نشرة إخبارية ربع سنوية يوليو – سبتمرب 2017
الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى

 6يوليو  ،2017مبقر جامعة الدول العربية

عقدت الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى
للمياه مبقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية

يوم  6يوليو  2017بشأن تسمية نقاط اتصال
وطنية للمجلس الوزارى العربى للمياه وتشكيل

جلنة مكونة من (مجهورية العراق ،مجهورية

السودان ،دولة الكويت ،مجهورية مصر العربية ،اجلمهورية التونسية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،

اململكة العربية السعودية ،اململكة املغربية ،ESCWA ،اجمللس العربى للمياه،ACSAD ،UNEP ،ACWUA ،
لوضع رؤية لتطوير وحتس ن ادا ععمال اجمللس الوزارى العربى للمياه ولليات التنيي وذ ل

دداال

التعديالت الضرورية لتطوير النظام االساسى للمجلس ليواذب املستجدات االقليمية والدولية ومراجعة بنود

جدول ععمال اجمللس .وعذدت االمانة العامة انه سيعقد االجتماع االول للجنة يوم  29سبتمرب  2017ببريوت،

لبنان على هامش اجتماع  ،RICCARوان يعقد االجتماع الثانى للجنة االل اليرتة  28-26نوفمرب بالقاهرة
على هامش املنتدى العربى الرابع للمياه على عن ترفع نتائج ععماهلا دىل االجتماع القادم للمكتب التنيي ى

للمجلس الوزارى العربى للمياه واملقرر عقده فى يناير .2018

ورشة عمل تطبيق االدارة املتكاملة للموارد املائية فى قطاع

املياه

 10يوليو  ، 2017قطاع التدريب االقليمى ،السادس من عذتوبر
شارك معاىل الدذتور/حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى
للمياه فى ورشة العمل النهائية لعرض خمرجات الدراسة اخلاصة
باالستشارى الدذتور  /عمين عياد مدير برنامج املياه واملرافق،
االحتاد االوروبى ،لدراسة وتقييم وتطبيق اإلدارة املتكاملة
للموارد املائية فى قطاع املياه من االل برامج االحتاد
االوروبى بعنوان:

”“Review and Evaluation of Water Sector Programs
والتى استضافها قطاع التدريب اإلقليمى للموارد املائية والرى مبدينة السادس من عذتوبر يوم االثن ن
املوافق  2017/7/10وحبضور السيدة املهندسة  /زبيدة حممد فتح اهلل حممود رئيس القطاع والعديد من

قيادات الوزارة واخلربا وجهات التمويل الدولية وشرذا التنمية حيث عوضحت الدراسة املوقف احلاىل
لتطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وعهمية دتباع عسلوب التكامل فى ددارة املوارد املتاحة بصية عامة
واملوارد املائية بصية ااصة..
و متت املناقشات حبضور الدذتور /رجب عبد العظيم وذيل وزارة املوارد املائية والرى و  Dr. Phil Riddellود .عمين
عياد ،مدير برنامج املياه واملرافق ،االحتاد االوروبـــــــــــــى  .ومت مناقشة احملاور االساسية للدراسة حول تطوير موارد
مائية جديدة وذييية االستخدام االمثل للموارد احلالية و ذييية احلياظ على الصحة والبيئة.

ذما ناقشت ورشة العمل اخلطوات املستقبلية واريطة الطريق التى سيتم دتباعها فى املستقبل لتحس ن عسلوب
ددارة املوارد املائية وحتقيق السياسات املائية الالزمة ملواجهة التحديات اجلسيمة به ا القطاع اهلام وعوضح
عهمية املشارذة فى ددارة املياه مع املنتيع ن ومع اجلهات املعنية وذ ل

عدم وجود مرذزية وه ا يعد

مبثابة القاطرة لكافة اوجه التنمية األارى فى مصر..

ورشة العمل األفتتاحية ملشروع "تنفيذ أجندة عام  2030من أجل كفاءة إنتاجية املياه

واستدامتها يف بلدان الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 19-17يوليو  ،2017مسرياميس انرتذونتيننتال ،القاهرة

افتتح معاىل الدذتور/حممد عبـدالعاط وزيـر املـوارد املائيـة والـر

ورشـة العمـل األفتتاحيـة ملشـروع تنييـ

عجندة عام  2030من عجل ذيا ة دنتاجية املياه واستدامتها يف بلـدان الشـرق األدنـى ومشـال عفريقيـا لوضـع
اإلطار املناسب لتنيي اخلطة ورسم اارطـة الطريـق لضـمان التطبيـق اليعـال للمشـروع وحتقيـق النتـائج العاليـة
األثر املرجوه منه.
حيث شدد يف ذلمته عل عهمية التعاون االقليم و الدول ملواجهة التحـديات املائيـة الـيت تواجـه املنطقـة
بأذملــها و عوضــح ســيادته الوضــع املــائ املصــر

