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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب اسيا مبهامت رئيسية يف  تضطلع االسكوا وهي 
املنظمة  تعمل  لبنان.  منها  عربيا  بلدا   81 يف  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  دعم 
العربية، وبرشاكة  الدول  بالتعاون مع جامعة  اللبنانية  العاصمة  الرئييس يف  ومقرها 
املجلس  مظلة  تحت  املدين،  واملجتمع  االقليمية  واملنظامت  العربية  الحكومات  مع 

االقتصادي واالجتامعي يف االمم املتحدة

تتعاون االسكوا يف لبنان بشكل وثيق مع مكتب 
رئيس الحكومة بغية تنفيذ اجندة 2030 للتنمية 
املستدامة، ومع الوزارات املختصة. من مشاريعها 
املقبلة مرشوع القرية الذكية الذي اختارت تنفيذه 
الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  واملغرب  لبنان  يف 
مع  آخرها  عدة  مشاريع  نفذت  وهي  واملياه، 
الجهاز املركزي لالحصاء حول تعداد الفلسطينيني 
االدارية يف مرشوع  التنمية  لبنان، ومع وزارة  يف 

عن التحويل الرقمي وااللكرتوين. 
االمني  وكيل  يعرّف  الشاملة  املقابلة  هذه  يف 
لالسكوا  التنفيذي  واالمني  املتحدة  لالمم  العام 
الدكتور محمد عيل الحكيم مبشاريع املنظمة عىل 
لعل  لبنان،  منها  يفيد  والتي  االقليمي  املستوى 
اللبنانية  البحرية  املوانئ  تطوير  مرشوع  ابرزها 
وربطها بشبكات الطرق وسكك الحديد مع بقية 

بلدان املرشق العريب، وصوال اىل الخليج العريب.  
حديثه  يف  االصل  العراقي  الديبلومايس  يقول 
اىل "االمن العام": "نحن نعمل مع وزراء النقل 
بني  الربط  عملية  حول  العربية  املجموعة  يف 
برا  املتوسط  االبيض  والبحر  العريب  الخليج 
وجوا، وخصوصا يف النقل الربي عرب الربط بني 
الطرق  وانشاء  الحديدية  السكك  عرب  البلدان 
بغية توسيع التجارة البينية، ما يعني اتاحة نقل 
البضاعة من الخليج اىل البحر االبيض املتوسط 

يف غضون 24 ساعة".  

كمدير  التي حملتها  التنموية  الرؤية  ما هي   ■
شخصية  وانك  خصوصا  لالسكوا  تنفيذي 

ديبلوماسية عراقية؟
□ الرؤية التي تتبعها االسكوا هي العمل عىل 
تحقيق االزدهار يف منطقة عربية يتمتع سكانها 
بالحرية واملساواة والعدالة االجتامعية والسبل 

جيدا  اعي  لكنني  العيش.  لكسب  املستدامة 
انها  وتواجهها.  املنطقة  تعيشها  التي   الظروف 
ظروف دقيقة وتاريخية تتطلب تضافر الجهود 
 للخروج من االزمات املتتالية والتي اصبحت تؤثر 
يف  كام  اليومية  حياته  يف  العريب  االنسان  عىل 
هذه  تواجه  االسكوا  ان  يف  شك  ال  مستقبله. 
تنموية  سياسات  وضع  خالل  من  التحديات 
آنية وطويلة االمد، وهذا يظهر جليا يف عملها 
استرشاف  صعيد  عىل  املتواصل  جهدها  ويف 
التي  البلدان  اىل  بالنسبة  وخصوصا  املستقبل، 
تعيش االزمات حاليا كفلسطني وسوريا واليمن 
نتائج  من  تعاين  التي  بالبلدان  ناهيك  وليبيا، 
هذه االزمات. تعمل االسكوا بتعاون وثيق مع 
جامعة الدول العربية، وهي الرشيك الرئيس لها، 
ومع منظامت اقليمية اخرى كمجلس التعاون 

الخليجي ومنظمة الوحدة االفريقية.

