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فتتتتتمل ادسنتتتف  مستتتري  ايا جمتتت ،   تتتجم    تتت  إ

ستتوان حت تت   أالتتوا ا ، لتتيا ايا ىلتتا إة  اف تت    

وايتتتر حعتتتاة التتتفحتو   غاتتتا  ح تتتاا  النجمتتت ،  اف تتتا 

، وذلت  ضوتو  حعتاة    الاتاق    ادوا د ادا جم  والر 

التفحتو    ألستق  و حعتاة   واير ادوا د ادا جم  والتر  ا   العرقى ل مجماه والفحتو     مود أقو ايف   جم  اجمل 

  فد حن الوا ا  والافرا و ألسق واير ادوا د ادا جم  والر  اوغاني العطفى أحني  ا  اجمل   العرقى ل مجماه 

حتتجمني ضتاف  إة  مو تت  حتن اإل ي  إلدوا غتتوا النجمت ، و تفد حتتقل حتن الالعتتجما  العاحت ، قا    ستفرا   العتر  و 

 .واألدقا  والكتا  والع فجمني، فوًي  ن مسقا  دوا غوا النجم 

ادت   حن أهم ادزا ا  الاجماغجم  اليت سوف ىلتمجمز قسا أستوان، وذلت  دوهعتا وحتا يوتما ادت ت  حتن         ويعف

ناا  ادت ت  فتى حوهتت حتمجمتز   تى  قتوم ىلطت  حتن         إ، غجمث مت   مجم  ذا  ال جمم  واألهمجم  التا خيجم   ح تنجما 

حتر الت   يعطتى داتا  ةالجمت  و ونت  غوتا          ألا ، ستوان والاتف العتاة   أاغجم  ال رقجم    ى ح  حتن لتزان   الن

جتمتا ى  إهتعتاد  و إدنط   ادت   ىلاسم فى ىلفعجمت  ارريطت  الاتجماغجم ، وحتا يعىلت    تى ذلت  حتن حتردود          

 وقجمئى. 

العاة، قاإلضاف  إلي لوغت  ىل حا يت    يوم ادت   ح  الوثا   واألفي  ال فمي  التى ىلرو  هع  حفاح قنا  الاف 

حن الرلا  ىلوم أيا  الاسفا  حن حسنفسني وفنجمني و ماا ال ين مسا حوا يف ح  م  قنا ا، وح ا لوغا  وصو  

ىلوضمل ىلطو  أ ماا الر  وأدواىلا حن   عر  مف   ى وغتى اآلن،  يوم   ى لرا ط وىلعمجمما  لكاف  حناآ  

ي  حتن ال نتا ر ارليت  وغتتى ااطت  العميهت  ل تر  قتومستكى وحترو ًا قالاتف           الر  قفاادوا د ادا جم  وواا م 

 العاة.
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نفوم  ن  الفحتو  غان  اىل ،   جم      أحنا  جاحع  سجمنا  أها 

)ح تتر  قتت مس يتتا قال تتاهرم  2016ينتتاير  19ستتف النسوتت   يتتو  اإلثتتنني  

  التتفحتو جاحعتت  ستتجمنا ث غجمتتث مستتا ل فتتى فعالجمتتا  النتتفوم حعتتاة     

 مود أقو ايف   جم  اجمل   العرقى ل مجماه وواير ادتوا د ادا جمت    

 ق ووايتر ادتوا د ادا جمت  والتر  األست     وحعاة الفحتو   غاني العطفى أحتني  تا  اجمل ت  العرقتى ل مجمتاه       والر  األسق 

حفجمتف مستسا  أستتاذ ولتقل ال تانون التفوة       األستتاذ الفحتو   و  ي  ياسني حاتاا  وايتر ادتوا د ادا جمت  والتر ،     الفحتو و

 . وواير اجملال  النجماقجم  والائون ال انونجم  الااق 

أن و ، و هتى حاتك   ستف النسوت      ،ويت  ن احلوتا م ادعتري  ألوا حترم ىلتعترا داتك   غجم     أمسا  الفحتو  غاتن  اىلت  إة أ  

وأل ى حعاة الفحتو    مود أقو ايف ح م    ن إىلفاهجم  القنود  اهلفف حن النفوم هو التعرف   ى خما ر الاف   ى حعر. 

