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شح المياه أخطر من النزاعات المسلّحة و 01دولة عربيّة في
المدير العام المساعد لـ"الفاو" لـ"النهار"ّ :
دائرة الخطر
النهار
 2نيسان /أبريل 2102
ح ّذر المدير العام المساعد لـ"الفاو" عبد السالم ولد أحمد من أخطار ش ّح المياه في المنطقة العربية ،ولفت إلى أن ثمة  01دولة
عربية في دائرة الخطر ،منبها ً إلى أنه إذا لم توا َجه األزمة قد تكون لها تداعيات كارثية.
تحدث ولد أحمد عن آثار الحروب في المنطقة على االقتصادات والموارد القليلة وتزايد الفقر ،وأحصى  01مليون شخص
يعانون الجوع في منطقة كانت بالمعايير العالمية تعتبر في وضع أفضل بكثير.
فخالل مؤتمر "أيام األراضي والمياه" الذي تنظمه "الفاو" في القاهرة ،يكب أكثر من  011خبير وبعثة حكومية على مناقشة
مشكلة ندرة المياه في المنطقة والتقدم الذي أحرز منذ االجتماع االول الذي انعقد عام  ،2100والبحث في سبل تعزيز تبادل
المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء مع أخذ التحديات الجديدة وفرص التنمية المستدامة في االعتبار.
وبدا واضحا ً خالل المداخالت التركيز على التداعيات المركبة الناجمة عن ش ّح المياه وتغير المناخ وتدهور األراضي ،وأثرها
على النمو االقتصادي ،وتفاقم الفقر وزيادة المشاكل الناشئة عن العمالة والهجرة ،األمر الذي يقوض في نهاية المطاف فرص
السالم واالستقرار في المنطقة.
ومع تركيز الخبراء على أن تأثيرات المناخ على السلم واألمن الدوليين غير مباشرة ،أكدوا أنها جدية .ففي التشاد مثالً ،انضم
عدد من األشخاص إلى الجماعات المسلحة بعد الجفاف الذي طاول حوض بحيرة التشاد وتقلص الفرص االقتصادية .وفي
نيجيريا حصل األمر نفسه بالنسبة الى جماعة "بوكو حرام" .وفي البصرة ،تحولت أزمة المياه بسرعة من أزمة ماء إلى أزمة
سياسية ،وقد تشهد السنوات المقبلة مزيداً من االضطرابات واالعتصامات نتيجة نقص المياه.
وصرح عبدالسالم ولد أحمد لـ"النهار" بأن ثمة  01بلداً عربيا ً معرضا ً لخطر شح المياه ،في مقدمها األردن ودول الخليج،
مشيراً إلى أن لبنان والسودان وموريتانيا والعراق هي مستثناة من هذا التهديد .وأقر بأن التهديد يتزايد مع ارتفاع عدد السكان
والمتطلبات الغذائية واالستهالكات األخرى (االستخدام المنزلي والسياحة) والتغيرات المناخية.
وقبل خمس سنوات أطلقت "الفاو" المبادرة االقليمية في شأن ندرة المياه .وم ّذاك ،تحول األمن المائي من األولويات القصوى
لبلدان المنطقة ،وتكثف الحوار حول مشاكل المياه وبدأ تنفيذ مشاريع استثمارية ومؤسساتية مبتكرة في عدد من بلدان المنطقة.
لكن التحديات التي أثارتها النزاعات والخسائر الفادحة في األرواح وفي األمن الغذائي والتغذية ،وفي البنية التحتية للمياه
والزراعة ،تسببت في رأي ولد أحمد بتباطؤ في تنفيذ االستراتيجيات والخطط اإلنمائية.
وتحدث عن مزيد من الوعي للمشكلة بحيث بات الجميع يقرّ ون بأن شح المياه موضوع خطير وتداعياته على المنطقة قد تكون
أخطر من الحروب" ،وإذا لم يواجه بسياسة وآليات مناسبة قد تكون تداعياته كارثية" .وأبدى تفاؤالً ببعض االجراءات التي يقوم
به بعض الدول ،مثل الحد من زراعة األرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ،وكذلك األمر في السعودية التي تخلت عن
زراعة القمح في أماكن عدة.
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احصاءات
في احصاءات "الفاو" ،تبلغ حصة الفرد من المياه في المنطقة  01في المئة من المتوسط العالمي ،ومن المتوقع أن تنخفض
أكثر ،كما ان موارد المياه العذبة في المنطقة هي من األقل عدداً في العالم ،وانخفضت بمقدار الثلثين خالل السنوات األربعين
األخيرة.
وتستهلك الزراعة والنشاطات المتصلة بها نسبة تزيد على  50في المئة من موارد المياه المتوافرة .وتعتبر  21في المئة من
أراضي المنطقة قاحلة أو شبه قاحلة ،نظراً إلى شح مياه األمطار ،كما أن  10في المئة من مجموع األراضي الزراعية معرضة
للملوحة ،واستنفاد مغذيات التربة ،وعوامل التعرية بفعل الرياح والمياه.
وفي هذا السياق ،حذر ولد أحمد من أن التوقعات المستقبلية في المنطقة ليست إيجابية .ومن المق ّدر أن تنخفض حصة الفرد من
المياه العذبة أكثر من  01في المئة بحلول سنة  ،2101و"لهذا السبب على زعماء المنطقة التحرك لمعالجة الضغوط الهائلة
المفروضة على الموارد لحماية سبل العيش لسكانها" ،وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى "إصالح شامل لألنظمة الزراعية".
ومع هذه الوتيرة ،لم يبد تفاؤالً بامكان تحقيق أهداف التنمية التي حددتها األمم المتحدة ،خصوصاً أن الحروب واألزمات تضع
المنطقة في مسار معاكس ألجندة التنمية المستدامة" ،فعدد الذين يعانون الجوع يزداد .لدينا حاليا ً  01مليون شخص يعانون
الجوع نتيجة األزمات وانعكاساتها على االقتصادات .الحروب ال تؤثر على السياسات والمجتمعات فحسب ،بل أيضاً تدمر
االقتصادات والموارد القليلة وتزيد الفقر ،فضالً عن انها تستنزف طاقات كبيرة تركز على مكافحة االرهاب وتحقيق االستقرار
عوض معالجة المشاكل الهيكلية ومواجهة التغييرات المناخية" .وخلص الى "اننا لسنا بعد على طريق تحقيق هدف انهاء
الجوع" ،وإن يكن أبدى ارتياحا ً إلى "الوعي الذي أظهرته مصر أيضاً" .وأبرز أهمية اجتماع وزراء الزراعة العرب الخميس
في مقر جامعة الدول العربية ،معتبراً أن هذه إشارة قوية الى بداية لتغيير السياسات المائية أمالً في تحقيق التغيير في االمن
الغذائي.
وكمسؤول في منظمة دولية ،عزا االنتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام  2100إلى عوامل خارجية تاعلق بسياسات
دولية وداخلية تتعلق باستدامة السياسات االقتصادية واالجتماعية المعتمدة منذ ثالثة أو أربعة عقود .والحظ أن تلك السياسات لم
تحافظ على استدامة الموارد المائية.
ريكار
وفي سياق الجلسات المستمرة حتى االربعاء ،عقدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" أمس حلقة
نقاش عن سبل مراقبة تغير المناخ في المنطقة العربية وتقويمه ،وأطلقت المبادرة االقليمية لتقويم آثار تغير المناخ على الموارد
المائية وقابلية التأثيرات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية "ريكار".
