نشرة إخبارية ربع سنوية يوليو – سبتمرب 2016
مؤمتر االسبوع الدوىل للمياه بسنغافورة

 14-10يوليو  ،2016سنغافورة

شارك معاىل الدكتور /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه فى إفتتاح مؤمتر األسبوع الدولي للمياه
يف سنغافورة ) Singapore International Water Week (SIWWحيث افتتح رئيس مجهورية

سنغافورة الدكتور/توني تان كنغ يام فعاليات املؤمتر يف الفرتة من  14-10يوليو .2016
وكان من أهم النقاط التى تناوهلا املؤمتر هى إجياد حلول مستدامة للمياه يف املدن ملقابلة التطورالعمراني
املتزايد ومنها التحلية وإعادة استخدام املياه ،حيث عرضت الدول املشاركة جتاربها وما حققته يف هذا

اجملال ،وصاحب املؤمتر معرض ألحدث املعدات واالخرتاعات يف جمال التحلية وإعادة استخدام املياه.
وعلى هامش املؤمتر مت تنظيم ندوة خاصة لليونسكو (الربنامج اهليدرولوجي الدولي)  IHPحيث مجع
اخلرباء من خمتلف أحناء العامل لتبادل وجهات النظر حول األهمية االقتصادية واالجتماعية من املدن
الكربى ،واملخاطر املرتتبة علي تغري املناخ وكيفية تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية لضمان األمن
املائي يف إطار األهداف العاملية للتنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلادئ.

ورشة عمل "التغريات املناخية وأثرها على مستقبل الزراعة والبيئة بالوطن

العربي"

 23-20يوليو  2016بشرم الشيخ ،القاهرة

نظمت وكالة الشرق األوسط للتدريب واإلستشارات ورشة عمل بعنوان "التغريات املناخية وأثرها على مستقبل
الزراعة والبيئة بالوطن العربي من خالل :
"املؤمتر الدوىل لتطوير العملية التعليمية "رؤى مستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة"
الذى عقد باملركز الدوىل للمؤمترات مبدينة شرم الشيخ فى الفرتة من  23-20يوليو .2016
شارك الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه فى هذه الورشة حيث ألقى سيادته حماضرة
بعنوان "التغريات املناخية وتأثرياتها االقتصادية واالجتماعية فى املنطقة العربية" حيث ناقش سيادته أهمية
التنبؤ بالتغريات املناخية ،التأثريات االقتصادية واالجتماعية ،التحديات العامة واخلاصة بكل دولة ،التكيف مع
التغريات املناخية ،وإسرتاتيجية األمن املائي العربي ودورها يف التعامل مع مشكالت التغريات املناخية
ودوراجمللس العربي للمياه فى تبنى رؤية مشرتكة للتعامل مع قضايا املياه والتغريات املناخية ونشر املعلومات
وقصص النجاح مبا يعظم اإلستفادة منها فى إطار حتقيق التنمية املستدامة فى املنطقة العربية.

مؤمتر مركز اجلودة الدولية واإلنتاجية عن تطوير شبكة الصرف الصحى

 30-29اغسطس  2016بالقاهرة

قام مركز اجلودة الدولية واإلنتاجية " "IQPCبعقد مؤمتر بعنوان:

وذلك بفندق إنرتكونتيننتال سيتى ستارز بالقاهرة يومى  30-29أغسطس  2016عن تطوير شبكة شاملة للصرف
الصحي للحد من الطلب على مصادر املياه العذبة ومحاية األمن املائي ملصر.
وقد شارك معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه بإلقاء حماضرة بعنوان "إدارة
املوارد املائية بشكل فعال لضمان أمن املياه على املدى الطويل وحتقيق أقصى قدر من املنافع اإلجتماعية
واإلقتصادية والبيئية" ،وذلك من خالل تسليط الضوء على اآلثار االقتصادية لسوء إدارة املوارد املائية لتحديد
تكلفة التقاعس عن العمل ووضع اسرتاتيجيات إلعادة استخدام املياه املعاجلة بشكل فعال للحد من الطلب
على إمدادات املياه العذبة وتثقيف املستخدمني لفوائد إعادة اإلستخدام خللق نظام بيئي مستدام لصناعة
مياه الصرف الصحي.

