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أطلق االحتاد من أجل املتوسط مشروع حوكمة 
ومتويل قطاع املياه في املتوسط، وذلك خالل مؤمتر 
إقليمي عقد مبقر األمانة العامة لإلحتاد ببرشلونة 

يومي 28 و29 مايو املاضي. 
وأربعني  الثالث  ال��دول  بدعم  املشروع  ويحظى 
األعضاء في االحتاد من أجل املتوسط، وهو مشروع 
إلقليم  الدولي  املائية  الشراكة  برنامج  بني  مشترك 
التعاون  ومنظمة   )GWP-Med( املتوسط  البحر 

.)OECD( االقتصادي والتنمية
من  لإلحتاد  العام  األمني  افتتحه  الذي  املؤمتر 
أجل املتوسط، فتح الله السجلماسي، وذلك بحضور 
معالي د. حازم الناصر، وزير املياه والري األردني، 
ومعالي د. شداد العتيلي، وزير ورئيس هيئة املياه 
مرافق  وزي��ر  خليفة،  القوي  عبد  د.  و  الفلسطينية، 
امل��ص��ري، حضره  الصحي  وال��ص��رف  ال��ش��رب  مياه 
أخرى  دول  من  املسؤولني  كبار  من  مجموعة  كذلك 
ب��اإلحت��اد م��ن أج��ل امل��ت��وس��ط، وممثلني ع��ن القطاع 
اخلاص ومؤسسات مالية وأكادميية ومنظمات غير 

حكومية.
وقال األمني العام لإلحتاد من أجل املتوسط فتح 
الله سجلماسي إن » املشروع الذي قمنا بإطالقه اليوم 
واملعتمد من قبل اإلحتاد من أجل املتوسط يستجيب 
املياه  لتوفير  كفاءة  أكثر  خلدمة  الواضحة  للحاجة 
ومشاركة أوسع من قبل األطراف املعنية، وعمليات 
قرار  صناعة  وعملية  مركزية،  أقل  وتنفيذ  تخطيط 

أكثر شفافية وحتماًل للمسؤولية«، 
وتعد منطقة املتوسط متأخرة بنسبة %38 عن 
أهداف األلفية التنموية واملتعلقة بتوفير مياه آمنة 
السكاني  التضخم  يسهم  أن  املتوقع  ومن  للجميع، 
الرقعة السكنية في زيادة  املناخي وتوسع  والتغير 
الوضع حرجًا. وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات 
املياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك 
صائبة  وس��ي��اس��ات  كبيرة  استثمارات  إل��ى  حاجة 

ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
عقبات  تقييم  إل��ى  ب��األس��اس  امل��ش��روع  ويهدف 
احلوكمة املتعلقة بالتمويل من خالل تعزيز الشراكة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل����اص ف��ي ق��ط��اع امل��ي��اه 
توافقية  عمل  خطط  لدعم  كذلك  ويهدف  باملتوسط، 
العاملية. ويقدم املشروع  الكفاءة  مبنية على معايير 
مجموعة دراس���ات وت��وص��ي��ات دول��ي��ة وخ��ط��ة عمل 
إقليمية للدول املشاركة، حيث تساهم ألبانيا واألردن 
الدراسات،  في  وتونس  وفلسطني  واملغرب  ولبنان 
دول  في  التقني  للعمل  قائمة  الفرصة  تظل  بينما 

أخرى.
اإلستراتيجية  الشراكة  أن  إلى  اإلش��ارة  وجتدر 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني أم��ان��ة االحت���اد م��ن أج��ل املتوسط 
وبنك  الدولي  للتعاون  السويدية  الوكالة  من  وك��ل 
 GEF/ MAP وب��رن��ام��ج  األوروب������ي  االس��ت��ث��م��ار 
م��ب��ادرة اإلحت��اد  م��ن  UNEP واجل��ان��ب املتوسطي 
األوروبي للمياه قد لعبت دورَا هامَا في إطالق هذا 

