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الهدف من الروابط اإللكترونية الواردة في هذه المطبوعة تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات وهي 
صحيحة في وقت استخدامها. وال تتحمل األمم المتحدة أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور 

الوقت أو عن مضمون أي من المواقع اإللكترونية الخارجية المشار إليها.

المقصود بالدوالر دوالر الواليات المتحدة األمريكية ما لم ُيذكر غير ذلك.

تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية. والمقصود بذكر أي من هذه الرموز 
اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة.

مطبوعات لألمم المتحدة تصدر عن اإلسكوا، بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، صندوق بريد: 
8575-11، بيروت، لبنان.
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تصدير

كثير على زمٍن ما حِفل به عام 2020 من مصاعب ومشاق. جائحة عالمية 
أودت بأرواح الماليين، ألحقت أضرارًا قل من نفد من قبضتها. على أثر 

تفشي كوفيد- 19، عّمت بلدان المنطقة العربية حاالت إغالق امتّدت أحيانًا 
على أشهر، وسّدت ُسُبل العيش وموارد الرزق.

وقعت االقتصادات في براثن الكساد، إذ تعّطلت سالسل اإلمداد، وتقّطعت 
حركة النقل، فخسر ماليين المدنيين أعمالهم. وكانت أشد األضرار من 
نصيب الفئات المنكشفة أصاًل على المخاطر، من الجئين ونازحين، من 

معتمدين على المساعدات اإلنسانية، من نساء ومسنين وشباب، من 
أشخاص ذوي إعاقة وعاملين في القطاعات غير النظامية. 

مرة بعد، تشرق الروح اإلنسانية في أحلك الظلمات. وعام 2020 
خير شاهد. تعاضدت دول المنطقة في وجه الجائحة بكل ما أوتيت 
من ُسُبل، فعبرت اإلمدادات الطبية الحدود، ونِشط تبادل اإلرشادات 

المعرفية.  والمخزونات 

وأفخر، في هذا السياق، بما شهدت من شجاعة وسرعة تفكير لدى موظفينا 
ف مع ظروف عمل صعبة، واضطلعوا  في اإلسكوا، الذين اضطروا إلى التكيُّ

بمهمة كادت تكون مستحيلة، هي دعم الدول األعضاء في التصدي 
للجائحة، وذلك تحت ضغط الركود الشديد الذي عانى منه لبنان، البلد 

ر علينا جميعًا. المضيف لإلسكوا، وأثَّ



دشـتي روال 

 وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
األمينة التنفيذية لإلسكوا

وإذا ما كان من إشراقات وسط ِمحن عام 2020، فهي الدروس التي تعلمناها، 

والحقائق التي انجلت أمامنا. فالجائحة أظهرت مرة بعد أننا بشر، ومهما حصلنا من 

ثروة، وراكمنا من قوة، وحققنا من ازدهار، نظل عرضة للخطر، نحتاج إلى العمل معًا 

الستدامة األرض وحماية المستقبل. 

لكن الجائحة كانت أيضًا دلياًل مباشرًا على مقدرتنا الفريدة على العمل مجتمعين 

ومتحدين في مواجهة عدو مشترك، ما يبعث فّي األمل بتحقيق خطة التنمية 

 المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دول العالم. 

وال شك أن في التضامن بين البشر الفرق بين الحياة والموت، ولذا شددنا، في 

توصيات السياسة العامة التي قدمناها إلى الدول األعضاء استجابة للجائحة، على 

حماية السكان المعرضين للمخاطر. 

ال يزال الطريق طوياًل للخروج من األزمة، ولكنني أقدم، بثقة، جهودنا الحثيثة 

وإنجازاتنا الشجاعة والمبدعة في اإلسكوا خالل عام 2020 لمساعدة الدول 

األعضاء على تبّين مسار آمن وسط عواصف ضربت بدون سابق إنذار، على أن 

تبقى أهداف التنمية المستدامة هي الوجهة.
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اإلسكوا في سطور

تتولى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مسؤولية 
التوجيه نحو التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وتوفر 

حضورًا إقليميًا لمجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي، ومنبرًا 
للبلدان العربية على الساحة العالمية. وتتباين الدول األعضاء العشرون 

في اإلسكوا من بعض النواحي، ولكنها تشترك في تراثها وتاريخها ولغتها، 
وفي ما تواجه من تحديات وتتلمس من فرص للتنمية، تعالج على النحو 

األمثل من خالل العمل الجماعي والمنسق والمتآزر.

اإلسكوا هي لجنة من اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة، 
ومقاّرها في بيروت وأديس أبابا وبانكوك وجنيف وسانتياغو. هذه اللجان 
هي، في المناطق التي تعمل فيها، منابر تلتقي فيها الحكومات لالستثمار 
في مقّومات التكامل اإلقليمي، وتحديد قواعد ومعايير مشتركة، وتبادل 
الخبرات، وتوطيد التعاون. وهي تؤدي دورًا حاسمًا في إرساء نهج كلي 
للتنمية المستدامة في المناطق والدول، يرتكز على التوازن بين األبعاد 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية.

وتستخدم اإلسكوا صالحيتها في عقد االجتماعات لتوسيع إمكانات 
الحوار وتبادل المعارف على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، 

اللجان	اإلقليمية	لألمم	المتحدة

األمم	المتحدة

الجمعية 
العامة

اللجنة	
االقتصادية	

ألوروبا
جنيف

)1947(

اللجنة	االقتصادية	
واالجتماعية	آلسيا	
والمحيط	الهادئ

بانكوك
)1947(

اللجنة	االقتصادية	
واالجتماعية	لغربي	

آسيا
بيروت

)1973(

اللجنة	االقتصادية	
ألمريكا	الالتينية	

ومنطقة	البحر	الكاريبي
سانتياغو
)1948(

 اللجنة
	االقتصادية	

ألفريقيا
أديس أبابا
)1958(

المجلس	االقتصادي	
واالجتماعي

 مجلس
األمن

 األمانة
العامة

محكمة 
العدل الدولية 

مجلس 
الوصاية
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وتوطيد التعاون بين بلدان المنطقة وبناء الشراكات الفّعالة بين بلدان الجنوب. ومن أولويات عمل اإلسكوا تنفيذ أطر 
السياسات العالمية، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

آلية	عملنا

تعمل اإلسكوا على رفد سياسات التنمية بالمعرفة المستمدة من البحث والتحليل. وبصالحية عقد االجتماعات، تجمع بين 
صانعي السياسات والباحثين والخبراء، فتفسح المجال واسعًا للحوار البّناء والعمل المشترك. اإلسكوا هي للمنطقة العربية:

األمينة التنفيذية

يرأس اللجنَة األميُن التنفيذي، الذي يشغل منصب 
وكيل األمين العام لألمم المتحدة. واألمينة التنفيذية 

الحالية، روال دشتي، التي تولت المنصب في شباط/
فبراير 2019، هي من الكويت. وأتى األمناء التنفيذيون 

السابقون من األردن، والجمهورية العربية السورية، 
والعراق، ودولة فلسطين، وقطر، ومصر، واليمن.

 01. صوت
يجمع للتداول والتنسيق 

والتوافق والدعوة.

 03. بيت خبرة
يساهم في بناء القدرات، ويقّدم 
خدمات استشارية فنية، ويوّجه 

االستراتيجيات والسياسات 
الوطنية للتنمية.

 02. مركز فكر
يجري بحوثًا مبتكرة لجمع بيانات 

نوعية توضع على أساسها سياسات 
تطّلعية تنطلق من الوقائع واألدّلة.

 04. آلية دعم لخطة عام 2030
تساند الدول األعضاء على مسار 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



 العام في سطور
إضاءات على األحداث

العنوانالمكانالتاريخ
كانون	الثاني/يناير

بيروت15-14
ورشة عمل حول بناء القدرات في الوصول إلى التكنولوجيات الكاسحة لتحسين إدارة 

الموارد المائية في ظل تغّير المناخ
ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربيةالرياض22-21
المؤتمر الخامس للمنتدى العربي لحوكمة اإلنترنتالقاهرة23-22

أول منتدى للمنافسة مشترك بين اإلسكوا واألونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية في بيروت24-23
الميدان االقتصادي في المنطقة العربية

شباط/فبراير
ان6-2 دورة تدريبية حول إحصاءات األسعار وبرنامج المقارنات الدوليةعمَّ

منتدى الشباب: الطريق إلى المجلس االقتصادي واالجتماعيبيروت3
تقديم لعملية استخراج البيانات عبر الويب من أجل تجميع البياناتمدينة الكويت13-11

نحو منهجية لتقييم المخاطر في المنطقة العربية عبر اإلنترنت25
ورشة عمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية: تعزيز الشراكاتالقاهرة27-26

آذار/مارس
تدريب على النمذجة االقتصاديةتونس6-2

بيروت5
ورشة عمل حول دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة: التعاون في مجال المياه 

العابرة للحدود

تدريب المدربين على دليل الرؤى السلوكية والتخطيط االستراتيجيبيروت5

نيسان/أبريل
إطالق سلسلة الحوارات في ليبياعبر اإلنترنت21

استجابة السياسات لألثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفيد- 19: الحماية االجتماعيةعبر اإلنترنت22

استجابة السياسات لألثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد- 19: المساواة بين الجنسينعبر اإلنترنت23

تأثير جائحة كوفيد- 19 على األمن الغذائي في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت23

أيار/مايو
الربط الكهربائي في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت8

أزمة سوق النفط، جائحة كوفيد- 19 واالنتعاش االقتصادي: اآلثار على البلدان العربيةعبر اإلنترنت12

حفل توزيع جوائز الدورة 15 لمباراة القديس جيروم للترجمةعبر اإلنترنت29
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حزيران/يونيو
االجتماع الخامس للفريق الفني للمنتدى العربي للتوقعات المناخيةعبر اإلنترنت3

عبر اإلنترنت22-16
 ورشة عمل حول استخدام تبادل البيانات الوصفية SDMX لإلبالغ عن بيانات أهداف 

التنمية المستدامة

عبر اإلنترنت24
 اجتماع كبار المسؤولين لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول العربية في ظل

جائحة كوفيد- 19

عبر اإلنترنت24
تعزيز الحوكمة العامة واستكشاف الحلول المبتكرة لمواجهة جائحة كوفيد- 19 في 

المنطقة العربية: سلسلة ندوات افتراضية
تدريب إقليمي على اإلطار التشريعي لبيئة األعمال في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت30

إعالن الفائزين في مسابقة اليوم العالمي للمياه لعام 2020: شبابنا، مستقبلناعبر اإلنترنت30

تموز/يوليو

عبر اإلنترنت1
إطالق سلسلة ندوات ريكار عبر اإلنترنت حول تحليل تغّير المناخ باستخدام أدوات ُنُظم 

المعلومات الجغرافية
إطالق الحوارات حول أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت6

اجتماع فريق الخبراء المعني بالتحديات اإلنمائية المرتبطة بالنزوح القسريعبر اإلنترنت 8

اجتماع اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية للبلدان العربيةعبر اإلنترنت16-13

16-14
األشعري، 

معان، األردن
ورشة عمل حول ممارسات تصنيع الغذاء والممارسات الصحية الجيدة واالشتراطات الصحية 

لخزن المواد الغذائية

عبر اإلنترنت16
19: االنعكاسات على  قانون وسياسة المنافسة أثناء وما بعد جائحة كوفيد- 

العربية المنطقة 

وضع أطر رصد وتقدير تكاليف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمنعبر اإلنترنت23-20

آب/أغسطس
سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول حماية المستهلك أثناء وما بعد جائحة كوفيد- 19عبر اإلنترنت3

ورشة عمل حول التعاون الرقمي والتنمية الرقمية في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت11

عبر اإلنترنت20
االجتماع التشاوري االفتراضي حول استعادة النسيج االجتماعي في سوريا: مرونة المجتمع 

وحدودها خالل النزاع

عبر اإلنترنت27-25
سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول أفضل الممارسات والخبرات المشتركة بشأن المالجئ 

للنساء الناجيات من العنف في السودان

9

20
20

ي 
نو

س
ر ال

قري
الت

https://www.unescwa.org/events/third-meeting-technical-advisory-group-demographic-and-social-statistics-arab-countries


أيلول/سبتمبر

عبر اإلنترنت1
ورشة عمل تدريبية حول نظام المعلومات الجغرافية لمكّونات نظام النقل المتكامل في 

الدول العربية

عبر اإلنترنت2
ورشة عمل متقدمة لتطوير أدوات ومنهجية تقييم القدرات المؤسسية في مجال تخطيط 

القوى العاملة في دولة فلسطين
مراجعة المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت: ورشة العمل االستهالليةبيروت17
االجتماع الثامن لمديري الحكومة اإللكترونية العربعبر اإلنترنت23

عبر اإلنترنت23
 االجتماع دون اإلقليمي األول حول منصات إعداد التقارير الوطنية عن أهداف

التنمية المستدامة

تونس25-24
ورشة عمل وطنية الختبار أداة تقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة للعدالة 

االجتماعية

عبر اإلنترنت29
ورشة العمل اإلقليمية األولى لتطوير االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
تشرين	األول/أكتوبر

نظرة عامة غير تقنية ألدوات النمذجة االقتصادية للسياسة العامة واألثرعبر اإلنترنت6

عبر اإلنترنت8-7
كفاءة الموارد في المنطقة العربية: رصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف 12 وإعادة 

البناء بشكل أفضل بعد كوفيد- 19

عبر اإلنترنت15-13
ورشة عمل إقليمية حول تكامل البيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانية لتجميع 

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
إطالق حملة للتخفيف من آثار انفجار مرفأ بيروت على األشخاص ذوي اإلعاقةبيروت14

ندوة افتراضية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت28-27
تشرين	الثاني/نوفمبر

االجتماع االفتراضي الثاني لفريق الخبراء المعني بإصالح ُنُظم الحماية االجتماعيةعبر اإلنترنت2

إطالق البرنامج التدريبي حول إدارة موارد المياه الجوفيةعبر اإلنترنت2

ورشة عمل حول السياسات من أجل الشيخوخة بكرامة في المنطقة العربيةعبر اإلنترنت12-11

اجتماع خبراء حول التقارير الوطنية للتنمية الرقميةعبر اإلنترنت18

الدورة الحادية والعشرون للجنة النقل واللوجستياتعبر اإلنترنت24

عبر اإلنترنت25
إطالق المسابقة اإلقليمية للفنون في إطار حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف على 

أساس نوع الجنس
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كانون	األول/ديسمبر
إطالق حملة إلحياء اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقةعبر اإلنترنت3

عبر اإلنترنت3
اجتماع الخبراء التشاوري العربي الثاني ألصحاب المصلحة المتعددين حول منتدى حوكمة 

اإلنترنت العربي والتعاون الرقمي في المنطقة العربية
ورشة عمل إقليمية افتراضية بشأن العدالة بين الجنسين والقانونعبر اإلنترنت10-8

عبر اإلنترنت10-8
ورشة عمل إقليمية لتبادل الخبرات في مجال جمع ونشر إحصاءات النقل البري والسكك 

الحديدية
االجتماع الثالث لفريق خبراء الوقود األحفوريعبر اإلنترنت10
اجتماع فريق الخبراء حول مقايضة الديون مقابل العمل المناخيعبر اإلنترنت15
االجتماع السابع للجنة التنفيذية لإلسكواعبر اإلنترنت21

ورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر ورصده في حقبة البيانات الضخمةعبر اإلنترنت23-22
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اإلسكوا
في أرقام

الموظفون
 موظفو	اإلسكوا
 حسب	نوع	الجنس

)2020-2019(

النساء:	167

النساء:	210

الرجال:	199

الرجال:	146

موظفو	اإلسكوا
كانون	األول/ديسمبر	

2019

موظفو	اإلسكوا
كانون	األول/ديسمبر	

2020

12

ن 
مح

 ال
جه

 و
ي

ن ف
ام

تض
ال



20
20

ي 
نو
س
ر ال

قري
الت

366 
مجموع

موظفي	اإلسكوا
كانون	األول/ديسمبر	

2019

356 
مجموع

موظفي	اإلسكوا
كانون	األول/ديسمبر	

2020

 43 في	المائة
 من	النساء

 في	مناصب	قيادية
في	عام	2020

 34 في	المائة
 من	النساء

 في	مناصب	قيادية
في	عام	2019

13
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 إيصال رسالة
اإلسكوا في زمن 

كوفيد- 19

كيف نواكب، في زمن األزمات الحادة، ما يحيط بنا من أحداث، 
ونحافظ على كفاءتنا في العمل، وعلى صورتنا بين دولنا األعضاء 

وغيرها ممن نستهدف بمبادراتنا وجهودنا؟ تنصب جهودنا، في 
وحدة التواصل في اإلسكوا، على إيجاد إجابات مبتكرة على هذا 

السؤال الصعب.

في هذه الظروف االستثنائية، عززنا جهود الدعم التي نقدمها 
للدول األعضاء عبر اإلسراع بإعادة ترتيب أولويات برنامجنا. 

