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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 (5102 مارس /آذار 52)

 

 في اليوم العالمي للمياه اإلسكوا

 

  ( بيئة أبوظبي) 5102أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال افريقيا 

  ( بيئة أبوظبي) مؤوية سيكون له مخاطر كارثية على مستوى العالم 0.2ارتفاع حرارة األرض 

  ( تلفزيون نابلسأساسية ) خدمات مائيةاإلسكوا ماليين العرب ال زالوا من دون 

 51( عراق نيوز) مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون لخدمات مائية 

  ( النشرة) المشتركة تعّد من أكبر تحديات المنطقة العربيةدشتي: المياه 

 "وكالة خبر ) االسكوا" تُصدر تقريًرا عن تنمية الموارد المائية على صعيد المنطقة العربية

 (الفلسطينية للصحافة

 "( بيئة أبوظبي) 5102أحيت اليوم العالمي للمياه  "اإلسكوا 

  :مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى الخدمات  20اإلسكوا أحيت اليوم العالمي للمياه

  (الوكالة الوطنية لإلعالم) المائية األساسية

 20 ( 42لبنان ) األساسية المائية للخدمات يفتقرون العربية بالمنطقة شخص مليون 

 ( دنيا الوطن) المائية للخدمات يفتقرون العربية المنطقة في شخص مليون 20": االسكوا 

  :"في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية مليون شخص 20االسكوا (Dmc news ) 

 20 ( شبكة سبق) المائية للخدمات يفتقرون عربي شخص مليون 

  ... ( تي في 1مدياألساسية ) مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير 

  :( الحياة برس) مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20االسكوا 

 20 ( خبر آخربوابة ) المائية للخدمات يفتقرون عربي شخص مليون 

 51 ( أحداث اليوم) المائية للخدمات يفتقرون عربي مليون 

  :( األول نيوز) مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير اممي 

  :( بترا) مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير اممي 

 

 متفرقات

 ( األخبار) سوليدير: القبض على قلب بيروت 

 ( وتالعنكب) سوليدير: القبض على قلب بيروت 
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  5102أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال افريقيا 

 بيئة أبوظبي

 4112 مارس /آذار 43
 

 4112مارس  43شبكة بيئة ابوظبي: القاهرة، مصر 

 الخلفية

والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا في عمان، األردن، خالل الفترة لقد مرت خمس سنوات منذ انعقاد مؤتمر أيام األراضي 

وكذلك ” المبادرة االقليمية لندرة المياه“. وفي هذا المؤتمر، أطلقت منظمة الفاو وشركاؤها 4113ديسمبر/ كانون األول  11-11

رة اإلقليمية بشأن ندرة المياه خالل المؤتمر واستراتيجية التعاون والشراكة اإلقليمية. وقد وافق وزراء الزراعة على المباد

في روما، وخالل المجلس الوزاري للمياه التابع لجامعة الدول العربية  4112اإلقليمي لمنظمة الفاو الذي انعقد في فبراير/ شباط 

أصبحت . ومنذ انطالق المبادرة قبل خمس سنوات، شهدت المنطقة حدوث تطورات كبيرة وملحوظة، حيث 4111في مايو 

اإلدارة المستدامة للمياه من األولويات القصوى لبلدان المنطقة، االمر الذي نتج عنه تكثّيف الحوار حول مشكالت المياه 

وسياساته وتنفيذ مشاريع استثمارية ومؤسساتية مبتكرة في عدد من بلدان المنطقة. ومن خالل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 

المستدامة تمكنت الدول والجهات المانحة والمؤسسات الدولية من الحصول على إطار قوي لتحديد وأهداف التنمية  4131

أولويات إدارة المياه واألمن الغذائي المستدام في المنطقة. ولكن في الوقت نفسه، زادت حدة التحديات التي تواجه منطقة الشرق 

طال أمدها وامتدادها في خسائر فادحة في األرواح، وفي األمن  األدنى وشمال أفريقيا، حيثتتسبب النزاعات واألزمة التي

 .الغذائي والتغذية، وفي البنية التحتية للمياه والزراعة، كما أنها تسبب تأخراً أو تباطؤاً في تنفيذ االستراتيجيات والخطط اإلنمائية

هجرة ف ويزيد من تفاقم آثار النزاعات التي تغذي الوباالضافة إلى ذلك يؤثر تغير المناخ والجفاف تأثيراً كبيراً على سكان الري

 .وحركة الالجئين

أبريل/  2 –مارس/ آذار  31وفي هذا السياق، سيعقد مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا خالل الفترة 

المنطقة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة  في القاهرة، الستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في 4112نيسان 

بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة، والتحديات الجديدة 

العالمي من  ظوروفرص التنمية المستدامة. ورغم تركيز المؤتمر على منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، إال أنه سيرتبط بالمن

خالل مشاركة بلدان وخبراء من مناطق أخرى )آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية( لتبادل المعرفة وتعزيز رؤى مشتركة بين 

 .األقاليم

أبريل/ نيسان،  3مارس/ آذار إلى  31سينقسم المؤتمر إلى جزئين : اجتماع الخبراء الفنيين والمسؤلين رفيعي المستوى من 

زء الثاني في إجتماع وزاري مشترك بين وزراء المياه ووزراء الزراعة العرب والذي ستعقده جامعة الدول العربية ويتمثل الج

 .أبريل/ نيسان 2يوم 

 األهداف

تقييم إنجازات البلدان وشركاء التنمية لمعالجة ندرة المياه وتدهور األراضي في السنوات الخمس الماضية إرتباطها بالزراعة 

 .واألمن الغذائي، ونظم األغذية، وتحليل أسباب الفشل والدروس المستفادة المستدامة،

التفكير في توقعات واحتماالت المرحلة القادمة من المبادرات اإلقليمية، وال سيما مبادرة ندرة المياه التابعة للفاو، ودراسة كيفية 

 .تعزيز الشراكات وتحديد كيفية المضي قدماً 

باألراضي والمياه عن طريق تبادل االبتكارات المرتكزة على التقدم في العلوم والتكنولوجيا،  تحديث المعارف المتعلقة

 .والمنهجيات الجديدة، والمبادئ التوجيهية واألدوات لدعم تصميم وتنفيذ البرنامج

 .قة العربيةتحديد جيل جديد من السياسات واالستثمار لتحقيق اإلدارة المستدامة للمياه واألمن الغذائي في المنط

 النتائج

استعراض اإلنجازات واالبتكارات ودراسات الحالة الموثقة حول اإلدارة المستدامة والحوكمة الرشيدة لموارد المياه واألراضي 

http://www.abudhabienv.ae/news-47403.html
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 .من أجل األمن الغذائي والمائي

ا إلى صناع القرار وضع توصيات للسياسات واالستثمارات في إطار اإلدارة المتكاملة والمستدامة لألراضي والمياه ورفعه