األسبوع العاملى للمياه

 28أغسطس –  2سبتمرب  ،2016ستوكهومل ،السويد

إستضاف معهد ستوكهومل الدولي للمياه " األسبوع العاملي للمياه  "2016حتت شعار:

"املياه من أجل حتقيق النمو املستدام"

ركز املؤمتر على حتقيق أهداف التنمية املستتدامة  2030الت

اعتمتدتها األمتم املتحتدة ومناقشتة معاجلتة دور

املياه يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  ،2015وذلك من ختالل اعتمتاد خطتة أهتداف التنميتة املستتدامة
ال

أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ورسم مسار التنمية يف العامل خالل عام 2030؛ ومناقشة اتفاق املنتاخ

العاملي اجلديتد التذا اعتمدتته القمتة  21يف بتاريس والتكيتف متع تغتري املنتاخ؛ واحلتد متن خمتاطر الكتوارث
والتمويل من أجل التنمية.
شارك وزير املتوارد املائيتة والترا التدكتور حممتد عبتد العتاطي علتى رأي وفتد رفيتع يف متؤمتر امليتاه والنمتو
واالستتتقرار ،والتتذا نظمتته مركتتز البيئتتة اإلقليمتتي لوستتط وشتترق أوروبتتا ( )RECعلتتى هتتامش فعاليتتات األستتبوع،
باإلضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة للمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركة يف االجتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع التتتتتتتتتتتتتتتتتتوزارا األفريقتتتتتتتتتتتتتتتتتتي للميتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه.
وتناولت الكلمات االفتتاحية عدد ًا من املوضوعات ،أهمهتا حتقيتق األمتن املتائي والتتغريات املناخيتة وتأثريهتا
علتى املتتوارد املائيتة واملشتتاركة اجملتمعيتة يف إدارة امليتتاه واستتتدامة املتوارد املائيتتة كأحتد أهتتم متتدخالت
حتقيق التنمية املستدامة.
كما شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للميتاه بإلقتاء الضتوء علتى انشتطة اجمللتس
العربى للمياه وإجنازاته ،وذلك أثناء املعرض اخلاص الذى نظمته مركتز البيئتة اإلقليمتي لوستط وشترق أوروبتا
( )RECوأيضاً شارك املركز القومي لبحوث املياه يف فعاليات األ ستبوع العتاملي للميتاه عترب تنظتيم جلستة حتول

إدارة خزان احلجر الرملي النوبي الذا تشرتك مصر يف إدارته مع السودان وليبيا وتشاد.

إجتماع للتعاون املشرتك بني السفارة األمريكية واجمللس العربى للمياه

 4سبتمرب  ،2016القاهرة

استضاف اجمللس العربى للمياه فتى يتوم  4ستبتمرب  2016مبقتر اجمللتس إجتماعتاً مشترتكاً بتني اثلتى الستفارة
األمريكيتتة بواليتتة تكستتاي واثلتتى اجمللتتس برئاستتة معتتاىل األستتتاذ التتدكتور/حممود أبتتو زيتتد رئتتيس اجمللتتس
العربى للمياه ومعاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس .حضر اإلجتمتاع الستيد  Lyle Larson/عضتو
اللجنة التشريعية للسياسة املائية يف والية تكساي وخبري السياستات املائيتة ،والستيد Lynlie Wallace /والستيد/
 Shannon Houstonأعضاء اللجنة التشريعية.
ومت خالل اإلجتماع مناقشة الرؤية املستقبلية للسياسة املائية يف مصر ونظم اإلدارة املتكاملة للميتاه متن حيتث
العرض والطلب فى ظل ندرة املياه ،حيث أشار الرسون اهتمامه بدراسة اسرتاتيجيات إدارة املياه للحكومات
وتبادل األفكار حول السياسة املائية لتقديم أفضل املمارسات يف جمال إدارة املياه إىل والية تكساي.
وعرب اثلى اجمللس العربى للمياه عتن اهتمتامهم با لتعتاون متع الستفارة األمريكيتة فتى تنظتيم ورع عمتل علتى
املستوى اإلقليمي تتبعها بعض الزيارات امليدانية لتبادل اخلربات والذى سيكون له تأثري إجيتابى علتى حتقيتق
أهداف التنمية املستدامة( ( SDGفى مصر واملنطقة العربية.

