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حركة األسهم

  تعاون أردني سعودي يتكلل بتوقيع 
12 اتفاقية للقطاع الخاص 

أكثر من ثالثة باليين دوالر لتعزيز األمن 
اإللكتروني للناتو 

مؤسسة النفط الليبية ترفض مرسومًا 
بشأن السلطة على قطاع النفط

 االستثمارات القطرية تتجه نحو بريطانيا الدوالر في أدنى مستوى له منذ 4 أشهر

وقع ممثلون عن �ششركات بالقطاع اخلا�ص يف 
ال�صعوديششة والأردن 12 اتفاقيششة يف العا�صمششة 
الأردنيششة عمششان، بالتزامششن مع زيششارة العاهل 
ال�صعششودي امللك �صلمان بششن عبد العزيز للمملكة 

الأردنية 
فقد وقششع علي بن ح�صن برمششان اليامي، رئي�ص 
اليامششي  ح�صششن  علششي  �ركششة  اإدارة  جمل�ششص 
و�ريكششه، مششن ال�صعوديششة، ورئي�ششص �ركة خط 
الطاقششة العامليششة حممششد زهششدي الكششردي مششن 
ال�صعوديششة  ال�ركششة  لإن�صششاء  اتفاقيششة  الأردن، 

الأردنيششة لتاأهيل ال�صيارات ، ووقع نائب رئي�ص 
جمل�ص الإدارة الرئي�ص التنفيذي ل�ركة العودة، 
حممششد بن عبششد العزيز العششودة، مششن ال�صعودية، 
الأردنيششة  ال�ركششة  اإدارة  جمل�ششص  ورئي�ششص 
الربيطانية عبد الرحمن اأبو طري، اتفاقية اإن�صاء 
م�صنششع لت�صنيششع العششدادات الذكيششة وملحقششات 
�صبكات الكهرباء الذكية ، وجرى توقيع اتفاقية 
لإن�صاء م�صانع خامات اأولية ل�صناعة الأ�صمدة 
ومركبششات كيماويششة اأخششرى، كما وقششع ممثلون 
عششن القطاع اخلا�ص يف البلدين اتفاقية لإن�صاء 
م�صنششع كيماوي يقششوم باإنتاج وتطويششر العديد 

من املنتجات ال�صناعية املختلفة .

قال م�صششوؤول بششارز يف حلف »�صمششال الأطل�صي« 
)ناتششو( اأنششه يعتششزم اإنفششاق ثالثششة باليششن يورو 
تقنيششات  حتديششث  علششى  دولر(  بليششون   3.24(
الأقمششار ال�صطناعية والإنرتنت خششالل الأعوام 
الثالثششة املقبلششة يف اإطششار �صعيششه لزيششادة قدرته 
علششى مواجهششة الأخطششار اجلديششدة ، وتلقششي هذه 
ال�صتثمششارات ال�صششوء علششى اعششرتاف احللف باأن 
ال�راعات تدار من طريق �صبكات الكمبيوتر بقدر 
ما تدار يف اجلو والرب والبحر. وي�صعى احللف اإىل 
ردع املت�صللششن اإىل جانششب تهديدات اأخرى منها 

ال�صواريششخ الإيرانية ، واأو�صششح م�صوؤول بارز يف 
احللششف  يف  والت�صششالت«  املعلومششات  »هيئششة 
اأن اخلطششة ت�صمششل ا�صتثمششاراً مقششداره 1.7 بليون 
يورو على الت�صششالت عرب الأقمار ال�صطناعية 
لتح�صن دعم اجلنود وال�صفن املن�صورة يف اأرجاء 
املحيششط الأطل�صي، ف�صاًل عن م�صاعششدة ا�صتخدام 
الطائرات من دون طيششار ، ومل يت�صح على الفور 
مششا اإذا كانت الدول الأع�صششاء يف احللف �صتمول 
قمششراً ا�صطناعيششًا جديششداً لالت�صششالت يطلق يف 
الف�صاء اأم �صتزيد مششن �صعة النطاق العري�ص من 
الأقمار ال�صطناعية القائمة الأمريكية والتابعة 

حللفاء اآخرين .

