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Foreword
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Dear reader,

It is my pleasure to present the ESCWA Publications Catalogue for 2010-2011, 
which provides an overview of our publications.

We publish a Catalogue at the end of each biennial programme of work to 
facilitate the use of our publications by Government officials, non-governmental 
organizations, researchers and other parties interested in the work of ESCWA. Our 
publications cover a broad spectrum of issues, including sustainable development; 
natural resources management; social policies; economic and financial issues; 
information and communications technology; gender equality; statistical data; and 
conflict-related issues and their implications for the countries of the region. 

Our hope is that these publications will further enhance public dialogue, 
information exchange and knowledge-sharing among officials and stakeholders 
in the region and assist ESCWA member countries in their preparations for 
participation in global forums and conferences on priority issues.

Many of the publications listed in the Catalogue are available on the ESCWA 
website (www.escwa.un.org) and on CD, and most are published in both Arabic 
and English in order to meet the needs expressed by member countries and readers. 

I trust that you will find our publications both useful and enjoyable.

Rima Khalaf
Under-Secretary-General 
Executive Secretary of ESCWA
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تمهيد
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القّراء الأعزاء،

لمحة  وفيه   2011-2010 ال�سنتين  لفترة  الإ�سكوا  مطبوعات  دليل  اإليكم  اأق��دم  اأن  ي�سعدني 

موجزة عن مطبوعات اللجنة.

ت�سدر الإ�سكوا هذا الدليل في نهاية فترة برنامج العمل التي ت�ستغرق �سنتين لكي ت�سّهل على 

الإ�سكوا  بعمل  المهتمة  والجهات  والباحثين  الحكومية،  غير  والمنظمات  الحكوميين،  الم�سوؤولين 

ا�ستخدام مطبوعات اللجنة.  وهذه المطبوعات تغطي مجموعة متنوعة من الموا�سيع في مجالت 

القت�سادية  والق�سايا  الجتماعية،  وال�سيا�سات  الطبيعية،  الموارد  واإدارة  الم�ستدامة،  التنمية 

والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت، والم�ساواة بين الجن�سين، والبيانات الإح�سائية، 

والق�سايا المت�سلة بالنزاعات واآثارها في  بلدان المنطقة.

واإنني على اأمل في اأن ت�سهم هذه المجموعة من المطبوعات في اإثراء الحوار وتبادل المعارف 

والمعلومات بين الم�سوؤولين واأ�سحاب الخت�سا�ص في المنطقة، واأن ت�ساعد البلدان الأع�ساء في 

التح�سير للم�ساركة في المنتديات والموؤتمرات الدولية التي تعقد للبحث في الق�سايا ذات الأولوية.

والعديد من المطبوعات المدرجة في هذا الدليل متاح في موقع الإ�سكوا عبر �سبكة الإنترنت، 

اأقرا�ص  وف��ي  اللجنة،  اأن�سطة  ح��ول  اإ�سافية  معلومات  يعر�ص  ال��ذي   )www.escwa.un.org(

اأكبر �سريحة  العربية والإنكليزية لكي تطال  باللغتين  المطبوعات ت�سدر بمعظمها  مدمجة.  وهذه 

ممكنة من القّراء.

واإنني اأتمّنى اأن يلقى القّراء في هذه المجموعة كل متعة وفائدة.

ريما خلف

وكيلة الأمين العام

والأمينة التنفيذية للإ�سكوا
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ESCWA at a glance لمحة عن اإلسكوا
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The Economic and Social Commission 

for Western Asia (ESCWA) forms part of 

the United Nations Secretariat and, like 

the other regional commissions, operates 

under the supervision of the United 

Nations Economic and Social Council.

ESCWA, which was initially named 

ECWA (Economic Commission for 

Western Asia), was established on 9 

August 1973 pursuant to Economic and 

Social Council resolution 1818 (LV) for 

the purpose of raising the level of economic 

activity of the countries in Western Asia 

and strengthening cooperation among 

them. It was also intended to meet the need 

of those countries for the services of a 

regional economic commission in order 

to promote the development efforts in the 

region.

In recognition of the social component 

of its work, ECWA was entrusted with 

new responsibilities in the social field 

pursuant to Economic and Social Council 

resolution 69/1985 of 26 July 1985. Its 

name therefore became the Economic and 

Social Commission for Western Asia 

(ESCWA).

ESCWA has been located in a number 

of Arab capitals. It started in Beirut 

(1974-1982), moved to Baghdad (1982-

1991), then to Amman (1991-1997), and 

returned to Beirut in 1997, its permanent 

headquarters.

ESCWA comprises 14 Arab countries 

in Western Asia. They are in alphabetical 

order: Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, 

Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, 

Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic, 

United Arab Emirates and Yemen.

ت�سكل اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي 

للأمم  العامة  الأم��ان��ة  من  ج��زءًا  )الإ���س��ك��وا(  اآ�سيا 

المتحدة، وهي تعمل، كما �سائر اللجان الإقليمّية، 

والجتماعي  القت�سادي  المجل�ص  اإ�سراف  تحت 

التابع للأمم المتحدة.

البداية  ف��ي  �سميت  ال��ت��ي  الإ���س��ك��وا،  اأن�سئت 

في  اآ���س��ي��ا(،   لغربي  القت�سادية  )اللجنة  الإك���وا 

المجل�ص  ب��ق��رار  ع��م��ًل   1973 اآب/اأغ�����س��ط�����ص   9

بهدف  )د-55(   1818 والجتماعي  القت�سادي 

تعزيز الأن�سطة القت�سادية في بلدان منطقة غربي 

وتلبية  بينها،  فيما  التعاون  علقات  وتوطيد  اآ�سيا 

احتياجات تلك البلدان اإلى خدمات لجنة اقت�سادية 

اإقليمية من اأجل تعزيز جهود التنمية في المنطقة.

الإك���وا،  لعمل  الج��ت��م��اع��ي  بالبعد  واع��ت��راف��ًا 

اجتماعية  م��ه��م��ات  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  اإل����ى  اأ���س��ي��ف��ت 

والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  المجل�ص  ب��ق��رار  ع��م��ًل 

 ،1985 ت��م��وز/ي��ول��ي��و   26 ال��م��وؤرخ   69/1985

والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  ا�سمها  فاأ�سبح 

لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا(.

في  م��ق��رًا  اإن�سائها  منذ  اللجنة  ات��خ��ذت  وق��د 

عوا�سم عربية عديدة. فبداأت في بيروت )1974-

 ،)1991-1982( بغداد  اإلى  انتقلت  ثم    ،)1982

ومن بعدها اإلى عّمان )1991-1997(، لكي تعود 

من  وتتخذ   1997 ع��ام  في  بيروت  اإل��ى  جديد  من 

العا�سمة اللبنانية مقرًا دائمًا لها.

منطقة  ف��ي  عربيًا  ب��ل��دًا   14 الإ���س��ك��وا  وت�سم 

الأب���ج���دي:  ال��ت��رت��ي��ب  اآ���س��ي��ا وه���ي بح�سب  غ��رب��ي 

والبحرين،  المتحدة،  العربية  والإم��ارات  الأردن، 

وال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة، وال�����س��ودان، 

والكويت،  وقطر،  وفل�سطين،  وُع��م��ان،  وال��ع��راق، 

ال�سعودية،  العربية  والمملكة  وم�سر،  ول��ب��ن��ان، 

واليمن.



5

Contents المحتويات

ESCWA at a Glance

Office of the Executive Secretary

Sustainable Development and 
Productivity Division

Social Development Division

Economic Development and 
Globalization Division

Information and Communication 
Technology Division

Statistics Division

ESCWA Centre for Women

Emerging and Conflict-Related
Issues Division

لمحة عن الإ�سكوا

مكتب الأمين التنفيذي

�سعبة التنمية الم�ستدامة والإنتاجية

�سعبة التنمية الجتماعية

�سعبة التنمية القت�سادية والعولمة

�صعبة تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت 

�سعبة الإح�ساء

مركز المراأة في الإ�سكوا

�صعبة الق�صايا النا�صئة والنزاعات

4

7

11

19

25

35

43

57

63





مكتب األمني التنفيذي
Office of the Executive Secretary



ESCWA Annual Report, 2010

In 2010, the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
intensified its efforts towards the achievement of regional economic and social 
integration, as well as greater interaction between the region and the rest of the 
world. In response to the global challenges and events of recent years, ESCWA 
continued to serve the region through its programme of work, which comprises 
seven subprogrammes: integrated management of natural resources for sustainable 
development; social development; economic development and integration; 
information and communications technology for regional integration; statistics 
for evidence-based policymaking; advancement of women; and conflict mitigation 
and development.

The Annual Report 2010 reviews the accomplishments of ESCWA. It 
also offers an overview of the challenges and opportunities in related areas 
of concern, namely the Millennium Development Goals; youth; renewable 
energy; the information society; the global economic and financial crisis; and 
the empowerment of women. The Report concludes with a perspective on the 
way ahead and the imminent challenging agenda, emphasizing the continuous 
commitment of ESCWA to the sustainable development agenda.

Key subjects:
Armed conflicts; Conflict management; Information and communications 

technology; Social integration; Natural resources; Sustainable development; Millennium 
Development Goals; Renewable energy sources; Youth; Financial crisis; Programme 
planning;  Women’s advancement.

E/ESCWA/OES/2011/1
Free of charge.

في عام 2010، كثفت اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا( جهودها لتحقيق 

العالم.  مناطق  و�سائر  المنطقة  بين  التفاعل  وتعزيز  والجتماعي  القت�سادي  الإقليمي  التكامل 

الإ�سكوا  وا�سلت  الأخيرة،  ال�سنوات  في  العالم  �سهدها  التي  والأح��داث  التحديات  مواجهة  وفي 

خدمة المنطقة من خلل برنامج عملها الموؤلف من �سبعة برامج فرعية متخ�س�سة في المجالت 

الجتماعية؛  والتنمية  الم�ستدامة؛  التنمية  لأغرا�ص  الطبيعية  للموارد  المتكاملة  الإدارة  التالية: 

الإقليمي؛  التكامل  اأجل  من  والت�سالت  المعلومات  وتكنولوجيا  القت�سادي؛  والتكامل  والتنمية 

اأثر  بالمراأة؛ وتخفيف  الأدلة؛ والنهو�ص  المرتكزة على  ال�سيا�سات  اأجل و�سع  والإح�ساءات من 

النزاعات على التنمية.

كما   اللجنة.   حققتها  التي  للإنجازات  عر�سًا  يقّدم   2010 لعام  ال�سنوي  الإ�سكوا  وتقرير 

للألفية؛  الإنمائية  الأه��داف  ومنها:  الهتمام  مجالت  في  والفر�ص  التحديات  عن  لمحة  يت�سمن 

العالمية؛  والمالية  القت�سادية  والأزم���ة  المعلومات؛  ومجتمع  المتجددة؛  والطاقة  وال�سباب؛ 

تاأكيد  الم�ستقبل وما يحمله من تحديات مع  اإلى  التقرير بنظرة تطلعية  المراأة.  وُيختتم  وتمكين 

التزام الإ�سكوا الم�ستمر بتحقيق التنمية الم�ستدامة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الجتماعي؛  الإدم��اج  والت�سالت؛  المعلومات  تكنولوجيا  النزاعات؛  اإدارة  الم�سلحة؛  النزاعات 

ال�سباب؛  المتجددة؛  الطاقة  م�سادر  للألفية؛  الإنمائية  الأهداف  الم�ستدامة؛  التنمية  الطبيعية؛  الموارد 

الأزمة المالية؛ تخطيط البرامج؛ النهو�ص بالمراة.

E/ESCWA/OES/2011/1

يوزع مجانًا.

تقرير اإلسكوا السنوي، 2010
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ESCWA 2011 Annual Report

The year 2011 was a turning point for the Arab world. The power of citizens 
has created new momentum for change, opening the door of opportunity for the 
Arab people. As an institution that provides regional public goods, ESCWA had 
to transform its approach to development. In this regard, ESCWA has started 
preparatory work in earnest to launch three key flagship publications that will 
chart out, in cooperation with intellectuals and researchers in the region, alternative 
development trajectories.  In addition, to ensure that ESCWA reflected the aspirations 
of youth and women in the region, a series of youth dialogues and women’s 
discussion forums were organized over the past year.  Throughout 2011, ESCWA 
built regional preparedness and momentum for the United Nations Conference 
on Sustainable Development (Rio+20) through a series of consultative events and 
publications. The preparatory process succeeded in building a harmonized Arab 
position regarding the objectives and themes of the Conference. 

The 2011 Annual Report highlights the most significant efforts and 
achievements of ESCWA to respond to the rapidly changing situation in the 
Arab world, promote regional integration and facilitate inclusive and sustainable 
development. It concludes with a perspective on the way ahead and the imminent 
challenging agenda, emphasizing the continuous commitment of ESCWA to the 
sustainable development of the region.

Key subjects:
Armed conflicts; Climate change impact; Conflict management; Cyberlegislation; 

Emission reduction; Equitable development; Foreign direct investment; Good 
governance; Information and communications technology; Integrated management of 
natural resources; Internet governance; Natural resources; Official statistics; Participatory 
development; Rio+20; Road safety; Shared water resources; Social integration; Sustainable 
development; Millennium Development Goals; Renewable energy sources; Youth; 
Financial crisis; Programme planning;  Women’s advancement

E/ESCWA/OES/2012/1
Free of charge.

كان عام 2011 عام التحّولت في المنطقة العربية.  وقد اأدى الحراك ال�سعبي اإلى توليد زخم 

جديد على درب التغيير وفتح اآفاق الفر�ص اأمام ال�سعوب العربية.  ونظرًا للدور الذي ت�سطلع به 

الإ�سكوا من اأجل الخير العام في المنطقة، كان عليها اأن تواكب التغييرات الحا�سلة باإجراء تغيير 

ثلث  لإطلق  التح�سير  اإلى  الإ�سكوا  بادرت  ال�سياق،  هذا  وفي  تتبعه.   الذي  الإنمائي  النهج  في 

درا�سات تهدف اإلى و�سع خيارات بديلة للم�سارات الإنمائية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والباحثين 

في المنطقة.  وحر�سًا من الإ�سكوا على الأخذ بتطّلعات ال�سباب والن�ساء في المنطقة، نّظمت في 

العام الما�سي �سل�سلة حلقات حوار ونقا�ص �سارك فيها قادة من ال�سباب ونا�سطات في المنطقة.  

2011، كان للإ�سكوا دور رائد في التح�سير لموؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة  وفي عام 

هذا  ح��ول  مطبوعات  مجموعة  واإ���س��دار  ا�ست�سارية  حلقات  �سل�سلة  عقد  خ��لل  من   ،)20+ )ري��و 

المو�سوع.  ونجحت التح�سيرات في بناء موقف عربي موّحد حول اأهداف الموؤتمر وموا�سيعه.

التي  والإنجازات  الإ�سكوا  نّفذتها  التي  الأن�سطة  اأب��رز   2011 لعام  ال�سنوي  التقرير  ويوّثق 

وت�سهيل  المنطقة،  في  الحا�سلة  ال�سريعة  للمتغيرات  ال�ستجابة  اأجل  من  عملها  اإطار  في  حققتها 

التقرير  ويختتم  المنطقة.   في  للجميع  وال�ساملة  الم�ستدامة  التنمية  وتحقيق  الإقليمي،  التكامل 

بنظرة تطلعية اإلى المرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من تحديات مع التركيز على التزام الإ�سكوا 

الم�ستمر بتحقيق التنمية الم�ستدامة في المنطقة.

الموا�سيع الرئي�سية:

ال�سيبرانية؛ تخفي�ص النبعاثات؛  الت�سريعات  النزاعات؛  اإدارة  المناخ؛  اأثر تغّير  النزاعات الم�سلحة؛ 

التنمية المن�سفة؛ ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر؛ الحكم ال�سليم؛  تكنولوجيا المعلومات والت�سالت؛الإدارة 

المتكاملة للموارد الطبيعية؛ حوكمة الإنترنت؛ الموارد الطبيعية؛ الإح�ساءات الر�سمية؛ التنمية بالم�ساركة؛ 

الم�ستدامة؛ الأهداف  التنمية  الإدم��اج الجتماعي؛  الم�ستركة؛  المائية  الموارد  ريو +20؛ �سلمة المرور؛ 

الإنمائية للألفية؛ م�سادر الطاقة المتجددة؛ ال�سباب؛ الأزمة المالية؛ تخطيط البرامج؛ النهو�ص بالمراأة

E/ESCWA/OES/2012/1
يوزع مجانًا.

اإلسكوا 2011: التقرير السنوي
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شعبة التنمية املستدامة واإلنتاجية

Sustainable Development and 
Productivity Division



Assessing the Impact of Climate Change on Water Resources
and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region
A Methodological Framework for Pursuing an Integrated Assessment

The methodological framework presented in this guidance document outlines 
the integrated assessment approach being implemented in support of the Regional 
Initiative for the Assessment of the Impact of Climate Change on Water Resources 
and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region. The approach combines 
climate change impact assessment and vulnerability assessment tools into a five 
step integrated assessment methodology that is based on global climate modelling, 
regional climate modelling, hydrological modelling, vulnerability analysis and 
integrated mapping tools.

The guidance document aims to facilitate understanding of the methodological 
framework that will generate findings for informing and fostering policy dialogue 
on the expected impacts and implications of climate change on sustainable 
development in the Arab region.

Key subjects:
Climate change; Data modelling; Environmental impact assessment; Sustainable 

development; Water resources

E/ESCWA/SDPD/2011/1
Free of charge.

تت�سمن هذه الدرا�سة اإطارًا منهجيًا للتقييم المتكامل لتغّير المناخ في اإطار المبادرة الإقليمية 

في  والقت�سادية  الجتماعية  القطاعات  تاأثر  وقابلية  المائية  الموارد  على  المناخ  تغّير  اأثر  لتقييم 

وقابلية  المناخ  تغّير  اآث��ار  لتقييم  مختلفة  اأدوات  دمج  على  النهج  هذا  ويرتكز  العربية.   المنطقة 

النماذج  وو�سع  العالمي،  للمناخ  نماذج  و�سع  هي  خطوات  خم�ص  من  متكامل  اإط��ار  في  التاأثر 

المناخية الإقليمية، وو�سع النماذج الهيدرولوجية الإقليمية، وتقييم قابلية التاأثر وو�سع الخرائط 

المتكاملة.

والهدف من هذه الدرا�سة التوجيهية هو ت�سهيل فهم الإطار المنهجي للتو�ّسل اإلى نتائج تثري 

الحوار حول ال�سيا�سات المتعلقة بالآثار المتوقعة لتغّير المناخ على التنمية الم�ستدامة في المنطقة 

العربية.

الموا�سيع الرئي�سية:

تغّير المناخ؛ و�سع نماذج للبيانات؛ تقييم الأثر البيئي؛ التنمية الم�ستدامة؛ الموارد المائية

E/ESCWA/SDPD/2011/1

يوزع مجانًا.

تقييم أثر تغّير املناخ على املوارد املائية وقابلية تأثر القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية في املنطقة العربية

إطار منهجي لتقييم متكامل
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Policies and Measures to Promote Sustainable Use of Energy in 
the Transport Sector in the ESCWA Region*

Statistics reveal that land transport is responsible for more than three quarters of the 
emissions by the transport sector worldwide. Consequently, this sector is considered to 
be one of the most important sectors to be focused on with regards to measures aimed at 
mitigating climate change, which was agreed by regional and international organizations. 
This study includes a presentation on energy consumption in the transport sector in 
general and in the ESCWA region in particular, and its implications on the environment 
and climate change. It reviews the possibilities and means to reduce energy consumption 
in the transport sector in order to reduce emissions and pollution, with a focus on the 
potential adoption of cleaner fuel in transport activities, particularly natural gas and 
biofuel, and its advantage as well as disadvantage in the ESCWA region. It also examines 
the opportunities provided by state-of-the art and most efficient technologies, in particular 
electric vehicles, hybrid vehicles and fuel cells as well as information technology.

The study reviews policies and measures adopted to support the sustainable use 
of energy in the transport sector, as well as the available sources of funding for the 
establishment of projects, including international and regional bodies specialized in this 
field, in addition to the partnership between the public and private sectors. Based on a set of 
conclusions, the study establishes a package of measures and policies that can be adopted 
by member countries in order to ensure the sustainable use of energy in the transport sector.

Key subjects:
Climate change; Electric vehicles; Energy consumption ; Environmentally sound 

technology; Fuel cells; Hybrid vehicles; Motor vehicle emissions; Road transport; 
Sustainable energy

E/ESCWA/SDPD/2011/2
*  Arabic only.

