اليوم السابع
المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في عمان
انطلقت في عمان صباح اليوم األربعاء أعمال المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة ،الذي
تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع وزارتي التخطيط
والتعاون الدولي والبيئة األردنيتين وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
ويھدف المنتدى  -الذي يستمر لمدة ثالثة أيام -إلى اإلعداد للمشاركة العربية الفعالة في الدورة الثانية
للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد ضمن إطار الدورة القادمة للمجلس
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في نيويورك خالل يوليو القادم ،إضافة إلى وضع المشاركين في
صورة أبرز المستجدات الدولية والتقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن في العمليات التشاورية العالمية واإلقليمية
والخطوات التالية في ما يتعلق بأھداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام . ٢٠١٥
كما يوفر منبرا لمناقشة مقترحا تعمل اإلسكوا حاليا على إعداده حول أھداف التنمية المستدامة في المنطقة
العربية وذلك انطالقا من المشاورات التي قادتھا المنظمة في ھذا الخصوص إضافة إلى المشاورات
اإلقليمية والوطنية العديدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام  ،٢٠١٥إضافة إلى اإلطار االستراتيجي العربي
للتنمية المستدامة والذي تعمل اإلسكوا وشركاؤھا على تطويره كتحديث لمبادرة التنمية المستدامة في
المنطقة العربية والذي يشكل الھيكل المؤسسي العربي للتنمية المستدامة إضافة إلى خارطة الطريق العربية
لالستثمار في االقتصاد األخضر.
ويتطرق المنتدى  -الذي يشارك فيه مسئولون حكوميون وآخرون تابعون لمنظمات األمم المتحدة ووكاالتھا
المتخصصة ولمنظمات جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني  -إلى التقدم الذي تم
إحرازه في المنطقة العربية في تنفيذ أھداف االنمائية لأللفية وكيفية تسريع الوصول إلى تلك األھداف
والمحافظة على اإلنجازات التي تم تحقيقھا ،والذي يقع ضمن التحضير العربي لالستعراض الوزاري
السنوي ) (AMRلعام .٢٠١٤
وتعتبر اإلسكوا إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة وھي توفر إطارا لصياغة السياسات
القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتھا ،ومنبرا لاللتقاء والتنسيق وبيتا للخبرات والمعرفة ومرصدا
للمعلومات ،وتھدف إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيھا
من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي.
وقد انضمت كل من تونس ،ليبيا  ،المغرب إلى عضوية اإلسكوا في سبتمبر  ٢٠١٢ليصبح عدد أعضاء
اللجنة  ١٧باإلضافة إلى األردن  ،اإلمارات  ،البحرين  ،سوريا  ،السودان  ،العراق  ،سلطنة عمان ،
فلسطين  ،قطر ،الكويت  ،لبنان  ،مصر  ،السعودية  ،واليمن.

جريدة الدستور
انطالق اجتماعات االسكوا اليوم في عمان
يبدأ اليوم اجتماع تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع
وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والبيئة في االردن وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
ويھدف االجتماع الى اإلعداد للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة الذي سيعقد ضمن إطار الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في
مدينة نيويورك في تموز المقبل.
ويلتئم في االجتماع مسؤولون حكوميون ومسؤولون تابعون لمنظمات األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة
ولمنظمات جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني.

المصري اليوم
األردن تستضيف األربعاء المقبل المنتدى العربي للتنمية المستدامة
تستضيف العاصمة األردنية ،عمان ،األربعاء المقبل ،المنتدى العربي حول التنمية المستدامة ،الذي تنظمه
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« ،بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون
الدولي والبيئة األردنيتين ،وجامعة الدول العربية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

ويھدف االجتماع إلى اإلعداد للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة ،الذي سيعقد ضمن إطار الدورة المقبلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في
نيويورك خالل يوليو المقبل.

ويشارك في االجتماع ،الذي يستمر لمدة ثالثة أيام ،مسؤولون حكوميون وآخرون تابعون لمنظمات األمم
المتحدة ووكاالتھا المتخصصة ولمنظمات جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل والمجتمع المدني.

صدى البلد
الجامعة العربية  :تحديث مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة ضرورية لمواكبة
المعطيات اإلقليمية والدولية
أكد الدكتور جمال الدين جاب " مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة
الدول العربية اليوم األربعاء على أن تحديث )مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية( ضرورية لتواكب
المعطيات اإلقليمية والدولية والتقدم المحرز في المنطقة العربية لتنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية .
وقال جاب "  -في كلمة الجامعة العربية أمام المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي
انطلق اليوم في عمان – إننا اتفقنا مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وكافة الشركاء على إعداد
اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة بحيث يتم البناء على ھذه المبادرة..متوقعا أن يكون ھذا
اإلطار الوثيقة األساسية التي ستعمل عليھا المنطقة العربية على المستوى الوطني واإلقليمي خالل السنوات
القادمة .
ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة تقديم اآلراء والمالحظات التي من شأنھا إثراء الوثيقة األساسية
وذلك استكماال للمالحظات السابقة التي وردت من الدول والمنظمات والمجتمع المدني..معربا عن تمنياته
للمنتدى النجاح والخروج بنتائج ملموسة عمليه قابلة للتنفيذ .
وأشار جاب " إلى أن المنتدى سيتطرق إلى خارطة الطريق العربية لالستثمار في االقتصاد األخضر
إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية  ،تحضيرا لالستعراض
الوزاري السنوي لعام .٢٠١٤
وقال إن أھمية ھذا المنتدى تنبع من كونه يناقش محددات الموقف العربي من المشاورات الدولية حول
أھداف التنمية ألمستدامة  ،وذلك ليكون ھناك موقف عربي موحد يقدم لفريق األمم المتحدة المفتوح العضوية
للتنمية المستدامة الذي شرفت المنطقة العربية بأن يمثلھا فيه ست دول عربية ھي  :اإلمارات  ،تونس ،
الجزائر  ،مصر  ،المغرب  ،والسعودية.
وأفاد بأن المنتدى يعتبر واحدا من المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة التي يتم تنظيمھا في كافة أقاليم العالم
للتحضير للدورة الثانية للمنتدى السياسي العالمي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي سيعقد في يوليو
..٢٠١٤كما يأتي ھذا االجتماع استجابة لقرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة خالل العام
الماضي الذي دعا لعقد منتدى حكومي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة العربية يخصص للتحضير
العربي للدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ولمناقشة اإلطار المؤسساتي للتنمية
المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة سيعقدون دورة استثنائية خالل مايو  ٢٠١٤وسيتم
رفع نتائج المنتدى للمجلس بغرض اعتمادھا حتى يتوفر الدعم للمضي قدما في صياغة مستقبل التنمية

المستدامة في المنطقة العربية..قائال "إننا ننوي أن نقوم برفع توصيات المجلس الوزاري حول ھذا
الموضوع إلى القمة العربية التي ستعقد في القاھرة عام  ٢٠١٥لتوفير الدعم واإلرادة السياسية لتحقيق
التنمية المستدامة في المنطقة".