وتتيح "ريكار" االطالع على مجموعة بيانات وتوقعات لالختصاصيين وصانعي القرار والجمهور وفق حاجاتهم ،بما يدعم
البحوث والمراقبة والتقويم آلثار تغير المناخ في قطاعات متفاوتة.
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"أيام األراضي والمياه  " 2102تدق ناقوس الخطر من ندرة المياه في المنطقة
النهار
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دقت منظمات دولية ومسؤولون حكوميون ناقوس الخطر من ندرة المياه في  01بلداً عربياً ،والتحديات التي يفرضها هذا الشح المائي
على الجهود لتحقيق التنمية في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا ،و عرضوا أرقاما ً صادمة في شأن كمية المياه المتوافرة للفرد
في بعض دول المنطقة واحتمال تقلصها أكثر في السنوات المقبلة.
فخالل مؤتمر أيام األراضي والمياه الذي تنظمه منظمة االغذية والزراعة "الفاو" في القاهرة ،بدأ أكثر من  011خبير وبعثة حكومية
مناقشة مشكلة ندرة المياه في المنطقة والتقدم المحرز منذ االجتماع االول الذي عقد عام  ،2100والبحث في سبل تعزيز تبادل
المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء مع األخذ في االعتبار التحديات الجديدة وفرص التنمية المستدامة.
وبدا واضحا ً خالل المداخالت التركيز على التداعيات المركبة الناجمة عن ش ّح المياه وتغير المناخ وتدهور األراضي ،لما لها من أثر
على النمو االقتصادي ،ومفاقمة الفقر وزيادة المشاكل الناشئة عن العمالة والهجرة ،األمر الذي يقوض في نهاية المطاف فرص
السالم واالستقرار في المنطقة.
فمع أن تأثيرات المناخ على السلم واألمن الدوليين غير مباشرة ،إال أنها جادة ،ففي تشاد مثالً ،انضم عدد من األشخاص إلى
الجماعات المسلحة بعد الجفاف الذي طال حوض بحيرة تشاد وتقلص الفرص االقتصادية .وفي نيجيريا حصل األمر نفسه بالنسبة الى
"بوكو حرام" .وفي البصرة ،تحولت أزمة المياه بسرعة البرق من أزمة ماء إلى أزمة سياسية ،وقد تشهد السنوات المقبلة مزيد من
االضطرابات واالعتصامات بسبب تأثير نقص المياه .فعلى رغم االقرار بتقدم منذ اطالق المبادرة االقليمية في شأن ندرة المياه قبل
خمس سنوات ،وتحول اإلدارة المستدامة للمياه من األولويات القصوى لبلدان المنطقة ،و تكثّيف الحوار حول مشاكلها وتنفيذ مشاريع
استثمارية ومؤسساتية مبتكرة في عدد من بلدان المنطقة ،زادت حدة التحديات بسبب النزاعات والخسائر الفادحة في األرواح وفي
األمن الغذائي والتغذية ،وفي البنية التحتية للمياه والزراعة .وتسبب هذه النزاعا ايضا ً تأخراً أو تباطؤاً في تنفيذ االستراتيجيات
والخطط اإلنمائية.
وفي أرقام "الفاو" ،تبلغ حصة الفرد من المياه في المنطقة  01في المئة من المتوسط العالمي ،ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ،كما ان
موارد المياه العذبة في المنطقة هي من بين الموارد األقل عدداً في العالم ،وانخفضت بمقدار الثلثين خالل السنوات االربعين الماضية.
وتستهلك الزراعة وغيرها من النشاطات الزراعية نسبة تزيد على  50في المئة من جميع موارد المياه المتوافرة .وتعتبر  21في المئة
من أراضي المنطقة أراضي قاحلة أو شبه قاحلة ،نظراً لشح مياه األمطار ،كما أن  10في المئة من مجموع األراضي الزراعية
معرضة للملوحة ،واستنفاد مغذيات التربة ،وعوامل التعرية بفعل الرياح والمياه.
وفي هذا السياق ،حذر المدير العام المساعد لـ"الفاو" عبدالسالم ولد أحمد من أن التوقعات المستقبلية في المنطقة ليست إيجابية .ومن
المتوقع أن تنخفض حصة الفرد من المياه العذبة بأكثر من  01في الماة بحلول عام " ،2101لهذا السبب على القادة في المنطقة
التحرك لمعالجة الضغوطات الهائلة المفروضة على الموارد لحماية سبل العيش لسكان المنطقة" ،وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى
"إصالح شامل للنظم الزراعية".
وأثمرت الجهود التي بذلتها "الفاو" في المنطقة والتي تدعمها شبكة تضم أكثر من  01منظمة محلية ودولية وتحظى بتأييد من جامعة
الدول العربية ،تطورات عدة مثل مثل المركزية حوكمة المياه الجوفية في اليمن والمغرب ،وإدخال نظام الري بالطاقة الشمسية في
مصر ،والحصاد المائي في األردن ،واستخدام األساليب المبتكرة لحساب صرف المياه ،واالستعداد للجفاف في لبنان وتونس.
وعرض وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي تحديات كبيرة تواجهها مصر نظرا لمحدودية الموارد المتاحة،
فمصر "هبة النيل" هي "صحراء يخترقها النيل" ،مشيراً الى أن خمسة في المئة فقط من مساحة مصر مأهولة.
وإزاء ندرة المياه في مصر ،حدد وزير الزراعة واستصالح االراضي سبل التكيف والتحول الى أنماط جديدة من االدارة ،من خالل
تغير التركيب المحصولي لتشجيع زراعة المحاصيل التي ال تحتاج إلى كميات مياه كبيرة وتتحمل درجات الجفاف وتتكيف مع نقص
وندرة المياه،
وتعطى عائداً اقتصادىا ً اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل.
إلى ذلك ،بدأت مصر الحد من زراعة المحاصيل شرهة االستهالك للمياه مثل قصب السكر  ،البرسيم واألرز والموز  ،فضالً عن
استخدام أنظمة الرب والزراعة التي تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمة.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 4

وأبرز رئيس المجلس العربي للمياه محمود أبوزيد أهمية السعي لتحقيق التنمية المستدامة ،معتبراً أنها مرتبطة باالمن الغذائي الذي
يعد من األمور الهامة بهدف زيادة المحاصيل بأقل كمية من المياه لتجنب األزمة في المياه.
وأضاف أنه "يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح .كلما انتجنا وقلت النزاعات والصراعات في بعض الدول ،زاد األمن
الغذائي وتوفير حاجات اإلنسان".
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بالصور ..وزير الري يشارك في مؤتمر "أيام األراضي والمياه"
البوابة نيوز
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شارك الدكتور محمد عبدالعاطي ،وزير الموارد المائية والري ،صباح األحد ،في مؤتمر "أيام األراضي والمياه بالشرق األدنى
وشمال أفريقيا".
ومن المقرر استعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه بالمنطقة ،وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء
وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
يهدف المؤتمر -الذي تعقده منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "فاو" -إلى تعزيز إدراك الحكومات في المنطقة لتحدي
ندرة المياه ،حيث طورت بلدان المنطقة بشكل عام من مواردها المائية أكثر من أي منطقة أخرى ودعمت إنتاج الحبوب المحلية من
خالل وسائل مختلفة ،بما في ذلك اإلعانات الحكومية.