وفي آذار/مارس 2020، كانت اإلسكوا من بين أوائل كيانات األمم 
المتحدة التي بادرت إلى إطالق سلسلة من موجزات السياسة 

العامة المخصصة لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة 
كوفيد- 19، فأصدرنا أكثر من 20 وثيقة وورقة للسياسة العامة 

تتناول األزمة من مختلف الزوايا االجتماعية واالقتصادية، 
وأجرينا تقييمات آلثارها على فئات مختلفة، مثل النساء والشباب 

والمسنين، وكذلك، وعلى وجه الخصوص، األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وبحثنا أيضًا في تأثير األزمة على الفقر، واألمن الغذائي، 

واحتياجات المياه. وأصدرنا تقديرات للكلفة االقتصادية التي 
ستتكبدها المنطقة بسبب األزمة، ولمدى ما ستسببه الجائحة من 
تعطيل للتدفقات التجارية واالستثمار األجنبي المباشر، ولحركة 

النقل والخدمات اللوجستية، ولما تلحق من ضرر في الُنُظم المالية، 
وما تحدث من تقلص في الحيز المالي المحدود أصاًل. واستكملت 

هذه التقييمات السريعة بمقترحات ملموسة بشأن كيفية العمل معًا 
لتخطي األزمة.
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كان هذا الجهد، في العديد من أوجهه، جهد اتصال وتواصل مع جميع 
الجهات التي تتعامل معها اإلسكوا، من صانعي سياسات وقطاعات 

مختلفة في المجتمع المدني، وخصوصًا القطاع الخاص ووسائل اإلعالم، 
وحتى األفراد، لالستجابة إلى حاجتهم الملحة للمعلومات المحّدثة ولكن 

الموثوقة. وقد تعاونت فرق البحث والنشر والتواصل في اإلسكوا إلصدار 
تقييمات عالية الجودة، وتوصيات عملية في زمن قياسي.

وصممت الموجزات على شكل سلسلة، واستخدمت فيها رسوم بيانية 
بدرجة أكبر من المعتاد لتقديم المعلومات بمزيد من الفعالية. وأنتجنا 
مقاطع فيديو مصاحبة لكل موجز، تحدث فيها الخبراء الذين وضعوا 
الموجزات عن نتائجها الرئيسية. ونشرنا الموجزات على نطاق واسع، 

في حملة غير مسبوقة لمنشورات من هذا القبيل، مستخدمين الوسائط 
التقليدية وكذلك وسائل التواصل االجتماعي، عالوة على حمالت 

موسعة عبر البريد اإللكتروني من أجل إيصال تقييماتنا وتوصياتنا إلى 
المستهدفين الرئيسيين بها: صانعي السياسات العرب. وتلقينا شهادات 
عديدة منهم تنوه باستفادتهم من هذه الجهود. وجمعنا أدلة على تأثير 

 التدابير الوطنية التي اعتمدت بما يتماشى مع بعض توصياتنا، ما يؤكد 
أن هذه التوصيات حققت المنشود منها.

وقد أبدى الجمهور العام، أيضًا، اهتمامًا كبيرًا بحملتنا: فقد تم تنزيل 
الموجزات أكثر من 13,000 مرة من موقعنا اإللكتروني. وسجلت هذه 

الموجزات مجتمعة، على مواقع التواصل االجتماعي، أكثر من 3 ماليين 
حالة اتصال، وحوالي 400,000 مشاركة. وشوهدت مقاطع الفيديو 

المصاحبة حوالي 1.3 مليون مرة. واقتبست وسائل اإلعالم الموجزات 
أكثر من 1,500 مرة، واستضافت خبرائنا 60 مرة تقريبًا لمناقشة النتائج 

التي توصلوا إليها. وهذا المستوى من التواصل غير مسبوق.

وعلى الرغم من أن الصحة ليست جزءًا من واليتنا في اإلسكوا، فقد 
وجدنا أنه من المفيد أن نجمع، في قاعدة بيانات موحدة على موقع 

16

ن 
مح

 ال
جه

 و
ي

ن ف
ام

تض
ال



17

20
20

ي 
نو
س
ر ال

قري
الت

اإلسكوا، بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الوطنية في الدول العربية عن انتشار الفيروس، وعدد الوفيات 
وحاالت التعافي في المنطقة. وقد نشرنا تحديثات من قاعدة البيانات هذه على وسائل التواصل االجتماعي يوميًا، وتحديدًا 
على حسابنا على تويتر، وكانت تغريداتنا تحت عنوان "COVID Clock" من بين األنجح في ذلك العام، ما يؤكد الحاجة إلى 

معلومات من مصادر موثوقة.

ورغم أن قدرًا كبيرًا من جهدنا انصب على التواصل بشأن األزمة التي أحدثتها الجائحة، فهو، بكل تأكيد، لم يقتصر على ذلك. 
فنحن لم نِحد عن أهدافنا العامة للتواصل في عام 2020، مثل تطوير إمكاناتنا لالتصاالت الرقمية وتوسيع نطاق عملنا قدر 

اإلمكان، بل واصلنا السعي إلى تحقيقها.

وعلى مدار العام، بنينا قدراتنا الداخلية على كتابة السيناريوهات، وإنتاج الفيديوهات وتحريرها، وإبداع الرسوم المتحركة 
والتصميم، واستخدام مواد جديدة للتصوير واإلضاءة لزيادة جودة منتجاتنا المرئية والمسموعة.

وفي عام 2020، أنتجنا 145 مقطع فيديو، وهو عدد قياسي، كما أطلقنا سالسل جديدة مثل النشرة األسبوعية لإلسكوا، التي 
تلخص، في فيديو مدته دقيقة واحدة، النشرة األسبوعية لإلسكوا التي تصدر باللغتين العربية واإلنكليزية، وذلك بالدرجة 

األولى استهدافًا لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية، ولكن كذلك للذين يفضلون المواد المرئية والمسموعة.

وأطلقنا نوعًا جديدًا من المقابالت في سلسلة "اسألوا خبراء اإلسكوا"، حيث يستضيف صحفي أو صحفية من فريق 
التواصل أحد الخبراء والخبيرات العاملين في اإلسكوا في نقاش غير رسمي حول مواضيع تهم الجمهور، وذلك لنشر عمل 

المنظمة، كمركز فكر، على نطاق أوسع وأقرب إلى المتناول. وُتَبث هذه المقابالت على الهواء مباشرة على صفحتنا في موقع 
فيسبوك، ما يسمح لوسائل اإلعالم والجمهور بطرح األسئلة عبر اإلنترنت والتفاعل مع خبرائنا. وعلى مدار العام، استخدمنا 

هذا المنبر الجديد للتواصل بشأن األحداث الهامة، أو منتجات العمل التي أنجزتها اإلسكوا، مثل االجتماع اإلقليمي حول 
االتفاق العالمي للهجرة، وحملتنا بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، ودعمنا للسلطات المسؤولة عن مرفأ 

بيروت بعد االنفجار المأساوي الذي وقع في 4 آب/أغسطس، أو عمل موظفي اللغة في األمم المتحدة في ترجمة تعدد اللغات، 
وهي إحدى القيم األساسية لألمم المتحدة، إلى واقع يومي.

وفي عام 2020، أطلقنا أكثر من 15 حملة على وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز مجاالت مختلفة من عملنا، مثل حمالت 
األيام الدولية التي تحتفل بها األمم المتحدة سنويًا )اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، واليوم الدولي للترجمة، واليوم 

العالمي للمياه، واليوم الدولي للمهاجرين، واليوم الدولي لكبار السن، واليوم العالمي للمرأة، وغير ذلك(. وأطلقنا أيضًا 
 حمالت للترويج لبعض أبرز منشوراتنا أو مشاريعنا أو تقاريرنا، بما في ذلك التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020؛ 
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وتقرير سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب؛ وتقرير حالة الهجرة الدولية؛ ومشروع الحوار االقتصادي 
واالجتماعي في ليبيا؛ ومنتدى المنافسة السنوي.

وقد حظيت هذه الحمالت باهتمام واسع من الجمهور حتى في زمن كوفيد- 19. ومّثلت كل منها مناسبة 
إلبراز بعض التحديات التي تواجهها منطقتنا منذ أمد بعيد، مثل الصراع أو التمييز أو ندرة المياه، والقتراح 
حلول أو إجراءات يمكن للجمهور اتخاذها إلحداث تغيير في مجتمعاتنا، ال سيما مع تزايد الحاجة إلى هذا 

التغيير بعد تزايد أوجه الضعف المزمنة مع انتشار الوباء.

وفي كانون الثاني/يناير، أطلقنا مسابقة للفنون المرئية حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية، 
واختتمنا العام، في كانون األول/ديسمبر، بمسابقة وحملة إقليمية للفنون بمناسبة حملة الستة عشر يومًا 

لمناهضة العنف على أساس نوع الجنس. وتهدف المسابقتان إلى منح الشباب في منطقتنا منصات للتعبير 
عن آرائهم بشكل خالق حول التحديات اإلنمائية التي تواجه بلدانهم وتطلعاتهم المستقبلية. وقد جمعنا، 

من خالل هذه الحمالت، مواد رقمية جديدة تثري أصولنا الرقمية.

وفي بلدنا المضيف، الذي شهد أزمات متفاقمة في عام 2020، دخلنا في شراكة مع كورسيرا، إحدى 
منصات التعلم اإللكتروني الرائدة في العالم، ووزارة العمل اللبنانية، إلطالق مبادرة #الزم_نتعّلم في 

تشرين األول/أكتوبر، وتسجل، من خاللها وفي أقل من ثالثة أسابيع، 25 ألف مواطن لبناني في دورات 
تعليمية مجانية تقدم شهادات. واستخدمنا لوحات اإلعالن، والدعايات التلفزيونية واإلذاعية، وحمالت 

البريد اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي. ونتيجة لذلك، تلقى المواطنون اللبنانيون من جميع 
األعمار أكثر من 40 ألف دورة، حيث استمتعوا بأكثر من 500 ألف ساعة من التعلم عبر اإلنترنت في 

مجاالت متنوعة مثل القيادة واإلدارة، واالتصاالت، وريادة األعمال، وتحليل األعمال، والمبيعات، 
وشبكات الكمبيوتر، وُنُظم التشغيل، وتحليل البيانات وإدارتها، والمالية، واإلحصاء، والرياضيات، وغير 

ذلك. وقد رافقنا المتعلمين طوال رحلتهم التي استمرت حتى شباط/فبراير 2021، باستخدام منصة 
مخصصة للمبادرة التي رددنا من خاللها على استفساراتهم وساعدناهم في حل مشاكلهم التقنية. 

واختتمنا هذه المبادرة بتقديم فرص التدريب في اإلسكوا ألكثر المتعلمين التزامًا.

وفي عام 2020، عملنا، لدى تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة في اإلسكوا، على 
تيسير منتجاتنا في مجال االتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أصدرنا مبادئ توجيهية داخلية في 
مجال االتصاالت المراعية لإلعاقات، وشملت جميع أنواع المنتجات والقنوات، وقدمت تعليمات بسيطة 

لجعلها أكثر تكيفًا للوصول إلى الجميع.

وتشهد تحليالت وسائل التواصل االجتماعي على تقدمنا في االتصاالت الرقمية خالل هذا العام. وال 
يزال موقع فيسبوك هو المنصة األنشط، حيث سجلت زيادة في عدد المتابعين من 20,971 إلى 83,990. 
وعلى تويتر، ارتفع عدد متابعينا أيضًا من 10,428 في عام 2019 إلى 15,849 في عام 2020. وقد أعدنا 

تفعيل حسابنا على موقع لينكيدين في منتصف العام، وما كدنا نفعل حتى تنامى عدد متابعينا إلى حوالي 
17,500 متابع من جميع أنحاء العالم. كما ارتفع عدد متابعينا على إنستغرام إلى 5,930. وإلى جانب أعداد 

المتابعين، شهدت أعداد الوصول أو االنطباعات زيادة كبيرة، كما يتضح في الرسم البياني.
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20,971

فيسبوك
 المتابعون، 

كانون األول/ديسمبر 2019

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2019

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2019

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2019

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2020

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2020

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2020

 المتابعون، 
كانون األول/ديسمبر 2020

تويتر

لينكيدين

انستغرام

10,428

3,000

1,086

83,990

15,849

17,503

5,930

وسائل التواصل االجتماعي
2020-2019
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 المتابعون
كانون	األول/

ديسمبر	
2019

 المتابعون
كانون	األول/

ديسمبر	
2020

2020-2019 
ر	 التغيُّ

)بالنسبة	
المئوية(

 الوصول/
 االنطباعات

2019

 الوصول/
 االنطباعات

2020

2020-2019 
ر	)بالنسبة	 التغيُّ

المئوية(

20,97183,990فيسبوك
+63,019 

(301)
1,047,000 

وصول
28,860,000 

وصول
+27,813,000

10,42815,849تويتر
+5,421 

(52)
4,100,100 

انطباعات
4,200,000 

انطباعات
+99,900

3,00017,503لينكيدين
+14,503 
(483.4)

-

360,000 
 انطباعات )ابتداًء
 من حزيران/يونيو

2020(

-

1,0865,930إنستغرام
+4,844 
(446)

-
354,495 
انطباعات

-

ومع ما شهده العام من حاالت اإلغالق المتكررة وتحّول كبير نحو "الحياة والعمل عبر اإلنترنت" بسبب الوباء، كان هدفنا 
الرئيسي، وكما سبقت اإلشارة، هو تطوير اتصاالتنا الرقمية. ومع ذلك، لم نهمل وسائل اإلعالم غير المتصلة باإلنترنت، مثل 

محطات التلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم المطبوعة. وتابعنا جهود التواصل مع المنافذ والصحفيين، ونتيجة لذلك اقُتبس 
عملنا 2,595 مرة في عام 2020، مقارنة بـ 1,216 مرة في عام 2019. وقد أّمنا إجراء 75 مقابلة مع موظفين في اإلسكوا على 

قنوات إعالمية شهيرة، مثل France24، وCNBC عربية، وBBC، وسكاي نيوز، والجزيرة، والعربية، وMTV لبنان، والحرة، 
وذلك مقارنة بعشر مقابالت فقط في العام الماضي.
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هناك دروس وحكم عديدة يمكن استخالصها من الجائحة، ليس أقلها أن الوحدة والتضامن عامالن جوهريان في بقاء النوع البشري 
وازدهاره؛ وفي اإلسكوا، نفخر بما رأيناه من تعاضد بين دولنا األعضاء وغيرها من الدول من خالل تبادل الموارد والتنسيق بشأن 
المهام المشتركة. وذكرتنا الجائحة أيضًا بأهمية ضمان استمرارية الحياة، وبضرورة االسترشاد بخطة عام 2030 وأهداف التنمية 

المستدامة التي نلتزم بتنفيذها.

عندما دب الذعر في جميع أنحاء العالم مع انتشار الجائحة، لجأ معظم المواطنين إلى حكوماتهم للحصول على التوجيه والقيادة 
والحماية. وبالنسبة لموظفي اإلسكوا، كان ذلك تذكيرًا بأهمية دعم دولنا األعضاء في تحقيق الحوكمة الرشيدة. ونقتبس األديب 

الراحل، الفائز بجائزة نوبل، نجيب محفوظ:

 "العالقة بين الحاكم والمحكوم تتقرر بطريقة خفية كما في الحب، ويمكن أن يقول إن أظفر الحكام بقلوب المحكومين 
هو أعظمهم احترامًا إلنسانيتهم، وليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان!" - من "السمان والخريف".

في الحوَكمة وأدواتها

برز، خالل الجائحة، عدد من القادة المرموقين، الذين يحترمون إنسانية مواطنيهم ويراعون رفاههم، ويولونهما األولوية. 
وهذه الروحية هي جوهر خطة عام 2030، وصلب ما تروم اإلسكوا تحقيقه في مساعيها.

في حزيران/يونيو، نظمنا سلسلة من الندوات االفتراضية المخصصة الستكشاف حلول مبتكرة للتعامل مع كوفيد- 19 في 
المنطقة العربية. وركزت السلسلة على التحديات الهيكلية، والثغرات، ومواطن الضعف، وُسُبل إعادة البناء بشكل أفضل. 

وحضر هذا الحدث حوالي 200 مشارك من 50 بلدًا، وسجلت 3,000 مشاهدة على فيسبوك على الهواء مباشرة. وحضر 
الندوات على شبكة اإلنترنت مسؤولون حكوميون في الدول األعضاء، من قطاعات الصحة وإدارة الكوارث والتمويل، وكذلك 

ممثلون عن المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية.

وال شك في أن الجائحة كشفت عيوبًا وتحديات ُنُظمية وهيكلية، ولكنها أيضًا أعطت المنطقة فرصة ال تتكرر إلعادة بناء 
سياسات أفصل. ومن المواضيع التي ركزت عليها سلسلة الندوات االفتراضية أهمية عدم العودة إلى الوضع المعتاد قبل 



22

ن 
مح

 ال
جه

 و
ي

ن ف
ام

تض
ال

الجائحة، بل إعادة البناء بشكل أفضل، وإدخال إصالحات جادة. وعلى وجه التحديد، كان هناك توافق في اآلراء بشأن 
الحاجة إلى حلول مبتكرة، والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتحسين المساءلة والشفافية.

