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تصدير

ــون  ــكاد تك ــات، ت ــي اضطراب ــا ف ــام 2016، ومنطقتن ــى ع انقض
ــش معــه. وال ينبغــي أن  ــات عليهــا التعاي ــًا أليمــًا ب ــًا يومي واقع
ــورية  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــن ف ــاة الماليي ــتحيل معان تس
ــًا  ــان وضع ــي األذه ــرى ف ــدان أخ ــن وبل ــا واليم ــراق وليبي والع
والتمييــز  االحتــالل  تحــت  الفلســطينيين  أقــدار  وال  مقبــواًل 
ــة  ــات عصّي ــذه التحدي ــدت ه ــد ب ــًا، وق ــًا طبيعي ــي وضع المنهج
ــاء«.  علــى االنفــراج، فانتــاب بعضــًا مــن المجتمــع الدولــي »عن
عنــاء مــن االهتمــام، عنــاء مــن التعاطــف، عنــاء مــن الَمنــح.  وأيــًا 
ــوق  ــى حق ــًا عل ــه، حرص ــلم ل ــب أاّل نستس ــاء، يج ــذا العن ــن ه يك

ــة. ــة والعدال ــي الكرام ــعوب ف ــع الش جمي

فــي ذلــك منطــق وجــود األمــم المتحــدة، وجوهــر النــداء الــذي 
نطلقــه فــي اإلســكوا. ونحــن نعمــل علــى دفــع التكامــل 
اإلقليمــي، وتحقيــق النمــو االقتصــادي المنصــف، وتمكيــن 
المــرأة مــن تقريــر مصيرهــا، ومســاعدة صانعــي السياســات 
االجتماعــي  الخــراب  ومعاينــة  قراراتهــم،  آثــار  قيــاس  فــي 
ــم  ــالل. دع ــزاع واالحت ــاد والن ــه الفس ــذي خّلف ــادي ال واالقتص

ــارًا. ــداًل وازده ــر ع ــتقبل أكث ــاء مس ــي بن ــا ف منطقتن

2016 هــو األول فــي الفتــرة المحــّددة لتنفيــذ خطــة  عــام 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030. وخاللــه أّدت اإلســكوا دورًا 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  صياغــة  فــي  األهميــة  بالــغ 
والتوصــل إلــى رؤيــة موحــدة للمنطقــة العربيــة، وطــرح قضايــا 
بلدانهــا فــي المناقشــات العالميــة. وأصبحــت أهــداف التنميــة 
المســتدامة لجميــع الحكومــات أهدافــًا فــي السياســة العامــة 
ذات مقاصــد محــددة. واإلســكوا، التــي بنــت توافقــًا علــى مــا 
ــع.  ــى واق ــا إل ــل النواي ــيرة تحوي ــوم مس ــود الي ــه، تق ــب فعل يج
إلــى جولــة  الصفحــات،  علــى هــذه  ندعوكــم، مــن  ونحــن 
تكتشــفون خاللهــا تفصيــل عملنــا فــي دعــم تمكيــن المــرأة في 
المنطقــة )الهــدف 5(، ومــع الحكومــات فــي توجيــه اقتصادات 
الــدول نحــو النمــو الشــامل والمســتدام )الهــدف 8(، ومــع 
الحكومــات والمجتمــع المدنــي فــي مواجهــة عــدم المســاواة 
ــات  ــاء مؤسس ــي بن ــة، وف ــوة للعدال ــي الدع ــدف 10(، وف )اله

ــدف 16(. ــع )اله ــاملة للجمي ــاءلة وش ــة للمس ــة وخاضع فعال

ــر لواليتــي التــي كان لــي خاللهــا  وعــام 2016 هــو أيضــًا األخي
شــرف الخدمــة فــي األمــم المتحــدة، فــي منصــب وكيلــة 
ــًا  ــي يوم ــكوا. وكان ل ــة لإلس ــة التنفيذي ــام واألمين ــن الع األمي
شــرف الخدمــة فــي حكومــة األردن، حيــث شــغلت منصــب 
ــب  ــي مناص ــدة ف ــم المتح ــة األم ــوزراء، وخدم ــس ال ــب رئي نائ
عــدة، منهــا مســاعد األميــن العــام للــدول العربيــة فــي برنامــج 

تصدير

      وعــام 2016 هــو أيضــًا األخيــر لواليتــي التــي 
كان لــي خاللهــا شــرف الخدمــة فــي األمــم 
المتحــدة، فــي منصــب وكيلــة األميــن العــام 
ــًا  ــي يوم ــكوا. وكان ل ــة لإلس ــة التنفيذي واألمين
حيــث  األردن،  حكومــة  فــي  الخدمــة  شــرف 
شــغلت منصــب نائــب رئيــس الــوزراء، وخدمــة 
األمــم المتحــدة فــي مناصب عــدة، منها مســاعد 
األميــن العــام للــدول العربيــة فــي برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي. وفــي مســيرتي الحافلــة، 
لــم أشــهد، فــي أّي مــن المناصــب الدوليــة التــي 
شــغلت، مــا شــهدته فــي عهــدي باإلســكوا، مــن 
مواضيــع عميقــة، وتحديــات جســيمة، ومحطــات 
ــورة،  ــي لفخ ــة. وإن ــؤوليات ضخم ــة، ومس ملهم
فــي زمــن األزمــات غيــر المســبوقة، بــكل مــا 
أنجزنــاه فــي هــذه اللجنــة اإلقليميــة. لقــد عملنــا 
مجتمــع  ومــع  المنطقــة،  دول  مــع  بيــد  يــدًا 
مدنــي يتزايــد أثــرًا وتأثيــرًا، ومفكريــن وأكاديمييــن 
وشــبكة  ســخية،  مانحــة  وجهــات  مرموقيــن، 
بالمبــادئ  تلتــزم  ودوليــة  إقليميــة  منظمــات 

ــدة. ــم المتح ــية لألم ــم األساس والقي
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األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وفــي مســيرتي الحافلــة، لــم أشــهد، 
فــي أّي مــن المناصــب الدوليــة التــي شــغلت، مــا شــهدته فــي 
ــيمة،  ــات جس ــة، وتحدي ــع عميق ــن مواضي ــكوا، م ــدي باإلس عه
ومحطــات ملهمــة، ومســؤوليات ضخمــة. وإنــي لفخــورة، فــي 
زمــن األزمــات غيــر المســبوقة، بــكل مــا أنجزنــاه فــي هــذه 
اللجنــة اإلقليميــة. لقــد عملنــا يــدًا بيــد مــع دول المنطقــة، 
ومــع مجتمــع مدنــي يتزايــد أثــرًا وتأثيــرًا، ومفكريــن وأكاديمييــن 
مرموقيــن، وجهــات مانحــة ســخية، وشــبكة منظمــات إقليميــة 

ــدة. ــم المتح ــية لألم ــم األساس ــادئ والقي ــزم بالمب ــة تلت ودولي

التشــكيك والطعــن،  اليــوم مــن  ينــال منهــا  مبــادئ وقيــم 
ــدم  ــى تصط ــة حت ــا. فالتعددي ــخ منظمتن ــهده تاري ــدر أن ش ــا ن م
بمعارضــة مــن كل صــوب. والبلــدان الكبيــرة والقويــة كمــا 
البلــدان الصغيــرة والناميــة، تبــدي قلقــًا إزاء فعاليــة المؤسســات 
ــة  ــن األهمي ــا. وم ــاف فيه ــدى اإلنص ــراف، وم ــددة األط المتع
ــى  ــدة إل ــم المتح ــاء واألم ــدول األعض ــي ال ــرورة أن تصغ والض
بواليتنــا.  الثقــة  وتســتعيد  إليهــا،  وتســتمع  القلــق،  أصــوات 
وبــداًل مــن التخّلــي عــن مفهــوم التعدديــة، علينــا أن نرتقــي 
ــا  ــا أساســي، ورؤيتن ــت أن عملن ــى مســتوى التحــدي وأن نثب إل
ــى.  ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــة، الي ــا نبيل ــة، وأهدافن واضح
وإنــي علــى ثقــة فــي أن األمــم المتحــدة قــادرة علــى إصــالح 
هيكليتهــا وإعــادة التأكيــد علــى قيمهــا. فالمنظمــة نشــأت مــن 

ــدت:  ــا تعه ــت به ــي التزم ــعوب الت ــية والش ــاة قاس معان

أن تنقــذ األجيــال المقبلــة مــن ويــالت الحــرب... وأن تؤكــد 
مــن جديــد إيمانهــا بالحقــوق األساســية لإلنســان وبكرامة 
الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء واألمــم كبيرهــا 
وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية، وأن تبّيــن األحــوال 
واحتــرام  العدالــة  تحقيــق  ظلهــا  فــي  يمكــن  التــي 
االلتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات وغيرهــا مــن مصــادر 
القانــون الدولــي، وأن تدفــع بالرقــي االجتماعــي قدمــًا، 
وأن ترفــع مســتوى الحيــاة فــي جــو مــن الحريــة أفســح... 

ــاق األمــم المتحــدة( )ميث

وهــذه الكلمــات، التــي صــدرت يومــًا قبــل أكثــر مــن 70 عامــًا، 
ليســت إال تعبيــرًا قاطعــًا عــن المبــادئ التــي توجــه عملنــا 
ــى  ــا عل ــعى، بعملن ــف نس ــراءة كي ــم لق ــا أدعوك ــوم. وأن كل ي
ــة، أو علــى صياغــة خطــط إلعــادة  ــزاع والتنمي ــن الن العالقــة بي
إعمــار بلــدان دمرتهــا الصراعــات فــي منطقتنــا إلــى إنقــاذ 
أجيــال مــن »ويــالت الحــرب«؛ وبمناصرتنــا بــال هــوادة للشــعب 
ــد  ــد »تأكي ــية، ونعي ــان األساس ــوق اإلنس ــزز حق ــطيني نع الفلس
ــى  ــي عل ــا التحليل ــدره«؛ وبعملن ــان وق ــة اإلنس ــان بكرام اإليم
ــًا،  ــي قدم ــي االجتماع ــع بالرق ــي »ندف ــاد الكل ــا االقتص قضاي
ــة أفســح«. وفــي  ــاة فــي جــو مــن الحري ونرفــع مســتوى الحي
هــذه الصفحــات بعــض مــن مالمــح هــذا العمــل. وإننــي افتخــر 
ــم  ــت األم ــد دخل ــس، وق ــا الخام ــي عقده ــكوا ف ــادة اإلس بقي
ــل  ــم عم ــة دع ــى مواصل ــم إل ــن، أدعوك ــد الثام ــدة العق المتح
األمــم المتحــدة، بقيــادة أمينهــا العــام الجديــد، وأميــن تنفيــذي 

ــة. ــذه اللجن ــى رأس ه ــد عل جدي

ــوق  ــون الحق ــة وص ــق الكرام ــى تحقي ــل عل ــارًا العم ــس خي  لي
اإلخفــاق  وعواقــب  والتــزام.  واجــب  بــل  العدالــة،  وإحــالل 
وخيمــة، وثمــار النجــاح مجزيــة، ال تســمح ألحــد بــأن يبقــى دون 
مســتوى التحــدي. ونحــن فــي اإلســكوا نجــّدد وعدنــا لشــعوب 
ــو  ــة نح ــى واثق ــير بخط ــنواصل الس ــا س ــة، بأنن ــة العربي المنطق
ــاء  ــال والنس ــه األطف ــك في ــداًل، يمل ــر ع ــل وأكث ــتقبل أفض مس
والرجــال حــق تقريــر مصيرهــم. وإنــي علــى يقيــن بالحاجــة إلــى 
األمــم المتحــدة فــي زمــن الحاجــات الملحــة، تكــون علــى 
حقيقتهــا، وتحقــق رؤيــة مؤسســيها.  وآمل أن نســير معــًا بخطى 
ــتدامة.  ــة المس ــة والتنمي ــة الحقيقي ــى درب العدال ــة عل متراص

ريما خلف
األمينة التنفيذية
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اإلسكوا في سطور 
التنميــة المســتدامة هــي ركيــزة الرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي. واإلســكوا، وهــي واحــدة مــن خمــس لجــان 
ــل األمــم المتحــدة فــي المنطقــة العربيــة، وتدعــو إلــى التنميــة العربيــة فــي الســاحة العالميــة.  إقليميــة، تمّث
وتشــجع اللجنــة التكامــل االقتصــادي علــى الصعيديــن اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، مــن خــالل تنفيــذ سياســات 

التنميــة المســتدامة المتفــق عليهــا دوليــًا، وال ســيما أهــداف التنميــة المســتدامة.

وتعمــل اللجنــة علــى تعزيــز السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي الــدول األعضــاء، مــن خــالل الحــوار 
المتعــدد األطــراف، وتبــادل المعــارف، وإنشــاء الشــبكات اإلقليميــة، والتنســيق مــع اللجــان اإلقليميــة األخــرى، 

لدفــع التعــاون بيــن المناطــق، وال ســيما فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب. 