■ ما هي ابرز املشاريع التي حققتها االسكوا سنة 
2018 يف لبنان تحديدا ويف دول غرب آسيا عموما؟ 

وما هي املشاريع املقبلة؟ 
يف  املتمثلة  املشاريع  من  مجموعة  لدينا   □
االجتامعية  التنمية  يف  وتعزيزها  القدرات  بناء 
ومتكني  الفقر  عىل  والقضاء  واملناخ  واالقتصادية 
الشباب  العمل واعانة  املرأة من دخول ساحات 
اىل  ودخولهم  للعمل  مناسبة  فرص  ايجاد  عىل 
رئيس  فريق  مع  نعمل  املتنوع.  العمل  سوق 
الوزراء يف التنمية املستدامة واجندة 2030 ومع 
والزراعة  والطاقة  االجتامعية  الشؤون  وزارات 
واملرأة والتكنولوجيا. مثة مشاريع اخرى كتحديث 
الصناعة واملبادرة االقليمية لتقييم اثار تغري املناخ 
عىل املوارد املائية يف املنطقة العربية وتعزيز دور 
املرأة. هناك ايضا موضوع الطاقة والنفط، اذ تقوم 

االسكوا حاليا باملساهمة يف تطوير مسح شامل عن 
لبنان،  الوطني يف  الوقود عىل املستوى  استهالك 
من اجل تحديد الخيارات والفرص لتحسني كفاية 
وخطة  اسرتاتيجيا  وضع  يف  تساهم  كام  الطاقة. 
املتعلقة  الصناعات  تكنولوجيا  لتطوير  وطنية 
املشورة  االسكوا  قدمت  كذلك  والغاز.  بالنفط 
استدامة  للنفط حول  العامة  املديرية  اىل  الفنية 
دراسة  مع  الوقود  تعبئة  محطات  يف  الطاقة 
استخدام  المكانية  االقتصادية  الفنية  الجدوى 
الكهربائية  الطاقة  لتوفري  الكهروضوئية  االنظمة 
ملحطات املحروقات يف لبنان والقضايا ذات الصلة. 
االجتامعي.  االنفاق  ملراقبة  مرشوع  ايضا  هناك 
القدرة عىل تقييم فاعلية االنفاق االجتامعي يف 
تلبية حاجات املواطنني امر رضوري بالنسبة اىل 
النتائج  للتأكد من ان سياساتها تحقق  الحكومة 
الصحيح  الطريق  عىل  يسري  البلد  وان  املرجوة، 
واالهداف  املستدامة  التنمية  اهداف  لتحقيق 
اي  لدى  يوجد  ال  اليوم،  حتى  االخرى.  االمنائية 
بلد يف املنطقة العربية آلية شاملة لرصد االنفاق 
االجتامعي الكيل ومكوناته املستهدفة. من اجل 
مساعدة الحكومات عىل تحسني ربط امليزانيات 
ستساعد  االجتامعية،  التنمية  باهداف  العامة 
)االردن  اوىل  كمرحلة  البلدان  من  عددا  االسكوا 
االنفاق  مرصد  انشاء  عىل  والكويت(  وتونس 
االجتامعي، الذي ميكن ان يساعدها عىل تحسني 
التنمية  واهداف  العام  االنفاق  بني  الروابط 
االجتامعية واالهداف الرضيبية الكلية، من خالل 
والنمو  العامة  امليزانيات  بني  الروابط  تحليل 
ومن  املستدامة،  التنمية  واهداف  االقتصادي 
خالل تزويد املوظفني العموميني "االدوات القامئة 
اىل  فعالية.  اكرث  سياسات  لتصميم  االدلة"  عىل 
ذلك، هناك موضوع االدارة والالمركزية، وتجميع 
القدرات  وتدريب  وتحليلها  االحصائية  البيانات 
التنمية  يف  عمل  برامج  واعداد  عليها،  املتطورة 

املستدامة لخدمة اجندة 2030.

■ هل من مشاريع محددة يف مجال النقل؟
الطابع  ذات  املشاريع  االسكوا  بلورت   □

األمني العام لإلسكوا: نعّد مشروعًا  
لربط لبنان والدول العربية بسكك الحديد

وكيل االمني العام لالمم املتحدة االمني التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد عيل الحكيم.