قالششت املوؤ�ص�صششة الوطنية للنفششط يف ليبيا اإنها 
طلبت من احلكومة املدعومة من الأمم املتحدة 
يف طرابل�ص �صحب قرار ي�صعى لتوزيع ال�صلطات 
على قطاع النفط ، وكانت قيادة حكومة الوفاق 
الوطني التي تدعمها الأمم املتحدة، اأو املجل�ص 
الرئا�صششي، قد اأ�صششدرت قرارا يششوم ال�صبت يوزع 
ال�صلطششات التششي كانششت موكلششة يف ال�صابق اإىل 
وزارة النفط التي مل يعد لها وجود اإىل حد بعيد 
، وقششال املجل�ششص اإنششه �صيتوىل �صلطششة الإ�راف 
على ا�صتثمششار الرثوة النفطيششة وا�صتغاللها مبا 

ي�صمل الت�صديق على العقود اأو اإلغاءها 
وُحششدد اخت�صا�ششص املوؤ�ص�صششة الوطنيششة للنفششط 

بامل�صوؤولية عن عمليات النتاج
وقششال رئي�ششص املوؤ�ص�صة م�صطفششى �صنع اهلل يف 
بيان  �صحفي : لقد طلبت من املجل�ص الرئا�صي 

�صحششب قششراره الأخششري  .  واأ�صششاف  لقششد جتاوز 
املجل�ص �صالحياته  فقششط جمل�ص النواب، وهو 
ال�صلطششة الت�ريعية يف البالد، هو من ميلك حق 

اإجراء هذه التغيريات  . 
وو�صل املجل�ششص الرئا�صي، الششذي ت�صكل نتيجة 
خطششة انتقاليششة تو�صطششت فيهششا الأمم املتحششدة 
بهششدف اإر�صاء ال�صتقرار يف البالد، اإىل طرابل�ص 

قبل نحو عام 
وح�صششل املجل�ص علششى دعم املوؤ�ص�صششة الوطنية 
للنفششط مششن البدايششة لكنششه يواجششه �صعوبششة يف 
فر�ششص �صلطته واأخفق يف احل�صششول على تاأييد 
ف�صائششل يف �ششرق ليبيا متحالفة مششع حكومة 
موازيششة، ويواجششه كثششري مششن قراراتششه حتديات 

قانونية اأو اإدارية اأو �صيا�صية
وظلششت املوؤ�ص�صششة الوطنيششة للنفششط يف طرابل�ص 
ت�صيطششر على انتاج النفششط ومبيعاته مع انزلق 

ليبيششا اإىل الفو�صششى بعششد انتفا�صششة 2011

تراجع الششدولر اإىل اأدنششى م�صتوياته 
يف اأربعة اأ�صهششر اأمام �صلة من العمالت، 
مع تنامي املخاوف ب�صاأن زيادة الإنفاق 
العاملي يف الوليششات املتحدة يف ظل اإدارة 
الرئي�ششص الأمريكي دونالد ترامششب، بعدما ف�صل 
يف متريششر م�روع قانون لإ�صالح نظام الرعاية 

ال�صحية. 
وتراجششع موؤ�ر الدولر 0.5 يف املئششة اإىل 99.038، 
وهششو اأقل م�صتوياتششه منذ ما بعد انتخششاب ترامب بثالثة 
اأيششام يف ت�ريششن الثاين )نوفمرب( املا�صششي . وهبط الدولر 
اأمششام العملششة اليابانيششة اأكرث مششن 1 يف املئششة اإىل 110.15 
يششن  وهو اأقششل م�صتوياته منذ 18 ت�رين الثاين ،  قبل اأن ي�صجل 
110.20 ين    يف حن �صجل الفرنك ال�صوي�ري، وهو من عمالت 
املششالذ الآمن اأي�صًا اأعلششى م�صتوياته يف 4 اأ�صهششر ون�صف �صهر، وبلغ 
اليورو 1.0874 دولر، اأعلى م�صتوياته منذ 8 كانون الأول )دي�صمرب( 
املا�صي ، يف حن �صجل اجلنيه الإ�صرتليني اأعلى م�صتوياته يف 7 اأ�صابيع 

عنششد 1.2580 دولر 
وارتفع الذهب اأكرث من 1 يف املئة بعد اإخفاق ترامب يف مترير م�روع قانون 

لإ�صالح نظام الرعاية ال�صحية نهاية الأ�صبوع املا�صي 
وزاد �صعششر الذهششب يف التعامششالت الفوريششة 1.1 يف املئششة اإىل 1257.08 دولراً 
لالأون�صششة، بعدمششا �صجششل اأقششل م�صتوياتششه يف �صهششر عنششد 1259.14 دولراً. ويف 

