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تحت تأثير منظومة ضغط سلبية دفعت النمو الى التراجع مقابل  2017رزحت االقتصادات العربية في العام 
في اقتصادات العالم. "فالصدمات التي طرأت في االعوام الماضية، مثل تقلب اسعار النفط سلبا،  أرتفاعه

والحرب العسكرية في عدد من دول المنطقة، والمشكالت المالية التي أفضت الى عجوزات غير مسبوقة في 
ة اصالحات في موازنات بعض الدول، هي عوامل تنذر بأزمة مديونية قد تتفجر قريبا، مما يستدعي سل

  .السياسات المالية ومراجعات النظمة سعر الصرف بغية اعادة التوازن الى االقتصادات العربية
  

الذي أطلقته  2018و 2017هي خالصة مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية لعامي 
كوا) من مقرها في بيت األمم المتحدة في امس، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلس

بيروت. وشدد المسح على أن ألنظمة سعر الصرف الثابت، رغم اختالالت كبيرة، تأثير إيجابي على النمو 
في المنطقة العربية. ونظًرا للتقلب الدائم في أوضاعها، قد يكون لسياسات الصرف الثابتة التي تؤمن نوًعا من 

   .هلك والمستثمر األثر اإليجابي على النمو فيهاالقدرة على التنبؤ للمست
  

فيوليت  Arab Economic News التقرير السنوي عرض في ندوة اعالمية أدارتها رئيسة تحرير موقع
غزال البلعة، وتحدث فيها األمين التنفيذي لإلسكوا بالوكالة منير تابت، ومدير شعبة التنمية والتكامل 

   .ن وأحد واضعي التقرير محمد هادي بشيراالقتصادي الدكتور محمد الحس
  

في عرض موجز للدراسة، قال تابت إّن المسح تناول موضوع إصالحات نظم أسعار الصرف في الدول 
إلى  2016% في 2.5العربية وإّن أحد أهم االستنتاجات أّن نسبة نمو الناتج القومي في العالم ارتفعت من 

نمو أنه مدعوم بشكل أساس بتحسن ملحوظ في التجارة العالمية . ومن أهم أسباب هذا ال2017% عام 3.1
  .وارتفاع نسبي في االستثمارات وصعود في نسبة اإلنتاجية الناجم عن ثقة في أداء سوق العمل

  
أما على صعيد المنطقة، فأفاد تابت أّن "هناك استمرار في حالة عدم اليقين والضبابية في الرؤية المستقبلية 

توسط والبعيد على المسار السياسي واالقتصادي في المنطقة العربية. وهذه الضبابية تزيد على المدى الم
  ."العبء على االقتصاد اإلقليمي وبخاصة االقتصادات الهشة حيث تزداد التحديات مع ارتفاع أسعار الفائدة

  
% قبل عام، ولكن 2.8مقارنة بـ 2017% في 1.5ويظهر المسح أن النمو االقتصادي اإلقليمي قد تباطأ إلى 

ويحافظ على معدل نمو مماثل في العام المقبل. وأضاف تابت:  2018% في 3.3من المتوقع أن يرتفع إلى 
"هذا األداء يعود بشكل أساس لألسعار العالمية للنفط مّما يؤكد أن االقتصادات العربية ما زالت تعتمد بشكل 

  .و في االقتصادات العربيةأساس على النفط"، مؤكدا ضرورة تنويع مصادر النم
  

وتطّرق إلى "التحدي األكبر الذي تواجهه الدول العربية والذي يتطلب منها إيجاد سياسات تنموية مالية نقدية 
اقتصادية تسمح للقطاع الخاص أن يستثمر في قطاعات توفر فرص العمل، على ان تكون مستدامة والئقة، 
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صديقًا للبيئة وليس مهدًما لها. وللجمع بين كل هذه الشروط، ال بد أن وأن يكون هذا االستثمار للقطاع الخاص 
  ."يكون هناك دور للتكنولوجيا واالبتكار

  
بحسب المسح، فإّن مضاعفة الجهود المبذولة في الدعم الجبائي مع تقليص منظومات الدعم المختلف المتعلق 

لزيادة  قيطرلوالضمان االجتماعي ستمهد االمعاشات  ماظبن لخاصةبالطاقة واإلصالحات الهامة األخرى ا
  .اإلنتاجية وتعزيز التحول الهيكلي في المنطقة العربية

  
  التطورات االجتماعية

وقدّم الحسن عرًضأ مرئيًا عن مختلف فصول التقرير ومحتوياته وتحدث عن التضخم اإلقليمي، اذ أّن متوسط 
%. 5.3نسبة  2016%، بعدما بلغ في 6.7يقدّر بـ 2017تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المنطقة لعام 

  ."وقال: "ولكن من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية في السنوات المقبلة
  

كما عرض للتطورات االجتماعية التي يتناولها المسح الذي يظهر أّن المنطقة العربية ما زالت متخلفة عن 
العاملة رغم التقدم الملحوظ المسجل في مستوى تحصيلها بقية العالم في ما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى 

العلمي. وأّكد أّن هناك تقدم ملحوظ نحو التطور االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المنطقة، لكنه يظل 
تدريجيًا ومتفاوتًا بين البلدان. وشدّد على استمرار النزوح والهجرة على نطاق واسع في أعقاب النزاع المسلح 

  .مرالمست
  

ووفقًا للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، فإن األوضاع في سوريا والعراق واليمن، المصنفة ضمن حاالت 
  ."2018، "وستستمر في هذا االتجاه في 2017الطوارئ من المستوى الثالث، ساءت في 

  
  سياسات الصرف

صرف في المنطقة العربية بدوره، عرض رئيس قسم النمذجة والتنبؤ في اإلسكوا هادي بشير لنظم سعر ال
وخصوصا في بلدان عرفت تجارب متناقضة في هذا المجال، مثل مصر والمغرب ولبنان، وأّكد أّن ما ينجح 

