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  ٢٠٠٦التقرير السنوي 
  

  تصدير
 

تقريرھا السنوي الذي ) اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  كما ھي العادة، تصدر اللجنة  
 ٢٠٠٦وقد كان عام .  تستعرض فيه ما حققته من إنجازات وما شھدته من تطورات خالل العام المنصرم

 . يوليو/عاماً غير عادي للبنان، البلد المضيف لإلسكوا، جراء الحرب اإلسرائيلية على لبنان في شھر تموز
اإلسكوا، بحكم تأثرھا بأوضاع الدولة المضيفة والمنطقة، أن يعكس ھذا التقرير تأثير ھذه الحرب التي  ورأت

  . كان لھا تداعيات سلبية ضخمة على مختلف الصعد االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية واإلنسانية
  

اإلسكوا تشير إليه مبكراً،  ، ما كانت٢٠٠٦فقد أكدت الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف عام   
من أن المنطقة ما زالت معرضة للحروب واالضطرابات األمنية والسياسية، ما يدعو إلى معالجة مختلفة 

وقد كان إنشاء وحدة القضايا  ". التنمية في ظل الصراعات وعدم االستقرار"لقضايا التنمية تنطلق من مفھوم 
  ، كما لو أنه استعداد منھا لمواجھة ھذه الحروب ٢٠٠٦ام الطارئة والنزاعات في اإلسكوا في مطلع ع

ولھذا، حصل انخراط اإلسكوا بشكل سريع في الجھود التي بذلت  . وما يماثلھا من صراعات في المنطقة
للتخفيف من تداعيات الحرب وإعادة اإلعمار والنھوض، بالرغم من اضطرارھا إلى إجالء معظم موظفيھا 

وفي ھذا المجال، ال بد من توجيه تحية تقدير  . لحرب ولمدة زادت عن الشھرينإلى خارج لبنان خالل ا
  خاصة إلى كافة العاملين في اإلسكوا الذين نجحوا في تجاوز االنقطاع عن العمل الذي تسببت به الحرب، 

ألمم وما سبقھا وما تالھا من عدم استقرار أمني وسياسي في لبنان، وخصوصاً في المحيط المباشر لمبنى ا
فقد استمرت اإلسكوا في العمل رغم تلك الظروف إلنجاز برنامج العمل المقرر، وكذلك  . المتحدة في بيروت

وبقي تأثير الحرب محدوداً  . لتنفيذ كل األنشطة اإلضافية التي فرضتھا الحرب وجھود إعادة اإلعمار والبناء
الذي دعت إليه اإلسكوا " وعدم االستقرار التنمية في ظل الصراعات"على إنجازات اإلسكوا، بفضل مفھوم 

  .مبكراً وعملت على ممارسته في أنشطتھا وأعمالھا وھيأت العاملين فيھا لقبوله والتصرف بمضمونه
  

ورغم تداعيات الحرب التي اضطرت اإلسكوا إلى االبتعاد عن لبنان لفترة قصيرة، كان ھنالك   
ھا بأسرع ما يمكن وفي مقرھا نفسه في وسط بيروت، إصرار على ضرورة عودة اإلسكوا إلى ممارسة عمل
وباإلضافة إلى ذلك، ومنذ اندالع الحرب العدوانية التي   .بالرغم من التوترات األمنية والسياسية المحيطة به

  . شنتھا إسرائيل على لبنان، ساھمت اإلسكوا، وال تزال، في عملية إعادة اإلعمار والنھوض في لبنان
  

لدائم ھو بيروت، حيث احتضنت دولة لبنان فكرة إنشاء اإلسكوا وإقامتھا منذ عام فمقر اإلسكوا ا  
وھذا ما يدفع اإلسكوا إلى بذل كل جھد ممكن لمساعدة لبنان العزيز في مواجھة التحديات الجسام  . ١٩٧٣

وقد  . ان الوطنمن حجم الدمار الھائل الذي لحق بلبنان الشعب ولبن مإلعادة اإلعمار وإعادة االستقرار، بالرغ
  :شملت جھود اإلسكوا في ھذا اإلطار العديد من المحاور والقضايا التي سيتم عرضھا في ھذا التقرير، ومنھا

  
المساھمة في بلورة رؤية وطنية شاملة تربط عملية إعادة اإلعمار بعملية النھوض الوطني  -أوالً  

لك بالتشاور مع مختلف األطراف والمؤسسات اللبنانية وبالتنمية المتوازنة الشاملة المستدامة طويلة األمد، وذ
   . ذات العالقة، بحيث تأخذ ھذه الرؤية بعين االعتبار واقع المجتمع اللبناني ومختلف اإلشكاالت التي يواجھھا

  



 

العمل، ضمن إمكاناتھا، على تأكيد دور المجتمع الدولي في حماية لبنان من تكرار الحرب وفي  -ثانياً  
  .في عملية إعادة اإلعمار والنھوض الوطنيالمساھمة 

  
وانطالقاً من دورھا المركزي في التعاون العربي والتكامل اإلقليمي، ركزت اإلسكوا جھودھا  -ثالثاً  

  .على تأكيد الشراكات العربية اللبنانية في مختلف المجاالت وفي مختلف أوجه العمل التنموي
  

يذ عدد من المبادرات التي جرى عرضھا الحقاً في ھذا وقامت اإلسكوا إلى تاريخه بإعداد وتنف  
  : التقرير، أھمھا

  
أعدت اإلسكوا مشروع صندوق لدعم المؤسسات الصغرى، يشمل المساعدات المالية واالستشارات   - ١

الفنية واإلدارية واإلقراض الصغير قصير األمد، وذلك بالتعاون مع الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
 .الزراعي

  
تعمل اإلسكوا، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، على إقامة صندوق تعاضد خاص لتمكين   - ٢

المؤسسات اإلنتاجية الصغيرة في لبنان، واألكثر تضرراً من الحرب بشكل خاص، وإعطائھا ما يلزم الستعادة 
 .نشاطھا االقتصادي، بما في ذلك بناء قدراتھا الفنية واإلدارية

  
سكوا إلى إعادة العمل في مشاريعھا الخاصة بجنوب لبنان وتوسيعھا، بعدما تضررت ھي تسعى اإل  - ٣

 .أيضاً من الحرب
  
للتدريب على تكنولوجيا  )E-caravan(الجوالة  تعمل اإلسكوا على إعادة تأھيل العربة اإللكترونية  - ٤

 .المعلومات، بالتعاون مع مؤسسة سرادار
 

المبادرات العربية الفاعلة لتتبنى صندوق التعاضد المذكور  إننا نأمل بشكل خاص في أن تكتمل  
أعاله، بحيث يتحمل ديون المؤسسات اللبنانية الصغيرة والصغرى في قطاعات التجارة والخدمات واإلنتاج، 
ويقدم مساعدته فنياً وإدارياً لمواجھة تداعيات الحرب المدمرة وما نتج عنھا من ظروف اقتصادية صعبة، 

  .مجددا والمساھمة في إنعاش االقتصاد اللبناني المنكوبواالنطالق 
  

، يعكس ھذا التقرير رؤية اإلسكوا إلعادة اإلعمار ودور المجتمع الدولي، والدور العربي فيھا وختاماً  
ودور اإلسكوا بالذات في ھذا البلد الشامخ الذي يحتضن اإلسكوا والعديد من المنظمات العربية والدولية 

يعكس كيف نجحت اإلسكوا بجھود العاملين فيھا والتزامھم، في تجاوز تداعيات الحرب وإنجاز  كما  .األخرى
  .كل البرنامج المقرر إلى جانب القيام بما يمكن للمساھمة في جھود إعادة اإلعمار والنھوض بلبنان

  
  مرفت تالوي     

  وكيل األمين العام   
  األمين التنفيذي لإلسكوا
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  الھيئة االستشارية  -ألف  
  اللجان الحكومية الدولية  -باء  
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  ٢٠٠٦ العربية،    
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  تقرير عن أوضاع الشعب الفلسطيني  -دال  
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  مميزة إنمائيةمواضيع   -الفصل الرابع
  

  إنشاء وحدة القضايا الطارئة والنزاعات  - ألف  
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  مقدمة
  

يستعرض ھذا التقرير أھم التطورات التي شھدتھا اإلسكوا وأھم اإلنجازات التي حققتھا في عام   
مدمرة على لبنان واضطرار اإلسكوا إلى إجالء موظفيھا إلى خارج لبنان  شھد حرباً عدوانية، الذي ٢٠٠٦

أمنية خطيرة، دفعت و وقد كان للحرب تداعيات سياسية . لحوالي شھرين قبل أن تعاود نشاطھا بالكامل
الذي يشھد  وسط بيروتفي سواء في محيط مقرھا  إضافية، باإلسكوا إلى اتخاذ خطوات أمنية احترازية

في تأمين الخدمات  اإلسكوااستمرت  ،ومع ذلك.  في طريقة عمل موظفيھا ودوامھم و، أياً دقيقاًوضعاً أمن
بفعالية للدول األعضاء، وتمكّنت من إنجاز برنامج العمل المقرر، وحققت العديد من اإلنجازات األخرى التي 

  .في لبنان، وبشكل خاص جھود إعادة اإلعمار ساھمت في مؤازرة جھود التنمية في المنطقة
  

 شھر في بيروتوالعشرين في  انعقاد دورتھا الرابعة ٢٠٠٦وكان أبرز ما شھدته اإلسكوا في عام   
، بينما السنوي ھذه الدورة موضوع الفصل األول من ھذا التقرير تبقىمايو، ولذلك كان من الطبيعي أن /أيار

واالستشارية التي عقدت في عام خصص الفصل الثاني الستعراض االجتماعات الحكومية وشبه الحكومية 
٢٠٠٦.  

  
ھذا الشاملة، خُص�ص الفصل الثالث من  التنمويةوللتذكير بأن اإلسكوا تصدر سلسلة من المطبوعات   

التقرير الستعراض المطبوعات الرئيسية، وتلخيص أبرز محتوياتھا التي تتناول أھم التطورات واإلنجازات 
  .في المنطقة بمختلف أبعادھا االقتصادية واالجتماعية التنمية المستدامة حققتھا أنشطةالتي 

  
، ٢٠٠٦وخُصص الفصل الرابع الستعراض أھم المواضيع اإلنمائية التي مي�زت عمل اإلسكوا لعام   
، التي تعكس إيمان اإلسكوا واألمم المتحدة بأن وحدة القضايا الطارئة والنزاعاتبشكل خاص إنشاء ومنھا 

وتساھم ھذه   .لطريق األمثل للتخفيف من أسباب النزاعات وبالتالي الحد من آثارھاالتنمية المستدامة ھي ا
، بما فيھا العراق بالرغم من صعوبة الوضع في جھود إعادة التأھيل واإلعمار في مناطق النزاعات الوحدة

  .األمني فيه
  

تنفيذ إطار في إلسكوا في اب الفنية ع�الشُالتي حققتھا إلنجازات لوخُص�ص الفصالن الخامس والسادس   
برنامج العمل المقرر، بما في ذلك الخدمات االستشارية التي قدمتھا اإلسكوا للدول األعضاء والخدمات 

  .اإلدارية العامة
  

وكان ھذا النشاط الفتاً في .  وخُصص الفصل السابع الستعراض نشاط اإلسكوا في المجال اإلعالمي  
السيدة مرفت تالوي، األمين التنفيذي لإلسكوا ووكيل األمين واصلت ي تعدد المھام التى لإنظراً  ٢٠٠٦عام 

بالرغم من الحرب على لبنان، وظروف اإلجالء االضطراري من بيروت،  ، القيام بھاالعام لألمم المتحدة
أكثر فأكثر، عمل اإلسكوا ودورھا  ة بالتاليسكر�مفي جھد تجاوز حدود ما تتطلبه مھامھا العادية،  وذلك
  .لما بذلته من جھد في تلك الفترة نالت األمين التنفيذي أكثر من تكريمقد و  .في المنطقة ارھيثأتو
  

أن يقد�م تقرير ھذا العام صورة وافية عن عمل اإلسكوا وإنجازاتھا في المجاالت المتنوعة في ونأمل   
إلى مؤازرة البلدان  التي تھم البلدان األعضاء ويشملھا برنامج عملھا المتعدد التخصصات الذي يھدف

  .إلى تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج ذات البعد اإلنمائي سعيھافي األعضاء 
  



 

  ون للجنة االقتصادية واالجتماعيةالدورة الرابعة والعشر  -الفصل األول
  لغربي آسيا

  
ة في في بيت األمم المتحد ٢٠٠٦مايو /سكوا في أيار رة الوزارية الرابعة والعشرون لإلعقدت الدو  

وقد شارك فيھا وفود وزارية رفيعة .  نبيه بري جلس النواب اللبناني السيدبيروت، تحت رعاية دولة رئيس م
رئيس الدورة، وزير االقتصاد  معالي السيد خالد بن محمد القصيبي،(اإلسكوا الدول األعضاء في  تمثل

ي، وزير التضامن االجتماعي في والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ومعالي السيد علي المصيلح
 منظماتوممثلون عن ) جمھورية مصر العربية، ومعالي السيد سمير أبو عيشة، وزير التخطيط في فلسطين

اإلسكوا، باإلضافة إلى ممثلين ليست أعضاء في  في األمم المتحدة ، وعن دول أعضاءاألمم المتحدة وھيئات
  .ةمنظمات حكومية وغير حكومية وھيئات مانحعن 

  
في المرحلة األولى من أعمال الدورة، نظر كبار المسؤولين في تقرير األمين التنفيذي عن عمل   

بما في ذلك  قضايا اإلدارة العليا،كما تداولوا في  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤اللجنة خالل فترة السنتين الماضيتين 
التعديالت و ،إلسكوالة اآللية الحكوميمن خالل النظر في البرنامج اإلحصائي وفي  ترشيد عمل اللجنة

اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين ، ومشروع ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين 
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

  
وافتتح رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد نبيه بري، الشق الوزاري من أعمال الدورة بكلمة شكر   

جنوب  ئه، وباألخصوإنما هللبنان وعلى اھتمامھا بإعادة إعمار مواقفھا المساندةفيھا األمين التنفيذي على 
  .ل جائزة األمم المتحدة لإلعمارترشيح لبنان لنيل جھودھا الداعمة علىأثنى و ،لبنان

  
وركزت االجتماعات الوزارية على قضايا السياسة العامة في منطقة اإلسكوا، حيث عقدت ثالث   

 ومواجھة مشاكل بطالة الشباب،ي المنطقة وأثرھا على عمل اإلسكوا، التحديات الجديدة ف: حلقات حوار، ھي
  .منطقةالوتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في 

  
وفي حلقة الحوار حول التحديات الجديدة في المنطقة وسبل مواجھتھا، استند النقاش إلى التوصيات   

 . ٢٠١٠في خدمة دول المنطقة حتى عام  الواردة في تقرير اجتماع خبراء رفيع المستوى حول دور اإلسكوا
وجرى التأكيد على ضرورة تھيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس األموال من خالل توفير االستقرار السياسي 
واالقتصادي والبنى األساسية الضرورية، واعتماد القوانين التي تحمي االستثمار، وإجراء دراسات حول 

أن دور  مع التأكيد أيضاً ،بلد ومتطلبات تحسين البيئة االستثماريةمجاالت االستثمار الممكنة في كل 
وشدد  . البيئة المشجعة لرجال األعمال الذين يقومون باستقطاب االستثمار تھيئةالحكومات يتمثل في 

االجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص في والسياسات المشاركون على أھمية الدعم السياسي لالستراتيجيات 
، وإلى تجنب واالجتماعية كما دعوا اإلسكوا إلى إنشاء مرصد لقياس المؤشرات االقتصادية . صياغتھا

تبعاً لنظمھا  المشاكل بين الدول العربية تباينى لإالتعميم في االستنتاجات والحلول المقترحة في التقارير نظراً 
كامل االقتصادي العربي ووضع اعتماد خطة لتفعيل التالحوار بوأوصت حلقة   .االقتصادية واالجتماعية

  .آليات العمل الالزمة لھذا الغرض
  

يلقي الضوء على ظاھرة البطالة في  "تشغيل الشباب العربي"وناقشت طاولة مستديرة تقريراً بعنوان   
وأشار التقرير إلى أن انعكاسات مشكلة البطالة تختلف من اقتصاد عربي  . البلدان العربية وسبل مواجھتھا



 

ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي تكمن المشكلة في عدم مواءمة نوعية خريجي النظام التعليمي   .إلى آخر
المشكلة تكمن  وفي البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً  .والتدريبي مع احتياجات القطاعين الخاص والعام

المشكلة في تكمن لبلدان نمواً وفي أقل ا  .في عدم قدرة االقتصاد على توليد العدد الكافي من فرص العمل
 وقد أشار المشاركون أثناء المناقشة إلى . عدم وجود سوق عمل منظمة وعدم مالءمة نظام التعليم والتدريب

ودعوا إلى اتخاذ إجراءات   .وأسبابھا بين البلدان العربيةالبطالة فروقاً في طرق معالجة مشكلة  أن ھناك
بتوجيه برامج التدريب  ىى التطوير التكنولوجي، وإنشاء مؤسسات تعنوسياسات لتحفيز مؤسسات األعمال عل

المھني، وتأسيس صناعات إنتاجية تعتمد على كثافة اليد العاملة، لما لذلك من أثر في تحسين المواءمة بين 
  . مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

  
اإلسكوا، استعرضت األمانة التنفيذية  ةمنطقوفي حلقة حوار حول تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في   

تقييماً للتقد�م المحرز في منطقة اإلسكوا، ومقارنة بين بلدان المنطقة العربية وكذلك بين المنطقة العربية 
وأثناء المناقشة أشار المشاركون إلى الترابط بين الفقر والبطالة ومشاكل الشباب واألھداف  . ومناطق أخرى

النمو، وتتطلب رؤية متكاملة للتنمية الشاملة تحظى ضعف معدالت وجميعھا ناتجة عن اإلنمائية لأللفية، 
وأشاروا إلى أن تحسين مؤشرات األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة واالنتقال بھا   .بالدعم السياسي الالزم

الذراع باعتبارھا  ،كواودعا المشاركون اإلس . إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يستلزم وضع إطار تفصيلي للتنفيذ
إلى تقديم المعونة الفنية لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في البلدان التي  ،ألمم المتحدة في المنطقةاإلقليمي ل

كما أكدوا على أھمية استقاء المعلومات لقياس األھداف اإلنمائية لأللفية من المصادر   .ال تستطيع تحقيقھا
المرأة بإزالة جميع العقبات التي تمنعھا من االرتقاء، وتوفير  أن تمكينورأوا  . ةالرسمية في البلدان المعني

  . ھو عامل رئيسي في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ،التعليم لھا
  

وفي ختام الدورة، دعت الوفود الوزارية إلى إنشاء لجنة فنية تتألف من ممثلين عن نقاط االتصال في   
لمساعدة في طلب التمويل امع مرة كل ستة أشھر لمتابعة تنفيذ برنامج عمل اإلسكوا والبلدان األعضاء وتجت
العمل على تحقيق بالبلدان األعضاء من التوصيات تضمنت مطالبة عدداً  كما اعتمدت . للمشاريع المقترحة

ططھا ، كجزء ال يتجزأ من خ٢٠٠٥األھداف والغايات المعتمدة في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
  . واستراتيجياتھا الوطنية

  
تبني نھج بالدول األعضاء توصيات إلى الدورة  صدرت عنوعلى صعيد التنمية االجتماعية،   

تنظيم منتدى عربي للسياسات االجتماعية بھدف تعزيز االھتمام ب االسكوا وإلىالسياسات االجتماعية، 
كون البلدان األعضاء على زيادة تمثيل المرأة حث المشارو . بالسياسات االجتماعية المتكاملة والفعالة

  .ومشاركتھا وتمكينھا في جميع مستويات صنع القرار وفي عمليات حل الصراعات وإحالل السالم
  

وفي إطار معالجة آثار النزاع وعدم االستقرار على التنمية االقتصادية واالجتماعية، طالبت الدورة   
، وحثت والدولي اإلقليميعلى الصعيدين واالستقرار واألمن ق السلم أن تكثف جھودھا لتحقيبالدول األعضاء 

االقتصادية وف مساعيھا لتعزيز قدرة البلدان األعضاء على تقييم التحديات االجتماعية يتكث علىاإلسكوا 
 .والسياسية التي يشكلھا النزاع وعدم االستقرار، والتنبؤ بھا واالستجابة لھا

  
ممثلة باألمين التنفيذي السيدة مرفت تالوي، ومنظمة  سكوا،اإلة تفاھم بين توقيع مذكر وشھدت الدورة  

تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم  إلىالمرأة العربية، ممثلة بمديرھا العام السيدة ودودة بدران، تھدف 
  .ة وذلك لالرتقاء بالمرأة العربيةالدورات التدريبي



 

البرنامج  احتفال فني لنجوم: الفتة ھيثقافية  فعالياتث ثالالوزارية  على ھامش الدورةوقد أقيمت   
 ،ميركيةاأل من الجامعة اللبنانية شابةومعرض لوحات فنية لمواھب لبنانية  ،"٢٠٠٦ أكاديميستار " التلفزيوني
  .سكواإلل مطبوعاتومعرض 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  جان أخرىالھيئة االستشارية واللجان الحكومية الدولية ول  -الفصل الثاني
  

  الھيئة االستشارية  -ألف
  

ضمن إطار زيادة التعاون وتبادل اآلراء حول المواضيع   
واألولويات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية، تعقد اإلسكوا اجتماعات دورية 
للھيئة االستشارية المكونة من سفراء الدول األعضاء المعتمدين في البلد 

قدت اإلسكوا اجتماعين للھيئة ع ٢٠٠٦وخالل عام  . المضيف، لبنان
  .سبتمبر/فبراير والثاني في أيلول/االستشارية، األول في شباط

  
فبراير ناقش السادة السفراء التحضيرات /وفي اجتماع شباط  

، حيث تطرقوا إلى أھم المواضيع التي )٢٠٠٦مايو /يارأ(سكوا الجارية للدورة الوزارية الرابعة والعشرين لإل
الة الشباب في العالم العربي وسبل التغلب عليھا، والتحديات الدولية واإلقليمية وانعكاساتھا سوف تعالجھا كبط

باإلضافة إلى ذلك، و . سكوا في المنطقة، والتقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةعلى دور اإل
أعدت وثيقة تحدد اإلطار العام سكوا قد وكانت اإل . سكوا للتكنولوجياتناول الحضور موضوع إقامة مركز اإل

كما ناقشوا إنشاء آلية إقليمية  . لھذا المركز وأھدافه ومجاالت عمله باإلضافة إلى إطاره التنظيمي والتمويلي
الشروط المرجعية  وضعتكانت اإلسكوا قد و  .بناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية المشتركةل

كما قامت بإعداد المسودة األولى للدراسة ومراجعتھا  ،لية اإلقليميةلدراسة مبدئية حول جدوى إنشاء اآل
  .  وإدخال التعديالت عليھا

  
ونوھت األمين  . سبتمبر اجتمعت الھيئة االستشارية ألول مرة بعد الحرب على لبنان/وفي أيلول  

لت في المواقف السياسية التنفيذي بالجھود التي بذلتھا الدول العربية لمساندة لبنان خالل الحرب، والتي تج
  .  الداعمة والمساعدات العينية والمالية واإلنسانية

  
وجرى في ھذا االجتماع عرض اإلجراءات التي اتخذتھا اإلسكوا خالل الحرب من أجل متابعة   
تضمن  اًقدمت األمين التنفيذي عرضاً مرئيوإلطالع المشاركين على أبرز إنجازات اإلسكوا، .  أنشطتھا
المدرجة في برنامج العمل والتي نفذتھا األمانة التنفيذية في الفترة األخيرة، بما في ذلك األنشطة التي  األنشطة

