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الخامس والثالثون من عمر لجنة تعمل في منطقة تختزن الكثير من الھموم  ھو العام 2009العام   
المنطقة في خدمة ، عن 1973واللجنة لم تتوان� منذ إنشائھا في عام .  والتحديات والموارد وإمكانات االزدھار

تحقيق  وھي تضع في تصر�ف البلدان التزاماً وطيداً بنھج يسعى إلى.  تقلّباتوجھھا من ظروف اكّل ما يو
اصات التي تھم� المنطقة النتائج ومجموعة واسعة من الكفاءات والخبرات في عدد من المجاالت واالختص

وتتطلب سعياً حثيثاً إلى تحقيق التكامل اإلقليمي االقتصادي واالجتماعي، وتعزيز التفاعل بين  وبلدانھا،
  . المنطقة وسائر مناطق العالم

  
تعمل وفقاً لبرنامج عمل تعتمده كل سنتين، ) اإلسكوا(ية لغربي آسيا واللجنة االقتصادية واالجتماع  

وھو يضم� سبعة برامج متخصصة تعنى بمجموعة من المجاالت التي تحتّل األولوية في العمل اإلنمائي على 
مية الصعيدين العالمي واإلقليمي، وھي اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة؛ والتن

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التكامل  ؛االجتماعية المتكاملة؛ والتنمية والتكامل االقتصادي
وتخفيف أثر النزاعات  ؛وتمكين المرأة ؛واإلحصاءات من أجل وضع السياسات المرتكزة على األدلة ؛اإلقليمي

اغة السياسات القطاعية وتنسيقھا وفقاً للمعايير وتوفر اللجنة من خالل ھذه البرامج إطاراً لصي . على التنمية
وتبادل المعارف وأفضل الممارسات  ف القطاعات فيھا، ومنتدى� للحوارالدولية وخصوصيات البلدان ومختل

بين صانعي القرار وأصحاب االختصاص، ومركزاً للخبرة اإلقليمية والعالمية، مھم�ته رصد التطو�رات 
ة باستفادة لھموم المنطقة اإلنمائية إلى المحافل الدولية، ودراسة السبل الكفي والمستجد�ات العالمية، ونقل

  .ستجد�ة وتطو�رات متسارعةالمنطقة من الفرص ومواجھة التحديات في ظل ما يشھده العالم من ظروف م
  

رسيخ وتقد�م اإلسكوا الدعم للبلدان األعضاء لتوسيع نطاق استخدامات الطاقة المتجددة وتطبيقاتھا؛ وت  
بين القطاعين العام والخاص والمجتمع للشراكة مفھوم السياسة االجتماعية المتكاملة؛ واكتشاف مجاالت جديدة 

تعزيز التكامل اإلقليمي في لالمدني في تنفيذ مشاريع إنمائية مستدامة؛ واالنضمام إلى االتفاقات والمعاھدات 
ية وبناء مجتمع للمعلومات يشمل الجميع، ويتجه وجھة النقل والتجارة؛ والعمل في سبيل تضييق الفجوة الرقم

التنمية ويكون محوره اإلنسان؛ وتحسين نوعية اإلحصاءات وتوفرھا لدعم البلدان األعضاء في صنع 
السياسات الوطنية ومتابعة الصكوك واالتفاقيات اإلنمائية الدولية؛ وبناء قدرات اآلليات الوطنية المعنية 

  .تخفيف أثر الكوارث التي يصنعھا اإلنسان على التنميةبالمرأة؛ والعمل على 
  

لبلدان األعضاء أيضاً خدمات مجموعة من المستشارين اإلقليميين في اوتضع اللجنة في تصرف   
للبلدان في وضع وتنفيذ سياسات  الفنيةومھمة ھؤالء تقديم المشورة والمساعدة  . مختلف مجاالت عملھا

وتعمل اإلسكوا في إطار من الشراكة مع  . ة، تتميز بالفعالية واالستدامةوبرامج إنمائية شاملة ومتخصص
الھيئات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة في تصميم الخدمات االستشارية ومشاريع التعاون 

تائج المرجوة الفني وتنفيذھا وتقييمھا وفقاً للتفاصيل الواردة في الطلب الذي يقد�مه كل بلد، بحيث تحقّق الن
  .منھا، وتفسح المجال لتكييفھا وتنفيذھا بمزيد من الفعالية في ظروف أخرى

  
وفي األعوام المقبلة، ستبقى بعض القضايا كتغير المناخ واألمن الغذائي واالضطرابات والنزاعات   

ولذلك  . دهوھذه التحديات ال يقوى على مواجھتھا قطاع أو بلد بمفر . فرض تحديات جسيمة على المنطقةت
عدين اإلقليمي بحكم كونھا في قلب ستواصل اإلسكوا جھودھا، مستفيدة من موقعھا الذي ينطوي على الب�

، في حشد الموارد والطاقات، دعماً لرسالتھا كونھا جزءاً من المنظمة الدولية المنطقة، والعالمي بحكم
عالمية أو أكاديمية، مھما كان حجمھا أو اإلنمائية، التي ھي رسالة كل بلد ومؤسسة حكومية أو خاصة أو إ

اختصاصھا أو دورھا، لكل جھة ما تقدمه لفعالية العمل اإلنمائي في زمن ھو أقل ما يقال فيه زمن الفرص 
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والتحديات، زمن األزمات والتطو�رات، زمن التنو�ع والخصوصية، زمن التقد�م التكنولوجي والعنف، زمن 
  .لعّل في ذلك كلّه دعوة عاجلة للجميع إلى غد أفضل.  وندرتھا اردالغنى والفقر، زمن كثرة المو

  
  بدر عمر الدفع                    

  لألمم المتحدة وكيل األمين العام                    
  واألمين التنفيذي لإلسكوا                    
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  في األمم المتحدة اإلسكوادور 
  

ب ميثاق األمم المتحدة ومن الدعائم األساسية لبناء عالقات سليمة االستقرار واالزدھار ھما في صل 
وودية بين البلدان على أساس من المساواة، يضمن للشعوب الحق في تقرير المصير، ويحقق للجميع تكافؤ 
الفرص للوصول إلى مستوى معيشة أفضل والحصول على عمل الئق في ظل نمو اقتصادي ثابت وتنمية 

وتحقيقاً لألھداف االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليھا في ميثاق األمم المتحدة، أنشأت  . اجتماعية شاملة
المنظمة خمس لجان إقليمية مھمتھا تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان داخل كل منطقة من المناطق التي 

بلداً  14وتضم  1973ام عفي ) اإلسكوا(أنشئت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا و.  تعمل فيھا
والسودان، والجمھورية العربية السورية، ، واألردن، والبحرين، اإلمارات العربية المتحدةعضواً ھي 

  .لمملكة العربية السعودية، واليمنوالعراق، وع�مان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، وا
  

عمل، كسائر اللجان اإلقليمية، تحت إشراف ھي جزء من األمانة العامة لألمم المتحدة وت اإلسكواو  
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي
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  اإلسكواأھداف 
  

في دعم الجھود الرامية إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان  اإلسكواتتجلى أھداف   
وتشجيع االتصال بين البلدان األعضاء وتبادل  المنطقة؛ وتوطيد عالقات التعاون بين بلدان المنطقة؛

المعلومات حول التجارب الناجحة، والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة؛ وتحقيق التكامل اإلقليمي بين 
البلدان األعضاء؛ وتعزيز االتصال بين منطقة غربي آسيا ومناطق أخرى من العالم، بغية إطالع العالم 

  .ان غربي آسيا وحاجاتھاالخارجي على ظروف شعوب بلد
  

  اإلسكوامھمة 
  

ھي إطار لوضع سياسات البلدان األعضاء وتنسيقھا في مختلف القطاعات، ومنتدىً� لاللتقاء  اإلسكوا  
وتُنس�ق اللجنة أنشطتھا مع األقسام والمكاتب .  والتنسيق، ومركز للخبرات والمعرفة، ومرصد للمعلومات

المتحدة، والوكاالت المتخصصة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، ومنھا األساسية في المقر الرئيسي لألمم 
  .جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي

  
  الرئيسي ولجانھا الحكومية اإلسكواجھاز 

  
ة تُعقد الدورة الوزارية مرة كل سنتين، وھي الجھاز الرئيسي المسؤول عن وضع السياسة العام  
سبع لجان حكومية فرعية متخصصة، تعقد كل منھا دورة كل سنتين، باستثناء لجنة  اإلسكواوتضم .  للجنة

  :وھذه اللجان ھي التالية.  النقل التي تعقد دورة كل سنة
  
  ؛)1992عام  أنشئت في(لجنة اإلحصاء  •

  ؛)1994أنشئت في عام (لجنة التنمية االجتماعية  •

  ؛)1995أنشئت في عام (لجنة الطاقة  •

  ؛)1995أنشئت في عام (ارد المائية لجنة المو •

  ؛)1997أنشئت في عام (لجنة النقل  •

أنشئت في عام ( االقتصادية وتمويل التنميةالتجارة الخارجية والعولمة المعنية بتحرير اللجنة الفنية  •
  ؛)1997

  ).2003أنشئت في عام (لجنة المرأة  •
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  المالية اإلسكواموارد 
  

بميزانية ھي جزء من  سكوااإلتعمل   
موارد األمم المتحدة المالية، كما تحظى 
بمساھمات مالية وتبرعات من خارج الميزانية 

إضافية  العادية، تستخدمھا في تمويل مشاريع
وتودع ھذه .   لخدمة البلدان األعضاء

المساھمات في صندوق ائتماني ويخضع 
 اإلسكواوتعمل .  استعمالھا إلجراءات محددة

تعاون مع الحكومات ورجال األعمال بال
وشركات القطاع الخاص للحصول على 
مساھمات إضافية تمكّنھا من أداء دور أكثر 

�. فعالية في خدمة بلدان المنطقة
  
  

 معلومات سريعة
  

  1973: تاريخ التأسيس 
  بيروت، لبنان: المقر 
  14: عدد الدول األعضاء 
   :2009- 2008الميزانية لفترة السنتين  
  دوالر أمريكي 80 400 000  
  الدفع رعمبدر : األمين التنفيذي/وكيل األمين العام 
  361: موظفو اللجنة 
  )2009( 245: االجتماعات 
  )2009( 72: المطبوعات 

الرسمية والفرنسية:اللغات واإلنكليزية العربية
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  اقتصادية واتجاھات وقائع      
  

بعداً اقتصادياً  2008تقدمة في الربع األخير من عام اتخذت األزمة المالية التي أصابت البلدان الم  
وفي حين ألحقت ھذه  . إلى ركود كبير االقتصاد الحقيقي وأد�ت داعياتھا إلىت عالمياً، إذ س�رعان ما امتد�ت

  .ذه الخسائر وحجمھا بين بلد وآخر، اختلفت طبيعة ھاإلسكوااألزمة خسائر كبيرة بجميع البلدان األعضاء في 
  

آلثار المباشرة وغير المباشرة لألزمة المالية على البلدان األعضاء ھبوط حاد في مؤشرات ومن ا  
أسواق األوراق المالية، وانخفاض كبير في االستثمار المباشر واالستثمار في حافظات األسھم، وتراجع في 

ية الرسمية، وانخفاض تحويالت العاملين في الخارج، وھبوط في عائدات النفط، وتباطؤ في المساعدة اإلنمائ
كذلك أد�ى بطء النمو االقتصادي، والسيما في البلدان غير األعضاء  . في عائدات السياحة في عدد� من البلدان

  .لخفض معدالت البطالة والفقر في مجلس التعاون الخليجي، إلى إضعاف الجھود التي تبذلھا الحكومات
  

في  7.5نمواً لم يسبق له مثيل بلغ متوسطه  2008قد شھدت في عام  اإلسكواوبعد أن كانت منطقة   
غير أن التقديرات األولية لعام  . في المائة 3.2حتى وصل إلى  2009المائة، انخفض ھذا النمو في عام 

  .)1(في المائة 5.5بمعدل يقارب نمواً  اإلسكوابلدان األعضاء في ترجح أن تحقق ال 2010
  

، ظلت معدالته إيجابيةً في البلدان األعضاء، ما عدا 2009وبالرغم من تراجع النمو في عام   
وتعزى معدالت النمو السلبية في ھذه البلدان  . اإلمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية

قطاع العقارات بسبب  إلى الخسائر الناتجة من الھبوط الحاد في عائدات النفط وفي القطاع المالي، وبطء
وينبغي النظر في  . ھاجرين وما أصاب الشركات الكبرى المستثمرة في ھذا القطاع من خسائرعودة الم

معدالت النمو ھذه على ضوء ما شھدته تلك البلدان في األعوام السابقة من تراكم في االحتياطي وارتفاع في 
  .النمومعد�الت 

  
) األوبك(ن المصدرة للنفط ، ھبط متوسط سعر سلة منظمة البلدا2008ومع ظھور األزمة في عام   

إلى رقم ھو  2008يوليو /كياً للبرميل الواحد في تموزيردوالراً أم 140ي في االرتفاع ھو من رقم قياس
 . 2008ديسمبر /كياً للبرميل الواحد في كانون األوليدوالراً أمر 33األدنى منذ أكثر من عشرة أعوام وھو 

  .)2(دوالراً للبرميل الواحد 76.3و 41.1 ، تراوح متوسط سعر السلة بين2009وفي عام 
  

، في ظل الركود الكبير في البلدان الصناعية التي ھي الوجھة 2009وأدت التقلبات التي شھدھا عام   
  .الرئيسية لصادرات النفط من بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى انخفاض عائدات النفط في البلدان المصد�رة

  
ر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى تأثير سلبي على واردات وكان النخفاض قيمة الدوال  
في المائة من ھذه الواردات مصدرھا بلدان في أوروبا أو آسيا، وغالبية  50، ألن أكثر من اإلسكوامنطقة 

�����������������������������������������������������������  
، متاح 2009أكتوبر /الوسطى، تشرين األولصندوق النقد الدولي، التوقعات االقتصادية اإلقليمية، الشرق األوسط وآسيا   )1(

  ./http://www.imf.org: على

 ./www. opec.org: مصدر األرقام ھو  )2(
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وأد�ى ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض صادرات النفط إلى .  كانت قد ربطت عملتھا بالدوالر اإلسكوابلدان 
  .اإلسكوابية البلدان األعضاء في تفاقم عجز الميزان التجاري في غال

  
وظھر تأثير األزمة العالمية في انخفاض االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة ألن القطاعات التي   

المباشر قد تأثرت بانخفاض أسعار النفط، وبالخسائر األجنبي تدفقات االستثمار  كانت تتلقى أكبر حصة من
كبيرة التي تكبدھا قطاع الخدمات المالية، وبالتباطؤ في قطاع العقارات، فانعكس ذلك كله سلباً على المنطقة، ال

  .وخاصةً على بلدان مجلس التعاون الخليجي
  

ولم تتمكن من  2008خسائر فادحة في عام  اإلسكواوتكبدت أسواق األوراق المالية في منطقة   
، خسرت أسواق األوراق المالية اإلحدى 2008و 2007 يفبين عام  .2009تعويض الكثير منھا في عام 

 في المائة من قيمة رأس مالھا المطروح في السوق، إذ انخفض من  44عشرة الناشطة في المنطقة ما يقارب 
في  11، حققت األسواق ارتفاعاً بنسبة 2009وفي عام .  مليون دوالر تقريباً 736ن دوالر إلى ماليي 1 307
  .)3(مليون دوالر 817، حيث بلغت قيمة رأسمالھا المائة

  
 60تُقد�ر بحوالى  ،في بلدان مجلس التعاون الخليجي خسائر جسيمة السيادية الثروة صناديق كبدتوت  

بسبب األزمة، وال سيما في االستثمارات في مصارف في سويسرا والمملكة  )4(كي تقريباًيرمليار دوالر أم
  . كيةية األمرالمتحدة والواليات المتحد

  
من خارج مجموعة مجلس  اإلسكوافي  ءوتداعيات األزمة المالية ستبقى ذيولھا على البلدان األعضا  

في تحويالت العاملين  فھذه البلدان ستعاني من تراجع في السياحة، وتدن  .المقبلة التعاون الخليجي في الفترة
وفي ظل التحديات المالية التي تواجه المانحين  . المساعدة اإلنمائية الرسمية في الخارج، وانخفاض في

العرب واستمرار حالة الركود في البلدان الصناعية، ي�خشى أن يستمر االنخفاض المتوقع في المساعدة 
اإلنمائية الرسمية إلى ھذه البلدان، ال سيما وأن حجم ھذه المساعدة من البلدان المتقدمة ال يزال أقل بكثير من 

  .لمائة من دخلھا القومي اإلجماليفي ا 0.7، وھي 2015على تحقيقھا بحلول عام النسبة المتفق 
  

األعمال  ھي مقصد ألنواع مختلفة من السياحة، إذ تفد إليھا أعداد كبيرة ألغراض اإلسكواومنطقة   
السياحي وبالرغم من ذلك، يواجه القطاع  . والترفيه واالستفادة من الخدمات الطبية وممارسة الشعائر الدينية

، تراجع عدد 2009وفي عام  . H1N1في المنطقة تحدياً مزدوجاً، من جراء األزمة المالية وظھور فيروس 
لكن� الوضع اختلف بين بلد  . )5(في المائة تقريباً 6بنسبة  اإلسكوافي  ءالسياح الوافدين إلى البلدان األعضا

كاإلمارات العربية (صدھا السياح من خارج المنطقة وآخر، إذ تراوح بين انخفاض كبير سجلته البلدان التي يق
، وزيادة سجلتھا البلدان التي تجذب سياحاً من )المتحدة وجمھورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

  ).ولبنانمان كالجمھورية العربية السورية وسلطنة ع�(داخل المنطقة 
  

�����������������������������������������������������������  
 .ancehttp://www.amf.org.ae/yearlyperformصندوق النقد العربي، متاح على )  3(

 The Impacts of the International Financial and Economic Crisis on ESCWA Memberومنظمة العمل الدولية،  اإلسكوا)  4(

Countries: Challenges and opportunities (E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.3).                                                                            

  . 2010يناير /كانون الثاني 18منظمة السياحة العالمية، مؤتمر صحافي، مدريد، )  5(
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بير من العاملين، فتدنّى حجم التحويالت المالية التي ومع تفاقم األزمة المالية الدولية، س�ر�ح عدد ك  
عواقب كبيرة على أقل البلدان نمواً في المنطقة وتحديداً السودان  وسيكون لذلك . يجريھا ھؤالء إلى بلدانھم

واليمن، حيث تحويالت المغتربين ال تشكل مصدراً لإليرادات بالعملة األجنبية فحسب، بل تساھم مساھمة 
  .لحد من الفقركبيرة في ا

  
، أطلقت حكومات البلدان األعضاء 2008وبعد مضي فترة وجيزة على ظھور األزمة المالية في عام   

عدداً من خطط اإلنقاذ لمواجھة الركود وتخفيف آثار األزمة على الصعيدين االقتصادي  اإلسكوافي 
مالية توسعية لتعزيز االستھالك ومن التدابير التي نصت عليھا ھذه الخطط اعتماد سياسات  . واالجتماعي

المحلي، وزيادة المساعدة بحيث تشمل الشركات التي تعاني من مشاكل مالية من خالل ضخ السيولة، وضمان 
 . للمصارف اإللزامي، وخفض الحد األدنى من االحتياطي أسعار الفائدةالودائع المصرفية، وتخفيض 

فاستمرار الركود العالمي، وفقدان الثقة في  . في المنطقةوبالرغم من ھذه الخطط، ال تزال الصورة قاتمة 
لتوقعات االقتصادية، أسواق رأس المال والمصارف، وھشاشة قطاع العقارات، وحالة عدم اليقين التي تكتنف ا

 . 2015تضعف التزام البلدان األعضاء بتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  إضافية كلھا تحديات
، 2009بعدد من المشاريع في عام  اإلسكوابلدان األعضاء في مواجھة ھذه التحديات، باشرت ولدعم ال

حول تأثير األزمة المالية العالمية على البلدان األعضاء في  فنظمت منتدى� تشاورياً إقليمياً رفيع المستوى
قتصادية والعولمة عدة التنمية اال شعبة، وأعدت )2009مايو /أيار 7- 5دمشق، (نظرة مستقبلية : اإلسكوا

  .أوراق عن األھداف اإلنمائية العربية لأللفية وتأثير األزمة المالية
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  اإلمكانات والعوائق: الطاقة المتجددة      
  

تحديات� في تزويد المناطق الريفية بما يكفي من  اإلسكوايواجه العديد من البلدان األعضاء في   
وص�ل إلى توسيع شبكات الكھرباء وإمدادات الغاز، بحيث تشمل ت ومع أن بعض البلدان . خدمات الطاقة

في المائة من  45بعض المناطق الريفية، ال يزال معظم سكان األرياف في المنطقة الذين كانوا يشكلون 
 . يفتقرون إلى إمدادات الطاقة وخدماتھا أو يعانون من النقص فيھا 2009في عام  )7( ،)6(مجموع السكان

ھي أعلى بكثير في بعض البلدان من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل إلى وھذه النسبة 
ومد جميع المناطق الريفية بخدمات الطاقة التقليدية  . في المائة في السودان 60في المائة مثالً في اليمن و 70

ف يعتمدون على ھو مھمة صعبة، ال بل مستحيلة في بعض الحاالت، وال يزال العديد من سكان األريا
وكثيراً ما يفتقر سكان األرياف  . الخشب وأنواع الوقود غير التجاري األخرى لتلبية احتياجاتھم إلى الطاقة

أما الفقر الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتوفير الطاقة  . إلى إمدادات المياه، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم
منطقة، وھناك حاجة واضحة إلى اتخاذ مبادرات فعالة لزيادة فھو مشكلة خطيرة في العديد من أرياف ال

وضمان تزويد  . إمكانيات الحصول على الطاقة في المناطق الريفية بھدف تلبية احتياجاتھا والحد من الفقر
المناطق الريفية بإمدادات الطاقة ھو شرط أساسي ال يمكن بدونه تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية 

