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  مقدمة
  

شھد العالم والمنطقة في اآلونة األخيرة أحداثاً وتطو�رات ھامة بلغت من   
السرعة والتنو�ع حداً يجعل من الترقب والمتابعة عنصرين أساسيين في كل سياسة 

فأزمة الغذاء واألزمة المالية .  أو خطة أو برنامج في أي مجال من المجاالت
ھا عوامل مترابطة لن تقتصر آثارھا على بلد دون ر المناخ، كلواالقتصادية وتغي�

جال دون آخر، بل تطال مختلف آخر، أو منطقة دون أخرى، ولن تنحصر في م
اإلنجازات المحققة على نواحي العمل اإلنمائي وتتطلب تكثيف الجھود للحفاظ 
.  حتى اآلن، وتحقيق المزيد من اإلنجازات في المستقبل

  
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  وفي ظل ھذه المستجدات تواصل  

ة من موقعھا في قلب المنظمة الدولية، أداء مھمتھا المميزة، مستفيد )اإلسكوا(آسيا 
التي  البلدانوھي تعمل مع   .ومن البعد اإلقليمي الذي تستمد�ه من واقع وجودھا الفعال في المنطقة العربية

 . رئيسية التي تواجھھاالشواغل التحديات وال ومعالجة على تحديد أولوياتھا في ظل المستجدات الراھنة، تمثلھا
توثيق التعاون بين البلدان األعضاء، ودعم على  ،أكثر من أي وقت مضى ،لھا اليومتركز اللجنة في عمو

دفع عجلة التنمية ، وذلك سعياً إلى التكامل اإلقليمي، وتشجيع التفاعل بين ھذه المنطقة وسائر مناطق العالم
  .االجتماعيةقتصادية واال
  

، كما كانت في المنطقة القطاعية وتنسيقھا السياسات وقد وفرت اإلسكوا دائماً اإلطار المناسب لدراسة  
بين البلدان األعضاء، ولتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، ولتحديد  ملتقى للتحاور والتشاور

والقضايا التي تتناولھا اللجنة ھي على .  األولويات على ضوء المستجدات العالمية والخصوصيات اإلقليمية
التنمية في ظل النزاعات والتوتر السياسي، وآثار األزمة المالية واالقتصادية،  قدر من التنوع بحيث تشمل

وتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، وصياغة االستراتيجيات الوطنية لتطوير العمل اإلحصائي، وبناء 
   . مجتمع شامل للمعلومات، ودمج قضايا المرأة في المسار العام للسياسات والبرامج والمشاريع

  
، يتماشى مع األولويات للتنمية االقتصادية واالجتماعية دائماً على اعتماد نھج اللجنة حرصتو  

يتالءم مع ظروف ھذه المنطقة المعرضة باستمرار لتطورات جديدة وقضايا ناشئة، فحققت الدولية، و
وھذه البرامج تُعنى .  مجموعة من االنجازات في سبعة برامج فرعية تتوزع بينھا أنشطة اللجنة ومشاريعھا

بتخفيف أثر النزاعات على التنمية، والتنمية والتكامل االقتصادي، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
ة، واإلدارة المتكاملة وضع السياسات المرتكزة على األدلأجل التكامل اإلقليمي، واإلحصاءات من أجل 

وباإلضافة .  ياسات االجتماعية المتكاملة، وتمكين المرأةللموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، والس
إلى اإلنجازات الھامة التي حققتھا اللجنة في مختلف برامجھا الفرعية، كانت لھا أنشطة في مجال تسھيل النقل 
والتجارة، من خالل وضع اتفاقات النقل وتوضيح مفھوم النافذة الواحدة، وفي مناقشة قضايا تمويل التنمية 

وأطلقت .  فق آراء مونتيري، وفي تشجيع استخدام الطاقة المتجددة واإلدارة المتكاملة للموارد المائيةوتوا
اللجنة كذلك عدداً من المبادرات لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأنشأت الشبكة اإللكترونية 

.  لدان والمناطق التي تعاني من النزاعاتلآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، واضطلعت بمشاريع لمساعدة الب
وساعدت اللجنة البلدان األعضاء في وضع وإنتاج المؤشرات االحصائية الدقيقة والقابلة للمقارنة، وبذلت 

 اإلنمائيةة حول السياسات جھوداً لترسيخ مفھوم السياسة االجتماعية المتكاملة وذلك لوضع خطط شامل



واقترحت وسائل لحماية المرأة وصيانة حقوقھا السياسية واالقتصادية .  االجتماعية تضم مختلف القطاعات
  .  واالجتماعية في ظل الحروب والنزاعات

  
المستجدات العالمية  العمل على مختلف برامجھا، ومتابعة تواصل اإلسكواس، الفترة المقبلةوفي   

ك يتطلب مزيداً من التركيز على وترى أن ذل  .سة سبل مواجھتھا والتخفيف من آثارھا على المنطقةاودر
المكاسب الحفاظ على و ،القطاعات التي يمكن أن تكون دعامة القتصاد المنطقة ولرفاه شعوبھا في المستقبل

  .ائية التي حققتھا بعد عناء طويلاإلنم
  

ل العمو ،تحقيق األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً متابعةالدعم للمنطقة في  كما ستواصل تقديم  
والسعي إلى تطوير البنية التحتية  نتاج،قطاعات اإل وتنمية على تعزيز التجارة واالستثمار بين بلدان المنطقة،

وتنسيق االستراتيجيات والخطط المعنية بتطوير قطاع تكنولوجيا  نطقة،للنقل واالتصاالت على صعيد الم
.  ھذه المجاالتالمؤتمرات الدولية في فقاً آلخر التوصيات الصادرة عن ذلك والمعلومات واالتصاالت، و

مشروع السياسة االجتماعية المتكاملة التي تھدف إلى تحقيق التوازن بين  ىستتابع اللجنة أيضاً العمل علو
وفي معالجة ھذه المواضيع المتداخلة أساس يمكن االنطالق منه .  التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية

لمناسبة لتمكين المنطقة من مواجھة آثار أزمة الغذاء، والنفط، واألزمة المالية الختيار السياسة العامة ا
  .العالمية

  
المنطقة على صعيد  التي تواجھھاويقد�م ھذا التقرير السنوي صورة شاملة عن القضايا والتحديات   

وقد و�ضع محتوى  . على ھذا الصعيدالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعن اإلنجازات التي حققتھا اللجنة 
ھذا التقرير على قرص مدمج، بھدف نشر المعلومات عن عمل اللجنة وأنشطتھا على نطاق واسع بمختلف 

  . الوسائل المتاحة
  
  

  بدر عمر الدفع                    
  وكيل األمين العام لألمم المتحدة                    

  األمين التنفيذي لإلسكواو                    
  
  
  



  ة 

  

           

  

    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  حول اإلسكوا
  

ستقرار واالزدھار ھما في صلب ميثاق األمم المتحدة ومن الدعائم األساسية لبناء عالقات سليمة اال
وودية بين البلدان على أساس من المساواة، 
يضمن للشعوب الحق في تقرير المصير، 
ويحقق للجميع تكافؤ الفرص للوصول إلى 
مستوى معيشة أفضل والحصول على عمل 

ابت وتنمية الئق في ظل نمو اقتصادي ث
وتحقيقاً لألھداف االقتصادية .  اجتماعية شاملة

واالجتماعية المنصوص عليھا في ميثاق األمم 
المتحدة، أنشأت المنظمة خمس لجان إقليمية 
مھمتھا تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان 
.  داخل كل منطقة من المناطق التي تعمل فيھا

وروبا وھذه اللجان ھي اللجنة االقتصادية أل
، واللجنة االقتصادية واالجتماعية )١٩٤٧(

، واللجنة )١٩٤٧(آلسيا والمحيط الھادئ 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

، واللجنة االقتصادية )١٩٤٨(الكاريبي 
، واللجنة االقتصادية )١٩٥٨(ألفريقيا 

  ).١٩٧٣اإلسكوا، (واالجتماعية لغربي آسيا 
  
  
  
  
  
  

  األمم المتحدة سكوا فيدور اإل
  

اإلسكوا ھي جزء من األمانة العامة لألمم المتحدة وتعمل، كسائر اللجان اإلقليمية، تحت إشراف   
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي

  



  
  اإلسكواأھداف 

  
  .قةدعم الجھود الرامية إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنط •
.توطيد عالقات التعاون بين بلدان المنطقة •
تشجيع االتصال بين البلدان األعضاء وتبادل المعلومات حول التجارب الناجحة، والممارسات الجيدة  •

.والدروس المكتسبة
.تحقيق التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء •
ة إطالع العالم الخارجي على تعزيز االتصال بين منطقة غربي آسيا ومناطق أخرى من العالم، بغي •

.ظروف شعوب بلدان غربي آسيا وحاجاتھا
  

  اإلسكوامھمة 
  

لتقاء في مختلف القطاعات، ومنتدىً� لإل ھي إطار لوضع سياسات البلدان األعضاء وتنسيقھا اإلسكوا  
المكاتب و وتُنس�ق اللجنة أنشطتھا مع األقسام.  والتنسيق، ومركز للخبرات والمعرفة، ومرصد للمعلومات

األساسية في المقر الرئيسي لألمم المتحدة، والوكاالت المتخصصة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، ومنھا 
  .جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي



  
  فو اللجنةظمو

  الرئيسي ولجانھا الحكومية اإلسكواجھاز 
  

كل سنتين، وھي الجھاز الرئيسي المسؤول عن وضع السياسة العامة  عقد الدورة الوزارية مرةتُ  
وتضم اإلسكوا سبع لجان حكومية فرعية متخصصة، تعقد كل منھا دورة كل سنتين، باستثناء لجنة .  للجنة

  :وھذه اللجان ھي التالية . النقل التي تعقد دورة كل سنة
  
  ).١٩٩٢أنشئت في عام ( لجنة اإلحصاء •

).١٩٩٤أنشئت في عام (الجتماعية لجنة التنمية ا •

).١٩٩٥أنشئت في عام (لجنة الطاقة  •

).١٩٩٥أنشئت في عام (لجنة الموارد المائية  •

).١٩٩٧أنشئت في عام (لجنة النقل  •

أنشئت في عام ( االقتصادية وتمويل التنميةالتجارة الخارجية والعولمة  بتحرير المعنية اللجنة الفنية •
١٩٩٧.(

).٢٠٠٣ئت في عام أنش(لجنة المرأة  •
  
  
  
  
  



  
  سكوا الماليةموارد اإل

  
موارد  بميزانية ھي جزء منسكوا اإلتعمل   

، كما تحظى بمساھمات مالية األمم المتحدة المالية
وتبرعات من خارج الميزانية العادية، تستخدمھا في 
.  تمويل مشاريع إضافية لخدمة البلدان األعضاء

ماني ويخضع وتودع ھذه المساھمات في صندوق ائت
وتعمل اإلسكوا بالتعاون .  استعمالھا إلجراءات محددة

مع الحكومات ورجال األعمال وشركات القطاع 
الخاص للحصول على مساھمات إضافية تمكّنھا من 

. أداء دور أكثر فعالية في خدمة بلدان المنطقة

  

  معلومات سريعة
  

  ١٩٧٣: تاريخ التأسيس

  بيروت، لبنان: المقر

  ١٤: عضاءعدد الدول األ

  دوالر أمريكي ٦٨ ١٦٨ ٥٠٠: الميزانية

بدر : األمين التنفيذي/وكيل األمين العام
  الدفععمر

  ٢٦١: موظفو اللجنة

  )٢٠٠٨( ١٩٣: االجتماعات

  )٢٠٠٨( ١٤٩: المطبوعات

نكليزية والفرنسيةربية واإلالع: ات الرسميةاللغ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزء األول
  
  

في منطقة اإلسكوافرص وتحديات 





   النمواالستثمار في : مة الماليةاألز
  منى فتاح

  
عندما بدأت تنحسر طفرة السوق العقارية  ٢٠٠٦بدأت العالمات األولى لألزمة المالية تظھر في عام   

ولم تطل آثار األزمة في بدايتھا البلدان األعضاء في اإلسكوا بالحدة التي  . في الواليات المتحدة األمريكية
يكتنفھا الكثير من  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ أن توقعات النمو في منطقة اإلسكوا لعامي إال . مناطق أخرى أصابت

فقد كان للتراجع الحاد في أسعار النفط الخام واألسھم والعقارات أثر بالغ على بلدان مجلس   .عدم اليقين
ف يخفومن المتوقع أن  . التعاون الخليجي، ال سيما الكويت وإمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة

االحتياطي بالعمالت األجنبية الذي تراكم على مدى السنوات القليلة الماضية من آثار األزمة على الميزان 
على مستوى ميزان المدفوعات في عام  تدھور كبيرالخارجي لھذه البلدان، مما يساعد في تجنّب حصول 

  .ر بواقع األزمة الحاليةويبقى من المؤكد أن توقعات النمو في البلدان األعضاء ستتأث  .٢٠٠٩
  

أھمية توطيد التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة، وترسيخ  سوى مؤشر جديد على وليس ھذا الواقع  
 . أسس الحكم السليم في التخفيف من آثار أي أزمة مالية قد يشھدھا اقتصاد المنطقة والعالم في المستقبل

ار السياسات المناسبة ألوضاعھا يتتيح للبلدان النامية اخت من تھيئة بيئة مؤاتية في المنطقة ال بدولذلك، 
وتمكنھا من الحصول على الموارد التكنولوجية والمعرفية والفكرية التي من شأنھا أن تعزز عمليتي النمو 

  . والتنمية
  

عني وفي ظل ھذه األزمة التي يشھدھا اقتصاد العالم، ع�قد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الم  
).  ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٢ - نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩الدوحة، (توافق آراء مونتيري  تنفيذباستعراض 

وتولت اإلسكوا في ھذا  . مواجھة التحديات في مجال تمويل التنمية وكان الھدف منه بحث السبل اآليلة إلى
وشدد المجتمعون في الوثيقة الختامية  . م المتحدةاإلطار دور التنسيق بين اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألم

، على األضرار التي قد تلحق بالبلدان النامية جراء (*)للمؤتمر، المتضمنة إعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية
األزمة المالية واالقتصادية الراھنة، فتضعف قدرتھا على تعبئة الموارد الالزمة لتحقيق التنمية، وعلى تأمين 

وأعادوا التأكيد كذلك  . ل الكافي لتحقيق األھداف اإلنمائيةالتموي
على التزامھم بتحرير التجارة، لما لھذا القطاع من فعالية في 
دفع عجلة النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية 

وحث المشاركون المجتمع الدولي على تكثيف جھوده .  للجميع
ن خالل تطوير للحؤول دون وقوع أزمة مديونية، وذلك م

اآلليات المالية العالمية للوقاية من األزمات ومعالجتھا بالتعاون 
  .مع القطاع الخاص، وإيجاد الحلول الشفافة والمقبولة من الجميع

  
ة في منطقة اإلسكوا وفي ھذا السياق، تبدو الحاجة ملح�  

إلى زيادة االستثمار في القطاعات المرتفعة األرباح والقليلة 
ومن القطاعات  . وذلك للتمكن من االستفادة من الفرص لمواجھة تحديات األزمة المالية الراھنةالمخاطر، 

التي يمكن االستثمار فيھا قطاعات النقل والخدمات، وتجارة السلع، وال سيما المنتجات الغذائية والزراعية 
  .والصناعات األخرى المرتبطة بھا

تشرين  ٢٩توافق آراء مونتيري، الدوحة، تنفيذ ني باستعراض األمم المتحدة، مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المع  (*)
  .A/CONF/212/L1/Rev.1 ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٢ -نوفمبر /الثاني



فالنقل يمكن أن يكون وسيلة من .  صادية وجھتين مختلفتينوالواقع أن لدور النقل في التنمية االقت  
ولجني جميع الفوائد التي يعود بھا  . وسائل التجارة، كما يمكن أن يكون وجھاً من أوجه تجارة الخدمات

قطاع النقل على االقتصاد، من الضروري تحسين البنى التحتية الخاصة بھذا القطاع، وتطوير أنظمة النقل 
ومن  . ئط، مما يساھم في تعزيز االستثمارات المنتجة، وال سيما في قطاعي الزراعة والصناعةالمتعدد الوسا

الضروري كذلك التعاون بين البلدان األعضاء بھدف ترسيخ مفھوم التخطيط المتكامل في مجال النقل، مما 
ومن الضروري أيضاً   .يؤدي إلى زيادة الفعالية، وتخفيض التكاليف، وتحسين القدرة التنافسية لھذا القطاع

اإلقليمي واعتماد دون تعزيز التعاون المتعدد األطراف بھدف تطوير نظام النقل المتكامل على المستوى 
  .ل التجارة والنقليسياسات تحدد مسار العمل المناسب لمعالجة قضايا تسھ

  
الدور الذي على زيادة الوعي ب ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وفي ھذا اإلطار، ركزت اإلسكوا جھودھا في عامي   

في تعزيز االقتصاد الوطني؛ وعلى تقديم المساعدة والدعم للبلدان األعضاء بھدف تعزيز والنقل يه التجارة تؤد
التكامل التجاري فيما بينھا وزيادة مشاركتھا في النظام التجاري المتعدد األطراف واالستفادة من أرباح 

ز قدرة البلدان األعضاء على وضع وتطبيق السياسات في كل بلد؛ وتعزي ينمو االقتصادالالتجارة في رفد 
والبرامج الھادفة إلى تحسين البنى التحتية لقطاع النقل في إطار نظام النقل المتكامل في المشرق العربي؛ 

 .موال عبر الحدود بين البلدان األعضاءلسلع والخدمات واألشخاص ورؤوس األوتسھيل حركة ا
  

، وعن دعم الدول على الصعيد الوطني واإلقليمي والدوليدورھا الھام أداء لن تتوقف اإلسكوا عن و  
األعضاء في وضع االستراتيجيات المناسبة، ومراجعة السياسات المتبعة، وتعزيز اإلجراءات واألدوات 

  .تصادية العالمية بفعالية أكبرواآلليات المعتمدة بھدف مواجھة األزمات المالية واالق



  ة المستدامة تغي�ر المناخ والتنمي
  جنا البابا

  
ندرة المياه، وتدھور جراء ، طقة اإلسكوا مجموعة من التحد�يات في مجال الموارد الطبيعيةتواجه من  
من أصالً  التي تعانيماكن األفي وتزداد ھذه األخطار حد�ة .  ي، وغير ذلك من أخطار التدھور البيئياألراض

والواقع أن   .بفعل آثار تغي�ر المناخ كما تتفاقم ھذه األخطار  .المشاكل البيئية وتشھد اكتظاظاً سكّانياً
مؤخّراً، تشير  )١(المناخر الحكومي الدولي المعني بتغي�التي أجراھا الفريق وال سيما تلك اإلسقاطات العلمي�ة 

المناطق  إلى أن� البلدان األعضاء في اإلسكوا ستكون من أشد المناطق تأثراً بتغي�ر المناخ مع أنھا من أقل
  .)٢(مساھمة في انبعاثات غاز الدفيئة

  
ومن اآلثار  . بالغة على المنطقة ةومن المتوقع أن يكون لتغي�ر المناخ آثار بيئي�ة واجتماعي�ة واقتصادي  

الجفاف الشديد، وتدھور األراضي، وندرة المياه في معظم البلدان األعضاء في  موجات البيئي�ة تكرار
أكثر األراضي  مساحات كبيرة منيؤد�ي ارتفاع مستوى مياه البحر إلى إغراق ن وي�حتمل أ . اإلسكوا

، وكذلك إلى ھجرة أعداد كبيرة من في العراق وفي دلتا النيل في مصرعلى شط العرب الزراعي�ة خصوبة 
ويتوقع أن تشھد  . )٣(في البحرين والكويت ومصر خاصةسكان المناطق الساحلية التي تغمرھا المياه، و

لمنطقة، التي ھي من أشد� المناطق قحالً في العالم، تراجعاً في كمية األمطار ا
بلدان حوض البحر المتوس�ط أم على بلدان المنبع التي تحتوي على سواء أكان 

وتؤدي آثار تغي�ر المناخ  . المياه العذبة المتجد�دة مخزونعلى أكبر كمية من 
ياه الجوفي�ة وتسر�ب مياه البحر تلو�ث خزانات الم(نوعي�ة المياه  رديإلى ت
تساقطات من حيث الغزارة والمد�ة متفاوت ال(تراجع كمية المياه  ، وإلى)إليھا
فقدان التنو�ع (لنظام اإليكولوجي ا وتقويض، )ل الموسميالتوزيع والتحوو

عالم، مزيداً ويتوقع أن تشھد المنطقة، شأنھا شأن سائر مناطق ال  ).، وتدھور األراضي، والتصح�رالبيولوجي
وھذه العوامل وغيرھا  . من الكوارث الطبيعي�ة كموجات الجفاف الطويلة، واألعاصير والفيضانات الشديدة

  .نتاج النفط والغاز في بلدان الخليجإلالساحلية مرافق التشكل خطراً على 
  

 السياحةقطاع لى ع أن يكون لتغي�ر المناخ أثر حاد على الزراعة وإنتاج النفط والغاز، وعمن المتوقو  
وبما أن� المنطقة ھي من المناطق المستوردة الصافية  . في األجزاء الساحلي�ة من المنطقة خاصةو الناشئ،

 الكوارث الطبيعي�ة بفعل وتفاقمالموارد المائي�ة، وتدھور األراضي الصالحة للزراعة،  لألغذية، سيكون لشح
.  ، مم�ا يؤد�ي إلى زيادة الواردات من المواد� الغذائي�ةإنتاجيتهو أثر يضر بإنتاج القطاع الزراعيتغي�ر المناخ 

االستقرار وارتفاع في األسعار يشھدھا قطاع األغذية، مم�ا يؤد�ي  ويحصل ھذا التحو�ل في ظل حالة من عدم
بل تضر� بالمجتمعات الفقيرة والضعيفة، وخاص�ةً في المناطق  ،إلى عواقب ال تقو�ض األمن الغذائي فحسب

يات كبيرة والبحر األحمر، تحد شواطئ الخليج وخصوصاً علىوقد يواجه قطاع السياحة،  . لريفي�ة والنائيةا
 ي نوعيتھاندرة المياه وترد معالجة مشاكلب تطلوت . نتيجة الرتفاع مستوى مياه البحر وتضاؤل كميات المياه

  .استثمارات ضخمة

)١(  Pachauri, R.K. and Reisinger, A. (eds.). 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report, Geneva: Intergovernmental 
Panel on Climate Change.                                                                                                                                                                              

  .)E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4(اإلسكوا، دور قطاع الطاقة في مواجھة اآلثار المحتملة لتغي�ر المناخ،   )٢(

 ،في منطقة اإلسكوا اآلثار المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية وتدابير التكيف اإلسكوا، )٣(
)E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/3(.  