7

تونس

الجمهو'&ة
العر/ية السو'&ة

الع3اق

لي5يا
المغرب

مو'&تانيا

الكويت
البح?<ن
قطر

ُعمان
اليمن

المملكة
العر/ية السعودية 

مصر

السودان

األردن
فلسطين
لبنان

اللجنة االقتصادية
ألو0وبا

اإلسكوا

اللجنة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا
والمحيط الهادئ

اللجنة االقتصادية
ألمABكا الالتينية

ومنطقة البحر الكاFGبي

اللجنة االقتصادية
ألفABقيا

اإلماOات
العر/ية المتحدة

1263,702371

163208

44

3615

12,303

اإلسكوا في سطور

جنســية تعمــل مشاركحدث
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تصريح لزيارة بيت 
األمم المتحدة

موظف

 ازداد عدد
 النساء في عديد
 موظفي األمن
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 المائة بين عامي

2013 و 2016
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تشغلها نساء

حلقات عمل، واجتماعات 
فرق خبراء، وخدمات 

استشارية، ومناسبات خاصة

تعمل من ٔاجلالدول األعضاءمّقرهاتٔاّسست
341 مليون شخصبيروت 197318
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تتوّلــى اإلســكوا دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للــدول األعضــاء، ونقــل اهتماماتهــا إلــى المنابــر العالميــة، وتعزيــز التكامل 
ــي  ــات ف ــارف بالسياس ــط المع ــى رب ــة، وعل ــة واالقتصادي ــاع االجتماعي ــل األوض ــى تحلي ــكوا عل ــل اإلس ــا. وتعم ــي بينه اإلقليم
ــاء التوافــق  ــة الشــاملة والمســتدامة. واإلســكوا هــي ملتقــى لبن ــدول األعضــاء فــي التنمي ــى ال ــم المشــورة إل ــة، وتقدي التنمي
بيــن صانعــي السياســات والباحثيــن والخبــراء، والهيئــات الحكوميــة والحكوميــة الدوليــة. وتقــّدم اإلســكوا إلــى الــدول األعضــاء 

خدمــات استشــارية فــي مجــاالت محــددة. باختصــار اإلســكوا هــي:

ماذا نفعل

الرؤيــة

عربيــة  منطقــة  فــي  واالزدهــار  االســتقرار  تحقيــق 
بالحريــة، والمســاواة، والعدالــة  يتمتــع ســكانها 
االجتماعيــة، والســبل المســتدامة لكســب العيش

صوت للمنطقة
والتنســيق  للتــداول  ملتقــى  توفــر 
والتوافــق بيــن الــدول األعضــاء، فتتمكــن 
مــن التأثيــر علــى المســارات العالميــة.

مركز فكر للمنطقة
جمــع  وتدعــم  مبتكــرة،  بحوثــًا  تجــري 
لوضــع  وتحليلهــا،  النوعيــة  البيانــات 

أدلــة.  علــى  قائمــة  سياســات 

بيت خبرة للمنطقة
الفنّيــة  االستشــارية  الخدمــات  تقــدم 
علــى  القــدرات  بنــاء  فــي  وتســاهم 
ــة  ــة ودون اإلقليمي ــتويات اإلقليمي المس
والوطنيــة، وتدعــم جهــود الــدول فــي 

والسياســات. المعاييــر  اعتمــاد 

من نحن

تواجــه بلــدان منطقــة معينــة تحديــات غالبــًا مــا تكــون متشــابهة، تتيّســر معالجتهــا بالعمــل الجماعــي. واللجــان اإلقليميــة لألمــم 
المتحــدة هــي ملتقيــات حكوميــة دوليــة محايــدة، تعــزز التكامــل اإلقليمــي، وتضــع المعاييــر والقواعــد اإلقليميــة، وتيّســر الحــوار 

والتعــاون الدولــي.

واإلســكوا لجنــة مؤلفــة مــن 18 دولــة عربيــة. وتضــم هــذه الــدول 4.6 فــي المائــة مــن ســكان العالــم، وتســاهم بنســبة 3.14 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي.

ــو  ــة المســتدامة، تحــت عنــوان »المســتقبل الــذي نصب ــة التــي صــدرت عــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتنمي وفــي الوثيقــة الختامي
ــة  ــدة اإلقليمي ــم المتح ــان األم ــا لج ــا فيه ــة، بم ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــع المنظم ــرورة أن تضطل ــى »ض ــد عل ــه« تأكي إلي
ومكاتبهــا دون اإلقليميــة، بــدور هــام فــي كفالــة تكامــل األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامة بشــكل 

ــوازن فــي منطقــة كل منهــا«. مت

العدالة 
االجتماعية

السبل المستدامة 
لكسب العيش

المساواةالحرية
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الشراكات والشبكات

أنشــأت اإلســكوا شــراكات اســتراتيجية مــع جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــات عربيــة أخــرى، وهيئــات إقليمــة وفــرق قطريــة 
تابعــة لألمــم المتحــدة، ومنظمــات مــن المجتمــع المدنــي، وجهــات مانحــة. وهــذه الشــراكات أساســية لتوطيــد االلتــزام بتحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة. وتنشــئ اللجنــة شــراكات لعــدة أهــداف:

التأثير على السياسة اإلنمائية
لتحويــل التوصيــات القائمــة علــى أدّلــة إلــى سياســات أو 
ــر  ــى التأثي ــدرة عل ــن ق ــرارات، وم ــاذ ق ــن اتخ ــّد م ــادرات، ال ب مب
السياســات، وتأييــد مــن مجموعــات  المباشــر فــي خطــط 
الضغــط، وقــوة معنويــة مــن شــخصيات مرموقــة ومؤسســات 

ــالم. ــائل اإلع ــى وس ــول إل ــة، والوص عريق

تيسير الحوار بين الجهات المعنّية
تلتــزم اإلســكوا بنهــج المشــاركة فــي التنميــة وبنــاء التوافــق 
ــعة  ــة واس ــع مجموع ــل م ــي تعم ــطتها. وه ــع أنش ــي جمي ف
ــتفيدين  ــات ومس ــي سياس ــن صانع ــة، م ــات المعنّي ــن الجه م

ــة. مــن برامــج إنمائي

توسيع نطاق التدخالت اإلنمائية
ــج  ــق نتائ ــى تحقي ــن عل ــع المعنيي ــدرة جمي ــراكات ق ــن الش تحّس
أفضــل، عــن طريق تنســيق التدخــالت وتجميع المعــارف والمــوارد.

تعبئة الموارد المالية
القضايــا  لمعالجــة  إضافيــة  الشــراكات مــوارد ماليــة  توفــر 

الجهــود. تكثيــف  أو  الناشــئة 

ردم الهّوة بين المعرفة والتنفيذ
تســتعين اإلســكوا بشــركائها لتحــّول المعرفــة والمشــورة إلــى 
مبــادرات واقعّيــة ملموســة. وشــركاؤها معروفــون بســجالت 
حافلــة فــي التنفيــذ، وبالمصداقيــة بيــن النــاس، وبااللتــزام 

ــة. ــم العالمي بالقواعــد والقي

الوصول إلى االبتكارات في النظرية والتطبيق
تتعــرف اإلســكوا مــن خــالل الشــراكات، ال ســيما مــع القطــاع 
ونهــج  منتجــات  علــى  المتخصصــة،  والمنظمــات  الخــاص 

وتخصصــات جديــدة.

نشر القيم والمعايير
تنشــر اإلســكوا قيــم األمــم المتحــدة ومعاييرهــا علــى جميــع 
المســتويات. وهــذا يتطلــب إنشــاء شــراكات مــع مجموعــة 

ــة. ــة اإلنمائي ــات الفاعل ــن الجه ــعة م واس

األمم المتحدة

محكمة العدل األمانة العامةمجلس األمنالجمعية العامة
الدولية

مجلس الوصاية المجلس 
االقتصادي 
واالجتماعي

اللجان اإلقليمية في األمم المتحدة

اللجنة 
االقتصادية 

ألوروبا
جنيف

(1947)

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا 
والمحيط الهادئ

بانكوك
(1947)

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية 
لغربي آسيا

بيروت
(1973)

اللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي
سنتياغو
(1948)

اللجنة 
االقتصادية 

ألفريقيا
أديس أبابا
(1958)
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الهيكل التنظيمي
ــرأة  ــت الم ــد توّل ــدة. وق ــم المتح ــام لألم ــن الع ــل األمي ــو وكي ــة ه ــر اللجن ــن س أمي
قيــادة اإلســكوا، خــالل مــدة تعــادل ثلــث وجودهــا. وشــغلت الســيدة ريمــا خلــف، مــن 
األردن، منصــب األميــن التنفيــذي حتــى آذار/مــارس 2017. وكان األمنــاء التنفيذيــون 

ــة الســورية، واليمــن، وفلســطين. ــة العربي الســابقون مــن قطــر، ومصــر، والجمهوري

عن اإلدارة العليا
تعيين نائبة لألمينة التنفيذية، خولة مطر

ُعّينــت الســيدة خولــة مطــر في آب/أغســطس 
ــة لدعــم البرامــج.  ــة التنفيذي ــة لألمين 2016 نائب
والســيدة مطــر، وهــي مــن مملكــة البحريــن، 
تحمــل إلــى اللجنــة ثــروة مــن الخبرة السياســية 
والصحفيــة مــن كافــة أنحــاء المنطقــة. وقبــل 
تعيينهــا فــي اإلســكوا، توّلــت منصــب مديــرة 
العــام  لألميــن  الخــاص  المبعــوث  مكتــب 
ــدة  ــم المتح ــز األم ــرة مرك ــوريا، ومدي ــى س إل

لإلعــالم فــي القاهــرة. 
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السيدة روال مجدالني
شعبة سياسات التنمية المستدامة

•  الطاقة
•  الموارد المائية

•  السياسات الغذائية والبيئة

السيد فريديريكو نيتو
شعبة التنمية االجتماعية

•  المشاركة والعدالة االجتماعية
•  السكان والتنمية االجتماعية
•  التنمية االجتماعية الشاملة

السيد محمد الحسن
شعبة التنمية والتكامل االقتصادي

•  التكامل اإلقليمي
•  التنمية االقتصادية والفقر

•  الحوكمة االقتصادية والتخطيط
•  النمذجة والتوّقع

السيد حيدر فريحات
شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية

•  سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
•  االبتكار

•  مركز اإلسكوا للتكنولوجيا، األردن

السيد يوراي ريتشان
شعبة اإلحصاء

•  اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
•  اإلحصاءات االقتصادية

السيدة مهريناز العوضي
مركز المرأة في اإلسكوا
•  المساواة بين الجنسين

•  تمكين المرأة

السيد طارق علمي
شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

•  النزاعات واالحتالل والتنمية
•  الحكم وبناء الدولة

السيد بونتس مولين
شعبة الشؤون اإلدارية

•  الميزانية والمالية
•  إدارة الموارد البشرية

•  الخدمات العامة
•  نظم المعلومات واالتصاالت

•  المؤتمرات والمطبوعات
•  العيادة الطبية المشتركة

•  المشتريات

السيدة خولة مطر
نائبة األمينة التنفيذية 

لدعم البرامج
تخطيط البرامج 
والتعاون الفني

السيد عبداهلل الدردري
نائب األمينة التنفيذية للبرامج

قسم االستراتيجيات
والتقييم والشراكات

السيد كريم خليل
أمين سر اللجنة

السيدة ريما خلف

األمينة التنفيذية

اإلسكوا في سطور
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عام في سطور

حزيران

محاضرة حول التعادل 
في تدهور األراضي 

احتفااًل باليوم العالمي 
لمكافحة التصحر 

والجفاف 2016
عبر اإلنترنت
20 حزيران

المنتدى العربي الثالث 
للطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة: نحو 
سوق تنافسية للطاقة 

المستدامة 
القاهرة، مصر
1 - 2 حزيران

نيسان

ورشة عمل لتدريب 
المدّربين على 

أكاديمية المبادئ 
األساسية لتكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت 
للمسؤولين 

الحكوميين في 
المنطقة العربية

الخرطوم، السودان
5 - 8 نيسان

تطوير قدرات قطاع 
الصحة للتكيف مع تغّير 

المناخ من أجل حماية 
الصحة من تأثيرات 

تغّير المناخ على موارد 
المياه العذبة
عّمان، األردن

19 - 21 نيسان

دورة تدريبية حول 
الشبكات الذكية 
وإدماج مشاريع 

الطاقة المتجددة
غرناطة، إسبانيا

25 - 30 نيسان

المؤتمر العربي 
اإلقليمي بشأن برنامج 

التحول في مجال 
اإلحصاءات الرسمية 

لدعم خطة التنمية لما 
بعد عام 2015

أنقرة، تركيا
5 - 7 نيسان

أيار

رؤى إقليمية 
لتنفيذ خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 
وأهداف التنمية 

المستدامة
نيروبي، كينيا

24 أيار

التكيف مع تغّير المناخ 
في قطاع التنمية 

االقتصادية باستخدام 
أدوات اإلدارة 

المتكاملة للموارد 
المائية

عّمان، األردن
25 - 27 أيار

المنتدى العربي 
للتنمية المستدامة، 

 2016
عّمان، األردن
29 - 30 أيار

التكيف مع تغّير 
المناخ في قطاع 

المستوطنات البشرية 
باستخدام أدوات 

اإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية

عّمان، األردن
22 - 24 أيار

آذار

االحتفال باليوم 
الدولي للمرأة 2016

بيروت، لبنان
10 آذار

التكيف مع تغّير المناخ 
في قطاع البيئة 
باستخدام أدوات 

اإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية وإدارة 

النظم اإليكولوجية
بيروت، لبنان

22 - 24 آذار

شباط

بناء المؤسسات 
وقدرات البرلمانات 

العربية والجهات 
المعنية لتنفيذ قرار 

مجلس األمن 1325 
)2000( حول المرأة 

واألمن والسالم
تونس، تونس

15 - 18 شباط

اجتماع تشاوري حول 
إعادة إعمار وإعادة 

تأهيل اليمن
بيروت، لبنان

22 - 23 شباط

مؤتمر الشراكة 
الدولية بشأن تنفيذ 

االستراتيجية العالمية 
لتحسين اإلحصاءات 

الزراعية والريفية في 
منطقة الشرق األدنى

أبو ظبي, اإلمارات 
العربية المتحدة
28 - 29 شباط

اجتماع مديري 
الحكومة 

اإللكترونية العرب
دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة
8 شباط

كانون الثاني

الدورة السابعة للجنة 
المرأة

مسقط، ُعمان
20 - 21 كانون الثاني

تحديات السالم 
واإلعمار في اليمن

بيروت، لبنان
28 كانون الثاني
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كانون األول