التعامالت الآجلة ت�صليم ني�صان )اأبريل( يف الوليات املتحدة ،  �صعد الذهب 8.60 
دولر اإىل 1257.10 دولراً. وارتفع �صعر الف�صة 0.9 يف املئة اإىل 17.91 دولراً، 
والبالتششن 1.5 يف املئششة اإىل 975 دولراً ، بينمششا تراجششع البالديوم 0.4 يف املئة 

اإىل 806.18 دولراً 
وهبطششت الأ�صهم الأوروبية اأم�ص متاأثرة بخ�صائر �ركات التعدين والبنوك بعد ف�صل 
الرئي�ششص الأمريكي دونالد ترامب يف مترير م�روع قانون للرعاية ال�صحية ما اأثار 

القلق ب�صاأن قدرته على تنفيذ خططه للتحفيز املايل 
ونششزل موؤ�ر »�صتوك�ص 600« لأ�صهم ال�ششركات الأوروبية 0.7 يف املئة بينما فقد 

موؤ�ر »فاينن�صال تاميز« 100 الربيطاين 0.8 يف املئة 
وت�صششدر موؤ�ر املوارد الأ�صشششا�صية قشششائمة القطاعات اخلا�رة بانخفا�ص ن�صشششبته 
اثنششن يف املئششة م�صجال اأقل م�صتششوى يف اأ�صبوعن مع تراجع اأ�صعششار النحا�ص عقب 
انتكا�صششة م�روع الرعاية ال�صحية لإدارة ترامششب بينما نزل موؤ�ر البنوك 1.3 يف 

املئة. وتراجع موؤ�را »كاك 40« الفرن�صي و »داك�ص« الأملاين 0.9 يف املئة 
وانخف�ششص موؤ�ششر »نيششكاي« القيا�صي لأ�صهم ال�ششركات اليابانيششة الكربى 1.4 يف 
املئة يف ختام التعامالت لي�صتقر عند اأدنى م�صتوى يف �صتة اأ�صابيع ويعمق خ�صارة 
الأ�صبششوع املا�صششي التي بلغششت 1.3 يف املئة بفعل �صغوط نا�صئششة عن �صعود الن. 
وهبششط الششدولر اإىل اأدنششى م�صتوياته منششذ ت�رين الثاين )نوفمششرب( يف مقابل املالذ 

الآمن الن بعد ف�صل م�روع ترامب اخلا�ص باإ�صالح الرعاية ال�صحية 
واأنهششى موؤ�ششر »نيششكاي« القيا�صي تعامالتششه عنششد 18985.59 نقطة وهششو اأدنى 
م�صتوياتششه منششذ 9 �صبششاط )فربايششر( لت�صششل خ�صائره منششذ بداية ال�صهششر اإىل 0.7 يف 
املئششة. وهبط موؤ�ر »توبك�ششص« الأو�صع نطاقًا 1.3 يف املئششة اإىل 1524.39 نقطة 
كمششا تراجششع موؤ�ششر »جيششه بششي اإك�ششص - نيششكاي 400« بن�صبششة 1.3 يف املئششة اإىل 

13628.67 نقطششة  .

قششال رئي�ص الوزراء القطري ال�صيخ عبد اهلل بششن نا�ر اآل ثاين اإن بريطانيا 
كانت دائمًا وجهة مف�صلة لال�صتثمارات القطرية خا�صة يف العقارات. 

وتوقششع خششالل موؤمتششر ا�صتثماري يف لنششدن اأن تظششل اململكة كذلششك ، واأكد 
وزيششر الطاقششة القطري حممششد ال�صششادة، اأن بريطانيا »�صتظل مكانششًا جاذبًا 
لال�صتثمار بعد اخلروج من الحتاد الأوروبي«.  وذكر يف املوؤمتر ، اأن لدى 
بريطانيا  املقومات ال�صليمة للم�صاهمة يف تنويع موارد القت�صاد القطري 
واأعلششن وزير املال القطري علي �ريششف العمادي يف ت�ريح �صحفي على 
هام�ششص املوؤمتششر، اأن قطر  �صت�صتثمششر خم�صة بالين جنيششه اإ�صرتليني )6.3 

