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  العربٌة الدول وجامعة المتحدة لألمم المشتركة االستراتٌجٌة األولوٌات

 2017-2013  والبٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المجاالت حول

I. المقدمة 

بناًء على التفوٌض الموكل إلٌهما، تتشارك كل من األمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة فً عملٌة التنمٌة  التً تهدف إلى االرتقاء 

 حٌن دعٌت الجامعة لالنضمام إلى الجمعٌة العامة لألمم 1950نوفمبر /وتعود العالقة بٌن المنظمتٌن إلى تشرٌن الثانً. بالمنطقة العربٌة

كما دخلت . 1989 و1960وقد وقعت األمم المتحدة والجامعة العربٌة اتفاقً تعاون  فً العامٌن . المتحدة كعضو مراقب غٌر حكومً

. وكاالت متخصصة ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة فً اتفاقات تعاون مع جامعة الدول العربٌة

 حول السالم واألمن فً منطقة الشرق األوسط شدد 2012سبتمبر / أٌلول26فً االجتماع الرفٌع المستوى لمجلس األمن الذي عقد فً 

وفً إطار الجهود لرسم خارطة . المجتمعون على أهمٌة تعزٌز التعاون بٌن المنظمتٌن فً جدول أعمال واسع ٌتناول مسائل مشتركة

الطرٌق تبادل المسإولون فً المنظمتٌن الرسائل للمضً قدماً فً تعزٌز 

وفً رسالته إلى األمم المتحدة وعد السٌد نبٌل . الروابط القائمة وتطوٌرها

العربً، أمٌن عام الجامعة العربٌة، مراجعة آلٌات التعاون القائمة ووضع 

وعلٌه، أعلن األمٌن العام لألمم . توصٌات ومقترحات لتحدٌثها وتعزٌزها

بتقٌٌم شامل للنشاطات "المتحدة فً رده عن إنشاء مجموعات عمل تقوم

". وآلٌات التعاون القائمة وتسعى لوضع مقترحات عملٌة ذات صلة

هناك فرصة لكلتا المنظمتٌن مع التغٌٌرات التً تشهدها المنطقة العربٌة 

لتنظٌم تعاونهما وفقاً لخطوط واضحة واستراتٌجٌة تستجٌب للتحدٌات 

وٌكتسب األمر أهمٌة خاصة فً مجاالت التنمٌة االقتصادٌة . الحالٌة

واالجتماعٌة والبٌئٌة حٌث تبرز الحاجة إلى التنسٌق بٌن عدد من األطراف 

الفاعلة والمبادرات لتتمحور حول األهداف المرجوة وٌكون لها التؤثٌر 

 .األمثل

إن هذا التقرٌر الموجز هو نتٌجة  المشاورات بٌن المنظمات األممٌة االقلٌمٌة وممثلٌن عن الجامعة العربٌة، ومبنً على النشاطات ذات 

 والمناقشات التً ُعقدت فً االجتماع الثامن عشر آللٌة 2012ٌولٌو /األولوٌة التً ُحددت خالل اجتماع التنسٌق العام فً فٌٌنا فً تموز

ٌراجع هذا . (اإلسكوا )آسٌا لغرب واالجتماعٌة االقتصادٌة المتحدة األمم  فً مبنى لجنة2013مارس / آذار15التنسٌق االقلٌمً فً 

التقرٌر ما تحقق حتى اآلن من مشارٌع أساسٌة تم تحدٌدها فً مصفوفة النشاطات وٌسلط الضوء على األولوٌات االستراتٌجٌة للعمل 

.  كما ٌحدد اآللٌات األساسٌة للتعاون االقتصادي واالجتماعً والبٌئً. التعاونً مع األمم المتحدة

II. 2017-2013 االستراتٌجٌة األولوٌات 

 واالجتماعٌة االقتصادٌة التنموٌة العربٌة األولوٌات المحددة فً القمة . أ

 2013ٌناٌر /جدد القادة العرب خالل القمة العربٌة التنموٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الثالثة فً الرٌاض والتً ُعقدت فً كانون الثانً

وفً . التزامهم بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً المنطقة وتعهدوا العمل على تطبٌق القرارات الصادرة عن القمة وتلك التً سبقتها

لدعم الجهود االقتصادٌة واالجتماعٌة؛ % 50، دعا القادة العرب إلى زٌادة رأسمال مإسسات التموٌل العربٌة بنسبة 1البٌان الختامً

وتعزٌز التجارة واالستثمار بٌن الدول العربٌة؛ وتطبٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة مع إٌالء اهتمام خاص بالدول األقل نموا؛ً وتحسٌن 

مستوى الخدمات الصحٌة؛ ومكافحة األمراض؛ وتعزٌز نوعٌة التعلٌم والبحث العلمً؛ وإنشاء بٌئة تساعد على مشاركة الشباب والنساء؛ 

. وتعزٌز التنمٌة المستدامة؛ وضمان األمن المائً والغذائً؛ ونشر استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة وتعزٌزها
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  ٌرجى الضغط على الرابط

 http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c9935e004e4618d782b5aa5cbcbea77a/22-1-2013.pdf?MOD=AJPERES 

ٌواصل جهوده  تطلب إلى األمٌن العام أن"