 .وأصحاب المصلحة

 .تعزيز الشراكات فيما بين بلدان المنطقة وكذلك مع المناطق األخرى للتصدي للتحديات الرئيسية في إدارة األراضي والمياه

 .إعداد بيان مشترك لوزراء المياه والزراعة بشأن السياسات واالستثمارات من أجل اإلدارة المستدامة للمياه الزراعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   4 | ص  ا
 

  مؤوية سيكون له مخاطر كارثية على مستوى العالم 0.2ارتفاع حرارة األرض 

 بيئة أبوظبي

 4112 مارس /آذار 43

 

 

 4112مارس  43شبكة بيئة ابوظبي: االسكوا بيروت، لبنان 

لالجتماع التشاوري االقليمي حول تغير المناخ تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى خالل الجلسة الرئيسية 

بالمشاركة بين جامعة الدول العرب واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  4112السياسي الرفيع المستوى لعام 

 .دة في بيروت، الجمهورية اللبنانية، في بيت األمم المتح4112آذار/مارس  44و 41)االسكوا( يومي 

قدمت الدكتورة فاطمة درويش، نائب الرئيس، الفريق العامل األول، الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، المنسق التنفيذي، 

قية يمجموعة مقاييس التكيف وتقنياته، محاضر باحث في المعهد الدولي لبحوث المياه، من جامعة محمد السادس للعلوم التطب

وذلك بحسب تقرير خاص من “ IPCC SR 1.5 النتائج الرئيسية من ارتفاع درجة الحرارة“بالمملكة المغربية جائت بعنوان 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل  1.1الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول تأثيرات االحترار العالمي بمقدار 

اثات غازات الدفيئة ذات الصلة ، في سياق االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ والتنمية الصناعة العالمية ومسارات انبع

 .المستدامة وجهود القضاء على الفقر

 وتسائلت أين نحن اآلن من واقع ارتفاع درجة حرارة األرض عن معدلها العام؟

الى زيادة في درجة الحرارة عن معدلها العام بحوالي  حيث اشارت إلى أن البشرية منذ البداية والى ما قبل الثورة الصناعية أدت

درجة مؤوية. مما سوف يزيد  1.1درجة مؤوية، في كين أ، االنشطة القاتصادية الحالية سوف تساهم في ارتفاع النسبة الى  1.1

 4114و  4131من االثار السلبية لظاهرة االحتباس الحراري. وذلك بين 

 :درجة مئوية 4درجة مئوية مقارنة بـ  1.1ر االحتباس الحراري عندما تصل معدل الزيادة الى وأشارت الدكتورة فاطمة إلى آثا

، سيكون متوسط مستوى سطح  4111الطقس أقل تطرفًا حيث يعيش الناس ، بما في ذلك الحرارة الشديدة واألمطار بحلول عام 

مليون شخص لخطر ارتفاع  11ن، بالتالي سوف يتعرض سم ، لكنه قد يستمر في االرتفاع لعدة قرو 11البحر العالمي حوالي 

البحار. مما يتسبب في تهديد لمصائد األسماك وسبل العيش التي تعتمد عليها ما يصل إلى مئات الماليين من األشخاص الذين 

http://www.abudhabienv.ae/news-47408.html
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 4111تعرضوا للمخاطر المرتبطة بالمناخ وعرضة للفقر بحلول عام 

درجة مئوية )وسط(  4درجة مئوية )يسار( و  1.1ول األمطار )أسفل( عند وأن متوسط درجة الحرارة )أعلى( ومتوسط هط

من ظاهرة االحتباس  C ° 4و  C درجة 1.1( ، والفرق بين 1111-1181لالحترار العالمي مقارنة بالفترة ما قبل الصناعية )

اًء على عمليات محاكاة نموذج نموذج سنوات لمستوى االحترار المحدد ، بن 11الحراري )يمين(. تم تقييم القيم على أساس فترة 

 8.5 (RCP) لمقارن التركيز (CMIP5) المرحلة الخامسة

درجة مئوية، حيث  1.1كما استعرضت الدكتورة فاطمة مسارات انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 

درجة مئوية(  4لمدة  ٪ 41( )4111مستويات  )من 4131بحلول عام  ٪ 21تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

صافي “درجة مئوية، سوف تحتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى  1.1وللحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 

 (درجة مئوية 4لمدة  4101) 4111حوالي ” الصفر
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 أساسية  خدمات مائيةاإلسكوا ماليين العرب ال زالوا من دون 

 تلفزيون نابلس

 4112 مارس /آذار 43

 

https://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsid=360852&cat=19
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  مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون لخدمات مائية20

 عراق نيوز

 4112 مارس /آذار 43

 

مليون شخص في المنطقة العربية  11إنه "ال يزال  "اسكوا "قالت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 ."مليون شخص ال يحصلون على خدمات صرف صحي مالئمة 02الخدمات المائية األساسية، ويفتقرون إلى 

أعلنت عنه من مقرها في بيروت الجمعة، عن تنمية الموارد المائية تحت عنوان "عدم إهمال أحد"  تقرير وأضافت "اسكوا" في

قع دون عتبة الشح المائي "ألف متر مكعب للفرد" أو من المواطنين في دول المنطقة ت %18على صعيد المنطقة العربية، أن 

 .الشح المائي المطلق " متر مكعب للفرد

األمينة التنفيذية السكوا روال دشتي قالت إن اللجنة وضعت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات قطاعات 

 .امختلفة، وخاصة الطاقة والمياه والغذاء لزيادة كفاءة كِل منه

وأضافت: "اسكوا تمكنت في األعوام األخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء من 

 ."المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية

فة اإلنتاج اوشددت دشتي على أن "التقدم المحرز في المنطقة غير كاف رغم الجهود المبذولة، فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرا في ثق

 ."واالستهالك، وفي إدارة هذا المورد األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كل من موقعه، شريك في القرار والمسؤولية

 عأعّد التقرير "البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بالتعاون م

األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشاركت فيه لجان األمم المتحدة اإلقليمية ومن بينها "اسكوا" إلى جانب عدد من لجنة 

 ."المنظمات األممية مثل منظمة األغذية والزراعة "فاو" وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iraqnews-in.com/breaking_news/post-675639
https://www.iraqnews-in.com/url?code=aHR0cDovL3d3dy51bmVzY3dhLm9yZy8%3D
https://www.iraqnews-in.com/url?code=aHR0cDovL3d3dy51bmVzY3dhLm9yZy8%3D
https://www.iraqnews-in.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cudW5lc2N3YS5vcmcvYXIvbmV3cy8lRDglQTclRDklODQlRDklOEElRDklODglRDklODUtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg1JUQ5JThBLSVEOSU4NCVEOSU4NCVEOSU4NSVEOSU4QSVEOCVBNyVEOSU4Nw%3D%3D
https://www.iraqnews-in.com/url?code=aHR0cHM6Ly93d3cudW5lc2N3YS5vcmcvYXIvbmV3cy8lRDglQTclRDklODQlRDklOEElRDklODglRDklODUtJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg1JUQ5JThBLSVEOSU4NCVEOSU4NCVEOSU4NSVEOSU4QSVEOCVBNyVEOSU4Nw%3D%3D
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  العربية دشتي: المياه المشتركة تعّد من أكبر تحديات المنطقة