املشروع اإلقليمي.
الناصر،  حازم  د.  أكد   باملناسبة  تصريح  وفي 
وزي��ر املياه وال��ري األردن��ي أن��ه »يتعني على ال��دول 
تعزيز  أج��ل  م��ن  س��وي��ًا  العمل  املدنية  واملجتمعات 
ألعلى  وال��وص��ول  عناصرها  بجميع  املياه  حوكمة 
وال��ت��واف��ق  امل��س��ؤول��ي��ة  وحت��م��ل  الشفافية  درج����ات 
واملشاركة«. واعتبر أن هذا املشروع املعتمد من قبل 
اإلحتاد من أجل املتوسط يتجاوب مع تلك القضايا، 
للتنفيذ.  وقابلة  واقعية  حلوال  وي��دع��م  يحدد  كما 
التزامه  مؤكدا  املشروع  لهذا  األردن  دعم  عن  وعبر 
إلقليم  الدولي  املائية  الشراكة  برنامج  مع  بالعمل 
التعاون  ومنظمة   )GWP-Med( املتوسط  البحر 

االقتصادي والتنمية )OECD( من أجل إجناحه.
ورئيس  وزير  العتيلي،  د. شداد  قال  من جهته 
هيئة املياه الفلسطينية »لقد قمنا بالكثير من اجلهد 
املزيد  إلى  ون��درك احلاجة  املياه،  قطاع  إص��الح  في 
من اجلهد لتحسني إطار احلوكمة وتشجيع القطاع 
اخلاص على االستثمار في قطاع املياه في فلسطني 
على الرغم من الوضع السياسي. ولهذا فإننا ندعم 
ه���ذا امل��ش��روع ون��ش��ك��ر اإلحت����اد م��ن أج���ل املتوسط 
إلقليم  الدولي  املائية  الشراكة  برنامج  وشركائنا، 
التعاون  ومنظمة   )GWP-Med( املتوسط  البحر 
اخلبرة  لتقدميهم   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي 
احلوار  فرصة  وإلتاحة  فلسطني  لتطوير  واملساعدة 

والتبادل مع دول اجلوار«.
ك��م��ا أع��ل��ن ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��وي خليفة وزي��ر 
مرافق مياه الشرب والصرف الصحي املصري خالل 
اإلقليمي  »امل��ش��روع  إل��ى  مصر  انضمام  عن  املؤمتر 
املتوسط  البحر  بدول  املياه  قطاع  حلوكمة ومتويل 
من  مصر  التى سعت  ال��دواف��ع  أه��م  ان  موضحًا   ،«
تشجيع  محاولة  هى  املؤمتر  فى  للمشاركة  أجلها 
والدولي  واإلقليمى  احمللى  اخلاص  القطاع  وجذب 
لإلستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 
وإستقطاب اجلهات املانحة، ومناقشة خطط وبرامج 
حتسني املناخ االستثماري فى بلدان املنطقة، وتبادل 
ومواجهة  ال��رش��ي��دة  اإلدارة  كيفية  ح��ول  اخل��ب��رات 
التحديات التى تواجه صناعة مياه الشرب والصرف 
دول  بني  للتعاون  جديدة  ف��رص  وإي��ج��اد  الصحى، 
بالده  أن  إل��ى  املصري  املسؤول  أش��ار  كما  املنطقة. 
االجتماع  إستضافة  بطلب  رسميًا  للتقدم  ستسعى 

الثالث للمشروع (فى الربع األول من عام 2015(.

البيئية  التحديات  أب��رز  أحد  الرمال  زحف  ظاهرة  تشكل 
التي تواجه مناطق اجلنوب باملغرب. من بني العوامل املؤدية 
إلى حدوثها، قلة الغطاء النباتي وضعف متاسك بنيات التربة، 

ووجود طاقة هائلة إلنتاج الرمال.
وملواجهة هذه الظاهرة والتغلب على آثارها وانعكاساتها 
قامت  للطرق،  التحتية  البنية  وعلى  التنمية  على  السلبية 
املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشراكة 
مع اجلماعات احمللية  بإحداث عدد من األحزمة اخلضراء حول 
املدن حلمايتها. فقد بلغت مساحة املجاالت اخلضراء منذ سنة 

