاء والثغرات الإح�صائية التي
ت�شوب مناذج القيا�س املعتمدة حالي ًا مع مراعاة
خ�صائ�ص منطقة الإ�سكوا واملنطقة العربية.
و�ستناقَ�ش النتائج التي تتو�صل �إليها الدرا�سة خالل
اجتماع لفريق خرباء حول توحيد قيا�س جمتمع
املعلومات يف منطقة الإ�سكوا ُيعقد يف بريوت ،يومي
تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات
 3و� 4أيار/مايو  .2011و�ستكلل هذه اجلهود
واالت�صاالت ملواجهة حتديات اقت�صاد بور�شة عمل لتدريب �أ�صحاب امل�صلحة يف املنطقة،
تكون مبثابة منتدى لنقل املعرفة ب�أحدث تقنيات
املعرفة
ومنهجيات القيا�س التي ناق�شتها املطبوعة واعتمدها
با�رشت الإ�سكوا يف عام  2010ب�إعداد درا�سة متعمقة اجتماع فريق اخلرباء.
حول تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ملواجهة حتديات اقت�صاد املعرفة� .ستن�رش
الدرا�سة تن�سيق الت�رشيعات اخلا�صة بالإنرتنت
يف عام  2 11و�ستت�ضمن حتلي ًال لو�ضع قطاع
تكنولوجيا 0املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة من على �صعيد املنطقة
وجه َتي نظر جمتمع الأعمال واحلكومة ،بغية حتديد �سرتكز �شعبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أن�سب اخليارات لتنميته .و�ست�ستعر�ض دور حكومات عملها يف عام  2011على تن�سيق الت�رشيعات اخلا�صة
البلدان الأع�ضاء يف تعزيز هذا القطاع وتقرتح مبادئ بالإنرتنت على �صعيد املنطقة العربية من خالل
توجيهية لت�رسيع تطوره كي يلبي احتياجات اقت�صاد تنفيذ م�رشوع ميوله ح�ساب التنمية حول تن�سيق
املعرفة النا�شئ يف املنطقة .و�سرتكز الدرا�سة ،من وجهة الت�رشيعات اخلا�صة بالإنرتنت على امل�ستوى الإقليمي
نظر جمتمع الأعمال ،على حتديد العوائق والتحديات لتعزيز جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية .يهدف
التي تعرت�ض طريق تطور قطاع اقت�صادي �إقليمي امل�رشوع �إىل حت�سني التكامل الإقليمي فيما بني
مرتبط بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتقرتح البلدان الأع�ضاء وتعزيز قدراتها على بناء قطاع قوي
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وم�ستدام لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من خالل ت�شمل �ستة من جماالت الت�رشيع اخلا�ص بالإنرتنت
�إن�شاء البنى الأ�سا�سية القانونية والتنظيمية املنا�سبة .هي حماية البيانات ال�شخ�صية ،واالت�صال الإلكرتوين،
و�ستعتمد الإ�سكوا جمموعة من التوجيهات التي والتوقيع الإلكرتوين واملعامالت الإلكرتونية،
والتجارة الإلكرتونية ،وحماية امل�ستهلك ،وامللكية
الفكرية ،وجرائم الإنرتنت .و�ستنظم هذه التوجيهات
الق�ضايا املتعلقة با�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين،
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
واخلدمات الإلكرتونية ،و�ستت�ضمن مناذج ت�رشيعية
�سهلة االعتماد والتنفيذ على ال�صعيد الوطني.
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الربنامج الفرعي 5
الإح�صاءات لو�ضع ال�سيا�سات املرتكزة على الأدلة

لعل

الوقت ت�أخر ملعرفة ما �إذا كان توقع حدوث
احلركات االجتماعية التي بد�أت تنت�رش يف املنطقة
العربية منذ �أواخر عام  2010ممكن ًا فيما لو كانت
عملية �صنع ال�سيا�سات �أكرث اطالع ًا .على كل حال،
حان الوقت اليوم ال�ستخال�ص الدرو�س للم�ستقبل.
وللإح�صاءات دور هام يف ر�سم �صورة �أكرث دقة
للو�ضع االجتماعي واالقت�صادي يف املجتمعات العربية
ولنوعية احلياة فيها .ويجب �أن توفر الإح�صاءات
الر�سمية املزيد من البيانات لي�س فقط بتواتر �أ�رسع
بل �أي�ض ًا مب�ستوى �أعلى من اجلودة .ف�صانعو
ال�سيا�سات بحاجة �إىل بيانات ف�صلية و�شهرية،
ومعلومات موثوقة عن البنية الدميغرافية ،وبيانات عن التعليم و�أ�سواق العمل .و�شعبة الإح�صاء م�س�ؤولة عن
م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على حت�سني تواتر امل�سوح وانتظامها ،وحت�سني نوعية البيانات و�إمكانية مقارنتها،
و�إبالغ �صانعي ال�سيا�سات بها ب�شكل جم ٍد.
ويدرك القادة ال�سيا�سيون واالقت�صاديون ما للمعلومات من قوة .وهم يلج�أون اليوم �إىل الإح�صاءات �أكرث من
�أي وقت م�ضى لدعم حججهم و�إثبات مطالبهم ،فتظهر الفوارق والفجوات يف البيانات املتوفرة .وتفتح موجة
الثورات االجتماعية يف املنطقة العربية الباب �أمام فر�ص جديدة للإح�صاءات الر�سمية .فقد �آن الأوان حل�شد الدعم
من �أجل تطوير الإح�صاءات و�إطارها امل�ؤ�س�سي والت�رشيعي .وال ميكن اال�ستفادة من الإح�صاءات �إال �إذا كانت غري
منحازة ،ودقيقة ،وذات �صلة باملو�ضوع الذي تتناوله ،ومتاحة يف الوقت املنا�سب ،وجمموعة ومف�رسة باال�ستناد
�إىل املبادئ العلمية دون غريها .والبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بحاجة �إىل منظمات �إح�صائية مركزية م�ستقلة ،تعمل
ب�شكل علمي �سليم ،وتتمتع بكامل ال�صالحيات ،فتن�سق عمليات جمع الإح�صاءات الوطنية و�إ�صدارها ون�رشها.
ويق�ضي دور �شعبة الإح�صاء يف الإ�سكوا مب�ساعدة البلدان الأع�ضاء على تطوير هذه الأطر امل�ؤ�س�سية والت�رشيعية.
ال يتم �إر�ساء الدميقراطية يف املجتمعات من دون حقوق الإن�سان التي ال ميكن نكرانها ،مبا فيها احلق يف احل�صول
على املعلومات ،وبالتايل ينبغي �إتاحة الإح�صاءات جلميع م�ستخدميها املحتملني� ،أي لكل مواطن .ويجب �أن تتاح
البيانات يف وقت واحد للجميع :الوزراء والباحثني وو�سائل الإعالم وال�سكان جميع ًا .ولطاملا توفرت لدينا الو�سائل
التكنولوجية لل�سماح للجميع بالنفاذ �إىل الإح�صاءات الر�سمية� .أما اليوم ،فيمكن اال�ستفادة من املناخ ال�سيا�سي
اجلديد ل�ضمان هذا النفاذ.
من هنا �أهمية التطوير والتح�سني امل�ستمرين للطرق واملمار�سات وال�سيا�سات املتعلقة ب�إ�صدار ون�رش �إح�صاءات
وم�ؤ�رشات اجتماعية واقت�صادية ذات جودة عالية ت�سهل مهمة �صانعي القرارات على ال�صعيدين الوطني
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والدويل واملجتمع املدين يف و�ضع ال�سيا�سات املرتكزة على الأدلة .ومن هذه الإح�صاءات وامل�ؤ�رشات :م�ؤ�رشات
االقت�صاد الكلي وامل�ؤ�رشات االجتماعية ،وم�ؤ�رشات حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،والبيانات امل�صنفة
ح�سب النوع االجتماعي وامل�ؤ�رشات التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني .ولطاملا �أدركت البلدان الأع�ضاء �أن
لدى الإ�سكوا القدرات الفنية على م�ساعدتها يف جمال الإح�صاءات .لكن التطورات التي �سي�شهدها الربيع
العربي �ستطرح مزيد ًا من التحديات و�ستتطلب من ال�شعبة موا�صلة التزامها بجهود تنمية قدراتها الفنية مبا
يعود بالفائدة على املنطقة كلها.

جوراج ريكان

مدير �شعبة الإح�صاء

ملحة عامة

ال�شعبة عدد ًا من البلدان الأع�ضاء هي الأردن والبحرين
واجلمهورية العربية ال�سورية والعراق وفل�سطني
ولبنان على و�ضع خارطة طريق يف جمال الإح�صاءات
االجتماعية لقيا�س الفقر وجماالت �أخرى ذات �صلة.
فهي �إذ ًا تعمل على حتقيق هدفيها املن�شودين فتحافظ
على م�ستوى عال من اخلربة يف عملها الفني ،وتقدم
دعم ًا قوي ًا ومركّز ًا للأجهزة الإح�صائية الوطنية يف
البلدان الأع�ضاء.

ل�شعبة الإح�صاء دور مزدوج .فهي م�س�ؤولة من جهة
عن توفري بيانات �إح�صائية لعمالئها داخل الإ�سكوا
دعم ًا للعمل الذي ت�ضطلع به الإ�سكوا ،ومن جهة
�أخرى عن م�ساعدة البلدان الأع�ضاء ،عرب الأجهزة
الإح�صائية الوطنية ،لبناء القدرات يف جمموعة من
املجاالت الإح�صائية ذات الأولوية .وهي ت�ؤدي �أي�ض ًا
دور جهة االت�صال الإقليمية ل�شعبة الإح�صاءات
يف الأمم املتحدة ومنظمات الأمم املتحدة الأخرى.
ولتحقيق هدفيَ تعزيز �أنظمة الإح�صاء الوطنية
وتوحيد الإح�صاءات الر�سمية يف املنطقة،
تن�سق الإجنازات يف عام 2010
ال�شعبة اجتماعات اللجنة الإح�صائية يف الإ�سكوا،
وتعقد اجتماعات لفرق اخلرباء ،وتنظم ور�شات عمل تن�سيق الأن�شطة الإح�صائية
وندوات لتنمية القدرات الإح�صائية.
لطاملا �أدركت الأمانة التنفيذية للإ�سكوا وغريها من
الوكاالت الدولية النا�شطة يف جمال الإح�صاءات
كان من �أبرز حتديات العام  2010يف جمال الإح�صاء �رضورة اعتماد نهج قائم على التن�سيق .فالتن�سيق
�إطالق جولة عام  ٢٠١١لربنامج املقارنات الدولية ي�ضمن انخفا�ض الفوارق يف البيانات التي تن�رشها
الهادف �إىل ح�ساب معادل القوة ال�رشائية؛ وتطوير منظمات فردية (�أو ُ�ش َعب الإ�سكوا املختلفة) وزيادة
التعاون الأقاليمي على قيا�س القطاع غري الر�سمي الفعالية من خالل جتنب االزدواجية يف العمل
والعمالة غري الر�سمية؛ وتعزيز عملية �إ�صدار الإح�صائي ،وتنمية القدرات الإح�صائية .واتخذت
�إح�صاءات التجارة الدولية يف الب�ضائع؛ وجمع الإ�سكوا يف هذا الإطار تدابري داخلية ل�ضمان قيام
�إح�صاءات عن التجارة الإلكرتونية .وركزت اجلهود �شعبة الإح�صاء بتن�سيق جميع الأن�شطة الإح�صائية.
الأخرى على دعم البلدان الأع�ضاء من خالل و�ضع ولدعم مثل هذا التن�سيق على ال�صعيد الإقليمي ،قررت
ا�سرتاتيجيات لت�سهيل االنتقال من �صيغة نظام �آلية التن�سيق الإقليمي يف ت�رشين الأول�/أكتوبر
احل�سابات القومية لعام � 2003إىل �صيغة عام 2008؛  2010ت�أليف فريق عامل يف جمال الإح�صاءات على
و�إعداد ا�سرتاتيجية تتما�شى مع خطة العمل الإقليمية م�ستوى امل�س�ؤولني عن املهام الإح�صائية يف املنظمات
لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي بغية �إن�شاء هيكلية امل�شاركة ،ودعت جهات فاعلة بارزة �أخرى يف جمال
حوكمة فعالة؛ وت�شجيع البلدان الأع�ضاء على اعتماد الإح�صاء يف املنطقة من غري الأع�ضاء يف �آلية التن�سيق
معايري دولية يف �إح�صاءات الطاقة والبيئة .و�ساعدت الإقليمي لالن�ضمام �إىل هذا الفريق.
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الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للإح�صاءات
الر�سمية يف منطقة الإ�سكوا

نوق�شت الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإح�صاءات الر�سمية يف
املنطقة التي و�ضعتها �شعبة الإح�صاء على نحو معمق
يف الدورة التا�سعة للجنة الإح�صائية (بريوت15-13 ،
ت�رشين الأول�/أكتوبر  .)2010مهد للنقا�ش وتاله
عد ٌد من امل�شاورات اخلطية التي �أ�سفرت عن حتديد
�أولويات العمل الإح�صائي يف الإ�سكوا وهي تنمية
القدرات الإح�صائية يف البلدان الأع�ضاء؛ والتعامل
مع البيانات مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على جودتها
واحلد من الفوارق؛ والتن�سيق على �صعيدي الإ�سكوا
واملنطقة .وقرر الأع�ضاء يف اللجنة الإح�صائية تنفيذ
هذه الأولويات من خالل �إن�شاء ثالث فرق دائمة تعنى
بالإح�صاءات االقت�صادية والإح�صاءات االجتماعية
والإح�صاءات ال�شاملة لعدة قطاعات ،وتتابع التطورات
الإح�صائية وت�سهل تبادل اخلربات.