شبكة الصين
بدء أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة بعمان
عمان  ٢أبريل ) ٢٠١٤شينخوا( بدأت بعمان أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة ،الذي تنظمة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اليوم )األربعاء(  ،بھدف تبني موقف عربي موحد
للتنمية المستدامة واإلعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى المعني بھذا
المجال.
وقال األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس اإلستشاري للمياه في الكلمة الرئيسية العمال المنتدى إن ھذا
الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمھمة للعرب لوضع أولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق حوار دولي
من خالل اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اسيا ) األسكوا( التي ھي جزء من األمم المتحدة حول
األولويات العربية مضيفا "بقي لدينا عام واحد فقط ،نحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان وقت النتائج".
وركزعلى ضرورة أن يستجيب جدول أعمال التنمية لما بعدعام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة
للدول العربية بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات،
والمساھمة في التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة .وبين األمير الحسن أن وضع مجموعة
شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة فال بد من تحقيق توازن دقيق بين
األھداف الواقعية ،والطموحة ،في الوقت نفسه الفتا إلى اقتراب الجھود المبذولة لبلورة أجندة التنمية لما بعد
العام  ٢٠١٥من نھايتھا ،وعليه ال بد أن تكون األھداف سھلة المنال وقابلة للتحقيق حتى ال تكون النتيجة
خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل.
وقال إن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه والمساواة في الحصول على الماء
والصرف الصحي ،مستندا إلى مؤشرات واقعية ،حيث انه بسبب االفتقار إلى مدخل مناسب على المياه
والصرف الصحي يموت سنويا  ٨٠٠،٠٠٠طفل من اإلسھال ،و %٨٨من حاالت اإلسھال ترتبط بمياه
الشرب غير اآلمنة.
من جھته ،قال وزير البيئة األردني ،طاھر الشخشير ،إن توقيت انعقاد ھذا االجتماع العربي يكتسب أھمية
خاصة لسببين رئيسيين ،األول ھو تعاظم الجھود الدولية وتسارع الخطى تحت مظلة األمم المتحدة للخروج
بخطة تنموية دولية جديدة لما بعد عام  ٢٠١٥تتضمن أھدافا محددة ،وذات طابع عملي للتنمية المستدامة .أما
السبب الثاني فھو حاجة بلدان المنطقة لتبادل وجھات النظر إزاء القضايا المطروحة على الصعيد الدولي في
ما يخص التنمية المستدامة; للتوصل إلى موقف عربي موحد ينطلق من خصوصيات المنطقة وقواسمھا
المشتركة ،بحيث تسھم بصورة فعالة في الجھود الدولية الھادفة إلى إقرار أھداف للتنمية المستدامة في
أبعادھا الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

صدى البلد
"اإلسكوا" ٢٠١٤ :سنة محورية بالنسبة للتنمية المستدامة ..والدول العربية
أمامھا فرصة قيمة للتأثير بصياغة األھداف –
أكد الدكتور نديم خوري نائب األمين التنفيذي للجنة التنفيذية واالجتماعية لغربي آسيا اليوم األربعاء على أن
العام  ٢٠١٤يشكل سنة محورية بالنسبة للتنمية المستدامة من خالل تكثيف البلدان ألنشطتھا استكماال لتحقيق
األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول العام  ، ٢٠١٥وأن ينشط المجتمع الدولي تحت مظلة منظومة األمم المتحدة
إلعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد العام المقبل .

وقال خوري – في كلمته أمام المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية الذي انطلق اليوم في عمان – إن
األجندة التنموية الجديدة سوف تتضمن مجموعة واحدة وجامعة من أھداف التنمية المستدامة سيترتب عليھا
آثار بعيدة المدى على البرامج والسياسات التنموية والتمويلية الدولية واإلقليمية والوطنية في المستقبل .

وأفاد بأن البلدان العربية أمامھا فرصة قيمة للتأثير على الحوار القائم بين ممثلي الدول األعضاء في األمم
المتحدة حول صياغة أھداف للتنمية المستدامة  ..داعيا إلى ضرورة تشكيل صوت عربي قوي على غرار
الموقف الذي تم تحقيقه في مرحلة اإلعداد لمؤتمر )ريو (٢٠+والذي تجسد في اإلعالن الوزاري العربي
حول التنمية المستدامة.

وقال إن ھذا المنتدى يشكل واحدا من عدة منتديات إقليمية للتنمية المستدامة تنظمھا اللجان اإلقليمية التابعة
لألمم المتحدة ومنھا اإلسكوا تحضيرا للدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية
المستدامة ) (HLPFالذي أسسته الجمعية العامة في العام  ٢٠١٢كمخرج أساسي من مؤتمر )ريو(٢٠+
ليحل مكان لجنة التنمية المستدامة ).(CSD

وشدد على أن اإلسكوا لم تدخر جھدا في مجال عقد االجتماعات التشاورية حيث عملت خالل عام ٢٠١٣
على تنظيم سلسلة من ھذه االجتماعات على مستوى الحكومات والخبراء وھيئات المجتمع المدني ومنظمات
األمم المتحدة أسھمت في بلورة رؤية إقليمية مشتركة ومقاربة متجانسة ألجندة ما بعد  ٢٠١٥وأھداف
التنمية المستدامة.

وأوضح أنه يجري على المستوى اإلقليمي إعداد إطار استراتيجي عربي للتنمية المستدامة تعمل اإلسكوا
وشركاؤھا على تطويره كتحديث لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بطلب من مجلس
الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

وقال إنه سوف تتم مناقشة مسودة ھذا اإلطار االستراتيجي خالل جلسة خاصة على ھامش المنتدى كما ستتم
مناقشة مشروع خارطة الطريق لالستثمار في االقتصاد األخضر في المنطقة العربية الذي أعدته اإلسكوا
مع شركائھا كذراع تنفيذية لالطار االستراتيجي وأداة لتفعيل التنمية المستدامة في المنطقة.

وبين خوري أن المنتدى سوف يخصص جلسة لمناقشة الثغرات اإلقليمية القائمة باالستناد إلى أمثلة من
قطاعات مختارة كالمياه والزراعة يمكن تحقيق تغيرات تحولية فيھا وذلك بھدف تحديد الخطوات الضرورية
لسد الفجوة المستمرة في المنطقة في مجاالت المعرفة والقدرات والتكنولوجيا .

ونوه بأن ستة بلدان عربية ھي )اإلمارات  ،تونس  ،الجزائر  ،مصر  ،المغرب و السعودية( من بين ٧٠
دولة تشارك في المفاوضات الدولية الخاصة بوضع أھداف التنمية المستدامة أو ما يعرف بالفريق العامل
المفتوح العضوية ) (OWGتوجد ست بلدان عربية..عالوة على أن أربع دول عربية من أصل عشر ستقدم
عروضا طوعية حول تقدمھا على المستوى الوطني في تحقيق أھداف األلفية أثناء الدورة القادمة )(AMR
وھي  :قطر  ،السودان  ،الكويت وفلسطين .

وأعرب خوري عن تمنياته بأن يتم تبني مخرجات ھذا المنتدى من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين
عن شئون البيئة ومجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب تمھيدا لرفعھا إلى القمة التنموية االقتصادية
واالجتماعية العربية المقبلة التي ستعقد في بداية عام  ٢٠١٥في تونس..داعيا المشاركين إلى بلورة آلية
إقليمية لتحقيق التكامل والتوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وتوفير منظور عربي حول قضايا
التنمية المستدامة وإيصاله للمنتدى السياسي العالمي – .

وكالة األنباء الكويتية
انطالق اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
انطلق ھنا اليوم اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة االمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب اسيا )االسكوا(.
ويأتي ھذا المنتدى الذي يستمر ثالثة ايام للتحضير للمشاركة العربية في اعمال المجلس االقتصادي
واالجتماعي الذي يعقد في نيويورك في شھر يوليو المقبل.
وقال االمير الحسن بن طالل في كلمته االفتتاحية ان تقرير التنمية المستدامة الخاص بلجنة )االسكوا( يشير
الى قناعة بانه "ال يمكن تحقيق اي تنمية مستدامة من دون اشاعة السالم واالستقرار".
واكد ضرورة التفكير بجدية في الدور المحوري الذي يلعبه الحكم الرشيد في تحول الدول العربية الى
التنمية المستدامة.
واوضح االمير الحسن الذي يترأس منتدى الفكر العربي ان التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول
االمن الى المياه والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي.
من جھته قال ممثل جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب " في كلمة مماثلة ان توصيات المنتدى
سترفع الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته االستثنائية التي ستعقد خالل شھر
مايو  ٢٠١٤بغرض اعتمادھا حتى يتوفر الدعم للمضي قدما في صياغة مستقبل التنمية المستدامة في
المنطقة العربية.
وكشف عن توجه لرفع توصيات المجلس الوزاري حول ھذا الموضوع للقمة العربية في العام المقبل لتوفير
الدعم واالرادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ويشارك في المنتدى مراقب الدعم التنموي في االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية في دولة
الكويت عبدالعزيز الصايغ والباحث المالي في وزارة المالية نوف العتيبي الى جانب ممثلي  ١٧دولة عربية
اعضاء في )االسكوا(.
وقال الصايغ في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان الكويت حرصت على المشاركة في ھذا المنتدى
العربي الذي يھدف الى البحث المؤسسي واالطار االستراتيجي للتنمية المستدامة واالھداف المستدامة للعام
 ٢٠١٥والتحضير لالقتصاد االخضر وكيفية معالجة االھداف االنمائية في المنطقة العربية.
واضاف ان المنتدى يبحث اھداف التنمية المستدامة واالولويات العربية واالھداف االنمائية لاللفية كمنظور
مستقبلي في ظل التغيرات العربية للحفاظ على مكاسب التنمية.