إثجموقجما حفولت  حتن دوا ادنقتت وحعتر والاتودان دولتتى ادعت  وهتى          :العار التى مت اإلىلفاق   جمسا حن هق  الثيث دوا

ا م  تن قنتود ون تار  ريوت  وحت  قنتف يتتم الت تفث  واإلىلفتاق   جمتا ةعتانى واضت               ح زح  لك  األ راف وأن اإلىلفاهجم   قت 

 حتن  حعر غع  حن ٪68ح جما  حع حكع  سنويًا، أ   50 مود أقوايف حجم  أن النجم  األا ق يعطى  مسا  الفحتو وحفارم. أ

 اهلتفف .. غجمتاً  أصت ر  ستفود  فأغت  حتن  واغف  رد الاف ه ا فكرم حانت حن  ظسر اإلثجموقى اإلصرا  إن وهاا النجم ، حجماه

ض الز ا تا ، و نتفحا وضتعت إثجموقجمتا غجتر األستا  حتان الكتي   تن ستف           لتقع  و ةتا .. الكسرقا  ىلولجمف - ال ال  فى - حنسا

 74ح جما  قعتف أن ااد  غتفم األوضتاى فتى حعتر.. ثتم إة        14.5ح جما  حع حكع  ولكنسا هفز  فجأم إة 11 لتلزينحع وا 

غاتتن  حعتترلت ستتر  حقتتاد   اتترمىلفتتاق   تتى إلإة ا 2015صتترا  اإلثجمتتوقى واضتتطر  حعتتر فتتى حتتا   ح جمتتا ًا.. هنتتا ظستتر اإل

نواياها.. وىلرسخ حقفأ التعاون، وأن ادكاس  ل جمجمت.. لت  جم  التنمجم  هنال وأن ىلكون الكسرقتا  ل تنمجمت .. حتت حقتفأ  تف       

  .  الث  ستلفا  ادنع  وادع وا وحقفأ قناإلأ  حقفأ ا أللرينالتاق  فى ضر  ل

أننا ن ف  اجلان  ال انوني يف غ  حاك   سف النسو  حالًا إلي أن أاح  الاتف ميكتن غ تسا      ى أحف الفحتو  حفجمف مسسا  

حن ليا ثيث   او : األوا سجماسي، والثاني فين، والثالث وهو االهم اجلان  ال انوني، وال انون التفولي وادعاهتفا    

مستسا   مو ت  حتن االىلفاهجمتا      د.و ترا  .   األنسا  الفولجم  ىلعت  يف العتاا ادعتر     واالىلفاهجما  اراص  قاستلفاحا 

 .الفولجم  اليت ىلع  يف صاا حعر

وهف أوضمل الفحتو    ي  ياسني حاتاا  واير ادوا د ادا جم  والر  أهمجم  ادفاوضا  الفنجم  وحتفيف ادكاىل  اإلستاتا ي   

 التى ست و  قالف اسا  ادا جم  والقجمئجم . 

