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ندوة إقليمية حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية
اإلسكوا( :المصري اليوم)http://www.almasryalyoum.com/news/details/1215672 :
بيروت :يُعقد بمقر «األسكوا» -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -في العاصمة اللبنانية بيروت ندوة
إقليمية حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي
للتنمية .

اإلسكوا( :العرب اليوم):
برلمانيون عرب يناقشون خطة التنمية المستدامة لعام 2030

تعقد غدًا األربعاء بمقر "األسكوا" ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،بالعاصمة اللبنانية بيروت ،ندوة
إقليمية حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي
للتنمية.
وتهدف الندوة إلى رفع وعي البرلمانيين في المنطقة العربية بأهمية توظيف األدوار التي يضطلعون بها في تنفيذ خطة التنمية
ً
فضال عن الطرق المتعددة التي تم ّكن هذه األدوار من خدمة عملية التنفيذ والمتابعة واالستعراض على الصعيدين
2030
الوطني واإلقليمي.
كما تهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بالعناصر المختلفة لخطة التنمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والتقارير الوطنية
الطوعية والمؤشرات وآليات التنفيذ والمنتديات اإلقليمية والعالمية المعنية كالمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي
رفيع المستوى باإلضافة إلى تعريف المشاركين بتقاطع مهام البرلمانيين مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

اإلسكوا( :عيون الخليج):
اخبار عمان اليوم مجلس الشورى يشارك في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين ببيروت

شارك مجلس الشورى في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م في المنطقة العربية والمنعقدة
في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من  9-8نوفمبر الحالي بتنظيم من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -األسكوا.
ودعت خطة التنمية المستدامة لعام  2030إلى اتباع نهج متكامل للتصدي للتحديات اإلنمائية واالعتماد على المشاركة القوية
لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة ،بما في ذلك البرلمانيون ،لمتابعة التقدم التنموي المنفذ على المستوى الوطني ،وتكييفه،
ورصده ،ومتابعته.
كما تهدف هذه الندوة إلى رفع وعي البرلمانيّين وتعريف المشاركين بالعناصر المختلفة لخطة التنمية في المنطقة العربية
وأهدافها ،إضافة إلى التعريف بأهمية توظيف األدوار التي يضطلع بها أعضاء المجلس البرلماني في تنفيذ خطة التنمية ،2030
فضالً عن الطرق المختلفة التي يمكن لهذه األدوار أن تخدم عملية التنفيذ والمتابعة واالستعراض على الصعيد الوطني.
هذا وقد مثّل المجلس سعادة سالم بن محمد زعبنوت وسعادة يوسف بن أحمد البلوشي عضوا المجلس وهالل بن احمد الحبسي
من األمانة العامة.
الجدير بالذكر أن الندوة سوف تر ّكز على إدماج خطة التنمية  2030في وظائف أعضاء البرلمانات بما فيها التمثيل ،وسن
القوانين والرقابة.whatsapp.png
شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار عمان اليوم مجلس الشورى يشارك في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين ببيروت في عيون الخليج
ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري جريده عمان وال يعبر اطالقا عن وجهة نظر عيون الخليج
وانما تم نقله بالكامل كما هو ،ويمكنك قراءة الخبر من المصدر االساسي له من الرابط التالي جريده عمان مع اطيب التحيات.

اإلسكوا( :العرب اليوم):
الشورى" يشارك في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين بلبنان

شارك مجلس الشورى في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية ،والمنعقدة في
العاصمة اللبنانية بيروت ،خالل الفترة من  9-8نوفمبر الجاري ،وبتنظيم من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
"األسكوا".
ومثّل المجلس سعادة سالم بن محمد زعبنوت عضو المجلس ،وسعادة يوسف بن أحمد البلوشي عضو المجلس /وهالل بن أحمد
الحبسي من األمانة العامة للمجلس .ودعت خطة التنمية المستدامة لعام  2030إلى اتباع نهج متكامل للتصدي للتحديات اإلنمائية
واالعتماد على المشاركة القوية لمجموعة موسعة من الجهات الفاعلة ،بما في ذلك البرلمانيّون ،لمتابعة التقدم التنموي المنفذ
على المستوى الوطني ،وتكييفه ،ورصده ،ومتابعته .وتهدف الندوة إلى رفع وعي البرلمانيّين وتعريف المشاركين بالعناصر
المختلفة لخطة التنمية في المنطقة العربية وأهدافها ،إضافة إلى التعريف بأهمية توظيف األدوار التي يضطلع بها أعضاء
المجلس البرلماني في تنفيذ خطة التنمية  ،2030فضالً عن الطرق المختلفة التي يمكن لهذه األدوار أن تخدم عملية التنفيذ
والمتابعة واالستعراض على الصعيد الوطني.
تم نقل هذا الخبر  ,والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر  ,اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء
مراسلتنا مصدر الخبر االصلي :جريدة الرؤية العمانية

شؤون مختلفة
اإلسكوا( :األيام) :المجلس األعلى للمرأة يشارك في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا
شاركت األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا والتي عقدت في بيت األمم
المتحدة في بيروت.
واستعرضت السيدة رانيا أحمد الجرف مديرة إدارة تكافؤ الفرص التي مثلت األمانة العامة للمجلس في هذه المشاركة النموذج
الوطني إلدماج إحتياجات المرأة في التنمية كسياسة عامة وطنية متفردة في المنطقة العربية تم إعدادها وتنفيذها من قبل خبراء
وطنيين في المجال بإشراف األمانة العامة للمجلس للمرة لللضمان تحقيق تكافؤ الفرص من خالل قياس مؤشرات التوازن بين
الجنسين وموائمة الخطط واالستراتيجيات الوطنية التنموية مع متطلبات العصر ،ومواكبة النهج العالمي المطروح في أهدافة
التنمية المستدامة  2030مع التركيز على إدماج احتياجات المرأة ضمن المؤسسات العامة ،وتقدير التكلفة االقتصادية للعنف
ضد المرأة بهدف اعتماد السياسات المؤسساتية الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وجرى خالل الدورة عرض مجموعة من أوراق العمل تحت عناوين مختلفة من بينها التقدم المحرز في مجال نهوض بالمرأة
في المنطقة العربية ،وأنشطة نهوض بالمرأة في برنامج عمل االسكوا ،وإعالن مسقط بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين،
وتوصيات لجنة المرأة ،ومدى توافر البيانات في البلدان العربية ،وإدماج منظور المساواة بين الجنسين ضمن المؤسسات العامة.
كما استعرضت أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في اإلسكوا تنفيذ أنشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل اإلسكوا عمالً
بالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة ،وأنشطة التعاون الفني والخدمات االستشارية ،وأنشطة اللجنة الفرعية
المعنية بقضايا إدماج احتياجات المرأة وأهداف التنمية المستدامة ،إضافةً إلى عرض برنامج العمل المقترح لفترة السنتين
 2019-2018في مجال النهوض بالمرأة.
الجدير بالذكر ،أن هذه المشاركة تأتي في إطار اختصاص المجلس األعلى للمرأة بتمثيل المرأة البحرينية في المحافل
والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة» ،وضمن سياق عمل
المجلس على تأكيد حضور المرأة البحرينية وتفاعلها مع قضايا المرأة على أعلى المستويات.

اإلسكوا( :صحيفة الرأي):
اإلحصاءات تطلق العمل ببرنامج االسكوا لألرقام

اإلسكوا( :الغد):
"اإلحصاءات" تطلق العمل ببرنامج اإلسكوا لألرقام القياسية
عمان-الغد -أطلق قسم التجارة الخارجية في دائرة اإلحصاءات العامة بحضور مديرة مشروع تعزيز القدرات االحصائية في
منظمة االسكوا فتحية عبد الفاضل صباح أمس بمقر الدائرة الكائن في عمان فعاليات ورشة تدريبية بعنوان إطالق التطبيق
اإللكتروني إلنتاج األرقام القياسية قصيرة المدى للتجارة الخارجية.
وتم تصميم التطبيق من قبل الخبير الدولي في مجال الـ " "ITعبدهللا الكفاوين والخبير االقليمي في انتاج االرقام القياسية للتجارة
الخارجية الياس عصمي ،وبمشاركة البنك المركزي األردني ويمثله أحمد الدجاني  ،ووفود عربية تمثل المراكز االحصائية
ومنها "عُمان ومصر وقطر" وبالتنسيق مع منظمة االسكوا.
وجاء ذلك ضمن إطار تنفيذ مشروع االسكوا لتعزيز القدرات االحصائية للدول االعضاء في مجال انتاج المؤشرات االقتصادية
قصيرة األجل من اجل تحقيق تنمية مستدامة.
وخالل افتتاح الورشة؛ أكد مدير عام دائرة االحصاءات العامة د .قاسم سعيد الزعبي أهمية األرقام القياسية المتعلقة بأرقام
التجارة الخارجية .وأشار إلى أن هذه الورشات التدريبية تساهم في رفع قدرات ذوي االختصاص من االحصائيين محليا
وعربيا ،منوها لدور منظمة االسكوا في دعم التنسيق إلطالق هذا البرنامج التطبيقي الذي يسمح للمختصين من قسم التجارة
الخارجية في دائرة االحصاءات العامة بالحصول على بيانات أكثر دقة واسرع انجازا .من جانبه ؛ أشار رئيس قسم التجارة
الخارجية في الدائرة أحمد المصري إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في انتاج وتحليل مؤشرات التجارة
الخارجية حسب المنهجيات الدولية المعتمدة

اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
بوزار للثقافة في طرابلس استضافت المستشار االقليمي لالسكوا
وطنية  -إستضافت جمعية بوزار للثقافة والتنمية في مركزها بطرابلس ،المستشار اإلقليمي في اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية
لغرب آسيا اإلسكوا أديب نعمة ،في ندوة بعنوان "نحو المواطنة والدولة المدنية" ،في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي الدكتور كمال معوض ،نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي ،رئيس فرع حزب  En Marcheفي الشمال
الدكتور داني عثمان ،رئيس دائرة الشؤون االجتماعية ماجد عيد وهيئات ثقافية وإجتماعية.
في مستهل اللقاء ،تحدث رئيس الجمعية الدكتور طالل خوجة ،منوها ب "موضوع الندوة ومعرفا بالمحاضر وبأبحاثه ودراساته
في مواضيع التنمية المستدامة خصوصا في مناطق طرابلس والشمال  ،من خالل عمله في االمم المتحدة ".
بدوره ،أشار نعمة في مستهل مداخلته إلى طبيعة الدراسة التي أعدها في العام  1998لقياس الفقر في لبنان دون الرجوع إلى
مؤشرات الدخل ،حيث أثبتت هذه الدراسة و للمرة األولى" ،أن الفقر متواجد في طرابلس والشمال اكثر من اي منطقة أخرى،
وبالتحديد في طرابلس وعكار والضنية".
وقال" :حين تم إطالع السياسيين والقيادات المعنية بهذا الموضوع في حينه أبدوا إستغرابهم وأسفهم وأعربوا عن دهشتهم ،غير
أنهم أشاروا إلى عدم مسؤوليتهم في هذا الموضوع ،وان القضية هي من مسؤولية البلديات والسلطات المحلية".
ثم تناول طبيعة النظام السياسي السائد  ،والتحوالت منذ اإلستقالل وصوال إلى الحرب األهلية عام  1975واألزمات التي مرت
على لبنان وصوال إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان العام  ،2006متوقفا عند األوضاع الراهنة وما يشهده النظام
السياسي من محاصصة وغنائم وأن األحزاب اليوم أصبحت تدفع إلى الخلف بدل الدفع إلى األمام ،مؤكدا أنها "فقدت القدرة
على التغيير".
ورأى أن "طائفية  1943ليست كطائفية  ، 2017مستشهدا بقول أحمد بيضون ،أن "الطائفية ظاهرة تاريخية أولها ليس
كآخرها" .ثم وصف زعماء حكم ما بين  1948و ،1975بأن زعامتهم كانت عائلية محلية وليست طائفية صرف .بعدها تناول
أحداث  1975وما تالها وأنها كانت السبب بإدخال العوامل الميليشيوية في ظل الوصي السوري ".
وتوقف عند انتفاضات الربيع العربي ،محددا أهدافها بالكرامة والحرية  ،وشدد على الدعوة إلى "استعادة قرار الدولة من
الخارج" ،ورأى أن "الدويلة المسلحة تضرب السيادة ،وتشكل خطرا على الكيان اللبناني" ،وأشار إلى "وجود أمل في التغيير
من خالل توسيع قاعدة الكتلة المستقلة في كل لبنان والتي تتمسك بسيادة مؤسسات الدولة المدنية".
وأعقب ذلك نقاش وكوكتيل.

اإلسكوا :الدستور:
«االسكوا» :تقدم الدول العربية فى تطبيق الحكومة المفتوحة «متفاوت»

قالت الدكتورة نيبال إدلبي ،رئيس قسم االبتكار باللجنة االقتصادية واالجتماعية بغرب آسيا "االسكوا" ،إن العديد من البلدان
العربية بدأت فى تطبيق نظام الحكومة المفتوحة بما يتيحه من تفاعل مباشر بين المواطن وحكومته ولكن بدرجات متفاوته لما
يتمتع به النظام من مرونة تسمح بتطبيقها فى مؤسسة بعينها من مؤسسات الدولة ومن ثم تطبيقه فى مؤسسات أخرى الحقا.
وأضافت إدلبي ،خالل الجلسة األولى من فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل حول تعزيز آليات االبتكار بالقطاع العام فى
الدول العربية ،أن هناك حاجة ماسة إلصدار وثيقة سياسات معلنه تحدد اإلطار الوطني العام للحكومة المفتوحة فى المرحلة
التمهيدية لتطبيق النظام المستحدث من خالل التوعية وبناء القدرات ،وتهيئة المجال تكنولوجيًا ،وتحديث الهياكل التنظيمية
بإنشاء وحدات فى الحكومة للتفاعل المباشر مع المواطن.

اإلسكوا :الدستور:
«اإلسكوا» :المواطن العربى ال يعى ثقافة الحكومة المفتوحة
أكدت الدكتورة نيبال إدلبى ،رئيس قسم االبتكار باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" ،أن نقص الوعى لدى
المواطن العربى أحد التحديات الرئيسية أمام تطبيق نظام الحكومة المفتوحة فى البلدان العربية ،مضيفة أن المواطن فى كثير من
.األحيان يطلب من الحكومة ما ال تستطيع أن تقدمه
وشددت إدلبى ،خالل كلمتها بالجلسة األولى من فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل حول تعزيز آليات االبتكار بالقطاع العام
فى الدول العربية ،على ضرورة العمل على تهيئة ثقافة المواطن ،لتطبيق الحكومة المفتوحة بشكل يتيح للمواطن التواصل
ضا بإتاحة بيانات صحيحة ودقيقة ولحظية
.مباشرة مع حكومته ويلزم األخيرة أي ً
وأشارت إلى أن كال من مصر وتونس من أكثر البلدان العربية إحرا ًزا لتقدم ملحوظ فى تطبيق الحكومة المفتوحة ،ال سيما لما
يتمتع به من إلزام دستورى فى كال البلدين بخالف المحاوالت االستثنائية من جانب بعض الحكومات العربية األخرى كلبنان
واليمن واإلمارات.

اإلسكوا( :البيان):
«دبي الطبية» تنال شهادة «إسكوا» العالمية
نالت سلطة مدينة دبي الطبية ،مؤخراً ،جائزة االعتماد الدولي للعيادات الخارجية للمرة الثالثة من قبل الجمعية الدولية للجودة في
مجال الرعاية الصحية «إسكوا»  ،وذلك خالل المؤتمر السنوي الرابع والثالثين للجمعية في لندن.
وخالل المؤتمر الذي عقد على مدار أربعة أيام ،تسلم الدكتور رمضان البلوشي ،الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة
دبي الطبية شهادة االعتماد الثالثة الخاصة بمعايير العيادات الخارجية من قبل ويندي نيكلين رئيس منظمة إسكوا ،والدكتور
ستيفن كالرك ،رئيس مجلس برنامج االعتماد الدولي في منظمة إسكوا.
وقال الدكتور رمضان البلوشي ،الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية« :لقد حققت سلطة مدينة دبي الطبية
نتائج ملموسة في تطبيق المعايير الخاصة بالجمعية الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية ،منذ حصولها على اعتماد معايير
العيادات الخارجية األول في الشرق األوسط عام  .2009وجاء تكريم السلطة هذا العام باالعتماد للمرة الثالثةـ ،احتفا ًء بالدور
الذي يقوم به القطاع التنظيمي في مجال الحوكمة والرقابة والتحسين المستمر في جودة الخدمات المقدمة وعلى رأسها سالمة
المرضى في المنطقة الحرة».
هذا وفاز القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية على االعتماد األول سنة  ،2009وبدأ فعليا ً باعتماد المرافق الطبية بداية
 ،2010حيث اعتمد القطاع التنظيمي  29منشأة طبية بنفس العام ،ومن ثم حصل على االعتماد بنسخته الثانية عام ،2013
ليعتمد  45منشأة طبية ،و في  2016اعتمد القطاع  57منشأة طبية.