  .في دول أخرى قد ال يصلح في سياق الدول العربية
  

 وأّكد أّن االختيار بين نظام ثابت أو مرن هو قرار معقد يعتمد على عدة عوامل خاصة بكل بلد مثل درجة
حراك رأس المال وحصة التجارة مع الشركاء الرئيسيين ودرجة المرونة واستدامة السياسة المالية ومدى 

تحديد األجور. ويختلف تعقيد العوامل المؤثرة في اختيار نظام سعر الصرف من بلد إلى آخر، وهذا هو 
ًرا لظروف عدم اليقين السبب في عدم ظهور توافق واضح في اآلراء. أضاف: "ولكن بالنسبة لدولنا، نظ

  ."والضبابية، تعدّ أنظمة سعر الصرف الثابت أنسب الحلول المتوافرة حاليًا
  

وخلص المسح، وهو تقرير رئيس يصدر سنويًا عن "اإلسكوا" ويبحث في األصول اإلنمائية االجتماعية 
التاكيد على وجود فرص واالقتصادية المتوافرة في المنطقة وفي الفرص المتاحة والتحديات المحتملة، الى 

كثيرة امام االقتصادات العربية، "لكن الحاجة الى استقرار أمني وسياسي واستعداد التخاذ المخاطر حين 
  تندمج االقتصادات العربية في االقتصاد العالمي".
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جنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) من مقرها في بيت األمم المتحدة أصدرت ل

، وابرز ما ورد 2018-2017في بيروت امس، مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 
  :فيه
  
نه مستعد لمواصلة مسار مطرد فحسب، بل بدا أ 2017لم يقتصر االقتصاد العالمي على تعزيز النمو في "

. وكان 2016% في 2.5% مقارنة بنسبة 3.1. وبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2018النمو خالل 
هذا النمو العالمي مدفوعاً باالنتعاش في ديناميات التجارة العالمية، ومبادرات استثمارية قوية مع تحسي 

ي العالم. كما كانت البلدان النامية عامالً دافعًا في التعافي ظروف سوق العمل في االقتصادات الرئيسة ف
  .االقتصادي العالمي، مدفوًعا باالستهالك المحلي القوي وزيادة االستثمار في البنية التحتية

  
أدى ارتفاع نسق االقتصادي العالمي إلى تكثيف الطلب العالمي على النفط، حيث أدى االنتعاش االقتصادي 

الرئيسية إلى زيادة االستهالك. باإلضافة الى زيادة المعامالت في سوق العقود اآلجلة للنفط  في االقتصادات
، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاج النفط الخام إلعادة 2016في أواخر 

داء المالي في التوازن لسوق النفط ومواجهة انخفاض أسعار النفط بشكل سريع والذي حد من النمو واأل
. ونتيجة لذلك، لوحظ نقص في مخزونات النفط العالمية خالل الفترة 2016-2015المنطقة العربية في 

  .وبدأ سعر النفط في االرتفاع 2016-2017
  

المتفائلة موزعة توزيعا غير متساو بين البلدان والمناطق، مما يثير مسائل االستدامة  غير أن هذه الديناميات
% في 1.5على المدى الطويل. وعلى خلفية النمو العالمي، تباطأ النمو االقتصادي في المنطقة العربية إلى 

ط في المنطقة. % في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضعف األداء في البلدان المصدرة للنف2.8من  2017
ويعزى ضعف النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط من غير دول 

مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير إلى تباطؤ النمو في قطاع النفط والغاز بما يتماشى مع اتفاق أوبك 
النتعاش الذي كان أقوى من المتوقع المذكور أعاله. كما توسع اقتصادات البلدان المستوردة للنفط عقب ا

  .لالقتصاد العالمي، ولكن بشكل أكبر في البلدان األوروبية منه في المنطقة العربية
  

لكن من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في التوقعات االقتصادية اإلقليمية: من المتوقع أن تبلغ معدالت النمو 
ات إلى ديناميات إنتاج النفط وسلسلة من . وتستند هذه التوقع2019و 2018% لعامي 3.2% و3.3

اإلصالحات السياسية والتعديالت المالية والتحسن في قطاع السياحة، إلى جانب انخفاض حجم التوترات 
  .الجيوسياسية في السنوات المقبلة

  
راتها وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تؤدي العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة على إيران وصاد

. وفي 2018من النفط الخام إلى امعان النقص في اإلمدادات، مما يبقي أسعار النفط مرتفعة لبقية عام 
، وافقت الدول المنتجة للنفط التي تقودها منظمة "أوبك" على مستوى إنتاج جديد، يزيد 2018حزيران/يونيو 

، 2018قع أن ينتعش قطاع النفط بالكامل في بشكل فعال إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا. وعليه من المتو
مما يعكس الزيادة في إجمالي إيرادات صادرات النفط في المنطقة. كل هذه الديناميات تعقّد المشهد في سوق 

  .النفط، مما يزيد من ضعف توقعات النمو االقتصادي في المنطقة
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 مغحالة عجز ميزانياتها ر في يبارتق بيةرلعاالدول  جميع رتستما دفقو الجبائي،  لماليا داءلأل  بالنسبة ماأ
هذه الجهود الجارية لتعديل تحديات العجز المالي ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف. . شاملة تقشفية ربيدات ذتنفي

حيث تتخذ الحكومات العربية موقفاً نقدياً أكثر تشدداً وعليه ستبقى تعاني من التكاليف المالية المترتبة على 
زادت البنوك المركزية في المنطقة العربية من معدالت أسعار الفائدة جنبا إلى جنب مع رفع أسعار  ذلك. كما