االقليمي لربط شبكات النقل العربية بعضها 
ببعض، مثل اتفاق الطرق الدولية يف البلدان 
العربية، واتفاق السكك الحديدية الدولية يف 
البلدان العربية، ومذكرة التفاهم للتعاون يف 
مجال النقل البحري بني الدول العربية والتي 
تشكل اساس مرشوع االسكوا الحايل لصياغة 
رؤية اسرتاتيجية لتطوير النقل املتعدد النمط 
املتوقعة  لبنان  استفادة  العربية.  البلدان  بني 
تطبيق  يف  النجاح  من  تتأىت  املجال  هذا  يف 
التسهيالت  تحقيق  يف  االسكوا  توصيات 
النمط  املتعدد  النقل  خدمات  يف  املتبادلة 
مع البلدان املجاورة، سوريا واالردن والعراق، 
وربطها  اللبنانية  البحرية  املوانئ  تطوير  ويف 
بشبكات الطرق والسكك الحديدية مع بقية 
بلدان املرشق العريب، وصوال اىل الخليج العريب. 
ضمن هذه الرؤية، سيكون لبنان مؤهال ليس 
مهم  كمنفذ  التقليدي  دوره  لتعزيز  فقط 
لواردات البلدان املذكورة من البحر املتوسط 
وشامل اوروبا، وامنا للعب دور مستقبيل اكرث 
الحاصالت  لتجميع  اقليمي  كمركز  اهمية 
قيمتها  وزيادة  االولية  واملواد  الزراعية 
املضافة بالتصنيع والهندسة اللوجستية، ومن 

تمثيل املرأة في الحياة 
العربية  السياسية 

ال يتجاوز %17,2 

عالقاته  من  باالستفادة  تصديرها  اعادة  ثم 
املالية  وتسهيالته  وخرباته  املتميزة  الدولية 
الجهود  ايضا  وهناك  التسويقية.  ومهاراته 
القامئة يف موضوع السالمة عىل الطرق حيث 
يقوم التعاون بني االسكوا والحكومة اللبنانية 
عىل تقوية القدرات الفنية املتعلقة مبوضوع 
النقل  ملشاريع  الداخلية  واملراجعة  النقل 
الدويل،  البنك  قبل  من  للتمويل  املطروحة 
بتحسني  يتعلق  ما  يف  الفني  الدعم  وتقديم 

السالمة املرورية وغريها. 

■ ماذا عن تقييم االسكوا للوضع االقتصادي 
يف لبنان؟

املنطقة  يف  االقتصادي  الوضع  يواجه   □
العربية عموما تحديات عدة. عىل الرغم من 
نسب بطيئة يف النمو، مير الوضع االقتصادي 
اللبناين بنمو بسيط بعدما شهد تحسنا طفيفا 
 2017 عام  يف  االقتصادي  النمو  نسبة  يف 
مقارنة بالسنوات املاضية، مع استقرار نسبي 
رصف  سعر  وتثبيت  والنقدي،  املايل  للوضع 
الدوالر والحفاظ عىل هذا السقف، ما يعطي 
من  ويخفف  للمستثمرين  اكيدة  ضامنات 
االثار التضخمية يف املدى القريب عىل االقل. 
فيواجه  االقتصادية،  الَحوَكمة  اما من منظور 
لبنان تحديات عدة، منها نقص يف فرص عمل 
يف  عال  وتركيز  البلد،  يف  املتعلمني  اللبنانيني 
اسواق القطاعات املهمة مثل القطاع املرصيف. 
اقتصاديات  يواجه  الذي  الكبري  التحدي 
القطاع  تطوير  يف  يكمن  العربية  البلدان 
ونساء،  رجال  الشباب  الستيعاب  الخاص 
حاجات  مع  التعليم  مواكبة  عدم  اىل  اضافة 
التكنولوجيا  مجاالت  يف  وخصوصا  السوق 
الصناعي  الذكاء  مثل  والحديثة،  املتطورة 
الطبية  االجهزة  وصناعات  نتوورك  والسايرب 