وفي 3 آب/أغسطس، نظمنا اجتماعًا افتراضيًا حول حماية المستهلك وسط تفشي الوباء، الذي أضر بصحة المستهلكين 
ورفاههم االقتصادي مع تعطل األسواق. وخالل األشهر األولى من األزمة، لم يتمكن العديد من المستهلكين من الوصول إلى 

السلع والخدمات األساسية باستمرار، وتأثر المعرضون للمخاطر والمحرومون أكثر من غيرهم. وفي الوقت نفسه، تسبب 
الوباء في طفرة في االقتصاد الرقمي، حيث تمثل حماية المستهلكين تحديًا فريدًا ومسألة في غاية الدقة. وتشمل التحديات 
د المعلومات. واستضاف االجتماع  انتشار التالعب باألسعار، والتسويق المخادع عبر اإلنترنت، واالحتيال المالي، وبرامج تصيُّ

االفتراضي متحدثين من لبنان والمغرب واألردن يمثلون وزارتي االقتصاد والتجارة ويتخصصون في حماية المستهلك.

ومع دخول الوباء ما اعتبر "موجة ثانية" في جميع أنحاء المنطقة العربية، تشارك فريقنا مع منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة في تنظيم مؤتمر افتراضي في تشرين 

الثاني/نوفمبر تركز حول االستجابات الحكومية السريعة للوباء في المنطقة العربية. ودارت المؤتمرات حول ثالثة مجاالت 
رئيسية يمكن أن تتحسن فيها استجابات الحكومة للجائحة، وهي: تقديم الخدمات العامة، والتحول الرقمي، والبيانات 

والحكومة المفتوحتان.

وكان هناك تركيز خاص على أهمية التحول الرقمي خالل هذه الجائحة. وفي العديد من البلدان العربية، ال تزال الخدمات 
العامة تقدم للمواطنين بالطرق التقليدية، وتستغرق منهم وقتًا طوياًل في جمع الوثائق واالنتقال من وكالة إلى أخرى 

للحصول على الخدمة المطلوبة. وكان االستمرار في هذا المنحى صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحياًل، في ظل الوباء. لكن، 
استخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل البوابات اإللكترونية والهواتف الذكية، يساعد على تقديم هذه الخدمات بكفاءة.

ومما ال شك فيه أن تقديم الخدمات العامة رقميًا يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع، وقد التزمت الدول العربية كافة 
بالتحول الرقمي خالل السنوات األخيرة. وفي عام 2020، أجرينا تقييمًا لنضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة 

)GEMS( في جميع أنحاء المنطقة من أجل إطالع صانعي السياسات على مدى نجاح اإلجراءات المتخذة ومساعدتهم على 
تقييم خطط العمل. وصانعو السياسات هؤالء هم ممثلون عن وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلصالح اإلداري.

وعقدنا ورش عمل للبحوث الوطنية لمساعدة الحكومات على تقييم استعراضاتها الوطنية للتنمية الرقمية. وساهم الدعم 
الهادف الذي قدمته اإلسكوا في وضع كل من األردن والسودان ودولة فلسطين والمغرب الستراتيجيات/سياسات مواضيعية 
بشأن المسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر، عقد اجتماعان 

إقليميان لفرق خبراء من أجل تطوير واعتماد دليل إلطار وعملية التنمية الرقمية الذي وضعناه.

والواقع أن قدرًا كبيرًا من عملنا في اإلسكوا يتركز على مساعدة صانعي السياسات من جميع قطاعات الحوكمة في 
جميع أنحاء المنطقة العربية. ومن االحتياجات المشتركة لصانعي السياسات أداة سهلة االستخدام يمكنها محاكاة 

التأثير المحتمل لسياسات محددة قبل تنفيذها فعليًا. وفي 10 كانون األول/ديسمبر، نظمنا اجتماعًا لصانعي السياسات 
والمندوبين المعنيين الطالعهم على منصة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية، وهي برنامج 

حاسوبي يغطي المؤشرات الدولية المعتمدة على نطاق واسع والمتعلقة بالتكامل االقتصادي، وبيئة األعمال التجارية، 
وقضايا الجنسين، واالبتكار، والتكنولوجيا الرقمية. وتتيح منصة المحاكاة لصانعي السياسات مقارنة نتائج اإلصالحات 

والسياسات التي يخططون لتنفيذها.
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وطورنا أداة أخرى لمساعدة صانعي السياسات في تبّين واقع الفقر في المنطقة. وقد حققت المنطقة العربية، خالل السنوات 
األخيرة، تقدمًا كبيرًا نحو اعتماد أدلة للفقر المتعدد األبعاد، وإضفاء طابع رسمي عليها، وتبسيط طرائق حسابها. في عام 
2020، أنشأنا األداة المساِعدة في بناء دليل الفقر المتعدد األبعاد، التي تساعد على حساب هذه األدلة ومقارنتها مع نتائج 

البلدان األخرى وعلى مدى فترة زمنية، ومحاكاة خيارات السياسات العامة للمساعدة في تصميم السياسات وتقييمها.

وعدا عن الفقر، هناك مجال آخر نساعد فيه الدول األعضاء من خالل أداة دينامية لصنع السياسات، وذلك المجال هو العدالة 
االجتماعية. فعملية صنع السياسات العامة في مختلف البلدان العربية تشوبها ثغراٌت خطيرة في المعرفة والتنسيق والتعاون 

إزاء الحقائق االجتماعية واالقتصادية المتغيرة باستمرار، ما يضعف جهودها لتحقيق العدالة االجتماعية. وأداة تقييم 
الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة للعدالة االجتماعية تساعد الدول األعضاء على دراسة الثغرات في سياساتها 

االجتماعية واالقتصادية باستخدام مقاربة تشاركية ومنهجية تتيح للدول األعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه 
الثغرات.  وفي 24 و25 أيلول/سبتمبر، عقدنا ورشة عمل تجريبية ألداة التقييم في تونس، بالتعاون مع فريق من وزارة 
الشؤون االجتماعية. وعقدت ورشة العمل عبر اإلنترنت، وجمعت بين أصحاب المصلحة من مختلف الوزارات الرئيسية. 

وعقب نجاح ورشة العمل التجريبية، نظمنا اجتماعًا إقليميًا رفيع المستوى لمسؤولين من وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل 
في عدة بلدان، وذلك لعرض أداة التقييم واختبارها )عبر اإلنترنت، 22 كانون األول/ديسمبر(. وللمضي قدمًا، طورنا أيضًا 

نسخة تفاعلية إلكترونية من األداة، تتيح للمسؤولين إجراء تقييم ذاتي.

مما ال شك فيه أن أحد المجاالت األكثر أهمية للحوكمة الفعالة هو التمويل القائم على الكفاءة واألدلة. ونقتبس ما قاله 
األمين العام أنطونيو غوتيريس في فعالية رفيعة المستوى حول تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030:

50 تريليون دوالر من مدخرات المواطنين تحقق اليوم  "يوّلد العالم مدخرات بتريليونات الدوالرات كل عام. غير أن ما يقرب من 
2030 التي ستولد نموًا شاماًل ومستدامًا.  وإزاء الضرورات  عائدات مالية منخفضة أو سلبية بداًل من تدفقها لتمويل خطة عام 

300 تريليون دوالر  2030، فالنظام المالي العالمي القائم، الذي يدير بالنيابة عنا جميعًا نحو  الكامنة وراء اعتماد خطة عام 
.2017 18 أيلول/سبتمبر  أمريكي من األصول المالية، ليس وافيًا بالغرض". 
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في التمويل

هذا هو سبب تركيزنا الشديد على مساعدة بلدان المنطقة على تحسين ُنُظمها المالية، وتحقيق االستفادة األمثل من هذه 
الُنُظم. وعندما وقعت على دولنا األعضاء مهمة حماية مواطنيها من ضراوة الجائحة، كانت إحدى الصعوبات التي واجهتها 

تخصيص الموارد المالية وتعبئتها. وللتعامل مع هذه المسألة، أصدرنا تقريرًا بعنوان "تمويل التنمية في عصر كوفيد- 19 وما 
بعده: قائمة خيارات لنظر وزراء المالية" بهدف تزويد الدول األعضاء بتوصيات مختلفة في السياسات العامة، مع التأكد من 

توجيه هذه التوصيات، بقدر اإلمكان، نحو االنقسامات التمويلية الرئيسية الخمسة: العجز عن تسديد الدين، وقصور التمويل، 
وضيق الفضاء المالي، واألعباء المفرطة الناجمة عن التمويل باالقتراض، والتفاوتات الشاسعة في التمويل.

وفي عام 2020، واصلنا دعم الدول األعضاء في تحديد ُسُبل تمويل التنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل تصحيح 
األوضاع المالية وتعبئة الموارد المحلية. ونشرنا استعراضًا للسیاسة المالیة في الدول العربية يتضمن خطوط أساس 

لإلصالحات في الضرائب والنفقات بما يحقق تعبئة الموارد العامة المحلية الالزمة. كما زودنا الحكومات بخبراتنا الفنية 
في مسائل إصالح السياسات المالية، مثل توفير أدوات النمذجة االقتصادية لدعم الحكومات في صياغة مقترحات إصالح 

مقبولة اجتماعيًا تركز على خفض العجز المالي. وكمثال على ذلك، دعمنا األردن في التصدي لتآكل القاعدة الضريبية واعتماد 
السياسات الضريبية المثلى. وساهمنا في اعتماد تونس القتراح إصالح الدعم في قانونها المالي.

واإلنفاق االجتماعي مسألة مالية أخرى نكرس لها الكثير من جهودنا في مساعدة دولنا األعضاء. وفي أنحاء المنطقة قاطبة، 
زادت مطالبة المواطنين بعقد اجتماعي جديد جوهره اإلنصاف والعدالة من الضغوط على الحكومات لتقيم توازنًا بين 

أولويات اإلنفاق التي تتصدى صراحًة للثغرات في السياسات االجتماعية. في عام 2020، كنا فخورين بإنتاج مرصد اإلنفاق 
االجتماعي الذي يتيح إجراء رصد شامل لإلنفاق االجتماعي العام بما يساهم في تحسين كفاءة وضع الميزانيات وتخصيص 

الموارد المالية. ويغطي المرصد سبعة مجاالت تتعلق بالسياسة االجتماعية، وهي: التعليم، والصحة والتغذية، واإلسكان، 
والعمل والتوظيف، والحماية االجتماعية، واألمن الغذائي، وحماية البيئة. ونأمل بأن تلتزم الدول األعضاء بالمرصد، وأن 

تساعد في بناء الهياكل األساسية لبياناته حتى يساعدها بدوره على اختيار الُسُبل المثلى لنفقاتها االجتماعية.

ونأمل أيضًا أن تتمكن الدول األعضاء من التوصل إلى أفضل الُسُبل لحساب القيم النسبية الحقيقية للعمالت ولقوتها 
الشرائية. وال تزال معظم بلدان المنطقة تعتمد على أسعار الصرف الرسمية كمؤشر لحجم وأداء اقتصاداتها مقارنة 

ف أسعار الصرف في السوق. ولحل هذه المشكلة،  باالقتصادات األخرى. ولكن الفوارق في مستويات األسعار كثيرًا ما تحرِّ
ال بد من اعتماد مؤشر للقيمة الحقيقية للعمالت من دون التحريف الذي تتسبب به االختالفات في مستويات األسعار بين 

البلدان. وفي كانون األول/ديسمبر، أصدرنا منشورًا تفاعليًا على اإلنترنت بعنوان: "مماثالت القوة الشرائية والحجم الحقيقي 
القتصادات البلدان العربية"، ويشتمل على مؤشرات وتحاليل ومقارنات لألحجام الحقيقية القتصادات 12 دولة عربية، وهي: 

األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة فلسطين والسودان والعراق وُعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب 
والمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2020، بدأنا في تطوير أطر تمويل وطنية متكاملة لتجربتها في مجموعة من االقتصادات العربية المتوسطة الدخل 
التي أبدت اهتمامها خالل االجتماع األول للجنة تمويل التنمية. وتقدم أطر التمويل الوطنية تحاليل وتشخيصات مفصلة 
ألدوات التمويل وقنواته ووسائل تنفيذه غير المالية التي تؤلِّف مجموع الموارد المتاحة للسلطات الوطنية لتمويل أهداف 

ومقاصد التنمية المستدامة الوطنية.
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وخالل الجائحة، هّدد ضيق الحيز المالي، بسبب أعباء الدين، التعافي في دول المنطقة، وأعاقها عن إعادة البناء. وتواجه 
دول عربية كثيرة ضغوطًا مالية بسبب ارتفاع الديون وتزايدها، حيث تستنزف خدمة الدين اإليرادات التي كان يمكن إنفاقها 

على تمويل أهداف التنمية المستدامة ومشاريع المنعة إزاء تغّير المناخ. ولهذا السبب أطلقنا مبادرة مقايضة الديون مقابل 
العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين عن بعض الدول األعضاء من خالل تحويل 

ف مع تغّير المناخ. وبطبيعة الحال، ال يمكن تنفيذ  دفعات خدمة الديون الخارجية إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشاريع تكيُّ
هذه المبادرة إال بالتعاون بين المدينين والدائنين. وبالنسبة إلى البلدان الدائنة، تزيد مبالغ مقايضة الدين المخصصة لمشاريع 

ر المناخ من مدفوعاتها للمساعدة اإلنمائية الرسمية وما تعهدت بدفعه لتمويل العمل المناخي. المنعة إزاء تغيُّ

في آذار/مارس، لم تكن قد توفرت بعد معلومات كافية عن فيروس كوفيد- 19، وكان ذلك أحد أسباب ما نشرته الجائحة من 
رعب. فما هو معدل الوفيات؟ من كان معرضًا للخطر؟ ما سرعة انتشار الفيروس؟ ونقتبس هنا عبارة ألحالم مستغانمي، 

كتبتها قبل الجائحة بكثير، في عام 1976:

"غريب أن يتعّود اإلنسان بسرعة على األرقام الكبيرة، وينسى أن كل رقم هو نهاية حياة" - من "الكتابة في لحظة عري".

ما يذكرنا بحيوية البيانات واإلحصاءات، ال فقط ألنها تزودنا باألرقام، بل ألنها أيضًا تضيء لنا مختلف أبعاد المشاكل التي 
نحاول حلها.

في البيانات واإلحصاءات

في عام 2020، بذل فريقنا جهدًا كبيرًا إلنشاء بوابة بيانات األمم المتحدة للمنطقة العربية. والهدف من البوابة هو أن تكون 

مستودعًا مركزيًا تنشر من خالله بيانات عن مختلف مجاالت اإلحصاء في المنطقة العربية. وتغطي البيانات المجاالت 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وقضايا الجنسين وجميع مجاالت التنمية المجتمعية، وهي متاحة عن البلدان 
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االثنين والعشرين في المنطقة العربية. وباإلضافة إلى البيانات األولية، تتضمن البوابة لوحات معلومات تقدم البيانات بصور 
مرئية مصممة بعناية. وفيها بديل عن المنشورات الورقية، إذ توفر حاًل رقميًا تفاعليًا وسهل االستخدام. تشتمل البوابة حاليًا على 

26 قاعدة بيانات فيها أكثر من 800,000 نقطة بيانات متاحة للتصفية والتحميل والتمثيل المرئي، وال تزال قيد التطوير، حيث 
تضطلع اإلسكوا بتطوير المحتوى، وشركة Smart Analytics في روسيا بتطوير البرمجيات.

وفي السنوات األخيرة، اتخذ مصطلح "البيانات الضخمة" داللة سلبية إلى حد ما، بعد الكشف عن استخدامها في االحتيال على 
المستهلكين في جميع أنحاء العالم. ولكن من المهم أن نتذكر بأن قوة البيانات الضخمة اسُتخدمت، وقد ُتستخدم بعد، لغايات 

إيجابية. في اإلسكوا، طرحنا تساؤاًل عما إذا كان من الممكن لصانعي السياسات والعاملين في المساعدة اإلنسانية في لبنان 
استخدام البيانات الضخمة للتعامل مع التحديات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عما شهده البلد من تدفق هائل ومستمر 

لالجئين السوريين منذ بداية النزاع السوري. وقد استكشف المشروع التجريبي، والتقرير الذي صدر بشأنه الحقًا تحت عنوان 
"بيانات مفيدة: هل يمكن للبيانات الضخمة توضيح التحديات التي تواجه الالجئين السوريين في لبنان؟"، إمكانية استخدام 

مصادر البيانات غير التقليدية، مثل وسائل التواصل االجتماعي وسجالت االتصاالت لهذه الغاية. وفاز المشروع بجائزة البطل في 
منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021.

وفي لبنان، دعمنا فريق األمم المتحدة الُقطري في تطوير الخلفية التحليلية لبعض جوانب خطة االستجابة النفجار المرفأ، وشمل 
ذلك تقديم الدعم الفني للسلطات بشأن استراتيجية شاملة لربط إعادة بناء مرفأ بيروت بالمتطلبات األوسع للنقل.

وطّورنا أيضًا مرصدًا تفاعليًا الستجابات سياسة الحماية االجتماعية لجائحة كوفيد- 19، يقدم، بطريقة سهلة على المستخدمين، 
معلوماٍت حول مواضع االستجابات االجتماعية والمالية للجائحة، وطرائق للتمثيل المرئي لهذه المعلومات، وتشمل تغطيته بلدان 

العالم كافة. والمرصد ييسر التعلم بين األقران، والحوار بشأن السياسات المالية وخيارات الحماية االجتماعية.