و ذيييــة الوصــول دل ـ تلبيــة ذافــة االحتياجــات لقطاعــات

اإلستخدامات املائية و ان الدولة ال تدار جهد ًا لتوفري متطلبات ذافة قطاعـات التنميـة .و عشـار الـ االدوات و
التكنولوجيــات احلديثــة الــيت تســتخدمها الــوزارة لتقليــل اليجــوة املائيــة ورفــع ذيــا ة اســتخدام امليــاه و لـ
حبضور معاىل الدذتور /حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى للميـاه ووزيـر املـوارد املائيـة والـرى األسـبق
وم .هبــه احلريــرى عاصــائ اهليــدرولوجيا واملنســق اإلقليم ـ للمشــروعات بــاجمللس العربــى للميــاه وممثل ـ
الوزارة.

ورشة عمل مشروع " التنسيق االقليمى لتحسني إدارة املياه وبرنامج بناء القدرات"

 6عغسطس  2017بيندق انرتذونتننتال سيتى ستارز ،القاهرة

نظمت اهليئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم اليضا ورشة عمل فى دطار مشروع التنسيق االقليمى لتحس ن
ددارة املياه وبرنامج بنا القدرات حتت عنوان :
The NASA Land Information System (LIS): Workshop for Egyptian Applications
و ل يوم األحد  6عغسطس  2017بيندق انرتذونتيننتال سيتى ستارز .
مت مناقشة موضوع  LISوهو دطار عمل برجمى ملتابعة ومن جة العوامل املنااية واهليدرولوجية واالنبعاثات
االرضية من واىل الغالف اجلوى وما له من تطبيقات فى حتليل وددارة املياه واملناخ والزراعة.
حبضور معاىل الدذتور/حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه وع.هبه احلريرى عاصائ
اهليدروجيلوجيا واملنسق اإلقليم للمشروعات وحضر جمموعة من علما واربا وذالة اليضا االمريكية
وجامعة جونز هوبكينز االمريكية.

اجمللس العربى للمياه يستضيف الوفد الصيىن من مكتب تنمية اجملتمعات املهجرة
 14عغسطس  ،2017مقر اجمللس العربى للمياه

ذان من دواع

سرور اجمللس العربى للمياه عن

يرحب بالوفد الصيين من مكتب تنمية اجملتمعات
املهجرة مبقاطعة هونان ،شاويانغ وتشانغ جياج
سييت يف مقر اجمللس العربى للمياه يف القاهرة
حبضور معاىل الدذتور /حممود عبو زيد رئيس
اجمللس العربى للمياه

ومعاىل الدذتور/حس ن

العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه وع.مريفت حسن مدير عام الشئون املؤسسية وع .هبه احلريرى
عاصائ اهليدروجيلوجيا واملنسق اإلقليم للمشروعات ود .مارى حليم املستشار الينى للمجلس.
وقد مت االل الزيارة مناقشة اجملاالت املمكنة للتعاون ب ن الطرف ن فى املستقبل.
وقد قام اجمللس العربى للمياه بعرض حتديات املياه احلالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال عفريقيا
واستخدام التقنيات املتقدمة ليهم عفضل حلالة ددارة املوارد املائية والر  .ذما ذانت فرصة لتبادل اخلربات
اإلدارية ب ن الص ن ومصر ومناقشة موضوع دنشا وتنمية اخلزانات اجلديدة وتهجري السكان واقامتهم فى
اجملتمعات اجلديدة وسبل التعاون فى جمال مشروعات اخلزانات والتهجري.

Mena Water World café 2017
 30 – 29أغسطس 2017بستوكهولم  ،السويد

شارك املرذز االقليمى للبيئة Regional Environmental Center
) for Central and Eastern Europe (RECيف عسبوع املياه
العامل

ُعقد

من االل تنظيم  ،MENA Water World Caféال

يف  30عغسطس  2017بستوذهومل بالسويد وال ى مت تنظيمه يف
دطـــــــــار عمـــــــــــل . WATER SUM Project
تناول عسبوع املياه العامل

ال ى يعد نقطة الوصل السنوية لقضايا املياه العاملية وال ى ينظمه معهد

ستوذهومل الدول للمياه ،موضوع املياه والنيايات :التقليل ودعادة االستخدام .
رذز عسبوع املياه العامل

على التيكري اجلديد والعمل اإلجياب

جتاه التحديات املتعلقة باملياه وتأثريها على

برامج البيئة والصحة واملناخ واالقتصاد واحلد من اليقر يف العامل.
ناقش املؤمتر ذييية اعتبار مياه الصرف الصح

مصدر ًا إلعادة استخدامها ودعادة تدويرها للر

واالستخدام

املنزل  ،فضال عن احلد من التلوث القادم من املناطق احلضرية والرييية.
شارك باحلضور معاىل الدذتور /حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه و عدد ذبري من
ممثل

احلكومات واهليئات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واألوساط األذادميية والشرذات من الشرق

األوسط ومشال عفريقيا.