إجتماع اجمللس العربى للمياه مع أمني عام جامعة الدول العربية

 6سبتمرب  ،2016جامعة الدول العربية ،القاهرة

قام معاىل الدكتور /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربتى للميتاه ومعتاىل التدكتور /حستني العطفتى أمتني عتام

اجمللس بعقد إجتماع مع معتاىل التدكتور /أمحتد أبتو الغتيط أمتني عتام جامعتة التدول العربيتة يتوم  6ستبتمرب

 2016مبقر جامعة الدول العربية مت فيه عرض األنشطة املختلفة للمجلتس وجمتاالت التعتاون القائمتة واملقرتحتة
على املستوى اإلقليمى بني اجمللس العربى للمياه وجامعة الدول العربية وبعض اهليئات الدولية واإلقليمية من

شتتركاء التنميتتة متتنهم علتتى ستتبيل املثتتال ال احلصتترUNDP, UNISDR, UNESCO, IFAD, IWMI, FAO, :

 CEDARE,WFPومت مناقشتتتتتتة اإلعتتداد لورشتتتتتتتتة العمتتتتتل اإلقليميتتة حتتول موضتتوع اهلشاشتتة اإلجتماعيتتتتتتتتتتتتة
” “Social Vulnerablity Workshopاملقرر عقده يوم  27-25سبتمرب .2016

ومت أيضاً عرض أنشطة اجمللس من خالل متثيل املنطقة العربية فى املنتديات العاملية والعربية للمياه منها

املنتدى العربى الرابع للمياه فى القاهرة فى نهاية عام  2017واملنتدى العاملى الثامن للمياه فى الربازيل عام

 .2018كما مت أيضاً مناقشة التعاون فى جمال تنفيذ حماور اإلسرتاتيجية العربية لألمن املائى()2030-2010

) (AWSSوالتعاون فى جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة فى املنطقة العربية.

اإلجتماع التنسيقى الرابع جلامعة الدول العربية واجمللس العربى للمياه

 7سبتمرب  ، 2016مقر اجمللس العربى للمياه ،القاهرة

فى إطار مبادرة جامعة الدول العربية ملخاطر املناخ وعالقتها باألمن الغذائى وندرة املياه واهلشاشة
اإلجتماعية  LAS/CRN Initiativeنظمت جامعة الدول العربية اإلجتماع التنسيقى الرابع يوم األربعاء  7سبتمرب
 2016مبقر اجمللس العربى للمياه .حضر اإلجتماع السيدة السفرية/شهرية وهبى اثالً عن جامعة الدول
العربية والسيد الدكتور /وديد عريان املنسق العام للمبادرة والدكتور Kishan Khoday /املمثل اإلقليمى
للربنامج اإلمنائى لألمم املتحدة ) (UNDPمعاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه
وأعضاء اجمللس حيث مت مناقشة نتائج أنشطة املشروعات التى تقوم بها غرفةاملعلومات اجلغرافية العربية التى
يستضيفها اجمللس واملعروفة بإسم  AGIR /AWCومناقشة اخلطوات املستقبلية إلجناز املرحلة الثانية هلذه
املشروعات .كما مت مناقشة التحضريات اخلاصة بتنظيم ورشة عمل  Social Vulnerability Workshopاملقرر
أن تعقد فى يوم  27-25سبتمرب . 2016
وفى النهاية تطرق اإلجتماع ملناقشة التحضري إلجتماع“  “COP22الذى سيعقد فى نوفمرب  2016باملغرب
والذى سيشرتك فيه  UNDPجبلستني فنيتني يتم فيهما عرض أنشطة املبادرة من الناحية السياسية والفنية .كما
قام أيضتتتت ًا الدكتور/كيشان خودا بعرض املشروع املقرتح اخلتتتتتتتتتتاص بأهداف التنميتتتتتة املستدامتتتتتتتتة
”."SDG Climate Nexus Facility

