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ــور  ــ ــده ــ ــت ــ ال
البيئى واألزمة 
اإلقــتــصــاديــة 
الــعــالــمــيــة

املالمــح  الواضــح  الوجــه  هــو  الفقــر  ويعــد 
للعالقــة مابــن التدهــور البيئــى أى اختــالل 
التــوازان بــن مقومــات البيئــة وبــن ســلوك 
اإلنســان الــذى قــد يتســم باجلور علــى هذه 
املوارد وفى ذات الوقت إفســاد هذا الوســط 
وجعلــه غير صالــح  proper للحياة... لقد 
حــذرت العديــد مــن التقاريــر ونوهــت لهــذا 
اخلطــر الكامــن الــذى فية قضــاء مبرم على 
احليــاة على ســطح ذلك الكوكــب منها تقرير 
اللجنــة الدولية حــول البيئــة والتنمية والذى 
حمل عنوان »مستقبلنا املشترك »والذى حذر 
من إنه إن لم يتم تغيير األمناط احلياتية فإن 
العالم ســوف يواجه مســتويات غير مسبوقة 
مــن التدهــور البيئــى الــذى يعنــى حالــه غير 
مســبوقة أومحتملــة من املعانــاة ... وأن على 
العالــم الوصــول إلى ذلك النموذج الذى يوفر 
لــه املقــدرة وميكنه مــن حتقيق هــذه املعادلة 
مابــن احلفاظ علــى البيئة من التدهور وبن 
إشــباع احتياجاته املعيشية أو بتعبير أخر هو 
كيفية حتقيق التنمية املســتدامة والذى يعنى 
ضمــان الوفــاء باإلحتياجــات احلاليــة لذلك 
اجليــل وذلــك دون النصيحة بقــدرة األجيال 
املســتقبلية على الوفاء بإحتياجاتهم، من هنا 
جنــد أن هنــاك عالقة إرتباطيــة قوية ما بن 
األزمــات البيئية التى حتــدث نتيجة التدهور 
البيئــى ومابن األزمــات األقتصادية وبالتالى 
املســتوى املعيشــى لإلنســان على سطح ذلك 
االزمــات  تلــك  يخفــى  وليــس   ... الكوكــب 
األقتصاديــة التــى تعانــى منهــا معظــم دول 
العالــم على مختلــف مســتوياتها اإلقتصادية 
والتى تبرز من خالل إرتفاع معدالت التضخم 
على نحو غير مســبوق والذى تزداد بقوة فى 
الدول النامية والتى تتمثل فى إرتفاع االسعار 
للسلع واخلدمات والسيما األساسية أى تلك 
التى يصعب االســتغناء عنها ...ومن املعروف 
أن التدهــور البيئــى والتغيــر املناخــى لــه يــد 
كبيــرة فــى ذلــك التضخــم العاملــى لألســعار 
والســيما فيمــا يتعلق باملــوارد الغذائية وذلك 
نتيجــة نضوب املوارد املائيــة الالزمة لزارعة 
املحاصيــل الغذائية وأيضا تراجع مســاحات 

األراضــى اخلصبة الصاحلــة للزراعة نتيجة 
زحــف التصحر وامللوحــة باالضافة الى وقوع 
العديد من الكوارث البيئية وتغير املواسم كل 
  offerذلك قد جعــل هناك قلة فى املعروض
مــن هذه الســلع مــع زيادة الطلــب عليها وهو 
مايعنــى إرتفــاع أســعارها ... مــن خالل هذه 
البيئــى واملســتوى  التدهــور  العالقــة مابــن 
اإلقتصــادى economic  يطــل علينا الفقر 
بوجهه القبيح حيث يحصد األرواح فى العديد 
مــن الدول التــى تعانى من أغــراض التدهور 
البيئى الشــديدة  التى يعد التلوث هو السبب 
الرئيســى لها ..وتشــير اإلحصائيــات إلى أن 
مناذج اإلســتهالك السائدة اآلن على مستوى 
العالــم هى الســبب فى حــدوث ذلك التدهور 
البيئــى... وأن معــدالت إســتهالك العالم من 
الوقــود اإلحفورى مبعــدل 70 % ومن املواد 
الكيماوية مبعدل %85 يسهم بنسبة 25% 
مــن التلــوث علــى مســتوى العالــم ... كما أن 
للميــاه  اإلســتهالك  معــدالت  فــى  التفــاوت 
علــى مســتوى العالــم يزيد من ذلــك التدهور 
حيــث أن نصيب الفرد من املياه فى الواليات 
املتحــدة يصل إلــى 2300 متر مكعب مقابل 
150 متــر مكعــب فــى كنــدا و225 متر فى 
بريطانيــا بينمــا فــى الــدول الناميــة يتــرواح 
مابن 20 إلى 40 متر مكعب ... أن معدالت 
االســتهالك املتفاوتــة مــن شــأنها أن تضــع 
املزيــد مــن الضغــوط علــى املــوارد الطبيعية 
العامليــة ... وتؤكــد اإلحصائيــات أن مايقرب 
من 80 % من الســكان على مســتوى العالم 
اليتعــدى نصيبهم مــن الناجت القومى 20 % 
وأن معــدالت اإلســتهالك لديهــا متدنية جداً 
.. وتشير الدراسات إلى أن إستمرار معدالت 
اإلســتهالك السائدة ســوف تكون حجر عثرة 
أمــام كافــة املحــاوالت التــى تبــذل للحــد من 
الفقر فى املناطق املهمشة والفقيرة وذلك من 
خــالل فرض  العديد مــن النماذج التى ميتد 
تأثيرها ليس فقط على املســتويات املعيشــية 
للنــاس ولكــن أيضــا التدهــور البيئــى وبذلك 

تظل ندور فى حلقة مفرغة.

من المسلم به أن البيئة هى الوسط أو اإلطار الذى يعيش ويتحرك 
المستوى  عليها  يتوقف  الوسط  ذلك  خصائص  وأن  اإلنسان  فيه 
المعيشى له سواء باإليجاب أو السلب ..ولكن البيئة أيضًا ينظر إليها 
على أنها الموارد الطبيعية )الموارد اإلقتصادية ( الالزمة لتحقيق 
خطط التنمية اإلقتصادية والوصول إلى مستوى الرفاهية التى به 
المتعارف  بالمستويات  اإلنسان حياة كريمة  أن يحيا  ومعه يمكن 

عليها أى دون عوز أو احتياج 
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إذا كانت التنمية المستدامة هي الطريق الذي اختاره العالم لتحقيق رفاهة اإلنسان على ظهر هذا الكوكب.. فإن الخطوات العربية على 
هذا الطريق باتت كبيرة وواثقة، ولعل أبرزها في اآلونة األخيرة المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي شهدت فعالياته مدينة الرباط 
اللجنة  3-5 مايو الماضي تحت شعار »القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيرة«، ونظمته  المغربية في الفترة من 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« بالتعاون مع الحكومة المغربية وجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء ومسئولي عدد من 

المنظمات اإلقليمية والدولية والمدنية، والبرلمانات العربية والقطاع الخاص والخبراء والمهتمين.

القضــاء على الفقر .. وتحقيق العدالة االجتماعية  والحوكمة الرشيــدة
فــي مقـدمـة أولـويــات المنــتـــدى العــربــي للتنمـيــة المستــدامة

فـي الربــاط

وقد أكد رئيس احلكومة املغربية سعد الدين العثماني يف افتتاح املنتدى أن بالده 
ماضية يف بناء صرح منوذجها التنموي الذي يجعل من تأهيل العنصر البشري 

وتعزيز قدراته ركيزته األساسية. 

للتفكير اجلماعي  يشكل فرصة سانحة  املنتدى  أن هذا  احلكومة  رئيس  وأبرز 
االعتبار  بعن  أخذا  العربية،  باملنطقة  املستدامة  التنمية  حتقيق  سبل  حول 
اخلصوصيات التاريخية واالجتماعية والدينية واجلغرافية لكل بلد عربي على 
حدة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية لن تتحقق يف معزل عن حتقيق حد أدنى 

من األمن واالستقرار الذي أضحى املحفز الرئيسي لتحقيق الغايات املنشودة. 

االقتصادية  املتحدة  األمم  للجنة  بالوكالة  التنفيذية  األمينة  قالت  جهتها،  من 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خولة مطر إن تنظيم هذا املنتدى يأتي تعبيرا 
التي   ،2030 لسنة  املستدامة  التنمية  خطة  مع  للتعامل  اإلقليمية  اإلرادة  عن 
املطروحة  التحديات  ومواجهة  املستقبل  األمل يف  مشتركا الستعادة  إطارا  تعد 
من منظور تكاملي يراعي األوليات الوطنية ويحفز على العمل املشترك والتعاون 
بن دول املنطقة. ويف هذا السياق استعرضت السيدة مطر مختلف الصعوبات 
التي حتول دون حتقيق خطة التنمية املستدامة باملنطقة العربية لسنة 2030، 
والتي يأتي تنفيذها يف ظل حتديات كبرى وأزمات مزمنة، يف مقدمتها االحتالل 
غير  موجة  نشوء  يف  تسببت  التي  املسلحة  والنزاعات  واحلروب  اإلسرائيلي 

مسبوقة من الالجئن إلى جانب ارتفاع معدالت الفقر والبطالة. 

ومن جانبه أوضح األمن العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يف كلمة 
غير  طرق  مفترق  أمام  اليوم  أصبحت  العربية  املنطقة  أن  عنه،  بالنيابة  تليت 
على  تخيم  أضحت  التي  الداخلية  واإلشكاليات  لالضطرابات  نتيجة  مسبوق 
أن  إلى  والفقر، مشيرا  الهشاشة  تفاقم مستويات  إلى  أدت  والتي  دولها،  بعض 
حتقيق  مسلسل  تواجه  التي  التحديات  أبرز  أحد  يظل  الفقر  مظاهر  اجتثاث 
التنمية املستدامة باملنطقة. وأكد يف هذا الصدد على ضرورة توحيد جهود دول 
املنطقة العربية مع جهود املجتمع الدولي الذي يضع التنمية املستدامة على رأس 
أولوياته، وعيا منه بكونها السبيل األجنع للحفاظ على املوارد الطبيعية وضمان 

استدامتها، ومن ثم ضمان مستقبل مشرق لألجيال القادمة. 

تجارب .. مستدامة
وقد ناقش املنتدى خالل جلساته التجارب الوطنية يف مجال التنمية املستدامة 
وتقييم مدى تقدمها، وحتديد أولويات العمل للسنوات املقبلة يف ظل الظروف 
التي تشهدها املنطقة العربية، والبحث يف آليات تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
لسنة 2030 التي اعتمدتها األمم املتحدة على املستوى اإلقليمي للقضاء على 

الفقر والهشاشة، وتوفير سبل االرتقاء االجتماعي والعيش الكرمي. 

إقليمياً ملناقشة تنفيذ خطة  هذا ويشكل املنتدى اجتماعاً رفيع املستوى ومنبراً 
التنمية املستدامة لعام 2030 واملتابعة واالستعراض يف املنطقة العربية. وبعد 
جناح الدورات الثالث السابقة التي ُعقدت يف عّمان يف عامي 2014 و2016، 
ويف املنامة عام 2015، رسخ إعالن الدوحة يف ديسمبر 2016 الصادر عن 
دورة اللجنة الوزارية التاسعة والعشرين لإلسكوا دور املنتدى كلقاء سنوي جتتمع 
فيه احلكومات العربية وأصحاب املصلحة املعنيون بالتنمية املستدامة لالطالع 
على التجارب الوطنية واإلقليمية، والبحث يف آليات تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
املنتدى  إلى  مخرجاته  وترفع  واإلقليمي،  الوطني  املستوين  على   2030 لعام 

السياسي الرفيع املستوى الذي يعقد يف نيويورك يف شهر يوليو من كل عام.

وتزامن عقد املنتدى لهذا العام مع بداية السنة الثانية على تنفيذ خطة التنمية 
على  العمل  العربية يف  الدول  من  متزايد  لعام 2030 وشروع عدد  املستدامة 
بلورة التوجهات العملية لتكييف خططها واستراتيجياتها الوطنية وإقامة الهياكل 
املؤسسية الالزمة لدعم تنفيذ اخلطة التنموية اجلديدة وحتقيق أهدافها على 
املستوى الوطني، باإلضافة إلى تصميم أسس وآليات ناجعة للمتابعة واالستعراض 

على املستوين الوطني واإلقليمي.

وانسجاماً مع موضوع املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 
الذي ينعقد يف نيويورك خالل الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2017 حتت عنوان 
اإلقليمية  املنتديات  ومع  متغير«  عالم  يف  الرخاء  وتعزيز  الفقر  على  »القضاء 
األخرى،مت اختيار هذا املوضوع للمنتدى العربي للتنمية املستدامة لعام 2017. 