2005 ،740 هكتار.
ومحاربة  وال��غ��اب��ات  للمياه  السامية  املندوبية  وتعمل 
من  عينات  حلماية  طبيعية  محميات  إن��ش��اء  على  التصحر 
املنظومات البيئية الصحراوية قصد احلفاظ عليها وتدبيرها 
الضغوطات  م��ن  العديد  ت��واج��ه  وأن��ه��ا  خصوصا  امل��س��ت��دام، 
املفرط  والرعي  )التفحيم(،  الساكنة  طرف  من  اجلائر  كالقطع 
الذي يقلل من فرص إنبات البذور ومنو الشجيرات ويسبب قلة 
إنتاج الثمار وعقم بذورها في بعض األحيان مما ينتج عنه قلة 
أو انعدام التخليف الطبيعي، هذا إضافة إلى  انتشار بعض 
األمراض والطفيليات مما يؤثر على النمو الطبيعي لألشجار.
 وي��ع��د امل��غ��رب  م��ن أوائ���ل ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ص��ادق��ت على 
برنامجا  وض��ع  و  كما  التصحر،  حمل��ارب��ة  الدولية  االتفاقية 
وطنيا حملاربة التصحر في 2001  يرتكز على مبدأ االندماج 
والتشاور والالمركزية والتشارك واالستمرارية٬ ويعتمد على 
الفقر  آثار اجلفاف ومحاربة  من  التخفيف  أربعة أسس هي  

واحملافظة على املوارد الطبيعية والتنمية القروية املندمجة. 
وفي هذا السياق مت اعتماد برامج عشرية للمحافظة على 
إطار  في  وتنفيذها  اجلهات  صعيد  على  وتنميتها  الغابات 
باملناطق  مندمجة  مشاريع  وتنفيذ  وإع���داد  سنوي  تعاقدي 
الغابوية والرعوية والبورية مع شركاء للتنمية على الصعيد 
الوطني والدولي ووضع نظام لتتبع وتقييم مسار التصحر. 
وقد مت حتقيق العديد من املنجزات من طرف املندوبية السامية 
ملعاجلة  برنامج  كوضع  التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 
عن  التربة  على  احملافظة  أجل  من  املائية  األح��واض  من  عدد 

معاجلة  فقد متت  التربة.  واجن��راف  التوحل  من  احلد  طريق 
وتهيئة األحواض املائية على مساحة تقدر ب� 650.000 هكتار 

ضمن التصميم العشري الذي وضعته املندوبية.
كما مت وضع برنامج لتثبيت الكثبان الرملية سواء كانت 
السامية  املندوبية  تقوم  إذ  ساحلية.  أو  قارية  رملية  كثبانا 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتثبيت ما يفوق 38 ألف 
وحتمي  الترمل  مصدر  األراض���ي  تعالج  بذلك  وه��ي  هكتار، 
التجمعات السكنية والواحات )العيون، بوجدور، زاكورة، أسا 
الصويرة،  باها،  أيت  وأكادير  وطاطا  كلميم  طانطان،  ال��زاك، 
التجهيزات  وأي��ض��ا  وس���ط���ات(،  تنغير  ال��راش��ي��دي��ة،  فكيك 

الفالحية.
ووفق التصميم املديري للمواقع ذات األهمية البيولوجية 
عشر  إن��ش��اء  على  السامية  املندوبية  عملت  واإليكولوجية 
محميات  وث���الث  طبيعية  محمية   24 و  وط��ن��ي��ة  م��ن��ت��زه��ات 
من  مهم  ع��دد  تأهيل  ب��إع��ادة  س��اه��م  مم��ا  احل��ي��وي  للمحيط 

األصناف احليوانية.
يذكر أن املندوبية السامية للمياه والغابات ركزت خالل 
الفترة 2012-2005 على إجناز مشاريع تتعلق بإجناز أشغال 
تناهز  مساحة  على  للرمال  والبيولوجي  امليكانيكي  التثبيت 
38  ألف هكتار. هذه املجهودات يتم دعمها من خالل برنامج 
عن  التصحر  مكافحة  إل��ى  ب��األس��اس  ال��ه��ادف   2013-2015
هكتار   477 وصيانة  الكثبان،  من  هكتار   315 تثبيت  طريق 

وكذلك إنشاء 496 هكتار من األحزمة اخلضراء.
يشار أن برنامج محاربة زحف الرمال باألقاليم اجلنوبية 
الساقية  ب��وج��دور-   - العيون  ال��س��م��ارة،   – )كلميم  للمملكة 
احلمراء، وادي الذهب - لكويرة(، الذي يندرج في إطار تنفيذ 
املندوبية،  والذي وضعته   )2014  -  2005( العشري  املخطط 
آث��ار  م��ن  للحد  سنويا  هكتار   140 يفوق  م��ا  معاجلة  يشمل 
زحف الرمال وحماية البنيات السوسيو - اقتصادية واملراكز 
العمرانية الكبرى. وتشير هذه املعطيات إلى أنه مت في إطار 
هذا البرنامج غرس شتائل تتأقلم مع الظروف املناخية احمللية 
وتثبيت ما يفوق 990 هكتار من الكثبان الرملية مع السعي 

إلى تثبيت 1300 هكتار مبتم سنة 2014.