  .نفذت في فترة الحرب على لبنان
  

وقد ناقش السادة السفراء ما يھم البلدان العربية من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية   
، علماً بأن جامعة الدول العربية كانت تنوي طرح قضية ٢٠٠٦بر سبتم/أيلول ١٢العامة التي افتتحت في 

الشرق األوسط على الجمعية العامة في محاولة للتوصل إلى تھدئة األوضاع في المنطقة وإيجاد حل عادل 
  . ودائم لھذه القضية

  
لالحتالل  كما أشارت األمين التنفيذي إلى أن تقرير اإلسكوا عن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية  

اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيھا القدس وللسكان 
أنه نتيجة  ٢٠٠٦ويورد التقرير لعام   .العرب في الجوالن السوري المحتل يعرض عادة على الجمعية العامة

لسطين واالحتجاز التعسفي وھدم المنازل وسياسة للعمليات العسكرية التي واصلھا الجيش اإلسرائيلي في ف



 

 ٢٣ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، كما سجلت البطالة معدل  ٣٥اإلغالق، أصبح ھناك 
  .في المائة ٦٢لمائة والفقر معدل في ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  اللجان الحكومية الدولية  -باء
  

  اللجنة اإلحصائية
  )٢٠٠٦نوفمبر /عة، بيروت، تشرين الثانيالدورة الساب(
  

عقدت الدورة السابعة للجنة اإلحصائية برعاية وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في لبنان، السيد   
وقد شملت القضايا المطروحة على جدول األعمال األھداف اإلنمائية لأللفية، والمعرفة  . جان أوغاسبيان

حصائية بھدف صياغة السياسات المرتكزة على األدلة، وقضايا متعلقة اإلحصائية، وتعزيز القدرات اإل
كما بحثت اللجنة اإلحصائية في متابعة تنفيذ توصيات دورتھا .  بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

امج السادسة والتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة اإلحصائية بين الدورتين السادسة والسابعة، ومنھا أنشطة برن
  .  المقارنات الدولية

  
واعتبرت األمين التنفيذي السيدة مرفت تالوي في كلمتھا االفتتاحية أن اإلحصاء والسياسة العامة   

وتعكس  . شريكان قويان ومتالزمان، يعمل األول على قياس ومراقبة ما ينجزه الثاني في عملية التنمية
  .  ق ما تطمح إليه من أھداف وغايات اقتصادية واجتماعيةالمؤشرات اإلحصائية حالة الشعوب في تقدمھا لتحقي

  



 

ثم ألقى معالي الوزير أوغاسبيان كلمة شدد فيھا على أھمية اإلحصاء، معتبراً المعلومات اإلحصائية   
الصحيحة والدقيقة أساساً لعملية التنمية المستدامة في الميادين االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والبيئية 

  . صنع القرار الديمقراطي وفي
  

وفي ختام أعمالھا، صاغت اللجنة اإلحصائية مشروع قرار لتقديمه إلى الدورة الوزارية المقبلة   
ودعا مشروع القرار .  لإلسكوا بشأن تعزيز القدرات اإلحصائية بھدف صنع السياسات المرتكزة على األدلة

.  اإلحصائية الوطنية وحثھا على تبادل الخبرات فيما بينھا البلدان األعضاء إلى تعزيز استقاللية عمل األجھزة
واعتماد القائمة األساسية لمؤشرات  ١٩٩٣كما دعا إلى اإلسراع في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن الشراكة الخاصة بقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات 
كما طلب .  التنمية، وذلك بھدف إعداد السياسات التنموية الوطنية المرتكزة على األدلة واالتصاالت ألغراض

مشروع القرار إلى اإلسكوا تكثيف جھودھا المستمرة في بناء القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء والعمل 
العمل اإلقليمي على توحيد المفاھيم والتعاريف المستخدمة في مجال اإلحصاء، باإلضافة إلى دعم فريق 

  .٢٠١٠لتعدادات السكان والمساكن لدورة 
  

وكان السيد علي بن محبوب بن حسن، مدير عام اإلحصاءات االجتماعية في وزارة االقتصاد   
ألف دوالر أمريكي دعماً لتنفيذ مشروع  ٥٠الوطني في سلطنة ع�مان قد أعلن سابقاً عن تخصيص مبلغ 

  .في منطقة اإلسكوا ٢٠١٠تعدادات السكان والمساكن لدورة 
 

  لجنة النقل
  )٢٠٠٦أبريل /دورة السابعة، بيروت، نيسانال(
  

نظام  كوناتتنفيذ مبعة متابشأن أصدرت لجنة النقل في دورتھا السابعة توصية باعتماد مشروع قرار   
  .والعشرين ھذا القرار في دورتھا الرابعة اإلسكوااعتمدت قد و  .)إتسام(النقل المتكامل في المشرق العربي 

  
النقل المتكامل في  إلى أن المكونات الرئيسية لنظامھذا القرار في وقد أشارت الدول األعضاء   

تتضمن تحسين البنى التحتية وتسھيل تدفق البضائع واألفراد عبر النقاط الحدودية، وكفالة المشرق العربي 
لخطوات ل وأبدت ارتياحھا  .السياساتالنقل اآلمن، وتوفير نظام للمعلومات وإطار منھجي لوضع وتحليل 

نحو تطبيق خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي األعضاء التي اتخذتھا بعض الدول 
-سوريا( ٤٥وم) الساحل الجنوبي للبحر المتوسط-فلسطين-األردن-العراق( ٤٠وخاصة على المحورين م

وخاصة من  ،متخذة نحو تسھيل عبور البضائع عبر الحدود، وكذلك الخطوات ال)اليمن-السعودية- األردن
األمانة التنفيذية  إلىومن بين ما ورد في القرار، الطلب   .خالل تشكيل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة

اتفاق الطرق الدولية في تنفيذ  متابعة التقدم المحرز فيتقارير دورية إلى لجنة النقل عن م دأن تقلإلسكوا 
، الدولية في المشرق العربي يةالحديد السككاتفاق ، و٤٥مو ٤٠األولوية م ويذ ينالمحور، ومشرق العربيال
اللجان الوطنية لتسھيل النقل ، ومذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيو

 .سالمة المرور على الطرق، ووالتجارة
  

فاق الطرق الدولية في المشرق العربي يتم بشكل نموذجي وسريع، وتبين خالل الدورة أن تنفيذ ات  
، أي قبل ثالثة ٢٠٠٦نھاية عام ب تنجز تنفيذهخاصة في المملكة العربية السعودية التي كان من المتوقع أن 

كما بدأت بعض الدول في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت   .عشر عاماً من الموعد المحدد لذلك



 

وتبين كذلك أن ھناك تقدماً  . صة في شبكات السكك الحديدية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي واليمنالناق
ودخلت مذكرة التفاھم بشأن التعاون في  . في بعض الدول في عمل اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة

وطنية لإلعداد لنشاطات أسبوع وتم تشكيل لجان  . ٢٠٠٦سبتمبر /مجال النقل البحري حيز التنفيذ في أيلول
العالمي األول للسالمة على الطرق في كل من الجمھورية العربية السورية، وجمھورية العراق، األمم المتحدة 

  . وسلطنة عمان، والجمھورية اللبنانية
  

  للجنة االستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجيا  -جيم
  )٢٠٠٦مارس /بيروت، آذاراالجتماع الثالث، (

  
، وعرضت خالله سياآمنطقة غربي التكنولوجيا من أجل التنمية في : عقد ھذا االجتماع تحت عنوان  

دراسة الجدوى التمھيدية إلنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا من أجل التنمية، وأقر برنامج عمل شعبة 
طار االستراتيجي المقترح لعملھا للفترة ، واإل٢٠٠٧- ٢٠٠٦تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفترة 

، ٢٠٠٣جنيف (، وأنشطة متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ٢٠٠٩-٢٠٠٨
وخلص االجتماع إلى تقديم مشروعي قرار اعتمدتھما اإلسكوا في .  في منطقة اإلسكوا) ٢٠٠٥وتونس 

ألول بإنشاء مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، والثاني بمتابعة نتائج دورتھا الوزارية الرابعة والعشرين، يتعلّق ا
  .مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في المنطقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  منشورات أساسية  -فصل الثالثال
  

  مجال العولمة والتكامل اإلقليمي االستعراض السنوي للتطورات في  -ألف
  ٢٠٠٦في الدول العربية، 

  
أھم التطورات في أداء الدول العربية في مجال االلتحاق بالعولمة والتكامل  تناول ھذا العدد  

وخالفاً عن األعداد السابقة، لم يقتصر ھذا العدد على الدول األعضاء في  . ٢٠٠٥االقتصادي اإلقليمي لعام 
  .اإلسكوا، بل شمل كافة الدول العربية

  
الذي أحرزته الدول العربية في ارتباطھا وفي مجال العولمة، ورد في ھذا العدد تحليل للتقدم   

باالقتصاد العالمي، عن طريق تحليل مساھمتھا في إجمالي الناتج المحلي العالمي، والتجارة الدولية، 
وقد عكست ھذه   .واالستثمار األجنبي المباشر، وإنتاج النفط والغاز واحتياطات النفط والغاز الطبيعي

ية في االقتصاد العالمي ومدى ارتباطھا بالعجلة االقتصادية اإلنتاجية المؤشرات مدى مساھمة الدول العرب
  .كما تم استعراض أداء الدول العربية في جذب االستثمار األجنبي المباشر . العالمية المتكاملة

  
وتناول ھذا العدد أيضاً التقدم المحرز في المفاوضات الخاصة بالتجارة العالمية، منذ مؤتمر الدوحة   
ؤتمر ھونغ كونغ، إذ عرض من جھة النجاحات التي تحققت، ومن جھة أخرى العقبات التي ال زالت وحتى م

  .تحول دون نجاح االتفاق حول مواضيع أجندة الدوحة
  

وباإلضافة إلى ذلك، ورد في ھذا العدد تحليل للتقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال التكامل   
والتكامل اإلقليميين في مجاالت التجارة، واالستثمارات، والسياحة، اإلقليمي، حيث تم تحليل التعاون 

وقد أضيف ھذا العام مؤشر إقليمي يعكس مدى تكامل الدول .  وتحويالت العاملين فيما بين البلدان العربية
بية وقد بني ھذا المؤشر على تحليل مجموعة من المتغيرات االقتصادية مثل التجارة العر  .العربية اقتصادياً

وتم ترتيب الدول  . البينية، واالستثمارات العربية البينية، والسياحة العربية البينية، وتحويالت العاملين البينية
كما .  العربية من حيث مدى مساھمتھا في التكامل االقتصادي اإلقليمي في ظل تحليل ھذه المتغيرات األربعة

ل العربية في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضمن ھذا العدد تقييماً للتقدم الذي حققته الدو
  .والمعوقات التي تواجھھا

  
وتم التطرق في ھذا االستعراض أيضاً إلى التكامل اإلقليمي القطاعي في مجاالت الطاقة، والمياه،   

مل في المشرق والبيئة، واالتصاالت، والمواصالت، وخاصة مدى التقدم في تنفيذ مكونات النقل المتكا
  .العربي

  
  المرأة العربية في الحياة العامة وصنع القرار  -باء

  
باإلحصاءات لواقع المرأة العربية في الحياة العامة ومواقع صنع  مدعوماً يتضمن ھذا الكتي�ب عرضاً  

ية وھو القرار، وذلك في إطار متابعة التقدم المحرز في تحقيق الھدف الثالث من األھداف اإلنمائية لأللف
ويتكون من سبعة فصول تشمل حق المرأة في االنتخاب، ومشاركة  ". المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"

المرأة في المجالس البرلمانية والوزارية، وانتماءھا إلى األحزاب السياسية، والمرأة في القضاء، والمرأة في 



 

م، وفي المنظمات غير الحكومية والمنظمات المناصب العليا والتعيينات الرسمية، والمرأة في اإلعال
  .االجتماعية

  
وتشير الدراسة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العامة في الدول العربية تبقى أقل من المستوى   

المطلوب، مما يعكس فجوة في الحقوق والحريات بين الجنسين، وأن ھناك صعوبات كثيرة تقو�ض فرص 
د جذور عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة، ووتع  .قع في الحياة العامةوصول المرأة إلى مختلف الموا

والسيطرة األبوية على حقوق المرأة وحرياتھا، إلى تعريف دور المرأة كأم ومنجبة، وإلى التشدد السائد في 
حياة العامة في وتمثل ھذه األمور عقبات ھامة أمام المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في ال . فرض األخالقيات
  .البلدان العربية

  
الذي أدخله البرنامج  (GEM)وتشير الدراسة إلى أن الدول العربية، وفقاً لمقياس تمكين المرأة   

اإلنمائي لألمم المتحدة قبل عشر سنوات، تقع في المراتب الدنيا مقارنة بكل المناطق األخرى في العالم، 
بينما ال تزال المرأة في كل أنحاء العالم تواجه عقبات تعيق إحقاق و.  باستثناء دول أفريقيا جنوب الصحراء

كامل حقوقھا في المجتمع، فإن مقاومة المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية تعتبر من أكبر التحديات، 
وذلك بالرغم من اعتماد بعض الدول العربية إصالحات دستورية في السنوات األخيرة تھدف إلى ضمان 

لكن القوانين التي تضمن المساواة بين الرجل .  ة جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجباتمساوا
وفي الواقع فإن الدول العربية .  والمرأة لن يكون لھا تأثير فاعل إال من خالل آليات واضحة لفرض المساواة

لى المستويات على نحو يتوافق مع أظھرت التزامھا بتقدم المرأة من خالل إنشاء آليات لإلصالح على أع
كما أن معظم البلدان وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  . توصيات خطة عمل بيجين

  .وأصدرت تشريعات جديدة أو عدلت تشريعات قائمة متعلقة بھذه المسألة
  

أن تنسق جھودھا وتتغلب على  االستنتاجات التي تصل إليھا الدراسة أن على المنظمات النسائية منو  
الخالفات فيما بينھا، لتشكل تجمعاً ضاغطاً تجاه الحكومات من أجل صياغة التشريعات التي تفيد المجتمعات 
والتي تشجع الرجل والمرأة على العمل معاً كشريكين متساويين، وأن على الدول العربية أن تعتمد 

وفي .  ج لمستوى محدد لتمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القراراستراتيجيات جذرية من أجل توفير منبر للتروي
  :الختام تحث الدول العربية على اتخاذ عدد من الخطوات أھمھا ما يلي

  
العامة  التأكيد على االلتزام على أعلى المستويات السياسية بزيادة مشاركة المرأة في الحياة •

  والسياسية واتخاذ القرار؛
 

الذي يضمن مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار الوطني، " صصنظام الح"تشجيع اعتماد  •
حزاب السياسية والنقابات وفي المؤسسات العامة، وفي المجالس المحلية والبلدية وفي األ

 المھنية؛
  

االعتراف بمساھمات المرأة وإنجازاتھا في وسائط اإلعالم العربية واعتماد آليات للترويج  •
  .لوسائللمشاركة المرأة في ھذه ا

  
  
  



 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥، اإلسكوامنطقة في مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية   -جيم
  

ھذه المطبوعة السنوية الدوافع المعاصرة للتطورات االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء تحلل   
ريح مع المسح بشكل ص ويتعامل ھذا  .في اإلسكوا، على أساس مجموعة من النظم المناسبة لمنطقتنا

تؤخذ على  ،تحليلية مختلفة نتائج مصادرمن خالل التطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا، 
مجموعة من مبادئ السياسة العامة المسح ويتناول   .أساسھا مقترحات وتوصيات ذات صلة بالسياسات

فرص العمل، وتخدم مصلحة الفقراء، االقتصادية التي صيغت لرسم استراتيجيات إنمائية للمنطقة تتسم بكثافة 
  . وترتكز على حقوق اإلنسان

  
المستوى العالي لنمو ف  .أن المنطقة يمكن أن تستفيد من مساندة العوامل الخارجيةإلى المسح  ويشير  

يسمح كما من ضغوطات التداوالت األجنبية،  اإلسكوايريح معظم الدول األعضاء في  ةالسيولة العالمي
زيادة  أدتعالوة على ذلك، و.  الطلب على االستثماراتفي الداخلي و االستھالكع في نمو سريبحصول 

وبالذات دول  ،في الدول المصدرة للنفط الميزانياتأسعار المواد األولية، بما في ذلك سعر النفط، إلى ارتفاع 
وباألسعار  ،اإلجماليلذلك، شھدت المنطقة معدالت نمو عالية في الناتج المحلي و.  مجلس التعاون الخليجي

  .المناطق األخرى معدل نمومتخطية بذلك  ،الثابتة
  

أن معدالت النمو  كما . ثر على التنمية االقتصاديةؤلكن المنطقة تشھد نزاعات وضغوطات ما زالت ت  
وظواھر  اإلسكوا منطقة معدالت البطالة العالية فيوتتأتى .  فرص العملكافية لزيادة األخيرة لم تكن 

فترة طويلة، وبالتالي فإن األداء االقتصادي ل الذي استمر سوء األداء االقتصادي منمساواة في الدخل الال
  .المسائل الھيكلية لمعالجةمنطقة مؤخراً يعطي فرصة حقيقية ال شھدتهالحسن الذي 

  
عامل ھذا العام على أھداف غير تقليدية تبتعد عن اعتبار استقرار االقتصاد الكلي الالمسح  يركزو  

ويبرز المسح نھج   .األساسي الذي يؤدي إلى تحقيق النمو وتخفيف الفقر كنتيجتين طبيعيتين لھذا االستقرار
تخفيف حدة الفقر كأساس في صنع السياسات االقتصادية الوطنية وفي رسم االستراتيجية اإلنمائية لمنطقة 

إعادة توزيع الموارد في إطار  عو إلىتدبعض االستنتاجات والتوصيات التي إلى المسح  ويصل  .اإلسكوا
وتعتمد السبل المؤدية إلى توليد فرص العمل وتحقيق  مصلحة الفقراءتراعي بحيث  االقتصاديةالسياسات 

نسبة السكان الذين تخفيض التي يقضي أحد أبرز بنودھا بلأللفية النمو في إطار تحقيق األھداف اإلنمائية 
  .٢٠١٥عام  بحلول الفقر إلى النصف يعانون من

  
  تقرير عن أوضاع الشعب الفلسطيني  -دال

  
الذي يحمل  ٢٠٠٦لعام اتقرير ويمكن إيجاز  . لجمعية العامةى الإتقرير سنوي تقدمه اإلسكوا  إنه  
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعيشية للشعب "عنوان 

" ة المحتلة بما فيھا القدس، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتلالفلسطيني في األرض الفلسطيني
  :التاليب
  

ما زال احتالل إسرائيل لألرض الفلسطينية سببا في تفاقم حدة المعاناة االقتصادية واالجتماعية التي   
ليات يواصل الجيش اإلسرائيلي، متذرعا بالحق في الدفاع عن النفس، شن عمو . يكابدھا الفلسطينيون



 

يلجأ في أغلب األحيان إلى االحتجاز التعسفي واالستخدام غير حيث عسكرية في األرض الفلسطينية المحتلة 
  .المتناسب للقوة وھدم المنازل وفرض قيود قاسية على الحركة واتباع سياسات اإلغالق

  
لذين تعيشھما األرض وما زال نظام اإلغالق اإلسرائيلي يشكل سببا رئيسيا للفقر واألزمة اإلنسانية ال  

الفلسطينية المحتلة، ويحد من قدرة الفلسطينيين على الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل 
كما تعوق القيود اإلسرائيلية وصول الخدمات  . ووصولھم إلى األسواق والشبكات االجتماعية والدينية

  .٢٠٠٥ماليين دوالر في عام  ١٠دھا خسائر تفوق وتكبدت األونروا وح  .اإلنسانية إلى األرض المحتلة
  

في المائة، فإن المؤشرات  ٦بنسبة تناھز  ٢٠٠٥ورغم نمو الناتج المحلي الفلسطيني في عام   
في  ٢٣فمعدال البطالة والفقر ما زاال مرتفعين إذ ي�قد�ران بنسبة  . اتجاھات سلبية نم عناالقتصادية ال تزال ت

  .لى التواليفي المائة ع ٦٢المائة و
 

  إلى النفاذ تعزيز: اسكواإللتنمية في منطقة من أجل االعريضة  الحزمة  -ھاء
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجتمع المعرفة العالمي خدمات     

  
 االتصاالت وسيلةفي مجال المعلومات وعريضة الالحزمة تعتبر 

من خالل إذ يمكن ، يةاالقتصادية واالجتماعلتنمية من أجل تحقيق ا فعالة
الجديدة، لمحتوى الرقمي، وتطوير الخدمات ھذه الخدمة التوسع في نشر ا

والتجارة التعلم والصحة التنموية في مجاالت تطبيقات وتعزيز استخدام ال
 فرادجمة تنعكس على األفوائد ولھذه الخدمات .  اإللكترونيةالحكومة و

  .لخاصوالمجتمعات المحلية في القطاعين العام وا
  

-Alcatelوھذه الوثيقة ھي حصيلة جھد مشترك لإلسكوا وشركة   

Lucentإلى بناء وھي تھدف .  ٢٠٠٦ ، امتد على الجزء األكبر من عام
 ةسكوا، كمساھمعريضة في منطقة اإلالالحزمة خدمة نشر لقليمي إطار إ

وتماشياً مع ، القمة العالمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر نحو تنفيذ مقررات 
وتقدم   .سياآفي غربي لبناء مجتمع المعلومات اإلسكوا اإلقليمية ة عمل خط

الدراسة مبادئ توجيھية لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
تحليل ) ١: (وتعتمد في سياقھا نھجاً ثالثي األبعاد يتضمن.  واالتصاالت على المستويين الوطني واإلقليمي

تقييم ) ٢(حالة لبلدان محددة؛  دراسات استناداً إلى  سكوااإلعريضة في منطقة ال الحزمة لخدمةالوضع الراھن 
الحزمة العريضة مع التركيز على العوامل التي ساھمت في انتشار الدولية، المستفادة من الخبرات لدروس ا

عريضة الزمة الحونماذج األعمال التي تسھم في تعزيز استخدام لتكنولوجيات اتقييم ) ٣(؛  في بلدان أخرى
   .االجتماعية فى المنطقةوالتنمية االقتصادية عملية دعم في 

 
  النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية :تقرير السكان والتنمية  -واو

  
يكتسب المتغي�ر السكاني أھمية فاصلة عند اإلعداد لبرامج وخطط التنمية، نظراً إلى االرتباط الوثيق   
و السكاني والنمو االقتصادي واالجتماعي، وفي ضوء التغيرات الھيكيلية المصاحبة للھيكل العمري بين النم
وقد عملت اإلسكوا على تعزيز المعرفة بالتحديات التي تفرضھا ديناميات السكان وأھمية التھيؤ  . للسكان



 

ن من أھم التحديات التي وتعتبر التغيرات الحاصلة في الھيكل العمري للسكا.  والتخطيط لھا بشكل مبكر
يتعين على الدول العربية مواجھتھا، وذلك بالعمل على التخفيف من تداعياتھا السلبية واالستفادة من الفرص 

فالتغير الھيكلي للفئات العمرية المختلفة ينطوي على تبعات إيجابية متمثلة بما يعرف بالنافذة أو .  التي تتيحھا
  .الھبة الديمغرافية

  
تعريف النافذة الديمغرافية بالفترة الزمنية التي تأخذھا عملية التطور الديمغرافي في بلد ما ويرتبط   

وتمتد  . والتي يصل فيھا السكان في سن العمل إلى أعلى نسبة، بينما تنخفض معدالت اإلعالة إلى أدنى نسبة
غرافية، إذا توافرت الظروف ويسمح ظھور النافذة الديم.  سنة ٤٠و ٣٠ھذه الفترة على مدى جيلين، أي بين 

 . التنموية والسياسات االجتماعية المالئمة، بارتفاع معدالت النمو االقتصادي وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية
وانطالقاً من األھمية التي تشكلھا ھذه الفرصة على الصعيدين اإلقليمي والوطني، نشرت اإلسكوا العدد الثاني 