رسائل .. لنيويورك
وقد حرصت »رائد« على تقدمي مجموعة من التوصيات مت إدماجها يف مجموعة 
الرسائل الهامةالتي أفرزها املنتدى متهيداً لعرضها على املنتدى السياسي رفيع 
املستوى املعني بالتنمية املستدامة بنيويورك ويف مقدمتها التأكيد على الرسائل 
األساسية الصادرة عن املنتدى العربي للتنمية املستدامة لعام 2016 والتي مت 
االلتزام  لعام 2016، مع جتديد  املستوى  الرفيع  السياسي  املنتدى  إلى  رفعها 
بإعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، والنص على 
أن األمن والسلم شرطان أساسيان لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز 
االزدهار يف املنطقة العربية، وأن القضاء على الفقر وحتقيق العدالة واحلوكمة 
الرشيدة هي أولويات قائمة بذاتها، وشروط لالستدامة واالستقرار.. كما أكد 
بأجندة  الدفع  يف  قصوى  أهمية  اإلقليمي  للبعد  انه  على  رسائله  يف  املنتدى 
2030 يف البلدان العربية، وللمنتدى العربي للتنمية املستدامة دور أساسي يف 
التأثير على مسار اخلطة العاملية وحتفيز العمل على املستوى الوطني وإيصال 
إيجاد حلول عملية  العاملي، مع ضرورة  إلى املستوى  املنطقة  إجنازات وشواغل 
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السابقة  العربية  املنتديات  إقليمي يف  طابع  ذات  اعتبرت  التي  املسائل  ملعاجلة 
وتفعيل  املتاحة،  واملوارد  الدول  قدرات  يراعي  واضح  عمل  برنامج  خالل  من 
الفاعلن  آليات تضمن مساهمة كل  مبدأ املشاركة على كل املستويات واعتماد 
وأصحاب املصلحة احلكومين وغير احلكومين يف تنفيذ ومتابعة خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030.

التنمية  خطة  أن  املنتدى  أكد   2030 خطة  تنفيذ  يف  الوطنية  التجارب  وعن 
املستدامة لعام 2030 ليست عبئاً إضافياً على عاتق الدول، بل هي إطارٌ يكّمل 
ونصت  مشتركة،  أهداٍف  نحو  الوطنية  األولويات  ملعاجلة  الدول  جهود  وينّسق 
التنمية  خطة  تكييف  يف  الوطنية  وامللكية  القيادة  أهمية  على  أيضا  الرسائل 
املستدامة وفق اخلصائص واألولويات الوطنية بالشراكة مع كافة أصحاب املصلحة 
جتارب  ملناقشة  ثمينة  سنوية  فرصة  يوفر  املنتدى  هذا  وأن  بالتنمية،  املعنين 
والقانونية  الدستورية  واإلجراءات  املؤسسية  األطر  العربية على مستوى  الدول 
الرامية إلى مأسسة احلق يف التنمية ووضع السياسات املناسبة مبا يتالءم مع 
تشريعات كل بلد، وأهمية اعتماد أطر مؤسسية وإجراءات تشريعية مثل تلك التي 
اعتمدتها بعض الدول العربية، دسترة احلقوق، التوافق على ميثاق وطني للتنمية 
الوطنية  الطوعية  التقارير  إعداد  أن  إلى  كذلك  الرسائل  وأشارت  املستدامة، 
مناسبة لتعزيز امللكية الوطنية وزيادة الوعي مببادئ وأهداف التنمية املستدامة، 
أجندة  ملبادئ  وفقا  الوطني  املستوى  على  واملقاصد  األولوّيات  لتحديد  وفرصة 
واالستعراض  املتابعة  املقاربة احلقوقية يف عملية  اعتماد  على  واتفق   .2030
واالسترشاد بالتقارير الدورية )UPR( خاصة تلك اخلاصة باللجنة حول احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتوحيد آليات املتابعة واالستعراض من خالل 

مناذج متشابهة يف إعداد ورفع التقارير الطوعية الوطنية.

القضاء على الفقر .. هدف
للسياسات  واسع  مفهوم  ضرورةتبني  الرسائل  ذكرت  الفقر  على  وللقضاء 
مع  شاملة،  تنموّية  خطط  إطار  يف  الفقر  على  القضاء  وسياسات  االجتماعية 
األخذ باالعتبار الروابط بن الفقر والالمساواة ملعاجلة األسباب املوّلدة للفقر 
والتفاوتات القائمة واعتماد مفهوم الفقر املتعّدد األبعاد، ودراسة الفقر يف جتلّياته 
املحلية، وتطوير منهجّيات مناسبة لقياسه، وأن حتقيق األجندة التحويلية يتطلب 
تغييراً يف الهياكل االقتصادية والسياسات االجتماعية، وإصالحاً جذرياً حلوكمة 
االقتصادية  األهداف  بن  التضارب  وتقليص  الفساد،  ومكافحةَ  العمل،  سوق 
واالجتماعية والبيئية، وإيالء األهمية الكافية لسياسات التشغيل وحوكمة سوق 
العمل وحماية القوى العاملة، وااللتزام الفعلي باالتفاقيات الدولية، واالعتراف 
بدور النقابات واحلوار االجتماعي يف حتقيق العمل الالئق، مع إصالح السياسات 
املالّية والضريبّية من أجل إعادة التوزيع وحتقيق العدالة االجتماعية، ووضع حد 

للسياسات التمييزّية وترسيخ النهج احلقوقي ملعاجلة التفاوتات والالمساواة. 

آن  واآلثار يف  األسباب  العمل على معاجلة  أهمية  الرسائل كذلك على  واكدت 
واحد: إنهاء االحتالل واحلروب والنزاعات كإحدى أهم مسّببات الفقر والهشاشة، 
على  والتأكيد  والتنمية،  اإلنساني  والعمل  اإلغاثة  بن  واعتماد سياسات جتمع 
ذوي  واألشخاص  النساء  سّيما  ال  مستدامة،  حلول  إيجاد  يف  اجلميع  إشراك 
بناء مؤسسات  إلى  وتهميشاً، إضافة  األكثر هشاشةً  والفئات  والفقراء  اإلعاقة 
من  اخلروج  شروط  أهم  من  وشفافة  وعادلة  تضمينية  حوكمة  ونظم  فاعلة 
األزمات وعدم االنزالق يف احلروب واستدامة السالم، عالوة على تعزيز احلّيز 
الوطني لصناعة السياسات وترسيخ حق الدول يف صياغة السياسات التي تخدم 

مصاحلها وحتفظ سيادتها على مواردها.

وطالبت الرسائل باملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة وضرورة مراجعة األطر 
الدستورية والقانونية لضمان حقوق املرأة ومتكينها ووضع آليات عملية لتطبيقها، 

من خالل صياغة سياسات مندمجة وشاملة حول قضية املساواة بن اجلنسن 
ضمن خطط التنمية املستدامة على املستوين الوطني واإلقليمي، وأهمية العمل 
يف  سّيما  ال  الواحدة،  الدولة  وداخل  الدول  بن  التفاوتات  لتقليص  اإلقليمي 
مشاركة املرأة االقتصادية والسياسية ويف احلّد من العنف واملمارسات الضارّة.

وفيما يخص الوضع البيئي أكدت رسائل املنتدى على ضرورة إدماج البعد البيئي 
يف كل مجاالت العمل التنموي، وبناء شراكات فاعلة من أجل احلفاظ على الكوكب 
التنمية املستدامة يف كافة مراحل  الطبيعية، وإدماج مفاهيم ومبادئ  والثروات 
التعليم مبا يساعد على بناء جيل مسؤول بيئياً وسلوكّيات مستدامة، على ان تلعب 
أساسياً يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتشكل السيادة  تلعب البيئة دوراً 
عنصراً  واملستدام  الرشيد  واستخدامها  وحمايتها  الطبيعية  املوارد  إدارة  على 
رئيسياً ملكافحة الفقر وحتقيق االزدهار، وضرورة تقليص التبعّية الستيراد الغذاء 
من خالل االستثمار يف التطوير التكنولوجي، واعتماد نهج مستدامة يف اإلنتاج 
الغذائي مبا يخفف من الضغوط على املوارد الطبيعية، مع إعطاء األولوية لتطوير 
الزراعة مبا يساهم يف دعم االقتصاد، ويخفف من انعدام األمن الغذائي، ويحد 
البيئة  على  الفقر خاصة من خالل خلق فرص عمل يف قطاعات حتافظ  من 

واملوارد الطبيعية.

وحول الصحة مت التأكيد على ضرورة حتقيق األهداف املتعلقة بالصحة كمقاربة 
وجميع  األخرى  والوزارات  الصحة  وزارة  بن  الوثيق  والتعاون  متكاملة  تنموية 
الصحية  باالحتياجات  واإلحاطة  الكبيرة  التحديات  ملجابهة  املعنين  األطراف 
احتياجات  االعتبار  بعن  التضمينية  الصحية  السياسات  تأخذ  وأن  للجميع، 
املناعة،  نقص  فيروس  حاملي  ذلك  يف  مبا  تعرضاً،  واألكثر  املهمشة  الفئات 
واألشخاص ذوي االعاقات، واالحتياجات الصحية لكبار السن، واستخدام خطة 
من خالل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  عناية خاصة  كإطار إليالء   2030
مقاربة شمولّية تهدف إلى تضمن قضايا اإلعاقة يف اخلطط والبرامج التنموية 
الالمساواة  من  حتّد  اجتماعية  حماية  ونظم  سياسات  اعتماد  مع  الوطنية، 
والتمييز وتضمن ولوج األشخاص ذوي اإلعاقة الى املوارد والفرص االقتصادية 
واخلدمات العامة، مبا يف ذلك من خالل تطوير تكنولوجيات تعّزز االستقاللية 

الذاتية لألشخاص ذوي اإلعاقة على كافة املستويات. 

ومت االتفاق على حشد وسائل التنفيذ على املستوى اإلقليمي مبا يف ذلك املوارد 
اإلحصائية  والنظم  والبيانات  والتجارة  والتكنولوجية  البشرية  والقدرات  املالية 
البحوث،  ومراكز  واجلامعات  اخلاص  والقطاع  املدني  املجتمع  مع  والشراكات 
والتأكيد على إيجاد آلية إقليمية لبناء توافق حول وسائل التمويل على املستوى 
املقترحات  تفعيل  أهمية  التأكيدعلى  مع  والوعود،  االلتزامات  وتفعيل  اإلقليمي 
املطروحة لتمويل التنمية على املستوى اإلقليمي من خالل آليات مستدامة تعزز 
من  واحلد  التمويل  يف  العجز  تقليص  يف  وتساهم  املشتركة  املسؤولية  مفهوم 

التبعية للمساعدات املشروطة. 

منتدى البيئة
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التنمية  البيئة والتنمية بضرورة اتخاذ كافة السبل لتكون العاصمه االدارية  الجديدة في مصر مدينة خضراء تطبق كافة معايير  طالب خبراء 
عند  بها  يحتذى  بحيث  المخلفات  الدارة  متكاملة  منظومة  تنفيذ  الى  باالضافة  المتجدده  الطاقات  على  كليا  االعتماد  من  ابتداء  المستدامة 
التخطيط  لكافة المدن الجديده حتى نصل لنموذج المدن المستدام. جاء ذلك خالل فعاليات االسبوع الوطنى الثالت للتنمية المستدامة الذى 
أقيم تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

تحت شعار نحو مدن ومناطق مستدامة.
تأهيل كوادر شبابية 

على  املستدامة  للتنمية  املصرى  املنتدى  رئيس  عدلى  الدين  عماد  د.  أكد  وقد 
ضروة تأهيل كوادر شبابية من العاملن بكافة القطاعات فى الدولة على مفاهيم 
كفاءة  كود  بتطبيق  اجلهات  كافة  الزام  الى  باالضافة  املدن  استدامة  ومتطلبات 
افراد  جميع  حصول  تتطلب  املدن  استدامة  ان  الى  أشار  املبانى.  فى  الطاقة 
الشعب على مساكن وخدمات اساسية مالئمة وامنه مع توفير وسائل النقل االمنه 

باالضافة الى توفير وسائل االمان على الطرق .
التنمية  ادارة  العجيزى مدير  املدنى ومن جانبها أكدت ندى  التعاون مع املجتمع 
اللجنه  انشئت  اجلامعة  ان  العربية  الدول  بجامعة  الدولى  والتعاون  املستدامة 
العربية للتنمية املستدامة من اجل مد جسور التعاون مع منظمات املجتمع املدنى 
التنمية  اهداف  لدعم  وطنية  تقارير  اجناز  على  وتشجيعهم  العربية  املنطقه  فى 
املستدامة واشارت إلى حرص اللجنة على دراسة كافة املشكالت التى تعوق حتقيق 

التنمية املستدامة فى الدول العربية وايجاد حلول جذرية له.
النقص فى امدادات املياة  وأكد د. حسن العطفى امن عام املجلس العربى للمياة 
ووزير الرى االسبق ان املنطقه العربية متر مبرحلة غير مسبوقه من الصراعات 
والعنف والنزوح القصرى والنقص احلاد فى امدادات املياة مما يستلزم تضافر 
كافة اجلهود للحفاظ على املوارد وترشيد استهالكها وهذا يستلزم نشر مفاهيم 
التنمية املستدامة باالضافة الى التوسع فى اعادة تدوير استخدامات املياه. وأشار 
الى ضرورة االعتماد على التكنولوجيا املتطوره فى عمليات اعادة التدوير والرصد 

والتقييم.