 المتحدة األمم بٌن والتنسٌق التعاون لتعزٌز

 المتحدة األمم منظومة مإسسات وسائر
ومنظماتها  العربٌة الدول وجامعة ووكاالتها

 المصالح خدمة على قدرتها لزٌادة المتخصصة
من  كل فً للمنظمتٌن المشتركة واألهداف

 واالجتماعً واالقتصادي السٌاسً المٌدان
  " والتقنً؛ واإلداري والثقافً واإلنسانً

- GA Resolution A/RES/67/11 

http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c9935e004e4618d782b5aa5cbcbea77a/22-1-2013.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c9935e004e4618d782b5aa5cbcbea77a/22-1-2013.pdf?MOD=AJPERES
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وإذا . ٌوفر إعالن القمة مرجعاً موثوقاً لألهداف المتوسطة والطوٌلة األجل للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة كما عّبر عنها القادة العرب

أخذنا بعٌن االعتبار االلتزامات العالمٌة ومٌثاق األمم المتحدة حول الجهود القائمة، نجد أنها تشكل أساساً رصٌناً لتحدٌد األولوٌات 

. االستراتٌجٌة للعمل التعاونً بٌن الجامعة العربٌة واألمم المتحدة

من هنا فإن دعم األمم المتحدة لنتائج القمة ودعمها ومشاركتها فً اإلعداد للقمة العربٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المقبلة المقرر 

.  فً تونس ٌجب أن ٌكون استراتٌجٌاً وموجهاً وأن ٌرمً إلى نتائج محددة2015عقدها عام 

األولوٌات االقتصادٌة . ب

 إلى أساسً بشكل وتستند وشاملة ومتقدمة مستدامة اقتصادٌة نمو أنماط نحو العربٌة المنطقة بتحول تحٌط التً التحدٌات مواجهة تعد

. العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم منظومة بٌن لتعزٌز التعاون استراتٌجٌاً  هدفاً  العمل، فرص توفٌر

.  فً المنطقة، بما ٌتخطى تولٌد الثروةلتقٌٌم السٌاسات االقتصادٌة وشكل التنمٌةإن دعم عملٌة التحول هذه ٌتطلب جهود تعاونٌة 

وبالتالً فإن ذلك ٌقتضً بحثاً وحواراً معمقٌن حول االنفاق العام والمالً والنقدي وسعر الصرف وسٌاسات خاصة بالتجارة واالستثمار 

وقطاعات أخرى والتعدٌالت الالزمة لتتماشى مع الطموحات القصٌرة والطوٌلة األمد لشعوب المنطقة ال سٌما الفئات الفقٌرة واألكثر 

 . آلٌات صنع السٌاسات تتحلى بشفافٌة ومحاسبة أكبرومما ال شك فٌه أن ذلك سٌتطلب العمل باتجاه تؤسٌس. ضعفاً 

عزٌز روح المبادرة وخلق فرص العمل المنتجة لتفً هذا اإلطار، سٌتم التركٌز على تحدٌد برامج السٌاسات وتنمٌة القدرات ودعمها 

ٌستحق اهتماماً خاصاً هذا فضالً عن بذل الجهود لنشر فرص العمل /فرص رٌادة األعمال المناصرة للبٌئةإن تعزٌز . للشباب والشابات

. 20+رٌو  بما ٌتماشى مع نتائج مإتمر" االقتصاد األخضر"التوعٌة وتعزٌز الحوار حول مفهوم 

فإن تعزٌز األمن الغذائً والزراعة ولمكافحًة  األزمات الغذائٌة المتكررة نتٌجة شح المٌاه والكوارث الطبٌعٌة والتغٌر المناخً والنزاعات 

 ٌبقى من أهم أولوٌات التعاون المشترك بٌن األمم المتحدة والجامعة العربٌة ضمن خطة العمل المشتركة حول التنمٌة الزراعٌة المستدامة

 .واألمن الغذائً فً أفرٌقٌا والمنطقة العربٌة

ونظراً لإلنجازات التً ٌمكن للدول العربٌة أن تحققها من خالل اعتماد مقاربات اقلٌمٌة أمام تحدٌات التحوالت االقتصادٌة، ال سٌما 

، على منظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة (دعم تصنٌع السلع غٌر النفطٌة وتصدٌرها)هٌكلٌات التنوع االقتصادي الضرورٌة 

 .فً دعم عملٌات التكامل االقتصادي وخلق بٌئة مالئمة وعالقات استثمارٌة وتجارٌة إضافٌة بٌن دول المنطقةالمشاركة الفاعلة 

 لتحدٌد التكالٌف االقتصادٌة والفوائد من التكامل اإلقلٌمً على المستوٌٌن الوطنً نماذج االقتصاد الكلًوستعمد األمم المتحدة على تطبٌق 

ففً حٌن ٌسعى التكامل االقتصادي فً المقام األول إلى تحسٌن البنى التحتٌة اإلقلٌمٌة كمٌاً ونوعٌاً فإن األمم المتحدة ستدعم . واإلقلٌمً

. التجارة اهتماماً خاصاً  لصالح المعونة مبادرة وإنجازها كما ستحظى استراتٌجٌات النقل االقلٌمًجهود الجامعة العربٌة فً رسم 

 وذلك بهدف لترشٌد وتنظٌم البٌانات اإلحصائٌة بٌن الدول األعضاء فً الجامعة العربٌة ومنظمات األمم المتحدةوستبذل جهود خاصة 

. توفٌر المعلومات الالزمة لصنع السٌاسات والبرامج المشتركة

األولوٌات االجتماعٌة . ج

 االجتماعٌة التحدٌات نتٌجة العربٌة والجامعة المتحدة األمم منظومة بٌن التعاونً العمل من هاماً  مجاالً  االجتماعٌة األولوٌات تشكل