النبعاثات  اأرب��اع  ثلثة  من  اأكثر  عن  م�سوؤول  البري  النقل  قطاع  اأن  اإل��ى  الإح�ساءات  ت�سير 

ال�سادرة عن قطاع النقل في العالم.  وقد اأجمعت المنظمات الإقليمية والدولية على اأهمّية  التركيز 

على هذا القطاع في اإطار التدابير الهادفة اإلى التخفيف من حدة تغّير المناخ.  وتت�سمن هذه الدرا�سة 

عر�سًا لواقع ا�ستهلك الطاقة في قطاع النقل عامة وفي منطقة الإ�سكوا تحديدًا، وتاأثير ذلك على البيئة 

وتغّير المناخ.  كما ت�ستعر�ص �سبل تخفي�ص ا�ستهلك الطاقة في قطاع النقل من اأجل تقليل النبعاثات 

وتخفيف التلوث، مع التركيز على اإمكانيات اعتماد الوقود الأنظف في اأن�سطة النقل، ول �سيما الغاز 

الطبيعي والوقود البيولوجي، وما يت�سم به كل منهما من ميزات وما ي�سوبه من عوائق في منطقة 

الإ�سكوا.  وتبحث الدرا�سة في فر�ص ال�ستفادة من التكنولوجيات الأحدث والأعلى كفاءة، وخ�سو�سًا 

المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة وخليا الوقود وتكنولوجيا المعلومات.

وت�ستعر�ص هذه الدرا�سة ال�سيا�سات والتدابير المعتمدة لدعم ال�ستخدام الم�ستدام للطاقة في 

والإقليمية  الدولية  الجهات  ومنها  الم�ساريع،  لإقامة  المتاحة  التمويل  النقل، وكذلك م�سادر  قطاع 

المتخ�س�سة والنا�سطة في هذا المجال، بالإ�سافة اإلى ال�سراكة بين القطاعين العام والخا�ص.  وتخل�ص 

الدرا�سة اإلى مجموعة من ال�ستنتاجات �سّكلت الأ�سا�ص في و�سع حزمة من الإجراءات وال�سيا�سات 

النقل. قطاع  في  للطاقة  الم�ستدام  ال�ستخدام  ل�سمان  الأع�ساء   البلدان  تعتمدها  اأن  يمكن  التي 

الموا�سيع الرئي�سية:

الوقود؛  خليا  بيئياًَ؛  ال�سليمة  التكنولوجيا  الطاقة؛  اإ�ستهلك  الكهربائية؛  المركبات  المناخ؛  تغّير 

المركبات الهجينة؛ اإنبعاثات محركات المركبات؛ النقل البري؛ الطاقة الم�ستدامة

E/ESCWA/SDPD/2011/2
يوزع مجانًا.

السياسات والتدابير للترويج لالستخدام املستدام للطاقة في قطاع 
النقل في منطقة اإلسكوا
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Review of Productivity and Sustainable Development
in the ESCWA Region, First Issue 
Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication
Principles, Opportunities and Challenges in the Arab Region

The Arab region continues to face many challenges in its endeavour to embrace 
the principles of sustainable development. The rapid increase in population, 
acute water scarcity, food security, energy security, environmental deterioration, 
unsustainable consumption and production patterns in various sectors are the 
key persistent pressures that hinder the implementation of integrated policies in 
the region. This has been exacerbated by several global crises that have struck the 
region. The recent economic growth in many Arab countries has not translated into 
favourable impacts on income distribution and, consequently, into social equity in 
those countries. This was evident in the recent uprisings across the region, the so-
called Arab Spring, which aims above all to establish more democratic processes and 
better welfare and social equity in these countries.

This study provides the principles and concepts of green economy for achieving 
sustainable development within the context of poverty eradication. It presents a review

 of the current regional status, identifies challenges to and concerns by Arab
countries, and provides some insight into regional and global success stories on 
green economy opportunities in such sectors as renewable energy, energy efficiency, 
sustainable transport, water use efficiency, organic agriculture, solid waste management 
and construction. The study proposes a set of actions for the transition to a green 
economy in the Arab region.

Key subjects:
Productivity; Sustainable development; Green economy; Poverty mitigation; 

Macroeconomics; Employment; Renewable energy sources; Urbanization; Natural resources 
development; Climate change; Construction; Tourism; Sanitation; Waste management

E/ESCWA/SDPD/2011/3
Free of charge.

التنمية  مبادئ  اعتماد  اإل��ى  ال�سعي  في  التحديات  من  العديد  تواجه  العربية  المنطقة  ت��زال  ل 

الم�ستدامة.  فالزيادة ال�سريعة في عدد ال�سكان، وندرة المياه، وم�ساكل الأمن الغذائي، واأمن الطاقة، 

وتدهور البيئة، واأنماط ال�ستهلك والإنتاج غير الم�ستدامة في مختلف القطاعات هي من ال�سغوط التي 

تعوق تنفيذ ال�سيا�سات المتكاملة في المنطقة.  وقد تفاقم الو�سع ب�سبب الأزمات العالمية وتداعياتها 

على المنطقة.  فالنمو القت�سادي الذي �سجلته مجموعة من البلدان العربية لم يُعد بفوائد على توزيع 

الدخل، ول على تحقيق العدالة الجتماعية في تلك البلدان.  وكان هذا الواقع من دوافع النتفا�سات 

التي �سهدتها المنطقة موؤخرًا، حيث ركزت المطالب على الديمقراطية والرفاه والعدالة الجتماعية.

التنمية  لتحقيق  الأخ�سر  بالقت�ساد  المرتبطة  والمفاهيم  المبادئ  الدرا�سة  ه��ذه  وتتناول 

المنطقة،  ف��ي  ال��ح��ال��ي  للو�سع  ا���س��ت��ع��را���س��ًا  تت�سمن  ك��م��ا  ال��ف��ق��ر.   ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء  الم�ستدامة 

ول��ل��ت��ح��دي��ات وال��م��خ��اوف ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، وت��ق��دم لمحة ع��ن ت��ج��ارب ن��اج��ح��ة م��ن المنطقة 

والنقل  الطاقة،  وك��ف��اءة  المتجددة،  الطاقة  في  �سيما  ول  الأخ�سر،  القت�ساد  مجال  في  والعالم 

والبناء.   ال�سلبة  النفايات  واإدارة  الع�سوية،  وال��زراع��ة  ال��م��ي��اه،  ا�ستخدام  وك��ف��اءة  الم�ستدام، 

العربية. المنطقة  في  الأخ�سر  القت�ساد  اإل��ى  للنتقال  الإج���راءات  من  مجموعة  الدرا�سة  وتقترح 

الموا�سيع الرئي�سية:

الكلي؛  الإقت�ساد  الفقر؛  ح��ّدة  من  التخفيف  الأخ�سر؛  الإقت�ساد  الم�ستدامة؛  التنمية  الإنتاجية؛ 

ال�سياحة؛  البناء؛  المناخ؛  تغّير  الطبيعية؛  الموارد  تنمية  التح�سر؛  المتجّددة؛  الطاقة  م�سادر  العمالة؛ 

ال�سرف ال�سحي؛ اإدارة النفايات

E/ESCWA/SDPD/2011/3
يوزع مجانًا.

استعراض اإلنتاجية والتنمية املستدامة في منطقة اإلسكوا، العدد األول
االقتصاد األخضر في سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

املبادئ والفرص والتحديات في املنطقة العربية
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ESCWA Water Development Report 4
National Capacities for the Management of Shared Water Resources
in ESCWA Member Countries

The region of the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
represents one of the driest regions in the world. Despite limited water availability, 
demand for water to satisfy domestic needs and food production has been rapidly 
growing as a result of the explosive increase of the region’s population, which has 
almost quadrupled over the past five decades. Water challenges are expected to 
exacerbate owing to the anticipated negative impacts of climate change on water 
resources.

This report focuses on national and regional capacities for the management 
of shared water resources in ESCWA member countries. Specific attention is paid 
to the legal frameworks for shared water resources management and the ways in 
which legal instruments and agreements can support integrated water resources 
management in shared river basins and shared aquifers. Analysis is also provided 
on the state of shared water resources management in the region, including current 
drivers, pressures, constraints and challenges facing shared water resources in the 
ESCWA region related to water security, water scarcity, food security, climate 
change, as well as water and energy linkages.

Key subjects:
Climate change; Cost analysis; Desalination; Desalination plants; Energy resources; 

Food security; Legal aspects; Shared water resources; Water resources development; 
Water reuse; Water supply

E/ESCWA/SDPD/2011/4
Sales No. E.11.II.L.5
Price: US$15.00

العالم.   في  المناطق جفافًا  اأكثر  اآ�سيا هي من  لغربي  القت�سادية والجتماعية  اللجنة  منطقة 

ال�سريعة  ال�سكانية  الزيادة  مع  يتزايد  المياه  على  الطلب  اأّن  غير  المياه  ندرة  من  تعاني  فالمنطقة 

اأ�سعاف في العقود الخم�سة الأخيرة، وذلك لتلبية الحتياجات المنزلية واإنتاج  اأربعة  التي بلغت 

الأغذية.  ومن المتوقع اأن تتفاقم ال�سغوط الناجمة عن المياه ب�سبب الآثار ال�سلبية لتغّير المناخ 

على الموارد المائية.

في  الم�ستركة  المياه  موارد  اإدارة  في  والإقليمية  الوطنية  القدرات  على  التقرير  هذا  ويركز 

وكيفية  الم�ستركة  المائية  الموارد  لإدارة  القانونية  الأط��ر  وعلى  الإ�سكوا،  في  الأع�ساء  البلدان 

ال�ستفادة من ال�سكوك القانونية والتفاقات في دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في اأحوا�ص 

في  الم�ستركة  المياه  م��وارد  لإدارة  تحليًل  يت�سّمن  كما  الم�ستركة.   الجوفية  والمياه  الأن��ه��ار 

المنطقة، بما في ذلك، الم�ساكل وال�سغوط والقيود والتحديات وم�ستلزمات الأمن المائي، والأمن 

الغذائي، واآثار تغّير المناخ، وعلقات الترابط بين قطاع المياه وقطاع الطاقة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الغذائي؛  الأمن  الطاقة؛  المياه؛ موارد  المياه؛ محطات تحلية  التكاليف؛ تحلية  المناخ؛ تحليل  تغّير 

الجوانب القانونية؛ الموارد المائية الم�ستركة؛ تنمية الموارد المائية؛ اإعادة ا�ستخدام المياه؛ اإمدادات المياه

E/ESCWA/SDPD/2011/4
Sales No. E.11.II.L.5

Price: US$15.00

تقرير اإلسكوا عن املياه والتنمية، العدد 4
القدرات الوطنية إلدارة املوارد املائية املشتركة في البلدان األعضاء
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Regional Review of Institutions for Sustainable Development
in the Arab Region

The Regional Review of Institutions for Sustainable Development in the Arab 
Region reviews existing governance systems for sustainable development at the 
local and regional levels, highlights progress made and current trends, identifies 
promising developments and illustrative examples that could help achieve 
sustainable development in the region and presents a series of actions and policy 
recommendations for consideration in the preparations for the United Nations 
Conference on Sustainable Development  (Rio+20) in June 2012.  Its timing is 
considered to be crucial, given the rapidly changing global context and current 
uncertainties about the region’s own organic development.

The report reviews the conceptual framework for sustainable development 
in the Arab region and globally, how this has evolved since the 1992 United 
Nations Conference on Environment and Development (Earth Summit) in Rio 
de Janeiro and the institutional framework for sustainable development in Arab 
countries at the local, national, regional and international levels. It concludes with 
a set of recommendations for institutional reforms which would fully integrate 
environmental and social issues into economic decision-making in the Arab 
countries. 

Key subjects:
Sustainable development; Public institutions

E/ESCWA/SDPD/2011/5
Free of charge.

المحلي  الم�ستوى  على  الم�ستدامة  التنمية  في  ودوره���ا  الحكم  نظم  الدرا�سة  ه��ذه  تتناول 

التطورات  وتحدد  الحالية،  والتجاهات  الما�سي  في  المحققة  الإنجازات  على  وترّكز  والإقليمي، 

الإيجابية والأمثلة التو�سيحية حول التقّدم المحرز باتجاه تحقيق التنمية الم�ستدامة في المنطقة، 

الأمم  لموؤتمر  الإعداد  العامة في  بال�سيا�سة  المتعلقة  الإجراءات والتو�سيات  وتعر�ص �سل�سلة من 

هذه  وت�سدر    .2012 حزيران/يونيو  في  �سيعقد  الذي  )ري��و+20(  الم�ستدامة  للتنمية  المتحدة 

و�سع  على  تنعك�ص  اليقين  عدم  من  وح��الت  العالم  ي�سهدها  مت�سارعة  تغّيرات  ظّل  في  الدرا�سة 

التنمية في المنطقة.

العربية  المنطقة  في  الم�ستدامة  للتنمية  المفهومي  للإطار  ا�ستعرا�سًا  الدرا�سة  وتت�سمن 

والعالم وتطوره منذ موؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو 

في عام 1992، وللإطار الموؤ�س�سي للتنمية الم�ستدامة في البلدان العربية على الم�ستوى المحلي 

الإ�سلحات  التو�سيات حول  اإلى مجموعة من  الدرا�سة  والدولي.  وتخل�ص  والإقليمي  والوطني 

البيئية والجتماعية في عملية اتخاذ القرارات القت�سادية في  الموؤ�س�سية اللزمة لدمج الق�سايا 

البلدان العربية.

الموا�سيع الرئي�سية:

التنمية الم�ستدامة؛ الموؤ�س�سات العامة

E/ESCWA/SDPD/2011/5

يوزع مجانًا.

االستعراض اإلقليمي ملؤسسات التنمية املستدامة 
في املنطقة العربية
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Review of Productivity and Sustainable Development
in the ESCWA Region, Second Issue

The concept of Sustainable Development was adopted during the Earth Summit 
in Rio, in 1992, and the United Nations Commission on Sustainable Development 
was established to review progress achieved towards the implementation of 
the concept and the entailed “Agenda 21” adopted then. Yet since that time, 
limited progress was achieved. Many observers stated that the mechanisms for 
implementation needed reform at all levels: national, regional and international. 
To this effect, the United Nations Environment Programme proposed, in 2008, 
the Green Economy initiative to re-invigorate the drive towards sustainable 
development and the eradication of poverty. Moreover, the “Green Economy: 
towards sustainable development and eradication of poverty” was selected as one 
of the major issues of the upcoming United Nations Conference on Sustainable 
Development (UNCSD or Rio+20), to be held in June 2012 in Rio, along with the 
topic of “Institutional Reform” of sustainable development mechanisms.

This report presents a summary of the outcome of the last cycle of the Commission
on Sustainable Development (sessions 18 and 19) including a summary of the contributions 
of Arab Countries to these sessions.  It also includes a short review of what is expected 
as a result of these sessions in preparation for Rio+20 Conference.  Also, this report 
presents brief reviews of the concepts of Sustainable Development and Green Economy. 
It summarizes the challenges and opportunities related to the Green Economy, linking it 
to sustainable development and to the eradication of poverty.  Finally, the report presents 
the rationale behind the need for institutional reforms and the proposed alternatives for 
the United Nations mechanisms in the area of environment and sustainable development.

Key subjects:
Green economy; Organizational reform; Poverty mitigation; Productivity; Sustainable 

development

E/ESCWA/SDPD/2011/6
Free of charge.

اعُتمد مفهوم التنمية الم�ستدامة خلل موؤتمر قّمة الأر�ص في ريو في عام 1992.  وتاأ�ّس�ست 

لجنة الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة ل�ستعرا�ص التقّدم المحرز في تنفيذ هذا المفهوم، ولمتابعة 

ذلك  منذ  اأُح��رز  ال��ذي  المحدود  التقّدم  ولكّن  اآن���ذاك.  اعُتمد  ال��ذي   21 القرن  اأعمال  ج��دول  تنفيذ 

على  للتنفيذ  اللزمة  الآلّيات  اإ�سلح  اأهمّية  على  الت�سديد  اإلى  المراقبين  من  بالعديد  دفع  الحين  

كاّفة الم�ستويات المحّلّية والإقليمّية والدولّية.  وفي هذا الإطار، قّدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

في عام 2008 مبادرة القت�ساد الأخ�سر من اأجل تفعيل التنمية الم�ستدامة والق�ساء على الفقر.  

و�سيبحث  موؤتمر الأمم المّتحدة للتنمية الم�ستدامة ريو+20، الذي �سينعقد في ريو دي جانيرو في 

حزيران/يونيو 2012،  مو�سوعين هما القت�ساد الأخ�سر في �سياق التنمية الم�ستدامة والق�ساء 

على الفقر، والإطار الموؤ�ّس�سي للتنمية الم�ستدامة.

ويقّدم هذا التقرير ملّخ�ًسا عن الدورة الأخيرة لَلجنة التنمية الم�ستدامة )اأي الجل�ستين 18 و19( 

يت�سّمن م�ساهمات البلدان العربّية، والنتائج المتوّقعة من اأعمال اللجنة في اإطار التح�سيرات لموؤتمر 

ريو+20.  كما ي�ستعر�ص التقرير، ب�سكل موجز، مفهوم الإقت�ساد الأخ�سر وما يتعّلق به من تحّديات 

وفر�ص مرتبطة بمفهومي التنمية الم�ستدامة والق�ساء على الفقر.  وي�سير التقرير اإلى �سرورة اإجراء 

اإ�سلحات موؤ�ّس�سّية واقتراح بدائل لآلّيات عمل الأمم المتحدة في مجال البيئة والتنمية الم�ستدامة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الإقت�ساد الأخ�سر؛ الإ�سلح التنظيمي؛ التخفيف من حّدة الفقر؛ الإنتاجية؛  التنمية الم�ستدامة

E/ESCWA/SDPD/2011/6

يوزع مجانًا.

استعراض اإلنتاجية والتنمية املستدامة في منطقة اإلسكوا
العدد الثاني
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Comparative Analysis of Civil Society Participation 
in Public Policy Formulation in Selected Arab Countries

In the past decade, civil society organizations in the Arab region have 
achieved significant improvements in performance and capacity to request change 
with respect to certain issues. However, that improvement was neutralized by 
an improvement in the capacity of the authorities to contain the voices of civil 
society and deprive its organizations of the human capacity necessary for their 
survival, by appointing their leaders and activists to ministerial, administrative 
and diplomatic posts, thereby dissuading them from claiming the integration of 
civil society demands into public policy. In order to make recommendations aimed 
at improving the performance of those organizations and strengthening their role 
in influencing the policymaking process, ESCWA has conducted this comparative 
analysis of civil society participation in public policy in selected Arab countries.

The comparative analysis was based on case studies in four ESCWA member
countries, namely Jordan, Lebanon, Palestine and Yemen. The case studies

covered the activities undertaken by civil society organizations and their working 
patterns in organizing advocacy campaigns and demand-driven protests, and in 
achieving concrete results in influencing public policy, with the aim of analysing their 
capacity to participate in public policy and in the policymaking process. The analysis 
concludes that civil society organizations need to focus on building their institutional 
capacity, enhancing their knowledge tools, improving their competencies in conducting 
negotiations and finding alternatives, and also need to move forward from monitoring 
and analysis to demand-driven action and pressure for advancement and change.

 
Key subjects:

Civil society; Policymaking; Social policy

E/ESCWA/SDD/2010/1
Free of charge.