اإلسكوا( :النشرة):
اعتصام لتحالف القوى الفلسطينية بالذكرى المئوية لوعد بلفور أمام االسكوا
نظم تحالف القوى الفلسطينية في الذكرى المئوية لوعد بلفور اعتصاما ً رمزيا ً أمام مقر االسكوا في بيروت ،شارك به المئات
من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان ،رفعت خالله األعالم الفلسطينية والشعارات المناهضة لوعد بلفور.
وأكد األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد في كلمة تحالف القوى الفلسطينية "تمسك الفلسطينيين
بالحقوق الوطنية والتاريخية حتى تحرير فلسطين" ،مشيراً إلى أن "ظروف القضية الفلسطينية صعبة للغاية ،إال أن الشعب ما
زال يقدم التضحيات ،ويشعل الثورات في مواجهة المشروع االمبريالي واالستعماري الذي يستهدف أمتنا".
وأكد أنه "هنالك مشاريع جديدة ترسم للمنطقة إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ،ودفع المنطقة إلى صراعات مذهبية" ،مؤكداً
أن "األمة تعي هذه المخاطر وأن رسالتنا ستبقى وفية لكل قطرة دم سالت فلسطينية كانت أو عربية".
من جهته ،أكد عضو المكتب السياسي لـ"حزب هللا" حسن حب هللا ،أن "مشروع بلفور يهدف في طياته إلى السيطرة على
طاقات وموارد األمة" ،مضيفا ً أن "الخطر اليوم هو بتحالف بعض الحكومات العربية مع من خطط ونفذ ويدعم تطبيق وعد
بلفور على أرض الواقع".
وشدد حب هللا على أن "الزمن تغير واختلف ،فاليوم هناك قوى نشأت ،تضع نصب أعينها هدف تحرير فلسطين ،عبر مقاومة
عملية ضد وعد بلفور وكل مشاريع الهيمنة".

اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
فرعون ممثال الحريري في افتتاح مؤتمر أفد :للعمل معا من أجل ضمان بيئة معافاة لألجيال المقبلة
وطنية  -أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) تقريره عن "البيئة العربية في عشر سنين" ،في مؤتمره السنوي العاشر الذي
افتتح اليوم في فندق "بريستول" ،برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ،الذي مثله وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال
فرعون ،في حضور الرئيس فؤاد السنيورة ،وزير الدفاع يعقوب الصراف ،وزراء عرب ،نواب وديبلوماسيين ،رؤساء
منظمات إقليمية ودولية وجامعات ،وفود من صناديق التنمية العربية ،رجال اعمال ورؤساء شركات وباحثين والهيئات
األعضاء في "أفد".
يشار إلى أن الدورة العاشرة للمؤتمر مهداة لذكرى مارون سمعان ،أحد األعضاء المؤسسين للمنتدى ،الذي غاب هذه السنة عن
 62عاما ،بعد حياة حافلة باإلنجازات المهنية والخدمة االجتماعية.
بدران
افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس أمناء "أفد" الدكتور عدنان بدران ،قال فيها" :كافح المنتدى على مدى عشر سنين من أجل
بيئة مستدامة ينمو خاللها االقتصاد األخضر لتأمين حياة أفضل لمجتمعاتنا العربية من دون استنزاف الطبيعة .ان االقتصاد
األخضر يعطي وزنا متساويا لالقتصاد والعدالة االجتماعية والحد من الفقر والبطالة ،ويحقق األمن المائي والغذائي والطاقوي،
وعلينا وضع معايير بيئية مستدامة موحدة للوطن العربي ،لالنتقال من مجتمعات ريعية إلى مجتمعات إنتاجية".
صعب
بدوره ،قدم أمين عام "أفد" نجيب صعب تقرير أعمال سنة  ،2017مفندا مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية
الضرورية لتنمية العالم العربي ،استنادا إلى العلم والتوعية .وقال" :إن العام  2017حفل بالفرص مثلما حفل بالصعوبات
والتحديات ،فليس باليسير إيصال صوت البيئة وإثارة االهتمام بها في منطقة تعاني نصف بلدانها حروبا ونزاعات ،وتواجه
تحوالت اقتصادية غير مسبوقة .لكن بعد كل الحروب والنزاعات ،ال بد للحياة أن تستمر من خالل إدارة متوازنة للموارد".
أضاف" :إن توصيات تقارير أفد عن وضع البيئة العربية اعتمدت هذه السنة في أكثر من عشر استراتيجيات وبرامج وطنية،
خاصة في ما يتعلق بتعديل أنظمة دعم األسعار ،وتسعير األصول الطبيعية ،وتحسين كفاءة المياه والطاقة ،وإدخال مصادر
الطاقة المتجددة ،واالقتصاد األخضر .كما استخدمت تقارير أفد في أكثر من  500دراسة وبحث .وتابع المنتدى ربط أعضائه
من قطاع األعمال بشبكات عالمية ،واستمر في توفير المراجع الرئيسية للمعلومات البيئية بالعربية ،خاصة عبر مواقعه على
اإلنترنت .وعرضت األفالم الوثائقية البيئية الـ 16التي أنتجها  420مرة على شبكات وطنية وإقليمية .وقدم مكتبات بيئية لنحو
 300مؤسسة تربوية ،كما وضعت تقاريره في مكتبات أكبر  100جامعة في العالم ،وتم اعتماد برنامجه للتربية البيئية في
مدارس إضافية من الجزائر إلى األردن".
الخياط
وتحدث وزير البيئة األردني الدكتور ياسين الخياط عن تجربة بالده في التحول إلى االقتصاد األخضر واعتماد مصادر الطاقة
المتجددة ،عبر "سياسات وأنظمة استقطبت ثقة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ،مما أدى إلى تطور كبير في
المشاريع ،بحيث تم تصنيف األردن في المركز األول عالميا في زيادة استثمارات الطاقة المتجددة خالل سنة" .وأشار إلى أن
"السياسات الضريبية المالئمة لتشجيع السيارات الكهربائية والهجينة أدت إلى بلوغها نحو نصف عدد السيارات المستوردة سنة
 ،2017ما ساهم في تحسين نوعية الهواء".
كلمة الحريري
وألقى فرعون كلمة الرئيس الحريري وقال فيها" :يسعدني أن أرحب بكم في بيروت ،حيث نلتقي إلطالق التقرير السنوي
العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) .وأعترف أنني ،منذ دعيت إلى المشاركة في هذه المنظمة اإلقليمية عام 2006
كعضو مؤسس ،أتفاجأ كل سنة بإصرارها على االستمرار في رفع راية البيئة في منطقة مضطربة ،قد ال تكون البيئة في طليعة
اهتماماتها .لكنني أقر أن المنتدى نجح في وضع البيئة بقوة على جدول أعمال الحكومات ،حتى تكاد ال تخلو أية خطة حكومية
للتنمية المستدامة في المنطقة خالل السنوات األخيرة من بصمات تقارير المنتدى وتوصياته .فقد وضع المنتدى في دائرة