 والقدرات السٌاسات بناء دعم لجهة  المتحدة األمم منظمات مواثٌق من عدد علٌه ٌنص عما فضالً  الٌوم، المنطقة تواجهها التً والثقافٌة

. االجتماعٌة التنمٌة لتحقٌق

مجاالً استراتٌجٌا لكافة منظمات األمم المتحدة كما تسرٌع تطبٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة التابعة لألمم المتحدة ٌشكل 

وقد حشدت منظمات األمم المتحدة كافة جهودها لدعم الدول األعضاء وال سٌما الدول األقل نمواً . لجامعة الدول العربٌة

وبالتزامن، تعمل األمم . فً تسرٌع عملٌة تحقٌق تلك األهداف خاصتاً وأن المدة المتبقٌة هً أقل من ألف ٌوم على ذلك

، 2015أجندة التنمٌة لمرحلة ما بعد عام المتحدة وجامعة الدول العربٌة معاً لخلق منصة حوار واستشارات جامعة حول 

إن هذه المشاورات على ". العالم الذي نرٌد"سعٌاً لجذب وجهات نظر الحكومات والمجتمع المدنً والقطاع الخاص حول

.  تمسً أقرب فؤقرب2015المستوى الوطنً واإلقلٌمً وااللكترونً تتسم باألهمٌة باعتبار أن المهلة النهائٌة أي عام 
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 التآزر واالنسجام مع نتائج مؤتمروفً الوقت ذاته على  األمم المتحدة والجامعة العربٌة العمل والتنسٌق معاً لضمان 

.  والعمل الجاري لتحدٌد أهداف التنمٌة المستدامة+20المستدامة  للتنمٌة المتحدة األمم

إن الفقر وعدم المساواة واالقصاء من أبرز التحدٌات الواجب معالجتها بشكل متكامل والتركٌز على وضع عقود اجتماعٌة جدٌدة تحدد 

فً هذا الصدد، فإن بناء الشراكات . قواعد المشاركة بٌن المواطنٌن والدولة والمإسسات ذات النفوذ وتعزز انسجاماً اجتماعٌاً أوسع

وبهدف وضع استراتٌجٌة . االستراتٌجٌة الدائمة مع منظمات المجتمع المدنً وأصحاب الشؤن عنصر بالغ األهمٌة فً تحقٌق التغٌٌر

كما أن التغٌرات . عملٌة جمع البٌانات لمراقبة مؤشرات الفقر وعدم المساواةلخفض مستوٌات الفقر فً المنطقة سٌتم بذل جهد لدعم 

إن منظومة األمم المتحدة ملزمة العمل مع .  فً المنطقة العربٌة تطرح مجموعة تحدٌات وفرص للتنمٌة خاصة بهاالسكانٌة والدٌمغرافٌة

 الهجرةمن هنا فإن قضاٌا .  وتعرٌف السٌاسات والبرامج المعنٌة20@الجامعة العربٌة استعداداً للمإتمر الدولً حول السكان والتنمٌة 

والتنمٌة ستبرز بشكل واضح مع تركٌز منظمات األمم المتحدة والجامعة العربٌة على الحوار الرفٌع المستوى بشؤن الهجرة الدولٌة 

. والتنمٌة وما بعده

 نفسه أمام عدد محدود من الفرص والخٌارات لتحقٌق ذاته وأحالمه جٌل من الشباب، ٌجد %48 إلى 2فً حٌن تصل نسبة البطالة

إن التعاون بٌن منظمات األمم المتحدة المختلفة والجامعة العربٌة سٌكون له أهمٌة كبرى فً تحدٌد السٌاسات والبرامج التً تعزز . ورفاهه

إضافة إلى ذلك فإن اهتماماً خاصاً سٌولى لرفاه األطفال، بخاصة . دور الشباب وتساعد فً خلق فرص العمل وفً مشاركتهم المجتمعٌة

 أٌضاً من المساواة بٌن الجنسٌن وتعزٌز قدرات المرأةكما أن . أولئك الذٌن أمسوا من الفئات الضعٌفة نتٌجة الفقر واإلقصاء والنزاع

األولوٌات االستراتٌجٌة التً ٌجب مواجهتها من خالل البرامج التعاونٌة ومبادرات بناء القدرات التً تسعى لتحسٌن مشاركة المرأة فً 

. المجال االقتصادي والسٌاسً إضافة إلى تعزٌز حقوق المرأة والشابات

بما ٌضمن وصول الحصول على مستوى جٌد من التعلٌم ومن األولوٌات التً تبرز على المستوى االجتماعً فً المنطقة العربٌة أٌضاً 

أضف إلى ذلك، تعزٌز االستثمارات فً مجال البحث . الفئات الضعٌفة إلى مستوى تعلٌمً ٌهٌئها لحٌاة منتجة وٌفتح أمامها فرص العمل

  كؤبرز للوصول إلى الرعاٌة الصحٌة األساسٌة ذات النوعٌةباإلضافة . والتكنولوجٌا الذي ٌعد عامالً مساعداً فً تحقٌق التنمٌة والتقدم

االستراتٌجٌة العربٌة لمكافحة فٌروس نقص المناعة وٌشمل ذلك صٌاغة . مجاالت  التنمٌة البشرٌة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة

. اإلٌدز/المكتسبة

قد اصبحت حقوق االنسان وحرٌة التعبٌر نظراً لالنتفاضات والتحوالت التً ٌشهدها عدد من البلدان فً المنطقة العربٌة، فإن حماٌة 