ھداف كما ھو عامل يسھم في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية، في إطار االلتزام باألالحياة، 
كفالة ب المعني 7المعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع والھدف  1اإلنمائية لأللفية، وال سيما الھدف 

  .استدامة البيئة
  

كثرة في المنطقة، وفي توفرھا حل ممكن لمشكلة ب) الشمس والھواء(وتتوفر مصادر الطاقة المتجددة   
  إال أن استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية   .افتقار المناطق الريفية النائية إلى الطاقة

ال يزال يواجه عوائق مادية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تؤكد الحاجة إلى تكثيف الجھود لتوسيع نطاق 
التي تقضي بالعمل على تعزيز قدرة البلدان األعضاء على  اإلسكواوفي إطار مھمة  . بيقاتانتشار ھذه التط

تحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعم الترويج لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، وتطبيق الممارسات 
ربة بالطاقة الكھروضوئية الفضلى لتحسين التنمية الريفية المستدامة، ُأطلق مشروع تجريبي في مجال الكھ

  .إمدادات الطاقة للمناطق الريفية الشمسية في القرى لزيادة
  

ووقع االختيار على اليمن لتنفيذ المشروع التجريبي، حيث االفتقار إلى خدمات الكھرباء يعم� العديد   
لسبب  )8(منفي المائة من سكان الي 47، كانت إمدادات الكھرباء تقتصر على 2007ففي عام   .من القرى

ومن غير المفاجئ أن يكون  . رئيسي ھو انتشار القرى على مساحات شاسعة بعيداً عن الشبكة الوطنية
وفي ھذه الظروف، يبرز أحد  . مستوى استھالك األسرة المعيشية من الكھرباء منخفضاً في تلك القرى

ية مستقلّة لإلنارة المنزلية، كھروضوئ- الحلول الممكنة لكھربة المناطق الريفية، في تركيب نظم شمسية
وقد اختيرت قرية قعوى للمشروع التجريبي الذي يھدف إلى  . وتشغيل أجھزة تعمل بتيار كھربائي منخفض

في مجال الطاقة من خالل استخدام موارد نظيفة من الطاقة المتجددة، مما  تحسين الحصول على خدمة حديثة
�����������������������������������������������������������  

  .)(E/ESCWA/EDGD/2008/3، 2008-2007 اإلسكوا، مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا)  6(

  .World Urbanization Prospects: The 2007 Revisionاألمم المتحدة، )  7(

  .17، العدد 2008لنشرة اإلحصائية االتحاد العربي للكھرباء، ا)  8(
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ة الفقر، وتمكين المرأة، وكفالة االستدامة البيئية، واستحداث يسھم في تعزيز التنمية الريفية، وتخفيف حد
  .فرص عمل للشباب

  
طرق  . صيد األسماك علىوقعوى ھي قرية معزولة تقع على الساحل اليمني الجنوبي وتعيش   

 300ويفتقر سكان ھذه القرية، وعددھم  . وصول الناس إلى القرية وعرة، وكذلك طرق وصول الكھرباء
والتالمذة يقصدون  ). في المائة من النساء أميون 95في المائة من الذكور و 85(لفرص التعليمية نسمة، إلى ا

  .المدرسة الوحيدة المتوفرة فيھا، ونسبة كبيرة منھم تتوقف عن الدراسة في مرحلة مبكرة لمساعدة األسرة
ة األساسية؛ إال أنه غير قادر وفي اآلونة األخيرة، أنشئ في القرية مركز صحي يتولّى تقديم الخدمات الطبي

  . على توفير خدمات التلقيح بسبب عدم توفر الكھرباء لتشغيل البرادات لحفظ اللقاحات
  

القرية لتقييم مستلزمات نظام الكھربة بالطاقة  اإلسكواوقبل إطالق المشروع، زار خبراء من   
لمتطلبات التقنية للمشروع التجريبي الكھروضوئية لتزويد القرية بالكھرباء، حيث حددوا نطاق العمل، وا

كھروضوئية الوبعد ذلك، جرى تأمين إمدادات الكھرباء بالنظم الشمسية   .وتركيب النظم واختبارھا وتشغيلھا
ـ   . منزالً والمركز الصحي والمدرسة والمسجد وإلنارة الشارع 87 ل
  

طبيقات الطاقة المتجددة في وتضم�ن المشروع أيضاً دورتين تدريبيتين لبناء القدرات في مجال ت  
ديسمبر /القرى، واحدة للمستخدمين النھائيين والثانية للمھندسين والتقنيين، جرى تنظيمھما في كانون األول

مشاركاً من سكان القرى، حيث استمعوا إلى شرح عن كيفية تشغيل  70وحضر الدورة األولى  . 2009
يانتھا واستلمت كل أسرة معيشية دليالً للمستخدم باللغة وص النظم المنزلية للطاقة الشمسية الكھروضوئية

لمركبة في منازلھم، وتعليمات عن اويتضمن الدليل معلومات مبس�طة عن نظم اإلمداد بالكھرباء  . العربية
من وزارة الكھرباء (وحضر الدورة الثانية المخصصة للمھندسين والتقنيين عشرة مشاركين  . كيفية صيانتھا
وفي  . تلقوا معلومات نظرية وعملية حول تركيب النظم وتشغيلھا وصيانتھا) ء وقرية قعوىوجامعة صنعا

سبتمبر /، خضع المشروع لعمليات التدقيق واالختبار والتشغيل، وسيعاد تقييمه في أيلول2010مارس /آذار
2010.  

  
 . ء والطاقة اليمنيةالمستفيدون من المشروع ھم المجتمع المحلي، والسلطة المحلية، ووزارة الكھرباو  

وسيظھر تأثيره في تحسن نوعية حياة سكان القرية، والحد من الفقر بالحصول على خدمات الطاقة الحديثة، 
وسيساھم المشروع، من خالل تحسين الوصول إلى المرافق التعليمية  . وتحسن الخدمات الصحية والتعليمية

راديو، في إشراكھم في العملية اإلنمائية مما سيحسن وربط القرويين بالعالم الخارجي عبر التلفزيون وال
وسيؤدي أيضاً إلى فوائد بيئية تتحقق من خالل الحد من انبعاثات غازات االحتباس  . ظروفھم الحياتية

ومن المتوقع أن يشجع المشروع إنشاء مؤسسات صغيرة  . الحراري التي تنتج من استخدام الوقود التقليدي
ل وتأمين مصادر للدخل، وفي تعزيز قدرة السلطات اليمنية على تكرار المشروع تسھم في توليد فرص عم

  .في قرى أخرى، بحيث يسھم في تلبية أولويات التنمية المستدامة في مختلف المناطق
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  في ظل الكوارث التي يصنعھا اإلنسان التنمية      
  

، وألحق بالنمو )9(1980اص منذ عام أودى النزاع في المنطقة العربية بحياة مئات اآلالف من األشخ  
 . )10(كي في العقدين األخيرينيدوالر أمر نتريليو 12االقتصادي والتنمية االقتصادية خسائر قاربت قيمتھا 

تقع البلدان األعضاء كلھا تقريباً في جوار  تقريباً في التسعينات، في حين اإلسكواوعم�ت الحرب نصف بلدان 
تب على النزاع نفقات عسكرية، تقتطع من اإلنفاق على التنمية المستدامة، إذ أن وتتر . بلد يعاني من الحرب

في المائة تقريباً من الناتج المحلي  7األموال التي تستھلك في تمويل النفقات العسكرية والتي كانت تعادل 
ھذه الحالة، لم وفي   .)11(، ال تتوفر ألي مجال من المجاالت ذات األولوية1996اإلجمالي للمنطقة في عام 

ية يعد بمقدور السكان الحصول على ما يكفي من الغذاء، وما يليق من عمل، وما يلزم من الرعاية الصح
أما أكثر البلدان تضرراً من ھذه األوضاع في  . بات األساسية لألمن البشريوالتعليم، وغير ذلك من المتطل

  .فھي السودان والعراق وفلسطين واليمن اإلسكوامنطقة 
  

فإجراءات  . ويبقى االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية السبب الرئيسي لمعاناة الفلسطينيين  
اإلغالق والقيود على الحركة التي تفرضھا إسرائيل، وحصار قطاع غزة، وبناء جدار الفصل في الضفة 

في  76.9بلغت الغربية، وسياسة توسيع المستوطنات، ھي عوامل ساھمت في ارتفاع معدالت الفقر التي 
وال يزال العراق يرزح تحت  . )12(في المائة في الضفة الغربية 47.2في قطاع غزة، و 2007المائة في عام 

األمريكية االقتصادية واإلنسانية للعنف، وتبعات الغزو بقيادة الواليات المتحدة والتداعيات االجتماعية  أةوط
 23، كان 2009وفي عام  . متتالية الث حروب كبيرةسنة من العقوبات المفروضة، وث 13، و2003في عام 

، في حين عر�ض )13(من الدوالرات يومياً 2.2في المائة من السكان تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، أي على 
ارتفاع أسعار الغذاء وعوامل أخرى شرائح كبيرة من السكان النعدام األمن الغذائي، وھذا ما يظھر على 

وفي اليمن، أسھمت  . )14(في المائة 20ض استھالك السكان العراقيين للبروتين بنسبة سبيل المثال في انخفا
في المائة من  45.2المشاكل األمنية والسياسية واالضطرابات الداخلية األخرى في تفاقم الفقر، بحيث بات 

يشون في فقر في المائة منھم يع 15.7وفي اليوم،  دوالرين السكان يعيشون اليوم تحت خط الفقر، أي على
وفي السودان، تجددت النزاعات في العقود األخيرة، فكان لھا  . )15(مدقع، على أقل من دوالرٍ واحد في اليوم

�����������������������������������������������������������  
)9  (The Economist, 2009, Waking from its Sleep – A Special Report on the Arab World.  

)10( Waslekar, S. et al., 2009, Cost of Conflict in the Middle East, Mumbai: Strategic Foresight Group.  

)11 (The Economist ،مصدر سبق ذكره.  

األمين العام بشأن االنعكاسات االقتصادية من في مذكرة  2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقديرات الفقر لعام ) 12(
عرب سطينية المحتلة، بما فيھا القدس، وللسكان الفي األرض الفل يواالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطين

  .في الجوالن السوري المحتل

من النص  9للعراق، ص  2010، خطة العمل اإلنساني لعام 2009مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ) 13(
  . اإلنكليزي

من النص  15للعراق، ص  2010اني لعام ، خطة العمل اإلنس2009مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ) 14(
  . اإلنكليزي

)15 (Economist Intelligence Unit, 2008, Country Profile: Yemen, p.12.  
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في المائة من السكان في  90إلى أن  وتشير أرقام األمم المتحدة  .تأثير بالغ على التنمية البشرية في البلد
يعيشون تحت خط الفقر، أي على  2009كانوا في عام  في المائة منھم في شماله، 75-60جنوب السودان و

  .)16(دوالر واحد في اليوم
  

وال شك في أن التداعيات االجتماعية واالقتصادية للكوارث التي ھي من صنع اإلنسان، أكانت   
فھذه الكوارث .  لتي ذكرت آنفاًعلى بعض المؤشرات اال تقتصر  ت� داخليةً أم خارجية،احتالالت أم نزاعا

وتضم� منطقة  . ل بذوراً مدمرة، منھا حاالت النزوح أو اللجوء بسبب النزاعات والتوترات الطائفيةتحم
وبسبب النزاع وعدم االستقرار في   .النازحين والالجئين في العالم مجموع في المائة من 36 اإلسكوا

يشكل الالجئون الفلسطينيون و . ماليين 7.2ماليين وعدد النازحين داخلياً  7.6المنطقة، بلغ عدد الالجئين 
في المائة من مجموع الالجئين في العالم، والتداعيات السياسية  25ماليين، أكثر من  4.6البالغ عددھم 

ويبلغ عدد النازحين داخلياً  . واالجتماعية واالقتصادية ألوضاعھم المزمنة تقع على كاھل المنطقة بأسرھا
مليونا عراقي آخرون إلى بلدان  لجأق في حين ان شخص في العرمليو 2.2و ،نازح في السودانماليين  4.3

سوري� طردتھم إسرائيل من مرتفعات الجوالن بعد  300 000ومن النازحين داخلياً أيضاً  . )17(مجاورة
وشُرد عشرات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين إثر االعتداء  . )18(1967حرب األيام الستة في عام 

وبلغ  . 2009يناير /كانون الثاني - 2008ديسمبر /على قطاع غزة في كانون األولاإلسرائيلي العسكري 
بضع مئات اآلالف من األشخاص،  2006عدد النازحين داخلياً عقب الحرب اإلسرائيلية على لبنان في عام 

في شمال  تقريباً وعدد من اللبنانيين عند تدمير مخيم نھر البارد لالجئين )19(الجٍئ فلسطيني 32 000وتشرد 
  .2007مايو /لبنان خالل أشھر المعارك الثالثة بين الجيش اللبناني وجماعة فتح اإلسالم المقاتلة في أيار

الالجئين والنازحين األعباء االقتصادية التي تواجھھا البلدان المضيفة، وال سيما األردن ويزيد استقبال 
  . ية، وھي تستقبل العدد األكبر من الالجئين والنازحينوالجمھورية العربية السورية ولبنان والسلطة الفلسطين

  
 . التوترات الطائفية في بعض المناطق اإلسكواالسياسية في منطقة  واالضطراباتأثارت النزاعات و  

 . ويساھم في تفاقم التوترات الطائفية تفاعُل العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والخارجية
سھم في إشعال الحروب األھلية التي تقضم رأس المال االجتماعي واالقتصادي الوطني بسرعة وجميعھا ت

تعلو فيه الواجبات ووتعوق التوترات الطائفية أيضاً عملية بناء مجتمع قوي يضم� جميع الفئات،   .فائقة
  .ات الضيقة التي تكر�س االنعزال، وحقوق اإلنسان على االنتماءالمدنية

  
التجربة أن التوترات الطائفية تستمد� بذورھا من أربعة عوامل متداخلة تؤجج التوترات  والواضح من  

فالعامل األول ھو وليد حاالت من عدم االستقرار .  وتؤدي باستمرار إلى تجديد التمس�ك بالھوية الطائفية
يضع بين الطوائف  نمطاً في العالقات تنتج فيھا الطبيعة الجماعية للھويات المتنافسةأوضاع والتوتر، و

، يضاف إلى ذلك الشعور بالظلم وإحساس الضحية الذي يعم� جماعات معي�نة، ويعيد "جماعة مقابل األخرى"
والعامل الثاني ھو تفكّك العالقات  . ذكريات أليمة من فصول الحروب األھلية وحوادث العنف السياسي

�����������������������������������������������������������  
  .http://www.sd.undp.org/mdg_sudan.htmبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، متاح على  )16(

التداعيات االجتماعية واالقتصادية للنزوح واللجوء بفعل : ، االتجاھات السائدة في أثناء النزاعات وتداعياتھاسكوااإل )17(
  .2009مارس /، آذار1، العدد اإلسكواالنزاعات في منطقة 

  .من النص اإلنكليزي 8المرجع السابق، ص  )18(

  .من النص اإلنكليزي 28المرجع السابق، ص  )19(
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فالثقة االجتماعية  . لى العمق في معظم األحيانحيث التفاعل االجتماعي يفتقر إ االجتماعية بين الطوائف،
والعامل الثالث ھو وليد  . تبدو شبه منعدمة، والصورة السلبية عن اآلخر واإليجابية عن الذات ھي الغالبة

والعامل الرابع .  األماكن األحادية، حيث يكون االنعزال السمة الغالبة، وال ي�حب�ذ العيش في مجتمعات مختلطة
طبيعة النظام السياسي، حيث يتوقف الحصول على فرص العمل والخدمات األساسية على ھو نتيجة ل

  .)20(اعتبارات طائفية، تقو�ض أسس المنافسة السليمة والعادلة
  

مل التي تغذي التوترات تشكل األعداد الضخمة من النازحين والالجئين بسبب النزاعات والعواو  
وإزاء األوضاع الحالية  . المعادلة من جزءاًندما تكون بطالة الشباب مصدر قلق، يزداد أكثر فأكثر عالطائفية 

 51التي تشھدھا سوق العمل والمعدالت المتوقعة لنمو السكان، تحتاج البلدان العربية إلى استحداث قرابة 
، الستيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل وتأمين مستقبل الئق 2020جديدة بحلول عام  فرصة عململيون 

  .)21(ھمل
  

ومھما كانت المسائل التي تعالجھا الحكومات كالنزوح واللجوء أو التوترات الطائفية أو بطالة   
ت إقليمية وعالمية تزداد الشباب، فھي تحت وطأة ضغط دائم لتلبية طلبات مواطنيھا المتزايدة والعمل في بيئا

والركن األساسي  . سية الالزمة لمعالجتھا، وھي تحاول التكيف مع أوضاع جديدة وتطوير القدرة المؤستعقيداً
في ذلك ھو قطاع عام يتصف بالفعالية والكفاءة، ويملك القدرة على أداء مھام أساسية وعلى توفير أساس 

 تكثفويجب أن  . متين للتنمية والتقدم االقتصادي، وتوطيد المصالحة، وتخفيف حدة النزاعات، وبناء السالم
 وتخطيط استراتيجي فاعلة ھذا األساس في إطار سياسة عامةتوطيد لى الھادف إ االستثماراألطراف المعنية 

ويصبح باإلمكان الحد من  اإلسكوا، فيترسخ التقدم االجتماعي االقتصادي والتقدم السياسي في منطقة سليم
  .كوارث من صنع اإلنسان الخسائر الفادحة التي توقعھا

  

�����������������������������������������������������������  
، تسليط الضوء على ديناميات 2009ومؤسسة ھنريتش بول،  اإلسكواالمعلومات عن التوترات الطائفية، انظر  لمزيد من) 20(

  .E/ESCWA/ECRI/2009/5تحليل لوجھات نظر الشباب في لبنان بناء� على استنتاجات سلسلة من حلقات النقاش، : التوترات الطائفية

  .من النص اإلنكليزي 10 ، ص2009نمية اإلنسانية العربية الت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير) 21(
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  مجتمع المعلومات بناء      
  

تمع المعلومات يطرح تحدياً كبيراً في بناء مج  
منطقة اإلسكوا، حيث الفجوة الرقمية عميقة سواء أكان 
داخل المنطقة، بين مجموعة بلدان مجلس التعاون 
الخليجي ومجموعة البلدان غير األعضاء في المجلس، 

ولبناء  . بين منطقة اإلسكوا ومناطق أخرى في العالمأم 
عرفة أھمية بالغة في اقتصاد الممجتمع المعلومات و

االقتصادية وتحقيق األھداف وتعزيز التنمية االجتماعية 
سيما األھداف اإلنمائية  اإلنمائية المتفق عليھا دولياً، وال

  .لأللفية
  

استخدام ي األعوام األخيرة، سجلت معدالت وف  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زيادةً كبيرةً في 

 . ، اتسع استخدام الھاتف النقال، وازداد استخدام اإلنترنت بمعد�ل الضعف2008و 2005فبين عامي  . المنطقة
وبالرغم من ھذا النمو، ال يزال التباين كبيراً بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل في المنطقة 

وتظھر الفجوة  . خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام اإلنترنت والحصول على من حيث 
، إذ تشير 2008الرقمية بوضوح في بيانات انتشار اإلنترنت الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 

اإلنترنت في المنطقة ھو  انتشارإلى أن متوسط معدل 
في  23في المائة، مقابل متوسط عالمي قدره  14

ويكبر الفرق أكثر فأكثر عند مقارنة معدالت  . المائة
في  1.6الحزمة العريضة التي يبلغ متوسطھا  انتشار

المائة في منطقة اإلسكوا، مقابل متوسط عالمي قدره 
  .في المائة 6.1

  
ومع ازدياد االعتماد على تطبيقات تكنولوجيا   

المعلومات واالتصاالت والخدمات اإللكترونية، يكبر 
دور حكومات المنطقة في تطوير مجتمع المعلومات، 

الفنية وخدمات الدعم التي تقدمھا وتتخذ المشورة 
ي ھذا المجال المزيد اإلسكوا إلى البلدان األعضاء ف

  .من األھمية
  

االتصاالت تنفيذ نتائج المعلومات وومن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في مجال تكنولوجيا   
ج عمل تونس بشأن برناموفي  )22(مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الواردة في خطة عمل جنيف

�����������������������������������������������������������  
)22( http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html.  
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فمضمون ھاتين الوثيقتين ھو بمثابة خطة توجيھية لمساعدة البلدان على وضع وتنفيذ .  )23(مجتمع المعلومات
وقد  . خطط إقليمية تتماشى مع التوج�ه العالمي وتكون مصممة لتلبية احتياجات كل منطقة من المناطق

واإلستراتيجية  )24(يمية لبناء مجتمع المعلوماتاعتمدت منطقة اإلسكوا على ھذا الصعيد خطة العمل اإلقل
ويتطلب تنفيذ ھاتين  . )25(2012-2007بناء مجتمع المعلومات  - العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أما  . الخطتين توسيع نطاق التعاون اإلقليمي وبناء شراكات� بين أصحاب المصلحة على جميع المستويات
فھي خطة مرنة تتضمن برامج ومشاريع إقليمية تنفّذ عن طريق  2009معد�لة في عام خطة العمل اإلقليمية ال

وأما إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العربية فتتضمن خطة عمل تمتد على خمس  . الشراكات
ة التنافسية القدرھو إيجاد سوق تملك االستراتيجية والھدف من ھذه  . سنوات ومشاريع إقليمية تعد�ل بانتظام

مجتمع شامل للمعلومات، وتنمية قطاع مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بناء  الالزمة لتشجيع
تكنولوجيا المنطقة، وتحسين نوعية تقديم الخدمات باستخدام ھذه التكنولوجيا، وضمان حصول الجميع على 

  .المعلومات واالتصاالت
  

فھي تنطوي على مجموعة من  . عقدة، متعد�دة األوجه واألبعادوبناء مجتمع المعلومات ھو عملية م  
العناصر المترابطة، تبدأ بتنمية فعلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحسين المحتوى الرقمي 
العربي الذي يحتاج إلى بنية أساسية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفير البيئة الالزمة على 

ولرصد التقد�م في بناء مجتمع  . ع المستويات لتوسيع نطاق تبادل المعارف وتحقيق الفعالية في ذلكيجم
المعلومات واالتصاالت  المعلومات، ال بد� من بناء القدرة الوطنية في مجال تطوير مؤشرات تكنولوجيا

فمن  . علومات في كل بلدقياس ھذا التقدم وتحديد المالمح التي بلغھا مجتمع الم ، للتمكن منواعتمادھا
الضروري تطوير المؤشرات الدقيقة والموثوقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإصدار التقارير 

صنع القرارات وتحديد أولويات العمل على صعيد السياسة العامة، وصوالً عملية اإلحصائية الوطنية لدعم 
  .يةإلنمائية وتضييق الفجوة الرقمإلى تفعيل المبادرات ا

  
ومن التحد�يات التي يواجھھا قطاع   

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة 
العربي على الرقمي تعزيز المحتوى 

وفي األعوام األخيرة، ازداد عدد  . اإلنترنت
مستخدمي اللغة العربية على اإلنترنت 

مليون مستخدم في  60 بلغ باطّراد، بحيث
لغة العربية ال وھذا الرقم وضع . 2009عام 

بين اللغات العشر األولى من حيث عدد 
في المائة من  18المستخدمين، تستأثر بنسبة 

ودور اإلنترنت يزداد أھميةً باعتبارھا مصدراً للمعلومات وأداة لتبادل  . )26(انتشار اإلنترنت على أساس اللغة
وفي ھذا  . ة مقارنة باللغات األخرىغير أن حصة اللغة العربية من المحتوى الرقمي ال تزال قليل . المعارف

  .الستثمارااالستفادة منھا في الواقع فرصة ھامة تستطيع منطقة اإلسكوا 
�����������������������������������������������������������  

)23 (http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html.  