املغرب يخلد اليوم العاملي حملاربة التصحر حتت شعار

محمد التفراوتي

حتت  شعار ›‹يجب أن ال نترك مستقبلنا للجفاف‹‹، خلد املغرب اليوم العاملي حملاربة التصحر بالعيون والسمارة، يومي 17 و 18 يونيو اجلاري بتنظيم مناظرة كبرى حول رهانات وآفاق منظومة الطلح الصحراوي، 
ترأسها املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الدكتور عبد العظيم احلافي.

كما نظمت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون مع املجتمع املدني تظاهرة حتت عنوان » لنستعمل أراضينا في حدود مؤهالتها وحسب خصوصيات املناطق«.
وركزت التظاهرة على شجرة الطلح الصحراوي باعتبارها أهم مكونات البيئة النباتية باملنطقة، حيث متتد من منطقة الريصاني إلى أدرار سطف بالداخلة والسفوح اجلنوبية جلبال األطلس الصغير على مساحة تقدر 

ب 1.011.000 هكتار.

 منوذج لعملية تثبيت الكثبان الرملية

الطاقة  للجنة  التاسعة  ال��دورة  الكويت  دول��ة  استضافت 
التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
يومي 12 و13 يونيو اجلاري مبشاركة ممثلني مختصون عن 

الدول األعضاء في اإلسكوا.  
املستدامة  التنمية  إدارة  مديرة  مجدالني،  رل��ى  وأف��ادت 
واإلنتاجية في اإلسكوا، خالل افتتاح الدورة، أّنه ميكن القيام 
وحتوياًل  إنتاجًا  الطاقة  كفاءة  حتسني  مجاالت  في  بالكثير 
في  ستعاني  التي  املنطقة،  دول  معظم  في  واستهالكًا  ونقاًل 
السنوات القادمة من مخاطر عدم إمكانية تلبية الطلب املتزايد 

على  الطلب  سيرتفع  إذ  الكهربائية،  الطاقة  على 
الطاقة الكهربائية بنسبة 115 في املائة في الفترة 

 .2011-2020
الطاقة  ق��ط��اع  أهمية  على  م��ج��دالن��ي  وأك���دت 
العام  األمني  أّن  إلى  الفتًة  املتحدة،  لألمم  بالنسبة 
بعنوان  مبادرة  أطلق  م��ون  كي  ب��ان  املتحدة  ل��ألمم 
 ،2011 سبتمبر  في  للجميع«،  املستدامة  »الطاقة 
تضمنت أهدافًا ثالثة للتحقيق بحلول العام 2030؛ 
الطاقة احلديثة جلميع سكان  أولها تأمني خدمات 
ك��ف��اءة  ال��ع��ال��م، وث��ان��ي��ه��ا مضاعفة م��ع��دل حت��س��ني 
الطاقة، وثالثها مضاعفة حصة الطاقة املتجددة في 
اخلليط العاملي للطاقة.  وقالت »وعليه، فإننا نعمل 
ضمن هذه التوجهات ومع التركيز على األولويات 
باملائة   70 أن  إغفال  فال ميكن  اخلاصة مبنطقتنا، 
من سكان السودان و50 باملائة من سكان اليمن ال 
تصلهم حتى يومنا هذا خدمات الطاقة الكهربائية. 
املنطقة  لداخل  الطاقة س��واء  إم��دادات  أمن  أن  كما 

أو خلارجها يتطلب التحضير للمستقبل بعقالنية لالستفادة 
امل��ت��ج��ددة م��ع إح��ت��رام مقاييس اجل��دوى  م��ن م��ص��ادر الطاقة 

االقتصادية للمشاريع«.
وأضافت مجدالني »من البديهي أّن تغّير املناخ هو أزمة 
شاملة ومستمرة وتدعو إلى القلق، السيما في منطقتنا حيث 
مكافحة  وأن  الزائد،  واالحترار  املياه  وندرة  التصحر  مخاطر 
تغّير املناخ تتطلب عماًل عاجاًل وطموحًا وفقًا ملبادئ وأحكام 
لكننا نؤكد  املناخ،  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير 
متباينة،  بالتأكيد  فهي  مشتركة،  كانت  وان  املسؤولية  أن 
وعلى الدول املتقدمة التي ساهمت أساسًا وبشكل رئيسي في 
تراكم اإلنبعاثات في الفضاء  منذ الثورة الصناعية، أن تقوم 
بواجباتها في دعم الدول النامية، والدول العربية هي جزء ال 