اجتماع ودورة تدريبية 
بشأن »تنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة 
في الدول العربية: 
تعزيز النمو الشامل 
والمستدام وتوفير 

العمل الالئق« 
تورينو، إيطاليا

6 - 8 كانون األول

الدورة الوزارية التاسعة 
والعشرون 

الدوحة، قطر 
13 - 15 كانون األول

آلية التنسيق االقليمي، 
االجتماع الثاني 

والعشرون
الدوحة، قطر  

14 كانون األول

اجتماع خبراء حول »ما 
بعد التمثيل البرلماني: 

مشاركة المرأة في 
الحياة العامة في 

بلدان عربية مختارة«
بيروت، لبنان

15 - 16 كانون األول

قواعد المنشأ في 
التجارة العالمية: 

تقنيات وتطبيقات 
للمنطقة العربية
مراكش، المغرب

22 - 23 كانون األول

السجالت الحيوية 
بيروت، لبنان

19 - 20 كانون األول

تشرين الثاني

سبل تعزيز االبتكار 
من أجل التنمية 

المستدامة الشاملة 
في المنطقة العربية

بيروت، لبنان
1 - 2 تشرين الثاني

ورشة عمل إقليمية 
حول مشروع مأسسة 

النوع االجتماعي ضمن 
المؤسسات العامة

بيروت، لبنان
14 - 16 تشرين الثاني

دور النقل في تعزيز 
االتصال بسالسل 

القيمة العالمية
بيروت، لبنان

16 تشرين الثاني

اجتماع رفيع المستوى 
حول تحديات عملية 

إعادة االعمار والتنمية 
في اليمن

القاهرة، مصر
24 - 25 تشرين الثاني

االستدامة التنافسية 
- الفرص والتحديات 
أمام الدول العربية 

في السنوات العشر 
القادمة

الدوحة، قطر
27 - 29 تشرين الثاني

اليوم الدولي 
للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني
بيروت، لبنان

29 تشرين الثاني

اجتماع حول وضع 
التكنولوجيا واالبتكار 

في السودان
الخرطوم، السودان

23 تشرين الثاني

التكامل المالي 
اإلقليمي

بيروت، لبنان
24 تشرين الثاني

أيلول

مجموعة عمل خطة 
التنمية المستدامة 

2030، االجتماع األول 
القاهرة، مصر

25 أيلول

تنمية قدرات 
الدول العربية في 

مفاوضات تغير 
المناخ، ورشة العمل 

اإلقليمية السابعة 
الرباط، المغرب
25 - 29 أيلول

تشرين األول

اجتماع نقاط االتصال 
الوطنية لمشروع 

تعزيز األمن الغذائي 
والمائي في المنطقة 

العربية
بيروت، لبنان

5 - 6 تشرين األول

التحديات والفرص 
للحوكمة اإلنتقالية 

في مرحلة ما بعد 
عام 2015 ال سيما 

في البلدان المتأثرة 
بالنزاعات

باريس، فرنسا
12 - 14 تشرين األول

تموز

استعراض استراتيجية 
األردن الوطنية 

اإلحصائية
بيروت، لبنان

17 - 21 تموز

وضع التكنولوجيا 
واالبتكار في موريتانيا

نواكشوط، موريتانيا 
19 تموز

برامج التحويالت 
النقدية المشروطة 

في المنطقة العربّية 
بيروت، لبنان

19 - 20 تموز

المنتدى السياسي 
الرفيع المستوى 
المعني بالتنمية 
المستدامة: رصد 

التقدم المحرز في 
تنفيذ خطة عام 2030 

نيويورك، الواليات 
المتحدة االمركية

16 - 19 تموز

آب

ورشة عمل لبناء قدرات 
اللجنة الفرعية حول 

المساواة بين الجنسين 
في خطة التنمية 
المستدامة 2030 

بيروت، لبنان
17 - 18 آب

إبالغ غايات وأهداف 
التنمية المستدامة 

من خالل مبادرة 
+MDG العربية

ستوكهولم، السويد
31 آب

المؤتمر الدولي »نحو 
رفع أولوية المرأة 

واألمن والسالم على 
األجندة العربية« 

بيروت، لبنان
8 - 10 آب

اإلسكوا في سطور
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متابعو
اإلسكوا

في وسائل اإلعالم

المشاركون عبر اإلنترنتالقراء

74,740
زيارة موقع اإلسكوا اإللكتروني 

الجديد

553,321
مشاهدة صفحات موقع اإلسكوا 

اإللكتروني في عام 2016

23,600
االستعانة بموارد المكتبة 

ومصادر المعلومات

38,267
تنزيل المطبوعات عبر موقع 
اإلسكوا اإللكتروني الجديد

ال تــزال وســائل اإلعــالم التقليديــة مــن 
ركائــز االتصــال والتوعيــة، وقــد ذكــرت 
وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة 
والمرئيــة اإلســكوا أكثــر مــن 500 مرة

اإلسكوا في أرقام

أحداث خاصة

ــرة  ــة للهج ــة الدولي ــكوا والمنظم ــت اإلس أطلق
تقريــر الهجــرة والنــزوح والتنميــة فــي خضــّم 

التغّيــرات اإلقليميــة )كانــون الثاني/ينايــر(

اليــوم الدولــي للمرأة 2016، بمشــاركة مشــاهير 
ــن )آذار/مارس( لبنانيي

إطــالق تقريــر األجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا 
بعنــوان »ســوريا: خمــس ســنوات فــي خضــم 

ــو( ــرب« )أيار/ماي الح

نمــوذج أول للمحــاكاة قامــت بــه اإلســكوا مــع 
طــالب الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت

)تشرين الثاني/نوفمبر(

ــكوا  ــرون لإلس ــعة والعش ــة التاس ــدورة الوزاري ال
ــمبر( ــون األول/ديس )كان

إطالق مســح التطــّورات االقتصادية واالجتماعية 
في المنطقة العربية 2016-2015

)تشرين الثاني/نوفمبر(

اليوم الدولي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني 
2016 )تشرين الثاني/نوفمبر(

الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 23,000الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 335,000الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 60,000 

الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 17,000

الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 19,000 

الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 10,000 الحضور على وسائل اإلعالم االجتماعية: 9,000 

المتابعون 
على تويتر

المتابعون 
على فيسبوك  

20%

42%

زيادة عن عام 2015

االنطباعات 
على تويتر

الحضور على 
فيسبوك 

446,500

298,000

2016
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585

285
522

117

1,228

423

631

80 طًا

28 نشا

46 نشاطًا

24 نشاطًا

طًا
28 نشا

ت العمل التدريبية
شا

ور

شارية

ست
ت اال

الخدما

اجتماعات فرق الخبراء

صة
ث الخا

األحدا

كًا
شار

197 م

شاركًا
1,813 م

708 مشاركًا

كًا
شار

1,153 م

اإلسكوا في سطور
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2,381,000

1,361,000
1,540,000
4,125,000
3,041,000

2,566,000
2,581,000
1,909,000

207,000
305,000
382,000
379,000

315,000
422,000
371,000

معلومات مالية

ل اإلســكوا مــن الميزانيــة العاديــة، والبرنامــج العــادي للتعــاون الفني، وحســاب  تمــوَّ
التنميــة، ومــن مســاهمات مــن مصــادر أخرى. 

التــي  العاديــة  الميزانيــة  ســنتين  العامــة كل  الجمعيــة  تقــّر 
ــار  ــي اإلط ــّددة ف ــا المح ــذ واليته ــوارد لتنفي ــكوا بم ــّد اإلس تم
االســتراتيجي. وجميــع مصــادر التمويــل األخــرى تدعــم التوجــه 

ــه.  ــتراتيجي وتكّمل ــار االس ــي اإلط ــن ف ــام المبّي الع

دوالر

الشكل 1 - التمويل من الميزانية 
العادية حسب مجال العمل )بالدوالر(

الشكل 2 - التمويل من البرنامج العادي 
للتعاون الفني حسب مجال العمل )بالدوالر(

التكنولوجيا اإلحصاءات التنمية 
االجتماعية

التنمية 
المستدامة

التكامل 
والتنمية 

االقتصادية

التنمية والتخفيف 
من حدة النزاعات

تمكين المرأة

مــع  العمــل  الفنــي  للتعــاون  العــادي  البرنامــج  يدعــم 
الــدول األعضــاء علــى وضــع سياســات للتنميــة االجتماعيــة 
إنشــاء  وييّســر  التعــاون،  فيعــزز  المســتدامة.  واالقتصاديــة 
البلــدان.  بيــن  الخبــرات  تبــادل  ويســهل  المعــارف،  شــبكات 
توفرهــا  التــي  المــوارد  اســتكمال  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
الميزانيــة العاديــة للجنــة فــي تلبيــة احتياجــات الــدول األعضــاء. 
ومــن خــالل أنشــطة البرنامــج العــادي للتعــاون الفنــي، تمكنــت 
اإلســكوا مــن معالجــة مواضيــع مشــتركة بيــن قطاعــات عــدة، 
علــى غــرار تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، وحقــوق 

البيئيــة. اإلنســان، واالســتدامة 

الميزانية العادية

17,123,000
دوالر

الميزانية 
العادية

البرنامج العادي للتعاون الفني

البرنامج العادي 
للتعاون الفني
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ــر علــى  ــاء القــدرات، التــي تؤث يمــّول حســاب التنميــة مشــاريع بن
ــع  ــى جمي ــة عل ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــي القضاي ــاون ف التع
المســتويات، من المســتوى الوطنــي إلى المســتوى األقاليمي.

103,000
4,000

189,000
819,000

257,000
271,000
157,000

4,000
104,000

3,953,000
1,770,000

29,000
202,000
139,000

الشكل 3 - التمويل من حساب 
التنمية حسب مجال العمل )بالدوالر(

الشكل 4 - التمويل من المساهمات 
حسب مجال العمل )بالدوالر(

تلقــت اإلســكوا فــي عــام 2016 مبلــغ 6.5 مليــون دوالر لدعــم 
برامجهــا  التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ضمــن  مبــادرات 
ــدة مخّصصــة لدعــم  ــى برامــج جدي ــة الســبعة، إضافــة إل الفرعي
الــدول األعضــاء التــي تمــّر بمرحلــة انتقاليــة. ومــن أبــرز الجهــات 
ــج، وقطــر،  ــا، والســويد، والنروي المانحــة فــي هــذا العــام ألماني

ــي. ــة كارنيج واألردن، ومؤسس

تبّيــن المعلومــات الماليــة المذكــورة، حســب مصــدر التمويــل، االلتزامــات ضمــن برنامــج عمــل اإلســكوا )البرامــج المتخصصــة الســبعة(. وال تشــمل 
االلتزامــات مــن ميزانيــات أخــرى تديرهــا اإلســكوا: دعــم البرامــج، التوجيــه التنفيــذي واإلدارة، أجهــزة تقريــر السياســة، ميزانيــة األمــن والســالمة، صيانــة 

ــر المباشــر، اســترداد الكلفــة. ــف الدعــم غي ــي، تكالي المبان

ويمكــن االطــالع علــى معلومــات ماليــة مفصلــة عــن اإلســكوا فــي البيانــات الماليــة المراجعــة لألمــم المتحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 كانــون 
ــذي عــن أنشــطة اللجنة-الوضــع المالــي  ــن التنفي ــر األمي ــة فــي تقري ــى المعلومــات المالي ــد 1(. ويمكــن أيضــًا االطــالع عل األول/ديســمبر 2016 )المجّل
للجنــة، الــذي صــدر فــي عــام 2016 عــن فتــرة الســنتين 2014-2015، ويقــدم تقريــرًا عــن الوضــع المالــي لفتــرة الســنتين 2016-2017 فــي الــدورة الثالثيــن 

لإلســكوا فــي عــام 2018.

حساب التنمية

المساهمات من مصادر أخرى

1,800,000

6,201,000

المساهمات من 
مصادر أخرى

حساب 
التنمية

دوالر

دوالر

.(www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/5-f_financial_ status_of_the_commission.pdf)

اإلسكوا في سطور
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عناوين رئيسّية

أطلقــت األجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا فــي عــام 2012 إلنشــاء ملتقــى يســمح 
للســوريين بمناقشــة وتطويــر خيــارات السياســة العامــة لمرحلــة مــا بعــد النــزاع فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. وبعــد خمســة أعــوام مــن المــداوالت، و 30,000 صفحــة 
ــة، أطلــق اإلطــار االســتراتيجي  مــن البحــوث، وآالف الســاعات مــن المناقشــات الفني
لبدائــل السياســات فــي إطــار األجنــدة. وتحــدد هــذه الوثيقــة، التــي تتألــف مــن 300 
صفحــة، رؤيــة للجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام 2030، توصلــت إليها مجموعــة كبيرة 
ــاص،  ــاع الخ ــي، والقط ــع المدن ــن المجتم ــون ع ــم ممثل ــوريين، منه ــراء الس ــن الخب م
والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة. وكان الهــدف مــن األجنــدة، فــي المرحلــة الثانيــة 
ــدة  ــتحدد األجن ــة. وس ــات عملي ــى تطبيق ــات إل ــل النظري ــار وتحوي ــورة اإلط ــا، بل منه
ــدًا للســالم والمصالحــة  ــادرات التــي ســينفذها الشــركاء، تمهي ــه المب إرشــادات لتوجي

واالنتعــاش المســتدام فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.