الإح�صاءات االقت�صادية

من الأردن على �إعداد خارطة طريق وتنظيم �سل�سلة من
ور�شات العمل لبناء القدرات� ،شارك فيها� ،إىل جانب
دائرة الإح�صاءات العامة ،عدد من �أ�صحاب امل�صلحة
الذين ينتجون بيانات حول الفقر وي�ستخدمونها .وقد
�أدى هذا العمل �إىل �إن�شاء �شبكة وطنية من اخلرباء يف
قيا�س الفقر واملجاالت ذات ال�صلة ،ومن املتوقع �أن
يحقق ن�شاطها �آثار ًا �إيجابية تفوق ما كان متوقع ًا �أن
ينجزه امل�رشوع الأ�سا�سي.

الإح�صاءات البيئية

�أجنزت �شعبة الإح�صاء يف عام  2010م�رشوع ًا بتمويل
من ح�ساب التنمية حول الإح�صاءات واحل�سابات
البيئية .وقد عملت الإ�سكوا يف �إطاره على حت�سني
قدرات م�س�ؤويل البلدان الأع�ضاء على اعتماد املعايري
الدولية يف �إح�صاءات الطاقة والبيئة .و�سهلت الإ�سكوا
ا�ستعرا�ض هذه البلدان لدليل �إح�صاءات الطاقة
الذي ا�شرتكت يف جمعه منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ،والوكالة الدولية للطاقة ،واملكتب

�أجنز م�رشوعان بتمويل من ح�ساب التنمية يف جمال
الإح�صاءات االقت�صادية يف عام  ،2010واحد حول
التعاون الأقاليمي لقيا�س القطاع غري الر�سمي
والعمالة غري الر�سمية ،و�آخر حول تعزيز تطوير
�إح�صاءات التجارة الدولية يف الب�ضائع وجمع
�إح�صاءات التجارة الإلكرتونية يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا� .ساهم امل�رشوع الأول يف زيادة وعي
البلدان الأع�ضاء ب�أهمية �أخذ القطاع غري الر�سمي يف
االعتبار لتقدمي تقييم كامل ودقيق لإح�صاءات العمالة
يف احل�سابات القومية� .أما امل�رشوع الثاين ف�ساعد
البلدان الأع�ضاء يف حتديد وتنفيذ التدابري الالزمة
لو�ضع تقديرات دقيقة ملعامالت ال�سلع الدولية وفق ًا
للتعريفات والتو�صيات العاملية.

الإح�صاءات االجتماعية

�أن�ش�أت الإ�سكوا يف جمال الإح�صاءات االجتماعية
من�صب ًا م�ؤقت ًا خلبري �إقليمي يف الإح�صاءات االجتماعية
و�ساعدت دائرة الإح�صاءات العامة يف الأردن على �إن�شاء
�شعبة جديدة لقيا�س الفقر ،بالتعاون مع مكتب برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي .وتعاونت ال�شعبة مع خرباء

الإح�صائي للجماعات الأوروبية ،والذي ترجم �إىل اللغة
العربية .ووا�صلت الإ�سكوا يف عام  2010العمل على
تعزيز نظام املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة
الذي �سي�صبح معيار ًا دولي ًا يف عام  .2012ومل يتوقف
هذا العمل املتعمق عند حدود البلدان الأع�ضاء بل مت على
امل�ستوى الإقليمي الأو�سع فجرى عر�ض نظام املحا�سبة
البيئية واالقت�صادية املتكاملة يف جمال املياه على جمل�س
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010
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الوزراء العرب (القاهرة 26-24 ،كانون الثاين/يناير
 )2010بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

�إطالق جولة عام  ٢٠١١لربنامج
املقارنات الدولية

يندرج برنامج املقارنات الدولية يف �إطار اجلهود
العاملية الرامية �إىل و�ضع منهج ملقارنة ن�صيب الفرد
من الناجت املحلي الإجمايل ،والناجت املحلي الإجمايل
كام ًال (�أو جماميعه الفرعية) بالأرقام احلقيقية بني
البلدان ،لفهم االختالفات فيما بينها من حيث م�ستويات
املعي�شة ،وم�ستويات اال�ستثمار ،والنفقات احلكومية،
والقوة ال�رشائية للعمالت .ابتكر الربنامج معادل
القوة ال�رشائية كبديل عن «�سعر ال�رصف» .و�إذا ما
قورن معادل القوة ال�رشائية مع �أ�سعار ال�رصف بني
امل�صارف ،يتبني �أنه يلغي م�ضاربة الأ�سواق املالية
في�شكل بالتايل �أداة �أ�سا�سية للمقارنة الدولية يف
الدرا�سات االجتماعية واالقت�صادية املتعلقة بالأداء
االقت�صادي ونوعية احلياة .وي�ستند برنامج املقارنات
الدولية �إىل م�سوح الأ�سعار الوطنية� ،أما تن�سيقه فمن
مهمة وكاالت تنفيذية �إقليمية (تقوم الإ�سكوا مبهمة
التن�سيق يف غربي �آ�سيا) ،يف حني ي�ؤدي البنك الدويل دور
املن�سق العاملي .ولدى الإ�سكوا القدرة على التعامل مع
الق�ضايا املنهجية وق�ضايا بناء القدرات� ،إال �أنها تعتمد
على دعم اجلهات املانحة لهذا امل�رشوع املكلف ،وهو
دعم ُيلتم�س على �أ�سا�س �سنوي .وا�ستطاعت الإ�سكوا
�إجناز خطة عمل عام  2010بالرغم من النق�ص يف املوارد
اجلاهزة ،وجنحت يف ت�أمني التمويل لإطالق جولة عام
 2011لربنامج املقارنات الدولية.

ا�سرتاتيجية �إقليمية لنظام احل�سابات
القومية

بد�أت البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا االن�ضمام �إىل املبادرة
العاملية لالنتقال من �صيغتي عام  1968وعام 1993
لنظام احل�سابات القومية �إىل �صيغة عام  .2008ولأن
�صيغة عام  2008قائمة على الإح�صاءات الوطنية ،ال
بد من �أن تتوفر الإح�صاءات االقت�صادية واالجتماعية
الالزمة لتطبيق نظام احل�سابات القومية يف �إح�صاءات
البلدان الأع�ضاء الوطنية �أوالً .ويف خطوة �أوىل لتطبيق
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�صيغة عام  2008من نظام احل�سابات القومية ،على
جميع البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا االنطالق من
التطبيق الكامل ل�صيغة عام  .1993وبع�ض هذه
البلدان �أمت تطبيق �صيغة عام  1993و�أ�صبح جاهز ًا
لالنتقال �إىل �صيغة عام  2008يف امل�ستقبل القريب� ،أما
البع�ض الآخر فلم يطبقها ب�شكل كامل بعد لينتقل �إىل
ال�صيغة الأخرية .ونظر ًا �إىل هذا التفاوت الكبري بني
م�ستويات التطبيق احلالية ،من ال�رضوري �أن تقدم
الإ�سكوا لكل بلد من البلدان الأع�ضاء دعم ًا فردي ًا
م�صمم ًا خ�صي�ص ًا الحتياجاته .وكانت الإ�سكوا عقدت
اجتماعني بدعم من �شعبة الإح�صاءات يف الأمم املتحدة
ووزارة االقت�صاد الوطني يف ُعمان� ،أحدهما جلميع
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا (م�سقط� 26-23 ،أيار/
مايو  )2010والآخر لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي
(م�سقط� 27 ،أيار/مايو � ،)2010أديا �إىل و�ضع
ا�سرتاتيجية لإطالق خطة عمل �إقليمية ،و�إىل حتديد
البنية الإدارية للإ�رشاف على تنفيذها.

الطريق �إىل الأمام
تنمية القدرات والتعاون اال�سرتاتيجي
بني الأجهزة الإح�صائية الوطنية

توفر �شعبة الإح�صاء �أن�شطة تنمية القدرات ملن يطلبها
من البلدان الأع�ضاء ،وتركز على ت�سخري اخلربة
الفنية لدى موظفيها لتلبية االحتياجات الفعلية لهذه
البلدان .و�أدى �إمتام هذه الأن�شطة بنجاح �إىل نتائج
عدة فازداد الطلب على هذه اخلدمات كما ازدادت
عرو�ض ال�رشاكة التي قدمتها منظمات �أخرى نا�شطة
يف املجال الإح�صائي .غري �أن بناء القدرات الإح�صائية
ال ينح�رص بتنظيم حلقات التدريب االبتدائية ،ذلك �أن
الأجهزة الإح�صائية الوطنية يف البلدان الأع�ضاء تتميز
مب�ستوى عال من املهارات واملعارف والكفاءة� .أما ما
ينق�صها فهو �إعطاء الإح�صائيني الوطنيني يف املنطقة
فر�صة االطالع� ،سواء من بع�ضهم البع�ض �أو من خارج
بلدان املنطقة ،على الطرق املثلى لإعداد م�سوح حمددة،
وتكييف البنى التنظيمية ب�شكل ميكّنها من �إجناز
املهام الإح�صائية اجلديدة ،وبناء عالقات مع �صانعي
ال�سيا�سات ،وت�شجيع امل�رشعني على حتديد مهام
الإح�صاءات الوطنية ب�شكل وا�ضح وحمدث .وقامت

ال�شعبة بالفعل بت�سهيل تبادل التجارب بني البلدان
الأع�ضاء يف عدد من املجاالت املحددة كقيا�س القطاع
غري الر�سمي ،واحل�سابات القومية ،وتعدادات ال�سكان
وامل�ساكن ،وكلها ق�ضايا �أثبتت �أهميتها الكبرية.
وخططت ال�شعبة لتو�سيع هذه الأن�شطة كي ت�شمل
جماالت �إح�صائية �أخرى.
وتوا�صل الإ�سكوا تنظيم لقاءات جتمع بني �أع�ضاء
املجتمع الإح�صائي يف املنطقة بهدف حتديد مواقف
م�شرتكة ب�ش�أن جمموعة من الق�ضايا .و�ستعقد ال�شعبة
يف �شباط/فرباير  2011اجتماع ًا ا�ست�شاري ًا للفريق
العامل التابع للجنة الإح�صائية يف الإ�سكوا ملناق�شة بنود
جدول �أعمال اللجنة الإح�صائية يف الأمم املتحدة قبل
انعقاد دورتها ال�سنوية .و�ستتوافق البلدان الأع�ضاء
على اتخاذ مواقف م�شرتكة ت�ؤدي �إىل �إلقاء املزيد من
ال�ضوء على املنطقة يف اللجنة الإح�صائية يف الأمم املتحدة
وت�ضمن مراعاة املواقف الإقليمية يف اال�ستنتاجات التي
ت�صل �إليها هذه اللجنة.

العيوب والفجوات يف الإح�صاءات
الر�سمية

ال يزال حتليل �أن�شطة جمع البيانات التي تقوم بها
الإ�سكوا ي�شري �إىل �أن معدالت ا�ستجابة البلدان الأع�ضاء
مل تبلغ بعد امل�ستوى املطلوب يف هذا املجال ،بل �إن
البيانات التي توفرها ت�شوبها عيوب كثرية .ونظر ًا �إىل
�إمكانية ن�سب هذا النق�ص و�إن جزئي ًا �إىل العدد الكبري
من طلبات احل�صول على بيانات التي تقدمها املنظمات
الإقليمية والدولية �إىل البلدان الأع�ضاء ،اعتمدت
الإ�سكوا لتخفيف هذا العبء نهج ًا يت�ألف من �شقني:
ال�سعي �أو ًال �إىل �ضمان حت�سني تن�سيق طلبات البيانات
اخلا�صة بها ،ثم و�ضع �آلية تن�سيق ت�ساهم فيها جميع
املنظمات النا�شطة يف جمال الإح�صاء يف املنطقة العربية.
هذه الآلية ،املعروفة بفرقة العمل املعنية بالتن�سيق
الإح�صائي� ،ستحرتم واليات املنظمات الدولية وت�سعى
يف الوقت نف�سه �إىل �إيجاد �سبل جديدة لتح�سني التن�سيق
يف جمال الإح�صاء وت�سهيله .ومن املتوقع �أن حتدد
فرقة العمل يف اجتماعها الأول الذي �سيعقد يف بريوت،
يف � 30أيار/مايو � 2011أولويتها الرئي�سية يف تن�سيق
جمع البيانات وتبادلها من خالل قواعد بيانات موحدة.

من جهة �أخرى ،ميكن �أن ين�سب العجز يف القدرات
الإح�صائية على امل�ستوى الإقليمي جزئي ًا �إىل العجز يف
القدرات الإح�صائية على امل�ستوى الوطني .و�ستعد
�شعبة الإح�صاء يف عام  2011بالتعاون مع عدد من
�أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني والإقليميني تقرير ًا
بالفجوات و�أوجه الق�صور يف �إح�صاءات املنطقة،
بهدف احلد منها ب�شكل كبري .و�سيكمل التقرير
الدرا�سات التي ت�صدرها الإ�سكوا ب�شكل منتظم لتقييم
احتياجات البلدان الأع�ضاء يف جمال بناء القدرات
الإح�صائية .وعلى �ضوء هذا التقييم ،من املقرر �أن
تتعاون الإ�سكوا مع ر�ؤ�ساء الأجهزة الإح�صائية
الوطنية (الذين ي�ؤلفون اللجنة الإح�صائية يف
الإ�سكوا) على تر�شيد ما تقوم به من �أن�شطة لبناء
القدرات الإح�صائية ،مع �إعادة تركيز برنامج عملها
على املجاالت الرئي�سية ذات الأولوية.

