المنتدى العربي لمبيئة والتنمية يعمن توصيات مؤتمره من السراي
إدارة استهالك الماء أرخص من زيادة اإلنتاج
الحريري :أعدكم بدعم تنفيذ توصياتكم

بيروت2010/11/5 ،
اختتم المنتدى العربي لمبيئة والتنمية "أفد" أعمال مؤتمره السنوي الثالث حول المياه العربية ،الذي انعقد يومي الخميس والجمعة

في فندق حبتور جراند في بيروت  ،بإصدار توصيات ختامية في السراي الحكومي  .وتال ذلك غداء دعا إليو رئيس الحكومة
سعد الحريري ،وىو أحد األعضاء المؤسسين لممنتدى ،وحضره المشاركون في المؤتمر.
وكان الرئيس الحريري استقبل وفداً من مجمس أمناء المنتدى ،ضم الرئيس المنتخب لممجمس الرئيس عدنان بدران واألمين العام
نجيب صعب ورئيس المجنة التنفيذية عبدالرحمن العوضي واألعضاء وبعض الوزراء المشاركين في المؤتمر .وقدم بدران

وصعب إلى الرئيس الحريري عرضاً عن مداوالت المؤتمر والتقرير السنوي حول المياه العربية بعنوان "إدارة مستدامة لمورد

متناقص" والنسخة األولى من التوصيات الختامية التي تم إنجازىا قبل االجتماع مباشرة .وناقشا معو وضع المياه العربية وأبرز
ما توصل إليو تقرير المنتدى ،وأن الوضع فعالً خطر ويجب التصدي لو بجدية ،وأن الخطوة األولى يجب أن تكون ترشيد
استخدام المياه ووقف اليدر ألن ىذا ىو أرخص الحمول ويؤدي إلى أسرع النتائج .وتم التأكيد عمى ضرورة معالجة المياه

المبتذلة واعادة استخداميا .ونقل الوفد تمنيات المؤتمرين لمبنان "باالستقرار والسالم وراحة البال ليأخذ الدور الريادي الذي
يستحقو".
وطرح الحريري بعض األسئمة وطمب إيضاحات عمى بعض األمور المتعمقة بالمياه .ولم يقتصر حديثو مع أعضاء الوفد وكبار
المشاركين بل حرص عمى مناقشة طالب جامعيين شاركوا في المؤتمر.

وألقى الرئيس الحريري خالل مأدبة الغداء كممة أثنى فييا عمى الجيود الكبيرة التي يبذليا المنتدى ،وقال" :عمينا كحكومات أن
نطمع عمى االقتراحات والتوصيات التي خرج بيا المؤتمر .وأعدكم كرئيس حكومة وعضو مؤسس لممنتدى أن نباشر في تنفيذ
بعض االقتراحات ،ونحث الجميع في العالم العربي عمى أخذىا في االعتبار".
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التوصيات

أعمن أمين عام المنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر التي جاء فييا الموافقة عمى ما ذكره تقرير "أفد" من أن حالة المياه في
البمدان العربية حرجة وتتطمب عمالً فورياً ،وأن في صمب األزمة المائية العربية مجموعة من العيوب السياسية واإلدارية  ،بينيا

وضع المؤسسات المائية المجزأة وضعف النظم القانونية المائية.

دعا المؤتمر الحكومات العربية إلى بذل جيد حثيث العتماد إصالحات سياسية ومؤسساتية وقانونية إلدارة الطمب عمى المياه ،
عبر تحسين الكفاءة وتخفيض اليدر ومنع االستخدام المفرط والتموث

 ،و فرض تعرفات لممياه من شأنيا ترشيد استخداميا

واسترجاع التكاليف تدريجياًعظز وحث عمى دعم سياسات زراعية جديدة وتحسين كفاءة الري وتطوير سياسات لمتكيف مع تغير
المناخ ،مبنية عمى استعمال المياه المالحة في اإلنتاج الزراعي وتطوير محاصيل جديدة تتحمل القحل والجفاف ،وتأىيل نظم

حصاد المياه.

وأوصى المؤتمر الحكومات بإتاحة الفرص لمقطاع الخاص عبر تقديم حوافز لممساعدة في تطوير تكنولوجيات تنافسية محمية
لتحمية مياه البحر  ،مع تشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية ،واالستفادة من اإلمكانات غير المستغمة لمعالجة المياه المبتذلة واعادة
تدوير المياه الرمادية .كما طالب بالعمل عمى تطوير إدارة جماعية لألحواض النيرية والطبقات المائية الجوفية المشتركة وتحديد

صيغة مستدامة لتقاسم المياه عبر الحدود  .وحث عمى إ عادة توجيو دور السمطات المائية الحكومية من دور مزود المياه إلى
دور المنظّم والمخطِّط الفعال ،بما في ذلك وضع ىيكميات قانونية تمكن استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين
العام والخاص من تقديم مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة ،مع الحفاظ عمى الشفافية والمساءلة.

وأكد المؤتمر ضرورة االلتزام باالستثمار في بحوث ذات مصداقية عممية ،تتماشى مع السياسات ذات الصمة وتتصدى لممشاكل
العممية التي تعترض اإلدارة المائية في الدول العربية ،واطالق حمالت توعية جماىيرية مستمرة لتشجيع أخالقيات العناية بالمياه
والحث عمى تغييرات سموكية وإبالغ مستخدمي المياه بالحوافز االقتصادية لتحقيق أىداف كفاءة استخدام المياه.
الجمسات الصباحية

وكان المؤتمر تابع أعمالو لميوم الثاني ،تخمميا تقديم دليل "أفد" حول كفاءة استخدام المياه في الصناعة والزراعة والمنازل ،وىو
الدليل األول من نوعو الذي طُ ِّور خصيصاً لممنطقة العربية.
جمس الصباحية برئاسة وزير الري والموارد المائية السوداني الميندس كمال عمي محمد ،نقاشات ألوراق عمل حول
وشيدت ال ة
الحوكمة واصالح التشريعات المائية  .وقدم رئيس الكتمة النيابية لحزب الخضر لمتقدم التونسي منجي الخماسي التجربة التونسية
لحوكمة المياه ،التي توصمت إلى تعبئة  88في المئة من الموارد المائية المتاحة ،مع رسم خطة تستيدف بموغ نسبة
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المئة بحمول سنة  .2015وتناولت جمسة أخرى ش راكة القطاعين العام والخاص في عالم المياه ،وترأسيا أمين عام المجمس
األعمى لمخصخصة في لبنان زياد حايك.
كما عقدت جمسة خاصة عالية المستوى لمناقشة المشاركة العربية في مفاوضات المناخ المقبمة في كانكون (المكسيك) والورقة
التي أعدىا المنتدى العربي لمبيئة والتنمية حول سبل المساىمة العربية اإليجابية .شارك في الجمسة وزير البيئة المبناني محمد
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رحال ووزير البيئة السوداني جوزيف مموال دينق ونائبة مدير الييئة الوطنية المكسيكية لممياه غريزيمدا ميدينا الغونا ،وأدارىا
الدكتور محمد العشري .وقدم السفير المكسيكي خورخي ألفاريز بتكميف من حكومتو عرضاً آلخر المفاوضات الخاصة بالقمة.
واختتم المؤتمر بحوار مفتوح بين الوزراء ورؤساء المنظمات ومعدّي تقرير "أفد" في فندق حبتور جراند.

كالم الصور:

 .1الرئيس الحريري مجتمعاً بمجمس أمناء المنتدى العربي لمبيئة والتنمية.
 .2الرئيس الحريري متحدثاً خالل إعالن التوصيات.
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