   من أجل عالم أخضر



، منھا الھجرة الداخلي�ة ضارةة اجتماعينتائج ي إلى تؤدة في أن اآلثار البيئي�ة واالقتصاديوال شك   
والخارجي�ة بسبب الجفاف وارتفاع مستوى مياه البحر؛ وتزايد البطالة والفقر؛ وتفاقم المخاطر الصحي�ة؛ وتأج�ج 

ھذه الظاھرة ستعوق مسيرة تحقيق األھداف اإلنمائية و.  الصراعات اإلقليمي�ة على الموارد المائي�ة الشحيحة
  . ٢٠١٥بل ستضع الكثير من العوائق أمام المضي في تحقيق ھذه األھداف بعد عام في الوقت المحدد،  فيةلألل
  

األعضاء في مجاالت  اإلسكوا تقديم المساعدة الفنية إلى الدول واصلت ظل تفاقم ھذا الخطر،وفي   
في ھذا المجال على نشطتھا وتركز أ.  تغي�ر المناخ منھا إعداد خطط العمل وصياغة التدابير لمواجھة آثار

قة بالتنمية المستدامة وتنفيذھا، في ضوء الواليات جي�ات والسياسات والبرامج المتعلتسھيل صياغة االستراتي
 . للتنفيذ واألھداف اإلنمائية لأللفي�ة )٥(ة جوھانسبرغوخط )٤(٢٠٠٥لعام  ة العالميالقمالصادرة عن مؤتمر 

اط المستدامة إلنتاج المياه والطاقة واستھالكھا، واإلدارة المتكاملة للموارد ومن مجاالت العمل الرئيسية األنم
  .المائي�ة، وتطوير شبكات الطاقة والطاقة المتجد�دة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنمية قطاعات اإلنتاج

  
المنطقة اعتمدت الدول األعضاء في اإلسكوا قراراً بشأن التصد�ي لقضايا تغي�ر المناخ في وقد   

ويتضمن القرار   .)٦(٢٠٠٨مايو /العربية، وذلك خالل الدورة الوزاري�ة الخامسة والعشرين للجنة في أيار
ر المناخ على مقو�مات التنمية االقتصادية طلباً إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تعد� تقييماً عن أثر تغي�

وأن تتخذ التدابير الالزمة لرفع مستوى الوعي بسبل واالجتماعية، مع التركيز على موارد المياه العذبة؛ 
التكي�ف مع تغي�ر المناخ والتخفيف من آثاره؛ وأن تضع خطة عمل إطارية عربية لتغي�ر المناخ بالتعاون مع 
جامعة الدول العربي�ة والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظّمات معنية 

 ر المناختغي� حولاإلعالن الوزاري العربي الدول األعضاء في ھذا القرار على أھمية  أكدت وقد . أخرى
كانون باإلجماع في دورته التاسعة عشرة في  عن شؤون البيئة ينوزراء العرب المسؤولالمجلس الذي أقر�ه 

  .)٧(٢٠٠٧ ديسمبر/األول
  

اء القدرات في البلدان األعضاء من أجل وعمالً بھذا القرار، تبذل اإلسكوا مزيداً من الجھود لبن  
ر المناخ والتخفيف من ف مع تغي�وتسعى إلى توضيح التدابير الالزمة للتكي� . التصدي لقضايا تغي�ر المناخ

تغي�ر معالجة آثار  اللجنة على ھذا الصعيدركز عليھا تومن المجاالت التي   .آثاره، ودعم تطبيق ھذه التدابير
تخفيض لدة وسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتجدياه وتحديد تدابير التكي�ف الممكنة؛ وتالم المناخ على قطاع
  .ل؛ وتعزيز كفاءة استخدام الطاقةانبعاثات وسائل النق

  .A/RES/60/1قرار الجمعية العامة   )٤(

)٥(  anImpl.pdfhttp://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_Pl.  

، )٢٥-د( ٢٨١، القرار ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩- ٢٦اإلسكوا، تقرير الدورة الخامسة والعشرين، صنعاء،  )٦(
(E/ESCWA/25/10/Rev.1) ٧، ص.  

اإلعالن الوزاري "المسؤولين عن شؤون البيئة،  األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب/األمانة العامة لجامعة الدول العربية  )٧(
  .٢٠٠٧، "ي حول التغير المناخيالعرب



  المتكاملةالسياسة االجتماعية نھج 
  ندين ضو وتانيا فاعور وميساء يوسف

  
ية االجتماعية، وال سيما جراء تحديات كبيرة في مجال التنم ٢٠٠٨واجھت بلدان اإلسكوا في عام   

االقتصادية العالمية التي كانت مالمحھا قد بدأت تظھر، والتي تفاقمت وواألزمة المالية  . الفقر وعدم المساواة
 . من جر�اء االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، أحدثت آثاراً ھز�ت االقتصاد في العديد من بلدان المنطقة

تھد�د بتقويض المكاسب التي حققتھا المنطقة على صعيد التنمية االجتماعية بصعوبة بالغة، وباتت ھذه األزمة 
وأما النمو االقتصادي، الذي كان ي�عو�ل  . فيما ال يزال عدد من البلدان يعاني من فوارق اجتماعية واضحة

معالجة المشاكل االجتماعية لفوائد االجتماعية، فلم ي�ثمر في لعليه بصفته المحرك الرئيسي للتغيير ومصدراً 
فالخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، تفتقر في الكثير من الحاالت إلى  . الملحة

ونتيجة لذلك، يواجه عدد من .  التوازن في التوزيع، والكفاءة في التغطية، بحيث تشمل جميع شرائح المجتمع
وكثيراً ما تُعتبر البرامج االجتماعية ملحقاً  . ق األھداف اإلنمائية لأللفيةالبلدان اليوم صعوبات كبيرة في تحقي

وھذا النھج ال ي�سھم في ترشيد الموارد البشرية  . فرديةذھا ھيئات يالعامة السائدة، وتتولّى تنف ةبالسياس
  . والمالية، ومعالجة أزمات الفقر والبطالة، والحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية

  
وتوفّر اإلسكوا، في إطار سلسلة وثائقھا المتصلة بالسياسة االجتماعية، أساساً للتفكير الريادي   

ويقد�م  . والخالّق في دمج قضايا اإلنصاف االجتماعي وحقوق اإلنسان في جميع مجاالت السياسات العامة
تقرير اإلسكوا الثاني حول السياسة االجتماعية المتكاملة، من 

مالئماً لوضع المنطقة  معيارياً إطاراً )١(الممارسة المفھوم إلى
وھذا اإلطار ھو إطار ثالثي  . والفترة الزمنية التي تمر بھا

اإلنصاف االجتماعي في صلب  يقضي بدمج قضايا العناصر،
كل سياسة من السياسات االقتصادية أو العامة التي تعتمدھا 

يم خدمات الحكومة؛  وبتنسيق عملية التنفيذ على أساس تصم
اجتماعية تتسم بالمساواة والجودة وإدارتھا وتقديمھا للجميع 
على النحو األفضل؛ وبتحقيق توافق في اآلراء يضم� الشركاء 
االجتماعيين ومختلف الفئات في حوار مستمر حول السياسات 
 . العامة والتفاوض في األولويات االجتماعية وإعادة ترتيبھا

ال يعتبر الشأن نھج متكامل تعتمده بلدان المنطقة إزاء السياسة االجتماعية، ھذا اإلطار ھو في واألساس 
  .اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ضرورةخيرياً، بل  االجتماعي عمالً

  
وغياب البيئة المؤاتية واآلليات المؤسسية الضرورية لتنظيم األنشطة في سياق السياسة االجتماعية   

فقضايا اإلنصاف واالحتواء واإلقصاء  . من التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ورصدھا وتقييم أثرھا ھو
والعدالة االجتماعية ال تخضع لمناقشات فعلية، لعدم توفّر الدعم المؤسسي الالزم لتھيئة مجال عام مؤات� 

و في وسائل فما يجري من ھذه المناقشات، ھ.  لطرح ھذه القضايا، واقتراح األفكار بشأنھا ومناقشتھا
اإلعالم، أو في األوساط األكاديمية، أو في إطار الثقافة المعارضة للمنظمات غير الحكومية وغيرھا من 

ستوى يضمن مغير أن� المطلوب ھو توفر آليات مؤسسية إلجراء ھذه المناقشات على  . الحركات االجتماعية
  . األخذ بنتائجھا في عملية صنع السياسات ورصدھا

)١(  E/ESCWA/SDD/2008/3.  

يجب أن يعتمد واضعو السياسات في 
المنطقة رؤية جديدة لسياسة اجتماعية 
تكون أكثر شموال وتماشيا مع 

ادية في المنطقة المستجدات االقتص
  .والعالم
سابق، مالية وزير جھاد أزعور  عن
لبنانفي 



ھذا التحدي، ينبغي أن تنظر البلدان  ولمواجھة  
األعضاء في اتخاذ عدد من المبادرات في األجل 

ومن ھذه المبادرات تحسين مستوى الرصد  . الطويل
واإلبالغ من خالل التدقيق في األداء االجتماعي، 
وعقد جلسات االستماع العلنية، وإجراء استقصاءات 

ائل الرأي، وضمان االستقاللية لمراكز البحث ووس
والتشديد على المساءلة، عن طريق إصدار  . اإلعالم

قوانين تُعنى بالحق في االطّالع على وجھة تخصيص 
الموارد وتوزيعھا، ودعم مراكز االمتياز المعنية 
بالبحوث، ورفع مستوى الخطاب العام، وإيجاد اآلليات 
واألطر المؤسسية التي تجمع أصحاب المصلحة 

  . ج االجتماعية ورصدھاللمشاركة في تحديد النتائ
  

وفي سياق العمل مع البلدان األعضاء لتنفيذ استراتيجيات وسيطة لدعم نھج السياسة االجتماعية   
والمجالس االقتصادية  )٢(المتكاملة، أصدرت اإلسكوا عددا من المواد اإلعالمية حول المراصد االجتماعية

ت المعنية بالسياسات االجتماعية في أنحاء العالم، وتتناول ھذه المواد تجارب المؤسسا . )٣(واالجتماعية
  . وتطرح مسائل رئيسية للنظر فيھا في بلدان المنطقة

  
غير أن الفوارق القائمة بين بلدان اإلسكوا من حيث الھياكل االقتصادية والمالمح الديمغرافية والنظم   

ميم أنشطة السياسة االجتماعية وتنفيذھا السياسية والقدرات المؤسسية تتطلب اعتماد استراتيجيات متنوعة لتص
الحلول وفقاً الحتياجات كل بلد،  وتعمل اإلسكوا مع البلدان األعضاء بھدف تصميم . وفقاً لخصائص كل بلد

وقد دعمت اإلسكوا عقد مشاورات واسعة النطاق بشأن  . وما يواجھه من تحديات اجتماعية واقتصادية
واستغرقت ھذه المشاورات أكثر من سنة، .  لسودان ومصر وفلسطينالسياسة االجتماعية في البحرين وا

وھدفت إلى إجراء تقييم للتحديات االقتصادية واالجتماعية في البلد تشارك فيه جميع األطراف، والتوصل إلى 
  .   توافق في اآلراء حول الخيارات والحلول

  )٢(  E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.1. 

  )٣(  E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2.  
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الجمھورية العربية السورية

اإلمارات العربية المتحدة

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية
  إدلبي وزھر بو غانم منصور فرح ونبال

  
عد استخدام منطقة اإلسكوا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية محدوداً مقارنةً مع ي�  

والمنطقة تعاني من اتساع الفجوة الرقمية بين بلدانھا وتواجه تحديات كبيرة في بناء .  مناطق أخرى في العالم
للمعلومات شامل أن يساعد في تحسين نوعية حياة المواطنين، بما مجتمع  بناءومن شأن .  مجتمع المعلومات

  .في ذلك التعليم وجو العمل، وأن يسھم في دعم الجھود الھادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل اإلقليمي
  

الفجوة الرقمية على المستويين  وتبرز  
الداخلي والخارجي، أي بين بلدان منطقة اإلسكوا 

ن واألرياف في كل بلد، وبين منطقة وبين المد
ويظھر حجم .  اإلسكوا ومناطق أخرى من العالم

الفجوة الرقمية من الرسم البياني الذي يتضمن 
أرقاماً مقارنة عن استخدام اإلنترنت في عام 

٢٠٠٧  .  
  

مجتمع المعلومات ومواجھة  بناءب ويتطل  
التحديات المرتبطة بھذا القطاع تھيئة بيئة تمكينية 
مناسبة، وذلك عن طريق سن التشريعات الخاصة 

التي تشجيع استخدام الوسائل براني، ويالفضاء السب
 تتيحھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وتعزيز 
مبادرة المحتوى الرقمي العربي، وتنمية قطاع 

ريعات أن تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وتساھم في بناء ومن شأن ھذه التش.  المعلومات واالتصاالت
  .الثقة في الخدمات واألدوات اإللكترونية

  
  خطط العمل المقترحةتطبيق 

  
.  )١(المنطقة في بناء مجتمع المعلومات تطبيق خطط العمل المقترحة ھو من التحديات التي تواجھھا  

 في خطة عمل جنيفبمرحلتيه، أي  لعالمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر القمة ا وتشكل الوثيقتان المنبثقتان من
ولن تتمكن .  خطتي عمل التزم بھما المجتمع الدولي ،)٣(٢٠٠٥عام  في وجدول أعمال تونس )٢(٢٠٠٣عام 

بلدان المنطقة من الوفاء بالتزاماتھا ما لم تعمل على وضع وتطبيق خطط إقليمية تتماشى مع خطة العمل 
  .الحاجات الخاصة بالمنطقةالعالمية، وتلب�ي 

  

)١( http://www.itu.int/wsis/index.html.  

)٢(  http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|1160.  

)٣(  http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html.  



خطة العمل حول االستراتيجية و )٤(خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلوماتومن ھذه الخطط   
التعاون على صعيد  وھما ثمرة جھود . )٥(٢٠١٢-٢٠٠٧فترة لالعربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

مشروعاً إقليمياً  ٤٠وھي خطة تتضمن عشرة برامج و، ٢٠٠٥عدّ�ت الخطة األولى في عام وقد ُأ.  المنطقة
.  يتطلب تطبيقھا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، تتيح جمع الموارد واإلسراع في تحقيق األھداف

، فھي تحد�د محتوى األنشطة المقترحة في االستراتيجية ٢٠٠٨أما الخطة الثانية، التي و�ضعت في عام 
المعلومات واالتصاالت، وال يقتصر ھدفھا على تنمية قطاع المعلومات واالتصاالت، بل العربية لتكنولوجيا 

  .يتجاوزه إلى إنشاء سوق تنافسية تسمح ببناء مجتمع للمعلومات شامل وقادر على تقديم خدمات عالية الجودة
  

  وضع سياسات مرتكزة على األدلة
  

رئيسية لمجتمع مؤشرات ال، تعتمد على الدلةوضع سياسات مرتكزة على األ تحدياً في تواجه المنطقة  
بھدف صياغة السياسات واالستراتيجيات المناسبة وتعزيز  مجتمع المعلومات مالمح وتوضح المعلومات

ويشكل اعتماد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية المتفق عليھا دولياً تحدياً آخر .  التنمية
إنھا بحاجة إلى تعزيز قدرة بلدانھا على قياس التقدم المحرز في مجال بناء مجتمع تواجھه المنطقة، ال سيما و

وتبرز الحاجة كذلك إلى بذل جھود مركزة لتنسيق الطرائق المعتمدة لجمع البيانات اإلحصائية .  المعلومات
منطقة في مواجھة وفي حال نجحت بلدان ال.  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولتحليلھا وتحديثھا

ھذا التحدي باعتماد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجمع البيانات وتحليلھا، فستتمكن من وضع 
  .  سياسات واستراتيجيات وطنية تلب�ي احتياجاتھا وتحقق الفعالية المطلوبة في استخدام الموارد

  
  مجتمع المعلومات رصد التقدم نحو

  
خاصاً إلعداد التقارير حول مالمح مجتمع المعلومات على المستويين الوطني  تولي اإلسكوا اھتماماً  

وتساعد ھذه التقارير على .  لتقدم المحرز في بناء ھذا المجتمع في المنطقةاواإلقليمي بغية التمكن من تقييم 
القرار رصد واقع كل بلد في مجال تطوير مجتمع المعلومات، كما تشكل األساس الذي ينطلق منه صانعو 

أما تقييم التقدم الذي تحرزه .  لتحديد األولويات ووضع الخطط والمبادرات الھادفة إلى سد الفجوة الرقمية
المشاركة في إعداد المالمح اإلقليمية لمجتمع  فيجري من خالللمعلومات لالمنطقة نحو بناء مجتمع 

  .)٦(المعلومات في غربي آسيا التي تصدر كل سنتين
  

  في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحزمة العريضةبناء القدرات 
  

من الضروري بناء قدرات البلدان في مجال صياغة وتطبيق سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا   
فمن شأن ھذه السياسات واالستراتيجيات أن تكو�ن رؤية مشتركة وتضع األطر .  المعلومات واالتصاالت

  .بر استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتطبيقية المناسبة ع
  

  .pdf-04-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd.4خطة العمل اإلقليمية   )٤(

  ./http://www.aticm.org.eg/upload/Strategyعمل االستراتيجية الخطة   )٥(

   :متوفر على الموقع اإللكتروني، ٢٠٠٧آخر عدد صدر في عام   )٦(
e.pdf-15-07-edit/upload/ictdww.escwa.un.org/information/publications/w.  



ويشكل تحسين مستوى الحزمة العريضة تحدياً كبيراً للمنطقة في مجال تطوير الھياكل األساسية   
فمعظم البرامج المتوفرة على اإلنترنت تتطلب نقل كميات كبيرة من .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وسيعزز تحسين خدمات الحزمة العريضة فرص استفادة المنطقة من خدمات تكنولوجيا  . البيانات وعرضھا
  .والحكومة اإللكترونية ،المعلومات واالتصاالت، بما فيھا التعليم اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية

  
إن  وتواجه المنطقة كذلك مشكلة في تمويل المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إذ  

كما .  براني ذات األبعاد غير الملموسةيمؤسسات التمويل تبدي تردداً في المساھمة في مشاريع الفضاء الس
تحتاج المنطقة إلى دعم االستثمار والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تسھم في تحقيق 

  .جتمع مستدام للمعلوماتاألھداف اإلنمائية على المستويين الوطني واإلقليمي وبناء م
  

  المحتوى الرقمي العربي
  

، إال أن المحتوى الرقمي ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت بشكل ملحوظ في عامي   
فنسبة ھذا المحتوى .  العربي ال يزال محدوداً جداً مقارنة باللغات األخرى المستعملة في المواقع اإللكترونية

، بينما تبلغ نسبة الناطقين باللغة ٢٠٠٦فقاً لإلحصاءات الصادرة في أواخر عام في المائة و ٠.١٦ال تتعدى 
ولذلك يجب تكثيف الجھود في مجال تعزيز المحتوى الرقمي  . في المائة من مجموع سكان العالم ٥العربية 

أن يخلق  ومن شأن ذلك.  في ھذا المجال اللغة والثقافة العربيةموقع  العربي في المنطقة، من أجل تعزيز
  .فرص عمل جديدة ألصحاب المشاريع الشباب والمتخرجين الجدد في المنطقة

  
مؤتمر القمة العالمي لمجتمع  التحديات المذكورة آنفاً من خالل متابعة تطبيق نتائج وتعالج اإلسكوا  

ا جامعة الدول ، والعمل على تلبية احتياجات المنطقة وأولوياتھا بالتعاون مع منظمات إقليمية منھالمعلومات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقديم  إدارةوفي الفترة الماضية، واصلت اإلسكوا من خالل .  العربية

الدعم في مجال وضع وتطبيق السياسات والخطط الھادفة إلى تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
م مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقياس التقدم المحرز في بناء مجتمع المعلومات باستخدا

  .  وكذلك في مجال توفير الخدمات اإللكترونية لتنمية المجتمعات المحلية



  صنع السياسات المرتكزة على األدلة اإلحصاءات ألغراض
  جيوفاني سافيو وزينة سنووإعداد ندى جعفر 

  
 التنميةآنية لمؤشرات وموثوقة  بيانات في إنتاج كبيرة تحديات في اإلسكوا تواجه البلدان األعضاء  

وال شك في   .االجتماعية واالقتصاديةالمتفق عليھا دولياً، ونشرھا في تسلسل زمني عن مختلف القطاعات 
  .الكثير من العمل ال يزال الزماً ، ولكنكبيراًأن ھذه البلدان قد أحرزت تقدماً 

  
دمج الخطط المناسبة لجمع البيانات وبات في صع الوطنية في المنطقةوتواجه األجھزة اإلحصائية   

والبيانات الفوقية؛  منھجيات لجمع البيانات األساسية تطوير؛ والعامة اإلحصائية اإلحصائية في االستراتيجيات
وتعزيز آليات تقديم التقارير على الصعيدين الوطني  ؛تتماشى مع المعايير الدوليةلالتقديرات وتوخي الدقة في 

  .والدولي
  

ت أن تطبيق آليات لجمع البيانات ووضع التقارير تؤمن بيانات رسمية عالية الجودة، وتتوافق وقد ثب�  
مع البيانات المستقاة من المصادر الدولية، ھو مھمة ال تخلو من الصعوبة بالنسبة إلى الكثير من البلدان 

 اإلحصاء، إدارة، من خالل اإلسكوا أجرتهالبحث الذي ف.  األعضاء
مصادر ال عنالمنقولة البيانات  بينكبيرة وجود فوارق  نكشف ع

آليات أن دل على مما يدولية، تلك المستمد�ة من مصادر وطنية وال
في الفوارق تالحظ ف  .الوطنية لم تستوف� بعد المعايير الدولية اإلبالغ
وتُعزى ھذه   .بلد معينل ،هالعام نفسو نفسه، بيانات عن المؤشر فيھا في المائة من الحاالت التي تتوفر ٤٤

، بما في ذلك التعاريف، رمؤشبالبيانات الفوقية لكل  المتصلةواحد أو أكثر من العناصر  الفوارق إلى عنصر
أياً يكن السبب و . ، ومصادر البيانات وأساليب التقديروالفئات السكانية وطرق الحساب، والسكان المستھدفين
وموثوقيتھا لتطوير العمل  شاكل التي تعوق توفر البيانات وتناسقھاحل للمفي ذلك، يبقى من الضروري إيجاد 

  .اإلحصائي في البلدان األعضاء
  

التنسيق بين منتجي اإلحصاءات  ال بد� من تعزيز ،وموثوقيتھا البيانات اإلحصائية تحسين جودةلو  
 ة اإلحصائية الوطنيةولذلك، من الضروري توفير آليات فعالة تتيح لألجھز . الرسمية على الصعيد الوطني

المتعلقة  ومن الضروري أيضاً تعديل التشريعات ،في مختلف أنحاء المنطقة إلى السجالت اإلدارية الوصول
 تحديد آليات لمراقبة وتيسير سبل الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائيةبھدف اإلحصاءات ب

  .األساسية
  

من أن الجزء األكبر  معو  .اإلحصائية يم والتطبيقاتالمقارنة بين البيانات توحيد المفاھوتتطلب   
على الصعيد  يبقى الكثير منه الزماً على المستوى العالمي، المتعلق بتنسيق المفاھيم اإلحصائية يجري العمل

معلومات حول أفضل الممارسات، لاتبادل التنسيق تسريع عملية قد يكون من المجدي ألغراض و . اإلقليمي
في تنظيم  لبناء القدرات ومشاريع عمل ورشاتارية وخدمات استشعلى شكل  والعملي، لتقنيالدعم اتقديم و
  .وتوسيع نطاقھا وتحسين جودتھا إلحصاءات الرسميةا

(insert picture 1)

�في دقة القياس إدارة سليمة



في العمل مع البلدان األعضاء لتطوير العمل اإلحصائي بالمبادئ التي تنظم  تسترشد اإلسكواو  
من أجل  ، وذلكوتنفيذھا ھي تعمل بانتظام على رصد االلتزام بھذه المبادئو.  (*)ةاألنشطة اإلحصائية الدولي

رصد و ،تعزيز ودعم صياغة االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وتحسين األطر المؤسسية الوطنية
الجتماعي، يركز في المجال او  .األھداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك تحقيق األھداف اإلنمائيةالتقدم نحو 

في  االجتماعينوع المنظور اإلحصاء على تشجيع دمج  إدارةالدعم الذي تقد�مه اإلسكوا من خالل 
النوع مصنفة حسب نوع الجنس وإنتاج مؤشرات البيانات الجمع ، وذلك من خالل اإلحصاءات الوطنية

توفير األسس الصلبة التي ترتكز  ، وذلك بھدفعن الفئات الضعيفة من السكان الدقيقة بياناتوال االجتماعي،
  .الفئات شاملة تلب�ي احتياجات جميع استراتيجياتاعتماد و عليھا الحكومات في وضع سياسات ھادفة وفعالة

توفير وسيلة  وتسعى اإلسكوا من خالل عملھا مع البلدان األعضاء في مجال اإلحصاء إلى ھدفين، األول
التي  تسھيل عملية التخطيط والثاني ،الوطنية في تطوير أنشطتھا حصائيةالذي تحرزه األجھزة اإلالتقدم  لتقييم