)24 (E/ESCWA/ICTD/2004/4.  

)25 (http://www.aticm.org.eg/upload/ICTJuly2008.doc.  

)26 (http://www.internetworldstats.com/stats7.htmAvailable at   t World Stats, Internet Users by Language.Interne.  

  اإلنترنت، شبكةعلى داماًاستخ األكثرالعشراللغات
  )بالماليين( اإلنترنت مستخدمو



   - -

  
وانطالقاً من ھذا . أصبح من المعروف أن للعلم والتكنولوجيا واالبتكار دوراً ھاماً في العمل اإلنمائيو  

د وطنية وإقليمية للعلم والتكنولوجيا المفھوم ركزت اإلسكوا في العديد من أنشطتھا على إنشاء مراص
وتُعنى مراصد تكنولوجيا المعلومات  . واالبتكار، وبناء القدرات لوضع وتحليل مؤشرات على ھذا الصعيد

لھا، وجعلھا في متناول صانعي السياسات والمحللين يواالتصاالت بجمع البيانات ووضع المؤشرات وتحل
ة كبيرة في تقييم األداء، ورصد التطور العلمي والتكنولوجي، وتحديد ولھذه المؤشرات أھمي . االستراتيجيين

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتستراتيجيات لامجاالت االستثمار، ووضع سياسات و
  

بإنشاء مركز للتكنولوجيا جاء ترسيخاً القتناع اللجنة والبلدان األعضاء فيھا بأھمية  )27(وقرار اللجنة  
اقتصاد المعرفة، وتعزيز القدرة  واالبتكار في دفع عجلة التنمية في المنطقة وبلدانھا، وبناء العلم والتكنولوجيا

وعمالً بھذا القرار تابعت . ية، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدةمالتنافسية في السوق العال
االختيار على األردن  حيث وقعاللجنة عملية وضع الخطط والدراسات الالزمة مع عدد من البلدان األعضاء، 

  .الستضافة المركز
  
  

�����������������������������������������������������������  
  .2008مايو /أيار 29المؤرخ ) 25-د( 284قرار اإلسكوا  )27(
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  اإلنمائية الخطط في االجتماعي البعد      
  

في حالة تعثّر طيلة عقود من الزمن بسبب النزاعات،  اإلسكواكانت التنمية االجتماعية في منطقة   
مقو�مات اإلنصاف  وعدم التكامل بين السياسات االقتصادية واالجتماعية، وعدم وضوح مفھوم الرابط بين

والنمو االقتصادي الذي شھدته المنطقة في األعوام الماضية لم يرافقه دوماً تقدم  . االجتماعي والتنمية الشاملة
وال يزال متوسط  . وخاصةً في أقل البلدان نمواً والبلدان التي تعاني من النزاعات ،التنمية االجتماعيةفي 

قاصر عن التعبير عن حاالت الفقر واإلقصاء االجتماعي، ووصف مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة 
فالنساء والشباب المحرومون واألشخاص المعوقون والمسنون  . بينھا في مادرجات الحرمان داخل البلدان و

حصولھم على الفرص  والعمال المھاجرون والعاطلون عن العمل يواجھون جميعھم عقبات كبيرة تعوق
  .والخدمات

  
األوضاع االقتصادية واالجتماعية صعوبة في المنطقة في أعقاب األزمة المالية واالقتصادية وتزداد   
االقتصاد غير النظامي، حيث فمن المتوقع أن يتسبب االرتفاع في معد�الت البطالة في توسيع نطاق . العالمية

تواجه بلدان عدة  ال يحظى العاملون بأي ضمانات، وأن يساھم في تعميق الفوارق االجتماعية في وقت
  .المشاركة وعدمقصاء االجتماعي، صعوبات على صعيد الدين الداخلي، واإل

  
، حيث تلجأ )28(وفي زمن األزمات االقتصادية، كثيراً ما تعتبر السياسة االجتماعية من الكماليات  

غير أن  . قتصاديالبلدان إلى تقليص اإلنفاق على الرعاية االجتماعية في محاولة لتخفيف وطأة التراجع اال
تخفيض االستثمار العام في الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية يحد� من القدرة على مواصلة جھود الحد من 

تكاد تالمس خط  لوتعيش أعداد كبيرة من السكان على مداخي . الفقر، ويضعف النسيج االجتماعي بأسره
  وفي غالبية البلدان،  . لى أنماط التضامن التقليديةوفي غياب الضمان االجتماعي، يكثر االعتماد ع.  الفقر

ال يشارك المجتمع المدني في رصد وتقييم أثر المبادرات التي تتخذ على صعيد السياسة العامة على الفئات 
  .على مستوى صنع القرار المنخفضة الدخل، وال في المناقشات العامة التي تجري

  
ضعف أنظمة الضمان  اإلسكواالبلدان األعضاء في  ومن التحديات التي يواجھھا العديد من  

وقد وضعت غالبية بلدان المنطقة أنظمة حماية اجتماعية تھدف إلى تخفيف حدة المخاطر . االجتماعي
وتكمن نقطة الضعف الرئيسية لھذه األنظمة في اقتصار معظمھا على العاملين في القطاع  . ومكافحة الفقر

  وفي ظل ھذه األنظمة التي  . تصر على الطبقة الوسطى التي تعيش في المدنالنظامي، أي تكاد تغطيتھا تق
ال تقد�م أي تعويضات للعاطلين عن العمل أو العاملين في القطاع غير النظامي، تبقى شريحة كبيرة من 

  .مين ضد مخاطر عدم استقرار الدخلالسكان من دون أي تأ
  

ھوم السياسة االجتماعية المتكاملة، وفي الوقت نفسه تعزيز مف اإلسكواوإزاء ھذه التحديات، واصلت   
ومن خالل التحليل المعياري والخدمات االستشارية والمشاريع  . البحث عن ميادين وشراكات جديدة لتطبيقھا

برؤى التنمية االجتماعية  توجيه جھودھا لبناء مجموعة من المعارف المتعلقة اإلسكواالوطنية، أعادت 
الناشئة كتأثير األزمة االقتصادية على الوضع االجتماعي، والحماية  القضاياطة تتناول ، ونفذت أنشونھجھا

�����������������������������������������������������������  
)28(ESCWA, 2009, Social Policy and Social Protection: Challenges in the ESCWA Region. Social Development Bulletin. 

Volume 2, Number 8. (E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.10).                                                                                                            
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االجتماعية، وتنمية الشباب، وتحديد سبل حصول المعوقين على الخدمات االجتماعية، ودور المراصد 
  .الحضرية في إسداء المشورة على صعيد السياسة المتعلقة بالتنمية االجتماعية الحضرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .E/ESCWA/SDD/2009/4، 2009رؤى واستراتيجيات في البلدان العربية، : ، السياسة االجتماعية المتكاملةاإلسكوا: المصدر

  
على توضيح مفھوم السياسة االجتماعية في المنطقة ومدى دمجھا  اإلسكواوفي ھذا اإلطار، عملت   

االجتماعية ويتناول التقرير الذي أصدرته حول السياسة  . يةالسياق العام للتنمية االقتصادية واالجتماع في
عدداً من المواضيع الھامة المتعلقة بمسارات التنمية الحالية في المنطقة،  )29(ستراتيجياتالرؤى واال: المتكاملة

مية ستراتيجيات التنمية الوطنية للھواجس الرئيسية، مثل اإلنصاف والمساواة والتنابما في ذلك مدى معالجة 
كما يتناول التقرير مدى تأثير البنى  . المتوازنة؛ وللقضايا المتعلقة بالحد من الفقر وتخفيف المخاطر

االجتماعية واالقتصادية على شكل المؤسسات التي ترعى السياسة االجتماعية، ودور القيم والتقاليد في توزيع 
  .األدوار والمسؤوليات بين الجھات الفاعلة في المجتمع

  
بعمل رائد لضمان التزام الجھات الفاعلة جميعھا بالعقد االجتماعي ولوضع آليات  اإلسكوامت قاو  

ولھذه الغاية، وضعت نھجاً إنمائياً اجتماعياً  . قادرة على احتواء شرائح المجتمع كلھا وضمان مشاركتھا
ما تقد�مه من خدمات  يما تنظّمه من برامج لبناء القدرات، وف شامالً قائماً على المشاركة وأدرجته في

تعمل مع البلدان األعضاء على توسيع  اإلسكواو . استشارية، وما تسعى إلى إنشائه من شبكات وشراكات
نطاق الحوار بشأن السياسة االجتماعية، وذلك ببناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع 

  .على المشاركةة الشاملة القائمة المدني لتثبيت العمل بنھج التنمي
  

�����������������������������������������������������������  
)29 (E/ESCWA/SDD/2009/4.  

   

  
  

 
  

  

   

  

 
  

   

  

   

 

  



   - -

 24إلى  15الشباب من الفئة العمرية و  
عاماً، ھم فئة اجتماعية ديمغرافية، لھا احتياجاتھا 

وھذه الفئة تتطلب وضع سياسات وطنية .  ومشاكلھا
ال تسعى إلى تحسين مھارات الشباب وحسب، بل 
تھدف إلى منحھم الفرص الالزمة الستغالل طاقاتھم 

م والصحة والعمل، كاملة في مجاالت التعلي
وللمشاركة بفعالية في الحياة العامة والحياة 

  .السياسية
  

 شعبةوتنمية الشباب ھي من األولويات في   
المعنية باإلشراف على تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب في  شعبةفھي ال.  اإلسكواالتنمية االجتماعية في 
لدان على تعزيز قدراتھا على وضع سياسات وخطط عمل ، والعمل مع ھذه الباإلسكواالبلدان األعضاء في 

  .وطنية للشباب
  

وال شك� في أن إحالل السالم وبناء المجتمعات على   
أسس متينة يبقى بعيداً عن الواقع ما لم ينطلق من احترام 
  حقوق اإلنسان ومن أساس صلب تقوم عليه المجتمعات، 

األھداف  سيما اآلن وقد مضت أعوام كثيرة على اعتماد ال
اإلنمائية لأللفية، ولم يتبقّ من الفترة المحددة لتحقيقھا سوى 

في تحديد  اإلسكواومن ھذه األسس، انطلقت  . خمسة أعوام
طبيعة المساعدات التي تقدمھا إلى البلدان األعضاء وفي تكييف 
 . أنشطة التنمية االجتماعية وفقاً لخصائص كّل بلد واحتياجاته

لدعم األطر  اإلسكواعدة التي تقدمھا ويعتمد تأثير المسا
واآلليات المؤسسية الوطنية على فعالية الشراكة مع الحكومات 
واستعدادھا إلعادة ترتيب أولوياتھا االجتماعية في مواجھة 

الضغوط السياسية واالقتصادية، وحرصھا على ضمان تنفيذ السياسات المسؤولة اجتماعياً ورصدھا، وتمسكھا 
  .تشمل الفئات الفقيرة والمھمشة ة والتشاور بحيثبتوسيع المشارك

 غير اإلنسان حقوق من حق التنمية في الحق"
 إنسان لكل يحق وبموجبه للتصرف قابل

 تحقيق في واإلسھام المشاركة الشعوب ولجميع
 وسياسية افيةوثق واجتماعية اقتصادية تنمية

 إعمال فيھا يمكن التي التنمية بھذه والتمتع
 األساسية والحريات اإلنسان حقوق جميع

  ".تاماً إعماالً
  

، 1، المادة 1986إعالن الحق في التنمية، 
 .1البند 

ان في المنطقة العربية نسبة الشباب من مجموع السك
)1980-2025(  

الن
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  نوعية البيانات وتوفرھا: األھداف اإلنمائية لأللفية      
  

ما يتعلّق بتحديد  ركز اھتمام األوساط اإلحصائية في األعوام األخيرة على عدد من الشواغل فيت  
صنع  حو تحقيق ھذه األھداف من أجلمؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية وقدرة البلدان على رصد التقدم ن

وال تزال نوعية البيانات ومدى توفرھا سبباً لفوارق شاسعة بين المصادر  . األدلة على ترتكز سياسات
  .على الصعيدين اإلقليمي والدولي اإلحصائية الوطنية والدولية، تشغل المعنيين بالعمل اإلحصائي

  
 القدرات تعزيزبشأن ) 25-د( 287 اإلسكوابقرار  اإلحصاء عمالً شعبةوإزاء ھذا الواقع، وضعت   

 البلدان مساعدة التنفيذية األمانة إلى طلبالذي ي األدلة، على المرتكزة السياسات صنع بھدف اإلحصائية
واألنشطة ، مجموعةً متكاملة من الخطوات اإلحصائية والتعاريف المفاھيم لتوحيد قدراتھا بناء في األعضاء

 اإلنمائية األھدافحول  اإلسكواإلنمائية لأللفية، وذلك باالستناد إلى ما ورد في تقرير في إطار األھداف ا
  بيروت، (، الذي عرض في الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية )30(للتحسين ومقترحات للرصد إطار: لأللفية

  ).2008أكتوبر /تشرين األول 16- 14
  

  األھداف اإلنمائية لأللفية رصدوتحسين توفر البيانات الوطنية : الخطوة األولى
  

 اإلحصاء استعراضاً شامالً ومعمقاً لسلسلة البيانات المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفية منذ شعبةتجري   
مصادر البيانات الوطنية والدولية ومعالجة االختالف في البيانات على لتقليص الفوارق بين  ،1990عام 

لجمع البيانات من المصادر الوطنية، وإجراء  حثاً مكتبياً موسعاًويشمل االستعراض ب . المستوى الوطني
 شعبةوبعد إتمام ھذه المرحلة، تقدم ال  .المقارنة مع البيانات المستقاة من المصادر الدولية، ورصد الفوارق

، 2009وفي عام  . المشورة الفنية والدعم لنشر مجموعات البيانات النھائية وإتاحتھا عبر نظام مركزي موحد
األردن، والبحرين، وعمان، وفلسطين، (بدأت عمليات التحقق من نوعية البيانات في سبعة بلدان أعضاء 

  .تحسن نوعية البيانات وتوفرھاوھذه الخطوة أسھمت في ).  وقطر، ومصر، واليمن
  

بناء القدرات لتعزيز إنتاج بيانات وطنية لرصد األھداف : الخطوة الثانية
  اإلنمائية لأللفية

  
تحديد اإلستراتيجيات وتنسيق األنشطة ھو عنصر رئيسي في   

عمل اللجنة اإلحصائية لتحسين قدرة البلدان األعضاء على وضع 
ومن األنشطة المنفذة في ھذا اإلطار  . المؤشرات وإجراء عمليات الرصد

تحسين الوصول إلى البيانات الوصفية ووضع المبادئ التوجيھية العملية 
 معدة مؤشراتھداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك لوضع مؤشرات األ

 في الجديدة العمالة مؤشرات ودليل، )31(لأللفية اإلنمائية األھداف لرصد
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)30 (E/ESCWA/SD/2008/IG.1/4.  

 /http://devdata.worldbank.org/gmis/mdg، متاح على ST/ESA/STAT/SER.F/9،2003اإلنمائية،  مجموعة األمم المتحدة) 31(
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ولتسھيل الوصول إلى  . )32(الالئق العمل لمؤشرات الكاملة المجموعة فيھا بما لأللفية اإلنمائية األھداف إطار
واالشتراك  . )33(شئت مكتبة إلكترونية لألھداف اإلنمائية لأللفيةالمعلومات عن المعايير والطرق المتبعة، أن

، )انظر خارطة االشتراكات(في ھذه المكتبة مجاني، واالنتساب إليھا يستمر في التوس�ع على الصعيد العالمي 
  .ديثة في المجاالت ذات األولويةوي�توقع أن يكون لھا دور ھام في نشر المعلومات والبيانات الح

  
التدريب في مجال مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية لتقليص الفوارق بين البيانات من : الثالثة الخطوة

  المصادر الوطنية والمصادر الدولية
  

  
فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات األھداف ، بصفتھا عضواً في اإلسكواتتولى   

م مع كيانات األمم المتحدة الذي أنشأه األمين العا اإلنمائية لأللفية
تدريب على اليتعلق بتنظيم أنشطة  في ما ، دور التنسيقاألخرى

ورشة عمل في  2009ومن ھذه األنشطة لعام  . صعيد المنطقة
مجال رصد األھداف اإلنمائية لأللفية للبلدان العربية في الشرق 
األوسط وشمالي أفريقيا، عقدت باالشتراك مع شعبة اإلحصاءات 

 ). 2009ديسمبر /كانون األول 12- 7بيروت، (ألمم المتحدة في ا
وشارك في ورشة العمل إحصائيون من البلدان األعضاء 
وممثلون عن الوزارات المختصة، وخبراء من عدد من الوكاالت 

المسؤول عن جمع سلسلة البيانات  DevInfo)(نمية لتالفريق المعني بنظام معلومات االدولية، إضافة إلى 
واستعرض المشاركون خالل دورة تدريبية موضوع الفوارق  . ية ألغراض الرصد على الصعيد العالميالدول

  .بين مجموعات البيانات الوطنية والدولية، وحددوا أسباب ذلك، وأوصوا باتخاذ تدابير لمعالجة الوضع
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 .cmsp5/groups/public/http://www.ilo.org/w---: ، متاح على2009منظمة العمل الدولية، ) 32(

  .http://www.escwa.un.org/divisions/scu/themes/index.asp :متاح على) 33(
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العمل المشترك  فريقوفي ھذا اإلطار أيضاً عقد اجتماع   
راء حول إحصاءات النوع االجتماعي في بين الوكاالت والخب

) 2009أكتوبر /تشرين األول 14- 12بيروت، ( المنطقة العربية
، وھو ”GIsIn“لمناقشة البيانات الوصفية في إطار نظام اإلحصاءات 

أداة للقياس تتضمن قائمة من المجاالت والمؤشرات التي تعبر عن 
وكالة  12تماع وساھمت في تنظيم االج . المرأة في المنطقة أوضاع

جھازاً  14من وكاالت األمم المتحدة، وحضره مشاركون من 
من البلدان العربية، وست آليات وطنية معنية إحصائياً وطنياً 

  .ث وجامعة الدول العربيةويب والبحبالمرأة، وممثلون عن مركز المرأة العربية للتدر
  

  ھداف اإلنمائية لأللفيةتحسين التنسيق ونشر البيانات في رصد األ: الخطوة الرابعة
  

قواعد البيانات الوطنية لألھداف اإلنمائية لأللفية ھي مستودع تخز�ن فيه جميع البيانات المتعلقة   
ولھذا المصدر دور إيجابي في تعزيز التنسيق بين منتجي البيانات الوطنية،  . باألھداف اإلنمائية لأللفية

، كثفت 2009وفي عام . لمنھجيات على المستوى دون الوطنيوتسھيل نشر البيانات، وتوحيد التعريفات وا
جھودھا في مجال بناء القدرات إلنشاء قواعد بيانات وطنية في البلدان العربية،  اإلسكوااإلحصاء في  شعبة

وھذا النظام يوفر أدوات� إلدراج رسوم بيانية .  التنميةفنظمت ثالث ورشات عمل حول نظام معلومات 
ويجيز مبوبة؛ ويقدم خيارات لحفظ البيانات الوصفية مع البيانات العادية وتصديرھا؛ وخرائط ومؤشرات 

ويمكن الوصول إليه عبر ؛ الوصفيةعمليات تصدير البيانات بالصيغ المعيارية لتبادل البيانات والبيانات 
  .اإلنترنت

  
   وتحسينھا، اتالمؤشر تطوير اإلقليمي المستوى على للمقارنة القابلة البيانات نشريساعد و  
 وفي إطار الجھود المبذولة  .الجھات المعنية بإنتاج البيانات اإلحصائية واستخدامھا متناول في ووضعھا

أول قاعدة بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس  2009أطلقت اإلسكوا في عام  لتطوير العمل اإلحصائي
(Arab GenInfo_09).  

