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عمًال بالمادة ١٢ من نظام اإلسكوا 
ى 

ّ
الداخلي التي تنّص على أن تتول

الــبــلــدان األعــضــاء رئــاســة الـــدورة 
بالتناوب حسب الترتيب األبجدي 
مملكة  مت 

ّ
تسل  ، بية لعر ا للغة  با

البحرين، رئاسة الدورة الـ٢٨. فيما 
ت كل من الجمهورية التونسية 

ّ
حل

 أول للرئيس ودولــة اإلمــارات 
ً
نائبا

ت 
ّ
. وتول

ً
 ثانيا

ً
العربية المتحدة نائبا

جمهورية السودان مهام المقّرر. 

إعالن تونس 
ــذي خرجت به  ــم ال اإلنــجــاز األه
ــالن تونس بشأن  الـــدورة كــان ”إع
لة االجتماعية في المنطقة  العدا
ــد ممثلو البلدان 

ّ
العربية“. وقد أك

األعضاء في ”إعالن تونس“ التزامهم 
بالعدالة االجتماعية كقيمة جوهرية 
لعربية واإلسالمية،  ا لثقافة  ا في 
 لبناء مجتمعات آمنة 

ً
 أساسيا

ً
وركنا

ــدوا 
ّ
ــرة. كما أك ــزده ومتالحمة وم

السعي للعمل على تحقيق المساواة 
واإلنصاف في بلدانهم، ومكافحة 
الفقر، وتحقيق استدامة التنمية، 
وبناء الشراكات من أجل التنمية، 
وهــي مــبــادئ كرستها الصكوك 
د المشاركون 

ّ
والمواثيق الدولية. وأك

مجابهة تهديدات المساس بالتالحم 
االجتماعي وتحديات نــدرة المياه 
ــعــدام األمــن المائي  وشحها، وان
والغذائي، والتلّوث البيئي وتغّير 
المناخ، وتراكم الديون على الدول 
العربية الفقيرة، وهي عوامل تعوق 
الجهود المبذولة نحو تحقيق العدالة 

االجتماعية والتنمية المستدامة. 
ــٍت، أدان ممثلو  وفــي موقٍف الف
ات  البلدان األعضاء بشّدة االعتداء
اإلسرائيلية المتكررة على المدنيين 
الفلسطينيين وعلى البنية التحتية، 
وآخــرهــا الــهــجــوم عــلــى غـــزة في 
تموز وآب العام ٢٠١٤. وأقــّروا بأن 
االحتالل اإلسرائيلي وما يعتمده 

من سياسات وممارسات التمييز 
والفصل العنصري واالستمرار في 
سياسات االستيطان وتهويد القدس 
الشرقية، هو انتهاك صارخ لحقوق 
الفلسطينيين في األراضي المحتلة، 
لجوالن  ا فــي  السوريين  ولحقوق 

المحتل. 
عد  تصا كون  ر لمشا ا واستنكر 
النداءات العنصرية الداعية إلى إحياء 
مفهوم النقاء الديني للدول، وال سيما 
من الحكومة اإلسرائيلية والجماعات 
المنطقة،  الطارئة على  المتطرفة 
 ألبسط 

ً
 جسيما

ً
ل انتهاكا

ّ
الذي يشك

حقوق اإلنسان في المساواة والتحرر 
والعيش في منأى عن التمييز.

موجات اإلرهاب الشرسة 
ــون مــوجــات  ــارك ــش ــم وأدان ال
اإلرهاب الشرسة التي تتعرض لها 
مجتمعاتهم فتقّوض فرصها في 
تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية 
ردها  لموا مــن تهديد  تمثله  بما 
راتها، وتبديد لمكتسباتها  ومقّد
نجزتها شعوب  أ لتي  ا لتنموية  ا

وحكومات المنطقة على مدار عقود 
متتالية. 

ــد المشاركون التزام الدول 
ّ
وأك

وذوي  ب،  لشبا ا بتنمية  بية  لعر ا
االحتياجات الخاصة، وضرورة تخطي 
العقبات القائمة أمام تمكينهم على 
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي. 