تن�سيق الأن�شطة الإح�صائية يف املنطقة
العربية

�أن�شئت فرقة العمل املعنية بالتن�سيق الإح�صائي لو�ضع
الأ�س�س لنهج تعاوين بني وكاالت الأمم املتحدة و�رشكاء
�إقليميني وعامليني �آخرين يف �إ�صدار �إح�صاءات حول
البلدان العربية .ويق�ضي هدفها البعيد الأمد بتمكني
املنظمات الدولية من جمع البيانات ب�شكل من�سق بنا ًء
على ا�ستبيانات م�شرتكة جتمع وفق ًا جلدول زمني حمدد
ومن�شور ،ويتاح الت�شارك فيها من خالل قواعد بيانات
موحدة ميكن النفاذ �إليها من خالل بوابة �إلكرتونية
للبيانات الإقليمية .ونظر ًا �إىل �أن هذا الهدف ينطوي
على عدد من التفا�صيل ،ال ميكن حتقيقه �إال من خالل
العمل املنهجي على عدد من املجاالت ذات الأولوية التي
يتم اختيارها كل عام.
وال يعني ذلك ح�رص تركيز التعاون الإقليمي بجمع
البيانات وتبادلها .ف�إ�صدار البيانات اجليدة لي�س
ممكن ًا من دون معاجلة الق�ضايا املنهجية والتنظيمية
يف البلدان الأع�ضاء .والوكاالت التي تقوم بالأن�شطة
الإح�صائية يف املنطقة م�س�ؤولة هي الأخرى عن بناء
القدرات الإح�صائية وتطويرها ،من خالل رفع م�ستوى
املهارات وحت�سني املعارف ،وحتديث الأنظمة امل�ؤ�س�سية
والقواعد التنظيمية والأطر القانونية.
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

|

51

ن�رش البيانات الإح�صائية

تعد �شعبة الإح�صاء كل عام ع�رش مطبوعات �إح�صائية
تتوزع بني التقارير الرئي�سية واملل�صقات الكبرية
والكتيبات .ومع تغري جمهور القراء على مر ال�سنني،
تغريت التوقعات �أي�ض ًا .فالقراء وم�ستخدمو البيانات
اليوم يتوقعون ت�سلمها يف الوقت املنا�سب ،والنفاذ
�إليها فور ًا عرب الإنرتنت ،وفر�صة �إعادة ا�ستخدامها.
ولال�ستجابة لهذه االحتياجات املتغرية ،اعتمدت ال�شعبة
الن�رش الإلكرتوين للبيانات .فالن�سخ الإلكرتونية
للمطبوعات املعهودة متوفرة على موقع الإ�سكوا على
الإنرتنت ،و�سوف ت�صدر جمموعة جديدة من املن�شورات
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املطبوعة معززة بر�سوم بيانية وخرائط وحتليالت .ويف
مرحلة الحقة� ،ست�صبح قاعدة بيانات نظام املعلومات
الإح�صائية للإ�سكوا الأداة الرئي�سية لن�رش البيانات.
و�سي�ساهم ذلك يف حت�سني خدمة م�ستخدمي البيانات
ويف تر�شيد ا�ستخدام املوارد املخ�ص�صة حالي ًا لعملية
الإعداد الطويلة واملكلفة للمن�شورات املطبوعة.
وتع ّد قاعدة بيانات نظام املعلومات الإح�صائية
للإ�سكوا حالي ًا م�ستودع ًا للإح�صاءات املتعلقة بالبيئة
واملياه والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
والعمل جار حالي ًا على املراجعة الأخرية للبيانات
املتعلقة بال�سكان واحل�سابات القومية ومالية احلكومة
لتعديلها قبل �إدراجها يف قاعدة البيانات ،و�سوف يركز
الحق ًا على الأ�سعار وامل�ؤ�رشات ال�صناعية والتجارة
الدولية� .أما قواعد البيانات املخت�صة بال�شباب والنوع
االجتماعي والأهداف الإمنائية للألفية فتتوفر حالي ًا يف
نظام خمتلف لقواعد البيانات ،لكنها �ستنقل �إىل نظام
املعلومات الإح�صائية للإ�سكوا لي�صبح �أداة �شاملة
لن�رش البيانات.

الربنامج الفرعي 6
النهو�ض باملر�أة

�شهدت

© UN Photo/Rick Bajornas

منطقة الإ�سكوا خالل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية تق ّدما ملحوظ ًا يف جماالت عديدة
تتعلق ب�صحة املر�أة وتعليمها .فقد ارتفعت معدالت
العمر املتوقع للمر�أة وتراجعت معدالت اخل�صوبة
ووفيات الأمهات يف مرحلة النفا�س من جهة وقابلها،
من جهة �أخرى ،ارتفاع ملحوظ يف معدالت الإملام
بالقراءة والكتابة لدى الإناث ويف معدالت التحاق
و�سجل
الن�ساء والفتيات بجميع مراحل الدرا�سة.
ّ
م�ؤ�رش تكاف�ؤ اجلن�سني ،الذي ُي�ستخدم لقيا�س معدل
ح�صول الفتيات على التعليم ن�سبة �إىل ال�صبيان،
ارتفاع ًا يف جميع م�ستويات التعليم يف معظم البلدان
الأع�ضاء .كذلك ن�شطت املنطقة يف الإ�صالحات
الت�رشيعية حيث ُع ّدلت جمموعة من القوانني التي
و�س ّنت ت�رشيعات جديدة حلمايتها وتعزيز م�شاركتها يف احلياة العامة.
تنطوي على متييز �ضد املر�أة ُ
ولكن منطقة الإ�سكوا ما زالت ،رغم ما حققته من �إجنازات ،من بني املناطق ذات املعدالت الأدنى يف العامل من
ّ
حيث م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية .ففي درا�سة �صدرت حديث ًا عن الإ�سكوا وتناولت،
من منظور �إح�صائي ،التقدم املحرز باجتاه بلوغ الأهداف الإمنائية للألفية يف املنطقة العربية ،ورد �أن
 22يف املائة فقط من الن�ساء العربيات ي�شاركن حالي ًا يف القوى العاملة .ويف «التقرير العربي الثالث حول
الأهداف التنموية للألفية  2010و�آثار الأزمات االقت�صادية العاملية على حتقيقها» ،امل�شرتك بني الأمم
املتحدة وجامعة الدول العربية ،جاء �أن ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملانات الوطنية يف املنطقة مل تتخطّ 10
يف املائة حتى �شباط/فرباير  .2010كذلك تنت�رش حاالت العنف �ض ّد املر�أة يف املنطقة ،وخا�صة يف البلدان
املت�أثرة بالنزاعات .وهناك عوامل �أخرى حتول دون حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة اقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا ،وهي عوامل �إما هيكلية بطبيعتها �أو مرتبطة بالتقاليد وال�صور النمطية لدور املر�أة يف املجتمع.
ولأن التمييز الذي تواجهه املر�أة قائم على ال�صعد القانونية والهيكلية وال�سلوكية ،يتطلب الق�ضاء عليه
اعتماد نهج �شامل لتمكني املر�أة يف جميع املجاالت .ومن هذا املنطلق ،يجب �أن ت�سلك الأن�شطة التي تهدف
�إىل دعم وا�ضعي ال�سيا�سات يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني والنهو�ض باملر�أة يف اجتاهات ثالثة فتتناول:
(�أ) العمل املعياري� ،أي �إعداد الدرا�سات التحليلية وقواعد البيانات املو ّزعة بح�سب النوع االجتماعي والتي
تركّز على الفجوة بني اجلن�سني يف قطاعات خمتلفة فت�ساعد وا�ضعي ال�سيا�سات يف �صياغة �سيا�سات ترتكز
على الأدلة؛ (ب) �أن�شطة بناء القدرات الهادفة �إىل �صقل مهارات وا�ضعي ال�سيا�سات وتدريبهم على �سبل
�إدماج منظور النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات واخلطط والربامج الوطنية ،وعلى الت�شجيع على تطبيق ال�صكوك
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الدولية؛ (ج) �أن�شطة الدعوة والتوعية الهادفة �إىل حتقيق هدف وا�ضح يق�ضي بتغيري املمار�سات الثقافية
وال�صور النمطية ال�سلبية ال�سائدة يف املنطقة والتي حت ّد دور املر�أة وم�ساهمتها يف املجتمع.
وقد اعتمد مركز املر�أة يف الإ�سكوا هذا النهج ال�شامل الذي يهدف �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ودعم حقوق
املر�أة يف املجاالت ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية والثقافية عند م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على �سد الفجوات
وجتاوز التحديات .فالأن�شطة املعيارية التي ي�ضطلع بها املركز تت�ضمن �إعداد درا�سات حتليلية تتناول ق�ضايا
وتتوجه بعناية نحو وا�ضعي ال�سيا�سات؛ وتقدمي خدمات ا�ست�شارية حول �صياغة
رئي�سية تتعلق بالنوع االجتماعي
ّ
�سيا�سات وخطط عمل تراعي ق�ضايا اجلن�سني وتهدف �إىل متكني املر�أة؛ واال�ضطالع ب�أن�شطة التعاون الفني التي
تهدف �إىل توعية البلدان الأع�ضاء مبا ينبغي �أن ت�ضطلع به من م�س�ؤوليات مبوجب ال�صكوك الدولية ،كاتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ومنهاج عمل بيجني والأهداف الإمنائية للألفية وقرار جمل�س الأمن
رقم  1325ب�ش�أن املر�أة ،ال�سالم والأمن .كذلك ينظّ م املركز �أن�شطة لبناء القدرات خم�ص�صة للربملانيني والق�ضاة
وغريهم من اجلهات املعنية ،وتتناول �سبل اال�ستفادة من تعديل الت�رشيعات لتمكني املر�أة والق�ضاء على التمييز
�ضدها .وي�ضطلع املركز ب�أن�شطة تهدف �إىل التوعية بحقوق املر�أة عن طريق تنظيم حمالت واجتماعات و�إعداد
موجهة �إىل الأو�ساط الإعالمية واملنظمات ال�شعبية.
مواد ّ
هذا النهج الثالثي االجتاهات �أ ّدى �إىل حت�سني القدرات امل�ؤ�س�سية للآليات الوطنية املعنية باملر�أة ،ون�رش املعلومات
ب�ش�أن ق�ضايا النوع االجتماعي ب�شكل منتظم ،وو�ضع �أدوات خا�صة ب�أن�شطة الدعوة ومنهجيات خا�صة بالبحوث،
وتنظيم دورات تدريبية تهدف �إىل حت�سني املعارف واملهارات .كذلك يعقد املركز بانتظام حلقات جتمع الآليات
الوطنية املعنية باملر�أة يف منطقة الإ�سكوا لتبادل املعرفة واخلربات مع غريها من الآليات يف �سائر مناطق العامل.
ويوا�صل املركز تعاونه الوثيق مع املنظمات ال�رشيكة يف املنطقة ،مبا فيها جامعة الدول العربية ومنظمة املر�أة
العربية ،ومع منظمات �أخرى تابعة للأمم املتحدة يف املنطقة وخارجها ،وذلك بغية تعزيز �أثر الدعم الإمنائي
املخ�ص�ص للنهو�ض باملر�أة.