  
إنشاء قواعد بيانات لألھداف  ألعضاء فيالدعم الفني للبلدان ا اإلسكواوتقدم   

وفي عام  . اإلنمائية لأللفية تستوفي المعايير الدولية وتراعي خصوصيات كل بلد
وھذه  . نميةلتمعلومات ا لنظامت ستة بلدان عربية تطبيقات جديدة ، أطلق2009

دان ، والسو)ChildInfo(، وتونس )DubaiInfo(اإلمارات العربية المتحدة : البلدان ھي
)SudanInfo( والعراق ،)IAU Info( وفلسطين ،)CensusInfo( واليمن ،)DevInfo( ،

  .تعديالً 26، حسب احتياجات المنطقة، التنميةفأصبح عدد تعديالت نظام معلومات 
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  المرأة في االقتصاد      
  

أبرز اھتمامات مركز  كان تأثير األزمة االقتصادية العالمية على الحياة اليومية للمرأة في المنطقة من  
وإلجراء تحليل واف� لمدى تأثر المرأة باألزمة  . 2009والبلدان األعضاء في عام  اإلسكواالمرأة في 

االقتصادية ووضعھا في ظل األزمة، اضطلع المركز بعدد من األنشطة، فأعد دراسات� حول ھذا 
، وأجرى مناقشات مع )36(المية عامة، وأصدر مواد إع)35(، ونظم اجتماعاً لفريق من الخبراء)34(الموضوع

  .)37(صانعي القرار في المنطقة
  

وال شك في أن األزمة االقتصادية تؤثر على الرجل والمرأة معاً، غير أن عبء ھذا التأثير على   
وأسباب ھذا الوضع مزمنة ومتشعبة، تستمد� جذورھا من العوامل الثقافية التي  . المرأة يأتي أشد� وأكثر حد�ة

وأكثر  . للمرأة المساھمة الكاملة في التنمية االجتماعية واالقتصادية واالستفادة منھا حتى قبل األزمة لم تتح
أقليات في  التي تنتمي إلى، وةالفئات الفقيرة، والمھاجر تنتمي إلى التي المرأة ھي األزمة منمن يعاني 
  .المجتمع

  
ية ھي من العوامل األساسية التي تعوق سعي ومحدودية وصول النساء إلى الموارد المالية واالقتصاد  

فالحصول على عمٍل لقاء أجر والبقاء فيه، والحصول على  . األزمة أعباءالمرأة إلى إيجاد سبل لتخفيف 
فالمرأة ال تزال   .ھا فرص ال تتيسر للمرأة بقدر ما تتيسر للرجلكلقرضٍ مصرفي، وتملك قطعة أرض، 
العمل نفسه، وال تستطيع، في الكثير من الحاالت، أن تفتح حسابات� تتقاضى أقل بكثير من الرجل لقاء 

والمصارف تطلب ضمانات من المرأة التي تتقد�م بطلب للحصول على قرض أكثر  . مصرفية� باسمھا وحدھا
مما تطلبه من الرجل، مع أن دراسات عديدة تظھر أن المرأة ال تقّل التزاماً عن الرجل في تسديد الديون، 

  .)38(شكل أي مخاطر إضافية على مؤسسات اإلقراضيبالتالي ال  ووضعھا
  

في القطاع غير النظامي، حيث ظروف العمل ال تخضع  ، يكثر عمل المرأةاإلسكواوفي منطقة   
وفي ھذه الظروف، كثيراً ما تحرم المرأة من الحماية من أنواع العمل  . ألحكام القانون وال لرقابة السلطات

بالصحة، وال تحظى بأي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وال تتمتع بما يكفي من األمن الخطرة أو المضرة 
ويعمل المركز بالتعاون مع البلدان األعضاء على إيجاد طرق� لتحسين استفادة المرأة من ظروف  . الوظيفي

�����������������������������������������������������������  
، وتحكم المرأة (E/ESCWA/ECW/2009/IG.1/4)انعكاسات األزمة المالية العالمية على وضع المرأة في المنطقة العربية ) 34(

 ،(E/ESCWA/ECW/2009/2) 36العربية في التنمية، العدد سلسلة دراسات عن المرأة  ،في الموارد االقتصادية وحصولھا على الموارد المالية
  .Social and Economic Situation of Palestinian Women 2006-2009 (E/ESCWA/ECW/2009/Technical Paper.1)و

  ).2009غسطس أ/آب 19- 18بيروت، (اجتماع فريق الخبراء حول مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية ) 35(

)36 (Two DVDs: The Economic Empowerment of Women in the Arab Region and Palestinian Women Living in Nahr  
el-Bared Camp: Aspirations and Challenges.                                                                                                                                                

  ).2009أكتوبر /تشرين األول 23- 21بيروت، (الدورة الرابعة للجنة المرأة ) 37(

.  2008، جنيف، Small Change, Big Changes: Women and Microfinance الدولي العمل مكتب المثال سبيل على انظر) 38(
  .2005، نيويورك، األمم المتحدة، Progress of the World’s Womenالمتحدة اإلنمائي للمرأة، مكتب العمل الدولي وصندوق األمم 
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ي التنمية عمل ذات طابع نظامي، ومن الموارد المالية واالقتصادية لتمكينھا من المشاركة والمساھمة ف
  .الشاملة للمجتمع الذي تعيش فيه

  
ومن السبل الرئيسية لتعزيز فرص المرأة في أداء دور متساوٍ مع الرجل في المجتمع تشجيع   

مقارنة  اإلسكوافمستوى تمثيل النساء في البرلمانات ھو األدنى في منطقة .  مشاركتھا في العمل السياسي
لدان المنطقة ما يسب�به ھذا التفاوت من ھدر في اإلمكانيات البشرية، وقد أدركت ب . )39(بسائر مناطق العالم

واتخذت بعض  . واعتمدت مجموعة من النھج لتجنب ھذا الھدر بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية
البلدان تدبيراً مؤقتاً، إذ اعتمدت نظام الحصص ريثما تتحقق المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل في 

وفي البلدان التي اعتمدت نظام الحصص ارتفع معد�ل تمثيل  . الھيئات البرلمانية والھيئات العامة األخرى
ولكي ال تكون ھذه المبادرات . المرأة على مختلف المستويات السياسية بما في ذلك في مراكز صنع القرار
سين مشاركة المرأة في مختلف مصطنعة وغير حقيقية، ال بد من أن تترافق مع تدابير أخرى تسھم في تح

  .، وال سيما في االقتصاد، وتھدف إلى تحقيق المساواة الكاملةالمجتمع مجاالت
  

ففي ظل   .ويبقى الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة الفلسطينية مصدر قلق دائم في المنطقة  
فمع اإلجھاد الجسدي  . د�دةتداخل عوامل داخلية وخارجية، يواجه السكان الفلسطينيون تحديات مزمنة ومتج

والنفسي المزمن الذي تعاني منه المرأة في فلسطين، عليھا أن تواجه أيضاً قلة فرص التنمية االقتصادية 
واستمرار االحتالل والنزاع يعني استمرار اعتماد السكان على المساعدة  . والمشاركة السياسية في المجتمع

والفصل بين الضفة الغربية وغزة وفرض الشروط  . ة كالغذاء والتعليمالخارجية في تلبية احتياجاتھم األساسي
على السكان  األعباءمن  ومزيداًعلى التمويل الذي تقدمه الجھات المانحة يعني اتساع الھوة اإلنمائية، 

  .المرأة وخصوصاً على
  

رة التي تحد من فالعوائق الكثي . والفئة األشد تضرراً من ھذا الوضع ھي األسر التي تعيلھا نساء  
قدرة المرأة على الحصول على قرض أو تملّك قطعة أرض من دون شريك رجل، إضافة إلى الخلفيات 
االجتماعية، تضع المرأة في مواجھة ظروف قاسية، حيث تعيش في حالة فقر شديد، وتكافح لشراء ما يكفي 

  .من الغذاء واللباس، أو لتوفير مسكن الئق ألسرتھا
  

بلدان أخرى في المنطقة وفي العالم، تبقى مشاركة المرأة في القوة العاملة والنشاط  وبالمقارنة مع  
ومع أن الضفة الغربية تواجه تحديات كبيرة على ھذا الصعيد، يعتبر وضعھا  . االقتصادي قليلة في فلسطين

لرئيسي الذي وتبقى السلطة الفلسطينية مجال العمل ا . أفضل من وضع غزة التي ھي في حال تراجع مستمر
  .يستوعب أكبر عدد من النساء، حيث يعمل معظمھن في قطاعي الخدمات والتعليم

  
وبالرغم من ھذه المشاكل، حققت المرأة الفلسطينية عدداً من التطورات اإليجابية والمشجعة في عام   

وھذا  . في ارتفاعھو  فعدد الفتيات والنساء اللواتي يتلقين التعليم في مختلف المؤسسات التعليمية. 2009
مع تقدم و . زيداً من الفرص لدخول سوق العمل والحصول على مناصب ثابتة لقاء أجرمالتطور يتيح للمرأة 

وھذا التحسن يؤدي إلى ازدياد  . سجل مستوى المشاركة السياسية للمرأة تحسناً ملحوظاًالمرأة في االقتصاد، 
السلطة التشريعية، والسلك القضائي، مما يعزز فرص  عدد النساء في المعترك السياسي، حيث يشاركن في

  .ة في اتخاذ القرار وسن القوانينالمرأ
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  .e/world.htm-http://www.ipu.org/wmnانظر ) 39(



   - -

  
  
  

  واإلعالم في العمل اإلنمائيالتصال استراتيجية ا      
  

بعد تراجع أنشطة اللجنة بسبب ما شھده البلد المضيف من أوضاع غير مستقرة في األعوام األخيرة،   
تمام وسائل اإلعالم، وعادت اجتماعاتھا التي تعالج قضايا رئيسية على جدول عاد نشاط اللجنة ليستأثر باھ

  .األعمال العالمي لتكون موضوع تغطية إعالمية واسعة
  

كان نتيجة لظھور عدد من القضايا الھامة التي تعتبر من  اإلسكواوازدياد اھتمام وسائل اإلعالم ب  
  ي األوقات العصيبة يتخذ عمل منظومة األمم المتحدة فف . اإلسكواأولويات األمم المتحدة، ومن ضمنھا 

، ركزت وسائل اإلعالم 2009ففي عام . وما تضمه من لجان إقليمية، بعداً مختلفاً يظھر أھميته الفعلية
المحلية واإلقليمية والدولية على األزمة المالية العالمية وما خلّفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية؛ وعلى 

وما يحدثه من آثار على المنطقة والعالم؛  تغي�ر المناخء وما ألحقته من أضرار بالبلدان النامية؛ وأزمة الغذا
فھذه المواضيع والقضايا ھي جوھر رسالة  . إضافة إلى قضايا الشباب؛ والشواغل المتعلقة بالسالم واألمن

  . في المنطقة الدوليةمنظمة التي ھي البعد اإلقليمي لل اإلسكوااألمم المتحدة، وكذلك في صلب رسالة 
  

 . مع إعطاء األولوية لتغطية الشواغل العالمية الجديدة وواصلت وسائل اإلعالم تناول القضايا اليومية  
ومركز األمم المتحدة لإلعالم، ھو الصلة بين اللجنة واألوساط اإلعالمية، ومھمته إبقاء األنشطة اليومية 

ويتولّى المركز تنظيم المؤتمرات الصحفية، ويدعو اإلعالميين إلى   .مضايا المستجدة في دائرة االھتماوالق
ويصدر المركز،  . تتناول قضايا ومواضيع ذات أولوية اإلسكوامناقشة تقارير ومنشورات مختارة مع خبراء 

الجمھور، بيانات� صحفيةً في إطار الجھود التي يبذلھا حرصاً على مشاركة وسائل اإلعالم وعلى إطالع 
وارتفع .  في إطار معالجتھا للقضايا المستجدة اإلسكواإعالميةً حول مختلف األنشطة التي تقوم بھا  اريروتق

  .فرد� ومنظمة 3000ليصبح أكثر من اإلخبارية األسبوعية  اإلسكواعدد المشتركين في نشرة 
  

 عاماً الثينوث خمسة بمرور احتفاالً الثقافية األحداث من مجموعة 2009 عام في اإلسكوا ونظمت  
 الشرقية، التراثية الموسيقى شملت بحيث التنو�ع من وكانت . اإلعالم وسائل باھتمام استأثرت تأسيسھا، على

 تغفل ولم المبدعين، اللبنانيين للفنانين مجموعة أعمال شغلته للرسم حيزاً وخصصت الكالسيكية، والموسيقى
 الثقافية بالرسالة اللجنة تمسك عن تعبيراً جاء النشاط ذاوھ . وأسرھم المتحدة األمم لموظفي الفنية األعمال

 ضورح على لتكون المقو�مات ميعج تختزن وماضيھا، بتراثھا غنية منطقة في اإلنمائية، بالرسالة تمس�كھا قدر
  .والمستقبل الحاضر في قوي

  
األنشطة ويحرص المركز في أداء جميع المھام اإلعالمية في تغطية جميع األحداث الخاصة أو   

الھامة للجنة واألمين التنفيذي، على استخدام جميع الوسائل التقليدية والحديثة المتاحة في استراتيجية اتصال 
، ولتوجيه اھتمام اإلسكواتھدف إلى تأمين أوسع تغطية ممكنة لألحداث واألنشطة واالجتماعات التي تنظمھا 

و تعتمد ھذه االستراتيجية على وسائل . تجد�ة في المنطقةوسائل اإلعالم إلى التحديات واألحداث الھامة والمس
اإلعالم التقليدية، وعلى وسائل اإلعالم الجديدة وأشكال التواصل األخرى الحديثة التي تجذب أوسع شريحة 

وفي ھذا السياق، يعمل المركز بالتنسيق مع مدير الموقع اإللكتروني لإلسكوا  . ممكنة من القراء والباحثين
المسؤول عنه على تجديد الموقع، لتسھيل تصفحه واستخدامه، بحيث يسھم في تعزيز حضور  والفريق
  .وعملھا في المنطقة من خالل اإلعالم اإلسكوا
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  التنمية المستدامة واإلنتاجية      

  
  د المائية المشتركةوالتعاون في مجال الموار تغي�ر المناخالتخفيف من آثار 

  
بالتعاون مع  اإلسكواعلى الموارد المائية المشتركة، عقدت  تغي�ر المناخإزاء التحديات التي يفرضھا   

على الموارد المائية في المنطقة  تغي�ر المناخجامعة الدول العربية اجتماعاً لفريق الخبراء بھدف تقييم آثار 
وكان الھدف من االجتماع توصل البلدان األعضاء ).  2009بر أكتو/تشرين األول 28-26بيروت، (العربية 

، تغي�ر المناخومختلف الشركاء من المنطقة إلى توافق� حول الغاية من إعداد تقييم لمدى تأثر الموارد المائية ب
   وبدأت الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالعمل.  وحول نطاق ھذا التقييم وطرق إجرائه

  ومدى  تغي�ر المناخمن خالل إنشاء فريق عمل إلعداد استعراض عما نشر حول  تغي�ر المناخفي مجال 
   19-7كوبنھاغن، ( تغي�ر المناختأثيره على الموارد المائية، وموجزٍ عن نتائج مؤتمر األمم المتحدة ل

  .ر المناختغي�ب العاملين في مجال ، وقائمة بالخبراء العر)2009ديسمبر /كانون األول
  

تخفيض نسبة األشخاص بالمعنية  من األھداف اإلنمائية لأللفية 7الھدف جيم من -7الغاية ولتحقيق   
ى الذين ال يمكنھم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إل

لمسؤولة عن اإلمداد بالمياه ، أجري مسح إقليمي لتقييم وتحليل أداء القطاعات ا2015النصف بحلول عام 
على ضوء اإلستراتيجيات المعمول بھا حالياً والمزمع اعتمادھا  اإلسكواوخدمات الصرف الصحي في منطقة 

في ھذا المجال، واستعراض دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات، ودمج خطط 
وقدم تقرير  . الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائيةوسياسات اإلمداد بالمياه والصرف الصحي في الخطط 

 30- 29الجزائر، (بذلك إلى اللجنة الفنية االستشارية لمجلس وزراء المياه العرب في اجتماعھا األول 
إنشاء آلية إقليمية لمتابعة  اإلسكواوأصدر المجلس قراراً نوه فيه بالتقرير وطلب من  ). 2009يونيو /حزيران
 . ھداف اإلمداد بالمياه والصرف الصحي على ضوء خصوصيات ھذا القطاع في المنطقة العربيةتحقيق أ

، حصلت الجمعية العربية لمرافق المياه على دعم الوكالة األلمانية للتعاون التقنيوفي مشروع مشترك مع 
  .اء مرافق المياه في المنطقةلتحسين أد

  
لتعاون بين البلدان النامية في مجال المياه ضمن تناولت وضع ا اإلسكواوقُدمت ورقة أعدتھا   

ـ )40(اإلسكوااختصاص  جمھورية الصين حول المياه بالتعاون مع  77 خالل المنتدى الوزاري لمجموعة ال
وھذا المنتدى أتاح فرصة للبلدان األعضاء لتبادل الخبرات  ). 2009فبراير /شباط 25-23ع�مان، ( الشعبية

بالموارد المائية، وأسھم في إنشاء آليات لنقل المعارف إلى الحكومات وصانعي والمعلومات فيما يتعلّق 
بدعم البلدان األعضاء في تحسين  اإلسكواوفي االجتماع األول لمجلس وزراء المياه العرب، كلّفت  . القرار

قشات متخصصة وألداء ھذه المھمة، أجرت منا . إدارتھا للموارد المائية المشتركة لحماية حقوقھا في المياه
ني لمركز الدراسات ف، وقدمت الدعم الموارد المياه السطحية والجوفيةتناولت أطر التعاون اإلقليمي إلدارة 
مراجعة قرار الجمعية العامة لألمم ع لجامعة الدول العربية على ضوء المائية واألمن المائي العربي التاب

  .)41(للحدود قانون طبقات المياه الجوفية العابرةالمتحدة بشأن 
  

�����������������������������������������������������������  
  ./ESCWA4_-/INFOwaterwww.g77.orgعلى متاحة ) 40(

  .فية العابرة للحدودقانون طبقات المياه الجوشأن ب A/RES/63/124 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة) 41(
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  تحسين اإلدارة المستدامة لموارد الطاقة
  

واصلت شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية التركيز على مساعدة البلدان األعضاء في صياغة   
ولھذه الغاية، ُأعد�ت  . السياسات واعتماد التدابير لتحسين عامل االستدامة في استخدام الطاقة وإدارتھا

 . عاون اإلقليمي في قضايا الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة واألھداف اإلنمائية لأللفيةعن أھمية الت )42(دراسة
وتركز الدراسة على أھمية تحسين آليات التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الوصالت 

اقة في تحقيق اجتماعاً لفريق الخبراء حول دور شبكات الط اإلسكواوعقدت   .الكھربائية وشبكات الغاز
، ركزت فيه المناقشات على التقدم المحرز )2009ديسمبر /كانون األول 23- 22بيروت، (التكامل اإلقليمي 

 . اإلسكوافي تعزيز دور شبكات الطاقة، والسيما شبكات الكھرباء والغاز في التعاون اإلقليمي في منطقة 
  .واألطر التشريعية ذات الصلة غي�ر المناختوتناول االجتماع أيضاً دور ھذه الشبكات في تخفيف آثار 

  
التدابير المتّخذة : تقريراً حول النقل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية اإلسكواوأعدت   

ُأرسل إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن  )43(والتقدم المحرز والتحديات القائمة وإطار السياسة العامة
أما اجتماع . تأثير بالغ في تحفيز الموقف العربي في ما يتعلق بقضايا النقل المستدام شؤون البيئة، وكان له

الذي  )44(تغي�ر المناخفريق الخبراء بشأن النقل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية وعالقته بقضايا 
ا التابع لبرنامج األمم المتحدة والمكتب اإلقليمي لغرب آسيبالتعاون مع جامعة الدول العربية  اإلسكوانظمته 
فركز على طرق تعزيز النقل المستدام،  ،)2009أكتوبر /تشرين األول 1 - سبتمبر/أيلول 29القاھرة، ( للبيئة

حضيراً لھذا وت . ونظر في األطر التشريعية ذات الصلة، وأوصى بتنفيذ سياسات في مجال استدامة النقل
اً بالقضايا الرئيسية للدورة الحادية والعشرين لمجلس الوزراء العرب أيضاً تقرير اإلسكواالجتماع، أعدت ا

، كان من أبرز مواضيعه )2009نوفمبر /تشرين الثاني 11-10القاھرة، (المسؤولين عن شؤون البيئة 
  .تغي�ر المناخالتفاوض في مجال النقل و

  
  التنمية الريفية المستدامة

  
مة لألراضي من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز اعتماد ممارسات اإلدارة المستدا  

اجتماعاً لفريق الخبراء حول اإلدارة المستدامة لألراضي  اإلسكواالستخدامھا المستدام في الزراعة، عقدت 
مارس /آذار 27- 25بيروت، ( اإلسكواباعتبارھا إحدى أفضل الممارسات لتعزيز التنمية الريفية في منطقة 

تماع المجال إلجراء مناقشات موس�عة ومتخصصة حول الموضوع، وقد�م التوجيھات وأفسح االج ). 2009
حول سبل تحقيق االستدامة في إنتاجية موارد األراضي في المنطقة وتحسينھا، وشدد على أھمية اإلدارة 

  .المستدامة لألراضي كعنصر أساسي في تحسين التنمية الريفية
  

المعني بالقضاء على الفقر المدقع  1على تحقيق الھدفين وفي إطار العمل مع البلدان األعضاء   
اجتماعاً لفريق  اإلسكوابكفالة االستدامة البيئية من األھداف اإلنمائية لأللفية، عقدت  المعني 7والجوع و

بيروت، ( اإلسكواالخبراء بشأن اعتماد نھج السبل المستدامة لكسب العيش لتعزيز التنمية الريفية في منطقة 

�����������������������������������������������������������  
، اإلسكواتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة واألھداف اإلنمائية لأللفية في منطقة  )42(

E/ESCWA/SDPD/2009/6.  

)43 (E/ESCWA/SDPD/2009/WP.1.  