التوسع فى الطاقات المتجددة
وأوضح د. موسى عمران رئيس هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة على اهتمام وزارة 
الى  تصل  بحيث  واملتجدده  اجلديده  الطاقة  استخدامات  فى  بالتوسع  الكهرباء 
%60 من استخدامات  مصر بحلول عام 2035 باالضافة الى ان استراتيجية 

الوزارة تقوم على تخزين الطاقة خالل العشر سنوات القادمة.
الكود  لتطبيق  واالسكان  الكهرباء  وزارتى  بن  دائم  تعاون  هناك  أن  إلى  وأشار 
املصرى لكفاءة الطاقه فى املبانى باالضافة الى تشجيع القطاع اخلاص على انتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشيرا الى ان الوزارة جنحت بالفعل 
الوزارة فى نشر  التعاقد مع 3 شركات النتاج الكهرباء باالضافة الى جهود  فى 

تقافة االعتماد على ملبات الليد فى املنازل والشركات.

مدن مستدامة 
واملجتمعات  واملرافق  االسكان  وزارة  ممثلة  فروح  هند  د.  أكدت  جهتها  ومن   

العمرانية اجلديدة حرص الوزارة على انشاء وحدة االستدامة والطاقات املتجدده 
داخل الوزارة بحيث تعمل على نشر تقافة االستدامة وتطبيقها فى املدن اجلديده 
مثل استخدام النقل اجلماعى وترشيد استهالك املياة وتطبيق منظومه متكاملة 
اجلماعى  النقل  وسائل  استخدام  فى  التوسع  الى  باالضافة  املخلفات   الدارة 
فى  جديدة  مدينة سكنية  وجود 24  إلى  وأشارت  اجلديدة.  املدن  فى  املستدام 
اجلمهورية جميعها تخضع ملعايير اجليل الرابع من املدن املستدامة بحيث تعتمد 
على استخدام الطاقة الشمسية كما يتم بها اعادة تدوير املياة عالوه على استخدام 

ملبات الليد فى االنارة

مجتمعات آمنة
واستعرضت د. انهار حجازى خبيرة الطاقة والتنمية املستدامة ورقة عمل حول 
الترابط بن نظم الطاقة ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامه فى املدن واملناطق 
فى مصر اكدت خاللها ان معايير حتقيق استدامة املدن وفق الهدف رقم 11 من 
اهداف التنمية املستدامه والذى ينص على جعل املدن واملجتمعات البشرية شامله 
للجميع وامنه وقادره على الصمود ومستدامه بحلول عام 2030 وذلك من خالل 
وميسورة  وآمنه  مالئمه  اساسيه  وخدمات  مساكن  على  اجلميع  حصول  ضمان 
التكلفة. وأكدت كذلك د. انهار حجازى على ضرورة رفع مستوى االحياء الفقيرة 
وتوفير امكانية وصول اجلميع الى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفه عالوة على 
توسيع  من خالل  الطرق السيما  اليها وحتسن سالمة  الوصول  ضرورة سهولة 
نطاق النقل العام ياالضافة الى تعزيز التوسع احلضرى الشامل للجميع واملستدام 

والقدره على تخطيط وادارة املجتمعات البشرية فى جميع البلدان.

نظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت رعاية رئيس الوزراء   

االسبوع الوطنى الثالث للتنمية المستدامة يطالب بتنفيذ العاصمة االدارية كنموذج للمدن المستدامة

كتبت / ســوزان ذكــي

   6 ب  زايد  الشيخ  مدينة  املستدامة  للتنمية  املصرى  املنتدى  اختار 
اكتوبر لتكرميها بأعتبارها اول مدينة مصرية على طريق حتقيق التنمية 
املستدامة وقام د. عماد الدين عدلى رئيس املنتدى بتسليم درع املنتدى 

للمهندس جمال طلعت رئيس املدينة. 

الكبير    العالم  الراحل  اسم  املستدامة  للتنمية  املصرى  املنتدى  كرم 
ساهم  والذى  املنتدى  مؤسسى  احد  شحاته  مغاورى  الدكتور  األستاذ 
بفكره وعلمه الغزير فى كافة القضابا التى ناقشها املنتدى منذ انشائة 
وقام د. عماد الدين عدلى بتسليم درع املنتدى لنجل العالم الكبير وهو 

املستشار االقتصادى احمد مغاورى شحاته.

منتدى البيئة
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    نظمه اتحاد الصناعات المصرية 
المؤتمــر الثالت للمسئولية االجتماعية للشركات وتعــزيز التنـــافسية في االقتصـــاد المصــــــري

االجتماعية  للمسئولية  الثالث  المؤتمر  المصرية  الصناعات  اتحاد  نظم 
للشركات تحت شعار » أثر مبادرات المسئولية االجتماعية للشركات على 
تعزيز تنافسية االقتصاد المصرى« والملتقى االول لشراكات المسئولية 
المجتمعية ، وذلك بالقاهرة في الفترة من 10-11 أبريل2017، برعاية 
وحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولى. شارك في 
تنظيم هذا الحدث منظمة العمل الدولية، ومشروع تعزيز ريادة األعمال 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  الممول  المشروعات  وتنمية 
للتنمية،  ساويرس  ومؤسسة  والتنمية،  التطوير  جمعية  مع  بالتعاون 
وبنك اإلسكندرية، والغرفة األمريكية للتجارة، وبعض منظمات المجتمع 
المدني، وقد شارك فيه نحو 2000 ممثال عن الغرف الصناعية والتجارية 
وسيدات  األعمال  رجال  وجمعيات  المستثمرين  وجمعيات  والسياحية 
والجمعيات  األعمال  ورواد  والصغيرة  المتوسطة  والمشروعات  األعمال 
الجمهورية  مستوى  على  البحثية  والمراكز  والجامعات  األهلية 

والسفارات والجهات المانحة.

املوضوعات  بعض  املؤمتر من خالل عدد من اجللسات  ناقش  وقد 
يف  اخلاص  القطاع  به  يضطلع  أن  يجب  الذي  الدور  منها  احليوية 
املسئولية  برامج  من خالل  املستدامة  للتنمية  احلكومة  دعم خطط 
تنافسية  تعزيز  يف  البرامج  هذه  دور  وإبراز  للشركات،  املجتمعية 
املؤسسات االقتصاديةالتي تدعم الصناعات التصديرية،ورفع إنتاجية 
وكذلك  والتنموية،  االقتصادية  باملؤشرات  والنهوض  املشروعات، 
اخلاص  والقطاع  واجلامعات  املدني  املجتمع  منظمات  بن  التعاون 
للترويج لريادة االعمال وتوظيف الشباب، وعرض ألفضل ممارسات 
االجتماعي  النوع  ملساواة  الترويج  يف  للشركات  املجتمعية  املسئولية 

يف القطاع اخلاص، مع مناقشة عمالة األطفال والتنمية املستدامة.

جديدة  لشراكة  تعاون  اتفاقية  توقيع  املؤمتر  فعاليات  شهدت  وقد 
ومؤسسة  اإلسكندرية،  وبنك  والتنمية،  التطوير  جمعية  من  كل  بن 
ساويرس للتنمية االجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، من أجل متكن 

املرأة والشباب يف القرى األكثر احتياجا.

وصرحد. السيد تركي منسق عام املؤمتر خالل كلمتهأن »السياسات 
بفعالية  أهدافها  حتقق  أن  ميكن  احلكومات  تضعها  التي  التنموية 
تعزيز  يف  إسهاماتها  لتقدم  الشركات  مع  الكامل  التعاون  مت  ما  إذا 
الرفاهية االقتصادية واالجتماعية، من أجل حتسن مستويات املعيشة 
وسد االحتياجات األساسية وتوفير فرص عمل جديدة، فضالً عن 

استغالل أكثر كفاءة لرؤوس األموال والتكنولوجيا والعمالة.

االجتماعية،  للمسؤولية  القاهرة  إعالن  إطالق  إلى  »تركي«  وأشار 
الذي يعد مبثابة خارطة الطريق التي ستنظم دعم القطاع اخلاص 
املقبلة،  الفترة  احلكومةيف  خطط  مع  يتماشي  مبا  التنمية  لبرامج 

وذلك لتعظيم العائد من أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات.

لدول  الالئق  للعمل  الفني  الفريق  بيتر ڤاجنوي مدير  السيد  وشرح 
شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن العمل 
الالئق هو السبيل لتحسن بيئة العمل وحتقيق العدالة االجتماعية 
والقضاء على الفقر، كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة 
للشركات تعد  أدوات املسؤولية االجتماعية  أن  إلى  والعادلة، وأشار 

وسيلة فعالة ملجتمع األعمال لتعزيز العمل الالئق واملنتج.

ودعا جوي إلى تشجيع التناغم مع املنظمات الدولية املعنية ومنظمات 
املجتمع املدني والشركات متعددة اجلنسيات واجلامعات حول برامج 
املسؤولية االجتماعية للشركات، والعمل على تسهيل التفاعل بن كافة 

اجلهات يف سبيل االضطالع باملسؤوليات االجتماعية.

وقد أعلن املهندس محمد السويدي رئيس احتاد الصناعات املصرية 
للمسؤولية  القومية  االستراتيجية  من  االنتهاء  بصدد  االحتاد  أن 
وهى  املصرية،  الصناعات  باحتاد  اخلاصة  للشركات  االجتماعية 
االستراتيجية األولى من نوعها يف مصر التي تضع األطر املؤسسية 
على  للشركات  االجتماعية  املسئولية  وأنشطة  مبادئ  وتنمية  إلدارة 
االعتبار  يف  االخذ  مع  الدولية  اخلبرة  على  مستندة  علمية  أسس 

السياق الوطني.

تلعب  أن  للشركات ميكنها  االجتماعية  املسؤولية  أن  السويدي  وأكد 
التنافسية  وزيادة معدالت  التنميةاملستدامة،  تعزيز  دورا محوريا يف 

الوطنية، ودعم االستثمارات األجنبية املباشرة.

كما سعى امللتقى إلى تيسير سبل بناء شراكات جديدة بن مختلف 
جمع  خالل  من  للشركات  املجتمعية  باملسئولية  املعنية  اجلهات 

األطراف املعنية واملشروعات يف مكان واحد.