نبيل �أبو درغم

م�س�ؤول بالإنابة ،مركز املر�أة يف الإ�سكوا

ملحة عامة

� ّإن دعم البلدان الأع�ضاء يف جهودها الرامية �إىل متكني
املر�أة و�إدماج مراعاة النوع االجتماعي يف جميع
الأن�شطة املقررة هو الهدف الرئي�سي الذي ي�سعى
مركز املر�أة يف الإ�سكوا �إىل حتقيقه .ففي هذا االجتاه
وا�صل املركز تركيز اهتمامه يف عام  2010على ت�شجيع
البلدان الأع�ضاء على اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها مبوجب
ال�صكوك الدولية كاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة و�إعالن ومنهاج عمل بيجني؛ و�إدماج
منظور مراعاة النوع االجتماعي يف الآليات املعتمدة
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف منطقة الإ�سكوا؛
والت�شجيع على تعميم منظور مراعاة النوع االجتماعي
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على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الإقليمية؛ وتقدمي الدعم للن�ساء
اللواتي يعانني من العنف الأ�رسي والن�ساء املنخرطات
يف الأن�شطة الهادفة �إىل التخفيف من �آثار النزاعات
وحلها ويف عمليات بناء ال�سالم .وكانت الن�ساء اللواتي
يعانني من العنف الأ�رسي واللواتي يع�شن حاالت النزاع
حتديد ًا يف طليعة اهتمامات املركز طوال العام .فقد نظّ م
املركز ،بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املر�أة التي �أن�شئت م�ؤخر ًا ،اجتماعات
�ض ّمت ممثلني عن الآليات الوطنية املعنية باملر�أة وعن
املنظمات غري احلكومية ملناق�شة ال�سبل الف�ضلى ملعاجلة
ق�ضية العنف الأ�رسي .وهذه الق�ضية نالت �أي�ض ًا

تعزيز املهارات الفنية

ق�سطها من االهتمام يف منا�سبة اليوم العاملي حلقوق
الإن�سان يف كانون الأول/دي�سمرب  2010حيث نوق�شت
�إن البلدان التي �صادقت على اتفاقية الق�ضاء على جميع
�ضمن طاولة حوار يف بيت الأمم املتحدة يف بريوت
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة مطالَبة ب�إعداد تقارير دورية
تناولت النزاعات التي تعي�شها املنطقة.
لرفعها �إىل اللجنة املعنية باتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .وبهدف ت�سهيل �صياغة هذه
الإجنازات يف عام 2010
التقارير ،نظّ مت الإ�سكوا ور�شة لبناء قدرات الأع�ضاء
التقدم املحرز باجتاه التطبيق الكامل يف الآليات الوطنية املعنية باملر�أة (بريوت29-28 ،
ني�سان�/أبريل  ،)2010ت�ضمنت حت�سني مهاراتهم
التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
الفنية يف �صياغة تقارير تتما�شى مع املبادئ التوجيهية
التمييز �ضد املر�أة
التي و�ضعتها اللجنة املعنية باتفاقية الق�ضاء على
�صادقت معظم البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على اتفاقية جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .كما �أتاح االجتماع
ولكن للم�شاركني فر�صة لتبادل اخلربات واحللول فيما يتعلق
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أةّ ،
بع�ضها كان له حتفظات على عدد من مواد االتفاقية .بعملية �إعداد التقارير.
ويف �إطار اجلهود التي تبذلها الإ�سكوا لت�شجيع
جميع البلدان الأع�ضاء على تطبيق االتفاقية من دون التقدم املحرز �إقليمي ًا باجتاه حتقيق
حتفظات ،وا�صل املركز �سعيه �إىل توفري
القدرات الأهداف الإمنائية للألفية
الفنية الالزمة على م�ستوى الهيئات الت�رشيعية ل�سحب
تلك التحفظات .فنظّ م لهذه الغاية ور�شة عمل �إقليمية ظل �إدراج منظور مراعاة النوع االجتماعي يف التقارير
للربملانات العربية تناولت تطبيق اتفاقية الق�ضاء على التي تتناول الأهداف الإمنائية للألفية ويف ال�سبل
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والق�ضاء على العنف املعتمدة لتحقيق هذه الأهداف من �أبرز اهتمامات
�ض ّد املر�أة ،وذلك بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل مركز املر�أة يف الإ�سكوا لعام  .2010ولتقييم التقدم
واملجل�س النيابي يف اجلمهورية اللبنانية وبرنامج الأمم الذي �أحرزته املنطقة من هذا املنظور� ،أ�صدر املركز
املتحدة الإمنائي (من خالل مبادرة التنمية الربملانية تقرير ًا عن التقدم املحرز يف حتقيق الأهداف الإمنائية
يف الدول العربية ،وهي مبادرة م�شرتكة بني الربنامج للألفية يف منطقة الإ�سكوا من منظور النوع االجتماعي،
العاملي لدعم الربملانات وبرنامج �إدارة احلكم يف الدول �أكد �أن ق�ضايا النوع االجتماعي م�شمولة يف العديد من
العربية) (بريوت 29-27 ،متوز/يوليو  .)2010الأهداف الإمنائية للألفية .وقد ت�ض ّمن التقرير عدد ًا
وقد ح�رضها برملانيون من منطقة الإ�سكوا واالحتاد من التو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة وذلك مل�ساعدة
الأوروبي ،وخرباء �إقليميون ودوليون ،وم ّدعون �صانعي القرارات يف معاجلة ق�ضايا النوع االجتماعي
عامون من �إ�سبانيا وخرباء يف �ش�ؤون املر�أة من �أمريكا املرتبطة بتطبيق الأهداف الإمنائية للألفية.
الالتينية .فتبادل املجتمعون التجارب الناجحة
واملمار�سات الف�ضلى يف �سن الت�رشيعات حلماية
الن�ساء تعميم مراعاة النوع االجتماعي
من العنف الأ�رسي .وبف�ضل هذه الأن�شطة
واجلهود لإر�ساء �أ�س�س الإدارة ال�سليمة
التي بذلتها منظمات �أخرى تابعة للأمم املتحدة� ،صادق
حتى اليوم  13بلد ًا من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف �إطار التعاون اجلاري بني مركز املر�أة يف الإ�سكوا
على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد والوزارات والآليات الوطنية املعنية باملر�أة يف املنطقة،
املر�أة ،وي�سعى العديد من هذه البلدان حالي ًا �إىل �سحب نظّ م املركز يف عام  2010جمموعة من الأن�شطة الهادفة
حتفظاته على بع�ض مواد االتفاقية .وقد ُ�سجل تقدم يف �إىل توعية البلدان الأع�ضاء ب�أهمية تعميم مراعاة النوع
هذا املجال حيث �سحب الأردن حتفظاته على املادة  15االجتماعي ك�أداة لإر�ساء �أ�س�س الإدارة ال�سليمة وتعزيز
امل�ساواة والعدالة االجتماعية .كما نظّ م املركز ور�شة
والكويت على املادة  7وم�رص على املادة .9
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عمل (بريوت� 5-3 ،آب�/أغ�سط�س � )2010أتيحت
خاللها للموفدين واخلرباء من وزارات العمل والآليات
الوطنية املعنية باملر�أة يف البحرين واجلمهورية العربية
ال�سورية وال�سودان وفل�سطني والكويت ولبنان فر�صة
امل�شاركة يف عدد من جل�سات التدريب العملي .و�شملت
موا�ضيع الور�شة ال�سبل املالئمة لتقييم مراعاة النوع
االجتماعي ،مع الرتكيز على كيفية تقييم م�ؤ�س�سة ما من
منظور مراعاة النوع االجتماعي يف �سيا�ساتها الداخلية،
وهيكليتها ،وهرمها التنظيمي ،وتدابري و�إجراءات
العمل ،ومتثيل الرجال والن�ساء ،وثقافة امل�ؤ�س�سة،
وو�سائل الت�شبيك النظامية وغري النظامية التي يعتمدها
النا�س للتوا�صل فيما بينهم.

الذكرى العا�رشة ل�صدور القرار 1325
عن جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة

�سلطت االحتفاالت بالذكرى العا�رشة ل�صدور القرار
 1325عن جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة ال�ضوء على
الو�ضع اخلا�ص للمر�أة التي تعي�ش يف ظل النزاعات.
فهذا القرار الذي �صدر يف  31ت�رشين الأول�/أكتوبر
� ،2000شدد على دور املر�أة يف ت�سوية النزاعات وبناء
وحث الدول الأع�ضاء على تقدمي احلماية
ال�سالم،
ّ
املالئمة للن�ساء والفتيات يف ظل النزاعات .واحتفلت
الإ�سكوا بهذه الذكرى بتنظيم ور�شة عمل لبناء قدرات
الآليات الوطنية املعنية باملر�أة على و�ضع برامج عمل
وطنية لتنفيذ القرار  ،1325و�إ�صدار درا�سة حول �سبل
تعزيز دور املر�أة يف ت�سوية النزاعات وبناء ال�سالم،
وعقد حلقة نقا�ش مبنا�سبة �إطالق الدرا�سة .وقد
ت�ضمنت الدرا�سة ملحة عامة عن النزاعات يف املنطقة،
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مع الرتكيز على الت�أثري الهدام للنزاعات امل�سلحة
واحلروب على حياة الن�ساء والفتيات ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سات حالة مف�صلة لثالثة بلدان (العراق وفل�سطني
ولبنان) وحتليل مع ّمق ل�سبل تطبيق ال�صكوك القانونية
الدولية التي تهدف �إىل حماية الن�ساء والفتيات يف ظ ّل
النزاعات امل�سلحة واحلروب .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
موجهة �إىل املجتمع املدين واحلكومات
ع�رش تو�صيات ّ
واملنظمات الدولية حول حتقيق اال�ستفادة املثلى من هذه
ال�صكوك ،وال �سيما منها القرار .1325

الطريق �إىل الأمام
و�ضع مركز املر�أة يف الإ�سكوا

اعرتاف ًا ب�أهمية اجلهود التي تبذلها الإ�سكوا لتمكني
املر�أة عن طريق بناء قدرات الآليات الوطنية املعنية
باملر�أة للنهو�ض بها و�إدماج ق�ضايا املر�أة يف ال�سيا�سات
الوطنية وتطبيق االتفاقيات والقرارات الدولية ،اعتمدت
الإ�سكوا يف دورتها ال�ساد�سة والع�رشين القرار 293
(د )26-الذي دعت فيه البلدان الأع�ضاء �إىل دعم مركز
املر�أة مبوارد ب�رشية �إ�ضافية لرفعه �إىل م�ستوى �شعبة
بهدف م�ضاعفة جهوده يف م�ساعدة البلدان الأع�ضاء يف
جمال متكني املر�أة.

�إعداد اال�سرتاتيجيات املراعية للنوع
االجتماعي

عقب انعقاد اجتماع فريق اخلرباء حول تعميم مراعاة
النوع االجتماعي يف وزارات العمل والآليات الوطنية
املعنية باملر�أة يف �آب�/أغ�سط�س  ،2010با�رش امل�شاركون
�إجراء تقييم لواقع مراعاة النوع االجتماعي داخل
وزارات العمل كل يف بلده لتقدميه �إىل الإ�سكوا متهيد ًا
لور�شة عمل للمتابعة على م�ستوى اخلرباء تتناول تعميم
مراعاة النوع االجتماعي يف خطط وبرامج وزارات
العمل يف بلدان خمتارة �أع�ضاء يف الإ�سكوا ومن املقرر
عقدها يف �آذار/مار�س  .2011و�سرتكّز النقا�شات على
ال�سبل الكفيلة بتحويل اال�سرتاتيجيات التي مت و�ضعها
عقب اجتماع فريق اخلرباء ثم جرى تطويرها عقب
ور�شة العمل التي عقدت على م�ستوى اخلرباء �إىل خطط
عمل وا�ضحة وواقعية.

املنطقة م�ؤخر ًا على النهو�ض باملر�أة ،وتق ّدم تو�صيات
حمالت �إعالمية لدعم حقوق املر�أة
حول ال�سبل التي ت�ستطيع من خاللها حكومات البلدان
واعرتاف ًا ب�أهمية دور الإعالم يف الت�شجيع على �إدراج
الأع�ضاء احلد من الأ�رضار التي يحتمل �أن تلحق باملر�أة
حقوق املر�أة يف برامج العمل الوطنية� ،سيعقد مركز املر�أة
التغيات ويف الوقت نف�سه �ضمان ا�ستفادة
يف الإ�سكوا اجتماع فريق خرباء حول اال�سرتاتيجيات على �أثر هذه رّ
املر�أة من التغريات على النحو الأمثل.
واحلمالت الإعالمية الهادفة �إىل تعزيز متكني املر�أة يف
منطقة الإ�سكوا ،يف بريوت ،يف الفرتة من � 21إىل
 26مر�صد املر�أة يف املنطقة العربية
حزيران/يونيو  .2011و�سيناق�ش امل�شاركون �سبل
تنفيذ اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية للفرتة يعمل مركز املر�أة يف الإ�سكوا ،بالتعاون مع البنك
 2015-2009التي و�ضعتها منظمة املر�أة العربية ،الإ�سالمي للتنمية وم�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�رشية
و�سي�ستفيدون من املنتدى الذي يتيحه االجتماع لتبادل امل�ستدامة ،على �إن�شاء مر�صد للمر�أة يف املنطقة العربية
التجارب يف �إطالق احلمالت الإعالمية يف املنطقة لدعم يف عام  .2012ويهدف هذا امل�رشوع ،الذي ُينفذ عم ًال
بتو�صية �صادرة عن جلنة املر�أة يف دورتها الرابعة
حقوق املر�أة وامل�ساواة بينها وبني الرجل.
(بريوت 23-21 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر � ،)2009إىل
تقييم و�ضع املر�أة يف املنطقة وتزويد �صانعي القرار
واقع املر�أة العربية
بالأدوات املالئمة ل�صنع ال�سيا�سات املرتكزة على الأدلة.
ي�صدر مركز املر�أة يف الإ�سكوا مطبوعة رئي�سية عن و�ضع و�سي�شمل �إن�شاء قاعدة بيانات م�صنفة ح�سب النوع
املر�أة العربية مرة كل �سنتني ،و�سرتكز هذه املطبوعة االجتماعي حول و�ضع املر�أة االقت�صادي واالجتماعي
يف عام  2011على ق�ضية بالغة الأهمية يف هذا املجال والقانوين والثقايف ،ودلي ًال م�صمم ًا خ�صي�ص ًا للمنطقة
وهي متكني املر�أة يف العمل ال�سيا�سي .و�ستتناول هذه العربية لقيا�س التق ّدم املحرز يف حتقيق امل�ساواة بني
التغيات ال�سيا�سية التي �شهدتها اجلن�سني ومتكني املر�أة.
الدرا�سة �أوجه ت�أثري رّ
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الربنامج الفرعي 7
تخفيف �أثر النزاعات على التنمية

لطاملا

© ISM

تعرثت جهود التنمية يف منطقة الإ�سكوا،
ومنها حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،ب�سبب
انعدام اال�ستقرار وا�ستمرار النزاعات وما ينجم عن
ذلك من تداعيات .وعادة ما ينعدم اال�ستقرار نتيجة
تفاعل جمموعة من العوامل االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والبيئية القدمية وامل�ستج ّدة .فخالل الفرتة
املمتدة بني عامي  1980و ،2009جتاوز ارتفاع عدد
ال�سكان يف املنطقة العربية ال�ضعف ،وبلغ �أ�ش ّده يف
املناطق احل�رضية .وبفعل الزيادة يف النفقات الع�سكرية،
�أ�صبحت منطقة ال�رشق الأو�سط �أكرث مناطق العامل
ت�ضم �سبع ًا من احلكومات الع�رش الأكرث �إنفاق ًا على الت�سلح يف العامل .ويعاين العديد من البلدان
ت�سلّح ًا وهي اليوم ّ
الأع�ضاء يف الإ�سكوا من عمليات النزوح الناجمة عن النزاعات والتوترات الطائفية ،كما ي�ستمر االحتالل الإ�رسائيلي
لفل�سطني ،مبا فيها القد�س ال�رشقية ،يف تعميق املعاناة االقت�صادية واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني .كذلك ف�إن املنطقة
يف و�ضع غري م�ؤات من حيث الإنتاج الزراعي ب�سبب ندرة موارد املياه العذبة واجلفاف وارتفاع حدة املخاطر الناجمة
ي املناخ .وت�ؤدي الأزمات الطويلة الأمد �إىل ا�ستنزاف الإمكانات وزيادة �ضعف ال�سكان وتقوي�ض القدرات
عن تغ ّ
امل�ؤ�س�سية ،وكل ذلك ي�ؤدي بدوره �إىل الت�أثري �سلب ًا على الأمن الغذائي وعلى �أولويات �إمنائية �أخرى.

