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اإلسكواESCWA/
اإلسكوا( :األهرام):
ال «حروب مياه» قادمة

«الحروب مكلفة» وليست «أمراًَ هينا» ..بهذه الجملة الواضحة حسم محمد على الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة،
واألمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) مسألة سيناريوهات «حروب المياه» فى المنطقة،
وأوضح فى تصريحات خاصة «لألهرام» أنه اليرى «حروب مياه» قادمة فى المنطقة ما بين الدول العربية ودول الجوار،
وجاءت هذه التصريحات للمسئول الدولى الرفيع فى ظل الكتابات المتشائمة لمراكز األبحاث الغربية التى تروج إلمكان نشوب
حروب ما بين عدد من الدول العربية وجيرانها بسبب الخالف على حصص المياه أو مشاريع سدود ،وهنا اإلشارات إلى األزمة
ما بين العراق وتركيا ،أو أزمة سد النهضة ما بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح الحكيم أن قضايا المياه تحكمها «القوانين واالتفاقيات الدولية» المستقرة منذ زمن طويل ،كما أن هناك «التحكيم» الذى
يمكنه أن يفصل فى المنازعات ما بين األطراف.

اإلسكوا( :عمون):

وزيرة االتصاالت تبحث مجاالت التعاون مع االمين العام لالسكوا

عمون -بحثت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة مع وكيل األمين العام لألمم
المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا ) الدكتور محمد علي الحكيم مجاالت
التعاون بين الوزارة واللجنة الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات .
واكدت بحضور امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات ومدير ادارة التكنولوجيا من اجل التنمية في االسكوا الدكتور حيدر
فريحات وعدد من المسؤولين في االسكوا على اهمية التعاون مع لجنة االسكوا مقدرة الدور البناء الذي تقوم به في دعم جهود
التنمية المستدامة في العديد من الدول.
واستعرضت عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول
االلكتروني وبرنامج االلياف الضوئية ورقمنة االردن وبوابة الحكومة االلكترونية ومحطات المعرفة وغيرها من البرامج .
وقالت ان لدى االردن بنية تحتية متطورة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة على التعاون مع القطاع الخاص
االردني الذي يعد شريكا رئيسيا في العديد من البرامج التي تعمل عليها الحكومة .
وقالت ان الوزارة تعمل على ان تكون محرك للقطاعات االخرى في موضوع التكنولوجيا وان الحكومة بدأت في العديد من
الخطوات لالستفادة من التكنولوجيا المتاحة وهي تعمل مع وزارة تطوير القطاع العام والعديد من المؤسسات على اعادة هندسة
االجراءات في العديد من الخدمات الحكومية قبل عملية االتمته  ،وعلى االستفادة من مكاتب البريد التي تعد االوسع انتشارا في
المملكة لتقديم الخدمات االلكترونية .
من جهته اشاد الدكتور الحكيم بما حققه االردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،مبينا ان التكنولوجيا هي عامل
اساسي في العديد من المجاالت وال بد ان تخدم االنسان  ،مؤكدا حرص االسكوا على تقديم كافة أوجه المساعدة الفنية لألردن
لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الخاصة به والعمل على تحقيق األهداف التنموية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي .
واشار الى وجود مركز تكنولوجيا لالسكوا في االردن وهو على استعداد للتعاون وتقديم ما تحتاجه الوزارة من خالل تبنى
مجموعة من برامج العمل التي تسهم في تلبية احتياجات الوزارة .
وتم خالل االجتماع استعرض عدد من المشاريع وبرامج التعاون بين الوزارة واالسكوا والتي تتضمن خدمات استشارية في
اعداد استراتيجية الحكومة االلكترونية  ،ومراجعة البيئة التشريعية لكل من التطبيقات االلكترونية  ،ومخرجات اللجنة الوطنية
لحق استخدام الطريق  ،واستخدام النقود الرقمية  ،وتطوير الخدمات البريدية واالبتكار والشباب في االردن .
كما تتضمن برامج التعاون ورشات عمل تتناول خارطة طريق إلعداد استراتيجية الحكومة االلكترونية  ،وافضل الممارسات
في تشريعات حق استخدام الطريق  ،وتعزيز الحكومة المفتوحة باالعتماد على التكنولوجيا  ،واطالق المرحلة الجديدة من

مشروع محطات المعرفة االردنية اضافة الى التدريب في مجاالت اعداد السياسات واالستراتيجيات في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت  ،والحكومة االلكترونية.