ـــدوا أهمية االستفادة من 
ّ
كما أك

طاقات المسنين وإفساح المجال 
عملية  فــي  للمساهمة  مــهــم  مــا أ
التنمية، والسعي إلى اتخاذ التدابير 

الالزمة للحد من البطالة دون تمييز.
ــد 

ّ
ــرأة، فــأك ــم ــل ـــا بــالــنــســبــة ل أم

المشاركون ضرورة اعتماد سياسات، 
ووضع آليات لمقاومة العنف ضد 
المرأة، واتخاذ تدابير لدعم مشاركتها 
بالفعالية المطلوبة في اتخاذ القرار. 
وقد طلب المشاركون إلى األمانة 
التنفيذية لإلسكوا دمــج موضوع 
العدالة االجتماعية بجميع أبعاده 
في اإلعداد لخطة التنمية لما بعد عام 
٢٠١٥، وأهداف التنمية المستدامة، 
وبلورة آليات واضحة للتنفيذ والرصد 
ـــداف  تضمن تحقيق هـــذه األه
على المستوى الوطني واإلقليمي 
 لإلمكانات المتاحة 

ً
والعالمي، وفقا
لكل دولة عضو.

فلسطين 
وفــي ما يخص فلسطين، طلب 
المشاركون إلى األمانة التنفيذية 
رصــد واقــع االحــتــالل اإلسرائيلي 
لفلسطين، وتتّبع تداعياته على ضوء 
التطورات اإلقليمية والدولية، وتحليل 
ــاره المعّوقة لتحقيق العدالة،  آث
بجميع أبعادها في فلسطين وفي 
المنطقة بأسرها، لمساندة الجهود 
الحقوقية والقانونية إلدانة االحتالل 
اإلسرائيلي ودعــم جهود الشعب 

الفلسطيني لنيل حقوقه. 
كما طلبوا بلورة أداة لرصد التقدم 
االجتماعية  لة  لعدا ا نحو تحقيق 
في المنطقة العربية وقياسه، وبناء 
قدرات الدول واألجهزة اإلحصائية 
الــوطــنــيــة عــلــى جــمــع الــمــؤشــرات 
وتحليلها،  وتكوينها،   ، لموحدة ا

ونشرها.
وقد جاء ”إعالن تونس“ خالصة 
ألعمال حلقات الحوار المفتوحة التي 
تمّيزت بها الــدورة الـــ٢٨ لإلسكوا. 
وقد شارك فيها شخصيات وزارية 
وفكرّية بارزة من المنطقة والعالم 
وناقشوا مواضيع العدالة االجتماعية؛ 
والنهج اإلنمائي الجديد؛ والسياسات 
ــداعــمــة للعدالة  االقــتــصــاديــة ال
االجتماعية؛ والعدالة العابرة لألجيال 
ــمــوارد الطبيعّية؛  ل ــى ا والنفاذ إل
لــة االجتماعية- المتابعة  لــعــدا وا
والقياس. والهدف من هذه الحلقات 
كان تحفيز حواٍر إقليمي حول كيفّية 
تعميم مبادئ العدالة االجتماعّية في 
الخطط والسياسات واالستراتيجيات 
توافق  ء  وبنا لوطنّية،  ا اإلنمائية 
إقليمي لدفع الجهود الوطنّية في 

هذا المجال.

قرارات وتوصيات الفتة
ـــدأت  ـــد ب ـــت الــــــدورة ق ـــان  وك
ر  كبا ى  مستو على  تها  عا جتما ا
١٦ أيلول  ١٥ إلى  المسؤولين من 
٢٠١٤ واتخذت قرارات الفتة تهّم 
المنطقة العربية وذلك في إطار برامج 
عمل اإلسكوا. فقد أوصى المشاركون 
بإعداد تقرير حــول مقترح إنشاء 
بنك عربي للتنمية وإعــادة اإلعمار 
وتقديمه إلى قمة قادة العرب في 
تونس في العام ٢٠١٥. كما أوصوا 
للمنطقة  بتكوين رؤيـــة مــوحــدة 
العربية بالتنسيق مع جامعة الدول 
العربية في إعداد خطة التنمية لما 
بعد العام ٢٠١٥، كما أكدوا أهمية 
آليات التنسيق لتجنب االزدواجية 

والتشعب في التقارير والمبادرات.
وأوصى المشاركون بإجراء دراسة 
بالتنسيق بين اإلســكــوا وجامعة 
الدول العربية لقياس وضع المنطقة 
من  مــا تحقق  مــن حيث  بية  لعر ا
األهــداف اإلنمائية لأللفية وما لم 
يتحقق منها، وإمكانية استكمال 
هذه األهــداف في اإلطــار اإلنمائي 
ــإدراج دراسة  الجديد. كما أوصــوا ب
اآلثار االجتماعية والتداعيات المالية 
واالقتصادية لإلرهاب على المنطقة، 
ال سيما في ضوء اإلقــرار اإلقليمي 
واالعتراف الدولي بمخاطر ظاهرة 
اإلرهاب على التنمية المستدامة في 