 النشرة

 4112 مارس /آذار 44

 
وّجهت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي، كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة رلى مجدالني، 

من أكبر تحديات المنطقة العربية، فثلثا مواردها المائية مشتركة وتنبع من خارجها أي أوضحت فيها أن "المياه المشتركة تعّد 

إّن معظم دولنا العربية هي دول مصب. واالعتماد على هذه الموارد يضاعف صعوبة تحقيق األمن المائي في العديد من الدول 

 ."وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

"وضعت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة  ولفتت دشتي إلى أّن اإلسكوا

الطاقة والمياه والغذاء لزيادة كفاءة كِل منها. وقد اعتمدت نهج حقوق االنسان في تنفيذ السياسات الوطنية للتنمية المستدامة والحد 

م األخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه من الفقر"، مشيرة إلى أّن "اإلسكوا تمكنت في األعوا

 ."والغذاء من المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية

وشّددت دشتي على أّن "التقدم المحرز في المنطقة غير كاٍف رغم الجهود المبذولة. فالتقدم الفعلي يتطلب تغييًرا في ثقافة اإلنتاج 

 ."إدارة هذا المورد األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، ُكٌل من موقعه، شريًكا في القرار والمسؤوليةواالستهالك، وفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1295911/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9
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  االسكوا" تُصدر تقريًرا عن تنمية الموارد المائية على صعيد المنطقة العربية"

 وكالة خبر الفلسطينية للصحافة
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 وكالة خبر -بيروت

آسيا )االسكوا(، من مقرها في العاصمة اللبنانية "بيروت"، اليوم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي  أصدرت

الجمعة، تقريًرا عن تنمية الموارد المائية تحت عنوان "عدم إهمال أحد" على صعيد المنطقة العربية، خالل االحتفال باليوم 

 العالمي للمياه.

مليون  02يفتقرون إلى الخدمات المائية األساسية، ومليون شخص في المنطقة العربية  11"ال يزال  على أنه وأكد التقرير،

 شخص ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي المالئمة".

من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح المائي  %18وأضاف: "المنطقة العربية تعاني من شح في المياه حيث يعيش 

للفرد(. ويتزايد شح المياه بفعل النمو السكاني السريع  متر مكعب 111متر مكعب للفرد( أو الشح المائي المطلق ) 1111)

 والتوسع العمراني المضطرد، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية".

و" كيشار إلى أن التقرير أعده "البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونس

 لتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.با

كما وشاركت فيه لجان األمم المتحدة اإلقليمية ومن بينها "اإلسكوا"، إلى جانب عدد من المنظمات األممية مثل منظمة األغذية 

 والزراعة )الفاو(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

https://khbrpress.ps/post/192636/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9
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  5102 أحيت اليوم العالمي للمياه "اإلسكوا"

 بيئة أبوظبي
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 أساسية مائية خدمات دون من زالوا ال العرب ماليين

 الجاري الشهر نهاية ʽوالمياه األراضي أيامʼ تستضيف القاهرة

 4112 مارس/آذار 44 لبنان بيروت، االسكوا: ابوظبي بيئة شبكة

 على يحصلون ال شخص مليون 02و األساسية المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة في شخص مليون 11 يزال ال

 تتح المائية الموارد تنمية عن العالمي التقرير من الجديدة النسخة خالصات من بعض هذا. المالئمة الصحي الصرف خدمات

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقرّ  في العربية المنطقة صعيد على اليوم أطلق الذي” أحد إهمال عدم“ عنوان

 .للمياه العالمي باليوم االحتفال خالل( اإلسكوا) آسيا لغربي

 بالتعاون( ليونسكوا) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج إعداد من والتقرير

 كبير ددع جانب إلى اإلسكوا بينها ومن اإلقليمية المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة مع

 .اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج( الفاو) والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات من

 المائي الشح عتبة دون تقع دول في المواطنين من% 18 يعيش حيث المياه في شحّ  من تعاني العربية المنطقة أنّ  التقرير ويفيد

 السريع السكاني النمو بفعل المياه شح ويتزايد(. للفرد مكعب متر 111) المطلق المائي الشح أو( للفرد مكعب متر 1111)

 .المائية الموارد على الطلب تزايد إلى يؤدي مما المضطرد، العمراني والتوّسع

 المستدامة لتنميةا سياسات شعبة مديرة عنها بالنيابة ألقتها كلمة دشتي روال الدكتورة لإلسكوا التنفيذية األمينة وّجهت وللمناسبة،

 من نبعوت مشتركة المائية مواردها فثلثا العربية، المنطقة تحديات أكبر من تعدّ  المشتركة المياه إنّ : “فيها جاء مجدالني رلى

 في المائي األمن تحقيق صعوبة يضاعف الموارد هذه على واالعتماد. مصب دول هي العربية دولنا معظم إنّ  أي خارجها

 .”المستدامة التنمية أهداف تحقيق وصعوبة الدول من العديد

 وخاصة ةالمختلف القطاعات سياسات بين للربط تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت“ اإلسكوا أنّ  إلى دشتي وأشارت

http://www.abudhabienv.ae/news-47394.html
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 والحد ستدامةالم للتنمية الوطنية السياسات تنفيذ في االنسان حقوق نهج اعتمدت وقد. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء والمياه الطاقة

 المياهو الطاقة بين الترابط موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت اإلسكوا أنّ  وأضافت”. الفقر من

 .عملية وبرامج خطوات إلى النظري المستوى من والغذاء

 اإلنتاج ثقافة في تغييًرا يتطلب الفعلي فالتقدم. المبذولة الجهود رغم كافٍ  غير المنطقة في المحرز التقدم أنّ  على دشتي وشّددت

 .والمسؤولية القرار في شريًكا موقعه، من ُكلٌ  الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك،

 على صلونيح ما غالبًا األثرياء إنّ  قال الذي كونور ريك المائية الموارد تنمية عن العالمي التقرير تحرير رئيس للتقرير وقّدم

 توفير في االستثمار أنّ  وأضاف. أقلّ  مستوى ذات أو مماثلة خدمات لقاء الفقراء عليه يحصل مّما تدنيًا أكثر بسعر مائية خدمات

 .االقتصادية الناحية من منطقي خاص، بشكل وللمحرومين عام بشكل الصحي والصرف المياه خدمات

 ةالمائي للموارد إدارة من تحسينه يمكن ما أنّ  كيف تظهر معلومات والسياسات القرار صانعي تصّرف في التقرير ويضع

 عدمل أخرى مختلفة أسباب من العديد ومواجهة الفقر لتجاوز ضروريّ  الصحي الصرف وخدمات بالمياه التغذية إلى والوصول