اإلسكوا( :الدستور):

لم ينجح أحد ..لماذا خرجت المستشفيات الجامعية من التصنيف العالمي للجودة؟
في مطلع العام الحالي ،دخلت  7جامعات مصرية تصنيف مجلة تايمز البريطانية ألفضل الجامعات حول العالم ،وهي القاهرة
وعين شمس واإلسكندرية والمنصورة واألمريكية وسوهاج وجنوب الوادي ،ضمن  1000جامعة على مستوى العالم.
وخرجت مستشفيات تلك الجامعات وغيرها على مستوى الجمهورية ،باألمس ،من التصنيف العالمي للجودة وفقا لتصنيف
منظمة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة ،إذ يصل عددها إلى  72مستشفى جامعي ،ورغم ذلك خرجت جميعها من التصنيف
العالمي للجودة أمس السبت.
مستشفيتان فقط حصال على المرحلة األولى من الجودة ،وهما مستشفى النساء وأكاديمية القلب بطب عين شمس ،كما حصل
مستشفى القلب على المرحلة الثانية من الجودة لتكون المستشفى الجامعي الوحيد الذي يحصل على االعتماد لتطبيقه كل معايير
الجودة.
" األخطاء الطبية ،وعدم تطبيق القواعد الصحية الخاصة بالجودة ،وضعف التمويل" ثالثة أسباب حددها الخبراء المعنيين
وأطباء لـ"الدستور" فسروا من خاللها عدم حصول مستشفيات الجامعات على تصنيف الجودة العالمي.
الدكتور خالد سمير ،عضو نقابة األطباء ،يؤكد أن قانون المستشفيات الجامعية الذي لم يتم إقراره إلى اآلن ،أحد أهم أسباب
تدهور أوضاع المستشفيات الجامعية في مصر ،مشيرا إلى أن التخبط بين اإلبقاء على تبعية المستشفيات للجامعات أو فصلها
أدى إلى ذلك.
ويوضح لـ"الدستور" أن األطباء مازالوا يعملون إلى اآلن في المستشفيات الجامعية بالمجان ،ما يضعف الخدمة المقدمة
للمرضى والتداوي بتلك المستشفيات ويؤدي إلى ضعف مستوى العالج.
وتعتبر منظمة اإلسكوا هي التي تعطي تصنيف الجودة العالمي للمستشفيات طبقا للمعايير الدولية ،على حسب مستوى االهتمام
واألمان الذي تعطيه للمريض بنسبة ال بد أن تتخطى الـ%.27
وفي مصر ال يوجد قانون يجبر المستشفيات سواء جامعية أو خاصة الحصول على الجودة ،بيد أن قانون التأمين الصحي الجديد
اشترط أن أي مستشفى لم يحصل على الجودة يكون خارج الخدمة المقدمة.
الدكتور جمال الخياط ،أستاذ أمراض الكبد ،يشير إلى أن المستشفيات الجامعية لم تطبق القواعد الصحية الخاصة بالجودة ،حتى
يتم وضعها في ذلك التصنيف الذي ال يُمنح إال للمستشفيات التي تبطق تلك القواعد.
ويوضح أن ضعف التمويل والميزانية التي تقرها الجامعات للمستشفيات تؤدي إلى سوء الخدمة ،وتدهور النظام الصحي ،وعدم
وجود أي جهة رقابية عليهم سوى من الجامعات فقط ،كذلك النقص الحاد في األطباء

اإلسكوا( :المصريون):

عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية مقاومة
ينبغي عدم االستخفاف بقبول عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومؤسسات األمم المتحدة ،وال يجوز التقليل من هذه
ب آخر ،كما أنها أحد أهم نتائج مقاومة الشعب
اإلنجازات أو االستهزاء بها ،إذ أنها في حقيقتها مقاومة بشكل جدي ٍد وثو ٍ
الفلسطيني وصموده ،إذ لوال مقاومته العسكرية ،وصموده الوطني األسطوري ،وثباته على مواقفه ،وتمسكه بحقوقه ،واتباعه
لكل وسائل المقاومة والنضال ،العسكرية والشعبية والسلمية وغيرها ،ما كان لمؤسسات األمم المتحدة أن تفتح لها أبوابها ،أو أن
تقبل بها عضوا كامل العضوية في منظماتها ،تحضر االجتماعات وتشارك في النقاشات ،وتصوت على القرارات ،ويقترح
مندوبها مواضيع للمناقشة ويفرض على جدول األعمال ملفا ٍ
ت للتحقيق والمسائلة ،ويستعرض من على منصاتها مستجدات
القضية الفلسطينية ،وهموم الشعب وجرائم واعتداءات سلطات االحتالل.
ولهذا تعد عضوية فلسطين في هذه المؤسسات نضاال مختلفا ومقاومة جديدة ،فاعلة ومؤثرة ،ولها قيمة وجدوى كبيرة ،وليس
من السهل الوصول إليها أو الحصول عليها ،كما أنه ليس من الحكمة التفريط بها واالستهانة بجدواها ،وإن كانت تبدو غير ذلك
لدى البعض ،ممن ال يثق في السياسة الدولية ،وال يرى أن الدول الكبرى التي صنعت الكيان ورعته ،يمكنها أن تؤوب إلى
الحق ،وترجع عن الخطأ ،وتتوقف عن دعم ومساندة الكيان الصهيوني الغاصب ،وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في دولته
المستقلة على ترابه الوطني ،ومع ذلك فإن هذه المنصات العالية والمنابر الدولية الكبيرة تخدم قضيتنا إن أحسنا استخدامها،
وتساهم في تحسين صورتنا وعرض قضيتنا إن نشطت دبلوماسيتنا العربية والفلسطينية ،ونسقت جهودها مع غيرها من البعثات
الدولية.
إن عضوية فلسطين في مؤسسات األمم المتحدة وفي المنظمات الدولية األخرى تغيظ العدو وتزعجه ،وتربكه وتحرجه ،وتضيق
عليه األطر التي كانت متاحة له حصرا ،ومسماة له دون غيره ،يلعب بها بمفرده ،ويتفرد بها على طريقته ،ويملي عليها ما يشاء
من سياسته ،ويكذب فيها ويغش ويزور ،ويدلس ويدعي ويفتري ،ويتهم ويصنف ويشوه ،ولعله يبذل أقصى جهوده ويوظف
كامل مؤسساته ،ويسخر وزارة خارجيته وكافة العاملين في السلك الدبلوماسي لديه للحيلولة دون قبول فلسطين عضوا في
المؤسسات الدولية ،ومحاربة األطراف المؤيدة لقبول عضويتها ،أو التي ترحب بترشيحها ،ولعل وصف أيهود بارك رئيس
حكومة العدو األسبق ووزير دفاعه ،قبول فلسطين عضوا في منظمة االنتربول الدولية بأنه فشل جديدٌ آخر لنتنياهو ،فيما علق
نتنياهو معتبرا انضمام فلسطين لالنتربول الدولي ضربة قوية لمفاوضات السالم ،وهدد بأنها لن تمر دون ر ٍد .
إن التحاق فلسطين بالمنظمات الدولية يخدم قضيتنا ،كمحكمة العدل والجنايات الدولية ،والشرطة الدولية "االنتربول" ،ومنظمة
المدعين العامين الدولية ،ومحاكم التحكيم الدولية التي تنظر في المشاكل واألزمات ،والمنظمات التي تحارب القرصنة
واالعتداء ،وتلك التي تحارب اعتقال النواب وممثلي المجالس الشعبية والوطنية ،ومنظمات التجارة الدولية واإلقليمية ،ومنظمة
المناخ العالمية ،ومنظمة الطاقة الدولية ،ومنظمة الجمارك الدولية ،والمنظمات والمؤسسات العلمية والدراسية والبحثية ،واتحاد
الصحافة الدولية ،وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي كانت فلسطين منوعة من دخولها أو االنتساب إليها ،والتي كانت دولة
شرس
معارض
منافس قوي ٍ لها ،أو
الكيان تتمتع فيها وحدها بالعضوية المطلقة ،وتسرح وتمرح فيها كيفما تشاء ،دون وجود
ٍ
ٍ
ٍ
يتصدى لها ،وهذا سبيل من شأنه أن يفتح أمامنا أبوابا كانت مغلقة لمسائلة قادة الكيان واعتقالهم ومحاكمتهم دوليا.
تقرير أغضب اإلسرائيليين
ال يمكننا أن ننسى قرارات منظمة العلوم والثقافة الدولية "األونيسكو" التي أصدرت أكثر من
ٍ
وأخرجهم عن طورهم ،ودفع رئيس حكومتهم والعديد من قادتهم إلى إصدار تصريحا ٍ
ت غير متزنةٍ ،استخف بها بالمنظمة
وأهان أعضاءها ،وهدد باالنسحاب منها ،ووصفها بأنها غير مسؤولة وغير معنية ،وأنها ال تفهم القرارات التي تصدرها ،ودعا
الواليات المتحدة األمريكية إلى محاربتها وقطع المساهمة المالية األمريكية عنها ،بقصد الضغط عليها وحملها على التراجع عن
قراراتها ،ومع ذلك فإن قرارات األونيسكو فيما يخص القدس والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والخليل والحرم
اإلبراهيمي وغيرها ،قد هزت الكيان الصهيوني وصدعته ،وسببت له الكثير من التناقضات واألزمات وما زالت ،ولو لم تكن
قرارات هذه المؤسسات مهمة ومؤثرة ،ما كان للحكومة اإلسرائيلية أن تستشيط غضبا وتهدد وتزمجر وترغي وتزبد تهديدا
ووعيدا.
كذلك يجب علينا أال ننسى تقرير منظمة األسكوا األخير الذي هز الكيان الصهيوني ،وأخرج األمين العام الجديد لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش عن طوره ،وأظهره بصورة المنحاز للكيان الصهيوني علنا ،عندما أجبر السيدة ريما خلف مديرة األسكوا
الدولية على سحب تقريرها والتراجع عنه ،إال أنها رفضت االستجابة لشروطه ،وأصرت على موقفها ،وأبقت على تقريرها
وقررت االستقالة من منصبها ،إال أن تقريرها الذي يتهم الكيان الصهيوني بالعنصرية بقي ينغص الكيان ويدمغ سياسته
بالعنصرية البغيضة ،رغم أنه مديرة األسكوا استقالت وتركت منصبها ،إال أن تقريرها بقي مجلجال مدويا .