وأكدت "فاو" أن استخدام المياه في الزراعة استحوذ على أكثر من  51بالمائة من موارد المياه العذبة المتاحة ،مما أدى إلى استنزاف
موارد المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ،وبالنظر للمستقبل ،ستواجه الزراعة منافسة قوية من قطاع الخدمات البلدية والقطاع الصناعي
الستخدام موارد المياه العذبة المتقلصة أصال ،األمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.
وفي سياق المؤتمر ،تعقد جامعة الدول العربية ،بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والفاو واللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) ،االجتماع المشترك األول للوزراء العرب للمياه والزراعة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم  1من
أبريل.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 6

وزير الري :مصر تواجه تهديدا باختالط مياه البحر بمياه النيل
رصد
 00آذار /مارس 2102
أكد محمد عبد العاطي ،وزير الري ،اليوم األحد ،أن مصر تواجه تهديدات اختالط مياه البحر بمياه النيل وبعضها معرض
للغرق الرتفاع منسوب مياه البحر ،مشيرا إلى أن المياه يمكن أن يكون لها انعكاسات بعيدة شديدة الخطورة ليس فقط على أمن
بلد بعينه بل أقاليم من الدول.
وأشار عبد العاطي خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،الذي تعقده
منظمة األغذية والزراعة «الفاو»  ،إلى أن مصر تواجه تهديدات اختالط مياه البحر بمياه النيل ،مضيفا إنه ومنذ عام 0581
تناقص معدل المياه المتاحة للفرد في مصر بقدر العُشر نتيجة النمو السكاني واالقتصادي.
مصر تواجه تهديدات اختالط مياه البحر بمياه النيل وبعضها معرض للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر .ومنذ عام "
 0581تناقص معدل المياه المتاحة للفرد في مصر بقدر العُشر نتيجة النمو السكاني و االقتصادي".
اوتعقد منظمة األغذية والزراعة «الفاو» ،مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،خالل الفترة من 00
مارس حتى  1أبريل  2102في القاهرة ،ويشارك فيه أكثر من  111شخصا معنيين في مجالي الزراعة والمياه والتغير
المناخي.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 7

وحذر وزير الري ،من أن مشكلة المياه يمكن أن يكون لها انعكاسات بعيدة شديدة الخطورة ،وضرب مثال بجماعة بوكو حرام
بنجيريا التي استغلت مشكلة نقص المياه في مناطق محددة لفرض سيطرتها ،مضيفا ،أن مشكلة نقص المياه ال تنعكس فقط على
أمن بلد بعينه بل أقاليم من الدول.
وقال عبد السالم ولد أحمد ،ممثل منظمة الفاو ،أن األمن الغذائي والتنمية الزراعية ،يعتمدان على تحسين سبل المعيشة
وأراض ذات نوعية جيدة ،مضيفة أن العديد من المواقع في منطقة الشرق األوسط
للمجتمعات الريفية بالوصول إلى نظم مياه
ٍ
تفتقر إليها بشدة.
وشدد ،جمال جاب هللا ،ممثل جامعة الدول العربية في المؤتمر ،على أن المياه هي التحدي الرئيسي األهم الذي تواجهه المنطقة
العربية في ظل االنخفاض سريع الوتيرة للموارد المائية بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ ،موضحا أن  01دولة عربية
تدخل ضمن تصنيف الفقر المائي.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على إمدادات نهر النيل من المياه العذبة ،التي تسهم المرتفعات األثيوبية فيها بنحو  %50من
إجمالي تدفقات النيل وذلك قبل بناء سد النهضة ،ويستمد النيل مياهه الباقية  %00من بحيرة فيكتوريا.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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انطالق المؤتمر الثاني "أيام األرض والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا"
ميدان األخبار
 01آذار /مارس 2102

يعقد مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا في الفترة من األحد  ،وحتى  1أبريل المقبلين في القاهرة،
الستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة ،وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء
وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
وقال بيان من منظمة األغذية والزراعة "الفاو" ،اليوم ،ستنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية
الزراعية والفاو واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتماع المشترك األول للوزراء العرب للمياه
والزراعة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في اليوم األخير للمؤتمر بمشاركة شركاء التنمية.
وأضاف أن الحكومات أدركت في المنطقة تحدي ندرة المياه وبشكل عام طورت بلدان المنطقة مواردها المائية أكثر من أي
منطقة أخرى ودعمت إنتاج الحبوب المحلية من خالل وسائل مختلفة ،بما في ذلك اإلعانات الحكومية.
وقد استحوذ استخدام المياه في الزراعة على أكثر من  51بالمائة من موارد المياه العذبة المتاحة ،مما أدى إلى استنزاف موارد
المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.
وبالنظر للمستقبل ،ستواجه الزراعة منافسة قوية من قطاع الخدمات البلدية والقطاع الصناعي الستخدام موارد المياه العذبة
المتقلصة أصال ،األمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 9

مؤتمر لـ«فاو» لبحث مشكلة ندرة المياه بالمنطقة
عراق نيوز
 22آذار /مارس 2102
يعقد مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،بالقاهرة ،خالل الفترة من  00مارس إلى  1أبريل ،2102
وتنظمه منظمة األغذية والزراعة «الفاو»  ،الستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة ،وتعزيز تبادل
المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
ووفقًا لبيان رسمي أصدرته منظمة األغذية والزراعة «فاو “ ،اليوم الجمعة يهدف االجتماع الوزاري إلى التوصل إلى توافق
في اآلراء بين وزراء المياه ووزراء الزراعة بشأن إيجاد بيئة مواتية العتماد اإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه ،موضحا أن
االجتماع الوزاري سيركز بشكل أكثر تحديدًا على تفعيل آلية مشتركة بين الحكومات للتنسيق بين القطاعين وتقييم الطلب على
االستثمارات في قطاع المياه في المنطقة.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجيب االجتماع عن التساؤالت المثارة حول مستوى االستثمارات المطلوبة في إدارة المياه في
الزراعة على المستويين القطري واإلقليمي وحجم فجوة التمويل في هذا القطاع ،في ظل تحديات ندرة المياه.
وأشار البيان إلى إنه بشكل عام طورت بلدان المنطقة مواردها المائية أكثر من أي منطقة أخرى ودعمت إنتاج الحبوب المحلية
من خالل وسائل مختلفة ،بما في ذلك اإلعانات الحكومية ،خاصة وان استخدام المياه في الزراعة يستحوذ على أكثر من % 51
من موارد المياه العذبة المتاحة مما أدى إلى استنزاف موارد المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.
ولفتت الفاو إلى إنه بالنظر للمستقبل ،ستواجه الزراعة منافسة قوية من قطاع الخدمات البلدية والقطاع الصناعي الستخدام
موارد المياه العذبة المتقلصة أصال ،األمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.
وتنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والفاو واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،على هامش مؤتمر أيام األرض والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا ،االجتماع المشترك األول للوزراء العرب
للمياه والزراعة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم  1أبريل  2102بمشاركة شركاء التنمية والذي يعقد تحت شعار "نحو
جيل جديد من السياسات واالستثمارات في المياه الزراعية في المنطقة العربية".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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مؤتمر لمناقشة مشكلة ندرة المياه في المنطقة
سوكسبت االخبارى
 22آذار /مارس 2102
تنظم منظمة األغذية والزراعة مؤتمر أيام األرض والمياه للشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،القاهرة  ،في الفترة من  00مارس
إلى  1أبريل  ، 2102لمراجعة التقدم المحرز في معالجة ندرة المياه في المنطقة وقطاعات المعرفة والتكنولوجيا .تبادل
الخبرات بين البلدان والشركاء لتعزيز االتجاهات والخطوات المستقبلية.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن منظمة األغذية والزراعة (الفاو) يوم الجمعة  ،من المتوقع أن يتوصل االجتماع الوزاري إلى
إجماع بين وزراء المياه والزراعة حول تهيئة بيئة مواتية لتبني اإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه  ،مضيفًا أن سيركز االجتماع
الوزاري بشكل خاص على تفعيل آلية مشتركة يتعين على الحكومات التنسيق بين القطاعات وتقييم الطلب على االستثمار في
قطاع المياه في المنطقة.
من المتوقع أن يجيب االجتماع على األسئلة التي تطرأ فيما يتعلق بحجم االستثمار المطلوب في إدارة المياه في الزراعة على
المستوى الوطني واإلقليمي وحجم فجوة التمويل في هذا القطاع في مواجهة تحديات ندرة المياه.
بشكل عام  ،وسعت بلدان المنطقة مواردها المائية مثل أي منطقة أخرى ودعمت إنتاج الحبوب المحلية بوسائل مختلفة  ،بما في
ذلك اإلعانات الحكومية  ،خاصة وأن استخدام المياه في الزراعة يمثل أكثر من  ٪ 51من موارد المياه العذبة المتاحة .استنفاد
وتدهور موارد المياه الجوفية.
وأشارت الفاو إلى أن الزراعة ستواجه منافسة قوية من قطاع الخدمات البلدية والقطاع الصناعي من حيث استخدام موارد المياه
العذبة المنضب بالفعل في المستقبل  ،مما سيكون له عواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي.
تعقد جامعة الدول العربية  ،بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)  ،االجتماع المشترك األول لوزراء المياه والزراعة العرب في جامعة الدول العربية في
القاهرة يوم  1مايو أبريل  ، 2102بمشاركة شركاء  ،موضوعه "نحو جيل جديد من استراتيجيات واستثمارات المياه الزراعية
في العالم العربي".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 11

األحد ..انطالق المؤتمر الثاني "أيام األرض والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا"
الشروق
 25آذار /مارس 2102
يعقد مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا في الفترة من األحد  10مارس ،وحتى  1أبريل المقبلين في
القاهرة ،الستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة ،وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان
والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
وقال بيان من منظمة األغذية والزراعة "الفاو" ،اليوم ،ستنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
والفاو واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) االجتماع المشترك األول للوزراء العرب للمياه والزراعة بمقر جامعة
الدول العربية بالقاهرة في اليوم األخير للمؤتمر بمشاركة شركاء التنمية.
وأضاف أن الحكومات أدركت في المنطقة تحدي ندرة المياه وبشكل عام طورت بلدان المنطقة مواردها المائية أكثر من أي منطقة
أخرى ودعمت إنتاج الحبوب المحلية من خالل وسائل مختلفة ،بما في ذلك اإلعانات الحكومية.
وقد استحوذ استخدام المياه في الزراعة على أكثر من  51بالمائة من موارد المياه العذبة المتاحة ،مما أدى إلى استنزاف موارد المياه
الجوفية وتدهور نوعيتها.
وبالنظر للمستقبل ،ستواجه الزراعة منافسة قوية من قطاع الخدمات البلدية والقطاع الصناعي الستخدام موارد المياه العذبة المتقلصة
أصال ،األمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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دشتي :يس ّرني خدمة المنطقة العربية من خالل اإلسكوا
الصحافة السعودية اإلخبارية
 00آذار /مارس 2102
بيروت  -خاص بـ " وكالة أخبار المرأة"
أ ّدت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتورة روال
دشتي القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك ،وذلك يوم االثنين
 05شباط/فبراير  ،2102بعد أن كانت تولّت مهامها على رأس اإلسكوا في السابع منه .وبعد مراسم القسم ،أدلت بتصريح هنا
نصّ ه:
"لقد أ ّد ُ
يت اليوم القسم أمام األمين العام لألمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بعد أن تسلّمت مهامي على رأس
اإلسكوا في السابع من الشهر الجاري.
"وفِي هذه المناسبة أو ّد أن أتوجه بالشكر إلى األمين العام السيد أنطونيو غوتيريش وإلى الدول األعضاء في اإلسكوا على ثقتهم.
وأود أن أعرب عن سروري واعتزازي بأن هذا التعيين فرصة ألَن أخدم المنطقة العربية من خالل اإلسكوا التي تُعد الذراع
اإلقليمي لألمم المتحدة في العالم العربي.
"وطبعًا أنتهز هذه المناسبة ألجدد التزام اإلسكوا بخدمة المنطقة العربية من خالل إرساء التعاون االقتصادي واالجتماعي في ما
بين دول المنطقة التي تواجه حاليًا تحديات سياسية وأمنية وإنمائية مفصلية لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث .وهذا يتطلّب
اآلن عمالً دؤوبًا يهدف الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  2101وباألخص على مستوى مكافحة الفقر وتمكين المرأة
والشباب في منطقة وصلت فيها نسبة البطالة الى  ٠٣بالمئة .وال شك بأنه ال يمكن تحقيق هذه األهداف من دون مكافحة الفقر
بطريقة ناجعة ومن دون الحفاظ في هذا اإلطار على الطبقة الوسطى التي تبقى عَصب التركيبة االجتماعية المتوازنة والسليمة.
هذا باإلضافة إلى اإلفادة من الفرص التي توفرها المنطقة العربية للوصول إلى تحقيق تلك األهداف.
"وتحقيقًا ألهداف التنمية في المنطقة العربية سوف تضع اإلسكوا إمكانياتها القصوى على مستوى توفير السياسات االقتصادية
واالجتماعية وتقديم المشورة الفنية والدراسات والتقارير الرائدة".

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 13

بيروت تحتضن المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2102
العربي األفريقي
 01آذار /مارس 2102
المحور الرئيسي للمنتدى يرتكز على "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية
تنظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية “المنتدى العربي
للتنمية المستدامة” ،في الفترة من  2إلى  00أبريل المقبل بمقر “اإلسكوا” في العاصمة اللبنانية “بيروت” ،ويركز المنتدى هذا
العام على موضوع “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية".
ويشارك في المنتدى ممثلون على المستوى من الدول العربية ،من بينهم مسؤولون كبار عن التخطيط وعن تنفيذ خطة عام
ت عدة منها التنمية االجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والتنمية
 2101وممثلون عن المؤسسات الحكومية العاملة في مجاال ٍ
االقتصادية والتشغيل والبيئة والموارد الطبيعية والبيانات واإلحصاء والتكنولوجيا .كما يشارك ممثلون عن المنظمات الحكومية
اإلقليمية وشبكات وهيئات المجتمع المدني وبرلمانيون وممثلون عن وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
الهدف :المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2101
واستعراض التق ّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار .ويصدر المنتدى العربي تقري ًرا يتضمن أهم الرسائل المنبثقة
من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام  ،2101ويبيّن التقدم المح َرز باتجاه تحقيق أولويات التنمية
المستدامة .وترفع رسائله إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في نيويورك في شهر
تموز/يوليو من العام الحالي.