حققت منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في العقد الما�سي نقلة نوعية في اأدائها 

وفي قدرتها على المطالبة باإحداث تغيير في ق�سايا معينة.  ولكّن هذا التح�سن قابله تطور في قدرة 

ل�ستمرار  ال�سرورية  الب�سرية  القدرات  و�سلب  المدني  المجتمع  اأ�سوات  احتواء  على  ال�سلطات 

عن  تثنيهم  ودبلوما�سية  واإداري��ة  وزاري��ة  مراكز  في  فيه  والنا�سطين  قياداته  تعيين  عبر  منظماته 

تو�سيات  و�سع  وبهدف  العامة.   ال�سيا�سة  برامج  في  المدني  المجتمع  مطالب  ب��اإدراج  المطالبة 

لتح�سين اأداء تلك المنظمات وتفعيل دورها في التاأثير في عملية �سنع ال�سيا�سة العامة، اأعدت الإ�سكوا 

مختارة. عربية  بلدان  في  العامة  ال�سيا�سة  في  المدني  المجتمع  لم�ساركة  المقارن  التحليل  هذا 

هي  الإ�سكوا،  في  اأع�ساء  بلدان  اأربعة  تناولت  حالة  درا�سات  اإلى  المقارن  التحليل  وي�ستند 

بها  ت�سطلع  التي  الأن�سطة  على  الدرا�سات  ه��ذه  رك��زت  وق��د  واليمن.  ولبنان  وفل�سطين  الأردن 

المطلبية،  المنا�سرة والتحركات  اأنماط عملها في تنظيم حملت  المدني وعلى  المجتمع  منظمات 

وفي تحقيق اإنجازات ملمو�سة في مجال التاأثير في ال�سيا�سة العامة، وذلك من اأجل تحليل قدرتها 

اأن  اإلى  التحليل  ويخل�ص  القرار.   �سنع  عملية  في  والتاأثير  العامة  ال�سيا�سة  في  الم�ساركة  على 

و�سائلها  وتعزيز  الموؤ�س�سية  قدراتها  بناء  على  التركيز  اإل��ى  بحاجة  المدني  المجتمع  منظمات 

المعرفية وكفاءاتها في التفاو�ص وطرح البدائل، والنتقال من مرحلة الر�سد والتحليل اإلى مرحلة 

التحرك المطلبي وال�سغط باتجاه التطوير والتغيير.

الموا�سيع الرئي�سية:

المجتمع المدني؛ �سنع ال�سيا�سات؛ ال�سيا�سة الجتماعية

E/ESCWA/SDD/2010/1
يوزع مجانًا.

حتليل مقارن ملشاركة اجملتمع املدني في السياسة العامة
 في بلدان عربية مختارة
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Bridging the Urban Divide in the ESCWA Region:
Towards Inclusive Cities

This report sheds light on the urban divisions and development challenges faced 
by the countries of the ESCWA region. Specifically, it addresses the spatial dimension 
of the urban development vis-à-vis strategies aimed at inclusive urbanization, 
social equity and economic balance. With reference to selected case studies and 
examples, it presents an array of spatial development interventions taking place 
in the region; and highlights the ways they respond to urban fragmentation and 
inequalities, and their limitations. Finally, it outlines a framework for action 
aimed at institutionalizing inclusive development within urban development policy 
formulation and implementation.

This report is the final output of a study that ESCWA launched in mid-2010 
and that involved the Expert Group Meeting on Bridging the Urban Divide in the 
ESCWA Region: Towards Inclusive Cities (Beirut, 25-26 November 2010). The 
papers and case studies presented by participants to the meeting and the issues and 
recommendations they raised in the course of their discussions provided a good base 
material in the production of this report.

Key subjects:
Cities; Migrants; Refugees; Social development; Urban development; Urban Planning

E/ESCWA/SDD/2011/1
Free of charge.

ي�سّلط هذا التقرير ال�سوء على الفوارق داخل المناطق الح�سرية في بلدان الإ�سكوا والتحديات 

اأمام تنميتها.  ويرّكز على البعد المكاني للتنمية الح�سرية، وكذلك على ال�ستراتيجيات الهادفة اإلى 

تحقيق التو�سع العمراني ال�سامل والعدالة الجتماعية والتوازن القت�سادي.  ويت�سمن التقرير عددًا 

من درا�سات الحالة والأمثلة، ومجموعة من التدخلت الهادفة اإلى تعزيز التنمية المكانية في منطقة 

الإ�سكوا، م�سيرًا اإلى حدود هذه التدخلت و�ُسبل ت�سّديها لتجزئة المناطق الح�سرية وانت�سار عدم 

الم�ساواة فيها.  ويقترح التقرير اإطارًا ي�سمح بمراعاة مفهوم التنمية ال�ساملة لدى �سياغة �سيا�سات 

التنمية الح�سرية ال�ساملة وتنفيذها.

ويرتكز التقرير على درا�سة اأ�سدرتها الإ�سكوا في منت�سف عام 2010 وتناولت فيها اجتماع فريق 

الخبراء حول تقلي�ص الفوارق الح�سرية في منطقة الإ�سكوا: نحو اإن�ساء مدن للجميع، الذي ُعقد في 

بيروت يومي 25 و26 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2010.  وقد �سّكلت الأوراق ودرا�سات الحالة التي قّدمها 

الم�ساركون في الجتماع والموا�سيع والتو�سيات التي طرحوها مادة اأ�سا�سية في اإعداد هذا التقرير.

الموا�سيع الرئي�سية:

المدن؛ المهاجرون؛ اللجئون؛ التنمية الجتماعية؛ التنمية الح�سرية؛ التخطيط الح�سري

E/ESCWA/SDD/2011/1

يوزع مجانًا.

تقليص الفوارق احلضرية في منطقة اإلسكوا
نحو إنشاء مدن للجميع
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Population and Development Report, Issue No. 5
Youth Exclusion in the ESCWA Region
Demographic, Economic, Educational and Cultural Factors

Millions of young people in the ESCWA member countries suffer multifaceted 
exclusion. Aspects of this exclusion vary from country to country; ranging from 
rising unemployment, low qualifications, exacerbated illiteracy, to decline of social 
and political participation.

Given their wide capabilities, these conditions impede life progress of young 
people and reduce their integration in society, thus preventing the countries 
concerned from benefiting from the demographic window they have and impeding 
national and even regional development. These resources cannot be utilized, now 
or in the future, without expeditious short and medium term interventions, within 
declared powerful youth policies covering broad areas, based on specific goals and 
targets that mobilize all the necessary capabilities.  Such policies would be guided 
by the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond and 
best international practices.

Key subjects:
Cultural aspects; Decision-making; Development policy; Economic aspects; 

Educational aspects; Unemployment; World Programme of Action For Youth to the 
Year 2000 and Beyond (1995); Youth; Youth health; Youth services; Youth policy

E/ESCWA/SDD/2011/2
Free of charge.

يعاني مليين ال�سباب في بلدان الإ�سكوا من اإق�ساء متعدد الأوجه.  وتختلف اأوجه الإق�ساء 

العلمي والمهني، وارتفاع  التاأهيل  البطالة، وتدّني م�ستوى  انت�سار  تتنّوع بين  اإذ  بلد واآخر،  بين 

معّدل الأمية، و�سعف الم�ساركة الجتماعية وال�سيا�سية.

اإمكانات دمجهم  من  وتحّد  ال�سباب،  دورة حياة  تقّدم  اأمام  عائقًا  تقف  التي  الأو�ساع،  وهذه 

الطاقات  ومن  المنطقة  بلدان  في  الديمغرافية  النافذة  من  ال�ستفادة  دون  وتحول  المجتمع،  في 

الب�سرية الكبيرة والمتنّوعة التي تختزنها فئة ال�سباب، هي اأي�سًا عوائق اأمام التنمية على م�ستوى 

لم  ما  الم�ستقبل  وبناء  الحا�سر  اإث��راء  في  ال�سباب  طاقات  توظيف  يمكن  ول  وبلدانها.   المنطقة 

تتخذ اإجراءات �سريعة في الأجلين الق�سير والمتو�سط في اإطار �سيا�سات لل�سباب فاعلة ومتعددة 

و�سيا�سات  ال�سرورية،  الطاقات  ح�سد  على  ق��ادرة  محّددة  وغايات  اأه��داف  على  ترتكز  المجالت 

تو�سع على اأ�سا�ص البرنامج العالمي لل�سباب حتى �سنة 2000 وما بعدها وت�ستر�سد بالممار�سات 

الدولية الف�سلى.

الموا�سيع الرئي�سية:

التربوية؛  الجوانب  القت�سادية؛  الجوانب  التنمية؛  �سيا�سة  القرارات؛  �سنع  الثقافية؛  الجوانب 

البطالة؛ برنامج العمل العالمي لل�سباب حتى �سنة 2000 وما بعدها )1995(؛ ال�سباب؛ �سحة ال�سباب؛ 

خدمات ال�سباب؛ �سيا�سة ال�سباب

E/ESCWA/SDD/2011/2

يوزع مجانًا.

تقرير السكان والتنمية، العدد اخلامس
إقصاء الشباب في منطقة اإلسكوا

العوامل الدميغرافية واالقتصادية والتعليمية والثقافية
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Integrated Social Policy Report IV
Labour Markets and Labour Market Policy in the ESCWA Region

After decades of market-oriented reforms, the ESCWA region is facing 
fundamental questions about the parameters of future development. The expectation 
that top-down economic stabilization, liberalization of markets and strategic 
privatization would lead to more competitive, diversified and inclusive economies 
has only partially materialized. The employment situation in particular remains a 
constant challenge and needs to be addressed through a more integrated approach 
to labour market policy, combining economic and social policy.

This report continues the ESCWA series of integrated social policy reports, 
which advocate for harmonization across policy domains. It reviews labour market 
statistics collected from member countries, traces recent changes in labour market 
regulation and labour governance, analyses active labour market policy and looks at 
selected aspects of economic policy, such as the employment elasticity of economic 
growth.

Key subjects:
Economic policy; Governance; Labour market; Social policy; Social Security; 

Statistical data

E/ESCWA/SDD/2011/3
Free of charge.

يتعّلق  فيما  اأ�سا�سية  ق�سايا  الإ�سكوا  منطقة  تواجه  ال�سوق،  اإ�سلحات  على  عقود  مرور  بعد 

بمعايير التنمية في الم�ستقبل.  والتوّقعات باأن يوؤدي النهج التدرجي من الأعلى اإلى الأ�سفل، في 

بناء  اإلى  الإ�ستراتيجية،  القطاعات  وخ�سخ�سة  الأ�سواق  وتحرير  القت�سادي  ال�ستقرار  تحقيق 

ولمواجهة  الكثير.   منها  يتحّقق  لم  و�سموًل  تنّوعا  واأكثر  المناف�سة  على  ق��درة  اأكثر  اقت�سادات 

بين  تجمع  العمل  ل�سوق  متكاملة  �سيا�سات  و�سع  من  بّد  ل  العمالة  واق��ع  يطرحه  ال��ذي  التحدي 

الأهداف القت�سادية والأهداف الجتماعية.

الجتماعية  ال�سيا�سات  الإ�سكوا  فيها  تناولت  �سابقة  تقارير  ل�سل�سلة  تكملة  هو  التقرير  وهذا 

البلدان  من  واردة  العمل  �سوق  عن  اإح�ساءات  يت�سّمن  وهو  المجالت.   مختلف  في  المتكاملة 

كما  العمل.   �سوق  وقوانين  اأنظمة  على  موؤخرًا  ط��راأت  التي  التغيرات  عن  ومعلومات  الأع�ساء 

يت�سمن تحليًل لل�سيا�سات المطبقة على �سوق العمل وجوانب معّينة في ال�سيا�سات القت�سادية مثل 

تاأثير النمو القت�سادي على فر�ص العمل.

الموا�سيع الرئي�سية:

ال�سمان  الجتماعية؛  ال�سيا�سة  العمل؛  �سيا�سة  العمل؛  �سوق  الحكم؛  اإدارة  القت�سادية؛  ال�سيا�سة 

الجتماعي؛ البيانات الإح�سائية

E/ESCWA/SDD/2011/3

يوزع مجانًا.

السياسات االجتماعية املتكاملة، التقرير الرابع
أسواق وسياسات سوق العمل في منطقة اإلسكوا
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Progress Achieved by ESCWA Member Countries
Towards Implementing the Monterrey Consensus

This study reviews the progress achieved by ESCWA member countries in 
implementing the recommendations contained in the Monterrey Consensus of 
the International Conference on Financing for Development (Monterrey, Mexico, 
March 2002), during the last six years with a focus on 2008. It also reviews the 
impact of the global financial crisis on the performance of member countries in 
the six leading actions related to financing for development, namely: mobilizing 
domestic financial resources for development; mobilizing international resources 
for development; international trade as an engine for development; increasing 
international financial and technical cooperation for development; external debt; 
and addressing systemic issues.

The study indicates different levels of progress. Oil exporting countries achieved 
higher level of progress while the less developed countries have faced significant 
difficulties with regard to the flow of foreign resources, which limited their capability 
to fully implement the recommendations. It concludes that a significant number

of member countries are still facing such obstacles as the limited role of the banking sector, 
the small volume of financial markets, problems related to bureaucracy and financial and 
administrative corruption. In addition, the flow of foreign resources, in particular foreign 
direct investment, remains directed to a small number of member countries. 

Key subjects:
Banking; Capital markets; Corruption; Development finance; Financial crisis; Foreign 

direct investment; Monterrey Consensus

E/ESCWA/EDGD/2010/2
Free of charge.

ت�ستعر�ص هذه الدرا�سة التقدم الذي اأحرزته البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا في تنفيذ تو�سيات 

توافق اآراء مونتيري للموؤتمر الدولي لتمويل التنمية )المك�سيك، اآذار/مار�ص 2002( خلل ال�سنوات 

ال�ست الما�سية مع التركيز على عام 2008.  كما ت�ستعر�ص الدرا�سة اأثر الأزمة المالية العالمية على 

اأداء البلدان الأع�ساء في مجالت تمويل التنمية الرئي�سية ال�ستة وهي تعبئة الموارد المحلية للتنمية؛ 

وتعبئة الموارد الخارجية للتنمية؛ والتجارة كمحرك للتنمية؛ ودعم التعاون الدولي على الم�ستوى 

المالي والفني؛ والديون الخارجية؛ والق�سايا الموؤ�س�سية.

وت�سير الدرا�سة اإلى اأن التقدم كان بدرجات متفاوتة، حيث حققت البلدان الم�سّدرة للنفط تقدمًا 

كبيرًا بينما عانت البلدان الأقل نموًا من م�ساعب كبيرة خا�سة فيما يتعلق بتدفق الموارد الخارجية، 

البلدان  العديد من  اأّن  اإلى  الدرا�سة  التو�سيات ب�سكل كامل.  وتخل�ص  حّدت من قدرتها على تنفيذ 

الأع�ساء ما زال يواجه معوقات مثل محدودية دور القطاع الم�سرفي، و�سغر حجم اأ�سواق المال، 

وم�ساكل تتعلق بالبيروقراطية والف�ساد المالي والإداري. وما زالت الموارد الخارجية، ول �سّيما منها 

ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر، تترّكز في عدد محدود من البلدان الأع�ساء.

الموا�سيع الرئي�سية:

الإ�ستثمار  المالية؛  الأزمة  الإنمائي؛  التمويل  الف�ساد؛  الأموال؛  اأ�سواق روؤو�ص  الم�سرفية؛  الأعمال 

الأجنبي المبا�سر؛ توافق اآراء مونتيري

E/ESCWA/EDGD/2010/2

يوزع مجانًا.

التقدم احملرز في البلدان األعضاء في اإلسكوا
نحو تنفيذ توافق آراء مونتيري

26



27

The Third Arab Report on the Millennium Development Goals 
2010 and the Impact of the Global Economic Crises

This report provides detailed information on where the Arab region stands 
in terms of achieving the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. It 
highlights in particular the crucial importance of peace and stability in the region to 
accelerating progress towards achieving the MDGs.

The report also proposes the necessary policies and actions that should be 
undertaken to enable the region to attain the MDGs and move forward on the 
promises of the Millennium Declaration.

Key subjects:
Economic crisis; Millennium Development Goals; Peacemaking; United Nations 

Millennium Declaration 

E/ESCWA/EDGD/2010/3
Free of charge.

جهودها  �سمن  العربية  المنطقة  اأنجزته  ما  ح��ول  مف�سلة  معلومات  التقرير  ه��ذا  يت�سمن 

الهادفة اإلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015.  ويوؤكد التقرير على اأهمية ال�سلم 

وال�ستقرار في المنطقة من اأجل الم�سي قدمًا في تحقيق هذه الأهداف.

ويقترح التقرير مجموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتمكين المنطقة من 

تحقيق  الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها بموجب اإعلن الأمم المتحدة ب�ساأن الألفية.

الموا�سيع الرئي�سية:

الأزمة القت�سادية؛ الأهداف الإنمائية للألفية؛ �سنع ال�سلم؛ اإعلن الأمم المتحدة ب�ساأن الألفية

E/ESCWA/EDGD/2010/3

يوزع مجانًا.

التقرير العربي الثالث حول األهداف التنموية لأللفية 2010
وآثار األزمات االقتصادية العاملية على حتقيقها



Survey of Economic and Social Developments
in the ESCWA Region, 2009-2010

This year’s Survey looks at the effect that the 2008 global financial crisis had 
on economies and social development in the Economic and Social Commission of 
Western Asia (ESCWA) region. Like other emerging economies, those of ESCWA 
member countries have been affected to varying degrees. Weak macroeconomic 
policies, regional trade and financial integration linkages and heavy dependence 
on external resources to finance development channeled the global financial crisis 
into local economies, severely undermining recent regional and international 
efforts for global integration.

The survey has shown that the more diversified economies have weathered the 
global recession well, whereas the impact on the countries of the Gulf Cooperation 
Council has been much more significant. While certain developed countries and a 
number of large emerging market countries are now showing some signs of recovery, 
the effect of the crisis on the ESCWA member countries has not yet fully unfolded.
It is possible that the negative economic and social consequences of the crisis, 
for example on employment, poverty, health, education, gender equality and

growth will be felt for some time to come. While unfavourable trade patterns and 
income leakage currently characterize manufacturing in ESCWA member countries, 
industrialization would allow for broad based growth and higher wage income, 
recapturing the region’s own incomes and satisfying the demand of its own markets, 
which in turn, would partially insulate regional economies from the vagaries of the 
global market and a recurrent crisis.

Key subjects:
Economic crisis; Economic development; Economic growth; Economic integration; 

Financial crisis; Fiscal policy; Foreign direct investment; Gross domestic product; 
Income; Intraregional trade; Monetary policy; Poverty mitigation; Public debt; Social 
security; Statistical data; Unemployment

E/ESCWA/EDGD/2011/1
Sales No. E.11.II.L.6 
Price: US$23.00

2008 على الأو�ساع القت�سادية  العالمية في عام  المالية  اآثار الأزم��ة  العام  يتناول الم�سح لهذا 

والجتماعية في منطقة اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا(.  فقد تفاوتت حّدة هذه 

الآثار بين البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا كما بين �سائر القت�سادات النا�سئة.  وكان ال�سعف في �سيا�سات 

القت�ساد الكلي، وعدم الثبات في علقات الترابط التجاري والمالي بين بلدان المنطقة، و�سدة العتماد 

على الموارد الخارجية لتمويل التنمية من القنوات التي ت�سربت عبرها اآثار الأزمة المالية العالمية اإلى 

القت�سادات المحلية، فقّو�ست الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز التكامل في القت�ساد العالمي.

ويت�سمن هذا الم�سح اأرقامًا وتحليلت تدّل على اأن بلدان مجل�ص التعاون الخليجي كانت اأكثر 

عر�سًة لآثار الأزمة من البلدان ذات القت�سادات الأكثر تنوعًا. ومع اأن عددًا من البلدان المتقدمة ومن 

البلدان ذات الأ�سواق النا�سئة الكبرى بداأت تبدي بع�ص موؤ�سرات النتعا�ص، ُيعتقد اأن الآثار الفعلية 

لهذه الأزمة المالية على البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا لم تت�سح على حقيقتها بعد. ومن المحتمل اأن 

يبقى مفعول هذه الآثار على المنطقة لوقت طويل في الم�ستقبل فيطال فر�ص العمل وجهود مكافحة 

الفقر، وي�سعف قطاعات ال�سحة والتعليم، ويوؤّخر م�سيرة النمو والم�ساواة بين الجن�سين.  ويعاني 

قطاع ال�سناعة في البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا حالياً من اأنماط تجارية ل تخدم ال�سناعة ومن ت�سرب 

الدخل اإلى الخارج، اإل اأّن حركة الت�سنيع يمكن اأن ت�ساهم في تحقيق النمو ال�سامل وزيادة الأجور، 

فت�ستفيد بلدان المنطقة من مواردها وتلبي حاجات الأ�سواق المحلية وُتبقي اقت�ساداتها في ماأمن عن 

اأي تقلبات اأو اأزمات قد ت�سهدها ال�سوق العالمية في الم�ستقبل.