 .واالقتصادية االجتماعية المساواة

 ياألراض أيام عن فوري مارك-جان والزراعة األغذية لمنظمة اإلقليمي المكتب في اإلقليمي البرنامج مدير أعلن اللقاء، وخالل

 ندرة مشكلة معالجة في المحرز التقدم استعراض بهدف أبريل/نيسان 2و مارس/آذار 31 بين القاهرة في ستعقد التي والمياه

 .المستقبلية والخطوات التوجهات وتحديد والشركاء البلدان بين والخبرة المعرفة تبادل وتعزيز المنطقة، في المياه

 والسودان اليمن ومن عام بشكل العربية المنطقة حول مشاركات شملت” أحد إهمال عدم“ حول نقاش حلقة كذلك اللقاء وتخلل

 تقارير وشركاؤها لإلسكوا تفاعلي معرض قّدم اللقاء، هامش وعلى. الشباب منظور من لمحة إلى إضافة خاص بشكل

 .الموضوع عن حديثة ومنشورات

 والهدف. 4131 لعام المستدامة التنمية لخطة الرئيسي الوعد هو ،”أحد إهمال عدم“ العام، لهذا للمياه العالمي اليوم وموضوع

 إهمال عدم حكًما يعني وهذا ،4131 بحلول مستدام بشكل وإدارتها المياه توافر ضمان هو المستدامة التنمية أهداف من السادس

 .أحد
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مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى الخدمات المائية  20سكوا أحيت اليوم العالمي للمياه: اإل

  األساسية

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 4112 مارس /آذار 44

 
 يف العربية المنطقة صعيد على" أحد إهمال عدم" عنوان تحت المائية الموارد تنمية عن العالمي التقرير اليوم، اطلق - وطنية

  .للمياه العالمي باليوم االحتفال خالل ،"اإلسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مقر

 

 مع بالتعاون( نسكواليو) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج" التقرير وأعد

 نم عدد جانب إلى اإلسكوا بينها ومن اإلقليمية المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة

 ."اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج( الفاو) والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات

 

 مليون 02و األساسية المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة في شخص مليون 11 يزال ال" انه الى التقرير واشار

 ."المالئمة الصحي الصرف خدمات على يحصلون ال شخص

 

 1111) المائي الشح عتبة دون تقع دول في المواطنين من% 18 يعيش حيث المياه في شح من تعاني العربية المنطقة" أن وافاد

 والتوسع السريع السكاني النمو بفعل المياه شح ويتزايد(. للفرد مكعب متر 111) المطلق المائي الشح أو( للفرد مكعب متر

 ."المائية الموارد على الطلب تزايد إلى يؤدي مما المضطرد، العمراني

 

 دشتي ممثلة

 رلى تدامةالمس التنمية سياسات شعبة مديرة عنها بالنيابة ألقتها كلمة دشتي روال الدكتورة لالسكوا التنفيذية األمينة ووجهت

 خارجها من عوتنب مشتركة المائية مواردها فثلثا العربية، المنطقة تحديات أكبر من تعد المشتركة المياه إن: "فيها قالت مجدالني

 من العديد في المائي األمن تحقيق صعوبة يضاعف الموارد هذه على واالعتماد. مصب دول هي العربية دولنا معظم إن أي

 ."المستدامة التنمية أهداف تحقيق وصعوبة الدول

 

 الطاقة ةوخاص المختلفة القطاعات سياسات بين للربط تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت اإلسكوا" أن إلى وأشارت

 من الحدو المستدامة للتنمية الوطنية السياسات تنفيذ في االنسان حقوق نهج اعتمدت وقد. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء والمياه

 المياهو الطاقة بين الترابط موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت اإلسكوا أن: "وأضافت". الفقر

 ."عملية وبرامج خطوات إلى النظري المستوى من والغذاء

 

 اإلنتاج ةثقاف في تغييرا يتطلب الفعلي فالتقدم المبذولة، الجهود رغم كاف غير المنطقة في المحرز التقدم" أن على وشددت

 ."والمسؤولية القرار في شريكا موقعه، من كل الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك،

 

 كونور

 على حصلوني ما غالبا األثرياء ان: "قال الذي كونور ريك المائية الموارد تنمية عن العالمي التقرير تحرير رئيس للتقرير وقدم

  ."أقل مستوى ذات أو مماثلة خدمات لقاء الفقراء عليه يحصل مما تدنيا أكثر بسعر مائية خدمات

 

 ةالناحي من منطقي خاص، بشكل وللمحرومين عام بشكل الصحي والصرف المياه خدمات توفير في االستثمار ان: "أضاف

 للموارد إدارة من تحسينه يمكن ما أن كيف تظهر معلومات والسياسات القرار صانعي تصرف في التقرير ويضع. االقتصادية

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/399279/51
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 مختلفة أسباب من العديد ومواجهة الفقر لتجاوز ضروري الصحي الصرف وخدمات بالمياه التغذية إلى والوصول المائية

 ."واالقتصادية االجتماعية المساواة لعدم أخرى

 

 فوري

 أيام" عن فوري مارك - جان والزراعة األغذية لمنظمة اإلقليمي المكتب في اإلقليمي البرنامج مدير أعلن اللقاء، وخالل

 المياه ندرة مشكلة معالجة في المحرز التقدم استعراض بهدف نيسان 2و آذار 31 بين القاهرة في ستعقد التي والمياه األراضي

 ."المستقبلية والخطوات التوجهات وتحديد والشركاء البلدان بين والخبرة المعرفة تبادل وتعزيز المنطقة، في

 

 بشكل والسودان اليمن ومن عام بشكل العربية المنطقة حول مشاركات شملت" أحد إهمال عدم" حول نقاش حلقة اللقاء وتخلل

 ومنشورات تقارير وشركائها لالسكوا تفاعلي معرض قدم اللقاء، هامش وعلى. الشباب منظور من لمحة إلى إضافة خاص

 المستدامة التنمية لخطة الرئيسي الوعد هو ،"أحد إهمال عدم" العام، لهذا للمياه العالمي اليوم وموضوع. الموضوع عن حديثة

 وهذا ،4131 بحلول مستدام بشكل وإدارتها المياه توافر ضمان هو المستدامة التنمية أهداف من السادس والهدف. 4131 لعام

  ."أحد إهمال عدم حكما يعني

 

 

 

 غ.ع=============
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 األساسية المائية للخدمات يفتقرون العربية بالمنطقة شخص مليون 20

 42لبنان 

 4112 مارس /آذار 44
 

أطلق اليوم التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية تحت عنوان "عدم إهمال أحد" على صعيد المنطقة العربية في مقر لجنة 

  .واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"، خالل االحتفال باليوم العالمي للمياهاألمم المتحدة االقتصادية 

 

ع م وأعد التقرير "البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بالتعاون