وبحسب بيان لـ”اإلسكوا” ،تنظَّم في أثناء المنتدى سلسلة من الجلسات العامة والجلسات المتخصصة وورش العمل ضمن
المحاور الرئيسية التالية:
التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،واستعراض تنفيذ أهداف محددة المحور الرئيسي للمنتدى :تمكين الناس
وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،بما فيها االستعراضات الوطنية الطوعية
والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي
وفي عام  ،2102تنتهي دورة السنوات األربع األولى المح َّددة إلتمام المتابعة واالستعراض العالمي لجميع أهداف التنمية
المستدامة.
وإضافة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (تموز/يوليو  )2102الذي يرعاه المجلس االقتصادي
واالجتماعي في مق ّر األمم المتحدة ،سيُعقد مؤتمر قمة القادة في نيويورك أيضاً ،برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة ،يو َمي 21
و 20أيلول/سبتمبر 2102
المتحدثون الرئيسيون:
-

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي.
وزير التخطيط العراقي نوري الديلمي.
نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد.
األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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اعتصام للنسائية الديموقراطية الفلسطينية احياء ليوم األرض ودعما لألسيرات واألسرى في سجون االحتالل
الوكالة الوطنية لإلعالم
 0نيسان /أبريل 2102
وطنية  -نظمت النسائية الديمقراطية الفلسطينية  -ندى  -قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،اعتصاما ،في
الذكرى ال 10ليوم األرض ودعما لألسيرات واألسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي ،بمشاركة اكثر من  0111مشاركة ،في
حضور منسقة المركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي "اندع" عايدة نصر هللا ،رئيسة المجلس النسائي
اللبناني إقبال دوغان اضافة الى هيئات نسائية لبنانية وعربية.
نصر هللا
بداية دانت نصر هللا في كلمتها باسم "اندع" االعتداء األخير على األسرى في سجن النقب ،ودعت المنظمات الدولية والحقوقية
في العالم للتحرك سريعا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد اإلنسانية ،ومواجهة المخطط الصهيوني الهادف إلى تصفية
القضية الفلسطينية ،مؤكدة أن "االتحاد يقف إلى جانب شعوب العالم في نضالها ضد الفقر واالستغالل والعدوان واالحتالل ومن
أجل التحرر واالستقالل وحق تقرير المصير؛ وكان وسيبقى صوتا صارخا ،داعما للقضية الفلسطينية وللشعوب العربية
المناضلة".
دوغان
بدورها ،شددت دوغان على تقديم كافة أشكال الدعم لألسيرات واألسرى في سجون االحتالل ،ووجهت التحية الى شهداء يوم
األرض والمقاومة الشعبية ومسيرات العودة ،داعية الى "رفع الحصار عن قطاع غزة".
واستنكرت دوغان ما اعلن عنه الرئيس األميركي دونالد ترامب بضم هضبة الجوالن للكيان اإلسرائيلي ،داعية "مجلس الدول
العربية وكافة الشعوب العربية الى اإلنتفاض ضد هذا اإلعالن األسود ،والتأكيد على عروبة أرض الجوالن ومزارع شبعا
وكفرشوبا".
حسين
والقت كلمة "ندى" خالدات حسين ناشدت فيها المجتمع الدولي لالسراع بتوفير الحماية الدولية والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف
الرابعة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ،مطالبة "اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمات حقوق اإلنسان للضغط على اإلحتالل
من أجل وقف الجرائم الوحشية التي يمارسها ضد األسيرات واألسرى وخصوصا في سجن النقب" ،داعية "السلطة الفلسطينية
التقدم بشكاوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية".
وطالبت بحملة نسائية تضامنية واسعة عربية ودولية من أجل فضح ممارسات االحتالل ضد المعتقالت والضغط لالفراج
الفوري عنهن ،مشددة "وقف الرهان على المفاوضات الثنائية وطي صفحة أوسلو ووقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل
وفك اإلرتباط اإلقتصادي مع اسرائيل" ،داعية "حركتي فتح وحماس الى توفير اإلرادة السياسية إلنهاء االنقسام.
وتوجهت حسين الى الدولة اللبنانية بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان كافة الحقوق المدنية واالجتماعية وتحسين ظروفهم
المعيشية الى حين تحقيق عودتهم الى وطنهم ،وحثت "األنروا" على التراجع عن تخفيضاتها.
وسلم وفد من المعتصمات مذكرة لكريم خليل ممثال عن مكتب اإلسكوا في لبنان.
واختتم االعتصام بلوحات تعبيرية حول أوضاع األسرى واألسيرات في سجون االحتالل.
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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اجتماع في مجلس النواب ناقش سبل القضاء على الفقر وكلمات دعت لتطبيق انجازات تحد من نسبته وسن
وتعديل تشريعات ومساءلة الحكومة
الوكالة الوطنية لإلعالم
 0نيسان /أبريل 2102
وطنية  -نظمت االمانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة
االنمائي اجتماع عمل في مجلس النواب لمناقشة تقرير االطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر لجميع اشكاله
ولتحقيق الهدف ( )0من اهداف التنمية المستدامة.
حضر االجتماع النواب :علي بزي ،فؤاد مخزومي ،عناية عز الدين ،بيار بو عاصي ،سيمون ابي رميا ،عاصم عراجي،
جورج عقيص وانور جمعة ،المنسق المقيم لالنشطة لالمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون االنسانية فيليب الزاريني كما
حضر خبراء وباحثون وممثلون عن الوزارات واالدارات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات.
بداية قدمت لالجتماع مديرة مشروع برنامج االمم المتحدة االنمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين.
بزي
وكانت كلمة لعضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ،النائب علي بزي ممثال مجلس النواب .قال فيها" :شرفني دولة
رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بري وكلفني ان اقدم كلمة مجلس النواب في هذا االجتماع المهم لمناقشة تقرير االطر
التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع اشكاله في لبنان.
ويأتي هذا التقرير بمبادرة من الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة المسؤولة عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة
 2101التي تشكل االطار العام لرسم السياسات التنموية ومن بينها سياسة مكافحة الفقر التي تمدرج في قائمة اولويات اهداف
التنمية المستدامة السبعة عشر لالمم المتحدة التي وافقت عليها مجمل الدول االعضاء ومنها لبنان .كذلك ،منذ بدء المشاورات
الدولية لهذه الخطة ،انتهت الدول العربية لوضع تصوراتها والنظر في خططها التنموية الوطنية واالقليمية الالزمة ووضعت
اولويات المنطقة العربية معتبرة ان القضاء على الفقر بمختلف ابعاده شرط رئيسي ينبغي تحقيقه لتنفيذ خطة ".2101
اضاف" :ان موضوع الفقر متعدد االبعاد يشمل النهوض بعدد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية والحقوقية ضمن
استراتيجية متكاملة للتعامل معه تكون مبنية على مؤشرات لقياس سبل وغايات القضاء عليه وقد اشار التقرير قيد النقاش الى
عدم توفر هذه االستراتيجية في لبنان كما ان معظم المؤشرات المحلية غير متوفرة كما اشار التقرير العربي عن الفقر المتعدد
االبعاد للعام  2108الصادر عن االسكوا واليونيسيف وجامعة الدول العربية الى ان التقرير لم يشمل لبنان لعدم توفر بيانات
حديثة في هذا المجال .من هنا وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الفقر وفي ظل عدم توافر المؤشرات تأتي
اهمية هذا االجتماع الذي يجمع المعنيين من مختلف الجهات لمناقشة المبادرات المطروحة في التقرير قيد النقاش لتكون
مبادرات تدريجية ورقابية متكاملة تشكل خريطة طريق عمل الهيئة النيابية لتطبيق انجازات تحد من نسب الفقر في لبنان من
خالل سن و او تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة".