الفائدة في الواليات المتحدة. وقد أدى االرتفاع السريع في قيمة الدوالر إلى ارتفاع كلفة التمويل الدولي 
  .ويل العجزللمنطقة، وتستخدم العديد من البلدان العربية إصدار الديون ألغراض تم

  
ورغم أن بعض الدول، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، بذلت جهودًا لتقليل الضغوط على السيولة 

وتعزيز قدرتها على توفير االئتمان للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن يستمر هذا الموقف النقدي في السنوات 
رتفعة للدين العام يثقالن كاهلها. كما أن القادمة. ومع ذلك، ال يزال الغموض الجيوسياسي والمستويات الم

  .التوقعات االقتصادية تغمرها نزعة لزيادة الحمائية التجارية
  

من زاوية التنمية االجتماعية، رغم التقدم المعترف به في المنطقة العربية نحو التطور االجتماعي والمساواة 
عن نظرة معّمقة حول مشاركة  2018-2017لمسح بين الجنسين، يبقى تدريجياً ومتفاوتاً بين البلدان. يبين ا

النساء في القوى العاملة ويجد أن المنطقة العربية ال تزال متخلفة عن بقية العالم، رغم التقدم الملحوظ المسجل 
في التحصيل العلمي للنساء. ويعزى معدل المشاركة العمالية المنخفض للغاية إلى الفجوة الهائلة بين معدل 

  .% للرجال74بين النساء مقارنة بـ 2017% في 21العاملة للذكور واإلناث، والتي كانت  مشاركة القوة
  

أدخلت العديد من الدول العربية تشريعات جديدة طموحة للحد من الممارسات التمييزية القضاء على 
 2017اية مضاهرمتخلفة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي. حيث أصدرت السعودية قانونًا صدر في نه

يسمح للنساء بالقيادة، ورفع أحد القيود الرئيسة على حركة المرأة وقدرتها على العمل. كما عينت قطر أربع 
نساء في مجلسها االستشاري، مما أثرى وسيدعم تنوع عملية صنع القرار ويثري الساحة السياسية. ومع ذلك، 

مية المستدامة الملتزمة بها والحد من عدم المساواة تواجه الدول العربية تحديات هائلة في تحقيق أهداف التن
بين الرجل والمرأة. إن العوائق مثل محدودية الحركة والنقل، والمخاوف بشأن السالمة الشخصية والمخاوف 

من المضايقة، وعدم االستقرار السياسي، واألعراف الثقافية في بعض البلدان العربية هي مخاوف مشتركة 
  .ة في االقتصاد وصنع القرار على كافة المستوياتتعوق مساهمة المرأ

  
ال يزال الصراع وعدم االستقرار السياسي يعيقان التنمية االجتماعية والبشرية على العديد من الجبهات. 

خالل  3صنفت ثالث دول في المنطقة، العراق وسوريت واليمن، على أنها حاالت طوارئ من المستوى 
لسوري مصدر أكبر أزمة لالجئين في كافة أنحاء العالم. لقد فشلت سوق ، حيث ال يزال الصراع ا2017

العمل في البلدان المتضررة من النزاع في استعادة الفجوة بين الذكور واإلناث. حيث تتمتع الجمهورية العربية 
وى العاملة السورية بأعلى نسبة بطالة بين اإلناث وتستمر اليمن في احتاللها المرتبة األخيرة في مشاركة الق

  .، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية2017في المنطقة في 
  

من الدراسة يدعو إلى األخذ باالعتبار  2018-2017كما هو الحال في اإلصدارات السابقة، فإن إصدار 
السياق الخاص للمنطقة عند تصميم السياسات المالية واالجتماعية والنقدية. ما يعمل في دول أخرى قد ال 

عمل في سياق الدول العربية. لقد خلقت الصراعات وعدم التيقن وضعف المؤسسات المالية والقانونية ي
واالعتماد الكبير على صادرات السلع األولية تحديات جمة يتعين على صانعي السياسات، بمساعدة المنظمات 

  .، النظر فيهاالدولية، بما في ذلك اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
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يخص المسح هذا العام باختيار إشكالية اصالح أنظمة سعر الصرف في الدول العربية، وهو موضوع كان 
محور النقاش النظري والسياسي على مدى عقود. اذ يعتمد صانعو السياسات نظام سعر الصرف على أساس 

ين نظام ثابت أو مرن هو قرار معقد يعتمد توقع تعرض البلد لصدمة حقيقية مقابل الصدمة االسمية. االختيار ب
على عوامل خاصة بكل بلد، مثل درجة حراك رأس المال، وحصة التجارة مع الشركاء الرئيسيين، ودرجة 

المرونة واستدامة السياسة المالية ومدى تحديد األجور. ويختلف تعقيد العوامل المؤثرة في اختيار نظام سعر 
  .هو السبب في عدم ظهور توافق واضح في اآلراءالصرف من بلد إلى آخر، وهذا 

  
في حين أن مجموعة كبيرة من األدبيات تجادل بأن سياسات أسعار الصرف المرنة تساهم في تحسين 

يظهر أن أنظمة سعر الصرف الثابت،  2018-2017اإلنتاجية وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي، فإن المسح 
جابي على النمو في المنطقة العربية. هذه نتيجة غير بديهية مدفوعة بشكل رغم اختالالت كبيرة، لها تأثير إي

رئيس بالمستوى العالي من عدم اليقين االقتصادي في المنطقة. من هذا المنطلق، يمكن ألي سياسة تضمن 
مل أنظمة قدًرا معينًا من القدرة على التنبؤ للمستهلكين والمستثمرين أن يكون لها تأثير إيجابي على النمو. تع

سعر الصرف الثابتة كالتزام بمستويات التضخم المنخفضة والقضاء على مخاطر أسعار الصرف الناجمة عن 
  ."ممارسة لسياسات النقدية وجبائية غير المالئمة