يتجزأ منها«.
وخلصت إلى أن »حتقيق التوجهات واألهداف التي تقدم 
بيئة  واستحداث  الرشيد  احلكم  قواعد  إرس��اء  يتطّلب  ذكرها 
واالجتماعي  واألم��ن��ي  السياسي  االستقرار  يسودها  داعمة 
بني  ال��ش��راك��ة  ي��ع��ّزز  لالستثمار  م��الئ��م  وم��ن��اخ  والتشريعي، 
القطاعني العام واخلاص، ملا لذلك من منافع أكيدة في حتقيق 

التكنولوجيات  ونقل  واالقتصادي  االجتماعي  والرفاه  النمو 
واملعرفة وتوطينهما وفقًا للظروف الوطنية في كل دولة، وتأمني 
ومن  املستدامة.  التنمية  عملية  في  للمضي  الصلبة  األرضية 

الضروري أن ال ننسى أهمية التعاون والتكامل اإلقليميني«.
ال��دورة حسب  اللجنة مكتب  انتخبت  السياق  وفي نفس 
املتحدة،  به في األمم  املعمول  العربية  للغة  األبجدي  الترتيب 
إذ تتولى ليبيا رئاسة الدورة فيما يشغل كل من لبنان ومصر 

منصب نائبي الرئيس واملغرب منصب املقرر. 
رز  وتدارست جلنة الطاقة في دورتها التاسعة التقدم احملحُ
واملشاريع  اإلسكوا؛  في  األعضاء  ال��دول  في  الطاقة  في مجال 
واعتماد  األع��ض��اء؛  ال���دول  ف��ي  تنفيذها  امل��ق��رر  وتلك  املنّفذة 
األعضاء؛  ال��دول  في  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  وتطبيق 
الدول األعضاء في  برامج وإجنازات  الوطنية حول  واألوراق 

مجال الطاقة. وناقش املجتمعون كذلك في نتائج االجتماعات 
الدولية واإلقليمية في مجال الطاقة، وأبرزها تلك الصادرة عن 
)ريو20+( واالجتماع  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر 
ال��ت��ش��اوري امل��ش��ت��رك للجنتي امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال��ط��اق��ة حول 

الترابط بني هذين القطاعني في الدول األعضاء. 
 204 اإلسكوا  بقرار  عماًل  أنشئت  الطاقة  جلنة  أن  يذكر 
املجلس  اق��ره  ال��ذي   ،1995 مايو   25 بتاريخ  الصادر  )د18-( 
 1995/25 ق��راره  في  املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي 
الذي  احمل��وري  للدور  نظرًا  وذل��ك   ،1995 يوليوز   24 امل��ؤرخ 
االقتصادية  التنمية  ب��رام��ج  دع��م  ف��ي  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ي��ؤدي��ه 
واالجتماعية في الدول األعضاء في اإلسكوا، وفي ضوء تنوع 
موارد الطاقة في هذه الدول التي ال تقتصر على النفط والغاز 
وإمنا تتوافر فيها مصادر للطاقة املتجددة، األمر الذي يتطّلب 
تعاونًا وثيقًا في ما بينها لتعزيز قدراتها في تطوير استخدام 
املصادر املتجددة للطاقة من خالل تنسيق األنشطة في مجاالت 
الطاقة وآثار ذلك على البيئة، وال سيما على تغّير املناخ، وعلى 

مقومات التنمية املستدامة.
وتتكون جلنة الطاقة في اإلسكوا، التي تعقد اجتماعاتها 

في  األعضاء  للدول  متخصصني  ممثلني  من  سنتني،  كل  م��رة 
في  املشاركة  التالية:   باملهام  القيام  وتتولى  الطاقة.  مجال 
واخلطط  العمل  ببرامج  املتعلقة  األول��وي��ات  وصياغة  وض��ع 
املتوسطة األجل في مجال الطاقة؛ رصد التطورات في مجال 
رز في  الطاقة في الدول األعضاء في اإلسكوا؛ رصد التقدم احملحُ
الطاقة؛ ومتابعة  التنفيذية لإلسكوا في مجال  األمانة  أنشطة 
فيها،  األعضاء  الدول  ومشاركة  واإلقليمية  الدولية  املؤمترات 
وتنسيق اجلهود في ما بني الدول األعضاء على صعيد تنفيذ 