متابعة / الهام عفيفي
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وقد أكدت الدكتورة غادة والي يف كلمتها التي ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي يف االفتتاح على ضرورة استتباب األمن والسلم يف املنطقة العربية لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، وأضافت أن التكامل اإلقليمى يعد من أهم آليات وأهداف 
التحديات  العديد من  العربى خاصة أن هناك  الوطن  التنمية املستدامة فى  حتقيق 
املشتركة فى الدول العربية ومن أهمها النمو االقتصادى وخفض معدالت الفقر والبطالة 
فى العالم العربى واملساواة بن الرجال والنساء والتوجه ملحاربة اإلرهاب بكل أشكاله. 
وتابعت: »لقد أكد الرئيس السيسى فى اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة التى 
انعقدت فى سبتمبر 2015 أن مصر ملتزمة بتحقيق تنمية شاملة مستدامة التزاًما 
كامالً وكذلك حتسن ظروف معيشة املواطن املصرى فى كل محافظات وقرى وجنوع 
مصر دون أدنى تفرقة أو متييز على أساس الدين أو اجلنس أو غيره. وأشارت إلى 
أن مصر استضافت خالل مجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب مؤمتًرا ملناقشة 
سبل حتقيق أهداف التنمية املستدامة فى املنطقة العربية وذلك بالتعاون مع منظمات 
األمم املتحدة، وقالت إن مصر وضعت إستراتيجيتها للتنمية املستدامة ٢٠٣٠ والتى 
وضعها بالشراكة والتشاور بن احلكومة واملجتمع املدنى والقطاع اخلاص وجاء نتيجة 
آليات  أهم  من  يعد  اإلقليمى  التكامل  إن  .وقالت  عام  من  أكثر  استمرت  مشاورات 

وأهداف حتقيق التنمية املستدامة خاصة فى الوطن العربى
من جهته أكد أحمد أبو الغيط، األمن العام جلامعة الدول العربية، أن هذا األسبوع 
يأتى ليضيء شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية الذى علينا السير فيه رغم كل 
الظروف التى متر بها املنطقة العربية من حتديات أمنية وعسكرية، وتهديدات إرهابية 
وعنف مسلح. وتابع: »ُيخطئ من يُظن أن دولنا العربية واهنة اإلرادة أو أنها تنقصها 
البقاء  فإرادة  اليأس.  دائرة  من  واخلروج  التحدي،  ُمجابهة  على  واإلصرار  العزمية 
والسعى إلى ُعمران األرض مغروسة فى وجدان اإلنسان العربي. إال أن ما ينقصنا 
هو برنامج العمل، واخلطة الشاملة، واألداء املتواصل املُثابر عبر فترٍة زمنية طويلة. 
فاخلروج من املأزق الراهن لن يكون فى عام أو اثنن، وإمنا هو مشوارٌ طويل عنوانه 

الصبُر والعمل املُشترك املتضافر ومحبة األوطان والتضحية من أجلها«. 
النائب األول لرئيس البنك الدولى ألجندة األمم املتحدة  وقال محمود محيى الدين 

2030 إن هناك صعوبات كبيرة واجهت 
التنمية،  حتقيق  أعاقت  العربية  املنطقة 
الغذاء  وأزمة  اإلرهاب  رأسها  على 
عن  كلمته،  خالل  محيى  وكشف  واملياه 
العربى  الوطن  فى  التنمية  مؤشرات  أن 
الثالثة  األعوام  خالل  جًدا  ضعيفة 
من   50% أن  إلى  مشيًرا  املاضية، 
حتت  يقعون  العربية  باملنطقة  السكان 
التنمية  أن  موضًحا  املدقع،  الفقر  خط 
احلقيقية حتتاج إلى أوليات كبرى أهمها 

قاعدة بيانية صحيحة، مشيًرا إلى أن عدد من الدول العربية بها قصور شديد وتفتقد 
العام  األمن  وهبة  مراد  الدكتور  أكد  جهته  من  املختلفة.  املعلوماتية  البيانات  إلى 
املساعد لألمم املتحدة- املدير اإلقليمى ملكتب الدول العربية لبرنامج األمم املتحدة 

ضرورة تضافر اجلهود ملواجهة التحديات املعقدة التى تواجهها املنطقة العربية.
وشدد وهبة خالل كلمته باملؤمتر، على أنه ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة مبنأى 
عن استتباب األمن والسالم واستعرض خطط األمم املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة 
وتوسيع االستثمار فى املنطقة من خالل تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل 

حتقيق التنمية املستدامة مبفهومها الشامل.
وأعرب وهبة عن تطلع األمم املتحدة للعمل عن كثب مع اجلامعة العربية واألجهزة 

الفاعلة والقطاع اخلاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030.
بدوره أشار جواجن تشى تشن مدير املمارسات العاملية للمياه فى البنك الدولى إلى 
باالحتياجات  تتصل  التى  التنموية  األهداف  لتحقيق  قصوى  أهمية  يولى  البنك  أن 
األساسية للدول األعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم واملياه والكهرباء الفًتا إلى 
أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار 

محرومون من الصرف الصحى .
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر األمينة التنفيذية بالوكالة للجنة األمم املتحدة 
التنمية  تزيد حتديات  العربية  املنطقة  فى  الظروف  أن  على  )األسكوا(  آسيا  لغرب 
تعقيًدا األمر الذى جعلها ال متلك خيار االنتظار من خالل املبادرة بالعمل والتحرك 
الرغم من أهمية حتقيق  إنه على  التنمية املستدامة وقالت  السريع لتحقيق أهداف 
والبطالة  الفقر  على  القضاء  أن  إال  للتنمية  واالستقرار ميثل شرًطا ضرورًيا  األمن 
وانعدام املساواة وغياب العدالة االجتماعية هى السبيل األكثر جناعة لتحقيق األمن 

واالستقرار.
فعاليات.. مستدامة 

وقد شهد األسبوع العربي زخم وفعاليات مستدامة مكثفة على مدار أربعة أيام حاشدة، 
حيث متت مناقشة عدد كبير من القضايا يف مقدمتها قضايا الصحة وعالقتها بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، وجلسة خاصة حول إدارة مخاطر اجلفاف يف الصومال 
والقرن اإلفريقي، وكرامة اإلنسان ونوعية 
قضية  حول  اجللسات  من  وعدد  احلياة، 
التغيرات املناخية من حيث ترابط مخاطر 
إطار  يف  البيئة  واستدامة  واملناخ  املناخ، 
املائي  األمن  بن  والترابط  متكاملة،  رؤية 

والطاقي والغذائي.
القوة  دور  كذلك  األسبوع  ناقش  كما 
املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  الناعمة 
والعدالة،  واألمن  السلم  تعزيز  ومحاور 
العربية  املنطقة  يف  االجتماعي  والضعف 

تحولت التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلى حلم يسعى الجميع بكل طاقاته إلى تحقيقها ونشر مفاهيمها وإدماجها في كافة 
مناحي الحياة.وقد جاء األسبوع العربي للتنمية المستدامة ومعه في آن واحد األسبوع الوطني ليجسدا حقيقة اإلصرار العربي والمصري 
على تفعيل التنمية المستدامة في واقعنا العربي. حيث بدأت فعاليات األسبوع العربي الذي افتتحت وقائعه بمقر الجامعة العربية تحت 
رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14-17 مايو الماضي، وبحضور األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
والدكتورة غادة والي وزير التضامن االجتماعي في مصر، وممثلي البنك الدولي واألمم المتحدة. هذا وقد شارك في االسبوع اكثر 
من 300 خبير عربي ودولي، إضافة إلى وفود الدول العربية المشاركة ، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لدعم تنفيذ 

التنمية المستدامة في المنطقة، كما تم على هامشه عقد االجتماع األول للجنة العربية للتنمية المستدامة.

األسبوع العربي للتنمية المستدامة
إنطالقة عربية نحو المستقبل المستدام
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كما  االجتماعي،  األمن  لتحسن  القدرات  وبناء 
متت مناقشة قضية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
التنمية  أهداف  لتحقيق  العلمي  البحث  دعم  يف 
املستدامة، عالوة على مناقشة قضايا متكن املرأة 
التنمية  لتحقيق  كركائز  واألسرة  الطفل  وحماية 

املستدامة.
املجتمع  دور  حول  جلسات  عدة  األسبوع  وشهد 
املدني يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030، 
وغيرها من القضايا واملحاور األخرى الهامة التي 
تصب يف مجرى حتقيق التنمية املستدامة عربياً.

المنتديات العربية للتنمية المستدامة 
وقد نظم املنتدى املصري جلسة هامة يوم 16 مايو ضمن فعاليات األسبوع الوطني 
والعربي للتنمية املستدامة حول آليات نشر فكرة إنشاء منتديات للتنمية املستدامة يف 
الدول العربية املختلفة تضم يف عضويتها أطياف املجتمع العربية املختلفة من مجتمع 
مدني وحكومي وخاص وإعالم، على ان تسعى هذه املنتديات إلى ترسيخ فكر التنمية 
املستدامة يف هذه املجتمعات، وتسعى إلى بناء قدرات املجتمعات املحلية واملنظمات 

املدنية لتحقيق هذا الغرض.

وهذا ما أكد عليه د. عماد الدين عدلي رئيس املنتدى يف كلمته يف افتتاح أعمال هذه 
املستدامة  للتنمية  املصري  املنتدى  وإجنازات  نشأة  خاللها  استعرض  التي  اجللسة 
وحرص املنتدى على خلق موجة عربية مستدامة تتجسد يف إنشاء مزيد من املنتديات 

الوطنية يف الدول العربية املختلفة.

وأوضح د. عماد انه مت بالفعل إنشاء منتديات وطنية يف لبنان واألردن واليمن وأن 
البقية آتية بإذن اهلل.

ومن جانبه أكد د. مجدي عالم األمن العام للمنتدى املصري للتنمية املستدامة أن 
التوازن بن مكونات التنمية املستدامة هو األساس، والقضية تكمن يف تطبيق مؤشرات 
أهداف التنمية املستدامة، ولنقل فكرة التنمية املستدامة للمشروعات الكبرى البد أن 
تصل الفائدة للمواطن العادي يف هذه املناطق.. وقال إن املؤشرات االجتماعية إذا لم 
تتحقق ال حتقق التنمية املستدامة.. وأوضح أن املكون االجتماعي والبيئي غائبن عن 

اخلطة واملوازنة اجلديدة، وهذا هو دور املنتديات الوطنية العربية.

وقدمت د. فائقة الرفاعي عضو مجلس أمناء املنتدى ورقة عمل حول آليات احلوكمة 
يف اعمال منتديات التنمية املستدامة يف الوطن العربي، حيث عرضت ملفهوم احلوكمة 
تقضي  التي  احلوكمة  معايير  بتطبيق  إال  املستدامة  التنمية  لتحقيق  سبيل  ال  وانه 
والتضمن  القطاعات،  كل  الفاعلة من  واملشاركة  الشفافية  مبمارسة أقصى درجات 

واملساواة واملساءلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فتوحي املنسق العام املساعد للشبكة العربية للبيئة 
والتنمية »رائد« عن إمكانية نقل جتربة املنتدى املصري للمغرب، وأعرب عن تقديره 
العربية مع مراعاة خصوصية كل  الدول  لكل  انتقالها  التجربة وحتمية  لهذه  العميق 

دولة، وأكد على اإلرادة السياسية االيجابية املمكنة لنقل هذه التجربة إلى بلده.

وقالت د. هالة يسري عضو مجلس امناء املنتدى أن املنتدى املصري للتنمية املستدامة 
جتربة عربية وعاملية رائدة ومتفردة وتواجه نظرية اجلزر املنعزلة.

وأكد املهندس مالك غندور منسق »رائد« يف لبنان على فاعلية املنتدى اللبناني للتنمية 
املستدامة وعلى قدرته على خلق حالة من الشراكة املجتمعية الكبيرة يف لبنان.

البيان الختامي
ويف يوم 17 مايو املاضي عقدت اجللسة اخلتامية لألسبوع العربي للتنمية املستدامة، 
الشكر  وقدم  األسبوع  هذا  اهمية  على  نص  الذي  اخلتامي  البيان  إعالن  مت  حيث 
للمشاركن يف تنظيمه ويف مقدمتهم جامعة الدول العربية ووزارة االستثمار والتعاون 

الدولي يف مصر والبنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

التي  املخرجات  تبني  ضرورة  على  البيان  وأكد 
ان  أهمها  من  كان  والتي  االسبوع  اليها  خلص 
يف  احلياة  منط  لتغيير  وسيلة  املستدامة  التنمية 
املجتمعات وان الشراكة بن جميع اطراف التنمية 
واالمن  السلم  تعزيز  وان  لتحقيقها،  السبيل  هي 
واعمار  وتأهيل  والصراع  العنف  وانهاء  والعدالة 
املناطق ما بعد النزاع كمدخل هام لتحقيق التنمية 
املستدامة باملنطقة العربية، كما ندعو الى اتخاذ 
اجل  من  الفعالة  واالجراءات  التدابير  من  املزيد 
ازالة العقبات الثى حتول دون متام اعمال حق تقرير املصير بالنسبة الشعوب الرازحة 

حتت نير االستعمار او االحتالل االجنبي.

وأشار البيان إلى اعتماد سلسلة من األطر واالتفاقات العاملية يف عام 2015، مبا 
للفترة 2015-2030، وأهداف  الكوارث  يف ذلك إطار سينداي للحد من مخاطر 
التنمية املستدامة، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس، واعالن مراكش، يجعل من 
أسبوع التنمية املستدامة العربية منصة مشتركة ملعاجلة تنفيذ هذه األطر العاملية يف 
املنطقة العربية بطريقة متناغمة ومتآزرة وبتكامل وتنسيق تام مبني على الشراكات 

بن جميع اصحاب املصلحة.