ويركّز ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات على بناء قدرات البلدان الأع�ضاء ،ال �سيما تلك املت�أثرة بالنزاعات ،على
حتقيق التنمية ،وذلك ملعاجلة تداعيات الق�ضايا العاملية النا�شئة وتطبيق �سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�آليات لبناء
ال�سالم موجهة نحو �إقامة الهياكل الكفيلة بدرء النزاعات �أو معاجلة م�صادرها املحتملة ،والتخفيف بذلك من
ت�أثريها على التنمية ومعاجلة �آثارها اجلانبية على م�ستوى املنطقة .ويف هذا االجتاه� ،سعى ق�سم الق�ضايا النا�شئة
والنزاعات �إىل بناء قدرات م�ستدامة يف وزارة الرتبية العراقية لتح�سني نوعية التعليم والتعلّم عن طريق الرتكيز
على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .وت�ساهم الربامج التي ي�ضعها الق�سم يف تعزيز قدرات البلدان
الأع�ضاء على حت�سني اخلدمات ومنع حدوث النزاعات وحتقيق امل�صاحلة وال�سالم .وهي ت�ساعد البلدان الأع�ضاء،
مبا توفره للم�س�ؤولني يف كل �أنحاء املنطقة من مناذج ناجحة للحكم ال�سليم واملمار�سات الف�ضلى ،على �إحراز تقدم
نحو حتقيق الأهداف الإمنائية املتفق عليها دولي ًا.
ويف عام  ،2010ركّز ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات براجمه و�أن�شطته على املجاالت التالية :التوعية والدعوة
ب�ش�أن معاجلة الأ�سباب اجلذرية للنزاعات واالحتالل مع الرتكيز على تداعياتها الإقليمية؛ والتنمية امل�ؤ�س�سية
والب�رشية بهدف حتديث م�ؤ�س�سات الدولة بتطبيق ممار�سات احلكم ال�سليم واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج
الإمنائية التي تهدف �إىل معاجلة �آثار النزاعات والأزمات و�إىل التخفيف منها؛ وتعزيز تنمية املجتمعات املحلية
بهدف متكينها من مواجهة م�ضاعفات النزاعات ومراحل ما بعد النزاعات ،وذلك ا�ستكما ًال للمبادرات الهادفة
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�إىل �إر�ساء �أ�س�س احلكم ال�سليم .واعرتاف ًا باجلهود التي يبذلها الق�سم ،اعتمدت الإ�سكوا يف دورتها ال�ساد�سة
والع�رشين القرار ( 292د )26-القا�ضي برفع ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات �إىل م�ستوى �شعبة و�إن�شاء جلنة
تعب عن �أهمية العمل الذي يقوم به
حكومية معنية بالق�ضايا النا�شئة والتنمية يف ظل النزاعات .فهذه اخلطوة رّ
الق�سم والطبيعة الطارئة للق�ضايا التي يعاجلها.
و�سيوا�صل ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات بعد رفعه �إىل م�ستوى �شعبة تعاونه الوثيق مع البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،ومنظومة الأمم املتحدة (ال �سيما الأفرقة القطرية العاملة يف البلدان املت�أثرة بالنزاعات) ،وجامعة الدول
العربية ،ومنظمات �أخرى �إقليمية ومتعددة الأطراف ،ومنظمات املجتمع املدين لو�ضع تو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات
تراعي ظروف النزاع وتدعم جهود الإنعا�ش وبناء ال�سالم يف املنطقة .و�سيتمثل الدعم املقدم �إىل البلدان الأع�ضاء
يف تنظيم البعثات اال�ست�شارية وحتليل الأو�ضاع امليدانية و�إجراء الأبحاث املكتبية والدرا�سات املتعمقة للأ�سباب
اجلذرية للنزاعات وتداعياتها على التنمية وما تولده من �آثار جانبية .و�ستعمل ال�شعبة امل�ستحدثة على و�ضع
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�آليات لتعزيز التكامل الإقليمي بغية احلد من التوترات ومنع حدوث النزاعات �أو
التخفيف من ت�أثرياتها وت�سهيل حتقيق الأهداف الإمنائية الوطنية.

يو�سف �شعيتاين وفيتو �إينتيني

م�س�ؤوالن بالإنابة ،ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات

ملحة عامة

ت�سبب انعدام اال�ستقرار وا�ستمرار النزاعات يف ال�رشق
الأو�سط على مدى العقدين املا�ضيني بتك ّبد املنطقة ما
قيمته نحو  12تريليون دوالر �أمريكي من الفر�ص
ال�ضائعة لتحقيق النمو والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
فهذه النزاعات التي تفاقمت بفعل التحديات القائمة
على امل�ستويني الداخلي والعاملي ،وما ينتج عنها من
تداعيات ،مبا يف ذلك الأعداد الكبرية من النازحني
بحث ًا عن ملج�أ يقيهم من اال�ضطرابات الدائرة،
ما زالت تعوق �إىل حد كبري اال�ستفادة مما متلكه املنطقة
من �إمكانات لتحقيق التنمية .وفر�ضت الزيادة يف �أعداد
ال�سكان ،ال �سيما يف املناطق احل�رضية� ،ضغط ًا هائ ًال
على البنية التحتية وعلى قدرة احلكومات على تقدمي
اخلدمات الأ�سا�سية .وال تزال الإنتاجية الزراعية
متدنية يف بلدان عديدة ،خا�صة يف ال�سودان الذي ميلك
م�ساحات من الأرا�ضي غري امل�ستغلة هي الأو�سع بني
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وتعترب االجتاهات
ي املناخ وندرة
الدميغرافية وت�ضخم �أعداد ال�شباب وتغ ّ
املياه والأزمة الغذائية من الظواهر التي قد تت�سبب يف
زعزعة اال�ستقرار االجتماعي وحتى يف اندالع حرب.
ويف حماولة ل�سد الفجوات على م�ستوى تقدمي اخلدمات
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الأ�سا�سية ،ن�ش�أت �شبكات غري ر�سمية ،ولكن بع�ضها
وقع يف �شباك الت�سيي�س ،وهذا الواقع بدوره ينطوي
على �إمكانية تهديد التما�سك واال�ستقرار على ال�صعيد
االجتماعي �أو حتى �إعادة �إحياء النزاعات.
ويف ظل هذه الظروف ،ي�ضع ق�سم الق�ضايا النا�شئة
والنزاعات بنية مل�شاريعه ت�سمح بفهم الأ�سباب
الأ�سا�سية لهذه امل�شاكل ودعم البلدان الأع�ضاء يف
�إيجاد حلول لها .فهو ي�سعى ،من خالل توثيق ظروف
ال�سكان الذين يعي�شون يف ظل االحتالل �أو يف املناطق
املت�أثرة بالنزاعات احلديثة �أو اجلارية ،والتوعية
بهذه الظروف� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا
الإقليمية التي ت�ستدعي ت�ضافر جهود الأ�رسة الدولية
يف الأمم املتحدة من �أجل حلها .وقد �سعى الق�سم �إىل
متكني البلدان الأع�ضاء من ا�سرتجاع فر�ص النمو
االجتماعي واالقت�صادي من خالل جمموعة من
الأن�شطة ت�ض ّمنت درا�سة حول الرابط بني النزاعات
وانعدام الأمن الغذائي �شكلت �أ�سا�س ًا للتو�صيات
ب�ش�أن ال�سيا�سات يف جمال دعم الأمن الغذائي الوطني
التي و�ضعها الق�سم يف عام 2010؛ وزيارة درا�سية

ت�أثري النزاعات والتوترات ال�سيا�سية
على التنمية االجتماعية واالقت�صادية

�إىل �إيطاليا مل�س�ؤولني عراقيني �سمحت لهم باالطالع
على ما حققته احلكومة من مناذج وممار�سات ناجحة؛
وجهود ًا لدعم امل�ؤ�س�سات الرتبوية واحلكومية يف بناء
قدراتها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،عر�ض ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات على الإ�سكوا يف
�ساهمت يف �إيجاد حلول عملية ال�ستغالل امل�ؤهالت دورتها ال�ساد�سة والع�رشين يف عام  2010ورقة بعنوان
«تداعيات النزاعات والتوترات ال�سيا�سية على التنمية
واخلربات املحلية ب�شكل �أف�ضل.
االجتماعية واالقت�صادية يف منطقة الإ�سكوا»� ،ش ّدد فيها
على �أن البلدان الواقعة حتت وط�أة النزاعات وانعدام
الإجنازات يف عام 2010
اال�ستقرار يف منطقة الإ�سكوا تتكبد خ�سائر يف ر�أ�س املال
االنعكا�سات االجتماعية واالقت�صادية االقت�صادي والب�رشي �أكرب من تلك التي تتكبدها البلدان
التي تعي�ش حاالت مماثلة يف مناطق �أخرى .و�أكد الق�سم
لالحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني
يف هذه الورقة على �رضورة وجود م�ؤ�س�سات عامة فعالة
�أع ّدت الإ�سكوا يف عام  2010التقرير ال�سنوي عن وقادرة ،لأن مثل هذه امل�ؤ�س�سات ت�ساهم �إىل حد كبري
«االنعكا�سات االقت�صادية واالجتماعية لالحتالل يف الت�صدي بنجاح للتحديات على امل�ستويني الوطني
الإ�رسائيلي على الأحوال املعي�شية لل�شعب الفل�سطيني والإقليمي .ولذلك ،يجب �إدراج دعم قدرات امل�ؤ�س�سات
يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س العامة (كما هو مبني يف الربامج املعرو�ضة تالي ًا) �ضمن
ال�رشقية ،ولل�سكان العرب يف اجلوالن ال�سوري املحتل» �أبرز الأولويات الإمنائية.
الذي يعر�ضه الأمني العام على املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي واجلمعية العامة .وقد �أكد
التقرير �فيهاأن م�رشوع �إدخال تكنولوجيا املعلومات
ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني ،مبا
القد�س ال�رشقية ،يزيد معاناة ال�شعب الفل�سطيني واالت�صاالت يف النظام الرتبوي
االقت�صادية واالجتماعية .فقد ورد يف التقرير �أن العراقي
العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية بني �شباط/فرباير
 2009و�شباط/فرباير  2010ت�سببت مبقتل 85
فل�سطيني ًا و�إ�صابة  845بجروح .ونتجت معظم
الإ�صابات عن الغارات اجلوية الإ�رسائيلية على
قطاع غزة .وت�سبب بناء اجلدار الفا�صل ،الذي �أجنز
بن�سبة  58يف املائة يف �شباط/فرباير  2010والعمل
جا ٍر على بناء  10يف املائة منه ،بتقييد احلركة .وما
زال الفل�سطينيون املقيمون يف قطاع غزة يعانون من
احل�صار الإ�رسائيلي الذي مينع دخول �سلع عديدة،
بينما يتوا�صل بناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية،
ٍ
وذلك يف
انتهاك وا�ضح لأحكام القوانني الإن�سانية مبا بهدف بناء قدرات م�ستدامة يف وزارة الرتبية العراقية
يف ذلك املادة  55من �أنظمة الهاي واملادة  49من اتفاقية كفيلة بتح�سني نوعية التعليم والتعلم ،وبغية تعزيز �إملام
جنيف الرابعة .واختتم التقرير بالت�أكيد على �أن الواقع العاملني يف الوزارة والأ�ساتذة والطالب بتكنولوجيا
ما زال �أبعد ما يكون عن تطبيق قرار اجلمعية العامة املعلومات واالت�صاالت ومهاراتهم يف هذا املجال ،توىل
( 185/64الذي يعيد الت�أكيد على حقوق الفل�سطينيني ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات م�رشوع �إدخال
غري القابلة للت�رصف) وقرار املجل�س االقت�صادي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف النظام الرتبوي
واالجتماعي ( 34/2009الذي يدعو �إىل رفع القيود العراقي (بتمويل من ال�صندوق اال�ستئماين للعراق
القا�سية).
التابع ملجموعة الأمم املتحدة الإمنائية) بامل�شاركة مع
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منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ووزارات
يف بغداد ومنطقة كرد�ستان) .وقد جنح امل�رشوع يف
رفع القدرات امل�ؤ�س�سية للوزارة �إىل م�ستوى ي�سمح
لها بت�صميم جمموعة من موارد التعليم الإلكرتوين
وتطويرها وتوزيعها� ،إىل جانب برنامج للتطوير املهني
مل�ساعدة الأ�ساتذة على ا�ستخدامها على نحو فعال.
و�أن�شئ يف بغداد مركز لتكنولوجيا املعلومات
املدربون العاملون يف مركز
واالت�صاالت تدرب فيه ِّ
التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وح�صلوا على �شهادة يف منهاج الرخ�صة الدولية لقيادة
احلا�سوب ورزم �إلكرتونية �أخرى .و�أن�شئت خم�سة
مراكز تدريب يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
حمافظات بغداد والب�رصة و�إربيل واملو�صل والنجف،
حيث تابع الأ�ساتذة درو�س ًا تدريبية على املواد نف�سها.
ويف ك ٍّل من املحافظات اخلم�س� ،أعيد ترميم وجتهيز
مدر�ستني رائدتني ،واحدة للفتيات و�أخرى للفتيان،
لكي تتوليا �إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�إىل املناهج الدرا�سية يف �إطار تنفيذ امل�رشوع يف
مدار�س العراق .كذلك ُ�ش ّيد خمترب نقال للتدريب يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (العربة
الإلكرتونية) و ّمت جتهيزه وت�شغيله ال�ستعماله يف التنقل
�إىل املجتمعات املحلية النائية وتوفري درو�س تدريبية
وتدريب الأ�ساتذة على منهاج الرخ�صة الدولية لقيادة
احلا�سوب ورزم �إلكرتونية �أخرى .و�صنعت �أي�ض ًا
ع�رش عربات للحوا�سيب املحمولة ،ونظمت ور�شتا
عمل تدريبيتان لبناء قدرات وزارة الرتبية يف جمال
ت�صميم مراكز تدريبية جديدة و�إن�شائها ،ويف و�ضع
البنية التحتية املادية واللوج�ستية لل�شبكات املحلية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و�صيانتها.