وقد ركز  ". النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية: "ة تحت عنوانمن تقرير السكان والتنمي
التقرير على منفذ أساسي للھبة الديمغرافية، وھو دراسة مؤشرات التحول الديمغرافي بالتزامن مع دراسة 

ي القرار على أسواق العمل العربية وقدرتھا على استيعاب السكان الناشطين اقتصادياً، وذلك بھدف حث متخذ
تبني سياسات اقتصادية واجتماعية عقالنية توائم بين توفير المزيد من فرص العمل وتحسين االستثمار في 

  . الموارد البشرية
  



 

  مواضيع إنمائية مميزة  -الفصل الرابع
  

  إنشاء وحدة القضايا الطارئة والنزاعات  -ألف
  

، ما كانت اإلسكوا تشير إليه ٢٠٠٦صيف عام أكدت الحرب العدوانية اإلسرائيلية على لبنان في   
مبكراً من أن المنطقة ما زالت معرضة للحروب واالضطرابات األمنية والسياسية، ما يدعو إلى معالجة 

وقد جاء إنشاء وحدة  ". التنمية في ظل النزاعات وعدم االستقرار"مختلفة لقضايا التنمية تنطلق من مفھوم 
، كما لو أنه استعداد من اإلسكوا لمواجھة ھذه ٢٠٠٦في اإلسكوا في مطلع عام القضايا الطارئة والنزاعات 

  .الحروب وما يماثلھا من صراعات في المنطقة
  

لتوترات السياسية والنزاعات التي تواجھھا المنطقة، والتي كان آخرھا حرب تموز في ى الإنظراً ف  
  لرئيسية التي تشھد نزاعات أو تمر بمراحل لبنان، نشطت اإلسكوا خالل السنوات األخيرة في المناطق ا

كان ذلك من خالل فرق عمل و . ما بعد النزاع، كما في العراق واألرض الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان
لخبرة المتراكمة، وبتوجيه من األمين التنفيذي، أنشأت لونتيجة   .اإلسكوامتخصصة تم تشكيلھا في إطار 

، بھدف تركيز جھود فرق العمل ٢٠٠٦يناير /ة والنزاعات في كانون الثانياإلسكوا وحدة القضايا الطارئ
التنمية في ظل النزاعات وعدم "في ھذا المجال، وكذلك من أجل تثبيت مفھوم  اإلسكواوتطوير أنشطة 

  .لألمم المتحدة امةالمعتمد من قبل الجمعية الع اإلسكوابرنامج عمل  في "االستقرار
  

الترابط ما بين قضايا األمن والسلم على  ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام  وقد أكدت وثيقة نتائج  
ومن ھذا المنطلق، تسعى وحدة القضايا الطارئة والنزاعات إلى المساھمة في  . والتنمية وحقوق اإلنسان

 معالجة أسباب التوترات والنزاعات في المنطقة، والتخفيف من آثارھا السلبية على التنمية االقتصادية
التنمية في ظل النزاعات "وھو  ،واالجتماعية والسياسية، فضالً عن الترويج للمفھوم الذي أصبح ضرورياً

  ."وعدم االستقرار
 

  مقاربات لمفھوم التنمية في ظل النزاعات وعدم االستقرار  - ١
  

وم التنمية في المقاربات التالية لمفھم دسكوا من خالل وحدة القضايا الطارئة والنزاعات باعتماتقوم اإل  
  :ظل النزاعات وعدم االستقرار

  
مراقبة التطورات السياسية  :تحليل وصياغة السياسات للتخفيف من احتماالت نشوب النزاعات •

واالقتصادية واالجتماعية، وتحليل األنماط التي قد تنطوي على تھديدات محتملة، واقتراح 
  .اإلنذار المبكرتوفير وسياسات وخطوات بديلة لمعالجة ھذه التحديات، 

  
من خالل تحسين ممارسات اإلدارة السليمة في المؤسسات العامة والمدنية في  :بناء القدرات •

المناطق التي تعاني من النزاعات أو الخارجة من النزاع، بما يشمل تحسين اإلدارة العامة، 
  .وتعزيز حكم القانون

  
ية، بھدف تعزيز التشبيك والتعاون والتنسيق بين الھيئات المدنية المحلية واإلقليم :بناء الشراكات •

لما لھذه الشراكات من دور أساسي في إعادة دمج المجتمعات التي تعاني من  فيما بينھا،



 

باإلضافة إلى ذلك، فإن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات يؤدي إلى و . النزاعات في المنطقة
  .النھوض بالدور التنموي للمؤسسات المدنية

  
من خالل تعاون وحدة القضايا الطارئة : نشوب النزاعات في التوجھات الرئيسيةإدماج منع  •

صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب لب المختلفة في اإلسكوا ع�والنزاعات مع الشُ
اجات الخاصة للبلدان المتأثرة بالنزاعات، من أجل تخفيف ما لھذه النزاعات من آثار وما تيحلال

  .استقرار تسببه من عدم
  

  األنشطة الرئيسية  - ٢
  

  :تندرج أنشطة وحدة القضايا الطارئة والنزاعات تحت العناوين التالية  
  

استناداً إلى تقييم احتياجات المناطق والبلدان التي تعاني من  :صياغة وتنفيذ مشاريع تنموية •
المشاريع بشكل  وتصاغ ھذه . النزاعات، أو لمعالجة التھديدات الطارئة والنزاعات المحتملة

 تكات جانباً أساسياً في استراتيجياايضمن إسھام عدة شركاء فيھا، بحيث يصبح بناء الشر
  تنفيذھا؛

  
إضافة إلى التدريب الذي تتضمنه ھذه المشاريع، تقوم اإلسكوا بتنظيم دورات تدريبية  :التدريب •

المناطق التي تعاني من فنية مختلفة لكبار موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات المدنية، في 
  قدرات الھيئات التي يعملون فيھا؛والنزاعات، بھدف تعزيز قدراتھم 

  
 . المنطقةفي  واألزمات المحتملة اإلقليميةھدف رصد االتجاھات ب: التقارير واجتماعات الخبراء •

 تدابير وسياساتاالتجاھات واستقراء نتائجھا بغية وضع مقترحات بشأن  بتحليلوتقوم الوحدة 
 انعكاسات حالةلحد من وكذلك في ا ،تساعد في التخفيف من أسباب نشوب النزاعات وبرامج

وتتضمن ھذه األنشطة تنظيم اجتماعات لخبراء حول التنمية في ظل النزاعات  . عدم االستقرار
 دورية؛ونشر تقارير  وعدم االستقرار وإعداد

  
ت أخرى تابعة لألمم المتحدة، تضطلع اإلسكوا بأنشطتھا باالشتراك مع ھيئا: لشراكاتا •

  .ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية، ومؤسسات وشبكات حكومية ومدنية
  

، ٢٠٠٦ويرد في جزء آخر من ھذا التقرير أھم إنجازات وحدة القضايا الطارئة والنزاعات في عام   
اإلعمار والنھوض في  إال أنه من المفيد ھنا اإلشارة إلى الجھد الذي قامت به اإلسكوا للمساھمة في إعادة

  .لبنان
  

  المساھمة في إعادة اإلعمار والنھوض في لبنان  - ٣
  

قامت وحدة القضايا الطارئة والنزاعات خالل الحرب التي شنتھا إسرائيل على لبنان في صيف   
بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية ضمت عدداً واسعاً من الخبراء اللبنانيين متعددي االختصاصات  ٢٠٠٦



 

وقد نتج عن   .لبحث في تداعيات الحرب وفي الخطوات المطلوبة في مسيرة إعادة األعمار والبناء المتوقعةل
  ".ورقة سياسات مع مبادرات مقترحة: ضهوإعادة إعمار لبنان ونھ"ھذه اللقاءات ورقة بعنوان 

  
عملية إعادة  وقد أجمع كافة الخبراء الذين اشتركوا في إعداد ھذه الورقة على ضرورة أن تنطلق  

عمار من رؤية وطنية شاملة تأخذ بعين االعتبار واقع المجتمع اللبناني ومختلف اإلشكاالت التي تواجھه، اإل
في القرن  النزاع اتالخبرات والعبر المتراكمة من جھود إعادة األعمار والبناء التي جرت بعد فتر وكذلك
األساسي للدولة اللبنانية في قيادة الجھود لبلورة الرؤية كما أجمع ھؤالء الخبراء أيضاً على الدور  . الماضي

  .الوطنية وتنفيذھا، من خالل عملية تشارك واسعة تشمل كافة القوى الفاعلة في المجتمع اللبناني
  

ومن أجل إعداد الرؤية الوطنية، قامت اإلسكوا بتحديد مختصر لإلشكاالت التي ال بد من معالجتھا   
  : ر والنھوض الوطني، وأھمھا ما يليفي عملية إعادة اإلعما

  
ضرورة أن تكون عملية إعادة البناء والنھوض متوازنة، سواء بين المناطق اللبنانية أو بين  •

كافة الفئات  مختلف فئات المجتمع اللبناني، وأن تتم صياغتھا بتشارك وتشاور واسع بين
 واألطراف اللبنانية؛

 
نمية ھوض المقترحة بمختلف برامج وخطط التضرورة أن تدمج خطط إعادة اإلعمار والن •

  الوطنية المعتمدة في السابق؛
 
معالجة موضوع البطالة التي زادت مع الحرب، ووضع برامج عملية، ولكن طموحة، لمكافحة  •

لذين ولدتھم أضرار الحرب ا" الفقراء الجدد"الفقر وتخفيف أعبائه، بما في ذلك معالجة إشكاالت 
 األخيرة؛

 
عادة إحياء الدورة االقتصادية الكاملة للمؤسسات اإلنتاجية اللبنانية، وخصوصاً في السعي إلى إ •

 .المناطق األكثر تضرراً من الحرب، من خالل مبادرات عملية مباشرة ومؤثرة
  

ترفاً في ھذه  تليس ،ضمن الرؤية الوطنية الشاملة ،وخلصت الورقة إلى أن معالجة كل ھذه القضايا  
ة أساسية إلنجاح عملية وطنية شاملة إلعادة البناء والنھوض في لبنان، وكذلك لبلورة المرحلة، إنما ضرور

عقد اجتماعي حديث يبنى على المواطنية والمساواة بين الجميع، ويضمن التخفيف من التوترات االجتماعية 
  .الداخلية

 
  :ما يليوقد تقدمت الورقة بعدد من االقتراحات، من بينھا   

  
لتحقق من استمرارية اليل الدراسات واالستراتيجيات الحالية والمستقبلية وإنشاء مختبر لتح �

 ؛سالمتھا وصالحيتھا

ھذه  إنشاء محور مرجعي ألنشطة المنظمات غير الحكومية والمانحين يھدف إلى توثيق �
 ؛زة من ذوي العالقةاعتماداً على ردود مركّ األنشطة

 ؛"الوطنيالنھوض منتدى "إطالق  �

 .يمية لدعم عملية إعادة بناء لبنانإنشاء شبكات إقل �



 

  تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة للبنان  - ٤
  

 وبناء� على ما تقدم، عمدت وحدة القضايا الطارئة والنزاعات إلى بلورة عدد من المشاريع العملية،  
  :ومنھا ما يلي

  
فنية مشروع صندوق لدعم المؤسسات الصغرى، يشمل المساعدات المالية واالستشارات ال •

واإلدارية واإلقراض الصغير قصير األمد، بالتعاون مع الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
ألف دوالر لتمويل ھذا المشروع، على أن يبدأ التنفيذ  ٢٥٠الزراعي، التي خصصت مبلغ 

  ؛٢٠٠٧ل عام خال
  
إلنتاجية خاص بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية لتمكين المؤسسات ا دإقامة صندوق تعاض •

الصغيرة في لبنان، واألكثر تضرراً من الحرب بشكل خاص، وإعطائھا ما يلزم الستعادة 
وقد تبنى اتحاد المصارف  . نشاطھا االقتصادي، بما في ذلك بناء قدراتھا الفنية واإلدارية

كوا في تشرين ھذا المشروع خالل مؤتمره السنوي الذي عقد بمشاركة اإلسالعربية 
  ؛٢٠٠٦ر نوفمب/الثاني

  
إعادة العمل في مشاريع اإلسكوا الخاصة بجنوب لبنان التي تضررت خالل الحرب وتوسيعھا،  •

وتمثل ھذه المشاريع جزءاً من  . )مثل الزعتر والعسل( بما في ذلك مشروع الزراعات البديلة 
 ،توجه أوسع إلعادة تحريك الدورة االقتصادية المتكاملة في األماكن التي تضررت من الحرب

للتدريب على تكنولوجيا  )E-caravan(ن إعادة تأھيل العربة اإللكترونية الجوالة موتتض
  .المعلومات، بالتعاون مع مؤسسة سرادار

  
  ٢٠١٠سكوا في خدمة دول المنطقة حتى عام اإلدور   -باء

  )٢٠٠٦يناير /اع خبراء رفيع المستوى، بيروت، كانون الثانياجتم(
  

في  اإلسكوااع حول التحديات والفرص التي تواجه دول المنطقة، ودور جتمتمحور النقاش في ھذا اال  
مواجھة واستثمار ھذه التحديات والفرص في ضوء االتجاھات العالمية واإلقليمية الراھنة، وذلك من أجل 

أن تركز عليھا، عبر دمجھا في برنامج عملھا، أو  لإلسكواوضع تصور عملي وعلمي للقضايا التي يمكن 
  .ل إنشاء آليات جديدة كفيلة بتناول القضايا واألولويات المطروحةمن خال

  
وركزت المناقشات على إعادة الھيكلة التنظيمية والبرنامجية لإلسكوا، وانعكاسات نتائج مؤتمر القمة   

في مجاالت التكامل اإلقليمي  ٢٠١٠، واحتياجات دول المنطقة ودور اإلسكوا حتى عام ٢٠٠٥العالمي لعام 
 . والسياسات االجتماعية) القضايا التجارية واالقتصادية(بي والمياه والطاقة والتكنولوجيا والعولمة العر

عامة، وأخرى متعلقة بالسياسات االجتماعية واالقتصادية، الساسية األتوصيات الوصدر عن االجتماع عدد من 
دور تعزيز المجتمع، ووسسات الدولة باإلضافة إلى توصيات بشأن تفعيل مشاريع التكامل اإلقليمي، وبناء مؤ

  :أھم التوصيات في ما يليو . اإلعالم العربي
  
  
  



 

  عامةالساسية في القضايا األ  - ١
  

التأكيد على ترابط القضايا األساسية التي تواجه العالم اليوم، وھي التنمية واألمن وحقوق  •
عملھا من خالل إقامة  سكوا إلى أن تعكس ترابط ھذه القضايا في برامجدعوة اإلو اإلنسان،

إقليمي يراقب األحداث ويجمع المعطيات ويبلور مؤشرات قياسية لمختلف ھذه -مرصد عربي
  ؛القضايا في المنطقة العربية

 
سكوا إلى االستمرار في جھودھا لبلورة مقاربات فعالة ومناسبة للتخطيط للتنمية دعوة اإل •

قرار وتعذر استقراء العوامل المستقبلية الشاملة ووضع برامج عملية لھا في ظروف عدم االست
، وھي الظروف التي تسود في المنطقة منذ فترة طويلة وستستمر كذلك في المدى )عدم التيقن(

  .المنظور
  

  في السياسات االقتصادية  - ٢
 

دعوة اإلسكوا إلى إعداد دراسات شاملة للتنمية االقتصادية في المنطقة، والتعاون مع الجھات  •
لترجمة نواتج ھذه الدراسات إلى برامج عملية، من أجل االستفادة من الفرصة  ذات العالقة

المستجدة في المنطقة والناتجة عن الزيادة الملحوظة في مداخيل النفط والغاز وتراكم رؤوس 
المال العربية بحيث يصار إلى استثمارھا في القطاعين العام والخاص في المنطقة بدالً من 

  ج؛استثمارھا في الخار
  
دعوة اإلسكوا إلى إعداد الدراسات التكنولوجية واالقتصادية الالزمة لالستثمار في إقامة شبكات  •

عربية لالتصاالت والمعلومات، بحيث تتوافر اإلمكانية لكل مواطن عربي لالرتباط بھذه 
الشبكات واالستفادة مما توفره من فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية، ومن أجل تعزيز 

لروابط العملية بين األسواق العربية، والتأكيد على القيمة االقتصادية العالية للصناعات الرقمية ا
المتعلقة باللغة العربية، والتي ال بد أن تعطى أھميتھا من قبل المستثمرين في القطاع الخاص 

  .العربي
  

  في السياسات االجتماعية  - ٣
 

ى صياغة سياسات اجتماعية متكاملة، تترجم إلى مساعدة الدول العربية على لإسكوا دعوة اإل •
برامج عملية قابلة للتنفيذ ولقياس النواتج، وذلك باالعتماد على نظريات علم االجتماع الحديث 

وعلى وجه الخصوص االعتماد على مناھج  ،بما في ذلك علم االجتماع القانوني ،ومناھجه
ات محددة لتداعيات بدائل السياسات الدراسات االستشرافية المستقبلية التي تعطي تقدير

  ؛االجتماعية المقترحة
  
معمقة توضح البعد االقتصادي واالجتماعي لمستجدات  نظرسكوا إلى إعادة دعوة اإل •

في المقام األول، يرتبط بشكل مباشر بمناھج " نسقاً اجتماعياً"التكنولوجيا، باعتبار التكنولوجيا 
العلمي والتكنولوجي وإلى  الفضولئة من ثقافة تدعو إلى التعليم وما يمكن أن تولده لدى الناش

  . اإلبداع واالبتكار



 

  في التكامل اإلقليمي  - ٤
  

سكوا إلى إعداد دراسات علمية معمقة عن التجارب السابقة في التكامل اإلقليمي في المنطقة، دعوة اإل  
صادية واالجتماعية على كل من الناجحة منھا والفاشلة، لتشخيص عناصر الفشل والنجاح السياسية واالقت

بد أن تشمل  وال . الصعيد الداخلي واإلقليمي والدولي، بما يساعد على فھم مسيرة التكامل اإلقليمي العربي
مجلس (وشبه اإلقليمي ) مثالً والجمھورية العربية السوريةمصر (ھذه الدراسات تجارب التكامل الثنائي 

  .كثر نجاحاً من حيث اكتمال عناصرھاأبدائل لمسارات التكامل قد تكون  لتحديد) لدول الخليج العربية التعاون
  

  في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع  - ٥
  

سكوا إلى إعداد برامج لتنمية القدرات المؤسسية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع دعوة اإل  
  .عملية ونقل تجارب عالمية ناجحة المدني، بما في ذلك دورات تدريب

  
  في مجال اإلعالم  - ٦

  
دراسات علمية وميدانية، بالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية العربية،  ى إعدادلإسكوا دعوة اإل  

الحكومية والخاصة، حول دور اإلعالم العربي المقروء والمسموع والمرئي في مختلف مجاالت التنمية 
لمؤثرة في تطوير المجتمع، وبمفھوم المستدامة، من أجل رفع وعي المواطن العربي بالقضايا التنموية ا

  .المواطنة وحق المشاركة في اتخاذ القرار
  

  سكواخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة اإل  -جيم 
  

  الوضع الراھن  - ١
  

  .تحديات كبيرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دول اإلسكواواجه العديد من ي  
رة المياه العذبة، وتدھور نوعية المياه، وعدم تكامل السياسات، وغياب آليات ولعل من أھم ھذه التحديات ند

نتيجة الزيادة السكانية  ،قد أدت الزيادة في الطلب على المياهو . التنسيق والتعاون بين القطاعات ذات الصلة
إلسكوا، بالتعاون مع وقد قامت ا  .إلى زيادة االستثمارات والموارد المالية المطلوبة بدرجة كبيرة ،طردةضالم

العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية، بإعداد تقرير تفصيلي عن التقدم المحرز نحو بلوغ األھداف اإلنمائية 
  . لأللفية في ھذا المجال، تضمن توصيات حول كيفية تحقيق ھذه األھداف والغايات المتصلة بھا

  
دول في " إدارة الموارد المائية وحمايتھا"دف السابع المؤشرات المتعلقة بالھ) ٢(و) ١(ن ويبين الشكال  
ن إمكانيات أوبعد تحليل ھذه المؤشرات تبين   .والدول األقل نمواً ودول المشرق ودول الخليج اإلسكوا

دول في معظم  مأمونةالحصول على خدمات الصرف الصحي أقل من إمكانيات الحصول على مياه شرب 
تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية،  تحول دونال تزال ھناك عقبات رئيسية  ،لةورغم الجھود المبذو . المنطقة

تتمثل في عدم كفاية القدرات المؤسسية واإلدارية في قطاع المياه، ونقص الموارد المالية، وعدم تفعيل دور و
   .المجتمعات المحلية، وعدم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل

  



 

خدمات الصرف الصحي نسبة السكان المنتفعين من أخرى في ومنطقة  بينتفاوت ال) ٢(كل ويبين الش  
  .التقنية واإلدارية ما بين الدولومكانات المالية في اإلتفاوت اللى إ ويعود ذلك  .األساسية

  

  نسبة السكان الحاصلين على مياه شرب مأمونة  -١الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2006for Water Supply and Sanitation UNICEF, Joint Monitoring Programme-WHOsinfo.orgshttp://www.w , ,: المصدر

  
  صرف صحي آمننسبة السكان المنتفعين من   -٢شكل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .UNICEF, Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, 2006-HOWhttp://www.wssinfo.org ,: المصدر

  
  تأسيس الجمعية العربية لمرافق المياه  - ٢

  
إن زيادة الطلب على المياه نتيجة التزايد السكاني المضطرد وظاھرة الھجرة إلى المدن دفعت بعض   

ھا المائية لترشيد إدارة قطاع إمدادات المياه، وإيجاد سياسات الدول العربية إلى تطوير استراتيجياتھا وسياسات
بالعديد من  ٢٠٠٦سكوا خالل عام قامت اإل وفي ھذا اإلطار، . وآليات لترشيد توزيع المياه إلى المستھلك
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دول الخليج دول المشرق الدول األقل نمواً دول اإلسكوا
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دول الخليج دول المشرق الدول األقل نمواً دول اإلسكوا

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤



 

األنشطة لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في مجال استدامة الموارد المائية، 
الحكومة وتدعم  . اصة تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم دور القطاع الخاصوخ

جھود اإلسكوا في مجال وضع السياسات  ،والتنمية االقتصاديلتعاون االتحادية لوزارة من خالل ال ،األلمانية
ترك للتعاون مشالمشروع المن خالل  رف الصحيصواآلليات الالزمة لتوفير وتحسين إمدادات المياه وال

وقد قامت اإلسكوا، بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون التقني، بتأسيس الجمعية العربية لمرافق  . الفني
  .المياه للعمل على تسھيل ودعم االتصال بين المسؤولين في مرافق المياه المختلفة على المستوى اإلقليمي

  
ب الدعم الذاتي، وأن تشكل شبكة اتصاالت قوية من المنتظر أن تعمل ھذه الجمعية وفقاً ألسلوو  

من خالل وضع وذلك لمرافق المياه، وتساعد الدول األعضاء على زيادة كفاءة الخدمات وتحقيق الفائدة، 
مؤشرات األداء، وتطوير معايير تقنية حديثة، وبناء القدرات، وتحسين إدارة المشاريع االستثمارية الضخمة 

ومن المتوقع أن تكون الجمعية العربية  . المنطقةفي اه الشرب والصرف الصحي في مجال توفير خدمات مي
لمرافق المياه بمثابة آلية فعالة تسمح لألعضاء بتبادل الخبرات والتشاور بشكل إيجابي والتفاعل البناء مع 

  .طرافالحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة بغرض تحقيق الفائدة المشتركة لجميع األ
  

، قام فريق العمل المعني ٢٠٠٦خالل عام و  
عمل استطالعية إلى إدارات المرافق المعنية  اتزيارب