لضمان اتباع نهج التنمٌة القائم على ، على األمم المتحدة والجامعة العربٌة دعم الحكومات فً هذا اإلطار. مسؤلة طارئة أكثر من أي وقت

إضافة إلى ذلك فإن على األمم المتحدة والجامعة العربٌة التعاون لتحدٌد المداخل االستراتٌجٌة لخلق مساحات للحوار والتعبٌر . الحقوق

. عن الرأي والتشجٌع على إعالم حٌوي ومجتمع مدنً فاعل

األولوٌات البٌئٌة .  د 

ٌمكن تحدٌد األولوٌات البٌئٌة االستراتٌجٌة للمدى المتوسط من خالل قرارات مجلس الوزراء العرب المسإولٌن عن 

مؤتمر رٌو إن التؤكٌد على العنصر البٌئً للتنمٌة المستدامة فً . وأٌضاً من خالل العمل الذي حدد ضمن المصفوفة الحالٌةشإون البٌئة 

إشارة واضحة لألولوٌة المعطاة للبٌئة فٌما ٌتجه العالم نحو العام  هو 2015وأهداف التنمٌة المستدامة وأجندة التنمٌة لما بعد + 20

لذا فإن كل ما ٌحقق من تنمٌة فً مجال االستثمار فً البٌئة وإنجاز إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بؤنماط االستهالك . 2015

من شؤن العمل مع شركاء غٌر تقلٌدٌٌن واالستقاء بشكل خاص من المناقشات االقتصادٌة . واالنتاج المستدام هو أداة واضحة لتحقٌق ذلك

واالجتماعٌة حول أهداف التنمٌة المستدامة أن ٌضمن شمولٌة المناقشات فً المنطقة حول تلك األهداف وٌعكس دمج الركائز الثالثة التً 

قد ٌتطلب ذلك االنطالق من . تقوم علٌها التنمٌة المستدامة، ال بل أٌضاً االبتعاد عن الوضع الحالً حٌث تفتقد البٌئة إلى األهمٌة الالزمة

مجلس عربً للتنمٌة المناقشات والتوصٌات التً انتهت إلٌها القمة العربٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة التً عقدت فً الرٌاض لتؤسٌس 

إن الحوكمة البٌئٌة . ٌوفّر االهتمام الالزم باالستدامة البٌئٌة من خالل هٌئة اتخاذ القرارات العلٌا على المستوى االقلٌمًالمستدامة 

فً المنطقة تكتسب أهمٌة كبرى فً تمكٌن المإسسات المعنٌة بالبٌئة على االندماج والمساهمة فً التنمٌة واإلعدادات المؤسساتٌة 

.  االجتماعٌة واالقتصادٌة المستدامة الملموسة بشكل شامل وعادل ٌساعد على استدامة الموارد البٌئٌة ضمن الحدود الطبٌعٌة
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 54. ، صA8، جدول 2008، جٌنٌف 2008 منظمة العمل الدولٌة، اتجاهات التوظٌف للشباب فً العالم 
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لبٌانات ومعلومات جٌدة تساعد فً عملٌة  وتطوٌر أهداف التنمٌة المستدامة تبرز الحاجة 20+فً سٌاق المتابعة لرٌو

إن العمل المتواصل لتطوٌر بوابات البٌانات وشبكات . واشراك كافة مكونات المجتمع فً هذه العملٌةاتخاذ القرار 

المعلومات أساسً، لكن إلى جانب ذلك ثمة حاجة إلى ضمان أن ٌمتلك المستخدمون القدرة على التحلٌل وأن ٌتم تمكٌنهم 

 حول الوصول إلى المعلومات البٌئٌة 1992 المبدأ العاشر من إعالن رٌوللمشاركة فً عملٌة اتخاذ القرار بما ٌتوافق مع 

 .والعدالة

 أولوٌة، وإن دعم منظومة األمم المتحدة للجهود عبر فرق المهام التقنٌة ضمن واجبات الدول وفقاً لالتفاقٌات البٌئٌة متعددة األطرافتبقى 

ستساعد الدول على االلتزام  (حول التنوع البٌئً واألراضً والمٌاه، والمواد الكٌمٌائٌة والمخلفات، والتغٌر المناخً)جامعة الدول العربٌة 

 .بتلك الواجبات وتضمن أن تكون سٌاساتها وتشرٌعاتها الوطنٌة داعمة لها

 

أُنجز عمل كثٌر حول اآلثار المحتملة للتغٌر . قضٌة محددة وٌجب أن ٌتحول إلى أولوٌة استراتٌجٌة للعام القادمالتغٌر المناخً ٌشكل 

المناخً على المنطقة وقد حددت نقاط الضعف الموجودة، كما أنشئت شبكات مختلفة لالستجابة لها غٌر أن هناك حاجة كبرى 

الستراتٌجٌات تطبٌق وطنٌة تركز بشكل خاص على المسائل المتعلقة باألرض واألمن الغذائً والمائً، وإتاحة الفرص لتنمٌة المبادرات 

مصادر المٌاه المشتركة والرمال ) الموارد العابرة للحدودالتعاونٌة االقلٌمٌة ذات الصلة إضافة إلى مجاالت أخرى متعلقة بإدارة 

. (والعواصف الرملٌة، وإلى ما هنالك

 

تهدف لمزٌد من االنتاج المستدام حٌث ٌتم تخزٌن الموارد   كمبادرةاالقتصاد األخضرتتمٌز المنطقة العربٌة بوفرة فً خٌارات تعزٌز 