الالمركزية واحلاكمية املحلية يف العراق

بهدف حت�سني كفاءة �آليات العمل والتن�سيق وحر�ص ًا
على �ضمان امل�ساءلة املحلية الفعالة� ،أجرى ق�سم
الق�ضايا النا�شئة والنزاعات درا�سة لتحليل واقع
الالمركزية واحلاكمية املحلية ،و�أعد بالتوازي تقييم ًا
للقدرات والفجوات على م�ستوى جمال�س البلديات
واملقاطعات واملحافظات يف العراق .وقد ا�ستند الق�سم
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ب�شكل رئي�سي �إىل �رشكاء ونظراء وطنيني من القطاع
العام لتنفيذ هذا الهدف ،وبالتايل تطوير القدرات
الوطنية على �إجراء درا�سات التحليل والتقييم .وكانت
الطريقة التي مت فيها اختيار ال�رشكاء املحليني ذات
مغزى هام� ،إذ �أنها �ضمنت �أن يتم تبني النتائج على
ً
ال�صعيد الوطني و�س ّهلت و�ضع تو�صيات تكون معتمدة
ومقبولة وطني ًا .وقد �سمحت نتائج التحليل بتحديد
جمموعة من التو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سة العامة ملعاجلة
القيود والفجوات الرئي�سية التي حتول دون تقدمي
خدمات فعالة على امل�ستوى املحلي.
وا�ستكملت درا�سة حتليل الواقع ب�أن�شطة لبناء القدرات
ركّزت على �إطالع كبار امل�س�ؤولني على املمار�سات
الف�ضلى يف جمال الالمركزية واحلاكمية املحلية .ونظم
الق�سم زيارة �إىل تورين يف �إيطاليا من  28حزيران/
يونيو �إىل  1متوز/يوليو  ،2010كان الهدف منها
الدرا�سة والت�شبيك لنقل اخلربات واملعارف دعم ًا
لالمركزية واحلاكمية املحلية يف العراق .وقد �شارك يف
هذه الزيارة  19م�شارك ًا من كبار امل�س�ؤولني و�صانعي
القرارات من الوزارات املركزية وجمال�س املحافظات،
فاطّ لعوا على منوذج الالمركزية الإيطايل يف احلكومة
وممار�سات احلكم املحلي داخل مدينة تورين ومنطقة
بييمونتي .كذلك اطّ لع امل�شاركون على مناذج ناجحة
يف حت�سني �سري العمل والإجراءات الداخلية بهدف
التو�صل �إىل المركزية �صنع القرار وحت�سني �إجراءات
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية .وكانت الزيارة فر�صة
لتعزيز قدرات التخطيط والإدارة الالزمة العتماد
ممار�سات مبتكرة يف �إدارة �ش�ؤون احلكم املحلي.

الأمن الغذائي والنزاعات يف منطقة
الإ�سكوا

لطاملا �شكل توفري الأمن الغذائي حتدي ًا اقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا لبلدان منطقة الإ�سكوا .فخالل الأعوام
املا�ضية ،تراوحت ح�صة املنطقة من واردات احلبوب،
كن�سبة مئوية من �إجمايل اال�ستهالك ،من � 40إىل 50
يف املائة ،وو�صلت �إىل  70يف املائة يف العراق واليمن
حتى �أنها تخطت هذه الن�سبة يف فل�سطني ولبنان.
والفاتورة الغذائية يف املنطقة تقارب خم�سة يف املائة

من الدخل القومي .والإنتاجية الزراعية يف العديد من
بلدان املنطقة متدنية ن�سبي ًا ،وذلك يعزى بجزء منه �إىل
قلة �أن�شطة البحث والتطوير واالفتقار �إىل اخلدمات
الأ�سا�سية الفعالة .فاقرتان املوارد االقت�صادية
املحدودة بامل�ستويات املتدنية للإنتاجية يعني بقاء معظم
ي
بلدان املنطقة عر�ضة للت�أثر بال�صدمات الناجمة عن تغ ّ
املناخ و�أ�سعار ال�سلع.
وقد �أع ّد ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات يف عام 2010
درا�سة حول الأمن الغذائي والنزاعات يف منطقة الإ�سكوا
تناول فيها �سبل فك الرابط بني النزاعات وانعدام الأمن
الغذائي عن طريق �إتاحة فر�ص اقت�صادية جديدة من
خالل تعزيز التعاون الإقليمي .فالبلدان املت�أثرة
بالنزاعات ال متلك املجال ال�رضيبي �أو القدرات الإدارية
العامة الالزمة لتمويل الأمن الغذائي امل�ستهدف
و�إدراجه �ضمن برامج امل�ساعدة االجتماعية ال�شاملة.
كما �أن القيود ال�سيا�سية ال�سائدة يف تلك البلدان جتعل
من ال�صعب تفكيك احلواجز القائمة بني النخب احلاكمة
واملجموعات املحرومة داخل املجتمع .وقد ا�ستخل�صت
الدرا�سة �أنه �إزاء البعد الإقليمي للعديد من املخاطر التي
تهدد الأمن الغذائي ،تكون املنافع املحتملة لال�ستثمار يف
الأمن الغذائي �أكرب لدى اال�ستفادة من التعاون الإقليمي،
مما يتطلب �إيجاد حل �إقليمي يتما�شى مع مبد�أ التفوي�ض
�أي �صنع القرار عند امل�ستوى الأدنى للهرم التنظيمي.

الطريق �إىل الأمام
العيوب يف �إدارة احلكم وعودة
النزاعات

�سي�صدر ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات يف عام
 2011درا�سة يتناول فيها العيوب يف �إدارة احلكم
وعودة النزاعات يف منطقة الإ�سكوا .وهذه الدرا�سة،
التي �ستعر�ض على اجتماع فريق خرباء يعقد يف
بريوت ،يف � 31أيار/مايو � ،2011ست�ؤكد �أن االفتقار
�إىل ممار�سات احلكم ال�سليم هو �أحد �أبرز الأ�سباب
الرئي�سية لن�شوء النزاعات وعودتها ،ال �سيما يف ظل
اال�ضطرابات املدنية ،كما �أنه ال�سبب يف تقوي�ض التنمية
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية .فاحلكم ال�سليم

هو ال�سبيل �إىل حتقيق امل�صاحلة واال�ستقرار الدائم
واحلافز �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة .ولهذه الغاية،
تقرتح الدرا�سة منوذج ًا جديد ًا لإدارة احلكم يركّز على
تقدمي اخلدمات العامة ك�أداة لبناء �رشعية الدولة ودعم
امل�ؤ�س�سات و�إدخال الأطراف املتنازعة يف حوار بناء.

الرابط بني النزاعات والأهداف
الإمنائية للألفية

�سيقوم ق�سم الق�ضايا النا�شئة والنزاعات يف عام 2011
ب�إعداد درا�سة عن النزاعات والأهداف الإمنائية للألفية،
ويعر�ضها خالل اجتماع فريق خرباء يعقد يف بريوت،
يف � 31أيار/مايو  2011قبل �صدورها يف متوز/يوليو.
وتبحث الدرا�سة يف الرابط بني النزاعات والأهداف
الإمنائية للألفية با�ستخدام م�ؤ�رش مركّب ُو�ضع �أ�سا�س ًا
لإدخال اجلهات املعنية يف حوار حول هذا الرابط قبل
�أن ي�ضعوا تقارير عن كلفة النزاعات وفعالية امليزانيات
املراعية للأهداف الإمنائية للألفية.

القيم املدنية ومهارات احلياة

�سيبادر الق�سم يف عام � 2011إىل �إجراء ا�ستق�صاء لتقييم
النظرة ال�سائدة حول القيم املدنية ومهارات احلياة،
وذلك �ضمن م�رشوع تعزيز القيم املدنية ومهارات احلياة
من خالل تعليم املراهقني ( 19-12عام ًا) .وي�ستهدف
هذا اال�ستق�صاء ال�شباب والأهل واملر ّبني ومدراء
وامل�رشعني يف �أربع حمافظات يف العراق ،وذلك
املدار�س
ّ
يف حماولة لتحديد العوامل التي تق ّو�ض �أ�س�س بناء
الأمة واملواطنة والت�سامح وحقوق الإن�سان وامل�ساواة
بني اجلن�سني .و�سيقدم تقييم النظرة ال�سائدة املقرر
�إجرا�ؤه ،والذي ي�شمل جمموعات مناق�شة ومقابالت
مع اجلهات املعنية ،حلكومة العراق وهيئات الأمم
املتحدة امل�شاركة يف تطبيق امل�رشوع بيانات �أ�سا�سية
حول الت�صورات ال�سائدة واحلواجز التي تعوق تطوير
الهوية املدنية لدى ال�شباب العراقي .و�ست�ستخدم
نتائج اال�ستق�صاء يف ت�صميم �أن�شطة حمددة للتوعية
وبناء القدرات ت�ساعد يف بث ح�سّ الهوية املدنية لدى
ال�شباب العراقي ويف توفري توجيهات لو�ضع خطة عمل
للرتويج للقيم املدنية ومهارات احلياة يف العراق.
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دعم الربامج
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تخطيط الربامج والتعاون الفني

يف

عام  ،2010قامت الإ�سكوا بخطوات عملية باجتاه
تعزيز التخطيط اال�سرتاتيجي داخل املنظمة ويف املنطقة.
فعلى ال�صعيد الداخلي� ،أر�ست �شعبة تخطيط الربامج
والتعاون الفني نهج ًا جماعي ًا لت�صميم وا�ستعرا�ض الإطار
اال�سرتاتيجي؛ و�أع ّدت نظام ًا لزيادة �إجراءات ر�صد
النفقات من امليزانية وتنفيذ الربامج؛ وو�ضعت �سيا�سة
جديدة ومنقحة للتقييم وفق ًا لأحدث املعايري املعتمدة
عاملي ًا يف هذا املجال؛ و�أجرت تقييم ًا للآلية احلكومية
للإ�سكوا؛ وعملت مع ال�شعب الأخرى يف الإ�سكوا
وبالتعاون مع الأجهزة الإح�صائية الوطنية ووكاالت
الأمم املتحدة العاملة يف املنطقة وجامعة الدول العربية،
على زيادة التن�سيق الإقليمي يف املجال الإح�صائي.
وتتفاعل الإ�سكوا ،من خالل برناجمها للتعاون الفني ،مع
البلدان الأع�ضاء فتلبي مبا�رشة احتياجات هذه البلدان
�إىل اخلربات واخلدمات ،يف �شكل م�شاريع ميدانية رائدة
�أو م�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات �أو �أن�شطة بناء القدرات.
وت�سرت�شد الإ�سكوا بهذه الأن�شطة كلها يف �أعمال البحث
والتحليل التي تقوم بها .فربنامج التعاون الفني ي�س ّد
الفجوة بني الأن�شطة املعيارية والت�شغيلية ،وي�سمح
بتنفيذ التو�صيات املتعلقة باملفاهيم وال�سيا�سات .ويف
عام � ،2010أعادت الإ�سكوا تنظيم �إجراءات التن�سيق