اجتماع اجمللس العربى للمياه مع وفد السفارة االمريكية

10سبتمرب  ،2017مقر اجمللس العربى للمياه ،مدينة نصر

رحب معاىل الدذتور/حممود عبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه ومعاىل الدذتور/حس ن العطيى عم ن عام
اجمللس العربى للمياه بوفد السيارة االمريكية ،السيد /لورنزو نيو ،مسئول العلوم والبيئة اجلديد الياً للسيده
جون ل واالستا ه /شيما حسن ،قسم العلوم والشئون البيئية بالسيارة االمريكية ،القاهرة.
قامت املهندسة/هبة احلريرى عاصائ

اهليدروجيلوجيا واملنسق اإلقليم

للمشروعات باجمللس بعرض عن

عنشطة اجمللس واملشروعات اجلارية واالهداف االسرتاتيجية لعام  ،2018 – 2016وعلقت الضو حول عهداف
املنتدى العربى الرابع للمياه ال ى سيعقد فى  28-26نوفمرب  .2017ذما عرضت د .مارى حليم املستشار
الينى باجمللس نب ه عن دصدارات اجمللس وعنشطة النشر التى تشمل اجمللة العلمية والتقارير الينية واملوقع
االلكرتونى واملكتبة الينية للمجلس والنشرة االابارية الربع سنوية وغريها.
ذما حضرت االستا ه/مريفت حسن مدير عام الشئون املؤسسية باجمللس ومت مناقشة عوجه التعاون املشرتك
ب ن اجمللس والسيارة االمريكية فى سبيل حتقيق االهداف التنموية املستدامة.

املؤمتر السنوى الثانى والثالثون لتكنولوجيـا معاجلـة امليـاه

 21 -19سبتمرب  2017بينـدق فـور سيزون سان ستييانو – االسـكندريـة

نظمت شرذـة عبو قيــر لمسمسـدة والصـناعات الكيماويـة فـى اليـرتة مـن  21 -19سـبتمرب  2017بينــدق فــور سـيزون سـان
ستييانو باالسـكندريـة املؤمتر السنوى الثانى والثالثون لتكنولوجيـا معاجلـة امليــاه الـ ى شـارك فيـه حنـو  15دولـة مـن
خمتلف بلدان العامل بـعدد اذثـر مـن  500مشــارك باإلضـافة اىل املعـرض املصـاحب هلـ ا املـؤمتر و الـ ى يضـم احـدث
التقنيات املستخدمة فى معاجلة املياه .
حضر معاىل الدذتور  /حممود عبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه وعلقى الكلمة االفتتاحية حتت موضوع :
استخدام املياه غري التقليدية حنو التنمية املستدامة فى املنطقة العربية .
حتدث سيادته عن عهمية املوارد املائية غري التقليدية وانها عحد احملاور الرئيسية التى قامت عليها دسرتاتيجية األمن
املائى فى الوطن العربى ،ذما ذانت حمل دهتمام احلكومات واملنظمات العربية ومراذز البحث والقطاع اخلاص
واجملتمع املدنى فى الوطن العربى .وقد قام اجمللس العربى للمياه بعد التشاور مع اخلربا العرب وشرذا التنمية
بإطالق املبادرة العربية لتنمية املوارد املائية غري التقليدية بالتعاون مع مكتب اليونسكو.
وقد قام اجمللس العربى للمياه بإعداد جمموعة من األوراق السياسية  Policy Briefsفى جمال دستخدام املوارد
املائية غري التقليدية حيث تهدف ه ه األوراق اىل دقناع متخ ى القرار بأهمية ومدى دحلاح املشاذل احلالية
واملستقبلية لتبنى البدائل األفضل عو الرتتيبات الياعلة التى تتضمنها األوراق السياسية ومن ثم تشكل قوة دفع للعمل.
وتأتى على قائمة عولويات املبادرة اإلقليمية العربية السعى لتقديم املساعدة الينية للدول العربية إلعداد حميظة من
املشاريع لتنمية وددارة املوارد املائية غري التقليدية للحصول على متويل من االل احلكومات ومؤسسات التمويل
احمللية واإلقليمية والدولية لتنيي تل

املشاريع.