وتابع" :تشير الدراسات على مدى الـ  00عاما الماضية الى ان نسبة الفقر في لبنان هو  %01ومع ذلك فقد اصبح معلوما ان
النزوح السوري قد زاد من نسب الفقر في لبنان مع وصول  0.0مليون نازح سوري منذ بداية االزمة السورية في اذار ،2100
وبحسب تقديرات البنك الدولي فان نحو  211الف لبناني اضافة الى  01في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذا
يعني ان ثلث اللبنانيين يعتاشون على اقل من  0111ل.ل في اليوم مع ما تحتاجه حياتهم اليومية من اكل وشراء ودواء ومياه
وغيرها ،وهذا رقم غير كاف لحياة طبيعية وانسانية وتذهب تقديرات البنك الدولي الى ان ما بين  201الف مواطن لبنان
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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اصبحوا في عداد العاطلين عن العمل ".
واردف" :بناء على ما تقدم يصبح من الضروري العمل على تثبيت دور وزارة الشؤون في وضع استراتيجية متكاملة للتعامل
مع الفقر وعدم االكتفاء بمبادرات جزئية ،ان استراتيجية مكافحة الفقر يجب اال تكون معزولة عن السياسات االجتماعية العامة
المتكاملة التي تضمن محاور رئيسية مثل محور الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ونقل وسكن والزامية
ومجانية التعليم ...الخ ،التي توفر على العائلة اللبنانية نسبة مهمة (تقدر ب  )%00من انفاقها العام في حال توفرها ،وايضا يجب
التعاون مع االحصاء المركزي الصدار النسب والمؤشرات الضرورية المتعلقة بالفقر بمختلف تعريفاته وبصورة دورية .كذلك
من الضروري مطالبة الحكومة والوزارات المعنية بوضع المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي اقرها مجلس النواب،
والمتعلقة بالحماية االجتماعية كاطار الحد من الفقر والحماية من السقوط فيه ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر القانون
المتعلق بحقوق االشخاص المعوقين (رقم  221تاريخ  )2111/0/22وقانون وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين
اللبنانيين (رقم  215تاريخ  )2111/5/2الزامية ومجانية التعليم االساسي المادة  12من قانون رقم  001تاريخ ...)2100/5/08
الخ.
وختم" :بعد هذا االجتماع سوف يتم تحديد االولويات التشريعية المتعلقة بخفض نسب الفقر الواردة في التقرير وخصوصا تلك
المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفقراء ،تأمين فرص عمل للشباب ،قانون تحديد سن الزواج ،قانون الالمركوزية
االدارية قانون ادارة الكوارث  ...الخ.".
الزاريني
ثم تحدث الزاريني فشدد على "اهمية مناقشة االطر التشريعية والتنظيمية للقضاء على الفقر والذي يأتي في وقته المناسب النه
يقترح خارطة طريق وتحقيق الهدف مالحظة التنمية المستدامة  ،"2101مشيرا الى ما قاله النائب بزي من ان "الواقع يفيد ان
الفقر ينهش بعدد كبير من اللبنانيين الذين يعيشون بدوالرين في اليوم الواحد" ،وقال" :قد يعتقد البعض ان الفقر يقاس من خالل
مستوى الدخل اال ان اسباب الفقر ترتبط بمواضيع اخرى تتعلق بالتعليم والوصول الى الخدمات منها السكنية وغيرها ممن
تفتقده االسر الفقيرة".
ولفت الى ما قاله االمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيرس من ان "القضاء على الفقر هو ضرب من ضروب العدالة
للوصول الى حياة افضل والذي يطال بشكل اساسي الشباب والنساء من خالل تحسين صحة الناس وتعليمهم وال سيما االهتمام
بالكبار في السن" ،واعتبر ان "النساء هن اكثر تأثرا بالفقر حيث ان عددهن على المستوى العالمي يفوق عدد الرجال الفقراء".
واشار الى ان "المرأة تشكل ثلث القوى العاملة فعندما تكون اكثر قدرة وامكانات تكون البلدات اقل عرضة للنزاعات وبالتالي ال
بد من تعزيز قدرات المرأة" ،كما لفت الى "ما تطرق اليه النائب بزي من ان لبنان يعاني من ازمة بطالة تصل الى  11بالمئة
في طرابلس و  01بالمئة في عكار" ،وقال" :ان هذه النسب تؤثر على الشباب بصورة مباشرة واوضح ان نسبة العاطلين عن
العمل في لبنان مرتفعة لذلك علينا اعتماد برامج حماية اجتماعية وتنظيم سوق العمل ومعالجة التفاوت في الفقر الذي يحصل في
كثير من االحيان على مستوى االسرة الواحدة" ،واكد ان "اكثر االشخاص الذين يتأثرون بالفقر هم النساء واالشخاص
المعوقون" ،كما تطرق الى "اوضاع الالجئين السوريين في لبنان الذين يعيشون في حال من الحرمان" ،متحدثا عن "فئة
المهمشين مثل االشخاص الذين يعتبرون بال هويات ويعانون الفقر المدقع" ،مؤكدا ان "الهوية هي مفتاحهم للوصول الى
حقوقهم" ،واشار الى انه وبحسب المؤسسات المعنية هناك  28الف شخص من دون هوية وهم من آباء لبنانيين".
كما لفت الى ما قاله االمين العام لالمم المتحدة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر ان "الفقر ليس حالة حتمية وليس حالة طبيعية
بل غالبا ما يكون نتيجة خيارات اعتمدها المجتمع".
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ودعا الى "تعديل بعض القوانين التي تساهم في القضاء على الفقر" ،واعتبر انه "ليس هناك من قطاع وحده قادر للقضاء على
الفقر لذلك يجب ضم الجهود مع بعضها البعض مبديا االستعداد للمساعدة".
شعبان
بعد ذلك ،عرض الخبير االقتصادي الدكتور جاد شعبان ملخصا لنتائج تقرير "االطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على
الفقر لجميع اشكاله في لبنان" ،فلفت بداية الى ان "المشكلة االساسية في لبنان هي اختفاء الطبقة الوسطى" ،وقال" :ان نسبة
االسر ذات الدخل المتوسط انخفضت من  01بالمئة في عام  0281الى  01بالمئة في عام  2101من مجموع االسر في لبنان"،
ولفت الى "ان  22بالمئة من اللبنانيين و 80بالمئة من االجانب والالجئين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقرة في حين
ان اغنى  01بالمئة من اللبنانيين يستحوذون على  00بالمئة من المداخيل ".