)44( E/ESCWA/SDPD/2009/3.  
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، لتمكين البلدان األعضاء من التوصل إلى مفھوم شامل لمختلف )2009ديسمبر /كانون األول 22- 21
العوامل التي تؤثر على المجتمعات الريفية في صنع القرار في ما يتعلّق باستراتيجيات سبل العيش واستخدام 

  .الموارد الطبيعية
  

  التحضيرات للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة
  

بتنسيق التحضيرات لدورات لجنة التنمية المستدامة على  اإلسكواكلفت أمانة لجنة التنمية المستدامة   
وفي عام  . وإدارة جلسات المناقشة الخاصة بالمنطقة العربية في دورات اللجنةمستوى المنطقة العربية، 

برنامج األمم لغرب آسيا التابع لبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب اإلقليمي  اإلسكوا، أعدت 2009
النقل، والمواد ( 18-المجموعات المواضيعية الخمس للجنة التنمية المستدامة دراسة عن كل من المتحدة للبيئة

إطار العشر سنوات للبرامج المتعلقة بأنماط االستھالك واإلنتاج الكيميائية، والتعدين، وإدارة النفايات، و
  اجتماعاً لفريق الخبراء حول النقل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة  اإلسكوا، ونظمت )المستدامة

   6- 4القاھرة، (، وحضرت اجتماع التنفيذ اإلقليمي لغربي آسيا تغي�ر المناخالعربية وعالقته بقضايا 
التحديات  لتقييم اإلسكواالذي أعدته  )45(الذي نوقش خالله تقرير التنفيذ اإلقليمي) 2009أكتوبر /تشرين األول

  .قة في كل من المجموعات الخمسواألنشطة ذات األولوية والتقدم الذي أحرزته بلدان المنط

�����������������������������������������������������������  
) 18(مسة المعروضة على لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتھا ن المجاالت الخأتقرير التنفيذ اإلقليمي بش) 45(

E/ESCWA/SDPD/2009/WP.2.  



   - -

. وأھميتھا المشاركة قيمة في شك من يعد لم"
 ذاته، بحد المشاركة لعف قيمة أن والمقصود

 تحقيق في تساعد المشاركة أن في ھي
  ."أخرى أھداف

  
إشراك : ، الناس أوال2008ًاألمم المتحدة، 

المدنيين في الحوكمة العامة، التقرير العالمي 
لشبكة األمم  2008عن القطاع العام لعام 
  .المتحدة لإلدارة العامة

  
  

  التنمية االجتماعية      
  

  تعزيز التنمية االجتماعية
  

لدى شعبة التنمية االجتماعية رؤية في السياسة االجتماعية تستند إلى العدالة االجتماعية والمساواة في   
وتوفر الشعبة قنوات� للحوار في مجال السياسة العامة وتبادل المعلومات، وبناء التوافق  . ميعالفرص بين الج

لتوجيه صانعي القرار في القطاع العام في سعيھم إلى تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية متكاملة تشمل 
األعضاء على العمل على تعزيز قدرات البلدان  2009وركزت شعبة التنمية االجتماعية في عام  . الجميع

بنھج السياسة االجتماعية المتكاملة وتنفيذه، حيث تشمل اإلستراتيجيات والبرامج اإلنمائية الوطنية القضايا 
ذات األولوية كاإلقصاء االجتماعي، والحماية االجتماعية، والشباب، والھجرة الدولية، وتخفيف االجتماعية 

وسعت الشعبة إلى بناء   .ركة، والفقر في المناطق الحضريةحدة األزمات، والتنمية القائمة على المشا
  .على المستويين الوطني واإلقليميشراكات جديدة في مجال التنمية االجتماعية، وتعزيز الشراكات القائمة 

  
  الحوار االجتماعي والمسؤولية االجتماعية المشتركة

  
تنظيم المنتديات لتشجيع الحوار  اإلسكواتواصل   

وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات السياسة  االجتماعي
اجتماع فريق الخبراء  اإلسكواولھذه الغاية، عقدت  . العامة

لمناقشة توجھات دليل تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظمات 
 30و 29بيروت، (العامة  ةالمجتمع المدني في عمليات السياس

جتماع توضيح وكان الھدف من ھذا اال ). 2009أبريل /نيسان
أھمية اعتماد نھج قائم على المشاركة في التنمية االجتماعية، 
 . ومناقشة ما يفرضه ھذا النھج من تحديات وما يتيحه من فرص

وحدد االجتماع الذي تلقى ردود فعل إيجابية من المشاركين فيه 
ومن أعضاء جامعة الدول العربية األطر القانونية التي تنظم 

في صنع القرار، وتناول األدوات واآلليات المطلوبة لمشاركة فعالة ونشطة بين القطاع العام  المشاركة المدنية
  .المدني، وبحث دور وسائل اإلعالم في تعبئة الرأي العام في ما يتعلق بالقضايا االجتماعية والمجتمع

  
  ف اآلثار السلبيةزيادة الفوائد اإلنمائية وتخفي: تعزيز القدرات الوطنية في مجال الھجرة الدولية

  
بمشروع أقاليمي جديد حول تعزيز القدرات الوطنية لمعالجة  2009يوليو /في تموز اإلسكواباشرت   

مع  اإلسكوامدة المشروع سنتان، وتشترك فيه  . زيادة الفوائد اإلنمائية وتخفيف اآلثار السلبية: الھجرة الدولية
والھدف من المشروع ھو تحسين نوعية البيانات المتعلقة  . لجان األمم المتحدة اإلقليمية األربع األخرى

بالھجرة الدولية ومدى توفرھا، وبناء القدرة المؤسسية والبشرية على تصميم سياسات الھجرة وبرامجھا 
وتنفيذھا، وتوطيد التعاون من خالل إنشاء شبكة فعالة ضمن المناطق وفيما بينھا لتبادل المعلومات والخبرات 

، عقدت شعبة التنمية االجتماعية اجتماعات� تشاورية مع الشركاء 2009وفي عام  . لفضلىوالممارسات ا
المحتملين، وحددت جھات تنسيق وطنية، وباشرت البحث في قضايا أساسية كالترتيبات المؤسسية، وسياسات 
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على الحكومات االستفادة من الفرصة التي"
تتيحھا األزمة إلعادة تحديد السياسة
االقتصادية واالجتماعية وإعادة توجيھھا نحو
نھج إنمائي محوره اإلنسان، نھج يجعل من
الشواغل االجتماعية جزءاً أصيالً من عملية

  ".التخطيط االقتصادي
  

مشارك في االجتماع

 وھجرة، طنيةالھجرة الوطنية، وحركة اليد العاملة، وتحويالت العاملين في الخارج، والمجتمعات عبر الو
رة الدولية ومن المتوقع أن تصب حصيلة البحث في دراسة إقليمية حول الھج . األدمغة، والھجرة الدائرية

ھجرة والتنمية في منطقة وحددت الشعبة أيضاً العناصر المكونة لنظام معلومات إقليمي عن ال. والتنمية
  .اإلسكوا

  
  ة المالية واالقتصادية العالمية تخفيف حدة اآلثار االجتماعية الناجمة عن األزم

  
الذي تدعو فيه إلى  63/277عمالً بقرار الجمعية العامة   

إجراء مشاورات إقليمية تتناول أثر األزمة المالية واالقتصادية 
العالمية، عقدت شعبة التنمية االجتماعية اجتماعاً لفريق الخبراء 

األزمة على لمناقشة آثار ) 2009ديسمبر /كانون األول 8بيروت، (
  . العمل والھجرة والفقر والمرأة والحماية االجتماعية

  
، الثالث العالم معھد رئيسوافتتح االجتماع بكلمة ألقاھا   

وشرح فيھا وجھة نظر المجتمع المدني في العالم في ما يتعلق 
وتخلّل االجتماع  . باآلثار التي خلّفتھا األزمة على الفئات الضعيفة

ختامھا المشاركون على مجموعة من  حلقة حوار اتفق في
وكان االجتماع  . )46(التوصيات الھادفة إلى تخفيف آثار األزمة على الفئات الفقيرة والمھمشة في المنطقة

في تشجيع الحوار المفتوح بين صانعي السياسات،  اإلسكوافرصة لتوضيح وتأكيد الدور الھام الذي تؤديه 
ستويين اإلقليمي والدولي، وخبراء األمم المتحدة، وفي تنظيم منتديات والعاملين في مجال التنمية على الم

  .لبحث السبل اآليلة إلى التصدي لألزمة من خالل سياسات وبرامج عملية وفعالة
  

  نحو نھج متكامل للسياسة االجتماعية في فلسطين
  

ماد نھج متكامل لتشجيع صانعي القرار في البلدان األعضاء على اعت حثيثةجھوداً  اإلسكوابذلت   
ولھذه الغاية، قد�مت شعبة التنمية االجتماعية الدعم لفلسطين في تنظيم عدد من  . للسياسة االجتماعية

االجتماعات الوطنية حول ضرورة صياغة رؤية لسياسة اجتماعية في فلسطين تقوم على العدالة االجتماعية 
    .عانات إلى مسار العمل على تحقيق التنمية الشاملةوالمساواة في الفرص، لالنتقال من مسار االعتماد على اإل

  
نحو سياسة "وتُو�جت االجتماعات االستشارية بمؤتمر وطني ألصحاب المصلحة المتعددين بعنوان   

ووزارة  اإلسكوا أطلقتوخالل المؤتمر،  ). 2009 ويوني/حزيران 9رام اهللا، " (اجتماعية متكاملة في فلسطين
دارية في فلسطين نتائج التقرير الوطني حول السياسة االجتماعية المتكاملة في فلسطين التخطيط والتنمية اإل

الذي يحدد الوضع الحالي للسياسة االجتماعية، ويسلط الضوء على العوائق السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
بمقترحات إلنشاء مجلس  واختتم المؤتمر . وتنفيذھا ورصدھاالمتكاملة التي تعرقل وضع السياسة االجتماعية 

  .اقتصادي واجتماعي في فلسطين يؤدي دوراً استشارياً في تخطيط السياسة االجتماعية
  

�����������������������������������������������������������  
 mation/meetingdetails.asp?referencehttp://www.escwa.un.org/infor: يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على) 46(

Num=1162E.  
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  2009أبرز مطبوعات وأنشطة شعبة التنمية االجتماعية لعام 

 عمليات في المدني المجتمع ومنظمات الحكومات بين المشاركة تعزيز دليل •
  .(E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.4) العامة اتالسياس

اآلثار على السياسة : التحوالت في الھيكل العمري للسكان في البلدان العربية •
  )E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper.1( اإلنمائية

 ردناألشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية في األ: مسح أوجه عدم اإلنصاف •
)E/ESCWA/SDD/2009/7(  

 20-18 الدوحة،( الواقع واآلفاق: في اإلقليم العربي والتنمية السكان مؤتمر •
للسكان،المتحدةاألممصندوقمنكلتنظيمهفشارك،)2009مايو/أيار
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  التنمية االقتصادية والعولمة      
  

  التصدي لألزمة المالية العالمية
  

لية التي ضربت خسائر كبيرة نتيجة لألزمة الما اإلسكواتكبدت اقتصادات البلدان األعضاء في   
مع البلدان األعضاء إليجاد السبل  اإلسكواوقد عملت .  2008اقتصادات العالم في الربع األخير من عام 

وأعدت ثالث ورقات عمل  . الالزمة للتصدي بفعالية للتحديات الناجمة عن ھذه الظروف الطارئة والمتقلّبة
بالتعاون مع  اإلسكواوأعدت  . )47(عن تأثير األزمة على المنطقة، ركزت فيھا على أسواق رأس المال والنفط

: اإلسكوامنظمة العمل الدولية ورقة تتناول آثار األزمة المالية واالقتصادية العالمية على البلدان األعضاء في 
ألزمة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وتزود صانعي القرار ، وتقي�م آثار ا)48(التحديات والفرص

  .طرق التخفيف من حدة ھذه اآلثار بشأن بمجموعة من التوصيات
  

أيضاً منتدى� تشاورياً إقليمياً رفيع المستوى حول آثار األزمة المالية العالمية على  اإلسكواونظمت   
وكان الھدف من ھذا  ). 2009مايو /أيار 7- 5دمشق، (ية نظرة مستقبل: اإلسكواالدول األعضاء في منطقة 

المنتدى التحضير مع البلدان األعضاء لمؤتمر األمم المتحدة المعني باألزمة المالية واالقتصادية العالمية 
وصدر عن المنتدى اإلقليمي إعالن دمشق  ). 2009يونيو /حزيران 26- 24نيويورك، (وتأثيرھا في التنمية 

ما بعد واعتمد في الدورة السادسة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الذي ع�د�ل في
كذلك ساھمت   .)49()2009 ويولي/تموز 7- 6بيروت، ( اإلسكوااالقتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة 

وان األزمة المالية ، حملت عناألربعفي دراسة أعدتھا بمشاركة لجان األمم المتحدة اإلقليمية  اإلسكوا
  .)50(اآلثار اإلقليمية واالستجابات والحلول: واالقتصادية العالمية

  
  إطالق اللجنة المعنية بتسھيل النقل والتجارة مع جامعة الدول العربية

  
يوليو /تموز 2عم�ان، (تحضيراً لالجتماع التشاوري لوزراء النقل العرب بشأن تسھيل النقل والتجارة   

لوزارة النقل في األردن، فساھمت في إعداد ورقة أولية حول إنشاء لجنة  الدعم اإلسكوا، قد�مت )2009
، وجامعة اإلسكواوأنشئت لجنة فنية برئاسة األردن وعضوية  . لتسھيل النقل والتجارة بين البلدان العربية

ع�مان، وفلسطين، الدول العربية، واإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجمھورية العربية السورية، و
ومھمة اللجنة مراجعة الورقة األولية وتقديمھا إلى المكتب التنفيذي . والكويت والمملكة العربية السعودية

في اجتماع  اإلسكواوشاركت  . لمجلس وزراء النقل العرب الستعراضھا وإحالتھا إلى المجلس العتمادھا
لى صيغة نھائية للورقة، وقُد�مت التفاق ع، حيث جرى ا)2009أغسطس /آب 17دمشق، (اللجنة الفنية 

  .ةوجامعة الدول العربي اإلسكواتوصية بإنشاء أمانة سر مشتركة للجنة تسھيل النقل والتجارة في 

�����������������������������������������������������������  
)47( E/ESCWA/EDGD/2009/WP.1 ،E/ESCWA/EDGD/2009/WP.2 ،E/ESCWA/EDGD/2009/WP.3.  

)48 (E/ESCWA/EDGD/2009/Technical Paper.3.  

)49( E/ESCWA/EDGD/2009/IG.2/7.  

  .s.htmlhttp://www.un.org/regionalcommissions/09archiveمتاحة على ) 50(
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  2010 لعام لأللفية اإلنمائية األھداف تقرير

  
بإصدار عمل الفريق المشترك بين الشعب المعنية  تنسيق تتولّى شعبة التنمية االقتصادية والعولمة  

وفي االجتماع الثاني عشر  . تقرير األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية وتنظيم األنشطة المتصلة به
، أنشئ فريق عمل معني بموضوع األھداف )2009سبتمبر /أيلول 14و 13بيروت، (آللية التنسيق اإلقليمي 

اً االجتماع األول لفريق العمل المعني باألھداف الحق اإلسكوا ونظمت. اإلسكوااإلنمائية لأللفية بدعوة من 
لمناقشة القضايا العالمية وتأثيرھا على ) 2009يوليو /تموز 23بيروت، (اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 

وتناول االجتماع أيضاً مشروع تحديد نطاق اختصاص فريق  . تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة
في المنطقة  ع خطة عمله، واطلع على التحضيرات إلعداد تقرير األھداف اإلنمائية لأللفيةالعمل ومشرو

موضوعه األساسي تأثير األزمة  ويكون، يتضمن تحليالً جيد النوعيةبھدف إصدار تقرير  2010لعام  العربية
  .على المنطقة العربية وكيفية مواجھتھا العالميةالمالية 

  
  بيروت، (ريق العمل المعني باألھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية وفي االجتماع الثاني لف  

، اتفق على جدول زمني إلجراءات إصدار تقرير األھداف اإلنمائية )2009ديسمبر /كانون األول 9-11
ر قمة ، بما في ذلك األنشطة التي ترافق إصدار التقرير تحضيراً لمؤتم2010لعام  في المنطقة العربية لأللفية

  ).2010سبتمبر /أيلول 22- 20يورك، نيو(األھداف اإلنمائية لأللفية المقبل 
  

  دراسة حول السكك الحديدية في اليمن
  

، صدق اليمن على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق 2007ديسمبر /كانون األول 10في   
 اإلسكوااتفاقاً مع  2006ديسمبر /ولاليمن في كانون األفي وقبل التصديق، وقعت وزارة النقل   .العربي

 16وفي  . إلجراء دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء شبكة سكك حديدية دولية في اليمن تضم� محورين
، وقّع الفريقان ملحقاً باالتفاق لتوسيع نطاق الدراسة بحيث تشمل محورين إضافيين، وفي 2009فبراير /شباط

المشروع النھائي للدراسة إلى وزارة النقل الستعراضه  سكوااإل، قد�مت 2009ديسمبر /كانون األول 11
  . رأيھا فيه وإبداء

  
  أنشطة التدريب

  
ثالثة أيام  علىبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل تدريبية امتدت  اإلسكوانظمت   

ظرية ، وقدمت للمشاركين من البلدان األعضاء المعارف الن)2009فبراير /شباط 26-24بيروت، (
كذلك زودت المشاركين بمعلومات عن آخر التطورات في  . والمھارات العملية الالزمة للمفاوضات التجارية

  .جولة مفاوضات الدوحة وبتقنيات للمشاركة الفعالة في عملية التفاوض ورصدھا
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
  

عملھا لتضييق الفجوة  اإلسكوااالتصاالت في تكنولوجيا المعلومات و شعبة، واصلت 2009في عام   
  .الرقمية في المنطقة وبناء مجتمع معلومات يتجه وجھة التنمية، ويشمل الجميع ويكون محوره اإلنسان

  
  مؤتمر المتابعة اإلقليمي لنتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات

  
 18- 16دمشق، (مي لمجتمع المعلومات جمع مؤتمر المتابعة اإلقليمي لنتائج مؤتمر القمة العال  
عمل خطوط  الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلسكوامسؤولين وخبراء من منطقة ) 2009يونيو /حزيران

، وتنفيذ مشاريع ضمن خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات وعدد من القمة، وعددھا أحد عشر خطاً
مشاركاً نجح في تحديث  275وھذا المؤتمر الذي حضره  . ذات الصلةاالستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية 

والتنمية،  واالتصاالت لتكنولوجيات المعلومات العالمي مشاريع خطة العمل اإلقليمية، وإطالق التحالف
  .واعتماد نداء دمشق لتعزيز مجتمع المعرفة العربي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

  
اجتماع خبراء حول تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات  اإلسكواابعة، نظمت المت ةنشطأوفي إطار   

وورشة عمل حول االستثمار في ) 2009مارس /آذار 12و 11بيروت، ( اإلسكواواالتصاالت في منطقة 
أما تعزيز استخدام تكنولوجيا  ). 2009مايو /أيار 7-5القاھرة، ( قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 اإللكترونية بالخدمات الثقة بناء حولات واالتصاالت في الخدمات الحكومية فكان موضوعاً لدراسة المعلوم
 بيروت،( المدني المجتمع في اإللكترونية الخدمات تقديم حول عمل لورشةومحوراً ، )51(اإلسكوا منطقة في
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات حول الخبراء والجتماع) 2009 ديسمبر/األول كانون 29و 28

  ).2009 يوليو/تموز 21و 20 بيروت،( اإلسكوا منطقة في العام القطاع في االلكترونية والخدمات
  

  األحرف العربية في أسماء النطاقات 
  

في استخدام األحرف العربية في أسماء   
النطاقات المدولة، نفذت الشعبة أنشطة في إطار 

  .النطاقات ءألسما العربي النظام تعزيز مشروع
 اإلقليمية العمل ورشة عقدت ،2009 عام وفي
 اإلنترنت وحوكمة العربية النطاقات أسماء حول

 نوفمبر/الثاني تشرين 14 مصر الشيخ، شرم(
 الشاملة المواءمة حول الرابع واالجتماع) 2009

 اإلنترنت نطاقات أسماء في العربية لألحرف
 نتيجةوكانت   ).2009 أبريل/نيسان 3- 1 عمان،(

�����������������������������������������������������������  
 E/ESCWA/ICTD/2009/4، 2009، اإلسكوا، بناء الثقة بالخدمات اإللكترونية في منطقة اإلسكوا )51(
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 المبدئية الجدوى ودراسة )52(اإلنترنت نطاقات في العربية اللغة الستخدام التوجيھية اللغوية المبادئ ذلك
  .)53("عربي."و" arab." العامة العلوية النطاقات أسماء مدونة إلنشاء

  
  العربي الرقمي المحتوى

  
وإزاء ھذا الواقع،  . اإلسكوا يتيح قطاع تطوير وتعميم المحتوى الرقمي العربي فرصة ھام�ة لمنطقة  

نسقت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدداً من األنشطة في إطار مشروع تعزيز صناعة المحتوى 
 2009و 2007وقد أطلق المشروع ليمتد بين عامي  . الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية

ية العربية السورية وفلسطين ولبنان واليمن، ودعم بالشراكة مع خمس مؤسسات حاضنة في األردن والجمھور
وفي نھاية المشروع، بلغ عدد مبادرات االحتضان التي أطلقھا ثماني  . إطالق عدد من المبادرات الجديدة

وشمل المشروع حمالت توعية، ومسابقات وطنية الختيار  . مبادرات اعتبرت من الشركات الناشئة
: مسح للمحتوى الرقمي العربي: دراسات ثالث وأثمر . شراكاتشاء المبادرات، وأنشطة تھدف إلى إن

ونماذج لبرامج األعمال وخطط التسويق والشراكات لصناعة  ؛)54(برمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته
متطلبات االحتضان من حيث البرمجيات : ؛ وتطوير المحتوى الرقمي العربي)55(المحتوى الرقمي العربي

 15و 14بيروت، (واختتمت أنشطة المشروع في اجتماع ع�قد لھذه الغاية  . )56(جات التدريبواألجھزة واحتيا
إلى تسويق المبادرات المحتضنة على المستويين  وأبرز التقييم النھائي الحاجة).  2009ديسمبر /كانون األول

أنشطة مماثلة في  اإلقليمي والدولي، وأوصى، على ضوء نجاحھا، بتنفيذ
  .اإلسكواعضاء في بلدان أخرى أ

  
  المح اإلقليمية لمجتمع المعلوماتالم
  

ية لمجتمع المعلومات في عام بدأ نشر المالمح الوطنية واإلقليم  
وإصدار عام  . المالمح تصدر في مطبوعة كل سنتينوھذه .  2003
 اإلسكواوتعمل  . )57(ھو اإلصدار الرابع من ھذه السلسلة 2009

البلدان األعضاء إلعداد المالمح الوطنية تنسيق في ال جھاتبالشراكة مع 
ووفقاً  . لمجتمع المعلومات التي يستند إليھا في إعداد المالمح اإلقليمية

عمل مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، تشمل ھذه  لخطوط
متنوعة من مجتمع المعلومات، وتسلط الضوء على  اًالمالمح أوجھ
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، 2009، اإلنترنت نطاقات في العربية اللغة الستخدام التوجيھية اللغوية المبادئ اإلسكوا، )52(

E/ESCWA/ICTD/2009/Technical Paper.1.  