واألمن  الطاقة  و  املياه  بن  ما  خاصة  الترابط  مبادرات  دعم  الى  البيان  دعا  كما 
الغذائي كنموذج للتنسيق املطلوب بن القطاعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 
مبا يخدم تنفيذ خطة التنمية املستدامة  2030  واتفاق باريس للتغيرات املناخية 
لتعبئة املوارد املالية الالزمة لتفعيل الترابط  بن هذه القطاعات احليوية ذات االولوية 
من خالل شراكات على مستوى الدول واقليميا ودوليا. وأكد على اهمية توفير قواعد 
للباحثن العرب وانشاء كيان لهم يعمل على دعم البحث العلمي املوجهة خلدمة اهداف 
التنمية املستدامة وحتقيق التمكن والتوطن للتكنولوجيا، ويدعم حقوق تأمن املعرفة 
البيانات واملعلومات  التي حتتاجها، وسد الفجوة املعرفية وتوفير  العربية  إلى الدول 
من مصادرها األولية وتعزيز جهود نقل اخلبرات والنماذج الناجحة والتوعية والبناء 
من  العربية  بالدول  االنتاج  هياكل  تنويع  على  العمل  ضرورة  على  وحث  املؤسسي. 
أجل املحافظة على استدامة النمو، وضرورة االرتقاء مبناخ االعمال بالدول العربية 
خللق بيئة عربية جاذبة لالستثمارات الوطنية والدولية، وأن تتحمل املصارف العربية 
املستدامة  التنمية  خطة  لدعم  يهدف  الذي  التمويل  بإتاحة  االجتماعية  مسئوليتها 

2030، واملشروعات الصغيرة واملتوسطة خاصةً اخلضراء منها.

والتشريعية  السياسية  البيئة  تهيئة  بشأن  العربية  القمم  قرارات  تفعيل  إلى  ودعا 
العربي  للمواطن  املوجهه  والصحية  التعليمية  واخلدمات  واالقتصادية  واالجتماعية 
أهمية  إلى جانب  املدني،  املجتمع  للقطاع اخلاص ومنظمات  الفاعل  الدور  مع دعم 
، وتوضيح دور املراة يف اطار كل  التنمية املستدامة  ادماج املرأة عند تنفيذ اهداف 
هدف وكذا توظيف التكنولوجيا لتمكن املرأة اقتصادياً، إضافة الى بناء شراكات قوية 
العلمي وجميع  البحث  وفاعلة مع منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص ومراكز 
اصحاب املصلحة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، إلى جانب إشراك الشباب يف 

وضع االستراتيجيات وخطط العمل ويف صنع القرار.

كما أكد البيان على تفعيل العقد العربي ملنظمات املجتمع املدني نحو تنفيذ خطط 
الذى عقد  للتنمية املستدامة  العربي  املنتدى  بنتائج  الترحيب  التنمية املستدامة، مع 
انعقاد  دورية  إلى  الدعوة  على  التأكيد  بالرباط،   2017 مايو   5-3 الفترة  خالل 
األسبوع العربي للتنمية املستدامة، مبا يدعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة 2030 
بالتنسيق مع املنتدي العربي للتنمية املستدامة، متابعة تنفيذ مخرجات األسبوع العربي 

للتنمية املستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء.

العربية قيادة وحكومة وشعبا  ويف اخلتام قدماملشاركون الشكر إلى جمهورية مصر 
على استضافة االسبوع  العربي للتنمية املستدامة ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح 

السيسي رئيسجمهورية مصر العربية على رعايته الكرمية لهذا األسبوع.
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المنتدى العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث
يصيغ موقفًا عربيًا موحدًا استعدادًا للمنتدى العالمي بكانكون

املنظمات  وممثلو  املدن  ورؤسـاء  احلكومية  الوفود  رؤساء  املؤمتر  يف  شارك  وقد 
اإلقليمية والدولية احلكومية وغير احلكومية واملجتمع املدني واألكادمييون والعلماء 
كشرط  الكوارث  مخاطر  فهم  ضرورة  جلساته  خالل  املؤمتر  وناقش  والشباب. 
مسبق للحد من اخلسائر الناجمة عن الكوارث، وأهمية فهم العوامل االجتماعية 
واالقتصادية واملؤسسية الرئيسية التي تساهم يف زيادة القابلية للتضرر باإلضافة 
إلى العوامل التقليدية مثل الطبيعية والفيزيائية، وكذلك فهم العمليات التي تؤدي 
إلى تراكم مخاطر الكوارث املمتدة ألن هذه املخاطر كثيرا ما تزيد من حدة الكوارث 
التنمية  مع  الالزمة  والروابط  والصالت  التآزر  اوجه  اثبات  جانب  إلى  الشديدة، 
-2018 عمل  لبرنامج  االجتماع  عرض  كما  املناخ.  تغير  مع  والتكيف  املستدامة 

العلوم  دور  وكذلك  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  العربية  لالستراتيجية   2020
الكوارث من  وتعزيز حوكمة مخاطر  الكوارث،  والتكنولوجيا يف احلد من مخاطر 

خالل عرض االستراتيجيات الوطنية واملحلية للحد منها.
وثمن املشاركون يف ختام أعمال املؤمتر اجلهود التي قام بها كافة الشركاء لتحديث 
االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لتتواءم مع إطار »سنداي« وإدماج 
واإلقليمية  العربية  واملنظمات  العربية  الدول  من  وردت  التي  املالحظات  كافة 
والدولية ذات الصلة. وقد شاركت »رائد« يف هذا املؤمتر الها م بعرض قدمه د. 
عماد عدلي املنسق العام حول االجتماع التحضيري الذي نظمته »رائد« وأصدرت 
خالله بيانا ميثل منظمات املجتمع املدني العربي يضم عددا من التوصيات أهمها  
العربية  األجهزة  بن  التنسيق  آلية  دور  تعزيز  والعربي  االقليمي  املستوين  على 
وتنفيذ خطط وسياسات  إعداد  واالزمات، مع  الطواري  بالكوارث وحاالت  املعنية 
وبرامج وإجراءات إدارة مخاطر للكوارث واحلد منها على مختلف املستويات من 
قبل اجلامعات احلكوميه واخلاصه و مراكز البحث العلمي، وتعزيز اآلليه العربية 
لألزمات والكوارث. وعلى املستوى الوطني ضرورة إدراج بنود واضحة ملخصصات 
املؤسسات  مستوى  على  وكذلك  الدول  موازنات  يف  الكوارث  مخاطر  من  احلد 
والوزارات واملحافظات، وإدماج ثقافة احلد من مخاطر الكوارث يف املناهج التعليمية 
لرفع الوعي املجتمعي بذلك، مع دعوة وسائل اإلعالمية على إفراد مساحة للبيئة 
واحلد من مخاطر الكوارث لرفع الوعي، واقامة شراكة مع القطاع اخلاص يف إطار 
املسئولية االجتماعية لتخصيص الدعم لتنفيذ إطار سينداي، ووضع استراتيجيات 
وطنية فعالة الشراك اجلهات حلكومية واملدنية واخلاصة والشعبية« يف جهود احلد 
من مخاطر الكوارث، وبناء وحتسن وتطوير القدرات املؤسسية والبشريه فى إطار 

اإلستراتيجيات الوطنية إلدارة األزمات واحلد من مخاطر الكوارث.
إلى جانب تطوير الشراكة بن القطاعات 
املحلية  والسلطات  واخلاصة  احلكومية 
واإلعالم  املدنى  املجتمع  ومنظمات 
ثقافة  حتويل  مع  املحلية  واملجتمعات 
من  واحلد  التأهب  ثقافة  االستجابةإلى 
قائمة  املصلحة  اصحاب  مع  املخاطر 
على اجراء التحليل ونشر النتائج وتبادل 
وحماية  املخاطر،  من  احلد  أساليب 

شرائح وفئات املجتمعات املحلية الهشة من خالل إنشاء نظام للتأمن من مخاطر 
ومراقبـة  وتقيـيم  لتحديـد  الوطنية  املبكر  اإلنذار  أنظمة  وتعزيز  وتطوير  الكوارث، 

املخاطر.
إعالن الدوحة

واختتم املؤمتر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث أعماله بإصدار 
مخاطر  من  للحد  الثالث  التحضيري  العربي  املؤمتر  عن  املنبثق  الدوحة  إعالن 
مخاطر  من  للحد  العربية  االستراتيجية  على  باملوافقة  أوصى  والذي  الكوارث، 
الكوارث 2030 يف صيغتها النهائية. ودعا إعالن هذا املؤمتر الذي يأتي حتضيرا 
الشهر  خالل  عقده  املقرر  الكوارث  مخاطر  من  للحد  اخلامس  العاملي  للمنتدى 
ومكتب  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  املكسيكية،  كانكون  مبدينة  اجلاري 
األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث االنتهاء يف أقرب االجال من إعداد برنامج 
عمل االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لألعوام )2020-2018(.

كل  على  العمل  وآليات  واألدوار  املسؤوليات  “حتديد  أهمية  على  اإلعالن  وشدد 
املستويات بغرض حتقيق احلوكمة والشفافية التي تعتبر من أولويات العمل للحد 
ومعلومات محدثة  بيانات  قاعدة  توفير  العمل على  وأيضا  الكوارث”،  من مخاطر 
عن مخاطر وخسـائر الكوارث، وكذا تطوير مؤشرات إقليمية ووطنية لدعم جهود 
التصدي لهذه املخاطر مبا يتوافق مع إطار عمل “سنداي” وحتقيق خطة 2030 
للتنمية املستدامة. ولفت إعالن الدوحة االنتباه الى أن آلية التنسيق بن األجهزة 
العربية املعنية بالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ هي اآللية العربية املعنية بالتعاون 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  “سنداي”  إطار  لتنفيذ  العربية  الدول  بن  والتنسيق 
2030. وأوصى ببناء الشراكات ملساعدة املجتمعات املحلية على بناء العدة ملجابهة 
الكوارث واحلد من تأثير ها السلبي على سبل املعيشة واالقتصاد من خالل اعتماد 
وسائل متعددة؛ أبرزها برامج تأمن وتعويضات خاصة وآليات متويل وطنية. وسجل 
اإلعالن ضرورة اعتماد معايير ومنهجيات خاصة باملنطقة العربية لتقييم مخاطر 
الكوارث باالستفادة من املنهجيات واملرجعيات الدولية املعتمدة يف هذا املجال، مع 
والنهوض  التطبيقي منه،  العلمي، خاصة اجلانب  البحث  تعزيز جهود  العمل على 
بالكفاءات الوطنية يف مسائل تقييم املخاطر، وأيضا توجيه مزيد من العناية للوسائل 
التقنية اخلاصة مبراقبة ورصد األخطار ودراسة احتماالت و قابلية التضرر. جتدر 
اإلشارة الى أن الدورة التحضيرية الثالثة للمؤمتر العربي للحد من مخاطر الكوارث 
توخت يف إطار حتضيرها ملؤمتر “كانكون” تعميق التشاور للخروج مبوقف عربي 
من  للحد  املحدثة  العربية  االستراتيجية  على  األخيرة  اللمسات  ووضع  موحد، 
مخاطر الكوارث، واالتفاق على برنامجها 
ومخططها التنفيذي لألعوام )2018 - 
2020(، وذلك مبا يتفق وتوجهات إطار 
عمل “سنداي” باليابان للحد من مخاطر 
 )2030  2015-( للفترة  الكوارث 
 ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  وخطة 
وكذا إعالني املؤمترين التحضيرين األول 

والثاني بالعقبة وشرم الشيخ.

نظمت جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث في الدوحة - قطر في الفترة من 30 أبريل - 3 مايو 2017 
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وحكومة دولة قطروذلك لمناقشة جهود الحد من 
مخاطر الكوارث في المنطقة العربية تمهيدا للمؤتمر العالمي للحد من الكوارث والمزمع عقده في كانكون هذا العام. وكان المؤتمر فرصة 
للدول العربية الستعراض التقدم اإلقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، واالنتهاء من تحديث االستراتيجية 

العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 ، واالتفاق على برنامج العمل بها. 
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أكدت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” على لسان املديرة 
العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا، أن إقامة منتدى اليونسكو للمنظمات غير الربحية 
يف الرياض بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك اخليرية”، 
الطموحات  على  ويبني  “اليونسكو”  ومنظمة  اململكة  بني  الشراكة  عمق  يعكس 

واألهداف املشتركة وفق رؤية اململكة 2030 للتنمية املستدامة”.
وقالت يف كلمة افتتاحية خالل املنتدى الذي عقد يف الفترة من 3-4 مايو املاضي وركز 
على تطوير أفكار عملية لتمكني شباب حول العالم من إحداث أثر اجتماعي إيجابي، 
للمرة  العربية  املنطقة  يف  يعقد  احلكومية  غير  للمنظمات  اليونسكو  منتدى  أن 
شراكات  على  نبني  أن  وعلينا  الشباب،  بتمكني  هذا  يبدأ  أن  “يجب  مضيفة:  األولى، 
جديدة مع املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية لالستماع إلى جميع األصوات 
ورعاية جميع املبدعني واملبتكرين. هذه هي األسس التي نحتاجها ملجتمعات املعرفة 
السعودي  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  أكد  املقبل”.  للقرن  استعدادًا  الشاملة 
بفئة  “اليونسكو”  منظمة  اهتمام  على  كلمته  يف  الغفيص،  ناصر  بن  علي  الدكتور 
الشباب يف سبيل تعزيز مهاراتهم وفتح مساحات املشاركة املجتمعية لهم، والوسائل 
وبناء  الشباب،  التحوالت لدى  ودراسات عن أمناط  التي تنتجها من بحوث  املتعددة 
بالشباب،  املتعلقة  السياسات  لتطوير  احلكومية  غير  واملنظمات  احلكومات  قدرات 

وإشراكهم يف كل ما يتعلق يف بناء مجتمعهم.