المنطقة العربية.
ووافق المشاركون على إنشاء مركز 
للتكامل اإلقليمي العربي مع التأكيد 
على أهمية التنسيق والتعاون التام 

مع جامعة الدول العربية.
ت في  وفي خطوة تاريخية جــاء
ضــوء انضمام المزيد من البلدان 
العربية إلــى اإلســكــوا واإلنــجــازات 
د 

ّ
٢٠١١، أك التي حصلت منذ عام 

المشاركون وجــوب تغيير مسمى 
للجنة االقتصادية واالجتماعية  ا
للجنة  ا تصبح  بحيث  سيا  آ لغرب 
للدول  واالجتماعية  االقتصادية 
ــة  ــان ــب مــن األم ــطــل ــيــة، وال ــعــرب ال

التنفيذية تنفيذ هذا القرار.

على هامش الحدث
الدورة الـ٢٨ لإلسكوا كانت محطة 
هامة لالحتفال بالذكرى الـ٤٠ لوالدة 
لحضور في  ا للجنة حيث شاهد  ا
عات  لالجتما الفتتاحية  ا لجلسة  ا
 ألقى الضوء 

ً
 وثائقيا

ً
الوزارية فيلما

على أهم االنجازات التي قامت بها 
اإلسكوا منذ انطالقتها أهمها خط 
بية  لعر ا لتنمية  ا ه  تجا با لطريق  ا

الشاملة. 
ــى هــامــش الــــدورة ناقش  وعــل
وزراء ومسؤولون حكومّيون رفيعو 
 أعّدته اإلسكوا 

ً
ا المستوى تقرير

الطبقة الوسطى في  ل وضــع 
ّ
يحل

العالم العربي، على أن يطلق التقرير 
 في شهر تشرين الثاني من 

ً
رسميا

هذا العام. وهذا التقرير هو األّول من 
 اجتماعّية 

ً
نوعه الذي يتناول بحوثا

واقتصادّية معّمقة وتحليّال واسع 
النطاق لبيانات من مختلف أنحاء 

المنطقة. 
 محطة 

ً
وقد شهدت الدورة أيضا

هامة أخرى هي توقيع اتفاق إطاري 
الجمهورية  للتعاون بين حكومة 
ــك تحت  التونسية واإلســكــوا وذل
دّية  قتصا ا تنمية  ”نحو  ن  عــنــوا
شاملة في تونس“. ويشمل االتفاق 
إعداد خريطة لالستثمار في تونس 
مع التركيز على المناطق األقل نموا 
وإعداد دراسة حول ”النمو والتشغيل 
فــي تــونــس“ تتضمن توصيات 
بــشــأن الــســيــاســات االقتصادية 
الالزمة لمساندة تونس في المرحلة 

االنتقالية.

UNIC

الدورة الوزارية الـ٢٨ لإلسكوا تتخذ قرارات الفتة

شخصيات عربية رفيعة تصدر ”إعالن تونس“

اوصى المشاركون بتكوين 

رؤية موحدة للمنطقة 

العربية في إعداد خطة 

التنمية لما بعد العام ٢٠١٥

UN

شخصيات مهمة والفتة كان لها مشاركة فعالة في الدورةالمعنيون اثناء االعالن عن القرارات

الدورة الوزارية الـ٢٨ للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعّية

استضافت الجمهورّية التونسّية من ١٧ إلى ١٨ 

أيلول العام ٢٠١٤ الدورة الوزارية الـ٢٨ للجنة األمم 

المتحدة االقتصادية واالجتماعّية لغرب آسيا 

(اإلسكوا) التي شارك فيها مسؤولون حكومّيون 

من البلدان األعضاء للجنة على المستوى الوزاري. كما 

شارك فيها ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية 

عريقة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني 

المعنّية وشخصيات متخصصة إقليمّية ودولّية 

من أصحاب الخبرات العالية. وكانت الدورة مناسبة 

لتسليط الضوء على أهمية التعاون العربي في بناء 

نماذج إنمائية جديدة تستجيب لمطالب الشعوب 

العربية بالعدالة االجتماعية واإلنصاف.

اعداد: ميرنا رضوان بالتعاون مع ا�مم المتحدة - بيروت