، 2009، "عربي."و" arab." العامة العلوية النطاقات أسماء مدونة إلنشاء المبدئية الجدوى دراسة اإلسكوا، )53(
E/ESCWA/ICTD/2009/Technical Paper.2.  

 .(E/ESCWA/ICTD/2010/Technical Paper. 1) احتياجاته وتقييم وتطبيقاته برمجياته: العربي الرقمي للمحتوى مسح، اإلسكوا) 54(

، 2010خطط التسويق والشراكات لصناعة المحتوى الرقمي العربي، ، نماذج لبرامج األعمال واإلسكوا) 55(
(E/ESCWA/ICTD/2010/Technical Paper.2).  

متطلبات االحتضان من حيث البرمجيات واألجھزة واحتياجات التدريب،  :العربي الرقمي المحتوى تطوير، اإلسكوا) 56(
2010، (E/ESCWA/ICTD/2010/Technical Paper.3).  

)57 (E/ESCWA/ICTD/2009/12. 
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دور : وتتضمن توصيات وافية ومفصلة تتناول المواضيع التالية . لمنطقةمجاالت تركيز محددة بالنسبة إلى ا
الحكومات وأصحاب المصلحة؛ والبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ والوصول إلى 
المعلومات والمعارف؛ وبناء القدرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وبناء الثقة واألمن في 

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وتھيئة البيئة المؤاتية؛ وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات استخدام ت
واالتصاالت؛ والتنوع الثقافي والھوية، والتنوع اللغوي والمضمون المحلي؛ ووسائل اإلعالم؛ والتعاون 

  .االتصاالتاإلقليمي والدولي؛ واألھداف اإلنمائية لأللفية؛ وبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات و
  

  حوكمة اإلنترنت
  

  اإلنترنت  عن حوكمة 2009تقدم الدراسة الصادرة في عام   
.  )58(اإلسكواما تطرحه من تحديات وفرص للبلدان األعضاء في 

لمحة شاملة عن المناقشات الدائرة حول حوكمة اإلنترنت،  منضوتت
سة وتتناول القضايا ذات األولوية المتعلقة بموارد اإلنترنت الحسا

والھدف من ھذه الدراسة، توضيح التحديات  . والوصول إليھا، وتنوعھا
في مجال حوكمة اإلنترنت من منظور إقليمي؛ وبناء القدرة الوطنية 
لمواجھة ھذه التحديات؛ وتعزيز دور البلدان األعضاء كأطراف فاعلة 

وتختتم الدراسة بتوصيات تتناول  . في مجتمع اإلنترنت العالمي
من أداء  اإلسكوااألساسية التي تمكن البلدان األعضاء في  المبادرات

دور فاعل في العمل على وضع أسس السياسة العامة العالمية لحوكمة 
  .اإلنترنت

  
شبكات المعرفة من خالل توفير نقاط الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية 

  المحرومة
  

من خالل توفير نقاط الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كان لمشروع شبكات المعرفة   
وھذا المشروع تشترك في  . أثر� مباشر على تنمية المجتمع المحلي في العالم للمجتمعات المحلية المحرومة

 . لميدور الھيئة الرائدة فيه على المستوى العا اإلسكواتنفيذه لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس، وتتولّى 
والھدف الرئيسي منه ھو تمكين المجتمعات . 2010وسي�نجز في عام  2006وبدأ المشروع في عام 

المحرومة، وذلك بتحويل نقاط الوصول الحالية إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى مراكز للمعرفة 
لذين سيستفيدون من ويسعى المشروع الذي يتميز بطابع شمولي إلى إشراك األشخاص ا . متصلة بشبكات

ھذه الشبكات في عملية إنشائھا، ويوفر منبراً لتبادل المعارف المتعلقة بمجاالت التنمية المستدامة كالعمالة، 
في  )59(، أنشئت بوابة لشبكات المعارف اإلقليمية2009وفي عام  . بين الجنسين، والصحة والمساواةوالتعليم، 

عدد من الشركاء اإلقليميين في تنظيم منتدى لقادة مراكز االتصال مع  اإلسكواإطار ھذا المشروع، وشاركت 
إفساح المجال لالتصال بين  منه ھدفكان ال، )2009 ويولي/تموز 16و 15عم�ان، (لبلدان المشرق العربي 

  .الشركاء المحتملين والحاليين في شبكة المعرفة اإلقليمية وبناء قدراتھم
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  اإلحصاء      
  

  المعارف والمعلومات نحو مزيد من تبادل
  

في اإلحصاء على تحسين قدرة البلدان األعضاء على وضع ونشر  اإلسكوايركز العمل الذي تقوم به   
مؤشرات اجتماعية واقتصادية ذات نوعية جيدة، وقابلة للمقارنة، بحيث تكون ھذه البلدان المصدر الرئيسي 

عدداً من اإلحصاء ولتحقيق ذلك، طو�رت شعبة  . المنطقة للبيانات الدقيقة الوافية حول قضايا التنمية التي تھم
 )60(األدوات لتبادل المعارف والمعلومات، يمكن الوصول إليھا عبر الصفحة الرئيسية للشعبة على اإلنترنت

  :ومنھا
  

  )Comtrade( األساسية السلع لتجارة اإلحصائية للبيانات المتحدة األمم قاعدة
  

وھي . األساسية السلع لتجارة اإلحصائية البيانات قاعدةوتستضيف  كوااإلستنسق شعبة اإلحصاء في   
تضم� إحصاءات عن التجارة الدولية بالسلع 
األساسية، يستخدمھا اإلحصائيون العرب المعنيون 

وقاعدة البيانات ھذه التي تغذيھا شعبة  . بالتجارة
اإلحصاءات في األمم المتحدة، مصممة لتعزيز 

ن الموظفين الفنيين العاملين في التواصل والتعاون بي
المؤسسات التي تنتج إحصاءات التجارة الدولية أو 

الذي  )61(ويوفر الموقع اإللكتروني. تستخدمھا
 البيانات بقاعدةيستضيف قاعدة البيانات صلة 

، لإلسكوا التابعة األساسية السلع لتجارة اإلحصائية
تتيح لإلحصائيين والباحثين العثور على بيانات 

  . ددة حول التجارة الخارجية في البلدان العربيةمح
  

   الجنس نوع حسب المصنفة العربية اإلحصائية البيانات قاعدة
  

في دورتھا الخامسة والعشرين  اإلسكوااتخذت   
 االجتماعي النوع إحصاءات بشأن) 25- د( 286القرار 
المرأة، وأكدت فيه ضرورة سد  وتمكين المساواة ألغراض

يانات، وتوفير البيانات الموثوق بھا والقابلة النقص في الب
للمقارنة والمصنفة حسب نوع الجنس، وإصدارھا في الوقت 
المناسب، بحيث تكون أساساً ي�سترشد به في اتخاذ القرارات 

 بھذا وعمالً.  بشأن السياسة العامة والبرامج المعنية بالمرأة
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   الجنس نوع حسب المصنفة العربية ائيةاإلحص البيانات قاعدةشعبة اإلحصاء  أطلقت القرار،
(Arab GenInfo_09)

في االجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول إحصاءات  )62(
وقاعدة البيانات ھذه  ). 2009أكتوبر /تشرين األول 14- 12بيروت، (النوع االجتماعي في المنطقة العربية 

التنمية تتيح استخدام البيانات ألغراض رصد التنمية البشرية، وھي  لوماتعم نظام التي ص�م�مت وفق برمجية
الجنس تكون بمثابة مرصد يشمل جميع القطاعات نوع تنفيذ اللتزام اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات مفصلة حسب 

حسب نوع وتضم� قاعدة البيانات بيانات� ومؤشرات مصنفة  . لدمج قضايا المرأة في الخطط والبرامج اإلنمائية
الجنس وموزعة حسب األماكن، ومجم�عة من البيانات االجتماعية واالقتصادية التي سجلتھا مختلف وكاالت 

نقطة انطالق للبلدان  الجنس نوع حسب المصنفة العربية اإلحصائية البيانات قاعدةوتشكل  . األمم المتحدة
ودمج منظور للجنسين في صياغة السياسة العربية في جمع البيانات ونشر اإلحصاءات المتعلقة بالجنسين 

  .العامة وتنفيذھا ورصدھا
  

  العربيمعلومات التنمية  نظام على التدريب فريق شبكة
  

 اإلسكوامعلومات التنمية، نظمت  نظام لىبالنظر إلى أھمية التدريب النظري والعملي والتقني ع  
 المكتب اإلقليمي/المتحدة للطفولة األممبالتنسيق مع منظمة 

للشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
عمليات التنمية ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين حول 

 24- 20بيروت، ( (DevInfo 6.0)نظام معلومات التنمية 
وأدت ورشة العمل إلى إنشاء فريق  ). 2009يوليو /تموز

ه تدريب على نظام معلومات التنمية العربي يتمتع أفراد
والقدرة العملية على تنظيم دورات تدريبية  الفنيةبالمعرفة 

في مجال نظام معلومات التنمية في بلدانھم لتدريب 
موقعاً إلكترونياً لشبكة فريق  اإلسكواوخصصت . المدر�بين

، وھو موقع )63(التدريب على نظام معلومات التنمية العربي
مناقشة ل ووعد بفسح المجالمتاح ألفراد فريق التدريب، 

  .أنشطة نظام معلومات التنمية وتبادل المخططات والموارد والتجارب

�����������������������������������������������������������  
  ./http://genderinfo.escwa.org.lbصفحة االستقبال متاحة على ) 62(

 /http://www.escwa.un.orgم معلومات التنمية العربي إلى قاعدة البيانات عبر فريق التدريب على نظايمكن وصول أفراد ) 63(

divisions/forums/devinfo/.  



   - -

  
  رصد مسار التقدم في األھداف اإلنمائية عبر النشر اإللكتروني

  
بعد نشر المواد اإلحصائية بالطرق المعروفة في أعداد   

بنشر  2009في عام  اإلسكوامتتالية على مدى سنوات، بدأت 
والنشر اإللكتروني  . نشورات إلكترونيةموادھا اإلحصائية في م

ھو وسيلة لرصد التقدم الذي تحرزه البلدان العربية نحو تحقيق 
وھذه الوسيلة   .2015األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 

تسمح بتزويد المعنيين بآخر البيانات المتاحة والقابلة للمقارنة 
صيل التقدم بطريقة ال تضر� بالبيئة، وتسھل الوصول إلى تفا

الذي يحرزه كل من البلدان األعضاء في كل مؤشر وتحميلھا 
المواد ، أو طباعة Excelعلى شكل رسوم بيانية أو جداول 

  .PDFشكل بأكملھا أو مقتطفات منھا على 
  
  
  
  
  
  
  

  
  المقارنة بين النواتج االقتصادية والقوة الشرائية للعمالت في غربي آسيا

  
بنجاح، وبالشراكة مع األجھزة  وااإلسك، أتمت 2009في عام   

بلداً عضواً، ووكاالت إقليمية، ومنظمات دولية،  11اإلحصائية الوطنية في 
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك اإلسالمي للتنمية، 

وھذا البرنامج   .من برنامج المقارنات الدولية 2005والبنك الدولي جولة عام 
مي يھدف إلى تحديد طريقة� لمقارنة الدخل الفردي ومجموع ھو برنامج عال

بالقيمة الحقيقية بين البلدان ) أو مجاميعه الفرعية(الناتج المحلي اإلجمالي 
لتوضيح الفوارق بين البلدان من حيث مستويات المعيشة، ومستويات 

  .االستثمار، واإلنفاق الحكومي، والقدرة الشرائية للعمالت
  

. بديالً لسعر الصرف ھو معادل القوة الشرائية ووضع البرنامج  
وبتعديل الفوارق في األسعار، يسھ�ل ھذا المعادل مقارنة المجاميع االقتصادية 

والستخدام بيانات معادل القوة الشرائية في تحليل الفقر، وتقدير  . وحجم السوق استناداً إلى الناتج الحقيقي
وإلى جانب توفير . لمقارنة دولياً، دور ھام في تقييم الفقر في المنطقةحاالته استناداً إلى إطار خطوط قابلة ل

البيانات االقتصادية المتعلقة بمعادل القوة الشرائية، يعتبر برنامج المقارنات الدولية بمثابة محفّز على بناء 
  .على الصعيدين اإلقليمي والدولي القدرات اإلحصائية
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المقارنات الدولية بإصدار تقرير ختامي عن القدرة الشرائية لبرنامج  2005واختتم عمل جولة عام   
والنتائج التي يتضمنھا التقرير تفتح آفاقاً جديدة للبحث وستعود بفوائد كبيرة على صنع القرار على  . للعمالت
  .د السياسة العامة وكذلك األعمالصعي

  
  لسادس، العدد ا2007-2001 - نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية

  
فصلة من عام تتضمن نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية بيانات م  

بما في ذلك  ،تعطي صورة عامة عن االتجاھات الصناعية، 2007إلى عام  2001
الناتج، وإنتاجية العمل، وأرقام مؤشر اإلنتاج الصناعي، ومساھمة الصناعة في الناتج 

  .لبلدان العربيةتوسط األجور في اوم ،المحلي اإلجمالي
  
  

  مجموعة اإلحصاءات البيئية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

البلدان األعضاء على تطوير  2004تساعد شعبة اإلحصاء منذ عام   
وتقد�م مجموعة اإلحصاءات التي صدرت  . إحصاءاتھا ومؤشراتھا وحساباتھا البيئية

مختلف العناصر المتصلة بالبيئة، شرات عن بيانات شاملة ومؤ 2009م في عا
كموارد المياه العذبة، وحسابات المياه واإلنفاق على حماية البيئة، وإدارة النفايات، 

 والوصفيةويمكن الوصول إلى البيانات العادية  . واستھالك الطاقة، وتلوث الھواء
  .)64(اإلسكواللمؤشرات المختارة عبر نظام المعلومات اإلحصائية في 

  
  

  
  اإلسكواإحصاءات الھجرة الدولية في منطقة : مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية

  
يتضمن العدد التاسع من مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية   

األربعة  اإلسكوامعلومات عن إحصاءات الھجرة الدولية في البلدان األعضاء في 
ى بيانات دقيقة ووافية في موضوع وھي بذلك تلب�ي الطلب المتزايد عل  .عشر

وبالرغم من ندرة البيانات عن  . الھجرة الدولية، تكون أساساً لصنع السياسة العامة
ومن قلة انتشارھا، تقد�م المجموعة صورة  اإلسكواالھجرة في البلدان األعضاء في 

عامة عن الھجرة في المنطقة، إذ تضم بيانات مستمد�ة من مصادر متنوعة، منھا 
  .لمصادر الوطنية وتقديرات الھيئات الدوليةا
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  تمكين المرأة      
  

   23- 21بيروت، (الدورة الرابعة للجنة المرأة  2009في عام  اإلسكوانظم مركز المرأة في   
وناقشت اللجنة  . وكان موضوعھا تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة العربية) 2009أكتوبر /تشرين األول
ة الطرق الممكنة لمساھمة البلدان األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية في تھيئة بيئة تدعم في ھذه الدور

واستعرضت  . تمكين المرأة من الوصول إلى الموارد االقتصادية والمالية، والمشاركة في النشاط االقتصادي
ين الجنسين برنامج العمل المقترح اللجنة بوصفھا الھيئة الحكومية الدولية المختصة بقضايا المرأة والمساواة ب

ووافقت عليه، واتخذت قراراً بمتابعة تنفيذ منھاج عمل  2011-2010السنتين  لفترة اإلسكوالمركز المرأة في 
القرار وضع  ويتضمن ھذا.  في دورتھا السادسة والعشرين اإلسكوا، قُد�م إلى )65(بيجين في المنطقة العربية

لتنمية، وإلى دراسة الجدوى من إنشاء مرصد لقضايا الجنسين للمنطقة العربية، مؤشر للتكافؤ بين الجنسين وا
  .لبلدان األعضاء في تمكين المرأةإلى مستوى شعبة لزيادة الدعم المقدم إلى ا اإلسكواورفع مركز المرأة في 

  
د�م المركز من خالل االتصال والتعاون المستمر مع اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة في المنطقة، قو  

الدعم للبلدان األعضاء في تعزيز قدرة ھذه اآلليات على إتمام المھمة المسندة إليھا والدور المنوط بھا في 
  .تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل من أجل تمكين المرأة على مختلف المستويات منھا المستوى الحكومي

  
عدداً كبيراً من البعثات االستشارية،  نظماء، وبناء� على طلبات تلقاھا المركز من البلدان األعض  

ورشات العمل التدريبية حول خطط التنمية الوطنية لدمج قضايا المرأة في المسار العام للسياسات والبرامج، و
وواصل  . ودعم عملية كتابة التقارير المقدمة إلى المنظمات الدولية، والتدريب على القيادة وصنع القرار

وفي مصادقة قطر على اتفاقية القضاء .  البلدان األعضاء بأھمية االتفاقيات الدوليةفي توعية الالمركز أنشطة 
وسحب األردن تحفظه على حركة األشخاص، دليل  2009على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 
  .واضح على نجاح جھود المركز على ھذا الصعيد

  
اء في تقديم تقاريرھا عن االتفاقيات والصكوك الخاصة ويقد�م المركز أيضاً الدعم للبلدان األعض  
ومن األمثلة على ذلك التقارير التي تقد�مھا .  إلى المنظمات الدولية المعنية وفقاً للمعايير المطلوبة بالمرأة

البلدان إلى اللجنة المعنية باإلشراف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقارير 
  .مرحلية في متابعة منھاج عمل بيجينال
  

وفي مناسبة مرور عشر سنوات  . ويبقى استمرار النزاع مصدر قلق على وضع المرأة في المنطقة  
وعقد اجتماعاً لفريق  )67(، أصدر المركز دراسةً معمقة)66()2000( 1325على صدور قرار مجلس األمن 
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لتحديد السبل الممكنة لتعزيز دور المرأة في  )68(مستمرةالخبراء مع مشاركين من البلدان التي تشھد نزاعات 
وأظھرت الدراسة أن مدى مساھمة المرأة في حل النزاعات وبناء السالم ھو  . حل النزاعات وبناء السالم

واتخذ مجلس األمن عدداً من  . مؤشر رئيسي للتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  .)70()2009( 1889و ،)69()2008( 1820و ،)2000( 1325 القرارات أھمھا ،القرارات بھذا الشأن

  

  
  

  "اتحدوا إلنھاء العنف ضد المرأة"حملة األمين العام لألمم المتحدة العالمية 
  

  :2015الخمسة التالية بحلول عام  الرئيسية إلى تحقيق األھداف 2008التي أطلقت في عام  ترمي الحملة  
  
 .والفتاة والمعاقبة عليھا نين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأةإصدار وإنفاذ قوا  -1
  .ذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعاتاعتماد وتنفي  -2
  .انتشار العنف ضد المرأة والفتاة تعزيز جمع البيانات عن  -3
  .الوعي العام والتعبئة االجتماعيةزيادة   -4
 .تللعنف الجنسي في أثناء الصراعا التصدي  -5
  

وإلى جانب األمانة العامة لألمم المتحدة ولجانھا اإلقليمية، تساھم في الحملة إدارات األمم المتحدة ووكاالتھا   
  .وبرامجھا كافة المعنية بقضايا الجنسين

  
  :أما أبرز المبادرات المتخذة حتى تاريخه فتتضمن ما يلي  

  
  ؛)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة(لفتاة مركز المعرفة االفتراضي للقضاء على العنف ضد المرأة وا •

  ؛)كأفراد ومجتمع مدني وحكومات وأمم متحدة(اتحدوا إلنھاء العنف ضد المرأة  -قولوا ال  •

  ؛)مبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي(أوقفوا االغتصاب اآلن  •

 /ار الجمعية العامة لألمم المتحدة  بقرعمالً(قاعدة بيانات األمين العام لألمم المتحدة عن العنف ضد المرأة  •
  .)وباالستناد إلى استبيانات قدمتھا الدول األعضاء
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  القضايا الناشئة والنزاعات      
  

  التنمية البشرية والمؤسسية في بناء الدول
  

الً ممساعيھا في مجال تعزيز مؤسسات الدولة في البلدان األعضاء، ع اإلسكوا، كثّفت 2009في عام   
ستراتيجيات وبرامج التنمية البشرية والمؤسسية الشاملة تسھم مباشرة في بناء بالمبدأ األساسي القائل بأن ا

  .االقتصاديةوق التنمية االجتماعية السالم الدائم وتحقي
  

وأدت المبادرات التي اتخذتھا اللجنة في التنمية البشرية والمؤسسية من خالل قسم القضايا الناشئة   
زاعات إلى صدور توصيات محد�دة على صعيد السياسة العامة، فأسھمت بذلك في تحسين مھارات والن

مسؤولي القطاع العام في البلدان األعضاء وفي دعم عملية اإلصالح اإلداري بقيادة تلك المؤسسات التي 
رة على تلبية يتصف بالشفافية والكفاءة، ويملك القد تؤدي دوراً مركزياً في بناء قطاع عاميفترض أن 