وأشار وزير العمل والتنمية االجتماعية يف ذلك الصدد إلى أن وزارة العمل والتنمية 
الوطني 2020  التحول  وبرنامج  اململكة 2030،  رؤية  االجتماعية حددت ضمن 
مجموعة من التحديات حتول دون املساهمة الفعالة للقطاع غير الربحي يف التنمية 
غير  القطاع  تسهم يف منو  التي  املمكنات  من  متكاملة  منظومة  إلبراز  االجتماعية 
التطوعي  للعمل  ومتكن  املحلي،  الناجت  االقتصادية يف  فعاليته  من  وتزيد  الربحي، 
وتشجع عليه. وشهدت هذه املشاركات تفاعال كبيرا من احلضور الذين حرصوا على 
االستفادة مما عرض، خاصة مايتعلق بعرض التجارب التي نفذتها املؤؤسات غير 
احلكومية يف سبيل دعم الشباب، وحتقيق تكافؤ الفرص بينهم يف مختلف دول العالم.

االمارات تحث على المبادرات النوعية وتمكين الشباب
واألثر  الشبابية  املشاركة  تفعيل   .. نظرة عامة   ” بعنوان  نقاش  ُعقدت جلسة  وقد 
املحتمل لذلك يف عملية إحداث التغيير االجتماعي” تناولت فيها وزيرة الدولة لشؤون 
رؤيتها  الكعبي،  نورة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  االحتادي  الوطني  املجلس 
للمستقبل القائم على الشباب، مشيدة يف ذلك الصدد بجهود صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي يف دعم مناشط الشباب املوهوبن، وتعزيز قدراتهم، 
العالم  دول  الشباب يف مختلف  نظرائهم  مع  لتبادل اخلبرات  لهم  الفرصة  وإتاحة 
كما يف هذا املنتدى. وأكدت الكعبي على أهمية االهتمام بالشباب، وحمايتهم من 
اجلماعات املتطرفة التي حتاول جذبهم من خالل استغالل بطالتهم عن العمل، مبينة 
أن %24 من الشباب العربي يشغل تفكيره احلصول على فرصة العمل، واملشاركة 
يف بناء املجتمع، مشيرة إلى وسائل التقنية احلديثة التي باتت سهلة االستخدام يف 
أيدي الشباب، ما يعني أهمية االلتفات لهم، ورعايتهم، وفتح احلوار معهم من خالل 

حوار دولي للشباب، يجمعهم ويجعلهم يخرجون طاقاتهم وأفكارهم النيرة.
منتدى اليونسكو للمنظمات غير احلكومية يسلط الضوء على العمل التطوعي

هذا وسلط مسؤولون وخبراء خالل جلسة “تفعيل املشاركة الشبابية واألثر املحتمل 
لذلك يف عملية إحداث التغيير االجتماعي”، الضوء على حتفيز الشباب على العمل 
التطوعي واألسباب التي تؤدي إلى تطويره وتنويع شراكاته من خالل املنظمات غير 
العامة  املديرة  الفيصل  البندري  األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  وأكدت  احلكومية. 
ملؤسسة امللك خالد اخليرية خالل اجللسة على اهتمام املؤسسة بالشباب وتزويدهم 

بأفضل  إعدادهم  املحلي من خالل  العمل  إدراجهم يف سوق  والعمل على  باملعرفة 
األساليب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة يف إطار رؤية اململكة 2030 .

المنتدى يتناول تجارب الناجحين وتأثير الجيل الرقمي
كما أكدت العاملة السعودية سفيرة اليونسكو للنوايا احلسنة الدكتورة حياة سندي 
بن  تربط  ابتكارات  من  للمجتمع  الفرد  يقدمه  مبا  والفخر  بالنفس،  الثقة  أهمية 
اإليجابية يف احلياة جتعل  الطاقة  أن اإلحاطة مبن ميلكون  مبينة  واملجتمع،  العلم 
من اإلنسان عضوا فاعال وناجحا يف املجتمع.، وجاء ذلك خالل مشاركتها يف جلسة 

بعنوان ” جتربة يف صناعة التغيير ” ضمن أعمال املنتدى.
عقب ذلك بدأت جلسة نقاش بعنوان ” االستفادة املثلى من اجليل الرقمي وتأثيره ” 
التي أدارها فيصل السيف من اململكة العربية السعودية، وشارك فيها ُكل من الرئيس 
التنفيذي للشراكة يف وزارة االقتصاد والتخطيط دمية اليحيى، ومؤسس موقع نخوة 
بدولة اإلمارات كامل األسمر، ورئيس قسم السياسات يف معهد احلوار االستراتيجي 
باململكة املتحدة جوناثان بيردول، ونائب رئيس منتدى الشباب األوروبي بالسويد ديان 

بويونيك، واألستاذة املشاركة يف جامعة سوسة بتونس سميحة خليفة.
وأوضحت دمية اليحيى أن وجود الشباب يف وسائل التواصل االلكتروني احلديثة 
مهم جدا واألهم من ذلك كيفية طرح االنترنت لهم وكيفية استخدامه، مبينة أنه البد 
من توجيه الشباب إلى االستخدام االمثل لألنترنت وحتويل الشباب من مستهلكن 
إلى منتجن يف التكنولوجيا، ورفع وعيهم يف استخدام االنترنت وذلك للوصول إلى 

بيئة متناسقة يف استخدام جميع منصات التواصل االجتماعي .
أما جوناثان بيردول فقد أكد أهمية االنترنت التي حتتوي على العديد من املوضوعات 
التي تلفت نظر الشباب والفتيات ويجب االهتمام مبحتواها واالستفادة منها، مشيًرا 
إلى أن دور املدارس مهم يف تسليح الطالب وإعدادهم مبهارات للتعامل مع املحتوى 

يف مواقع االنترنت.

جائزة .. مسك الخير
وشهد املنتدى إعالن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك اخليرية” نتائج 
جائزتها العاملية للمنظمات غير احلكومية، والتي تهدف إلبراز ومتكن املشاريع التي 
تصنع التغيير اإليجابي يف املجتمعات، وتشجيع وحتفيز املبادرات واملشاريع النوعية 
يف مجاالت دعم الشباب والتنمية املستدامة وما من شأنه تعزز املشاركة املجتمعية.

وقد حصل املشروع الفائز على متويل نقدي 112500 ريال )30 ألف دوالر(، بعد 
أن تقدمت 70 منظمة ومؤسسة غير حكومية على اجلائزة. وقد فازت باجلائزة 
التي تهتم بربط مبادرات الشباب يف مجال توفير املياه  منظمة واتر يوث نتوورك 
جلميع  بيانات  قاعدة  توفير  طريق  عن  مياه،  فيها  تتوفر  ال  التي  للمناطق  النقية 
املنظمات واملبادرات واألفراد املهتمن بهذا املجال، ليتمكنوا من التواصل والتعاون 

إليجاد مختلف احللول املمكنة.

شـهدته الريــاض   
منتدى اليونسكو للمنظمات غير الحكومية يدعو إلى تمكين الشباب ودعم المجتمع المدني



مدينة القيروان تحتضن أول جمعية ديمقراطية محلية بالبحر المتوسط
كتب/ د. يوسف نوري - منسق “رائد” بتونس

ــاح  ــراً بافتتـ ــية مؤخـ ــة التونسـ ــروان باجلمهوريـ ــة القيـ احتفلـــت مدينـ
أول وكالـــة دميقراطيـــة  محليـــة بالبحـــر املتوســـط  باجلمهوريـــة 
ــن  ــو تكويـ ــالق نحـ ــة انطـ ــتمثل نقطـ ــي سـ ــروان، والتـ ــية بالقيـ التونسـ

شـــبكة لـــوكاالت الدميقراطيـــة املحليـــة يف شـــمال إفريقيـــا.

ـــة  ـــة املحلي ـــة للدميقراطي ـــة األوروبي ـــروان واجلمعي ـــة القي ـــت بلدي وكان
)ألدا(قـــد وقعتامذكـــرة التفاهـــم يف 28 أبريـــل 2016 خـــالل احلفـــل 
الـــذي حضـــره رئيـــس بلديـــة القيـــروان ورئيـــس مدينـــة ستراســـبورغ 
بفرنســـا وكذلـــك ممثـــل مؤمتـــر الســـلطات املحليـــة واإلقليميـــة باملجلس 
األوروبيوالـــذي يتبنـــي مبـــادرة البرنامـــج اخلـــاص بوكاالتالدميقراطيـــة 
ــبانيا  ــمايوركي بإسـ ــات فونسـ ــل منظمـ ــركاء مثـ ــة وبعـــض الشـ املحليـ
وأكســـيليا بإيطاليـــا واملنطقـــة املســـتقلة بســـردينيا بإيطاليـــا وبعـــض 
للمتوســـط، وجمعيـــة  مثـــل جمعيـــة ســـوى  التونســـية  اجلمعيـــات 
القيـــروان للتنميـــة املندمجـــة، وجمعيـــة حمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة 
بالقيـــروان، وكذلـــك العديـــد مـــن األطـــراف الفاعلـــة املحليـــة والدوليـــة  

والذيـــن يســـعون لتعزيـــز منظومـــة الدميقراطيـــة بدولـــة تونـــس.

األوروبيـــن  للشـــركاء  ســـانحة  فرصـــة  التظاهـــرة  هـــذه  مثلـــت 
مذكـــرة  لتأكيـــد  املحليـــة   الدميقراطيـــة  وكالـــة  يف  والتونســـين 
ــل  ــة العمـ ــدمي خطـ ــراكة  وتقـ ــات الشـ ــى اتفاقيـ ــة الـ ــم اضافـ التفاهـ
ـــة. ـــالث القادم ـــة للســـنوات الث ـــة املحلي ـــة الدميقراطي اخلاصـــة بوكال

املنظمـــة  طابـــع  هـــذه  املحليـــة  الدميقراطيـــة  وكالـــة  وتكتســـب 
ــق  ــل مفـــوض وينسـ ــن قبـ ــا مـ ــم ادارتهـ ــا، وتتـ املستقلةاملســـجلة محليـ
شـــؤونها جمعيـــة ألـــدا مـــع الشـــركاء املحليـــن )اجلمعيـــات املحليـــة 
ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي( والدوليـــن الذيـــن يتولـــون دعمهـــا.

ــيدة  ــن السـ ــروان كل مـ ــة بالقيـ ــة املحليـ ــة الدميقراطيـ ــم جمعيـ وتضـ
زهـــرة العلوينـــي مـــن جمعيـــة ســـوى للمتوســـط تونـــس، والســـيد 
يوســـف خليـــف مـــن جمعيـــة القيـــروان التنميـــة املندمجـــة، والســـيد 
يوســـف النـــوري  مـــن جمعيـــة حمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة بالقيـــروان.

ويذكـــر أن ألـــدا هـــي جمعيـــة أوروبيـــة للدميقراطيـــة املحليـــة تعمـــل 
ـــز منظومـــة احلوكمـــة الرشـــيدة ودعـــم مشـــاركة املواطنـــن  ـــى تعزي عل
علـــى املســـتوى املحلـــي وتســـهيل التعـــاون بـــن الســـلطات املحليـــة 
دســـتور  يف  وردت  توجهـــات  وهـــي  املدنـــي  املجتمـــع  ومنظمـــات 
اجلمهوريـــة التونســـية لســـنة 2014، وأنشـــأت هـــذه املنظمـــة ســـنة 
1993 مببـــادرة مـــن املجلـــس األوروبـــي  بهـــدف تنســـيق أعمـــال 
شـــبكة وكاالت الدميقراطيـــة املحليـــة ودعـــم جهودها،ومتثـــل ألـــدا 
اليـــوم أحـــد أهـــم األطـــراف الفاعلـــة يف مجـــال الدميقراطيـــة املحليـــة 
املحليـــة  الســـلطات  بـــن  التعـــاون  ومجـــال  النشـــيطة   واملواطنـــة 

وجمعيـــات املجتمـــع املدنـــي.