إجتماع اخلرباء األول ملؤسسة سقيا اإلمارات )UAE WATER AID (SUQIA

18سبتمرب  ،2016دبى

دَعتت مؤسستة "ستقيا" اإلمتارات بتدبى )UAE WATER AID (Suqia

معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئتيس اجمللتس العربتى للميتاه حلضتور

إجتمتتاع اخلتترباء األول فتتى  18ستتبتمرب  2016بتتدبى .تنتتدرس مؤسستتة
سقيا اإلمارات حتت مظلة "مؤسسة مبادرات حممد بن راشد آل مكتتوم

العاملية" ،وتعمل بصورة رئيسية يف حبث وتنمية وإجياد حلول ملشاكل شح املياه.

منتتذ تأسيستتها ،بتترزت مؤسستتة ستتقيا اإلمتتارات علتتى حنتتو متميتتز يف تقتتديم املستتاعدات اإلنستتانية للمحتترومني

واحملتاجني للمياه يف مجيع أحناء العامل .تسهتم املؤسسة يف إجياد حلول مستدامة ملشتكلة شتح ميتاه الشترب

يف كافة أرجاء العامل ،حيث يتحقق ذلك متن ختالل تتوفري حلتول تقنيتة جديتدة ومبتكترة مثتل وحتدات حتليتة
املياه وتنقيتها ال

تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات واملناطق ال

تعاني من ندرة وتلوث مياه الشرب .

وأطلق صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،ورئيس جملس الوزراء وحاكم دبتي،

"جائزة حممد بن راشتد آ ل مكتتوم العامليتة للميتاه" ،بقيمتة مليتون دوالر أمريكتي ،بهتدف إجيتاد حلتول دائمتة
ملشكلة شتح امليتاه حتول العتامل ،باستتخدام الطاقتة الشمستية لتنقيتة وحتليتة امليتاه ،والتدعوة موجهتة للشتركات

واملراكز البحثية والشباب املبتكرين للتنافس حول إجياد حلول مبتكرة للمشكلة .وتضم جائزة حممد بن راشد

آل مكتتتوم العامليتتة للميتتاه ثتتالث فئتتات وهتتي :جتتائزة املشتتاريع املبتكتترة (املشتتاريع الصتتغرية والكتتبرية) ،جتتائزة

االبتكار يف البحث والتطوير (اجلهات الوطنيتة واجلهتات العامليتة) وجتائزة االبتكتارات الشتابة .وقتد مت إستتقبال

الطلبات حتى  31يوليو .2016

مؤمتر " اهلشاشة اإلجتماعية فى املنطقة العربية "

 27-25سبتمرب  2016بفندق إنرتكونتيننتال سيتى ستارز  ،القاهرة

قام اجمللس العربى للمياه ) (AWCبالتعاون مع منظمة الغذاء العاملى ) (WFPبتنظيم ورشة عمل إقليمية
حول موضوع "تعزيز مفهوم اهلشاشة اإلجتماعية فى املنطقة العربية":

“Strengthening the Understanding of Social Vulnerability
”in the Arab Region

وذلك فى إطار مبادرة جامعة الدول العربية حول خمتاطر التتغريات املناخيتة وعالقتهتا بتاألمن الغتذائى ونتدرة

املياه واهلشاشة اإلجتماعية لبناء القدرات يف املنطقة العربية ( )LAS/CRNمن أجتل حتقيتق التنميتة املستتدامة