وفى النساي  حان ىلع جم  حعاة الفحتو  غاني العطفى  ن أهمجم  اداا  الاجماسى واداا ا  الفنجم  واإلهتعادي  وال انونجم  

ادوااي ، وق و م إىلفاق ادقاد   فى إىلفاهجما  ىلفعجم جم  ح زحت  والعمت    تى ىلعزيتز العيهتا  و قتط ادعتاا اداتعح  حتت          

جما وحقفأ ىل اسم ادنتافت و تف  اإلضترا  وأهمجمت  اداترو ا  اإله جممجمت  اداتعح         دوا غوا النجم  ودولتى الاودان وإثجموق

 لزيادم إيراد النسر لعاا دوا ومسعو  احلوا. 
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ادكتت  العرقتى ل اتقا  والقجمئت  قالتعتاون حتت       اغتف  

التفحتو    ادنتف  ادعر  ل تنمجم  اداتتفاح  قر است   

ا  تتتتتتتقجمتتو  القجمئتتت  التتو نى حتتتتت مسع    متتاد  تتتفة   

"  ا  االنطيق حنو حت جم  التنمجم  اداتتفاح   2016"

حما مسا ل  حعاة الفحتو   غاني العطفى أحني  ا  اجمل   العرقى ل مجماه وواير ادوا د ادا جم  والر  األستق   

ن هت ا الاتعا  يتأىلى ث ت  فتى أن هت ا العتا         أ فة  د.   أضاف الفحتو   ماالغتفاا قجمو  القجمئ  الو نىضوو  ا

دتا أ   تا التر جم   قتف الفتتاح الاجماتى قتأن حعتر   تى          ًا نطيه  احل جم جم  ل تنمجمت  اداتتفاح ، وىلأحجمتف   إلسجمكون ا

 .أ تا  حرغ   جفيفم حن التنمجم  اداتفاح ، والتى يولجمسا أولوي  هعو  فى حاف  ال احج وادارو ا  ال وحجم 

غتفاا حناها  العفيف حتن ال وتايا اهلاحت  حنستا العاتوا جما  ودو  اجملتمتت ادتفنى فتى غت  هت ه           إلا ومت ليا

حما مت حناهات  هوتجم      اداك  ، ودو  واا ا  التلطجمط واإلسكان والتنمجم  اا جم  فى ىلنمجم  ادنا   العاوا جم ،

إلدا م اا جمتت  فتتى احلتتف حنستتا، الكتتوا ث الطقجمعجمتت  فتتى حعتتر، واحلتتف حتتن خما رهتتا ودو  اجلمعجمتتا  األه جمتت  وا

 . وح ل  حناها  هوجم  نسر النجم  واألحن ادا ى وحجمفجم  ال وا    ى ىل وث نسر النجم  واحل وا التاريعجم 
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 ، ال اهرم  2016يناير  24-26

أ متتاا ة تتر األحانتت  العاحتت  جلاحعتت  التتفوا العرقجمتت    هاحتتت

جتمتتاى الثالتتث  اتتر ل جنتت  الفنجمتت  الع مجمتت  االستاتتا ي      إلا

ل مج تتت  التتتواا   العرقتتتي ل مجمتتتاه   تتتى حاتتتتو  حقتتتا     

اداؤولني قر اس  ممثت  الق ترين حتفير إدا م ن ت  ادجمتاه      

غور حعاة الفحتو    مود أقو ايف   جم  اجمل   العرقى ل مجماه وحعتاة التفحتو        إقراهجمم  قفاهلل الكعيب.

ةتتاا جتتا  اهلل، حتتفير إدا م القجمئتت     فحتو التتوصتترح اتتني العطفتتى األحتتني العتتا  ل مج تت  العرقتتى ل مجمتتاه   غ

واإلسكان وادوا د ادا جم  والتنمجم  اداتفاح  قاجلاحع  العرقجم  قأن االجتماى ناهش   ى حف  ثيثت  أيتا  حتاقعت     

حتاقع  ىلنفجم  أهفاف األلفجم  فجممتا خيتإ إحتفادا     و  ىلنفجم  هرا ا  ال م  العرقجم  التنموي  واالهتعادي  واالجتما جم

ادجماه والت ول العرقي ل منتف  العتادي الاتاقت ل مجمتاه وحت ل  التعتاون العرقتي يف استت يا ادتوا د ادا جمت           

 اداعح .