لكنها تفتقر إلى تمهد المبادرات الوطنٌة الطرٌق أمام ذلك، . الطبٌعٌة وتعزٌز الموارد المتجددة وتشجٌعها على المستوى االستراتٌجً

مبادرات مثل استثمار الرٌاح والطاقة الشمسٌة هذا ٌتضمن و. التعاون العابر للحدود لتعزٌزاستراتٌجٌات مماثلة على المستوى االقلٌمً 

وإدارة متكاملة لموارد المٌاه واإلدارة المستدامة للغابات والمراعً واالستثمار فً التكنولوجٌا الخضراء واستخدام موارد الٌابسة المتوفرة 

تبرز فً هذا . لضمان األمن الغذائً والمائً والطاقة، كلها فً دعم توفٌر سوق واسع من فرص العمل للشباب والنساء فً المنطقة

 . أحد أهم العناصر الالزمة لتنسٌق العمل االقلٌمًفاعلٌة الطاقةاإلطار وأمام الطلب المتنامً واالستهالك الكبٌر 

 

 على المستوى ذاته من األهمٌة االستراتٌجٌة الرتباطهما العمٌق ببعضهما حٌث إن الكثٌر من التحدٌات التً تنتج عن الصحة والبٌئةتعد 

ٌشكل ذلك فرصة استراتٌجٌة للجامعة العربٌة ومنظومة . التغٌر المناخً والعواصف الرملٌة وعواصف الغبار لها تردٌاتها على الصحة

مجلس الوزراء العرب المسإولٌن عن األمم المتحدة ووكاالتها بالعمل معاً لمواجهة هذه التحدٌات بما ٌتوافق مع المحادثات األخٌرة ل

تعتبر التربٌة البٌئٌة تجدر االشارة إلى أن . (2013أبرٌل / نٌسان18-17)شإون البٌئة فً الجلسة الخاصة فً القاهرة 

من القطاعات االستراتٌجٌة فً المنطقة لتشجٌع األجٌال المستقبلٌة فً سن مبكر على االهتمام بالبٌئة لتكون حماٌتها جزءاً 

. من حٌاتهم الٌومٌة

III. النشاطات تحدٌث مصفوفة 

ٌعد االتفاق على مصفوفة النشاطات بٌن األمم المتحدة والجامعة العربٌة من أبرز نتائج االجتماع العام التعاونً بٌن 

وتصف . 2012ٌولٌو /تموز 12و 10الجامعة العربٌة واألمم المتحدة والمنظمات المختصة الذي عقد فً فٌٌنا بٌن 

المصفوفة التً رشحت عن المداوالت بٌن مجموعات العمل مشارٌع ملموسة للتعاون تلتزم األمم المتحدة والجامعة 

العربٌة تحقٌقها خالل السنوات المقبلة كما تحدد أهداف المنظمات األممٌة والوكاالت التابعة للجامعة العربٌة وتحدد 

. اإلطار الزمنً لها

 2013أبرٌل /مارس ونٌسان/ االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة فً شهري آذارمجموعات العملقام المشاركون فً 

 األمم المتحدة واألقسام 3بعدها أرسلت معظم منظمات(. 1راجع ملحق )باستكمال وتحدٌث بٌانات مصفوفة النشاطات 
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 المتحدة األمم برنامج اإلنسانٌة، الشإون تنسٌق مكتب لالتصاالت، الدولً االتحاد الدولٌة، العمل  منظمة،آسٌا لغربً واالجتماعٌة االقتصادٌة المتحدة األمم لجنة 

 الصناعٌة، للتنمٌة المتحدة األمم منظمة البشرٌة، للمستوطنات المتحدة األمم برنامج الٌونسكو،، للبٌئة المتحدة األمم برنامج، اإلنمائً المتحدة األمم برنامج المشترك،

، هٌئة األمم المتحدة للمرأة، والصحة والبٌئة للمٌاه العالمٌة الشبكة - المتحدة األمم جامعة، العربٌة المنطقة من الكوارث من للحد الدولٌة لالستراتٌجٌة المتحدة األمم مكتب

 .منظمة الصحة العالمٌة ولجنة األمم المتحدة االقتصادٌة إلفرٌقٌا
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المعنٌة فً الجامعة العربٌة تعلٌقاتها حول التحدٌثات التً كشفت عن تحقٌق تقدم فً نشاطات مختلفة كما أشارت إلى 

. الحاجة إلى فعل المزٌد لالستجابة لكافة االلتزامات التً اتفق علٌها فً فٌٌنا

 المسائل االقتصادٌة والبٌئٌة . أ

مجلس الوزراء العرب  بٌن المنسق الدعم خالل من كبٌر باهتمام والبٌئً االقتصادي بالمجال المتعلقة المسائل حظٌت

 بالتنمٌة المعنً المتحدة األمم المسإولٌن عن شإون البٌئة واللجنة المشتركة للبٌئة والتنمٌة فً الوطن العربً بعد مإتمر

 فرق ودعم ،2013 ماٌو/أٌار فً اإلقلٌمً التنفٌذ الجتماع اإلعداد ذلك فً بما جانٌرو، دي رٌو فً عقد الذي المستدامة

 متعددة البٌئٌة االتفاقٌات ضمن التزاماتها إنجاز فً األعضاء الدول دعم أجل من العربٌة الجامعة فً الفنٌة العمل

 العمل وخطة المائً لألمن العربٌة االستراتٌجٌة مجال فً التعاون إطار فً أٌضاً  تحقق التقدم من الكثٌر. األطراف