يعــرض اإلطــار االســتراتيجي لبدائــل السياســات ســيناريوهات للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي 
ــزاع ــد الن ــا بع ــة م مرحل

األجندة الوطنية لمستقبل سوريا: المرحلة الثانية

اإلسكوا في الدورة 22 لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ 
التي عقدت في المغرب

ــدول  ــع ال ــراكة م ــكوا، بالش ــت اإلس نظم
األعضــاء ومنظمــات إقليميــة ودوليــة، 
ــر  ــدورة 22 لمؤتم ــي ال ــة ف ــطة جانبي أنش
األطــراف، الهيئــة المقــّررة التفاقيــة األمم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ، 
التــي عقــدت فــي مراكــش، المغــرب، 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. وركزت 
ــر  ــادي لتغّي ــر االقتص ــى األث ــطة عل األنش
المنــاخ، والخدمــات المائيــة والمناخيــة، 

ــاخ. ــر المن ــم تغّي وعل
 

ووّقعــت اإلســكوا وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة مذكــرة تفاهــم للعمــل معــًا علــى 
ــت  ــة. وتوقف ــة الدولي ــات البيئي ــي االلتزام ــددة ف ــتركة المح ــداف المش ــق األه تحقي
اللجنــة باهتمــام عنــد التــزام دولــة فلســطين بهــذه األهــداف فــي تنفيــذ مســاهماتها 
ــج  ــت برنام ــاخ، تضمن ــر المن ــة تغّي ــة لمكافح ــط طموح ــع خط ــًا، ووض ــددة وطني المح

ــاخ. ــدوق األخضــر للمن ــى الصن تأّهــب، قــّدم إل

استضافت المغرب، وهي دولة عضو في اإلسكوا، الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف (COP 22) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد 
شاركت اإلسكوا بفعالية في هذا المؤتمر عبر تنظيم عدد من األنشطة الموازية في مراكش
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احتفلــت اإلســكوا باليــوم الدولــي للمــرأة فــي 8 آذار/مــارس 2016 فنّظمــت نشــاطًا 
ــائية  ــات النس ــد الدراس ــع معه ــاون م ــروت، بالتع ــي بي ــدة ف ــم المتح ــت األم ــي بي ف
فــي العالــم العربــي. وشــارك فــي هــذا الحــدث دبلوماســيون ومشــاهير فــي الســينما 
والموســيقى، وممثلــون عــن المجتمــع المدنــي، اســتمعوا إلــى كلمــات أدلــت بهــا 
األمينــة التنفيذيــة، الســيدة خلــف، ونائبــة رئيــس الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة الســيدة 
إليــز ســالم، وســفير النوايــا الحســنة لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة الفنــان راغــب 
عالمــة، والممثلــة ناديــن الراســي. وتخلــل الحفــل أداء للطــالب نّبــه إلــى العنــف 
المنزلــي، وفيلــم وثائقــي عــن حقــوق المــرأة، وأداء موســيقي للمغنيــة الســورية فايــا 
يونــان، أهدتــه إلــى المــرأة العربيــة. كمــا تخلــل الحفــل معــرض للمصــّور الشــهير نجــاد 
ــف ضــد المــرأة، ومعــرض للمطــّرزات الفلســطينية للمصممــة  ــد المســيح عــن العن عب
ســعاد أميــن جــرار. وقبــل بــدء االحتفــال، أطلقــت حملــة توعيــة بعنــوان »هــل تعلــم؟«، 
إليصــال رســائل حــول المســاواة بيــن الجنســين والتحديــات التــي تواجــه النســاء 

ــات فــي المنطقــة. والفتي

اليوم الدولي للمرأة

أصدرت اإلسكوا ملصقات ضمن حملة »هل تعلم؟« لتوجيه انتباه الناس قبل اليوم الدولي للمرأة

اإلسكوا في سطور
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بالتعــاون مــع الجامعــة األميركيــة فــي  نظمــت اإلســكوا، 
ــة  ــن الجامع ــالب م ــع ط ــة م ــدورة الوزاري ــاكاة لل ــروت، مح بي
فــي 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. وأدى المشــاركون أدوار 
وزراء الــدول وممثلــي المجتمــع المدنــي، واختبــروا دبلوماســية 
ــة  ــة التنمي ــذ خط ــدورة: تنفي ــوع ال ــوا موض ــرات، وناقش المؤتم
المســتدامة لعــام 2030 فــي المنطقــة العربيــة. وتباحثــوا فــي 
قضايــا إنمائيــة ملحــة فــي منطقــة غارقــة فــي النزاعــات وعــدم 
االســتقرار. وهــذه المحــاكاة للــدورة الوزاريــة هــي األولــى مــن 

نوعهــا فــي المنطقــة.

الفيديو متاح على:
 https://www.youtube.com/watch?v=geO0SX1Uico

الشــعب  مــع  للتضامــن  الدولــي  اليــوم  اإلســكوا  أحيــت 
الفلســطيني فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. فاجتمــع 
فــي بيــت األمــم المتحــدة حشــد مــن الدبلوماســيين، والــوزراء، 
المدنــي،  المجتمــع  وممثلــي  الحكومييــن،  والمســؤولين 
ووســائل اإلعــالم حضــروا الحفــل الرســمي، ثــم افتتــاح معــرض 
ــى  ــوء عل ــي الض ــطينية«، يلق ــات فلس ــوان »لحظ ــي بعن ثقاف
واشــتركت  الفلســطيني.  الشــعب  يعيشــها  التــي  األوضــاع 
اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  مــع  الحــدث  هــذا  فــي  اإلســكوا 
وتشــغيل  إلغاثــة  المتحــدة  األمــم  ووكالــة  الفلســطيني، 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا(، واتحــاد 
المصوريــن العــرب، و »تصــّور فلســطين«، وبرنامــج الطــب خــالل 
النزاعــات فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، والنــادي 
ــروت.  ــة فــي بي الثقافــي الفلســطيني فــي الجامعــة األميركي

ألول مرة في اإلسكوا: محاكاة شراكة مع الشباب 
حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030

اليوم الدولي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني

شــارك فــي نمــوذج المحــاكاة األول مــن نوعــه فــي اإلســكوا ثالثــون 
طالبــًا مــن خلفيــات وجنســيات مختلفــة

راقصات من فلسطين ينقلن االحتفال التضامني إلى وسط بيروت
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عقــدت اإلســكوا دورتهــا الوزارية التاســعة 
والعشــرين فــي الدوحــة مــن 13 إلــى 
وكان   .2016 األول/ديســمبر  كانــون   15
ــة  ــة التنمي ــذ خط ــدورة »تنفي ــوع ال موض
الــدول  فــي   2030 لعــام  المســتدامة 
العربيــة«. وناقــش المشــاركون التحديــات 
ــة، واألدوات والمــوارد  ــة والخارجي الداخلي
التــي تؤمنهــا اإلســكوا لمســاعدة الــدول 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي ــاء عل األعض
النــزاع  أثــر  أيضــًا  المســتدامة. وناقشــوا 
علــى التنميــة المســتدامة فــي فلســطين 
المتطرفــة  الجهــات  وصعــود  المحتلــة، 
مــن غيــر الــدول فــي المنطقــة، وفعاليــة 
النهــج الحاليــة لبنــاء الســالم فــي حــل 

ــوم.  ــات الي نزاع

ــدورة اعتمــد المشــاركون  ــام ال وفــي خت
التنميــة  خطــة  لتنفيــذ  الدوحــة  إعــالن 
يعيــد  الــذي   ،2030 لعــام  المســتدامة 
تأكيــد المبــادئ المبّينــة فــي خطــة عمــل 

أديــس أبابــا 2015 لتمويــل التنميــة.

إلــى  اإلســكوا  المشــاركون  ودعــا 
ــي  ــاء ف ــدول األعض ــا لل ــة دعمه مواصل
واألدوات  اإلحصائيــة  القــدرات  تطويــر 
خطــة  تنفيــذ  لرصــد  الالزمــة  التحليليــة 
البحــوث  2030، ومواصلــة إعــداد  عــام 
الروابــط  بشــأن  التوصيــات  واقتــراح 
بيــن األوجــه االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة والسياســية والثقافيــة ألهــداف 
التنميــة المســتدامة. ويمكــن االطــالع 
حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى 

علــى: الــدورة 
https://www.unescwa.org/events/
minsterial-session29-th.

كبــار المســؤولين مــن الــدول بحثــوا فــي الــدورة 
الوزاريــة ســبل تحويــل خطــة عــام 2030 إلــى 

ــة واقــع فــي المنطقــة العربي

الدوحة تستضيف الدورة التاسعة 
والعشرين لإلسكوا

اإلسكوا في سطور
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يحــّدد اإلطــار االســتراتيجي لإلســكوا عمــل اللجنــة. وهــو يســتند إلــى 
ــيد  ــم الرش ــاملة؛ والحك ــة الش ــي؛ والتنمي ــل اإلقليم ــز: التكام ــالث ركائ ث
ــب  ــى جان ــة إل ــة التالي ــول الثالث ــا الفص ــز تناولته ــذه الركائ ــة. وه والمنع
عــدد مــن القضايــا المشــتركة بيــن عــدة قطاعــات هــي اإلحصــاءات 

وقضايــا الجنســين والشــراكات.

اإلطار االستراتيجي
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قضايا الجنسين الشراكاتاإلحصاءات

التنمية الشاملة
العدالة االجتماعية

التشغيل واقتصاد المعرفة
استدامة الموارد الطبيعية

التكامل اإلقليمي
اتـســاق السياسات العامة
االتفاقات واالستراتيجيات

الحكم الرشيد والمنعة
تطوير المؤسسات

المشاركة والمواطنة
الصمود في وجه األزمات واالحتالل

اإلسكوا في سطور
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التنمية الشاملة
تركــز اإلســكوا فــي عملهــا علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ثالثــة 
ــاد  ــغيل واقتص ــة؛ والتش ــة االجتماعي ــي: العدال ــة ه ــاالت ذات أولوي مج

ــة. المعرفــة؛ واســتدامة المــوارد الطبيعي
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العدالة االجتماعية

ــن  ــد م ــة والح ــق التنمي ــتراتيجيات لتحقي ــكوا اس ــع اإلس تض
الفقــر وعــدم المســاواة فــي المنطقــة العربيــة، ودراســات 
ــة والفقــر المتعــدد األبعــاد.  حــول الفقــر بالمقاييــس المالي
إلــى االحتــواء االجتماعــي والحمايــة،  وتدعــو اإلســكوا 
فــي  والمســاواة  القــرار،  صنــع  فــي  الجميــع  وإشــراك 
الوصــول إلــى المعلومــات والمعــارف. وتركــز فــي عملهــا 

ــة. ــوالت الديمغرافي ــار التح ــوًا وآث ــدان نم ــل البل ــى أق عل

ونفــذت اللجنــة فــي عام 2016 سلســلة مــن األنشــطة المعيارية 
وأنشــطة بنــاء القــدرات، ثالثــة منهــا مشــاريع ممّولــة من حســاب 
ــات،  ــر المؤسس ــاواة، وتطوي ــدم المس ــاالت ع ــي مج ــة ف التنمي
والعدالــة االجتماعيــة. وقــد ُصّممــت هــذه األنشــطة لتعزيــز 
قــدرة الــدول األعضــاء علــى وضع سياســات لتشــجيع المشــاركة، 

والعمــل الالئــق، والحصــول علــى الخدمــات األساســية. 

وفــي حلقــة تدريــب ســنوية حــول الفقــر، ُعقــدت بالتعــاون مــع 
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال جامع

ــر إلــى ــان )مــن 31 تشــرين األول/أكتوب )اليونيســيف( فــي عّم
3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016(، بمشــاركة ممثليــن عــن 12 بلــدًا 
عربيــًا ووكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة والمجتمــع المدنــي، 
اتفــق المشــاركون علــى وضــع منهجيــة مشــتركة علــى نطــاق 
هــذه  وستنشــر  األبعــاد.  المتعــدد  الفقــر  لقيــاس  المنطقــة 
المنهجيــة فــي تقريــر الفقــر فــي المنطقــة العربيــة لعــام 2017.

نظــم  إصــالح  إلــى  اليــوم  المنطقــة  حكومــات  وتســعى 
الحمايــة االجتماعيــة، وإلــى الحــد تدريجــًا مــن اإلعانــات شــاملة، 
ــة الموّجهــة. وقــد  واالســتعاضة عنهــا بالمســاعدات االجتماعي
أنشــأت اللجنــة شــبكة إقليميــة مــن العامليــن علــى برامــج 

التحويــالت النقديــة. 

التركيز على اإلعاقة

السياســات التــي تعالــج موضــوع اإلعاقــة هــي فــي 
صلــب العدالــة االجتماعيــة. وقــد أنشــئ فريــق خبــراء 
معنــي باإلعاقــة بنــاء علــى طلــب الــدول األعضــاء، وعقد 
20 و21 أيلــول/ اجتماعــه األول فــي بيــروت يومــي 

ســبتمبر 2016. ويضــم الفريــق مســؤولين مــن المنطقــة 
ــخاص ذوي  ــوق األش ــة حق ــذ اتفاقي ــى تنفي ــون عل يعمل
ــى المؤشــرات المتعلقــة باإلعاقــة ضمــن  اإلعاقــة، وعل
وكثفــت   .2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة 
 ،2016 عــام  فــي  الثنائــي  الفنــي  التعــاون  اإلســكوا 
فنّظمــت حلقتــي عمــل حــول سياســة اإلعاقــة فــي 
المغــرب، ووضعــت دراســة تحضيريــة الســتعراض عمليــة 

ــودان. ــي الس ــة ف ــم اإلعاق تقيي

وتتطلــب السياســة اإلنمائيــة معلومــات مــن تعــدادات الســكان 
والمســاكن. وقــد شــاركت اللجنــة فــي عــام 2015 صنــدوق 
األمــم المتحــدة للســكان وعــددًا مــن المنظمــات اإلقليميــة فــي 
ــة لهــذا الغــرض، كمــا أنشــأت قاعــدة  إنشــاء فرقــة عمــل إقليمي
https://www.unescwa.org/sub-site/) ــت ــى اإلنترن ــارف عل مع

.(arab-population-housing-censuses

وفــي تموز/يوليــو 2016، شــاركت فــي حلقــة عمل حــول التحليل 
الديمغرافــي واإلســقاطات الســكانية عقــدت فــي عّمــان فــي 
إطــار التعــاون بيــن مكتــب التعــداد فــي الواليــات المتحــدة 
للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة.  العربــي  األمريكيــة والمعهــد 
ــول  ــا ح ــودان وليبي ــي الس ــل ف ــات عم ــكوا حلق ــت اإلس ونظم
خدمــات  وقدمــت  التعــدادات،  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 
ــال. ــذا المج ــي ه ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــى اإلم ــارية إل استش
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ــة فــي  ــروة المــوارد الطبيعي ــع ث ــة فــي توزي الفــوارق هائل
ــات فــي أســعار الســلع  ــة، والتعــرض للتقلب المنطقــة العربي
األساســية يعّمــق الضعــف االقتصــادي. ويمهــد التحــّول إلى 
اقتصــاد المعرفــة الطريــق إلــى التنويــع، وزيــادة القــدرة 
اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة،

وال سيما للشباب. 