وأشار الصايغ الى ان المنتدى سيناقش التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى مجاالت التنمية المستدامة
وتوصيات مقترحة من ضمن منظور مستقبلي حول اھداف التنمية المستدامة فى المجاالت منھا العمل
والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والمياه والطاقة والغذاء.
ويوفر المنتدى فرصة لمناقشة مقترح تعمل )االسكوا( حاليا على اعداده حول اھھداف التنمية المستدامة في
المنطقة العربية وذلك انطالقا من المشاورات التي قادتھا )االسكوا( بھذا الخصوص اضافة الى المشاورات
االقليمية والوطنية العديدة بشان خطة التنمية لما بعد عام .٢٠١٥
كما يناقش المشاركون االطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة والذي تعمل )االسكوا( وشركائھھا على
تطويره كتحديث لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي يشكل الھھيكل المؤسسي العربي للتنمية
المستدامة باالضافة الى خارطة الطريق العربية لالستثمار في االقتصاد االخضر.

السبيل
الحسن :التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن المائي
بدأت في عمان أمس أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة األسكوا بھدف تبني موقف
عربي موحد للتنمية المستدامة واإلعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.
وكان األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس االستشاري للمياه قد ترأس الثالثاء اجتماعا على صلة وثيقة
بلقاء أمس ،ضم عددا من السفراء وخبراء المياه ،فضال عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية ،وعددا من الوزراء المعنيين بھدف وضع المياه ضمن أھداف التنمية المستدامة وضمان أن تؤدي
قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام .٢٠١٥
واشار االمير الحسن الى ان اللقاءين ضرورة إلرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي ،حول األھمية
الحيوية للمياه والتي يجب عدم تجاھلھا.
وقال االمير الحسن في الكلمة الرئيسة ألعمال المنتدى أمس ان السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة على
الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا ما زال طويال ،ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول كيف
يمكننا الوصول إلى ھناك.
وقال ان ھذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمھمة للعرب لوضع اولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق
حوار دولي من خالل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا)األسكوا( التي ھي جزء من األمم المتحدة
حول االولويات العربية ،مضيفا "بقي لدينا عام واحد فقط ،نحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان وقت
النتائج".
وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لما بعدعام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة
لدينا بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،والمساھمة في
التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.
وقال االمير الحسن إن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه والمساواة في
الحصول على الماء والصرف الصحي ،مستندا الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب االفتقار إلى مدخل
مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا  ٨٠٠،٠٠٠طفل من اإلسھال ،و %٨٨من حاالت
اإلسھال ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.
واكد ان المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات .وعلينا أال
ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم الموارد،
والمساءلة ،والوصول إلى الخدمات.

ولفت الى ان ورقة "اإلسكوا" تبين أن عملية "األھداف اإلنمائية لأللفية -أھداف التنمية المستدامة" ال تحيط
بكل شيء ،حيث يتجاھل النقاش قضايا معينة مھمة ألي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسھل
التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم األمن البشري.
وقال االمير الحسن :مثلما أن المشاكل مفھومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لھا ،لذا ال بد من
تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه ،ولدرء التجاوزات الصناعية
بحق االحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا ھذا مصحوبا بالقدرة على الرصد واإلنفاذ ،والتمكين
القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والھيئات اإلدارية.
وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة
ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ،ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا.
وقال ان اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية ،فضال عن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي
أن تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموغرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي.
واشار االمير الحسن الى النداء الذي وقعه في شھر كانون الثاني مع مادلين أولبرايت الى جانب عدد من
الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن األھداف اإلنمائية لأللفية لما بعد
العام  ،٢٠١٥وينبغي النظر في ھذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطالق لالعتراف العالمي بإمكانية
الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق اإلنسان األساسية.
وفي ختام كلمته اكد الحاجة إلى إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى
االبتكار المطلوب لمواجھة تحدياتنا اإلنمائية المشتركة ،ويجب أن تكون السياسات قائمة على األدلة خال ًفا
لتلك التي تأسست على 'العبارات الرنانة' والتخمين.
وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير واالبتكار في ندرة المياه وبھذا يتم خلق فرص العمل
المصاحبة ،والفرص االقتصادية والنمو ھذا ھو الجانب اآلخر من العالقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في
العالقة الحل :عالقة االبتكار والفرص المستدامة ،لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة
واالبتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص ،ودراسة السياسات العامة
والبنية التحتية القانونية الالزمة لجذب ھذا النوع من االستثمارات.
َ
توقيت
من جھته قال وزير البيئة نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة طاھر الشخشير ان
ً
ً
خاصة لسببين رئيسيين األول ھو تعاظ ُم الجھو ِد الدولي ِة وتسار ُع
أھمية
االجتماع العربيِ َيك َتسِ بُ
انعقا ِد ھذا
ِ
عام  ،٢٠١٥تتضمنُ أھدافا ً
َ
األمم المتحد ِة
تحت مظل ِة
الخطى
للخروج بخط ٍة تنموي ٍة دولي ٍة جديد ٍة لِما بعدَ ِ
ِ
ِ
ً
َ
طابع عمليٍ للتنمي ِة المستدامة.
وذات
للقياس ،محدود َة العددِ،
وقابلة
محدد ًة،
ِ
ِ

لنظر إزا َء القضايا المطروح ِة
التشاور والتباحثِ،
أما السببُ الثاني فھو حاج ُة بُلدانِنا إلى
وتبادل وجھا ِ
ِ
تا ِ
ِ
ُ
ينطلق من خصوصي ِة
للتوصل إلى موقفٍ عربيٍّ م َُوحَّ ٍد
على الصعي ِد الدوليِّ فيما يخص التنمية المستدامة؛
ِ
ُ
بحيث
ت الھائل ِة التي َت ْم َتلِ ُكھا بلدا ُننا؛
ت التي ُنواج ُه واالمكانا ِ
منط َقتِنا العربية وقواسمِنا المش َت َرك ِة والتحديا ِ
إقرار أَھدافٍ للتنمي ِة المستدام ِة في أبعادِھا الثالث ِة:
ُنسْ ِھ ُم بصور ٍة فاعل ٍة في الجھو ِد الدولي ِة الھادف ِة إلى
ِ
االقتصادي ِة واالجتماعي ِة والبيئي ِة.

وادي مصر
التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول األمن إلى المياه
أكد األمير الحسن بن طالل رئيس مجلس األمم المتحدة االستشاري للمياه والصرف الصحي اليوم األربعاء
على أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه والمساواة في الحصول على الماء
والصرف الصحي..مستشھدا بمؤشرات واقعية تشير إلى وفاة  ٨٠٠ألف طفل سنويا بسبب اإلسھال خاصة
وأن  %٨٨من ھذه الحاالت ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.

وقال األمير الحسن – في كلمته اليوم أمام أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة
اإلسكوا في عمان – إن المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات
 ،مضيفا "علينا أال ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم
الموارد والمساءلة والوصول إلى الخدمات".

وتابع "إن السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة على الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا
مازال طويال ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول كيف يمكننا الوصول إلى ھناك"..قائال "بقي لدينا عام واحد
فقط ونحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان وقت النتائج".