 التغٌر حول المٌاه لموارد المتكاملة اإلدارة لمشروع المقدم الدعم أثر تقٌٌم تم حٌث المٌاه لموارد المتكاملة اإلدارة ومجال

 فً المستوى عالً دعم توفٌر تم كما(. RICCAR )واالجتماعٌة االقتصادٌة الضعف ونقاط المائً القطاع على المناخً

 تشرٌن خالل الدوحة فً عقد الذي COP18 المناخً التغٌر حول المتحدة األمم اتفاقٌة فً األطراف لمإتمر اإلعداد

 تنفٌذ لتوجٌه إطارٌة عمل خطة لمشروع اإلعداد فً تقدم أحرز كما. 2012 دٌسمبر/األول وكانون نوفمبر/الثانً

 فً بما الغبار، وعواصف الرمال حول إقلٌمً وبرنامج إطاري عمل ومشروع الكوارث، من للحد العربٌة االستراتٌجٌة

 مثل لموارد لإلعداد الدعم توفٌر تم كما. المستوٌات أعلى على مناقشتها حالٌاً  وٌجري أعدت التً التموٌل آلٌات ذلك

 الكٌمٌائٌة بالمواد المتعلقة األطراف المتعددة ااالتفاقٌات تنفٌذ حول تقرٌر وهو المناخً، التغٌر حول العربً األطلس

 الثانً التقرٌر إلعداد دعماً  األموال لجمع التحضٌر ٌتم بٌنما المستدامة، التنمٌة مإشرات حول مدمج وقرص والنفاٌات

 إلى الوصول حول العمل ورشة مثل القدرات بناء نشاطات تنظٌم نجاح أٌضاً  ٌذكر. العربٌة للمنطقة البٌئٌة للتوقعات

 .االطار هذا فً الوطنٌة عمل خطط على وتدرٌب الجٌنٌة الموارد

 باالستثمار المتعلقة النشاطات تنفٌذ فً سٌما ال قائمة تزال ال النشاطات تطبٌق فً الثغرات بعض ثمة المصفوفة، بحسب

 والتجارة الزراعة قطاع فً مشترك وتدرٌب الغذائً، األمن حول مشترك سنوي اجتماع وتحضٌر المستدامة، الزراعة فً

 ولم هذا. العربٌة والمنطقة أفرٌقٌا فً الغذائً واألمن الزراعٌة التنمٌة فً المشتركة العمل خطة إطار فً واالستثمار

 إدارة خالل من العرب الشباب تمكٌن حول دولً منتدى تنظٌم أو النانو، تكنولوجٌا حول التعاون تنفٌذ فً تقدم ٌسجل

 إذا أٌضاً  الواضح غٌر من. للتوظٌفات السوقً الطلب حول بٌانات قاعدة تؤسٌس أو واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا

. والنووٌة الذرٌة الطاقة باستخدام المتعلقة النشاطات تنفٌذ فً تقدم هناك كان

مسائل اجتماعٌة، ثقافٌة، ومسائل تتعلق بحقوق االنسان   . ب

فً سٌاق مواز للنشاطات ضمن مصفوفة المسائل االقتصادٌة والبٌئٌة، برز تقدم إٌجابً فً المجال االجتماعً والثقافً 

وقد أدى التعاون حول مسائل الهجرة والنزوح . وحقوق االنسان مع وجود بعض الثغرات التً تتطلب المزٌد من المتابعة

إلى تؤسٌس مجموعة عمل حول الهجرة استعداداً للحوار الرفٌع المستوى، وتنظٌم مإتمر اقلٌمً حول تداعٌات هجرة 

ٌجري تعاون وثٌق أٌضاً بالتعاون مع . األدمغة واالنعكاسات الصحٌة، إضافة إلى مشروع تقرٌر حول اتجاهات الهجرة

أصوات عربٌة فً منتدٌات عالمٌة واقلٌمٌة لمراجعة األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة التابعة لألمم المتحدة، وأجندة التنمٌة 

وتتم حالٌاً . 20، وأهداف التنمٌة المستدامة إضافة إلى المإتمر الدولً للسكان والتنمٌة 2015لمرحلة ما بعد عام 

كما سجل . مراجعة التقرٌر الرابع لألهداف االنمائٌة لأللفٌة وٌجري االستعداد للمإتمر االقلٌمً حول السكان والتنمٌة

تعاون ناجح فً المسائل التً تتعلق بالطفولة وحقوق الطفل إضافة إلى إصدار أداة مناصرة وتوجٌهات عامة وتنظٌم 

أما فٌما ٌتعلق بقضاٌا المرأة والنوع االجتماعً فقد حصل تعاون فاعل  فً اإلعداد لخطط عمل . ورش عمل تدرٌبٌة

نشٌر إلى . ومشارٌع جدٌدة، إلى جانب تحسٌن مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة ومحاربة العنف ضد المرأة

أن قطاع الصحة شهد شراكات بٌن منظمات األمم المتحدة والجامعة العربٌة لتحسٌن مإشرات الصحة ومحاربة مرض 

للجمٌع،  التعلٌم لرصد العالمً فً قطاع التعلٌم، تحقق بعض التقدم فً إعداد التقرٌر. األٌدز، ال سٌما فً الدول النامٌة

أما . وتحقق تقدم أٌضاً فً العمل المشترك فً مجال اإلصالح األمنً وإشراك المواطن وتحدٌد مإشرات جدٌدة للحوكمة

فً المجال االنسانً، فقد عملت الجامعة العربٌة ومنظمات األمم المتحدة على تحسٌن تبادل المعلومات وتحسٌن االستعداد 