لجان األمم المتحدة اإلقليمية ومن بينها اإلسكوا إلى جانب عدد من  لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشاركت فيه

 ."المنظمات األممية مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

يون مل 02مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى الخدمات المائية األساسية و 11واشار التقرير الى انه "ال يزال 

 ."شخص ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي المالئمة

 

 1111من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح المائي ) %18وافاد أن "المنطقة العربية تعاني من شح في المياه حيث يعيش 

كاني السريع والتوسع متر مكعب للفرد(. ويتزايد شح المياه بفعل النمو الس 111متر مكعب للفرد( أو الشح المائي المطلق )

 ."العمراني المضطرد، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية

 

 ممثلة دشتي

ووجهت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال دشتي كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة رلى 

من أكبر تحديات المنطقة العربية، فثلثا مواردها المائية مشتركة وتنبع من خارجها  مجدالني قالت فيها: "إن المياه المشتركة تعد

أي إن معظم دولنا العربية هي دول مصب. واالعتماد على هذه الموارد يضاعف صعوبة تحقيق األمن المائي في العديد من 

 ."الدول وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

عت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة وأشارت إلى أن "اإلسكوا وض

والمياه والغذاء لزيادة كفاءة كِل منها. وقد اعتمدت نهج حقوق االنسان في تنفيذ السياسات الوطنية للتنمية المستدامة والحد من 

رة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه الفقر". وأضافت: "أن اإلسكوا تمكنت في األعوام األخي

 ."والغذاء من المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية

 

وشددت على أن "التقدم المحرز في المنطقة غير كاف رغم الجهود المبذولة، فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرا في ثقافة اإلنتاج 

 ."األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كل من موقعه، شريكا في القرار والمسؤولية واالستهالك، وفي إدارة هذا المورد

 

 كونور

وقدم للتقرير رئيس تحرير التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية ريك كونور الذي قال: "ان األثرياء غالبا ما يحصلون على 

  ."خدمات مماثلة أو ذات مستوى أقل خدمات مائية بسعر أكثر تدنيا مما يحصل عليه الفقراء لقاء

 

أضاف: "ان االستثمار في توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل عام وللمحرومين بشكل خاص، منطقي من الناحية 

االقتصادية. ويضع التقرير في تصرف صانعي القرار والسياسات معلومات تظهر كيف أن ما يمكن تحسينه من إدارة للموارد 

https://www.lebanon24.com/news/economics/569080/51-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
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وصول إلى التغذية بالمياه وخدمات الصرف الصحي ضروري لتجاوز الفقر ومواجهة العديد من أسباب مختلفة المائية وال

 ."أخرى لعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية

 

 فوري

مارك فوري عن "أيام  -وخالل اللقاء، أعلن مدير البرنامج اإلقليمي في المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة جان 

نيسان بهدف استعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه  2آذار و 31راضي والمياه التي ستعقد في القاهرة بين األ

 ."في المنطقة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية

 

شملت مشاركات حول المنطقة العربية بشكل عام ومن اليمن والسودان بشكل وتخلل اللقاء حلقة نقاش حول "عدم إهمال أحد" 

خاص إضافة إلى لمحة من منظور الشباب. وعلى هامش اللقاء، قدم معرض تفاعلي لالسكوا وشركائها تقارير ومنشورات 

ئيسي لخطة التنمية المستدامة حديثة عن الموضوع. وموضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام، "عدم إهمال أحد"، هو الوعد الر

، وهذا 4131. والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة هو ضمان توافر المياه وإدارتها بشكل مستدام بحلول 4131لعام 

  ."يعني حكما عدم إهمال أحد
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  المائية للخدمات يفتقرون العربية المنطقة في شخص مليون 20": االسكوا

 دنيا الوطن

 4112 مارس /آذار 44

 
 دنيا الوطن -رام هللا 

مليون شخص في المنطقة العربية  11قالت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( إنه "ال يزال  

 ."مليون شخص ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي المالئمة 02ى الخدمات المائية األساسية، ويفتقرون إل

 

جاء ذلك في تقرير أعلنت عنه "االسكوا" من مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، عن تنمية الموارد المائية تحت 

 .االحتفال باليوم العالمي للمياهعنوان "عدم إهمال أحد" على صعيد المنطقة العربية، خالل 

 

من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح  %18وأضاف التقرير أن "المنطقة العربية تعاني من شح في المياه حيث يعيش 

متر مكعب للفرد(. ويتزايد شح المياه بفعل النمو السكاني  111متر مكعب للفرد( أو الشح المائي المطلق ) 1111المائي )

 ."والتوسع العمراني المضطرد، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية السريع

 

 

وقالت األمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة رلى مجدالني، 

سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والغذاء إن اللجنة وضعت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين 

 .لزيادة كفاءة كِل منها

 

وتابعت أن "االسكوا" تمكنت في األعوام األخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء من 

 .المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية

 

المحرز في المنطقة غير كاف رغم الجهود المبذولة، فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرا في ثقافة اإلنتاج وأكدت دشتي أن "التقدم 

 ."واالستهالك، وفي إدارة هذا المورد األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كل من موقعه، شريك في القرار والمسؤولية

 

لمائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" يذكر أن التقرير أعده "البرنامج العالمي لتقييم الموارد ا

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشاركت فيه لجان األمم المتحدة اإلقليمية ومن بينها "اإلسكوا"، إلى 

 .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي جانب عدد من المنظمات األممية مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو(،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/22/1227702.html
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  مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20االسكوا": 

Dmc news 

 4112 مارس /آذار 44 

 

 دنيا الوطن -رام هللا 

مليون شخص في المنطقة العربية  11قالت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( إنه "ال يزال  

 ."مليون شخص ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي المالئمة 02يفتقرون إلى الخدمات المائية األساسية، و

جاء ذلك في تقرير أعلنت عنه "االسكوا" من مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، عن تنمية الموارد المائية تحت 

 .ل أحد" على صعيد المنطقة العربية، خالل االحتفال باليوم العالمي للمياهعنوان "عدم إهما

من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح  %18وأضاف التقرير أن "المنطقة العربية تعاني من شح في المياه حيث يعيش 

د شح المياه بفعل النمو السكاني متر مكعب للفرد(. ويتزاي 111متر مكعب للفرد( أو الشح المائي المطلق ) 1111المائي )

 ."السريع والتوسع العمراني المضطرد، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية

وقالت األمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة رلى مجدالني، 

يلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والغذاء إن اللجنة وضعت دراسات تحل

 .لزيادة كفاءة كِل منها

وتابعت أن "االسكوا" تمكنت في األعوام األخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء من 

 .عمليةالمستوى النظري إلى خطوات وبرامج 

وأكدت دشتي أن "التقدم المحرز في المنطقة غير كاف رغم الجهود المبذولة، فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرا في ثقافة اإلنتاج 

 ."واالستهالك، وفي إدارة هذا المورد األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كل من موقعه، شريك في القرار والمسؤولية