  .العمل في المستقبل، وأنشطة بناء القدرات على الصعيدين الوطني واإلقليمي في إطارھا أسسسكوا تقترح اإل

(*)  These are relevance, independence and equal access; professional standards and ethics; accountability and 
transparency; prevention of misuse; sources of official statistics; confidentiality; legislation; national coordination; use of 

http://unstats.un.org/unsd/ available at: international standards; and international cooperation.  Further information is 
                                     .                                                                                                                            English.htm-methods/statorg/FP  



  النھوض بالمرأة 
  كندره نوبل

  
وساً نحو تحقيق المساواة بين أحرزت البلدان األعضاء في اإلسكوا في األعوام األخيرة تقدماً ملم  
وجاء ھذا التقدم نتيجة للوعي المتزايد بضرورة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحصول .  الجنسين

ففي مجالي الصحة والتعليم، حققت المنطقة .  على الرعاية الصحي�ة والتعليم والمشاركة في صنع القرار
 ١٩٩٥-١٩٩٠سنة في الفترة  ٦٦عمر المتوقع للمرأة من تطورات إيجابية ملحوظة حيث ارتفع متوسط ال

أطفال للمرأة الواحدة  ٤.٩٠؛ وتراجعت معدالت الخصوبة من )١(٢٠٠٥-٢٠٠٠سنة في الفترة  ٦٩.٣إلى 
؛ وانخفضت معدالت )٢(٢٠٠٥-٢٠٠٠أطفال للمرأة الواحدة في الفترة  ٣.٨٤إلى  ١٩٩٥-١٩٩٠في الفترة 

 ١٩٩٠والدة حية في الفترة من  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢٧٢ائة فبلغت في الم ٣٤وفيات األمھات بنسبة 
في  ٤٩.٦إلى  ١٩٩٠في المائة في عام  ٣٥؛ وارتفع معدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة من )٣(٢٠٠٠إلى 

 وارتفعت كذلك معدالت التحاق المرأة بجميع مراحل التعليم االبتدائي والثانوي.  )٤(٢٠٠٢المائة في عام 
، وازدادت حصة المرأة من المقاعد البرلمانية، في حين سجل عدد النساء في المناصب الوزارية )٥(والعالي

  .)٦(٢٠٠٢امرأة في عام  ١٩إلى  ١٩٩٠نساء في عام  ٨ارتفاعاً ملحوظاً من 
  

ى بلدان اإلسكوا بعد جميع المؤشرات التي تقاس عل وبالرغم من ھذه التطورات اإليجابية، لم تستوف�  
فمعدالت إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، مثالً، ھي من أدنى المعدالت .  أساسھا المساواة بين المرأة والرجل

  .في العالم، وال تزال حصتھا من سوق العمل متدنية، وكذلك نسبة تمثيلھا في العمل السياسي
  

ة في بلدان اإلسكوا إلى وي�عزى انخفاض معدالت مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية والسياسي  
  ففي معظم الحاالت، تعمل المرأة في قطاعات منخفضة الدخل، مثل الزراعة والخدمات، .  عوامل ثقافية

والسبب في ذلك ھو انتشار المفاھيم .  وال تحصل على التعليم أو التدريب وتُستبع�د من سوق العمل
ونتيجة لھذا الوضع، تضطر المرأة .  تمع حيال المرأةاالجتماعية الشائعة واألحكام المسبقة الراسخة في المج

وقد فقدت أسر كثيرة في المنطقة معيلھا .  إلى االعتماد على الرجل في األسرة للحصول على الموارد المالية
بسبب االضطرابات السياسية والحروب، فباتت في ظروف صعبة تلقي على كاھل المرأة أعباء� إضافية في 

  .ضھا لمزيد من الفقرإعالة األسرة وتعر
  

.  وأبدت البلدان األعضاء في السنوات األخيرة إرادة سياسية وطيدة لتمكين المرأة ودعم النھوض بھا  
وقامت مجموعة من البلدان بتعديل التشريعات الوطنية بھدف تعزيز حقوق المرأة وأنشأت وزارات مختصة 

وھذه اآلليات أنشئت في .  بمتابعة قضايا المرأة بقضايا المساواة بين الجنسين ووضعت آليات أخرى تُعنى

، ٢٠٠٤تنقيح عام : يةارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، التوقعات السكانية العالمإد، األمم المتحدة )١(
    .٢٠٠٥صادر عام 

  .المرجع نفسه )٢(

  .٢٠٠٧ ،منظور شبابي: ٢٠٠٧األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية  ،المتحدة وجامعة الدول العربيةاألمم  )٣(

)٤( ESCWA. Developments in the Situation of Arab Women. Health, Education, Employment, Political Representation, 
CEDAW.  2007.                                                                                                                                                                                              

  .المرجع نفسه )٥(

  .المرجع نفسه )٦(



ويبقى من الضروري العمل على بناء قدرات ھذه اآلليات وتعزيز .  جميع البلدان األعضاء بدعم من اإلسكوا
.  معرفتھا بقضايا المرأة لتتمكن من أداء المھام الموكلة إليھا سعياً إلى التقدم نحو المساواة بين الجنسين

ذلك من خالل تعزيز الوعي بقضايا المرأة، وإقامة عالقات وثيقة بين ھذه اآلليات وسائر ويمكن تحقيق 
ويزداد دور ھذه اآلليات أھمية مع تحسين مستوى دمج قضايا المرأة في الخطط .  الجھات الحكومية المعنية

والبرامج الرامية إلى  اإلنمائية الوطنية، وتخصيص مزيد من الموارد من الميزانيات الوطنية لتنفيذ المشاريع
  .تعزيز حقوق المرأة

  
وتقدم اإلسكوا اليوم المساعدة للبلدان األعضاء في العمل على تعزيز قضايا المرأة وإدماجھا في   

السياسات والبرامج والمشاريع؛ وفي التخفيف من آثار االضطرابات والنزاعات في المنطقة؛ وفي تنفيذ جميع 
والمواد المدرجة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال  )٧(يھا منھاج عمل بيجينمجاالت االھتمام التي ينص عل

  .)٨(التمييز ضد المرأة
  

على  )١٠(، غير أن جميعھا أبدت تحفظات)٩(بلداً عضواً في اإلسكوا على ھذه االتفاقية ١١وقد صادق   
أة والرجل وعدم التمييز ضد حول الحق في المساواة بين المر ٢عدد من مواد االتفاقية، ال سيما المادة 

وال شك في أن ھذه التحفظات تمنع التنفيذ الفعلي لالتفاقية .  حول الزواج والحياة األسرية ١٦المرأة، والمادة 
  .في المنطقة

  
من لنھوض بالمرأة وتمكينھا ل ھو شرط أساسي ،الدوليةواالتفاقيات الصكوك إلى واالنضمام   

 اتولويإحدى أ للذلك، تتمثو . سليمةمجتمعات  وبناءالبشري�ة المستدامة تحقيق ھدف التنمية لمساھمة في ا
البلدان ويتطلب ذلك العمل مع  . نفيذ ھذه الصكوكت في جھودھا الرامية إلىالبلدان األعضاء في دعم اإلسكوا 

  .والتصديق على البروتوكول االختياريعلى االتفاقية ظات تحفعلى سحب الاألعضاء 
  

 ةجتماعيية االتنمتمس� بالآثار في المنطقة ة والحروب والنزاعات السياسي اتزمألوتترتب على ا  
ي�ة والشبكات االجتماعي�ة، األسر ھياكلال تفككالتشر�د، وف . النھوض بالمرأةة، وتقو�ض مسيرة قتصادياالو
ى تراكم المزيد كلھا آثار غير مباشرة للحروب والنزاعات تعاني منھا المرأة وتؤدي إلمعيل األسرة،  فقدانو

  .من األعباء عليھا
  

للمضي في المجتمع المدني نظمات ة وماآللي�ات الوطني اتتعزيز قدروفي ظل ھذه التحديات، ينبغي   
  .ةي الخطط والبرامج اإلنمائيف معالجة قضايا المرأة من خالل دمجھا

 /http://www.un.org/womenwatch :لكترونيالموقع اإل، انظر ومنھاج العملنص إعالن بيجين لالطالع على  )٧(

platform/daw/beijing/.  

 :لكترونيالموقع اإلانظر  ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةنص لالطالع على  )٨(
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.  

، واإلمارات العربية المتحدة، األردن: كال التمييز ضد المرأةصادقت البلدان التالية على اتفاقية القضاء على جميع أش  )٩(
    .، واليمنالمملكة العربية السعوديةوومصر، والكويت، ولبنان، وع�مان، العراق، و ،البحرين، والجمھورية العربية السوريةو
  .األمم المتحدةلدى  اًمراقبتھا صفبفلسطين على االتفاقية لم تصادق و

 /womenwatch/daw/http://www.un.org: ن التي أبدت تحفظات على االتفاقية على الموقع اإللكترونيقائمة البلدا  )١٠(
 cedaw/reservations.htm.  



  تحديات في منطقة معرضة لخطر النزاع والتوتر السياسي
  يتانيعيوسف ش

  
واھتمام اإلعالم والرأي .  ي منطقة اإلسكوا منذ أعوام طويلة من حاالت النزاع والتوتر السياسيتعان  

اعات األھلية واالحتالالت وعلى نزستراتيجية للحروب والينصب� على األبعاد السياسية واال العام كثيراً ما
تي تؤدي إلى ھذه األوضاع، واآلثار أما األسباب ال.  الخسائر اإلنسانية المباشرة التي تخلّفھا ھذه األوضاع

، فقلّما تحظى بما جميع أنحاء المنطقة التي تطال غير المباشرة واألضرار ،البعيدالتي تنتج منھا على المدى 
  .تستحقه من اھتمام

  
اعات األھلية، نزفالبلدان التي تعاني من ويالت الحروب والنزاعات، وترزح تحت االحتالالت وال  

.  ، وإلى مقو�مات الحكم السليم والتنميةوالثابتةر سياسي، تفتقر عادة إلى المؤسسات القوية وتشھد حاالت توت
األضرار غير  وتفاقمويؤدي تفاعل ھذه العناصر المترابطة والمتداخلة إلى استمرار دوامة النزاعات وتجددھا 

  . المباشرة الناجمة عنھا
  

  ھادوامة النزاعات المستمرة والنتائج المترتبة علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويظھر ھذا الشكل أن النزاعات القائمة على المستوى المحلي واآلثار غير المباشرة الناجمة عنھا ھي   
ولھذا الواقع أبعاد يجب .  عناصر مترابطة، ال تقتصر على بلد معين أو منطقة جغرافية دون األخرى

ذج األبحاث والسياسات والبرامج يجب أن تنطلق فنما.  معالجتھا في صلب العمل اإلنمائي وصنع السياسات
من الواقع المحلي واإلقليمي، ألن النزاع ينطوي على عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية مترابطة 

ولكل من ھذه اآلثار أبعاد .  ومعظم اآلثار الناجمة عن النزاعات ھي آثار مترابطة ومتداخلة.  ومتداخلة
وينبغي بالتالي .  جية وسياسية وإنسانية وإنمائية وثقافية ودينية وأيديولوجيةاجتماعية واقتصادية واستراتي

وأي .  دراسة ھذه اآلثار مجتمعة على أنھا نتائج مختلفة لسبب واحد، ومعالجتھا باعتماد نھج متعددة األبعاد
لجدوى المطلوبة لتأتي سياسات أو برامج للتنمية وبناء السالم ال تراعي ھذا الواقع لن تكون بالفعالية، وال با

ضعف مؤسسات 
الدولة

تراجع النمو

النزاع

 القصور في
الحكم السليم

الفقر •
البطالة •
الالجئون •

الھجرة غير الشرعية •
الالجئون •
ھجرة األدمغة •
ھروب رأس المال •
نمو اقتصادي سالب •

اآلثار غير 
المباشرة

ف الدينيرالتط •
اإلرھاب •
التوتر اإلثني والمذھبي •



ر البيئة تنشأ في ظروف النزاعات، امتداد فترات النزاعات وسرعة تغي� ومن العوائق التي.  بالنتائج المرجوة
التي تندلع فيھا، مما يؤدي إلى تقويض الخطط اإلنمائية وجھود بناء السالم مھما بلغت جودتھا تحت تأثير 

مبادئ األساسية التي ترتكز عليھا اإلسكوا في نھجھا لتصميم نماذج والجدير بالذكر أن ال.  الواقع الميداني
حيث أقرت البلدان األعضاء  ٢٠٠٥ نتائج مؤتمر القمة العالمي لعامالبحث أو برامج التنمية مستمد�ة من 

  .ومتآزرة، ال يدوم عنصر منھا دون اآلخرجميعھا بأن األمن والتنمية وحقوق اإلنسان ھي عناصر مترابطة
  

دو�امة النزاعات، تبرز الحاجة الملحة إلى تخفيف أثر تلك النزاعات وانعدام االستقرار على  ي ظلوف  
التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية في غربي آسيا، وإلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء على مواجھة 

ضايا، من خالل تحليل اآلثار اإلسكوا في معالجة ھذه الق وقد نشطت.  التحديات التي تفرضھا ھذه الظروف
التي تخلفھا النزاعات على المنطقة، وتقديم التوصيات بشأن السياسات، وتصميم البرامج والمشاريع اإلنمائية 
التي ھدفھا الرئيسي مساعدة البلدان األعضاء في تحقيق األھداف اإلنمائية، بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية 

ومن المواضيع التي تناولتھا اللجنة في ھذا .  وامل عدم االستقرار في المنطقةعلى الرغم من النزاعات وع
اإلطار أثر النزوح الناجم عن النزاعات على منطقة غربي آسيا، واألسباب المؤدية إلى التوترات اإلثنية 

ص كوسيلة والطائفية، والتحديات التي يفرضھا ھذا الواقع، باإلضافة إلى ضرورة زيادة مناعة القطاع الخا
  .النزاعات ظروففي لتحقيق التنمية 

  
تعاني من النزاعات خصوصاً، ھو وترسيخ مبادئ الحكم السليم في المنطقة عموماً، وفي البلدان التي   

واألنشطة التي تنظمھا اإلسكوا لبناء قدرات .  األساس الذي يجب االنطالق منه للخروج من دوامة النزاعات
في مواضيع التخطيط االستراتيجي، والالمركزية، وإدارة الموارد البشرية،  العاملين في القطاع العام

ية المجتمعات المحلية يمكن أن والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين الخدمات األساسية، وتنم
سليم ھو المزمن إلى مقومات الحكم ال وال شك في أن االفتقار.  ء السالمتكون مصدر دعمٍ لجھود التنمية وبنا

ولذلك .  في معظم الحاالت، إن لم يكن دائماً، عامل يؤدي إلى اندالع النزاعات وإلى تأجيجھا واستمرارھا
يمكن أن يكون لمعالجة ھذه المشكلة أثر إيجابي على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مما 

سيخ الحكم السليم لن تثمر ما لم تنشأ من البيئة ولكن جھود تر.  يسھم في تحسن الوضع في المنطقة بأسرھا
فكل بلد ھو األدرى بأولوياته وبكيفية معالجتھا، وھذه ھي حالة .  المحلية، وما لم تبن� على أسس مستدامة

  .البلدان التي تعاني من النزاعات، حيث تكثر التحديات اإلنسانية واإلنمائية
  

ليم في البلدان التي تعاني من النزاعات وسيلة ال غنى وترى اإلسكوا في تعزيز ممارسة الحكم الس  
عنھا لتمكين السكان المحليين من تخفيف آثار النزاعات على احتياجاتھم اإلنمائية، ولتحسين قدرتھا على 

النزاعات في الناشئة والقسم المعني بالقضايا وفي ھذا الصدد، نظم .  تحقيق االزدھار والتعايش السلمي
مشارك من  ٤ ٥٠٠أكثر من  استفاد منھامتنو�عة، و مواضيعمتعددة لبناء القدرات، تناولت اإلسكوا أنشطة 

  .العراق وفلسطين ولبنان واليمن



   ربية في السياق الدوليعاللغة ال
  عھد سبول

  
، عمالً بالقرار الذي اتّخذه المؤتمر العام� لمنظّمة )١(تسنة دولي�ة للغا ٢٠٠٨أعلنت الجمعي�ة العامة عام   

األمم المتّحدة من جديد على أھمي�ة اللغات  أكدتوبھذا اإلعالن  . )٢(األمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة
فاللغات ليست وسيلة للتبادل الثقافي فحسب، بل ھي أداة إنمائية ال تقّل أھمية .  ودورھا في المجتمع الدولي

 . ائل الدولي�ة وبناء السالم وتعزيز التكامل االجتماعيعن أي أداة إنمائية أخرى، لھا دور ھام في مناقشة المس
ففي اللغة تكمن قدرة أي بلد أو مجموعة من البلدان على حفظ التراث الماضي في الذاكرة الجماعية، وعلى 

  . نشرھا واستيعابھا وتطويرھاوالمساھمة في خلق مفاھيم جديدة 
  
  
  
  

لكن دورھا ال يقل أھمية ارات والثقافات اإلنسانية، وفي نشر الحض اًحيوي اًال شك� في أن للغات دور  
في معالجة األولوي�ات والمسائل اإلنمائية في الحاضر والمستقبل، بدءاً باإلحصاء وصوالً إلى أي شأن إنمائي 

لكن ھذا الدور ھو للغة التي تستمد� جذورھا من الماضي دون أن تكون رھينة له، وتتعايش مع  . يشغل العالم
وفي ظل كثرة التطو�رات في  . لحاضر من غير أن تقف عندھا طويالً، وتصنع ثقافة المستقبل وتواكبھاثقافة ا

مجاالت عمل األمم المتحدة، العلمية واالقتصادية واالجتماعية، كان ال بد� من التوقف عند مسائل تتعلق 
  .  بوسيلة التعبير عن ھذه التطو�رات، أي اللغة والترجمة والمصطلحات

  
مجموعة ، كانت مھمتھا التنمية االقتصادية واالجتماعية في ١٩٧٣إلسكوا منذ أنشئت في عام وا  

البلدان وقد أدركت اإلسكوا منذ البداية أھم�ية التوج�ه إلى   .، وجميعھا تنطق باللغة العربيةالبلدان التي تمثلھا
فيما تعقده من اجتماعات ومؤتمرات وفيما األم�، فاعتمدت اللغة العربي�ة لغة عمل ولغة رسمي�ة  األعضاء باللغة

في قلب المنطقة العربية، حيث يمكنھا أن  وقد استفادت في ذلك من موقعھا . تصدره من منشورات ووثائق
تكون على اتصال دائم بأصحاب الخبرات واالختصاصات العلمية الذين يستخدمون اللغة العربية في أبحاثھم 

إدارات للغة العربي�ة بالتعاون الوثيق مع اقت اللجنة مبادرة لتعزيز مكانة ومن ھذا الواقع أطل . ودراساتھم
  . الترجمة الموجودة في المقر� ومراكز العمل األخرى

  
رغبة ، و)٣(وھذه المبادرة جاءت استجابةً لمالحظات أبدتھا الدول األعضاء على خدمات اللغة العربي�ة  

اإلسكوا سلسلة من الخطوات العملي�ة، فأعدت دراسات عن  وقد نفذت.  في تعزيزھا وتحسينھا ھاأعربت عن
، وھي تجري )٤(الوسائل المقترحة لالرتقاء بخدمات اللغة العربية، ونظمت اجتماعاً لفريق من الخبراء

ذلك التوص�ل إلى توافق حول أھمي�ة تأمين الدعم اإلضافي نتيجة وكانت  . اتّصاالت دائمة مع الدول األعضاء
والھدف من ذلك ھو تعزيز استخدام ھذه  . ة، على مثال ما تقدمه مجموعات البلدان للغات أخرىللغة العربي�

  .٦١/٢٦٦قرار الجمعية العامة   )١(

تشرين  ٢١و ٣باريس، بين  منظّمة األمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة، سجالت مؤتمر جنيف، الجلسة الثالثة والثالثون، )٢(
  .٤١، القرار ٥، القرارات، الفصل ٢٠٠٥أكتوبر /لاألو

)٣( A/56/261 and A/49/32/Rev.1.  

)٤(  E/ESCWA/OES/2007/EGM.1/8.  

  للغة كلمتھا



اللغة في أنشطة األمم المتحدة، واالرتقاء باستخدامھا في المحافل الدولية، وتكريسھا أكثر فأكثر لغة للتبادل 
  . الثقافي وللتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
مايو /أيار ٢٩- ٢٦ صنعاء،(م، قر�رت اإلسكوا في دورتھا الخامسة والعشرين وانطالقاً من ھذا االلتزا  
عمالًً بھذا القرار، نظمت و . )٥(، مواصلة العمل على ھذه المبادرة وإيجاد اآللية المناسبة لتنفيذھا)٢٠٠٨

ارس األمانة التنفيذية سلسلة من األنشطة في مجال التدريب، وتنسيق المصطلحات والبحث واالتصال بمد
كما واصلت عرض المشروع على مجموعة من الجھات المعنية لتأمين .  الترجمة المعروفة في المنطقة

غير أن التنفيذ الكامل للمركز يتطلب  ،وقد أبدى عدد من الجھات اھتماماً ببعض عناصر المركز.  التمويل له
  .  تمويالً من خارج الميزانية وھذا ما يجري العمل عليه حالياً

  
األنشطة المقترح تنفيذھا في ھذا اإلطار تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات الترجمة والتحرير  ومن  

بين مقار العمل التي تستخدم اللغة العربي�ة؛ وتنسيق المصطلحات الفني�ة المستخدمة في وثائق األمم المتّحدة 
لمعلومات واالتّصاالت بھدف تسھيل وتطويرھا؛  وتأمين فرص تدريب للمترجمين؛ واالستفادة من تكنولوجيا ا

وھذه األنشطة ستفسح المجال إلجراء الحوار بين خبراء مختص�ين في .  في مجال المصطلحاتعملي�ة البحث 
مختلف المجاالت وخبراء مختص�ين في اللغة للتوص�ل إلى توافق بشأن المصطلحات وتحديث قاعدة بيانات 

  .ز البحوث المعني�ة بمسائل اللغات والمصطلحاتالمصطلحات في المنظّمة بالتعاون مع مراك
  

خطة المؤتمرات حيث أبدت التزامھا  بشأنلقد سبق للجمعي�ة العام�ة أن اتّخذت مجموعة من القرارات   
بمتابعة البحث عن الوسائل الالزمة لتحسين نوعي�ة الوثائق المترجمة التي تصدر باللغات الست الرسمي�ة 

واإلسكوا، بما لھا من موقع في قلب المنطقة العربية، وما لديھا من الخبرات   .ومراعاة خصوصيات كل لغة
في مختلف التخصصات االقتصادية واالجتماعية، وما أسند إليھا من مھام إنمائية في المنطقة، تستطيع أن 

  .يات الدوليةتؤدي دوراً ھاماً في توسيع نطاق استخدام اللغة العربي�ة في األمم المتّحدة وغيرھا من المنتد
  

 كلمتھا وللغة في ذلك . والھدف ھو دائماً التوصل إلى تعبير مشترك عن المفاھيم اإلنمائية الجديدة  
  .)٦("ھام� ھاوزن"و

  .)٢٥-د( ٢٨٨قرار اإلسكوا رقم   )٥(

  .في ھذه المناسبةام لألمم المتحدة عالمين األشعار السنة الدولي�ة للغات كما ورد في رسالة  )٦(



  تعزيز فعالية التعاون الفني
  مي زيادة صليبا

العامة، للبلدان األعضاء، من خالل تقديم الخدمات االستشارية على صعيد السياسة  الدعم ااإلسكوتقدم   
وأنشطة التعاون  . وتوفير الدعم الفني، وتنظيم أنشطة لبناء القدرات في مختلف مجاالت اختصاص اإلسكوا

م على المستويين وھي تُنظالفني، بما فيھا الخدمات االستشارية، ھي جزء يكمل البرنامج العادي للجنة، 
  .الوطني واإلقليمي