  
كمي دقيق لهذه اإلشكالية، إضافة الى تحليل معمق  يتولى التقرير في الفصل الثالث بعرض معمق و تحليل

  ورصد دقيق لحالة التنمية االجتماعية واالقتصادية اإلقليمية والتحديات الناشئة في الفصلين األول والثاني.
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  اليوم العالمي للغة العربية

  )النهار( اليوم العالمي للغة العربية: االرتقاء إلى حيث رفع المكان ورفعة المكانة
  2018كانون األول  18

  
دوا إلى بيت األمم المتحدة في بيروت، لم يكن يوم #اللغة_العربية هذا العام يوًما عاديًا بالنسبة إلى الذين تواف

مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، إذ حضر فيه سحر هذه اللغة هامًسا 
  .في الشعر والنثر، ومنطقها مدويًا في اإلمالء

  
للغة العربية، كانوا في كانون األول، توافد إلى اإلسكوا ديبلوماسيون وأكاديميون وطالّب ومحبون  14ففي 

  .ذلك اليوم هواة يصغون ويستمتعون ويكتبون
  

@UNESCWA 
 :في #يوم_اللغة_العربية، اقرأوا مع #اإلسكوا #بالعربية كيف صدح االحتفال شعًرا ونثًرا وإمالء. للمزيد 
 https://bit.ly/2zYkySr 👈  
  

  بعلماء وأعضاء المجامع... تأسيس رابطة اللغة العربية لقاء حاكم الشارقة
وفي تناغم أّخاذ، تال اإلعالميان لينا دوغان وبّسام براك قراءات شعرية ونثرية، مختارات من أجمل ما خطته 

ريشة سعيد عقل في الياسمين وصخرة الوطن، ونزار قباني في المطر، ومحمد الماغوط في رسالة إلى 
الصغير في عيد الجهاد، و #محمود_درويش في حضرة الغياب، وأنسي الحاج في المجتمع القرية، واألخطل 

والمرأة، واألخوين رحباني في القدس، وجبران خليل جبران في األرض لكم. وكانت أجواء ارتقت باللغة إلى 
"مألتني الدهشة  حيث يليق بها من رفع المكان ورفعة المكانة، حتى قالت رلى مجدالني نائبة األمين التنفيذي

  ."مذ عال صوت الشعر وال أزال
  

@UNESCWA 
 On #ArabicLanguageDay, #ESCWA celebrated the charm of Arabic language in 

prose, poetry & dictation. For more: 👉https://bit.ly/2S8Nm1o  
 

صة وأدوات الجزم والكلمات وبين اإلدغام وهمزات الوصل والقطع والحروف المعتلة واألفعال المنقو
المتجانسة التي تختبئ في ظالل المعنى، قرأ اإلعالمي بّسام بّراك صاحب "توالي الحبر" ومعدّ مغامرة 

"إمالؤنا لغتنا" السنوية، إمالًء استوحاه من أحد خطابات #غسان_تويني من كتابه "أتركوا شعبي يعيش"، 
. واكتشف 1982و 1977ى األمم المتحدة في نيويورك بين عامي خطاب ألقاه حين كان سفيًرا دائًما للبنان لد

الحضور أّن الكلمة التي أطلقها سفير لبنان آنذاك بحنكة الديبلوماسي، وبراعة الصحافي، وإنسانية السياسي، 
  ال تزال كلمة اليوم تنطق بها شعوب كثيرة تتوق إلى رسالة المنظمة الدولية واقعًا.
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  )Blogspot( اإلسكوا فرصة لتكريمها وإرساء األمل بمستقبلهايوم اللغة العربية في 
  

لم يكن يوم اللغة العربية هذا العام يوًما --(وحدة االتصال واإلعالم) 2018كانون األول/ديسمبر  18بيروت، 
الذين توافدوا إلى بيت األمم المتحدة في بيروت، مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية عاديًا بالنسبة إلى 

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، إذ حضر فيه سحر هذه اللغة هامًسا في الشعر والنثر، ومنطقها مدويًا في 
  .اإلمالء

وأكاديميون وطالّب ومحبون للغة العربية، كانون األول/ديسمبر، توافد إلى اإلسكوا ديبلوماسيون  14ففي 
  .كانوا في ذلك اليوم هواة يصغون ويستمتعون ويكتبون

وفي تناغم أّخاذ، تال اإلعالميان لينا دوغان وبّسام براك، في أداء رائع، قراءات شعرية ونثرية، مختارات من 
المطر، ومحمد الماغوط في  أجمل ما خطته ريشة سعيد عقل في الياسمين وصخرة الوطن، ونزار قباني في

رسالة إلى القرية، واألخطل الصغير في عيد الجهاد، ومحمود درويش في حضرة الغياب، وأنسي الحاج في 
المجتمع والمرأة، واألخوين رحباني في القدس، وجبران خليل جبران في األرض لكم. وكانت أجواء ارتقت 

مكانة، حتى قالت رلى مجدالني نائبة األمين التنفيذي باللغة إلى حيث يليق بها من رفع المكان ورفعة ال
  .""مألتني الدهشة مذ عال صوت الشعر وال أزال

وبين اإلدغام وهمزات الوصل والقطع والحروف المعتلة واألفعال المنقوصة وأدوات الجزم والكلمات 
الحبر" ومعدّ مغامرة المتجانسة التي تختبئ في ظالل المعنى، قرأ اإلعالمي بّسام بّراك صاحب "توالي 

"إمالؤنا لغتنا" السنوية، إمالًء استوحاه من أحد خطابات غّسان تويني من كتابه "أتركوا شعبي يعيش"، 
. واكتشف 1982و 1977خطاب ألقاه حين كان سفيًرا دائًما للبنان لدى األمم المتحدة في نيويورك بين عامي 