االهتمام الجدي مفاهيم االقتصاد األخضر ،والمسؤولية البيئية لقطاع األعمال ،وإدخال الموارد الطبيعية في الموازنات الوطنية،
واإلدارة المتكاملة للمياه والطاقة والغذاء في إطار التصدي آلثار تغير المناخ .وأطلق برنامجا عمليا في التربية البيئية ،ساهم في
تطوير المناهج وبناء برامج عملية في المدارس .وأطلق "منتدى قادة المستقبل البيئيين" ،الذي يشارك خمسون طالبا جامعيا
عربيا منه في هذا المؤتمر".
أضاف" :أهمية هذا المنتدى أنه المكان الوحيد في منطقتنا حيث يلتقي الجميع ،الوزير ورئيس الشركة واألستاذ الجامعي
والباحث والطالب والناشط البيئي ،تحت سقف واحد لمناقشة قضايا البيئة والتنمية وآفاق المستقبل .وهذه التشاركية في التفكير
والتخطيط والعمل هي جوهر التنمية المستدامة .في حين يعتقد البعض أن الحديث عن البيئة قد ال يتناسب مع التحديات
االقتصادية واألمنية التي تواجه منطقتنا ،يأتي التقرير الذي يطلقه "أفد" اليوم ،عن وضع البيئة العربية في عشر سنين ،ليذكرنا
أن رعاية البيئة واإلدارة المتوازنة للموارد الطبيعية واجب ال خيار .فبعد كل الحروب والنزاعات ،لن نستطيع الهرب من واجب
توفير مياه نقية نشربها وتراب خصب ينتج غذاءنا وهواء نظيف نتنفسه .صحيح أن بلداننا تواجه تحديات ضغط النازحين على
البنى التحتية وإعادة البناء وتوفير األمن والسالم .لكن من الضروري إدخال إدارة البيئة في هذه جميعا ،إذ ال نملك رفاهية
االنتظار".
وتابع" :اإلدارة البيئية ليست ملحقا يضاف إلى البرامج اإلنمائية ،بل هي جزء عضوي منها .والتنمية الصحيحة ليست ضد
البيئة .فاألساس تأمين نوعية حياة جيدة لجميع الناس ،تحمل مقومات االستمرار في توازن مع محدوديات الطبيعة .والخدمات
األساسية ،من مياه نظيفة وشبكات صرف وكهرباء ومواصالت حديثة ،إضافة إلى خلق فرص للنمو االقتصادي ،كلها تساعد
في تحسين الوضع البيئي .إذ ان االستقرار االقتصادي شرط أساسي لالستقرار البيئي .فالمجتمع الذي يتمتع باالكتفاء والواثق
بنفسه هو وحده المؤهل لحمل لواء رعاية البيئة والتخطيط للمستقبل".
وأردف" :ان التدابير التنفيذية للسياسة البيئية يجب أال تقتصر على العقوبات وردع المخالفين .فمن الضروري أن تكون الحوافز
جزءا أساسيا في أية سياسة عصرية ،بحيث يتم تشجيع األفراد والمؤسسات على اعتماد إجراءات تحمي البيئة ،بإعطائهم الدعم
المادي واإلعفاءات الضريبية ،إلى جانب فرض ضرائب وغرامات على الملوثين .علينا جميعا ،مواطنين وقادة سياسة وفكر
وصناعة وتجارة ،العمل معا من أجل ضمان بيئة معافاة لألجيال المقبلة".
ولفت ا لى أن "تجارب العالم بينت أن حسن استخدام الموارد وحماية الطبيعة وتعميم الصناعات النظيفة التي تصدر عنها
ملوثات ونفايات أقل ،كلها تقود إلى نوعية حياة أفضل .وثبت أن الكفاءة البيئية ال تتعارض مع الجدوى االقتصادية .فحماية
البيئة ،وإن كانت مكلفة ،تؤدي إلى تخفيف الفاتورة الصحية واجتذاب السياح واستقطاب االستثمارات".
وقال" :لفتني في تقرير أفد عن وضع البيئة العربية في عشر سنين أنه ال يقتصر على تعداد المشاكل ،بل يستعرض التقدم في
مجاالت عدة ،وإن كان بطيئا ،لالنطالق منه إلى إنجازات أكبر وأسرع .فقد اعتمدت جامعة الدول العربية عشرات
االستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة ،لكن التنفيذ كان بطيئا ،بسبب ضعف التعاون اإلقليمي .أما على
مستوى الدول ،فقد تعززت المؤسسات البيئية بوجه عام ،مما أسفر عن بعض التحسينات في اإلدارة البيئية .فازدادت مساهمة
الدول العربية في المساعي واالتفاقات الدولية البيئية ،بما فيها اتفاقية باريس لتغير المناخ .وشهدت المنطقة تقدما في اعتماد
سياسات للطاقة المستدامة ،بما فيها أهداف وخطط عمل لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة .ومع أن مساهمة الطاقة
المتجددة ال تزال هامشية ،فقد أعلنت  12دولة عربية عن أهداف محددة إلدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة تتجاوز
 20في المئة .وباشر لبنان تنفيذ برنامج طموح في هذا المجال ".
أضاف" :شهد العقد الماضي انتقاال ملموسا للبلدان العربية نحو االقتصاد األخضر .فمن الصفر تقريبا في اعتماد انظمة اقتصاد
أخضر أو استراتيجية مستدامة ،أدرجت سبعة بلدان عناصر االقتصاد األخضر واالستدامة في خططها .وأعطى هذا إشارة قوية
للقطاع الخاص لزيادة االستثمارات .وكان المصرف المركزي في لبنان رائدا في إطالق برامج للتمويل األخضر في قطاعات
متنوعة".
وتابع" :ومع إشارته إلى تطور ملحوظ في مجال األبحاث العلمية البيئية ،يالحظ تقرير "أفد" أن نتائج المشاريع البحثية
والدراسات في البلدان العربية قليال ما تنعكس على السياسات ،ونادرا ما تساهم في إيجاد حلول للمشاكل البيئية .وهذا يستدعي

تطوير بنية تحتية تربط الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعة والمجتمع ،وعكس اتجاه هجرة األدمغة المتمثلة في نسبة
كبيرة من الطالب العرب الذين يدرسون في الخارج وال يعودون ،بتشجيع االستثمار في الباحثين الشباب ورأس المال الفكري".
وقال" :باإلضافة إلى رأي الخبراء ،أوصل إلينا تقرير أفد صرخة الناس ،حيث أظهر استطالع الرأي العام الذي أجراه في 22
بلدا عربيا أن الغالبية تعتقد أن وضع البيئة يتراجع ،وأن الحكومات ال تفعل ما فيه الكفاية لمعالجة التحديات البيئية .وهذه رسالة
واضحة تفرض علينا المزيد من العمل لرعاية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل".
أضاف" :على البلدان العربية تعزيز التعاون في ما بينها ،وإقامة المشاريع المشتركة ،خاصة في مجاالت المياه والطاقة وإنتاج
األغذية ،فضال عن األبحاث والتعليم وبناء القدرات .كما أدعو إلى حلول سريعة وعادلة للصراعات والنزاعات في المنطقة،
ألن االستقرار السياسي واألمن شرطان ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة ورعاية البيئة".
وختم" :أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا ،ال يكتفي بعرض المشاكل بل يقدم توصيات لحلول عملية .وأعدكم أن حكومتنا ستدرس
توصياتكم بعناية لالستفادة منها في الوصول إلى أداء بيئي أفضل".
الجلسة األولى :نتائج تقرير أفد
النتائج الرئيسية لتقرير "أفد" قدمها مجموعة من المؤلفين المشاركين في التقرير ،ضمت أستاذ البيئة في جامعة الخليج العربي
الدكتور إبراهيم عبد الجليل ،المدير العام السابق للمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة (إيكاردا) الدكتور محمود الصلح،
مدير برنامج إدارة المياه في جامعة الخليج في البحرين الدكتور وليد الزباري ،ورئيسة قسم الطاقة في اإلسكوا راضية سيداوي.
بدأت الجلسة بعرض نتائج استطالع الرأي العام ،الذي أجراه "أفد" في  22دولة ،والذي أظهر أن " 60في المئة من الجمهور
يعتقدون أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع ،بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى  95في المئة أن بلدها ال يقوم بما يكفي
للتصدي للتحديات البيئية .وعلى رغم عشرات االستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي صدرت عن
جامعة الدول العربية ،لم يحصل تقدم في العمل البيئي على المستوى اإلقليمي .لكن المؤسسات البيئية تعززت على المستوى
الوطني بوجه عام .وتفاقمت ندرة المياه في المنطقة بسبب النمو السكاني وسوء اإلدارة .وشكلت البلدان العربية خالل العقد
األخير أكبر منطقة عجز غذائي في العالم ،إذ تضاعفت الفجوة الغذائية اإلجمالية من  18إلى  34بليون دوالر".
ودعا المتحدثون إلى "تخفيف الهدر وتحسين الكفاءة واإلنتاجية والتعاون اإلقليمي .وفي حين ال تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة
 4في المئة من مزيج الطاقة ،إال أنه من المتوقع أن يتضاعف حجمها حتى سنة  .2020وشهد العقد الماضي تدهورا في نوعية
الهواء في معظم المدن العربية ،خاصة بسبب التوسع في توليد الطاقة بأساليب ملوثة وزيادة عدد السيارات".
وعرضوا تجارب ناجحة في التحول إلى وسائل نقل أنظف ،خاصة في األردن ودبي ،بسبب حوافز تشجيعية للسيارات
الكهربائية والهجينة أدت إلى مضاعفة أعدادها.
اآلثار البيئية للنزاعات
وقدم مدير البرامج في "إدارة ما بعد النزاعات" في برنامج األمم المتحدة للبيئة حسن بارتو عرضا خاصا عن اآلثار البيئية
للنزاعات ،مع التركيز على العراق .وشرح بارتو العائد للتو من الموصل ،المشاكل البيئية التي نشأت جراء الصراع المسلح في
مدينة الموصل وجوارها ،بناء على مهمة استطالع نفذها برنامج األمم المتحدة للبيئة بعد استعادة الحكومة العراقية للموصل.
وقد تبين ان "األثرين البيئيين المباشرين لألعمال العسكرية هما التلوث الناتج عن تدمير المنشآت الخطرة بما فيها المصانع
ومحطات الطاقة ومصانع األسلحة والمستشفيات ،والكمية الهائلة من الردميات التي نتجت عن المعارك".
وأشار بارتو إلى أن "سياسة األرض المحروقة ،التي استهدفت بشكل ممنهج البنى التحتية الحساسة ،خاصة المنشآت النفطية
والمناجم ،تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية وبيئية جدية" .وسيجتمع ببعض الجهات التي تولت إزالة األنقاض
ومعالجتها في بيروت عقب الحرب.
واختتمت الجلسة بمناقشة حول التحديات واآلفاق ،شارك فيها وزراء ورؤساء منظمات دولية وإقليمية.

الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية "سبل تمويل االقتصاد األخضر وإشراك القطاع الخاص" ،أدارها مستشار وزير البيئة المصري وأحد
مؤلفي التقرير حسين أباظه ،وشارك فيها منسق خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة في المتوسط جيتانو ليوني ،مدير
التخطيط االستراتيجي والخدمات االقتصادية في صندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد) فارس حسن ،رئيس عمليات التنمية
المستدامة في شركة أرامكس راجي حتر ورئيسة وحدة اإلستثمارات الخضراء في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس
منية إبراهيم.
واتفق المتحدثون على أن "العقد الماضي شهد انتقاال ملموسا للبلدان العربية نحو االقتصاد األخضر .فمن الصفر تقريبا في
اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة ،أدرجت سبعة بلدان عربية عناصر االقتصاد األخضر واالستدامة في
خططها .وأعطى هذا إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة االستثمارات أضعافا ،خصوصا في الطاقة المتجددة".
ونوه أباظه ب"السياسات المالية للمصارف المركزية في لبنان واألردن واإلمارات ،التي أدت إلى زيادة كبيرة في تمويل
مشاريع وبرامج االقتصاد األخضر .لكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات جديدة توازي أضعاف ما يتم صرفه
حاليا".
البحث العلمي البيئي
وتناولت الجلسة الثالثة "أهمية البحث العلمي من أجل بيئة أفضل" ،تحدث خاللها مدير عام شركة "شيمونيكس المصرية"
لالستشارات البيئية وأحد مؤلفي التقرير الدكتور أحمد جابر ،األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور
معين حمزه ،عضو المجلس األعلى للتربية في األردن الدكتورة ليلى حمدان أبو حسان ،ومدير الوحدة الوطنية لألبحاث
والخدمات البيئية في جامعة الكويت الدكتور حسين بهبهاني .أدار الجلسة مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان
شهاب الدين.
ووفق نتائج التقرير التي عرضها جابر ،فإن "أسرع المواضيع البحثية نموا في مجال العلوم البيئية في العالم العربي هي الصحة
والتلوث والمياه ،أما أبطأ المواضيع نموا فهي تغير المناخ والسياسات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة .لكن قليال ما
تنعكس نتائج المشاريع البحثية والمنشورات في البلدان العربية على السياسات ،ونادرا ما تساهم في إيجاد حلول للمشاكل
البيئية".
واتفق المتحاورون على "ضرورة تطوير بنية تحتية تربط المؤسسات البحثية والصناعة والمجتمع ،وعكس اتجاه هجرة األدمغة
المتمثلة في نسبة كبيرة من الطالب العرب الذين يدرسون في الخارج وال يعودون ،بتشجيع االستثمار في الباحثين الشباب
ورأس المال الفكري.

اإلسكوا( :الدستور):
أمين عام «االتصاالت» :برنامج الحكومة اإللكترونية يساهم بتحقيق التنمية المستدامة
نظمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «اإلسكوا»
امس ،ورشة عمل تدريبية لبناء القدرات في مجال إعداد االستراتيجيات الحكومية «االستراتيجية الوطنية للحكومة
».اإللكترونية
وقال امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ،في كلمة االفتتاح إن برنامج الحكومة االلكترونية يأتي ضمن المبادرات
والمشاريع التنموية التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة ،إذ ال يخفى على أحد الدور
الحيوي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كعامل محفز للتنمية المستدامة الذي ينطوي على إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم
.البشري وسد الفجوة الرقمية وتطوير مجتمعات المعرفة
واضاف ،ان الوزارة عملت من خالل برنامج الحكومة االلكترونية على تحسين اداء الحكومة التقليدي وتقديم خدمات حكومية
الكترونية ذات كفاءة ودقة ،إضافة الى تطوير البنية التحتية الالزمة لمشاركة وتقديم الخدمات الحكومية من خالل تنفيذ
.االستراتيجيات الوطنية للحكومة االلكترونية خالل األعوام السابقة
واشار الذنيبات ،الى ان الوزارة بدأت بالعمل على رقمنة االردن بالشراكة مع  13وزارة ومؤسسة حكومية من خالل اعادة
هندسة خدماتها وأتمتتها بالشراكة مع القطاع الخاص ،مبينا ان الحكومة ستقوم بتقديم  10خدمات الكترونية فقط مع بداية عام
 2018حيث سيتم توفيرها من خالل تطبيقات الهاتف النقال وبوابة الحكومة االلكترونية ومكاتب البريد ومحطات المعرفة في
.المناطق النائية ،اضافة الى االكشاك االلكترونية المنتشرة في العديد من المؤسسات الحكومية
وقال الذنيبات ان الوزارة تعمل بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة «االسكوا» ،بمشاركة القطاعين العام والخاص إلى اعداد
النسخة األولية من االستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية ،وافضل الممارسات في تشريعات حق استخدام الطريق ،وتعزيز
الحكومة المفتوحة باالعتماد على التكنولوجيا ،والتدريب في مجاالت اعداد السياسات واالستراتيجيات في تكنولوجيا المعلومات
.واالتصاالت ،والحكومة االلكترونية ،وعدد من البرامج االخرى
من جهته قال مدير قطاع التكنولوجيا من أجل التنمية في االسكوا الدكتور حيدر فريحات ،اننا نلمس كأمم متحدة ان هناك العديد
من الوسائل للتقدم التكنولوجي وان ما يحدث في المنطقة العربية من تقدم في هذا المجال يجب ان يتم االعتماد به وان يتم عكسه
على الخطط والسياسات واالستراتيجيات التنموية للدول العربية ،مشيرا الى ان الموجات التكنولوجية تأتي تباعا وعلى
الحكوميين ان يتعاملوا مع هذه الموجات بشكل علمي وموضوعي وان ال يتجاهلوها او ينتظروا قدومها .واشار الى ان التنمية
في مختلف مجاالتها بحاجة الى ادوات عصرية لتحديثها ،مبينا ان دراسات االمم المتحدة تشير الى ان الحلول التكنولوجية تحقق
.مكاسب متعددة ومنها مكاسب غير منظورة مثل محاربة الفساد
واضاف ان خطة التنمية المستدامة  2030التابعة لألمم المتحدة سوف تراعي المسيرة التنموية التكنولوجية لألعوام الـ 13
المقبلة وان على المعنيين في الدول ان يعملوا على تحقيق هذه االهداف ومؤشراتها .واكد فريحات ،ان علينا كحكومات ان
نتعامل مع التكنولوجيا من خالل خطط واستراتيجيات وسياسات ،خاصة وان التكنولوجيا متغيرة واستراتيجيتها بحاجة الى
.تحديث وتطوير لمواكبة التغير السريع الذي تشهده التكنولوجيا
وتهدف الورشة الى المشاركة في تطوير استراتيجية الحكومة االلكترونية ،والتدريب في مجال إعداد السياسات واالستراتيجيات
.في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و مجال الحكومة االلكترونية ،والتدريب في دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة
صا من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومدراء الدوائر من
وستناقش ورشة العمل التي يشارك فيها حوالي  70شخ ً
وزارة االتصاالت ،وتستمر يومين مواضيع تتناول أفضل الممارسات الدولية للحكومات اإللكترونية ،وبناء القدرات إلعداد
السياسات واالستراتيجيات ،ودور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اإلسكوا( :الغد):
«المصارف العربية» ينظم مؤتمره السنوي فى بيروت
ينظم اتحاد المصارف العربية ،بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،المؤتمر المصرفي العربي
السنوي لعام  ،2017تحت عنوان «توأمة اإلعمار والتنمية» فى بيروت ،ليشكل منصة لوضع المراحل التأسيسية إلعادة
اإلعمار والتنمية ،وتحديد الجهات التي تستطيع أن تم ّول هذه التوأمة.
وستركز محاور هذا المؤتمر على المواضيع الرئيسية التي يمكن أن تشكل فى محصلتها خارطة الطريق لكل المعنيين فى إعادة
صا المصارف العربية ،والصناديق العربية السيادية ،والهيئات والمؤسسات
اإلعمار والتنمية ،ولكل المستثمرين ،وخصو ً
اإلقليمية والدولية.
كما ستتركز فعاليات المؤتمر على إبراز أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية ،والتعاون فيما بينها
من أجل إعادة اعمار ما دمرته الحروب فى بعض بلدان المنطقة.