  .الحاجات، ولو في ظروف النزاع وعدم االستقرار
  

، دربت 2009-2008وفي إطار برنامج العمل لفترة السنتين   
من العاملين في المؤسسات العامة في البلدان األعضاء،  607 اإلسكوا

فزودتھم باألدوات الالزمة للمشاركة في عمليات التحديث، ووضع 
  .صالح في المؤسسات التي يعملون فيھاستراتيجيات وإجراءات اإلا

في المائة من ھؤالء الموظفين قادرين على التدريب،  20وقد أصبح 
ضمن مضاعفة وعلى نشر المعارف والمھارات التي اكتسبوھا، مما ي

  .تأثير ھذه المبادرات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أدوات التنمية البشرية والمؤسسية التي 
ھي أدوات مصممة  اإلسكواوضعتھا 

اجات القطاع على نحو يراعي احتي
العام في كل بلد، وميزتھا أنھا تضم� 
مجموعة من الوحدات التدريبية 

التي يمكن تكييفھا واألدوات واألساليب 
  .في مجال اإلدارة الحديثة والتخطيط

  عدد األنشطة والمستفيدين منھا: وحدات التنمية المؤسسية

  تنمية القطاع العام

  الحوكمة

  الشراكات بين القطاعين العام والخاص

  المھارات التقييمية

  اإلدارة المالية والتدقيق الداخلي للحسابات

  المھارات القيادية وقضايا الجنسين

  المھارات التدريبية

  يةإدارة الموارد البشر

  تقديم الخدمات في ظّل األزمات

  التخطيط لألعمال وأداؤھا

  إدارة المكاتب

  التخطيط االستراتيجي

  المھارات اإلدارية
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ستراتيجيات يمكن تكييفھا في ا اإلسكواوحددت   
ية وعملت على نشرھا، في إطار العمل مجال التنمية المؤسس

وھذه االستراتيجيات تتضمن  . على تحديث القطاع العام
بناء المعرفة والقدرة الوطنية في أساليب ومنھجيات التخطيط 
االستراتيجي؛ ودعم تطوير إطار للتنمية اإلدارية للقطاع 
العام في العراق بھدف إطالق عملية تحسينه وإصالحه، 

توصيات والممارسات الفضلى فيما يتعلق وتحديد ونشر ال
باإلدارة اإللكترونية وبسياسة الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص؛ وتصميم مجموعة معلومات وأدوات عن التنمية 

الدولة في مرحلة  المؤسسية للتخفيف من حدة النزاع وبناء
  .ما بعد النزاع

  
 اإلسكوا، تلقت 2009-2008وخالل فترة السنتين   

وفي ذلك دليل على النجاح الذي  . في مجال التنمية المؤسسية الفنيةطلباً من البلدان األعضاء للمساعدة  13
  . حققته اللجنة في تصميم المبادرات والوحدات التدريبية والبرامج وتكييفھا وفقاً الحتياجات كل بلد

  
استنتاجات بناء على  باب في لبنانالشلوجھات نظر حليل ت: التوترات الطائفية اتديناميتسليط الضوء على 

  سلسلة من حلقات النقاش
  

العقود األخيرة فتيل التوترات في أذكت سلسلةٌ من التطورات التي شھدتھا منطقة غربي آسيا   
 اإلسكواوإذا استمر�ت على حالھا يمكن أن تتحو�ل إلى قوة جامحة تغذي التفرقة والتشرذم في منطقة . الطائفية

وتھم�ش حقوق اإلنسان والقيم الدينية، وتزرع الفوضى، وتشعل الفتنة ، جھود اإلصالح وخارجھا، وتقو�ض
  .األھلية

  
: حول تسليط الضوء على ديناميات التوترات الطائفية 2009دراسة في عام  اإلسكواوقد أعد�ت   

دة نھجاً في ، معتم)71(تحليل لوجھات نظر الشباب في لبنان بناء� على استنتاجات سلسلة من حلقات النقاش
وھذه .  سنة 25و 18يستند إلى تحليل نتائج حلقات نقاش ضم�ت أشخاصاً تتراوح أعمارھم بين  البحث

. الدراسة تناولت ديناميات التوتر الطائفي والعداء والنزاع، مستخدمة لبنان نموذجاً لتحليل ھذا الموضوع
سيما التمسك بالھوية الطائفية،  ت الطائفية، الوتناولت الدراسة العوامل التي تعتبر أسباباً رئيسية للتوترا

وتقسيم العالقات االجتماعية بين الطوائف، والمساحات وفق العالقات االجتماعية القائمة على اللون الواحد، 
  .وطبيعة النظام السياسي القائم على المحسوبيات

  
عددة األطراف، وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات لمؤسسات الدولة، والمنظمات المت  

والمجتمع المدني، والجھات المانحة، تدعوھا إلى العمل من أجل تعزيز القيم المدنية في النظام التعليمي، 
وممارسات الحكم السليم في القطاع العام، لتحسين القدرة على التنمية، والتماسك االجتماعي، والتعايش 

الطائفية، ساعدت الدراسة في وضع برنامج يمتد على  ونظراً إلى التشابه بين ديناميات التوترات . السلمي
المدنية والمھارات الحياتية في العراق، بتمويل من صندوق مجموعة األمم سنتين، يھدف إلى تعزيز القيم 
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  في التخطيطتقنيات ومنھجيات جديدة وابتكارية 
  

عبر  ®Parmenides Eidosبرنامج  اإلسكواأدخلت 
أحد مشاريعھا للتنمية المؤسسية، وھو عبارة عن 
نھج ابتكاري لعرض المعارف وتحليلھا، يدعم 
عمليات التفكير واالستنتاج الالزمة لتحسين وضع 

وو�ضعت ھذه األداة في  . االستراتيجيات والخطط
لالستشارات  متناول المركز الوطني العراقي

الذي استخدمھا في إعداد خطته  والتنمية المؤسسية
ستراتيجية الداخلية واستعان بھا في سياق اال

التخطيط في القطاع العام من خالل ما يقد�مه من 
  .خدمات تدريبية واستشارية
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بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  اإلسكوا المتحدة اإلنمائية االستئماني للعراق وبقيادة
  .وق األمم المتحدة للسكانوصند

  
  

  تخطيط البرامج والتعاون الفني    
  

  التعاون الفني
  

في مجال التعاون الفني على القضايا والتحديات اإلنمائية الناشئة في المنطقة،  اإلسكواتركز أنشطة   
ئية فعالة والھدف من ھذه األنشطة ھو تعزيز قدرات البلدان األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج إنما

في إطار اإلستراتيجية المرنة التي اعتمدتھا في  اإلسكواوتشمل الخدمات التي تقدمھا  . وشاملة ومستدامة
مجاالت الدعم الفني، وبناء القدرات في مجال التعاون الفني، تقديم المشورة في مجال السياسة العامة، و

المشاركة في تقديم الخدمات، وتلبية الطلبات ستراتيجية على مفھوم االوتركز  . اختصاص اللجنة وخبرتھا
وھي تحرص في الوقت نفسه على ضمان التزام البلدان .  الواردة من البلدان، وتحقيق النتائج المرجوة

لمجاالت التي يكون لنشاطھا فيھا على أكثر البلدان حاجةً وعلى ا اإلسكواوتركز  . بالنتائج المحققة واستدامتھا
  .قيمة حقيقية

  
  مات االستشاريةالخد

  
في متناول البلدان األعضاء خبرات مجموعة من المستشارين اإلقليميين، يقد�مون  اإلسكواتضع   

وتشمل الخدمات التي يقدمھا المستشارون  . خدماتھم لكل بلد حسب حاجاته ضمن مھام قصيرة األمد
اعتماد تدابير وسياسات لتخطي اإلقليميون دعم البلدان األعضاء في جھودھا اإلنمائية؛ وتقديم توصيات ب

  بعض المشاكل المحددة؛ والدعم الفني في مجاالت قطاعية ذات صلة ببرامج قطرية؛ وتنظيم ورشات عمل 
أو حلقات دراسية تدريبية على المستوى الوطني أو اإلقليمي؛ والمساھمة في إعداد وصياغة مقترحات 

ويساھم المستشارون اإلقليميون   .تكرارھا أو تطويرھا مشاريع، ودعم تنفيذ المشاريع التجريبية التي يمكن
في نقل المھارات والمعارف، وفي نشر المعلومات في مجال خبرتھم عبر المشاركة في المحاضرات وأوراق 

  .البحث وفي االجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية
  

عمل في فريق متكامل متعدد ومن اإليجابيات التي تميز المستشارين اإلقليميين قدرتھم على ال  
االختصاصات بھدف إيجاد حلول إنمائية 

، ترأس األمين 2009وفي عام . متكاملة
التنفيذي لإلسكوا عدداً من البعثات المتكاملة 
في إطار زيارات رسمية إلى بعض البلدان 

وأتاحت ھذه البعثات فرصة  . ءاألعضا
للمستشارين اإلقليميين للتحاور مع أصحاب 

واالطّالع على حاجاتھم، ومناقشة  المصلحة
األولويات، وتحديد إمكانيات تكييف أنشطة 
بناء القدرات ووضع خطط عمل لتنمية 

وتفسح ھذه البعثات المجال لتناول . القدرات
مختلف المواضيع المطروحة بطريقة منسقة 

  

  المساعدة الفنية في السياسة المائية
  

لكة العربية السعودية في عملية المساعدة الفنية إلى المم اإلسكواقد�مت 
استعراض برنامج تقييم قطاع المياه وإدارته اإلستراتيجية، فساعدت 
الخبراء في صياغة توصيات تتعلق بتخطيط اإلدارة اإلستراتيجية 

موظفاً  62وفي ع�مان، شارك . للموارد المائية في عدد من القطاعات
رة البلديات اإلقليمية من كل من الھيئة العامة للكھرباء والمياه ووزا

والبيئة وموارد المياه وعدد من المؤسسات الوطنية األخرى في ورشة 
أكتوبر /تشرين األول 14-10مسقط، ( اإلسكواعمل تدريبية نظمتھا 

ركزت على القواعد والمنھجيات والخيارات الحديثة في و ،)2009
  .إدارة نوعية المياه
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  .لفنيستراتيجية عند تصميم أنشطة التعاون اخيارات اومتكاملة، وتسمح لإلسكوا باتخاذ 
  

  شبكة التعاون الفني
  

يتطلب برنامج التعاون الفني التزاماً ثابتاً وتبادالً للمعلومات بين البلدان األعضاء وبينھا وبين   
تھدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة  2007وشبكة التعاون الفنّي التي أنشئت في عام  . اإلسكوا

وتھدف الشبكة أيضاً إلى تحديد أولويات البلدان األعضاء  . توإنشاء الشبكات وتبادل المعارف والمعلوما
والمبادئ التوجيھية التي تساعد في تحقيق الفائدة المثلى من خدمات التعاون الفني، فتساھم في تحسين تبادل 
المعلومات والخبرات مما يقوي الشراكات القائمة بين أصحاب المصلحة ويؤدي إلى إنشاء شراكات جديدة 

وأدى االلتزام الفعال الذي أظھرته جھات تنسيق التعاون الفني في . عد الوطنية واإلقليمية والدوليةعلى الص
البلدان األعضاء دوراً أساسياً في تحقيق مزيد من الدقة والوضوح في تقديم طلبات الحصول على خدمات 

  . التعاون الفني
  

ورشة العمل اإلقليمية السنوية الثانية للشبكة في وأطلقت البوابة اإللكترونية لشبكة التعاون الفني خالل   
لتكون وسيلة لتسھيل االتصال بين األعضاء، وتسھيل تبادل المعلومات واالتصال  2009فبراير /شباط

وتخللت االجتماع السنوي أيضا ورشة عمل تدريبية حول  . والتنسيق بين األمانة التنفيذية والبلدان األعضاء
  . خُصصت للتدريب على وضع خطط التعاون الفني الوطنية ونھجه، تيجيأدوات التخطيط اإلسترا

  
  إطار التعاون الفني المتكامل في األردن

  
، أوفد 2009يناير /ترأس األمين التنفيذي لإلسكوا بعثة رفيعة المستوى إلى األردن في كانون الثاني  

 . 2009أبريل /تخصصة متكاملة في نيسانعلى أثرھا إلى البلد فريقاً من المستشارين اإلقليميين في بعثة م
وكانت مھمة ھذه البعثة وضع إطارٍ ألنشطة التعاون الفني في مجاالت البيئة والمياه وتطبيق نظم المعلومات 
 . الجغرافية، والتخطيط االستراتيجي، وتطوير النقل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإلحصاءات

لإلحصاء لتنسيق العمل  شعبةوزارة التخطيط والتعاون الدولي في إنشاء  سكوااإلونتيجةً لھذه البعثة، دعمت 
ومن الخدمات التي قدمھا المستشارون اإلقليميون متابعة التقدم المحرز في مجال  . اإلحصائي بين الوزارات

ودمج قضايا  تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، وقياس الفقر وتحديد إطار لصياغة سياسة اجتماعية متكاملة،
الدعم أيضاً في تنظيم سلسلة من  اإلسكواوقد�مت   .المرأة في صلب السياسات والبرامج وفي وضع الميزانية

 . ورشات العمل في مجال التخطيط االستراتيجي لكل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة
المشترك وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة  وحددت أنشطة التعاون الفني بما ينسجم مع التقييم القطري

  .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلسكوااإلنمائية، ونفذ عدد منھا في مبادرات مشتركة بين 
  

  آلية التنسيق اإلقليمي
  

مواجھة تحديات التنمية في  سعياً إلى  
التكامل بين أنشطة مختلف العناصر  إطار من

متحدة والمنظمات مم الالتي تكو�ن منظومة األ
، كلّف المجلس االقتصادي واالجتماعي اإلقليمية
بعقد اجتماعات منتظمة مشتركة بين  اإلسكوا

  لشراكاتا
  

تتطلّب مواجھة القضايا الناشئة والتحديات العالمية، كتغير المناخ 
وأزمة الغذاء واألزمة االقتصادية العالمية، مزيداً من التعاون 
 . والتنسيق والتآزر على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية

وللشراكات االستراتيجية أھمية بالغة في تحقيق الفعالية لمشاريع 
الرئيسيون جامعة الدول  اإلسكواويشمل شركاء  . لتعاون الفنّيا

العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمات ووكاالت 
متخصصة تابعة لألمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية ودولية 

  .أخرى، والقطاع الخاص
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ومن ھذا المنطلق أنشئت آلية   .الوكاالت لتعزيز التنسيق بين برامج عمل منظمات األمم المتحدة في المنطقة
عاون والتنسيق بين منظمات األمم المتحدة توطيد التوھي تعقد اجتماعات منتظمة بھدف  التنسيق اإلقليمي،

وتغطي آلية التنسيق  . م المنطقةھالعاملة في المنطقة وشركائھا في التنمية في معالجة القضايا اإلنمائية التي ت
  .بلداً 22اإلقليمي البلدان العربية البالغ عددھا 

  
   4- 3بيروت (ء اإلقليميين يق المدراوفي االجتماع المشترك األول آللية التنسيق اإلقليمي وفر  

، التقى ممثلون عن مدراء إقليميين لوكاالت األمم المتحدة وممثلون عن جامعة )2009نوفمبر /تشرين الثاني
وناقش   .ووزير التربية والتعليم العالي في لبنان) وھي عضو في آلية التنسيق اإلقليمي(الدول العربية 

التي تعوق عملية تنسيق األنشطة المشتركة،  تطرقوا إلى الصعوباتالمجتمعون األولويات التي تھم المنطقة و
وسلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الماضي ويمكن االستفادة منھا في األنشطة المقبلة، وحد�دوا سبل 

وكان االجتماع فرصة  . المضي قدماً بھدف تعزيز عمل آلية التنسيق اإلقليمي وفريق المدراء اإلقليميين
ستراتيجية إزاء وفي طليعتھا شواغل السياسة اال ة المطروحة في المنطقة وتحديدھا،قشة القضايا اإلنمائيلمنا

  .واألمن الغذائي، وحقوق اإلنسان ، واألھداف اإلنمائية لأللفية،تغي�ر المناخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلنعاش الثقافي واالجتماعي االقتصادي: من المساعدة إلى التنمية
  

إلى المملكة العربية السعودية في  ااإلسكوفي متابعة للدعم الذي قدمته 
على القسم  2009إطار خطتھا الوطنية الخمسية، ركزت اللجنة في  عام 

، أعيد تحديد جديدةوفي خطوة  . المتعلق بالثقافة والتنمية من الخطة
التراث الثقافي بطريقة تھدف إلى تعزيز الھوية الوطنية وترسيخ روح 

ة لتسخير ھذا التراث لخدمة النھوض ، وإيجاد طرق جديدالوطنياالنتماء 
وجرى البحث في تدابير متكاملة جديدة لجعل  . االقتصاديواالجتماعي 

التنمية الثقافية من الوسائل الفعالة في تخفيف الفقر؛ وخلق فرص عمل، 
وإنشاء مشاريع صغيرة؛ وتعزيز التعليم؛ والتشجيع  ؛سيما للشباب وال

  .الصناعات الثقافيةعلى تطوير 
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  مكتب األمين التنفيذي      
  

، ركز عمل 2009وفي عام  . مكتب األمين التنفيذي التنسيق ھو من المھام الرئيسية التي يضطلع بھا  
المكتب في التنسيق على ثالثة مستويات، أولھا التنسيق بين الشعب الفنية واإلدارة، وثانيھا التنسيق على 

، أي بين اللجنة والبلدان األعضاء، وثالثھا التنسيق على صعيد منظومة األمم المتحدة، أي مع صعيد المنطقة
  .جتماعي، والجمعية العامةمتحدة اإلقليمية األخرى، والمجلس االقتصادي وااللجان األمم ال

  
التعريف بعمل اللجنة ومھامھا، معتمداً نھجاً يشج�ع على المشاركة وعلى الدقة في بكما ي�عنى المكتب   

في ارتفاع  وحققت األنشطة المنفذة على ھذا الصعيد نجاحاً كبيراً انعكس.  تحديد األھداف والنتائج المرجوة
مستويات المشاركة في دورات اإلسكوا وھيئاتھا الفرعية، وفي زيادة عدد الطلبات الواردة من البلدان 
األعضاء للحصول على ما يقد�مه المستشارون اإلقليميون من خدمات استشارية في جميع االختصاصات التي 

  .يشملھا عمل اللجنة
  

ومستقبل التنمية كان من أبرز   
التي ركزت عليھا أنشطة مكتب المواضيع 

وكان ھذا  . 2009األمين التنفيذي في عام 
بشأن  خبراءالاجتماع فريق موضوع 

الفرص واإلنجازات الممكنة : مستقبل التنمية
نوفمبر /تشرين الثاني 6-5بيروت، (

من الخبراء  ، شارك فيه عدد�)72()2009
اإلقليميين والدوليين لمناقشة التحديات 

وقعة التي تواجه منطقة الحالية والمت
اإلسكوا، السيما في مجال تغير المناخ 
واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ 
وازدياد عدد الشباب وتأثيره المحتمل على 
العمالة واالستثمار؛ وقضية التكامل اإلقليمي 

.  االقتصاديةوالتنمية االجتماعية  ألغراض
وفي ختام االجتماع، اتفق المشاركون على 

جموعة من التوصيات، ركزت على أھمية م
إجراء دراسات لتشخيص المشاكل واقتراح 
الحلول الممكنة؛ ووضع سياسات وآليات 
وطنية عملية ترتكز على الوقائع في كل 
بلد؛ واعتماد نھج إنمائي متكامل في قضايا 

ثير اتفاقات النقل التي في المنطقة؛ والنظر في تأ برنامج العمل العالمي للشبابالشباب، يركز على تنفيذ 
و�ضعت بإشراف اإلسكوا على التجارة داخل المنطقة، التي ال تزال محدودة بالمقارنة مع المناطق األخرى؛ 

�����������������������������������������������������������  
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  اإلسكوا بعد خمسة وثالثين عاماً
  

احتفلت اإلسكوا بذكرى مرور خمسة وثالثين عاماً على إنشائھا في 
وقد  . ، فنظمت سلسلة من األنشطة في ھذه المناسبة2009عام 

ھذه  منوالغربية حصة أرادت اللجنة أن تكون للموسيقى الشرقية 
شكال التعبير الفني والثقافي وجھاً االحتفاالت حرصاً على مختلف أ

.  وحوار الحضارات ة المنظمة الدولية في التنميةراقياً من وجوه رسال
 وبداية ھذه االحتفاالت كانت مع حفل موسيقي ع�زفت خالله مقاطع

 المعنية الفنية اللجنةمن الموسيقى الشرقية، تزامن مع افتتاح أعمال 
في  التنمية وتمويل االقتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير

  .  يوليو/تموز 22بلدان منطقة اإلسكوا في 
  

الكالسيكية في   موسيقياً ع�زفت خالله الموسيقىكما نظمت حفالً
جرجس المارونية في وسط بيروت، حمل رسالة اللقاء  ركاتدرائية ما

تشرين  12(من خالل التعبير الموسيقي  بين الشرق والغرب
  ).نوفمبر/الثاني

  
اللجنة أيضاً معرضاً لتكريم الفنانين اللبنانيين المبدعين في نظمت و

، ومعرضاً ضم أعماالً فنية )نوفمبر/تشرين الثاني 2(الرسم التشكيلي 
 ). ديسمبر/كانون األول 14(أنجزھا موظفو األمم المتحدة وأسرھم 

وحققت االحتفاالت نجاحاً إعالمياً باھراً، وحظيت اإلسكوا بتغطية 
  .عة من وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية على أنواعھاواس
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ووضع برامج ابتكارية في مجال بناء القدرات والتدريب على مستوى البلدان تشارك فيھا الھيئات الحكومية، 
  .دنيوشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع الم

  
  اللجنة الفنية

  
تعقد اللجنة الفنية التابعة لإلسكوا اجتماعاً كل   

ستة أشھر، لمتابعة القضايا الطارئة، ومتابعة 
.  بين الدورات التي تعقدھا اإلسكواالملحة مواضيع ال