امج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" يذكر أن التقرير أعده "البرن

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشاركت فيه لجان األمم المتحدة اإلقليمية ومن بينها "اإلسكوا"، إلى 

 .مة األغذية والزراعة )الفاو(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيجانب عدد من المنظمات األممية مثل منظ

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmcnews.org/arab/5588851/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-51-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   19 | ص  ا
 

 المائية  للخدمات يفتقرون عربي شخص مليون 20

 شبكة سبق
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 في شخص مليون 11 يزال ال" انه" االسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة قالت - اليوم أحداث

 الصحي الصرف خدمات على يحصلون ال شخص مليون 02و األساسية، المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة

 نوانع تحت المائية الموارد تنمية عن الجمعة، اليوم بيروت في مقرها من عنه أعلنت تقرير في" االسكوا" وأضافت". المالئمة

 الف" المائي الشح عتبة دون تقع منطقة دول في المواطنين من بالمائة 18 أن العربية، المنطقة صعيد على" أحد إهمال عدم"

 روال رةالدكتو لالسكوا التنفيذي األمين كلمة في وجاء. للفرد مكعب متر خمسمئة" المطلق المائي الشح أو" للفرد مكعب متر

 والمياه اقةالط وخاصة المختلفة القطاعات سياسات بين للربط تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت اللجنة أن دشتي

 بين ابطالتر موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت اإلسكوا أن: وأضافت. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء

 .عملية وبرامج خطوات إلى النظري المستوى من والغذاء والمياه الطاقة

 اإلنتاج ةثقاف في تغييرا يتطلب الفعلي فالتقدم المبذولة، الجهود رغم كاف غير المنطقة في المحرز التقدم" أن على وشددت

 ."والمسؤولية القرار في شريك موقعه، من كل الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك،

" اليونسكو" ةوالثقاف والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج" أعده التقرير ان يذكر

 جانب لىإ اإلسكوا بينها ومن اإلقليمية المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون

 ."اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج" الفاو" والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات من عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq-sa.com/world/post-3187326
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 األساسية  مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير ... 

 تي في 1مدي
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https://medi1tv.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B151-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-147176
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 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20االسكوا: 

 الحياة برس
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مليون شخص في  11االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( إنه "ال يزال قالت لجنة األمم المتحدة  -الحياة برس 

مليون شخص ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي  02المنطقة العربية يفتقرون إلى الخدمات المائية األساسية، و

 ."المالئمة

بيروت، اليوم الجمعة، عن تنمية الموارد المائية تحت جاء ذلك في تقرير أعلنت عنه "االسكوا" من مقرها في العاصمة اللبنانية 

 .عنوان "عدم إهمال أحد" على صعيد المنطقة العربية، خالل االحتفال باليوم العالمي للمياه

من المواطنين في دول تقع دون عتبة الشح  %18وأضاف التقرير أن "المنطقة العربية تعاني من شح في المياه حيث يعيش 

متر مكعب للفرد(. ويتزايد شح المياه بفعل النمو السكاني  111تر مكعب للفرد( أو الشح المائي المطلق )م 1111المائي )

 ."السريع والتوسع العمراني المضطرد، ما يؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية

جدالني، ة سياسات التنمية المستدامة رلى موقالت األمينة التنفيذية لالسكوا روال دشتي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة شعب

إن اللجنة وضعت دراسات تحليلية علمية ومواد تدريبية للربط بين سياسات القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والغذاء 

 .لزيادة كفاءة كِل منها

بط بين الطاقة والمياه والغذاء من وتابعت أن "االسكوا" تمكنت في األعوام األخيرة من تحقيق تقدم في تحويل موضوع الترا

 .المستوى النظري إلى خطوات وبرامج عملية

وأكدت دشتي أن "التقدم المحرز في المنطقة غير كاف رغم الجهود المبذولة، فالتقدم الفعلي يتطلب تغييرا في ثقافة اإلنتاج 

 ."من موقعه، شريك في القرار والمسؤوليةواالستهالك، وفي إدارة هذا المورد األساسي والحيوي بحيث يصبح الجميع، كل 

يذكر أن التقرير أعده "البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" 

ى مية ومن بينها "اإلسكوا"، إلبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشاركت فيه لجان األمم المتحدة اإلقلي

 .جانب عدد من المنظمات األممية مثل منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alhayatp.net/?app=article.show.82256
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 المائية  للخدمات يفتقرون عربي شخص مليون 20

 خبر آخربوابة 
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 في شخص مليون 11 يزال ال" انه" االسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة قالت - اليوم أحداث

 الصحي الصرف خدمات على يحصلون ال شخص مليون 02و األساسية، المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة

 نوانع تحت المائية الموارد تنمية عن الجمعة، اليوم بيروت في مقرها من عنه أعلنت تقرير في" االسكوا" وأضافت". المالئمة

 الف" المائي الشح عتبة دون تقع منطقة دول في المواطنين من بالمائة 18 أن العربية، المنطقة صعيد على" أحد إهمال عدم"

 روال رةالدكتو لالسكوا التنفيذي األمين كلمة في وجاء. للفرد مكعب متر خمسمئة" المطلق المائي الشح أو" للفرد مكعب متر

 والمياه اقةالط وخاصة المختلفة القطاعات سياسات بين للربط تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت اللجنة أن دشتي

 بين ابطالتر موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت اإلسكوا أن: وأضافت. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء

 .عملية وبرامج خطوات إلى النظري المستوى من والغذاء والمياه الطاقة

 اإلنتاج ةثقاف في تغييرا يتطلب الفعلي فالتقدم المبذولة، الجهود رغم كاف غير المنطقة في المحرز التقدم" أن على وشددت

 ."والمسؤولية القرار في شريك موقعه، من كل الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك،

" اليونسكو" ةوالثقاف والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج" أعده التقرير ان يذكر

 جانب لىإ اإلسكوا بينها ومن اإلقليمية المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون

 ."اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج" الفاو" والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات من عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.akherkhabrtoday.com/world-news/1440090/51-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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  المائية للخدمات يفتقرون عربي مليون 20

 أحداث اليوم
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http://www.ahdath24.com/article/158736
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  مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير اممي: 

 األول نيوز
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 في شخص مليون 11 يزال ال“ انه” االسكوا“ آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة قالت – نيوز األول

 الصحي الصرف خدمات على يحصلون ال شخص مليون 02و األساسية، المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة

 نوانع تحت المائية الموارد تنمية عن الجمعة، اليوم بيروت في مقرها من عنه أعلنت تقرير في” االسكوا“ وأضافت”. المالئمة

 الف“ المائي الشح عتبة دون تقع منطقة دول في المواطنين من بالمائة 18 أن العربية، المنطقة صعيد على” أحد إهمال عدم“