وشدد على ضرورة أن يستجيب جدول أعمال التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة
لدى دول المنطقة بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،
والمساھمة في التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة..قائال "إن ھذا الحضور يشكل الفرصة
الوحيدة والمھمة للعرب لوضع أولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق حوار دولي من خالل اإلسكوا التي
ھي جزء من األمم المتحدة حول األولويات العربية".

ولفت إلى أن وضع مجموعة شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة ..
داعيا إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين األھداف الواقعية والطموحة في الوقت نفسه..ومشيرا إلى اقتراب
الجھود المبذولة لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام  ٢٠١٥من نھايتھا  ،وعليه البد أن تكون األھداف سھلة
المنال وقابلة للتحقيق حتى ال تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعسا عن العمل.

ووجه التحية للقائمين على إصدار تقرير اإلسكوا الذي يحمل عنوان )أھداف التنمية المستدامة ...منظور
إقليمي عربي( بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر والتحديات
التي تواجھھا الدول العربية والفرص التي يتعين عليھا انتھازھا  ،معتبرا أن التقرير بداية لخريطة طريق
لكيفية تعزيز التنمية المستدامة ورعايتھا.

وقال يتعين علينا رسم خريطة الطريق ھذه بأنفسنا وھذا يتطلب فھما دقيقا لمنطقتنا والقيود والفرص الكامنة
والترابط الفوضوي بين األھداف  ،داعيا إلى ضرورة وضع األھداف التنموية في سياقھا الصحيح من خالل
عدسات عربية والتفكير بعمق فيما يتم تحقيقه خاصة وأن معدالت البطالة في العالم العربي قد وصلت إلى
حدود خطيرة.

ودعا إلى ضرورة تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه  ،ولدرء
التجاوزات الصناعية بحق االحتياطات المائية الشحيحة وأن يكون العمل مصحوبا بالقدرة على الرصد
واإلنفاذ ،والتمكين القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات
والھيئات اإلدارية.

وعرض األمير الحسين لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من
المياه العادمة ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا.
وقال إن اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية فضالعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي أن
تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموجرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي.
وأضاف "إنني أسعى مع المعنيين ألن يكون ھناك ھدف مستقل في الحصول المتكافيء على المياه الصالحة
للشرب" ..مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم
مستوى االبتكار المطلوب لمواجھة التحديات اإلنمائية المشتركة وأن تكون السياسات قائمة على األدلة خالفا
لتلك التي تأسست على العبارات الرنانة والتخمين"..معربا عن أمله في أن تشكل نتائج األيام الثالثة القادمة
مساھمة إقليمية حقيقية للعملية العالمية لصياغة مجموعة من األھداف اإلنمائية العالمية.

الرأي
األمير الحسن :نعي المشاكل ونفھم الحلول وحان وقت النتائج
بدات في عمان اليوم اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة األسكوا بھدف تبني موقف
عربي موحد للتنمية المستدامة واإلعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.
وكان سمو األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس اإلستشاري للمياه قد ترأس امس الثالثاء اجتماعا على
صلة وثيقة بلقاء اليوم ضم عددا من السفراء وخبراء المياه ،فضال عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية ،وعددا من الوزراء المعنيين بھدف وضع المياه ضمن أھداف التنمية المستدامة وضمان أن
تؤدي قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام  .٢٠١٥واشار سموه الى ان اللقاءين
ضرورة إلرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي ،حول األھمية الحيوية للمياه والتي يجب عدم تجاھلھا.
وقال سمو االمير الحسن في الكلمة الرئيسة لالعمال المنتدى اليوم ان السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة
على الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا ما زال طويال ،ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول
كيف يمكننا الوصول إلى ھناك.
وقال ان ھذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمھمة للعرب لوضع اولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق
حوار دولي من خالل اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اسيا ) األسكوا( التي ھي جزء من األمم
المتحدة حول االولويات العربية مضيفا "بقي لدينا عام واحد فقط ،نحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان
وقت النتائج".
وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لمابعدعام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة لدينا
بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،والمساھمة في
التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.
وبين ان وضع مجموعة شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة فال بد من
تحقيق توازن دقيق بين األھداف الواقعية ،والطموحة ،في الوقت نفسه الفتا الى اقتراب الجھود المبذولة
لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام  ٢٠١٥من نھايتھا ،وعليه ال بد ان تكون األھداف سھلة المنال وقابلة
للتحقيق حتى ال تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل .ووجه التحية للقائمين على اصدار تقرير
"اإلسكوا" الذي يحمل عنوان "أھداف التنمية المستدامة ...منظور إقليمي عربي" بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ
الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر ،والتحديات التي نواجھھا والفرص التي يتعين علينا
انتھازھا الفتا الى ان التقرير بداية لخريطة طريق لكيفية تعزيز التنمية المستدامة ورعايتھا.
وقال علينا رسم خريطة الطريق ھذه بأنفسنا ،وھذا يتطلب فھما دقيقا لمنطقتنا ،والقيود والفرص الكامنة،
والترابط الفوضوي بين األھداف ،لذا ال بد من وضع األھداف التنموية في سياقھا الصحيح من خالل

عدسات عربية وھو أمر مھم ألسباب عدة ،فال يمكننا بناء تفاھم حول الطبيعة المشتركة للمشاكل ،وتعزيز
ملكية الحلول الضرورية إال من خالل حوار إقليمي حقيقي ومستنير.
وقال رئيس المجلس اإلستشاري أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه
والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي ،مستندا سموه الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب
االفتقار إلى مدخل مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا  ٨٠٠،٠٠٠طفل من اإلسھال،
و %٨٨من حاالت اإلسھال ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.
واكد ان المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات  .وعلينا أال
ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم الموارد،
والمساءلة ،والوصول إلى الخدمات.
ولفت الى ان ورقة "اإلسكوا" تبين أن عملية "األھداف اإلنمائية لأللفية -أھداف التنمية المستدامة" ال تحيط
بكل شيء ،حيث يتجاھل النقاش قضايا معينة مھمة ألي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسھل
التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم األمن البشري.
وقال ان األھداف اإلنمائية لأللفية ،على سبيل المثال ،ال تأخذ بعين االعتبار الجودة في اإلنجاز ،أو العدالة
في اإلنجاز ،ومن الضروري أن ننظر وأن نفكر بعمق فيما نحققه ،فقد وصلت البطالة في العالم العربي إلى
حدود خطيرة .وقال سموه مثلما أن المشاكل مفھومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لھا ،لذا ال بد
من تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه ،ولدرء التجاوزات
الصناعية بحق االحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا ھذا مصحوبا بالقدرة على الرصد واإلنفاذ،
والتمكين القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والھيئات
اإلدارية.
وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة
ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا .
وقال ان اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية ،فضالعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي أن
تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموغرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي.
وقال انني اسعى مع المعنين ألن يكون ھناك ھدفاًمستقال ◌ً في الحصول المتكافئ على المياه الصالحة
للشرب.
واضاف قائال يجب على أصحاب المصلحة السياسية والمؤسسية ،جنبا ◌ً إلى جنب مع المجتمع المدني أن
يوافقوا على اقتراح تخصيص ھدف للمياه وااللتزام به ،وعليھم أن يصلوا لھذا الھدف عن طريق رسم