واكد ان "الفقر المديني هو اشد من الفقر في االرياف حيث ان الفقر في المدينة هو اخطر بكثير من االرياف التي تتوفر فيها
شبكة اجتماعية ،اما الفقر في المدينة فهو خطير ويؤسس لمشاكل اجتماعية لجهة التمييز" ،وتوقف عند القوانين وقال" :ان
الدستور اللبناني فيه بنود جيدة من حيث انها تتعلق بالعدالة االجتماعية وبالمواثيق الدولية ،كما تطرق الى "المبادرات للتعامل
مع الفقر" ،وقال" :ال توجد مبادرات متكاملة للتعامل مع الفقر بل مساعدات مالية لالسر االكثر فقرا كالبرنامج الوطني
الستهداف االسر االكثر فقرا" ،مشيرا الى ان "كل االستراتيجيات والمشاريع التي تم اقرارها بقيت من دون رقابة فعلية ترتبط
بالوضع المالي للدولة" ،وشدد على ان "السياسة العامة للدولة يجب ان ترتبط بمؤشرات حيث ال يمكن وضع سياسة عامة من
دون مؤشرات" ،وقال" :اذا اردنا االطالع على المؤشرات المحلية المتوافرة لقياس الفقر في لبنان فهي غير موجودة".
الجلسة االولى
وبعد االستراحة انعقدت الجلسة االولى التي ترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة سيمون ابي رميا الذي قال
انه "ال توجد ارقام وثيقة حول نسبة الفقر في لبنان" ،واعرب عن "اعتقاده ان اهداف التنمية المستدامة يقع ضمن خطة متكاملة
بالموازنة وباالنفاق االجتماعي وهو يتطلب جهدا جبارا من اجل تطبيق المرجو منها".
مخزومي
وكانت مداخلة للنائب فؤاد مخزومي أكد فيها أنه "دخل إلى الندوة البرلمانية مؤخرا بصفته رجل صناعة" ،مشيرا إلى أن
"مؤسساته منتشرة في حوالى  01بلدا حول العالم ،وانه منذ عودته إلى لبنان في أوائل التسعينيات الحظ أن الحكومة ال تقوم
بواجباتها ،وأن هناك نقصا في مجاالت عدة تحاول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعويضه وسد ثغراته".
وأشار إلى "أن مؤسسة مخزومي التي ترأسها عقيلته السيدة مي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،تولي أهمية كبيرة
لبرامج التدريب المهني ،وقد قامت بتدريب أكثر من  001ألف لبناني معظمهم من النساء ،وكذلك تعمل على تمكين األفراد
والمجتمعات األمس حاجة".
واعتبر "أن هنالك خلال معينا ،إذ ان المجلس النيابي ال يقوم بدوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة" ،متسائال "كيف للمجلس
األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون مؤلفا من أعضاء الكتل النيابية" ،معتبرا "أن هذا األمر لن يساهم في محاسبة
الفاسدين".
وتحدث عن الفساد في مرفأ بيروت وملف الكهرباء والتهرب الضريبي ،الفتا إلى أن "الجميع ينادي بالقضاء على الفقر وال
نرى خطوات عملية لذلك".
وتمنى أن يتم "الكشف عن هوية الفاسدين الذين جمعوا ثرواتهم منذ الحرب األهلية حتى اليوم" ،مشيرا إلى "دخول  82وجها
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جديدا إلى مجلس النواب معظمهم من رجال األعمال الذين يدركون أن الشفافية والحوكمة خطوات مهمة جدا في محاربة
الفساد ".
وقال" :التصويت في اللجان النيابية المشتركة على مشاريع القوانين يتم على أساس الكتل النيابية ،نحن ال نشكك بنوايا أحد لكننا
نقول إن المطلوب من النواب ممارسة صالحياتهم بناء على الثقة التي منحهم إياها المواطنون ألن هدفهم يجب أن يكون الدفاع
عن حقوق المواطنين وليس عن كتلهم السياسية".
وأشار إلى أنه شارك في فعاليات مؤتمر حول النازحين في جنيف ،وجل ما سمعه كان كالما يتمحور حول الدفاع عن النازحين
عند عودتهم إلى سوريا ،الفتا إلى "أننا كنواب يجب أن نحافظ على الوضع االقتصادي والمعيشي وأن يكون همنا األكبر الدفاع
عن حقوق اللبنانيين وأن نجد السبل األنجع للقضاء على الفقر".
ولفت إلى أن مصنعه في عكار "أقفل بقرار سياسي" ،داعيا إلى "وقف التدخل السياسي في المشاريع االقتصادية" .ودعا أيضا
إلى "جذب االستثمارات إلى بلدنا وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني الذي يتمتع بمهارات تعليمية عالية جدا" .وشدد على
"ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتالءم مع متطلبات العصر وتطور التكنولوجيا".
وأكد أن "الهدف األهم هو إقناع الدولة بضرورة تبني مسألة القضاء على الفقر في مؤسساتها وإداراتها وإصدار المراسيم
التطبيقية للقوانين ذات الصلة كي ال تبقى حبرا على ورق".
بو عاصي
بدوره ،شدد النائب بيار بو عاصي على "اهمية السياسة العامة للدولة" ،داعيا الى ان "تضع الحكومة تصورا شامال لسياستها
العامة يأخذ بعين االعتبار الواقع االقتصادي واالجتماعي لالسر اللبنانية" ،متحدثا عن "االسر االكثر فقرا".
عز الدين
ثم كانت مداخلة للنائب عز الدين فدعت الى "تغيير العقلية السائدة واالنتقال الى مقاربة انسانية شاملة لموضوع الفقر" ،وشددت
على ان "اي عملية اصالحية يمكن لها ان تخفف من الفساد وتحد من الفقر كما تخفف من التمييز على اساس الجندر".
نعمة
من جانبه ،رأى الممثل عن ائتالف المجتمع المدني الخبير في قضايا الفقر في لبنان اديب نعمه ان "الحديث عن الفقر يجب ان
تتم مقاربته بطريقة غير تقليدية" ،الفتا الى ان "فكرة القضاء على الفقر تتوجب اعادة النظر باالليات التي تنتج الفقر" ،واعتبر
ان "نسبة التالمذة في المدارس الرسمية هي  00بالمئة وهؤالء يعبرون عن الفقر ،هذا فضال عمن هم في مؤسسات وجمعيات"،
وقال ان "سيدر" ليس خطة للنهوض والتنمية وال يجوز القول بذلك بل هو عبارة عن جردة مشاريع".
عاصي
كما كانت مداخلة لمدير برنامج التنمية المحلية واالجتماعية في برنامج االمم المتحدة االنمائي الدكتور راغد عاصي ركز فيها
على اربعة ركائز "للحد من الفقر على مدى معالجة التقرير لهذه الركائز ،االولى تحفيز النمو الشامل للجميع من خالل
السياسات المتبعة التي عليها ان توفر تدابير تصحيحية كما فرضت التعديالت االقتصادية والمالية اعباء على الفئات المهمشة
اضافة الى تنظيم انظمة ضريبية منصفة وفعالة" ،ولفت الى ان "الركيزة الثانية هي معالجة الفقر الجغرافي" فرأى ان
"التصدي للفقر هو بوضع اولوية لمعالجة التباينات داخل المناطق وما بينها ان كان في المداخيل او الفرص او الخدمات واعتبر
ان الركيزة الثالثة تتعلق باستهداف الفئات المهمشة وهي مكونة من االسر التي ترأسها امراة واالشخاص المعوقين وكبار
السن" ،ودعا في الركيزة الرابعة الى "بذل جهود متضافرة لضمان تسجيل ابناء االسر الفقيرة في المدارس والبقاء فيها لتمكينها
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من الوصول بشكل افضل الى الفرص االجتماعية واالقتصادية".