بالين دولر( يف بريطانيا يف ال�صنوات الثالث اإىل اخلم�ص املقبلة 
وقششال الرئي�ص التنفيذي جلهششاز قطر لال�صتثمار ال�صيخ عبداهلل بن حممد بن 
�صعود اآل ثاين على هام�ص املوؤمتر اأي�صًا، اإن اجلهاز �صيوا�صل دعم بور�صة 
لندن، التي ميتلك فيها ح�صة رئي�صية ، واأ�صاف: »ل نزال ننتظر رد اجلهات 
القانونية والرقابية على )طلب( الندماج ونحن ندعمه«.  واأكد  ال�صتمرار 
يف دعششم بور�صة لندن بكل �صكل ممكن، �صواء م�صى الندماج مع البور�صة 
الأملانيششة قدمششًا اأو مل يحششدث.  وكانششت م�صششادر اأفششادت بششاأن املفو�صيششة 
الأوروبيششة �صرتف�ششص الندماج املقششرتح قريبًا لتقو�ص خطششط ت�صكيل اأكرب 
بور�صششة يف اأوروبششا  وقال ال�صيخ عبششداهلل اإن قطر ا�صتثمششرت 60 يف املئة 
مششن مبلغ 35 بليون دولر، الششذي تعهدت با�صتثماره يف الوليات املتحدة 

عام 2015 ، 
و�صششدد ال�صيخ عبششداهلل على اأن بالده تثششق »متامششًا« يف ا�صتثمارها ب�ركة 

النفط الرو�صية »رو�صنفت« التي متتلك احلكومة ح�صة اأغلبية فيها. 

خفض الضرائب على شركات النفط السعودية

اإنتاج  �ركات  على  ال�رائب  ال�صعودية  خف�صت 
اململكة  يف  العاملة  الهيدروكربونية  واملششواد  النفط 
مع  لتتنا�صب  املئة،  يف   50 اإىل  املئة  يف   85 من 
�صلمان  امللك  واأ�صدر  العامل.  يف  ال�رائب  معدلت 
الدخل على  ، يحدد �ريبة  ملكيًا  اأمراً  بن عبدالعزيز 
الوعاء ال�ريبي للمكلف الذي يعمل يف اإنتاج الزيت 

واملواد الهيدروكربونية يف اململكة 
املعدنية  والششرثوة  وال�صناعة  الطاقة  وزارة  وعششّدت 
واملواد  النفط  اإنتاج  �ركات  على  ال�رائب  خف�ص 
اإيجابية،  خطوة  اململكة  يف  العاملة  الهيدروكربونية 
الدخل مبا  تنويع م�صادر  نحو  الدولة  توجهات  تعزز 
يدعم القت�صاد الوطني ، وقال وزير الطاقة وال�صناعة 
حممد  املالية  ووزير  الفالح  خالد  املعدنية  والششرثوة 

اجلدعاين اإن »الأمر امللكي اخلا�ص بال�رائب، ي�صب 
املقبلة«.  والأجششيششال  واأبنائها  اململكة  م�صلحة  يف 
مع  متوافقة  مرتبة  يف  اململكة  ي�صع  اأنششه  مو�صحًا 
املعدلت الدولية يف هذا اخل�صو�ص ، واأّكدا اأن اململكة 
�صتظل �صاحبة ال�صيادة على مواردها الهيدروكربونية، 
واأن اأي انخفا�صات يف العائدات ال�ريبية تن�صاأ عن 
هذا الأمر امللكي �صتعو�ص بتوزيع اأرباح م�صتقرة من 
مالية  وتدفقات  الدولة،  متلكها  التي  ال�ركات  تلك 
الناجتة  التدفقات  اأخرى تدفع للحكومة، مبا يف ذلك 
الأمر  اإن  اجلدعان،  وقششال   ، ال�صتثمارات  اأربششاح  من 
م�صلحة  الإ�صرتاتيجية  اأبششعششاده  يف  »يحمل  امللكي 
املكت�صبات  على  واحلفاظ  اأبنائها،  ورفاهية  اململكة 
امللكي  الأمششر  اأن  موؤكداً  املقبلة«.  لالأجيال  الوطنية 
على  رائدة  ا�صتثمارية  كوجهة  اململكة  مكانة  يدعم 
مع  من�صجمًا  ياأتي  اأنششه  خ�صو�صًا  الششعششامل،  م�صتوى 