وقام معاىل الدذتور /حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه بإلقا الضو على عهمية مياه الصرف الصح وانها
مصدر مهم لتحقيق موارد مائية لمنة ومستدامة يف املنطقة العربية من االل عرض بعنوان:
Wastewater: a source seizing an opportunity towards Secure and sustainable water resources
in the Arab Region
وناقش املؤمتر ه ا العام  ،من االل عوراق العمل املقدمة من السادة اخلربا و املختصون مبجال معاجلة املياه
الصناعية بالشرذات املصرية و االجنبية ،اإلهتمام مبصادر املياه غري التقليدية ملواجهة شح وندرة املياه وعحدث طرق
معاجلة املياه لمسغراض الصناعية دقتصادياً و عيضًا اآلثار البيئية للمشروعات الصناعية .

اجتماع املبادرة األوروبية العربية فى قطاع املياه
 23سبتمرب  ، 2017مقر االحتاد االوروبى

د االجتماع اليين األول لقطاع املياه يوم  23سبتمرب
ُعقِ َ
 2017مبشارذة اجمللس العرب للمياه يف مقر وفد االحتاد
األوروب يف مصر ملتابعة املبادرة األوروبية العربية رفيعة
املستوى مع املؤسسات املالية الدولية وجمموعة التنسيق
العربية ،حيث اجتمع عدد من ممثل املؤسسات املالية
الدولية واملؤسسات املالية العربية واإلسالمية الرئيسية ،حيث تبادل الشرذا اخلطوات املقرتحة اليت يتع ن
اختا ها يف دطار مبادرة االحتاد االوروب الرفيعة املستوى ،وال سيما يف قطاع املياه يف مصر؛ ذما ناقش
األطراف االستثمارات اليت مت تدبريها لدعم ه ا القطاع من مجيع شرذا التنمية ،ذما مت مناقشة سُبل

ووسائل التعاون املمكنة ،واجملاالت احملتملة للتمويل املشرتك يف املياه.
حضرت املهندسة/هبه احلريرى عاصائ اهليدروجيلوجيا واملنسق اإلقليم للمشروعات باجمللس ممثلة عن
اجمللس العربى للمياه.

املؤمتر الرفيع املستوى املعني بتغري املناخ والتكيف يف املنطقة العربية
 28-26سبتمرب  ،2017بريوت ،لبنان

دعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

لسيا (االسكوا) التابعة لمسمم املتحدة معاىل الدذتور/حس ن

العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه للمشارذة ذمتحدث يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين بتغري املناخ
والتكيف يف املنطقة العربية وال

نظمته اإلسكوا بالتعاون مع الشرذا املني ين للمبادرة اإلقليمية لتقييم

لثار تغري املناخ على املوارد املائية وقابلية التأثر االجتماع

واالقتصاد

يف املنطقة العربية )(RICCAR

حتت عنوان :
“Climate mainstreaming in water strategies in the Arab Region:
”Lessons from a capacity development experience
"تعميم املناخ يف اسرتاتيجيات املياه يف املنطقة العربية :دروس من جتربة تنمية القدرات"

و ُعقد املؤمتر يف بريوت ،لبنان يف اليرتة من  28 -26سبتمرب  ،2017ويتضمن دطالق التقرير العرب

لتقييم تغري

املناخ ودليل التدريب بشأن التكيف مع تغري املناخ من االل تطبيق عدوات اإلدارة املتكاملة للموارد
املائية يف املنطقة العربية.

االجتماع االول للجنة اجمللس الوزارا العربي للمياه
 29سبتمرب  ،2017ببريوت ،لبنان

عُقد االجتماع االول للجنة التى شكلتها الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى للمياه من (مجهورية العراق،
مجهورية السودان ،دولة الكويت ،مجهورية مصر العربية ،اجلمهورية التونسية ،اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية ،اململكة العربية السعودية ،اململكة املغربية ،ESCWA ،اجمللس العربى للمياه،ACWUA ،
 )ACSAD ،UNEPيوم  29سبتمرب  2017ببريوت ،لبنان على هامش اجتماع  RICCARلوضع رؤية لتطوير
وحتس ن ادا ععمال اجمللس الوزارى العربى للمياه ولليات التنيي وذ ل

دداال التعديالت الضرورية

لتطوير النظام االساسى للمجلس ليواذب املستجدات االقليمية والدولية ومراجعة بنود جدول ععمال اجمللس
على ان ترفع نتائج ععماهلا اىل االجتماع القادم للمكتب التنيي ى للمجلس الوزارى العربى للمياه واملقرر
عقده فى يناير  .2018شارك معاىل الدذتور/حس ن العطيى عم ن عام اجمللس العربى للمياه باالجتماع .