وعلى نحو مماثل، طّورنا مرصدًا للوظائف في المنطقة العربية يمّكن الدول األعضاء من رصد الطلب على المهارات المطلوبة 
حديثًا. ويستخدم المرصد تقنية استخراج البيانات الضخمة إليجاد منصة دينامية وسهلة االستخدام تبّين المهارات المطلوبة 

للتعامل مع آليات الثورة الصناعية الرابعة. وعندما ُتْدَرج في المرصد معلومات حول المهارات المعروضة، فهو يحدد أوجه 
االختالف بين المعروض والمطلوب، ويتيح معلومات مصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ووضع اإلعاقة. ويقدم المرصد 

أيضًا معلومات عن التوقعات لتنمية القطاعات ونمو فرص العمل، مع مسوح لمدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحركة المرور على الطرق هي مجال تحتاج المنطقة العربية فيه إلى االستفادة من تحسين جميع البيانات. وتعاني بلدان عديدة 
في المنطقة من ارتفاع معدالت الوفيات الناجمة عن صدامات السير، واالزدحام المروري على الطرق. ولهذا السبب، طّورنا مشروعًا 

يركز على تعزيز قدرة األجهزة اإلحصائية الوطنية على وضع إحصاءات لحجم حركة المرور على الطرق. واستلزم المشروع عقد 
اجتماع تحضيري للدول األعضاء في 29 أيلول/سبتمبر، وورشة عمل إقليمية من 8 إلى 10 كانون األول/ديسمبر، أسفر كالهما عن 

اتفاق على وضع مبادئ توجيهية إقليمية بشأن أفضل الممارسات في عام 2021.

من الغني عن البيان أن كل ما تضطلع به اإلسكوا من جهود يهدف، بالدرجة األولى، إلى تحسين معيشة اإلنسان في المنطقة، بل وفي 
العالم. ويهمنا أن نساعد من هم في أشد الحاجة إلى المساعدة. ونقتبس هنا نيلسون مانديال، إذ يذكرنا بأهمية عدم إهمال أحد:

"لتكن عدالة للجميع. فليكن سالم للجميع. ليكن عمل وخبز، وماء، وملح للجميع. وليعرف كلٌّ بأنه قد تحرر، جسدًا وعقاًل وروحًا، 
ليحقق كامل طاقاته".
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في العدالة االجتماعية واإلدماج 

العدالة االجتماعية ضرورية للحياة المستدامة، وهي من ركائز عملنا.

حين تفشت جائحة كوفيد- 19، ومع تحّول طال العالم بأسره في غضون أسابيع، تعّرضت بعض الفئات لمزيد من المخاطر. 
وفي المنطقة العربية، ترافقت الفترات المديدة من الحبس في المنازل مع ارتفاع في معدالت العنف ضد النساء. وأحدق 

الخطر بإمكانية حصول المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية. وطال التفشي مخيمات الالجئين المكتظة 
بالسكان، والشحيحة بالخدمات الطبية. وهذه المصاعب المتتالية ذكرتنا، في اإلسكوا، بأهمية الكفاح من أجل الفئات 

االجتماعية المعرضة للمخاطر، وبضرورة حمايتها.

وبين أيلول/سبتمبر وكانون األول/ديسمبر، عملنا على مؤازرة الجهود لوضع خطة وطنية في ليبيا لدعم األشخاص ذوي 
اإلعاقة خالل جائحة كوفيد- 19، خاصة وأنهم أكثر عرضة للعدوى بالفيروس وللتعرض لعوارض خطيرة أو للموت بسبب 

المرض، وأنهم واجهوا، خالل العام الماضي، حواجز أكبر تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية الكافية. وفي ليبيا، 
تفاقمت هذه المصاعب بسبب النزاع المسلح في البلد خالل عام 2020. وقد دفعنا ذلك إلى الجمع بين أصحاب المصلحة، من 

وزارات الشؤون االجتماعية والصحة والتعليم، إلنشاء آلية عمل تعاونية وطنية لوضع خطة وطنية تدعم األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وكان أول بند عمل تم االتفاق عليه هو وضع استراتيجية وطنية لإلعاقة في ليبيا في عام 2021.

وعلى نحو مماثل، دعمنا وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان من أجل وضع استراتيجية وطنية للمسنين في الفترة من عام 
2020 إلى عام 2030. ولبنان من بين البلدان العربية التي تشهد تغييرًا ديمغرافيًا متسارعًا، فتتزايد أعداد ونسب المسنين، 
وهم من أكثر الفئات االجتماعية المعرضة لمخاطر المرض، واالعتالل، واإلعاقة، والفقر، والعزلة. وعلى الرغم من اتجاهات 

إيجابية في السياسة العامة، يحتاج لبنان إلى سياسات أكثر تماسكًا ودينامية في ما يتصل بالمسنين. وقد اعُتمدت 
االستراتيجية الوطنية لكبار السّن في لبنان 2020–2030، التي ساعدنا في تطويرها، في كانون األول/ديسمبر 2020، بعد 

ثالث سنوات من جهود التعاون. وتوفر االستراتيجية إطارًا شاماًل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
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وعندما اعتمدت البلدان تدابير وطنية لإلغالق والتباعد االجتماعي، كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت 

العنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وفي نيسان/أبريل 2020، حث األمين العام لألمم المتحدة جميع الحكومات على جعل منع 

العنف ضد المرأة والتعويض عنه في صلب خططها الوطنية لالستجابة للجائحة. وقد تزايدت حاالت اإلبالغ عن العنف ضد 

المرأة، بأشكاله كافة، لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في المنطقة العربية. واستجابة لذلك، عمل فريقنا 

على إعداد تقرير بعنوان "العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية"، لدراسة الخدمات المقدمة 

للناجيات وضحايا العنف في المنطقة. وقدم التقرير توصيات بشأن تحسين هذه الخدمات إلى واضعي السياسات ومنظمات 

حقوق اإلنسان ووكاالت األمم المتحدة.

وبناًء على أعمال التقرير، تعاوّنا مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة في عقد سلسلة من 12 ندوة على اإلنترنت بين تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمبر 2020، وبحثت الندوات 

في توفير الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف خالل الجائحة في المملكة العربية السعودية. كان الهدف من 

سلسلة الندوات هو زيادة قدرات ومعارف مقدمي الخدمات والعاملين في مجال العدالة الجنائية أثناء التصدي للعنف العائلي 

والعنف ضد المرأة، خالل الجائحة وما بعدها.

كما عززنا جهودنا لمساعدة الدول األعضاء على تفعيل االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، فصممنا 

منتجات وأدوات معرفية، تشمل قاعدة بيانات على اإلنترنت بهدف تسهيل الوصول إلى السياسات المتعلقة بالهجرة في 

المنطقة، و"تقرير حالة الهجرة الدولية"، الذي قدم بيانات عن أنماط الهجرة واتجاهاتها في البلدان العربية. كما ساعدنا على 

بناء منصات حوار إقليمية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة. وكنا في قيادة االستعراض اإلقليمي لالتفاق العالمي من أجل 

الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، فجمعنا بين الدول األعضاء لمناقشة ما أحرزت من تقدم وواجهت من مصاعب وما 

يمكنها اعتماده من حلول. ونظمنا أيضًا سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات صانعي السياسات على تفعيل االتفاق ومتابعة 

واستعراض تنفيذه على الصعيد الوطني.

تعددت األحداث والظواهر التي جعلت من عام 2020 بال مثيل، ومنها أن البشر، في جميع أنحاء العالم، واجهوا مصاعب 

عديدة متماثلة. أحبة أودت بهم الجائحة، وظائف طواها الكساد، تدابير تباعد اجتماعي تحرمهم من دفء العاطفة الضروري 

لصحة العقل والرفاه. ولعل الجنس البشري لم يواجه، في تاريخه المسجل، أزمة بهذا الشكل الجماعي. فقد واجه أسالفنا 

الجوائح، ولكن لم تتوفر لديهم ما نتمتع به من وسائل تواصل عالمية تعّمم تجاربنا وتوصلها إلى الجميع. وقد ذّكرنا الوباء 

بمدى ما حققنا من ترابط، وبإلحاح خطر آخر يحدق بنا مجتمعين: تغّير المناخ. وهو ما أشار إليه األمين العام السابق لألمم 

المتحدة بان كي مون إذ قال:

 ال يحترم تغّير المناخ الحدود؛ وال يحفل بمن أنت، أغني أم فقير، أصغير أم كبير. هو تحدٍّ عالمي يتطلب تضامنًا عالميًا. 

)2011 )6 كانون األول/ديسمبر 
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في تغير المناخ

المنطقة تحديات جمة فيهما. وبعبارة  المناخ، ويواجه صانعو السياسات في  التقييم والنمذجة مجاالن متصالن بتغّير 
أخرى، ما هي المنطلقات العلمية التي تنذر بتغّير المناخ؟ وكيف يهدد تغّير المناخ مختلف المناطق والفئات السكانية 

والقطاعات في دولنا؟ وكيف يمكن لبعض السياسات أن يخفف من هذه المخاطر، أو حتى أن يحول دون وقوعها؟ 
هذا فيض من غيض األسئلة التي تتصدى المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغّير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر 
القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )مبادرة ريكار( لإلجابة عليها ومساعدة الدول األعضاء فيها. 

واإلسكوا هي أحد الشركاء في المبادرة، ونحن نساعد على تطوير المركز العربي اإلقليمي للمعارف المتعلقة بتغّير 
المناخ. فقد كانت المنطقة تفتقر بشدة إلى البيانات المتصلة بالمناخ، وساعد المركز العربي، بوصفه بوابة بيانات، على 

سد الثغرات المعرفية من خالل توفير منتجات معرفية ونهج وتحاليل مخصصة للمنطقة بشأن تغّير المناخ، وآثاره، 
وقابلية التأثر به. وقد كان هناك ما يقرب من 34,900 زيارة لموقع المركز بين آذار/مارس 2018 وآب/أغسطس 2020، 

وتجاوز العدد اإلجمالي لمشاهدات الصفحات 154,200.

وفي إطار مبادرة ريكار، نظمنا، خالل شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت حول تحليل 
تغّير المناخ باستخدام أدوات ُنُظم المعلومات الجغرافية )GIS(. وكان هناك أكثر من 550 مشاركًا مسجاًل من جميع 

الدول األعضاء في اإلسكوا. وتشير ردود المشاركين في هذه السلسلة إلى توسع في استخدام نواتج النمذجة المناخية 
المناخي. لمبادرة ريكار، وذلك لمساعدة صانعي السياسات على تنفيذ العمل 

ر المناخ هي مبادرة أخرى عملت عليها اإلسكوا، وتتضمن تعهدًا عالميًا  مبادرة ليما للمعارف الخاصة بالتكّيف مع تغيُّ
بالتحرك الجماعي بهدف سد الثغرات المعرفية بشأن التكّيف مع تغّير المناخ. والتكّيف مع المناخ مجال ذو أولوية 

للمنطقة العربية، ال سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، واألمن الغذائي، والُنُظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية، 
وإدارة فترات الجفاف. وعلى الرغم من تحسن المعرفة بالتكّيف، حددت بعض الثغرات بوصفها حواجز أمام إجراءات 

التكّيف الموّسعة والناجحة. وتدعم اإلسكوا البلدان العربية في تحسين نهجها إلدراج إجراءات التكّيف كأولوية في 
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ر المناخ على  سياساتها. وفي عام 2020، عملنا مع الشركاء في تنفيذ مبادرة ليما للمعارف الخاصة بالتكّيف مع تغيُّ
تحديد 18 ثغرة معرفية ذات أولوية في مجال التكّيف في شمال أفريقيا و10 ثغرات في غرب آسيا، كما حّددنا تدابير 

التعاون التي يمكن اعتمادها لسد هذه الثغرات.

ويتطلب الحشد الحقيقي لجهود بلدان المنطقة في وجه تغّير المناخ إعادة تقييم ألنماط االستهالك واإلنتاج البعيدة 
عن االستدامة والشائعة في جميع أنحاء المنطقة. وال بد لنا أيضًا من إعادة النظر في األساليب التي نتبع الستخراج 

المنطقة  النفايات. وفي كانون األول/ديسمبر، أجرينا تقييمًا لالستهالك واإلنتاج المستدامين في  الموارد الطبيعية وإدارة 
العربية. وحلل التقييم التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في تحقيق المقاصد والمؤشرات 

المتصلة باالستهالك واإلنتاج المستدامين، وبّين المؤشرات التي تحتاج إلى التعجيل بإجراءات تصحح ما سجلته 
من اتجاه سلبي. وبمزيد من التفصيل، حددت القيم المستهدفة أو المرجعية لعام 2030 بالنسبة إلى 14 مؤشرًا من 

المستدامين. باالستهالك واإلنتاج  المتصلة  المستدامة  التنمية  الرسمية ألهداف  المؤشرات 

وإدارة المياه هي أحد مجاالت االستهالك واإلنتاج التي تواجه المنطقة العربية فيها تحديات عديدة من حيث الحوكمة. 
وتعترض الدوَل األعضاَء مصاعب في المواءمة بين استراتيجيات المياه الوطنية والهدف 6 من أهداف التنمية 

المستدامة )ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتهما على نحو مستدام(. ولهذه المشكلة أهمية خاصة 
ألن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم شّحًا بالمياه، حيث يعيش أكثر من 360 مليونًا من سكانها في بلدان 

تعاني من شح مائي. ويؤدي اعتماد معظم بلدان المنطقة على المياه الجوفية بحوالي 50 في المائة من إمدادات المياه 
إلى استنفاد المياه الجوفية بحيث يصل منسوبها إلى ما دون الحدود المستدامة. ونحن، في اإلسكوا، مصممون على 

الدعم التقني والفني للدول األعضاء في زيادة التنسيق والتكامل بين سياسات الموارد المائية وخططها وبرامجها. وفي 
تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر، نظمنا سلسلة من 11 ندوة عبر اإلنترنت بشأن المياه الجوفية في إطار 

اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، حضرها أكثر من 280 مشاركًا يمثلون معظم الدول األعضاء في اإلسكوا.

مما ال شك فيه أن مكافحة تغّير المناخ ستتطلب إعادة تقييم مستمرة للطريقة التي نستهلك بها وننتج. وسيتطلب ذلك، 
على وجه التحديد، إعادة تقييم نهجنا إزاء الغذاء والزراعة. وهنا، نقتبس تساؤل توفيق يوسف عواد:

"- أيهما أفظع: الموت جوعًا أم على المشنقة؟

1939 - المشنقة شيء فظيع )وأردف حااًل( والجوع أيضًا شيء فظيع". – الرغيف، 
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في النُظم الغذائية المستدامة

في عام 2020، في المنطقة العربية بلدان وأقاليم تعاني من الجوع وسوء التغذية، وبلدان وأقاليم أخرى تعاني من هدر 
الغذاء والسمنة. 

يكرس فريقنا في اإلسكوا جهوده لمساعدة الدول األعضاء على إعادة النظر في ممارسات الزراعة وتجهيز األغذية وتعبئتها ووضع 
العالمات عليها وتحسينها، بما يوائمها بدرجة أكبر مع أهداف التنمية المستدامة. وخالل عام 2020، عقدنا سلسلة من ورش العمل 

لبناء القدرات حول هذه الممارسات في تونس )المهدية( واألردن )معن والكرك(. انطلقت ورش العمل من نتائج تقارير التقييم 
التي أعدها فريق المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية 

التابع لإلسكوا؛ وهدفت إلى تعزيز المعارف وتحسين مهارات المجتمعات الريفية في األردن وتونس، وال سيما النساء في الريف، 
ومساعدتهن على تنمية أنشطتهن االقتصادية مع مراعاة الكفاءة في استخدام الطاقة.

وشملت جهودنا لتحسين الممارسات الزراعية في المنطقة أيضًا  خمس صحائف وقائع عن التكنولوجيات الزراعية الخضراء، 
أتت نتيجة لتقييم أجريناه على اإلنترنت مع وزارات الزراعة في ثالثة بلدان مستهدفة )األردن ودولة فلسطين ولبنان(، عبر 

استبيان عبأه 55 مندوبًا من هذه الوزارات. ووجدنا أن العائق الرئيسي أمام اعتماد واستخدام التكنولوجيات الخضراء في البلدان 
المستهدفة هو االفتقار إلى المعرفة الكافية بشأن هذه التكنولوجيات، ما يؤكد على أهمية إنتاج وتوزيع صحائف الوقائع هذه.