بشكل أفضل علتى املستتوى اإلقليمتى وذلتك يتوم  27-25ستبتمرب  2016بفنتدق إنرتكونتيننتتال ستيتى ستتارز،

القاهرة وحبضور د.مجال الدين جتاب ا ،،متدير إدارة البيئتة واإلستكان واملتوارد املائيتة والتنميتة املستتدامة
جبامعة الدول العربية ،والسيد  Carlo Scaramelloاثل  Dr. Gaith Fariz ,WFPممثلUNESCO

و د .وديد عريان منسق املبادرة ود.طارق النابلستى اثتتتتل  ،LASو  Dr.Clemens BreisingerاثتتتتتلIFPRI
والسيد  Aden Hassanاثل  ICARDAبعمان و  Dr. Gustavo Demarcoاثل WB

والتدكتور/عماد عتدىل اثتل  RAEDوالستيد  Alfredo Impigliaاثتل  FAOوالستيد  Kishan Khodayاثتل

 UNDPو الدكتور/عبد ا ،الدروبتتتتتتتتتتتتتتى والدكتور /محو العمرانى اثلى  GIZوالسيد  Oscar Ekdahlاثل

 WFPوالدكتور/خالد أبوزيد و الدكتور /عمرو عبد اجمليتد اثلتتتتتتى  CEDAREو Dr.Tala Qtaishatاثتتتتتتتتل

األردن و  Eng. Bassem Katlanاثتتتتتتل  ACSADو Prof. Badiaa Chulliو Dr. Shinan Kassamاثلتى
 ICARDAمن تونس ود.جودة عبد اخلالق ،خبرياإلقتصاد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القتاهرة ووزيتر
التضامن االجتماعي األسبق يف مصتتر وأيضاً مبشاركة جمموعة من الوكالة األملانية للتنمية ،وحبضور اثلني

عتتن تتتونس ،املغتترب ،لبنتتان ،األردن ،ستتوريا ،الستتعودية ،ووزارات التترى ،الزراعتتة ،التخطتتيط ،اجلامعتتات ،كليتتة

االقتصاد والعلوم السياسية والزراعة.

هدفت ورشة العمل إىل تسليط الضوء على توضيح مفهوم اهلشاشة االجتماعية وتقييم مدى تأثرها باملخاطر
الرئيسية ال سيما الفقر وتغري املناخ وندرة املياه واألمن الغذائي ،مع توفري األساي العلمي لوضع سياسات احلد

من الكوارث والتنبؤ املبكر باملخاطر من خالل حتديد مؤشرات متعددة املستويات وقابلة للقياي وخرائط

قادرة على حت ليل أوجه الضعف االجتماعي والقدرة على مواجهة املخاطر البيئية واملخاطر املناخية القصوى
يف املنطقة العربية .وقدكانت ورشة العمل هذه فرصة لتبادل اخلربات بني احلضور من اجلهات املعنية

وأصحاب املصلحة املهتمني مبوضوع اهلشاشة االجتماعية ،وذلك من خالل مناقشة البيانات وطرق الرصد
وحتديد املؤشرات املطلوبة للمضي قدماً فى طريق الفهم الصحيح للضعف اجملتمعي وكيفية معاجلته يف

املنطقة العربية .تضمنت الورشة ثالث جلسات فنية تناولت املوضوعات التالية:
 -اهلشاشة االجتماعية  :من املفهوم النظرا اىل القياي العملي.

 تبادل املعلومات املتعلقة باهلشاشة االجتماعية على املستوى اإلقليمي. -تبادل املعلومات املتعلقة باهلشاشة االجتماعية على املستوى الوطين.

أكد ت ورشة العمل على دور املنظمات اإلقليمية للقيام بعدة مهام وهى:


وضع اسرتاتيجية عربية لقضية اهلشاشة االجتماعية على املستوى اإلقليمى وتبنى هذه القضية



تسهيل وتعزيز الوصول اىل البيانات وتبادل املعلومات ذات الصلة.

باعتبارها مسألة ذات أولوية يف خمتلف احملافل اإلقليمية والدولية.