ف�أدخلت خطط ًا �شاملة ومتكاملة للتن�سيق الفني؛
وح�سنت �آليات التن�سيق مع الوكاالت التابعة للأمم
املتحدة العاملة على امل�ستوى الوطني؛ ونظّ مت بعثات
ا�ست�شارية متع ّددة االخت�صا�صات؛ و�أجنزت حتديث
وتنقيح بوابتها اخلا�صة بالتعاون الفني على موقع
الإ�سكوا على الإنرتنت وقائمة اخليارات املدرجة فيها.
وو�ضعت الإ�سكوا �ضمن �أولوياتها يف عام  2010تو�سيع
رقعة �رشكائها الإقليميني يف التنمية وذلك بو�صفها
اجلهة املنظّ مة الجتماعات �آلية التن�سيق الإقليمي .ويف
�إطار اجلهود الرامية �إىل تعزيز التعاون الأقاليمي
ومتا�سك ال�سيا�سات حول الق�ضايا ذات الأولوية وبناء
ال�رشاكات ،ركز االجتماع الرابع ع�رش للآلية (بريوت،
 12-11ت�رشين الثاين/نوفمرب  )2010الذي عقد
بقيادة نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،على �إمكانات
ال�شباب العربي ودوره يف احلد من الفقر .و�شارك
فيه ممثلون رفيعو امل�ستوى عن �أكرث من  30منظمة
من منظمات الأمم املتحدة ،وجامعة الدول العربية،
و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الإ�سالمي للتنمية.
وجاءت م�شاركة هذه اجلهات الدولية الفاعلة وذات
املكانة العالية ثمرة للجهود امل�ستمرة التي تبذلها
الإ�سكوا لالت�صال باجلهات املعنية يف املنطقة من �أجل
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تنقيح �سيا�سة التقييم املعتمدة يف
الإ�سكوا

تعزيز فعالية املناق�شات حول التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والق�ضايا الإقليمية ذات الأولوية بوجه
خا�ص .ويجري ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري للمجتمع
ً
كمنتدى جرى م�ؤخرا تنقيح �سيا�سة التقييم التي تعتمدها
املدين ،عم ًال بتو�صية يف هذا ال�ش�أن ،لكي يعمل
ً
ي�سمح ملنظمات املجتمع املدين بامل�ساهمة يف عمل الأمم الإ�سكوا يف �ضوء التغيريات التي �أدخلت �إىل قواعد
ومعايري فريق الأمم املتحدة املعني بالتقييم ،و�أعيد
املتحدة يف املنطقة وتقييمه.
�إ�صدارها يف �أيلول�/سبتمرب  ،2010مت�ضمنة جمموعة
و�شملت الأن�شطة التي هدفت �إىل االت�صال ب�رشكاء كاملة من الأدوات التي �سيعتمدها املوظفون الفنيون
�آخرين داخل منطقة غربي �آ�سيا وخارجها امل�شاركة كدليل يف عمليات التقييم على كافة امل�ستويات .وتركّز
يف جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية من خالل جمموعة �سيا�سة التقييم على امل�ساءلة وامل�صداقية والتعلّم
الدعم املتبادل بني الأقران وا�ستعرا�ض خم�س من امل�ستمر كمبادئ �أ�سا�سية .وبهدف منهجة عملية
وثائق التقييم القطري املوحد التي جرى �إعدادها يف تبادل املعارف بني خمتلف ُ�شعب الإ�سكوا ،تنح�رص
املنطقة و�أطر عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية التي مهمة �إدارة عمليات التقييم يف ُ�شعبة تخطيط الربامج
�صيغت على �أ�سا�س تلك الوثائق .كذلك �ساهمت الإ�سكوا والتعاون الفني يف الإ�سكوا .وي�شمل التقييم كامل نطاق
مع جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية يف �إعداد خطة العمل عمل كل من الربامج الفرعية ال�سبعة ،مع الرتكيز على
اال�سرتاتيجية الإقليمية للدول العربية ب�ش�أن ال�شباب ال�صلة بني �أهداف هذه الربامج و�إجنازاتها املتوقعة
لفرتة ال�سنتني ،وذلك عن طريق االن�ضمام �إىل الفريق وخطة العمل والأثر الذي حتدثه.
الفني املعني بال�شباب وامل�شرتك بني الوكاالت.

متويل التعاون الفني

جماالت العمل
النظام امل�شرتك لر�صد الربنامج
وامليزانية

تت�ضمن املوارد املتاحة للتعاون الفني �أموا ًال يوفرها
الربنامج العادي للتعاون الفني يف الأمانة العامة للأمم
املتحدة وح�ساب التنمية وموارد خارجة عن امليزانية.
فاملوارد املتاحة �ضمن الربنامج العادي للتعاون الفني
بالتحرك ب�رسعة لتلبية الطلبات التي
ت�سمح للمنظمة
ّ
تتق ّدم بها البلدان الأع�ضاء للح�صول على خدمات
يف جماالت اال�ست�شارات ب�ش�أن ال�سيا�سات والتعاون
الفني .ولدى الإ�سكوا �ستة م�ست�شارين �إقليميني
يعملون بدوام كامل وميثلونها يف جماالت ال�سيا�سة
االجتماعية ،والأهداف الإمنائية للألفية ،واحل�سابات
القومية والإح�صاءات االقت�صادية ،والبيئة واملياه،
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومتكني املر�أة
والنهو�ض بها .وقد و�صلت معدالت اال�ستجابة لطلبات
البلدان الأع�ضاء �إىل ذروتها مع تلبية  141طلب ًا يف عام
 2010منها ثماين ور�شات عمل تدريبية وثالث زماالت
و 106بعثات ا�ست�شارية.

و�ضعت الإ�سكوا يف عام  2010نظام ًا م�شرتك ًا لر�صد
الربنامج وامليزانية ،هو الأول من نوعه يف الأمم
املتحدة .ويهدف هذا النظام ،الذي �س ُيطلق يف ني�سان/
�أبريل � ،2011إىل زيادة كفاءة وت�أثري برامج الإ�سكوا
وتتلخ�ص �أهداف �أداة الر�صد هذه مبا
و�أن�شطتها.
ّ
يلي�( :أ) �إيجاد روابط بني التقارير عن �أداء الربامج
والتقارير عن �أداء امليزانية مبا يتما�شى وامليزانية
املرتكزة على النتائج؛ (ب) حت�سني املعلومات حول
التكاليف لال�سرت�شاد بها يف �إعداد امليزانيات؛ (ج)
زيادة امل�ساءلة؛ (د) حت�سني الرقابة على التكاليف؛
ال�شعب من �إدارة املوارد املتاحة
(ﻫ) متكني مدراء ُ
لديهم مبزيد من الفعالية؛ (و) حت�سني �أداء الإ�سكوا
ب�شكل عام بتوفري بيئة م�ؤاتية لالنتقال ب�سال�سة �إىل ويف عام � ،2010سعت الإ�سكوا �إىل تو�سيع نطاق ملف
نظام تخطيط موارد امل�ؤ�س�سة على م�ستوى منظومة امل�شاريع التي تقوم بها لتطوير التعاون الفني ،حيث
ا�ستعر�ضت  34م�رشوع ًا وجنحت يف ا�ستقطاب �أموال
الأمم املتحدة الذي �سيجري �إطالقه قريب ًا.
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�إ�ضافية بلغت  5.82ماليني دوالر �أمريكي للم�شاريع
املمولة من خارج امليزانية و 2.9مليون دوالر مل�شاريع
ح�ساب التنمية .ودخلت الإ�سكوا ،يف �إطار �سعيها �إىل
تو�سيع قاعدة �رشاكاتها ،يف �أن�شطة تعاون مع جمموعة
من ال�رشكاء الإقليميني يف التنمية �ضمت برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان،
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة العمل الدولية،
و�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،وبرنامج
اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية،
واملعهد العربي لإمناء املدن ،والبنك الإ�سالمي للتنمية،
واال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ،ومكتب الأمم
املتحدة خلدمات امل�شاريع.

الإجنازات يف عام 2010
التن�سيق املنهجي مع وكاالت الأمم
املتحدة العاملة على امل�ستوى القطري

يف �إطار اجلهود التي تبذلها الإ�سكوا لزيادة ت�أثري
خدماتها اال�ست�شارية الفنية يف البلدان الأع�ضاء ،جعلت
التن�سيق مع وكاالت الأمم املتحدة يف امليدان �أولوية
و�سيا�سة ،م�ستندة �إىل املوارد الب�رشية واملالية وحمققة
هدف الأمم املتحدة ب�ش�أن «توحيد الأداء» �ضمن تعاون
مثمر يف م�شاريع حمددة �شاملة لعدة قطاعات .ومن
بني الأمثلة احلديثة على ذلك ،التعاون مع منظمة العمل
الدولية يف البحرين يف م�رشوع مل�ساعدة وزارة العمل
على توثيق وحت�سني �سيا�سات �إ�صالح �سوق العمل التي
تعتمدها ،ومع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الأردن
يف و�ضع م�ؤ�رش للفقر متعدد الأبعاد.

بوابة التعاون الفني وقائمة اخليارات

يف �إطار اجلهود التي تبذلها الإ�سكوا للتوا�صل مع
البلدان الأع�ضاء ولتزويدها باخلدمات والأن�شطة التي
تلبي �أولوياتها املحددة بال�شكل الأمثل� ،أعادت الإ�سكوا
تنظيم بوابتها املتعلقة بالتعاون الفني على موقعها على
الإنرتنت ،و�أ�صدرت جمموعة من املواد الهادفة �إىل
دعم البلدان الأع�ضاء يف اال�ستفادة من �أن�شطة التعاون
الفني .ويقدم املوقع الإلكرتوين ل�شبكة التعاون الفني
()www.escwa.un.org/division/pptcd/TCnetwork

مل�ستخدميه معلومات حديثة عما ت�ضطلع به الإ�سكوا
يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية و�أن�شطة بناء القدرات،
ويعر�ض ا�ستمارات وتقارير ودرا�سات تقييم بهذا
اخل�صو�ص .كما يت�ضمن املوقع مدخ ًال حممي ًا بكلمة
مرور يتيح مل�س�ؤويل التن�سيق يف البلدان الأع�ضاء النفاذ
�إىل تقارير وموارد عن بعثات �سابقة .وتق ّدم قائمة
خيارات التعاون الفني اخلا�صة بالإ�سكوا للم�س�ؤولني يف
البلدان الأع�ضاء ملحة عامة �رسيعة عن خمتلف الأن�شطة
اال�ست�شارية و�أن�شطة التدريب التي توفرها الإ�سكوا.

البعثات املتعددة االخت�صا�صات

ا�ضطلعت الإ�سكوا يف عام  2010ببعثتني ا�ست�شاريتني
رفيعتي امل�ستوى ومتعددتي االخت�صا�صات �إىل كل من
ال�سودان واليمن ،البلدين الأقل منو ًا يف املنطقة ،وذلك
بهدف �إقامة تعاون فني على نحو �أكرث �شموالً .وقد
ُح�شد لهاتني البعثتني عدد من امل�ست�شارين الإقليميني
واملوظفني ،و�أجنزتا بتن�سيق وثيق مع �سفارة كل من
البلدين يف بريوت .ففي اليمن ،انتهت بعثة الإ�سكوا �إىل
و�ضع خطط عملية لتن�سيق خطة العمل ب�ش�أن مبادرة
امل�سار ال�رسيع لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية التي
يجري االتفاق عليها مع فريق الأمم املتحدة القطري يف
�صنعاء .وقد اعتمدت احلكومة م�ساهمة البعثة يف اخلطة
الإمنائية اخلم�سية االجتماعية واالقت�صادية .كذلك
جنحت البعثة يف تعزيز وعي اجلهات الوطنية املعنية
بنطاق �أن�شطة التعاون الفني التي تق ّدمها الإ�سكوا.

الطريق �إىل الأمام
الربنامج العادي للتعاون الفني

يف عام � ،2011سيطلق الربنامج العادي للتعاون الفني
نظام تعقب �أن�شطته ،بالتعاون مع ق�سم نظم املعلومات
واالت�صاالت يف الإ�سكوا ،وذلك لتح�سني �إدارة اخلدمات
اال�ست�شارية التي تطلبها البلدان الأع�ضاء ور�صدها.
ويعمل النظام اجلديد على تعزيز قدرة الإ�سكوا على
ر�صد حالة الطلبات و�إعداد التقارير ب�ش�أنها ،وت�شجيع
تبادل املعلومات ،وتوفري فر�ص �إ�ضافية لتبادل
املعلومات والقيام ب�أعمال متعددة التخ�ص�صات لدى
اال�ضطالع ب�أن�شطة التعاون الفني.
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�آلية التن�سيق الإقليمي

من املقرر �أن تعقد �آلية التن�سيق الإقليمي اجتماعني يف
عام  ،2011الأول حول االنتقال �إىل الدميقراطية ويعقد
يف بريوت ،يف  1حزيران/يونيو  ،2011والثاين يف 17
تغي املناخ
و 18ت�رشين الثاين/نوفمرب  2011حول رّ
والتح�ضريات مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
(ريو )20+الذي �سيعقد يف عام  .2012كذلك توا�صل
الإ�سكوا التزامها� ،ضمن جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية
وجمموعة الدعم املتبادل بني الأقران ،با�ستعرا�ض
�إطار عمل الأمم املتحدة للم�ساعدة الإمنائية لكل من
الأردن وال�سودان .و�ستعمل الإ�سكوا �أي�ض ًا على عقد
اتفاقات ا�سرتاتيجية مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
والبنك الإ�سالمي للتنمية وجامعة الدول العربية .فهذه
االتفاقات التي متتد على عدة �سنوات تعقد ل�رضورة
�ضمان م�شاركة ثابتة وحقيقية مع اجلهات الإقليمية
الفاعلة لتعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف
املنطقة.