اإلسكندرية في و القاھرة: بالمياه في كل من المدن التالية
ظبي في اإلمارات  بوأو يدبوجمھورية مصر العربية، 

ومسقط  ،المنامة في مملكة البحرينوالعربية المتحدة، 
بغية التعرف عن كثب على خصائص  ،ة عمانفي سلطن

ھذه اإلدارات والتواصل مع المسؤولين بشأن إنشاء 
 .الجمعية العربية لمرافق المياه

  
 الجمعية إنشاءاجتماع استشاري حول وعقد   

سبتمبر /أيلول في القاھرةفي  العربية لمرافق المياه
، بھدف تبادل الرأي حول فرص نجاح وتمويل ٢٠٠٦

دول أعضاء وممثلون من الجمعية األلمانية للمياه  ١٠وقد حضر االجتماع مشاركون من  . مقترحةالجمعية ال
وقد خلص االجتماع إلى أن ھناك حاجة ملحة إلى مثل ھذا  . والنفايات السائلة والجمعية األوروبية للمياه

م االجتماع تم انتخاب وفي ختا . الكيان وأوصى بسرعة القيام باإلجراءات الالزمة إلنشاء ھذه الجمعية
وقد انطلقت الجمعية العربية   .عضواً لمتابعة اإلجراءات الخاصة بالتأسيس ١٢أعضاء لجنة التسيير من 

  .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٦في  )ACWUA(لمرافق المياه 
  

  سكوا ومملكة البحرين في مجال السياسة االجتماعية المتكاملةالتعاون بين اإل  -دال
  

عي السياسات في دول اإلسكوا على اعتماد سياسة اجتماعية متكاملة مبنية على في إطار حث صان  
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وفي سياق متابعة المرحلة الثالثة من برنامج 

إلسكوا السياسات االجتماعية المتكالمة، نظمت وزارة التنمية االجتماعية في مملكة البحرين بالتعاون مع ا
أبريل /نيسان المنامة فيالرؤية والتطبيق، في : البحرينمملكة سياسات االجتماعية في لل المؤتمر الوطني

إجراء حوار وتوافق وطني حول السياسة االجتماعية التي يمكن أن تنتھجھا المؤتمر إلى  سعى ھذاو.  ٢٠٠٦



 

في  متكاملة ةاجتماعي صياغة سياسةة لبلورة رؤية مستقبليالحكومة في سبيل تنمية المجتمع البحريني و
  .المملكة

  
اإلسكوا، بالتعاون مع وزارة  قامتواستكماالً لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعھا في مذكرة التفاھم،   

التنمية االجتماعية في مملكة البحرين، بتنظيم ورشة عمل حول تطبيق مفاھيم السياسات االجتماعية، في 
بما في  ،عرض مفھوم السياسة االجتماعية بأبعاده المختلفةفيھا تم  ،٢٠٠٦ديسمبر /المنامة، في كانون األول

ذلك العالقات والفئات واألھداف االجتماعية المتعددة، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسات االقتصادية، وأثر 
م عرض أساليب كما ت.  ذلك على الرفاه االجتماعي بشكل عام وعلى بعض الفئات االجتماعية بشكل خاص

إعداد منھجيات البحث العلمي والمسوح االجتماعية، والتعرف على نظم المتابعة والتقييم المختلفة للسياسات 
  .والبرامج والمشاريع االجتماعية

  
وفي ھذا اإلطار، تم إنشاء وحدة السياسة االجتماعية داخل وزارة التنمية االجتماعية، وحددت لھا   

تنسيق المعلومات من كافة المراجع المعنية؛ واقتراح السياسات االجتماعية لمملكة جمع و: المھام التالية
البحرين؛ وتعزيز وتمكين القدرات البشرية والمالية في الوزارة إلدارة وتطبيق ما يعود لھا من السياسات 

وسياساتھا بھدف االجتماعية المتكاملة في البحرين؛ وتأسيس نظام معلومات وبيانات عن التنمية االجتماعية 
تعزيز صناعة القرار؛ وتعزيز آليات التنسيق والتقييم بين أجھزة المراقبة والجھات المعنية من ھيئات 
ووزارات وإدارات لھا عالقة بالسياسات االجتماعية؛ وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ السياسات االجتماعية 

  .وتقديمھا إلى مجلس الوزراء



 

  ٢٠٠٦زات عام من إنجا  - الفصل الخامس
  

  البرنامج العادي  -ألف
  

  شعبة التنمية المستدامة واالنتاجية  - ١
  
  فريق قضايا المياه والبيئة  )أ(
  

وارد  ٢٠٠٦ لعام في مجال المياه والبيئة سكواركزت أنشطة اإل   ـ لة للم ـ ايا اإلدارة المتكام ـ على قض
ة وقضايا إدارة الموارد المائية المشتركة ـ  الذي أحرزته التقدممسحاً شامالً لتقييم  سكوااإل فقد أجرت.  المائي

ة  اإلدارةوالبرامج المتعلقة ب الخطط وضع في منطقةال دول ـ وارد  المتكامل ـ ة  للم ـ ديات   و ،المائي ـ د التح ـ رص
  . لتنفيذلوالفجوات، واقتراح اآلليات الالزمة 

  
د االعضاء اتخذت  الدولأن  سكواوأوضح المسح الذي أجرته اإل   ـ ن  العدي ـ راء  م ـ وير  اتإج ـ  التط

ة  العالقات وتحديد المھام لتوزيع ، ووضعت األطر التشريعية والقانونيةالمؤسسي واإلصالح ـ ين  التنظيمي ـ  ب
يم دارة المياه، وافي  والمستخدمين الخاص القطاع مؤسسات مشاركة وتشجيعالمعنية بالمياه،  المؤسسات ـ  تنظ
  .المعنية الجھات ىعل واالختصاصات ولياتؤالمس وتوزيع ،المتاحة الموارد حدود في المياه استخدامات

  
ة موارد الفي مجال إدارة  بين الدول األعضاء لتعاونعلى تعزيز ا بالغة ھميةأ سكوااإل وعلقت   ـ  المائي
في تشترك مع دول أخرى، من داخل المنطقة وخارجھا،  سكواول اإلفمعظم د . السطحية والجوفية ،المشتركة

عوبة   . وغيرھا من المصادرانات جوفية خزوأنھار ، من الموارد المائية ـ دول    إال أن ص ـ ين ال ـ وار ب ـ الح
ع    سكوااإل دفعتشاطئة أو المتشاركة في األنھار والخزانات الجوفية، تالم ـ اون م ـ د  إلى العمل، بالتع ـ المعھ

د  على ، للتعاون الفني األلمانيةالوكالة و االتحادي األلماني للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية ـ اء ق ـ رات بن
اوض الحوار  فيجھة مؤھلة تساعد  بھدف تكوين ،المختصين في ھذه الدول ـ ق  ل والتشاور والتف ـ  اإلدارةتحقي

  .المتكاملة للموارد المائية المشتركة
  

  منشورات  
  

 ىللموارد المائية عل لتنفيذ اإلدارة المتكاملة المؤسسي والقانوني اإلطار تطويرالدليل اإلرشادي ل  )١(  
 سكوامنطقة اإلفي  الوطني ىالمستو

  
ية      بإرشادات دول األعضاءتزويد ال تھدف ھذه الدراسة إلى   ـ ر المؤسس ـ وير األط ـ ة تط ـ حول كيفي

ريعية    بشأن الھياكل المؤسسية اتمقترح وتتضمن . والقانونية إلدارة قطاع الموارد المائية ـ ديالت التش ـ والتع
انوني  الطار اإل وضع من خالل الخطوات الالزمة لتفعيل ھذه المقترحاتة، كما تتضمن المطلوب ـ ب  الق ـ مناس
   .وفقاً لحاجات كل دولة من دول المنطقة وخصائصھا إلنفاذھا

  
 الوقائع والتوصيات :سكوااإل منطقة الحدود في عبر البيئة  )٢(

  
، إذ تعالج القضايا البيئية في السياق عبر نوعھا من األولى ھي الدراسة ھذه  

ة  ھدف منھا ھووال . سكواالحدودي في منطقة اإل ـ ات  مراجع ـ ي  اإلدارة سياس ـ  الت
ة  االتفاقيات إطار في فعاليتھا على الضوء وإلقاء األعضاء، الدولتعتمدھا  ـ  اإلقليمي
ل  صياغة أھمية تشير إلى وتتضمن الدراسة توصيات . المعمول به والدولية ـ  ھيك

 البيئية دارةاإل في مجال التعاون أھمية إلىو ،للتنفيذ مناسبة وآلية إقليمي استراتيجي



 

ل  تشجيعو ،الدول بين اإلقليمي التفاھم وتعزيز وإبرام االتفاقيات بھذا الشأن، للحدود والعابرة المشتركة ـ  العم
   .المشتركة الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارة لتحقيق النزاعات حل على

  
  مشاريع  

  
ي    إدارة وحماية المواستدامة استعمال لتحقيق مشروع بناء القدرات      ـ تركة ف ـ ة المش ـ ياه الجوفي

  منطقة الشراكة األوروبية المتوسطية
  

ة   الموارد المائية المعنية بإدارةمؤسسات التعزيز قدرات  إلىالميداني يھدف ھذا المشروع    ـ في منطق
وارد   الموارد المائية الجوفية المشتركة على إدارة البحر المتوسط ـ وحمايتھا، تحقيقاً لالستدامة في استخدام الم

ف   اإلنمائيةاألھداف وھذا المشروع يندرج في سياق  . لمائية المتاحةا ـ لأللفية، وال سيما الھدف المعني بتخفي
اللجنة االقتصادية  :ھذا المشروع بالتعاون مع سكواوتنفذ اإل  .اآلمنةلشرب امياه  إمداداتتحسين و حدة الفقر
م   قتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة،ألفريقيا، وإدارة الشؤون االاللجنة االقتصادية و، ألوروبا ـ ومنظمة األم

ي   ، ن٢٠٠٦ُوفي عام   .وإقليمية أخرى دوليةومنظمات ، )اليونسكو(المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ـ ت ف ـ ظم
  .إطار المشروع ورشتا عمل

  
ي    :آليات للتعاون في مجال المياه الجوفية إنشاءوضع سياسات لدعم لرشة عمل و • ـ دت ف ـ ع�ق

ار  إعدادمسودة دراسة حول  وتخللھا عرض.   ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ، فيبيروت ـ ة   إط ـ لسياس
ة    وخلصت الورشة إلى  .المياه الجوفية المشتركة إدارة فيإنشاء آلية للتعاون  ـ ادئ توجيھي ـ مب

ددة للموارد المائية الجوفية المشتركة  السليمة لإلدارة أدواتلتطوير  ـ ر   المتج ـ ددة،  وغي ـ المتج
ة    اإلدارةوتطبيق المعايير الدولية في  ،يادة الوعيز وتوصيات بشأن ـ اه الجوفي ـ المستدامة للمي

  .تقاسم المياهلوتعزيز قدرة دول المنطقة على التعاون  ،المشتركة
 

ى ورشة التدريبية ال • ـ ل     األول ـ ة وتحلي ـ ول نمذج ـ ح
 القاھرة عقدت في :المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية

 سكوانظمت اإلوقد  . ٢٠٠٦ديسمبر /األولكانون في 
ة  بھذه الورشة  ـ التعاون مع معھد بحوث المياه الجوفي
درباً  ١٢وشارك فيھا في القاھرة،  ـ دول    مت ـ ن ال ـ م

ة    . العربية ـ دريب والنمذج ـ وشملت الورشة مواد للت
ة    ـ ات واألنظم ـ تعمال التقني ـ  باستخدام الحاسوب واس

 . في إدارة المياه الجوفية نيسان المتطورة
  
  طاقة المستدامةفريق قضايا ال  )ب(
  

  أھم األنشطة  
  

ة    )١(   ـ اإلعداد الجتماعات لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتيھا الرابعة عشرة والخامس
  عشرة 

  
الطاقة ألغراض التنمية : على أربع قضايا ھامة ھي ٢٠٠٧-٢٠٠٦ركز عمل اللجنة خالل العامين ي  

ة   سكواوقد أسھمت اإل . التنمية الصناعيةالمستدامة، وتلوث الھواء، وتغير المناخ، و ـ بفعالية مع الدول العربي
  . في اإلعداد لدورتي اللجنة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية

  



 

ي    سكوانظمت اإل • ـ ر اإلقليم ـ خالل اجتماعات الدورة الرابعة عشرة ندوة إقليمية لمناقشة التقري
ة   سكواا، وقد أعدته اإلالعربي حول التقدم المحرز في المجاالت المشار إليھ ـ بالتنسيق مع اللجن

 .المشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي
  

ن أن   سكواأعدت اإل على ضوء نتائج الدورة الرابعة عشرة • ـ مقترحاًً بحزم السياسات التي يمك
وقد عرضت .  تعتمدھا الدول العربية خالل الدورة الخامسة عشرة للجنة في المجاالت األربعة

وفمبر  /حزم على اللجنة المشتركة للتنمية والبيئة في اجتماعھا الثامن في تشرين الثانيھذه ال ـ ن
، حيث تم التوافق عليھا وتقرر رفعھا إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون ٢٠٠٦
    .البيئة

  
  فريقيالدول الشرق األوسط وشمال أ للطاقات المتجددة المؤتمر اإلقليمي الثالث  )٢(  

  
ع وزارة   ھذا المؤتمر  سكوااإل وقد نظمت.  ٢٠٠٦يونيو /د في القاھرة في حزيرانع�ق   ـ اون م ـ بالتع
وزارة   /وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،والطاقة في مصر الكھرباء ـ ن ال ـ المكتب اإلقليمي لغرب آسيا، وبدعم م

ة    ـ المة النووي ـ ة والس ـ   .األلمانية للبيئة وحماية الطبيع
ة   ٢٠فيه خبراء من الذي شارك  ،ھدف المؤتمرو ـ دول

ة  ـ ى   ،وممثلون عن منظمات إقليمية ودولي ـ ز إل ـ  تعزي
ن    ـ ا م ـ التعاون بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقي

رى  ،جھة ـ ر   ،ودول االتحاد األوروبي من جھة أخ ـ لنش
ع    ،المتجددة في المنطقة الطاقةتطبيقات  ـ يم الوض ـ وتقي
 معالجتھاالقضايا التي يجب العمل على وتحديد  ،الحالي

وزراء   وفي ختام المؤتمر،   .في ھذا المجال ـ در ال ـ أص
ى   " إعالن القاھرة"والمشاركون  ـ دول عل ـ الذي حث ال

اع   ـ تطوير استراتيجيات وسياسات لتعزيز مشاركة قط
ة    ،المتجددة ةوخاصة الطاق ،الطاقة ـ ق التنمي ـ في تحقي

  . المستدامة
  

  آلية التنمية النظيفة عمل إقليمية حول إجراءات تمويل المشروعات من خاللورشة   )٣(  
  

اء   وكانت  . ٢٠٠٦ديسمبر /كانون األول عم�ان في في ع�قدت الورشة   ـ دول األعض ـ فرصة لممثلي ال
ائق   بأعداد المشاريع في إطار آلية التنمية النظيفة، المعنيينالمھتمين و ـ للقاء الخبراء والمختصين بإعداد الوث

  .والمستندات المتعلقة بھذه المشاريع
  
 التكنولوجيا وتنمية المؤسساتفريق   )ج(
  

  أھم األنشطة  
  

ر    سكوابين اإلمشروع مشترك   )١(   ـ دخل عب ـ ومنظمة العمل الدولية لخلق فرص العمل وزيادة ال
  تنمية الصناعات الزراعية الصغيرة في جنوب لبنان

  
ـ  بإنشاء ،ضمن مشروع تموله منظمة العمل الدولية ،سكواقامت اإل   م تجمع لصغار الم ـ  زارعين يض

ذة  . تعاوني في إطارعتر صبزراعة ال ويعنى ،نساء� وشباباً ـ ام    ومن األنشطة المنف ـ ي ع ـ ز   ٢٠٠٦ف ـ تجھي



 

ي اليمن أعضاء اللجنة الوطنية حول البيئة والتجارة ف
  اإلسكوا الذين ساھموا بتأسيسھاومستشارو 

بل  و ،دفيئة إلكثار الشتلبر المياه، وفبالتنقيط يو نظام ريب المشروع ـ تقديم التدريب والمساعدة الفنية حول س
ة   وتنظيمتحسين اإلنتاجية ونوعية المنتج، لالزراعة والتحضير والتغليف  ـ دورات تدريبية حول سالمة األغذي

و  /حزيرانول الموسم األول في صوبلغ مح . بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ـ  ٥٠٠يوني
ذا    /زوالحرب التي اندلعت في تم إال أن . عتر الجافصكيلوغرام من ال ـ م ھ ـ راق معظ ـ يوليو أدت إلى احت

  .قضاء بنت جبيلفي المحصول في قرية دبل، 
  

كوا طوال فترة الحرب وبعد انتھائھا، رصدت اإلو  ـ  س
يم    .احتياجات المشاركين في المشروع ـ ر تقي ـ رى  وأظھ ـ  أج

حرص ، كما أظھر عترصللمشروع بعد الحرب مناعة نبات ال
ى  و . المشاركين على إعادة بناء ما تضرر من المشروع ـ عل

روع    ، تمھذا األساس ـ ة المش ـ تأمين تمويل إضافي لتأھيل بني
وذجي  المكتسبة الدروس  وتعميم ،سيةاألسا ـ من المشروع النم
ون     . قرى أخرى في جنوب لبنان على ـ ديم الع ـ رى تق ـ وج

ة   للمشاركين في ـ مجال التسويق، بما في ذلك تصميم وطباع
ول  يوإنتاج ف الصعتر، لعبواتعالمات  ـ ة  لم ح ـ طة  كاف ـ أنش
  .المشروع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربيةالبرنامج اإلقليمي لبناء القدرات في ق  )٢(  

  
ام من األنشطة  عدداًضمن ھذا البرنامج  سكوااإل نفذت   ـ دف   ٢٠٠٦ في ع ـ يح بھ ـ ات   توض ـ األولوي

  : ومن األنشطة المنفذة . اإلقليمية في مجال التجارة والبيئة
  

استفاد   .٢٠٠٦مايو /أيار في ورشة عمل في صنعاء �
ة  التجارةب عنيةالممنھا أعضاء اللجنة الوطنية  ـ  . والبيئ

، التي أعدت سكوابدعم فني من اإلوھذه اللجنة أنشئت 
ام     ـ ة لع ـ ل اللجن ـ  . ٢٠٠٦دراستين لدعم برنامج عم

ق بالتجارة والبيئة لألولى حول اإلطار التشريعي المتعا
ة  صيد في اليمن، والثانية حول قطاع  ـ األسماك وكيفي

  .قدرته على المنافسة واالستدامة تحسين

غرسة زعتر أنتجھا المشروع النموذجي المنفّذ 
  في بنت جبيل في جنوب لبنان

  زراعة الزعتر في بنت جبيل في جنوب لبنان



 

 كانون في ولبنان والجمھورية العربية السورية ة اجتماعات حول التجارة والبيئة في األردنثالث �
ول   الحوارتعزيز ع�قدت بھدف  . ٢٠٠٦ديسمبر /األول ـ بين ممثلي القطاعين العام والخاص ح

ـ البيئية، واالمتثال لمعايير تشك تحرير تجارة السلع والخدمات ـ ر جمركل حواجز غي ام  ي ـ ة أم
  .أثير السياسات الصناعية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتجارة، وت

  
إعداد  سكوا، تولت اإلوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةالمجلس ل مانة الفنيةوبتكليف من األ  

الجزائر، كانون (العتبارات البيئية في التجارة، تم عرضھا على المجلس في دورته الثامنة عشرة اورقة حول 
ول  سكواوأصدر المجلس قراراً نوه فيه بجھود اإل.  )٢٠٠٦بر ديسم/األول ـ ، ودعا إلى عقد اجتماع موسع ح

  . ٢٠٠٧قضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية في عام 
  

اب المذكورة آنفاً تنفيذ األنشطة  وجرى   ـ دة    بتمويل من المشروع األقاليمي التابع لحس ـ م المتح ـ   األم
ة ــ ول  للتنمي ــ دراتح ــ اء الق ــ ــ بن ة ف ــ ارة والبيئ ــ ايا التج ــ ت(ي قض ــ ى اإلنترن ــ روع عل ــ ع المش ــ   : موق

environment.org-trade-www.un( وكذلك من مشروع ،SIA/EMFTA ة   سكواالذي تنفّذه اإل ـ بالتعاون مع جامع
رين    ـ ركاء آخ ـ ت    (مانشستر وش ـ ى اإلنترن ـ روع عل ـ ع المش ـ  أوtrade.org/emfta/ar/-http://www.sia : موق

trade.org/emfta/en/-http://www.sia.( 
  

  مركز المرأة  - ٢
  

لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين  ٢٠٠٦ه في عام من متابعة مسيرت سكواتمكن مركز المرأة في اإل  
  .الجنسين، وذلك بالرغم من عدم استقرار الوضع األمني والحرب التي شُنّت على لبنان

  
  منشورات  

  
  التمييز ضد المرأة  )١(  

  
رأة   سكوااإل تأصدر   ـ د الم ـ .  ملخصاً عن المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ض
ة   : اللجنة قد عاينت تقارير دورية لعشرة بلدان عربية، ھي وكانت ـ ر، والجماھيري ـ األردن، وتونس، والجزائ

ھمت    .  المغرب، واليمنوالعربية الليبية، والعراق، والكويت، ولبنان، ومصر،  ـ ص، أس ـ ذا الملخ ـ وبنشر ھ
وحث الدول ) السيداو(رأة في توضيح متطلبات تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم سكوااإل

  .على سحب تحفظاتھا على بعض المواد، ال سيما تلك المتصلة بقانون األسرة والجنسية
  

  المواطنة والنوع االجتماعي ودور المنظمات غير الحكومية  )٢(  
  

ا   .  دراسة عن جمھورية مصر العربية سكواأصدرت اإل   ـ ة ألنھ ـ وتكتسب ھذه الدراسة أھمية خاص
ي  تجمع ثالثة مح ـ اور أساسية للنھوض بالمرأة ھي المواطنة والنوع االجتماعي ودور المنظمات الحكومية ف

اوت    لويعتبر النوع االجتماعي عامالً مھماً في تقصي جذور المواطنة ألنه يس.  ذلك ـ ى التف ـ وء عل ـ ط الض
ية  المزمن بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وأداء الواجبات في جميع المجاالت المدن ـ ية والسياس

ار     .  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونية ـ زء األول اإلط ـ من الج ـ زءين، يتض ـ وتقع الدراسة في ج



 

مختارة من المنظمات غير  ةالنظري، ويتضمن الجزء الثاني دراسة ميدانية مبنية على استبيان طبق على عين
  .ين المرأةالحكومية العاملة في مجال المواطنة وحقوق اإلنسان وتمك

  
  وضع المرأة العربية في الصكوك الدولية  )٣(  

  
في اجتماع منظمة المرأة  "وضع المرأة العربية في سياق الصكوك الدولية"ورقة حول  سكواقدمت اإل  

  .٢٠٠٦نوفمبر /العربية الذي ع�قد في البحرين في تشرين الثاني
  

  أنشطة أخرى  
  

ع    في مساعدة الدول األعضاء ف سكوانشطت اإل   ـ ين ووض ـ ايا الجنس ـ ي اعتماد سياسات تراعي قض
ار    .استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة، ووضع األطر المؤسسية لتنفيذھا ـ ومن األنشطة المنفذة في ھذا اإلط
ة   رعقد الورشات التدريبية وتقديم الخدمات االستشارية في إعداد التقاري ـ الوطنية عن التقدم في تطبيق اتفاقي

أشكال التمييز ضد المرأة، وبناء قدرات اللجان الوطنية والمراكز الحكومية المعنية بقضايا القضاء على جميع 
ى   ـ المرأة، والتخطيط االستراتيجي لصياغة رؤية مشتركة لعمل اآلليات الوطنية وتحديد آفاق واضحة تستند إل