»اأرامكو  وثمّنت   ،  2030 للمملكة   الطموحة  الروؤية 
ال�رائب  بخف�ص  اخلا�ص  امللكي  الأمر  ال�صعودية« 
الهيدروكربونية  واملششواد  النفط  اإنتاج  �ركات  على 
تعزز  اإيجابية  خطوة  باعتباره  اململكة،  يف  العاملة 
الدخل مبا يدعم  الدولة نحو تنويع م�صادر  توجهات 

القت�صاد الوطني 
اإدارييها  كبري  ال�صعودية«  »اأرامششكششو  رئي�ص  وقششال 
امللكي  الأمر  »اإن  النا�ر:  اأمن  املهند�ص  التنفيذين 
ب�صاأن خف�ص معّدل ال�ريبة املفرو�صة على ال�ركة 
اأرامكو  �صيجعل  املئة،  يف   50 اإىل  املئة  يف   85 من 
هذا  يف  الدولية  املششعششدلت  مع  متوافقة  ال�صعودية 
»اأرامكو  اأن  اأّكد  ت�ريحه،  اختتام  ويف  اخل�صو�ص«. 
احليوية  م�صاهماتها  تقدمي  يف  م�صتمرة  ال�صعودية« 
يتما�صى  مبا  الوطني،  القت�صاد  وتنويع  تنمية  يف 
مع روؤية اململكة 2030. وت�صمن الأمر امللكي، الذي 

للمكلف  ال�ريبي  الوعاء  على  الدخل  �ريبة  يحدد 
الهيدروكربونية  واملواد  الزيت  اإنتاج  يف  يعمل  الذي 
يبلغ  الذي  للمكلف  املئة  يف   50 حتديد  اململكة،  يف 
مبلغًا  اململكة  يف  الراأ�صمالية  ا�صتثماراته  اإجمايل 
دولر(،  بليون   100( ريششال  بليون   375 على  يزيد 
و65 يف املئة للمكلف الذي يبلغ اإجمايل ا�صتثماراته 
بليون   300 على  يزيد  مبلغًا  اململكة  يف  الراأ�صمالية 
املئة  و75 يف  ريال،  بليون   375 مبلغ  ريال وحتى 
للمكلف الذي يبلغ اإجمايل ا�صتثماراته الراأ�صمالية يف 
اململكة مبلغًا يزيد على 225 بليون ريال وحتى مبلغ 
300 بليون ريال، و85 يف املئة للمكلف الذي يبلغ 
ل  مبلغًا  اململكة  يف  الراأ�صمالية  ا�صتثماراته  اإجمايل 

يزيد على 225 بليون ريال.
الواردة  البنود  اأن املق�صود من  الأمر امللكي  واأو�صح 
يف »الأمر« اإجمايل ال�صتثمارات الراأ�صمالية، واإجمايل 

اأمالك ومعدات  القيمة املرتاكمة لالأ�صول الثابتة من 
واآلت وجتهيزات وغري ذلك، ولالأ�صول غري امللمو�صة، 
مبا فيها تكاليف عمليات الك�صف والتنقيب عن الزيت 
ح�صم  قبل  وذلك  وتطويرها،  الهيدروكربونية  واملواد 

ال�صتهالك والإطفاء.
ح�صم   - ال�ريبية  لالأغرا�ص   - الأمشششوال  ول�ركة 
م�صاهماتها يف �صناديق التقاعد و�صناديق التاأمينات 
نهاية  حقوق  لتوفري  اأُ�ص�ص  �صندوق  واأي  الجتماعية 
للعاملن،  الطبية  النفقات  عن  للتعوي�ص  اأو  اخلدمة 
غري  اللتزامات  مقدار  احل�صم  يتجاوز  األ  مراعاة  مع 
ابتداًء  وامل�صتحقة  ال�صناديق  بهذه  اخلا�صة  املمولة 
من بداية العام املايل الذي يتم فيه احل�صم. واأن تكون 
هذه ال�صناديق ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة، �صواء 
اأم خارجها. واأن ي�ري العمل مبا  اأ�ص�صت يف اململكة 
ورد يف البندين »اأوًل« و »ثانيًا« من هذا الأمر ابتداًء 