روبريتو لورينتي

مدير� ،شعبة تخطيط الربامج والتعاون الفني
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املالمح القطرية

�ست�صدر الإ�سكوا يف عام  2011تقارير تتناول فيها
مالمح كل بلد من البلدان الأع�ضاء� ،آخذة يف االعتبار
�أولويات هذه البلدان وحمدد ًة جماالت الدعم و�إجراء
البحث املحتملة .و�ست�شتمل املالمح القطرية على
�أحدث املعلومات والبيانات املتعلقة بالتنمية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية �ضمن وثيقة مرجعية واحدة
موجزة حت ّدد فيها �أبرز التحديات والتجارب الناجحة يف
املجال الإمنائي ،وت�سلّط ال�ضوء على املجاالت التي ميكن
�أن تقدم فيها دعم ًا موا�ضيعي ًا ومتعدد التخ�ص�صات.
وت�ستعر�ض املالمح القطرية الإطار الإمنائي اخلا�ص
بالأمم املتحدة واجلهات املانحة يف كل بلد ،وحتدد
اجلهات الفاعلة ،وتوجز الأن�شطة والإجنازات التي
�سبق للإ�سكوا �أن حققتها ،وت�سلّط ال�ضوء على الأن�شطة
املقررة لل�سنة املقبلة.

الإدارة

تقدم

�شعبة اخلدمات الإدارية امل�شورة
للأمني التنفيذي حول املبادئ التوجيهية
لل�سيا�سات ،وتر�صد عملية الإ�صالح الإداري
وتن�سق اخلدمات املركزية امل�شرتكة .وهي متثل
ّ
الأمم املتحدة يف املفاو�ضات مع البلد امل�ضيف حول
ق�ضايا تتعلق بتطبيق اتفاقية املقر .وتعمل هذه
ال�شعبة ك�أداة متكني وتي�سري للأن�شطة الفنية التي
ت�ضطلع بها الإ�سكوا ،فت�سهر على الكفاءة يف تطبيق
الوالية الفنية للإ�سكوا يف املنطقة ،وتلبي احتياجات
العاملني فيها وت�ساهم يف �إجناح برنامج عملها.
وهي تقدم خدماتها من خالل عدة �أق�سام وجماالت
وظيفية متم ّيزة.

املوارد الب�رشية

يقدم ق�سم �إدارة املوارد الب�رشية امل�شورة ب�ش�أن
ال�سيا�سات ،واخلدمات �إىل عمالء الإ�سكوا من مدراء
وموظفني ،وذلك وفق ًا للأنظمة والقواعد والإجراءات
املعمول بها يف الأمم املتحدة .وهو يع ّد �سيا�سات
املوارد الب�رشية التي تط ّبق على م�ستوى الإ�سكوا.
وي�ضم الق�سم �أربعة جماالت وظيفية متم ّيزة هي
ّ
التوظيف واملنافع وامل�ستحقات والتدريب وتطوير
املوظفني واخلدمات الطبية .ويتوىل الق�سم �إعداد
الوثائق الإدارية ووثائق ال�سيا�سات املتعلقة
مبجموعة من امل�سائل ومنها �إدارة الأداء ،وميزانية
املوارد الب�رشية لفرتة ال�سنتني ،و�ش�ؤون امل�ست�شارين
واملتدرجني ،والعمل الإ�ضايف خارج الدوام الر�سمي
والتوظيف؛ وتوظيف املر�شحني ذوي امل�ؤهالت
الف�ضلى للعمل يف الإ�سكوا ومنهم الناجحون يف
االمتحانات التناف�سية الوطنية واملتخ�ص�صة؛
والتعاون مع بعثات حفظ ال�سالم يف لبنان ويف املنطقة
يف �ش�ؤون التدريب؛ وتقدمي امل�شورة يف جمال �إدارة
الأداء �إىل املدراء واملوظفني.

اخلدمات العامة

املوجهة �إىل
يق ّدم ق�سم اخلدمات العامة خدمات الدعم ّ
العمالء يف جماالت �إدارة املرافق وال�سفر وت�أ�شريات
الدخول وال�شحن ومراقبة املمتلكات واملخزون والت�أمني
واملطالبات ،والربيد ،و�إدارة املحفوظات وال�سجالت
وتن�سيق اخلدمات العملية .ويبادر الق�سم ب�شكل
ا�ستباقي �إىل تطبيق مبادرات اخل�رضنة ور�صدها ،مبا يف
ذلك تدابري التوفري يف ا�ستهالك الطاقة و�أن�شطة التدوير
لكي تكون الأمم املتحدة �أكرث مراعاة للبيئة وفق ًا للوالية
تغي املناخ.
املنوطة بالأمني العام ملكافحة رّ

خدمات امل�ؤمترات

يق ّدم ق�سم خدمات امل�ؤمترات عمل الإ�سكوا �إىل البلدان
الأع�ضاء واحلكومات واملجتمع املدين عن طريق الوثائق
والدرا�سات وامل�ؤمترات .واخلدمات املهنية التي يق ّدمها
وتتوجه نحو العمالء وهي ت�شمل تنظيم
وا�سعة النطاق
ّ
الإجراءات العملية الجتماعات الآلية احلكومية للإ�سكوا
واجتماعات �أفرقة اخلرباء وور�شات العمل التي تعقد يف
بريوت ويف �أرجاء �أخرى داخل املنطقة ،وجتهيز الوثائق
ال�شعب الفنية .وي�ساهم
واملطبوعات التي ت�صدرها ُ
الق�سم يف دعم عمل الإ�سكوا والرتويج له ون�رشه.

ق�سم ُنظم املعلومات واالت�صاالت

يدعم ق�سم نظم املعلومات واالت�صاالت الإجراءات الفنية
والإدارية والتنظيمية للإ�سكوا عن طريق تزويدها بحلول
تكنولوجية مبتكرة و�صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف املنظمة .وعم ًال بال�سيا�سة
العامة للأمم املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،يتمثل الهدف احلايل للق�سم يف �إدخال
تطبيقات تهدف �إىل تعزيز الإجراءات املعتمدة على
الو�سائل الإلكرتونية وبذلك حت�سني الكفاءة يف العمل.
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الأمن وال�سالمة

ق�سم الأمن وال�سالمة هو الق�سم الأكرب وعمله هو
الأكرث بروز ًا يف الإ�سكوا .ويتوىل هذا الق�سم تدابري
الوقاية واحلماية التي ت�ضمن �سالمة و�أمن بيت الأمم
املتحدة وموظفي الأمم املتحدة واملندوبني وامل�شاركني
يف امل�ؤمترات واالجتماعات وغريها من املنا�سبات التي
تنظمها الإ�سكوا والوكاالت الأخرى التابعة للأمم املتحدة.

امليزانية واملالية

ي�ضطلع ق�سم امليزانية واملالية مب�س�ؤولية �إدارة امليزانية
وال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية للأموال املتاحة للإ�سكوا

دايفد �إياما

مدير� ،شعبة اخلدمات الإدارية
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على نحو �سليم .ففي عام  2010بلغت الأموال املتاحة
للإ�سكوا  55.7مليون دوالر �أمريكي .ومن �أ�صل هذا
املبلغ ،كانت اجلمعية العامة قد وافقت على تخ�صي�ص
الإ�سكوا مببلغ  47.7مليون دوالر �ضمن امليزانية
العادية للأمم املتحدة ،بحيث ي�شمل برنامج العمل
العادي ،وال�سالمة والأمن ،والربنامج العادي للتعاون
الفني وم�شاريع ح�ساب التنمية� .أما القيمة املتبقية ،فقد
ح�صلت عليها الإ�سكوا على �شكل م�ساهمات طوعية من
جهات مانحة عديدة لدعم تنفيذ عدد من �أن�شطة التعاون
الفني وبناء القدرات .وميكن االطالع على معلومات
�إ�ضافية حول متويل الإ�سكوا �ضمن الق�سم املعنون
«ملحة عن الإ�سكوا» من هذا التقرير.

الإعالم واالت�صاالت

تعمل

دوائر الأمم املتحدة للإعالم �ضمن
�شبكة الإعالم التي تدعم عمل الأمم املتحدة ووكاالتها
وبراجمها و�صناديقها .و�إىل جانب دوائر الإعالم،
ت�ضم هذه ال�شبكة مراكز ومكاتب الأمم املتحدة للإعالم
ّ
ً
العاملة يف  63بلدا .تتمثل مهمة دائرة الأمم املتحدة
للإعالم يف الإ�سكوا يف الربط بني الأمم املتحدة والنا�س
يف خمتلف �أنحاء العامل ،ون�رش ر�سائل الأمم املتحدة
بني اجلمهور على ال�صعيدين املحلي والدويل .وهي
ع�ضو نا�شط يف فريق الأمم املتحدة لالت�صاالت من خالل
املنتدى امل�شرتك لالت�صاالت الذي ي�ضم وكاالت الأمم
املتحدة العاملة يف لبنان ،والذي يتوىل تعزيز التعاون
بني الوكاالت يف جمال االت�صاالت و�إبراز �صورة
امل�شاريع والأن�شطة التي ت�ضطلع بها الأمم املتحدة يف
و�سائل الإعالم على امل�ستوى الوطني.

ترافق وتدعم من خاللها عمل الإ�سكوا يف جماالت
عديدة ،منها التنمية امل�ستدامة والطاقة والزراعة
واملوارد املائية والق�ضايا املرتبطة بالنزاعات وق�ضايا
اجلن�سني وتكنولوجيا املعلومات والتنمية االجتماعية
والإح�صاءات والنقل واملالية.

ويقيم الفريق الإعالمي العامل يف الدائرة عالقات
وثيقة ومتينة مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية
والإقليمية والدولية ،ويتوىل ن�رش املعلومات الأ�سا�سية
واملواد والتقارير الإعالمية ،و�إعداد افتتاحيات
ومقاالت خا�صة ،وترتيب املقابالت وتنظيم امل�ؤمترات
ال�صحافية والإحاطات الإعالمية يف جمموعة وا�سعة
ال�ش َعب والأق�سام
من املوا�ضيع .وبالتعاون مع ُ
العاملة يف الإ�سكوا ،ت�صدر دائرة الإعالم منتجات
�إعالمية ب�صورة منتظمة �ضمن جهودها الرامية �إىل
وباالرتكاز �إىل ا�سرتاتيجية من�سقة لالت�صاالت تعرب التذكري دائم ًا بح�ضور الإ�سكوا يف خمتلف جماالت
عن الأولويات اال�سرتاتيجية للإ�سكوا ،ت�سعى دائرة التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
الأمم املتحدة للإعالم يف الإ�سكوا �إىل تعزيز ت�أثري
الإ�سكوا و�صورتها ،والرتويج للق�ضايا والأحداث وبتوفري املعلومات املوثوقة واحلديثة جلمهور وا�سع
وامل�شاريع التي ت�ضطلع بها يف البلدان الأع�ضاء .يف منطقة الإ�سكوا ،تر ّوج الدائرة لعمل الإ�سكوا يف
ويتخذ ن�رش املعلومات �أهمية �إ�ضافية يف منطقة �أو�ساط ال�صحافيني وامل�س�ؤولني احلكوميني و�صانعي
وامل�رشعني وممثلي املجتمع املدين والطالب
مو�صوفة بالتباين والنزاعات والتغريات املت�سارعة .القرار
ّ
فدائرة الإعالم يف الإ�سكوا تت�صل بو�سائط الإعالم واملعلمني والباحثني .فهي �صوت الإ�سكوا يف الإعالم
لتقدمي جمموعة �شاملة من اخلدمات الإعالمية التي اللبناين والعربي.

بهاء الكو�سي

مدير ،مركز الأمم املتحدة للإعالم  -بريوت
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اليوم العربي للمياه ( 2آذار/مارس)
استكمال مشروع شبكات املعرفة من خالل نقاط النفاذ
إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمجتمعات
احمللية احملرومة ( 31كانون األول/ديسمبر)
االحتفال بالذكرى العاشرة لقرار مجلس األمن
�رقم  )2000( 1325بشأن املرأة ،السالم واألمن
( 25تشرين األول/أكتوبر)
افتتاح الدورة السادسة والعشرين لإلسكوا ( 19أيار/
مايو)
التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن انضمام إيطاليا إلى
اإلسكوا بصفة مراقب ( 30أيلول/سبتمبر)
تعيني السيدة رميا خلف أمينا ً تنفيذيا ً لإلسكوا ( 1تشرين
األول/أكتوبر)
االحتفال باليوم العاملي األول لإلحصاءات ( 20تشرين
األول/أكتوبر)
اجتماع تنسيقي ملشروع إدخال تكنولوجيا
�املعلومات واالتصاالت في النظام التربوي العراقي
( 9كانون األول/ديسمبر)
تقريـر اإلسكوا السـنوي 2010

|

75

تقريـر

اإلسكوا السـنوي 2010
عـام فـي سـطـور

بيت األمم املتحدة ،ساحة رياض الصلح
صندوق بريد ،11-8575 :بيروت ،لبنان
هاتف ،+961 1 981301 :فاكس+961 1 981510 :
www.escwa.un.org

Copyright © ESCWA 2011

Printed at ESCWA, Beirut
E/ESCWA/OES/2011/1
11-0141 – October 2011 - 1000