القرارات والتوصيات. 
في  الطاقة  للجنة  التاسعة  ال���دورة  اجتماعات  وشهدت 
اإلسكوا انعقاد ورشة عمل حول عنوان »املتغيرات املؤثرة على 
تسعير النفط والغاز والتأثيرات على أنشطة الطاقة املتجددة 
واآلراء  األفكار  املشاركون  خالله  من  تبادل  الطاقة«.  وكفاءة  
وبلورة الرؤى واستكشاف التطورات املستقبلية في 
هذا اإلطار، انطالقًا من الدور احملوري الذي يضطلع 
االجتماعية  التنمية  مجاالت  في  الطاقة  قطاع  به 
االقتصاديات  طبيعة  ومن  والبيئية،  واالقتصادية 
الوطنية ملعظم الدول األعضاء في اإلسكوا، والتي 
ملبيعات  املالية  العائدات  على  الف��ت  بشكل  تعتمد 
النفط والغاز. وقاربت الورشة متكني املشاركني من 
العرض  ناحية  من  والنفط  الغاز  اقتصاديات  فهم 
الفاعلة  واجل���ه���ات  املختلفة  وامل���راح���ل  وال��ط��ل��ب 
املشاركة في حتديد التكلفة واألسعار؛ وبناء قدرات 
والتوسع  التسعير  آثار  بني  الربط  على  املشاركني 
وإلقاء  الطاقة؛  املتجددة وكفاءة  الطاقة  أنشطة  في 
للنفط  ال��س��وق  تسعير  ب��ني  ال��ع��الق��ة  على  ال��ض��وء 
ومجاالت  أولويات  وحتديد  املناخ؛  وتغّير  والغاز 
فنية محددة لبناء قدرات املعنيني في إدارة الطاقة 
في املنطقة لوضع سياسات تعزز الطاقة املستدامة 
االق��ت��ص��ادي.  البعد  االع��ت��ب��ار  ف��ي  وت��أخ��ذ  للجميع 
الطاقة  في جلنة  األعضاء  ال��دول  الورشة ممثلو  في  ويشارك 
التابعة لإلسكوا، وعدٌد من ذوي اخلبرات العالية في مواضيع 

الطاقة.
ويشار إلى أن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية اخلمس 
السياسات  لصياغة  إط��ارًا  توفر  وهي  املتحدة  لألمم  التابعة 
لاللتقاء  وم��ن��ب��رًا  وم��واءم��ت��ه��ا،  األع��ض��اء  للبلدان  القطاعية 
للمعلومات.  ومرصدًا  واملعرفة،  للخبرات  وبيتًا  والتنسيق، 
واالجتماعي  االقتصادي  التعاون  دع��م  إل��ى  اإلسكوا  وتهدف 
بني بلدان املنطقة وحتفيز عملية التنمية فيها من أجل حتقيق 

التكامل اإلقليمي. 
وقد انضّمت كّل من اجلمهورية التونسية وليبيا واململكة 
املغربية إلى عضوية اإلسكوا في شهر سبتمبر املاضي ليصبح 
عدد أعضاء اللجنة 17 باإلضافة إلى اململكة األردنية الهاشمية، 
واجلمهورية  البحرين،  ومملكة  املتحدة،  العربية  واإلم���ارات 
العراق،  وجمهورية  السودان،  وجمهورية  السورية،  العربية 
��م��ان، وف��ل��س��ط��ني، ودول����ة ق��ط��ر، ودول����ة ال��ك��وي��ت،  وسلطنة عحُ
واململكة  العربية،  مصر  وجمهورية  اللبنانية،  واجلمهورية 

العربية السعودية، واجلمهورية اليمنية.

محاربة ظاهرة زحف الرمال باجلنوب املغربي

إطالق مشروع خاص بتحسني حوكمة
 ومتويل قطاع املياه في املتوسط 

الدورة التاسعة للجنة الطاقة التابعة لإلسكوا تناقش
 املتغيرات املؤثرة على تسعير النفط والغاز

برشلونة - خاص محمد التفراوتي

حتى ال نترك مستقبلنا للجفاف