ــت  ــة أثبتـ ــاون المركزيـ ــة أداة تعـ ــة املحليـ ــة الدميقراطيـ ــل وكالـ ومتثـ

مبنطــــــــقة  جـــــدواها 
البلـــقــــــان وأوروبــــــــا 
الشرقيــة  والقــــوقاز.، 
وكالـــة  أول  فتـــح  ومت 
محليـــة   دميقراطيـــة 
ـــا  ســـنة 1993 بصربي
مببـــادرة مـــن مؤمتـــر 
الســـلطات املحــــــــــلية 
باملجلـــس  واالقليميـــة 

األوروبـــي.

وســـتضطلع جمعيـــة الدميقراطيـــة املحليـــة بالقيروانوالتـــي تأكـــد 
وجودهـــا كوكالـــة للدميقراطيـــة املحليـــة الرابعـــة عشـــره مبهمـــة تعزيـــز 
ــاركية  ــى تشـ ــجيع علـ ــة  والتشـ ــيدة املحليـ ــة  الرشـ ــة احلوكمـ منظومـ
املواطـــن  دعـــم جهـــود التنميـــة املســـتدامة  بتونس،وتنـــدرج أنشـــطة 
هـــذه الوكالـــة  يف إطـــار احلـــوار بـــن املواطنـــن واجلمعيـــات  املحليـــة  
والســـلطات املتواجـــدة يف كافـــة أنحـــاء البـــالد، كمـــا ســـتمثل منصـــة 
جاهـــزة الحتضـــان احلـــوار وتنميـــة القـــدرات والكفـــاءات وتعزيـــز 

منظومـــة التعـــاون علـــى املســـتوين املحلـــى والدولـــي.

وميثـــل افتتـــاح هـــذه الوكالـــة مرحلـــة هامـــة علـــى درب التعـــاون 
الالمركـــزي مبنطقـــة البحـــر املتوســـط  ويعـــزز اجلهـــود الكبيـــرة 
والعديـــدة التـــي تبذلهـــا األطـــراف التونســـية وشـــركائهم األوروبيـــن 

خدمـــة ملصلحـــة منظومـــة الدميقراطيـــة املحليـــة بالبـــالد. 

ـــة القيـــروان إجنازاًلبرنامـــج  ـــة للدميقراطيـــة املحليـــة مبدين ويعـــد إنشـــاء وكال
ـــة  ـــة  للدميقراطي ـــة األوروبي ـــه اجلمعي ـــذي أعدت تورنســـول )دوار الشـــمس( ال
املحليـــة )ألـــدا( لـــدول جنـــوب املتوســـط،حيث فتحـــت الثـــورات العربيـــة  
ــال برامـــج  ــة ادخـ ــام امكانيـ ــنة 2011، الطريـــق أمـ التـــي اندلعـــت منـــذ سـ
اصالحيـــة دميقراطيـــة غيـــر متوقعـــة، أمـــا اآلن و بعـــد مـــرور 6 ســـنوات علـــى 
ـــة يف  ـــات  املتمثل ـــات القائمـــة والصعوب ـــة التحدي هـــذه األحـــداث، تبقـــى أهمي
حتويـــل هـــذه التغيـــرات  السياســـية  واالجتماعيـــة  الـــى إطـــار ميكـــن مـــن 

تعزيـــز منظومـــة دميقراطيـــة  مســـتدامة وواضحـــة. 
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مرحب شهر الصوم مرحب.. لياليك عادت بأمان .. بعد إنتظارنا وشوقنا إليك.. جيت يا رمضان
هكذا هي حالة التوق والشوق ألجمل أيام العام رمضان املعظم أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى اإلنسانية دومًا باليمن والبركات.

ويهل رمضان هذا العام وجسد األمة العربية الزال ينزف يف كثير من مواضعه.. من سوريا الشهباء، إلى ليبيا، إلى اليمن الذي 
كان سعيدًا.. يأتي الشهر الفضيل و اإلرهاب الزال مستشريًا، وأطراف املؤامرة اخلارجية ال ميلون من مواصلة الضغط اإلقتصادي 

علينا وجتويع شعوبنا.

دعــوة .. للتــأمل

والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذا املشهد الدراماتيكي ، ماذا نحن فاعلون؟ 
وما هو السبيل للتوائم مع هذا الواقع املؤلم؟ 

ما  تفاصيل  بكل  الكامل  الوعي  أوالً  علينا  املنطق حتتم  أبجديات  أن  أتصور  و 
يحدث حولنا ولنا ومعنا، بعدها وقبلها اإلعتصام بحبل اهلل وتقوية حالة الوحدة 
واإللتفاف والتعاضد فيما بيننا، ثم العمل واجلهد فقط هما السبيل إلى اخلروج 

من هذه الدائرة اجلهنمية.

لذا فإن الشهر الفضيل هو فرصة كبيرة لنا لتحقيق هذه الغايات، والبد لنا من 
إستثمار حالة السكينة والقرب من اهلل عز وجل يف أن منعن يف تأمالتنا يف كل 

ما حولنا وكل مانعانيه.

فالتأمل يفي بالعديد من اإلحتياجات املختلفة للبشر والتي يتوقون إلى حتقيقها 
من خالله.. فبعض الناس يقصد التأمل من أجل الوصول إلى السالم النفسي 
والبعض  أفضل،  بصورة  النفس  على  السيطرة  من  للتمكن  إليه  يسعى  وبعضهم 
إلى  الوصول  يف  تأمل  أخرى  وشريحة  الذاتية،  قدراته  تقوية  يستهدف  اآلخر 

السكينة والهدوء.

لكن يف معظم األحيان يتوجه الناس إلى التأمل من أجل احلصول على السالم 
وراحة البال.

وقد يبدو أن املعنين متطابقن للسالم وراحة البال، ولكننا إن دققنا النظر سنجد 
فكلنا حظى   .. حياة  إسلوب  فهو  البال  راحة  أما  آنية،  دوماً جتربة  السالم  أن 

بتجربة سالم يف وقت ما من حياته،  ولكنها عادة جتارب عابرة.

فالشعور بحالة سالم ليس باألمر الصعب، وميكننا أن نحصل عليها بسهولة من 
خالل تطبيق أساليب وتقنيات التأمل  التي ُوضعت أساساً من أجل هذا الهدف.

أما راحة البال فهي تعبير عن الرغبة يف حتقيق جتربة سالم متواصلة مرافقة 
لإلنسان بصورة دائمة أثناء ممارسته حلياته اليومية، والتي متكنه من السيطرة 
على نفسه طوال الوقت، فما جدوى ممارسة التأمل إذا لم ينعكس على احلياة 

العملية! 

فمن الهام جداً ترجمة مشاعر السالم التي نكتسبها أثناء التأمل إلى إسلوب حياة 
مستمر  يرافقنا يف مسيرة حياتنا وينعكس على ردود أفعالنا وتصرفاتنا وبالتالي 

نحصل على راحة البال والسالم الدائمن.

والتأمل مجرد طريقة نتبعها لنعرف ذواتنا بشكل كامل، أي أن أعرف من أنا من 
الداخل وكيف أتفاعل مع العالم اخلارجي، وأن أستمتع بعالقتي مع نفسي من 
خالل التأمل، وأن أكتشف حقيقة إختاليف عن ذلك الشخص املرهق واملضطرب 

الذي قد يبدو ظاهرياً أنه أنا.

التأمل يجعلنا ندرك طبائعنا احلقيقية وأنها تتمتع بإيجابية عالية.. لذا البد وأن 
نسعى دوماً إلى إكتشاف محيط السالم الذي يكمن يف أعماقنا دون احلاجة إلى 

أن نخطو أي خطوة خارج نفوسنا.

فالتفكير اإليجابي هو توظيف أفكارنا ورؤانا بصورة صحيحة دون إنكار أو جتاوز.

وما أحوجنا إلى التأمل يف رمضان، فاجلو الروحاني والسكينة النفسية، وقربنا 
من اهلل، كلها آليات إلكتشاف ذواتنا وتفعيل عالقتنا بخالقنا للوصول إلى حالة 
من السالم والسكينة ويف املنتهى الرضا، فالرضا هو زاد وزواد اإلنسان أياً ما 

كان دينه أو عقيدته.

والرضا الطموح املقرون بالعمل وبذل اجلهد هو ما أمرنا به اهلل عزوجل، وهو 
طريق النهوض وجتاوز كبوات األمة الكثيرة.

وأوسطه  رحمة،  أوله   .. إياه  بلغنا  اللهم   .. كرمي عظيم  على شهر  ُمقدمون  إنا 
مغفرة، وآخره عتٌق من النار.

اللهم أكرمنا بهذه املنح اإللهية وأعتقنا من النار، فالعبادة الصادقة تأمل والصدقات 
وكلها  تأمل،  الفضيل  الشهر  هذا  خالل  اإليجابي  والفعل  التأمل،  آليات  أهم  أحد 
على  وأعنا  املبارك  الشهر  هذا  يف  أكرمنا  اللهم   .. البال  وراحة  السالم  إلى  طريق 

عبادتك وحسن طاعتك واجعلنا من عتقاء النار برحمتك يا أرحم الراحمني.

إن رمضان لهو مخرٌج ومنجاٌة عظيمة لو تعلمون
كل عام واالنسانية جمعاء بكل خير
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لمعلوماتك

من املستقر عليه أن هناك ثالث حتديات أساسية 
تواجه العالم تتمثل فى ثالث أزمات هى أزمة املاء 
بن  ارتباطية  عالقة  هناك  وأن  والطاقة  والغذاء 
الثالثة فاملاء يعانى من ندرة وتراجع كبير نتيجة 
التغير املناخى وتداعياته وزحف موجات اجلفاف 
واإلحترار وكذلك زيادة اإلستخدامات من املياه.. 
و يعد املاء ضرورى إلنتاج الغذاء الذى يعانى من 
نقص حاد ويترتب عليه وفيات كبيرة بسبب إنتشار 
املجاعات ثم الطاقة التى الميكن للحياة أن تستمر 
بدونها .. ولكن تظل هناك اشكالية كبيرة بالنسبة 
للطاقة إذ كيف ميكن توفيرها بالكميات املناسبة 
استخدامها  عن  ينجم  أن  دون  الوقت  ذات  وفى 
التغير  تداعيات ظاهرة  زيادة  إلى  تؤدى  مخلفات 
مصدر  والباحثن  العلماء  يعتبره  الذى  املناخى 
التهديد األول الذى يهدد حياة اإلنسان على سطح 
لإلنسان  الغنى  الذى  املسئول  وهو  الكوكب  ذلك 
عنه .. ناهيك عن تلك الكواراث الطبيعية املدمرة 
وكل  االنسان  حياة  على  تأتى  والتى  واملروعة 

توصل  املعترك  ذلك  ظل  فى  احلياة..  مظاهر 
مصدر  عن  للبحث  جديد  إكتشاف  إلى  العلماء 
للطاقة النظيفة واملتجددة فوجدوا أن احلشائش 
الهامة  املصادر  أحد  تكون  أن  ميكن  اخلضراء 
للطاقة النظيفة والرخيصة فى ذات الوقت وذلك 
بالنظر إلى إرتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية 
من  ومالهما  والفحم  البترول  األحفورى(  )الوقود 
مضارهائلة على حياة البشر وعلى البيئة ... لقد 
يضم  البريطانن  الباحثن  من  عمل  فريق  متكن 
خبراء من جامعة كارديف من معهد كاتليس حيث 
توصلت الدراسة إلى وجود كميات كبيرة من غاز 
النيتروجن ميكن إستخراجها من احلشائش وذلك 
مبساعدة الشمس وعمليات اجلمع الرخيص وهذه 
الطريقة  هذه  فيها  تظهر  التى  األولى  املرة  هى 
طريقة  إلى  التوصل  إلى  تؤدى  أن  ميكن  والتى 
ذو  يعد  والذى  النيتروجن  غاز  إلنتاج  مستدامة 
وذلك  املتجددة  الطاقة  إنتاج  فى  هائلة  إمكانيات 
ذات  وفى  الطاقة  من  كبيرة  كمية  احتوائه  نتيجة 

الوقت أنه ال ينتج عن إحتراقه أية سموم أو غازات 
الصوبة .. وقد أعلن فريق البحث الذى أعد هذه 
بوكر  ميشيل  البروفيسور  اشراف  حتت  الدراسة 
املصدر  هو  حقاً  يعد  ذلك  أن  كارديف  معهد  من 
غاز  فى  العلماء  ويرى   ... للطاقة  األخضر 
الوقت  فى  للطاقة  املستقبلى  املصدر  النيتروجن 
الذى يتحول فيه العالم من الوقود االحفورى إلى 
الطاقة املتجددة ..ذلك قد اظهر ذلك البحث أن 
احلشائش اخلضراء ميكن أن تكون أحد مصادر 
 ... به  اإلمساك  أمكنا  ما  اذا   املتجددة  الطاقة 
وقد قام فريق العمل فى هذه الدراسة بنشر نتاج 
الباحثن  من  مجموعة  ضم  الذى  البحث  ذلك 
جورنال  وسيتى  رويال  بلفست  كوين  جامعة  من 
بكميات  يوجد  النيتروجن  أن  على  أكد  والذى 
ويوجد  العالم  أنحاء  كل  املياه فى  فى  كبيرة جداً 
العضوية  املواد  وبعض  الهيدروكربونات  فى  أيضاً 
النظيفة  للطاقة  إتاحة مصدر  يعنى  األخرى مما 

والرخيصة واملتجددة .