الموا�سيع الرئي�سية:

المالية؛  الأزمة  القت�سادي؛  التكامل  القت�سادي؛  النمو  القت�سادية؛  التنمية  القت�سادية؛  الأزمة 

ال�سيا�سة المالية؛ الناتج المحلي الجمالي؛ الإ�ستثمار الأجنبي المبا�سر؛ الدخل؛ التجارة داخل المنطقة 

الواحدة؛ ال�سيا�سة النقدية؛ محاربة الفقر؛ الدين العام؛ ال�سمان الجتماعي؛ البيانات الإح�سائية؛ البطالة

E/ESCWA/EDGD/2011/1
Sales No. E.11.II.L.6 

Price: US$23.00

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا، 2010-2009
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Foreign Direct Investment Statistics
in ESCWA Member Countries

This report focuses primarily on the performance of ESCWA member countries 
in attracting foreign direct investment.  It reviews recent developments in the 
institutional framework governing the activities of FDI enterprises, includes a brief 
study on the impact of FDI inflows on welfare in ESCWA member countries.

This study  aims to provide readers in general and policymakers in particular 
with an overview of the latest FDI activities in the region.  It uses econometric 
models to analyse the impact of FDI flows on economic growth in the region and 
assess whether the impact of FDI on growth has differed between subregions.

Key subjects:
Econometric models; Foreign direct investment; Statistical data

E/ESCWA/EDGD/2011/3
Free of charge.

تتناول هذه الدرا�سة اأداء البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا في جذب ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر. وتت�سمن 

هذا  في  العاملة  ال�سركات  اأن�سطة  بتنظيم  المعني  الموؤ�س�سي  الإط��ار  ي�سهدها  التي  للتطورات  ا�ستعرا�سًا 

المجال، ودرا�سة موجزة عن تاأثير تدفق ال�ستثمار في تحقيق الرفاه القت�سادي والجتماعي في البلدان 

الم�ستفيدة.

اأحدث  بمعلومات عن  ال�سيا�سات خ�سو�ساً  القراء عمومًا و�سانعي  تزويد  اإلى  الدرا�سة  وتهدف هذه 

اأن�سطة ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر في المنطقة.  وهي ت�ستخدم  نماذج القت�ساد القيا�سي لتحليل تاأثير 

تدفقات ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر على النمو القت�سادي في المنطقة ومدى تباين هذا التاأثير على النمو 

بين مختلف مجموعات البلدان.

الموا�سيع الرئي�سية:

نماذج القت�ساد القيا�سي؛ الإ�ستثمار الأجنبي المبا�سر؛ البيانات الإح�سائية

E/ESCWA/EDGD/2011/3

)*(  بالإنكليزية فقط.

إحصاءات االستثمار األجنبي املباشر 
في البلدان األعضاء في اإلسكوا)*(



Prospects for South-South Cooperation in the ESCWA Region

South-South cooperation has become increasingly important over the last 
decade. It complements North-South cooperation and aims to promote socio-
economic development in developing countries. The underlying idea of South-
South cooperation is to strengthen the negotiating power of developing countries, 
facilitate the transfer of knowledge among countries that face similar developmental 
challenges, and create stronger economic blocks of developing, least developed and 
landlocked countries.

This study reviews the current status of cooperation between ESCWA member 
countries and explores potential areas for future collaboration. It represents the first 
exploration by ESCWA of the potential for greater cooperation between member 
countries and other countries of the global South. It has been conducted with a 
view to broadening the understanding of the potential of South-South cooperation 
across a number of sectors and is intended to pave the way for further research in 
this growing field.

 
Key subjects:

Exports; Foreign direct investment; Labour movements; Petroleum reserves; South-
South cooperation; Technology

E/ESCWA/EDGD/2011/4
Free of charge.

ازداد مو�سوع التعاون بين بلدان الجنوب اأهميًة خلل العقد الما�سي.  فهذا التعاون يكّمل التعاون 

بين بلدان ال�سمال وبلدان الجنوب، ويهدف اإلى تعزيز التنمية القت�سادية والجتماعية في البلدان النامية.  

والغر�ص من تكثيف التعاون بين بلدان الجنوب هو تعزيز قدرة البلدان النامية على التفاو�ص، وت�سهيل نقل 

المعرفة بين البلدان التي تواجه تحديات اإنمائية مت�سابهة، واإن�ساء كتل اقت�سادية قوّية تجمع بين البلدان 

النامية واأقّل البلدان نموًا والبلدان غير ال�ساحلّية.

وتتناول هذه الدرا�سة و�سع التعاون بين البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا واإمكانات تعزيزه في الم�ستقبل.  

والدرا�سة هي ثمرة جهد تقوم به الإ�سكوا للبحث في �سبل تعزيز التعاون بين البلدان الأع�ساء في اللجنة 

وبلدان اأخرى من الجنوب.  والهدف من الدرا�سة هو اإف�ساح المجال للتعّمق في �سبل التعاون بين بلدان 

الجنوب في عدد من القطاعات، وتمهيد الطريق لتخ�سي�ص هذا المو�سوع  بمزيد من الأبحاث المو�ّسعة.

الموا�سيع الرئي�سية:

ال�سادرات؛ الإ�ستثمار الأجنبي المبا�سر؛ الحركات العمالية؛ احتياطيات النفط؛ التعاون بين بلدان 

الجنوب؛ التكنولوجيا

E/ESCWA/EDGD/2011/4

)*(  بالإنكليزية فقط.

آفاق التعاون بني بلدان اجلنوب في منطقة اإلسكوا)*(
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Key Factors in Establishing Single Windows for Handling 
Import/Export Procedures and Formalities
Trade Facilitation and the Single Window

Trade facilitation plays a significant role in improving trade growth and 
competitiveness within the context of the global supply chain.  This report sheds light 
on the requirements for establishing the Single Window system for trade facilitation.

Having defined the Single Window system, the report provides comprehensive 
information on the compliance of national trade policies with trade treaties, trade 
law and trade regulations. It also analyses initiatives in ESCWA member countries 
to establish the Single Window system with a view to highlighting best practice 
across the region. The report concludes with a number of policy recommendations 
addressed to ESCWA member countries and to the Commission.

Key subjects:
Exports; Imports; Single window; Trade facilitation

E/ESCWA/EDGD/2011/5
Free of charge.

القدرة  وتعزيز  التجاري  القطاع  نمو  تح�سين  في  اأ�سا�سيًا  دورًا  التجارة  تي�سير  عملّية  ت��وؤدي 

التناف�سية في �سل�سلة الإمدادات العالمية.  وهذا التقرير ي�سّلط ال�سوء على متطّلبات و�سروط عملّية 

اإن�ساء نظام النافذة الواحدة لتي�سير التجارة.

بين  التوفيق  كيفية  ح��ول  �ساملة  ومعلومات  ال��واح��دة  النافذة  بنظام  تعريفًا  التقرير  يت�سّمن 

تحليًل  يت�سمن  كما  التجارية.   والأنظمة  والقوانين  والمعاهدات  التجارية  الوطنية  ال�سيا�سات 

للمبادرات التي اتخذتها البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا لإن�ساء نظام النافذة الواحدة بهدف التركيز على 

اأف�سل الممار�سات في هذا المجال.  ويختتم التقرير بعدد من التو�سيات موّجهة اإلى البلدان الأع�ساء 

في الإ�سكوا واإلى اللجنة.

الموا�سيع الرئي�سية:

ال�سادرات؛ الواردات؛ النافذة الواحدة؛ تي�سير التجارة

E/ESCWA/EDGD/2011/5

يوزع مجانًا.

العوامل الرئيسية في إنشاء النافذة الواحدة ملعاجلة اإلجراءات 
واملعامالت الرسمية للتصدير واالستيراد في منطقة اإلسكوا :

النافذة الواحدة وتسهيل التجارة



Financing the Implementation of Selected Components of the 
Integrated Transport System in the Arab Mashreq

The transport sector is an important component in the economy.  It can be an 
effective element in developing the prosperity of a society. When transport systems 
are efficient, they provide economic and social opportunities that contribute to 
overall economic growth.

This study is undertaken to assess the major transport infrastructure projects 
in ESCWA member countries, mainly those linked to the implementation of such 
components of the Integrated Transport System in the Arab Mashreq (ITSAM) as 
the Agreement on International Roads and the Agreement on International Railways 
in the Arab Mashreq. The study also describes the various financing modes and 
tools applied; private public partnership (PPP); build, operate and transfer (BOT); 
build, own and operate (BOO); and others. Finally, the study proposes an action 
plan that may assist governments in providing necessary funds for planned transport 
infrastructure projects.

Key subjects:
Agreement on International Railways in the Arab Mashreq (2002); Agreement on 

International Roads in the Arab Mashreq (2001); Build-Operate-Transfer projects; Public-
private cooperation;Transport agreements; Transport financing; Transport infrastructure; 
Transport planning; Transport projects; Transport systems.

E/ESCWA/EDGD/2011/6
Free of charge.

قطاع النقل هو عن�سر هام في القت�ساد، ويمكن اأن يكون عن�سرًا هامًا في ازدهار المجتمع 

اأي�سًا.  وعندما تت�سم نظم النقل بالكفاءة، تتيح فر�سًا قّيمة لتحقيق النمو القت�سادي.  وقد اأجريت 

�سيما  ل  الأع�ساء،  البلدان  في  النقل  قطاع  في  التحتّية  البنى  م�ساريع  اأبرز  لتقييم  الدرا�سة  هذه 

الدولية  الطرق  اتفاق  ومنها  العربي  الم�سرق  في  للنقل  المتكامل  النظام  مكونات  تنفيذ  م�ساريع 

وال�سكك الحديدية الدولية في الم�سرق العربي.

ولأنماط  الم�ستخدمة،  والأدوات  المختلفة  التمويل  لم�سادر  و�سفًا  الدرا�سة  هذه  وتت�سمن 

والبناء  الملكية،  ونقل  والت�سغيل  البناء  وم�ساريع  الخا�ص،  والقطاع  العام  القطاع  بين  ال�سراكة 

والمتلك والت�سغيل، وغيرها من الم�ساريع. وهي تقّدم خطة عمل لم�ساعدة الحكومات على تاأمين 

الأموال اللزمة لم�ساريع البنى التحتّية المخطط لتنفيذها في قطاع النقل.

الموا�سيع الرئي�سية:

الم�سرق  في  الدولية  الطرق  اإتفاق  )2002(؛  العربي  الم�سرق  في  الدولية  الحديدية  ال�سكك  اإتفاق 

الخا�ص؛  والقطاع  العام  القطاع  بين  التعاون  والنقل؛  والت�سغيل  البناء  م�ساريع  )2001(؛   العربي 

اإتفاقات النقل؛ تمويل النقل؛ البنية التحتّية للنقل؛ تخطيط النقل؛ م�ساريع النقل؛ نظم النقل

E/ESCWA/EDGD/2011/6

يوزع مجانًا.

متويل تنفيذ بعض مكونات النظام املتكامل للنقل في املشرق العربي
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Arab Millennium Development Goals, Report 2011
An Inclusive Approach to Development in a Time of Transition

The Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) intends to 
contribute to the critical evaluation of the progress made towards the attainment of 
the Millennium Development Goals (MDGs) in the Arab region within the context 
of the Arab spring and discuss how these ongoing political changes link to the 
MDGs.

The report provides a critical perspective and seeks to provide new ideas, 
alternatives and analytical tools, as well as a discussion on measuring progress, 
following the discussions during the MDG review summit of 2010.  We expect this 
report to be an additional contribution of ESCWA in the discussions taking place 
between governmental and international stakeholders, civil society organizations 
and the private sector, media, researchers and academics.  The Report also seeks 
to improve objectivity in the evaluation of progress made and assist in expanding 
the interest and involvement of concerned Arab parties with the MDGs in order to 
make an effective contribution to the international dialogue, in preparation for the 
final assessment in 2013, 2015 and beyond 2015.

Key subjects:
Millennium Development Goals; External Trade; Financial flows; Regional 

cooperation; Social change; Social development; Economic development; Human 
development; Revolutions; Political aspects; Social uprising; Monetary policy; Statistical 
data

E/ESCWA/EDGD/2011/7
Free of charge.

اإلى  التقرير  هذا  خلل  من  )الإ�سكوا(  اآ�سيا  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  ت�سعى 

العربية في �سياق  البلدان  للألفية في  الإنمائية  الأهداف  التقدم نحو تحقيق  الم�ساهمة في تحليل 

التغّيرات التي ت�سهدها المنطقة والبحث في مدى الترابط بين هذه الأهداف والتغّيرات ال�سيا�سية 

الجارية. 

ويت�سمن هذا التقرير ُبعدًا نقديًا اإذ يقدم بع�ص الأفكار لبدائل واأدوات عمل تحليلية ومنهجيات 

قمة  اإليه  دع��ت  ال��ذي  التجاه  في  للألفية،  الإنمائية  الأه���داف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  لقيا�ص 

ال�ستعرا�ص الع�سري في عام 2010.  وهكذا يمكن اأن ي�سكل هذا التقرير منطلقًا للمناق�سة البناءة 

بين الجهات الفاعلة الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخا�ص، والباحثين 

تقييم  في  المو�سوعية  من  لمزيد  قيمًا  م�سدرًا  يكون  اأن  يمكن  كما  والإعلميين.   والأكاديميين 

التقدم، ولتو�سيع نطاق اهتمام الأطراف العربية المعنية ليكون لها دور فعال في النقا�ص العالمي 

تح�سيرًا للتقييم النهائي في عامي 2013 و2015، وفيما بعد.

الموا�سيع الرئي�سية:

التغير  الإقليمي؛  التعاون  المالية؛  التدفقات  الخارجية؛  التجارة  للألفية؛  الإنمائية  الأه��داف 

الجوانب  ال��ث��ورات؛  الب�سرية؛  التنمية  القت�سادية؛  التنمية  الجتماعية؛  التنمية  الجتماعي؛ 

ال�سيا�سية؛ الحراك الجتماعي؛ ال�سيا�سة النقدية؛ البيانات الإح�سائية

E/ESCWA/EDGD/2011/7

يوزع مجانًا.

تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية في البلدان العربية 2011
األهداف اإلمنائية في زمن التحول: نحو تنمية تضمينية شاملة



Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA 
Region, 2010-2011

In a very highly volatile and changing scene in the aftermath of the Arab 
uprising, understanding the present in view of the recent past and projecting 
the near future is almost an impossible task. The ground rules of the Arab 
economies that prevailed in the past decades have all been put to the test, and a 
dramatic review of the political economy of the previous social contract is out for 
questioning and even outright rejection by the masses who roamed the streets of 
cities since the beginning of 2010.

This survey is mainly a technical view of the major factors and variables 
affecting Arab economies, with an attempt to bridge the huge gap between the 
social and the economic by dedicating a chapter to social policy, with focus 
on major recent trends in health, education, and social protection in member 
countries. It provides data and attempts to understand and explain the dynamics 
of regional, subregional and country social and economic trends. The survey aims 
to provide interested readers, governments, and the general public with a snapshot 
of the current socio-economic situation and the outlook for 2012.

Key subjects:
Economic development; Energy resources; Financial flows; Food security; Foreign 

direct investment; Governance; Green economy; Inflation; Labour market; Monetary 
policy; Public health; Revolutions; Social policy; Social security; Social welfare; Statistical 
data

E/ESCWA/EDGD/2011/8
Sales No. E.12.11.L.6
Price: US$15.00

في خ�سم التغيرات والتقلبات على اأثر الحراك العربي، اأ�سبح فهم الحا�سر في �سوء الما�سي 

غير البعيد وتوقع الم�ستقبل القريب مهمة �سبه م�ستحيلة.  فالقواعد التي تقوم عليها الإقت�سادات 

التي  والجماهير  اختبار،  مو�سع  اليوم  هي  الما�سية  العقود  الأ�سا�ص طوال  كانت  والتي  العربية 

تجوب ال�سوارع منذ اأوائل عام 2010 تطالب باإعادة النظر في القت�ساد ال�سيا�سي الذي كان في 

اأ�سا�ص العقد الجتماعي ال�سابق بل اإّنها ترف�سه وتتطّلع اإلى عقد اجتماعي جديد.

وي�ستعر�ص هذا الم�سح المتغيرات والعوامل الأ�سا�سية التي توؤثر على الإقت�سادات العربية، 

ف�سًل  فيخ�ّس�ص  الجتماعي.   وال�ساأن  القت�سادي  ال�ساأن  بين  الهائلة  الهوة  لردم  محاولة  في 

والحماية  والتعليم  ال�سحة  قطاع  في  التوجهات  اأب��رز  على  التركيز  مع  الجتماعية  لل�سيا�سة 

ديناميات  لتو�سيح  وتحليلت  بيانات  اأي�سًا  الم�سح  ويت�سمن  الأع�ساء.   البلدان  في  الجتماعية 

التوجهات القت�سادية والجتماعية على الم�ستوى الإقليمي ودون الإقليمي والوطني وتف�سيرها.  

والهدف من هذا العمل هو تزويد والحكومات والقراء عمومًا بفكرة وافية عن الأو�ساع القت�سادية 

والجتماعية الحالية والتوقعات لعام 2012.

الموا�سيع الرئي�سية:

التنمية الإقت�سادية؛ موارد الطاقة؛ التدفقات المالية؛ الأمن الغذائي؛ الإ�ستثمار الأجنبي المبا�سر؛ 

الثورات؛  العامة؛  ال�سحة  النقدية؛  ال�سيا�سة  العمل؛  الت�سخم؛ �سوق  الأخ�سر؛  الإقت�ساد  الحكم؛  اإدارة 

ال�سيا�سة الجتماعية؛ ال�سمان الإجتماعي؛ الرعاية الإجتماعية؛ البيانات الإح�سائية

E/ESCWA/EDGD/2011/8
Sales No. E.12.11.L.6

Price: US$15.00

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا 
2011-2010
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شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Information and Communication 
Technology Division



Review of Information and Communications Technology
for Development in Western Asia, Issue No. 13*

Information and communications technology plays a significant role in achieving 
the Millennium Development Goals (MDGs), in particular in the areas of awareness-
raising, capacity-building and shortening distances. The main topic in this thirteenth 
issue is the impact of Information and Communications Technology on development.  It 
highlights the role of ICT in achieving the MDGs in the Arab countries and summarizes 
the status of implementation of each of the eight MDGs with examples of initiatives to 
achieve those goals brought about by governments in cooperation with regional and 
international organizations.

Other articles featured in this issue address regional initiatives aimed at establishing 
an integrated Arab communications network, ICT-related activities undertaken by 
ESCWA in the first half of 2010, in addition to articles addressing the impact of ICT 
on daily life and on the development of local communities, and the advancement of the 
Arabic digital content.

Key subjects:
Arabic digital content; Community telecentres; Digital gap; Electronic government; 

Internet governance; Knowledge-based economy; Knowledge management; Knowledge 
network; Mobile technologies; National access points; Technological incubators

E/ESCWA/ICTD/2010/1
*  Arabic only.

للألفية،  الإنمائية  الأه��داف  تحقيق  في  مهمًا  دورًا  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  توؤدي 

العدد  هذا  ملف  خ�س�ص  وقد  الم�سافات.   وتق�سير  القدرات  وبناء  التوعية  مجالت  في  وخا�سة 

تكنولوجيا  »اأثر  لمو�سوع  اآ�سيا  غربي  في  للتنمية  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  ن�سرة  من 

تحقيق  في  التكنولوجيا  هذه  ل��دور  عر�سًا  يت�سمن  وهو  التنمية«.   في  والت�سالت  المعلومات 

الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان العربية، حيث يوجز حالة تطبيق كل من الأهداف الإنمائية 

ودولية  اإقليمية  منظمات  مع  بالتعاون  الحكومات  بها  تقوم  مبادرات  عن  اأمثلة  ويعطي  الثمانية 

لتحقيق تلك الأهداف.

�سبكة  اإن�ساء  اإل��ى  الهادفة  الإقليمية  المبادرات  تتناول  اأخ��رى  مقالت  العدد  ه��ذا  ويت�سمن 

خلل  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  الإ�سكوا  واأن�سطة  متكاملة،  عربية  ات�سالت 

الن�سف الأول من عام 2010، بالإ�سافة اإلى مقالت عن تاأثير هذه التكنولوجيا على حياتنا اليومية 

وعلى تنمية المجتمعات المحلية، وعن تطوير المحتوى الرقمي العربي.