قدرات الدول األعضاء خطط عمل وبرامج محددة، وكذلك زيادة الوعي بمنظور المساواة بين الجنسين وبناء 
  .لدمج ھذا البعد في االستراتيجيات والسياسات الوطنية، والمشاركة السياسية للمرأة

  
ة    ـ : وفي سياق دعم الدول األعضاء لرصد التقدم المحرز في تنفيذ إعالن بيروت بشأن المرأة العربي

ا  ٢٠٠٤ يوليو/الصادر في بيروت في تموز "السالمإلى دعوة : عشر سنوات بعد بيجين" ـ ،  وتلبية احتياجاتھ
عيد   سكواعلى ھذا الصعيد، أعدت اإل ـ استبياناً موجھاً إلى الدول األعضاء لرصد الجھود التي تبذلھا على الص

ت  .  العملي واالستراتيجي، والبرامج التي تعدھا للمستقبل ـ ويھدف االستبيان إلى رصد اإلنجازات التي تحقق
  . رسم خطة للمضي في تنفيذ إعالن بيروت في المستقبل وتقييمھا، وتحفيز الدول األعضاء على

  
 

  شعبة التكامل اإلقليمي والعولمة  - ٣
  
  فريق التكامل اإلقليمي وتمويل التنمية  )أ(
  

  منشورات  
  

  سكواتدفق االستثمار األجنبي المباشر في الدول األعضاء في اإل  )١(  
  

تثمار   يتناول الجزء األول اإلط  .تقع ھذه الدراسة في جزئين   ـ طة االس ـ ار التشريعي الذي يرعى أنش
ن   ـ األجنبي المباشر في الدول األعضاء، ويتضمن تقييماً لمناخ االستثمار، وعرضاً ألبرز العقبات التي تحد م
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول األعضاء، وأھم العوامل التي يأخذھا المستثمر في االعتبار عند 

ذا    .  ماراتخاذ قرار االستث ـ دفقات ھ ـ ل ت ـ ويتناول الجزء الثاني إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر، ويحل
ثمان دول أعضاء على بناء  سكواوقد ساعدت اإل . ٢٠٠٥-٢٠٠١االستثمار في الدول األعضاء خالل الفترة 



 

رين،  األردن، واإلمارات العربية ال: وھذه الدول ھي.  قاعدة بيانات لالستثمار األجنبي المباشر ـ متحدة، والبح
 . والجمھورية العربية السورية، وع�مان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية

  
  دراسات قطرية عن دور أسواق المال في التنمية االقتصادية في دول مختارة  )٢(  

  
ي    ـ ذه    . شملت ھذه الدراسات األردن ولبنان ومصر ودول مجلس التعاون الخليج ـ ت دور ھ ـ وتناول

ي  األ ـ سواق في تعبئة المدخرات المحلية وتحويلھا لدعم التنمية االقتصادية؛ وشملت أھم الشركات المدرجة ف
ي    . ھذه األسواق والقطاعات المختلفة التي تستثمر فيھا ـ ق الت ـ وتطرقت ھذه الدراسات كذلك إلى أھم العوائ

  . تواجه ھذه األسواق، وتضمنت عدداً من التوصيات للتغلب على ھذه العوائق
  

  اجتماعات   
  

  سكوافي اإل دور أسواق المال في التنمية االقتصادية في الدول األعضاء حولاجتماع خبراء   )١(  
  

ت اإل و . ٢٠٠٦سبتمبر /أيلولفي أبوظبي في اإلمارات العربية المتحدة في  ع�قد   ـ كوا نظم ـ ذا   س ـ ھ
ق المالية والسلع في اإلمارات العربية بالتعاون مع المعھد العربي للتخطيط في الكويت، وھيئة األورااالجتماع 

ادل  ھھدف و . األمم المتحدةفي  واالجتماعيةالمتحدة، وإدارة الشؤون االقتصادية  ـ ذا االجتماع إلى تسھيل تب
يص  الفقر  وتخفيف حدةفي تعزيز تمويل التنمية  رأس المال اإلقليمي مساھمة تعزيزاآلراء حول كيفية  ـ وتقل

ي   تؤديهدراسة الدور الذي إلى ھدف كما  . يةالعرب البلدانالبطالة في  ـ أسواق المال في التنمية االقتصادية ف
  . حول ھذا الموضوع ي أعدتتحليل نتائج الدراسات التوذلك ب ،األعضاء البلدان

  
  يانات االستثمار األجنبي المباشردورة تدريبية لجامعي ب  )٢(  

  
دت  .  ولة في الجمھورية العربية السوريةھذه الدورة بطلب من ھيئة تخطيط الد سكوانظمت اإل   ـ وع�ق

اب      ٢٥، وجرى خاللھا تدريب نحو ٢٠٠٦مارس /في دمشق في آذار ـ ع وحس ـ رق تجمي ـ ول ط ـ شخصاً ح
  . البيانات المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر، وذلك وفقاً للمعايير المتعارف عليھا دولياً

 
  ةة وقضايا منظمة التجارة العالميفريق التجار  )ب(
  

  األنشطةأبرز   
  

  العالمية اجتماع الخبراء حول متابعة نتائج المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة  )١(  
  

ي     سكواوقد نظمته اإل  .٢٠٠٦أبريل /نيسانع�قد في بيروت في    ـ تمرة الت ـ اعدة المس ـ في إطار المس
ؤتمر    كانو . تقدمھا للدول العربية في قضايا النظام التجاري المتعدد األطراف ـ ائج الم ـ الھدف منه بحث نت

انون األول    ـ ي ك ـ غ ف ـ مبر  /الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ھونغ كون ـ  ٢٠٠٥ديس
افة    ١٦، من مشاركاً ٦٧حضر االجتماع و.  وانعكاساتھا على الدول العربية األعضاء ـ ة، باإلض ـ دولة عربي

  .مثلون عن غرف التجارة والصناعة في الدول العربيةإلى خبراء من منظمات إقليمية ودولية، كما حضره م
  



 

مشروع الشراكة اإلقاليمية لتعزيز التجارة باعتبارھا محركاً للنمو من خالل إدارة المعرفة   )٢(  
 واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
، ويجري تجارةرج ھذا المشروع في إطار جھود األمم المتحدة لبناء القدرات في مجال تسھيل الدين  

ويجري تنفيذه بالتعاون  ٢٠٠٥وقد انطلق المشروع في مطلع عام .  حساب األمم المتحدة للتنمية تمويله من
ويعنى ھذا المشروع خصوصاً  . ٢٠٠٧بين لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس، ويستمر حتى نھاية عام 

ويھدف إلى مساعدة الدول األعضاء في   .بموضوع تسھيل التجارة، المدرج على أجندة الدوحة للتنمية
  . صياغة أھداف واستراتيجيات تسھيل التجارة، وتعزيز قدرتھا التنافسية والتفاوضية

  
  :٢٠٠٦عام  في إطار المشروع سكوامن األنشطة التي نفذتھا اإل  

  
عقدت في بيروت في : ورشة عمل إقليمية حول تسھيل التجارة للمفاوضين الحكوميين •

كان الھدف منھا مساعدة المفاوضين الحكوميين من الدول العربية في ، و٢٠٠٦يو يون/حزيران
التعرف على مختلف جوانب المفاوضات لتسھيل التجارة والمتطلبات األساسية لتحقيق تسھيل 
التجارة ضمن األطر الوطنية والدولية، وتحسين األداء التجاري لرفع مستويات النمو 

دة مشاركة ھذه الدول في جولة المفاوضات المتعددة األطراف االقتصادي؛ وذلك من أجل زيا
دولة عربية،  ١٣مشاركاً من  ٤٥وحضر االجتماع .  الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية
  .باإلضافة إلى خبراء من منظمات دولية

  
ع�قدت في : ورشة عمل إقليمية حول تسھيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم •

 القطاع الخاص في ھذاكان الھدف منھا مخاطبة و، ٢٠٠٦نوفمبر /وت في تشرين الثانيبير
عدد من ممثلي القطاع الخاص  في الورشةقد شارك و    .حاجاتھا أھم واالطالع على ،المجال

الوزارات  عن عدد منممثلون حكوميون   كما شارك فيھا ،خاصةال مؤسساتال وأصحاب
حضر االجتماع اثنان وأربعون  و . سكوافي اإل األعضاءالدول  من األخرى والھيئات العامة

  .باإلضافة إلى خبراء من منظمات دوليةمشاركاً من عشر دول عربية، 
 
النسخة العربية من  سكوااإل أعدت: المساھمة في إعداد قرص مدمج للتعليم اإللكتروني الھادف •

عاملين في لل سلسلة اإلمداد الدوليةعن أدوات تسھيل التجارة ل مواد تعليمية قرص مدمج يتضمن
 واإلفادة إليھا االستناد واألفراد يمكن للدول االستيراد والتصدير، ويحتوي على بيانات ونماذج 

البيانات المطلوبة في عمليات التبادل   من وغيرھا ،نماذج بياناتھا الجمركية إعدادمنھا لدى 
وعلى  ،األعضاءالدول  جميععلى قرص مدمج  ١ ٠٠٠حوالى  سكواووزعت اإل . التجاري

المھتمين بھذا  جميعالتجارة من القطاعين العام والخاص، وعلى  الجھات المعنية بتسھيل 
    . الموضوع

  
: من الدوحة إلى ما بعد ھونغ كونغتطور مفاوضات منظمة التجارة العالمية دراسة حول  •

دة الدوحة للتنمية والمراحل التي تتضمن نبذة عن تطور المفاوضات وفقاً لما تم إقراره في أجن
مرت بھا تلك المفاوضات، واستعراضاً ألھم نتائج المؤتمرات الوزارية التي عقدت منذ الدوحة 

طالقھا في نإلى ما بعد ھونغ كونغ، وأھم اإلنجازات في موضوعات جولة الدوحة للتنمية منذ إ



 

مستقبلية لتلك الجولة وما يمكن كما تتناول الدراسة الرؤية ال.  ٢٠٠١نوفمبر /تشرين الثاني
  . للدول العربية أن تقوم به خالل الفترة المقبلة

  
  فريق النقل  )ج(
  

  أبرز األنشطة  
  

  خطة عمل تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  )١(  
  

ي     سكواأنجزت اإل   ـ ي الت ـ رق العرب ـ جزءاً كبيراً من خطة عمل تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المش
مية  األردنيةالمملكة  ، ومنھابعض دول المنطقة ، في٢٠٠٤مدت في عام اعت ـ ة    الھاش ـ ة العربي ـ والجمھوري

اً   . السورية وجمھورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمھورية اليمنية ـ وكان معدل التنفيذ عالي
االنتھاء من استكمال تنفيذ جميع ، وخاصة في المملكة العربية السعودية التي شارفت على ٢٠٠٦جداً في عام 

ت اإل وفي ھذا اإلطار،   .٢٠١٩بنود االتفاق، أي قبل ثالثة عشر عاماً من الموعد المحدد، وھو  ـ كوا وقع ـ  س
اء   ٢٠٠٦ديسمبر /ووزارة النقل اليمنية في كانون األول ـ اتفاق تعاون إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية إلنش
ألف  ٨٠ألف دوالر أمريكي،  ١٣٤وتبلغ كلفة الدراسة نحو .  ية اليمنيةشبكة سكك حديدية دولية في الجمھور

  .سكوادوالر منھا مقدمة من الحكومة اليمنية والباقي من اإل
  

  البحرية-بناء القدرات في مجال تطوير وصالت النقل البرية والبرية  )٢(  
  

الت  في إطار تنفيذ المشروع الممول من حساب األمم المتحدة للتنمية لبناء    ـ القدرات في تطوير وص
، بالتعاون سكوافيه بدور المنسق العام، نظمت اإل سكواالبحرية، والذي تقوم اإل-النقل األقاليمية البرية والبرية

ة      ـ ة األردني ـ ن المملك ـ ل م ـ مع الدول المعنية، ست ورشات عمل وطنية لتسھيل النقل الدولي للبضائع في ك
ة  الھاشمية، ودولة اإلمارات العربية الم ـ تحدة، والجمھورية العربية السورية، ودولة الكويت، والمملكة العربي

إلى اعتماد عدة توصيات موجھة إلى الجھات المعنية الورشات وخلصت ھذه   .السعودية، والجمھورية اليمنية
ة  : كان أھمھامن القطاعين العام والخاص في الدول الست،  ـ ن السياس ـ  اعتبار تسھيل النقل والتجارة جزءاً م

ع    ـ ين جمي ـ التجارية العامة للدولة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بتسھيل النقل باعتبارھا حزمة واحدة بالتنسيق ب
ل  اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة  تفعيلاستكمال إنشاء والجھات المعنية، و ـ في ھذه الدول لتسھيل النق

   .لة ومتدرجةوفق خطة عمل شاملة تطبق بطريقة متناسقة ومتوازنة ومتكام
  

  اللجان الوطنية لتسھيل النقل والتجارة  )٣(  
  

الوطنية لتسھيل النقل  اللجان اليمنية والجمھوريةالجمھورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية  أنشأت  
رى  ٢٠٠٣ عامفي  سكوابدليل إنشاء تلك اللجان الذي أعدته اإل والتجارة استرشاداً ـ اذ  ؛ وتقوم دول أخ ـ باتخ

، مثل اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة القريب األجلفي الوطنية ھذه اللجان  مثل نشاءإلطوات الالزمة الخ
  .ن، ودولة الكويتيالبحرين، وفلسط

  
  
 



 

  النقل البحري  )٤(  
  

ل    وفي إطار تطوير نظام النقل المتكامل، صادقت على مذكرة التفاھم   ـ ال النق ـ بشأن التعاون في مج
باط (، كل من الجمھورية العربية السورية ٢٠٠٦العربي، في عام البحري في المشرق  ـ ر  /ش ـ ) ٢٠٠٦فبراي

 سبتمبر/وبذلك دخلت ھذه المذكرة حيز التنفيذ في أيلول ). ٢٠٠٦يونيو /حزيران(والمملكة العربية السعودية 
٢٠٠٦ .  

  
  السالمة على الطرق  )٥(  

  
 سكواللسالمة على الطرق، حيث تقوم اإل ضمن المشاركة في التحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي  

ى  ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سكوابدور المنسق اإلقليمي نظمت اإل ـ والشراكة العالمية للسالمة عل
ى   بناء القدراتحول ورشة عمل  الطرق، ـ الوطنية للتحضير ألسبوع األمم المتحدة العالمي األول للسالمة عل

ة   ١٣، حضرھا ممثلون عن نقاط االتصال من ٢٠٠٦مبر ديس/في كانون األولالطرق،  ـ ي المنطق ـ  . دولة ف
ذھا    ـ ع تنفي ـ وھدفت ھذه الورشة إلى بناء القدرات حول استخدام وتطبيق كتيب اإلرشاد حول األنشطة المزم

كما  . خالل األسبوع المذكور، والتعريف بالدليل اإلرشادي حول تشكيل اللجان الوطنية للسالمة على الطرق
ك    ھدف ـ الل ذل ـ اء خ ـ ت الورشة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن األنشطة المشتركة التي ستنفذھا الدول األعض

  .األسبوع
  

  قانون النقل المتعدد الوسائط  )٦(  
  

، جرى إعداد مسودة مشروع سكوافي إطار التحضير لقانون النقل المتعدد الوسائط في دول منطقة اإل  
في األردن، وجرت مناقشتھا مع المعنيين في ورشة عمل وطنية، عقدت  قانون النقل الدولي المتعدد الوسائط

ـ  عرضاً سكواوخالل ھذه الورشة قدمت اإل . ٢٠٠٦مارس /في عمان في آذار انون    الًمفص ـ روع الق ـ لمش
ة   . وجرى نقاش مستفيض تناول مختلف بنوده ـ وفي أعقاب ذلك، أنشأت وزارة النقل في األردن لجنة وطني

روع    سكواسودة، وتقوم اإلمصغرة لمراجعة الم ـ ن مش ـ حالياً بمراجعة المالحظات وإعداد المسودة الثانية م
دد      ـ ل المتع ـ اص بالنق ـ انون الخ ـ القانون لمناقشتھا مع اللجنة المعنية، قبل اعتماد صيغة نھائية الستصدار الق

  .الوسائط في األردن
  

ل، أصدر مجلس وزراء النقل العرب في تحقيق التكامل اإلقليمي في مجال النق سكواوتقديراً لدور اإل  
ة    ٢٠٠٦نوفمبر /المنعقدة في تشرين الثاني ةفي دورته التاسعة عشر ـ ة العام ـ قراراً توجھت على أثره األمان

بطلب تعاون في إعداد الشروط المرجعية التفصيلية لدراسة استكمال الربط  سكوالجامعة الدول العربية إلى اإل
 . ھذا الطلب سكواوقد لبت اإل . العربيةبين الدول ) طرقي وسككي(البري 

 
 شعبة التحليل االقتصادي  - ٤

  
كوا بمزيد من المشاركة بين اإل ٢٠٠٦اتسمت أنشطة الشعبة لعام    ـ ة     س ـ ة المعني ـ ات اإلقليمي ـ والجھ

وقد اعتُمد ھذا النھج التشاركي بھدف التعبير عن وجھة نظر .  ومنظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية
  . ھات اإلقليمية المعنية في قضايا االقتصاد الكلي والقضايا االقتصادية واالجتماعيةالج
  



 

  طةشنأبرز األ  
  

 إعالن دمشق: سكواة اإلقتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في منط  )١(  
  

إعالن دمشق ، ٢٠٠٥مايو /في دورتھا الثالثة والعشرين المنعقدة في دمشق في أيار سكوااإل اعتمدت  
ا اإل  بمثابة تأكيد على المتابعة التي ھذا اإلعالن كانو.  تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية حول ـ كوا تقوم بھ ـ  س
ى  وقد  . في المنطقة اإلنمائية لأللفية األھداف تحقيق نحو المحرز للتقدم ـ الن عل ـ و    :شدد اإلع ـ ة النم ـ أھمي

اون   ،يالدمج االجتماعوالبطالة،  تقليصو ،الفقروتخفيف حدة االقتصادي،  ـ ى  والحاجة إلى التنسيق والتع ـ عل
  . لتحقيق األھداف الصعيد اإلقليمي

  
استمرار  وإزاء.  ٢٠٠٥تقرير األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية  صدروفي ھذا السياق،   

را   اإلنمائية لأللفية السلبي على تحقيق األھداف وأثرهعدم االستقرار في المنطقة حالة  ـ ي الع ـ ة ف ـ ق ، خاص
ن تحت يتالواقع المنطقتين ھاتينوفلسطين، سلط التقرير الضوء على التقدم المحرز باتجاه تحقيق األھداف في 

ي  موجھاً نحو  للسياسات اًإطار ويتضمن التقرير أيضاً  .وطأة النزاع ـ ة،   تحقيق األھداف ف ـ دان العربي ـ   البل
ات    ستراتيجيات إنمائية اقتصادية واجتماعية شاصياغة  وال سيما في ـ ى سياس ـ افة إل ـ املة ومتكاملة، باإلض

  . المحلي والوطني واإلقليمي دتتماشى مع األھداف وتدعم الفقراء والنساء على الصع
  

  المعونة الخارجية والتنمية في المنطقة العربية: ٤االتجاھات االقتصادية وآثارھا، العدد   )٢(  
 

ز    ھي دراسة تتناول دور المعونة الخارجية في تنمية المنطق   ـ رة، وترك ـ ة األخي ـ ة خالل العقود الثالث

  .خصوصاً على األردن وفلسطين ومصر واليمن

  
ي     ـ وتزود ھذه الدراسة صانعي السياسات في الحكومات ومنظمات التنمية الدولية بتحليل اقتصادي كل

ادي،  شامل ألھم سمات واتجاھات تدفقات المعونة الخارجية نحو المنطقة العربية وآثارھا على النمو االق ـ تص
دفقات  .  وعلى المؤشرات االجتماعية ـ كما تحدد عدداً من المواضيع التي يجب التعاطي معھا من أجل جعل ت

و      .  المعونة للمنطقة العربية أكثر فعالية في تخفيف الفقر وتعزيز التنمية ـ ى النم ـ ة عل ـ ر المعون ـ در أث ـ وتق
لدان المتوسطة والمتدنية الدخل، ويشمل ھذا االقتصادي والمؤشرات االجتماعية من خالل التحليل التسلسلي للب

 .التحليل عدداً من المقاربات الجديدة
  

ادية  ٢٠٠٤و ١٩٧٠وبوجه عام، تقلبت تدفقات المعونة كثيراًً بين عامي    ـ ، مع تقلب الظروف االقتص
ت  وبالرغم من ازدياد ھذه المعونة في األعوام األخ . واالعتبارات الجيوسياسية ألھم الدول المانحة ـ يرة، ظل

ي   ـ التدفقات الجارية في إطار المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للدول العربية دون المستويات التي بلغتھا ف
  . السبعينات والثمانينات من القرن الماضي

  
ون     ـ واستناداً إلى نتائج التحليل التجريبي يمكن التوصل إلى عدد من التوصيات أھمھا احتمال أن يك

يجابي على النمو االقتصادي وعلى المؤشرات الصحية في الدول إت المعونة للمنطقة العربية أثر لزيادة تدفقا
اً،   سكواونظراً إلى التقلب الملحوظ في نسب المعونة المقدمة للمنطقة عموماً ولبلدان اإل . المستفيدة ـ خصوص



 

ة  يوصى بتدفقات مالية أكثر ثباتاً، وخصوصاً إلى بلدان المنطقة التي تعتمد  ـ ة الخارجي ـ ن    .على المعون ـ وم
ل    ـ مية ألق ـ الضروري أن يوجه المانحون، من العرب وغير العرب، حصة أكبر من المساعدة اإلنمائية الرس

ويتطلب ذلك أن .  ٢٠١٥البلدان نمواً في المنطقة، التي ال تستطيع بلوغ األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام 
ارات       يبني بعض مانحي المنطقة قرارات تخصيص ـ ى اعتب ـ يس عل ـ ة ول ـ ارات إنمائي ـ المعونة على اعتب

  .جيوسياسية
  

دان      ـ درة البل ـ ويثير االنخفاض الملحوظ في المعونة الموجھة إلى القطاعات االقتصادية شكوكاً في ق
ويزداد ھذا  . المتلقية على تدعيم أسسھا االقتصادية وتحسين معدالت النمو فيھا في األجلين المتوسط والطويل

اط     الوضع ـ ي أوس ـ يما ف ـ خطورة في البلدان العربية التي تعاني من ارتفاع معدالت العمالة الناقصة، وال س
  .الشباب

  
  نظريةإنمائية  تدريبية عن مواضيع دورة  )٣(  

  
ة؛   دور: حولت ، وتمحور٢٠٠٦يونيو /ع�قدت في حزيران   ـ ي التنمي ـ نطن؛   الدولة ف ـ اع واش ـ  واجم

ن حالة حول أمثلة م دراسات يقدوتخلل الدورة ت . لبدائل في التنميةالصناعة في العالم النامي؛ وا طويرتو ـ  ع
باالستراتيجيات التي تعتمدھا تلك البلدان  تتعلقأمريكا الالتينية وفريقيا وأ البلدان النامية في جنوب شرق آسيا

ة    ـ ادية واالجتماعي ـ احيتين االقتص ـ ت تتاخو.  والفوائد التي تجنيھا والتكاليف التي تتكبدھا من الن ـ دورة  م ـ  ال
  .سكوابھدف وضع استراتيجية إنمائية مناسبة لبلدان اإل لةاألمثمن ھذه  بمناقشات حول الدروس المكتسبة

  
  برنامج المقارنات الدولية  )٤(  

  
وقد , ٢٠٠٦أبريل /في نيسان ت ورشة العمل السادسة لبرنامج المقارنات الدولية لدول غرب آسياعقد  