الإجشششراءات  وت�صتكمل   .2017  1-  1- تاريخ  من 
يف  الششواردة  العالقة،  ذات  الأحكام  لتعديل  النظامية 
نظام �ريبة الدخل مبا يتفق مع ما ورد يف البندين 
نهاية  قبل  وذلششك  الأمششر،  هششذا  من  »ثانيًا«  و  »اأوًل« 
الن�صف الأول من عام 2017 ، النفط يهبط مع زيادة 
اتفاق  متديد  على  العمل  رغششم  الأمريكية  احلششفششارات 
خف�ص الإنتاج ، هبطت اأ�صعار النفط  مع تنامي اأن�صطة 
اتفاق  الرغم من م�صاع لتمديد  الأمريكية، على  احلفر 
تقوده »اأوبك« خلف�ص الإنتاج من املقرر انتهاء العمل 
به مبدئيًا يف منت�صف العام. وانخف�ص خام القيا�ص 
 0.65 اأو ما يوازي  33 �صنتًا  العاملي مزيج »برنت« 
الوليات  للربميل. ويف  دولراً   50.47 اإىل  املئة  يف 
تك�صا�ص  غرب  خلام  الآجلة  العقود  تراجعت  املتحدة 
اإىل  املئة  يف   0.85 يعادل  ما  اأو  �صنتًا   41 الو�صيط 

47.56 دولر للربميل.

  تدهور األمن الغذائي بشكل حاد في الشرق 
األدنى وشمال أفريقيا

تدهششور و�صششع الأمن الغذائي وم�صتويششات التغذية ب�صكل حششاد يف ال�رق 
الأدنى و�صمال اأفريقيا خالل ال�صنوات اخلم�ص املا�صية، ما يقو�ص التقدم 
الثابششت الذي حتقق قبل عام 2010، عندمششا زاد اإنتاج الغذاء وانخف�صت 

م�صتويات نق�ص التغذية والتقزم وفقر الدم والفقر 
وعزت »منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة« )فاو( يف تقرير اأ�صدرته 
اأم�ششص بعنوان »نظرة اإقليمية عامة حششول انعدام الأمن الغذائي يف ال�رق 
الأدنششى و�صمال اأفريقيا«، هششذا التدهور اإىل »انت�صششار النزاعات والأزمات 

املطولة وكثافتها 
ويظهر التقومي الذي اأجرته »فاو« با�صتخدام مقيا�ص جتربة انعدام الأمن 
الغذائششي، اأن ن�صبششة انت�صششار حدته بششن فئششة البالغن يف ال�ششرق الأدنى 
و�صمششال اأفريقيا بلغششت نحو 9.5 يف املئششة يف 2015-2014، اأي نحو 

30 مليون �صخ�ص 
وقال املدير العام امل�صاعششد واملمثل الإقليمي ملنظمة »الفاو« يف ال�رق 
الأدنششى و�صمال اأفريقيششا عبد ال�صالم ولد اأحمششد: »تواجه املنطقة حتديات 
غششري م�صبوقة لتحقيششق اأمنها الغذائي نظراً اإىل اأخطششار متعددة ناجتة من 
النزاعات وندرة املياه، والتغري املناخي. وحتتاج دول املنطقة اإىل تنفيذ 
اإ�صرتاتيجيششة اإدارة مياه طويلة الأجششل و�صاملة وم�صتدامة لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة يف التخل�ص من اجلوع بحلول عام 2030«.
 واأ�صاف:  توفري بيئة �صلمية وم�صتقرة هو �رط اأ�صا�ص ليتمكن املزارعون 

من ال�صتجابة لتحديات ندرة املياه والتغري املناخي 
ومششع تزايششد حششدة احلششرب ال�صوريششة يف 2016-2015، بششات اأكششرث من 
ن�صششف ال�صششكان بحاجششة اإىل م�صاعششدات غذائيششة، وا�صطششر اأكششرث من 4.8 
مليينششا �صخ�ص اإىل اللجششوء، معظمهم اإىل الدول املجششاورة. وترتفع اأعداد 

الأ�صخا�ششص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي والنازحن يف 
كل من العراق واليمن اأي�صًا.