الموا�سيع الرئي�سية:

والت�سالت؛  المعلومات  تكنولوجيا  للألفية؛  الإنمائية  الأه��داف  المعرفة؛  �سبكة  المعرفة؛  اإدارة 

التنمية؛ التنمية المجتمعية؛ التنمية المحلية؛ الحكومة الإلكترونية؛ الفجوة الرقمية؛ المحتوى الرقمي 

المعرفي؛  القت�ساد  البيانات الح�سائية؛  للتكنولوجيا؛  المجتمعية  المراكز  الإنترنت؛  العربي؛ حوكمة 

التقنيات النقالة؛ نقاط النفاذ ال�سامل الوطنية؛ الحا�سنات التكنولوجية

E/ESCWA/ICTD/2010/1
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اآ�سيا واقع  يتناول هذا العدد من ن�سرة تكنولوجيا المعلومات والت�سالت للتنمية في غربي 

الأبعاد  على  التركيز  مع  العربية،  المنطقة  في  الم�سدر  والمفتوحة  الحرة  البرمجيات  واآف��اق 

التنموية لهذه البرمجيات من حيث الفر�ص التي تتيحها لبناء القدرات المحلية، والحد من هجرة 

والإ�سهام  النامية،  البلدان  في  المعرفية  ال�سناعات  وت�سجيع  المحلية،  اللغات  وتدعيم  الأدمغة، 

الأمم  به  تقوم  لما  ا�ستعرا�ص  اأي�سًا  العدد  الإب��داع.  وفي هذا  الرقمية، وتحفيز  الفجوة  ردم  في 

المتحدة في هذا المجال، وللدور المحوري الذي توؤديه البرمجيات المفتوحة الم�سدر في تعزيز 

اأمن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والت�سالت.

وتت�سّمن الن�سرة في اأبوابها الأخرى مقاًل عن البتكار العلمي لدى ال�سباب العربي من خلل 

لل�سباب العربي �سمن برنامج »نجوم العلوم«.  وفي  معاينة عدد من الم�ساريع العلمية المبتكرة 

بالحو�سبة  الهتمام  تنامي  الن�سرة  تعر�ص  والت�سالت،  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  مجال 

ال�سحابية في المنطقة العربية وتناق�ص فوائدها ومعوقاتها.  كذلك ت�ستعر�ص �سمن مقالت اأخرى 

الأن�سطة التي ا�سطلعت بها الإ�سكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت خلل الن�سف 

الثاني من عام 2010، وتاأثير هذه التكنولوجيا في حياتنا اليومية.

الموا�سيع الرئي�سية:

الفجوة  التنمية؛  الحا�سوب؛  مراكز  الت�سالت؛  تكنولوجيا  القدرات؛  بناء  الأدمغة؛  ذوي  هجرة 

الرقمية؛ التعليم عن بعد؛ الجوانب القت�سادية؛ تكنولوجيا المعلومات؛ الإنترنت؛ البرمجيات المفتوحة 

الم�سدر؛ ال�سباب؛ البيانات الإح�سائية

E/ESCWA/ICTD/2010/2
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Review of Information and Communications Technology
for Development in Western Asia, Issue No. 14*

This issue of the Review of Information and Communications Technology for 
Development in Western Asia addresses the reality and prospects of the Free and Open 
Source Software in the Arab region, with a focus on its impact on development, which 
is manifested in giving opportunities to build local capacity, reducing brain drain, 
supporting local languages, encouraging knowledge industries in developing countries, 
contributing to bridging the digital gap and stimulating innovation.  The issue also 
presents a review of the United Nations action in that regard and the pivotal role of 
the Open Source Software in ensuring the security of information and communications 
technology applications.

Other sections of this issue address scientific innovation among Arab youth through 
the examination of a number of innovative scientific projects initiated by Arab young 
people in the context of the “Stars of Science” project. Under the section on information 
and communications technology applications, this issue highlights the growing interest 
in “Cloud Computing” in the Arab region with a focus on its benefits and obstacles. It 
also presents the activities undertaken by ESCWA in the second half of 2010 and the 
aspects of information and communications technology in daily life.

Key subjects:
Brain drain; Capacity-building; Information and Communications technology; 

Computer centres; Development; Digital divide; Distance education; Economic aspects;  
Internet; Open source software; Statistical data

E/ESCWA/ICTD/2010/2
*  Arabic only.



Information Society Measurement
Building a Common Benchmarking Model for the ESCWA Region

Closing the digital divide and bringing home the benefits of the information 
society are important concerns to member countries of the Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA).  For policymakers to accurately determine 
which development strategies will be the most effective, a comparable and clear 
measurement model is vital.  Key indicators need to be defined and statistical models 
that can be used to assess the current status of the information society, measure its 
many facets and monitor progress towards its realization must be developed.  In 
order to be maximally effective, standardized indicators must be relevant to a wide 
variety of national circumstances and cultural contexts.

This study aims to set guidelines for the development of a common benchmarking 
measurement model for the ESCWA region. It presents an overview of the 
information society in the region and the global information society measurement 
models. It explores the interplay between the value of evidence-based decision-
making, the limitations of available data, the relevance of existing models and the 
diverse regional contexts. It concludes with recommendations for adjustments and 
refinements to available measurement methodologies and benchmarking models.  
With these insights, decision makers in public and private sectors will be empowered 
with more useful information to drive effective decision-making.

Key subjects:
Information and communications technology; ICT indicators; Information society; 

Internet

E/ESCWA/ICTD/2011/1
Free of charge.

التي  الموا�سيع  اأب��رز  من  المعلومات  مجتمع  من  الفوائد  وجني  الرقمية  الفجوة  �سد  ُيعتبر 

وفي  )الإ���س��ك��وا(.   اآ�سيا  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  في  الأع�ساء  البلدان  ت�سغل 

تحديد  ال�سيا�سات  �سانعو  ي�ستطيع  ل  للمقارنة،  وبقابليته  بالو�سوح  يت�سم  للقيا�ص  نموذج  غياب 

الموؤ�سرات  تحديد  من  بد  ل  المعلومات،  مجتمع  ولبناء  فعالّية.   الأكثر  الإنمائية  ال�ستراتيجيات 

وقيا�ص  المجتمع  لهذا  الحالي  الو�سع  تقييم  على  القادرة  الإح�سائية  النماذج  وتطوير  الأ�سا�سية 

اأن  اأف�سل النتائج، ل بد من  اإلى  اأوجهه المتعددة ور�سد التقّدم نحو تحقيقه.  وبهدف الو�سول 

تكون الموؤ�سرات المعيارية وثيقة ال�سلة بالظروف المحلية والخ�سائ�ص الثقافية لكل بلد.

وتهدف هذه الدرا�سة اإلى �سياغة مبادئ توجيهية ت�ساعد على و�سع نموذج مرجعي م�سترك 

لمنطقة الإ�سكوا. فهي تقدم لمحة عامة عن مجتمع المعلومات في المنطقة وعن النماذج العالمية 

ال��ق��رارات  �سنع  قيمة  بين  القائم  التداخل  وت�ستك�سف  المعلومات،  مجتمع  لقيا�ص  المعتمدة 

وتنّوع  الموجودة،  النماذج  ملءمة  وم��دى  المتاحة،  البيانات  ومحدودية  الأدل��ة،  اإل��ى  الم�ستندة 

الظروف واختلفها بين بلد واآخر.  وتختتم الدرا�سة بتو�سيات لتعديل وتح�سين منهجيات القيا�ص 

والنماذج المرجعية المتاحة.  ومن �ساأن هذه التوجيهات اأن ت�ساعد على تزويد �سانعي القرار في 

القطاع العام والقطاع الخا�ص بمعلومات تخّولهم اتخاذ قرارات اأكثر فعالّية.

الموا�سيع الرئي�سية:

مجتمع  والت�����س��الت؛  المعلومات  تكنولوجيا  م��وؤ���س��رات  والت�����س��الت؛  المعلومات  تكنولوجيا 

المعلومات؛ الإنترنت

E/ESCWA/ICTD/2011/1
يوزع مجانًا.

قياس مجتمع املعلومات
وضع منوذج مشترك ملعايير املقارنة في منطقة اإلسكوا
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Promoting the ICT Sector to Meet the Challenges of the 
Knowledge Economy*

In many countries worldwide, the economy is experiencing rapid developments in 
a shift from production-based economy to information and knowledge-based economy. 
In the Arab region, the ICT sector has grown rapidly over the past few years, e-services 
improved, and the use of this technology increased in economic and social sectors. The 
remarkable prosperity of the sector was accompanied by an overall economic growth 
in Arab countries at a better pace than previous years. However a crucial question 
remains: is development in the ICT sector services and economic growth sufficient in 
order for the Arab world to play an eminent economic role at the global level, avert the 
risk of crises, and make use of the ongoing unprecedented economic transformations 
with the rise of economically emerging countries?

This study attempts to answer the question through exploring the different factors 
contributing to the development of the ICT sector and enhancing the role of this sector 
in the knowledge-based growth in the ESCWA region. The study includes a comparative 
analysis of the current situation of the ICT sector in the region, through the presentation 
of adopted national strategies in this regard. It also includes a presentation and 
analysis of the survey conducted by ESCWA with different stakeholders in the private 
sector. In conclusion, the study provides suggestions for steps and measures aimed at 
strengthening the role of the sector in facing the challenges of knowledge economy, 
based on the main pillars supporting the shift towards knowledge-based economy.

Key subjects:
Information and communications technology; ICT indicators; Information society; 

Knowledge-based economy

E/ESCWA/ICTD/2011/2
*  Arabic only.

ت�سهد اقت�سادات عديدة في العالم تطورات مت�سارعة، اأبرزها التحّول من القت�ساد المبني على 

الإنتاج اإلى القت�ساد المبني على المعرفة.  وفي المنطقة العربية، �سهد قطاع تكنولوجيا المعلومات 

الإلكترونية وازداد  الخدمات  فازدهرت  الما�سية،  القليلة  ال�سنوات  �سريعًا خلل  نموًا  والت�سالت 

ا�ستخدامها في القطاعات القت�سادية والجتماعية.  وَترافق الزدهار الملحوظ في القطاع مع نمو 

للبلدان العربية.  ولكن هل يكفي التطور في خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات  القت�ساد الكلي 

ال�سعيد  على  ب��ارزًا  اقت�ساديًا  دورًا  العربية  المنطقة  لتتوّلى  القت�سادي  النمو  وفي  والت�سالت 

العالمي، وتدراأ خطر الأزمات، وت�ستفيد من التحولت القت�سادية التي لم ي�سبق لها مثيل لتكون من 

البلدان ال�ساعدة اقت�ساديًا؟

تحاول هذه الدرا�سة الإجابة عن هذا ال�سوؤال با�ستك�ساف مختلف العوامل التي ت�ساهم في تطوير 

قطاع تكنولوجيا المعلومات والت�سالت وتعزيز دور هذا القطاع في نمو القت�ساد المبني على 

المعرفة في منطقة الإ�سكوا.  وتت�سمن الدرا�سة تحليًل مقارنًا للو�سع القائم في قطاع تكنولوجيا

المعلومات والت�سالت في المنطقة، من خلل عر�ص ال�ستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا المجال،

اأجرته الإ�سكوا مع جهات مختلفة في   كما تت�سمن عر�سًا وتحليًل لنتائج ا�ستطلع الراأي الذي 

القطاع الخا�ص معنية بتكنولوجيا المعلومات والت�سالت.  وفي الختام تقدم الدرا�سة مقترحات 

المعرفة،  اقت�ساد  تحديات  مواجهة  في  القطاع  هذا  دور  تعزيز  اإلى  تهدف  واإج��راءات  لخطوات 

ا�ستنادًا اإلى الركائز الأ�سا�سية الداعمة لعملية التحول نحو اقت�ساد المعرفة.

الموا�سيع الرئي�سية:

مجتمع  والت�����س��الت؛  المعلومات  تكنولوجيا  م��وؤ���س��رات  والت�����س��الت؛  المعلومات  تكنولوجيا 

المعلومات؛ القت�ساد القائم على المعرفة

E/ESCWA/ICTD/2011/2
يوزع مجانًا.

تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتديات اقتصاد املعرفة



Review of Information and Communications Technology
for Development in Western Asia, Issue No. 15*

The importance and role of Internet in our daily life have become unquestionable, in 
view of the communication potentials and knowledge resources they provide in all areas. 
The Internet offers great benefits for children, and studies show that the effective use of 
internet by children contributes to their school distinguishment and later professional 
success. The Internet, however, does not only provide excellent opportunities for 
learning, expanding knowledge horizons and developing personal and social skills, it 
also carries threats to the security and safety of users, in parctiluar children. Raising the 
awareness of children on the risks of Internet and ways to protect them have become a 
difficult equation that requires the attention of stakeholders at all levels.

Therefore, ESCWA chose the theme “protecting children on the Internet” for 
the file of the current issue of the Review of Information and Communications 
Technology for Development in Western Asia. The file covers different aspects of
this cause and the efforts exerted by Arab countries to protect children on the Internet, 
while focusing on the experiences of Egypt and Lebanon in this regard. It identifies the 
American legislation in the field of protecting children on the Internet and international 
efforts exerted to provide a statistical framework to measure the extent of such 
protection. In addition to the file, the issue includes a number of articles, some of which 
study the impact of social communication websites on the Arab popular movements, the 
importance of scientific researches in local development, and the distinction prizes and 
competitions as a means to motivate the development of e-services and applications.

Key subjects:
Awards; Child safety; Child welfare; Information and communications technology; 

Informatics; Information services; Internet; Legal aspects; Local development; Online 
searching; Social media; Social movements

E/ESCWA/ICTD/2011/3
*  Arabic only.

بات الجميع يدرك اأهمية الإنترنت ودورها في الحياة اليومية، لما توفره من اإمكانات للتوا�سل 

ومن موارد معرفية في جميع المجالت.  والإنترنت هي م�سدر فوائد كبيرة للأطفال، حيث تثبت 

الدرا�سات اأن الأطفال الذين ي�ستخدمون هذه الو�سيلة بفعالية يحققون تفّوقًا مدر�سيًا وتمّيزًا مهنيًا 

فيما بعد.  غير اأّن ما تقدمه الإنترنت لي�ص فقط فر�سًا للتعلم وتو�سيع اآفاق المعرفة وتنمية المهارات 

وخا�سة  و�سلمتهم،  م�ستخدميها  اأم��ن  تهّدد  بمخاطر  تذخر  بل  فح�سب،  والجتماعية  ال�سخ�سية 

الأطفال.  واأ�سبحت اإ�سكالية توعية الأطفال حول مخاطر الإنترنت و�سبل حمايتهم منها معادلة �سعبة 

ت�ستدعي اهتمام المعنيين على جميع الأ�سعدة.

في هذا ال�سياق، اختارت الإ�سكوا مو�سوع »حماية الأطفال على الإنترنت« لملف هذا العدد من 

ن�سرة تكنولوجيا المعلومات والت�سالت للتنمية في غربي اآ�سيا.  ويتناول الملف جوانب مختلفة من 

هذه الق�سية والجهود المبذولة في البلدان العربية لحماية الأطفال على الإنترنت، ويركز على تجربتي 

م�سر ولبنان في هذا المجال.  ويت�سمن الملف عر�سًا للت�سريعات الأمريكية في مجال حماية الأطفال 

على الإنترنت والجهود التي تبذل على ال�سعيد الدولي لو�سع اإطار اإح�سائي لر�سد هذه الحماية.  

وبالإ�سافة اإلى الملف، تت�سمن الن�سرة مقالت عن تاأثير مواقع التوا�سل الجتماعي على الإنترنت 

الم�سابقات  وعن  المحلية،  التنمية  في  العلمي  البحث  اأهمية  وعن  العربية،  ال�سعبية  الحركات  على 

وجوائز التمّيز التي ُتمنح للت�سجيع على تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

الموا�سيع الرئي�سية:

خدمات  المعلوماتية؛  والت�سالت؛  المعلومات  تكنولوجيا  الطفل؛  رعاية  الطفل؛  �سلمة  الجوائز؛ 

الإع��لم  الإن��ت��رن��ت؛  �سبكة  عبر  البحث  المحلية؛  التنمية  القانونية؛  الجوانب  الإن��ت��رن��ت؛  المعلومات؛ 

الإجتماعي؛ الحركات الجتماعية

E/ESCWA/ICTD/2011/3

يوزع مجانًا.
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وتبادلها،  اإنتاجها،  ي�سمل  بما  بفعالية  المعلومات  فيه  ُتعالج  ال��ذي  المعلومات،  مجتمع  اإّن 

معي�سة  بنوعية  والرتقاء  م�ستدامة  تنمية  لتحقيق  الملئمة  البيئة  هو  وا�ستخدامها،   وتكييفها، 

النامية  البلدان  تواجهه  تحٍد حقيقي  هو  المعلومات  بناء مجتمع  اإلى  ال�سعي  اأّن  غير  المواطنين، 

المتقدمة، ولذلك ت�سبح  البلدان  الرقمية الآخذة في الت�ساع بينها وبين  الفجوة  ل �سّيما في ظل 

قدراتها الإنتاجية والقت�سادية اأكثر عر�سًة للتراجع.

الأه��داف  وبلوغ  الم�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ك�سبيل  المعلومات  مجتمعات  اأهمية  اإل��ى  نظرًا 

الإنمائية للألفية، وفي اإطار متابعة نتائج موؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، اأعّدت الإ�سكوا 

في  المعلومات  مجتمع  تتناول  تقارير  �سل�سلة  من  الخام�ص  وهو  ه��ذا،  الإقليمية  الملمح  تقرير 

غربي اآ�سيا.  ويت�سّمن هذا التقرير معلومات اأ�سا�سّية حول ملمح مجتمع المعلومات في البلدان 

الأع�ساء في الإ�سكوا، والهدف منه اإثراء �سناع القرار والباحثين بمعلومات مرجعية ي�ستر�سدون 

بها في التحليل والتخطيط.  كما يتيح لل�سلطات الوطنية مقارنة واقع مجتمع المعلومات فيها بهذا 

الواقع في �سائر البلدان في المنطقة والعالم، بما ي�سجع فر�ص التعاون والتكامل على الم�ستوى 

الإقليمي في ظل اقت�ساد عالمي يزداد ارتكازًا على المعرفة.

الموا�سيع الرئي�سية:

للألفية؛  الإنمائية  الأهداف  المعرفة؛  على  المرتكز  القت�ساد  المعلومات؛  مجتمع  الرقمية؛  الفجوة 

نوعية المعي�سة؛ التعاون الإقليمي؛ التنمية الم�ستدامة

E/ESCWA/ICTD/2011/4

يوزع مجانًا.

املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومات في غربي آسيا، 2011
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Regional Profile of the Information Society in Western Asia, 2011

The information society, in which information is processed efficiently, including 
the production, exchange, adaptation and use of information, is the appropriate 
environment for achieving sustainable development and enhancing the quality of 
life for all citizens. However, the move towards the information society constitutes a 
real challenge to developing countries, particularly in view of the expanding digital 
divide with developed countries, thus rendering them increasingly vulnerable to 
reduction in their productive and economic capacities. 

Given the importance of information societies as a path for achieving sustainable 
development and realizing the Millennium Development Goals, and in the process 
of following up to the World Summit on the Information Society, ESCWA prepared 
this regional profile report, which is the fifth in a series on the information society 
in Western Asia. The present report provides essential information on the status of 
the information society in ESCWA member countries. It aims at assisting decision 
makers and researchers by providing them with reference information for analysis 
and planning. It also allows national authorities to compare the current status of 
their information society with that of other countries in the region and the world, 
thereby promoting opportunities for cooperation and regional integration in an 
increasingly knowledge-based global economy.

Key subjects:
Digital divide; Information society; Knowledge-based economy; Millennium 

Development Goals; Quality of life; Regional cooperation; Sustainable development

E/ESCWA/ICTD/2011/4
Free of charge.



Review of Information and Communications Technology
for Development in Western Asia, Issue No. 16*

The increased use of communication and social media means in various areas has 
a significant impact on human interaction, social behaviour and social and economical 
development. Therefore, this issue highlights the role of communication networks and 
social media, with a focus on the most prominent means, components and ways of using 
them. It also stresses their major role in Arab revolutions and their current nature.

Unlike previous issues, different articles were included in the traditional set sections, 
which complement the file of the issue and are consistent with it, while shedding light on 
other research aspects on communication networks and social media in the context of 
the Arab spring. This issue comprises a brief review of the activities undertaken by the 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) during the second half of 
2011, as well as the presentation of the theories and philosophy of Manuel Castells in his 
books on communication communities and social media on the Internet. 

Key subjects:
Civil Society; Information and communications technology; Freedom of expression; 

Human behaviour; Online searching; Online social networks; Political aspects; Social 
interaction; Social media; Social mobility; Social movements

E/ESCWA/ICTD/2011/5
*  Arabic only.