الروابط الھتمامات الجمھور بطريقة واضحة تستند إلى األدلة ،ومن ثم العمل على تعزيز الثقةالشعبية في
نظام التنمية في مرحلة ما بعد عام .٢٠١٥
وقال إن ربط أھداف المياه والطاقة على ضوء الروابط المحددة بين ھذه األھداف في منطقتنا ،كما فعلت
اإلسكوا ،يعد ممارسة صحيحة غير أن األھم من ذلك ھو ضمان أن تنعكس ھذه الصالت المشتركة على
الھدف والمؤشرات.
سموه اشار الى النداء الذي وقعه في شھر كانون الثاني مع السيدة مادلين أولبرايت الى جانب عدد من
الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن األھداف اإلنمائية لأللفية لما بعد
العام  ،٢٠١٥وينبغي النظر في ھذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطالق لالعتراف العالمي بإمكانية
الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق اإلنسان األساسية .وفي ختام كلمته قال ان ھناك قضايا ينبغي
علينا القيام بھا على نحو مختلف تتعلق بتعريف المشكالت وحلولھا ،فلم ال نزال نتكلم عنھا إلى اآلن؟ علينا
أن نعيد التفكير  -من الناحية االستراتيجية  -بالنھج اإلقليمي لتحقيق األھداف التي يصبو إليھا ھذا النھج،
ويلزمنا في ھذا التفكير أن نأخذ على محمل الجد كال من األولويات التنموية والمقيدات الجاثمة أمامھا ،كما
يجدر بنا أن ننظر لما ھو أبعد من أوجه القصور لدينا لتقييم مواطن القوة فينا واالستفادة منھا على قدر
المساواة ،فكيف يمكننا أن نستفيد من الفئة السكانية الشبابية وأن نسخر طاقات القوى العاملة النسائية وأن
نكافح "ھجرة األدمغة" بغية تأمين الطريق إلى تجسيد االبتكار والنمو العادل واألمن البشري؟ وقال ال بد من
استيعاب الفوضى التي تحيط بتحدياتنا التنموية وفھم الترابط ما بين األھداف وأن نضع خارطة طريق شاملة
إلحقاق التنمية المستدامة.
كما اكد الحاجة إلى إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى االبتكار المطلوب
لمواجھة تحدياتنا اإلنمائية المشتركة ،ويجب أن تكون السياسات قائمة على األدلة خال ًفا لتلك التي تأسست
على 'العبارات الرنانة' والتخمين.
وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير واالبتكار في ندرة المياه وبھذا يتم خلق فرص العمل
المصاحبة ،والفرص االقتصادية والنمو ھذا ھو الجانب اآلخر من العالقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في
العالقة الحل :عالقة االبتكار والفرص المستدامة ،لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة
واالبتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص ،ودراسة السياسات العامة
والبنية التحتية القانونية الالزمة لجذب ھذا النوع من االستثمارات.
واعرب عن امله في أن تشكل نتائج األيام الثالثة القادمة مساھمة إقليميةحقيقية للعملية العالمية لصياغة
مجموعة من األھداف اإلنمائية العالمية.
وقال اننا نسعى للفوائد التي يمكن أن يتمتع بھا الجميع ،ولتعزيز الفرصة للعيش بكرامة وأمنا إلنسان ،لذلك
أي جدول أعمال للمنطقة لما بعد عام ٢٠١٥يجب أن يستجيب لالحتياجات والتحديات الناشئة في اتباع نھج
متكامل يجمع بين االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان
والمساواة.

َ
توقيت
من جھته قال وزير البيئة نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة طاھر الشخشير ان َ◌
أھمية خا ً
ً
صة لسببين رئيسيين األول ھو تعاظ ُم الجھو ِد الدولي ِة وتسار ُع
االجتماع العربيِ َيك َتسِ بُ
انعقا ِد ھذا
ِ
عام  ٢٠١٥تتضمنُ أھدافا ً
َ
األمم المتحد ِة
تحت مظل ِة
الخطى
للخروج بخط ٍة تنموي ٍة دولي ٍة جديد ٍة لِما بعدَ ِ
ِ
ِ
ً
َ
طابع عمليٍ للتنمي ِة المستدامة .أما السببُ الثاني فھو حاج ُة
وذات
للقياس ،محدود َة العددِ،
وقابلة
محدد ًة،
ِ
ِ
النظر إزا َء القضايا المطروح ِة على الصعي ِد الدوليِّ فيما يخص
ت
التشاور والتباحثِ،
بُلدانِنا إلى
وتبادل وجھا ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ينطلق من خصوصي ِة منط َقتِنا العربية وقواسمِنا
ف عربيٍّ م َُوحَّ ٍد
للتوصل إلى موق ٍ
التنمية المستدامة؛
ِ
ُ
بحيث ُنسْ ِھ ُم بصور ٍة فاعل ٍة في الجھو ِد
ت الھائل ِة التي َتمْ َتلِ ُكھا بلدا ُننا
ت التي ُنواج ُه واالمكانا ِ
المش َت َرك ِة والتحديا ِ
إقرار أَھدافٍ للتنمي ِة المستدام ِة في أبعادِھا الثالث ِة :االقتصادي ِة واالجتماعي ِة والبيئي ِة.
الدولي ِة الھادف ِة إلى
ِ
ت المالي ِة االقتصادي ِة واالجتماعي ِة والسياسي ِة
واضاف الشخشير انُ العالم اليو َم يشھد تصاع َد العدي ِد م َِن األزما ِ
اإلنجاز التي تحققت في
ت
واإلنساني ِة التي باتت تھد ُد عملي َة استدام ِة التنميةِ ،بل وتنذرُ
بتراجع مستويا ِ
ِ
ِ
تحقيق األھدافِ اإلنمائي ِة لأللفي ِة في العدي ِد من البلدان ،بما في ذلك
طريق
ت القليل ِة الماضي ِة على
السنوا ِ
ِ
ِ
بعضُ بلدانِنا.
بعض
الصراع
واستمرار
االستقرار السياسيِّ واالجتماعي،
عدم
المسلح في ِ
ِ
ِ
واوضح الشخشير أنَّ تفاق َم حال ِة ِ
ِ
ِ
ً
دول الجوار ،ومحدودي ِة الموار ِد المالي ِة المخصص ِة إلدار ِة الجھو ِد
الالجئين
البلدان وتزاي ِد أعدا ِد
َ
وخاصة في ِ
بلدان المنطقة.
بعض
الحالي ِة للتنمية؛ يشكل سببا
لتراجع مستويا ِ
ت التنمي ِة لدى ِ
ِ
ِ
ً
ً
مھمة
فرصة
ت يشك ُل
بين البلدان العربية
بفضل ھذه االجتماعا ِ
ت والتجار ِ
وقال الشخشير إن تباد َل ال ِخبْرا ِ
ب َ
ِ
ُ
ْ
طبعت مسيرته على
تتميز بمالم َح محدد ِة
التعاون ،مبينا ان أن التجرب َة األردني َة
لتعزيز
يمكنُ البنا ُء عليھا
ِ
ِ
شح الموار ِد الماليةِ،
طريق
تحقيق التنمي ِة المستدام ِة رغ َم شد ِة التحديا ِ
ِ
ِ
ت التي تواج ُه المملك َة على صعي ِد ِ
وندر ِة الموار ِد الطبيعية )المياه والطاقة( ،وتزاي ِد الضغوطِ الناجم ِة عن تزاي ِد أعدا ِد الالجئين.
وقال نائب األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( الدكتور نديم خوري ان
المنتدى يشكل واحداً من عدة منتديات إقليمية للتنمية المستدامة ّ
تنظمھا اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة
 ومنھا اإلسكوا  -تحضيراً للدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة) (HLPFالذي أسّسته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ٢٠١٢كمخرج أساسي من مؤتمر ريو ٢٠+ليح ّل
مكان لجنة التنمية المستدامة ).(CSD
واضاف خوري ان عام  ٢٠١٤يشكل سنة محورية بالنسبة للتنمية .من جھةّ ،
تكثف البلدان أنشطتھا استكماالً
لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول العام  ،٢٠١٥ومن جھة أخرى ،ينشط المجتمع الدولي تحت مظلّة
منظومة األمم المتحدة إلعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد  ٢٠١٥سوف تتضمّن مجموعة واحدة وجامعة من
أھداف التنمية المستدامة سيتر ّتب عليھا آثار بعيدة المدى على البرامج والسياسات التنموية والتمويلية الدولية
واإلقليمية والوطنية في المستقبل .واضاف ان االجتماع الذي عقد اليوم ھو إحدى الخطوات الھامة ضمن
ھذه العملية التشاورية إذ يھدف إلى اإلعداد للمشاركة العربية الفعّالة في محفلين دوليين سيعقدان ضمن إطار
الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في نيويورك خالل شھر تمّوز المقبل .وبين ان
اھم ما ستناقشة الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة االستعراض الوزاري السنوي