د  عمل البرامج القومية األ أفرقةكان الھدف من الورشة جمع و . عضاءمن الدول األ مشاركاً ٤٠حضرھا  ـ ح
لع  المكتب فريق عمل وعشر  ـ اإلقليمي لبرنامج المقارنات الدولية لغرب آسيا والبنك الدولي إلنھاء بيانات الس

  . ومناقشة إحصاءات الحسابات القومية ٢٠٠٥ عام االستھالكية للربع الثالث من
  

اء      نهعيت ورشة عمل في الوقت عقد ،إلى ذلك باإلضافةو   ـ لع اإلنش ـ عار س ـ ح أس ـ للمختصين بمس
اً  ـ ق     والمعدات من الدول األعضاء لمناقشة كيفية تسعير سلع البناء والمعدات طبق ـ ددة ووف ـ فات مح ـ لمواص

 .ستھالكيةاالولبدء عملية جمع البيانات للسلع غير  معتمدةمصطلحات 
  

  وحدة القضايا الطارئة والنزاعات  - ٥
  

  ألنشطة الرئيسيةا  
  

اله   باإلضافة إلى المساھمة في جھود إعادة اإلعمار والنھوض في لبنان بعد الحرب   ـ ذكورة أع ـ ، الم
  .اضطلعت الوحدة بمجموعة من األنشطة

  
  أنشطة لمساعدة العراق  

  



 

ي  .  أنشطتھا ومبادرتھا لمساعدة العراق ٢٠٠٦في عام  سكواواصلت اإل   ـ فباإلضافة إلى المشاريع الت
راق  سكواتزال قيد التنفيذ، بدأت اإلال  ـ  . بتنفيذ مشروع تطوير اإلحصاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي في الع

من الحصول على تمويل خارجي يفوق العشرة ماليين دوالر لتمويل  سكوا، تمكنت اإل٢٠٠٦ومع نھاية عام 
  .ھذه المشاريع والمبادرات

  
  يةبناء القدرات للمؤسسات العامة العراق  )١(  

  
دورات برنامج األمم المتحدة شتراك مع باال سكوااإلنفذت    ـ وير   ال اإلنمائي عدداً من ال ـ ة لتط ـ تدريبي

راق  البلديات واألشغال العامة ةوزارة العدل ووزارلصالح المھارات اإلدارية  ـ ن     . في الع ـ تفاد م ـ د اس ـ وق
دورات  . موظف ١٠٠أكثر من  ٢٠٠٦الدورات السبع المنفذة في عام  ـ رات    وتضمنت ال ـ ة محاض ـ التدريبي

اريع،     ـ ادة، وإدارة المش ـ اليب القي ـ وتمارين في مواضيع مختلفة في اإلدارة منھا التخطيط االستراتيجي، وأس
  . وإدارة فرق العمل الخ

  
  أكاديميات تكنولوجيا الشبكات  )٢(  

  
المعتمدة من قليمية ضافة إلى األكاديميات اإلباإل محلية للتدريبيھدف المشروع إلى إنشاء أكاديميات   
ل  وكلية الھندسة /جامعة بغداد: وذلك في كل من سيسكو، شركة ـ ة    وجامعة الموص ـ رة وكلي ـ ة البص ـ جامع

  . ةيالمنصور الجامع
  

أسس المعلوماتية، وبرامج مدير معتمد : وتقوم ھذه األكاديميات بالتدريب على مواضيع مختلفة، منھا  
ب  ٧٠٠البدء بالمشروع تدرب خاللھا أكثر من  دورة منذ ٤٥وقد بلغ عدد الدورات  . لشبكات سيسكو ـ  . طال

ن  التحضير لدورة تدريب المدربين اإلويقوم فريق عمل المشروع ب ـ ثنين والعشرين في بيروت، حيث كان م
  . وأرجئت بسبب الحرب ٢٠٠٦المقرر تنفيذھا في عام 

  
  مشروع التجمعات الذكية  )٣(  

  
ال  يھدف مشروع التجمعات الذكية إلى بناء وتعزي   ـ ز قدرات المجتمع المحلي العراقي عن طريق إدخ

خاصة الفئات المھمشة ، ووتمكين أفراد المجتمع المحلي، الحديثة إلى المناطق الريفيةو التقليدية التكنولوجيات
روع  .  إنشاء مؤسسات صغيرة عن طريقجديدة عمل فرص  إيجادمن  ،من الشباب والنساء ـ كما يھدف المش

روع  و . مناطق أخرى في العراق على التجارب الناجحة للمشروع وتعميم حدة الفقر، تخفيف إلى ـ يضم المش
ى  و ،المھام متعددمركز للتكنولوجيا : ھما مرفقين أساسيين ـ ق وحدة لتصنيع منتجات األلبان، إضافة إل ـ  مراف

  .مؤازرة لمعالجة مياه الشفة وتسخين المياه بالطاقة الشمسية
  

دة   ٢٠٠٦عام في مر بھا كل من العراق ولبنان  التيوبالرغم من الظروف الصعبة    ـ زت الوح ـ ، أنج
  :التاليةاألنشطة 

  
يد   ،في كل من ألتون كوبري، شمال العراق متعددي المھام تكنولوجياللاستحداث مركزين  • ـ وس

ن  اًمتدرب ١٢٠أكثر من  وقد تخرج . دخيل، جنوب العراق، مزودين بمنظومتين لإلنترنت ـ ، م



 

تخدام     ،ية وطالب وأساتذةموظفين في الدوائر الرسم ـ س اس ـ ول أس ـ وب ح ـ رامج  الحاس ـ  وب
  .وأسس استخدام اإلنترنت ميكروسوفت

  
جنوب  ،استحداث وحدتين لتصنيع منتجات األلبان في كل من دبس، شمال العراق، وسيد دخيل •

  .حليب الجاموس واإلقبال على تناول منتجات األلبان المصنعة محلياً وفريت، حيث العراق
  
حاً  تنفيذ برنام • ـ ج تدريبي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لخمسة عشر مرش

  .منتجات الحليب وال سيما ،الغذائي الجيد/عراقياً حول أسس التصنيع الزراعي
  
ة   • ـ ة وإقليمي ـ  . إطالق برنامج للتدريب المھني وبناء القدرات بالتنسيق والشراكة مع جھات محلي

ات    كتنوعة تشمل التدريبات مواضيع مو ـ نيع منتج ـ ات، وتص ـ المحاسبة، والسكريتاريا، واللغ
  . األلبان، وبعض مھارات التصنيع الزراعي والحرفي

  
معلومات تفصيلية عن مختلف مرافق  يتضمنلكتروني خاص بالمشروع، إتصميم وتنفيذ موقع  •

ى  ھذا الموقعو . فيهالمشروع والخدمات التدريبية المتوفرة  ـ ا    ھو عل ـ دة القض ـ فحة وح ـ يا ص
  .نتشبكة اإلنترالرئيسي على  سكواالطارئة والنزاعات في موقع اإل

  
اريع   مواقع المضيفةلل الخصائص الديمغرافيةتتناول  للبياناتتصميم وتنفيذ قاعدة  • ـ ك المش ـ  لتل

ة     ـ ا والتجاري ـ ة منھ ـ وواقعھا االجتماعي واالقتصادي ومؤسساتھا الرسمية والخاصة، التعليمي
  .والجمعيات األھلية

  
ارب    استكم • ـ ل التج ـ ى نق ـ ال تنفيذ المراحل األخيرة من برنامج نشر التكنولوجيا الذي يھدف إل

  .لھذا النوع من المشاريع اإلنمائيةالمستقاة إلى مناطق أخرى في العراق بھدف تعميم الفائدة 
  

  أنشطة متعلقة بفلسطين  
  

تمرار  نظراً إلى التردي المستمر في األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب ال   ـ فلسطيني بسبب اس
م   ـ االحتالل اإلسرائيلي وتدھور األوضاع السياسية واألمنية، تسعى وحدة القضايا الطارئة والنزاعات إلى دع

ى األ   ـ تالل عل ـ اع  عملية إعادة التأھيل والتنمية في األرض الفلسطينية المحتلة، ومراقبة انعكاسات االح ـ وض
  .المعيشية للشعب الفلسطيني

  
ر، جرت بلورة مشاريع إنمائية لألرض الفلسطينية المحتلة بالتعاون مع الھيئات األھلية وفي ھذا اإلطا  

اع   .  الفلسطينية وباالشتراك مع جھات عربية ودولية مختلفة ـ دعم قط ـ ومن ھذه المشاريع، مشروع خاص ل
ي  كما تقوم الوحدة بإعداد مشروع لدعم ال.  التربية والتعليم الفلسطيني، وآخر في قطاع الصحة ـ قطاع الزراع

اء      ـ تثمار واإلنم ـ ة لالس ـ ة العربي ـ والصناعات الزراعية الفلسطينية على أن يجري تنفيذه بالتعاون مع الھيئ
  .الزراعي

  
  أنشطة على المستوى اإلقليمي  

  
  مراقبة وتحليل التطورات واألنماط اإلقليمية  )١(  

  



 

ة واألز اإلقليميةرصد االتجاھات  إلىتھدف  ةبأنشط سكوااضطلعت اإل   ـ ي   مات المحتمل ـ ة  ف ـ المنطق
تساعد في الحد  تدابير وسياسات وبرامجھذه االتجاھات واستقراء نتائجھا بغية وضع مقترحات بشأن  تحليلو

  .عدم االستقرار انعكاسات حالةلحد من وكذلك في ا من أسباب نشوب النزاعات،
  مشروع مكافحة التوترات العرقية والمذھبية في غربي آسيا  )٢(  

  
ة   سكواتعد اإل   ـ مشروعاً متكامالً للمساھمة في الحد من ظاھرة التوترات العرقية والمذھبية في منطق

ا،    .  غربي آسيا، وفي المنطقة العربية عموماً ـ ة وأمنھ ـ ذه المنطق ـ فلھذه الظاھرة أثر خطير على مستقبل ھ
ي   .والتنمية فيھا ـ ي   وتستعين الوحدة في ھذا المجال بخبرات مفكرين وناشطين عرب ودولي ـ اھمة ف ـ   ن للمس

ي   واحد منھا عقدوتنظم الوحدة اجتماعات لمناقشة ھذا المشروع وأبعاده ومكوناته، .  تطوير ھذا المشروع ـ ف
  .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

  
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ٦

  
  اجتماعات ومشاريع إنمائية

  
  التصاالتورشة عمل حول وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات وا  )١(  

  
ايو  /ع�قدت في بيروت في أيار   ـ ا    . ٢٠٠٦م ـ د نظمتھ ـ وق

بھدف تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في مجال سياسات  سكوااإل
وفير   ـ واستراتيجيات وقوانين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وت
إطار عمل ودليل لتصميم وتطوير االستراتيجيات الوطنية الستخدام 

ت واالتصاالت من أجل تحقيق مجتمع المعلومات تكنولوجيا المعلوما
ذه    ـ ذ ھ ـ واالقتصاد المبني على المعرفة، واقتراح آليات عملية لتنفي

اد    .االستراتيجيات وتقييم نتائجھا ـ وخلصت ورشة العمل إلى اعتم
ي  : عدد من المقترحات، منھا ـ إنشاء شبكة مبدئية لصانعي القرار ف

ا،    مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ـ ات وتطبيقھ ـ من أجل تبادل الخبرات والمعرفة في وضع السياس
ا       ـ ات تكنولوجي ـ ع سياس ـ ي وض ـ ى ف ـ وذلك من خالل منتدى إلكتروني على الوب، ونشر الممارسات المثل

  .المعلومات واالتصاالت، والمواءمة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  لمصدر المفتوح للقطاع العاماجتماع الخبراء حول البرمجيات ذات ا  )٢(
  

انون األول    ـ مبر  /ع�قد االجتماع في القاھرة في ك ـ  . ٢٠٠٦ديس
امج   في تنظيمه  سكواواشتركت اإل ـ ع برن ـ ا م ـ ات   تكنولوجي ـ المعلوم

كو و) إقتدار(واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية  ـ ان  و . اليونس ـ ك
ول  توجھات استراتيجية ومنھجيات وآليات العت الھدف منه رسم ـ ماد حل

اع    ـ ي القط ـ البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر وتطبيقھا وتطويرھا ف
ه    وقد تطرق المشاركون إلى .  العام ـ ي تواج ـ ية الت ـ التحديات الرئيس

لى  النامية؛ والممارسات في البلدان  البرمجيةحلول ال تلك استخدام ـ الفض
  .ة لالستفادة منھاة؛ وحاجات المنطقة العربيالناميالبلدان عتماد ھذه البرمجيات في بعض البلدان المتقدمة وال



 

  
ة    قد و   ـ ة إلكتروني ـ تخدم بواب ـ توصل المشاركون إلى إنشاء شبكة من الخبراء ومجموعات عمل، تس

خيار زيادة مستوى المعرفة لدى الحكومات حول ، بھدف في المنطقة العربية للتواصل والتعاون بين الشركاء
وذلك باإلضافة إلى  التجارية،برمجيات وإمكانية االستعاضة بھا عن ال ،استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر

ة    المتعلقة باستخدام بناء القدرات  ـ ارب الناجح ـ وطين التج ـ البرمجيات المفتوحة المصدر وتعزيز مبادرات ت
  .وتعريبھا

  
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحول بناء القدرات ورشة عمل ل  )٣(  

  
اد    ، بالتعاون مع ٢٠٠٦ديسمبر /ن في كانون األولع�قدت في عم�ا   ـ ي لالتح ـ ي العرب ـ المكتب اإلقليم

ل  وتناولت   .والبحوث اإلحصائيةوالمعھد العربي للتدريب  الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ـ ورشة العم
يل ا  إحصاءاتالبلدان العربية نحو جمع في  المجاالت التى شھدت تطوراً ـ ات  مجتمع المعلومات وتحص ـ لبيان

ل   ، وبحثت الخاصة بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفجوة الرقمية ـ لوب األمث ـ ة  األس ـ لمواءم
ات  المؤشرات العالميةو المنطقة العربيةفي المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ـ ، وحاج

  .انات الخاصة بھذه المؤشراتوالفنية لجمع البي مواردھا البشريةتطوير من أجل الدول العربية 
 

  مشروع مبادرة إقليمية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الجديدة لخلق العمالة والحد من الفقر  )٤(  
  

ارة      ـ دان مخت ـ ي بل ـ  . يتضمن ھذا المشروع إنشاء مراكز للتكنولوجيا متعددة المھام وتجمعات ذكية ف
ثالثة مراكز  لمعلوماتية المھنية في لبنان، حيث أنشئتلتنفيذه مع مؤسسة الصفدي والجمعية ا سكواوتتعاون اإل
  . في عكار، شمال لبنانببنين والمقيبلة في منطقة تل عباس وفي بلدات 

 
ة     ـ وتھدف ھذه المراكز المتعددة المھام إلى نشر المعرفة التكنولوجية في المجتمع المحلي ومحو األمي

واالرتقاء بمستوى النشاط االقتصادي، وذلك استناداً إلى جملة التقليدية والمعلوماتية، وتقديم خدمات التوعية، 
وتشمل خدمات ھذه المراكز التدريب .  من التقنيات التقليدية والحديثة، منھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ميم    ـ مل تص ـ األساسي على الحاسوب، ودورات في السكرتارية والمحاسبة واللغات واإلنترنت، وخدمات تش
لكترونية والصحة إلنترنت وصيانة معدات وبرامج الحاسوب، وكذلك خدمات في مجالي التجارة اإلصفحات ا
  .اإللكترونية

  
ورية   سكواوتلبية لحاجات المجتمعات المھمشة، أنشأت اإل   ـ تجمعات ذكية في الجمھورية العربية الس

الل     والجمھورية اليمنية، تھدف إلى تقديم حلول لعدد من التحديات التي تواجه ـ ن خ ـ ة، م ـ المناطق المحروم
ات      ـ تخدم المنتج ـ ة وتس ـ ات المحلي ـ مشاريع إنتاجية في مجال الصناعات الغذائية، تتيح فرص عمل للمجتمع

افة     ـ ة مض ـ ا قيم ـ كال تعطيھ ـ ي  .  الزراعية المحلية لتصنيعھا في أش ـ فف
د،   ـ الجمھورية العربية السورية، ينفذ مشروع في قرية القصيبة، جنوب البل

ف    بالتعاون مع ش ـ ة الري ـ وري لتنمي ـ ركاء محليين، أبرزھم الصندوق الس
ة )فردوس( ـ مل   . ، وھيئة تخطيط الدولة، ووزارة االتصاالت والتقان ـ ويش

بن    ـ ات ال ـ مشروع الجمھورية اليمنية وحدة لمعالجة وتصنيع وتعليب منتج
ددي الم    ـ زين متع ـ نعاء، ومرك ـ ام  اليمني المحلي في حضران قرب ص ـ ھ

  .للتكنولوجيا في حضران وتعز



 

  
  
  

  بناء شبكات المعرفة من خالل مراكز للمجتمعات المھمشةمشروع   )٥(  
  

الل   وذلك  ،شبكات المعرفة، لتنفيذ مشروع بناء ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثانيفي بدأ العمل    ـ ن خ ـ م
روع  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات المھمشةإلى مراكز النفاذ  ـ ذ المش ـ  وتشترك في تنفي

ول المشروع وتتمحور أنشطة .  ٢٠٠٩، ويستمر حتى منتصف عام الخمسمم المتحدة اإلقليمية األلجان  ـ   :ح
، على المستويين اإلقليمي والدولي بلدان مختارة حول العالم وتشبيكھافي تعزيز التجمعات المعرفية الموجودة 

بل   ء ھذه الشبكات، إلنشامخططة االستفادة من اجتماعات إقليمية و؛  ومن ثم معالجة مراكز النفاذ ـ ولدراسة س
ة     أيضاً إلىھذا المشروع  ويھدف   .التفاعل ونقل الخبرات ضمن الشبكات األخرى ـ ة المرتبط ـ ر المعرف ـ نش

  والصحة االجتماعيبالمجاالت الرئيسية في التنمية المستدامة، مثل العمالة والتعليم والنوع 
   

  في لبنان كنولوجيا المعلومات واالتصاالتمشروع أكاديمية جمعية المعلوماتية المھنية لت  )٦(  
  
كوا واإلجمعية المعلوماتية المھنية في لبنان بالتعاون بين  أطلق   ـ  س

ر    و ـ ات غي ـ ة والمنظم ـ مجموعة من الشركات العالمية والھيئات الحكومي
دم  ،الحكومية المحلية والعالمية ـ ي  ھا توفي مق ـ اد العرب ـ ات  ل االتح ـ جمعي

اال  ـ ع (ت تكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ور   )إجم ـ ي ك ـ ة مرس ـ  ، وجمعي
االت  إنترناشيونال ـ ان  ، ووزارة االتص ـ ي لبن ـ ركة   و، ف ـ كو، وش ـ اليونس

روع   . مايكروسوفت، وشركة إنتل، وشركة سيسكو ـ اء وتضمن المش ـ  إنش
ة   ،لبنان فيمراكز في أماكن عدة  ةعشر ـ لتقديم الدورات التدريبية المجاني
درات    وتھدف األكاديمية.  شرائح المجتمع المحلي لجميع ـ ز الق ـ إلى تعزي

ين    ـ االت، وتمك ـ ات واالتص ـ ع   المحلية في مجال تكنولوجيا المعلوم ـ جمي
كوا اإلرعت وقد   .من االستفادة من فرص العمل المتاحة وتحسين الظروف المعيشية المواطنين ـ ل   س ـ حف

ا إل  ٢٠٠٦سبتمبر /األكاديمية في النبطية في أيلولمركز إطالق  ـ من جھودھ ـ ادة  ، ض ـ ان  إع ـ ار لبن ـ  . عم
مان     المركز منھجية عمل تؤدي إلى انتقال إدارة لاألكاديمية  تخضع إدارةو ـ ي وض ـ ريك المحل ـ ى الش ـ إل

  .استمراريته
  

  منشورات  
 

  سكوادراسة تحليلية لسياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإل  )١(  
  

االت  استعرضت ھذه الدراسة النظم المختلفة لسياسات واستراتيجيات    ـ تكنولوجيا المعلومات واالتص
ات   سكوافي منطقة اإل ـ ا المعلوم ـ ، والقضايا التي تحتاج إلى معالجة من أجل تعزيز تطوير قطاع تكنولوجي

ذھا،    .  واالتصاالت في المنطقة ـ رق تنفي ـ ة وط ـ وبحثت في اآللية الالزمة لمراجعة االستراتيجيات المعلن
احة     : وحددت من خاللھا القضايا الرئيسية ومنھا ـ ل مس ـ تراتيجيات، وتحلي ـ ذ االس ـ الموارد المتوفرة لتنفي

ي   .  الخطر، وتحديد المؤشرات الالزمة لقياس التقدم نحو تحقيق األھداف ـ ث ف ـ وقدمت ھذه الدراسة للبح
  .٢٠٠٦مايو /ورشة العمل حول وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أيار

السيد يوسف نصير والنائب ياسين جابر يتوسطان
ممثلوا الشركات والھيئات الحكومية والغير 

 الحكومية الداعمة للمشروع



 

  
  
  

  للتكنولوجيا سكواإنشاء مركز اإلدراسة جدوى   )٢(  
  

دوى   سكواوفي المنطقة العربية، أعدت اإل سكواعلى ضوء الوضع السائد في بلدان اإل   ـ دراسة الج
ة      سكوانشاء مركز اإلالتمھيدية إل ـ ية المتعلق ـ ود الرئيس ـ منھا البن ـ للتكنولوجيا من أجل التنمية، وحددت ض

ويھدف المركز إلى .  جيات تنظيمية وتمويليةباالحتياجات اإلقليمية لبناء المركز مع نموذجٍ للتنفيذ واستراتي
تدامة،     ـ ة المس ـ ق التنمي ـ بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل تعزيز جھود تحقي
ايا   ـ وتحسين النمو والقدرة التنافسية والتنويع االقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من الفقر ومعالجة القض

  .  الجنسينالمتعلقة بالمساواة بين 
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمؤشراتالقضايا المتصلة  حولتقرير   )٣(  
  

اء    تضمن التقرير التقدم المحرز   ـ ال اإلحص ـ ات     لفي مج ـ ا المعلوم ـ رات تكنولوجي ـ اس مؤش ـ قي
ي   : ، وھياألنشطة المنجزة، وتضمن أھم غربي آسيامنطقة  في واالتصاالت ـ ي إقليم ـ إنشاء فريق عمل فن
اء    ؛ لي األجھزة اإلحصائية الوطنيةيضم ممث ـ ي بن ـ دم ف ـ وتحديد المؤشرات اإلحصائية الالزمة لقياس التق

    .مجتمع المعلومات، وتوحيد التعاريف، وتحديد البيانات الالزمة لحساب تلك المؤشرات
  

  شعبة التنمية االجتماعية  - ٧
 

ول    ٢٠٠٦في عام  سكوااضطلعت اإل   ـ ورت ح ـ ي تمح ـ ة    بسلسلة من األنشطة الت ـ ياغة السياس ـ ص
ة،   المجتمع المدني مشاركة قضايا و ومتابعتھا، االجتماعية ووسائل تنفيذھا ـ ة االجتماعي ـ اد  وفي السياس ـ األبع

 .ةينالسياسة االجتماعية في المدكذلك لسياسة االجتماعية، ول الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية
  
  فريق صياغة السياسة االجتماعية ووسائل تنفيذھا  )أ(
  

  أبرز األنشطة  
  

سكوا بمجموعة باإلضافة إلى التعاون المثمر في تنفيذ مذكرة التفاھم مع مملكة البحرين، اضطلعت اإل  
  .متنوعة من األنشطة في ھذا المجال



 

  
  لمتكاملة في جمھورية مصر العربيةالمؤتمر الوطني للسياسة االجتماعية ا  )١(  

  
ة   ، با٢٠٠٧فبراير /ع�قد في القاھرة في شباط   ـ ي جمھوري ـ لتعاون بين وزارة التضامن االجتماعي ف