اك بحنكة الدبلوماسي، وبراعة الصحافي، وإنسانية السياسي، ال الحضور أّن الكلمة التي أطلقها سفير لبنان آنذ
  تزال كلمة اليوم تنطق بها شعوب كثيرة تتوق إلى رسالة المنظمة الدولية واقعًا.
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  )الوكالة الوطنية لإلعالم( يوم اللغة العربية في اإلسكوا فرصة لتكريمها وإرساء األمل بمستقبلها

  2018كانون األول  18الثالثاء 

  

لم يكن يوم اللغة العربية هذا العام يوما عاديا بالنسبة إلى الذين توافدوا إلى بيت األمم المتحدة في  -وطنية 
ة واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)، إذ حضر فيه سحر هذه اللغة بيروت، مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادي

   .هامسا في الشعر والنثر، ومنطقها مدويا في اإلمالء

كانون األول، توافد إلى "اإلسكوا" ديبلوماسيون وأكاديميون وطالب ومحبون للغة العربية، كانوا في  14ففي 
   .ذلك اليوم هواة يصغون ويستمتعون ويكتبون

اغم أخاذ، تال اإلعالميان لينا دوغان وبسام براك، في أداء رائع، قراءات شعرية ونثرية، مختارات من وفي تن
أجمل ما خطته ريشة سعيد عقل في "الياسمين" و"صخرة الوطن"، ونزار قباني في "المطر"، ومحمد 

في "حضرة الماغوط في "رسالة إلى القرية"، واألخطل الصغير في "عيد الجهاد"، ومحمود درويش 
الغياب"، وأنسي الحاج في "المجتمع والمرأة"، واألخوين رحباني في "القدس"، وجبران خليل جبران في 

   .""األرض لكم

وكانت أجواء ارتقت باللغة إلى حيث يليق بها من رفع المكان ورفعة المكانة، حتى قالت نائبة األمين التنفيذي 
  ."لشعر وال أزالرلى مجدالني "مألتني الدهشة مذ عال صوت ا

وبين اإلدغام وهمزات الوصل والقطع والحروف المعتلة واألفعال المنقوصة وأدوات الجزم والكلمات 
المتجانسة التي تختبئ في ظالل المعنى، قرأ اإلعالمي بسام براك صاحب "توالي الحبر" ومعد مغامرة 

يني من كتابه "أتركوا شعبي يعيش" ألقاه "إمالؤنا لغتنا" السنوية، إمالء استوحاه من أحد خطابات غسان تو
   .1982و 1977حين كان سفيرا دائما للبنان لدى األمم المتحدة في نيويورك بين عامي 

واكتشف الحضور أن "الكلمة التي أطلقها سفير لبنان آنذاك بحنكة الدبلوماسي، وبراعة الصحافي، وإنسانية 
  ثيرة تتوق إلى رسالة المنظمة الدولية واقع".السياسي، ال تزال كلمة اليوم تنطق بها شعوب ك
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  )بوابة الوسط( »عيدها«العالم يحتفي بلغة الضاد في 

  2018ديسمبر  18الثالثاء 

اللغة التي ال يتحدث بها في اليوم الثامن عشر من ديسمبر في كل عام، يحتفل العالم بيوم اللغة العربية، وهي 
  .فقط سكان الدول العربية، بل يتعدى األمر لدول أخرى عدة مثل إيران وتركيا والسنغال وغيرها

  

اعتمدت  1973واختير يوم الثامن عشر من ديسمبر يوًما عالميًا للغة العربية، ألنه في مثل هذا اليوم من العام 
  .األمم المتحدة اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فى منظمة

  

 1960وبدأت جهود اعتماد اللغة العربية لغة أممية رسمية فى الخمسينات من القرن الماضي، ومنذ العام 
قررت اليونسكو استخدام اللغة العربية في المؤتمرات اإلقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة 

  .الوثائق والمنشورات األساسية إلى العربية

  

رغم ضعف وقلة المحتوى اإلليكتروني العربي على شبكة اإلنترنت، إال أن أهمية اللغة العربية رقميًا برزت 
بسبب األهمية االستراتيجية التي حظيت بها المنطقة العربية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من الناحية 

بالصراعات واألزمات التي يتأثر بها العالم االقتصادية والجيوسياسية، وبسبب ازدحام أرضية المنطقة 
  .الخارجي أيًضا

  

ويقول الخبراء إن المحتوى الرقمي العربي ال يتساوى مع اإلرث العملي والثقافي العربي وال مع عدد 
الناطقين بالعربية في العالم، سواء الذين يتحدثون بها كلغة أولى، أو المسلمون حول العالم الذين يتحدثون 

في صلواتهم ودراسة السنة النبوية والعلوم الشرعية، وهو ما يجعل الرقم يتزايد لنحو مليار شخص  العربية
  .حول العالم

  

وبحسب تقرير لمنظمة إسكوا فإن المنتجات المعرفية مثل الكتب اإللكترونية وبرامج التعليم اإللكتروني ما 
واضح في المحتوى الرقمي العربي على زالت دون المستوى المقبول في المنطقة، إضافة إلى النقص ال

اإلنترنت لتراث الحضارة العربية الذي امتد لقرون من المعرفة الموثقة باللغة العربية، والتي ال تضاهيها لغة 
  .حية أخرى

  

% من سكان العالم، وهي واحدة من أكثر 6.6وحسب دراسات وتقارير فإن اللغة العربية يتحدث بها نحو 
  .في األرض خمس لغات انتشاًرا
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وأشارت منظمة إسكوا الدولية في تقرير لها إلى أن المحتوى الرقمي في قطاع اإلذاعة والتلفزيون والكتب 
والموسيقى والسينما حقق نجاحات متزايدة في السنوات األخيرة، وهو بمثابة الوسيلة المواتية للمحافظة على 

  .«سكاي نيوز«النواحي القانونية والثقافية، وفق البيئة، ليس من الناحية التكنولوجية فحسب، بل من 