وقد أحدثت الجائحة تغييرات على المشهد االقتصادي، وأبرزت تحديات جديدة، ما هّدد األمن الغذائي في بلدان مختلفة في 
المنطقة. وقد أسرعنا بالتحرك في هذا الصدد، ففي 23 نيسان/أبريل، نظمنا حوارًا على اإلنترنت حول تأثير الجائحة على األمن 

الغذائي في المنطقة العربية. وحضر الحوار كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتحدة - المكتب اإلقليمي للشرق األدنى، والمسؤولون عن قضايا األمن الغذائي في الوزارات المعنية في الدول العربية، باإلضافة 

إلى مجموعة من الخبراء اإلقليميين والمحليين. وكان الهدف من الحوار هو تبادل الخبرات والمعلومات لالستفادة من التجارب 
الناجحة على المستويين المحلي واإلقليمي، وشّكل ركيزة لتقرير مقبل عن األمن الغذائي في أعقاب هذا الوباء.
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في النزاعات

مع أن الجائحة كّبدت البشرية جمعاء كلفة جسيمة، ال يسعنا غير تصور اآلثار المضاعفة التي وقعت على الذين عانوا من 
مشاق الصراع واالحتالل، عالوة على ما حاق بهم من خطر بسبب الفيروس. وكما قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريس في دعوته إلى وقف إطالق النار على الصعيد العالمي في 23 آذار/مارس:

"في ضراوة الفيروس دليل على عبث الحروب".

مما ال شك فيه أن األزمات الصحية واالقتصادية التي تسبب بها الوباء تشكل تهديدًا غير مسبوق للسكان في البلدان المتأثرة 
بالصراع، مثل الجمهورية العربية السورية والسودان والصومال والعراق ودولة فلسطين وليبيا. ودعمًا للدعوة إلى وقف 

إطالق النار ووقف العنف، أعددنا ورقة تقنية، بالتعاون مع معهد أوسلو ألبحاث السالم ومركز التعاون الدولي التابع لجامعة 
نيويورك، بعنوان "كوفيد- 19 والصراع والمخاطر في المنطقة العربية". وصدرت الورقة دعمًا للدعوة من خالل اإلضاءة على 

الطرق التي يفاقم بها الوباء الخراب االقتصادي الذي يتسبب به الصراع المديد في المنطقة.

وكذلك طّورنا، في اإلسكوا، مشروع الحوار االقتصادي واالجتماعي في ليبيا بهدف إتاحة منصة لليبيين، من خالل جلسات 
الحوار، لمناقشة األولويات والتحديات الوطنية. وفي عام 2020، عقد الفريق ثماني جلسات حوار مع خبراء وأصحاب 

مصلحة ليبيين )مثل النساء والشباب وممثلين عن المنظمات غير الحكومية(، بهدف تطوير رؤية اجتماعية واقتصادية 
شاملة يخرج بها الليبيون مع تعافي البلد من الصراع. كما أصدرنا تقريرين عن الصراع الليبي: "الكلفة االقتصادية للصراع في 

ليبيا" و"تأثير السالم على البلدان المجاورة"، يقيس أولهما األثر المباشر القتصاد الحرب على ليبيا، ويصدر الثاني تقديرات 
بشأن الفرص التي تلوح للدول المجاورة نتيجة للسالم وإعادة اإلعمار في ليبيا.

نفخر، بشكل عام، بأننا تمكنا من مواصلة عملنا على الرغم مما واجهنا من ظروف بالغة الصعوبة. باتت خطة عام 2030 
للتنمية المستدامة اليوم أشد إلحاحًا وأهمية من أي وقت مضى، ونستمد منها في اإلسكوا عزمًا متجددًا على مواصلة خدمة 

دولنا األعضاء أثناء رحلتها نحو أهداف التنمية المستدامة.
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 شراكات
من أجل التنمية

نحافظ في اإلسكوا على نهج مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيدين الوطني 
واإلقليمي، ونواظب على إنشاء منابر إقليمية متميزة تمّكن ممثلي الحكومات والبرلمانيين 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص من التعاون والتوصل إلى الحلول المبتكرة.

شهد تموز/يوليو اإلطالق الرسمي لمنصة التعاون اإلقليمي للدول العربية، برئاسة نائبة األمين 
العام لألمم المتحدة، وهي منصة التنسيق الرئيسية بين كيانات األمم المتحدة العاملة في 

المنطقة. وأمينتنا التنفيذية هي أحد نائبي رئيستها. وخالل عام 2020، ساهمنا في دعم للدول 
األعضاء بطريقة سريعة واستباقية وعملية من خالل المنسقين المقيمين واألفرقة الُقطرية 

لألمم المتحدة. وجاء هذا الدعم في شكل منتجات معرفية وأدوات محاكاة، وتوصيات قابلة 
للتنفيذ للسياسات العامة، وبيانات متسقة ومفيدة.

ونواصل أيضًا قيادة تطوير مركز إدارة المعارف والبيانات اإلقليمي التابع لمنصة التعاون 
اإلقليمي، "منارة"، بوصفها المنصة الرئيسية للوصول إلى المعارف والبيانات التي تنتجها 

األمم المتحدة على المستويين اإلقليمي والعالمي. ومنارة هي محطة موحدة لجميع المعارف 
والبيانات المتصلة بالتنمية المستدامة، والصادرة عن األمم المتحدة والدول األعضاء والجهات 
الفاعلة األخرى في مجال التنمية، وتستضيف بوابة أهداف التنمية المستدامة العربية؛ وبوابة 

م خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين؛ وتطبيقًا  بيانات اإلسكوا؛ ومحرك بحث ذكيًا ُصمِّ
لتقييم الوثائق إزاء أهداف التنمية المستدامة وقرارات األمم المتحدة وخطط التنمية 

الوطنية؛ ومعالجًا لبناء التقييمات من أجل دعم المستخدمين في تطوير أدوات للتقييم أو 
المسوح؛ ومنصة للتعلم اإللكتروني بشأن قضايا التنمية؛ وقائمة من الخبرات اإلقليمية؛ ومركز 

بيانات جغرافية مكانية عربية على اإلنترنت، وأدوات محاكاة للسياسات تستند إلى نماذج 
اقتصادية مختلفة.

خالل العام أيضاً، أنشأت منصة التعاون اإلقليمي أمانة مشتركة، شملت المكتب اإلقليمي 
لمكتب التنسيق اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واإلسكوا. ونحن نعمل عن كثب 
مع هؤالء الشركاء لخدمة المنصة، فنتثبت من المواد اإلعالمية، وننظم خطة عمل المنصة، 

ونرتب اجتماعاتها، ونتأكد من سالسة عملياتها.
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وقد أنشأت المنصة ثمانية ائتالفات مواضيعية تركز على القضايا التالية:

الهجرة
العمل	المناخي	

والبيئة

الترابط	بين	
المساعدة	اإلنسانية	

والتنمية	والسالم

تمكين	
المراهقين	
والشباب

األمن	الغذائي

العدالة	
والمساواة	بين	

الجنسين

إدارة	االقتصاد	
الكلي	والحماية	

االجتماعية

ع	الحضري التوسُّ

الخدمات	
االجتماعية	

الجيدة

واإلسكوا تضطلع بعقد أول ثالثة ائتالفات من الالئحة التي سبق ذكرها.

وخالل العام كذلك، أجرينا تحلياًل للتقييمات الُقطرية المشتركة لألمم المتحدة والوثائق االستراتيجية لكلٍّ من األردن 

والبحرين والجمهورية العربية السورية والعراق ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية. ويركز دعمنا عادة على تحليالت 

االقتصاد الكلي، وتوفير البيانات وتحليل القضايا العابرة للحدود وُنُظم الحوكمة.

كما وفرنا لعشرة أفرقة ُقطرية لألمم المتحدة إمكانية فريدة للوصول إلى بوابة البيانات التابعة لإلسكوا، مع حيز محمي 

بكلمة مرور ومصمم خصيصًا للوصول إلى جميع البيانات المتاحة من األجهزة اإلحصائية الوطنية. ووّفرنا التدريب لموظفي 

أفرقة األمم المتحدة الُقطرية بشأن أفضل ُسُبل االستفادة من بوابة البيانات، ومعالجة البيانات لعرضها في رسوم بيانية.

ولدعم القدرات على المستوى الوطني، قدمنا التدريب والدعم إلى أفرقة األمم المتحدة الُقطرية في مختلف القضايا 

االجتماعية واالقتصادية. وفي األردن والعراق ومصر، قدمنا الدعم في وضع أدلة وطنية للفقر المتعدد األبعاد، باستخدام 

منهجيات عالميات مكّيفة وفقًا للسياقات الوطنية. وفي مصر، دعمنا مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في تقييم تأثير 

جائحة كوفيد- 19 على فقر األسر وتحديد تدابير التخفيف. وفي الجمهورية العربية السورية، تعاوّنا مع مفوضية األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان في تنظيم تدريٍب على أهداف التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان. وفي البحرين، دعمنا مكتب 

المنسق المقيم لألمم المتحدة بالمشورة الفنية حول قضايا اإلعاقة، وكبار السن، والسالمة على الطرق.
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وخالل عام 2020، عززنا شراكتنا االستراتيجية والتاريخية مع جامعة الدول العربية. وتركز الشراكة على رصد التقدم المحرز 
في تنفيذ خطة عام 2030 واإلبالغ عنه، ودعم الدول األعضاء في قضايا تغّير المناخ من خالل المركز العربي لسياسات تغّير 

المناخ في اإلسكوا، والعمل المشترك على قياس الفقر المتعدد األبعاد.

وشملت شراكتنا مع البنك اإلسالمي للتنمية العمل على ممرات النقل كعامل تيسير للتجارة يساعد على زيادة النشاط 
االقتصادي وإيجاد فرص العمل، وكذلك على تعميم اعتبارات العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية، وتعزيز دور 

البرلمانات في رصد تنفيذ خطة عام 2030.

وكذلك عقدنا شراكات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 
التجارة العالمية، وغيرها من الجهات الفاعلة العالمية واإلقليمية، لتنسيق جهود دعم الدول العربية في التخفيف من آثار 

جائحة كوفيد- 19.

وعملت اللجان اإلقليمية الخمس جميعها ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية معًا على مجال النقل والترابط التجاري في 
عصر األوبئة، لصياغة وتنفيذ تدابير لمنع انتشار فيروس كوفيد- 19 من خالل تنفيذ حلول رقمية في هذا القطاع.

كما واصلنا التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في تطوير النموذج اإللكتروني التفاق النقل الدولي العابر 
للحدود )eTIR( في المنطقة العربية، وذلك لتحقيق تبادل آمن بين الُنُظم الجمركية الوطنية للبيانات المتعلقة بالعبور الدولي 

للبضائع أو المركبات أو الحاويات.

وأخيرًا، ما زلنا على اتصال وثيق بالمؤسسات األكاديمية ومراكز الفكر، وال سيما من خالل الشبكة األكاديمية للحوار اإلنمائي 
التي ترمي إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل المعرفة.
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 المعلومات
اإلدارية والمالية

خالل عام 2020، اتخذنا خطوات هامة لالستفادة من األصول 

المخصصة لإلسكوا، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، ودعم 

تنفيذ خطة عام 2030 بمزيد من الكفاءة. وتحقيقًا لهذه الغاية، وسعنا 

نطاق الخدمات اإلدارية التي نقدمها إلى كيانات األمم المتحدة األخرى 

على الصعيد اإلقليمي في مجاالت مختلفة مثل خدمات المؤتمرات، 

والترجمة، والطباعة، واألعمال المصرفية، والخدمات الطبية، والسفر، 

والموارد البشرية. وتبنينا التكنولوجيا في التشغيل اآللي، وتقديم 

الخدمات، وفي التوظيف.
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الميزانية	العادية
المجموعاإلسكوا

1,407,709النهوض بالمرأة

1,770,018تخفيف آثار النزاعات والتنمية

4,283,252التنمية والتكامل االقتصادي

3,422,745اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

3,155,102التنمية االجتماعية

2,255,838اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة

1,512,088التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

18,022,059التوجيه التنفيذي واإلدارة - أجهزة تقرير السياسة - دعم البرامج

35,828,810المجموع العام

البرنامج	العادي	للتعاون	الفني
المجموعاإلسكوا

343,645النهوض بالمرأة

408,858تخفيف آثار النزاعات والتنمية

500,905التنمية والتكامل االقتصادي

445,501اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

847,208التنمية االجتماعية

355,926اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة

540,215التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

3,442,257المجموع العام
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حساب	األمم	المتحدة	للتنمية
المجموعاإلسكوا

167,571النهوض بالمرأة

351,246تخفيف آثار النزاعات والتنمية

638,080التنمية والتكامل االقتصادي

168,550اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

424,360التنمية االجتماعية

380,803اإلحصاءات لوضع سياسات مرتكزة على األدلة

13,169التكنولوجيا من أجل التنمية والتكامل اإلقليمي

325,723التوجيه التنفيذي واإلدارة - أجهزة تقرير السياسة - دعم البرامج

2,469,503المجموع العام

المشاريع	الممولة	من	خارج	الميزانية
المجموعاإلسكوا

14,873النهوض بالمرأة

769,479تخفيف آثار النزاعات والتنمية

2,363,462التنمية والتكامل االقتصادي

1,637,766اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

121,656التنمية االجتماعية

134,706اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة

307التوجيه التنفيذي واإلدارة - أجهزة تقرير السياسة - دعم البرامج

5,042,248المجموع العام
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 منشورات
مميزة

حول	جائحة	كوفيد- 19 

في عام 2020، واستجابة ألخطر أزمة عالمية منذ بداية القرن، سارعت 
اإلسكوا إلى تعديل خطط عملها لتدعم الدول األعضاء في تقييم التبعات 

االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد- 19 وتزويدها بتوصيات للتخفيف 
من شدة هذه التبعات. وعلى مدار العام، أصدرت اإلسكوا سلسلة من 

موجزات السياسات، وأحيانًا ورقات فنية مع بحوث أعمق، نلخص منها في 
ما يلي 21 منشورًا بارزًا.

استجابة إقليمية طارئة
للتخفيف من تداعيات الوباء

فيروس كورونا

©istock.com/PeopleImages

مقدمة
في ظّل خطر صحي عالمي النطاق وشديد الوطأة على المنطقة العربية، 

تحّول ما ُيفترض أنّه عقٌد من العمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة إلى 
عقٍد من العمل العاجل من أجل إنقاذ األرواح وإصالح ُسبل العيش. لقد أشعل 

فيروس كورونا أزمًة تذّكرنا بأّن القطاع العام القوّي والفّعال هو خط الدفاع 
األول ضّد المخاطر التي تتهّدد ُنظمًا بأسرها. تّتسع رقعة الوباء واالقتصادات 

العربية ترزح بالفعل تحت صراعات متعّددة وضغوط مالية متفاقمة. 
والحتواء التهديدات المتزايدة النابعة من انتشاره، ينبغي للجميع في مختلف 

أنحاء المنطقة العربية العمل معًا للحّد من انتقال العدوى وخفض حصيلة 
الوفيات. وينبغي التفكير باآلخرين، ال سيما األكثر ضعفًا، والعمل لحمايتهم. 
فيروس كورونا ال يعرف حدودًا. فقد أّثر بشّدة على حياة جميع الناس، من 

جميع الخلفيات االجتماعية واالقتصادية، وعلى ُسُبل عيشهم. تلك حالة 
طارئة إقليمية تستدعي استجابة إقليمية طارئة. استجابة ال ترمي إلى إنقاذ 

البلدان أو الصناعات أو المؤسسات المالية في المنطقة، بل إلى إنقاذ آالف 
األرواح. وأّي مبادرة إنقاذية للقضاء على هذا الوباء يجب أن تتمحور حول 

رفاه الناس وتضاُمن أركان المجتمع، وأن تمّكن الحكومات من معاودة العمل 
من أجل إقامة عالم آمن وعادل ومزدهر ال يهمل أحداً.

االستجابة	اإلقليمية	العاجلة	للتخفيف	من	
تداعيات	جائحة	كوفيد- 19

ليس المقصود باالستجابة اإلقليمية العاجلة هنا 
هو خالص البلدان أو الصناعات أو المؤسسات 

المالية من األزمة، بل إنقاذ آالف األرواح من 
الموت. يجب أن يكون رفاه اإلنسان والتضامن 

االجتماعي في صلب أي مبادرة للتعافي من 
هذه الجائحة، كما على هذه المبادرات أن تتيح 
للحكومات مواصلة جهودها لتحقيق عالم آمن 

وعادل ومزدهر للجميع.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-covid-19-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-covid-19-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-covid-19-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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تقييم األثر

-41.64

استنادًا إلى توّقعات النمو
في تق��ر «الحالة والتوقعات 

االقتصادية في العالم»

 استنادًا إلى توّقعات
اإلسكوا بشأن النمو

-41.27

الشكل 1. الخسائر المتوّقعة في إجمالي الناتج المحلي في 
المنطقة العربية، 2020، مليار دوالر أم�يكي

 في ظّل التوّقعات بأن تسّجل معدالت النمو العالمي هبوطًا حاّدًا،
 يقترب االقتصاد العالمي من حاّفة الركود.

إزاء هذه التوّقعات، أعّدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
تقديراٍت أّولية لتكلفة انتشار COVID-19 في المنطقة العربية.

بحسب التقديرات األولية لتداعيات 
ع أن تسّجل  COVID-19، من المتوقَّ
المنطقة العربية في عام 2020 خسائر ال تقّل 

عن 42 مليار دوالر )الشكل 1(. ومع اّتساع رقعة 
هذا الوباء العالمي في دول االتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة األمريكية وغيرها من 
االقتصادات الكبرى، ونتيجًة لآلثار المضاعفة 

النخفاض أسعار النفط، ُيخشى أن تزداد خسائر 
الدخل في المنطقة أكثر فأكثر.   