مصطلحات بيئية
غازات االحتراق

                                        Combustion gases
.... اإلحتراق  عن  الناجتة  الغازات  تلك  هى 

مجموعة  ضمن  الغازات  محتويات  وتتوقف 
ودرجة  الوقود  نوعية  على  األخرى  العوامل  من 
احلرارة الناجمة عن اإلحتراق والهواء واإلكسجن 
فإن  األشكال  أبسط  وفى   .... املؤكسد  والعامل 
غازات االحتراق هى ثانى أكسيد الكربون واملياه 
النيتروجن  يكون  األخرى  احلاالت  بعض  وفى 
والكبريت أيضاً ... وفى املحارق يجب السيطرة 
على مخلفات اإلحتراق فى احلدود املسموح بها 

والسيما املواد اخلطرة .

الحشائش الخضراء مصدر للطاقة
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توصل  الذى  الشامل  الدمار  ترسانة  وتخبأه  بل 
إليها اإلنسان فى رحلة سعيه نحو حتقيق الهيمنة 
تخفينا  ولم  ومقدراته...  العالم  على  والسيطرة 
التى  أسلحتها  ترسانة  وفتحت  سرها  الطبيعة 
مناورات مصغرة  بعدة  قامت  وقد  أهوالها  رأينا 
إرتعدت منها فرائصنا وإعترانا اخلوف ومايحمله 
من عذاب للنفس والضمير دونها املوت هوان ... 
رأينا ذلك التسونامى الذى ضرب دول شرق أسيا 
وقد  دقائق معدودات  دول فى عدة  والتهم سبع 
الدفاع  وزير  باول  كولن  جعل  دمار  ورائه  خلف 
االمريكى وقتها يقول أن ذلك هو يوم القيامة ... 
لقد ضرب دولة هايتي زلزال قد أسفر عن مقتل 
وشرد  معدودات  دقائق  فى  شخص  ألف   200
 homeless  املالين الذين أصبحوا بال مأوى
األسلحة  أعتى  حتقيقه  على  تقوى  ال  ما  وهو 
النووية  البشرية  ترسانات  عليها  حتتوى  التى 
ترسانة  كانت  لقد   .. الشامل  الدمار  وأسلحة 
هى  املناخى  التغير  ظاهرة  فى  ممثلة  الطبيعية 
األقوى واألكثر تدميراً وفتكاً باإلنسان وبإحالمه 
ومستقبله وهى األعاصير والفيضانات والزالزل 
الدول  والتى تضرب  واملوجات احلارة واجلفاف 
النهاية  بأن  ماتذكرنا  لكى  واآلخر  احلن  مابن 
ذلك  وبقاء  اإلنسان  حياة  وأن  قريبة  قد صارت 
وهى  أدنى  أو  قوسن  قاب  صارت  قد  الكوكب 
كل مرة تذكرهم بأن أوان احلساب قد أن... وأن 
لهم  تأتى عليهم ترسل  أن  العتيدة  الدينونة  تلك 
ويستفيدوا  يفيضوا  لكى  واإلشارات  العالمات 
ال إلنقاذ أنفسهم ولكن ملالقاة مصيرهم املحتوم 
والذين صنعوه بأيديهم ... أن التغير املناخى قد 
كان من صنع البشر مبا كان لهم من ممارسات 
وتصرفات غير مسئولة قد جارت على الطبيعة 
توفير  يعنى  الذى  وتوازنها  فطرتها  وأفسدت 
العلماء  مايقربه  وذلك  عليها  احلياة  مقومات 
مرصد  على  وهم  يترقبون  اآلن  أصبحوا  الذين 
من  الرجاء  وإنقطاع  املهابة  مابن  االحداث 
تستطيع  لم  األن  وحتى  النهاية...  ساعة  قدوم 
من  املسئولية  قدر  على  تكون  أن  العالم  دول 
حيث اإللتزام بتلك السياسات واإلجراءات التى 
يقرونها فى املؤمترات الدولية واإلقيلمية ملقاومة 

التغير املناخى ودرء مايترتب علية من تداعيات 
مدمرة ألنهم مازالوا ينظرون من الزواية الضيقة 
الدقة  إن شئت  بل  السمة  هى  االفق  وأن ضيق 
يفضلون  ويجعلهم  تضريهم  التى  اللعنة  هو  فقل 
العالم  بقاء  على  الضيقة  األنية  املصالح  تلك 
وإستمرار احلياة على سطح ذلك الكوكب ...لقد 
أعلن اليفودى بوير السكريتر التنفيذى إلتفاقية 
التى  كوبنهاجن  بإتفاقية  املعروفة  املناخ  تغير 
متحض عنها مومتر القمة العاملية لتغير املناخ أن 
  emissionsاإلنبعاثات من  للحد  كيوتو  إتفاقية 
دولة فى عام )1997( هى  وقعتها 190  التى 
التغير  ظاهرة  من  للحد  امللزم  القانونى  اإلطار 
املناخى ومايترتب عليها من تداعيات والتى يتوقع 
القاسية  املناخية  الظروف  هذه  فى ظل  العلماء 
وعدم التوافق بن دول العالم وسيادة تلك احلالة 
من التراخى أن يزداد الوضع تعقيداً وتزداد معه 
تداعيات  أوجه  أن   ... املناخى  التغير  مخاطر 
من  الداخلية  سواء  الهجرة  هو  املناخى  التغير 
مدينة الخرى أو عبر احلدود وما قد يحملة ذلك 
من مخاطر على النظم البيئية )التنوع احليوى ( 
والكيفية التى يتم بها إستخدام األراضى والسيما 
محدودة  قدرات  لديها  التى  النامية  الدول  فى 
والفنية  اإلقتصادية  الناحية  من  ومتواضعة 
للتكيف مع ظاهرة التغير املناخى ... هناك العديد 
تواجهها  سوف  التى  املستقبلية  التحديات  من 
املناخى  التغير  ورائها ظاهرة  يقف  والتى  الدول 
اجلفاف  ونوبات  املائية  املوارد  ندرة  من  بداية 
والفيضانات والكثير من الكواراث الطبيعية وهو 
العرض  بن  الفجوة  إتساع  عليه  يترتب  ماسوف 
تداعيات على  يعنيه من  وما  املياه  والطلب على 
مرمى املستقبل القريب والبعيد كزحف التصحر 
اخلصبة  األراضى  من  كبيرة  مساحات  وفقدان 
وزيادة  التربة  جتريف  نتيجة  للزراعة  الصاحلة 
قمة  عنة  مامتخضت  فان  لذلك  ملوحتها... 
كوينها جن التى تعبر عن رؤية الواليات املتحدة 
األمريكية بتخفيض نسبة اإلنبعاثات إلى 50 % 
بحلول 2050 تعد رؤية هزيلة الميكن أن تكون 
طوق جناة للعالم ومستقبل البشرية من بن أنياب 
التغير املناخى الذى مزمع أن يفترسها والمنقذ. 

دائمًا ما يخاف اإلنسان ويخشى مايجهله ومايمكن أن يأتى عليه فى المستقبل 
ولكن   ... وحده  اهلل  سوى  اليعلمها  التى  الغيبيات  من  هو  المستقبل  أن  إذ 
العلماء والباحثين الذين يهتمون بشئون الحياة اليكفون عن التفكير واليسلمون 
بهذه الحقيقة فهم دائمًا يبحثون ويفتشون فى معارف  وتجارب من سبقوهم 
لعلهم يجدون مايمكن أن يأمنوا به من غدر الزمان وما قد يحمله فى طياته 
ذلك  سطح  على  بقائه  إستمرار  به  ونقصد  يقولون  كما  السفن  بماالتشتهى 
الكوكب ... وقد بات الكل يعلم بأن ظاهرة التغير المناخى هى مصدر التهديد 
الرئيسى الذى يهدد حياة اإلنسان وبقائه على سطح األرض ألنه يحمل فى طياته 

مقوضات الحياة التى تفوق فى قوتها كل ماتحمله

تــــــغــــــيــــــر
ــاخ  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــل  ــقــب ومــســت
ــة  ــريـ ــشـ ــبـ الـ



فـاطمة الزهـراء زرواطـي
منـسـق رائـد في الجـزائـر
مـن عاشـقة للطبيـعة إلى
وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

تهنئ األمتين العربية 
واإلسـالمية بحلــول 
شهر رمضان المعظم 

أعاده اهلل عليكم
باليمن والخير 

والبركة

الشبكة العربية
للبيئة والتنمية

»رائـــــــد«

فرحة كبيرة إستقبلت بها الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد وأعضائها 
في كافة الدول العربية خبر تعيين المهندسة فاطمة الزهراء زرواطي 

وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة في الجزائر الشقيقة.

وقد صرحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فور تسلمها مهام منصبها 
والتي جرت في مقر وزارة الموارد المائية، صرحت بأن المسئولية التي 
ُكلفت بها مهمة وثقيلة، وأكدت أنها ستعمل بال هوادة لتكون جديرة 

بالثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.

وأضافت أن استحداث دائرة وزارية جديدة مستقلة للبيئة و الطاقات  املتجددة 
ينطوي على األهمية الكبيرة التي منحت للقطاع البيئي و قطاع الطاقات  املتجددة 

الذي صنف ضمن األولويات الوطنية يف برنامج رئيس اجلمهورية للتنمية.

وقالت  زرواطي إن إسناد حقيبة وزارية حساسة مثل البيئة و الطاقات  املتجددة 
للمرأة هو تكرمي  للعنصر النسوي   القادر على إحداث الفارق و تقدمي  اإلضافة  

الالزمة  لهذا القطاع و سأعمل بقصارى جهدي ألكون يف مستوى هذه الثقة.

و أفادت الوزيرة اجلديدة أن قطاعي البيئة و الطاقات املتجددة هما الواجهة 
اإليكولوجية  للبالد مؤكدة أنها ستحرص على مواصلة العمل بالتزامات اجلزائر 
املتحدة يف  لهيئة األمم  املستدامة  التنمية  الدولية و خصوصاً  تطبيق أهداف 

آفاق 2030 .

مديرة  منصب  تشغل  تاج،  اجلزائر  أمل  جتمع  حلزب  املنتمية  زرواطي  وكانت 
دولة يف  أحد مؤسسيها، وهي مهندسة  الثالثة وهي  بالقناة اجلزائرية  لإلنتاج 
بومدين  هواري  والعلوم  التكنولوجيا  جامعة  من  متخرجة  والبيئة  االيكولوجيا 
بباب الزوار.. إعالمية متألقة«محبوبة« ذات حضور متميز على شاشة التلفزيون 
اجلزائري خالل سنوات التسعينات، وهيصاحبة برنامج تلفزيوني حتت عنوان 

»البيئة واإلنسان«، وبرنامج إذاعي »نحن والطبيعة«.

سنة  البيئة  الوطنية حلماية  الفدرالية  ترأست  للطبيعة  عاشقة  بالبيئة  مولعة   
تقول  السهبية،  املناطق  يف  امليدانية  التحقيقات  من  العديد  أجرت   ..  2000
الناس  من  العديد  قبل  من  ومحبوبة  معروفة  أصبحت  تصريحاتها:  إحدى  يف 
الذي يعد حبهم كنز ال يفنى وهو سبب جناحي  إعالمياً، وقد تولت املهندسة 
والتنمية  للبيئة  العربية  للشبكة  كمنسق  مهام منصبها  زرواطي  الزهراء  فاطمة 
رائد يف بدايات األلفية الثالثة، وجنحت خالل هذه السنوات من إيجاد عالقة 
قوية ووطيدة بن الشبكة واملجتمع املدني البيئي يف اجلزائر ونظمت العديد من 

الفاعليات يف اجلزائر بإسم رائد والتي صادفت جناحاً كبيراً.

وتتقدم رائد ومجلس منسقيها وكل أعضائها ومنتدى البيئة بأحر التهاني للزميلة 
اجلديد  منصبها  توليها  مبناسبة  زرواطي  الزهراء  فاطمة  املهندسة  الفاضلة 

كوزيرة للبيئة والطاقات املتجددة باجلمهورية اجلزائرية الشقيقة.