  
الفني على مجموعة من المستشارين اإلقليميين في مختلف وتعتمد اإلسكوا في تنفيذ أنشطة التعاون   

.  على طلبھا مجاالت االختصاص، يضعون معارفھم وخبراتھم المھنية في متناول البلدان األعضاء، بناء�
وتشمل الخدمات التي تقد�مھا اإلسكوا عن طريق ھؤالء المستشارين دعم البلدان األعضاء في جھودھا 

دابير والسياسات التي تساعد في تجاوز المشاكل التي يواجھھا كل بلد في قطاعات اإلنمائية؛ واقتراح الت
وتقد�م اإلسكوا، من خالل المستشارين اإلقليميين أيضاً، خدمات للبلدان  . معي�نة؛ وتنفيذ أنشطة بناء القدرات

تسھم اإلسكوا و.  اعدة في تحضير وصياغة مقترحات المشاريعمساألعضاء للتدريب في مجاالت معينة، وال
من خالل ھذه الخدمات في تزويد البلدان األعضاء بآخر المعلومات وأحدثھا في مجاالت اختصاص اللجنة، 
وذلك من خالل المحاضرات التي يلقيھا المستشارون اإلقليميون، وإعداد الدراسات؛ والمشاركة في 

  . االجتماعات المحلية والدولية
  

الفنية في اإلسكوا متواضعة نسبياً، يبقى مدلولھا كبيراً، إذ إن  مع أن الموارد المتاحة للمساعدة  
  .المساعدة تقد�مھا ھيئة حيادية، ومنظمة ال تبغي الربح، بناء� على طلب البلدان المعنية، من غير مقابل

  
ومن مصلحة البلدان األعضاء واألمانة التنفيذية لإلسكوا تحقيق الفائدة القصوى من ھذه المساعدة   

  .ة بھدف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقةالفني
  

وتتوقف فعالية برنامج التعاون الفني على جملة أمور منھا االتصال الدائم وتبادل المعلومات   
 . والمعارف بين البلدان األعضاء من جھة، وبين ھذه البلدان واألمانة التنفيذية لإلسكوا من جھة أخرى

علومات حول تقديم طلبات التعاون الفني، وتأمين المتابعة الالزمة لھذه الطلبات أھمية بالغة ولتسھيل تبادل الم
اإلسكوا تلبية احتياجات البلدان األعضاء وتوفير خدمات الدعم  يسھل علىبالنسبة إلى الجھات المعنية، وذلك 

  . بمزيد من الفعالية
  

ضم ) ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول ٣٠-٢٨رة القاھ(نظمت األمانة التنفيذية لإلسكوا اجتماعاً و  
وعلى .  الجھات التي عينتھا البلدان األعضاء لتكون مسؤولة عن التنسيق مع اإلسكوا في مجال التعاون الفني

أثر ھذا االجتماع، قرر المشاركون إنشاء شبكة المعلومات حول التعاون الفني، واتفقوا على أھدافھا، كما 
  .جيھية لتصميم الموقع اإللكتروني الخاص بھذه الشبكةاتفقوا على المبادئ التو

  
  
  
  
  



  أھداف شبكة التعاون الفني
  

عضاء واإلسكوا حول المسائل المتعلقة ببرنامج التصال والمتابعة بين البلدان األل ايتسھ •
التعاون الفني؛

تبادل المعلومات والتجارب ووضع آلية لتبادل وجھات النظر والمعلومات والخبرات؛  •
اجحة بھدف مساعدة صانعي القرار في المنطقة على تصميم استراتيجيات وطنية لتحقيق الن

واالستفادة من الدروس المكتسبة؛ لأللفيةاألھداف اإلنمائية 

التركيز على األنشطة التي تحقق نتائج ملموسة وتسھم في تحسين أداء برنامج التعاون  •
الفني؛

يق بين البلدان تعزيز التنسيق مع جھات التنس تلبية احتياجات البلدان األعضاء من خالل •
؛األعضاء واإلسكوا

  .تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين بلدان المنطقة •
  
  

ني رو، أطلق الموقع اإللكت٢٠٠٩فبراير /شباط ١٨-١٦في بيروت في الفترة وخالل اجتماع ع�قد
تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين األمانة والھدف من ھذا الموقع ھو تسھيل عمليات   .(*)بكةالخاص بالش

  .التنفيذية والبلدان األعضاء في مجال التعاون الفني
  

ظمت على ھامش االجتماع ورشة عمل حول التخطيط االستراتيجي للتنمية المستدامة شاركت فيھا نُو  
منظومة األمم المتحدة،  ملفباكتساب المعلومات عن كيفية ع.  الجھات المسؤولة عن التنسيق في ھذا المجال

ف إلى كيفية تقديم الطلبات الرسمية للحصول على الع على برامج اإلسكوا وأولوياتھا، والتعر�وباالط
شروط المرجعية الواضحة فيما يتعلق بھذه الخدمات، يمكن العمل مع جھات الوكيفية صياغة  ،المساعدة الفنية

  .تابعتھا، وتحسين مستوى تلبيتھام التنسيق على تحسين آلية تقديم الطلبات، وسرعة
  

ومع أن الشبكة ال تزال في مراحلھا األولى، فقد بدأ تأثيرھا يظھر في تحسين االتصال بين البلدان   
ومن المتوقع أن تسھم .  األعضاء واإلسكوا حول قضايا التعاون الفني وتبسيط عملية تقديم الطلبات ومتابعتھا

بين الجھات المسؤولة في البلدان، بھدف تنسيق طلبات المساعدة الفنية التي  الشبكة في إفساح المجال لالتصال
  .ترد من مختلف الوزارات والجھات الرسمية إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا

  
  
  
  
  
  
  
  

(*)  ttp://www.escwa.un.org/divisions/pptcd/TCNetwork/h.  



  العمل مع المملكة العربية السعودية في وضع اللمسات األخيرة
  على الخطة الخمسية التاسعة للتنمية

  
عربية السعودية مساعدة اإلسكوا في مراجعة الخطة الخمسية التاسعة للتنمية طلبت المملكة ال  

وبناء� على طلب المملكة، شكلت اإلسكوا في تشرين  . ، ووضع صيغتھا النھائية)٢٠١٥-٢٠١٠(
ارين في مجاالت التخطيط فريقاً متعدد التخصصات يتألف من ثمانية خبراء ومستش ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

بيئة، وسياسات االقتصاد الكلي، والموارد المائية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ، والاإلنمائي
فة من المؤلواستعرض الفريق مشروع الخطة   .جتماعيصناعية، وقضايا الشباب والنوع االوالتنمية ال

ضيع سبعة فصول وقد�م التعليقات عليھا، واقترح تعديالت على بعض النقاط لزيادة التركيز على موا
، وتعيين السلطة المسؤولة عن تنفيذھا، ووضع براء على أھمية تحديد أھداف الخطةوشدد الخ . معينة

  .مؤشرات لتقييم األداء

  



  السلطة الرابعة
  ميران أبي زكي

  
، موضع ١٩٧٣، منذ تأسيسھا في عام )اإلسكوا(كانت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   

وكما بات معلوماً، .  ام بصفتھا البعد اإلقليمي لألمم المتحدة في منطقة غرب آسيااھتمام من الرأي الع
اضطرت اإلسكوا إلى نقل مكاتبھا من مدينة إلى أخرى مرات عدة بسبب انعدام االستقرار في المنطقة، إلى 

بيت األمم  وقد اعتبر انتقال اإلسكوا إلى.  ١٩٩٧أن استقرت أخيراً في مقرھا الدائم في بيروت في عام 
المتحدة الكائن في منطقة وسط بيروت التي أعيد ترميمھا حديثاً دليل ثقة في مستقبل لبنان ومؤشراً إيجابياً 

إال أن الرأي العام لم يكو�ن في البداية صورة واضحة عن .  على التمسك بموقع اللجنة اإلقليمية وبدورھا
سع، يشمل مجاالت اقتصادية واجتماعية متنوعة، فنطاق عمل اإلسكوا وا.  اإلسكوا وعن مجاالت عملھا
.  المعلومات واالتصاالت، والمرأة، والنقل والتجارة وتمويل التنمية، واإلحصاء كالمياه والطاقة، وتكنولوجيا

وھذا التنو�ع جعل من مھمة إعطاء الرأي العام صورة صحيحة وشاملة ودقيقة عن دور اللجنة مھمة فيھا 
  .الكثير من الصعوبة

  
وغالباً ما تضطلع اللجنة ، واالستراتيجيات السياساتوضع ويركز عمل اإلسكوا بمعظمه على   

فاإلسكوا تسھم في  .أنشطة تحليلية ومعياريةب
وضع برامج لتنسيق سياسات الدول األعضاء، 
وتقد�م خدمات استشارية تصب� في إطار التكامل 
اإلقليمي، وتدعم البلدان األعضاء في تحقيق 

ف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً، بما فيھا األھدا
أما الجھات الرئيسية .  األھداف اإلنمائية لأللفية

المستفيدة من خدمات اإلسكوا فھي حكومات 
البلدان األعضاء، لكن أغلبية ھذه الخدمات ليست 
من األنشطة الميدانية اليومية التي تنفذ على مرأى 

االقتصادية فالقضايا .  من اإلعالم والرأي العام
واالجتماعية في منطقة اإلسكوا ال تحظى عادة 
باالھتمام الذي يحظى به الشأن السياسي الذي 

  . ز األكبر من التغطية اإلعالميةيستأثر بالحي�
  

ويتولى مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت التابع لدائرة األمم المتحدة لإلعالم مھمة التعامل مع   
ح ماھية عمل اإلسكوا للرأي العام، كما يساھم في تغطية عمل اللجنة ونشاط األمين وسائل اإلعالم لتوضي

لكن األحداث السياسية الكبرى جراء تدھور الوضع األمني في البالد .  التنفيذي الذي ھو على رأس اللجنة
ألمني على وقد فرض ھذا الواقع ا.  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧استحوذت على اھتمام وسائل اإلعالم اللبنانية في عامي 

األمم المتحدة اتخاذ تدابير أمنية احترازية وعقد اجتماعات وتنظيم أنشطة خارج المقر، مما أدى إلى تضييق 
وقد تزامنت ھذه التغيرات مع المرحلة االنتقالية التي كانت تمر بھا .  نطاق النشاط اإلعالمي للجنة في لبنان

أما على المستوى اإلقليمي، فقد أثمرت االجتماعات .  هاإلسكوا مع استالم األمين التنفيذي الجديد مھام
واألنشطة التي نُظّمت خارج المقر مزيداً من االھتمام بعمل اللجنة وتغطية إعالمية أوسع نطاقاً في البلدان 

  .المضيفة
  

صحف يومية أخافھا أكثر من مائة ألف  ثالث"
. ھكذا قال نابوليون بونبارت في اإلعالم".  (*)سيف

فاإلعالم ھو السلطة الرابعة، بعد السلطات التنفيذية 
ھو الوسيلة األقوى في .  والتشريعية والقضائية

العالم، إذ يؤثر على الرأي العام ويسھم في تكوين 
  .المعتقدات العامة

_______________  
  (*)Lloyd Bird, G. and Maton Mervin, F., The 

Newspaper and Society: A Book of Reading (Upper Saddle 
River: Prentice Hall, 1949), p. 254.                                            



والجدير بالذكر أن مركز األمم المتحدة لإلعالم استمر في اعتماد نھج للتوجه إلى الرأي العام، مع   
والعالمية بيانات صحافية  )١(وقد وزع على وسائل اإلعالم المحلية.  لتركيز على وسائل اإلعالم المحليةا

تتناول عمل اإلسكوا والمسائل التي تعنى بھا لتعريف الرأي العام بعمل اللجنة وتأمين تغطية إعالمية أوسع 
  .ألنشطتھا

  
فساھم في تطوير .  عبر شبكة اإلنترنت ف المركز جھوده لتحسين إمكانات إيصال المعلوماتوكثّ  

وأولى المركز أيضاً .  موقع اإلسكوا اإللكتروني بحيث يتمكن زائروه من الحصول على المعلومات بسھولة
وقد .  )٢(مزيداً من االھتمام الستعمال األدوات اإلعالمية المعروفة مثل النشرات اليومية والنشرات األسبوعية

ابية، إذ توسعت قاعدة مستخدمي البيانات اإلعالمية الصادرة عن المركز، وأصبح حقق ھذا العمل نتائج إيج
وھكذا يمكن .  شخص ومنظمة، يحصلون باستمرار على معلومات آنية تتعلق بأنشطة اإلسكوا ٢٨٠٠عددھم 

مركز وبذل ال.  القول إن مركز األمم المتحدة لإلعالم نجح في تأمين تغطية مستمرة ودائمة ألنشطة اإلسكوا
أيضاً جھوداً كبيرة إليصال المعلومات إلى الخبراء الشباب وطالب الجامعات، فنظم حلقات دراسية وندوات 
لتقديم معلومات عن العمل الذي تضطلع به اإلسكوا، والمكانة التي تشغلھا في منظومة األمم المتحدة، والدور 

ن مع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة في وضع كما ساھم في ھذا اإلطار، بالتعاو.  الذي تؤديه في المنطقة
نموذج لبرنامج عمل األمم المتحدة في المجال اإلعالمي في لبنان وفي توفير مزيد من المعلومات للرأي العام 

  .عن األمم المتحدة عموماً واإلسكوا خصوصاً
  

ومات بحيث تتالءم مع لقد عمل مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت على تطوير وسائل نقل المعل  
متطلبات العصر الحالي، فجدد الوسائل التي يعتمدھا بھدف تأمين تغطية شاملة ألنشطة اإلسكوا ومحاور 

فجاءت النتيجة مرضية، وحازت على استحسان الرأي العام، ال سيما الخبراء الشباب وطالب .  اھتمامھا
  .الجامعات الذين ھم أساس المستقبل

الصفحة المخصصة لتقارير والعمود الذي يدرج كل أسبوعين في الزاوية المخصصة لألمم المتحدة في صحيفة المستقبل؛  )١(
ة لمحطتي سي إن أن وبي بي سي األمم المتحدة في صحيفة البلد؛ والتقارير المقدمة عبر الصحف العربية مثل الحياة؛ والمواقع اإللكتروني

  .بالعربية

and  http://www.escwa.un.org/dailynewsarchive.aspلمزيد من المعلومات عن أرشيف النشرة األسبوعية،   )٢(
.http://www.escwa.un.org/information/weeklynews/ex1main.asp  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزء الثاني
  
  إنجازاتو مشاريع

  





  نتائج الدورة الخامسة والعشرين
  

  الدورة
  

يتيح للبلدان األعضاء إجراء مناقشات، والتوصل إلى اتفاقات حول  نتدى ھامالوزارية ھي م الدورة  
كما ھي فرصة لبحث سبل دعم التنمية االقتصادية  . القضايا والشواغل الناشئة في المنطقة والعالم

االجتماعية في المنطقة، واعتماد المعايير والتدابير الدولية، والتوصل إلى موقف موحد لتمثيل المنطقة في و
االجتماعات والمؤتمرات الدولية، وتوثيق التنسيق والتعاون بين البلدان األعضاء بھدف تحقيق مزيد من 

  .التكامل والتضامن في المنطقة
  

  مواضيع الدورة
  

ارية الخامسة والعشرون للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في صنعاء، في ع�قدت الدورة الوز  
  .٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩إلى  ٢٦الفترة من 

  
 ھوتمويل التنمية في منطقة اإلسكوا والثاني  ھوركزت المناقشات على موضوعين رئيسيين، األول   

التعاون القائم بين بلدان المنطقة بھدف اإلسراع في و لأللفيةتقييم التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية 
  .تحقيق ھذه األھداف

  
في موضوع تمويل التنمية، استعرض المشاركون التقدم الذي أحرزته البلدان العربية في تنفيذ   

اإلجراءات الستة التي نص عليھا توافق آراء مونتيري، والنتائج التي كان قد توصل إليھا االجتماع التشاوري 
الدولي المعني الجتماع المتابعة  الذي عقد تحضيراً) ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠-٢٩الدوحة، (إلقليمي ا

   . )٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٢ –نوفمبر /تشرين الثاني ٢٩الدوحة، ( راءباستعراض توافق اآل
ارد المالية المحلية تعبئة المو) ١: (أما اإلجراءات الستة الرئيسية التي نص عليھا توافق آراء مونتيري فھي

  التجارة الدولية كمحرك للتنمية؛ ) ٣(تعبئة الموارد المالية الدولية من أجل التنمية؛ ) ٢(من أجل التنمية؛ 
تعزيز اتساق وتماسك األنظمة  )٦(الدين الخارجي؛ ) ٥(زيادة التعاون الفني والمالي من أجل التنمية؛ ) ٤(

  .عماً للتنميةية الدولية دالنقدية والمالية والتجار
  

، تناول المشاركون التقدم لأللفيةوفي موضوع استعراض التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية   
دة لعام الذي يتوسط الفترة المحد، وھو ا٢٠٠٧الذي أحرزته بلدان المنطقة والتحديات التي واجھتھا في عام 

أحرزته المنطقة بوجه عام، ال تزال بعض البلدان ومع التقدم الذي  . لبلوغ األھداف اإلنمائية الثمانية
والمجموعات، وال سيما أقل البلدان نمواً وتلك التي تعاني من النزاعات، تواجه عقبات كبيرة تعرقل التقدم 

 )١(على الشباب ٢٠٠٧وركز تقرير األھداف اإلنمائية في المنطقة العربية لعام  . نحو تحقيق ھذه األھداف
ريحة الكبرى من السكان في العالم، كما تطرق إلى قضايا أخرى كالتعليم، والعمل، الذين يشكلون الش

عنى وتضمن إطاراً لسياسة تُ  .والمشاركة السياسية واالجتماعية والثقافية، واالستدامة البيئية، وصحة الشباب
  .بالشباب في المنطقة العربية

  

)١(  E/ESCWA/EAD/2007/3.  



  :التعاون بين ھيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة
  آلية التنسيق اإلقليمي

  
 األمم المتحدةلتبادل التجارب والخبرات بين وكاالت  منتدى تشكل اجتماعات آلية التنسيق اإلقليمي  
عمال التي رتقاء بنتائج األف توثيق التعاون فيما بينھا، واإل، بھدظمات العاملة في المنطقة العربيةوالمن

طقة، وإحراز تقدم نحو تحقيق مبدأ العمل كمنظمة واحدة، في المن تنفذھا مختلف أجھزة األمم المتحدة
  . ليس على مستوى كل بلد فحسب بل على مستوى المنطقة بأكملھا

  
سبتمبر /أيلول ١٤و ١٣وع�قد االجتماع الثاني عشر آللية التنسيق اإلقليمي في بيروت يومي   
فيه جامعة الدول العربية للمرة وشاركت .  برئاسة السيدة أشا روز ميجيرو، نائب األمين العام ٢٠٠٨
التنسيق بين األمم المتحدة والمنظمات العربية  تأكيداً جديداً على تعزيزواعتبرت ھذه المشاركة .  األولى

  .وتفعيل العمل المشترك بھدف خدمة سكان المنطقة على نحو أفضل
  

العالم مثل األزمة وركز االجتماع على القضايا العالمية الناشئة، والتحديات التي يواجھھا   
ر المناخ، وتأثير ھذه القضايا والتحديات على تحقيق األھداف اإلنمائية االقتصادية وأزمة الغذاء وتغي�

باألھداف اإلنمائية  واتفق المشاركون على تشكيل ثالثة فرق عمل تُعنى . في المنطقة العربية لأللفية
إقليمي  واقترح المشاركون إجراء مسح.  من الغذائير المناخ، وباألفي المنطقة العربية، وبتغي� لأللفية

في المنطقة العربية لعامي  امج التابعة ألجھزة األمم المتحدةولوية في البرلتحديد مجاالت العمل ذات األ
  .wa.un.org/rcg/index.asphttp://www.esc: للحصول على مزيد من المعلومات.  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  

  على ھامش الدورة
  

إطالق بوابة مجتمع نظمت اللجنة مجموعة من األنشطة على ھامش دورتھا الخامسة والعشرين، منھا   
في  لأللفيةتقرير األھداف اإلنمائية وإطالق مطبوعتين رئيسيتين ھما  ؛)٢(في منطقة اإلسكوا المعلومات

دليل معلومات حول : لأللفيةالنوع اإلجتماعي في األھداف اإلنمائية شبابي، و منظور: ٢٠٠٧المنطقة العربية 
  .)٣(لأللفيةالتقارير العربية عن األھداف اإلنمائية 

  
  النتائج

  
تصادي قوية اإلسكوا، وقد وافق على ذلك المجلس االمن أبرز نتائج الدورة قبول السودان في عض  

واعتمدت اللجنة الوزارية، على أثر المناقشات والمداوالت التي أجرتھا،  . )٤(جتماعي التابع لألمم المتحدةواال
مناخ، والتنمية في ظروف عدم االستقرار والنزاعات، والسياسة االجتماعية الر مجموعة قرارات بشأن تغي�

لدولية، جتماعي مع االلتزام بالمعايير اإلحصائية اية وإحصاءات النوع االالمتكاملة، وتعزيز القدرات اإلحصائ
وتعمل األمانة  . )٥(وتنفيذ توافق آراء مونتيري في منطقة غربي آسيا، ودعم جھود التنمية الشاملة في اليمن

  .التنفيذية لإلسكوا على متابعة تنفيذ ھذه القرارات بھدف تحقيق النتائج المرجوة منھا

)٢( http://isper.escwa.org.lb/ .  

)٣(  E/ESCWA/SCU/2007/Technical Paper.1.  

)٤(  ECOSOC, E/2008/15, Add.1, Section B.   

  .E/ESCWA/25/10الصادرة عنھا،  لمزيد من المعلومات حول الدورة الخامسة والعشرين والقرارات  )٥(



  إنجازات في التنمية االقتصادية في ظل العولمة
  

التنمية االقتصادية والعولمة إلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء على  دارةإسعت اإلسكوا من خالل   
وضع وتطبيق سياسات واستراتيجيات سليمة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، 

طة حول مجموعة من القضايا ذات ولھذه الغاية نظمت اإلسكوا سلسلة من األنش  .والتخفيف من حدة الفقر
ومن أھداف ھذه األنشطة دعم البلدان األعضاء في تشجيع االستثمار األجنبي .  ية االقتصادية للمنطقةھماأل

السياسات والبرامج التي  وضعالمباشر، وصياغة السياسات التجارية المالئمة وتنفيذھا، والمضي في عملية 
مل في المشرق العربي؛ ومساعدة من شأنھا تحسين تطوير البنية التحتية للنقل في إطار نظام النقل المتكا

قتصادية التي تسھم في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق عضاء على وضع وتطبيق السياسات االالبلدان األ
  . األھداف اإلنمائية لأللفية

  
  التحليل االقتصادي الكلي

  
 من المطبوعات الرئيسية التي ومسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا ھ  

وقد ع�رضت خالصة ھذه المطبوعة في الدورة الموضوعية  . )١(تصدرھا اإلسكوا في التحليل االقتصادي
واستناداً إلى ھذا المسح، قد�مت  . )٢(٢٠٠٨يوليو /للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي عقدت في تموز

الل الدورة الخامسة والعشرين عن الوضع االقتصادي في المنطقة خ ألمانة التنفيذية لإلسكوا تحليالً معمقاًا
وشمل التحليل األھداف اإلنمائية لأللفية استناداً إلى وثيقتين، األولى ) ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩-٢٦صنعاء، (

ھداف ية عن التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، والثانعزيز التعاون اإلقليمي لتحقيق األحول ت
  .قة العربيةاإلنمائية لأللفية في المنط

  
  التنمية تمويل

  
 ٢٠٠٧التنمية االقتصادية والعولمة في عامي  إدارةتركزت األنشطة التي نفذتھا اإلسكوا من خالل   

فنظمت  . على اإلجراءات الرئيسية الستة التي يتضمنھا توافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية ٢٠٠٨و
الدوحة (لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الدول األعضاء  معتحضير للاً يإقليمتشاورياً اللجنة اجتماعاً 

ومن  . )٣(وأعدت تقريراً عن التقدم الذي أحرزته المنطقة في تمويل التنمية  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠-٢٩
  . )٤(المباشر األجنبي االستثمارالمطبوعات التي أصدرتھا اللجنة في ھذا المجال تقرير عن 

  
 
 

)١( E/ESCWA/EDGD/2008/2.  