واإىل جانششب النزاعششات والأزمات، اأ�صششار التقرير اإىل »ندرة 
امليششاه والتغري املناخي بو�صفهما التحدين الأ�صا�صين 

اأمششام اإنهششاء اجلوع وحتقيششق الأمن الغذائششي وحت�صن 
التغذيششة ون�ششر الزراعششة امل�صتدامششة بحلششول عششام 

2030«. وتعد ندرة امليشاه العامشل الأ�صشا�ص الذي 
يشعوق الإنتششاج الزراعي يف اإقليم ال�رق الأدنى 

و�صمششال اأفريقيششا، كمششا تعششد ال�صبششب الأ�صا�ص 
لعتماد الإقليم على ا�صترياد الأغذية 

وا�صتنششد التقرير اإىل الأدلششة املرتاكمة يف 
اإطششار مبششادرة نششدرة امليششاه يف اإقليششم 

ال�رق الأدنى و�صمششال اأفريقيا، التي 
ُتظهر اأن من املتوقع اأن يوؤثر التغري 

الأربعششة  الأبعششاد  يف  املناخششي 
الغذائششي،  بالأمششن  اخلا�صششة 

وهي توافر الغششذاء، والقدرة 
عليششه،  احل�صششول  علششى 

وا�صتخدامه،  وا�صتقراره 
�صيظهششر  بينمششا 

تاأثششريات  معظششم 
التغششري املناخششي 

خششالل  مششن 

قطششاع املياه.  واأكششدت املراجعة الإقليمية ملنظمة »فششاو« �رورة و�صع 
ا�صرتاتيجيششات وتنفيذهششا لتحقيششق الإدارة امل�صتدامششة للمششوارد املائيششة 
والتكيف مع تاأثريات التغري املناخي يف قطاعي املياه والزراعة. ويوثق 
التقريششر الكثششري مششن التجششارب الإيجابيششة يف الإدارة امل�صتدامششة ملششوارد 
امليششاه والتكيششف مع التغري املناخششي يف الإقليم، كما ُي�صلششط ال�صوء على 
اأهميششة ت�ريع وتششرية ال�صتثمششارات الرامية اإىل حت�صن كفششاءة ا�صتخدام 
امليششاه واإنتاجيتها، ف�صاًل عششن احلاجة اإىل اإحداث حتول يف اأمناط زراعة 

املحا�صيل والجتاه نحو حما�صيل اأقل ا�صتهالكًا للمياه.
وا�صتعر�ششص التقرير عدداً من اخليششارات الأ�صا�ص الأخرى للتكيف مع اآثار 
التغششري املناخششي يف قطاَعي امليششاه والزراعة، من بينها و�صششع اإجراءات 
احلمايششة الجتماعيششة وتنفيذها لبنششاء قدرة املزارعن علششى ال�صمود يف 
وجششه الأحششداث املتطرفششة، واحلد من الفاقششد الغذائي والرتقششاء مب�صتوى 
�صيا�صششات التبادل التجاري. وركز على »اأهميششة بناء قاعدة قوية لالأدلة، 
بهششدف تقومي اأثر التغششري املناخي يف الأمششن الغذائي و�صياغششة اإجراءات 
منا�صبة ومرنة للتكيف املائششي وال�صيا�صات الزراعية، كما دعا اإىل تعزيز 
التعششاون الإقليمي ملواجهة التحديات الكبششرية التي تفر�صها ندرة املياه 
وتغري املناخ، والبناء على الإرادة ال�صيا�صية القوية التي عرب عنها القادة 
ال�صيا�صيششون يف الإقليششم، اإىل جانششب البنششاء على التجششارب الإيجابية يف 
الكثششري من الششدول ، واأ�صار ولششد اأحمششد اإىل اأن »الزراعة امل�صتدامششة واإدارة 
امليششاه يجب اأن ت�صمششال ا�صرتاتيجيششات و�صيا�صات لتح�صن كفششاءة اأنظمة 
الششري، ونظامششًا لإدارة املياه اجلوفيششة امل�صتدامششة، والت�صجيع على تقدمي 
حوافششز للمزارعن للتحششول اإىل زراعة حما�صيل ذات عائششدات اقت�صادية 
اأعلششى لششكل قطرة ميششاه، وتقلي�ص الفاقششد واملهدر من الأغذيششة، وت�صجيع 
ال�صتهالك امل�صتدام للحبوب وحت�صن قدرة ال�صكان ال�صعفاء واملزارعن 

على حتمل �صدمات تغري اأ�صعار املواد الغذائية وال�صدمات املناخية«.
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