فيروس كورونا
التكلفة االقتصادية

على المنطقة العربية

E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy Brief.1
فيروس	كورونا:	التكلفة	االقتصادية	على	المنطقة	العربية

يتوقع لمعدالت النمو العالمية أن تشهد انخفاضًا حادًا، ولالقتصاد العالمي أن يكون على شفير 
ركود اقتصادي. وبحسب التقديرات األولية لإلسكوا حول أثر جائحة كوفيد- 19 في عام 

2020، ستخسر المنطقة العربية ما ال يقل عن 42 مليار دوالر. وقد تتفاقم الخسائر مع انتشار 
عدوى الفيروس لتصل إلى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية واالقتصادات 

الرئيسية األخرى، مع ما يترتب على ذلك من أثر مضاعف النخفاض أسعار النفط.

©istock.com/RichVintage

E/ESCWA/CL3.SEP/2020/Policy Brief.2

مقدمة
سيرتفع عدد الفقراء في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 مليون شخص 

ع أن يكون للتباطؤ االقتصادي الناجم عن وباء  إضافي في براثن الفقر. يتوقَّ
كورونا العالمي أثٌر سلبي على فرص العمل، والدخل، واألعمال التجارية، 

وتدفق التحويالت المالية في المنطقة العربية، مما سيؤدي إلى تقّلص الطبقة 
المتوسطة الدخل في المنطقة. ونتيجة لذلك، سيقع 8.3 مليون شخص في 

ِشباك الفقر، حسب التقديرات، مما يعني أن ما مجموعه 101.4 مليون شخص 
فون في عداد الفقراء. ويمكن أن تكون عواقُب هذه األزمة  في المنطقة سُيصنَّ

شديدًة على الفئات المعّرضة للمخاطر، وال سيما النساء والشباب والشابات، 
والعاملين في القطاع غير النظامي مّمن ال يستفيدون من خدمات الحماية 

االجتماعية وال من التأمين ضد البطالة. وما يفاقم هذا التحدي هو غياب الحد 
األدنى للحماية االجتماعية، وتطبيق ُنُظم الحماية االجتماعية غير الشاملة 

للجميع في بعض البلدان العربية.

ع أن يؤدي التراجع االقتصادي إلى زيادة مستويات انعدام األمن الغذائي  وُيتوقَّ
في المنطقة، وال سيما لدى الفقراء. ويعاني حوالى 50 مليون شخص حاليًا من 
نقص التغذية في المنطقة العربية. ونتيجًة لتزايد الفقر، يمكن أن يعاني 1.9 
مليون شخص إضافي من نقص التغذية. ومع إغالق المدارس في عدة بلدان، 

فيروس كورونا: التخفيف من أثر الوباء على

الفقر وانعدام األمن الغذائي
في المنطقة العربية

فيروس	كورونا:	التخفيف	من	أثر	الوباء	على	الفقر	وانعدام	األمن	الغذائي	
في	المنطقة	العربية

من المتوقع أن يؤثر التباطؤ االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد- 19 تأثيرًا سلبيًا على 
الوظائف، والدخول، واألعمال التجارية، وتدفق التحويالت المالية في المنطقة العربية، 

وسيترتب عن ذلك تقلص طبقة الدخل المتوسط. سيقع 8.3 مليون شخص في شباك الفقر، 
ما يعني أن ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة سيصنفون في عداد الفقراء. 

ويمكن أن تكون عواقب هذه األزمة شديدة على الفئات المعرضة للمخاطر.

©istock.com/RichVintage

مقدمة
كجرس إنذار، نّبهت جائحة كوفيد-19 العالم بأسره والمنطقة العربية إلى أّن 
ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

م به  الصحية أساسّي لحماية صحة اإلنسان ورفاهه. فاليوم، من المسلَّ

E/ESCWA/2020/POLICY BRIEF.5

آثار جائحة كوفيد-19
على المنطقة العربية

الشحيحة بالمياه

.ESCWA, Moving towards Water Security in the Arab Region, 2019 :المصدر

الشكل 1. ندرة المياه في المنطقة العربية، نصيب الفرد من إجمالي الموارد 
المائية المتجددة السنوية

 4,540,068 

-50,000,000 100,000,000 
عدد السكان

150,000,000 200,000,000 250,000,000 

 55,354,025 

 201,456,988 

 160,394,920 

الندرة المطلقة للمياه >500 م3/الفرد/السنة 
(األردن، اإلما�ات العربية المتحدة، البح��ن، تونس، 
الج�ائر، ُعمان، دولة فلسطين، قطر، الكويت، لي�يا، 
المملكة العربية السعودية، اليمن) 

االكتفاء الذا�ي من المياه
>1.007 م3/الفرد/السنة 
(مو��تانيا)

اإلجهاد المائي
1.000-1.007 م3/الفرد/السنة
(ج�ر القمر، الصومال، الع�اق)

ندرة المياه
500-1.000 م3/الفرد/السنة 
(الجمهو��ة العربية السو��ة، 
السودان، لبنان، مصر، المغرب)

آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	المنطقة	العربية	الشحيحة	بالمياه

كجرس إنذار، نّبهت جائحة كوفيد- 19 العالم بأسره والمنطقة العربية إلى أّن ضمان 
حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية أساسّي 

م به في جميع أنحاء العالم أّن غسل  لحماية صحة اإلنسان ورفاهه. فاليوم، من المسلَّ
اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا. غير أّن اّتباع هذه 

الممارسة البسيطة في الظاهر، التي ُتعتبر مبدًأ بديهيًا من مبادئ النظافة الصحية، أمر 
معّقد للغاية في المنطقة العربية الشحيحة أصاًل بالمياه. ففي هذه المنطقة يعيش أكثر من 

ف  362 مليون نسمة بأقل من 1,000 متر مكعب من المياه العذبة للفرد في السنة، وُيصنَّ
18 بلدًا من البلدان العربية الـ 22 ضمن البلدان الشحيحة بالمياه.

©istock.com/MarioGuti

مقدمة
قلبت جائحة كوفيد-19 اقتصادات العالم بأسره رأسًا على عقب، فعّطلت 
سالسل اإلمداد وشبكات اإلنتاج، وقّيدت تدفق السلع والخدمات وحركة 

رأس المال، مكّلفًة التجارة والمشاريع التجارية في المنطقة العربية 
خسائر فادحة. وأدى انحسار تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة 
إلى المنطقة العربية، واالنخفاض الكبير في رأس المال السوقي ألسواق 

األسهم العربية، إلى زيادة تلك الخسائر.

تقييم األثر
 في عام 2019، بلغت صادرات المنطقة العربية نحو تريليون دوالر 

)5 في المائة من الصادرات العالمية(، وبلغت وارداتها حوالي 
828 مليار دوالر )4.4 في المائة من الواردات العالمية(. تمّثل 

الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي والصين، من 
بين قوى اقتصادية أخرى، المصادر والُوجهات الرئيسية لواردات 

المنطقة العربية وصادراتها من السلع. ويمّر المصّدرون في المنطقة 
اليوم بظروف اقتصادية صعبة، بفعل حالة الشلل التي تقّيد التجارة 

في تلك الُوجهات الرئيسية منذ تفشي فيروس كورونا.
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آثار جائحة كوفيد-19
على االقتصادات العربية 
التجارة واالستثمار األجنبي المباشر

 آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	االقتصادات	العربية:	التجارة	واالستثمار	
األجنبي	المباشر

قلبت جائحة كوفيد- 19 اقتصادات العالم بأسره رأسًا على عقب، فعّطلت سالسل اإلمداد 
وشبكات اإلنتاج، وقّيدت تدفق السلع والخدمات وحركة رأس المال، مكّلفًة التجارة 

والمشاريع التجارية في المنطقة العربية خسائر فادحة. وأدى انحسار تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية، واالنخفاض الكبير في رأس المال السوقي 

ألسواق األسهم العربية، إلى زيادة تلك الخسائر.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	إحصاءات	األسعار	والنفقات

من المتوقع أن يتغّير هيكل إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي في معظم البلدان العربية بسبب 
جائحة كوفيد- 19، التي تؤثر أيضًا على األسعار، وال سيما أسعار السلع الضرورية الستهالك 
األسر المعيشية. وسيؤثر الوباء بشدة على القوة الشرائية للعمالت، وبالتالي على األحجام 

الحقيقية لالقتصادات.
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مقدمة
أّدت جائحة كوفيد-19، متزامنة مع انخفاض تاريخي في أسعار النفط، إلى 
ُظم المالية لبعض البلدان العربية إلى حافة االنهيار. وتشهد المنطقة  دفع النُّ
العربية حاليًا انخفاضًا غير مسبوق في الطلب على األسهم وظروفًا مالية 

صعبة وزيادًة في عالوة المخاطر وتراجعًا في مرونة القطاع المصرفي. 
ويتطلب ذلك من الحكومات والمصارف المركزية العربية اتخاذ تدابير فورية 
للحفاظ على سيولة القطاع المالي وتيسير االئتمان الالزم خالل فترة اإلغاثة 

مهما كانت التكلفة لتتبعها تدابير مالية إضافية لفترة التعافي. 

تقييم األثر
تبّين المقارنة بين األسابيع الثالثة األولى ما بعد الذروة لكل من فترة . 	

2008-2009 واألزمة الراهنة أن حالة عدم اليقين المحيطة باالنكماش 
الحالي أعلى بعشر مرات مما كانت عليه خالل ما بات يعرف بالركود 
العظيم في الفترة 2008-2009. ويتوقع أن يؤدي تقلب أسواق النفط 

المتزايد إلى الحد من اإلقدام على المخاطرة وتغيير استثمارات أسواق 

E/ESCWA/2020/Policy Brief.8
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آثار جائحة كوفيد-19
ُظم المالية العربية ُظم المالية العربيةعلى النُّ ُظم المالية العربيةعلى النُّ ُظم المالية العربيةعلى النُّ ُظم المالية العربيةعلى النُّ على النُّ

ّظم	المالية	العربية آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	النُّ

اجتمعت آثار جائحة كوفيد- 19 مع انخفاض تاريخي في أسعار النفط لتصل بالُنُظم المالية، 
في بعض البلدان العربية، إلى شفير االنهيار. وتشهد المنطقة العربية انخفاضًا غير مسبوق 

في الطلب على األسهم والسلع األساسية، وضيقًا في األحوال المالية، وعالوات على ارتفاع 
المخاطر، وتناقصًا في منعة القطاع المصرفي. تتطلب هذه التحديات من الحكومات العربية 
والمصارف المركزية تدابير فورية لتوفير السيولة الكافية للنظام المالي وتيسير االئتمان بأي 

ثمن خالل فترة اإلغاثة، تعقبها تدابير مالية إضافية خالل فترة التعافي.

E/ESCWA/2020/POLICY BRIEF.9

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان
19 آثار جائحة كوفيد- 

على الشباب في المنطقة العربية

مقدمة
فرضــت جائحــة كوفيــد- 19 إقفــااًل طالــت مدتــه فزعزعت آثاره االســتقرار 

العالمــي االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي. ولــم يكــن مــن الممكن أن 
تصيــب الجائحــة شــباب المنطقــة العربيــة فــي وقــت أســوأ، إذ طالت آثارها 
110 ماليين شــابًا وشــابة )15-29 ســنة( عرضة باألصل ألوجه المســاواة 

هيكليــة. وعمــدت اإلســكوا إلــى تقييــم آثــار الجائحــة علــى الشــباب الذين كانوا 
مــن قبــل تفشــيها يعانــون مــن التمييــز واإلقصــاء والبطالة وصعوبــة الحصول 

علــى الخدمــات، وفــي بعــض البلــدان مــن التداعيات المدمــرة للصراعات 
المندلعــة، لتقتــرح توصيــات فــي السياســة العامــة للتخفيــف مــن اآلثار 

االجتماعيــة واالقتصادية.

©istock.com/xijian

آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	الشباب	في	المنطقة	العربية

لم يكن من الممكن أن تصيب الجائحة شباب المنطقة العربية في وقت أسوأ، إذ طالت 
آثارها 110 ماليين شابًا وشابة )15-29 سنة( عرضة باألصل ألوجه هيكلية من عدم 
المساواة. وحتى قبل تفشي الجائحة، عانى الشباب في المنطقة العربية من التمييز 

واإلقصاء والبطالة وصعوبة الوصول إلى الخدمات، وفي بعض البلدان من التداعيات 
المدمرة للصراعات المندلعة. أجرت اإلسكوا تقييمًا ألثر الجائحة على الشباب، وتقترح 

توصيات في السياسات العامة للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية للوباء.

مقدمة
ز  إزاء ما تشهده المنطقة العربية من ارتفاع في معدالت الفقر وفي تركُّ

الثروة، برزت الحاجة إلى تعزيز التضامن المدني وتشاُرك المسؤولية 
بين عامة الناس، والقطاع الخاص، والدولة من أجل انتشال األشخاص 
المهّمشين من الفقر. وتقترح اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

)اإلسكوا( فرض ضريبة تضامن، بمعزل عن الحيز المالي في البلدان العربية، 
من أجل سّد فجوة الفقر والتمهيد للعدالة المدنية.

والدوافع وراء فرض ضريبة تضامن مقنعٌة للغاية. فالبلدان العربية 
تسّجل بعضًا من أعلى مستويات عدم المساواة في الثروة في العالم. 
ويبلغ معامل جيني اإلقليمي للثروة، حسب التقديرات، 83.9. وحتى 

عندما ُيحَصر االهتمام بأوجه عدم المساواة داخل البلدان، يبلغ متوسط 
معامل جيني الوطني للثروة، حسب التقديرات، 73.6 مقارنة بمعدل 

ف لبنان  73.1 في بلدان أخرى في العالم. ومن بين البلدان العربية، ُيصنَّ
والمملكة العربية السعودية في عداد البلدان العشرين التي تسّجل أعلى 

مستويات من انعدام المساواة في الثروة في العالم.

وفــي عــام 2019، بلــغ مجمــوع الثــروة التي يملكهــا أغنى 37 مليارديرًا 
فــي المنطقــة العربيــة )جميعهــم مــن الرجال( نحو 108 مليارات دوالر، 

E/ESCWA/2020/POLICY BRIEF.7

ضريبــة تضامن في مواجهة
19 على الفقر أثــر جائحة كوفيــد- 

في المنطقة العربية

البلدان العربية

½ السكان37 مليارديرًا
البالغين

من أعلى مستويات
عدم المساواة في الثروة

108 مليارات
دوالر )2019(

108 مليارات
دوالر )2019(

 ضريبة	تضامن	في	مواجهة	أثر	جائحة	كوفيد- 19	على	الفقر	
في	المنطقة	العربية

في ما تشهده المنطقة العربية من ارتفاع في معدالت الفقر وترّكز للثروة دعوٌة ملّحة إلى 
توطيد تقاسم المسؤولية والتضامن المدني بين عموم الناس والقطاع العام والقطاع الخاص 
والدولة النتشال الفئات المهمشة من براثن الفقر. وتقترح اإلسكوا ضريبة تضامنية، مستقلة 

عن الحيز المالي القائم للدول العربية، سدًا لفجوة الفقر وإيذانًا بالعدالة المدنية.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-covid-19-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-covid-19-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/impact-covid-19-arab-financial-systems
https://www.unescwa.org/ar/publications/impact-covid-19-arab-financial-systems
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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على كبار السن  
في المنطقة العربية
على كبار السن  
في المنطقة العربية
على كبار السن  
في المنطقة العربية
على كبار السن  
في المنطقة العربية

آثار جائحة كوفيد-19

مقدمة
أثــرت جائحــة كوفيــد-19 علــى جميع جوانب الحيــاة في المنطقة 

العربية. ويتحمل كبار الســن  وال ســيما ذوو اإلعاقة  منهم والنســاء 
بشــكل خــاص، عبئــًا مزدوجــاً ناتجاً عن المخاطــر الصحية للفيروس، 

وعــن ضعــف نظــم الحمايــة االجتماعيــة، ما يترك مجموعــة كبيرة منهم 
بدون حماية.

تقييم األثر
السكان كبار السن

يزداد خطر الوفاة جراء جائحة كوفيد-19 مع التقدم في السن، إذ يرتفع 
لــدى كبــار الســن )الذيــن تبلــغ أعمارهم 60 ســنة فما فــوق( خطر المعاناة من 

األعــراض الحادة والمضاعفات الصحية.

آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	كبار	السن	في	المنطقة	العربية

ستؤثر جائحة كوفيد- 19 على جميع أوجه الحياة في المنطقة العربية. وسيتحمل 
المسنون وال سيما النساء وذوو اإلعاقة منهم، عبئًا أكبر بسبب المخاطر الصحية التي 
يشكلها الفيروس وضعف ُنُظم الحماية االجتماعية، مما يترك مجموعة كبيرة من كبار 

السن بدون حماية.