 روال رةالدكتو لالسكوا التنفيذي األمين كلمة في وجاء. للفرد مكعب متر خمسمئة“ المطلق المائي الشح أو” للفرد مكعب متر

 والمياه اقةالط وخاصة المختلفة القطاعات سياسات بين للربط تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت اللجنة أن دشتي

 بين ابطالتر موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت اإلسكوا أن: وأضافت. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء

 .عملية وبرامج خطوات إلى النظري المستوى من والغذاء والمياه الطاقة

 اإلنتاج ةثقاف في تغييرا يتطلب الفعلي فالتقدم المبذولة، الجهود رغم كاف غير المنطقة في المحرز التقدم“ أن على وشددت

 .”والمسؤولية القرار في شريك موقعه، من كل الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك،

” اليونسكو“ ةوالثقاف والعلم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج“ أعده التقرير ان يذكر

 جانب لىإ اإلسكوا بينها ومن اإلقليمية المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون

 .”اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج” الفاو“ والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات من عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alawalnews.net/2019/03/22/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%8A-51-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
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  مليون شخص بالمنطقة العربية يفتقرون للخدمات المائية 20تقرير اممي: 

 بترا
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 11 يزال ال" انه" االسكوا" آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة قالت -(بترا) آذار 44 بيروت

 على يحصلون ال شخص مليون 02و األساسية، المائية الخدمات إلى يفتقرون العربية المنطقة في شخص مليون

 الجمعة، اليوم بيروت في مقرها من عنه أعلنت تقرير في" االسكوا" وأضافت". المالئمة الصحي الصرف خدمات

 في المواطنين من بالمائة 18 أن العربية، المنطقة صعيد على" أحد إهمال عدم" عنوان تحت المائية الموارد تنمية عن

. فردلل مكعب متر خمسمئة" المطلق المائي الشح أو" للفرد مكعب متر الف" المائي الشح عتبة دون تقع منطقة دول

 تدريبية ومواد علمية تحليلية دراسات وضعت اللجنة أن دشتي روال الدكتورة لالسكوا التنفيذي األمين كلمة في وجاء

 كوااإلس أن: وأضافت. منها كلِ  كفاءة لزيادة والغذاء والمياه الطاقة وخاصة المختلفة القطاعات سياسات بين للربط

 وىالمست من والغذاء والمياه الطاقة بين الترابط موضوع تحويل في تقدم تحقيق من األخيرة األعوام في تمكنت

 .عملية وبرامج خطوات إلى النظري

 ثقافة يف تغييرا يتطلب الفعلي فالتقدم المبذولة، الجهود رغم كاف غير المنطقة في المحرز التقدم" أن على وشددت

 لقرارا في شريك موقعه، من كل الجميع، يصبح بحيث والحيوي األساسي المورد هذا إدارة وفي واالستهالك، اإلنتاج

 ."والمسؤولية

 والثقافة موالعل للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابع المائية الموارد لتقييم العالمي البرنامج" أعده التقرير ان يذكر

 ومن ةاإلقليمي المتحدة األمم لجان فيه وشاركت المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون" اليونسكو"

 المتحدة األمم وبرنامج" الفاو" والزراعة األغذية منظمة مثل األممية المنظمات من عدد جانب إلى اإلسكوا بينها

 ."اإلنمائي

 (بترا--)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=95737&lang=ar&name=news
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 سوليدير: القبض على قلب بيروت

 األخبار
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الشكل المتطّرف لعمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص في لبنان. فبحّجة عجز الدولة « سوليدير»جّسد قيام شركة 

، وقضى بنزع الملكيّات الخاّصة 1221عام  110العاصمة بعد الحرب األهلية، تّم إصدار القانون رقم عن إعادة إعمار قلب 

والعاّمة في وسط بيروت وتمليكها إلى شركة عقارية خاّصة، وأُجبر أصحاب الحقوق على التخلّي عن ملكيّاتهم من أكثر أشكالها 

ال تنحصر في هذا الشكل « سوليدير»ة السهم. إاّل أن تجربة الشراكة مع ثباتاً، العقار، إلى أكثر أشكالها تذبذباً، أي ملكيّ 

، منحتها الحكومة عقود شراكة عّدة، ومّكنتها من 1222المتطّرف وما أفرزه من نتائج ماثلة، فمنذ انطالق الشركة عام 

ليوم محفظة الشركة الثمينة والثروة االستحواذ على المزيد من األمالك العمومية على الواجهة البحرية، وهذه األراضي تمثّل ا

 .الدسمة للمساهمين فيها

 ردم البحر 

لعقارات منطقة الردم في البحر قبالة وسط بيروت تّم بموجب عقد « سوليدير»ربّما، ال يعلم كثير من اللبنانيين أن تملّك شركة 

، أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد 1222ففي عام شراكة مع القطاع الخاص. ويجّسد هذا العقد أحد أكثر العقود إثارة للجدل. 

متر مربّع من  421.111(، وقضى أن تتنازل الدولة للشركة عن 1881)المرسوم رقم « سوليدير»مع « رضائياً »شراكة 

تنفيذ أشغال واألمالك العمومية الُمستحدثة من ردم البحر، في مقابل تنفيذ الشركة أشغال البنية التحتية في وسط المدينة التقليدي 

مليون دوالر، أي إن  201الردم وكذلك أشغال البنية التحتية الُمستحدثة بنتيجة الردم. قُّدرت قيمة هذه األشغال في حينه بنحو 

سنة  41دوالراً، وهي ال تزال تقّسطه منذ  1840الشركة تملّكت المتر المربّع الواحد من األرض المستحدثة في البحر بسعر 

ألف دوالر، وبذلك تكون الشركة قد  41و 11زها كّل األشغال الملتزمة بها، علماً أن السعر يتراوح حالياً بين بسبب عدم إنجا

 .دوالراً في مقابل كل دوالر استثمرته في هذا العقد السخي 11ربحت نحو 

 الزيتونة باي 

، 1220ففي عام «. سوليدير»الدولة وشركة هي بدورها نتاج عقد شراكة بين « الزيتونة باي»وأيضاً، قد ال يعلم كثيرون أن 

إلنشاء المرفأين السياحيين الغربي والشرقي لصالح « سوليدير»جديداً مع « رضائياً »أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد شراكة 

ك، تملّكت منح الشركة عقارات في منطقة الردم بدالً من تقاضي أتعابها نقداً. بذل 1881الدولة وعلى نفقتها. وقضى المرسوم 

بالشراكة مع شركة إنماء واجهة بيروت البحرية. « زيتونة باي»الشركة األمالك العمومية المحاذية للمارينا وأقامت مشروع 

عاماً، إاّل أن الشركة لم تنجز المرفأ  11على الحق الحصري باستثمار المرفأين لمدة « سوليدير»ليس هذا فحسب، بل حصلت 

ألف متر مربّع، وال  81حيّتها، واكتفت بالمارينا القائمة حالياً، وأقامتها على مسطح مائي بمساحة الشرقي، ألسباب تتصل برب