  

وتنتشر مجامع اللغة العربية في غير قطر عربي، وأبرزها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والذي أنشئ في 
، ومن أبرز أهدافه أن يحافظ على سالمة اللغة العربية، وأن 1934وبدأ العمل فيه في العام  1932العام 

العلوم والفنون في تقدمها، مالئمة ـعلى العمومـ لحاجات الحياة في العصر الحاضر،  يجعلها وافية بمطالب
وذلك بأن يحددـ في معاجم أو تفاسير خاصة، أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجنبه من األلفاظ 

  .والتراكيب

  

حول االحتفال باليوم العالمي للغة  وأخيًرا، يمكننا اإلشارة إلى ما نشره موقع األمم المتحدة على اإلنترنت
يتمثل الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بين موظفي األمم المتحدة «العربية، بهذا المقتطف وجاء فيه: 

بتاريخ كل من اللغات الرسمية الست وثقافتها وتطورها. ولكل لغة من اللغات الحرية على اختيار األسلوب 
نامج أنشطة لليوم الخاص بها، بما في ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء الذي تجده مناسبًا في إعداد بر

معروفين، باإلضافة إلى تطوير مواد إعالمية متعلقة بالحدث... وتشمل األنشطة الثقافية: فرق العزف 
الموسيقية، والقراءات األدبية، والمسابقات التنافسية وإقامة المعارض والمحاضرات والعروض الفنية 

والشعبية. كما تشمل أيًضا تجهيز وجبات طعام تعبيًرا عن التنوع الثقافي للدول الناطقة باللغة،  والمسرحية
  ».وإقامة عروض سينمائية وحلقات دروس موجزة للراغبين في استكشاف المزيد عن اللغة
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  )الدكتور محمود السيد /نالوط( لغتنا العربية في يومها العالمي

  2018-12-18الثالثاء, 

  

أصبح من المعروف أن ثمة يوماً عالمياً مخصصاً لكل من اللغات الست المعتمدة في األمم المتحدة والمنظمات 
التابعة لها، وأن يوم الثامن عشر من كانون األول هو اليوم المخصص لالحتفال بلغتنا العربية على الصعيد 

اليوم الذي دخلت فيه اللغة العربية إلى األمم المتحدة، وأضحت معتمدة فيها إلى جانب اللغات العالمي، وهو 
  .العالمية المعتمدة فيها وهي: اإلنجليزية والفرنسية، واإلسبانية والروسية والصينية

ان حرب تشرين ولم يكن دخول لغتنا إلى األمم المتحدة في هذا التاريخ إال بعد وقفة العز التي وقفها العرب إب
، عندما أثبتوا للعالم أن في تضامنهم قوة فرضت وجودها على الصعيد العالمي، وأخذ 1973التحريرية عام 

العالم يحسب لها ألف حساب مما أغاظ أعداء األمة، وراحوا يكيدون لهذه األمة ولغتها، ويعملون على استبعاد 
ذرائع الواهية، مع أن العربية ما كان لها أن تتخذ هذا العربية من بين اللغات المعتمدة متذرعين بمختلف ال

الموقع، إلى جانب ما جرت اإلشارة إليه من تضامن أبنائها، لوال ما تتحلى به أيضاً من انطباق المعايير 
في أميركا إلى أن ثمة عشر لغات » حقائق العالم«العالمية عليها، فقد أشارت اإلحصاءات العالمية في كتاب 

هي األكثر انتشاراً من حيث عدد المتكلمين بها، ونسبتهم من عدد سكان العالم، وكانت على النحو  في العالم
  :التالي

  .بالمئة 25اللغة اإلنجليزية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 18.05اللغة الصينية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 11.51عدد المتكلمين بها في العالم  اللغة الهندية وتبلغ نسبة

  .بالمئة 6.60اللغة العربية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 6.25اللغة اإلسبانية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 3.95اللغة الروسية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 3.26البرتغالية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم اللغة 

  .بالمئة 3.19اللغة البنغالية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 3.05اللغة الفرنسية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

  .بالمئة 2.77اللغة األلمانية وتبلغ نسبة عدد المتكلمين بها في العالم 

وجاءت اللغة العربية في المرتبة الرابعة من حيث عدد المتكلمين بها في العالم، إال أن هذا المعيار وحده غير 
كاف، إذ تبين أن ثمة نسبة عالمية لعدد المتكلمين في بعض اللغات، ولم تكن بين اللغات الست المعتمدة في 

ليين، وهم من يتحدثون اللغة على أنها اللغة األم، وعدد األمم المتحدة، فهنالك معيار عدد الناطقين األص
الناطقين الثانويين، وهم من يتحدثون بلغة غير لغتهم األم، ومعيار عدد البلدان التي تعتمد اللغة لغة رسمية، 

  .ومعيار االنتشار الجغرافي خارج قارتها» اإلنترنت«ومعيار وجود المحتوى الرقمي على الشابكة 
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لغة العربية في المرتبة الرابعة في ضوء معيار عدد الناطقين األصليين، وفي المرتبة الخامسة ولقد جاءت ال
في ضوء معيار عدد الناطقين الثانويين، وفي المرتبة الثالثة في ضوء معيار اعتمادها لغة رسمية، فهنالك 

دولة  25ستخدم الفرنسية، ودولة ت 30دولة تستخدم اللغة اإلنكليزية لغة رسمية، و 45على الصعيد العالمي 
  .تستخدم العربية

وجوداً على » اإلنترنت«وتجدر اإلشارة إلى أن للعربية في ضوء معيار المحتوى الرقمي على الشابكة 
  .الصعيد العالمي

فهي موجودة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مشروعها (ذاكرة العالم)، وفي 
وا في مشروعها (الحاضنات التقانية)، وفي شركة جوجل في مشروعها (اإلنترنت العربي)، منظمة االسك