يوؤّثر النت�سار الوا�سع في ا�ستخدام و�سائل التوا�سل والإعلم الجتماعي في �ستى المجالت 

ب�سكٍل وا�سح على التفاعل الإن�ساني وال�سلوك الجتماعي والتنمية الجتماعية والقت�سادية. لذلك 

يتناول هذا العدد دور �سبكات التوا�سل والإعلم الجتماعي فيرّكز على اأبرز و�سائلها ومكوناتها 

و�سبل ا�ستخدامها.  كما اأّنه ي�سّلط ال�سوء على دورها الأ�سا�سي في الثورات العربية وفي ال�سكل 

الذي هي عليه اليوم.

وفي هذا العدد، اأُدرجت �سمن الأبواب الثابتة المعتادة، وخلفًا للأعداد ال�سابقة من الن�سرة، 

مقالت مختلفة ت�ستكمل ملف العدد وتن�سجم معه، وتلقي ال�سوء على زوايا اأخرى من البحث الذي 

العدد لمحة  العربي.  ويت�سمن هذا  الربيع  التوا�سل والإعلم الجتماعي في ظل  يتناول �سبكات 

اآ�سيا )الإ�سكوا( خلل الن�سف الثاني  اأن�سطة اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي  موجزة عن 

من عام 2011، وعر�سًا لنظريات مانويل كا�ستلز وفل�سفة كتبه التي تناول فيها مجتمعات التوا�سل 

والإعلم الجتماعي عبر �سبكة الإنترنت.

الموا�سيع الرئي�سية:

المجتمع المدني؛ تكنولوجيا المعلومات والت�سالت؛ حرية التعبير؛ ال�سلوك الب�سري؛ البحث عبر 

الجتماعي؛  التفاعل  ال�سيا�سية؛  الجوانب  الإنترنت؛  �سبكة  عبر  الجتماعية  ال�سبكات  الإنترنت؛  �سبكة 

الإعلم الجتماعي؛ الحراك الجتماعي؛ الحركات الجتماعية

E/ESCWA/ICTD/2011/5

يوزع مجانًا.

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا، العدد 16
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شعبة اإلحصاء
Statistics Division



Bulletin of Industrial Statistics for the Arab Countries 
2001-2007, Sixth Issue

The Bulletin of Industrial Statistics for the Arab Countries aims to provide 
detailed industrial data on Arab countries for the users of such statistics, including 
policymakers, analysts and researchers.  The publication includes time series of 
data and indicators for the period 2001-2007.  Data are drawn primarily from 
national sources, as well as from secondary sources where appropriate.

The Bulletin is divided into two parts.  Part I includes summary tables 
on overall industrial trends, including output levels, labour productivity, the 
contribution made by industry to the gross domestic product and average wages 
of employees.  Part II contains tables of industrial statistics, where available, for 
each Arab country including data on the number of establishments, the number 
of employees, wages and salaries, output, value added and industrial production 
index numbers.

 
Key subjects:

Employees; Economic indicators; Gross domestic product; Index numbers; 
Industrial institutions; Industrial production; Industrial statistics; Labour productivity; 
Manufacturing; Statistical data; Value; Wages

E/ESCWA/SD/2010/1
Sales No. B.10.II.L.6
Price: US$65.00

تهدف ن�سرة الإح�ساءات ال�سناعية للبلدان العربية اإلى تزويد �سانعي ال�سيا�سات والمحللين 

والباحثين ببيانات اإح�سائية مف�سلة ووافية عن ال�سناعة في البلدان العربية.  وهي تحتوي على 

ال�سل�سلة الزمنية للبيانات والموؤ�سرات عن الفترة 2001-2007.  وقد جمعت البيانات من م�سادر 

وطنية، ومن م�سادر اأخرى عند الحاجة.

العامة في  التجاهات  يت�سمن جداول موجزة عن  اأول  الن�سرة في جزاأين.  جزء  هذه  وتقع 

ال�سناعة، بما فيها م�ستويات الإنتاج، واإنتاجية اليد العاملة، وم�ساهمة ال�سناعة في الناتج المحلي 

ال�سناعية،  الإح�ساءات  تعر�ص  ج��داول  يت�سمن  ثاٍن  وجزء  العمال.   اأج��ور  ومتو�سط  الإجمالي، 

حيثما توفرت، عن كل بلد من البلدان العربية، وتحتوي على بيانات عن عدد الموؤ�س�سات، وعن عدد 

العاملين وعن اأجورهم ورواتبهم واإنتاجهم، وعن القيم الم�سافة وموؤ�سرات الإنتاج ال�سناعي.

الموا�سيع الرئي�سية:

الموؤ�س�سات  القيا�سية؛  الأرق���ام  الإجمالي؛  المحلي  الناتج  القت�سادية؛  الموؤ�سرات  الموظفون؛ 

البيانات  التحويلية؛  ال�سناعة  العمل؛  اإنتاجية  ال�سناعية؛  الإح�ساءات  ال�سناعي؛  الإنتاج  ال�سناعية؛ 

الإح�سائية؛ القيمة؛ الأجور

E/ESCWA/SD/2010/1

Sales No. B.10.II.L.6

Price: US$65.00

نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية، 2007-2001
العدد السادس
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External Trade Bulletin of the ESCWA Region
Nineteenth Issue

This issue of the External Trade Bulletin presents data and statistical indicators 
on external trade in goods of ESCWA member countries. Data are presented in 
time series until 2009 and were drawn primarily from national sources, as well as 
from secondary sources where appropriate.  ESCWA hopes that this issue of the 
External Trade Bulletin, which provides total and detailed data on intraregional and 
international trade of member countries, would be useful to policymakers, analysts, 
researchers and other users at the national, regional and international levels.

This issue comprises three parts. Part I is on external trade statistics and 
contains tables on the annual trade growth rates in the region, the total values 
of imports and exports and the percentage of those values by sections of the 
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Part II is on 
intraregional trade and contains tables on intraregional imports and exports as a 
share of total imports and exports by country and HS sections. Part III is on the 
direction of trade and contains tables on imports and exports of each member 
country with the main countries and economic groupings in the world.

 
Key subjects:

Exports; Foreign trade; Imports; Intraregional trade; Statistical data; Trade statistics; 
Time-series analysis

E/ESCWA/SD/2010/2
Sales No. B.11.II.L.2
Price: US$35.00

تقدم هذه الن�سرة بيانات وموؤ�سرات اإح�سائية عن التجارة الخارجية في الب�سائع في البلدان 

الأع�ساء في الإ�سكوا.  وترد البيانات في �سل�سل زمنية ممتدة حتى عام 2009 وهي م�ستخرجة 

من م�سادر وطنية ب�سكل رئي�سي ومن م�سادر ثانوية ح�سب القت�ساء.  وتاأمل الإ�سكوا اأن تكون 

الب�سائع  الخارجية في  التجارة  اإجمالية وبيانات مف�سلة عن  بيانات  بما تقدمه من  الن�سرة،  هذه 

في البلدان الأع�ساء، ذات فائدة ل�سانعي ال�سيا�سات والمحللين والباحثين وغيرهم من م�ستخدمي 

البيانات على الم�ستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الخارجية  التجارة  اإح�ساءات  اأول حول  اأج��زاء، جزء  ثلثة  الن�سرة في  العدد من  هذا  ويقع 

ال����واردات  قيمة  واإج��م��ال��ي  المنطقة  ف��ي  للتجارة  ال�سنوي  النمو  م��ع��دل  ع��ن  ج���داول  ويت�سمن 

وال�سادرات والن�سبة المئوية لهذه الواردات وال�سادرات بح�سب اأق�سام النظام المن�سق لتو�سيف 

ال�سلع الأ�سا�سية وترقيمها.  وجزء ثاٍن حول التجارة البينية ويت�سمن جداول عن ن�سبة الواردات 

المن�سق.  النظام  واأق�سام  البلدان  بح�سب  وال�سادرات  ال��واردات  اإجمالي  من  البينية  وال�سادرات 

وجزء ثالث حول اتجاه التجارة الخارجية ويت�سمن جداول عن واردات و�سادرات كل من البلدان 

الأع�ساء بح�سب اأبرز البلدان والكتل القت�سادية في العالم.

الموا�سيع الرئي�سية:

الإح�ساءات  الإح�سائية؛  البيانات  البينية؛  التجارة  ال���واردات؛  الخارجية؛  التجارة  ال�سادرات؛ 

التجارية؛ تحليل ال�سل�سل الزمنية

E/ESCWA/SD/2010/2

Sales No. B.11.II.L.2

Price: US$35.00

نشرة التجارة اخلارجية ملنطقة اإلسكوا
العدد التاسع عشر
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Bulletin on Population and Vital Statistics in the ESCWA Region
Thirteenth Issue

The thirteenth issue of the Bulletin on Population and Vital Statistics in the 
ESCWA Region disseminates data on population size and composition, and on 
vital events, namely fertility, mortality, marriage and divorce in ESCWA member 
countries for the period 2000-2009.  Data were drawn from different national 
sources including surveys, censuses and civil registration systems and were 
compiled mainly from questionnaires prepared by ESCWA and filled by member 
countries. For accuracy purposes, data have been checked for reliability.

The production and dissemination of reliable vital statistics being central to 
optimal planning, the Bulletin aims to encourage member countries to strengthen 
civil registration systems with a view to producing and disseminating high 
quality statistics on population and vital events.  It also aims to meet the needs 
of data users, especially researchers, academics and those working in the fields of 
population, reproductive health and development, by providing a comprehensive 
picture on population growth and its dynamics in the region.

Key subjects:
Birth statistics; Civil registration; Demographic statistics; Divorce statistics; 

Fertility; Marriage statistics; Mortality statistics; Statistical data; Time-series analysis; 
Vital statistics

E/ESCWA/SD/2010/3
Sales No. B.11.II.L.3
Price: US$30.00

يقدم العدد الثالث ع�سر من ن�سرة ال�سكان والإح�ساءات الحيوية في منطقة الإ�سكوا بيانات 

وال��زواج،  والوفيات،  الخ�سوبة،  ت�سمل  التي  الحيوية  الوقائع  وعن  ال�سكان،  وتركيبة  عدد  عن 

البيانات  ا�سُتخرجت  وقد    .2009-2000 الفترة  في  الإ�سكوا  في  الأع�ساء  البلدان  في  والطلق 

من م�سادر وطنية ت�سمل الم�سوح، والتعدادات، ونظم ال�سجلت المدنية، وُجمعت ب�سكل رئي�سي 

من ا�ستبيانات اأعدتها الإ�سكوا وملأتها البلدان الأع�ساء، وتم التاأكد من موثوقّيتها توخيًا للدقة.

وتهدف الن�سرة اإلى ت�سجيع البلدان الأع�ساء على تعزيز نظم الت�سجيل المدني من اأجل اإنتاج 

الإح�ساءات  اإنتاج  واأّن  �سّيما  ل  الحيوية،  والوقائع  ال�سكان  عن  الجودة  عالية  اإح�ساءات  ون�سر 

كذلك  الأمثل.   النحو  على  التخطيط  في  اأ�سا�سية  اأهمية  يكت�سب  ون�سرها  بها  الموثوق  الحيوية 

الباحثين والأكاديميين  البيانات، وخ�سو�سًا  ال�ستجابة لحاجات م�ستخدمي  اإلى  الدرا�سة  تهدف 

عن  �ساملة  �سورة  اإتاحة  خلل  من  والتنمية،  الإنجابية  وال�سحة  ال�سكان  مجالت  في  والعاملين 

النمو ال�سكاني ودينامياته في المنطقة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الخ�سوبة؛  الطلق؛  اإح�ساءات  الديمغرافية؛  الإح�ساءات  المدني؛  الت�سجيل  المواليد؛  اإح�ساءات 

الإح�ساءات  الزمنية؛  ال�سل�سل  تحليل  الإح�سائية؛  البيانات  الوفيات؛  اإح�ساءات  ال��زواج؛  اإح�ساءات 

الحيوية

E/ESCWA/SD/2010/3

Sales No. B.11.II.L.3

Price: US$30.00

نشرة السكان واإلحصاءات احليوية في منطقة اإلسكوا 
العدد الثالث عشر
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National Accounts Studies of the ESCWA Region
Bulletin No. 30

This bulletin provides data on and ESCWA estimates of the gross domestic 
product (GDP), the consolidated national accounts for ESCWA member countries 
during the period 2005-2009 and the estimated real GDP growth rates for 2010. 
It comprises three chapters. Chapter I contains tables on selected indicators 
including annual growth rates of real GDP, GDP at constant and current prices, 
GDP per capita, national disposable income per capita, gross capital formation 
and percentage of net exports to GDP. Chapter II presents the main consolidated 
national accounts for each member country in national currency and at current 
prices.  Chapter III reviews economic growth in real terms after eliminating the effect 
of price inflation and contains tables of GDP by expenditure and economic activity.

The bulletin, in which data were compiled from national statistical sources and 
answers submitted by member countries to questionnaires prepared by ESCWA, is 
intended for economic and social researchers and planners.

 
Key subjects:

Capital formation; Consumption; Economic growth; Foreign exchange rates; Gross 
domestic product; Income distribution; National accounts; National income; Prices; 
Savings

E/ESCWA/SD/2011/1
Sales No. B.11.II.L.4
Price: US$25.00

الإجمالي،  المحلي  الناتج  عن  الإ�سكوا  وتقديرات  المتوفرة  البيانات  الن�سرة  ه��ذه  تقدم 

وتقديرات   ،2009-2005 للفترة  الإ�سكوا  في  الأع�ساء  للبلدان  الموحدة  القومية  والح�سابات 

معدلت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010.  وهي تتاألف من ثلثة ف�سول.  ف�سل 

اأول يت�سّمن جداول عن موؤ�سرات مختارة، ومنها معدلت النمو ال�سنوي للناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي، والناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الثابتة والجارية، ون�سيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي،  المال  راأ���ص  وتكوين  المتاح،  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�سيب  ومتو�سط  الإجمالي، 

الح�سابات  يقدم  ثاٍن  الإجمالي.  وف�سل  المحلي  الناتج  اإلى  ال�سادرات  ل�سافي  المئوية  والن�سبة 

الجارية.   وبالأ�سعار  الوطنية  بالعملت  الأع�ساء  البلدان  من  كل  في  الرئي�سية  الموحدة  القومية 

ويت�سمن  الأ�سعار  ت�سخم  اأثر  اإزال��ة  بعد  القت�سادي  للنمو  الحقيقية  القيم  يعر�ص  ثالث  وف�سل 

جداول عن الناتج المحلي الإجمالي بح�سب الإنفاق والن�ساط القت�سادي.

وقد اأُعدت هذه الن�سرة، التي ُجمعت بياناتها من م�سادر اإح�سائية وطنية ومن ردود البلدان 

الأع�ساء على ا�ستبيانات الإ�سكوا، لفائدة وا�سعي الخطط والباحثين القت�ساديين والجتماعيين.

الموا�سيع الرئي�سية:

تكوين راأ�ص المال؛ الإ�ستهلك؛ النمو الإقت�سادي؛ اأ�سعار القطع الأجنبي؛ الناتج المحلي الإجمالي؛ 

توزيع الدخل؛ الح�سابات القومية؛ الدخل القومي؛ الأ�سعار؛ الإدخار

E/ESCWA/SD/2011/1

Sales No. B.11.II.L.4

Price: US$25.00

دراسات احلسابات القومية ملنطقة اإلسكوا 
النشرة الثالثون
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Statistical Abstract of the ESCWA Region
Issue No. 30

The  thirtieth issue of the Statistical Abstract of the ESCWA Region for 2010 
presents time series statistics and indicators on economic and social issues in all 
fourteen ESCWA member countries.  The Abstract is divided into twelve chapters, 
on the following topics: population, labour force; education and illiteracy; health; 
gender equality; national accounts; energy; industry; transport; foreign trade; 
financial statistics and prices; and information and communications technology.

Data contained in the Abstract were obtained mainly from national statistical 
sources in the ESCWA region, either through responses to ESCWA questionnaires 
or from statistical abstracts and bulletins issued by official authorities in member 
countries. The Abstract also relies on data issued by international organizations 
and agencies, giving priority to United Nations sources. 

Key subjects:
Air pollution; Birth statistics; Information and communications technology; 

Demographic statistics; Divorce statistics; Educational statistics; Employment; Energy 
statistics; Financial statistics; Gender statistics; Health statistics; Illiteracy; Industrial 
statistics; Manpower statistics; Marriage statistics; Mortality statistics; National 
accounts; Statistical data; Trade statistics; Unemployment; Vital statistics; Wages

E/ESCWA/SD/2011/3
Sales No. B.11.II.L.7
Price: US$50.00

يت�سمن العدد الثلثون من المجموعة الإح�سائية لمنطقة الإ�سكوا لعام 2010 �سل�سل زمنية 

البلدان  جميع  في  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  ق�سايا  حول  والموؤ�سرات  الإح�ساءات  من 

الأع�ساء في الإ�سكوا.  وتتكّون هذه المجموعة الإح�سائّية من اثني ع�سر ف�سًل حول الموا�سيع 

الح�سابات  الجن�سين،  بين  الم�ساواة  ال�سحة،  والأمية،  التعليم  العاملة،  والقوى  ال�سكان  التالية: 

القومية، الطاقة، ال�سناعة، النقل، التجارة الخارجية، الإح�ساءات المالية والأ�سعار، وتكنولوجيا 

المعلومات والت�سالت.

الإح�سائية  الم�سادر  من  الإح�سائية  المجموعة  هذه  في  ال��واردة  البيانات  ا�سُتخرجت  وقد 

اأعدتها  ا�ستبيانات  على  البلدان  ردود  طريق  عن  اإما  الإ�سكوا،  في  الأع�ساء  البلدان  في  الوطنية 

تلك  في  الر�سمية  المراجع  ت�سدرها  التي  الإح�سائية  والن�سرات  المجموعات  من  اأو  الإ�سكوا 

البلدان.  كما ت�ستند هذه المجموعة الإح�سائية اإلى بيانات اأ�سدرتها منظمات ووكالت دولية، مع 

اإعطاء الأولوية لم�سادر الأمم المتحدة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الديمغرافية؛  الإح�ساءات  والت�سالت؛  المعلومات  تكنولوجيا  المواليد؛  اإح�ساءات  الهواء؛  تلوث 

الجن�سانية؛  الإح�����س��اءات  الطاقة؛  اإح�����س��اءات  العمالة؛  التربوية؛  الإح�����س��اءات  ال��ط��لق؛  اإح�����س��اءات 

العاملة؛  القوى  اإح�ساءات  ال�سناعية؛  الإح�ساءات  الأمية؛  ال�سحية؛  الإح�ساءات  المالية؛  الإح�ساءات 

الإح�ساءات   الإح�سائية؛  البيانات  القومية؛  الح�سابات  الوفيات؛  اإح�����س��اءات  ال���زواج؛  اإح�����س��اءات 

التجارية؛ البطالة؛ الإح�ساءات الحيوية؛ الأجور

E/ESCWA/SD/2011/3

Sales No. B.11.II.L.7

Price: US$50.00

اجملموعة اإلحصائية ملنطقة اإلسكوا
العدد الثالثون
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Compendium of Environment Statistics in the ESCWA Region 
2010-2011*

The growing interest in environmental statistics amongst the United Nations 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) countries has encouraged 
ESCWA to gather and publish environmental statistics for the region. This publication 
is the third issue covering environmental statistics with the aim to disseminate, as widely 
as possible, environmental statistics on ESCWA member countries. This publication 
contains the most relevant environmental issues and concerns in the region.

The publication includes seven chapters on environmental statistics and covers the 
14 ESCWA member countries. It aims to outline freshwater resources and management 
in the ESCWA region, as well as the fisheries production and availability in ESCWA 
member countries. In addition to the biodiversity resources available, the data cover 
management of these resources and the contribution of biodiversity to the national 
economy. An overview of waste management is presented with all related data, in 
addition to data on air pollution. The statistical overview of energy consumption in 
the ESCWA region includes figures on oil, natural gas and electricity consumption in 
each country, as well as the average for the ESCWA region and GCC subregion. Finally, 
Goal 7 of the Millennium Development Goals which focuses on ensuring environmental 
sustainability is presented with statistical data relating to access to improved water and 
sanitation.  ESCWA encourages countries to participate through editing and reviewing 
the compiled environmental statistics.

Key subjects:
Air pollution; Biodiversity; Energy consumption; Environmental statistics; Fishery 

statistics; Fishery trade; Forests; Freshwater; Emissions; Ozone-depleting substances; 
Sanitation; Sewage; Statistical data; Waste management; Water resources; Water statistics; 
Water treatment

E/ESCWA/SD/2011/4
*  Online only.

اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي  البيئية  المتزايد بالإح�ساءات  البلدان الأع�ساء  دفع اهتمام 

اإلى جمع الإح�ساءات البيئية في المنطقة ون�سرها. وتهدف هذه المجموعة الثالثة من  اآ�سيا )الإ�سكوا( 

الإح�ساءات البيئية اإلى تعميم الإح�ساءات البيئية المتعلقة بالبلدان الأع�ساء في الإ�سكوا.  وهي تغطي 

اأبرز الم�ساكل البيئية التي تواجهها بلدان المنطقة.

في  الأع�ساء  البلدان  مجمل  وت�سمل  البيئية  الإح�ساءات  حول  ف�سول  �سبعة  المجموعة  وتت�سّمن 

الإ�سكوا.  وهي تتناول موارد المياه العذبة واإدارتها في البلدان الأع�ساء، وم�سائد الأ�سماك وتوفرها، 

وموارد التنوع البيولوجي المتوفرة واإدارتها، وم�ساهمة هذا التنوع في القت�ساد الوطني. وفي اإطار 

اإدارة النفايات، تت�سّمن المجموعة بيانات حول تلوث الهواء.  كما تت�سّمن بيانات حول ا�ستهلك الطاقة، 

بما فيها ا�ستهلك الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط في كل بلد من البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا ومتو�سط 

موؤ�سرات  بع�ص  اأي�سًا  المجموعة  وتتناول  الخليجي.   التعاون  مجل�ص  بلدان  ومجموعة  الإ�سكوا  بلدان 

اإح�سائية حول  بيانات  البيئية، وتت�سّمن  ال�ستدامة  للألفّية حول  الإنمائّية  الأهداف  ال�سابع من  الهدف 

الح�سول على الخدمات المح�سنة في قطاعي المياه وال�سرف ال�سحي.  وت�سجع الإ�سكوا البلدان على 

الم�ساركة في بيانات هذه المطبوعة بمراجعة الإح�ساءات البيئية المتوفرة وتنقيحها.

الموا�سيع الرئي�سية:

تلوث الهواء؛ التنوع البيولوجي؛ اإ�ستهلك الطاقة؛ الإح�ساءات البيئية؛ اإح�ساءات م�سائد الأ�سماك؛ 

تجارة الأ�سماك؛ الغابات؛ المياه العذبة؛ الإنبعاثات؛ المواد الم�ستنفذة للأوزون؛ ال�سرف ال�ّسحي؛ مياه 

المياه معالجة  المائية؛  الإح�ساءات  المائية؛  الموارد  النفايات؛  اإدارة  الإح�سائية؛  البيانات  المجارير؛ 

E/ESCWA/SD/2011/4

)*(  متوفر على الموقع الإلكتروني فقط.

مجموعة اإلحصاءات البيئية في منطقة اإلسكوا
)*(2011-2010 
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National Accounts Studies of the ESCWA Region 
Bulletin No. 31

Issue 31 of the National Accounts Studies of the Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA) region includes available data on and 
ESCWA estimates of GDP at current and constant prices, in addition to the 
consolidated national accounts for each ESCWA member country during the 
period 2006-2010, and the estimated real GDP growth for 2011.

Data were compiled from national statistical sources and the responses to 
questionnaires prepared by ESCWA. This publication is intended for economists, 
social researchers and planners.

Key subjects:
Capital formation; Consumption; Economic growth; Foreign exchange rates; 

Gross domestic product; Income distribution; National accounts; National income; 
Prices; Savings; Statistical data

E/ESCWA/SD/2011/5
Sales No. B.12.II.L.1
Price: US$25.00

ت�سمل الن�سرة الحادية والثلثون من درا�سات الح�سابات القومية لمنطقة اللجنة القت�سادية 

المحلي  للناتج  الإ�سكوا  وتقديرات  المتوفرة  البيانات  )الإ���س��ك��وا(  اآ�سيا  لغربي  والجتماعية 

الإجمالي بالأ�سعار الثابتة والجارية، والح�سابات القومية الموحدة في كل بلد من البلدان الأع�ساء 

خلل الفترة 2006-2010، وتقديرات معدلت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2011.

وقد ُجمعت البيانات من م�سادر اإح�سائية وطنية ومن ردود البلدان الأع�ساء على ا�ستبيانات 

الإ�سكوا.  والن�سرة موّجهة اإلى الباحثين القت�ساديين والجتماعيين ووا�سعي الخطط.

الموا�سيع الرئي�سية:

المحلي  الناتج  الأجنبي؛  القطع  اأ�سعار  الإقت�سادي؛  النمو  الإ�ستهلك؛  المال؛  راأ�ص  تكوين 

البيانات  الإدخ���ار؛  الأ���س��ع��ار؛  القومي؛  الدخل  القومية؛  الح�سابات  ال��دخ��ل؛  توزيع  الإج��م��ال��ي؛ 

الإح�سائية

E/ESCWA/SD/2011/5

Sales No. B.12.II.L.1

Price: US$25.00

دراسات احلسابات القومية ملنطقة اإلسكوا
النشرة احلادية والثالثون
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Bulletin on Population and Vital Statistics in the ESCWA Region
Fourteenth Issue

The Bulletin on Population and Vital Statistics in the ESCWA Region 
disseminates available data and statistics on ESCWA member countries vital 
events (births, deaths, marriage and divorce). Data in this bulletin were compiled 
from national sources and a questionnaire prepared by ESCWA.

The purpose of the Bulletin is to encourage countries to produce and 
disseminate vital statistics needed for better planning and to strengthen countries 
civil registration systems. It is meant to meet the needs of researchers, academics 
and experts in the field of population, reproductive health and development. 

 
Key subjects:

Birth statistics; Civil registration; Demographic statistics; Divorce statistics; 
Fertility; Marriage statistics; Mortality statistics; Statistical data; Time-series 
analysis; Vital statistics

E/ESCWA/SD/2011/6
Sales No. B.12.II.L.2
Price: US$25.00

والإح�����س��اءات  البيانات  الإ�سكوا  لمنطقة  الحيوية  والإح�����س��اءات  ال�سكان  ن�سرة  تت�سّمن 

المتوّفرة عن الوقائع الحيوية )المواليد، والوفيات، والزواج، والطلق(.  وقد ا�سُتمّدت بيانات 

هذه الن�سرة من م�سادر وطنية ومن ال�ستبيان الذي اأعدته الإ�سكوا لهذا الغر�ص.

والهدف من هذه الن�سرة هو م�ساعدة البلدان على اإنتاج ون�سر الإح�ساءات الحيوية ال�سرورية 

لتح�سين عملية التخطيط وتعزيز نظم الت�سجيل المدني، وتلبية احتياجات الباحثين والأكاديميين 

والعاملين في مجال ال�سكان وال�سحة الإنجابية والتنمية.

الموا�سيع الرئي�سية:

المحلي  الناتج  الأجنبي؛  القطع  اأ�سعار  الإقت�سادي؛  النمو  الإ�ستهلك؛  المال؛  راأ�ص  تكوين 

الإجمالي؛ توزيع الدخل؛ الح�سابات القومية؛ الدخل القومي؛ الأ�سعار؛ الإدخار

E/ESCWA/SD/2011/6

Sales No. B.12.II.L.2

Price: US$25.00

نشرة السكان واإلحصاءات احليوية في منطقة اإلسكوا 
العدد الرابع عشر
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Statistical Abstract of the ESCWA Region
Issue No. 31

The thirty-first issue of the Statistical Abstract for the ESCWA Region for 
2011 covers economic and social developments in ESCWA member countries at 
the macro-level.

The Abstract consists of 12 chapters, each focusing on one of the following: 
population, Labour force, education and illiteracy, health, gender equality, air 
pollution, energy, national accounts, industry, foreign trade, financial statistics and 
prices, and ICT.  Facts and figures were drawn from national and international 
statistical sources.

Key subjects:
Air pollution; Birth statistics; Information and Communications technology; 

Demographic statistics; Divorce statistics; Educational statistics; Employment; 
Energy statistics; Financial statistics; Gender statistics; Health statistics; Illiteracy; 
Industrial statistics; Manpower statistics; Marriage statistics; Mortality statistics; 
National accounts; Statistical data; Trade statistics; Unemployment; Vital statistics; 
Wages

E/ESCWA/SD/2011/7
Sales No. B.12.II.L.3
Price: US$50.00

 2011 لعام  الإ�سكوا  لمنطقة  الإح�سائية  المجموعة  من  والثلثون  الحادي  العدد  يت�سّمن 

التطورات القت�سادية والجتماعية في البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا على ال�سعيد الكلي.  

القوى  ال�سكان،  التالية:  الموا�سيع  حول  ف�سًل  ع�سر  اثني  في  الإح�سائية  المجموعة  وتقع 

الح�سابات  الطاقة،  الهواء،  تلوث  الجن�سين،  بين  الم�ساواة  ال�سحة،  والأمية،  التعليم  العاملة، 

المعلومات  تكنولوجيا  والأ�سعار،  المالية  الإح�ساءات  الخارجية،  التجارة  ال�سناعة،  القومية، 

والت�سالت.  وقد ُجمعت البيانات الواردة في المجموعة الإح�سائية من م�سادر وطنية ودولية.

الموا�سيع الرئي�سية:

الإح�����س��اءات  والت�����س��الت؛  المعلومات  تكنولوجيا  المواليد؛  اإح�����س��اءات  ال��ه��واء؛  تلوث 

الديمغرافية؛ اإح�ساءات الطلق؛ الإح�ساءات التربوية؛ العمالة؛ اإح�ساءات الطاقة؛ الإح�ساءات 

المالية؛ الإح�ساءات الجن�سانية؛ الإح�ساءات ال�سحية؛ الأمية؛ الإح�ساءات ال�سناعية؛ اإح�ساءات 

القوى العاملة؛ اإح�ساءات الزواج؛ اإح�ساءات الوفيات؛ الح�سابات القومية؛ البيانات الإح�سائية؛ 

الإح�ساءات التجارية؛ البطالة؛ الإح�ساءات الحيوية؛ الأجور

E/ESCWA/SD/2011/7

Sales No. B.12.II.L.3

Price: US$50.00

اجملموعة اإلحصائية ملنطقة اإلسكوا
 العدد احلادي والثالثون
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Compendium of Social Statistics and Indicators, 2010-2011
Arab Society*, Issue No. 10

The Compendium of Social Statistics and Indicators is a biennial publication 
which focuses on such areas as population, education, households and family, human 
settlements, health, and economic activity.  Its primary objective is to highlight social 
development in the region through tabulation of time series statistics and indicators.

This issue of the Compendium of Social Statistics and Indicators provides a general 
view of the Arab Society in ESCWA region and the changes it has encountered over time, 
with special attention to the labour market in ESCWA member countries, which is the 
theme of this issue. Data on population, employment, housing conditions, education, 
health and culture, were drawn mainly from national statistical offices.

 
Key subjects:

Cultural statistics; Demographic statistics; Educational statistics; Employment 
statistics; Housing conditions; Health statistics; Labour statistics; Vital statistics

E/ESCWA/SD/2011/8
*  Online only.

ت�سدر مجموعة الإح�ساءات والموؤ�سرات الجتماعية مرة كل �سنتين، وهي تتناول موا�سيع ال�سكان، 

وال�سحة والتعليم، والأ�سر المعي�سية والعائلة، والم�ستوطنات الب�سرية، والن�ساط القت�سادي.  والهدف 

الإح�ساءات  من  ب�سل�سلة  المنطقة  في  الجتماعية  التنمية  واق��ع  تقييم  هو  المجموعة  لهذه  الرئي�سي 

والموؤ�سرات المبّوبة على فترات زمنية متوا�سلة.

ويقّدم هذا العدد من �سل�سلة مجموعة الإح�ساءات والموؤ�سرات الجتماعية لمحة عامة عن المجتمع 

العربي في منطقة الإ�سكوا والتغييرات التي طراأت عليه مع الوقت، مع التركيز على مو�سوع رئي�سي هو 

ال�سكان،  الواردة فيه عن  البيانات  ا�ستمّدت معظم  الإ�سكوا.  وقد  الأع�ساء في  البلدان  العمل في  �سوق 

والقوى العاملة، والأو�ساع ال�سكنية، والتعليم، وال�سحة، والثقافة، من الأجهزة الإح�سائية الوطنية.

الموا�سيع الرئي�سية:

الإح�ساءات الثقافية؛ الإح�ساءات الديمغرافية؛ الإح�ساءات التربوية؛ اإح�ساءات العمالة؛ الأو�ساع 

ال�سكانية؛ الإح�ساءات ال�سحية؛ اإح�ساءات العمل؛ الإح�ساءات الحيوية

E/ESCWA/SD/2011/8

)*(  متوفر على الموقع الإلكتروني فقط.

مجموعة اإلحصاءات واملؤشرات االجتماعية، 2011-2010
 اجملتمع العربي)*(، العدد 10
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External Trade Bulletin of the ESCWA Region
Twentieth Issue

The twentieth issue of the External Trade Bulletin of the ESCWA Region 
includes data and statistical indicators on the international trade in goods of 
ESCWA member countries, based primarily on national sources, as well as from 
secondary sources where appropriate.

The External Trade Bulletin of the ESCWA Region aims to provide complete, 
detailed international merchandise trade data on ESCWA member countries for 
the users of such statistics, including planners and researchers at the national, 
regional and international levels.

Key subjects:
Exports; Foreign trade; Imports; Intraregional trade; Trade statistics

E/ESCWA/SD/2011/9
Sales No. B.12.II.L.5
Price: US$25.00

يحتوي العدد الع�سرون من ن�سرة التجارة الخارجية لمنطقة الإ�سكوا على بيانات وموؤ�سرات 

اإح�سائية للتجارة الخارجية لل�سلع في بلدان الإ�سكوا، اعُتمد في ر�سدها وتبويبها على الم�سادر 

الوطنية بالدرجة الأولى، اإ�سافة اإلى م�سادر ثانوية اأخرى.

على  والباحثين  المخططين  تزويد  اإل��ى  الإ�سكوا  لمنطقة  الخارجية  التجارة  ن�سرة  وتهدف 

الخارجية  للتجارة  والتف�سيلية  الإجمالية  بالإح�ساءات  والعالمي  والإقليمي  الوطني  الم�ستوى 

للب�سائع لبلدان منطقة الإ�سكوا.

الموا�سيع الرئي�سية:

ال�سادرات؛ التجارة الخارجية؛ الواردات؛ التجارة داخل المنطقة الواحدة؛ الإح�ساءات التجارية

E/ESCWA/SD/2011/9

Sales No. B.12.II.L.5

Price: US$25.00

نشرة التجارة اخلارجية ملنطقة اإلسكوا 
العدد العشرون
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Economic Statistics in the ESCWA Region
Sources and Methods*

This study aims to identify available data sources for the issuance of economic 
statistics and national accounts estimates in ESCWA member countries, in order to 
assess the effective implementation of international recommendations and standards in 
those countries. The study is based on the results of the survey conducted by ESCWA 
in 2011 to explore the availability of economic statistics in member countries and 
evaluate the processes adopted to issue basic economic statistics and national accounts 
in member countries.

The study reviews short-term economic indicators, as well as the internationally 
recommended early warning indicators as a tool to monitor the economic situation, 
economic cycle and predictions. It also identifies international recommendations and 
best practices in the preparation and updating of data and recommendations concerning 
short-term economic indicators. It concludes with a set of recommendations in line with 
the real situation in member countries that can be used for strengthening data sources 
and developing the process for preparing economic statistics and national accounts.

 
Key subjects:

Economic conditions; Economic indicators; Economic statistics; Information sources; 
National accounts; Standards

E/ESCWA/SD/2011/10
*  Online only.

تهدف هذه الدرا�سة اإلى تحديد م�سادر البيانات المتاحة  لإعداد الإح�ساءات القت�سادية وتقديرات 

بتطبيق  البلدان  ه��ذه  ال��ت��زام  م��دى  تقييم  بغية  الإ�سكوا  في  الأع�ساء  البلدان  في  القومية  الح�سابات 

التو�سيات والمعايير الدولية في العمل الإح�سائي.  وتتناول الدرا�سة هذا المو�سوع ا�ستنادًا اإلى نتائج 

م�سح اأجرته الإ�سكوا في عام 2011 ل�ستك�ساف مدى توفر الإح�ساءات القت�سادية في البلدان الأع�ساء 

وتقييم عمليات اإ�سدار الإح�ساءات القت�سادية الأ�سا�سية والح�سابات القومية.

المعتمدة  المبكر  الإن��ذار  وموؤ�سرات  الأج��ل،  الق�سيرة  القت�سادية  الموؤ�سرات  الدرا�سة  وت�سمل 

اأداة لر�سد الو�سع القت�سادي ودورة القت�ساد والتنبوؤ بالتطورات الم�ستقبلية.  كما  دوليًا باعتبارها 

تت�سمن عر�سًا للتو�سيات الدولية والممار�سات الف�سلى في تحديد م�سادر البيانات واإعداد الموؤ�سرات 

واقع  اإلى  ت�ستند  التو�سيات  من  بمجموعة  الدرا�سة  وتختتم  وتحديثها.   الأج��ل  الق�سيرة  القت�سادية 

اإعداد  في  المعتمدة  الإج��راءات  وتطوير  البيانات  م�سادر  من  للتحقق  اأ�سا�سًا  وت�سكل  الأع�ساء  البلدان 

الإح�ساءات القت�سادية والح�سابات القومية.

الموا�سيع الرئي�سية:

المعلومات؛  م�سادر  القت�سادية؛  الإح�ساءات  القت�سادية؛  الموؤ�سرات  القت�سادية؛  الظروف 

المعايير القومية؛  الح�سابات 

E/ESCWA/SD/2011/10

)*(  متوفر على الموقع الإلكتروني فقط.

اإلحصاءات االقتصادية في منطقة اإلسكوا
املصادر والوسائل املعتمدة)*(
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مركز املرأة في اإلسكوا
ESCWA Centre for Women



Review of the Performance Assessment of National 
Machineries for the Advancement of Women in Mainstreaming 
a Gender Perspective in the Arab Countries

The national machineries for the advancement of women undertake a catalyst 
role in the integration of a gender perspective in all government programmes 
and policies. They also follow up on the implementation of those policies and 
measure their impact on women status.  Mainstreaming a gender perspective in 
the institutions aims to integrate the needs of both women and men in all aspects 
of activities and sectors. It constitutes one of the most efficient ways to achieve the 
change leading to gender equality.

This publication contains an assessment of the work of national machineries 
for the advancement of women based on a survey conducted by ESCWA in 
2010. Eleven member countries submitted their answers to the survey, namely: 
Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Palestine, the Sudan, the Syrian 
Arab Republic, the United Arab Emirates and Yemen. The publication presents an 
analysis of the information submitted by member countries on the performance 
of their machineries in each of the 12 critical areas of concern listed in the Beijing 
Platform for Action.  It offers a set of recommendations on the improvement of the 
work of the machineries in mainstreaming a gender perspective that would help 
member countries in the preparation of plans aimed at achieving gender equality.

Key subjects:
Gender; Women’s advancement

E/ESCWA/ECW/2010/1
Free of charge.

النوع  منظور  لإدم���اج  المحفِّز  ب��دور  بالمراأة  بالنهو�ص  المعنية  الوطنية  الآل��ي��ات  ت�سطلع 

ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  ومتابعة  الحكومي  ال�سعيد  على  وال�سيا�سات  البرامج  كافة  في  الجتماعي 

في  الجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  ويهدف  المراأة.   اأو�ساع  على  تاأثيرها  مدى  وقيا�ص 

اأحد  وهو  والقطاعات،  الأن�سطة  جوانب  جميع  في  الجن�سين  احتياجات  اإدم��اج  اإلى  الموؤ�س�سات 

الو�سائل الأكثر فعالية لإحداث التغيير الذي يوؤدي اإلى تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين.

العربية  المنطقة  في  بالمراأة  بالنهو�ص  المعنّية  الآليات  لعمل  تقييمًا  الدرا�سة  هذه  وتت�سّمن 

من  بلدًا   11 من  ردودًا  عليه  وتلقت   2010 عام  في  الإ�سكوا  اأجرته  ا�ستبيان  نتائج  اإل��ى  ا�ستنادًا 

العربية  والجمهورية  والبحرين،  المتحدة،  العربية  والإم���ارات  الأردن،  هي  الأع�ساء  البلدان 

تت�ّسمن  كما  واليمن.   وم�سر  ولبنان،  والكويت،  وفل�سطين،  وال��ع��راق،  وال�سودان،  ال�سورية، 

تحليًل للمعلومات الواردة من البلدان الأع�ساء حول اأداء تلك الآليات في كل من مجالت الهتمام 

اإلى مجموعة من التو�سيات  الحا�سمة الإثني ع�سر التي ن�ّص عليها منهاج عمل بيجين، بالإ�سافة 

المتعلقة بتح�سين عمل الآليات الوطنية المعنية بالنهو�ص بالمراأة في تعميم مراعاة منظور النوع 

الجتماعي وم�ساعدة البلدان الأع�ساء في اإعداد الخطط اللزمة لتحقيق الم�ساواة بين الجن�سين.