لعام  ٢٠١٤الذي سيناقش كيفية "معالجة التحديات القائمة والناشئة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول
عام  ٢٠١٥وتعزيز مكاسب التنمية في المستقبل" ،اضافة الى ان الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع
المستوى المعني بالتنمية المستدامة ) (HLPFالذي يعقد تحت عنوان "تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وتمھيد
الطريق لخطة التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥تتضمّن أھداف التنمية المستدامة" .وبين ان اإلسكوا اعدت ورقة
خلفية للمناقشة تتضمّن عرضا ً للمبادئ الرئيسية واألولويات والتغيرات التحويلية الضرورية للدفع بعجلة
التنمية في المنطقة العربية ،ت ّم على أساسھا اقتراح مجموعة من أھداف وغايات التنمية المستدامة لتسترشد
بھا البلدان العربية خالل المفاوضات الحكومية الجارية حاليا ً لصياغة أجندة تنموية عالمية جديدة.
من جھته قال الوزير المفوض ومدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة
الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب " أن المنتدى يعد واحدا من المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة
التي يتم تنظيمھا في كافة أقاليم العالم للتحضير للدورة الثانية للمنتدى السياسي العالمي الرفيع المستوى
للتنمية المستدامة الذي سيعقد في يوليو من ھذا العام كما يأتي ھذا االجتماع استجابة لقرار مجلس الوزراء
العرب المسئولين عن شئون البيئة.
واضاف ان أھمية المنتدى تنبع من كونه يناقش محددات الموقف العربي من المشاورات الدولية حول
أھداف التنمية ألمستدامة ،ليكون ھناك موقف عربي موحد يقدم لفريق االمم المتحدة المفتوح العضوية للتنمية
المستدامة ،الذي شرفت المنطقة العربية بأن يمثلھا فيه ست دول عربية ھي :دولة اإلمارات العربية المتحدة،
الجمھورية التونسية ،الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،جمھورية مصر العربية ،المملكة المغربية،
والمملكة العربية السعودية .واضاف ان من اھم الموضوعات التي سيتناولھا المنتدى بحث الھيكل المؤسسي
العربي للتنمية المستدامة الذي عملنا عليه مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا وكافة الشركاء ،إذ
تم االتفاق على إعداد "اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة" بحيث يتم البناء على "مبادرة التنمية
المستدامة للمنطقة العربية" وتحديثھا لتواكب المعطيات اإلقليمية والدولية والتقدم المحرز في المنطقة العربية
لتنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية .وقال ان المنتدى يتطرق الى خارطة الطريق العربية لالستثمار في االقتصاد
األخضر ،ويناقش التقدم المحرز في تنفيذ األھداف االنمائية لأللفية في المنطقة العربية.
من جھته قال المدير والممثل اإلقليمي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا – برنامج األمم المتحدة للبيئة الدكتور
إياد أبومغلي ان الكثير من التقارير تشير الى أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والنمو
واالزدھار ،لكن ما زال ھناك تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية ،ألن التقدم المحرز كان في
كثير من الحاالت على حساب البيئة ونظم دعم الحياة على كوكب األرض وعلى حساب زيادة عدم المساواة
على النطاق العالمي.
واضاف إن ما يحتاجه الفقراء ھو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أساسي أدنى من الحماية
االجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة .اذ يجب تمكين نحو  ١٫٢مليار شخص يعيشون في فقر مدقع من
تحقيق حياة كريمة.

الوفد
التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول األمن إلى المياه
أكد األمير الحسن بن طالل رئيس مجلس األمم المتحدة االستشاري للمياه والصرف الصحي اليوم األربعاء
على أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه والمساواة في الحصول على الماء
والصرف الصحي..مستشھدا بمؤشرات واقعية تشير إلى وفاة  ٨٠٠ألف طفل سنويا بسبب اإلسھال خاصة
وأن  %٨٨من ھذه الحاالت ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.

وقال األمير الحسن – في كلمته اليوم أمام أعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة
اإلسكوا في عمان – إن المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات
 ،مضيفا "علينا أال ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم
الموارد والمساءلة والوصول إلى الخدمات".

وتابع "إن السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة على الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا
مازال طويال ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول كيف يمكننا الوصول إلى ھناك"..قائال "بقي لدينا عام واحد
فقط ونحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان وقت النتائج".

وشدد على ضرورة أن يستجيب جدول أعمال التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة
لدى دول المنطقة بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،
والمساھمة في التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة..قائال "إن ھذا الحضور يشكل الفرصة
الوحيدة والمھمة للعرب لوضع أولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق حوار دولي من خالل اإلسكوا التي
ھي جزء من األمم المتحدة حول األولويات العربية".

ولفت إلى أن وضع مجموعة شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة ..
داعيا إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين األھداف الواقعية والطموحة في الوقت نفسه..ومشيرا إلى اقتراب
الجھود المبذولة لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام  ٢٠١٥من نھايتھا  ،وعليه البد أن تكون األھداف سھلة
المنال وقابلة للتحقيق حتى ال تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعسا عن العمل.

ووجه التحية للقائمين على إصدار تقرير اإلسكوا الذي يحمل عنوان )أھداف التنمية المستدامة ...منظور
إقليمي عربي( بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر والتحديات
التي تواجھھا الدول العربية والفرص التي يتعين عليھا انتھازھا  ،معتبرا أن التقرير بداية لخريطة طريق
لكيفية تعزيز التنمية المستدامة ورعايتھا.

وقال يتعين علينا رسم خريطة الطريق ھذه بأنفسنا وھذا يتطلب فھما دقيقا لمنطقتنا والقيود والفرص الكامنة
والترابط الفوضوي بين األھداف  ،داعيا إلى ضرورة وضع األھداف التنموية في سياقھا الصحيح من خالل
عدسات عربية والتفكير بعمق فيما يتم تحقيقه خاصة وأن معدالت البطالة في العالم العربي قد وصلت إلى
حدود خطيرة.

ودعا إلى ضرورة تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه  ،ولدرء
التجاوزات الصناعية بحق االحتياطات المائية الشحيحة وأن يكون العمل مصحوبا بالقدرة على الرصد
واإلنفاذ ،والتمكين القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات
والھيئات اإلدارية.

وعرض األمير الحسين لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من
المياه العادمة ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا.
وقال إن اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية فضالعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي أن
تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموجرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي.
وأضاف "إنني أسعى مع المعنيين ألن يكون ھناك ھدف مستقل في الحصول المتكافيء على المياه الصالحة
للشرب" ..مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم
مستوى االبتكار المطلوب لمواجھة التحديات اإلنمائية المشتركة وأن تكون السياسات قائمة على األدلة خالفا
لتلك التي تأسست على العبارات الرنانة والتخمين"..معربا عن أمله في أن تشكل نتائج األيام الثالثة القادمة
مساھمة إقليمية حقيقية للعملية العالمية لصياغة مجموعة من األھداف اإلنمائية العالمية.