)٢( http://www.un.org/ecosoc/meetings.  

)٣( United Nations Regional Commissions. 2008. The Role of Regional Cooperation and Global Partnership in 

Financing for Development. New York and Geneva: United Nations.                                                                                                         

)٤( E/ESCWA/EDGD/2008/Technical Paper.1.  



 
 ابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري مؤتمر المت

  )٢٠٠٨نوفمبر /الدوحة، تشرين الثاني(
 

في مجال العولمة والتكامل وأصدرت اإلسكوا العدد السابع من االستعراض السنوي للتطورات   
وركز ھذا  . )٥(٢٠٠٨، اإلقليمي في الدول العربية

ألجنبي المباشر وعلى حركة العدد على االستثمار ا
نظمت اجتماع فريق والعمال في منطقة اإلسكوا، 

نوفمبر /تشرين الثاني ٢٠خبراء في بيروت في 
  .الستعراض ھذه المطبوعة  الھامة ٢٠٠٨

  
التنمية  إدارةوقد�مت اإلسكوا من خالل   

مجموعة من  ٢٠٠٨االقتصادية والعولمة في عام 
للبلدان األعضاء في الخدمات التدريبية واالستشارية 

مجموعة من المجاالت ذات االھتمام، كاالزدواج 
 ،وإحصاءات االستثمار األجنبي المباشر ،الضريبي

واآلثار االقتصادية التفاقات االستثمار الثنائية 
 . األطراف

 
  التجارة محرك للنمو

  
نظمت اإلسكوا في الفترة موضوع ھذا   
العربي  عمالالمنتدى الثالث لمجتمع األالتقرير 

 ٣-٢بيروت، (واتفاقات منظمة التجارة العالمية 
وكان الھدف من ھذا المنتدى   ).٢٠٠٨يوليو /تموز

تقديم الدعم للبلدان األعضاء في عقد االتفاقات 
والمتعددة  واإلقليميةالتجارية دون اإلقليمية 

ال األعمال األطراف وتنفيذھا، وإطالع مجتمع رج

)٥(  E/ESCWA/EDGD/2008/4.  

في إطار مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية 
عزيز التجارة المعني بالشراكة األقاليمية لت

للنمو من خالل إدارة المعرفة  رھا محركاًباعتبا
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نظمت 

 :اإلسكوا

  
ورشة عمل لبناء القدرات في مجال  •

تسھيل التجارة من خالل تطبيق مفھوم 
 ١٢-١١القاھرة، (النافذة الواحدة 

  )٢٠٠٧يوليو /تموز

نھا ھو استعراض االتجاھات الھدف م
  رات في مجال تسھيل التجارةتطووال

المنتدى األقاليمي حول تسھيل التجارة  •
-١٤عم�ان، (واتفاقات التجارة اإلقليمية 

 )٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ١٥

تسجيل التجارة على ركز على تنسيق 
الصعيدين اإلقليمي والدولي بھدف تعزيز 

  التجارة



منظمة التجارة العالمية مفاوضات ما يتعلق بالمفاوضات الجارية في إطار رات فيالعربي على آخر التطو
البلدان األعضاء على استعراض مسارات السياسة مع ت اللجنة العمل لواستكم.  وآثارھا على مجتمع األعمال

منظمة الخدمات، وعملية االنضمام إلى  ةالتجارية في بلدان اإلسكوا في تسھيل التجارة، وتدابير تحرير تجار
كما نظمت اجتماعاً للخبراء واصلت من خالله تقديم المشورة على صعيد السياسة العامة، .  التجارة العالمية

بيروت، (واالقتصادي  يوذلك بتقييم مسارات السياسة التجارية في منطقة اإلسكوا وآثارھا على األداء التجار
  ).  ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٨-١٧

  
ت اإلسكوا ي الفترة موضوع ھذا التقرير، أعدموضوع المساعدة من أجل التجارة ف ونظراً إلى أھمية  

بالتعاون مع أجھزة أخرى تابعة لألمم المتحدة الجزء الخاص بالمنطقة من التقرير السنوي المشترك الذي 
تجارة في ته اإلسكوا المساعدة من أجل الوكان موضوع الجزء الذي أعد.  ارةتصدره األمم المتحدة حول التج

  .وقدم إلى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في غانا . )٦(غربي آسيا
 

وركزت الخدمات االستشارية لإلسكوا في ھذه الفترة على تقديم المساعدة الفنية للجمھورية العربية   
لد على ھذا ھا ھذا البستعراض الجداول األولية التي أعدالسورية في مجال تحرير الخدمات، بما في ذلك ا

كما شملت ھذه الخدمات تقديم المشورة على صعيد السياسة العامة لليمن الذي ينوي االنضمام إلى .  الصعيد
منظمة التجارة العالمية، حيث ركزت اللجنة على توضيح إجراءات االنضمام، وترتيب القطاعات ذات 

  . األولوية، وتنمية الصادرات غير النفطية
 

  التحتية البنيةتطوير : النقل
  

ركزت أنشطة اإلسكوا في ھذا القطاع على متابعة تطبيق وتطوير عناصر نظام النقل المتكامل في   
ھذه اللجنة في وركزت .  النقل التابعة لإلسكوا لجنةدائم على جدول أعمال  الذي ھو بندالمشرق العربي، 
في قية النقل المتعدد الوسائط اتفااستعراض على  )٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٨-٢٦بيروت، (دورتھا التاسعة 
   .)٨(وعلى متابعة اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي )٧(البلدان العربية

  
باألعمال الالزمة لدعم اليمن في إعداد دراسة حول الجدوى االقتصادية إلنشاء  اإلسكواوباشرت   

  .شبكة سكك حديدية
  

كة العالمية للسالمة على الطرق وشركة شل ووزارة ونظمت اإلسكوا أيضاً بالتعاون مع الشرا  
الداخلية في قطر، ورشة عمل حول بناء الشراكة من أجل سالمة المرور على الطرق في المشرق العربي 

 واتفق المشاركون في الورشة على إقامة ھذه الشراكة على ). ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٢-٢١الدوحة، (
كذلك، بالتعاون مع  دارةونظمت اإل . الخاصة بھاالمبادئ التوجيھية  يتولى فريق عمل مختص وضع أن

بشأن مواءمة الھياكل المؤسسية ، اجتماع فريق خبراء ةسوريالوزارة النقل في الجمھورية العربية 
، صدرت عنه )٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ١٣-١٢دمشق، ( اإلسكوا والتشريعات في قطاع النقل في منطقة

 .توصياتمجموعة من ال

)٦(  UNU-CRIS.2009.  Aid for Trade: Global and Regional Perspectives.  

)٧( L3.pdf-08-http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/EDGD.  

)٨( E/ESCWA/TRANS/2003/IG.1/3/Add.3.  



في  التصدي لهوكيفي�ة تدريب حول تقييم تدھور األراضي 
٢٠٠٧لبنان 

  العمل من أجل التنمية المستدامة
  

 درء النزاعات المتعلقة بالمياه 
  

التنمية المستدامة واإلنتاجي�ة، على بناء  إدارةركزت االستراتيجية التي اعتمدتھا اإلسكوا، من خالل   
وتطوير آلي�ات قدرات التفاوض لدى الدول األعضاء فيما يتعلق باإلدارة المتكاملة للموارد المائي�ة المشتركة 

لوم مع المعھد الفدرالي األلماني للعولھذه الغاية، قامت اإلسكوا، بالتعاون .  التعاون اإلقليمي في مجال المياه
ة، بتنظيم ورشات عمل في األردن والعراق حول حّل النزاعات المتعلقة بالموارد الجيولوجية والموارد الطبيعي

ھر الكبير بين الجمھورية العربية لتسھيل وضع اتفاق بشأن النكما نظمت اجتماعات مشتركة .  المائي�ة
حساب األمم المتحدة للتنمية من وإضافة إلى ذلك، أشرفت اإلسكوا على مشروع في إطار .  السورية ولبنان

ي ف تھا وحمايتھاأجل بناء القدرة على تحقيق االستدامة في استخدام موارد المياه الجوفي�ة المشتركة دولياً وإدار
بھدف التأكيد على أھم�ية وأجرت دراستا حالة على النھر الكبير والخزان النوبي الرملي .  منطقة المتوس�ط

  .التعاون بين الدول وتبادل البيانات بين البلدان المتشاطئة
  

بھدف تحسين آلي�ات التعاون اإلقليمي في مجال   
ت اإلسكوا جھودھا في االتصاالت وبناء الشبكا كثفتالمياه، 

، من خالل الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
ة والموقع كونتيجة لألنشطة التي نُظمت للتعريف بالشب

وفي .  )www.awarenet.org( اإللكتروني الذي خُص�ص لھا
أنشطة تدريبي�ة حول تغي�ر المناخ،  جرى تنظيم، ٢٠٠٨عام 
األدوات االقتصادي�ة والمالية الالزمة إلدارة متكاملة و

  .للموارد المائي�ة، والنوع االجتماعي والمياه
  

  
  

  ة المستدامةالتنمية الريفي
  

التزاماً بمبدأ تحسين التنمية الريفية المستدامة،   
ة التنمية المستدام إدارةاإلسكوا، من خالل أشرفت 
ن مسؤولين م قدراتة بناء على عملي ،واإلنتاجية

األردن ولبنان في مجال تقييم تدھور األراضي 
ومنعه، فنظمت لذلك ورشات تدريبية في كل من 

كما أسھمت اإلسكوا من خالل المؤتمر  . البلدين
اإلقليمي حول مسائل تدھور األراضي في المنطقة 

 ١ - أكتوبر/تشرين األول ٣٠القاھرة، (العربي�ة 
ي تعزيز التعاون ، ف)٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

وأصدرت  . اإلقليمي في وقف تدھور األراضي
اإلسكوا أيضاً مجموعة دراسات حالة عن المنطقة 
لمراجعة وتقييم البرامج المطبقة لمنع تدھور 

 واإلمارات العربية المتحدةفي األردن  األراضي
  .مصروالجمھورية العربية السورية و

  العربيةشبكة الب لخاصالموقع اإللكتروني ا
موارد المائيةالمتكاملة لل ةدارلإل



  اإلدارة المستدامة لموارد الطاقة
  

التنمية المستدامة واإلنتاجي�ة، على مساعدة  إدارةت االستراتيجي�ة المعتمدة في اإلسكوا، من خالل ركّز  
 . الدول األعضاء في صياغة سياسات واعتماد تدابير وآلي�ات لتحقيق االستدامة في استھالك الطاقة وإدارتھا

حول كفاءة استخدام الطاقة وفرص حفظھا في مجال إنتاج النفط  )١(وفي ھذا اإلطار، أعد�ت اإلسكوا دراسة
والغاز الطبيعي، وبحث االتجاھات والتكنولوجيات المعتمدة حالياً في مختلف مراحل اإلنتاج من التنقيب 

كما تتناول التدابير الھادفة إلى تخفيف  . حاالت معينة من بلدان المنطقة الدراسة وتتناول . وصوالً إلى النقل
  .حدة آثار تغي�ر المناخ، مثل استعمال تقني�ات احتجاز الكربون وتخزينه

  
جريت أففي قطر،  . من قطر واليمن من المساعدة الفنية المباشرة في مجال كفاءة الطاقة واستفاد كل  

بھدف ) كھرماء( والماء القطرية للكھرباءالعامة لمؤسسة دراسة من خمسة أجزاء ومسوح ميدانية لحساب ا
أما في  . )٢(يم الوضع الراھن وتحديد إمكانات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكھرباء في قطرتقي

مت اإلسكوا، بدعم من وزارة الكھرباء والطاقة، ورشة عمل حول كفاءة استخدام الطاقة وحفظھا نظاليمن، ف
ھا الورشة التخطيط المتكامل ومن المواضيع التي ركزت علي  ).٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ٢٨-٢٦ صنعاء،(

وقد�مت الحلقة  . في القطاعات المستھلكة الطاقة، وخاصة ، وتدقيقعليھا إدارة الطلبولموارد الطاقة، 
تشرين  ١٦-١٥صنعاء، (االستراتيجيات الوطني�ة الستخدام الوقود النظيف مت حول التي نظ الدراسي�ة
ونظمت ورشة عمل .  مات المتعلقة بھذه االستراتيجياتفرصة لجمع البيانات والمعلو) ٢٠٠٨أكتوبر /األول

 )٢٠٠٨أكتوبر /لتشرين األو ٢٢- ١٨ صنعاء،(في استھالك الطاقة  لتدريب المدر�بين حول إنجاز التدقيق
تدقيق الطاقة، والمراحل، منھجي�ة  من خالل العمل على تدريباً ميدانياً وتلقى المشاركون في الورشة

تحقيق قة بالطاقة، وفرص طاقة، والحسابات والمقاييس المتعلإلى بيانات ميزاني�ة الباإلضافة  ،باتوالمتطل
  .كفاءة الطاقة

  
 )٣(ماً بمفھوم اإلدارة المستدامة لموارد الطاقة، أسھمت اإلسكوا في دراسة شبكات الربط العربيةاالتز  

بشأن تعزيز استخدامات  وفي ورشة عمل لمناقشة األثر البيئي على قطاع الطاقة والتوصل إلى توصيات
التنمية المستدامة واإلنتاجي�ة سلسلة أنشطة بالتعاون مع  إدارةونفذت اإلسكوا من خالل .  )٤(الطاقة المتجددة

ومن ھذه األنشطة المنتدى العربي  . جامعة الدول العربي�ة في مجال دعم الطاقة من أجل التنمية المستدامة
الذي ركّز على ) ٢٠٠٧فبراير /شباط١أبو ظبي، (ل التنمية المستدامة اإلقليمي حول استخدام الطاقة من أج

 ١٩- ١٧العين، (خبراء بشأن االستھالك واإلنتاج المستدام في المنطقة العربي�ة واجتماع النقل المستدام؛ 
  . ، حدد مجموعة من األولوي�ات من أجل وضع خطة عمل إقليمية)٢٠٠٨مارس /آذار

  
  
  

اإلسكوا، ترشيد استھالك الطاقة، وتحسين كفاءتھا في القطاعات إلنتاج الطاقة في دول مختارة، أعضاء باإلسكوا  )١(
E/ESCWA/SDPD/2007/8.  

ئج الدراسة والتوصيات التي تتضمنھا في ورشة عمل حول تدابير وتكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في قطاع نوقشت نتا )٢(
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦-١٥الدوحة، (الكھرباء في قطر 

  .إشراف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الطاقة )٣(

  ).٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٦لقاھرة، ا(مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الطاقة  نظمه )٤(



  لدو�ار للمشاريع الزراعية في جنوب لبنانصندوق القروض الصغيرة ا
  

في إطار الجھود المبذولة لدعم إنشاء مشاريع بالغة الصغر وصغيرة ومتوس�طة، وخاصة في المناطق الريفي�ة   
إنماء القدرات في جمعية الزراعية و الھيئة العربية لالستثمار والتنميةوالنائية في جنوب لبنان، تعاونت اإلسكوا مع 

صندوق دو�ار للقروض البالغة الصغر يھدف إلى مساعدة صغار ة، من أجل إنشاء ي منظمة غير حكومية لبنانيالريف، وھ
    .المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعي�ة

  
تدريب العاملين في مجال القروض البالغة  يھدف إلىبرنامج لتدريب المدر�بين مع برنامج القروض  وترافق  

وفي عام   .خطط فعالة لمشاريعھموضع بحيث يستطيعون مساعدة طالبي القروض على  ،الصغر في إدارة األعمال
 جديدةدوالر وبدأت دورات إقراض  ٢١٠ ٠٠٠، كانت قيمة القروض المصروفة من صندوق القروض قد بلغت ٢٠٠٧

في جنوب صغيراً مشروعاً زراعي�اً  ١١٨ ىحوالفي دعم  ٢٠٠٨وأسھمت القروض الممنوحة في عام   .٢٠٠٨في عام 
ومما يدل على نجاح   .في تأمين فرص العمل ومصادر الدخل، وخاصة للنساء والشباب وكان لھا أثر إيجابي لبنان،

  .بفضل القروض التي أم�نھا الصندوق وظيفة جديدة في جنوب لبنان ٥٣ واستحداثوظيفة  ١٤٠الصندوق دعم 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  لعربي�ة،واالستھالك المستدام في المنطقة ااجتماع فريق الخبراء األول حول اإلنتاج 
  ٢٠٠٨حدة، اإلمارات العربية المت

  
  قطاعات اإلنتاجالقدرة اإلنتاجي�ة والتنافسي�ة في   

  
التنمية  إدارةي، بنت اإلسكوا من خالل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعبالتعاون مع   

محلي�ة ومنظّمات غير حكومي�ة من أجل خلق فرص للعمل وتوليد مع مجتمعات  شراكات المستدامة واإلنتاجي�ة،
الدخل في المناطق الفقيرة في لبنان، وذلك عن طريق اعتماد التقني�ات المناسبة والميس�رة التي تسھم في 

وشمل ھذا العمل تدريب مجموعة من صغار منتجي  . تحسين اإلنتاجي�ة والقدرة التنافسي�ة في قطاعات اإلنتاج
بس في شمال لبنان على استعمال برامج ومعد�ات للتصميم بمساعدة الحاسوب لتحسين نوعي�ة اإلنتاج، المال

وكذلك تدريب مجموعتين من صغار المزارعين في جنوب لبنان ومساعدتھم على استعمال تقني�ات صديقة 
خطط الزراعي�ة، وتطبيق  وباستعمال أنظمة الري� بالتنقيط، واعتماد أفضل الممارسات  .للبيئة إلنتاج الصعتر

تقنّيات المعالجة الفع�الة ما بعد الحصاد، نجحت مجموعتا المزارعين في  واستعمالمبتكرة لتبادل المحاصيل، 
  .اكتساب ممارسات جي�دة إلدارة استخدام المياه واألراضي وتأمين مصادر دخل مستدامة



التنمية المستدامة  إدارةسكوا من خالل بھدف تحسين القدرة التنافسية لقطاعات اإلنتاج، واصلت اإل  
العمل على تطبيق البرنامج اإلقليمي لبناء القدرات في المواضيع المتصلة بالتجارة والبيئة في  ،واإلنتاجي�ة

لتقييم نتائج تحرير مجموعة  )٦(وبناء� على طلب الدول األعضاء، أعد�ت اإلسكوا دراسة . )٥(ةالمنطقة العربي
وفي إطار  . البيئية حددتھا جامعة الدول العربية على التجارة والعائدات الجمركي�ةمن السلع والخدمات 

ين البرنامج نفسه، استفادت الحكومة اليمني�ة من المساعدة الفني�ة التي قد�متھا اإلسكوا في مجال إدراج الروابط ب
 حملةوأسھمت  . العمل المنبثقة عنھاتھا الوطنية من أجل االستدامة البيئي�ة وخطة التجارة والبيئة في استراتيجي

في نشر معلومات حول مختلف  )/www.escwa.un.org/tear(التعريف بالبرنامج وتخصيص موقع إلكتروني له 
  .األنشطة التي ينفذھا الشركاء في البرنامج

المسؤولين عن شؤون البيئة في المنطقة  األمانة الفنية لمجلس الوزراء العربتتولى تنسيق ھذا البرنامج أمانة مشتركة تضم�  )٥(
  .األمم المتحدة للبيئة التابع لبرنامج المكتب اإلقليمي لغرب آسياالعربية واإلسكوا، و

)٦( E/ESCWA/SDPD/2007/WP.1 .  



  كاملةالسياسة االجتماعية المت مشاريع في
  

التنمية االجتماعية، على تعزيز قدرة البلدان األعضاء على وضع  إدارةتركّز اإلسكوا، من خالل   
واعتماد سياسات متكاملة للتنمية االجتماعية تراعي خصوصيات المنطقة ومزاياھا الثقافية، ويكون الھدف 

وتسعى اللجنة كذلك إلى تعزيز  . امةمنھا ترسيخ اإلنصاف االجتماعي والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستد
قدرة البلدان األعضاء على وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع تشارك فيھا جميع القطاعات، وتھدف إلى 
تحقيق التنمية االجتماعية، وتركّز على الشباب والعمال المھاجرين وذوي اإلعاقات والفقراء في المناطق 

  . الريفية والحضرية
  

  رية والتعاون الفنيالخدمات االستشا
  

في عام  ،)١(من المفھوم إلى الممارسة : التنمية االجتماعيةأصدرت اإلسكوا التقرير الثاني حول   
وأصدرت كذلك مجموعتين من المواد اإلعالمية حول آليات السياسة االجتماعية وأدواتھا، األولى  ،٢٠٠٨

من  وأطلقت اإلسكوا عدداً . )٣(اصد االجتماعيةوالثانية عن المر )٢(عن المجالس االقتصادية واالجتماعية
  .المشاريع في فلسطين ومصر، تلبية لطلب الجھات المعنية في كل بلد

  
وتواصل اإلسكوا االضطالع بدورھا الريادي في المنطقة في تحليل اإلقصاء وإجراء البحوث حوله،   

مشروع حساب التنمية المشترك بين  وذلك من خالل مشاركتھا في مرحلة التشاور حول السياسات العامة في
وي�عنى المشروع بالتعاون بين بلدان المنطقة لتعزيز اإلدماج االجتماعي، والمساواة بين الجنسين،  . المناطق

وأعدت اإلسكوا إضافة إلى ذلك دراسات  . لألھداف اإلنمائية لأللفية وتحسين الرعاية الصحية، وذلك وفقاً
وأشارت دراسات أعد�ت في لبنان  . لتحليل اإلقصاء االجتماعي في المنطقةتقوم على منھجيات ابتكارية 

ومصر واليمن إلى محد�دات اإلقصاء االجتماعي ومقوماته ومظاھره لدى عدد من المجموعات المحرومة 
وفي ضوء سعيھا إلى االستمرار في الوفاء بمھمتھا وتزويد البلدان األعضاء باألدوات التحليلية  . والمھم�شة

والمنھجية الالزمة لوضع ورصد وتنفيذ برامج ترمي إلى إدماج الفئات الضعيفة، بدأت اإلسكوا، من خالل 
التنمية االجتماعية، العمل على مشروع لتحديد واقع عدم اإلنصاف تجاه األشخاص ذوي اإلعاقات في  إدارة

  .األردن
  

  التركيز على الشباب
  

الجتماعية، التنمية ا إدارةمن خالل ا ترصد اإلسكو  
وما  ٢٠٠٠تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 

وينطلق عملھا فيما يتصل بالشباب على اقتناعھا بأن  . بعدھا
تنمية المنطقة ستتوقف في المستقبل على قدرة البلدان على 
االستفادة من فرصة النافذة الديمغرافية، والتي يمكنھا تعزيز 

   . اعيةالتنمية االقتصادية واالجتم

)١( E/ESCWA/SDD/2008/3.  

)٢( E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.1.  

)٣( E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيخوخة السكان
  

لتنفيذ خطة عمل مدريد  التنمية االجتماعية منذ فترة وجيزة تقييماً إدارةأجرت اإلسكوا من خالل   
وطلبت من البلدان األعضاء في اإلسكوا إعداد تقارير وطنية لمتابعة تنفيذ   .)٤(الدولية للشيخوخة في المنطقة

وتم الحصول على المعلومات المتصلة بالديمغرافيا من الموارد  . استبيان لرصد تنفيذھا خطة العمل وملء
وفي إطار أنشطتھا المتصلة بشيخوخة السكان، نشرت  . والوثائق المتاحة في اإلسكوا حول الشيخوخة

نمية االجتماعية وأصدرت نشرة الت ،)٥(شيخوخة الشعوب الريفية -اإلسكوا المالمح الديمغرافية للبلدان العربية
    .)٦(بناء مجتمع لكل األعمار: وعنوانھا شيخوخة السكان في البلدان العربية

  
  مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عمليات السياسات االجتماعية

  
التنمية  إدارةفي سياق عملھا المستمر في مجال التنمية بالمشاركة، اضطلعت اإلسكوا من خالل   

ھج لبلدان األعضاء حول تحديد وتطوير ناألنشطة التحليلية والعملي�ة لتقديم اإلرشاد ل االجتماعية بعدد من
في بلدان مثل فلسطين والمملكة  للتعاون الفعال بين الحكومة والمجتمع المدني في عمليات السياسة العامة

  .العربية السعودية
  

  

)٤( A/CONF.1979/9.  