الموا�سيع الرئي�سية:

النوع الجتماعي؛ النهو�ص بالمراأة

E/ESCWA/ECW/2010/1

يوزع مجانًا.

مراجعة تقييم آليات النهوض باملرأة وأدائها في تعميم مراعاة 
منظور النوع االجتماعي في البلدان العربية
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Progress in the Achievement of the Millennium Development 
Goals in the ESCWA Region
A Gender Lens

This report analyses the causes and consequences of the uneven progress made 
by ESCWA member countries towards achieving the Millennium Development 
Goals (MDGs) by providing a detailed examination of the MDG targets and their 
associated indicators through the prism of a gender lens.

The principal hypothesis of the report is that progress towards attaining the 
MDGs will not materialize if countries fail to adopt gender-responsive and rights-
based national development policies and strategies. It also posits that national 
development policies and programmes that disregard the role played by women in 
safeguarding human life and nurturing the seeds of development will all too easily 
reap precisely what they have sown, missing scarce but valuable opportunities for 
developmental progress towards achieving the MDGs.

 
Key subjects:

Educational statistics; Gender equality; Millennium Development Goals; Mortality 
statistics; Programme implementation; Women’s employment; Women’s health.

E/ESCWA/ECW/2011/1
Free of charge.

يحّلل هذا التقرير اأ�سباَب وتبعات التفاوت في التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية في البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا، من خلل البحث في الغايات والموؤ�سرات المرتبطة بهذه 

الأهداف من منظور الم�ساواة بين الجن�سين.  

ويرتكز هذا التقرير على فر�سية اأ�سا�سية مفادها اأّن اأّي تقّدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية 

للألفية ل يمكن اأن يتحّقق في غياب �سيا�سات وا�ستراتيجيات اإنمائية وطنية في البلدان الأع�ساء 

ال�سيا�سات  اأن  اأي�سًا  التقرير  ويفتر�ص  الحقوق.   على  وترتكز  الجن�سين  بين  ال��ف��وارق  تراعي 

بذور  ورعاية  الإن�سان  حياة  على  الحفاظ  في  المراأة  دور  تهِمل  التي  الوطنية  الإنمائية  والبرامج 

التنمية �سرعان ما تح�سد ما زرعت فتفّوت  فر�سًا قّيمة، ولو نادرة، للم�سي قُدمًا على طريق التنمية.

الموا�سيع الرئي�سية:

اإح�ساءات  للألفية؛  الإنمائية  الأه���داف  الجن�سين؛  بين  الم�ساواة  التربوية؛  الإح�����س��اءات 

الوفيات؛ تنفيذ البرامج؛ عمل المراأة؛ �سحة المراأة

E/ESCWA/ECW/2011/1

يوزع مجانًا.

التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في منطقة اإلسكوا
من منظور النوع االجتماعي
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Gender Mainstreaming in the Policies, Programmes and 
Activities of Ministries of Labour and Social Affairs
in ESCWA Member Countries
Guide

This guide reviews gender mainstreaming in institutional plans, policies and 
programmes, and highlights key steps taken with a view to integrating gender-
related issues into programmes and activities of formal institutions.  The guide 
underlines the fact that national machineries for women must be involved in the 
gender mainstreaming process, since those machineries play a key role at the 
national level in monitoring, implementing, evaluating and following up on all 
issues that impact women.

This guide also contains a comparative analysis of successful actions as 
set forth in reports drawn up by the ministries of labour and social affairs in 
Kuwait, Palestine and the Syrian Arab Republic, and reviews methodologies and 
working methods used to collect and analyse data. Furthermore, the guide aims 
to disseminate the lessons learned from those studies and contains suggestions on 
how to step up efforts to promote gender mainstreaming in the plans, policies and 
programmes of all institutions, with a view to achieving gender parity.

Key subjects:
Gender mainstreaming; Public administration; Social integration; Social work

E/ESCWA/ECW/2011/2
Free of charge.

في  الجتماعي  النوع  ق�سايا  بدمج  المعنية  الموؤ�س�سات  به  ت�ستر�سد  لكي  الدليل  ه��ذا  اأُع��ّد 

اإعداد خططها و�سيا�ساتها وبرامجها. وهو يبّين الخطوات المّتخذة واللزمة لدمج ق�سايا النوع 

الآليات  التعاون مع  واأن�سطتها، ويوؤكد على �سرورة  الر�سمية  الموؤ�س�سات  الجتماعي في برامج 

عمليات  في  رئي�سي  دور  من  لها  لما  الجتماعي  النوع  ق�سايا  دمج  في  بالمراأة  المعنية  الوطنية 

الر�سد والتنفيذ والمتابعة والتقييم المت�سلة بكافة ق�سايا المراأة على ال�سعيد الوطني.

وزارات  اأعدتها  التي  التقارير  في  المذكورة  الناجحة  للتجارب  مقارنًا  تحليًل  الدليل  ويقّدم 

العمل وال�سوؤون الجتماعية في الجمهورية العربية ال�سورية وفل�سطين والكويت حول ا�ستخدام 

اإلى ن�سر الدرو�ص  منهجيات واأ�ساليب عمل متنّوعة في جمع البيانات وتحليلها.  ويخل�ص الدليل 

الجتماعي في  النوع  لدمج  الجهود  تكثيف  القتراحات حول  تقديم مجموعة من  واإلى  المكت�سبة 

الخطط وال�سيا�سات والبرامج التي ت�سعها الموؤ�س�سات لتحقيق الم�ساواة بين الجن�سين.

الموا�سيع الرئي�سية:

تعميم  منظور النوع الجتماعي؛ الإدارة العامة؛ الإدماج الجتماعي؛ العمل الجتماعي

E/ESCWA/ECW/2011/2

يوزع مجانًا.

دمج قضايا  النوع االجتماعي في سياسات وزارات العمل والشؤون 
االجتماعية وبرامجها وأنشطتها في عدد من بلدان اإلسكوا

دليل إرشادي
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Good Practices and Success in Implementation of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women in Arab Countries

This study aims at presenting and analysing successful experiences and good 
practices in the implementation of the Convention on the Elimination of All forms 
of Discrimination Against Women (CEDAW) in Arab countries, as well as those 
related to the withdrawal of reservations and the activation of the convention. 
It sheds light on the role of civil society organizations, women’s movements and 
international organizations in inciting governments to adopt necessary measures 
and issue legislation to eliminate discrimination against women. 

The study shows as well that most Arab countries are no longer capable to 
distance themselves from the growing influence of civil society, respecting political 
pluralism, and expanding the margins of freedom and democracy, despite the 
gradual aspect of such transformation. The study concludes with a number of 
recommendations on the harmonization of national legislation and the core of 
CEDAW and its requirements; bridging the gap between legal equity and real 
equity between women and men; the importance of partnerships with civil society 
organizations and women’s organizations; and the role of those independent and 
organized entities that defend women and their causes.

 
Key subjects:

Civil society; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (1979) and related Protocols; Gender-based violence; Gender discrimination; 
Gender equality; Women’s rights

E/ESCWA/ECW/2011/3
Free of charge.

تنفيذ  في  الجيدة  والممار�سات  الناجحة  التجارب  وتحليل  عر�ص  اإل��ى  الدرا�سة  هذه  تهدف 

�سحب  في  وكذلك  العربية،  البلدان  في  المراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

والحركات  المدني  المجتمع  منظمات  دور  على  الدرا�سة  وترّكز  تفعيلها.   وفي  عليها  التحفظات 

الن�سائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات اإلى اتخاذ الإجراءات اللزمة واإ�سدار الت�سريعات 

المطلوبة للق�ساء على التمييز �سد المراأة.

وت�سير الدرا�سة اأي�سًا اإلى اأّن معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على الناأي بنف�سها عن تزايد 

نفوذ المجتمع المدني، وتكري�ص التعددية الحزبية، وتو�سيع اآفاق الحرية والعمل الديمقراطي، واإن 

اأتى ذلك التحّول تدريجيًا.  وتخل�ص الدرا�سة اإلى عدد من التو�سيات ب�ساأن التوفيق بين الت�سريعات 

الوطنية ومغزى الإتفاقية الدولية ومقت�سياتها؛ وتقلي�ص الهوة بين الم�ساواة في القانون وعدم 

الم�ساواة في الحقيقة والواقع بين المراأة والرجل؛ واأهمية ال�سراكة مع منظمات المجتمع المدني 

وق�ساياها. المراأة  حقوق  عن  الدفاع  في  الم�ستقلة  المنظمات  تلك  ودور  الن�سائية؛  والمنظمات 

الموا�سيع الرئي�سية:

المجتمع المدني؛ اإتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة والبروتوكولت ذات ال�سلة؛ 

العنف على اأ�سا�ص نوع الجن�ص؛ التمييز على اأ�سا�ص نوع الجن�ص؛ الم�ساواة بين الجن�سين؛ حقوق المراأة

E/ESCWA/ECW/2011/3

يوزع مجانًا.

املمارسات اجليدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في البلدان العربية
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شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

Emerging and Conflict-
Related Issues Division



Food Security and Conflict in the ESCWA Region

The Emerging and Conflict-Related Issues Division (ECRI) at ESCWA has 
prepared this study as part of a series of publications aimed at analysing the socio-
economic impact of conflict and its spillover effects in the ESCWA region. The 
publications include policy recommendations aimed at enhancing the capacity of 
policymakers in countries experiencing conflict to develop appropriate strategies 
and programmes for the achievement of social and economic development goals in 
the region. The present study sheds light on the multi-facetted dynamics of conflict 
and food insecurity in the ESCWA region, assessing the food security situation 
in conflict-stricken countries and discussing the potentially mutual transmission 
mechanism between conflict and food insecurity.

The study attempts to analyse sectoral and country-level policies and explores 
regional policy options that may help reduce food insecurity in the region. It 
identifies data gaps and opportunities for further research, and stresses that 
food security and conflict are intertwined regional issues, therefore requiring 
solutions that involve a coordinated international, and more importantly, regional 
approach. The study proposes recommendations for Iraq, Palestine, the Sudan and 
Yemen as well as the region and the international community on the development 
of national and regional policies and programmes to support food security while 
mitigating the impact of conflict.

Key subjects:
Agricultural statistics; Agriculture; Conflict; Food imports; Food production; Food 

security; Human development; Population growth; Poverty

E/ESCWA/ECRI/2010/1
Free of charge.

اأعدت �سعبة الق�سايا النا�سئة والنزاعات في الإ�سكوا هذه الدرا�سة في اإطار �سل�سلة من الدرا�سات 

الهادفة اإلى تحليل التاأثير الجتماعي والقت�سادي للنزاعات وتداعياتها في منطقة الإ�سكوا. وتت�سمن 

تلك الدرا�سات تو�سيات ب�ساأن ال�سيا�سات تهدف اإلى تعزيز قدرات �سانعي ال�سيا�سات في البلدان التي 

تعاني من النزاعات على اإعداد ال�ستراتيجيات والبرامج المنا�سبة لتحقيق اأهداف التنمية الجتماعية 

والقت�سادية في المنطقة.  وت�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء على الديناميات المتعددة الأوجه للنزاعات 

وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الإ�سكوا، من خلل تقييم حالة الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني 

من النزاعات، ومناق�سة اآلية انتقال التاأثير المحتمل اأن يكون متبادًل بين النزاع وانعدام الأمن الغذائي.

وت�سعى الدرا�سة اإلى تحليل ال�سيا�سات على الم�ستويين القطاعي والوطني والبحث في خيارات 

ب�ساأن ال�سيا�سة الإقليمية التي ت�ساعد على تخفيف انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وتبين الدرا�سة 

النواق�ص في البيانات والفر�ص المتاحة لإجراء مزيد من الدرا�سات، وت�سدد على اأن الأمن الغذائي 

والنزاعات هما ق�سيتان اإقليميتان مترابطتان، وهما ت�ستوجبان حلوًل قائمة على نهج دولي بل اإقليمي 

ب�ساأن  وكذلك  واليمن،  وفل�سطين  والعراق،  ال�سودان،  ب�ساأن  تو�سيات  الدرا�سة  وتت�سّمن  من�سق.  

المنطقة والمجتمع الدولي حول و�سع �سيا�سات وبرامج وطنية واإقليمية لدعم الأمن الغذائي في �سياق 

التخفيف من اآثار النزاعات.

الموا�سيع الرئي�سية:

الغذائي؛  الأم��ن  الأغذية؛  اإنتاج  الأغذية؛  ا�ستيراد  النزاع؛  الزراعة؛  الزراعية؛  الإح�ساءات 

التنمية الب�سرية؛ نمو ال�سكان؛ الفقر

E/ESCWA/ECRI/2010/1

يوزع مجانًا.

األمن الغذائي والنزاع في منطقة اإلسكوا
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The Governance Deficit and Conflict Relapse in the ESCWA Region
An Overview

The post-colonial socio-political landscape of the ESCWA region has witnessed 
a seemingly endless chain of conflict, fragile peace and constantly heightened levels 
of political tension, all of which have had negative ramifications for governance 
and socio-economic development in the region. Indeed, conflict, political tension, 
rentier economies and parochial systems of governance have undermined social 
cohesion, access to natural resources, inclusive growth, economic diversification, 
justice and peace itself.

This study examines a series of mutually reinforcing, interacting variables, 
which shape the driving forces of the governance deficit, forming a vicious 
cycle of governance deficit, conflict relapse and de-development. The links 
between development, governance and conflict are examined through two proxy 
indicators: infant mortality and education. Among the findings of the study are 
positive correlations between levels of repression and the risk of conflict onset, 
and between conflict in the region and conflict risk.

 
Key subjects:

Armed conflicts; Economic development; Education; Governance; Infant 
mortality; Political conditions; Political opposition; Social development

E/ESCWA/ECRI/2011/1
Free of charge.

فترات  تخّللتها  الطويلة،  النزاعات  من  �سل�سلة  ال�ستعمار  الإ�سكوا عقب حقبة  منطقة  �سهدت 

الجتماعية  والتنمية  الحكم  اإدارة  على  خطيرة  تداعيات  لها  كانت  �سيا�سية  وتوترات  ه�ص،  �سلم 

والقت�سادية في المنطقة.  فالنزاعات والتوترات ال�سيا�سية والقت�سادات الريعية واأنظمة الحكم 

من  وحّدت  الجتماعي،  التما�سك  اأ�سعفت  قد  العامة  الم�سالح  على  ال�سّيقة  الم�سالح  تغّلب  التي 

واإح��لل  القت�سادي،  والتنوع  ال�سامل  النمو  وتحقيق  الطبيعية،  الموارد  من  ال�ستفادة  فر�ص 

العدالة وال�سلم.

تحّدد  التي  والمترابطة  المتداخلة  المتغيرات  من  لمجموعة  ا�ستعرا�ص  الدرا�سة  هذه  وفي 

د  وتجدُّ الحكم،  اإدارة  في  العجز  بين  متوا�سلة  دوامة  وتن�سئ  الحكم،  اإدارة  في  العجز  م�سّببات 

النزاع، وتراجع التنمية.  وتتناول الدرا�سة اأي�سًا ال�سلة بين التنمية ونظام الحكم وحالة النزاع 

قيا�سًا اإلى متغّيرين هما وفيات الأطفال والتعليم.  وهي تت�سمن مجموعة من ال�ستنتاجات اأبرزها 

حول علقة التنا�سب بين م�ستويات القمع ومخاطر ن�سوب النزاعات، وبين ن�سبة النزاعات الحالية 

واحتمالت ن�سوب نزاعات جديدة في المنطقة.

الموا�سيع الرئي�سية:

الظروف  الأطفال؛  وفيات  الحكم؛  اإدارة  التعليم؛  القت�سادية؛  التنمية  الم�سلحة؛  النزاعات 

ال�سيا�سية؛ المعار�سة ال�سيا�سية؛ التنمية الجتماعية

E/ESCWA/ECRI/2011/1

يوزع مجانًا.

العجز في احلكم وجتدد النزاع في منطقة اإلسكوا
حملة عامة
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Trends and Impacts in Conflict Settings
Conflict and MDGs, Issue No. 2

One additional year of civil war in an ESCWA member country causes a 
decline in per-capita GDP of about 17.5 per cent, which is marginally higher than 
in other countries.  It also causes development indicators to return to the levels 
of 5 to 10 years ago.  Most of the adverse effect of civil and inter-State wars on 
income is transmitted through weaker institutions, international trade disruption, 
and decline in investment and physical capital accumulation.  Those are some of 
the conclusions that have been reached by this study.

This study explores the relationship between conflict and the Millennium 
Development Goals (MDGs), reviews the status of MDG attainment in conflict-
affected countries in the ESCWA region, namely Iraq, Lebanon, Palestine, the 
Sudan and Yemen, and assesses the development costs of conflict.  The study 
presents arguments for “pro-MDG” budgets in conflict or fragile countries despite 
significant financial constraints and competing interests, including the need to 
ensure security. It suggests that with adequate political willpower and institutional 
and economic capacities, budgetary realignments in favour of developmental goals 
can be undertaken even with no rise in expenditures.
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يت�سّبب ا�ستمرار الحرب الأهلية لكل �سنة اإ�سافية بتراجع في ن�سيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي بن�سبة ت�سل اإلى حوالى 17.5 في المائة، وهي ن�سبة تتخطى بقليل ما ت�سّجله البلدان غير 

اإ�سافية بتراجع موؤ�سرات  الأع�ساء في الإ�سكوا.  كما يت�سّبب ا�ستمرار الحرب الأهلية لكل �سنة 

التنمية اإلى الم�ستويات التي كانت �سائدة قبل 5 اإلى 10 �سنوات.  ومعظم ما تخّلفه الحروب الأهلية 

اآثار �سلبية على الدخل يحدث ب�سبب �سعف الموؤ�س�سات، وتعُطل حركة  والحروب بين الدول من 

التجارة الدولية، والتراجع في ال�ستثمارات وفي تراكم راأ�ص المال المادي.

والأه��داف  النزاعات  بين  الرابط  في  تنظر  فهي  الدرا�سة.   هذه  اإليه  خل�ست  مما  بع�ٌص  هذا 

الإنمائية للألفية، وت�ستعر�ص حالة تحقيق هذه الأهداف في البلدان الأع�ساء في الإ�سكوا المتاأثرة 

الإنمائية  للتكلفة  تقييمًا  ال�سودان، والعراق، وفل�سطين، ولبنان واليمن، وتجري  بالنزاعات وهي 

التي ت�سببها النزاعات.  كما تقدم الدرا�سة براهين تبين �سوابية و�سع ميزانيات داعمة لتحقيق 

ه�ّسة،  اأو�ساع  من  تعاني  التي  تلك  اأو  بنزاعات  تمّر  التي  البلدان  في  للألفية  الإنمائية  الأه��داف 

وذلك رغم وجود قيود مالية �سديدة وم�سالح متناف�سة، ومنها الحاجة اإلى �سمان الأمن.  وت�سير 

الدرا�سة اإلى اأّن تعديل الميزانيات بما يخدم الأهداف الإنمائية من دون الحاجة اإلى زيادة الإنفاق 

ممكن اإذا توفرت الإرادة ال�سيا�سية والقدرات الموؤ�س�سية والقت�سادية الكافية.

الموا�سيع الرئي�سية:

النزاعات الم�سلحة؛ �سيا�سة الميزانية؛ الحرب الأهلية؛ التنمية الإقت�سادية؛ النمو الإقت�سادي؛ الدول 

الإجتماعي؛  ال�سمان  الإجتماعية؛  التنمية  الفقر؛  للألفية؛  الإنمائية  الأه��داف  الع�سكرية؛  النفقات  اله�سة؛ 

الموؤ�سرات الإقت�سادية والإجتماعية؛ البيانات الإح�سائية
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يوزع مجانًا.

االجتاهات السائدة في أثناء النزاعات وتداعياتها
النزاعات واألهداف اإلمنائية لأللفية، العدد 2
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