E/ESCWA/2020/Policy Brief.13

ض الحّيــز المالــي المحدود ُيعرِّ
 تعافــي المنطقة العربية

من جائحة كوفيد-19 للخطر

مقدمة
لمكافحــة اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة الوخيمــة التــي تترتــب على جائحة 

كوفيــد-19، أعلنــت الحكومــات فــي أنحــاء العالــم عن ُحزم حوافــز مالية تصل 
قيمتهــا إلــى 9.6 تريليــون دوالر، منهــا حوالــي 100 مليــار دوالر فــي المنطقة 

العربيــة. غيــر أن ُحــزم الحوافــز تختلــف اختالفــًا كبيــرًا بين البلــدان المتقدمة 
النمــو والبلــدان الناميــة. فنظــرًا لضيــق الحّيــز المالــي، تواجه البلــدان المنخفضة 

والمتوســطة الدخــل مخاطــر أكبــر فــي تلبيــة احتياجات اإلنفــاق للتعافي من 
جائحــة كوفيــد-19 والتخفيــف من آثارها.

تقييم الحوافز لمكافحة آثار جائحة 
كوفيد-19: العالم بالمقارنة مع 

المنطقة العربية
على الصعيد العالمي، أعلنت الحكومات تقديم ُحزم حوافز مالية   
istock.com/DNY59©تبلغ نحو 9.6 تريليون دوالر لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19 

ض	تعافي	المنطقة	العربية	من	جائحة	 ُيعرِّ الحّيز	المالي	المحدود	
للخطر 	19 كوفيد- 

في مواجهة التداعيات الصحية واالقتصادية الخطيرة لجائحة كوفيد- 19، أعلنت 
الحكومات في جميع أنحاء العالم عن حزم تحفيز مالي بلغت قيمتها 9.6 تريليون دوالر، 

وكان نصيب المنطقة العربية منها حوالي 100 مليار دوالر. بيد أن الفوارق كبيرة في حزم 
التحفيز هذه بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، كما أن الحيز المالي ضيق، ما يهدد 

التعافي في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بأخطار كبيرة.

CCOOVVIIDD--1199::  IImmppaacctt  oonn  TTrraannssppoorrtt  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn  

تأثير	جائحة	كوفيد- 19	على	النقل	في	المنطقة	العربية

تباين، في المنطقة العربية، مدى تقّطع حركة النقل والتجارة من جراء جائحة كوفيد- 19 
من بلد إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى، ولكن المؤكد هو أن النقل الجوي شهد أسوأ 

عام له على اإلطالق. ومن المتوقع أن تكون الصدمة أخف نسبيًا على النقل البري، كما 
أظهرت حركة النقل البحرية بعض المنعة على الرغم من التعديالت الكبيرة التي اعتمدتها 

شركات الشحن والموانئ.

مسح اإلجراءات الحكومية المّتخذة لوقاية األشخاص 
ذوي اإلعاقة من فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( 

والجهود المبذولة لتزويدهم بالمعلومات والمواد 
التوعوية الالزمة بصيغة ميّسرة

مسح	اإلجراءات	الحكومية	المتخذة	لوقاية	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	من	
فيروس	كورونا	المستجد	)كوفيد- 19(	والجهود	المبذولة	لتزويدهم	

بالمعلومات	والمواد	التوعوية	الالزمة	بصيغة	ميسرة

الحكومات  اتخذتها  التي  لإلعاقة  المراعية  الوقائية  للتدابير  مسحًا  اإلسكوا  أجرت 
الوصول  اإلعاقة  التي يمكن لألشخاص ذوي  التوعوية  المواد  توفر  العربية، ومدى 

وسائل  ذلك  في  بما  الحكومية،  وغير  الحكومية  المنصات  على  والمنشورة  إليها 
االجتماعي. التواصل 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-covid-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-covid-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
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CCOOVVIIDD--1199,,  CCoonnfflliicctt  aanndd  RRiisskkss  iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn  
EEnnddiinngg  HHoossttiilliittiieess  aanndd  IInnvveessttiinngg  iinn  PPeeaaccee  

 

كوفيد- 19	والصراع	والمخاطر	في	المنطقة	العربية:	إنهاء	األعمال	العدائية	
واالستثمار	في	السالم

لم تهمد الصراعات في المنطقة، بل شهدت تصعيدًا متقطعًا في أعمال العنف. وعلى 
البلدان العربية والمجتمع الدولي التحرك بسرعة لحقن الدماء، واحتواء تفشي الفيروس، 

وتمهيد الطريق نحو السالم الدائم.

مقدمة
إّن المهاجرين والالجئين من أشّد الفئات االجتماعية معاناًة من أزمة كوفيد19- 

وأكثرها تضررًا من آثارها االجتماعية واالقتصادية. وهم يشاركون في 
الخطوط األمامية للتصدي لهذه األزمة، من خالل تقديم الخدمات األساسية، 
بما يشمل الخدمات الصحية وخدمات التنظيف واألعمال المنزلية والعمل في 
الزراعة وإنتاج األغذية، مساهمين بذلك في ضمان استمرارية سالسل اإلمداد 
في مختلف أنحاء المنطقة العربية. وقد فاقمت الجائحة المخاطر التي تحيط 

بالالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية والريفية وفي المخيمات، 
وأّثرت سلبًا على وصول المساعدات اإلنسانية إليهم.

والبلدان مدعوة إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المهاجرين والالجئين 
وتمكينهم، ومساعدتهم للتغلب على اآلثار الفورية والطويلة األجل للجائحة، 
وذلك لضمان عدم إهمال أحد. وهي مدعوة أيضًا إلى االعتراف بمساهمتهم 
في مجتمعات واقتصادات المنطقة العربية وبلدانهم األصلية، وإلى مكافحة 

كراهية األجانب والتمييز ضدهم.

E/ESCWA/CL2.GPID/2020/POLICY BRIEF.2

 آثار جائحة كوفيد- 19
على المهاجرين والالجئين في المنطقة العربية

 آثار	جائحة	كوفيد- 19	على	المهاجرين	والالجئين	في	المنطقة	العربية	ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان
)ورقة	فنية	وموجز	سياسات(

تحلل هذه الوثيقة، وهي موجز سياسات وورقة فنية، آثار جائحة كوفيد- 19 على 
المهاجرين والالجئين في المنطقة، بالتركيز على مجاالت منها الصحة وأمن الدخل 

واالقتصاد والتعليم. وتعالج أيضًا مسألة العودة واإلعادة الطوعية إلى الوطن، واالتجار 
باألشخاص أثناء انتشار الجائحة.

 

CCoorroonnaavviirruuss  DDiisseeaassee  ((CCOOVVIIDD--1199))::    
TTrraaddee  aanndd  TTrraaddee  FFaacciilliittaattiioonn  RReessppoonnsseess    
iinn  tthhee  AArraabb  RReeggiioonn  

 فيروس	كورونا	)كوفيد- 19(:	استجابات	متصلة	بالتجارة	وتيسير	التجارة	
	في	المنطقة	العربية

تستعرض هذه الدراسة أداء سالسل اإلمداد واللوجستيات في المنطقة العربية في 
ظل جائحة كوفيد- 19، وتدرس استراتيجيات المنعة في سالسل التوريد التي تطبقها 

الشركات والمنظمات المتضررة، وذلك على أساس مسح ألكثر من 100 شركة دولية في 
10 بلدان عربية.

 

IImmppaacctt  ooff  CCOOVVIIDD--1199  oonn  MMoonneeyy  MMeettrriicc  PPoovveerrttyy    
iinn  AArraabb  CCoouunnttrriieess  

 

تأثير	كوفيد- 19	على	القياسات	المالية	للفقر	في	الدول	العربية

تتعدد أوجه القصور الهيكلية التي تبقي على الفقر وعدم المساواة في المنطقة، وهذا ما 
كشفه وأكد عليه تفشي جائحة كوفيد- 19. واألثر على معدالت الفقر المدقع متفاقم في 
الجمهورية العربية السورية واليمن، حيث سيعيش حوالي 9 ماليين شخص تحت خط 

الفقر البالغ 1.9 دوالر بحلول عام 2021.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%A1%D9%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-covid-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-covid-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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أثر	جائحة	فيروس	كورونا	على	األمن	الغذائي	في	الجمهورية	العربية	السورية

بعد تفشي جائحة كوفيد- 19، تفاقمت الصعوبات التي تهدد األمن الغذائي في الجمهورية 
العربية السورية، ما زاد من الضغط على استقرار البلد. ويشهد البلد حاليًا انخفاضًا غير 

مسبوق في قيمة عملته، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتدنٍّ في القدرة 
الشرائية لألسر المعيشية. ويقترح موجز السياسات هذا توصيات للسياسات العامة من 

أجل التخفيف من أثر الجائحة على األمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية.

©Elias Ghadban

E/ESCWA/2020/Policy Brief.14

من السكان
50%

مقدمة
أثارت االضطرابات المدنية، والقيود المفاجئة المفروضة على إتاحة العمالت 

األجنبية، وانخفاض التدفقات المالية منذ تشرين األول/أكتوبر 2019، 
وتفشي جائحة كوفيد-19 والتدابير المّتخذة للحد منها مخاوف بشأن األمن 
الغذائي في لبنان. ومن المتوقع أن يتفاقم وضع األمن الغذائي إثر االنفجار 

الهائل الذي دمر جزءًا كبيرًا من مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، 
العتماد البلد بشكل مفرط على الواردات الغذائية. فمرفأ بيروت هو المنفذ 
اللوجستي الرئيسي لدخول البضائع وخروجها. وقد دّمر االنفجار اهراءات 

الحبوب وألحق خسائر جسيمة بمستودع األدوية المركزي. ويأوي لبنان أكبر 
عدد من الالجئين للفرد على الصعيد العالمي، ما يزيد الضغط على موارده، 

في حين تعاني شبكات األمان االجتماعي الوطنية من االستنزاف.

تقييم األثر
قد يكون أكثر من 50 في المائة من سكان لبنان عرضًة لخطر عدم الوصول 

إلى االحتياجات الغذائية األساسية بحلول نهاية عام 2020. وارتفعت 

 هل من خطٍر على
األمن الغذائي في لبنان؟

قد يكونون عرضًة لخطر 
عدم الوصول إلى 

االحتياجات الغذائية 
األساسية بحلول نهاية 

عام 2020

©istock.com/webphotographeer

هل	من	خطر	على	األمن	الغذائي	في	لبنان؟

تالحقت على لبنان أزمات االضطرابات المدنية، والقيود المفاجئة على العمالت األجنبية، 
وانخفاض التدفقات المالية منذ تشرين األول/أكتوبر 2019، وتفشي جائحة كوفيد- 19 
وتدابير احتوائها لتثير المخاوف على األمن الغذائي في البلد. ومن المتوقع أن يتفاقم 

 تدهور األمن الغذائي بعد االنفجار الهائل الذي دمر جزءًا كبيرًا من مرفأ بيروت، 
في 4 آب/أغسطس 2020، خاصة وأن لبنان شديد االعتماد على استيراد الغذاء.

E/ESCWA/2020/Policy Brief.15

30%
مقدمة

يعاني لبنان من آثار صدمات متعّددة ما برحت تضرب نمّوه االقتصادي. 
صدمات لعّل أهّمها االرتفاع الخطير في عدد اإلصابات بجائحة كوفيد-19 
في اآلونة األخيرة؛ وانفجاٌر َأودى بحياة أكثر من 200 شخص، ودّمر مرفأ 

بيروت ومخازن َحَوت مواّد غذائية وموارد حيوية، وَأحدث خرابًا هائاًل في 
مناطق واسعة كانت تأوي العديد من المباني السكنية والمراكز التجارية. هذه 

الصدمات تفاِقم أزمًة اقتصادية مستفحلة أصاًل أّدت إلى ارتفاع معّدالت 
الفقر، وازدياد الفقر المدقع، وتقلُّص فئة السكان اللبنانيين ذوي الدخل المتوسط. 

تقييم األثر
أواًل، ال يزال الركود يهيمن على االقتصاد اللبناني، نتيجًة لعوامل عديدة 

أبرزها األزمة السورية؛ وإنهاك نظام النمو في لبنان؛ وانفجار فقاعة العقارات؛ 
واالنخفاض التدريجي في عائدات السياحة واالستثمارات الخاّصة المتأتية 

من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عوامل زادت، بالفعل، الضغوط 

الفقر في لبنان:
التضـامن ضرورة حتمية للحد من 

ــار الصدمات المتعددة والمتداخلة آثـ

من %57 إلى %40 من السكان

نسبة تقّلص فئة 
ذوي الدخل 

المتوسط

©Joe Abi Abdallah

©Mohammed al-Ezbawi ©Joe Abi Abdallah

 الفقر	في	لبنان:	التضامن	ضرورة	حتمية	للحد	من	آثار	الصدمات	
المتعددة	والمتداخلة

واجه لبنان صدمات متعددة على نموه االقتصادي، ال سيما بعد ارتفاع عدد اإلصابات 
بفيروس كوفيد- 19، واالنفجار الذي أودى بأرواح أكثر من 200 إنسان وألحق دمارًا كبيرًا 

بمرفأ بيروت، ومستودعات تخزين األغذية وغيرها من الموارد الحيوية، والمنشآت السكنية 
والتجارية. وهذه الصدمات ترسخ األزمة المالية المزمنة التي أفقرت مزيدًا من السكان، 

وفاقمت الفقر المدقع، وقلصت أعداد المصنفين في عداد متوسطي الدخل في البلد.

 

 على تو��ع الثروة والفقر  19-أ�ر جائحة كوفيد
  في لبنان

 

أثر	جائحة	كوفيد- 19	على	توزيع	الثروة	والفقر	في	لبنان

يعاني لبنان، بحكم الواقع، من تآزر ثالث صدمات على نموه: الركود طويل األجل بعد 
األزمة السورية نتيجة للتراجع التدريجي في عائدات السياحة واالستثمار الخاص من 

دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعدم االستقرار السياسي منذ عام 2019؛ وجائحة 
كوفيد- 19 التي أضرت كثيرًا بنمو الناتج المحلي اإلجمالي. وقد أدت هذه الصدمات 

المتداخلة إلى زيادة معدل الفقر في عدد السكان من 28 في المائة في عام 2019 إلى ما 
يقدر بنحو 55.3 في المائة في أيار/مايو 2020.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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حول	مواضيع	أخرى

لم تحل االستجابة لجائحة كوفيد- 19 دون تنفيذ اإلسكوا ألنشطتها المقررة. وفي ما يلي بعض المنشورات المميزة حول 
مواضيع أخرى غير الجائحة.

Shared Prosperity Dignified Life

Green Technologies, Innovations and Practice 
in the Agricultural Sector

التكنولوجيات	واالبتكارات	والممارسات	الخضراء	في	القطاع	الزراعي

تتناول صحيفة الوقائع هذه عشر تكنولوجيات وابتكارات وممارسات للتصدي لبعض 
القضايا والتحديات المشتركة في القطاع الزراعي في المنطقة.

Reducing Gas Flaring in Arab Countries
A Sustainable Development Necessity

Shared Prosperity Dignified Life

الحد	من	حرق	الغاز	في	البلدان	العربية:	ضرورة	للتنمية	المستدامة

تستعرض ورقة الحالة حرق الغاز في البلدان العربية، وتبين المصاعب المتصلة بهذه 
العمليات، وتطرح توصيات للحد من حرق الغاز في المنطقة، وتضيء على فرص لتحويل 

كميات الغاز المقرر حرقها إلى قيمة نقدية.

E/ESCWA/2020/POLICY BRIEF.16

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

 نحــو تحقيق الهدف 7
من أهداف التنمية المســتدامة 

في المنطقة العربية

رسائل أساسية
التقدم باّتجاه تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة

يتطّلــب تحقيــق الهــدف 7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقة 
العربيــة تكثيــف الجهــود إلحــراز تقــّدم كبيــر فــي مجال الطاقــة المتجددة، 

وفصــل مســار النمــو اإلقليمــي عــن اســتهالك الطاقــة. ويتحقــق ذلك من خالل 
تحســين الكفــاءة واإلنتاجيــة فــي اســتخدام الطاقــة، مــع حمايــة المناخ وترك 
كوكــب ســليم لألجيــال القادمــة، وهــو مــا يشــكل أحد أصعب تحديــات البلدان 

العربيــة فــي العقــود المقبلــة. وقــد أســفرت الصراعــات وحاالت عدم االســتقرار 
عــن تحديــاٍت طويلــة األجــل حالــت دون التقــدم باتجــاه تحقيــق الهدف 7 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عــدد مــن البلدان العربية في الســنوات 
األخيــرة. أّمــا جائحــة كوفيــد- 19، فكانــت بمثابــة جرس إنذار بشــأن الهشاشــة 

المتعــّددة األوجــه التــي تتهــّدد المنطقــة، والمتعلقــة بعــدم اســتدامة أنظمة 
الطاقــة والعجــز عــن دعــم النمــو والتنميــة االجتماعييــن واالقتصادييــن، في 

istock.com/xijian©istock.com/shironosov©ظــل بيئــات محفوفــة بالتحديــات ومشــوبة بعــدم اليقين.