إلخ. … وموجودة أيضاً في مواقع دول أخرى في أميركا والصين وبريطانيا واالتحاد األوروبي، وكوريا
اء الخارجي وثمة انتشار واسع للغة العربية في اإلعالم اإللكتروني حيث تزيد القنوات التي تسبح في الفض

  .قناة، إضافة إلى القنوات اإلذاعية والصحف المطبوعة 800على 

وعلى الرغم من هذا االنتشار للغة العربية واعتمادها لغة عالمية في األمم المتحدة ومنظماتها فإن نفراً من 
دركوا أن دوالً أبناء اللغة العربية لم يقدروا هذه النعمة التي حظيت بها لغتهم على الصعيد العالمي، ولم ي

كبرى لها وزنها على كوكبنا كاليابان وألمانيا وإيطاليا والهند لم تدخل لغتها إلى األمم المتحدة ولم تعتمد بين 
اللغات المعتمدة فيها، في حين أن اللغة العربية تتبوأ هذه المنزلة، إذاً نحن نشاهد أن بعضاً من أبناء اللغة 

ي المنظمات الدولية وينأى عن استخدام لغته األم، ولغته القومية، لغة القرآن العربية يستخدم اللغة األجنبية ف
  .الكريم، ويزود بصنيعه هذا أعداء األمة باألسلحة التي يحاربون بها لغته، ويعطيهم الذرائع الستبعادها

اللغوي على إننا في أمس الحاجة إلى قوانين وتشريعات الزمة لحماية اللغة العربية ووضع حد لهذا التسيب 
الصعيدين الخارجي والداخلي، كما أننا في أمس الحاجة إلى أن نتزود بالوعي، الوعي بهذه الميزة اإليجابية 

التي تحلت بها لغتنا العربية على الصعيد العالمي، وأن نكون جديرين بهذه النعمة التي حصلت عليها أمتنا في 
ا ولغتها الخالدة. وما أجمل النظرة االستشرافية للكاتب هذا المجال، وأن نتحلى باالنتماء الحق إلى أمتن

عندما أشار إلى أن اللغات القادرة على  1989الحائز جائزة نوبل عام » كاميلو خوسه سيال«اإلسباني 
الصمود في وجه تغيرات العصر أربع لغات وهي: اإلنكليزية واإلسبانية والعربية والصينية. وهي نظرة 

  .نتشار والقوة الذاتية في كل من هذه اللغاتتستند إلى عاملي اال

جميل جداً أن نحتفل بلغتنا العربية في يومها العالمي، واألجمل أال يكون هذا االحتفال في المناسبات فقط، 
وإنما أن يتجلى ممارسة في سلوكنا اليوم وفي مناشطنا اللغوية، وأن نكون حريصين على سيرورة لغتنا 

لسنة واألقالم في جميع قطاعات مجتمعنا، فهذا هو الهدف الذي نسعى إليه حفاظاً وانتشارها سليمة على األ
على لغتنا وارتقاء بها وتمكيناً لها في واقعنا الثقافي، وهذه هي الغاية السامية التي ينبغي لنا أن تكون هاجسنا 

  :في صون لغتنا، ورحم هللا أستاذنا العالمة عبد الكريم اليافي القائل

  يء بأيدينا سوى لغة نصونها بسواد القلب والهدبلم يبق ش

  

 رئيس لجنة التمكين للغة العربية
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  )العرب اليوم( اليوم العالمي للغة العربية: االرتقاء إلى حيث رفع المكان ورفعة المكانة

18-12-2018  

إلى بيت األمم المتحدة في بيروت،  لم يكن يوم #اللغة_العربية هذا العام يوًما عاديًا بالنسبة إلى الذين توافدوا
مقر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، إذ حضر فيه سحر هذه اللغة هامًسا 

  .في الشعر والنثر، ومنطقها مدويًا في اإلمالء

  

للغة العربية، كانوا في كانون األول، توافد إلى اإلسكوا ديبلوماسيون وأكاديميون وطالّب ومحبون  14ففي 
  .ذلك اليوم هواة يصغون ويستمتعون ويكتبون

  

@UNESCWA 

 :في #يوم_اللغة_العربية، اقرأوا مع #اإلسكوا #بالعربية كيف صدح االحتفال شعًرا ونثًرا وإمالء. للمزيد 
👈 https://bit.ly/2zYkySr   

وفي تناغم أّخاذ، تال اإلعالميان لينا دوغان وبّسام براك قراءات شعرية ونثرية، مختارات من أجمل ما خطته 
ريشة سعيد عقل في الياسمين وصخرة الوطن، ونزار قباني في المطر، ومحمد الماغوط في رسالة إلى 

وأنسي الحاج في المجتمع  القرية، واألخطل الصغير في عيد الجهاد، و #محمود_درويش في حضرة الغياب،
والمرأة، واألخوين رحباني في القدس، وجبران خليل جبران في األرض لكم. وكانت أجواء ارتقت باللغة إلى 
حيث يليق بها من رفع المكان ورفعة المكانة، حتى قالت رلى مجدالني نائبة األمين التنفيذي "مألتني الدهشة 

  ."مذ عال صوت الشعر وال أزال

  

@UNESCWA 

 On #ArabicLanguageDay, #ESCWA celebrated the charm of Arabic language in 

prose, poetry & dictation. For more: 👉https://bit.ly/2S8Nm1o  

وبين اإلدغام وهمزات الوصل والقطع والحروف المعتلة واألفعال المنقوصة وأدوات الجزم والكلمات 
المعنى، قرأ اإلعالمي بّسام بّراك صاحب "توالي الحبر" ومعدّ مغامرة  المتجانسة التي تختبئ في ظالل