البطالــة فــي صفــوف الشــباب العــرب تبلــغ نســبًا صاعقــة، إذ أن 
ــر ناشــطين  ــون عــن العمــل أو غي ــة منهــم عاطل 62.5 فــي المائ
ــى ــاء إل ــوف النس ــي صف ــة ف ــبة البطال ــع نس ــًا. وترتف اقتصادي

ر بخمســين مليــار دوالر كلفــة الفرصــة  71 فــي المائــة. وتقــدَّ
تتــراوح معــدالت بطالــة  المنطقــة، حيــث  الضائعــة علــى 
ــى 50  ــر و 45 إل ــي قط ــط ف ــة فق ــي المائ ــن 1 ف ــباب بي الش
فــي المائــة فــي ليبيــا وموريتانيــا. والمنطقــة متأخــرة عــن ســائر 
العالــم فــي االبتــكار، األســاس فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة. وقــد 
خلــت قائمــة البلــدان األربعيــن األوائــل فــي مؤشــر االبتــكار 
العالمــي لعــام 2016 مــن أي حضــور عربــي. وبلــغ متوســط 
ــي  ــط العالم ــة 31.26، أي دون المتوس ــر للمنطق ــة المؤش قيم
البالــغ 36.73، وفــي انخفــاض نســبته 6 فــي المائــة عــن متوســط 
العربيــة  البلــدان  بعــض  2015. وتعمــل  عــام  المنطقــة فــي 
علــى تشــجيع االبتــكار بطــرق شــتى، منهــا سياســات العلــم 

ــرًا. ــزال كثي ــوب ال ي ــن المطل ــكار، لك ــا واالبت والتكنولوجي

العلــم  ألوضــاع  تحليــاًل   2016 عــام  فــي  اإلســكوا  وأجــرت 
والتكنولوجيــا واالبتكار على المســتويات الوطنّيــة، وللنواقص في 
التشــريعات، واقترحــت تعديــالت علــى القوانيــن المتعّلقــة بنظــم 
تطويــر التكنولوجيــا ونقلهــا، فــي تونــس ولبنــان ومصــر. ونظمــت، 
ــة  ــة وأكاديمي ــة األردني ــة الملكي ــة العلمي ــع الجمعي ــاون م بالتع
العالــم اإلســالمي للعلــوم، حلقــة دراســية دوليــة تناولــت مســائل 
علميــة كبــرى مــن منظــور إســالمي، ســّلطت الضــوء علــى قيــم 

ــة.  ــكارات العلمي ــوث واالبت ــم البح ــالم تدع ــي اإلس ف

وُعقــد اجتمــاع فريــق خبــراء فــي بيــروت يومــي 1 و 2 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2016 حــول تعزيــز االبتــكار مــن أجــل التنميــة 
ــاون  ــز التع ــة: تحفي ــة العربي ــي المنطق ــاملة ف ــتدامة الش المس
ــن  ــرًا مــن القطاعي ــر مــن 70 خبي وجســر الفجــوات. واجتمــع أكث
عــن  وممثليــن  وأكاديمييــن،  وباحثيــن  والخــاص،  العــام 
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة للنظــر فــي الخيــارات المتاحــة 
ــتدام،  ــادي المس ــو االقتص ــز النم ــة، لتعزي ــة العام ــي السياس ف
وتهيئــة بيئــة مؤاتيــة لالبتــكار، وتحســين إمكانــات التشــغيل. 
واســتعرض رواد األعمــال الشــباب قصــص نجاحهــم والتحديــات 

ــا. ــي يواجهونه الت

وفــي كانــون األول/ديســمبر 2016، شــاركت اإلســكوا منظمــة 
العمــل الدوليــة مــن خــالل المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة 
ــي  ــة ف ــة توعي ــالق حمل ــي إط ــب، ف ــي للتدري ــز الدول والمرك
تورينــو، إيطاليــا، فــي الفتــرة مــن 6 إلــى 8 كانــون األول/ديســمبر 
2016، حــول تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل 
تحقيــق النمــو المســتدام والشــامل للجميــع وتوفيــر العمــل 
ــراق  ــات األردن والع ــن حكوم ــاركون م ــش المش ــق. وناق الالئ
وفلســطين ولبنــان ومصــر ومــن منظمــات العمــال وأربــاب 
العمــل طــرق الربــط بيــن توفيــر العمــل الالئــق  وتحقيــق النمــو 

الشــامل والحــد مــن الفقــر.

التشغيل واقتصاد المعرفة
منظومة نقل التكنولوجيا 

بيــن  المشــترك  العمــل  فريــق  فــي  عضــو  اإلســكوا 
الــوكاالت المعني بتســخير العلــم والتكنولوجيــا واالبتكار 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد أجــرت، فــي 
إطــار شــراكة مــع منظمــات البحــث العلمــي الحكوميــة 
ــوحًا  ــرب، مس ــر والمغ ــان ومص ــان ولبن ــس وُعم ــي تون ف
وتحليــالت للعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار في عــام 2016، 
شــّكلت األســاس الــذي قامــت عليــه حلقــات العمــل 
الوطنيــة للجهــات المعنّيــة. وأجــرى شــركاء اإلســكوا 
تحليــاًل للثغــرات فــي التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة 
واعتمــدت  واالبتــكار.  والتكنولوجيــا  العلــم  بسياســات 
القانونيــة  الوطنيــة  األطــر  تحديــث  بشــأن  توصيــات 
ل  ــا. وســتموَّ ــة لتيســير التطويــر ونقــل التكنولوجي والتجاري
مبــادرات مماثلــة فــي موريتانيــا )بتمويــل مــن المنظمــة 
ــودان. ــي الس ــة( وف ــم والثقاف ــة والعل ــالمية للتربي اإلس

المتوسط العالمي
36.73

مؤشر االبتكار العالمي

المنطقة العربية
31.26

انخفاض بنسبة 6 في المائة عن عام 2015
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ــدة  ــات الجدي ــر االســتفادة مــن التكنولوجي ــق الكفــاءة القصــوى فــي اســتهالك المــوارد عب ــى تحقي تعمــل اإلســكوا عل
ــد الدخــل واســتحداث فــرص العمــل.  ــى تولي ــادة آثارهــا عل ــي زي ــكار، وبالتال واالبت

ــام  ــي ع ــة ف ــاب التنمي ــن حس ــة م ــاريع الممّول ــت المش تضّمن
ــات الخضــراء  2016 مشــروعًا حــول االســتفادة مــن التكنولوجي
ــر  ــة، وآخ ــات الريفي ــي المجتمع ــش ف ــبل العي ــين س ــي تحس ف
حــول االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة لتخفيــف آثــار تغّيــر 
المنــاخ وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وأنهــت اإلســكوا الدليــل 
ــق باســتخدام أدوات اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة  المتعّل
)الــذي ســيصدر فــي عــام 2017(، ويركــز علــى خمــس وحــدات: 
ــة  ــرية، والتنمي ــتوطنات البش ــة، والمس ــة، والزراع ــة، والصح البيئ
االقتصاديــة. وتواصــل اإلســكوا تقديــم الدعــم لتقييــم آثــار تغّيــر 
المنــاخ مــن خــالل: المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم تأثيــر تغّيــر المنــاخ 
علــى المــوارد المائيــة وقابليــة تأثــر القطاعــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة؛ وبرنامــج التكيــف مــع 
ــرات المناخيــة فــي قطــاع الميــاه فــي منطقــة المشــرق  التغّي
العربــي وشــمال أفريقيــا؛ والمشــروع الممــّول مــن حســاب 
التنميــة حــول تطويــر قــدرات البلــدان العربيــة للتكيــف مــع تغّيــر 
ــة.  ــوارد المائي ــة للم ــتخدام أدوات اإلدارة المتكامل ــاخ باس المن
ــاخ،  ــر المن ــر بتغّي ــة التأث ــم قابلي واســتعرضت اإلســكوا أيضــًا تقيي
ــة  ــاه العذب ــوارد المي ــى م ــاخ عل ــر المن ــر تغّي ــاول تأثي ــذي يتن ال
ــتخدام  ــة باس ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــر القطاع ــة تأث وقابلي
نمــاذج مناخيــة إقليميــة، ونمــاذج هيدرولوجيــة، وأدوات لتقييــم 

ــر.  ــة التأث قابلي

استدامة الموارد الطبيعية

المنتــدى  العربيــة  الــدول  جامعــة  مــع  اإلســكوا  ونّظمــت 
العربــي الثالــث للطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة 
ودورات حــول قــدرات التصنيــع فــي مجالــي الطاقــة المتجــددة 
والتكنولوجيــات  المحلــي،  والمحتــوى  الطاقــة،  وكفــاءة 
والخدمــات والتطبيقــات غيــر المســتغلة فــي الطاقــة المتجددة 
وكفــاءة الطاقــة. وفــي مؤتمــر الطاقــة المتجــددة الســادس 
لــدول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي عقــد فــي 
الكويــت فــي الفتــرة مــن 4 إلــى 6 نيســان/أبريل 2016، قدمــت 
اللجنــة النتائــج األوليــة لدراســة مشــتركة مــع الوكالــة الدوليــة 
ــة  ــدات الطاق ــع مع ــات تصني ــول إمكاني ــددة ح ــة المتج للطاق
المتجــددة فــي المنطقــة العربيــة، بالتركيــز علــى التكامــل 
اإلقليمــي. وفــي حلقــة عمــل عقــدت علــى مرحلتيــن )مــن 
ــي  ــارس ف ــى 24 آذار/م ــن 22 إل ــباط/فبراير وم ــى 17 ش 15 إل
ــاع  ــي القط ــاخ ف ــر المن ــع تغّي ــف م ــول التكي ــروت 2016( ح بي
ــة  ــة للمــوارد المائي الزراعــي باســتخدام أدوات اإلدارة المتكامل
المســؤولون  اّطلــع  البيئيــة،  النظــم  علــى  القائمــة  واإلدارة 
ــر  ــول أث ــة ح ــات قّيم ــى معلوم ــة عل ــن المنطق ــون م الحكومي
الزراعــي، وحــول أدوات اإلدارة  المنــاخ علــى القطــاع  تغّيــر 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة الســتخدامها فــي الزراعــة، والتنمية 

االقتصاديــة، والصحــة، والمســتوطنات البشــرية.
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التكامل اإلقليمي
فــي مــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن تغّيــرات جذريــة، ومــا يشــهده 
التجــارة، دليــل علــى إمكانّيــة إســهام  العالــم مــن توســيع فــي 
ــاج والدخــل، ومعالجــة البطالــة  ــادة اإلنت التكامــل اإلقليمــي فــي زي
فــي  األخــرى  المناطــق  عــن  متأخــرة  العربيــة  والبلــدان  والفقــر. 
التكامــل االقتصادي. وتســاعد اإلســكوا الشــركاء اإلقليمييــن والدول 
ــة  ــات األقاليمي ــة واالتفاق ــات التجاري ــة السياس ــي صياغ ــاء ف األعض
واإلقليميــة والدوليــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز القــدرة التنافســية 
لألســواق المحليــة واإلقليميــة. وتدعــم اللجنــة أيضــًا تنفيــذ القــرارات 
المعتمــدة فــي المنتديــات اإلقليميــة الرفيعــة المســتوى، وال ســيما 
مؤتمــرات القمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. ومــن 
األهــداف المتوخــاة: إنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى؛ 
وإنشــاء اتحــاد جمركــي عربــي؛ وإنشــاء ســوق عربيــة مشــتركة. وتركــز 
اإلســكوا فــي عملهــا علــى تحقيــق التكامــل اإلقليمي علــى محورين 

رئيســيين: اتســاق السياســات العامــة، واالتفاقــات والسياســات. 
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تعمــل اللجنــة مــع الــدول األعضــاء لتحســين البنى األساســية 
ســياق  فــي  اإلقليميــة  المشــاريع  وتنفيــذ  الحــدود،  عبــر 
ــات  ــة البيان ــات مقارن ــين إمكان ــة، وتحس ــادرات العالمي المب

ــة. ــر الدولي ــع المعايي ــاقها م واتس

وبذلــت جهــود حثيثــة فــي المشــاريع الوطنيــة واإلقليميــة 
إحصــاءات  مقارنــة  إمكانيــة  تحســين  إلــى  ترمــي  التــي 
األســعار مــن خــالل مواءمــة مؤشــرات األســعار والمنهجيات 
الوطنيــة، مــا يســهم فــي تكويــن مؤشــرات اقتصاديــة أكثــر 

ــة المســتدامة.  دقــة للنمــو والرفــاه والتنمي

نظــام  تطبيــق  علــى  اللجنــة  رّكــزت   ،2016 عــام  وفــي 
ــاًل،  ــة لعــام 2008، مــن خــالل العمــل، مث الحســابات القومي
القصيــر،  لألجــل  االقتصاديــة  المؤشــرات  تطويــر  علــى 
واإلحصــاءات الصناعيــة، وإحصــاءات الطاقــة والبيئــة. كمــا 
ــى  ــة الموص ــات االقتصادي ــتخدام التصنيف ــى اس ــت عل عمل
ــى  ــق إل ــًا. وينبغــي أن تمهــد هــذه الجهــود الطري بهــا دولي
منصــة متكاملــة لإلحصــاءات االجتماعية-االقتصاديــة تكــون 

فــي أســاس الخطــة اإلنمائيــة لألمــم المتحــدة.