الجلسة الثانية
بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية وترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب جورج عقيص الذي راى ان
"في كل الدول الراقية والمتقدمة والصناعية هناك فئات مهمشة وفقيرة تجد لها الدولة حلوال لمعاناتهم من خالل برامج مختلفة"،
وقال ان "الحديث عن الفقر في لبنان لم يعد فقر اشخاص بل فقر دولة وشح موارد وهدر موارد اخرى من هذه الدولة وعدم
االستفادة من البعض االخر".
عراجي
ثم كانت مداخلة للنائب عاصم عراجي الذي رأى ان "نسبة الفقر في المناطق تتفاوت بين واحدة واخرى" ،متحدثا عن
"موضوع البطالة الذي يصل الى  00بالمئة في بعض المناطق ،ففي البقاع مرتفعة بشكل خطير ونتيجة ازمة النزوح السوري
حيث يتواجد عدد كبير من السوريين وخاصة في البقاع االوسط حيث وصلت الى  01بالمئة ففي بلدة بر الياس هناك مئة الف
الجىء سوري الذين اخذوا كل االعمال من البناء الى العمل في الزراعة وغيرها وغيرها".
ثم تحدث عن قطاع الصحة والتعليم الذي "يستنزف مداخيل اللبنانيين" ،متطرقا الى "تعاونية موظفي الدولة والضمان
االجتماعي فضال عن مشروع ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية الشاملة التي توفر الكثير على المريض".
جمعه
بدوره شدد النائب انور جمعة على ان "تضع الحكومة االولويات على رأسها برنامج عملها" ،الفتا الى ان "لبنان الذي يعاني ما
يعانيه من سياسات عشوائية ال سياسة واحدة وذلك من خالل الحكومات المتعاقبة" ،وراى ان "معالجة الفقر تتطلب معرفة
المعضلة االساسية" ،وسأل" :لماذا ال يستطيع المرء ان تكون لديه قدرة شرائية وامكانية الدخول الى المستشفى والمدرسة
وتأمين التعليم" ،وتناول موضوع "الصرف ودين الدولة الذي هو على ارتفاع".
قيومجيان
كما كانت مداخلة لوزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان الذي تحدث عن "مفهوم التنمية المستدامة وفق تعريف االمم
المتحدة والتي من اهدافها االساسية القضاء على الفقر وتامين موارد االنتاج" ،وركز على "محاربة الفقر" ،ولفت الى ان "لبنان
يتجه الى ان تكون درجة الفقر  01بالمئة وان  01بالمئة ترزح تحت الفقر المدقع" ،وتحدث عن "مشروع دعم العائالت االكثر
فقرا" وقال" :ان هناك اعادة نظر بموازنة وزارتي الشؤون االجتماعية والصحة المعنيتين بحياة االنسان وصحته وسعادته"،
متمنيا ان "يقف النواب الى جانبي في هذه المعركة" ،واكد ان "الوزارة تقوم بمراجعة تقضي بانقاص موازنة عدد من
الجمعيات بعد ان تكون الوزارة قد انكبت على دراسة ملفاتها وذلك بطلب من الرئيس الحريري" ،واكد ان "هناك جمعيات خط
احمر ال يمكن المس بموازنتها مع وعدي والتزامي بان الجمعيات التي ال تستأهل سيتوقف الدفع لها".
كما تطرق الى "مشروع دعم العائالت االكثر فقرا في لبنان" ،مشيرا الى انه "يتلقى العديد من االتصاالت حول البطاقة"،
مؤكدا ان "الوزارة سوف تعمل على تطوير هذه البطاقة لتشمل اكبر عدد من المستفيدين".
واختتم االجتماع بنقاش عام شارك فيه الحضور .
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فلسطين االن المسلوخي :معركتنا القانونية ضد االحتالل في كل المحافل الدولية
ميدان األخبار
 01آذار /مارس 2102
الدوحة  /سوا  /أعلن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عن إدراج االحتالل "اإلسرائيلي" ضمن القائمة السوداء للدول
والكيانات التي تنتهك حقوق اإلنسان مع الناشطين في المجال اإلنساني ،وطالبت األمم المتحدة المجتمع الدولي بضرورة محاسبة
االحتالل على انتهاكاته ضد الفلسطينيين.
وقال المحامي معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ":تابعنا باهتمام بالغ قرار مجلس
حقوق االنسان بإدراج االحتالل االسرائيلي ضمن قائمة سوداء تضم  22دولة وكيانا متهمين باتخاذ إجراءات انتقامية ضد
ناشطي حقوق اإلنسان المتعاونين مع منظمة األمم المتحدة".
وأكد المسلوخي أن القرار يمثل "أقل إدانة ممكنة للجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني طوال 81
سنة منذ نكبة  0215وحتى اليوم والتي تصنف حسب القانوني الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية
والتمييز العنصري".
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن قرار مجلس حقوق اإلنسان يأتي تأكيداً على صحوة الضمير اإلنساني العالمي بعد فضيحة
سحب التقرير الذي أصدرته االسكوا في  00أذار الماضي ،والذي أثبت صفة " االبرتهايد" على االحتالل اإلسرائيلي والتمييز
العنصري الذي يمارسه بحق الفلسطينيين والذي استقالت على أثره األمينة التنفيذية لمنظمة االسكوا د .ريما خلف بعد
الضغوطات التي تعرضت لها من األمين العام لألمم المتحدة لسحب التقرير.
وأضاف المسلوخي " :نرحب في اللجنة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بهذا القرار ونشيد به ونثمنه جداً ألنه
يعري االحتالل االسرائيلي ويكشف حقيقته االستعمارية العنصرية وهذا القرار ليس األول من نوعه الذي يصدره مجلس حقوق
االنسان".
واعتبر المسلوخي قرارات مجلس حقوق االنسان غير ملزمة قانونا للدول إال أنها تحمل قوة معنوية وأخالقية تمهد وتحث من
خالل تقريرها المقدم للجمعية العامة وتضع الدول األعضاء فيها أمام مسؤولياتهم في وقف االنتهاكات االسرائيلية ومحاسبة
"إسرائيل" على تجاوزاتها.
وتابع ":قد ال يكون هذا األمر متاحا حاليا في ظل اختالل موازين القوى الدولية لصالح االحتالل اإلسرائيلي ولكنه استمرار
للجهود المبذولة في صراعنا مع االحتالل لتوثيق جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا الملف
سيبقى مفتوحا ً ويجب أن تستمر معركتنا القانونية ضد إجرام االحتالل في جميع المحافل الدولية والساحات القضائية والمحاكم
الدولية حتى يأتي اليوم الذي يدفع فيه االحتالل ثمن جرائمه ،وهذا هو جوهر عملنا واستراتيجيتنا في اللجنة القانونية في المؤتمر
الشعبي لفلسطينيي الخارج".
نشكركم متابعين وزوار بوابة ميدان األخبار على الثقة والتواجد ،كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر اإلخبارية
الموثوقة ،وقد تم نقل ( فلسطين االن المسلوخي :معركتنا القانونية ضد االحتالل في كل المحافل الدولية ) ,والمصدر هو
المسئول عن ما ورد بالخبر.
المصدر  :وكالة سوا
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