بيروت، ( وركزت ھذه اللجنة في اجتماعھا الثالث
لى قضايا شملت ع )73()2009يوليو /تموز 22- 21

زمة المالية واالقتصادية وانعدام األمن الغذائي آثار األ
وتغير المناخ على المستويين اإلقليمي والعالمي، 

واتفق  . ومتابعة تنفيذ برنامج عمل اإلسكوا
المشاركون الذين مثلوا الوزارات المعنية باالتصال 
باإلسكوا على أھمية تنسيق الجھود وتوحيدھا للتوصل 

أثر أزمة  للحد من إلى حلوٍل عملية؛ ووضع آليات
عبر بناء الغذاء على المستويين المحلي واإلقليمي 

؛ وإجراء دراسات لتقييم القدرات وجذب االستثمار
  .تأثير تغير المناخ على الموارد المائية والمناطق الساحلية
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 الخدمات اإلدارية    10
  

مسائل اإلدارية والتنظيمية الالزمة لسير شعبة الخدمات اإلدارية ھي الشعبة المسؤولة عن جميع ال  
والخدمات اإلدارية ھي في معظمھا خدمات غير ظاھرة، لكنھا ضرورية وال غنى عنھا لعمل .  عمل اإلسكوا

وتقد�م الشعبة المشورة لألمين التنفيذي بشأن توج�ھات السياسة العامة، وتتابع عملية اإلصالح .  اللجنة
وتمثل األمم المتحدة في المفاوضات مع البلد المضيف في  . شتركة المركزيةاإلداري، وتنس�ق الخدمات الم

وتؤمن الشعبة من خالل ما تؤد�يه من مھام الدعم الالزم لإلسكوا، لتتمكن .  المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق المقر
  .ونجاح برنامج عملھاين فيھا، من إنجاز عملھا، وتنفيذ واليتھا بكفاءة في المنطقة، وتلبية احتياجات الموظف

  

  االنجازات في قسم الموارد البشرية
  

تواصل إدارة شؤون الموظفين توقع احتياجات عمالئھا من خالل النظر في تدفقات عملھا وتنفيذ 
وفيما . مشاريع التشغيل اآللي لتبسيط إجراءات التوظيف، وإدارة العقود، والمكاسب والمستحقات

  :2009يلي ما أنجزته في عام 
  

، وكان مبادرة ناجحة 2009يونيو /وم الموارد البشرية للمرة األولى في اإلسكوا في حزيراني •
  ؛إلعالم الموظفين بمختلف جوانب عمل  قسم الموارد البشرية

االجتماع السنوي الثالث لألطباء العاملين في عيادات األمم المتحدة ، وھو اجتماع عقد للمرة  •
، وتخلّله تدريب المشاركين على )2009نوفمبر /لثانيتشرين ا 13-9(األولى في اإلسكوا 

  حاالت الصدمة قبل دخول المستشفى؛ المساعدة في

اريين وتحسين دليل اإلسكوا للمستشارين والمتعاقدين الفرديين لتسريع تعيين الخبراء االستش •
  الشفافية والمحاسبة؛

  ؛Inspiraعليه اسم المشاركة في وضع نظام إلكتروني جديد الختيار الموظفين، ُأطلق  •

تنظيم مجموعة متنوعة من برامج التدريب الفنية والتقنية، والمساھمة في نظام إدارة التعلم  •
 .والمشاركة في فريق تصميمه في نيويورك الجديد الخاص باألمم المتحدة

  
  الخدمات العامة

  
متحدة وموجوداته، يقدم قسم الخدمات العامة خدمات في مجاالت عديدة منھا إدارة بيت األمم ال  

والمخزون، والتأمين والتسويات، والبريد، وإجراءات السفر، وسمات الدخول والشحن، ومراقبة الممتلكات 
وينفذ القسم ويرصد تدابير توفير الطاقة وأنشطة  . وإدارة المحفوظات والسجالت، وتنسيق الخدمات التشغيلية

 2009وفي ھذا السياق، قدم القسم في عام  . فاظ على البيئةإعادة التدوير عمالً بتوجه األمم المتحدة في الح
  .)74(بيانات� ومعلومات� عن وضع اإلسكوا لضم�ھا إلى تقرير األمم المتحدة حول كيفية عدم التأثير على المناخ
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  قسم المؤتمرات 
  

قسم المؤتمرات ھو القسم المسؤول   
عن تجھيز الوثائق وتنظيم المؤتمرات في 

صات التي تعمل فيھا اللجنة، مختلف االختصا
.  وھيئاتھا الفرعية، وشعبھا المتخصصة

والخدمات التي يقد�مھا القسم ھي بمثابة الصلة 
المباشرة بين اللجنة والوسط الذي تعمل فيه 

فھي تنقل  . اتجاھاتهوعلى تنو�ع اھتماماته 
رؤية اللجنة ومھامھا وأنشطتھا في مختلف 

ي إلى أ المجاالت إلى البلدان األعضاء،
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وجمھور 

ويتسم عمل ھذا القسم بقدر كبير من .  القراء
التنو�ع بحيث يشمل مختلف الوظائف 
والخدمات اللغوية في التحرير والترجمة 
وتصميم الوثائق والمطبوعات وتجھيزھا 

االجتماعات وونشرھا، وتنظيم المؤتمرات، 
ت الخبراء الحكومية الدولية واجتماعا

.  وورشات العمل في بلد المقر وفي الخارج
اجتماعاً  245، نظم القسم 2009وفي عام 

مطبوعة، إضافة إلى مجموعة  72وأصدر 
متنو�عة من وثائق المؤتمرات واالجتماعات 

  .المتخصصة
  

  المكتبة
  

توفر تحوي مكتبة اإلسكوا مجموعة شاملة وواسعة من المطبوعات في مجاالت تخصص اللجنة، و  
الخدمات والمعلومات للموظفين، والبلدان األعضاء، ومكتبات األمم المتحدة، ومكتبات اإليداع، وإلى مجموعة 

في األسبوع وتلبي طالبي  أبوابھا لجميع القراء ثالثة أياموتفتح المكتبة . واسعة من األوساط األكاديمية البحثية
تمر على تحديث قواعد بيانات اإلسكوا وفھرسة وثائقھا وثائق اإلسكوا عبر اإلنترنت، من خالل عملھا المس

  . في نظام الوثائق الرسمية لألمم المتحدة
  

  األمن والسالمة
  

قسم األمن والسالمة ھو من أكبر األقسام اإلدارية وأبرزھا في اإلسكوا، وھو مسؤول عن اتخاذ   
المندوبين والمشاركين في المؤتمرات تدابير للوقاية والحماية لضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة و

، شدد 2009وفي عام   .واالجتماعات واألحداث األخرى التي تنظمھا اللجنة ووكاالت األمم المتحدة األخرى
.  القسم الرقابة على منافذ الوصول إلى اإلسكوا حفاظاً على سالمة بيت األمم المتحدة والعاملين فيه وزائريه

جة اإللكترونية يتولّى قسم نظم المعلومات واالتصاالت دعم المعال
للبيانات والعمليات اإلدارية والفنية للجنة من خالل صيانة البنية 
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقديم حلول 

ويعمل القسم في إطار سياسة   .تكنولوجية ابتكارية عند الحاجة
األمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن 

  :2009لعام إنجازاته 
  

واعتماد نظام  توفير الھاتف عن طريق بروتوكول اإلنترنت •
  ؛جديد إلعداد الفواتير

توفير اإلنترنت الالسلكي في بيت األمم المتحدة لتسھيل  •
  ؛استخدام المندوبين والموظفين لإلنترنت

إدخال تكنولوجيا الغرفة اإللكترونية إلدارة المعارف في  •
األمانة ن البلدان األعضاء والشعب والفرق وفي التعاون بي

  التنفيذية؛

اتخاذ تدابير لتحسين قدرة الطابعات على الطباعة، مع  •
  ؛تخفيض كميات الورق والحبر المستخدمة

اعتماد الطرق اإللكترونية في تقديم الطلبات اإلدارية لتسھيل  •
  ؛العمل عليھا ومعالجتھا بمزيد من الكفاءة

  .الفرعية للشعب الفنيةتحديث موقع اإلسكوا وصيانة المواقع  •
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خضاع عناصره لبرامج التدريب المستمر لضمان الحفاظ على أعلى مستويات ويحرص القسم دائماً على إ
  .والجھوزية القدرة

  
  لمشترياتا
  

ويشمل عملھا إجراءات الشراء،  . تتولى وحدة المشتريات توفير واستئجار الخدمات وتأمين المعد�ات  
واالتصاالت الالزمة  وتحديد المواصفات المطلوبة واستدراج العروض والمقترحات، وإجراء المفاوضات

  .دة وكلفة تنافسيةلتأمين الخدمات المطلوبة بنوعية جي
  

  الشؤون المالية
  

قسم الشؤون المالية ھو القسم المسؤول عن إدارة ميزانية اللجنة وحساباتھا، بما في ذلك الميزانية   
، والموارد من )التنمية وحساب الفني البرنامج العادي للتعاونوتشمل (مليون دوالر  74.7العادية البالغة 

وواصل  . ماليين دوالر، وعن الرصد واألصول المالية للجنة وإدارتھا بفعالية 5.7البالغة  الميزانيةخارج 
القسم بذل الجھود لتحسين تقديم خدماته لمجموعة واسعة من العمالء، على غرار وكاالت األمم المتحدة في 

  .لي لزيادة الفعالية والكفاءةاآلبيروت، من خالل إدراج عمليات التشغيل 
  

في الرسم البياني التالي  2009- 2008ويظھر إنفاق كل شعبة من شعب اإلسكوا خالل فترة السنتين   
  .الموارد الماليةمجموع  كنسبة من

  

  
  
  
  

  

  التوجيه التنفيذي واإلداري  
  

  اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة  
  

  السياسات االجتماعية المتكاملة  
  

  االقتصادي التنمية والتكامل  
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التكامل اإلقليمي  
  

  اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة  
  

  النھوض بالمرأة  
  

  تخفيف أثر النزاعات على التنمية  
  

  تخطيط البرامج والتعاون الفني  
  

    دعم البرامج  

Κ  

Κ  

Κ  

Κ  

Κ  

Κ  

Κ  
Κ  Κ  Κ  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الثالثالجزء 

  
  

  ماذا بعد؟
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وانعكاسات ھذه األزمات واضحة على  . ، عام التحديات واألزمات العالمية الكبرى2009كان عام   
وحاالت التوتر منطقة اإلسكوا، في آثار األزمة المالية واالقتصادية، والمشاكل الناجمة عن تغير المناخ، 

 . في العديد من بلدان المنطقة الكثير من المخاطر على النمو االقتصادي والتنمية االجتماعيةاالستقرار وعدم 
لمستقبل في بداية برنامج عمل جديد لفترة السنتين، تحرص دائماً على أن تكون واإلسكوا إذ تتطلّع إلى ا

برامجھا على جانب من المرونة بحيث تسمح بمعالجة التحديات بينما تواصل تقديم الدعم لمنطقة التزمت 
ات، بالكثير من األھداف اإلنمائية، وتواجه تحديات قديمة وجديدة، وتختزن الكثير من القدرات والخصوصي

وكل ذلك يتطلب  سيما الفقراء والنساء والشباب والمعوقين والمشردين وتضم العديد من الفئات الضعيفة وال
تعزيز المساواة بين الجنسين والنھوض بالمرأة؛ وضمان تخفيف أثر األزمة المالية ل مزيداً من العمل

سياسات اجتماعية متكاملة تحقق  واالقتصادية على المنطقة إلى أقصى حد� ممكن؛ ومتابعة وضع واعتماد
  . نوعاً من التوازن بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية

  
  امة في إدارة الموارد الطبيعيةاالستد

  
ستواصل اإلسكوا في إطار التزامھا بدعم الجھود التي تبذلھا البلدان األعضاء في مجال اإلدارة   

اعدة الفنية في سبل التخفيف من آثار تغير المناخ، ووضع أدوات المستدامة للموارد الطبيعية تقديم المس
وستركز على  . لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وتفعيل آليات التعاون اإلقليمي في مجال المياه وتوسيعھا

ى مساعدة البلدان األعضاء في وضع السياسات واعتماد تدابير وآليات لتحسين استخدام الطاقة وإدارتھا، عل
نحو يعزز التنمية الريفية المستدامة، ويسھم في تحسين سبل العيش في األرياف، ويساعد في توفير الدعم 

  .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
  

  التكامل في التنمية االجتماعية
  

أدت األحداث التي شھدتھا األعوام األخيرة إلى تفاقم التفاوت االجتماعي في ظل تحديات اجتماعية   
وإزاء ھذا الواقع، أصبحت الحاجة ملحة إلى تعزيز القدرة على تحقيق تنمية اجتماعية شاملة وعادلة  . يرةكب

وستواصل اإلسكوا  . ومستدامة في كل بلد، وذلك في إطار يراعي خصائص المنطقة ومعالمھا الثقافية
االجتماعية التي تھم تناول القضايا التشجيع على العمل بنھج السياسة االجتماعية المتكاملة، أي السياسة التي ت

عوائق في االستفادة من الفرص والحصول وسيما الفئات الضعيفة التي تواجه صعوبات  ، والجميع الفئات
في تحقيق الدمج  بالغةولضمان التزام الجھات الفاعلة كافة بالعقد االجتماعي أھمية  . على الخدمات

وسيع إطار الحوار في مجال السياسة العامة من خالل تحسين االجتماعي، وستواصل اإلسكوا العمل على ت
  .لحكومية ومنظمات المجتمع المدنيالشراكات مع المؤسسات ا

  
  دعم التنمية االقتصادية

  
وتقلب أسعار الطاقة من المرجح أن يكون في األزمة المالية واالقتصادية، وانعدام األمن الغذائي،   

والرتفاع معد�الت   .النمو االقتصادي في منطقة اإلسكوا للفترة المقبلةما يضعف توقعات  والسلع األساسية
البطالة، والھبوط الحاد في التحويالت المالية وفي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة أثر� 

كومات البلدان وتفرض ھذه الظروف على ح . مباشر على التنمية االقتصادية، وكذلك على التنمية االجتماعية
وأصحاب المصلحة اآلخرين بذل جھود� حثيثة لتجنيب الفئات الضعيفة في المنطقة تحمل آثار  ءاألعضا
ولدعم البلدان النامية في التصدي لھذه التحديات، ستواصل اإلسكوا معالجة القضايا المتعلقة بتمويل  . األزمة
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وستوسع عملھا في  . جيع االستثمار األجنبي المباشرالتنمية بما في ذلك رصد الموارد المالية المحلية وتش
مجاالت تعزيز التجارة واالستثمار داخل المنطقة، والتكامل بين البنى التحتية للنقل واالتصاالت، ومواءمة 
 . التجارة والنقل وتسھيلھما، وتنسيق االستراتيجيات والخطط لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ضاً مشاركتھا في المناقشات العالمية حول األزمة المالية واالقتصادية من خالل األبحاث، وستواصل أي
، لضمان التوصل إلى موقف موحد يمثل مصالح االجتماعات في تنظيم اتھاصالحيتمارس والعمل التحليلي، و

  .نطقة كاملة على المستوى العالميالم
  

  بناء مجتمع المعلومات
  

، مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوماتمتابعتھا المستمرة لنتائج  2010 ستواصل اإلسكوا في عام  
والتركيز على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة، بحيث يتمكن من مواجھة تحديات 

وني؛ اقتصاد المعرفة؛ والعمل على مواءمة القوانين السيبرانية على صعيد المنطقة وقياس اإلدماج اإللكتر
وتطوير المحتوى الرقمي العربي؛ وبناء الثقة في الخدمات اإللكترونية العربية؛ ووضع خارطة طريق إقليمية 

  .رة اإلنترنتإلدا
  

  تعزيز القدرة اإلحصائية
  

لتعزيز قدرة البلدان األعضاء اإلحصائية أھمية كبيرة في إنتاج إحصاءات ومؤشرات اجتماعية   
وستواصل  . الوقائعلقابلية للمقارنة، وتستخدم في صنع السياسات المرتكزة على واقتصادية، تتسم بالدقة وبا

ادية، االقتصو، يغطي أبرز التطورات االجتماعية ات الموثوقة في المنطقةاإلسكوا القيام بدورھا كمصدر للبيان
نمية االقتصادية ترسيخ األطر اإلحصائية المؤسسية فيھا واستخدامھا ألغراض التويدعم البلدان األعضاء في 
ومصنفة حسب الجنس إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة ويعتبر إصدار  . واالجتماعية وفي التعدادات

وستتابع شعبة  . األساس الذي يمكن االعتماد عليه لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية
باألھداف اإلنمائية لأللفية لمساعدة البلدان األعضاء في  اإلحصاء استعراضھا النوعي لسلسلة البيانات المتعلقة

مائية لأللفية تحسين قدرتھا على وضع مؤشرات وإجراء عمليات رصد وفاء� بالتزامھا بتحقيق األھداف اإلن
  .2015بحلول عام 

  
  تمكين المرأة

  
يف أثر األزمة تمكين المرأة على دور المرأة في االقتصاد وطرق تخفمجال إلسكوا في اسيركز عمل   

ستعراض الوزاري السنوي وقد تولّت اللجنة التحضير لال . االقتصادية العالمية على حياتھا في المنطقة
، )2010 ويولي/تموز 1 -و يوني/حزيران 28نيويورك، (للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

ألھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً وغيرھا من لھذا العام بناء استراتيجيات ملموسة لتنفيذ ا وموضوعه
وتتناول اإلسكوا في إطار ھذه العملية طرق دمج قضايا المرأة  . االلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

في األھداف والمؤشرات المتعلقة باألھداف اإلنمائية لأللفية لكفالة استفادة المرأة بالتساوي مع الرجل من 
فلنتحد إلنھاء "وستواصل اإلسكوا مساھمتھا في حملة  . ومبادرات تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةاألنشطة 

، التي أطلقھا األمين العام لألمم المتحدة على المستوى العالمي من خالل مشروع حساب "العنف ضد المرأة
، سيبدأ المشروع مرحلة دعم وبعد مرحلة تحديد مؤشرات لقياس العنف ضد المرأة . األمم المتحدة للتنمية

  .عضاء، لجمع البيانات وتحليلھامخططات� تجريبية في عدد من البلدان األ



   - -

  دعم سياسات اإلنعاش وبناء السالم
  

بالنظر إلى تأثير النزاعات المتتالية على المنطقة وإلى الحاجة إلى تعزيز جھود التنمية االقتصادية   
ھمية تنفيذ سياسات وتدابير تھدف إلى معالجة ھذا األثر عبر اعتماد واالجتماعية حتى في األزمات، تزداد أ

ونتيجةً لذلك، ستواصل اإلسكوا دعم البلدان األعضاء في تحديد  . نھجٍ يراعي خصائص المنطقة وأوضاعھا
وستعمل على رصد   .ستراتيجيات وآليات لإلنعاش وبناء السالم وفي وضعھا واعتمادھا وتطبيقھااسياسات و

يا الناشئة وتحليلھا وعلى تقديم توصيات ومقترحات وبرامج عملية لمعالجتھا؛ وستصمم وتنفذ البرامج القضا
والمشاريع واألنشطة التي تھدف إلى تخفيف تداعيات النزاع وعدم االستقرار وتساھم في بناء السالم؛ 

تصمم وتنفذ مشاريع وبرامج وستحدد احتياجات المؤسسات وتلبيھا لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية؛ كما س
  .التحديات الراھنة والمستقبليةمواجھة وللتنمية المؤسسية في البلدان األعضاء لتمكينھا من تسوية األزمات 

  
  تعزيز التعاون الفني

  
ستواصل اإلسكوا جھودھا في مجال التعاون الفني، حيث ستركز على أولويات البلدان األعضاء، مع   

وستركز أنشطة بناء  . ياجات أقل البلدان نمواً والبلدان الخارجة من النزاعاتإيالء اھتمام خاص الحت
القدرات على المجاالت األساسية في التنمية المستدامة، والسياسة االجتماعية، وسياسة االقتصاد الكلي، 
 . أةوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واإلحصاءات، ورصد األھداف اإلنمائية لأللفية وتمكين المر

ولالستجابة إلى الطلب المتزايد على المساعدة الفني�ة ذات الطابع الشامل، ستواص�ل اإلسكوا العمل على وضع 
نھج متكامل لتنسيق ھذه المساعدة يؤدي إلى تعزيز تحسين الدعم المقدم في مختلف المجاالت لوضع خطط 

منھا التخطيط االستراتيجي، والتنسيق،  على مواضيع التركيزإنمائية وطنية من منظور شامل للقطاعات، مع 
العامة؛ ودعم االنضمام إلى منظمة التجارة  السياساتوالرصد والتقييم؛ ودمج قضايا المرأة في صلب 

العالمية؛ وإصالح القطاع العام السيما نظام الضمان االجتماعي؛ وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ 
وستواصل اإلسكوا التعاون االستراتيجي والعملي مع منظمات  . ارة اإللكترونيةوقضايا اإلدارة بما فيھا اإلد

عمل بما يضمن اتساق أنشطة التعاون الفني واستدامتھا األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  لتعزيز أثر 
  .م المتحدة على المستوى اإلقليميمنظومة األم

  
وقد شھد ھذا العام إنجازات في مجاالت  . العام الماضي قدم ھذا التقرير لمحة عن عمل اإلسكوا في  

والطريق إلى  . المنطقة ال تزال كثيرةوعديدة ومتنوعة، غير أن التحديات التي تواجھھا البلدان األعضاء 
غير أن التزام موظفي اإلسكوا وخبرتھم يؤھلھا لدخول العقد .  العملاألمام ستكون طويلة، تتطلب الكثير من 

  واللجنة، إذ تختتم عامھا الخامس والثالثين، ال يسعھا إال أن تذكر  . مزيد من الزخم والتصميمالمقبل ب
ما حققته من إنجازات في المنطقة بروح التعلّم من الماضي والتطلّع إلى المستقبل لمواصلة العمل مع البلدان 

  .للجميع، والسالم األعضاء للسير بالمنطقة نحو مستقبٍل ملؤه األمن، واالزدھار
  
  