ورّكــزت آليــة التنســيق اإلقليمــي للــدول العربيــة، التــي 
تتولــى برئاســة اللجنــة تنســيق عمــل هيئــات األمــم المتحــدة 
فــي المنطقــة، علــى خطــة عــام 2030 فــي اجتماعهــا 
 .2016 األول/ديســمبر  كانــون  فــي  والعشــرين  الثانــي 
وحــددت فــرق العمــل األربعــة التابعــة لآلليــة )المعنّيــة 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــات أه ــام 2030، وببيان ــة ع بخط
ــة،  ــة( األنشــطة المقبل ــي، وبالهجــرة الدولي وباألمــن الغذائ
ومنهــا وضــع تقريــر حالــة عــن الهجــرة الدوليــة والعمــل 
ــع  ــوكاالت لجم ــن ال ــتركة بي ــل مش ــة عم ــداد خط ــى إع عل

بيانــات أهــداف التنميــة المســتدامة.

اتـســاق السياسات العامة

تقديرات معادل القوة الشرائية 

معــادل  لتقديــرات  إقليميــة  جولــة  اإلســكوا  تجــري 
للسلســلة  اســتكمااًل   ،2016 لعــام  الشــرائية  القــوة 
ــام  ــذ ع ــدر من ــي تص ــوة الت ــادل الق ــات مع ــة لبيان الزمني
2011. وتســّهل تقديــرات معــادل القــوة الشــرائية قيــاس 
وضــع  عمليــات  لدعــم  النســبي،  االقتصــادات  حجــم 
ــة  ــارات العربي ــة. واإلم ــى األدل ــتناد إل ــات باالس السياس
فــي  بلــد  أّول  آب/أغســطس،  منــذ  هــي،  المتحــدة 
المنطقــة يجــري حســابات معــادالت القــوة الشــرائية 
ــي فــي اإلمــارات الســبع،  ــى المســتوى دون الوطن عل
ــى  ــواًل إل ــع وص ــتويات التجمي ــن مس ــتوى م ــكل مس ل

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

والعلميــة  الفنيــة  للجــان  الدعــم  تقديــم  اللجنــة  تواصــل 
واالستشــارية التابعــة للمجالــس الوزاريــة العربية المعنيــة بالمياه 
ــاه  ــن المي ــط بي ــز: التراب ــة. ومــن مجــاالت التركي والطاقــة والبيئ
والطاقــة واألغذيــة ودبلوماســية الميــاه؛ والتكامــل اإلقليمــي 
فــي الطاقــة؛ وإدارة المــوارد المائيــة المشــتركة؛ وتحســين 
ــات  ــة؛ والسياس ــق الريفي ــي المناط ــة ف ــى الطاق ــول عل الحص
واألنظمــة وآليــات التمويــل المبتكــرة لدعــم اســتدامة الطاقــة؛ 
حــول  المفاوضــات  ودعــم  المنــاخ؛  تغّيــر  تقييــم  وعمليــات 
ــة  ــة اإلضافي ــداف اإلنمائي ــادرة األه ــت مب ــاخ. وأطلق ــر المن تغّي
لأللفيــة برعايــة المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه لرصــد عمليــة 
الحصــول علــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي، وتيســير 
ــة  ــتدامة المتعلق ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي ــل عل العم
بالميــاه )األهــداف 6 و13 و14(. وعقــدت اللجنــة خــالل عــام 
2016 اجتماعــات وورش عمــل مــع إحصائييــن وخبــراء فــي 
الميــاه لدراســة كيفيــة تحســين جمــع البيانــات المتعلقــة بقضايــا 
ــب  ــع المكت ــاهمات م ــًا بالمس ــًا متعلق ــت اتفاق ــاه. ووّقع المي
فــي منظمــة  أفريقيــا  األدنــى وشــمال  للشــرق  اإلقليمــي 
األغذيــة والزراعــة، مــن شــأنه أن يدعــم مشــروع اللجنــة المتعلــق 
بتعزيــز أمــن الغــذاء والميــاه مــن خــالل التعــاون وبنــاء القــدرات 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ف

الغذاء والمياه والطاقة
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ــدورة 22  ــداد لل ــي اإلع ــة ف ــدول العربي ــع ال ــة م ــت اللجن عمل
ــا لحمايــة طبقــة االوزون،  لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة فيين
التــي عقــدت فــي مراكــش، المغــرب، فــي الفتــرة مــن 7 إلــى 
18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. ومــن األنشــطة التــي نظمــت 
تحضيــرًا للمؤتمــر ورشــة عمــل فــي أيلول/ســبتمبر حــول الكفاءة 
فــي توليــد الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعهــا. وبحــث المشــاركون 
فــي حلــول التوليــد المشــترك وتحليــة الميــاه؛ وكيفيــة الحــد من 
ــات  ــبكات؛ وعملي ــى الش ــة عل ــوائب الفني ــبب الش ــائر بس الخس

ــات التمويــل. ــق الطاقــة؛ والتعريفــات وآلي إدارة وتدقي

ــالل  ــار االحت ــى آث ــر إل ــي المؤتم ــام ف ــة االهتم ــت اللجن ووجه
والحــرب والنــزوح علــى المــوارد الطبيعيــة، والســيما علــى 
السادســة  اإلقليميتيــن  العمــل  ورشــتي  ونّظمــت  الميــاه. 
ــر  ــز قــدرات المفاوضيــن العــرب بشــأن تغّي والســابعة حــول تعزي
ــم  ــج األم ــة، وبرنام ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م ــاخ بالتع المن
المتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

)اليونســكو(.  والثقافــة 

ــر متفــاوت  ــة أث للحــرب وعــدم االســتقرار فــي المنطقــة العربي
قدمــت  األعضــاء،  الــدول  لطلــب  واســتجابًة  المــرأة.  علــى 
ــذ  ــة لتنفي ــل وطني ــط عم ــع خط ــي وض ــاعدة ف ــكوا المس اإلس
الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســالم واألمــن المنبثقــة عــن قــرار 
مجلــس األمــن 1325 المــؤرخ 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2000 

.)S/RES1325(

وبالشــراكة مــع جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة األمــم المتحــدة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، أنشــأت اإلســكوا 
ــداف  ــي أه ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــة معني ــة فرعي لجن
مهمتهــا   )2030 عــام  )خطــة  المســتدامة  التنميــة  خطــة 
تحقيــق الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وأصــدرت 
ــن  ــدول األعضــاء المتعلقــة بالمســاواة بي ــاًل حــول مهــام ال دلي
الجنســين، وأنشــأت شــبكة لتبــادل أفضــل الممارســات. وعقــدت 
األول/ وتشــرين  )بيــروت(  آب/أغســطس  فــي  عمــل  ورش 

ــذ  ــو تنفي ــدم نح ــاس التق ــدف 5 وقي ــول اله ــان( ح ــر )عّم أكتوب
ــد  ــاء. واعتم ــدان األعض ــي البل ــرأة ف ــع الم ــد وض ــدف ورص اله
المشــاركون فــي االجتمــاع األول خطــة عمــل اللجنــة الفرعيــة 

.2017-2016 للفتــرة 

وفــي عــام 2016، أطلقــت اللجنــة مشــروعًا لتقديــر الكلفــة 
ــدأ  ــة. وب ــة للعنــف ضــد المــرأة فــي المنطقــة العربي االقتصادي
العمــل علــى دراســة فنيــة، ســيعقبها وضــع أداة لتغيير السياســة 
العامــة، يصــار إلــى اختبارهــا فــي دولتيــن مــن الــدول العربيــة. 

المرأةتغّير المناخ
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اإلســكوا تحــدد مســار المســاواة بيــن الجنســين 
فــي خطــة العمــل علــى نطــاق المنظومــة بشــأن 

المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة

اضطلعــت اإلســكوا فــي عــام 2016 بــدور قيــادي فــي 
تنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق المنظومــة بشــأن 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. وقــد حققــت 
ــزًا نســبة إلــى كيانــات األمــم المتحــدة، صنــف  أداًء متمي
فــي خانــة »يفــي بالمتطلبــات« أو »يفــوق المتطلبــات« 
أداء  وصّنــف  المؤشــرات.  مــن  المائــة  فــي   73 فــي 
األمــم المتحــدة عمومــًا فــي خانــة »يفــي بالمتطلبــات« 
المائــة فقــد  17 فــي  المتطلبــات« فــي  أو »يفــوق 
العامــة  األمانــة  أداء  متوســط  المؤشــرات-وبلغ  مــن 
15 فــي المائــة، ومتوســط جميــع اللجــان اإلقليميــة 
33 فــي المائــة. وشــملت إنجــازات هــذا العــام فــي 
اإلســكوا تدريــب كبــار المــدراء لتعميــم مراعــاة المنظــور 
تنســيق  جهــات  شــبكة  أعضــاء  وتدريــب  الجنســاني، 
الشــؤون الجنســانية حــول »تعميــم مراعــاة المنظــور 
الجنســاني فــي الســياقات اإلنســانية«، ومنــح جائــزة 
المــرأة،  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  المســاواة  لتحقيــق 
موظفيــن  أربعــة  الجائــزة  علــى  وحــاز  الثانيــة.  للمــرة 
ألنشــطة شــملت: المشــاركة فــي عمليــة التدقيــق فــي 
المســاواة بيــن الجنســين؛ وتقييــم الموظفيــن للمســاواة 
ــع  ــة؛ ووض ــة المنظم ــول ثقاف ــح ح ــين؛ ومس ــن الجنس بي
ــة  ــة سياس ــين؛ ومراجع ــن الجنس ــاواة بي ــرات للمس مؤش
ــن الجنســين  ــم لضمــان دمــج منظــور المســاواة بي التقيي
لتقييــم  تطبيقيــة  أدوات  وتطويــر  اإلنســان؛  وحقــوق 
إلكترونــي  نظــام  وتطويــر  الجنســين؛  بيــن  المســاواة 

إلدارة وتتبــع ترتيبــات العمــل المرنــة فــي اإلســكوا. 

األمينة التنفيذية لإلسكوا،
السيدة خلف في الوسط قدمت الجوائز
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ــة النقــل واللوجســتيات وبالتنســيق مــع االتحــاد  مــن خــالل لجن
الدولــي للنقــل علــى الطــرق، تعمــل اإلســكوا مــع الــدول 
األعضــاء علــى زيــادة التنســيق فــي السياســات بغيــة جعــل 

ــاءة. ــًا وكف ــر أمن ــل أكث النق

ــو 2016، وقعــت اللجنــة مذكــرة تفاهــم  وفــي 28 حزيران/يوني
مــع االتحــاد بشــأن التعــاون فــي المســائل المتعلقــة بالتجــارة 
تحســين  أهدافهــا  مــن  العربيــة،  المنطقــة  فــي  والنقــل 
لوجســتيات النقــل؛ وتيســير التجــارة والنقــل الدولــي بالطــرق 
فــي  والمســاهمة  الطــرق؛  علــى  الســالمة  وتعزيــز  البريــة؛ 
التنميــة فــي ضــوء خطــة عــام 2030 )وخاصــة الهــدف 9(. 
وبتحســين النقــل فــي المنطقــة العربيــة يتحســن موقعهــا فــي 

سالســل القيمــة العالميــة. 

ــو دي  ــى الطــرق، الســيد أومبرت ــي للنقــل عل ــن العــام لالتحــاد الدول األمي
ــكوا،  ــي اإلس ــادي ف ــل االقتص ــة والتكام ــعبة  التنمي ــر ش ــع مدي ــو م بريت
ــع مذكــرة التفاهــم حــول تيســير النقــل الســيد محمــد الحســن، فــي توقي

بنى أساسية مستدامة
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اتفاقات واستراتيجيات

صميــم  فــي   2030 عــام  خطــة  تحــل 
ــي  ــل اإلقليم ــكوا للتكام ــتراتيجية اإلس اس
اللجنــة. واإلســكوا علــى  المتبعــة فــي 
ــة  ــرة العربي ــارة الح ــة التج ــأن منطق ــة ب ثق
الكبــرى التــي أطلقــت فــي عــام 2005، 
وســيلة  تفعلــت،  إذا  تكــون،  أن  يمكــن 

التكامــل.  لتعميــق 

فــال يــزال لبعــض البلــدان تحفظــات بشــأن 
منتجات معّينة، كما أن الســودان وفلســطين 
واليمــن بحاجــة إلــى مزيد مــن الوقــت لتنفيذ 
ــن  التزاماتهــا. وسيســهم اتفــاق الخدمــات بي
البلــدان العربيــة، الــذي قــد يوّقــع فــي عــام 

2017، فــي تعزيــز التجــارة اإلقليميــة

وتواصــل اإلســكوا العمــل مــع جامعــة 
الــدول العربيــة ومنظمــات إقليميــة أخــرى 
ــي  ــاد الجمرك ــول االتح ــاوض ح ــى التف عل
شــملت  وقــد  الجهــود،  وترّكــز  العربــي. 
تنظيــم ورش العمــل وتقديــم المســاعدة 
علــى  األعضــاء،  الــدول  إلــى  الفنيــة 
الســيناريوهات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
إلنشــاء االتحــاد، واآلثــار الماليــة المترتبــة 

الموحــدة. الخارجيــة  والتعرفــة  عليــه 

ــام  ــة ع ــة بخط ــدة معنّي ــام 2016 وح ــي ع ــكوا ف ــأت اإلس أنش
أهــداف  تحقيــق  علــى  األعضــاء  الــدول  مــع  للعمــل   2030
التنميــة المســتدامة. ومــن مهــام الوحــدة تنســيق مبــادرات 
اللجنــة فــي إطــار خطــة عــام 2030، وإجــراء البحــوث وبنــاء 
ــول  ــتوى ح ــع المس ــي الرفي ــدى العرب ــم المنت ــدرات، وتنظي الق

التنميــة المســتدامة.  