)٥( E/ESCWA/SDD/2007/Booklet.1.  

  .٢٠٠٧، ٢، العدد ١اإلسكوا، نشرة التنمية االجتماعية، المجلد  )٦(

ومن أھم األنشطة التي أنجزتھا اإلسكوا فيما يتصل 
  :بالشباب

  
إصدار نشرة التنمية االجتماعية، وعنوانھا بروز  •

(*)تقبليةتبعات اجتماعية ورؤية مس: فئة الشباب

البحث في ردود بلدان اإلسكوا على برنامج العمل  •
وما بعدھا في  ٢٠٠٠العالمي للشباب حتى سنة 

٢٠٠٨نوفمبر /أكتوبر وتشرين الثاني/تشرين األول

ورشة عمل حول تعزيز القدرات الوطنية في  •
: مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

ي لإلنجازات التقارير الوطنية والتوثيق المنھج
)٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٨-١٧بيروت، (

_________________  
، ١، العدد ٢اإلسكوا، نشرة التنمية االجتماعية، المجلد (*)  

٢٠٠٨.  



  
  

  ع المدني في التنمية بالمشاركةورشة العمل لبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتم
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣١-٢٧عم�ان، 

  
  

 . في المملكة العربية السعودية، اضطلعت عدة بعثات استشارية أرسلتھا اإلسكوا بأنشطة لبناء القدرات
ية لخطة وطنية شاركت في إطالقھا وزارة الشؤون االجتماع وفني�اً وقد�مت في ھذا اإلطار دعما استشارياً

وتم . وتھدف الخطة إلى بناء القدرات في التنمية االجتماعية بالمشاركة . ومؤسسة الملك خالد الخيرية
كذلك توقيع اتفاق للتعاون، ُأقر� بموجبه البرنامج التدريبي حول التنمية االجتماعية بالمشاركة، والذي 

ناء القدرات في مناطق مختلفة وفي إطار ھذا البرنامج، نُظّمت ست ورشات عمل لب . صم�مته اإلسكوا
 . مشاركاً يمثّلون الحكومة والمجتمع المدني ١٤٠في المملكة العربية السعودية، زاد عدد المستفيدين إلى 

وظھر األثر اإليجابي للبرنامج عندما تقد�مت المملكة العربية السعودية بطلب رسمي لزيادة عدد ورشات 
والجدير بالذكر أن جميع المواد الفنية  . ورشة عمل ١٤إلى  ٤العمل بدعم فني من اإلسكوا من 

والتدريبية التي تقد�مھا اإلسكوا تعز�ز الحوار والنقاش حول قضايا اجتماعية ھامة جدا، وتشج�ع الجھات 
المستخدمة لھا على إبداء رأيھا فيھا، بما في ذلك الجھات الحكومية وغير الحكومية واألكاديميون 

  .والباحثون
  

  
  ء في المناطق الحضريةالفقرا

  
في عام  ھاماً أصدرت اإلسكوا في سياق عملھا المتصل بالفقراء في المناطق الحضرية، تقريراً  
 عاماً ويقد�م التقرير إطاراً . )٧(التحض�ر وتحدي األحياء الفقيرة: وعنوانه وضع وآفاق المدينة العربية ٢٠٠٨

على مفاھيم الحكم الحضري السليم واالندماج االجتماعي  لمختلف أبعاد التحضر والمناطق الفقيرة، مركزاً
ويتناول التقرير مجموعة  . وأمن الحيازة وكان الھدف من التقرير تقييم السياسات الحكومية في ھذا المجال

من اآلليات واألدوات المعتمدة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة الحضرية ولمنع نشوء مناطق 
 ولمساعدة البلدان األعضاء على تعزيز كفاءتھا في معالجة مسألة األحياء الفقيرة في المدن، ،فقيرة جديدة

  .ويتضمن التقرير كذلك مجموعة من المبادئ األساسية والممارسات الجيدة والناجحة في المنطقة والعالم

)٧( E/ESCWA/SDD/2008/4.  



  التنمية ألغراضالعلوم والتكنولوجيا 
  

رية للتنمية العلمية والتكنولوجية واالبتكار التكنولوجي في االجتماع الرابع للجنة اإلسكوا االستشا  
، قدمت اإلسكوا عرضاً عن التقدم المحرز في إنشاء مركز اإلسكوا )٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢-١البحرين، (

وتضمن العرض تقييماً مفصالً عن احتياجات المنطقة وأولوياتھا، وآليات .  للتكنولوجيا من أجل التنمية
وقد شارك في االجتماع خبراء من المنطقة والعالم، وناقشوا مسائل تتعلق بتمويل .  مشروعمقترحة لتنفيذ ال

  .  المركز ومقره، ونماذج التطبيق، واألنشطة الھادفة إلى تحفيز وتسھيل نقل التكنولوجيا
  

  مبادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في الشراكة
  

اعين العام والخاص أھمية كبيرة في تطبيق المبادرات والمشاريع الھادفة تكتسب الشراكات بين القط  
وفي ھذا اإلطار، نظمت اإلسكوا ورشتي عمل تدريبيتين في المنطقة حول .  إلى بناء مجتمع المعلومات

 ١فبراير إلى /شباط ٢٦مبادرات بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، األولى في عم�ان في الفترة من 
  .٢٠٠٨فبراير /شباط ١٩إلى  ١٧، والثانية في الرياض في الفترة من ٢٠٠٧مارس /آذار

  
ونظراً إلى أھمية بناء الشراكات بين المؤسسات في احتضان المشاريع التي تسھم في بناء مجتمع   

ل معلومات شامل، نظمت اإلسكوا اجتماع خبراء حول التشبيك وبناء الشراكات على مستوى المنطقة من أج
وتعمل اإلسكوا أيضاً، بالتعاون مع لجان إقليمية .  ٢٠٠٧سبتمبر /بناء مجتمع المعلومات، وذلك في أيلول

دوراً رائداً في تنفيذ مشروع شبكات المعرفة من  ٢٠٠٧أخرى تابعة لألمم المتحدة، وھي تؤدي منذ عام 
ويركز ھذا المشروع .  المحرومةحلية خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات الم

على االستراتيجيات واآلليات واألدوات الالزمة لتحويل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 
وفي إطار ھذا المشروع، .  مراكز معرفة، ولبناء شبكة معرفة على مستوى المنطقة تضم نقاط النفاذ المحلية

ھدفت إلى بناء قدرات موظفين رئيسيين  ٢٠٠٨ديسمبر /دريبية في كانون األولنظمت اإلسكوا ورشة عمل ت
في مجموعة من نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعريفھم إلى سبل تحويل نقاط النفاذ التي 

  .معرفةلليعملون فيھا إلى مراكز 
  

  مالمح مجتمع المعلومات في غربي آسيا
  

لنتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات،  وفي إطار المتابعة  
أصدرت اإلسكوا مطبوعة المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي 

وقد أعدت ھذه المطبوعة باالستناد إلى ثالثة عشر تقريراً .  )١(٢٠٠٧، آسيا
قدمتھا البلدان األعضاء حول المالمح الوطنيةً لمجتمع المعلومات، وھي 

عمل مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وتسلط الضوء تشمل خطوط 
على التقدم المحرز في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وھذه المالمح .  واإلنجازات المحققة في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة
تساعد صانعي القرار والجھات المعنية في تحديث وتحسين االستراتيجيات 

بيقية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعلى مقارنة والخطط التط

)١(   E/ESCWA/ICTD/2007/15.  



واقع كل بلد بواقع البلدان األخرى في المنطقة، مما يسمح بتعزيز فرص التعاون والتكامل اإلقليمي في مسار 
  .اقتصاد عالمي قائم على المعرفة

  
  قياس مجتمع المعلومات في غربي آسيا

  
حكومات في صياغة سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساعد قياس مجتمع المعلومات ال  

 . وتقييمھا بحيث تستھدف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية
ه ولذلك ي�عتبر تقييم الوضع الراھن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية أمراً ال بد� من

ى اإلسكوا، وتتول.  وھذا التقييم يتطلب مؤشرات مشتركة وبيانات موثوقة وقابلة للمقارنة . في المنطقة
، تنسيق ض التنميةاغرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أل قياس ل ة العالميةالشراكبصفتھا عضواً في 

وتكييف المؤشرات األساسية المتفق أنشطتھا بحيث تتالءم مع أنشطة الشراكة العالمية، كما تعمل على تطوير 
بما يتناسب مع احتياجات  على الصعيد العالميعليھا دولياً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعتمدة 

المنطقة، وتعمل كذلك على بناء قدرات البلدان األعضاء في مجاالت تحديد البيانات وتنسيقھا وجمعھا ونشر 
  .ا المعلومات واالتصاالتالمؤشرات دعماً لسياسات تكنولوجي

  
نظمت اإلسكوا ثالثة اجتماعات حول قياس مجتمع المعلومات تناولت المواضيع  ٢٠٠٧وفي عام   
، ومسوح األسر وقطاع األعمال )أبريل/نيسان ٣٠-١٤القاھرة، (اللوائح اإلحصائية الجاھزة /الرزمات: التالية

ولوجيا المعلومات واالتصاالت وجمع البيانات في ، واعتماد مؤشرات تكن)يونيو/حزيران ٢١-٢٠القاھرة، (
ومن األنشطة التي نُفذت في إطار الشراكة   ).فبراير/شباط ١٥-١٣القاھرة، (التعليم والحكومات اإللكترونية 

وثيقة المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات ترجمة  المعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةمع 
، وتسھيل توحيد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستعملة )٢(باللغة العربية ونشرھا واالتصاالت

ر كتي�ب دليل قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات اصدإفي قياس مجتمع المعلومات في المنطقة، و
   . )٣(واالتصاالت باللغة العربية

  
  )٤(إسبر - جتمع المعلومات لمنطقة اإلسكوابوابة م

  
نتائج مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات دعوة الحكومات وجميع المعنيين إلى العمل  من أبرز  

 إدارةاإلسكوا من خالل وعمالً بھذه الدعوة، طورت .  على بناء مجتمع المعلومات ورصد واقعه في كل بلد
ل الدورة الوزارية أطلقتھا خالوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوابة تفاعلية حول مجتمع المعلومات، 

إلى  يھدفعن موقع إلكتروني  ةوھذه البوابة ھي عبار ). ٢٠٠٨مايو /صنعاء، أيار(الخامسة والعشرين 
  .يا المعلومات واالتصاالتتعزيز إمكانات التعاون وإلى بناء شبكة من الشراكات حول مبادرات تكنولوج

  
 رتكز علىوي متعددة بيانات واعدتوي على قحي، )إنكليزية/عربية( وھذا الموقع ھو موقع ثنائي اللغة  

الحالة الراھنة لمجتمع المعلومات  عنبمعلومات  الجھات المعنية زوديو . برمجيات ذات المصدر المفتوحال
أيضاً وسيلة لجمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولبناء  ويتيح ھذا الموقع  .في المنطقة

)٢(  E/ESCWA/ICTD/2007/Technical Paper.1.  

)٣( http://new.unctad.org/upload/docs/Core%20ICT%20Indicators_Eng.pdf.  

)٤( http://isper.escwa.org.lb/.  



متابعة تنفيذ خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات وتبادل وكذلك ، القدرات اإلحصائية في المنطقة
  .التجارب والممارسات الفضلى

  
  العربيةباللغة نظام أسماء النطاقات 

  
، شكلت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، فريق عمل ي�عنى بوضع المبادئ ٢٠٠٨في عام   

وبعد ثالثة اجتماعات عقدھا ھذا الفريق، قد�م  . أسماء النطاقات المدولة األساسية الستخدام الحرف العربي في
ومن األنشطة األخرى التي نفذھا فريق العمل، إعداد  . توصيات بشأن األحرف العربية التي يمكن استخدامھا

ومن المقرر أن  . بمواصفات عالية ومقابله بالحرف العربي" arab"دراسة جدوى حول إنشاء النطاق 
  .لنظر في طرائق تمويله وتطبيقهل ٢٠٠٩عام  خاللتعرض ھذا المشروع يس
  

  براني في منطقة اإلسكوايتطوير تشريعات الفضاء الس
  

نماذج تشريعات الفضاء دراسة حول  ٢٠٠٧أصدرت اللجنة في عام   
 . )٥(كليزية والعربيةنباللغتين اإل سكوااإل األعضاء في البلدانبراني في يالس

براني يلوضع الحالي لتشريعات الفضاء السللدراسة استعراضاً وتتضمن ھذه ا
ھذه  لتطويرعلى المستويين اإلقليمي والدولي، وتقترح مبادئ توجيھية 

وقد ع�رضت ھذه النماذج في اجتماع الخبراء االستشاري حول .  التشريعات
 ). ٢٠٠٧ديسمبر /ولكانون األ ١٢و ١١عم�ان، ( برانييتشريعات الفضاء الس

براني يطالقاً من ھذه الدراسة، حد�دت اإلسكوا نموذجاً لتشريعات الفضاء السوان
ة ي، كما نظمت حلقات تدريبدان األعضاء على تطوير تشريعاتھالمساعدة البل
وتواصل  ). ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٦-١٥(بيروت (ه حول استعمال

براني في يلساللجنة جھودھا إلطالق حملة توعية حول دور تشريعات الفضاء ا
  .تطوير مجتمع المعلومات

  

  تعزيز المحتوى الرقمي العربي
  

وھي األردن،  ،في خمسة من البلدان األعضاء ٢٠٠٨أطلقت اإلسكوا مسابقة المحتوى الرقمي العربي في صيف عام   
بالشراكة مع حاضنات  والجدير بالذكر أن اللجنة نظمت المسابقة.  والجمھورية العربية السورية، وفلسطين، ولبنان واليمن

وحظي الفائزون بفرصة الحتضان مشاريعھم لفترة معينة تمكنھم من تطوير ھذه المشاريع إلى نماذج .  التكنولوجيا في البلدان المعنية
  .الخاص مشروعهإنشاء  كل فائزعلى أساسھا فعلية يستطيع 

  
الفائزون  وحظي.  مشروعاً مشاركاً ٥٥ئزة من أصل واختيرت في نھايتھا خمسة مشاريع فا.  رافقت المسابقة حملة توعية  

، تنطلق بعدھا المشاريع الفائزة لدخول السوق وتسويق منتجاتھا في المحتوى ٢٠٠٩بفترة احتضان لمشاريعھم حتى نھاية عام 
  .الرقمي العربي

  

  

)٥( E/ESCWA/ICTD/2007/8.  



  إنجازات في التحليل االقتصادي
  

األول ھو تعزيز األطر  ة ذات ھدفين،اعتمدت اإلسكوا في عملھا في مجال اإلحصاء استراتيجي  
المؤسسية في األجھزة اإلحصائية للبلدان األعضاء، والثاني ھو تعزيز قدرات البلدان األعضاء على المشاركة 

، وإجراء مسح األسر المعيشية وغيره ٢٠١٠بفعالية في البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لدورة 
  .  يانات الالزمة لقياس التقدم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفيةمن المسوح، وذلك لتوفير الب

 
ومن مجاالت العمل .  يات اإلقليمية وااللتزامات الدوليةووتستمد اإلسكوا أولويات عملھا من األول  

لھذه الفترة األھداف اإلنمائية لأللفية، واإلحصاءات الديمغرافية والسكانية، وإحصاءات النوع اإلحصائي 
االجتماعي، وإحصاءات العمل، والحسابات القومية، وبرنامج المقارنات الدولية، والتجارة الخارجية، 

تقييم االحتياجات لبناء قدرات األجھزة اإلحصائية اللجنة على  كزكما تر . واإلحصاءات القطاعية والبيئية
المعايير  تطبيقعن  اإلحصائيةوارد المتوفير قواعد البيانات و من خالل بناء المركزية في البلدان األعضاء

  . الحديثة والطرق
  

  األھداف اإلنمائية لأللفية
  

، ٢٠٠٠تعمل اإلسكوا منذ اعتماد إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية في عام   
على رصد تنفيذ ھذه األھداف في المنطقة العربية ووضع التقارير عنھا، كما تعمل 

في جمع البيانات ونشرھا عن طريق التقارير على تعزيز قدرات البلدان األعضاء 
  .  الوطنية

  
من الفوقية وفي الفترة موضوع ھذا التقرير، عملت اإلسكوا على جمع البيانات األساسية والبيانات   

ونشرت حصيلة تحليل ھذه البيانات، ومقترحات لتحسينھا، في .  األجھزة اإلحصائية الرسمية في كل بلد
إطار للرصد ومقترحات : قة بعنوان األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربيةتقرير على مستوى المنط

يتضمن رصداً للتقدم  )٢(كما أصدرت تقريراً موضوعياً عن الصحة في األھداف اإلنمائية لأللفية  .)١(للتحسين
المتصلة ، وتحليالً لوضع المؤشرات ١٩٩٠الذي أحرزه كل بلد نحو تحقيق األھداف الصحية منذ عام 

  . بالصحة في المنطقة وبلدانھا
 

ي البيانات ملمستخد (DevInfo) إنفو ديفبرمجيات ونظمت اإلسكوا ورشات عمل دورية عن   
 األولىقاعدتي بيانات على المستوى اإلقليمي تستند إلى البيانات الوطنية،  ٢٠٠٨ومجھزيھا، وأطلقت في عام 

 )٥(إنفو كما نظمت اإلسكوا ورشة عمل عن قاعدة بيانات ديف.  )٤(بالشبابتتعلق والثانية  )٣(خاصة بالصحة
للعاملين في قطاع الصحة المسؤولين عن تجميع البيانات وتجھيزھا، شارك فيھا مسؤولون من األجھزة 

)١(  E/ESCWA/SD/2008/IG.1/4.  

)٢(  ESCWA. 2008. Health and MDGs (E/ESCWA/SCU/2007/Technical Paper.2). Also available at: 
                                                                                                                  .http://www.escwa.un.org/divisions/scu/healthMDG/index.asp  

)٣(  info.escwa.org.lb/-http://healthMore information on the HealthInfo database is available at: .  

)٤(  http://youthinfo.escwa.org.lbMore information on the YouInfo database is available at: .  

)٥(  http://www.escwa.un.org/information/meetings.asp?division le at: More information on the workshop is availab
                                                         .                                                                                                                            =sd&condition=old  



، ونفذت برنامجاً ميدانياً حول تحسين المعلومات )٢٠٠٨يوليو /تموز ١٠-٧بيروت، (اإلحصائية الرسمية 
  . )٦(قدرة مستخدمي اإلحصاءات على رصد األھداف اإلنمائية لأللفية ووضع التقارير عنھا اإلحصائية لتعزيز

  
  نية والديمغرافيةااإلحصاءات السك

  
دات السكان ادعماً لجھود البلدان األعضاء في إجراء تعد  

، أنشأت اإلسكوا فريق العمل اإلقليمي ٢٠١٠والمساكن لدورة 
وھذا الفريق يجتمع كل .  المعني بتعدادات السكان والمساكن

سنة لمناقشة تجارب البلدان وتبادلھا، إضافة إلى الدروس 
المكتسبة، والممارسات الفضلى في مجال تعدادات السكان 
والمساكن، ولبحث قضايا المنطقة وأولوياتھا فيما يتعلق 

وإضافة إلى ذلك، أطلقت اإلسكوا .  بإجراءات التعداد وفعاليتھا
دات لتكون موقعاً تنشر عبره أوراق مرجعية شبكة خاصة بالتعدا

لالجتماعات التي تنظمھا اإلسكوا في مجال اإلحصاء ومنبراً 
ن معلومات متنوعة حول مللمناقشة وتبادل اآلراء ومرجعاً يتض

فريق العمل االجتماع عقد و . مختلف المواضيع اإلحصائية
وضوع ترجمة التنقيح الثاني من مبادئ تعدادات بھدف مناقشة م) ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٦-٥القاھرة، (الرابع 

  .  )٧(عمليات التعداد وتلزيمالسكان والمساكن، ونشر البيانات المفصلة وجدولتھا 
  

)٦(  http://www.escwa.un.org/divisions/div_editor/ More information on the statistical literacy programme is available at: 
                                         .                                                                     Download.asp?table_name=other&field_name=ID&FileID=573  

)٧(  http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=527EMore information is available at: .  



  إحصاءات النوع االجتماعي
 

يتطلب العمل على موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  
 صاءاتلغرض تكوين إحتطوير نظام موحد لجمع المعلومات ورصدھا 

وقد عملت اإلسكوا بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة .  النوع االجتماعي
العاملة في المنطقة على دمج مفھوم النوع االجتماعي في رصد األھداف 

  .اإلنمائية لأللفية ووضع التقارير عنھا
  

ولھذه الغاية عقدت اجتماع خبراء حول النوع االجتماعي في   
ودعا ).  ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١١- ١٠القاھرة، (ية األھداف اإلنمائية لأللف

وھذا .  القياس الذي يراعي المفھوم االجتماعيالمجتمعون إلى اعتماد إطار 
لنوع الخاصة باتضمن مجموعة من المؤشرات ياإلطار الثالثي األبعاد 

رصد األھداف  الھدف منھا تسھيلاالجتماعي 
ن اإلنمائية، واالمتثال لشروط منھاج عمل بيجي

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
  .المرأة

  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ومية وبرنامج المقارنات الدوليةالحسابات الق
  

ويدير  . على الصعيد العالميحصائية إلبرنامج المقارنات الدولية أوسع مبادرة  ٢٠٠٥تُعتبر دورة   
ة نشره على الصعيد يمسؤول اإلحصاء إدارةا تتولى المي، بينمھذا البرنامج البنك الدولي على الصعيد الع

اإلحصائية  المسوحباستخدام سلسلة من و . بلداً من البلدان األعضاء ١١ويطبق ھذا البرنامج حالياً  . اإلقليمي
تكون  األسعار من األسعار لسلة من السلع والخدمات، يھدف البرنامج إلى إنتاج مستويات حول لجمع بيانات
 . القوة الشرائية معادلتقديرات بالقيمة الحقيقية، وبالصعيد الدولي، ومجاميع اقتصادية رنة على قابلة للمقا

  ورشات عمل حول إحصاءات النوع االجتماعي
  
ورشة عمل حول دمج النوع االجتماعي في  •

كانون  ١٢-٩تورين، (إحصاءات العمل في العراق 
)٢٠٠٧ديسمبر /لاألو

جھزة اإلحصائية ة عمل حول تعزيز قدرات األورش •
اعي في العمل مالوطنية ودمج النوع االجت

نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧-٢٥بيروت، (اإلحصائي 
٢٠٠٨(

ورشة عمل حول تصميم االستراتيجيات الوطنية  •
لتطوير اإلحصاءات ودمج النوع االجتماعي في 

 ٢٦-٢٤اسطنبول، (اإلحصاءات القطاعية 
)٢٠٠٨مارس /آذار

برنامج الزماالت في إحصاءات النوع االجتماعي  •
)٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ٨-٧(

ورشة عمل عن إحصاءات النوع االجتماعي ومسح  •
)٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ٦- ٤(استخدام الوقت 



الرفاه االجتماعي واالقتصادي النسبي للبلدان،  قياسللمقارنة يمكن كعامل القوة الشرائية  معادلاستخدام وب
البرامج على النحو  وتوجيهية لأللفية التقدم المحرز نحو تحقيق األھداف اإلنمائ ورصدحاالت الفقر، مراقبة و

 .األمثل
  

  التجارة الخارجية
  

االحصاءات باألمم المتحدة ومؤتمر  إدارةاإلحصاء، وبالتعاون مع  إدارةسكوا، من خالل اإلتقد�م   
 لبلدان األعضاء لبناء القدرات في مجال تجميع البيانات التجاريةلاألمم المتحدة للتجارة والتنمية، المساعدة 

ورصدھا  اإلقليمية والدولية التجارية لمفاوضاتل الخطط والسياسات من أجل صياغةوتحليلھا ونشرھا 
 .وتقييمھا

  
التجارة الدولية للبضائع، وتجميع  لتطوير إحصاءاتإطار مشروع  فيھذه األنشطة وتندرج   

عمل،  ورشتي سكوااإلمت ، نظلھذا العمل دعماًو  .)٨(البلدان األعضاءإحصاءات التجارة اإللكترونية في 
تشرين  ٢ -أكتوبر /تشرين األول ٢٨ان، عم�(األولى على تجميع البيانات وتطبيق المفاھيم المنھجية ركزت 
 ١٥- ١٢القاھرة ، (جودة البيانات واألرقام القياسية للتجارة الخارجية وتناولت الثانية ) ٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

 ). ٢٠٠٨يونيو /حزيران
  

  ةيالمحاسبة البيئ
  

على  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياإلحصاء بالتعاون مع  إدارةتشرف   
وھذا المشروع يھدف  . مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجال اإلحصاءات والمؤشرات والحسابات البيئية

 . عضاء في جھودھا لتطوير حسابات المياهإلى إدراج الشواغل البيئية في التنمية االقتصادية، ودعم البلدان األ
 ةياإلحصاءات والمؤشرات والحسابات البيئ الستكمال تفاعلي ھاج عملمن وضع ،المشروعوفي موازاة ھذا 

 .المعنية لمنطقة العربية وغيرھا من المجموعاتل إحصائياً شكل مورداي ھو، وباستمرار
  

تنفيذ أنشطة  عبر )٩(تھا مع وكاالت أخرىتعزيز شراكفي ، ٢٠٠٨طوال عام واستمرت اإلسكوا   
حسابات المياه ونظام  حولتدريبية  ودوراتقليمي اإلدون على المستوى عمل  ورشتي، وتنظيم مشتركة

أغسطس /آب ٢٦–٢٥بيروت (ة الخليج العربي لبلدان المتكاملة في مجال المياه المحاسبة البيئية واالقتصادية
٢٠٠٨.(  

  

)٨(  ts/index.asphttp://www.escwa.un.org/divisions/scu/tradestaon this project is available at: More information .  