اإلسكوا:)Tayyar.org( :
مركز أي بي تي للطاقة  IPTECينظّم ،برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غطّاس الخوري ،المعرض
الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة  Fabrianoللرسم
"تحت عنوان "إعتمد المشي واستخدم الدرّاجة الهوائية لبيئة أنظف وحياة أكثر صحة
برعاية معالي وزير الثقافة الدكتورغطاس خوري ،نظّم مركز أي بي تي للطاقة IPTECبالتعاون مع مراكز Fabriano
الفنّيّة ،المعرض الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة الرسم للعام  2016-2015التي شارك فيها آالف التالميذ من مختلف
األعمار والمناطق في لبنان تحت عنوان "إعتمد المشي وإستخدم ال ّدراجة الهوائية لبيئة أنظف وحياة أكثر صحة" .ت ّم افتتاح
المعرض في  3تشرين الثاني في جامعة القديس يوسف بحضور معالي وزيرالثقافة الدكتورغطاس خوري ،رئيس مركز
IPTECالدكتور طوني عيسى ،ومدير  Fabrianoفي لبنان السيد جان كلود ن ّحاس باإلضافة إلى حشد كبير من الطالب
والمشاركين الرابحين في مسابقة الرسم وذويهم وعدد كبير من المدعوين.
تخلّل حفل االفتتاح عرض لمجموعة من أفضل الرسومات الرابحة التي استطاعت التعبير بشكل مميّز عن معضلة تلوّث الهواء
من جراء النقل الب ّري في لبنان ،باإلضافة إلى طرحها للحلول من خالل إبراز فوائد إعتماد المشي واستخدام الدراجة الهوائية
من أجل بيئة أنظف وحياة أكثر صحة .وفي هذا اإلطار ،تعاون أيضا ً مركز أي بي تي للطاقة ) (IPTECمع مؤسسة Beirut
by Bikeوق ّدما دراجات هوائية بهدف التشجيع على اعتمادها كوسيلة تنقّل صديقة للبيئة وذلك من خالل سحب أقيم في
المعرض.
ّ
إن هدف التعاون بين  IPTECو Fabrianoهو التركيز على فئة الشباب وتالمذة المدارس كونهم سائقي المستقبل لنشر الوعي
لديهم حول واقع تلوّث الهواء في لبنان وسلوكيّات القيادة اإلقتصادية الصديقة للبيئة وانتهاجها كثقافة في القيادة .وقد نجح مركز
أي بي تي للطاقة  IPTECحتى اآلن بإيصال هذه الرسالة البيئية إلى أكثر من مئة ألف مشترك من خالل مسابقة Fabriano
السنوية للرسم.
تندرج هذه الخطوة ضمن الحملة األشمل وهي الحملة الوطنية لخفض تلوّث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهالك الطاقة في
قطاع النّقل الب ّري التي أطلقها مركز أي بي تي للطاقة  IPTECفي العام  2012بدعم من وزارة البيئة ،اإلسكوا()ESCWA
وبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي (.)UNDP

اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
اختتام مؤتمر أفد عن البيئة العربية وتوصيات باالستثمار األخضر وتعزيز األمن الغذائي والتعاون العربي
وطنية  -اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي العاشر عن "البيئة العربية في  10سنين" ،الذي عقد أمس
واليوم في فندق بريستول في بيروت ،وشارك فيه نحو  400مندوب من  46بلدا يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص
والمنظمات اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني.
وأعلن األمين العام للمنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر ،ومنها "دمج اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر
شموال في عمليات صنع القرارات الحكومية ،ودعم مطالبة الجمهور ،التي أظهرها استطالع "أفد" للرأي العام العربي ،باتخاذ
إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام ،وذلك يتطلب خطوات فورية لترجمة
البيانات واالستراتيجيات إلى إجراءات فعلية".
وأوصى المؤتمر بمجموعة من التدابير "لمواجهة التحديات التي تنتظر البلدان العربية" .ودعا إلى "تطوير اإلطار المؤسساتي
الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة  ،2030وتعزيز التنسيق
بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية ،مع إعطاء األولوية
لالستثمار في التعليم واالبتكار والبحث والتطوير" .وأكد "ضرورة دمج اإلدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها
ووضع الموازنات وتقييمها ،وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين ،وخلق الحوافز والظروف التي تشجع استثمارات القطاع
الخاص في االقتصاد األخضر والمشاريع المستدامة".
وركز على "ضرورة تبني إطار تشاركي والمرکزي للحكوکمة في قطاع المياه ،وإعطاء أولوية لألمن الغذائي من خالل اعتماد
ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة واإلنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل".
ودعا إلى "متابعة االتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة ،وتحسين جودة الهواء من خالل نشر مصادر الطاقة
النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء ،واالستثمار في وسائل النقل العام وتسريع التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية" .وشدد
على أهمية "التزام التعاون اإلقليمي العربي ،بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية وإنتاج األغذية
والطاقة والبحوث ورأس المال البشري ،مع اعتماد الحكومات نهجا تعاونيا إلدارة المياه المشتركة ،ووضع تدابير إقليمية
للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية".
ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السالم واألمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم الستعادة
الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
الصراف :لتعميم عدوى "أفد" عربيا
في بداية اليوم الثاني لمؤتمر "أفد" ،تليت كلمة أرسلها وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف إلى المؤتمر ،وهو كان وزيرا
للبيئة عند تأسيس "أفد" عام  ،2006حين ألقى الكلمة االفتتاحية .ونوه الصراف بتقارير "أفد" الهادفة إلى تحسين نوعية حياة
العرب وضمان حقهم في بيئة أفضل .واعتبر أن "عدوى أفد اإليجابية يجب أن تتفشى في أنحاء المنطقة العربية لكي تحشد
الحكومات والشعوب معا بهدف العمل على بعث طائر الفينيق العربي من رماد الصدمات واإلخفاقات والكوارث والمآسي
البيئية ،بحيث ال تواجه األجيال القادمة ربيعا صامتا جديدا أو مواطنين صامتين".
االنصاري :تخضير السعودية
وكانت مداخلة للدكتور أحمد محمد األنصاري ،نائب رئيس الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في السعودية ،الذي عرض
خطة السعودية الجديدة للتنمية المستدامة والتطورات التي تشهدها المملكة من خالل "رؤية  "2030وبرنامج التحول الوطني
وتنويع االقتصاد ،بما في ذلك تحسين برامج الرقابة الذاتية وكفاءة الطاقة والتحكم بمصادر التلوث واعتماد برنامج طموح
للطاقة األنظف وكفاءة الطاقة ،مع تطوير البحوث العلمية وبناء المدن الذكية .وأشار إلى أن "السياسات السعودية استفادت كثيرا