وقد عرض االجتماع نموذجاً لصياغة سياسات اجتماعية متكاملة بناء على عدد من .  سكوامصر العربية واإل
در     ـ ي يج ـ ة الت ـ التجارب الناجحة، وجرى خالله توصيف الحالة المصرية وتحديد العوامل المسھلة والمعوق

دمات    التوقف عندھا، وتحديد مسا ـ وفير الخ ـ رص، وت ـ رات ضبطھا وتنظيمھا لتخدم أھداف ضمان تكافؤ الف
ف      .  االجتماعية األساسية لجميع المواطنين على قدم المساواة ـ ن مختل ـ ون ع ـ اع ممثل ـ ي االجتم ـ وشارك ف

دة   رات والمؤسسات الحكومية وزاال ـ م المتح ـ وعن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات األم
  .إعالميونوخبراء وووكاالتھا، 

  
  استكمال إصدار التقارير الوطنية للسياسات االجتماعية للدول األعضاء  )٢(  

  
تبين ھذه التقارير واقع الخدمات االجتماعية األساسية ومتطلبات تحسينھا، باإلضافة إلى آليات صياغة   

د  . رھاالسياسات االجتماعية والموارد المالية والبشرية المخصصة لھا ومتطلبات تطوي ـ كوا ت اإلكما أع ـ  س
وم   يو  .تقريراً عن القضايا المتصلة بصياغة السياسات االجتماعية وتنفيذھا ـ اح مفھ ـ ركز التقرير على إيض

ع     السياسة االجتماعية الذي يرتكز على  ـ ية لجمي ـ دمات األساس ـ وفير الخ ـ ضمان تكافؤ الفرص، وضمان ت
  . المواطنين على قدم المساواة

  
  ية االجتماعية بالمشاركةفريق سياسات التنم  )ب(
  

  أبرز األنشطة  
  

  البحث بالمشاركة لتنمية المجتمع المحليواستكمال برنامج بناء القدرات   )١(  
  

ن       ـ ا م ـ ة، وتمكينھ ـ من أجل بناء قدرات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المحلي
دليل البحث بالمشاركة لتنمية  سكوايث، أصدرت اإلالمشاركة في سياسة التنمية وإدارة عمليات التغيير والتحد

ة     .  المجتمع المحلي ـ ات المعني ـ راد والمؤسس ـ درات األف ـ ويقدم ھذا الدليل إضافات ھامة في استكمال بناء ق
درب   أ سكواوأصدرت اإل . بالتنمية، كما يوفر قاعدة معرفية الختيار السياسة المناسبة للتنمية ـ ل الم ـ يضاً دلي

  .ملين في تنمية المجتمع المحلي، وھو مرجع تقني إلعداد ورشات العمل وتنظيمھالورشة تأھيل العا
  

  بناء القدرات العاملين في اليمن  )٢(  
  

ـ  ن وطنيتينيورشت سكواعقدت اإل   ي   يمنلبناء قدرات العاملين في تنمية المجتمعات المحلية في ال ـ ف
ع وزارة     . ٢٠٠٦ديسمبر /وعدن، كانون األول ،٢٠٠٦أبريل /نيسانصنعاء،  ـ يق م ـ ا بالتنس ـ وقد نظمتھم

ائي    ـ دة اإلنم ـ م المتح ـ كلت  .  التخطيط والتعاون الدولي ووزارة اإلدارة المحلية في اليمن وبرنامج األم ـ وش
اركة      ـ روط المش ـ ة وش ـ ائل التنمي ـ الورشتان فرصة جيدة للتفاعل بين المشاركين وصقل خبرتھم بشأن مس

  .وأنظمتھا
  



 

  لعربية السعوديةمشاريع تدريبية في المملكة ا  )٣(  
  

ة  مشروع تفعيل عمل الجمعيات الخيرية النسائية  سكوااستُكملت اإل   ـ في إطار المرحلة الثانية والنھائي
توسيع دائرة الجمعيات النسائية المستفيدة من برنامج التدريب، والھدف منه .  وطني لبناء القدراتاللبرنامج ل

كوا وكذلك تابعت اإل.  المملكةوتعميم الفائدة على مناطق جغرافية مختلفة في  ـ رأة    م س ـ ين الم ـ روع تمك ـ ش
دربات   الذي  ،السعودية من االلتحاق بسوق العمل من خالل تدريب المدربات المھنيات ـ داد م ـ يھدف إلى إع

ة     ـ اطق جغرافي ـ ى من ـ مھنيات في المناطق الريفية والمناطق المحتاجة، يمثلن جمعيات متنوعة ويتوزعن عل
ة   أن ھذا المشروع ينفذ والجدير بالذكر .  مختلفة ـ ي المملك ـ بتمويل من شركة عبد اللطيف جميل المحدودة ف

  .العربية السعودية
  
  

  منشورات  
  

اھيم  : نھج تنمية المجتمع المحلي كأداة لصياغة السياسة االجتماعية • ـ ھذه الدراسة تستعرض مف
رق    .يقھاالتنمية المحلية مقارنة بمفاھيم السياسة االجتماعية، كما تستعرض عوائق تطب ـ وتتط

رات   ـ الدراسة إلى مساھمة منھج التنمية المحلية في صياغة السياسة االجتماعية استناداً إلى خب
  . في تطبيق ھذا النھج سكوااإل

  
  .ومشاريع تنمية المجتمع المحلي في برامج سكواحول منھج اإل تقرير •
  
ن   حول الجھات المانحة للمعونة وشروط دعمھا لمشاريع التنمية اتقرير  • ـ ده م ـ لمحلية وما تعتم

بھا   .  إجراءات تنظيمية ـ ي اكتس ـ ويأتي ھذا التقرير لمواجھة إحدى عقبات تطبيق الخبرات الت
  . سكواالمشاركون في برامج اإل

  
ناعات     سكواوكذلك أعدت اإل • ـ ة بالص ـ ة الخاص ـ تقريراً موسعاً حول حصيلة األبحاث الميداني

ز ، الحرفية ذات الطابع التراثي في لبنان ـ   .على الجوانب التطبيقية للصناعات الحرفيةيرك
  
  فريق السكان والسياسة االجتماعية  )ج(
  

  اجتماعات ومشاريع أخرى  
  

  الھجرة الدولية والتنمية  )١(  
  

رة   المتبادلةدور الھجرة وتأثيرھا على الساحتين الدولية واإلقليمية وألھمية العالقة لإدراكاًً    ـ بين الھج
 التحديات والفرص،: الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربيةخبراء حول  جتماعا سكوااإلت نظم، التنميةو

ي    .مم المتحدةلألالشؤون االقتصادية واالجتماعية  إدارةبالتعاون مع شعبة السكان في  ـ وقد ع�قد االجتماع ف
ا التحديات التي تفرضھا الھجرة الدولية وال وتخللته مناقشة، ٢٠٠٦مايو /بيروت في أيار ـ ، فرص التي تتيحھ

ة  االقتصادية واال تنميةمن ال إمكانية إقامة حوار إقليمي لتنظيم وإدارة الھجرة في إطارو ـ ة  الجتماعي ـ متوازن
ي    .إقليمياً ودولياً ـ ونظمت اإلسكو أيضاً حلقة نقاش خالل الندوة العالمية المعنية بالھجرة الدولية والتنمية، الت



 

ا    يوتناولت الحلقة القضايا الرئيس.  ٢٠٠٦و يوني/ع�قدت في إيطاليا في حزيران ـ ة وأبعادھ ـ رة الدولي ـ ة للھج
دة   ـ االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية، كما تناولت مسألة ھجرة األيدي العاملة عموماً والعمالة الواف

ت االجتماعية إلى منطقة الخليج خصوصاً، والھجرة الدولية باعتبارھا نھجا يسھم في التخفيف من حدة التفاوتا
  .واالقتصادية على الصعيدين المحلي واإلقليمي

  
  إدماج البعد الديمغرافي في عملية التنمية  )٢(   

  
ديمغرافي   إدماجحول  مشروعمع صندوق األمم المتحدة للسكان في تنفيذ  سكواتتعاون اإل   ـ التحول ال

ل    ھدف إلى تنموھذا المشروع ي . في عملية التنمية في المنطقة العربية ـ ال التحلي ـ ي مج ـ ية القدرات الفنية ف
دمج القضايا السكانية في عملية التخطيط، وذلك في محاولة لمساندة ل جھود متخذي القرار تعبئة الديمغرافي، و

  .الدول العربية في االستعداد لالستفادة من فرصة النافذة الديمغرافية ومواجھة تحدياتھا
  فريق السياسة االجتماعية في المدينة  )د(
  

  أبرز األنشطة  
  

  اإلدارة الحضرية الجيدة  )١(  
  

المتابعة اإلقليمية للمؤتمرات العالمية التي تعقدھا األمم المتحدة، وتنفيذاً لجدول أعمال الموئل  في سياق  
ايا ذات   اإلسكواتبنت  المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة، نالثاني واإلعالن بشأ ـ القض

ة     في ھذه المجاالت في المنطقة،األولوية  ـ ق التنمي ـ ليم، وتحقي ـ بھدف تعزيز ممارسات الحكم الحضري الس
ع  ـ .  الحضرية، ومعالجة قضايا ضمان الحيازة، والبيئة الحضرية المستدامة، ودمج جميع الشرائح في المجتم

ة  وقد أطلق مشروع الحملة اإلقليمية لضمان حيازة السكن واألرض واإلدارة الحضرية الجي ـ دة في دول منطق
وفي ھذا .  تعزيز الشراكة، وبناء القدرات، والحد من الفقر: استناداً إلى ثالثة مقومات أساسية ھي غربي آسيا

ة  كما  . اإلقليمي دراسة حول اإلطار العام المقترح للحملة على المستوى اإلسكواأعدت السياق  ـ أعدت دراس
دن   ،اإلسكواقامت و.  مبادرة الوطنيةحول االستراتيجية اإلعالمية لدعم خطة عمل ال ـ بالتعاون مع منظمة الم

ارة،  المسكن بإصدار تقرير عن قضايا ضمان حيازة ،العربية ـ  واإلدارة الحضرية الجيدة في مدن عربية مخت
ي دول دراسة حول التحليل المقارن لسياسات الحيازة السكنية والعقارية واإلدارة الحضرية الجيدة إصدار و ـ  ف

  .اإلسكواي منطقة مختارة ف



 

  
  المرصد الحضري  )٢(  

  
ار   اإلسكوانظمت    ـ ورشة عمل حول المراصد الحضرية الوطنية والمحلية في الدول العربية في إط

ارك  .  ٢٠٠٦ يونيو/في فانكوفر، كندا، في حزيران تقدع�التي منتدى الحضري العالمي الدورة الثالثة لل ـ وش
ي    في ورشة العمل المرصد الحضري الوطني في ـ وطني ف ـ جمھورية مصر العربية، والمرصد الحضري ال

الحضري الوطني في تونس، والمرصد الحضري العالمي التابع لبرنامج  دالمملكة األردنية الھاشمية، والمرص
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باإلضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المحلية والوطنية والعربية والدولية 

  .ن الوطني والمحلي، وعدد من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واإلعالمعلى المستويي
  

  التحضر وتغير طابع المدنية   )٣(  
  

تتناول التطورات التي شھدتھا  التحضر وتغير طابع المدينة العربية، دراسة حول اإلسكوا تصدرأ  
دن، والزيادة السكانية والتطورات اإلنمائية وتشھدھا المدينة العربية نتيجة للضغوط الناجمة عن الھجرة إلى الم

  . االقتصادية واالجتماعية عموماً
     

  وحدة تنسيق اإلحصاءات  - ٨
  

  دورة إقليمية في مجال اإلحصاء  )١(
  

استضافت عم�ان الدورة التدريبية اإلقليمية األولى للمدربين في مشروع المعرفة اإلحصائية وبناء 
ھذه الدورة بالتعاون مع  اإلسكواوقد عقدت  . ية لأللفية على المستوى الوطنيالقدرات لرصد األھداف اإلنمائ

وتعتبر مبادرة إقليمية ضمن أنشطة  . ٢٠٠٦نوفمبر /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تشرين الثاني
ني، من مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للمساعدة على تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية على المستوى الوط

  .خالل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات، وتعزيز القدرة والمعرفة اإلحصائية
  

وھدفت الدورة إلى تدريب فرق عمل وطنية على رصد األھداف اإلنمائية لأللفية واالستخدام األمثل 
نمائية للبيانات والمؤشرات الالزمة لصياغة السياسات في تحقيق ھذه األھداف وغيرھا من األھداف اإل

ممثلون عن األجھزة اإلحصائية الوطنية  موضم�ت الدورة مشاركين من األردن وفلسطين، منھ . الوطنية
  . ومستخدمو اإلحصاءات في الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

  
ھي نقطة االرتكاز لمشروع المعرفة اإلحصائية وبناء القدرات لرصد  اإلسكواوالجدير بالذكر أن 

ف اإلنمائية لأللفية على المستوى الوطني في المنطقة العربية، وتنفذه بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة األھدا
  .اإلنمائي وحكومات البلدان المشاركة

  
  ورشة العمل الوطنية األولى إلحصاءات النوع االجتماعي  )٢(
  

وجيا المعلومات في ورشة العمل بالتعاون مع الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنول اإلسكوانظمت 
العراق تحت مظلة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وذلك في إطار مشروع تطوير إحصاءات النوع 



 

، وھي أول ورشة ٢٠٠٦ديسمبر /وقد ع�قدت ھذه الورشة في عم�ان في كانون األول.  االجتماعي في العراق
  . إنتاجھا ونشرھا واستخدامھا في العراقتدريبية لتطوير عملية جمع إحصاءات ومؤشرات النوع االجتماعي و

  
شخصاً يعملون في إنتاج اإلحصاءات واستخدامھاً من مختلف األجھزة  ٢٤وشارك في الورشة 

اإلحصائية الوطنية، والوزارات المختصة، واألوساط األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل 
  .اإلعالم

  
شاركين في الورشة تحديد قضايا النوع االجتماعي ومن المواضيع المھمة التي عرضت على الم

  . وتحديد اإلحصاءات والمؤشرات عن تلك القضايا، وتجميعھا وتحليلھا وعرضھا
  

وفي ختام الورشة، اعتُمدت قائمة تتضمن قضايا النوع االجتماعي ذات األولوية وكذلك مجموعة من 
ى   . حةمؤشرات النوع االجتماعي المتعلقة بقياس القضايا المطرو ـ ولمزيد من المعلومات، يمكن االطالع عل

 .http://www.escwa.org.lb/divisions/scu/events/1113Dec06.asp :موقع اإلنترنت
 

  ورشة عمل حول الحسابات القومية   )٣(
  

ديسمبر /يمية حول الحسابات القومية في القاھرة في كانون األولورشة عمل إقل اإلسكواعقدت 
، وممثلون اإلسكوا، شارك فيھا خبراء من شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي و٢٠٠٦

وكان الھدف من الورشة إنشاء  . عن األجھزة اإلحصائية الوطنية والمصارف المركزية في البلدان األعضاء
قليمي لتبادل اآلراء والممارسات واالستشارات، وتحليل القضايا الراھنة والمستقبلية المتعلقة بتطبيق منتدى إ

  .في منطقة غربي آسيا ١٩٩٣وتحديث نظام الحسابات القومية لعام 
  

وقد ركزت الورشة على قضايا رئيسية من النواحي النظرية والعملية، خاصة التعديالت الطارئة على 
، وسبل تطبيق ھذا النظام في بلدان المنطقة، والتحديات المستقبلية، ١٩٩٣ت القومية لعام نظام الحسابا

  .والحسابات القومية الفصلية، وتخللھا عرض لخبرات البلدان األعضاء وتجاربھا
  

  الخدمات االستشارية وأنشطة التعاون  -باء
  

  التعاون الفني  - ١
  

 . مكملة ألنشطتھا اإلنمائية اإلسكواشارية التي تقدمھا تعتبر أنشطة التعاون الفني والخدمات االست
وتضطلع شعبة تخطيط البرامج  . وتھدف أنشطة التعاون الفني إلى تعزيز القدرات الذاتية للبلدان األعضاء

العادية وباإلشراف على األنشطة الممولة من خارج الميزانية  اإلسكواوالتعاون الفني بتخطيط ورصد أنشطة 
  .العادية

  
  :وتبنى أنشطة التعاون الفني على الميزات المقارنة لإلسكوا والتي تتمثل بما يلي

  
  ؛المنظور اإلقليمي •
  ؛الصفة الحكومية الرسمية •



 

  ؛تنوع االختصاصات •
  .نشطة التكامل اإلقليمي ضمن السياق الدوليأالفعالية في  •
  

  الخدمات االستشارية  - ٢
  

بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمعالجة قضايا التنمية  الدول األعضاء اإلقليميون يزود المستشارون  
المستدامة في مختلف المجاالت، بما في ذلك الطاقة، واإلحصاء، والحسابات القومية، والبيئة، والعلم 

  .والتكنولوجيا، والسياسات االجتماعية، وإدارة الموارد المائية، وقضايا منظمة التجارة العالمية
  

في المائة منھا تقريباً مستشارو  ٧٥مھمة استشارية، أنجز  ١٢٨ اإلسكوا، نظمت ٢٠٠٦وفي عام   
  .المتفرغون، وأنجز الباقي مستشارون استعين بھم لمھام محددة اإلسكوا

  
، تليھما )مھمة في كل بلد ١٥(وقد استفادت من ھذه الخدمات الجمھورية العربية السورية والعراق   

وكانت أكثر المھام في مجال تكنولوجيا  ). على الترتيب مھام ٩و ١٢و ١٣(مصر، واألردن وعمان 
  .المعلومات واالتصاالت، تليھا قضايا البيئة ثم قضايا التجارة العالمية وقضايا النوع االجتماعي

  
  في مجال التجارة العالمية  )أ(

  
ن الخدمات االستشارية في مواضيع التجارة العالمية ھي محور أساسي في خدمات برنامج التعاو

وتھتم الدول األعضاء التي تفاوض لالنضمام إلى  . للدول األعضاء بناء على طلبھا اإلسكواالفني التي تقدمھا 
 . منظمة التجارة العالمية، وھي العراق ولبنان واليمن، بتحضير ملفات االنضمام في مجال السلع والخدمات

ة الليبية، وھي من الدول العربية غير األعضاء تقديم خدمات استشارية إلى الجماھيرية العربيأيضاً وقد جرى 
وتھتم الجمھورية العربية السورية  . ، في إعداد مذكرة االنضمام إلى منظمة التجارة العالميةاإلسكوافي 

أما الدول المتبقية   .بتحضير وتعديل تشريعاتھا الوطنية وفقاً اللتزامات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
دمات االستشارية في تطبيق وتنفيذ اتفاقات التجارة العالمية؛ ودراسة وتحليل مواضيع المفاوضات فتھتم بالخ

  .في أجندة الدوحة للتنمية
  

قد و . ٢٠٠٦وتحّل خدمات التدريب في مواضيع التجارة العالمية في مقدمة الخدمات المقدمة في عام 
رف دول مجلس التعاون الخليجي، وع�قدت ورشات جرى إعداد أكثر من برنامج تدريبي بالتعاون مع اتحاد غ

عمل تدريبية تناولت تسوية المنازعات التجارية، والتزامات المملكة العربية السعودية عند االنضمام إلى 
  .منظمة التجارة العالمية، وقضايا الدعم واإلغراق كوسيلة لحماية اإلنتاج الوطني

  
، إعداد دراسات عن مواضيع ٢٠٠٦نية فيھا في عام ومن المجاالت التي جرى تقديم المعونة الف  

ورشتي عمل في دمشق وصنعاء، وقدمت المساعدة  اإلسكواوقد عقدت  . معينة، مثل موضوع التجارة والبيئة
  . الفنية لفتح ھذا الملف ضمن مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

  
ل العربية، بناء على طلبھا، في إعداد القائمة أيضاً خدمة استشارية لجامعة الدو اإلسكواوقدمت 

  .األولية للسلع البيئية لعرضھا على الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة
  



 

  مھمة استشارية إلى جمھورية السودان الديمقراطية
  

لھذا  اإلسكوا، قدمت اإلسكوااستجابة للطلب المقدم من حكومة السودان، الذي ھو عضو مراقب في   
ساعدة الفنية في تنظيم وإعادة ھيكلة وزارة التجارة الخارجية بحيث تلبي متطلبات تنمية قدرات البلد الم

وشملت  . التفاوض والنفاذ إلى األسواق العالمية وزيادة الوعي باتفاقات وقضايا منظمة التجارة العالمية
حكومة السودان بالتقرير  إلسكوااوزو�دت  . المھمة عقد عدد من الندوات حول اتفاقات منظمة التجارة العالمية

  . النھائي عن متطلبات إعادة الھيكلة في وزارة التجارة الخارجية خالل فترة وجيزة بعد االنتھاء من المھمة
  

  في مجال إدارة قضايا البيئة  )ب(
  

  إعداد الھيكل التنظيمي للھيئة العامة لحماية البيئة في الجمھورية اليمنية  )١(
  

عم الفني في إعداد ھيكل تنظيمي قوي يمكن الھيئة العامة لحماية البيئة من أداء الد اإلسكواقد�مت 
لع المستشار على المسؤوليات المنصوص عليھاً في قانون حماية وقد اطّ . المھام والمسؤوليات المنوطة بھا

 . م نوعيةالبيئة اليمني، ثم عمل على تصنيف مختلف الوحدات اإلدارية، من إدارات عامة وإدارات وأقسا
وأجرى تحديداً جغرافياً،استُحدثت على أثره فروع إقليمية للھيئة العامة لحماية البيئة، لتكون األذرع التنفيذية 
في مختلف محافظات الجمھورية اليمنية، وذلك تطبيقاً لمبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ ضماناً 

  .لتحقيق التنمية المستدامة
  
  
  
  

  البيئي في السياسات السكانية في المملكة العربية السعوديةدمج البعد   )٢(  
  

تتبنى المملكة العربية السعودية عملية دمج األبعاد البيئية في التخطيط االستراتيجي من أجل تحقيق 
الدعم الفني لوزارة االقتصاد والتخطيط في إعداد دراسة  اإلسكواوفي سبيل ذلك، قدمت .  التنمية المستدامة

البعد البيئي في السياسات السكانية، تضم�نت مجموعة من التوصيات اعتمدتھا الوزارة بشأن توزيع  حول دمج
السكان والتخطيط العمراني، واألنشطة الصناعية، واستخدامات الوقود األنظف، والمعالجة الثالثية لمياه 

  .الصرف الصحي
  

نفط والثروة المعدنية في الجمھورية إعداد خطة وضع استراتيجية التنمية المستدامة لقطاعي ال  )٣(
  العربية السورية

  
في  اإلسكواطلبت وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمھورية العربية السورية المعونة الفنية من 

وقد قام المستشار اإلقليمي للبيئة  . إعداد وثائق استراتيجية التنمية المستدامة لقطاعي النفط والثروة المعدنية
يدانية شملت ستة مواقع تعرف خاللھا على مختلف األنشطة في القطاعين، ثم عمل على إعداد خطة بجولة م

تيجية، وتقوم الفرق المختصة في الوزارة حالياً بإعداد الوثيقة األولى لتشخيص الوضع االعمل لوضع االستر
  .الحالي

  



 

  ستراتيجي في سلطنة عمانالبدء في إعداد منھجية لدمج االعتبارات البيئية في التخطيط اال  )٤(
  

المعونة الفنية في إعداد منھجية لدمج  اإلسكواطلبت وزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان من 
وقام المستشار اإلقليمي بدراسة  . االعتبارات البيئية في التخطيط االستراتيجي من أجل ضمان استدامة التنمية