والهندسية وسواها.
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السفارة  مع  بالتعاون  االسكوا  اطلقت   ■
من  الالجئات  لخدمة  جديدا  مرشوعا  االيطالية 
للمخاطر يف  املعرضات  والفتيات  والنساء  سوريا 
املجتمعات املضيفة، ماذا عن هذا الربنامج ومع 

من تتعاونون فيه؟
تدريبية  قدرات  بناء  مرشوع  تنفيذ  يتم   □
ملساعدة الالجئات السوريات والنساء املهمشات 
ومرص  لبنان  من  كل  يف  املضيفة  املجتمعات  يف 
مع  بالتعاون  يقدم  الربنامج  واالردن.  وسوريا 
يسهم  وهو  االمنايئ  للتعاون  االيطالية  الوكالة 
البرشية  القدرات  بناء  امرأة عىل  تدريب 75  يف 
من  محلية  جمعيات  مع  بالتعاون  السورية 
الالجئات  من  رائدات  ونساء  املدين  املجتمع 
السوريات لبناء قدراتهن عند العودة اىل مدنهن 

ومجتمعاتهن املحلية.

■ هل اعددتم اية دراسة عام يكبده اللجوء يف 
رصاع  بؤر  وجود  مع  وخصوصا  آسيا  غرب  دول 

جمة؟
بعنوان   2015 سنة  دراسة  االسكوا  اعدت   □
القرسية  للهجرة  واالقتصادي  االجتامعي  "االثر 
والفرص  التحديات  املضيفة:  املجتمعات  عىل 
من  تتابع  وهي  العربية".  املنطقة  اىل  بالنسبة 
خالل الدراسة والتحليل هذا املوضوع عرب االعداد 
بالتداعيات  يعنى  اقليمي  مرصد  النشاء  حاليا 
القرسي.  للنزوح  االمد  والطويلة  البعد  املتعددة 
الدولية  الهجرة  "تقرير  االسكوا  اصدرت  كذلك 
لعام 2015: الهجرة والنزوح والتنمية يف منطقة 
الهجرة  منظمة  مع  بالتعاون  متغرية"،  عربية 
الدولية ومع منظامت اقليمية اخرى. يبحث هذا 
التقرير يف ظاهرة الهجرة القرسية يف العامل العريب 
كوجه بارز من وجوه الهجرة يف املنطقة ويف االثار 
االقتصادية واالجتامعية لها. ويحتوي عىل الكثري 
من االحصاءات والتحليالت املهمة، وهو متوافر 
العربية  باللغتني  لالسكوا  االلكرتوين  املوقع  عرب 
https:// االيت:  الرابط  زيارة  ومتكن  واالنكليزية 

bit.ly/2MskNN0

املستدامة  التنمية  مرشوع  اهداف  هي  ما   ■
السورية الذي اطلقته االسكوا قبل اعوام، خصوصا 
وان االسكوا تعمل ايضا عىل مستوى السياسات 

االقتصادية واالجتامعية؟
العادة  السورية  املستدامة  التنمية  برنامج   □

العربية يف  املرأة  نسبة مشاركة  ان  ال شك يف   □
التنمية االقتصادية ومتثيلها السيايس متدنية مقارنة 
ببقية مناطق العامل. االرقام املتوافرة لدينا تشري اىل 
ان نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ال تتجاوز 
20,9% يف العامل العريب، بينام تبقى نسبة متثيلها يف 
الحياة السياسية تراوح يف حدود 17,2%. عىل الرغم 
من اننا نرى اشكاال جديدة من املشاركة ولكنها ال 
تزال خجولة، كاملشاركة يف الحوارات الوطنية او يف 
لجان كتابة الدستور. اما بالنسبة اىل العنف ضد 
املرأة فاملنطقة تشهد تزايدا يف هذا املجال، سواء 
العام. كل ذلك بسبب االضطرابات  او  يف الخاص 
املنطقة.  تشهدها  التي  والرصاعات  السياسية 
املرأة  للنهوض بوضع  العربية  الدول  بهدف دعم 
دراسات  باعداد  االسكوا  تقوم  املجاالت،  هذه  يف 
االقتصادية  النساء  اوضاع  عىل  للوقوف  تحليلية 
واالجتامعية يف هذه البلدان. متنح هذه الدراسات 
الفرصة اىل صانعي القرار يف الدول العربية للنظر 
اىل الصورة الكربى عىل مستوى االقليم، كام تسمح 
باتاحة الفرص لالطالع عىل التجارب الناجحة والبناء 
عليها يف دعم املرأة العربية. وتصمم االسكوا بعض 