من التوصيات تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ،وقد كانت للمنتدى مساهمة ملحوظة في اإلجراءات التي اعتمدتها
السعودية".
الحوكمة والسياسات البيئية
وتمت مناقشة الحوكمة والسياسات البيئية في جلسة أدارها الدكتور إبراهيم عبدالجليل ،األستاذ في جامعة الخليج العربي
والمؤلف المشارك لتقرير "أفد" .وشارك في الجلسة الدكتور نديم فرج هللا مدير برنامج البيئة في معهد عصام فارس للسياسة
العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت ،والدكتورة جيهان محمد السقا وكيلة العالقات الدولية والتعاون في
وزارة البيئة المصرية ،والدكتور علي الطخيس المدير العام لمكتب خبراء المياه للدراسات واالستشارات المائية والرئيس
السابق للجنة البيئة والمياه واألشغال في مجلس الشورى السعودي.
والحظ المتحدثون أن المؤسسات البيئية تعززت بوجه عام في البلدان العربية ،مما أسفر عن بعض التحسينات في اإلدارة
البيئية .وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة من خالل اإلصالحات األخيرة في أسعار الطاقة والمياه وإصالح سياسات
الدعم واعتماد سياسات للطاقة المستدامة.
ودعا تقرير "أفد" إلى "استبدال الدعم العشوائي الشامل ألسعار السلع والخدمات ،مثل الماء والمحروقات والكهرباء ،بدعم
موجه إلى الشرائح المحرومة في المجتمع .وينبغي أن تلبي سياسات التسعير الحاجات البشرية األساسية ،وأن تعزز كفاءة
الموارد ،وتسترد كلفة تقديم الخدمات من غير أن يؤثر ذلك على الفقراء".
مستقبل الغذاء والماء
وتناولت الجلسة التالية األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية .أدارها الدكتور عبدالكريم صادق ،كبير االقتصاديين في
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية الزراعية والمستشار العلمي لتقرير "أفد" .وشارك فيها الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري
األمين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،والدكتور موريس سعادة الممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة (فاو)،
وا لدكتور محمود الدويري وزير الزراعة السابق وأستاذ الزراعة في الجامعة األردنية ،والدكتور حمو العمراني كبير
اختصاصيي محور المياه واألمن الغذائي في جامعة الدول العربية.
اتفق المشاركون على أن ندرة المياه تتفاقم في المنطقة العربية ،حيث انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة خالل السنين العشر
الماضية من نحو  990مترا مكعبا سنويا إلى أقل من  800 - 500متر مكعب .وفي حين تعالج نسبة  60في المئة من مياه
الصرف الصحي ،يرمى أكثر من نصف المياه المعالجة في البحر وال يعاد استخدامها .ولكن تم إصالح سياسات دعم المياه في
العديد من البلدان ،وهي خطوة من المتوقع أن تعزز كفاءة استخدام المياه واسترداد التكاليف.
وأشار تقرير "أفد" إلى أن "المنطقة العربية تشكل أكبر منطقة عجز غذائي في العالم ،حيث سجلت الفجوة الغذائية العربية
اإلجمالية زيادة كبيرة من  18بليون دوالر عام  2005إلى  34بليون دوالر عام  ."2014ودعا إلى تخفيف الهدر وتحسين
اإلنتاجية وزيادة الموازنات المخصصة لألبحاث الزراعية ،مشددا على أهمية التعاون اإلقليمي.
الطاقة المتجددة وتغير المناخ
السياسات العربية المعتمدة حديثا بشأن تعزيز الطاقة المتجددة ومواجهة تغير المناخ كانت موضوع جلسة أدارها الدكتور
إبراهيم عبدالجليل ،وتحدثت فيها كريستين لينس األمينة التنفيذية للشبكة العالمية للطاقة المتجددة ،والدكتور فريد شعبان رئيس
جامعة العزم في طرابلس والمؤلف المشارك لتقرير "أفد" ،وراضية سيداوي رئيسة قسم الطاقة في "اإلسكوا".
وأشار المتحدثون إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ال تزال هامشية في حدود  3.5في المئة ،ولكن يتوقع أن
تتضاعف حتى سنة  .2020وقد أعلنت  12دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة تتجاوز  20في المئة ،بينها السعودية
والمغرب واإلمارات واألردن والجزائر ومصر وتونس.
وأكدوا تطور مشاركة البلدان العربية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ ،والتي بلغت ذروتها في اتفاق باريس الذي
وقعته جميع الدول العربية باستثناء سورية ،وصادقت عليه  14دولة.
المجتمع المدني والبيئة

"مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خالل  10سنوات" كانت موضوع جلسة أدارها الدكتور عماد عدلي ،منسق الشبكة
العربية للبيئة والتنمية .وشارك فيها رزان زعيتر من العربية لحماية الطبيعة في األردن ،وجنان بهزاد األمين العام لجمعية
حماية البيئة الكويتية ،وعبد الحي الرايس رئيس المنتدى المغربي للمبادرات البيئية ،وسوسن بو فخرالدين المديرة العامة لجمعية
الثروة الحرجية والتنمية في لبنان ،وهنادى السادات األمين العام للجمعية السورية لحماية الحياة البرية.
واجتمع  60طالبا من  14جامعة عربية أعضاء في "أفد" في جلسة نقاشية حول آفاق المستقبل عقدها "منتدى قادة المستقبل
البيئيين" الذي يرعاه "أفد".
وأدار األمين العام لـ"أفد" نجيب صعب نقاشا عاما مع ممثلي القطاعات المختلفة ،تاله إعالن توصيات المؤتمر التي ستعمم على
الحكومات والهيئات العربية والدولية.

اإلسكوا( :الوكالة الوطنية لإلعالم):
اختتام مؤتمر أفد عن البيئة العربية وتوصيات باالستثمار األخضر وتعزيز األمن الغذائي والتعاون العربي
وطنية  -اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي العاشر عن "البيئة العربية في  10سنين" ،الذي عقد أمس
واليوم في فندق بريستول في بيروت ،وشارك فيه نحو  400مندوب من  46بلدا يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص
والمنظمات اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني.
وأعلن األمين العام للمنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر ،ومنها "دمج اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر
شموال في عمليات صنع القرارات الحكومية ،ودعم مطالبة الجمهور ،التي أظهرها استطالع "أفد" للرأي العام العربي ،باتخاذ
إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام ،وذلك يتطلب خطوات فورية لترجمة
البيانات واالستراتيجيات إلى إجراءات فعلية".
وأوصى ا لمؤتمر بمجموعة من التدابير "لمواجهة التحديات التي تنتظر البلدان العربية" .ودعا إلى "تطوير اإلطار المؤسساتي
الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة  ،2030وتعزيز التنسيق
بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية ،مع إعطاء األولوية
لالستثمار في التعليم واالبتكار والبحث والتطوير" .وأكد "ضرورة دمج اإلدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها
ووضع الموازنات وتقييمها ،وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين ،وخلق الحوافز والظروف التي تشجع استثمارات القطاع
الخاص في االقتصاد األخضر والمشاريع المستدامة".
وركز على "ضرورة تبني إطار تشاركي والمرکزي للحكوکمة في قطاع المياه ،وإعطاء أولوية لألمن الغذائي من خالل اعتماد
ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة واإلنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل".
ودعا إلى "متابعة االتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة ،وتحسين جودة الهواء من خالل نشر مصادر الطاقة
النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء ،واالستثمار في وسائل النقل العام وتسريع التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية" .وشدد
على أهمية "التزام التعاون اإلقليمي العربي ،بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية وإنتاج األغذية
والطاقة والبحوث ورأس المال البشري ،مع اعتماد الحكومات نهجا تعاونيا إلدارة المياه المشتركة ،ووضع تدابير إقليمية
للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية".
ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السالم واألمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم الستعادة
الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.
الصراف :لتعميم عدوى "أفد" عربيا
في بداية اليوم الثاني لمؤتمر "أفد" ،تليت كلمة أرسلها وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف إلى المؤتمر ،وهو كان وزيرا
للبيئة عند تأسيس "أفد" عام  ،2006حين ألقى الكلمة االفتتاحية .ونوه الصراف بتقارير "أفد" الهادفة إلى تحسين نوعية حياة
العرب وضمان حقهم في بيئة أفضل .واعتبر أن "عدوى أفد اإليجابية يجب أن تتفشى في أنحاء المنطقة العربية لكي تحشد
الحكومات والشعوب معا بهدف العمل على بعث طائر الفينيق العربي من رماد الصدمات واإلخفاقات والكوارث والمآسي
البيئية ،بحيث ال تواجه األجيال القادمة ربيعا صامتا جديدا أو مواطنين صامتين".
االنصاري :تخضير السعودية
وكانت مداخلة للدكتور أحمد محمد األنصاري ،نائب رئيس الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في السعودية ،الذي عرض
خطة السعودية الجديدة للتنمية المستدامة والتطورات التي تشهدها المملكة من خالل "رؤية  "2030وبرنامج التحول الوطني
وتن ويع االقتصاد ،بما في ذلك تحسين برامج الرقابة الذاتية وكفاءة الطاقة والتحكم بمصادر التلوث واعتماد برنامج طموح