نة، وبإعداد منھجية تتضمن إنشاء إطارٍ مؤسسي داخل الوزارة الوثائق الخاصة بالتخطيط اإلنمائي في السلط
يتولى جميع المھام المتعلقة بدمج االعتبارات البيئية في التخطيط االستراتيجي لمختلف األنشطة البشرية، 

  " ٢٠٢٠رؤية "وذلك في إطار االستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة التي تعتمدھا السلطنة بعنوان 
  
  جال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي م  )ج(
  

قدمت اإلسكوا خدمات استشارية في ھذا المجال لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدراسة واقع  •
المعلومات وسريانھا، ومراجعة الدراسات السابقة التي أجريت لتطوير عمل المجلس الوطني 

شراكات معرفية إلعداد التقارير  االتحادي، واقتراح خطة عمل لتعزيز القدرات الذاتية وبناء
  .والمعلومات الالزمة ألعضاء المجلس

  
قدم المستشار اإلقليمي خطة عمل لسلطنة عمان لتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة مركزية للبيانات  •

  .(Data warehousing)والمعلومات اإلحصائية باستخدام تكنولوجيا مستودعات البيانات 
  
اً من العاملين في الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة استضافت اإلسكوا في بيروت عدد •

النوعية في جمھورية العراق لبلورة خطة عمل مناسبة لتنظيم االستفادة من وسائل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في عمل الجھاز اإلداري والفني، بالتعاون مع معھد البحوث الصناعية 

  .في لبنان
للمؤشرات اإلحصائية التي جرى  ESISستخدام برمجيات نظمت اإلسكوا ورشتي عمل حول ا •

تطويرھا في اإلسكوا لكل من منظمة الخليج لالستشارات الصناعية في قطر والمجلس الوطني 
  .االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  خدمات إضافية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 طبيعة المھمةالجھة البلد  
 دراسة واقع حال المعلوماتية في قطاع التعليموزارة االقتصاد والتخطيطالعربية السعوديةالمملكة ١

 الھاشمية األردنيةالمملكة  ٢
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات
ستراتيجية وطنية للبحث والتطوير في االمساھمة في إعداد 

 مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 العامة اإلحصاءاتدائرة  الھاشمية دنيةاألرالمملكة  ٣

االت     ـ ات واالتص ـ ا المعلوم ـ دراسة واقع نشاط تكنولوجي
الل   ـ واقتراح خطوات لبناء القدرات وتطوير العمل من خ

 توسيع استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  وزارة العدل  دولة الكويت  ٤

ي الك ل زيارة استطالعية ـ ت  نظم المعلوماتية القانونية ف ـ وي
س     ـ دول مجل ـ ريعية ل ـ وشبكة المعلومات القانونية والتش

  التعاون الخليجي

 وزارة التربية جمھورية العراق ٥
إعداد وثائق مشروع إنشاء مركز للتطوير ومراكز لتدريب 

 المدرسين في وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ارات  دول مجلس التعاون   ٦ ـ ا   منظمة الخليج لالستش ـ رات تكنولوجي ـ وضع خطة للمؤشرات الصناعية ومؤش



 

 طبيعة المھمةالجھة البلد  
  المعلومات واالتصاالت  عيةالصنا  الخليجي

  تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعمل البرلماني  المجلس الوطني االتحادي  اإلمارات العربية المتحدة  ٧
  
  في مجال تمكين المرأة  )د(
  

  :قدمت اإلسكوا في ھذا المجال الخدمات االستشارية التالية  
  

المساعدة في إعداد التقارير الوطنية حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  •
المرأة من خالل دورات تدريبية استفادت منھا الھيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، وزارة 

 .الشؤون االجتماعية في فلسطين، والمجلس األعلى للمرأة في الجمھورية العربية اليمنية
  
بناء قدرات اللجان الوطنية والمراكز الحكومية المھتمة بقضايا المرأة، وقد استفادت من ذلك  •

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
  
التخطيط اإلستراتيجي والمساعدة في ترشيد الرؤية المشتركة لعمل اآلليات الوطنية وتحديد  •

للتطبيق يكون من الممكن قياسھا في آفاق معينة وواضحة تستند إلى خطط عمل وبرامج محددة 
واستفادت من ذلك اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، واالتحاد   .المستقبل وتقييم فعاليتھا

 .أة في الجمھورية العربية السوريةالعام للمر
  

زيادة الوعي بمنظور النوع االجتماعي وبناء القدرات من أجل دمج النوع االجتماعي في  •
واستفاد من ذلك االتحاد النسائي العام في   .يات والسياسات الوطنية والبرامجاالستراتيج

 .  اإلمارات العربية المتحدة، والمجلس األعلى للمرأة في الجمھورية العربية السورية
  مشاريع التنمية المستدامة  )•(
  

المستدامة وإعداد دور المنسق اإلقليمي لتحضير الدول العربية لمستلزمات التنمية  اإلسكواتؤدي   
مساھماتھا في تقارير واجتماعات لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وھي نقطة االرتكاز اإلقليمية في تنفيذ 

  .التوصيات التي تصدر عن ھذه اللجنة
  

مشروعاً يھدف إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء في معالجة  اإلسكوا، باشرت ٢٠٠٦وفي عام   
وقد تضمن ھذا المشروع سلسلة من ورشات .  لمستدامة مع التركيز على قضايا الطاقةأولويات التنمية ا

  العمل واالجتماعات والدراسات التي تناولت األولويات التي حددتھا لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
وتلوث الھواء، الطاقة والتنمية المستدامة، : وال سيما في دورتيھا الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وفي

  .وتغيرات المناخ، والتنمية الصناعية
  

وقد نظمت ورشتي .  مبادرات إقليمية حول الطاقة النظيفة اإلسكواوفي إطار ھذا المشروع تتخذ   
األولى تناولت قضايا اإلعالن عن نظم الفعالية في استخدام الطاقة في   .عمل في ھذا المجال في األردن

ية ھدفت إلى تدريب الموظفين الحكوميين على المبادئ األساسية في آليات التنمية األجھزة المنزلية، والثان
  .تصميم مشاريع ھذه اآلليات واالستفادة منھا ن، وتوص�لت إلى مجموعة من التوصيات بشأالنظيفة



 

  
  الخدمات االستشارية في مجال الطاقة  )و(
  

فبراير /اقة، نظمت اإلسكوا في شباطبناء� على طلب وزارة الط: دولة اإلمارات العربية المتحدة �
مھمة استشارية نوقشت خاللھا متطلبات تطوير الھياكل التشريعية والمؤسسية للقطاع،  ٢٠٠٦

وال سيما إعداد مقترح لقانون الطاقة؛ تأسيس مجلس أعلى للكھرباء والماء في اإلمارات 
وكلفت .  اقة المتجددةالعربية المتحدة؛ إجراء دراسة جدوى إلنشاء مركز وطني ألبحاث الط

 . اإلسكوا مستشاراً بإعداد مقترح بالتشريعات المطلوبة
 

المؤسسة العامة للكھرباء من اإلسكوا /طلبت وزارة الكھرباء اليمنية: الجمھورية اليمنية �
المساعدة في وضع اإلطار العام لبرنامج ترشيد استھالك الطاقة في القطاعات السكنية 

يمنية، ووضع خطة لبناء القدرات الوطنية اليمنية لتنفيذ برنامج ترشيد والتجارية والصناعية ال
وقد نفذ ھذه المھمة المستشار في مجال الطاقة الكھربائية في .  وتحسين كفاءة الطاقة المقترح

 .٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
  
  رغ للتنفيذخدمات استشارية بناء على طلب الدول األعضاء حول مواضيع متعلقة بخطة جوھانسب  )ز(
  

بناء على طلب وزارة الزراعة األردنية، قام رئيس فريق الزراعة المستدامة والتنمية الريفية بمھمة 
استشارية إلى األردن تخللھا تقييم لحاجات بناء القدرات األردنية في مجال تقييم ظاھرة تدھور األراضي 

جزءاً في مخطط فعال لبناء القدرات وخلصت ھذه المھمة إلى مجموعة من التوصيات، لتكون .  ودرءھا
وتم االتفاق خالل الزيارة على ان يقوم رئيس فريق الزراعة المستدامة .  تدھور األراضي للحد منالالزمة 

، بتنسيق تطبيق عدد من األنشطة لبناء القدرات في مجال تقييم تدھور ٢٠٠٧والتنمية الريفية، في عام 
  .الوزارة جيداً جداً لھذه المھمة وأوصي بتنظيم مھام مماثلة في المستقبلوقد جاء تقييم .  األراضي في عم�ان

  
  
  الدورات التدريبية  )ح(
  

دورة تدريبية تھدف إلى بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تعالج تحديات التنمية  ١٤ اإلسكوانظمت   
ايا    خمس ورشات تناولت المرأة، وأربع عالجت قضايا الطاقة والبي . في مجاالتھا ـ ت قض ـ الث عالج ـ ئة، وث
  .وكانت ثمان من تلك الورش ذات طابع قطري في حين كانت الورش الباقية ذات طابع إقليمي.  اإلحصاء

  
  ضمان الجودة في التعاون الفني  - ٣

  
ن      ـ ك م ـ تقي�م اإلسكوا أنشطتھا بانتظام من خالل االستبيانات والتقييمات الميدانية والمقابالت وغير ذل

  .  الجودة في الخدماتآليات مراقبة 
  

استبياناً على الدول األعضاء والمنظمات التي استفادت من ھذه  ٨٢، جرى توزيع ٢٠٠٦وفي عام   
في المائة أن  ٨٥واعتبر أكثر من .  في المائة ٧٠وبلغت نسبة الردود .  ٢٠٠٥الخدمات االستشارية في عام 

في المائة أن التوصيات التي قدمھا  ٩٠ الخدمات جيدة من حيث التوقيت والعدد والنوعية، واعتبر
وأشارت معظم الردود إلى أن المستشارين .  المستشارون كانت مناسبة ويمكن تطبيقھا واالستفادة منھا

وأشار .  اإلقليميين قد�موا مساھمة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين عمل الذين كانوا على اتصال معھم
  :الستشارية تندرج في فئة أو أكثر من الفئات التاليةالمستفيدون إلى إن فائدة الخدمات ا



 

  
  بلورة استراتيجيات مناسبة وخطط عمل فعالة؛ •
  أو الھيكليات التنظيمية الحالية؛/تحسين اإلجراءات و •
  المباشرة بمشاريع جديدة مفيدة؛ •
  .أو تقييمھا بدقة/تنفيذ أنشطة محددة و •

  
انت مفيدة، وحلت الورشات التدريبية والدعم الفني وذكرت الردود أن الخدمات التي تقدمھا اإلسكوا ك  

في  ٧٢وأشار .  في المرتبة األولى، تليھا التوصيات بشأن السياسات، ثم تحديد مشاريع وإعدادھا ثم تنفيذھا
المائة من الردود إلى أن المستفيدين كانوا على عالقة عمل تراوحت بين الجيدة والجيدة جداً مع المستشارين 

  .ومع موظفي اإلسكوا عموماً اإلقليميين
  

  :كما ذكرت الردود إلى أنه من المفيد أن تلحظ اإلسكوا في خدماتھا الفنية المستقبلية القضايا التالية  
  

  إنشاء قاعدة بيانات للخبراء اإلقليميين؛ •
  متابعة مباشرة لتوصيات المھام االستشارية؛ •
  زيادة عدد المھام االستشارية وإطالة مد�تھا؛ •
  عداد أكبر من الخبراء الوطنيين في المھام االستشارية؛إشراك أ •
  تقديم خدمات منتظمة في المراقبة والتقييم؛ •
  توسيع نطاق نشر المعلومات عن برامج اإلسكوا وأنشطتھا؛ •
  زيادة ورشات التدريب للوزارات وغيرھا من الھيئات الحكومية؛ •
  لمعرفة بين الدول األعضاء؛تنظيم المزيد من االجتماعات اإلقليمية لتبادل الخبرات وا •
  ترتيب برامج للتبادل والتعاون بين الدول األعضاء؛ •
  .تعميم اإلنجازات والدروس المكتسبة في دولة محددة أو على دول أخرى •



 

  الخدمات اإلدارية  -الفصل السادس
  

  قسم شؤون الميزانية والشؤون المالية  -ألف
  

سكوا ويتولى اإلدارة المالية للمشاريع التي تمول من خارج يقوم ھذا القسم بوضع الميزانية العادية لإل  
كما يقوم ھذا القسم بإدارة الشؤون المالية المتعلقة بالخدمات العامة المشتركة مع وكاالت األمم .  الميزانية

وفي المجال األخير، أعد القسم مذكرة تفاھم مع تلك .  المتحدة األخرى التي تستخدم بيت األمم المتحدة
كاالت تشمل تكاليف اإلقامة في بيت األمم المتحدة واألمن والخدمات الطبية والمشتريات والتنظيفات الو

  .وغيرھا
  

، استمر القسم بالقيام بواجباته من ٢٠٠٦وبالرغم من الحرب اإلسرائيلية على لبنان خالل صيف   
  .ستمروا في العمل في بيروتخالل مكتب مؤقت أقيم في فيينا وعدد قليل من الموظفين األساسيين الذين ا

  
  قسم خدمات الدعم المركزي  -باء

  
كان لھذا القسم الدور األساسي في إجراء التصليحات الضرورية لألضرار التي وقعت على بيت   

األمم المتحدة خالل الحرب، بالتنسيق مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت 
بنى، بحيث كان المبنى جاھزاً بالكامل للعمل عند عودة الموظفين من فترة اإلجالء التي تملك الم) سوليدير(

وقد استمر ھذا القسم بأداء كافة المھام المطلوبة خالل الحرب، بما في ذلك العالقات مع المقر .  االضطراري
ف المواصفات وشارك ھذا القسم مع قسم األمن في تنفيذ المشاريع الضرورية لتعزيز مختل.  في نيويورك

األمنية المطلوبة، بما في ذلك تدعيم القضبان الحديدية الحامية في األطراف الخارجية للمبنى، وتعزيز مسالك 
كذلك تم تحسين المصاعد المرتبطة  . وبوابات الطوارئ، وتعزيز العوائق في مداخل ومخارج السيارات
قفھا في طابق الميزانين، وذلك لتسھيل بالمواقف بحيث أصبحت تصل إلى الطابق األرضي بدالً من تو

  .الحركة بين مدخل المبنى وطوابق خدمات المؤتمرات وقاعاتھا
  

وقام قسم خدمات الدعم المركزي باستقصاء ميداني لعدد من المباني في لبنان، التي من المحتمل أن   
األمن والسالمة فيھا، وذلك  تنتقل إليھا اإلسكوا بشكل مؤقت أو دائم عند االضطرار، من حيث توافر متطلبات

  .بالتنسيق مع ممثلي الدولة المضيفة وبمشاركة قسم األمن في المنظمة
  

  قسم شؤون المؤتمرات  -يمج
  

يقدم ھذا القسم الدعم التنظيمي واإلداري الجتماعات اإلسكوا الحكومية والدولية واجتماعات الخبراء   
اجتماعات  ٥اجتماعات حكومية و ٥خدم ھذا القسم  ٢٠٠٦وفي عام .  والحلقات الدراسية وورش العمل

نشاطاً لوكاالت األمم المتحدة األخرى  ٤٠كما نسق الخدمات ألكثر من .  ندوة وورشة عمل ٣٢خبراء، و
باللغتين العربية  ٢٠٠٦وقد أنجز القسم إصدار كافة المنشورات المقررة لعام . المقيمة في بيت األمم المتحدة

  .واإلنكليزية
  
  
  



 

  قسم الموارد البشرية  -دال
  

مليئاً بالتحديات أمام ھذا القسم بشكل خاص، بسبب تداعيات الحرب اإلسرائيلية على  ٢٠٠٦كان عام   
  .لبنان واإلجالء االضطراري الذي نفذته اإلسكوا لعدد كبير من موظفيھا

  
وفي ظل توقف شبه فقد تابع القسم االھتمام بسالمة الموظفين في جو من التوتر األمني والسياسي،   

كامل للعمل، وذلك من خالل مجموعة من الموظفين األساسيين الذين استمروا في العمل في بيروت بالتعاون 
وقد أبدى كافة العاملين في القسم، والموظفون المحليون منھم بشكل خاص، .  مع مكتب مؤقت أقيم في فيينا

وخالل فترة اإلجالء .  يات عالية والتزام مھني واضحاندفاعاً خاصاً إلنجاز كافة المھمات المطلوبة بمعنو
االضطراري استعان القسم بمساعدات مشكورة من عدد من مكاتب األمم المتحدة المنتشرة في العالم لتوفير 
الخدمات لموظفي اإلسكوا الذين تم إجالؤھم، وبشكل خاص مقر�ا األمم المتحدة في نيويورك وفيينا وإدارات 

  .مبعثات حفظ السال
  

  وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ھاء
  

أنجزت ھذه الوحدة المھام العديدة التي طُلبت منھا خالل فترات االنقطاع المختلفة التي تسببت بھا   
  :ومن بين الخدمات التي وفرتھا ھذه الوحدة . الحرب، وما سبقھا وتالھا من اضطرابات أمنية وسياسية

  
 خدمات الضرورية لإلسكوا في فيينا؛في بيروت بالربط مبنى األمم المتحدة  -

 
 لكافة الموظفين بعد فترة اإلجالء؛إعادة خدمات الحاسوب الكاملة  -

 
إقامة موقع في فيينا للحفاظ على المعلومات في حالة الطوارئ حيث تم حفظ كافة السجالت  -

 .اإللكترونية لإلسكوا
 

أو بالصورة لمؤتمرات نظمتھا /وت وجلسة من جلسات الربط اإللكتروني بالص ٢٥٠إدارة  -
 .اإلسكوا

  



 

  النشاطات اإلعالمية  -الفصل السابع
  

ي   اإلسكوايعمل الفريق اإلعالمي في    ـ في إطار برنامج عمله وفي إطار االستراتيجية التي وضعت ف
  : مجاالت عمل رئيسية أبرزھافي ، وذلك ٢٠٠١عام 

  
ذي     تغطية أنشطة اللجنة على ضوء أھدافھا االستراتي • ـ ين التنفي ـ ام األم ـ ك مھ ـ جية، بما في ذل

ارير اواالجتماعات والمؤتمرات، والخدمات االستشارية والمشاريع الميدانية، والدراسات و ـ  . لتق
  .٢٠٠٦حدثاً في عام  ٨٣وفي ھذا السياق، شملت التغطية اإلعالمية 

  
  .تنظيم أنشطة إعالمية استراتيجية باستخدام وسائل إعالمية مبسطة •
  
 . ويج لعمل األمم المتحدة والتركيز على أولويات برنامج عملھادعم التر •
 
م أ  • ـ ن   كإصدار النشرة األسبوعية بالعربية واإلنكليزية وتوزيعھا على شبكة تض ـ ر م ـ  ٢٥٠٠ث

 .عنوان، من أفراد ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية
 
ا    • ـ ي ع ـ ا ف ـ ف  : ٢٠٠٦م إنتاج مواد إعالمية مقروءة ومبسطة بالعربية واإلنكليزية ومنھ ـ المل

اإلعالمي الذي جرى تحديثه وتوزيعه في الدورة الوزارية الرابعة والعشرين لإلسكوا وتضمن 
كوا أنشطة التعاون الفني في "و" لمحة عامة: اإلسكوا"ثالثة كتيبات بعنوان  ـ ندوق  "و" اإلس ـ ص

لعام افنية في ال تثمانية كراسات حول إنجازات اإلداراو" الستئماني لألنشطة اإلقليميةا اإلسكوا
اديمي : معاً من أجل الشباب العربي"؛ وكتيباً بعنوان ٢٠٠٥ ـ ؛ "احتفال موسيقي لنجوم ستار أك

 .وكتيباً حول مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي
 
 .إنتاج مواد إعالمية مرئية ومسموعة وعرضھا على محطات التلفزيون في لبنان والمنطقة •
 
رين  ٢٠٠٦تنظيم معرض في عام  • ـ م    . على ھامش الدورة الوزارية الرابعة والعش ـ د ض ـ وق

ات   في األعوام القليلة الماضية، و اإلسكواعن لمنشورات الصادرة ا المعرض ـ قات وكتيب ـ ملص
  .وأنشطتھا ومشاريعھا المتنوعة اإلسكواحول 

 
دورة ا   ٢٠٠٦تنظيم حفل موسيقي لطالب ستار أكاديمي  • ـ امش ال ـ ة   على ھ ـ ة الرابع ـ لوزاري

ي    ". معاً من أجل الشباب العربي"والعشرين تحت عنون  ـ يقي ف ـ وقد اندرج ھذا الحفل الموس
 ".اإلسكوامواجھة بطالة الشباب في منطقة "سياق شعار الدورة وھو 

  
  خالل الحرب على لبنان  

  
و  يو/في فترة إجالء موظفي األمم المتحدة عن بيروت بسبب الحرب على لبنان في تموز   ـ ، ٢٠٠٦لي

ن   ـ استمر الفريق اإلعالمي الذي توزع بين بيروت والقاھرة في إصدار البيانات والمقاالت حول ما يستجد م
  . لموظفين من مواقع إقامتھماتطو�رات وما ع�قد من اجتماعات خارج البلد المضيف، واستمرار عمل 



 

 العالقات العامة  
 

ين    اإلسكواياً لعمل كانت األنشطة اإلعالمية التي أعطت وھجاً إضاف   ـ ات األم ـ مقرونة أيضاً بتحرك
الزيارات التي قامت  تجاوزتفقد  . التنفيذي والعالقات العامة التي دخلت في إطار التعريف عن عمل اللجنة

ر   اإلسكواإلى  بھا بعض الشخصيات ـ اإلطار البروتوكولي، فكانت مناسبات لشرح عمل اللجنة وتقوية أواص
كما أن الزيارات التي دعيت إلى القيام بھا األمين التنفيذي  . لحكومية وغير الحكوميةالتعاون مع المؤسسات ا

ن   اإلسكواأثرت كثيراً في توسيع نطاق التواصل مع  ـ ادة م ـ ، إلى حد أن األمانة التنفيذية أتاحت الفرصة لإلف
  . اإلسكواالشخصيات اإلعالمية العربية في التعريف عن 

  

 في لبنان والمنطقة اإلسكوا
  

واھتمام الصحافة اللبنانية والعربية بھا، أظھرت اإلحصاءات التي  اإلسكوامن خالل رصد األنشطة التي قامت بھا   
ن    ٢٠٠٦لعربية في عام اأجراھا الفريق اإلعالمي أن اللجنة كانت موضع اھتمام في الصحافة اللبنانية و ـ ب م ـ وذلك بطل

ان   . تنفيذي وقع الفت في الصحافة اللبنانية والعربيةاألمانة التنفيذية، بينما كان ألنشطة األمين ال ـ وباإلضافة إلى ذلك، ك
ة في الصحافة اللبنانية والعربية في إطار تغطية األنشطة التي حدثت في مقرھا أو أمامه أو إشارة إلى تلإلسكوا مكانة الف

  .دراساتھا المعنية بالمنطقة وغيرھا من األنشطة
  

نة التنفيذية ثالثة فواصل إعالنية حول مواضيع متعددة تتعلق بالمساعدة التي تقدمھا ، أنتجت األما٢٠٠٦وفي عام   
المدرسة االلكترونية "عنوان بكما تم إنتاج عشرة أفالم وثائقية  . اللبنانية والعربية تللعراق عرضت على الفضائيا اإلسكوا
" التدريب على المھارات اإلدارية في العراق"و" عراقيةشبكة الجامعات ال"و" من أجل العراق اإلسكوافريق عمل "و" المتنقلة

ة  "و" االجتماع العربي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في منطقة غربي آسيا"و ـ السياسات االجتماعية المتكامل
" مع جنوب لبنان تضامناً"و" ٢٠٠٥اإلسكوا في عام "و" ٢٠١٠والتكامل اإلقليمي حتى عام  اإلسكوا"و" في المنطقة العربية

  ".حفل ستار أكاديمي الموسيقي"و
  

  
  
  