معاجلة مسببات اهلشاشة االجتماعية من خالل احلوار واملعرفة والسياسة والتكنولوجيا



تعزيز قدرات البلدان العربية ملعاجلة اهلشاشة االجتماعية على املستويات احمللية والوطنية

واالبتكارات يف اجملاالت املرتابطة ذات الصلة.

واإلقليمية .وإنشاء آلية لتقييم اجلهود املبذولة من قِبل بعض الدول املنفردة لدعم وتعزيز
وتبادل املمارسات اجليدة واملعرفة بني شبكات املنطقة.

افتتح معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس
العربى للمياه اجللسة اإلفتتاجية لورشة العمل وأوضح أن
ورشة العمل تسعى إىل توفري األساي العلمي لوضع
سياسات احلد من الكوارث والتنبؤ املبكر باملخاطر ،من
خالل حتديد مؤشرات متعددة املستويات وقابلة للقياي،
وخرائط قادرة على حتليل أوجه الضعف االجتماعي،
والقدرة على مواجهة املخاطر البيئية واملناخية يف املنطقة العربية.

وأشار معاىل الدكتور /حممود أبو زيد إىل أنّ ورشة العمل تأتي يف إطار مبادرة جامعة الدول العربية بشأن
خماطر التغريات املناخية ،وارتباطها باألمن الغذائي وندرة املياه واهلشاشة االجتماعية لبناء القدرات يف
املنطقة العربية مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر ،برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ) ،(UNDPوبرنامج الغذاء العاملي ) ،(WFPومكتب األمم املتحدة للحد من املخاطر
) ،(UNISDRوغريها.

وأكد معاىل الدكتور /حممد عبد العاطى وزير املوارد املائية والرى فى كلمته خالل ورشة العمل أن هناك
العديد من التحديات التى تواجه توفري االحتياجات
املائية للبالد ،ومن بينها تأثري ظاهرة التغريات املناخية

على الدلتا ،والزيادة السكانية املتزايدة ،مشريًا إىل أن
الدولة

لديها

العديد

من

الربامج

واملشروعات

والسيناريوهات للحد من اآلثار املتوقعة للتغريات

املناخية ،وخاصة االقتصادية واالجتماعية منها ،باإلضافة

إىل االنتهاء من وضع اسرتاتيجية للتأقلم مع هذه اآلثار لتحديد املخاطر واإلجراءات الالزمة .و أضاف معاىل

الدكتور /حممد عبد العاطى أن هناك خطوات تقوم بها الدولة ملواجهة اآلثار السلبية للتغريات املناخية ،منها

خطة كاملة ملراجعة مجيع منشآت توزيع املياه على طول جمرى النيل ،والتى تصل إىل حنو  120منشأ مائى
تتضمن مراجعته من الناحية اإلنشائية ومدى كفاءته ،خاصة وأنها بنيت فى نهايات القرن التتاسع عشر وبدايات

القرن العشرين..

وأشار معاىل الدكتور /حممد عبد العاطى إىل أنه مت تنفيذ العديد من املشروعات ملنع وتقليل آثار التغريات

املناخية ،ووضعها ضمن اإلدارة املتكاملة للمياه بالوزارة ،عالوة على تنفيذ مشروعات ضمن سياسة التكيف

اخلاصة ،وارتفاع منسوب البحر.
وأكد

معاىل الدكتور /حسني العطفي ،األمني العام

للمجلس العربي للمياه ،أهمية ورشة العمل ملناقشة ووضع

أطر ملواجهة املخاطر ال

تواجهها املنطقة العربية جراء

التغريات املناخية والكوارث الطبيعية وتأثري ذلك بشكل
كبري على الواردات الغذائية ،ودور احلكومات يف وضع

السياسات على املستويني الوطين واحمللى ،ودور

املنظمات الدولية يف دعم احلكومات إقليمي ًا ودولياً وبناء القدرات ملواجهة تلك املخاطر.