االقليمي.  املستوى  عىل  الدول  لخدمة  املشاريع 
عىل سبيل املثال، تنفذ االسكوا حاليا اول مرشوع 
ضد  للعنف  االقتصادية  التكلفة  لتقدير  اقليمي 
املرأة، وتقوم بتنفيذه حاليا فلسطني ولبنان وتونس، 
االسكوا  تتمتع  العراق.  يف  قريبا  العمل  وسيبدأ 
لبنان  يف  املرأة  شؤون  وزارة  مع  مميزة  بعالقة 
والهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية. فقد قدمت 
الدعم لوضع خطة العمل الوطنية للفرتة 2016 ـ 
الوطنية حول  للهيئة  التدريب  2018. كام وفرت 
ادوات تعزيز العدالة االجتامعية وآلياتها، فضال عن 
تعزيز دور املجتمع املدين يف تنفيذ اجندة 2030 

واهداف التنمية املستدامة.

قانونا  ملزمة  املستدامة  التنمية  اهداف  هل   ■
للبنان وسواه؟ وماذا تتوقعون ان تتخذ الحكومات 

من سياسات لتطبيقها؟
تنفيذ اهداف  الدول، ملتزم  لبنان، كغريه من   □
السيايس  التزامه  من  انطالقا  املستدامة  التنمية 
الدول االعضاء  التي توافقت عليها  اجندة 2030 
باالجامع.  املتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  يف 
هناك فوائد رئيسية يجنيها لبنان من انخراطه مع 
املجتمع الدويل يف هذه العملية التنموية الشاملة 
وخططه  اجندته  استكامل  نحو  به  تدفع  والتي 
متكامل  منظور  من  املستدامة  للتنمية  الوطنية 
االعضاء  الدول  سائر  مع  كبري  بشكل  ومتقاطع 
يف االمم املتحدة. ال شك يف ان اقدام لبنان عىل 
تقديم استعراضه الوطني الطوعي لالمم املتحدة 
خالل املنتدى السيايس الرفيع املستوى الذي عقد 
يف نيويورك يف متوز 2018، يعترب خطوة جدية يف 
اتجاه امليض قدما يف تنفيذ هذه االجندة ومتابعتها. 
تعمل االسكوا مع الدول العربية مبا فيها لبنان عىل 
مواءمة اسرتاتيجياتها الوطنية وسياساتها القطاعية 
مع روح اجندة 2030 ومبادئها واهدافها االمنائية، 
وبرنامجها  دولة  كل  اولويات  االعتبار  يف  اخذة 
التنموي الوطني. وهي تدعم جهود الدول العربية 
الرشاكات  ودعم  املالية  التخفيضات  ايجاد  يف 
كالبنك  املالية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع 
الخاص  للتنمية والقطاع  والبنك االسالمي  الدويل 
للمساعدة يف تنفيذ اهداف االجندة التي تساهم 
عادلة  تنمية  نحو  العربية  املجتمعات  نهوض  يف 
وشاملة، اجتامعيا واقتصاديا. كذلك تعمل االسكوا 
مع رشيكها جامعة الدول العربية بشكل متواصل، 

لدفع عملية التنمية املستدامة وتنفيذ اهدافها.