"إمالؤنا لغتنا" السنوية، إمالًء استوحاه من أحد خطابات #غسان_تويني من كتابه "أتركوا شعبي يعيش"، 
ف . واكتش1982و 1977خطاب ألقاه حين كان سفيًرا دائًما للبنان لدى األمم المتحدة في نيويورك بين عامي 

الحضور أّن الكلمة التي أطلقها سفير لبنان آنذاك بحنكة الديبلوماسي، وبراعة الصحافي، وإنسانية السياسي، 
  .ال تزال كلمة اليوم تنطق بها شعوب كثيرة تتوق إلى رسالة المنظمة الدولية واقعًا
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هذا الخبر اليوم نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص 
العالمي للغة العربية: االرتقاء إلى حيث رفع المكان ورفعة المكانة برجاء ابالغنا او ترك تعليق األسفل 

  المصدر : النهار

 

 

  الدورة التدريبة إلحصاءات النوع االجتماعي

  
 )MENAFN( انطالق دورة إلحصاءات النوع االجتماعي -االردن

12/18/2018  
  

(MENAFN - Jordan News Agency)  أطلقت دائرة اإلحصاءات  -كانون األول (بترا) 18عمان
العامة اليوم الثالثاء فعاليات الدورة التدريبية الوطنية األولى إلحصاءات النوع االجتماعي بالتعاون مع شعبة 

   .قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)اإلحصاءات في اللجنة اال
وتهدف الدورة التي تستمر يومين الى تعزيز القدرات الفنية الوطنية في إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي 

   .وتحسين استخدام البيانات الحالية لرصد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ن الدائرة تعمل على توفير المؤشرات وفق أفضل الممارسات وأكد مدير عام الدائرة الدكتور قاسم الزعبي ا

   .والمنهجيات الدولية المتعلقة بإحصاءات النوع االجتماعي (الجندر) لتمكين المرأة
وأشار الى أن البيانات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة بالنوع االجتماعي جزء ال يتجزأ من الجهود الشاملة 

لتحسين األداء وتعزيز قدرات المرأة بحيث تكون مرجعية لمتخذي القرارات التي تبذل من كافة الجهات 
   .وراسمي السياسات وصوالً الى المشاركة الفاعلة للمرأة في البرامج التنموية

ويشارك في الدورة عدد من منتجي ومستخدمي احصاءات النوع االجتماعي في االردن وخبراء من شعبة 
ية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بهدف توضيح أهمية إحصاءات النوع اإلحصاءات في اللجنة االقتصاد

   .االجتماعي ودمجها في اإلحصاءات الرسمية
  (بترا)--
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  )المدينة اإلخبارية( الزعبي يطلق فعاليات الدورة التدريبية الوطنية االولى إلحصاءات النوع االجتماعي
  2018ل / ديسمبر كانون األوّ  18الثالثاء 

  
أطلق مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة الدكتور قاسم سعيد الزعبي فعاليات الدورة التدريبية   -المدينة نيوز:

الوطنية األولى إلحصاءات النوع االجتماعي بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في اللجنة االقتصادية 
والتي تهدف الى  تعزيز  2018كانون االول  20-18واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) خالل الفترة من 

القدرات الفنية الوطنية في إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي وتحسين استخدام البيانات الحالية لرصد 
  .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  
نية تولي جل وخالل كلمته االفتتاحية والتوجيهية أكد الدكتور الزعبي على ان دائرة اإلحصاءات األرد

اهتمامها في توفير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي والتي تهدف الى إحداث المزيد من 
  .المساوة بين الرجل والمرأة وتمكينها في المجاالت المختلفة

  
التي  وبين الدكتور الزعبي أن الدائرة تعمل على توفير المؤشرات وفق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية

تشير الى إحصاءات النوع االجتماعي الجندر وذلك لكي يتم تمكين المرأة و توزيع األدوار بينها وبين الرجل 
  .في المجتمع

  
وأشار الدكتور الزعبي الى البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي هي في حد 

تبذل من كافة الجهات لتحسين األداء وتعزيز قدرات المرأة ذاتها جزء ال يتجزأ من الجهود الشاملة التي 
األردنية بحيث تكون تلك البيانات مرجعية لمتخذي القرارات وراسمي السياسات وصوالً الى المشاركة 

  . الفاعلة للمرأة في البرامج التنموية
  

يشارك في هذه الدورة التدريبية مشاركين من منتجي ومستخدمي احصاءات النوع االجتماعي في االردن 
وخبراء من  شعبة اإلحصاءات في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وذلك لتوضيح 

ن  اتخاذ القرار وتنفيذ أهمية إحصاءات النوع االجتماعي ودمجها في اإلحصاءات الرسمية األمر الي يعزز م
سياسات وتشريعات تساهم في تفعيل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاعات المختلفة ونشر المعرفة 

مما سيؤدي إلى تحسين توافر واستخدام إحصاءات النوع االجتماعي من أجل اتخاذ سياسات  قائمة على 
  .األدلة ومستجيبة للنوع االجتماعي

  
  لدورة خبراء من دائرة اإلحصاءات األردنية المختصين في إحصاءات النوع اإلجتماعي.يحاضر في هذه ا
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 Other Newsأخرى/أخبار 

 
  )النشرة( باسيل عرض ودل كول الوضع في الجنوب والتقى األمين العام التنفيذي لألسكوا

  
  ٢٠١٨كانون األول  ١٨الثالثاء 

  
 Major General Stefano الدولية لليونيفل القواتقائد  جبران باسيلى وزير الخارجية والمغتربين التق

Del Col  وضع االنفاق على الحدود الجنوبية ومجريات التحقيق حولها تفاصيلوجرى البحث في.  
  

ت التعاون السيما التنموية وعرض الوزير باسيل مع األمين العام التنفيذي لألسكوا باإلنابة منير تابت مجاال
  االقتصادية واالجتماعية.
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