وكالة األنباء العربية
بدء اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
بدات في عمان اليوم اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة األسكوا بھدف تبني موقف
عربي موحد للتنمية المستدامة واإلعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.
وكان سمو األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس اإلستشاري للمياه قد ترأس امس الثالثاء اجتماعا على
صلة وثيقة بلقاء اليوم ضم عددا من السفراء وخبراء المياه ،فضال عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية ،وعددا من الوزراء المعنيين بھدف وضع المياه ضمن أھداف التنمية المستدامة وضمان أن
تؤدي قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام .٢٠١٥
واشار سموه الى ان اللقاءين ضرورة إلرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي ،حول األھمية الحيوية
للمياه والتي يجب عدم تجاھلھا.
وقال سمو االمير الحسن في الكلمة الرئيسة لالعمال المنتدى اليوم ان السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة
على الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا ما زال طويال ،ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول
كيف يمكننا الوصول إلى ھناك.
وقال ان ھذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمھمة للعرب لوضع اولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق
حوار دولي من خالل اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اسيا ) األسكوا( التي ھي جزء من األمم
المتحدة حول االولويات العربية مضيفا “بقي لدينا عام واحد فقط ،نحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان
وقت النتائج”.
وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لمابعدعام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة لدينا
بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،والمساھمة في
التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.
وبين ان وضع مجموعة شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة فال بد من
تحقيق توازن دقيق بين األھداف الواقعية ،والطموحة ،في الوقت نفسه الفتا الى اقتراب الجھود المبذولة
لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام  ٢٠١٥من نھايتھا ،وعليه ال بد ان تكون األھداف سھلة المنال وقابلة
للتحقيق حتى ال تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل.
ووجه التحية للقائمين على اصدار تقرير “اإلسكوا” الذي يحمل عنوان “أھداف التنمية المستدامة :منظور
إقليمي عربي” بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر ،والتحديات
التي نواجھھا والفرص التي يتعين علينا انتھازھا الفتا الى ان التقرير بداية لخريطة طريق لكيفية تعزيز
التنمية المستدامة ورعايتھا.

وقال علينا رسم خريطة الطريق ھذه بأنفسنا ،وھذا يتطلب فھما دقيقا لمنطقتنا ،والقيود والفرص الكامنة،
والترابط الفوضوي بين األھداف ،لذا ال بد من وضع األھداف التنموية في سياقھا الصحيح من خالل
عدسات عربية وھو أمر مھم ألسباب عدة ،فال يمكننا بناء تفاھم حول الطبيعة المشتركة للمشاكل ،وتعزيز
ملكية الحلول الضرورية إال من خالل حوار إقليمي حقيقي ومستنير.
وقال رئيس المجلس اإلستشاري أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه
والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي ،مستندا سموه الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب
االفتقار إلى مدخل مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا  ٨٠٠،٠٠٠طفل من اإلسھال،
و %٨٨من حاالت اإلسھال ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.
واكد ان المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات  .وعلينا أال
ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم الموارد،
والمساءلة ،والوصول إلى الخدمات.
ولفت الى ان ورقة “اإلسكوا” تبين أن عملية “األھداف اإلنمائية لأللفية -أھداف التنمية المستدامة” ال تحيط
بكل شيء ،حيث يتجاھل النقاش قضايا معينة مھمة ألي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسھل
التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم األمن البشري.
وقال ان األھداف اإلنمائية لأللفية ،على سبيل المثال ،ال تأخذ بعين االعتبار الجودة في اإلنجاز ،أو العدالة
في اإلنجاز ،ومن الضروري أن ننظر وأن نفكر بعمق فيما نحققه ،فقد وصلت البطالة في العالم العربي إلى
حدود خطيرة.
وقال سموه مثلما أن المشاكل مفھومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لھا ،لذا ال بد من تطوير
التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه ،ولدرء التجاوزات الصناعية بحق
االحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا ھذا مصحوبا بالقدرة على الرصد واإلنفاذ ،والتمكين القانوني
للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والھيئات اإلدارية.
وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة
ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا .
وقال ان اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية ،فضالعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي أن
تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموغرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي .وقال انني اسعى مع المعنين ألن يكون ھناك
ھدفاًمستقال ◌ً في الحصول المتكافئ على المياه الصالحة للشرب.
واضاف قائال يجب على أصحاب المصلحة السياسية والمؤسسية ،جنبا ◌ً إلى جنب مع المجتمع المدني أن
يوافقوا على اقتراح تخصيص ھدف للمياه وااللتزام به ،وعليھم أن يصلوا لھذا الھدف عن طريق رسم

الروابط الھتمامات الجمھور بطريقة واضحة تستند إلى األدلة ،ومن ثم العمل على تعزيز الثقةالشعبية في
نظام التنمية في مرحلة ما بعد عام .٢٠١٥
وقال إن ربط أھداف المياه والطاقة على ضوء الروابط المحددة بين ھذه األھداف في منطقتنا ،كما فعلت
اإلسكوا ،يعد ممارسة صحيحة غير أن األھم من ذلك ھو ضمان أن تنعكس ھذه الصالت المشتركة على
الھدف والمؤشرات.
سموه اشار الى النداء الذي وقعه في شھر كانون الثاني مع السيدة مادلين أولبرايت الى جانب عدد من
الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن األھداف اإلنمائية لأللفية لما بعد
العام  ،٢٠١٥وينبغي النظر في ھذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطالق لالعتراف العالمي بإمكانية
الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق اإلنسان األساسية.
وفي ختام كلمته قال ان ھناك قضايا ينبغي علينا القيام بھا على نحو مختلف تتعلق بتعريف المشكالت
وحلولھا ،فلم ال نزال نتكلم عنھا إلى اآلن؟ علينا أن نعيد التفكير – من الناحية االستراتيجية – بالنھج
اإلقليمي لتحقيق األھداف التي يصبو إليھا ھذا النھج ،ويلزمنا في ھذا التفكير أن نأخذ على محمل الجد كال
من األولويات التنموية والمقيدات الجاثمة أمامھا ،كما يجدر بنا أن ننظر لما ھو أبعد من أوجه القصور لدينا
لتقييم مواطن القوة فينا واالستفادة منھا على قدر المساواة ،فكيف يمكننا أن نستفيد من الفئة السكانية الشبابية
وأن نسخر طاقات القوى العاملة النسائية وأن نكافح “ھجرة األدمغة” بغية تأمين الطريق إلى تجسيد االبتكار
والنمو العادل واألمن البشري؟ وقال ال بد من استيعاب الفوضى التي تحيط بتحدياتنا التنموية وفھم الترابط
ما بين األھداف وأن نضع خارطة طريق شاملة إلحقاق التنمية المستدامة.
كما اكد الحاجة إلى إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى االبتكار المطلوب
لمواجھة تحدياتنا اإلنمائية المشتركة ،ويجب أن تكون السياسات قائمة على األدلة خال ًفا لتلك التي تأسست
على ‘العبارات الرنانة’ والتخمين.
وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير واالبتكار في ندرة المياه وبھذا يتم خلق فرص العمل
المصاحبة ،والفرص االقتصادية والنمو ھذا ھو الجانب اآلخر من العالقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في
العالقة الحل :عالقة االبتكار والفرص المستدامة ،لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة
واالبتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص ،ودراسة السياسات العامة
والبنية التحتية القانونية الالزمة لجذب ھذا النوع من االستثمارات.
واعرب عن امله في أن تشكل نتائج األيام الثالثة القادمة مساھمة إقليميةحقيقية للعملية العالمية لصياغة
مجموعة من األھداف اإلنمائية العالمية.
وقال اننا نسعى للفوائد التي يمكن أن يتمتع بھا الجميع ،ولتعزيز الفرصة للعيش بكرامة وأمنا إلنسان ،لذلك
أي جدول أعمال للمنطقة لما بعد عام ٢٠١٥يجب أن يستجيب لالحتياجات والتحديات الناشئة في اتباع نھج
متكامل يجمع بين االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان
والمساواة.

وكالة األنباء األردنية
بدء اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
بدات في عمان اليوم اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمة األسكوا بھدف تبني موقف
عربي موحد للتنمية المستدامة واإلعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.

وكان سمو األمير الحسن بن طالل رئيس المجلس اإلستشاري للمياه قد ترأس امس الثالثاء اجتماعا على
صلة وثيقة بلقاء اليوم ضم عددا من السفراء وخبراء المياه ،فضال عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية ،وعددا من الوزراء المعنيين بھدف وضع المياه ضمن أھداف التنمية المستدامة وضمان أن
تؤدي قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام .٢٠١٥

واشار سموه الى ان اللقاءين ضرورة إلرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي ،حول األھمية الحيوية
للمياه والتي يجب عدم تجاھلھا.

وقال سمو االمير الحسن في الكلمة الرئيسة لالعمال المنتدى اليوم ان السبب األھم الذي يضفي أھمية بالغة
على الحديث من منطلق عربي حقيقي ھو أن الطريق أمامنا ما زال طويال ،ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول
كيف يمكننا الوصول إلى ھناك.