)٩(  Including UNSD, MEDSTAT (Regional Programme of Statistics in the Mediterranean Region), ECLAC and the 
United Nations Environment Programme.                                                                                                                                                     



  بادل المعرفةت: المكتبة االفتراضية
  

لتكون مصدراً  )١٠(اإلحصاء مكتبة افتراضية إدارةأنشأت   
يستخدمه الخبراء من جميع التخصصات للحصول على موارد 
إحصائية في جميع المجاالت على الصعيد الوطني واإلقليمي 

وتغطي المكتبة حالياً خمسة مواضيع ھي النظم .  والدولي
ائية لأللفية، وتعدادات السكان اإلحصائية الوطنية، واألھداف اإلنم

 واإلحصاءات الصحية ،وإحصاءات النوع االجتماعيوالمساكن، 
  .  واإلعاقة

  
  

)١٠(  http://www.escwa.un.org/divisions/ main.asp?division=sdMore information is available at: .  



  في صلب السياسة العامةالمساواة بين الجنسين 
  إعداد رانية الجزائري

  
 ةتحليليالو ةمعيارياألنشطة ال التابع لھا، بمجموعة من تضطلع اإلسكوا، من خالل مركز المرأة  

 ؛كيفي�ة النھوض بحقوق المرأة في المنطقةمحددة على واضعي السياسات حول توصيات ملية القتراح العو
 ةلماني، ال سيما في األوساط البرنضمام إلى الصكوك الدوليةاالبحقوق المرأة وفيما يتصل ببناء القدرات و
مثل  المؤسسات الحكومية،ت بناء قدراو ضد المرأة؛تنطوي على تمييز تشريعات التي تعديل العن  ةسؤولمال

الرجال والنساء وعي رفع مستوى و ، في قضايا المساواة بين المرأة والرجل؛لمرأةالمعنية بااآللي�ات الوطني�ة 
 .مرأةبقضايا الالمجتمع ككل فيما يتصل في 

  
  سكوااإل بلدانفاقي�ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد� المرأة في تاتنفيذ 

  
التابع بروتوكول االختياري الو )١(المرأة لقضاء على جميع أشكال التمييز ضدا اتفاقية ال يزال تنفيذ  

 اتمن ورش اإلسكوا عدداًت م، نظّلكلذو . من أھم أولوي�ات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )٢(لھا
وتوضيح  ،فاقي�ةاالت ذنفيتضرورة بالوعي بناء القدرات ورفع مستوى  بھدف ستشاري�ةاال اتبعثوالالعمل 

تقديم تقرير دوري� للجنة البلدان األعضاء، بموجب االتفاقية، بوقد التزمت  . عليھا تحفظاتالضرورة سحب 
 تقدمو  .االتفاقية نفيذفي ت ذي أحرزتهالتقد�م العن  ،المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد� المرأة

لشروط المبي�نة في المبادئ التوجيھية وفقاً ل اء في صياغة ھذه التقاريرلبلدان األعضالمساعدة الفنية لاإلسكوا 
  .المعنية باالتفاقية التي أعدتھا اللجنة

  
ومساعدة  ،للتعريف بمضمون االتفاقي�ةاإلسكوا بعثة إلى البحرين نظّمت ، ٢٠٠٨ فبراير/شباطوفي   

مساعدة فني� على التعاون أخرى معنية بالوعملت بعثة  . صياغة تقارير الظّل علىمؤس�سات المجتمع المدني 
على جميع أشكال  بالقضاءللجنة المعنية اإلى لرفعه  الرسميإنجاز تقريرھا  على ناآللي�ات الوطني�ة في البحري

عمل ة ورش النھوض بالمرأة في األمم المتّحدة، إدارة، بالتعاون مع نظّمت اإلسكواو . التمييز ضد� المرأة
تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  حولقضاة والقاضيات والبرلمانيين والبرلمانيات للإقليمية 
، وورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانيين ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١٩-١٧ان، في الفترة عم� في المرأة

تشرين  ٢٨-٢٦تمييز ضد المرأة، في بيروت، في الفترة في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال
  .٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

  
  الوطنية  سياساتالفي  دمج قضايا المرأة

  
المرأة، ومراعاة منظور المساواة بين الرجل عضاء على األ البلدانتعزيز قدرة تسعى اإلسكوا إلى   

قد و . لدان التي سبق أن اعتمدت تلك اآللياتالبعم دو ،لمرأةمعني�ة بالي�ات وطني�ة إنشاء آمن خالل وذلك 
وفقاً  تُعنى بقضاياھا، ھيئات حكومي�ةأو لمرأة تُعنى باآلي�ات وطني�ة في اإلسكوا األعضاء  أنشأت جميع البلدان

)١(  /http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw The text of the Convention can be found at:.  

وھي تمكن األفراد والمجموعات من المطالبة .  تياري ھو وثيقة تحدد إجراءات االتصال واالستعالمالبروتوكول االخ )٢(
 بحقوقھم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكن اللجنة من التحقيق في حاالت انتھاك حقوق المرأة في البلدان

.الموقعة على البروتوكول



بناء العمل مع ھذه الھيئات على ستمر اإلسكوا في تو . )٣(منھاج عمل بيجينمن  مجال االھتمام الثامنل
منشورات المواد والإصدار من خالل و ،العمل التدريبية اتاالجتماعات وورش تنظيم من خالل ھاقدرات

  .ي�ةتدريبدورات الدعم تقديم خدمات استشاري�ة وتضمن ھذا وي . ھاعملب المتعلقة
  

  المساواة بين الجنسين والنھوض بالمرأة تحقيقعمل اإلسكوا في 
  

لإلسكوا للحصول على الدعم الفني والخدمات  عضاءاأل التي قد�متھا البلدانطلبات ارتفع عدد ال  
اإلسكوا  ةنشطأ عز�زتو . ٢٠٠٣قضايا المرأة منذ إنشاء مركز المرأة في عام  في مجالاالستشارية 

  .ھذه القضاياباألعضاء  بلدانال والعملية اھتمامالتحليلي�ة والمعيارية 
  

  
إلمارات العربي�ة األردن، وافي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ خالل عاميبعثة  ٣٠وقد نظّمت اإلسكوا أكثر من   

، لبنان، والمملكة العربي�ة السعودي�ةقطر، و، وفلسطين، وةسوريالجمھورية العربية الحدة، والبحرين، والمت
ھذه البعثات بناء قدرات البلدان األعضاء في قضايا مثل تنفيذ قرار مجلس األمن  وكان الھدف من  .واليمن
  قوق المرأة في ظروف النزاعات ودمج ھذه الحقوق في جھود بناء السالم الذي يركز على حماية ح )٤(١٣٢٥

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد تنفيذ ؛ والقضاء على العنف ضد المرأة؛ وما بعد النزاعات
ونتيجة  . ؛ والتخطيط االستراتيجيوفي وضع الميزانية المرأة؛ وإدماج قضايا المرأة في السياسات العامة

التزامھا بالمساواة بين الجنسين والنھوض بالمرأة، من  توطيدعديدة من  تمكنت بلدانبناء القدرات  جھودل
ومن اإلنجازات التي حققتھا بعثات  . خالل دمج قضايا المرأة في مؤسسات الدولة والھياكل الحكومية

مساعدة و ؛لخمس سنواتاإلنمائية  خطّةالتطوير في  لجمھوري�ة العربية السوريةلتقديم الدعم الفني : اإلسكوا
القضاء على جميع أشكال فاقي�ة تقرير الوطني المتعلق باتعلى رفع ال ةسوريوالجمھورية العربية الالبحرين 

 .في الوقت المناسبالمختص�ة لجنة إلى ال التمييز ضد المرأة
  

مبادئ  اللجنةعت وضلدراسات التي تصدرھا اإلسكوا عن المرأة العربية والتنمية، اوفي سلسلة   
تفعيل اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة، كما توجيھية لمساعدة البلدان األعضاء في جھودھا الرامية إلى 

وقد أعد�ت ھذه   .اإلنمائية مشاريعالبرامج والسياسات والقضايا المرأة في  أصدرت دراسة أخرى عن دمج
 قطاعيفي  مرأةلقضايا ادمج بق لمرأة فيما يتعللمعنية بااالفنية لآللي�ات الوطنية ھارات الم الدراسة لتعزيز

 ١٩إلى  ١٧ان في الفترة من وعرضت الدراسة على اجتماع فريق الخبراء الذي ع�قد في عم�.  ئةالمياه والبي
  .٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

  

)٣(   http://www.un.org/womenwatch/the Beijing Platform for Action and further information is available at: The text of 
                                                      .                                                                                                                            daw/beijing/platform/  

)٤(  United Nations Security Council resolution 1325 (2000).  



  
  

  ٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ،ان، عم�في وضع الميزانية قضايا المرأة مراعاةورشة عمل حول 
  

أنشأ مركز المرأة شبكة إلكترونية لتسھيل االتصال بين اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة وتبادل   
مراعاة منظور حول فصلية إخبارية إلكترونية ة نشر ٢٠٠٧اإلسكوا في عام  أطلقتو.  الخبرات فيما بينھا

موقع العلى وعرضت  دداًع ١٥منھا صدر قد و.  القطاعات مختلف المساواة بين المرأة والرجل في
 لنزاعات،ا التي تؤثر على وضع المرأة ومنھاالقضايا  توضيح ھذه النشرة منھدف وال، للجنة اإللكتروني
  .)٥(والطاقة المتجد�دة، األمن الغذائيور المناخ، تغي�ووالھجرة، 

)٥(  http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw :Available at.  



في وزارة البلديات  بناء القدرات وتقوية المؤسسات
  روع العراقغال العامة في إطار مشواألش

  
ازدياد قدرة وزارة البلديات واألشغال العامة على  •

  .بفعاليةتأمين الخدمات العامة 
  
رة على إدارة ازدياد قدرة المدربين التابعين للوزا •

  .مركزيةبرامج التدريب الال
  
في مجموعة في القطاع العام  مسؤوالً ٢٥٠تدريب  •

ه إدارة توفير الميامن مجاالت اإلدارة العامة منھا 
خالل األزمات، والصرف الصحي، والتخطيط 
االستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، والالمركزية 
في توفير الخدمات، والمھارات القيادية، والمسائل 

والتدقيق  ،جتماعي، واإلدارة الماليةبالنوع اال المتعلقة
بناء القدرات من خالل مشروع إدارة القطاع العام في   .الداخلي

  العراق
  

وضع إطار عمل لتطوير إدارة القطاع العام في  •
 .العراق

  
موظفاً يعملون في المركز  ٥٥بناء قدرات  •

الوطني لتقديم االستشارة وتطوير اإلدارة من 
خالل تنظيم الحلقات التدريبية والجوالت 

 .الدراسية
 

تعزيز مشاركة المركز في شبكة معاھد التدريب  •
ا، وھي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

 .شبكة تعنى بالحكم السليم على مستوى المنطقة
  

تجھيز المركز ببرامج وتقنيات متطورة متعلقة  •
 Parmenides)باإلدارة والتخطيط االستراتيجي 

Eidos Think Tools). 

  النزاعاتومعالجة القضايا الناشئة 
  

  النزاعاتالناشئة وي بالقضايا نھج القسم المعن: بناء القدراتفي مجال  أنشطة
  

األھداف العمل من أجل تحقيق  الھدف من أنشطة بناء القدرات ھو تعزيز قدرة القطاع العام على  
طار العام حيث تجري اإل بحيث توافق ھذه األنشطة تنظمو.  اإلنمائية، بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية

وتُصمم كذلك .  عضاء، كما تتالءم مع استراتيجيات التنمية لكل بلداأل البلداناحتياجات تلبي و عملية التنفيذ،
في  وللجھود اإلنمائية محركاً لعملية الحكم السليمعلى نحو يسمح بخلق حركة مستدامة يكون فيھا كل متدرب 

  .المؤسسات المحلية
  

لمعني بالقضايا نظم القسم ا أنشطة التعاون الفني، في إطار: التخطيط االستراتيجي فيورشات عمل   
الناشئة والنزاعات ورشتين تدريبيتين حول التخطيط االستراتيجي لمديرين في القطاع العام في فلسطين 

  وقد انعقدت ھاتان الورشتان في بيروت .  واليمن
 ٢٤(وصنعاء ) ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ١٣-٧(

) ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٢ –نوفمبر /تشرين الثاني
 ٢٠مسؤولون في القطاع العام من  وشارك فيھما

وركزت .  مؤسسة يمنية ١٥مؤسسة فلسطينية و
الورشتان على المفاھيم والمبادئ والنھج التي يقوم عليھا 

المتدربون الوسائل وقد اكتسب .  التخطيط االستراتيجي
وكان الھدف من ھذا .  الالزمة لتدريب أفراد آخرين

المناسبة التي  النشاط تعريف المشاركين على التقنيات
تمكنھم من تطوير مھاراتھم في مجال التخطيط 
االستراتيجي، ومساعدتھم على وضع خطط عمل 

 لتبادل وإفساح المجالوتنفيذھا في أماكن عملھم، 
  .الخبرات والتجارب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المكونات األساسية للمشروع
  

الھدف من ھذه : المھام للتكنولوجيا ةكز المتعدداالمر •
إلى تكنولوجيا  المراكز ھو تأمين الوصول

المعلومات وتقديم دورات تدريبية تطوعية 
  .للمجتمعات الفقيرة

  
الھدف من ھذه : الغذائي/الزراعي التصنيعات وحد •

الوحدات ھو تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية 
  .والغذائية مما يساھم في خلق فرص عمل جديدة

  
الھدف من ھذا البرنامج : برنامج نشر التكنولوجيا •

التجارب المكتسبة وتقديم الدعم  ھو تشارك
  .والتدريب لمؤسسات المجتمع المدني

  يةالحافلة اإللكترون
  

ترونية بالشراكة مع مؤسسة مشروع الحافلة اإللك ٢٠٠٦يناير /أطلقت اإلسكوا في كانون الثاني  
والھدف من ھذه الحافلة ھو إتاحة فرص جديدة لتوليد المداخيل والحد من البطالة في القرى النائية .  داراسر

يوليو /إال أن الحافلة دمرت خالل الحرب على لبنان في تموز.  والمحرومة عن طريق سد الفجوة اإللكترونية
وھذه الحافلة .  ية جديدة بمساعدة إيطالية وكندية، سميت بطائر الفينيق، فأطلقت اإلسكوا حافلة إلكترون٢٠٠٦

ھي عبارة عن مدرسة متنقلة تقدم حلوالً بكلفة منخفضة لمشاكل عدة يواجھھا األفراد القاطنون في القرى 
ف، والمستفيدون من ھذا المشروع ھم من الشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصة، وسكان األريا.  النائية

.  ، والبلديات في قرى جنوب لبنان المحرومةوأصحاب المشاريع الصغيرة، والمؤسسات األھلية والتعليمية
شخصاً اكتسبوا مھارات إضافية تعزز  ٧٧٠وقد نجحت الحافلة اإللكترونية منذ إطالقھا في تقديم التدريب إلى 

لنساء من تأمين مدخول ثان وأسھم ھذا المشروع في تمكين ا.  حظوظھم في الحصول على فرصة عمل
للعائلة وتحسين أداء الموظفين في العمل، مما سينعكس إيجاباً في المستقبل على إنتاجية المؤسسات التي 

وبعد نجاح مشروع الحافلة في لبنان، تسعى .  يعملون فيھا وربحيتھا، والقدرة على خلق فرص عمل جديدة
  .العراق واليمناإلسكوا حالياً إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في 

  

 
٢٠٠٦الحافلة اإللكترونية   

 

 
           تدمير الحافلة اإللكترونية

 
٢٠٠٨الحافلة اإللكترونية   

  
  ذكية في العراقمشروع التجمعات ال

  
في العراق  أطلقت اإلسكوا مشروع التجمعات الذكية  

من أجل خلق فرص  مبادئ التكنولوجيا الحديثةلنشر وترسيخ 
وقد .  وتشجيع إنشاء المشاريع والحد من الفقرعمل جديدة، 
المشروع على ضوء األوضاع االقتصادية  اصم�م ھذ

واالجتماعية السائدة في البالد، والظروف المحيطة بھا 
وركز المشروع في األصل على .  واألولويات اإلنمائية

قريتين نائيتين في البالد، إال أن عناصره مصممة على نحو 
  .ختلف أنحاء العراقيسمح بنشره في م

  
وأشركت اإلسكوا جامعات عراقية في تطبيق العناصر 
األساسية للمشروع، بغية تمكين المؤسسات المحلية من وضع 
مشاريع مماثلة باالعتماد على مواردھا الخاصة ومعرفتھا في 

وسعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام .  ھذا المجال



.  فق التي استحدثتھا في إطار المشروع للبلديات لتؤجرھا بدورھا للقطاع الخاصوالخاص، سلمت اللجنة المرا
  :كيةوفيما يلي أھم اإلنجازات التي حققھا مشروع التجمعات الذ

  
  

إنشاء وتسليم مرفقين لتصنيع األجبان واأللبان في قريتي  •
الدبس وسيد دخيل؛

عتي إنشاء وتجھيز مختبرات كيميائية وميكروبيولوجية في جام •
صالح الدين وذي قار؛

دورات تدريبية في  تقديمشخص على كيفية  ٢٠٠تدريب  •
الغذائي، /مبادئ تكنولوجيا االتصاالت، والتصنيع الزراعي

وإنشاء مؤسسات وتصنيع األجبان واأللبان، والمحاسبة، ومحو األمية، وإجراءات إدارة المكاتب 
؛صغيرة على مستوى كل قرية

  
واعد بيانات لتمكين المجتمعات المحلية من الحصول على معلومات في تصميم وتطوير ثالث ق •

  .المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وعن فرص العمل، وخدمات الدعم الفني عبر شبكة اإلنترنت
  

  مطبوعات ھامة
  

لشعب الفلسطيني األحوال المعيشية لالحتالل اإلسرائيلي على لاالقتصادية واالجتماعية  االنعكاسات  
: المحتلالسوري العرب في الجوالن للسكان ، والشرقية ي األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدسف

تعده اإلسكوا وتحيله بموجب مذكرة من األمين العام إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة والمجلس تقرير سنوي 
ق لمستوى التنمية في األرض التقرير الضوء على التراجع المقلھذا  يلقيو  .االقتصادي واالجتماعي

على السكان، بما فيھا الحصار المفروض على قطاع  الفلسطينية المحتلة وعلى تداعيات التدابير اإلسرائيلية
حركة االستيطان في قطاع غزة وعلى استكمال  استمرار وركز التقرير أيضاً على.  غزة والقيود على التنقل

.بناء الجدار الفاصل

اآلثار االقتصادية واالجتماعية  ، الم�عنوناالتجاھات واآلثار: أماكن النزاعاتسلسلة  العدد األول من  
يتضمن تحليالً لآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تخلفھا : للنزوح الناجم عن النزاعات في منطقة اإلسكوا

في المائة من  ٣٥سكوا وتبلغ نسبة النازحين جراء النزاعات في منطقة اإل  .النزاعات على منطقة اإلسكوا
 . مليون نازح داخلي ٧.٢مليون الجئ و ٧.٦مجموع النازحين في العالم، إذ تشير األرقام إلى وجود 

والھدف من ھذه الدراسة ھو التأكيد على أن النزوح ھو قضية إقليمية تفرض على بلدان المنطقة اعتماد 
   . سياسات منسقة لمعالجتھا



  اإلسكوا واإلعالم
  

، في نيويورك كز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت التابع لدائرة األمم المتحدة لإلعالمبذل مر  
 ٢٠٠٧، جھوداً متواصلة في عامي )اإلسكوا(بالتعاون الوثيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 . طتھا وبرامج عملھاالفنية، ولرسم صورة أكثر وضوحاً عن أنشإداراتھا لدعم عمل اللجنة بمختلف  ٢٠٠٨و
إلطالق مطبوعات رئيسية، ونظم ندوات وأمن تغطية ولھذه الغاية نظم المركز معارض للمطبوعات، 
  . إعالمية، ونسق األنشطة في مناسبة يوم األمم المتحدة

  
  اإلسكوامعارض خاصة بمطبوعات 

  
المعرض .  ٢٠٠٨م في عا اإلسكوانظم مركز األمم المتحدة لإلعالم معرضين كبيرين لمطبوعات   

استمر المعرض  . وقد تزامن تنظيمه مع انعقاد الدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا صنعاءاألول في 
  .وتضمن أحدث مطبوعات اللجنة في مجموعة من المجاالت منھا المياه والمرأة والتكنولوجيا  .أربعة أيام

ومة األمم المتحدة، وكان في مناسبة يوم األمم المتحدة أما المعرض الثاني، فتضمن مطبوعات لإلسكوا ولمنظ
، واندرج ھذا المعرض في إطار االحتفال الرسمي بيوم األمم المتحدة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٤في 

كبيراً من  واستقطب المعرضان عدداً . العراقو األردنو منطقة لبنانل الذي اشترك في تنظيمه نادي الليونز
استحسان الزوار الذين أقبلوا على بكما حظيت المطبوعات  . اإلعالم ووجوھاً إعالمية بارزةالزوار ووسائل 

مصدراً للخبرات الفنية  اإلسكواوحظي المعرضان بتغطية إعالمية كبيرة مما ساھم في تكريس دور  . شرائھا
  .في المنطقة في مجاالت عدة

  

   
  )٢٠٠٨مايو /أيار(يمن ن لإلسكوا، الوالدورة الوزارية الخامسة والعشر

  