نحو	تحقيق	الهدف	7	من	أهداف	التنمية	المستدامة	في	المنطقة	العربية

7 من  الهدف  المحرز نحو تحقيق  التقدم  السياسات هذا لمحة عامة عن  يقدم موجز 
العامة  السياسة  إجراءات  عن  وكذلك  العربية،  المنطقة  في  المستدامة  التنمية  أهداف 

بد من تحقيق تقدم كبير في مجال  المقبلة. وال  األربع  السنوات  المطلوبة على مدى 
ذلك  تحقيق  ويمكن  الطاقة.  استهالك  اإلقليمي عن  النمو  المتجددة، وفي فصل  الطاقة 

االستخدام. ذلك  وإنتاجية  الطاقة  استخدام  كفاءة  بتحسين 

أهداف التنمية المستدامة
آلية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي

أهداف	التنمية	المستدامة:	آلية	مقايضة	الديون	مقابل	العمل	المناخي	

أطلقت اإلسكوا مبادرتها لمقايضة الديون بالعمل المناخي وبتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة لتخفيف عبء الديون ودعمًا لتمويل العمل المناخي في البلدان العربية 

المتوسطة الدخل التي تثقلها ديون مرتفعة ومتزايدة. وقد وضعت اإلسكوا آلية لمقايضة 
الديون وتعمل على رسم المسار نحو تفعيلها.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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تقرير المياه والتنمية الثامن
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه 

في المنطقة العربية

تقرير	المياه	والتنمية	الثامن:	أهداف	التنمية	المستدامة	المتعلقة	بالمياه	في	
المنطقة	العربية

بحث تقرير اإلسكوا الثامن عن المياه والتنمية في أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه 
من منظور األمن المائي وندرة المياه في المنطقة العربية. وتطرق التقرير إلى ُسُبل تقييم 

ومعالجة وضع ندرة المياه الحالي والمتوقع على الصعيدين اإلقليمي والوطني تحت مختلف 
سيناريوهات تغّير المناخ. وبّين كيفية االستفادة من مقاصد أهداف التنمية المستدامة 

ومؤشراتها ذات الصلة بالمياه في وضع تدابير في السياسة العامة للتصدي لتحديات المياه 
في المنطقة العربية.

 

السياسات  توافقمدى أداة تقييم الثغرات في 
  االجتماعيةلعدالة امع مبادئ  العامةوالبرامج 

 

أداة	تقييم	الثغرات	في	مدى	توافق	السياسات	والبرامج	العامة	مع	مبادئ	
العدالة	االجتماعية

تحلل أداة تقييم الثغرات مدى مراعاة السياسات العامة والبرامج اإلنمائية في المنطقة 
العربية لمبادئ العدالة االجتماعية، وذلك من خالل تحديد الثغرات وأوجه القصور في 

السياسات التي تعتبر أساسية لتحقيق العدالة االجتماعية. وتمكن هذه األداة المؤسسات 
الحكومية من إجراء تقييم ذاتي لقدراتها على إدماج مبادئ العدالة االجتماعية في عمليات 

صنع السياسات بطريقة تشاركية.

Distr. 
LIMITED 
E/ESCWA/SDD/2019/TP.5 
16 December 2019 
ORIGINAL: ENGLISH 

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

SOCIAL POLICY BRIEF 2019 

BRIDGING THE INEQUALITY GAP AMONG  
YOUNG PEOPLE IN THE ARAB REGION 

 
United Nations 

Beirut, 2019 
 
19-01300

سد	فجوة	عدم	المساواة	بين	الشباب	في	المنطقة	العربية

يناقش موجز السياسات هذا أبعادًا مختارة من عدم المساواة بين الشباب العربي، ويسلط 
الضوء على الثغرات والتحديات التي تؤثر على تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة 

بالشباب. 

 االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
والمنظمة والنظامية

الوعد بجعل الهجرة تصّب في صالح الجميع
في المنطقة العربية
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االتفاق	العالمي	من	أجل	الهجرة	اآلمنة	والمنظمة	والنظامية:	الوعد	بجعل	
الهجرة	تصّب	في	صالح	الجميع	في	المنطقة	العربية

في هذا العدد من نشرة التنمية االجتماعية استعراض لالتفاق العالمي من أجل الهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية: تاريخ اعتماده ومبادئه وأهدافه وأهميته بالنسبة للمنطقة 

العربية. ويقدم لمحة عامة عن عملية المتابعة واالستعراض المتصلة باالتفاق.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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The Case for a Solidarity Wealth Tax 

 

عدم	المساواة	في	الثروة	وتكلفة	فجوة	الفقر	في	البلدان	العربية:	
المسوغات	لضريبة	الثروة	التضامنية

في ما تشهده المنطقة العربية من ارتفاع في معدالت الفقر وترّكز للثروة دعوٌة ملّحة إلى 
توطيد تقاسم المسؤولية والتضامن المدني بين القطاع العام والقطاع الخاص والدولة 

النتشال الفئات المتضررة من براثن الفقر. والمسوغات قوية لصالح فرض ضريبة تضامنية 
على الثروة، ألن فرض هذه الضريبة على نحو مستقل عن الحيز المالي العام القائم في 

البلدان العربية سيقطع شوطًا بعيدًا نحو سد فجوة الفقر وتعزيز العدالة المدنية والوحدة.

Trade and Transport Costs
in the Arab Region

Shared Prosperity Dignified Life

تكاليف	التجارة	والنقل	في	المنطقة	العربية

تترتب على ارتفاع تكاليف التجارة في المنطقة العربية عقبات تضعف التكامل التجاري 
على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. تتناول هذه الدراسة تكاليف التجارة في المنطقة على 

مستوى االقتصاد الوطني كما على المستوى القطاعي. وال يزال ارتفاع تكاليف التجارة 
عقبة أمام توسيع مشاركة المنطقة في التجارة الدولية، والتكامل داخل المنطقة.

تقييم التكامل االقتصادي العربي: 
 كيف يمكن للتجارة الزراعية أن تؤثر على تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة من خالل المزيد من التكامل
اإلصدار الثالث

تقييم	التكامل	االقتصادي	العربي:	كيف	يمكن	للتجارة	الزراعية	أن	تؤثر	على	
تحقيق	أهداف	التنمية	المستدامة	من	خالل	المزيد	من	التكامل،	اإلصدار	الثالث

يبحث التقرير في اتجاهات التكامل في المنطقة العربية، ويرّكز على قدرة التكامل الزراعي 
على حفز النمو وسوق العمل والرفاه، حتى في أوقات األزمات. ويطرح هذا اإلصدار الثالث 
من التقرير أن التكامل االقتصادي هدف قابل للتحقيق وضرورة الزمة للمنطقة العربية في 

مسيرتها نحو السالم والرخاء المشترك. 

البطالة

وقائع وآفاق
في المنطقة العر�ية

النفط النفط

وقائع وآفاق في المنطقة العربية
2020-2019 مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية 

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

وقائع	وآفاق	في	المنطقة	العربية:	مسح	التطورات	االقتصادية	واالجتماعية	
2020-2019

وقعت صدمة جائحة كوفيد- 19 في جو من التباطؤ االقتصادي العالمي. ومع المخاوف 
من اتخاذ تدابير حمائية، تأثرت التجارة الدولية، ومعها سالسل التوريد والطلب العالمي 
وأنشطة التصنيع، وال سيما في الصين وأفريقيا والشرق األوسط. وقد تسببت الجائحة 

بعمليات إغالق واسعة النطاق، أوقعت ضغطًا كبيرًا على االقتصاد العالمي، الذي يتوقع له 
أن ينكمش بنسبة 3.2 في المائة على األقل في عام 2020.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2019-2020
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

سوريا

سوريا:	بعد	ثماني	سنوات	من	الحرب

أسفر النزاع الذي نشب منذ ما يناهز عقدًا من الزمن عن تحّول جذري في جميع نواحي 
المجتمع السوري. والغرض من هذا التقرير هو تتّبع هذه التحوالت على المستوى 

االجتماعي واالقتصادي وعلى مستوى الحوكمة. وهو يوفر إطارًا للمضي قدمًا، ويقترح 
المبادئ واألولويات والخطوات العملية الالزمة لتحقيق التعافي االقتصادي وبناء السالم 

على نحو شامل ومستدام.

إطار اإلسكوا لإلعاقة
115 مؤشرًا لسد الفجوة بين السياسات 

واإلحصاءات

إطار	اإلسكوا	لإلعاقة:	115	مؤشرًا	لسد	الفجوة	بين	السياسات	واإلحصاءات

 يمثل اإلطار ومؤشراته الـ 115 خطوة رئيسية لسد الفجوة بين السياسات واإلحصاءات. 
وسييّسر اإلبالغ عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة بالعالقة مع األهداف اإلنمائية الحاسمة 

التي تغطي قضايا اإلعاقة.

2012

2013

2014

2015

2016

2019
2018

 مماثالت القوة الشرائية والحجم الحقيقي 
القتصادات البلدان العربية 

 تقرير إقليمي شامل يغطي نتائج مماثالت القوة 
الشرائية للسنوات 2011 إلى 2019

مماثالت	القوة	الشرائية	والحجم	الحقيقي	القتصادات	البلدان	العربية

أنشأت اإلسكوا سلسلة إصدارات عن مماثالت القوة الشرائية على الصعيد اإلقليمي، 
تغطي الفترة بين عامي 2011 و2019. وتستخدم مماثالت القوة الشرائية لرصد التقدم 

لعدة مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة 1 و2 و3 و4 و7 و8 و9 و10.

المجتمع العربي
االتجاهات الديمغرافية واالجتماعية

إصدار رقم 14

المجتمع	العربي:	االتجاهات	الديمغرافية	واالجتماعية،	إصدار	رقم	14

اإلصدار رقم 14 هو األحدث في سلسلة من الملخصات التي تصدر كل سنتين، وتستعرض 
وصفًا عامًا للمجتمع العربي، مع تركيز على الديناميات السكانية، وتركيبة األسرة المعيشية 

وتكوين العائلة، وظروف اإلسكان، والصحة، والتعليم، والعمل، والفقر، وانعدام المساواة، 
والثقافة، والمشاركة االجتماعية.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-115-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-115-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-14
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-14
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Intellectual Property for Fostering Innovation 
in the Arab Region

الملكية	الفكرية	لتعزيز	االبتكار	في	المنطقة	العربية

التقرير هو مراجعة مكتبية لقوانين الملكية الفكرية والممارسات المتصلة بها في بعض 
البلدان العربية. ويستكشف الصلة بين الملكية الفكرية واالبتكار والقدرة التنافسية 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن الدراسة مقترحات لحل معضلة االختيار بين 
التطبيق القوي للحماية الفكرية الذي يصون حقوق المبتكرين، والتطبيق الضعيف الذي 

يضمن االنفتاح.

الجوانب القانونية للحكومة المفتوحة
والبيانات المفتوحة

المفتوحة البيانات   . المعلومات  إلى  الوصول  حق   . المفتوحة  الحكومة   . تشريعات   . قوانين 

الجوانب	القانونية	للحكومة	المفتوحة	والبيانات	المفتوحة

تستقصي هذه الدراسة القوانين المؤثرة على تعزيز الحكومة المفتوحة، وال سيما الحق 
في الحصول على المعلومات، والقوانين التي تؤثر على المساءلة، مثل تلك المتعلقة 
بالنزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات. كما توفر الدراسة إطارين 

تشريعيين، أحدهما بشأن البيانات المفتوحة واآلخر عن مشاركة المواطنين.

 تقييم جهو��ة ال�يانات الضخمة
  يدليل وطن

تقییم	جهوزية	البيانات	الضخمة:	دلیل	وطني

كثيرة هي فوائد استخدام البيانات الضخمة في عصر وفرة المعلومات واألجهزة المتصلة 
في تعزيز الكفاءة واإلنتاجية وتوفير المعرفة في الوقت المناسب التخاذ قرارات فّعالة. 

ولكن نتائج مشاريع البيانات الضخمة ستكون سلبية ما لم يصحبها إعداٌد كاٍف. يهدف هذا 
الدليل إلى تعميم تكنولوجيا البيانات الضخمة ولكن بعد تكييفها مع السياقات المحلية 

لمختلف البلدان العربية.

التقرير العربي للتنمية المســتدامة 
2020

التقرير	العربي	للتنمية	المستدامة	2020

بعد مرور خمس سنوات على إطالق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يتضمن 
هذا التقرير تذكيرًا بضرورة المواءمة بين منطلق التنفيذ وأفق التحقيق إذا ما كان للتغيير 

أن يكون تحويليًا بكامل معنى الكلمة. وهذه المواءمة بين السياسات العامة وغيرها من 
التدخالت، وبين اإلطار الشامل الذي تطرحه خطة عام 2030 هي فقط ما سيمهد طريق 

الوصول إلى أهداف الخطة، على صعيد المنطقة والعالم. وفي هذا التقرير أيضًا رواية 
لمدى قرب المنطقة العربية أو بعدها عن تحقيق هذه المواءمة.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D8%AC%DA%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/altqryr-alrby-lltnmyt-almstdamt-lam-2020
https://www.unescwa.org/ar/publications/altqryr-alrby-lltnmyt-almstdamt-lam-2020
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التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ 
إعالن ومنھاج عمل بیجین بعد خمسة وعشرین عامًا

التقرير	العربي	الشامل	حول	التقدم	المحرز	في	تنفيذ	إعالن	ومنهاج	عمل	
بيجين	بعد	خمسة	وعشرين	عامًا

تقدم الوثيقة ملخصًا للتقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج 
عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عامًا، والذي يستعرض إنجازات الدول العربية في الوفاء 
بالتزاماتها بموجب إعالن ومنهاج عمل بيجين، ويحلل التحديات التي تواجه المنطقة في 

هذا الصدد.

مالجئ النساء الناجيات من العنف
 توافرها وإمكانية الوصول إليها

في المنطقة العربية

مالجئ	النساء	الناجيات	من	العنف:	توافرها	وإمكانية	الوصول	إليها	في	
المنطقة	العربية

تقدم هذه الدراسة لمحة عن خدمات اإليواء للنساء ضحايا العنف في المنطقة العربية. 
وهي تستند إلى مراجعة مكتبية وإلى ردود بلدان المنطقة على استبيان ُصّمم لجمع 

البيانات والمعلومات عن توفر خدمات اإليواء وإمكانية الوصول إليها وسائر الخدمات 
المقدمة في هذا اإلطار في المنطقة العربية.

موجز السياسات 2030
استخدام َنهج المساواة بين الجنسين إزاء العدالة

االنتقالية في المنطقة العربية: 
الدور المحتمل لآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

استخدام	َنهج	المساواة	بين	الجنسين	إزاء	العدالة	االنتقالية	في	المنطقة	
العربية:	الدور	المحتمل	لآلليات	الوطنية	المعنية	بالمرأة

يقدم موجز السياسات هذا مفهوم العدالة االنتقالية وأهم ما لها من آليات قد تؤثر على 
إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع أو االنتقال السياسي. ويحاجج بأن جهود 

العدالة االنتقالية وإعادة اإلعمار يجب أن تشمل شواغل قضايا المساواة بين الجنسين كما 
تشملها جهود مشاركة المرأة.

Conception

Birth

Childhood Adolescence Adulthood Old Age

Inputs

Outputs

Inputs

Outputs

Inputs

Outputs

Inputs

Outputs

Challenges for Development in Current Conflict Settings

The Impact of Conflict on Child Marriage 
and Adolescent Fertility

تحديات	التنمية	في	ظروف	النزاع:	األثر	على	زواج	األطفال	وخصوبة	المراهقات

يبحث هذا التقرير في الشدائد المتفاقمة التي تعاني منها النساء والفتيات في البلدان 
ًا هنَّ األكثر تضررًا من  العربية المتأثرة بالصراعات، مشيرًا إلى أن الفتيات األصغر سنَّ
تزايد اإلحساس بعدم األمان وتعرضهن للعنف في مجتمعاتهن المحلية، بما في ذلك 

زواج األطفال.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-2030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-2030-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8E%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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االتجاهات السائدة أثناء النزاعات وتداعياتها، العدد 6
 كيفية وضع إطار لتقييم المخاطر

في المنطقة العربية

االتجاهات	السائدة	أثناء	النزاعات	وتداعياتها،	العدد	6:	كيفية	وضع	إطار	
لتقييم	المخاطر	في	المنطقة	العربية

يقترح هذا المنشور منهجية لفهم مخاطر النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم 
االستقرار السياسي في المنطقة العربية واإلبالغ عنها؛ ومصادر تلك المخاطر ومحّركاتها 
وتفاعالتها؛ واتجاهاتها المستقبلية المحتملة. ويرمي اإلطار إلى مساعدة الدول األعضاء 

على تخصيص الموارد بشكل فّعال، واتخاذ خطوات للوقاية والتخفيف من اآلثار السلبية 
المحتملة، وإيالء األولوية لألشخاص واألصول األكثر تعرضًا للخطر.

النموذج األولي إلطار عربي مشترك
 لكفاءات الكوادر العلیا في القطاع العام 

 من منظور السیاسات العامة 
وخطة التنمیة المستدامة 2030

ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

النموذج	األولي	إلطار	عربي	مشترك	لكفاءات	الكوادر	العليا	في	القطاع	
العام	من	منظور	السياسات	العامة	وخطة	التنمية	المستدامة	2030

الدول العربية ملتزمة بتعزيز فعالية مؤسساتها العامة. وهي تخصص الموارد لرفع جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها. ولدعم هذه الجهود، أطلقت اإلسكوا إطارًا 

لكفاءات الكوادر العليا من موظفي الخدمة المدنية، وقد وضعته مجموعة من الخبراء في 
إدارة الموارد البشرية وغيرها من التخصصات العاملين في مختلف كيانات القطاع العام 

في المنطقة العربية.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-6-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
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