.  للحاالت الطارئة فً المنطقة من خالل الرصد واإلنذارات المبكرة
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وكما كشفت المصفوفة، فهناك ثغرات فً التنفٌذ تشمل عدة أمور منها،  التعاوًن المشترك حول مسائل حقوق االنسان 

وحكم القانون، بما فً ذلك االجتماع رفٌع المستوى للمنظمة حول حماٌة حقوق االنسان وتعزٌزها، وبرامج بناء القدرات 

كما أنه من غٌر الواضح ما إذا كان التعاون قد ساهم بالتقدم الذي أحرز حول قضاٌا الشباب ال . فً مجال حقوق االنسان

سٌما فً التخطٌط للتقرٌر االقلٌمً حول الشباب العرب، واالعداد للبرامج الجدٌدة حول تمكٌن الشباب العرب وبناء 

ٌبقى بعض الثغرات فً تنفٌذ استراتٌجٌة األبحاث العلمٌة والتكنولوجٌة، والتدرٌب على محو األمٌة، واستخدام . قدراتهم

. الراشدٌن لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، وبرامج األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة

دروس مستقاة من مصفوفة النشاطات . ج

كما تشكل . تعمل مصفوفة النشاطات كخطة عمل توثق وتوجه بعض النشاطات الرئٌسة بٌن جامعة الدول العربٌة ومنظمات األمم المتحدة

. أداة هامة لتشارك المعلومات وتعزٌز الشفافٌة حٌال النشاطات التنموٌة التً تعتمدها مختلف األطراف

األولى تكمن فً أن المصفوفة ال تشٌر دوما إلى المنظمة األممٌة التً ترأس . لكن المصفوفة ال تزال تعانً من نقطتً ضعف أساسٌتٌن

قد ٌإدي ذلك فً طبٌعة الحال إلى . كل من النشاطات المذكورة، وفً الكثٌر من الحاالت ال تشمل على خط زمنً ٌحدد فترة اإلنجاز

وضع تكون فٌه المحاسبة على نتائج النشاط ومخرجاته غٌر واضحة أو مبهمة، أو قد ٌإدي ذلك إلى تحوٌل المصفوفة إلى أداة ثابتة 

فمن غٌر السهل إدخال . فً هذا اإلطار تبٌن من خالل جهد أخٌر لتحدٌث المصفوفة أنها عملٌة طوٌلة ومعقدة. ٌصعب تعدٌلها أو تحدٌثها

التحدٌثات والتعلٌقات والمالحظات على المصفوفة، وعلى الرغم من الرسائل التذكٌرٌة فإن عدداً من المنظمات لم ٌراجع تقدمه أو ٌقم 

. بتحدٌثه، ما جعل دقة التحدٌثات للمصفوفة أمراً غٌر أكٌد

IV. التنسٌق آلٌات 

االجتماعات العادٌة الواردة فً التفوٌض . أ

، كما تعقد (األعوام الزوجٌة)بٌن ممثلٌن عن منظومة األمم المتحدة والجامعة العربٌة مرة كل سنتٌن  اجتماعات التنسٌق العامة تعقد

. (األعوام الفردٌة) كل سنتٌن لمعالجة األولوٌات بالغة األهمٌة فً إنماء المنطقة العربٌة اجتماعات بٌن منظمات القطاعات المختلفة

نظام نقطة االتصال . ب

نقطة أو وحدة تستخدم منظومة األمم المتحدة آلٌات مختلفة لتنسٌق عملها المشترك مع جامعة الدول العربٌة، وقد حددت كل منظمة أممٌة 

عادة ما ٌعهد إلى نقطة االتصال مسإولٌة اإلدارة الشاملة لعملٌة التقدم التً تحرزها .  مع الجامعة العربٌةاتصال مسؤولة عن التنسٌق

إضافة إلى ذلك فإن معظم منظمات األمم المتحدة حددت أٌضاً نقاط اتصال تنسق مع . نشاطات المنظمة مع الجامعة واإلشراف علٌها

كما أن الجامعة تعتمد نظاماً مشابها لنقاط االتصال ومسإولٌن فً األقسام . األقسام الفنٌة المختصة ذات الصلة فً جامعة الدول العربٌة

. الفنٌة ٌقومون بالتنسٌق مع شركائهم فً تنفٌذ النشاطات والبرامج

آلٌة التنسٌق االقلٌمٌة كمنصة مشتركة . ج

للتنسٌق حول المسائل االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة بٌن كمنصة  (RCM)على المستوى االقلٌمً، تم تحدٌد آلٌة التنسٌق االقلٌمً 

لٌة التنسٌق االقلٌمً التً تعقد عادة مرتٌن فً السنة مدراء اقلٌمٌٌن لمنظمات األمم آتضم اجتماعات . األمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة

وخالل االجتماع الثامن عشر آللٌة التنسٌق االقلٌمً . المتحدة العاملة فً المنطقة العربٌة، إلى جانب ممثلٌن رفٌعً المستوى من الجامعة

، اتفق األعضاء على إضافة بند دائم على أجندة التنسٌق بٌن األمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة 2013آذار / مارس15الذي عقد فً 

كما أكدت آلٌة التنسٌق االقلٌمً على أهمٌة إٌالء اهتمام خاص لدعم المجالس الوزارٌة . مما أتاح الفرصة أمام تؤسٌس صٌغ استشارٌة

. العربٌة المختصة ضمن الجامعة وبناء القدرات للجامعة وهٌئاتها المختصة

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة آلٌات التنسٌق لمجموعات العمل. د