آالف دوالر  110ليرة عن كّل متر مربع واحد، أي ما مجموعه  4111للدولة في مقابل هذا االستثمار سوى « سوليدير»تدفع 

  .في السنة فقط ال غير

 

 مبنى اإلسكوا 

ه بالعديد من هذ« سوليدير»أجيرية كواحد من أبرز أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفازت تُصنّف العقود الت

ين الدولة الُمبرم ب« اإلسكوا»العقود الستثمار بعض المباني التي تمتلكها في وسط العاصمة، إاّل أن أشهرها هو عقد تأجير مبنى 

بنى بتشييد الم« سوليدير»للعودة إلى بيروت بعد انتهاء الحرب األهلية، قامت  والشركة. إذ بحّجة جذب منظّمات األمم المتّحدة

، وقامت الحكومة باستئجاره عبر وزارة الخارجية، وهي ما «اإلسكوا»المذكور الُمخّصص الستضافة المقّر الرئيسي لمنّظمة 

مليون دوالر،  181نحو  4110و 1221ين عامي تزال تجّدد هذا العقد حتى اآلن، وقد بلغ المجموع التراكمي لبدالت اإليجار ب

، استناداً إلى «الدولية للمعلومات»مليون دوالر، وهو ما يشّكل وفقاً لـ 31في حين أن الكلفة الفعلية لتشييد المبنى ال تزيد عن 

 .ليرة سنوياً  مليار 111من إجمالي كلفة إيجار األبنية الحكومية البالغة  %11مشاريع قوانين الموازنة العاّمة، نحو 
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  سوليدير: القبض على قلب بيروت

 عنكبوتال

 4112 مارس /آذار 41

 
الشكل المتطّرف لعمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص في لبنان. فبحّجة عجز الدولة « سوليدير»جّسد قيام شركة 

، وقضى بنزع الملكيّات الخاّصة 1221عام  110عن إعادة إعمار قلب العاصمة بعد الحرب األهلية، تّم إصدار القانون رقم 

في وسط بيروت وتمليكها إلى شركة عقارية خاّصة، وأُجبر أصحاب الحقوق على التخلّي عن ملكيّاتهم من أكثر أشكالها والعاّمة 

ال تنحصر في هذا الشكل « سوليدير»ثباتاً، العقار، إلى أكثر أشكالها تذبذباً، أي ملكيّة السهم. إاّل أن تجربة الشراكة مع 

، منحتها الحكومة عقود شراكة عّدة، ومّكنتها من 1222فمنذ انطالق الشركة عام  المتطّرف وما أفرزه من نتائج ماثلة،

االستحواذ على المزيد من األمالك العمومية على الواجهة البحرية، وهذه األراضي تمثّل اليوم محفظة الشركة الثمينة والثروة 

 .الدسمة للمساهمين فيها

  

 ردم البحر
لعقارات منطقة الردم في البحر قبالة وسط بيروت تّم بموجب عقد « سوليدير»ين أن تملّك شركة ربّما، ال يعلم كثير من اللبناني

، أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد 1222شراكة مع القطاع الخاص. ويجّسد هذا العقد أحد أكثر العقود إثارة للجدل. ففي عام 

متر مربّع من  421.111تتنازل الدولة للشركة عن  (، وقضى أن1881)المرسوم رقم « سوليدير»مع « رضائياً »شراكة 

األمالك العمومية الُمستحدثة من ردم البحر، في مقابل تنفيذ الشركة أشغال البنية التحتية في وسط المدينة التقليدي وتنفيذ أشغال 

مليون دوالر، أي إن  201ه بنحو الردم وكذلك أشغال البنية التحتية الُمستحدثة بنتيجة الردم. قُّدرت قيمة هذه األشغال في حين

سنة  41دوالراً، وهي ال تزال تقّسطه منذ  1840الشركة تملّكت المتر المربّع الواحد من األرض المستحدثة في البحر بسعر 

 ألف دوالر، وبذلك تكون الشركة قد 41و 11بسبب عدم إنجازها كّل األشغال الملتزمة بها، علماً أن السعر يتراوح حالياً بين 

 .دوالراً في مقابل كل دوالر استثمرته في هذا العقد السخي 11ربحت نحو 

  

 الزيتونة باي
، 1220ففي عام «. سوليدير»هي بدورها نتاج عقد شراكة بين الدولة وشركة « الزيتونة باي»وأيضاً، قد ال يعلم كثيرون أن 

إلنشاء المرفأين السياحيين الغربي والشرقي لصالح « ديرسولي»جديداً مع « رضائياً »أبرم مجلس اإلنماء واإلعمار عقد شراكة 

منح الشركة عقارات في منطقة الردم بدالً من تقاضي أتعابها نقداً. بذلك، تملّكت  1881الدولة وعلى نفقتها. وقضى المرسوم 

واجهة بيروت البحرية.  بالشراكة مع شركة إنماء« زيتونة باي»الشركة األمالك العمومية المحاذية للمارينا وأقامت مشروع 

عاماً، إاّل أن الشركة لم تنجز المرفأ  11على الحق الحصري باستثمار المرفأين لمدة « سوليدير»ليس هذا فحسب، بل حصلت 

ألف متر مربّع، وال  81الشرقي، ألسباب تتصل بربحيّتها، واكتفت بالمارينا القائمة حالياً، وأقامتها على مسطح مائي بمساحة 

آالف دوالر  110ليرة عن كّل متر مربع واحد، أي ما مجموعه  4111للدولة في مقابل هذا االستثمار سوى « وليديرس»تدفع 

 .في السنة فقط ال غير

  

 مبنى اإلسكوا
ه بالعديد من هذ« سوليدير»تُصنّف العقود التأجيرية كواحد من أبرز أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفازت 

ين الدولة الُمبرم ب« اإلسكوا»ستثمار بعض المباني التي تمتلكها في وسط العاصمة، إاّل أن أشهرها هو عقد تأجير مبنى العقود ال

بنى بتشييد الم« سوليدير»والشركة. إذ بحّجة جذب منظّمات األمم المتّحدة للعودة إلى بيروت بعد انتهاء الحرب األهلية، قامت 

، وقامت الحكومة باستئجاره عبر وزارة الخارجية، وهي ما «اإلسكوا»مقّر الرئيسي لمنّظمة المذكور الُمخّصص الستضافة ال

مليون دوالر،  181نحو  4110و 1221تزال تجّدد هذا العقد حتى اآلن، وقد بلغ المجموع التراكمي لبدالت اإليجار بين عامي 

، استناداً إلى «الدولية للمعلومات»الر، وهو ما يشّكل وفقاً لـمليون دو 31في حين أن الكلفة الفعلية لتشييد المبنى ال تزيد عن 

 .مليار ليرة سنوياً  111من إجمالي كلفة إيجار األبنية الحكومية البالغة  %11مشاريع قوانين الموازنة العاّمة، نحو 
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