وقال ان ھذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمھمة للعرب لوضع اولوياتھم وبلورة وجھات نظرھم لخلق
حوار دولي من خالل اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي اسيا ) األسكوا( التي ھي جزء من األمم
المتحدة حول االولويات العربية مضيفا "بقي لدينا عام واحد فقط ،نحن نعي المشاكل ونفھم الحلول وقد حان
وقت النتائج".

وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لمابعدعام  ٢٠١٥لتحديات المياه والغذاء والطاقة لدينا
بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات ،والمساھمة في
التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.

وبين ان وضع مجموعة شاملة ومفردة من األھداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمھمة السھلة فال بد من
تحقيق توازن دقيق بين األھداف الواقعية ،والطموحة ،في الوقت نفسه الفتا الى اقتراب الجھود المبذولة
لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام  ٢٠١٥من نھايتھا ،وعليه ال بد ان تكون األھداف سھلة المنال وقابلة
للتحقيق حتى ال تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل.

ووجه التحية للقائمين على اصدار تقرير "اإلسكوا" الذي يحمل عنوان "أھداف التنمية المستدامة ...منظور
إقليمي عربي" بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر ،والتحديات
التي نواجھھا والفرص التي يتعين علينا انتھازھا الفتا الى ان التقرير بداية لخريطة طريق لكيفية تعزيز
التنمية المستدامة ورعايتھا.

وقال علينا رسم خريطة الطريق ھذه بأنفسنا ،وھذا يتطلب فھما دقيقا لمنطقتنا ،والقيود والفرص الكامنة،
والترابط الفوضوي بين األھداف ،لذا ال بد من وضع األھداف التنموية في سياقھا الصحيح من خالل
عدسات عربية وھو أمر مھم ألسباب عدة ،فال يمكننا بناء تفاھم حول الطبيعة المشتركة للمشاكل ،وتعزيز
ملكية الحلول الضرورية إال من خالل حوار إقليمي حقيقي ومستنير.

وقال رئيس المجلس اإلستشاري أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن إلى المياه
والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي ،مستندا سموه الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب
االفتقار إلى مدخل مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا  ٨٠٠،٠٠٠طفل من اإلسھال،
و %٨٨من حاالت اإلسھال ترتبط بمياه الشرب غير اآلمنة.

واكد ان المساواة في الحصول على المياه ھي مفتاح االستقرار السياسي على كل المستويات  .وعلينا أال
ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحوالت العربية كانت عدم اإلنصاف في تقاسم الموارد،
والمساءلة ،والوصول إلى الخدمات.

ولفت الى ان ورقة "اإلسكوا" تبين أن عملية "األھداف اإلنمائية لأللفية -أھداف التنمية المستدامة" ال تحيط
بكل شيء ،حيث يتجاھل النقاش قضايا معينة مھمة ألي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسھل
التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم األمن البشري.

وقال ان األھداف اإلنمائية لأللفية ،على سبيل المثال ،ال تأخذ بعين االعتبار الجودة في اإلنجاز ،أو العدالة
في اإلنجاز ،ومن الضروري أن ننظر وأن نفكر بعمق فيما نحققه ،فقد وصلت البطالة في العالم العربي إلى
حدود خطيرة.

وقال سموه مثلما أن المشاكل مفھومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لھا ،لذا ال بد من تطوير
التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة واإلنصاف في توزيع وإدارة المياه ،ولدرء التجاوزات الصناعية بحق
االحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا ھذا مصحوبا بالقدرة على الرصد واإلنفاذ ،والتمكين القانوني
للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والھيئات اإلدارية.

وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة
ومعالجتھا وإعادة استخدامھا ومن ثم تعميم ھذه الحلول وتنفيذھا .

وقال ان اإلدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى
توافر وجودة وحماية الموارد المائية ،فضالعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق ،كما ينبغي أن
تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين االعتبار مثل العوامل الديموغرافية
واالختالفات المناخية التي تفاقم من مشكلة اإلجھاد المائي.

وقال انني اسعى مع المعنين ألن يكون ھناك ھدفاًمستقال ◌ً في الحصول المتكافئ على المياه الصالحة
للشرب.

واضاف قائال يجب على أصحاب المصلحة السياسية والمؤسسية ،جنبا ◌ً إلى جنب مع المجتمع المدني أن
يوافقوا على اقتراح تخصيص ھدف للمياه وااللتزام به ،وعليھم أن يصلوا لھذا الھدف عن طريق رسم
الروابط الھتمامات الجمھور بطريقة واضحة تستند إلى األدلة ،ومن ثم العمل على تعزيز الثقةالشعبية في
نظام التنمية في مرحلة ما بعد عام .٢٠١٥

وقال إن ربط أھداف المياه والطاقة على ضوء الروابط المحددة بين ھذه األھداف في منطقتنا ،كما فعلت
اإلسكوا ،يعد ممارسة صحيحة غير أن األھم من ذلك ھو ضمان أن تنعكس ھذه الصالت المشتركة على
الھدف والمؤشرات.
سموه اشار الى النداء الذي وقعه في شھر كانون الثاني مع السيدة مادلين أولبرايت الى جانب عدد من
الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن األھداف اإلنمائية لأللفية لما بعد
العام  ،٢٠١٥وينبغي النظر في ھذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطالق لالعتراف العالمي بإمكانية
الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق اإلنسان األساسية.
وفي ختام كلمته قال ان ھناك قضايا ينبغي علينا القيام بھا على نحو مختلف تتعلق بتعريف المشكالت
وحلولھا ،فلم ال نزال نتكلم عنھا إلى اآلن؟ علينا أن نعيد التفكير  -من الناحية االستراتيجية  -بالنھج اإلقليمي
لتحقيق األھداف التي يصبو إليھا ھذا النھج ،ويلزمنا في ھذا التفكير أن نأخذ على محمل الجد كال من
األولويات التنموية والمقيدات الجاثمة أمامھا ،كما يجدر بنا أن ننظر لما ھو أبعد من أوجه القصور لدينا
لتقييم مواطن القوة فينا واالستفادة منھا على قدر المساواة ،فكيف يمكننا أن نستفيد من الفئة السكانية الشبابية
وأن نسخر طاقات القوى العاملة النسائية وأن نكافح "ھجرة األدمغة" بغية تأمين الطريق إلى تجسيد االبتكار
والنمو العادل واألمن البشري؟ وقال ال بد من استيعاب الفوضى التي تحيط بتحدياتنا التنموية وفھم الترابط
ما بين األھداف وأن نضع خارطة طريق شاملة إلحقاق التنمية المستدامة.
كما اكد الحاجة إلى إعطاء األولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى االبتكار المطلوب
لمواجھة تحدياتنا اإلنمائية المشتركة ،ويجب أن تكون السياسات قائمة على األدلة خال ًفا لتلك التي تأسست
على 'العبارات الرنانة' والتخمين.
وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير واالبتكار في ندرة المياه وبھذا يتم خلق فرص العمل
المصاحبة ،والفرص االقتصادية والنمو ھذا ھو الجانب اآلخر من العالقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في
العالقة الحل :عالقة االبتكار والفرص المستدامة ،لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة
واالبتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص ،ودراسة السياسات العامة
والبنية التحتية القانونية الالزمة لجذب ھذا النوع من االستثمارات.
واعرب عن امله في أن تشكل نتائج األيام الثالثة القادمة مساھمة إقليمية حقيقية للعملية العالمية لصياغة
مجموعة من األھداف اإلنمائية العالمية.
وقال اننا نسعى للفوائد التي يمكن أن يتمتع بھا الجميع ،ولتعزيز الفرصة للعيش بكرامة وأمنا إلنسان ،لذلك
أي جدول أعمال للمنطقة لما بعد عام ٢٠١٥يجب أن يستجيب لالحتياجات والتحديات الناشئة في اتباع نھج
متكامل يجمع بين االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان
والمساواة.