فً تنظٌم المجموعات لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغرب آسٌا وبرنامج األمم المتحدة االنمائً تتشارك 

تنسٌق المدخالت لمختلف منظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة حول خالل   مناالقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة

اجتماعات كما وٌستخدمان . المسائل ذات األهمٌة االستراتٌجٌة، وتعزٌز المواقع المشتركة المرتبطة بالعالقة مع الجامعة
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أما فٌما ٌتعلق . آلٌة التنسٌق االقلٌمً كهٌئة استطالعٌة لالستشارات وتبادل البرٌد االلكترونً واالجتماعات الخاصة

برنامج األمم المتحدة للبٌئة بموقع الرٌادة بٌن الشركاء البٌئٌٌن عبر تحدٌد األولوٌات البٌئٌة  ٌضطلعفبالشؤن البٌئً، 

 .وتقٌٌم التقدم الملحوظ فً هذا المجال

V. والتوصٌات الختامٌة المالحظات  

 

 من ولكل. البٌئٌة واالستدامة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة تعمل كل من األمم المتحدة وجامعة الدولة العربٌة على تعزٌز
 الوطنً الصعٌدٌن على المإسسٌة القدرات بناء ودعم العربٌة الدول جامعة مع للتعاون عمل برامج المتحدة األمم وكاالت

 المستوى على تعاونهم لترتٌب المنظمتٌن لكال فرصة أوجدت الٌوم، العربٌة المنطقة تشهدها التً التحوالت أن كما. واإلقلٌمً
. الراهنة للتحدٌات ٌستجٌب بما االستراتٌجً

 
 األولوٌات هذه إن. واالجتماعٌة االقتصادٌة العربٌة مالقم خالل واضح بشكل العربٌة الدول لجامعة التنمٌة أولوٌات ُحددت لقد

 التعاونً للعمل االستراتٌجٌة األولوٌات لتحدٌد أساس تشكل المتحدة لألمم قائمةال والجهود العالمٌة االلتزامات إلى باإلضافة
: العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم بٌن

 

 االقتصادٌة التنمٌة مشارٌع تموٌل لزٌادة مشتركة جهود بذل العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم على: 1 التوصٌة 
 والشابات؛ للشباب المنتجة العمل فرص وخلق النمو نوعٌة االعتبار بعٌن آخذٌن والمستدامة الشاملة واالجتماعٌة

 

 بتنفٌذ للتعجٌل والمتوسط القصٌر المدى على الجهود تركٌز العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم على: 2 التوصٌة 
 األولوٌات لتحدٌد أٌضاً  ٌتعاونان وسوف. واإلقصاء المساواة، وعدم الفقر، مكافحة خاصةً و لأللفٌة اإلنمائٌة األهداف
 20 +رٌو نتائج مع التآزر وضمان شاملة، مشاورات خالل من 2015 بعد ما التنمٌة أعمال لجدول اإلقلٌمٌة
 المستدامة؛ التنمٌة وأهداف

 

 تساعد بٌئة وخلق اإلقلٌمً، االقتصادي التكامل عملٌات دعم العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم على: 3 التوصٌة 
 الزراعً؛ القطاع فً ذلك فً بما المنطقة فً الدول بٌن واالستثمار التجارة زٌادة على

 

 كما التعبٌر، وحرٌة اإلنسان حقوق مبادئ تعزٌز على العمل العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم على: 4 التوصٌة 
 مدنً مجتمع ظهور وتعزز للحوار مساحات خلق إلى تإدي التً االستراتٌجٌة المداخل تحدٌد أجل من والتعاون
 ؛ٌنحٌوي إعالم ووسائل

 

 مستوى أعلى على البٌئٌة االستدامةب االهتمام لضمان المستدامة، للتنمٌة العربً المجلس إنشاء فً النظر: 5 التوصٌة 
 إقلٌمً؛

 

 اإلحصائٌة البٌانات ومواءمة لتبسٌط إضافٌة جهود بذل العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم على ٌتعٌن: 6 التوصٌة .
 

. والمبادرات للبرامج الفعال التنسٌق لضمان العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم بٌن التعاون آلٌات تعزٌز إلى حاجة هناك
 

 والذي العام، التنسٌقً لالجتماع للتحضٌر وثٌق بشكل سٌعمالن العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم إن: 7 التوصٌة 
 تتعهد كما. االجتماع خالل لمناقشتها واألولوٌات األعمال جدول تحدٌدب المساعدة خالل من ،2014 عام فً سٌعقد

 ؛2015 عام واالجتماعٌة االقتصادٌة للقمة التحضٌرٌة األعمال دعم أٌضا المتحدة األمم وكاالت
 

 اإلقلٌمً التنسٌق آلٌة تشكل: 8 التوصٌة( RCM )االقتصادٌة القضاٌا حول  االستراتٌجًللتنسٌق منصة 
 ؛القدرات بناء صعٌد على واالحتٌاجات اإلقلٌمٌة األولوٌات لمناقشة ومنتدى والبٌئٌة واالجتماعٌة
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 مصفوفة واستخدام بتحدٌث منتظم بشكل العربٌة الدول وجامعة المتحدة األمم وكاالت تقوم سوف: 9 التوصٌة 
 لرصد وأداة المشترك للعمل كإطار 2012 ٌولٌو فً فٌٌنا فً العام التنسٌقً االجتماع فً علٌها المتفق األنشطة

 والمساءلة؛ المحرز التقدم
 