وأشار الدكتور /حسني العطفي أن املنطقة العربية هي األكثر معاناة من ندرة املياه يف العامل ،وهى معرضة
بشدة خلطر اجلفاف ،باإلضافة إىل ما تشهده من صراعات ونزاعات ،اا يؤدى إىل فقدان سبل كسب العيش،

وارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية واخنفاض القوة الشرائية ،وال سيما ألولئك املستضعفني والفقراء

واملهمشني والنازحني .كما أدت النزاعات باملنطقة إىل موجات من اهلجرة والتوترات االجتماعية ،وساهمت
يف انعدام األمن الغذائي واملائي يف كثري من البلدان خاصة يف سوريا واألراضي احملتلة.

وانتهت توصيات ورشة العمل إىل ضرورة وضع احلكومات إطار ًا مؤسسياً لرصد وتقييم مؤشرات اهلشاشة

اإلجتماعية املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ،وتوعية الشعوب واجملتمعات بكيفية التكيف مع نتائج
التغريات املناخية واملخاطر االقتصادية والبيئية والوطنية النامجة عن الكوراث ،وخاصة مبناطق الصراعات

والنزاعات.

و حذرت الدكتورة يوجيتا موسني اثلة البنك الدولي ،من اآلثار املرتتبة على تزايد النزاعات على املستويني
اإلقليمي والدولي ،وانعكاي ذلك على الشعوب ،موضحة أن عدد النازحني يف تزايد مستمر ،وحالة الالجئني

يف منتهى القسوة باألخص خالل فصل الشتاء بسبب تزايد األمطار والربودة ونقص املستلزمات األساسية لسكان

املخيمات.

وطالب الدكتور ألفريدو أمبجليا اثل منظمة "فاو" ،واخلبرية /فيدا حداد اثلة منظمة البيئة العاملية ،بتبين
املفهوم املتكامل ملواجهة خماطر التغريات املناخية ،ال

تأخذ بعني االعتبار النظم الغذائية املتكاملة،

وسهولة الوصول بطريقة اقتصادية ملكمالت الغذاء وتوافر اإلنتاس الزراعي ،باعتباره الركيزة األساسية يف

املنطقة.

وأعرب الدكتور /طارق النابلسي اثل جامعة الدول العربية ،عن أمله يف تنفيذ توصيات الورشة ،خاصة فيما
يتعلق بوضع اسرتاتيجيات وسياسات تهدف إىل التغلب على احلواجز التنظيمية واملالية واملعلوماتية ،وذلك

لزيادة االستثمارات يف جمال مواجهة تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث لتحقيق التنمية القائمة على

الصمود واالستدامة.

وأكد الدكتور كيشان خودا اثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،أهمية وضع أطر ملواجهة املخاطر ال

يواجهها الشرق األوسط وإفريقيا ،إزاء التغريات املناخية والكوارث الطبيعية ،وتأثري ذلك بشكل كبري على

الواردات الغذائية ،ودور احلكومات يف وضع السياسات على املستويني الوطين واحمللي ،مؤكد ًا دور

املنظمات الدولية يف دعم احلكومات إقليميا ودوليا ،وبناء القدرات ملواجهة املخاطر.

وطالب الدكتور/جودة عبداخلالق خبرياإلقتصاد بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة ووزير التضامن
االجتماعي األسبق ،بتوفري البيانات بشأن املخاطر املناخية والكوارث وتدهور األراضي ،وانعدام األمن

الغذائي واملائي ،والضعف االجتماعي أمام متخذا القرار ،وإنشاء آلية لتقييم اجلهود املبذولة من قبل بعض

الدول املنفردة ،لدعم وتعزيز وتبادل املمارسات اجليدة واملعرفة بني شبكات املنطقة ،واألخذ يف االعتبار
منظور اهلشاشة االجتماعية يف البيانات الريفية واحلضرية ،والنظر بعني االعتبار للتغيري الدميوجرايف ،حيث من

املتوقع حبلول  ،2050أن يتضاعف عدد السكان الذين سيعيشون يف املناطق احلضرية.