وشــارك فــي المنتــدى، الــذي عقــد فــي عّمــان فــي أيار/مايــو 
غيــر  والقطاعــات  الحكومــات  مــن  ممثــاًل   150 نحــو   ،2016
ــة  ــتراتيجيات إنمائي ــع اس ــاركون بوض ــد المش ــة. وتعّه الحكومي
وطنيــة متماشــية مــع خطــة التنميــة لعــام 2030 وبإدخــال 
إصالحــات علــى السياســات العامــة بهــدف تفعيــل العمــل 
ــد المشــاركون  ــة المســتدامة. وأّي ــق أهــداف التنمي ــى تحقي عل
المنتــدى باعتبــاره منبــرًا لدعــم المبــادرات الوطنيــة لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وتحســين التنســيق اإلقليمــي فــي 

ــة. ــار الخط إط

ومــن أنشــطة اللجنــة فــي هــذا المجــال فــي عــام 2016: ورشــة 
ــون  ــن 16 وزارة وممثل ــؤولون م ــا مس ــطين حضره ــل لفلس عم
عــن المجتمــع المدنــي؛ ومشــاورات مــع أعضــاء آليــة التنســيق 
اإلقليمــي وأفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة؛ وحمــالت توعيــة 
باالشــتراك مــع شــبكة التلفزيــون العامــة فــي لبنــان )تلفيزيــون 
ــًا  ــة أيض ــدر اللجن ــالم. وتص ــدة لإلع ــم المتح ــز األم ــان(، ومرك لبن

بانتظــام رســالة إخباريــة عــن التنميــة المســتدامة. 

خطة عام 2030التجارة

اإلســكوا تمهــد الطريــق لوضــع 
قواعــد المنشــأ

عقــدت اإلســكوا مــع مركــز التجــارة 
الدوليــة ورشــة عمــل حــول »قواعــد 
المنشــأ في التجــارة العالمية: تقنيات 
وتطبيقــات للمنطقــة العربيــة« فــي 
مــي يو ب  لمغــر ا  ، كــش ا مر

األول/ديســمبر  كانــون  و23   22
2016. وناقــش الخبــراء والمشــاركون 
المســائل الرئيســية المتعلقــة بتطبيق 
قواعــد المنشــأ فــي اتفاقــات التجارة 

ــدى الحــرة فــي المنطقــة. ــة لإلســكوا، الســيدة خلــف، تلقــي كلمتهــا فــي المنت ــة التنفيذي األمين
العربــي الســنوي الرفيــع المســتوى حول التنمية المســتدامة في عــام 2016
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للتغّيــر الديمغرافــي فــي المنطقــة دور كبيــر. وقــد أطلقــت 
اإلســكوا، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة وصنــدوق 
ــة  ــة االقتصادي ــع اللجن ــيق م ــكان، وبالتنس ــدة للس ــم المتح األم
مدريــد  عمــل  لخطــة  الثالثــة  االســتعراض  عمليــة  ألفريقيــا، 
ــة للشــيخوخة فــي عــام 2015. وفــي عــام 2016، جــرت  الدولي
عمليــات اســتعراض وتقييــم وطنيــة يتوقــع أن تســتكمل بنهايــة 
عــام 2017 باســتعراض إقليمــي يشــكل أداة فــي السياســة 

ــام.  ــن الع ــر األمي ــي تقري ــدرج ف ــة وين العام

التغّير الديمغرافي وخطة عمل مدريد الدولية

ــن  ــة م ــة العربي ــي المنطق ــري ف ــع الحض ــدالت التوّس ــد مع تع
أعلــى المعــدالت فــي العالــم. وقــد ارتفعــت بنســبة 400 فــي 
المائــة منــذ عــام 1970، ومــن المتوّقــع أن تواصــل ارتفاعهــا 
فــي العقــود المقبلــة، لتصــل نســبة ســّكان المــدن بحلــول عــام 
ــمة.  ــون نس ــوع 646 ملي ــن مجم ــة م ــي المائ ــى 68 ف 2050 إل
ــو  ــًا »نح ــرًا إقليمي ــكوا تقري ــدرت اإلس ــق، أص ــذا المنطل ــن ه وم
ــود  ــى الصم ــادرة عل ــة وق ــع وآمن ــاملة للجمي ــة ش ــدن عربي م
ومســتدامة«، قبــل مؤتمــر األمــم المتحــدة الثالــث المعنــي 
باإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة )الموئــل الثالــث(، 
ــر 2016.  الــذي عقــد فــي اإلكــوادور فــي تشــرين األول/أكتوب
والتقريــر نتــاج مشــاورات واســعة النطــاق مــع خبــراء فــي 
التخطيــط الحضــري، وهيئــات األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء 

ــة. ــدول العربي ــة ال وجامع

المدن المستدامة والموئل الثالث

تمتــد الواليــة الثانيــة للمنتــدى العربــي لحوكمــة اإلنترنــت مــن 
عــام 2017 إلــى عــام 2020. وتســتند إلــى مبــادرة المنتــدى 
العربــي لحوكمــة اإلنترنــت 2020، التــي أطلقــت فــي كانــون 
األول/ديســمبر 2015 كمنبــر ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن 
ــت  ــدى علــى سياســات حوكمــة اإلنترن ــر المنت ــم أث بغــرض تقيي
ــكوا  ــدت اإلس ــام 2016، عق ــي ع ــة. وف ــة العربي ــي المنطق ف
ثالثــة اجتماعــات للفريــق العامــل المعنــي بالتعــاون الفنــي 
بشــأن حوكمــة اإلنترنــت فــي المنطقــة العربيــة، تهــدف إلــى 

ــت. ــة اإلنترن ــة لحوكم ــات الوطني ــة السياس مواءم

حوكمة اإلنترنت
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الحكم الرشيد والمنعة
تقــوم الركيــزة الثالثــة من اإلطار االســتراتيجي لإلســكوا على تعميم ممارســات 
الحكــم الرشــيد والمســاءلة والشــفافية فــي المؤسســات العامــة، ومســاعدة 
هــذه المؤسســات علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات. وتشــمل مجــاالت العمل 
الرئيســية تطويــر المؤسســات، والمشــاركة والمواطنــة، وترســيخ القــدرة علــى 

مواجهــة األزمــات الطبيعيــة والتــي هــي مــن صنــع اإلنســان.
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تطوير المؤسسات

بعــض البلــدان العربيــة بحاجــة إلــى مؤسســات قويــة قــادرة 
علــى تهدئــة التوتــرات السياســية والنزاعــات القائمــة فيهــا، 
التحــول  لدعــم  المؤسســات  إلــى هــذه  بحاجــة  وأخــرى 
ــة إلــى مســاعدة الــدول  ــة. وتســعى اللجن إلــى الديمقراطي
ــات  ــجيع الممارس ــات وتش ــة المؤسس ــى تقوي ــاء عل األعض

ــي محورهــا المواطــن.  الت

2016، ضاعفــت اللجنــة جهودهــا لتعزيــز قــدرة  وفــي عــام 
الــدول األعضــاء علــى إنتــاج إحصــاءات اجتماعية-اقتصاديــة 
عاليــة الجــودة وقابلــة للمقارنــة وموثوقــة ونشــرها. وحّســنت 
ــة  ــابات القومي ــات الحس ــر بيان ــع ونش ــي جم ــا ف ــن عملياته م
ــرات  ــة، والمؤش ــة والبيئ ــة والطاق ــارة والصناع ــعار والتج واألس
االجتماعيــة والديمغرافيــة فــي مجــاالت مثــل الصحــة والتعليــم 

ــكان. ــل والس والعم

وفــي ســياق تنفيــذ نظــام الحســابات القوميــة لعــام 2008، 
نّقحــت اللجنــة المؤشــرات االقتصاديــة وإحصــاءات الصناعــة 
ــة.  ــات الدولي ــًا للتصنيف ــل وفق ــرة األج ــة القصي ــة والبيئ والطاق
فــي  فنييــن  استشــاريين  فريقيــن  إطــالق  فــي  وســاعدت 
وآخــر  االقتصاديــة،  باإلحصــاءات  معنــي  فريــق   :2016 عــام 
باإلحصــاءات الديمغرافيــة واالجتماعيــة. ويســّهل عمــل الفريقين 
اإلحصائيــة  النظــم  لمتطلبــات  انتظامــًا  أكثــر  متابعــة  إجــراء 
ــى  ــا إل ــتحّول توصياتهم ــة. وس ــة العربي ــي المنطق ــة ف الوطني
مبــادرات محــددة، وال ســيما فــي مجــاالت التســجيل المدنــي، 
وإحصــاءات األحــوال المدنيــة، والالجئيــن والهجــرة الدوليــة، 

والحســابات القوميــة، والمؤشــرات االقتصاديــة القصيــرة األجــل 
وســجالت األعمــال التجاريــة. كمــا اســتعرض الفريقــان قائمــات 
ــكل أدق  ــر بش ــة تعّب ــة واجتماعي ــرات ديمغرافي ــة لمؤش مقترح
المنطقــة  فــي  الديمغرافية-االجتماعيــة  االتجاهــات  عــن 
مقارنــة بمجموعــة المؤشــرات العالميــة، وتيّســر قيــاس أهــداف 
التنميــة المســتدامة.  وقّيــم فريــق العمــل المعنــي باإلحصــاءات 
الديمغرافيــة واالجتماعيــة توّفــر البيانــات وقــّدم توصيــات بشــأن 

المؤشــرات ذات األولويــة.

العربيــة  اإلمــارات  وزراء  رئيــس  مكتــب  اإلســكوا  وشــاركت 
المتحــدة فــي وضــع مؤشــر اكتمــال الخدمــات الحكوميــة 
اإللكترونيــة والنقالــة، وهــو أداة يمكــن أن يســتخدمها صانعــو 
السياســات لقيــاس مســتوى الرقمنــة والتطــور فــي تقديــم 
الجمهــور.  إلــى  والنقالــة  اإللكترونيــة  الحكوميــة  الخدمــات 
وفــي حيــن رّكــزت الطــرق المعتمــدة ســابقًا علــى تقييــم 
المســتويات العليــا، يدمــج مؤشــر اكتمــال الخدمــات الحكوميــة 
التــي  الرئيســية  األداء  مؤشــرات  بيــن  والنقالــة  اإللكترونيــة 
تقيــس مــدى توّفــر الخدمــات وتطّورهــا واســتخدامها ووصــول 
ــي  ــتخدام الفعل ــار االس ــي االعتب ــذ ف ــا يأخ ــا، كم ــور إليه الجمه
ــر،  ــذا المؤش ــُتخدم ه ــم. واس ــدى رضاه ــراد وم ــل األف ــن قب م
علــى ســبيل التجربــة، فــي األردن، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
والبحريــن، وتونــس، والســودان، والعــراق، وُعمــان، وفلســطين، 
صانعــي  انتشــاره  يشــّجع  أن  ويؤمــل  والمغــرب.  ولبنــان، 

السياســات علــى تحســين الخدمــات الرقميــة. 

تعميم أساسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان

اســتمرت األنشــطة الوطنيــة ألكاديميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل التنميــة لقــادة القطــاع الحكومــي 
فــي الــدول العربيــة فــي عــام 2016، وُنظمــت 11 ورشــة عمــل )شــاركت اإلســكوا فــي تنظيــم خمــس منهــا( للمســؤولين 
فــي القطــاع العــام فــي الســودان. وشــارك فــي هــذه الــورش 380 موظفــًا حكوميــًا، 22 فــي المائــة منهــم مــن النســاء. 
ــي  ــودان، ف ــي الس ــة ف ــي لألكاديمي ــريك الوطن ــو الش ــات، وه ــي للمعلوم ــز القوم ــع المرك ــًا م ــكوا أيض ــاركت اإلس وش

تنظيــم دورتيــن لتدريــب المدربيــن شــارك فيهمــا 117 خبيــرًا جديــدًا فــي األكاديميــة.
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المشاركة والمواطنة

حقــوق  واحتــرام  الرشــيد  الحكــم  إلــى  اإلســكوا  تدعــو 
ــون والمســاءلة والشــفافية. وهــي  اإلنســان وســيادة القان
ــز المشــاركة  ــي وتعزي ــن المجتمــع المدن ــى تمكي تعمــل عل

الشــاملة للجميــع والمســاواة بيــن الجنســين.

يشــّجع  مفهــوم  وهــو  المفتوحــة،  للحكومــة  ويمكــن 
واســتخدام  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المواطنيــن  مشــاركة 
التكنولوجيــات الجديــدة لتعزيــز الحوكمــة، أن تعــزز الثقة في 
المؤسســات العامــة وتســّهل مكافحــة الفســاد. ويمكنهــا 
أيضــًا، بإشــراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار، تحســين 
السياســات والخدمــات. وقــد رّكــزت مبــادرات الحكومــة 
المفتوحــة فــي المنطقــة العربيــة بشــكل رئيســي علــى 
البيانــات العامــة. وبحلــول عــام 2016، كانــت 10 دول أعضــاء 
ــاون الخليجــي،  ــدان مجلــس التع ــكوا )جميــع بل ــي اإلس ف
ــس ومصــر والمغــرب( قــد نفــذت  ــى األردن وتون إضافــة إل

مبــادرات للبيانــات المفتوحــة. 