للطاقة األنظف وكفاءة الطاقة ،مع تطوير البحوث العلمية وبناء المدن الذكية .وأشار إلى أن "السياسات السعودية استفادت كثيرا
من التوصيات تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ،وقد كانت للمنتدى مساهمة ملحوظة في اإلجراءات التي اعتمدتها
السعودية".
الحوكمة والسياسات البيئية
وتمت مناقشة الحوكمة والسياسات البيئية في جلسة أدارها الدكتور إبراهيم عبدالجليل ،األستاذ في جامعة الخليج العربي
والمؤلف المشارك لتقرير "أفد" .وشارك في الجلسة الدكتور نديم فرج هللا مدير برنامج البيئة في معهد عصام فارس للسياسة
العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت ،والدكتورة جيهان محمد السقا وكيلة العالقات الدولية والتعاون في
وزارة البيئة المصرية ،والدكتور علي الطخيس المدير العام لمكتب خبراء المياه للدراسات واالستشارات المائية والرئيس
السابق للجنة البيئة والمياه واألشغال في مجلس الشورى السعودي.
والحظ المتحدثون أن المؤسسات البيئية تعززت بوجه عام في البلدان العربية ،مما أسفر عن بعض التحسينات في اإلدارة
البيئية .وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة من خالل اإلصالحات األخيرة في أسعار الطاقة والمياه وإصالح سياسات
الدعم واعتماد سياسات للطاقة المستدامة.
ودعا تقرير "أفد" إلى "استبدال الدعم العشوائي الشامل ألسعار السلع والخدمات ،مثل الماء والمحروقات والكهرباء ،بدعم
موجه إلى الشرائح المحرومة في المجتمع .وينبغي أن تلبي سياسات التسعير الحاجات البشرية األساسية ،وأن تعزز كفاءة
الموارد ،وتسترد كلفة تقديم الخدمات من غير أن يؤثر ذلك على الفقراء".
مستقبل الغذاء والماء
وتناولت الجلسة التالية األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية .أدارها الدكتور عبدالكريم صادق ،كبير االقتصاديين في
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية الزراعية والمستشار العلمي لتقرير "أفد" .وشارك فيها الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري
األمين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،والدكتور موريس سعادة الممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة (فاو)،
والدكتور محمود الدويري وزير الزراعة السابق وأستاذ الزراعة في الجامعة األردنية ،والدكتور حمو العمراني كبير
اختصاصيي محور المياه واألمن الغذائي في جامعة الدول العربية.
اتفق المشاركون على أن ندرة المياه تتفاقم في المنطقة العربية ،حيث انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة خالل السنين العشر
الماضية من نحو  990مترا مكعبا سنويا إلى أقل من  800 - 500متر مكعب .وفي حين تعالج نسبة  60في المئة من مياه
الصرف الصحي ،يرمى أكثر من نصف المياه المعالجة في البحر وال يعاد استخدامها .ولكن تم إصالح سياسات دعم المياه في
العديد من البلدان ،وهي خطوة من المتوقع أن تعزز كفاءة استخدام المياه واسترداد التكاليف.
وأشار تقرير "أفد" إلى أن "المنطقة العربية تشكل أكبر منطقة عجز غذائي في العالم ،حيث سجلت الفجوة الغذائية العربية
اإلجمالية زيادة كبيرة من  18بليون دوالر عام  2005إلى  34بليون دوالر عام  ."2014ودعا إلى تخفيف الهدر وتحسين
اإلنتاجية وزيادة الموازنات المخصصة لألبحاث الزراعية ،مشددا على أهمية التعاون اإلقليمي.
الطاقة المتجددة وتغير المناخ
السياسات العربية المعتمدة حديثا بشأن تعزيز الطاقة المتجددة ومواجهة تغير المناخ كانت موضوع جلسة أدارها الدكتور
إبراهيم عبدالجليل ،وتحدثت فيها كريستين لينس األمينة التنفيذية للشبكة العالمية للطاقة المتجددة ،والدكتور فريد شعبان رئيس
جامعة العزم في طرابلس والمؤلف المشارك لتقرير "أفد" ،وراضية سيداوي رئيسة قسم الطاقة في "اإلسكوا".
وأشار المتحدثون إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ال تزال هامشية في حدود  3.5في المئة ،ولكن يتوقع أن
تتضاعف حتى سنة  .2020وقد أعلنت  12دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة تتجاوز  20في المئة ،بينها السعودية
والمغرب واإلمارات واألردن والجزائر ومصر وتونس.
وأكدوا تطور مشاركة البلدان العربية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ ،والتي بلغت ذروتها في اتفاق باريس الذي
وقعته جميع الدول العربية باستثناء سورية ،وصادقت عليه  14دولة.

المجتمع المدني والبيئة
"مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خالل  10سنوات" كانت موضوع جلسة أدارها الدكتور عماد عدلي ،منسق الشبكة
العربية للبيئة والتنمية .وشارك فيها رزان زعيتر من العربية لحماية الطبيعة في األردن ،وجنان بهزاد األمين العام لجمعية
حماية البيئة الكويتية ،وعبد الحي الرايس رئيس المنتدى المغربي للمبادرات البيئية ،وسوسن بو فخرالدين المديرة العامة لجمعية
الثروة الحرجية والتنمية في لبنان ،وهنادى السادات األمين العام للجمعية السورية لحماية الحياة البرية.
واجتمع  60طالبا من  14جامعة عربية أعضاء في "أفد" في جلسة نقاشية حول آفاق المستقبل عقدها "منتدى قادة المستقبل
البيئيين" الذي يرعاه "أفد".
وأدار األمين العام لـ"أفد" نجيب صعب نقاشا عاما مع ممثلي القطاعات المختلفة ،تاله إعالن توصيات المؤتمر التي ستعمم على
الحكومات والهيئات العربية والدولية.

اإلسكوا( :بوابة األهرام الزراعي):
«الدخيرى» :مشروع لتعزيز األمن الغذائى والمائى مع (اإلسكوا)
قام إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له بزيارة مقر لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في بيروت بالجمهورية اللبنانية ، ،وكان في استقباله رولى مجدالني مديرة إدارة
سياسات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود "الدخيرى" لتعزيز الشراكات مع المنظمات والهيئات الدولية في مجال المشاريع المشتركة
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ومن جانبها رحبت" مجدالني" بوفد المنظمة وقدمت له الشكر على جهوده في التعاون مع اإلسكوا ،مما يؤكد انطالق شراكة
حقيقية وجديدة مع المنظمة في ظل إدارتها الحكيمة وتوجهاتها الطموحة ،والتي تعزز من تضافر الجهود المشتركة لصالح
الدول األعضاء في المنطقة العربية في مجاالت التنمية الزراعية ،وإنفاذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تطرق االجتماع إلى الخطوات المتخذة في مشروع "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة
العربية" ،والذي تنفذه اإلسكوا بالتنسيق مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومنها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأشارالدخيرى إلى أهمية هذا المشروع في المنطقة العربية ،مؤكدا على أن المنظمة ستقوم بالدور المنوط به لتنفيذ بعض
مكونات هذا المشروع فيما يخص برامج التدريب ،والممارسات الزراعية الجيدة ،وأوضاع األمن الغذائي ،منوها إلى أهمية
التدخل في القطاع الزراعي من خالل سالمة الغذاء ،وتقليل الفاقد وزيادة االستثمارات ،وانسياب السلع الزراعية بين الدول
العربية ،وإدخال التقانات الحديثة بجميع أشكالها ،والعمل على صون الموارد الزراعية بما فيها األرض ،المياه ،الموارد
الوراثية النباتية والحيوانية ،والتكيف مع المتغيرات المناخية.
وأشارالدخيرى إلى أن المنظمة ملتزمة في عملها باألطر اإلستراتيجية التي تبناها القادة العرب في القمم العربية وهي
اإلستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2025-2005م ،التي أقرها القادة العرب في الرياض عام ،2007
والبرنامج العربي الطارئ لألمن الغذائي الذي أقره القادة العرب في قمة الكويت االقتصادية واالجتماعية عام 2009م،
باإلضافة إلى أنها تولي اهتمامها بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م.
كما تسعى المنظمة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية النظيرة ،ومتابعة االتفاقيات
الدولية ذات الصلة ،وباشرت المنظمة بتفعيل عملها من خالل مكاتبها اإلقليمية األربعة.
وفي نهاية االجتماع اتفق الطرفان على أهمية تشكيل مجموعة إقليمية استشارية بشأن المنظور اإلقليمي لألمن الغذائي،
لالستفادة من خبراتهم في هذا المجال مما يعطي قيمة مضافة للعمل العربي المشترك ،وضرورة التركيز على بناء القدرات من
خالل المشاريع المشتركة.