تغطية إعالمية كثيفة للدورة الوزارية الخامسة والعشرين لإلسكوا

تشكل الدورات الوزارية لإلسكوا التي تعقد كل سنتين فرصة للوصول إلى جمھور أكبر ولنشر   
في الفترة التي واھتم مركز األمم المتحدة لإلعالم .  المزيد من المعلومات حول منظمة األمم المتحدة واللجنة

ببث معلومات حول اللجنة ) مايو/أيار ٢٩-٢٦صنعاء، (سبقت انعقاد الدورة الوزارية الخامسة والعشرين 
بانتظام وبنشر تقارير عنھا في وسائل اإلعالم في المنطقة، ال سيما في اليمن، وساھم المركز في تسليط 



. اد الدورة الوزارية، ال سيما في البلد المضيفالضوء على اإلسكوا إعالمياً طوال الفترة التي سبقت انعق
واستقطبت الدورة الوزارية واألحداث التي رافقتھا عدداً كبيراً من وسائل اإلعالم، وحظيت بتغطية واسعة 
لمختلف األنشطة التي تخللتھا عبر نشر التقارير الصحافية وعرض المقابالت التلفزيونية مع المشاركين ومع 

القناة الرسمية اليمنية الجلسة االفتتاحية للدورة مباشرة وخصصت جزءاً من  وقد بثت.  كوامسؤولين في اإلس
والجدير بالذكر ان نجاح الدورة الوزارية تجلى فيما حظيت به من تغطية .  نشرتھا المسائية لھذا الحدث

.إعالمية واھتمام واسع
  
  

  فية إلطالق المطبوعات الرئيسيةامؤتمرات صح
  

، مؤتمرات صحافية أطلقت خاللھا مطبوعات ٢٠٠٨األمم المتحدة لإلعالم، في عام نظم مركز   
منظور شبابي، : ٢٠٠٧رئيسية لإلسكوا، ومن ھذه المطبوعات األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية 

ل المعلومات ودليواالستعراض السنوي للتطورات في مجالي العولمة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية، 
العالمي لالستثمار، وتقرير  التقريرولتقارير حول األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية، لصياغة ا

  .السياسة االجتماعية المتكاملة
  

ة في ھاممواضيع  إذ تناولتعلى اھتمام وسائل اإلعالم، الصحافية وقد استحوذت ھذه المؤتمرات   
مصدراً موثوقاً في المسائل التي تعنى بھا،  اإلسكواوساھمت كذلك في تكريس  . ابالمنطقة مثل التنمية والشب

منھا يمكن الرجوع إليھا واستقاء معلومات ومقتطفات  المطبوعات مصادراذ وتشجيع وسائل اإلعالم على اتخ
  .مواضيع عديدةفي 

  
  إطالق إحدى الوثائق الرئيسية الصادرة عن اإلسكوا

  )٢٠٠٨أغسطس /آب(
  
  
  
  



  إعالميةومقابالت ندوات 
  

ندوتين إعالميتين في بيت األمم المتحدة للقضاة  ٢٠٠٨نظم مركز األمم المتحدة لإلعالم في عام   
واستمع المشاركون في الندوتين إلى شرح مفصل عن عمل األمم المتحدة .  الشباب والطالب الجامعيين

عمل اللجنة ودورھا وازدادوا اقتناعاً بأھميتھا  عموماً واإلسكوا خصوصاً، تعر�فوا من خاللھا إلى طبيعة
    .وتأثيرھا

  
 . مقابالت صحافية مع األمين التنفيذي لإلسكوا على المستويين المحلي واإلقليميكما نظم المركز   

وساھمت ھذه المقابالت في توضيح  . وكان الھدف منھا نشر المعلومات حول عمل اللجنة ودورھا وأنشطتھا
  .في القضايا المحلية واإلقليمية والدور الذي تؤديه في تأمين الخدمات للمنطقة سكوااإلمدى انخراط 

  

  
  

  االحتفال بيوم األمم المتحدة 
  )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول(

  
  التنسيق ليوم األمم المتحدة

  
تحقيقات  مركز األمم المتحدة لإلعالم التنسيق ألنشطة يوم األمم المتحدة في لبنان الذي تخللته ىتولّّ  
وكان لھذا النشاط اإلعالمي وقع طيب على  . اإلسكواومقابالت تلفزيونية عن عمل األمم المتحدة و صحافية

وتوضيح المتعلق بعمل اللجنة  الغموضللجمھور وفي إزالة  اإلسكواالرأي العام، إذ أسھم في توضيح صورة 
  .األمم المتحدةأجھزة ما يمي�زھا عن سائر 



  ةالخدمات اإلداري
  

للخدمات اإلدارية، مھمتھا تقديم الدعم في مجاالت أساسية لتسھيل تنفيذ برنامج  إدارةتضم� اإلسكوا   
تقديم المشورة لألمين التنفيذي بشأن توجھات السياسة العامة للجنة، كما تشرف  دارةوتتولى اإل.  عمل اللجنة

عم التنظيمي واإلداري المطلوبة لسير على عملية اإلصالح، وتنسق الخدمات األساسية، وجميع جوانب الد
في معظمھا خدمات غير ظاھرة، لكنھا ضرورية وال غنى عنھا لسير عمل ھي والخدمات اإلدارية  . العمل

  . اللجنة، وتلبية حاجات الموظفين فيھا، ونجاح برنامج عملھا
  

  إدارة الموارد البشرية
  

وفي الفترة .  لموظفين بمختلف درجاتھم وفئاتھميتولى قسم إدارة الموارد البشرية االھتمام بشؤون ا  
التي يشملھا ھذا التقرير، عمل ھذا القسم على تحسين كفاءة بعض اإلجراءات المتعلقة بالتوظيف، 
والمستحقات، وطب�ق سياسات لتبسيط عملية التوظيف وإدارة شؤون الموظفين، وتحقيق المزيد من الشفافية 

  .  بية وخدمات الرعاية الصحية لجميع الموظفينكما قد�م البرامج التدري  .فيھا
  

  نظم المعلومات واالتصاالت
  

يتولى قسم نظم المعلومات واالتصاالت تقديم الدعم اإلداري والفني لصيانة البنية التحتية التابعة للجنة   
م بصيانة موقع كما يقوم القس.  في االتصاالت والمعلومات، وتقديم الحلول المبتكرة الالزمة على ھذا الصعيد

وھو بذلك يسھم في عملية نشر المعلومات عن .  الصفحات المتفرعة منهواإلسكوا على شبكة اإلنترنت 
  .اللجنة وأنشطتھا، وإيصالھا إلى البلدان األعضاء والرأي العام

  
  خدمات الدعم المركزي

  
ارة المعد�ات الھدف من خدمات الدعم المركزي ھو صيانة بيت األمم المتحدة في بيروت، وإد  

وتشمل خدمات الدعم المركزي مجموعة   .الموجودة فيه، وتوفير الشروط الالزمة الستمرار العمل فيه
  . ، والبريد وإدارة أرشيف اإلسكوا، والجردوإدارة ممتلكات اللجنةواسعة من المجاالت منھا إجراءات السفر، 

  
  المشتريات

  
ويشمل عملھا إجراءات الشراء،  . وتأمين المعد�اتواستئجار الخدمات  توفيرتتولى ھذه الوحدة   

وتحديد المواصفات المطلوبة واستدراج العروض والمقترحات، وإجراء المفاوضات واالتصاالت الالزمة 
  . وبة بنوعية جيدة وكلفة تنافسيةلتأمين الخدمات المطل

  
  الشؤون المالية والميزانية

  
وعمليات المحاسبة سواء أكان في إطار اللجنة رة موارد قسم الشؤون المالية والميزانية إدا يتولى  

رصد األصول المالية للجنة وتخطيط استخدامھا كما يتولى خارج الميزانية، الموارد من  وأالميزانية العادية 



والقسم يعمل على تعزيز كفاءة ھذه العمليات باعتماد البرامج اإللكترونية المتخصصة حيثما .  ومراقبتھا
  .  واألقسام بالنسب المئوية من مجموع الموارد اإلداراتوضح الشكل مجموع النفقات موزعة على وي.  أمكن

  لسالمةاألمن وا
  

الخدمات اإلدارية، فموظفوه منتشرون دائماً في المبنى  إدارةقسم األمن والسالمة ھو من أبرز أقسام   
وفي الفترة موضوع .  نان للموظفين والزوار، وضروري لسالمتھم أيضاًوخارجه، ووجودھم ھو عامل اطمئ

التقرير، واجھت اإلسكوا ظروفاً دقيقة، واتخذت من خالل القسم تدابير استثنائية لتھيئة بيئة آمنة للمندوبين 
  . وتمكين مختلف األقسام من مواصلة عملھا بطريقة عادية

  
  المكتبة

  
تغطي مختلف مجاالت اھتمام اإلسكوا املة من الكتب والمنشورات مجموعة شمكتبة اإلسكوا تحتوي   

منشورات جديدة بانتظام تصدرھا جھات  المجموعةوتضاف إلى ھذه  . في التنمية االقتصادية واالجتماعية
المكتبة موظفو اللجنة ووكاالت األمم المتحدة  ويستفيد من خدمات . أخرى عن المواضيع التي تھتم بھا اللجنة

والجدير بالذكر أن  . وتفتح أبوابھا لجمھور القراء أيضا ثالثة أيام في األسبوع . ، والبلدان األعضاءىاألخر
على اإلنترنت بحيث مكتبة اإلسكوا تقوم بفھرسة جميع وثائقھا التي صدرت باللغتين العربية واإلنكليزية 

  .يتسنى للقراء االطالع عليھا والبحث فيھا بالطرق اإللكترونية
  
  ارة المؤتمراتإد
  

 تنظيم االجتماعات بالخدمات في والبلدان األعضاء فيھااللجنة  بتزويد المؤتمرات شؤونقسم  قومي  
الھيئات الحكومية الدولية واجتماعات  وتشمل خدمات ھذا القسم  .والوثائق المطبوعاتإصدار المؤتمرات وو

 اإلسكوا وھيئاتالتي تنظّمھا  ألحداث المتنو�عةاالحلقات الدراسية وغيرھا من و فريق الخبراء وورشات العمل
ويضطلع قسم خدمات المؤتمرات أيضاً بمسؤولية إعداد الوثائق  . في بيروت األخرى األمم المتحدة

المتخصصة وتتناول مختلف المواضيع التي يشملھا برنامج عمل اإلسكوا،  اإلدارات تضعھاوالمطبوعات التي 
المراجع  تدقيقالخدمات التي يوفّرھا ھذا القسم  تشملو . تقد�م إلى االجتماعات الوثائق التيكما يتولى إعداد 

٢٠٠٨قات بين اإلدارات لعام توزع النف  

��Κ

�Κ

��Κ

�Κ�Κ

��Κ

�Κ
�Κ

�Κ

٥Κ

التوجيه التنفيذي واإلداري
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية

المستدامة
السياسات االجتماعية المتكاملة

التنمية والتكامل االقتصادي

نولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التكاملتك
اإلقليمي

اإلحصاءات لوضع السياسات المرتكزة على األدلة

النھوض بالمرأة

تخفيف أثر النزاعات على التنمية

تخطيط البرامج والتعاون الفني

دعم البرامج



وھو يسھم بذلك في نشر المعلومات عن اللجنة   .والتوزيع والنشر واإلعداد للنشروالترجمة  والتحرير
  .ومجاالت عملھا

  
سير عمل عته عمل غير ظاھر، لكنه أساسي ليالخدمات اإلدارية ھو بطب إدارةصحيح أن عمل   

 .اللجنة، وقيامھا بالمھام الملقاة على عاتقھا على أكمل وجه في المنطقة



  المضي قدماً
  

فكان في أزمة .  الكثير من عدم االستقرار لماليين البشر في مختلف أنحاء العالم ٢٠٠٨حمل عام  
في التقدم نحو  اًبل تراجع الغذاء، واألزمة المالية واالقتصادية، ما يقو�ض سبل العيش، وما يسب�ب ركوداً، ال

وقد بذلت الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات .  تحقيق عدد من األھداف اإلنمائية لأللفية
اإلقليمية والدولية جھوداً حثيثة إليجاد حلول مناسبة لمواجھة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب أسعار 

واليوم ال يزال أثر ھذه األزمات غير واضح على الوضع المالي .  الطاقة، وامتصاص آثار األزمة المالية
  لكن الواضح أن المنطقة تحتاج إلى استراتيجيات .  والتنمية االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا

معالجة المخاطر اآلنية، بل تصلح لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى ھذا التقلب وتزعزع على ال تقتصر 
  .االستقرار

  
  األزمة المالية واالقتصادية

  
، وذلك نتيجة لألزمة المالية ٢٠٠٩جداً لعام  ةتبدو آفاق النمو االقتصادي في المنطقة غامض  

مية والدولية االستعداد يويحتم ذلك على الحكومات والمنظمات اإلقل.  واالقتصادية والنخفاض أسعار النفط
الت العاملين في الخارج، وتراجع معد�الت االستثمار لمواجھة ارتفاع معد�الت البطالة، وانخفاض تحوي

  .الفئات الضعيفة من آثار األزمة األجنبي المباشر في المنطقة، ووضع شبكات أمان لحماية
  

ما تجريه وتسھم اإلسكوا في المناقشات العالمية الجارية حول األزمة المالية واالقتصادية من خالل   
 ھاواجتماعات بھدف تنسيق موقف موحد للمنطقة، وضمان تمثيل لقاءات من أبحاث وتحليالت، وما تعقده من

وتستطيع اإلسكوا أن تساھم من خالل عملھا .  في المناقشات الجارية حول إصالح المؤسسات المالية العالمية
 المتعدد التخصصات في إيجاد حلول مبتكرة لألزمة، ال تقتصر على معالجة األثر اآلني لألزمة المالية على

  .لألزمة على التنمية االجتماعية التنمية االقتصادية، بل تتناول األثر غير المباشر
  

  أزمة الغذاء
  

وكان .  معد�الت الفقر كان من مظاھرھا ازديادألحق ارتفاع أسعار المواد الغذائية أضراراً بالمنطقة،   
توتر في صفوف العمال في المظاھرات وحركات االحتجاج السياسي في مصر واليمن، وكذلك تصاعد ال

واقتصر رد الحكومات حتى اآلن .  على تداعيات ھذه األزمة ن بلدان الخليج إلى بلدانھم مؤشرالعائدين م
على اتخاذ إجراءات آنية مثل تحويل األموال وزيادة اإلعانات، بدالً من وضع سياسات طويلة األجل تھدف 

ب قد بدأت تنخفض، تبقى عوامل التقلاد الغذائية ومع أن أسعار بعض المو . إلى ضمان األمن الغذائي
في  ١٥و ١٠بين تتراوح الواردات من المواد الغذائية ف.  موجودة ألسباب منھا نقص االستثمار في الزراعة

  ب ، مما يعني أن المنطقة ھي عرضة آلثار أي تقلالمائة من مجموع الواردات في معظم البلدان العربية
شدة االعتماد على دعم الوقود والغذاء تكاليف باھظة على صعيد المالية العامة، لو . يةفي أسعار المواد الغذائ

  .على تلبية الحاجات االجتماعية يقوض القدرةمما 
  

وتسعى اإلسكوا إلى اعتماد نھج ال يقتصر على معالجة الحاجات العاجلة، بل يركز على تحقيق األمن   
مبادرات تحقيق األمن الغذائي جزءاً من سياسات ك يجب أن تكون لذل.  الغذائي الطويل األجل في المنطقة



التنمية المستدامة التي تراعي الشواغل األساسية، وتشجع االستثمار في اإلنتاج الزراعي وفي تحسين 
  . اإلنتاجية

  
  تغي�ر المناخ

  
جتماعية في المنطقة، ر المناخ في العالم أثر بالغ على التنمية االقتصادية واالمن المتوقع أن يكون لتغي�  

ومع أن منطقة .  لصالحة للزراعةاوال سيما حيث تتضاءل كمية المياه المتاحة وتضيق مساحة األراضي 
اإلسكوا ھي من أقل مناطق العالم مساھمة في انبعاثات غازات الدفيئة، من المتوقع أن تكون من أشد� المناطق 

ومن المتوقع أن تكون  . شح المياه، وتزايد الجفاف والتصحرتضرراً من تغي�ر المناخ، وال سيما بفعل تفاقم 
 يعرضالشرائح الفقيرة والفئات الضعيفة األخرى، ومنھا النساء والشباب، أشد� الفئات تأثراً بتغي�ر المناخ، مما 

  .المنطقة لمزيد من عدم االستقرار
  

فھي تدعم تنفيذ .  امج عملھاوتعي اإلسكوا خطورة ھذه الظاھرة، وتعتبر مواجھتھا من أولويات برن  
حول التغي�ر  ٢٠٠٧اإلعالن الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في عام 

تناول قضايا التنمية تكما .  ر المناخالمناخي، وھي تولي المزيد من االھتمام في برنامج عملھا لقضايا تغي�
  .  حادي والعشرين وخطة جوھانسبرغ للتنفيذالمستدامة بما يتوافق مع جدول أعمال القرن ال

  
كانون  ١٨- ٧كوبنھاغن، (حول تغي�ر المناخ  والجدير بالذكر أن األمم المتحدة ستعقد مؤتمراً  
ر المناخ ومن المتوقع أن يؤدي ھذا المؤتمر إلى اعتماد اتفاق عالمي جديد بشأن تغي�).  ٢٠٠٩ديسمبر /األول
ويقود األمين العام لألمم المتحدة ھذه المبادرة على الصعيدين الدولي .  ٢٠١٢لية لمتابعة كيوتو بعد عام وآ

  .  التحضير لھذا المؤتمر ومتابعته على صعيد المنطقة وتؤدي اإلسكوا دوراً ھاماً في، واإلقليمي
  

  الحكم السليم
  

م االستقرار عدمن االحتالل األجنبي وتواجه المنطقة تداعيات ھذه القضايا العالمية الكبرى في جو   
.  ھذه العوامل ال تزال تؤثر في األداء االقتصادي لبلدان المنطقةو . السياسي وعدم اكتمال مسيرة اإلصالح

وال بد� من إيالء اھتمام عاجل آلليات صنع السياسات وتنفيذھا، بما يحقق الفعالية في تأمين السلع والخدمات 
س الحريات الفردية وتعزز إمكانات النمو االقتصادي وترسخ العامة ويستوفي مقو�مات الحكم السليم التي تكر

  . أسس التنمية االجتماعية
  

  الشراكات من أجل التنمية
  

آثار  في مواجھة تضمن إعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية دعوة إلى مواصلة دعم البلدان النامية  
سلع األساسية، وذلك عن طريق تقديم المساعدة األزمة المالية، وانعدام األمن الغذائي، وتقلّب أسعار الطاقة وال

للتجارة، والمساعدة اإلنمائية الرسمية، وإصالح المؤسسات المالية الدولية، وإعادة إحياء الشراكة العالمية من 
وفي األعوام .  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وتعزيزأجل التنمية، 
قبلة ستواصل اإلسكوا العمل على معالجة القضايا المتصلة بتمويل التنمية، ومنھا تعبئة الموارد الثالثة الم

كما ستواصل عملھا على تعزيز التجارة واالستثمار داخل .  المالية المحلية، واالستثمار األجنبي المباشر



، وتنسيق االستراتيجيات والخطط المنطقة، وتطوير البنية التحتية للنقل واالتصاالت، وتسھيل النقل والتجارة
  . الرامية إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  األھداف اإلنمائية لأللفية

  
، ٢٠٠٩سبتمبر /خالل الحدث الرفيع المستوى الذي سيعقد حول األھداف اإلنمائية لأللفية في أيلول  

اء شراكات جديدة بين البلدان المانحة، والقيادات من المتوقع أن يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى بن
الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجتمع األعمال، لإلبقاء على التقدم الذي أحرز حتى اآلن في تحقيق 

وللجان األمم المتحدة الخمس، ومنھا .  األھداف اإلنمائية بمنأى عن اآلثار المدمرة لألزمة المالية واالقتصادية
 دور ھام في التنسيق لھذا الحدث على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بھدف تلبية الحاجات الفعلية اإلسكوا،

  .للمناطق التي تمثلھا ھذه اللجان
  

المنطقة العربية تقدماً كبيراً نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما في مجال  أحرزتوقد   
ات الضعيفة ال تزال دون المتوسطات الوطنية مما يقلل من غير أن اإلحصاءات المتعلقة بالفئ.  الصحة

أقل البلدان نمواً والبلدان التي تعاني من  وخصوصاً في ٢٠١٥احتمال تحقيق الغايات بكاملھا بحلول عام 
  .النزاعات

  
ويتطلب رصد التقدم نحو تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ورصد السياسات والبرامج بوجه عام إيجاد   

وقد التزمت  . المصنفة حسب الجنسوليات الالزمة إلنتاج اإلحصاءات اآلنية والموثوقة والقابلة للمقارنة اآل
اإلسكوا منذ زمن طويل بالعمل على تعزيز قدرة البلدان األعضاء في جمع البيانات وإنتاج اإلحصاءات 

بھدف استخدامھا أدلة لصنع والمؤشرات الدقيقة ونشرھا عن مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية، 
وفي سياق  . في األعوام المقبلة اللجنة عليهستعمل السياسات على الصعيدين الوطني واإلقليمي، وھذا ما 

األھداف اإلنمائية لأللفية ستواصل اإلسكوا تقديم المساعدة في جمع البيانات الدقيقة ونشرھا، لتوفير 
تدابير الفعالة لإلسراع في مسيرة تحقيق ھذه األھداف، وتوجيه المؤشرات الالزمة لقياس التقدم، واتخاذ ال

  .لية صنع السياسات في المستقبلعم
  

  قضايا أخرى
  

، على معالجة التحديات ٢٠١١- ٢٠١٠كما في فترة السنتين  ٢٠٠٩وستركز اإلسكوا في عام   
ھا األھداف اإلنمائية لأللفية، المذكورة ودعم المنطقة في تحقيق األھداف اإلنمائية المتفق عليھا دولياً، ومن

والعمل على دعم الفئات الضعيفة، ومنھم الفقراء والنساء والشباب وذوي 
االحتياجات الخاصة والمشردون؛ والعمل من أجل المساواة بين الجنسين 
والنھوض بالمرأة، والعمل على تحصين المنطقة في مواجھة آثار األزمة 

اد السياسات المناسبة؛ والعمل بنھج المالية واالقتصادية من خالل اعتم
وإدراكاً من .  السياسات االجتماعية المتكاملة بھدف تحقيق التوازن بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية

اللجنة ألھمية التوجه إلى الشعوب بلغتھم، وتعزيز موقع اللغة العربية في المحافل الدولية، ستواصل اللجنة 
مستوى الخدمات التي تقد�م باللغة العربية وتنويعھا مستفيدة بما لديھا من خبرات وإمكانات عملھا على تحسين 

  .الصعيد على ھذاتطلعات المنطقة وحاجاتھا  لتلبية
  

السلم واألمن  نحو مستقبل ملؤه
واالستقرار للجميع



فاإلنجازات .  موجزاً ألعمال اللجنة في مختلف مجاالت اختصاصھا عرضاًھذا التقرير تضمن  وقد  
.  لكن التحديات التي تواجھھا البلدان األعضاء ھي أكثر تنوعاً وتشعباً التي حققتھا اللجنة ھي كثيرة ومتنوعة،

عضاء منذ تأسيسھا، لكن التزام اللجنة في خدمة البلدان األ.  طويلة ما دامت التحديات كبيرة ستبقىوالطريق 
خمسة  وبينما تحتفل اللجنة بمرور . ل وما بعدهبيضعھا في موقع يخولھا أداء دور ريادي في العقد المق

، بل تعقد العزم، فتمضي قدماً بتعداد إنجازاتھا واالفتخار بھاعلى تأسيسھا، ال يمكنھا أن تكتفي  وثالثين عاماً
  .السلم واألمن واالستقرار للجميع في العمل مع البلدان األعضاء، سعياً إلى مستقبل ملؤه

  