وفــي مجــال السياســة العامــة، اســتكملت اللجنــة فــي عــام 
2016 مشــروعًا مــن ثــالث ســنوات لتفعيــل النهــج التشــاركي 
فــي عمليــات وضــع السياســات العامــة في الــدول األعضاء. 
وســاهم المشــروع فــي تطويــر مهــارات القيــادة، وتحســين 
الشــفافية والمســاءلة، ووضــع اســتراتيجيات اإلصــالح، وبنــاء 
التوافقــات، وتحقيــق التنميــة المحليــة، وتطوير اســتراتيجيات 
التواصــل. وتخلــل المشــروع أربــع ورش عمــل تدريبيــة وعــدد 
مــن النقاشــات فــي السياســة العامــة نتــج منهــا إنشــاء 
لجنتيــن وطنيتيــن مــن الخبــراء فــي العــراق واليمــن. وتســعى 
اللجنتــان إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تعميــم الُنهــج القائمــة 
علــى المشــاركة فــي عمليــات التنميــة الوطنيــة وبــاألدوات 
التــي تقّدمهــا اإلســكوا إلضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا. 
ونظــم أعضــاء اللجنــة فــي العــراق عــددًا مــن الحلقــات 
الدراســية وورش العمــل والمبــادرات اإلنمائيــة بمســاعدة 

فنيــة مــن اإلســكوا.

اإلســكوا تشــارك فــي أعمــال شــبكة 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــب ف ــد التدري معاه

األوســط وشــمال أفريقيــا

ــي  ــان المال ــل فليح ــد باس ــن معه ــب م بطل
مــع  اإلســكوا  شــاركت  لبنــان،  فــي 
المؤتمــر  تنظيــم  فــي  أخــرى  مؤسســات 
فــي  التدريــب  معاهــد  لشــبكة  الســنوي 
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
فــي قضايــا الحوكمــة، التــي تضــم عــددًا 
الخدمــة  علــى  التدريــب  معاهــد  مــن 
المدنيــة. عقــد المؤتمــر فــي باريــس، يومــي 
ــم  ــر 2016، وض ــرين األول/أكتوب 13 و14 تش
أكثــر مــن 150 مشــاركًا مــن 16 بلــدًا عربيــًا
ــا ب و ر و أ ــن  م يكة  ــر ش ت  ــا سس مؤ  7 و

وتنــاول  ودوليــة،  إقليميــة  منظمــة  و11 
والتنميــة  والهشاشــة  الحوكمــة  قضايــا 
أيضــًا فــي  اللجنــة  المستدامة-وســاهمت 
ــة العامــة الســنوية للشــبكة  ــم الجمعي تنظي
وركــزت  األول/أكتوبــر.  تشــرين   12 فــي 
أن  يمكــن  تدابيــر  اقتــراح  علــى  توصياتهــا 
الشــبكة  عمــل  لتوّجــه  الــدول  تتخذهــا 
تحقيــق  أجــل  مــن  القــادم،  العقــد  فــي 
غايــات الحوكمــة والســالم واألمــن فــي 
التنميــة  أهــداف  مــن   16 الهــدف  إطــار 
علــى  اإلســكوا  وتعمــل  المســتدامة. 
ــدول  ــاعدة ال ــي لمس ــروع أقاليم ــذ مش تنفي
الشــباب  مــع  التواصــل  علــى  األعضــاء 
وتمكينهــم وتشــجيع مشــاركتهم فــي صنــع 
السياســات، مســتفيدًة مــن خبرتهــا الطويلــة 

فــي هــذا المجــال.
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النزاعات في أقل البلدان العربية نموًا 

ســاهمت اإلســكوا فــي زيــادة التوعيــة فــي العالــم 
بالحاجــة إلــى دعــم أقــل البلــدان العربيــة نمــوًا المتأثــرة 
بالنزاعــات، فأطلقــت عمليــة متعــددة المراحــل نتــج منهــا 
اســتعراض منتصــف المــدة الشــامل والرفيــع المســتوى 
لتنفيــذ برنامــج عمــل اســطنبول لصالــح أقــل البلــدان نمــوًا 
للعقــد 2011-2020. وشــارك فــي االســتعراض وزراء مــن 
عــدة بلــدان، منهــا الســودان والصومــال ومصــر وموريتانيــا 
ــه  ــذي قدمت واليمــن. وركــز المشــاركون علــى الدعــم ال
ودعــت  لليمــن.  المرحلــي  التقريــر  إلنجــاز  اإلســكوا 
اإلســكوا إلــى تســليط الضــوء فــي التقريــر النهائــي 
لالســتعراض علــى مواطــن الضعــف التــي تتفــّرد بهــا 
 .(A/CONF.228/3) أقــل البلــدان نمــوًا المتأثــرة بالنزاعــات
الممثــل  مكتــب  مــع  باالشــتراك  االجتمــاع  ونظــم 
الســامي المعنــي بأقــل البلــدان نمــوًا والبلــدان الناميــة 
غيــر الســاحلية والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، ومكتب 
المستشــار الخــاص لشــؤون أفريقيــا، واالتحــاد األفريقــي، 

ــا. ــة تركي ــا، وحكوم ــة ألفريقي ــة االقتصادي واللجن

الصمود في وجه األزمات واالحتالل

تعانــي المنطقــة العربيــة مــن النزاعــات ومــن االحتــالل. 
وتضــم أكثــر مــن 25 مليــون نــازح قســرًا، مســجلة أعلــى 
نســبة نــزوح فــي العالــم. وتعمــل اإلســكوا مــع الــدول 
األعضــاء مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيــات النــزاع واالحتــالل 
ــاء الســالم، وال ســيما فــي أقــل  ــى بن واألزمــات. وتركــز عل
البلــدان العربيــة نمــوًا، كمــا تدعــم الــدول األعضــاء فــي 

وضــع اســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. 

أن  إلــى  اللجنــة  خلصــت  والتحليــل،  البحــث  ســياق  وفــي 
الالمركزيــة تشــّكل أولويــة فــي عملّيــة اإلصــالح مــن أجــل 
ــن،  ــاركة المواطني ــيخ مش ــات، وترس ــتجابة المؤسس ــين اس تحس

العامــة.  الخدمــات  تقديــم  وتحســين 

وتجــري اللجنــة بهــذا الصــدد دراســة حــول الالمركزيــة فــي 
العــراق، تتنــاول فيهــا ديناميــات اإلصــالح، وتبحــث فــي الظروف 
التــي يــؤدي فيهــا تثبيــت الالمركزيــة فــي اإلدارة والماليــة 
ــار  ــي اإلط ــد. وف ــي البل ــتقرار ف ــق االس ــى تحقي ــة إل والسياس
ــل  ــن أج ــات م ــة المؤسس ــة لتقوي ــروع اللجن ــدف مش ــه، يه عين
ــات  ــدرات الجه ــاء ق ــى بن ــن إل ــي اليم ــة ف ــاش والمصالح اإلنع
الفاعلــة الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة إلنجــاح 

ــال. ــار واالنتق ــادة اإلعم ــاش وإع ــات اإلنع عملي

ــة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حلقــة  ونظمــت اللجن
عمــل لتنميــة القــدرات فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة وأهداف 
التنميــة المســتدامة فــي العــراق، عقــدت فــي اســطنبول مــن 
31 كانــون الثاني/ينايــر إلــى 5 شــباط/فبراير. اســتهدفت حلقــة 
ــي  ــة المســتدامة فــي العــراق، الت ــا للتنمي ــة العلي العمــل اللجن
العــراق،  المســتدامة فــي  التنميــة  بتحقيــق أهــداف  تعنــى 
ــات  ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــة اإلداري ــي للتنمي ــز الوطن والمرك
ــون أنهــا وراء قــرار  ــط(. ورأى المشــاركون العراقي )وزارة التخطي
ــة المســتدامة  ــا للتنمي ــة العلي ــة اللجن الحكومــة بتوســيع عضوي
المحلــي  المدنــي  المجتمــع  مــن  ممثليــن  تشــمل  بحيــث 
والقطــاع الخــاص. وطلبــت الحكومــة مــن اإلســكوا زيــادة 

ــد. ــي البل ــزوح ف ــة الن ــة قضي ــة لمعالج ــاعدة الفني المس

وتولــي اإلســكوا أهميــة كبيــرة للبحــوث فــي مجــال النزاعــات. 
وفــي عــام 2016، أعــدت دراســة عــن »أثــر الــدول الهشــة علــى 
االســتقرار والتنميــة فــي المنطقــة العربيــة: قنــوات الحــد مــن 
ــق مــن الظــروف  ــار النزاعــات«. تحــدد الدراســة نموذجــًا ينطل آث
داخــل بلــد معّيــن والوضــع األمنــي فــي البلــدان المجــاورة 
ــس  ــد، ويقي ــي البل ــزاع ف ــوب ن ــال نش ــّدر احتم ــوار«(، ليق )»الج
ــات النزاعــات.  ــف وتداعي ــة تعــّرض المنطقــة ألعمــال العن قابلّي

وترّكــز دراســة أخــرى تتنــاول التحــّول السياســي والنــزاع ومخاطر 
مــا بعــد الحــرب فــي المنطقــة العربيــة علــى عمليــات بنــاء 
ــق  ــة. تنطل ــرب األهلي ــب الح ــال عق ــاش واالنتق ــالم واإلنع الس
ــم  الدراســة مــن اســتعراض ألوضــاع مــا بعــد الحــرب فــي العال
منــذ عــام 1970، لتتوقــف عنــد مخاطــر تجــدد الحــرب والعوامــل 
ــى  ــة، عل ــي المنطق ــتقرار ف ــدم االس ــروب وع ــج الح ــي تؤج الت
وتحــّدد  النفطــي.  والريــع  الشــباب  وبطالــة  االســتبداد  غــرار 
ــي ينبغــي إدراجهــا فــي اســتراتيجيات مــا بعــد  اإلصالحــات الت
الحــرب فــي البلــدان العربيــة المتأثــرة بالنزاعــات، وقــد حّســنت 

ــي. ــي واألمن ــاع السياس ــة القط حوكم

ــالل  ــات االحت ــق تداعي ــي توثي ــادي ف ــدور ري ــة ب ــع اللجن وتضطل
ــة. وقــد حققــت  ــزاع علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي والن
تقدمــًا كبيــرًا فــي عــام 2016 فــي عملهــا المعيــاري الــذي 
تنــاول فلســطين. وركــزت البحــوث علــى تداعيــات الهجــوم 
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اإلســرائيلي فــي عــام 2014 علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة فــي 
ــول  ــام ح ــن الع ــرة األمي ــة مذك ــة التنفيذي ــدت األمان ــزة. وأع غ
ــرائيلي  ــالل اإلس ــة لالحت ــة واالجتماعي ــات االقتصادي االنعكاس
علــى األحــوال المعيشــية للشــعب الفلســطيني فــي األرض 
ــكان  ــرقية، وللس ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، بم ــطينية المحتل الفلس
ــا  ــل (A/71/86)، وقدمته ــوري المحت ــوالن الس ــي الج ــرب ف الع
ــي.  ــادي واالجتماع ــس االقتص ــة والمجل ــة العام ــي الجمعي ف

ــي  ــرت ف ــائل أثي ــأن مس ــن بش ــًا قراري ــان الحق ــدت الهيئت واعتم
وتســّلط   .(E/RES/2016/14 و  A/RES/71/247) المذكــرة 
ــاز  ــوة واالحتج ــرط للق ــتخدام المف ــى االس ــوء عل ــرة الض المذك
التعســفي، وتدميــر الممتلــكات ومصادرتهــا، والمســتوطنات 
اإلســرائيلية وهجمــات المســتوطنين، والقيــود المفروضــة علــى 
التنقــل، واســتنفاد المــوارد الطبيعيــة. وتخلــص إلــى أن الســالم 

ــي. ــون الدول ــرائيل للقان ــال إس ــى امتث ــف عل يتوق

أطلقــت اللجنــة، بالتعــاون مــع مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، مشــروعًا يهــدف إلــى وضــع منهجيــة مفّصلــة لقيــاس 
كلفــة االحتــالل اإلســرائيلي لــألرض الفلســطينية منــذ عــام 1967. وبواســطة هــذه األداة، ســيكون مــن الممكــن، ألول مــرة، قيــاس 
الكلفــة التراكميــة والشــاملة لعقــود مــن االحتــالل، بــداًل مــن النظــر فــي اآلثــار المباشــرة والمحــددة فــي الوقــت ألحــداث معّينــة. 

وبذلــك ال يقتصــر المجمــوع علــى األضــرار الماديــة بــل يشــمل أيضــًا كلفــة الفــرص الضائعــة علــى التنميــة البشــرية.

مسح آثار الهجوم اإلسرائيلي في عام 2014 على األحوال المعيشية في غزة 

ــوم  ــار الهج ــول آث ــتركة ح ــة مش ــت وثيق ــة بيرزي ــي جامع ــة ف ــة والمجتمعي ــة العام ــد الصح ــكوا ومعه ــن اإلس ــدرت ع ص
ــات مســح أجــراه الجهــاز  ــت الدراســة بيان ــى األحــوال المعيشــية فــي قطــاع غــزة. وتناول اإلســرائيلي فــي عــام 2014 عل
ــى  ــالل والعنــف عل ــة األمــد لالحت ــار الطويل ــو 2015، حــول اآلث ــن آذار/مــارس وأيار/ماي المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بي
صحــة الفلســطينيين ورفاههــم فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. وتناولــت الوثيقــة »شــعٌب فــي خطــر: تداعيــات الهجــوم 
اإلســرائيلي فــي عــام 2014 علــى الصحــة فــي قطــاع غــزة«، مؤشــرات اجتماعيــة واقتصاديــة رئيســية وقارنــت أثــر هجــوم 

ــار الهجمــات الســابقة والحصــار الطويــل. عــام 2014 بآث

من نتائج المسح: أسباب الحرمان حسبما أفاد المجيبون بالنسبة المئوية
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