التكنولوجيا  استخدام  عىل  ايضا  بريوت  توافق 
لدرء النزاعات والحد من مخاطر الكوارث وتوفري 
االستدامة البيئية. علام ان الدورة اتخذت قرارات 
لسياسات  العريب  املركز  كانشاء  مهمة  اخرى 
الشعب  ودعم  العربية،  املنطقة  يف  املناخ  تغري 
الفلسطيني عىل مستوى املؤسسات الفلسطينية 
من  التي  والربامج  السياسات  تطوير  بهدف 
اضافة  االحتالل ومامرساته.  اثر  الحد من  شأنها 
االقتصادية  التداعيات  وتوثيق  اىل رصد وتحليل 
واالنتهاكات  االرسائييل  لالحتالل  واالجتامعية 
الدويل  وللقانون  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
الخصوص.  هذا  يف  الدورية  التقارير  وتقديم 
يتعلق  ما  يف  الحقائق  تقول  ستظل  االسكوا 

مبصلحة املنطقة العربية.

■ يعترب موضوع متكني املرأة وادماجها يف القوة 
هدفا  واالقتصادي  السيايس  العمل  ويف  العاملة 
العنف  رئيسيا لالسكوا وكذلك موضوع مكافحة 
لبنان  يف  نشاطكم  عىل  اضاءة  من  هل  ضدها، 

ودول غرب آسيا؟

من  االفادة  عىل  السوريني  ملساعدة  هو  االعامر 
حيث  دمشق  ازور  سوف  قريبا  االسكوا.  تجربة 
التنمية  عىل  املختصة  الجهات  مع  سنتعاون 
املستدامة والتعرف اىل اولويات السوريني يف اعادة 
االعامر. من املعروف ان سوريا عضو يف االسكوا، 
لذا نحن ندعو املسؤولني الرسميني السوريني كام 
لبنان.  يف  مؤمتراتنا  يف  املشاركة  اىل  دوما  الخرباء 
هنا اود االشارة اىل املساعدة الدامئة التي يقدمها 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
لنا يف تسهيل سامت الدخول لالخوان السوريني 

املسؤولني كام لجميع املشاركني.

■ هل من تعاون محدد مع االمن العام اللبناين؟
قضيتني.  يف  اللبناين  العام  االمن  مع  نتعاون   □
فقد قررت منذ وصويل اىل بريوت )قبل عام( عىل 
تحويل معظم االجتامعات والندوات االقليمية اىل 
العاصمة اللبنانية، ألن بريوت هي الحاضنة لالسكوا 
للمساعدة  اللبناين  العام  االمن  اىل  تحتاج  لكنها 
وخصوصا  االخوة  لبعض  الدخول  سامت  يف 
الفلسطينيني والليبيني عند الحاجة. اما االمر الثاين 
فيتعلق بأمن االسكوا، ونحن عىل اتصال دائم مع 
االمن العام لضامن امن املوظفني. اشري هنا اىل ان 
اوىل زيارايت يف بريوت كانت للمدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم وكان لقاء ممتازا. اود 
االفادة من هذه املناسبة لتوجيه الشكر والتقدير 
لجهود اللواء ابراهيم الشخصية، كذلك للعاملني 
الدخول  سامت  منح  مهمة  تسهيل  عىل  معه، 
لحضور  العربية  الدول  مختلف  من  للمشاركني 

جلسات وورش عمل يف االسكوا.

■ ما هي ابرز نتائج الدورة الوزارية الـ30 لالسكوا؟
التي  الدورة  االسكوا يف ختام هذه  اعتمدت   □
افتتحها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد 
ميشال عون، "توافق بريوت حول التكنولوجيا من 
اجل التنمية املستدامة يف املنطقة"، اىل مجموعة 
قرارات لرفعها اىل املجلس االقتصادي واالجتامعي 
بريوت  توافق  يركز  بها.  علام  لالحاطة  او  لبتها 
الظروف  وفق  املكيفة  التكنولوجية  النظم  عىل 
يف  والسياسية  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية 
البلدان العربية والقادرة عىل استقطاب االستثامر 
التي  املتطورة  التعليم  مثال. كام يركز عىل نظم 
تدعم تأمني فرص العمل، والسيام للشباب، وعىل 
االدماج االجتامعي لالشخاص ذوي االعاقة. ويركز 

نتعاون مع ايطاليا على 
تدريب الالجئات السوريات

لالسكوا دور في تعداد 
الفلسطينيني الالجئني 

تقدير كبير للواء عباس 
لتسهيل عملنا ابراهيم 

تعاوننا وثيق مع وزارة الطاقة واملياه.