المنظمات الدولية شك ٌل آخر من النضال والمواجهة ،بطلته المرأة والشيخ والعجوز والرجل والشاب ،والطالب والباحث
والقانوني واالقتصادي ،وكل من ال يقوى على حمل السالح التقليدي في الجبهات وعلى أرض المعارك ،فإنه قد يكون قادرا
على حمل أسلح ٍة أخرى ،قد تكون أشد فتكا وأعمق أثرا وابلغ نتيجة ،فال نحبط أنفسنا ،وال نجلد ذواتنا ،وال نحيد قوانا ،وال
نبخس جهود بعضنا ،بل ينبغي علينا أن نستفيد من كل فرصة ،وأن نوظف كل سانحة .
فهذه معركة كبيرة وحرب مستمرة ،ال يتورع العدو الصهيوني أن يستخدم فيها كل وسائله وآلياته ،أيا كانت قذرة أو غير
مشروعة ،طالما أنها تهدف إلى خدمة مشروعه وحماية كيانه ،ولكننا باالنضمام إلى هذه المؤسسات فإننا ننافسه ونضيق عليه،
ونجرده مما يعتقد أنه له وحده ،ونستخدم ذات األدوات الدولية المشروعة ،واألسلحة القانونية المعترف بها ،واألنظمة المعمول
بها ،فهل نتخلى عن هذا السالح بحجة أنه غير مدوي ،ونتركه ألنه غير مجدي ،ونبقيه لعدونا يتفرد به ويستقوي به علينا ،وهو
القوي بغيرها والمتفوق علينا بسواها.

اإلسكوا( :البوابة):

مؤتمر المناخ ببيروت يختتم فعالياته بمناقشة تكوين تحالفات إقليمية عربية
اختتمت فاعليات المؤتمر اإلقليمي حول تقييم أثر المناخ والتكيف معه في المنطقة العربية ،الذى عقد فى بيروت لمدة ثالثة أيام
تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريرى ،الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة
(اسكوا).
وتضمنت فعاليات اليوم الثالث ،كما جاء فى بيان وزارة الرى اليوم الجمعة ،لقاء وزير الرى والموارد المائية محمد عبدالعاطي
بالجالية المصرية بلبنان لتوضيح جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المائية وتأثير الندرة المائية علي زيادة معدالت
الهجرة الشرعية وغير الشرعية ما يؤثر على الدول المحيطة بأكملها ،كما التقى كال من وزراء المياه العراقي ووزير المياه
والفالحة التونسي ،حيث تم مناقشة كيفية تكوين تحالفات إقليمية عربية بين الدول المتشابهة في الظروف المائية لوضع
مقترحات لمشروعات إقليمية تمول من جهات التمويل الخاص بالمناخ األخضر .
كما التقي كال من السيد أمين عام المجلس الوزاري العربي للمياه ومدير منظمة اإلسكوا لمناقشة خطة التعاون المستقبلي في
مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.

ESCWA: MENAFN:
Saudi Arabia participates in ESCWA Meeting in Beirut
The Kingdom of Saudi Arabia participated here today in the regional consultative meeting on
international migration in the Arab region organized by ESCWA.
Acting charge d'affaires of the Saudi Embassy in Beirut Minister Plenipotentiary Waleed bin
Abdullah Bukhari led the Kingdom's delegation to the meeting.
The meeting aims to find appropriate solutions to the issue of international migration and ways
to enhance cooperation and coordination between the states and the international organization to
mitigate the repercussions of illegal migration on both the states and migrants.