ألحن وأضاف أن القنف ادسم ال   مت العحجمز   جما ليا ادناهاا  هو ارط  التنفجم ي  ليسعاىلجمججم  اراص  قا

ادا ي يف ادنط   العرقجم ، وحا ىلتومنا حن حاا يت اإلدا م ادتكاح   ل موا د ادا جم ، وح ل  اداا يت اليت 

 رقجم   اًلجير  ىلنفجم ها لت  جم  ه ا اهلفف قالتااو  حت الارحا  سوا  حانوا حن ما   رقجم  أو دولجم  أو دو

جتماى ناهش أيوا حاروى االىلفاهجم  العرقجم  اداعح  يف أن اال حما أوضمل .  وأجنقجم  وحنسا أدانجما حفوا حاحن 

ادوا د ادا جم  وادتوهت ا تمادها ليا االجتماى الواا   العرقي ل مجماه اد ر    فه قاد ر  يف حايو 

اد ق ، قاإلضاف  دناها  ادقاد م اإله جممجم  ل عاقط قني هطا ا  الطاه  وادجماه وال  ا  يف الفوا العرقجم  

ناطتسا و را التجا   وهعإ النجاح وادارو ا  الرا فم يف الفوا العرقجم  يف دحج ادوا د ادا جم  وأ

 وىلعزيز ال ف ا  التفاوضجم  ل فوا العرقجم  قاأن ادوا د ادا جم  اداعح  حت دوا غل  رقجم  .
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حاروى الت رير الثاني دقاد م  هاحت ال جن  الفنجم  ل مج   الواا   العرقى قتن جمم إجتما ًا لاصًا دناها   

جتماى فري  ار ا  إىلقادا األفكا  غوا حجمفجم  إ فاد وىلن جمم غجمث  مت  ) (+MDG األهفاف اإلمنا جم  لأللفجم 

يف  2016أقري  فى ن م سجم   ادتع    قادجماه، وال (SDGs)حرغ   أهفاف التنمجم  اداتفاح     ينت اا إةل

 .قلو 

مسا ل فى اإلجتماى الاجمفم  حا وا مسومسانى   جم  وغفم ادوا د ادا جم  ةن م  إسكوا، والفحتو   محو 

و حعاة الفحتو   غاني العطفى أحني  ا  اجمل    ارقل الفوة قإدا م القجمئ  جباحع  الفوا العرقجم العمرانى 

 ل مجماه، والفحتو   لالف أقو ايف حفير ال احج الفنجم  قاجمل   العرقى ل مجماه.العرقى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

إجتماع تشاورى بني وزارة الزراعة وإستصالح األراضى ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 
 والزراعة 

 ،ال اهرم 2016ف اير  3
  

لألغ يتتتتتت  ألحتتتتتتم ادت تتتتتتفم    ا  تتتتتتف  واا م الز ا تتتتتت  وإستعتتتتتتيح األ اضتتتتتتى قالتعتتتتتتاون حتتتتتتت حن متتتتتت  

إجتما تتًا ىلاتتاو يًا لاتترحا  التنمجمتت  ق ا تت  ادتتؤعرا  ةقنتتى العيهتتا  الز ا جمتت  ارا ججمتت           (FAO)والز ا تت 

 .2016ف اير  3وذل  فى  

 

مستتا ل حعتتاة التتفحتو   غاتتني العطفتتى أحتتني  تتا  اجمل تت  العرقتتى ل مجمتتاه ووايتتر التتر  األستتق  قاحلوتتو             

التت   يستتفف إة د تتم اإلستتتثما  فتتى هطتتاى الز ا تت  فتتى حعتتر وحناهاتت  األفكتتا          فتتى هتت ا اإلجتمتتاى اهلتتا   

اجلفيتتتفم والفتتترح ادتاغتتت  فتتتى  تتتاا اإلستتتتثما   وذلتتت  فتتتى إ تتتا  إ تتتفاد لريطتتت  إستتتتثما ي  ل طتتتاى        

 الز ا  .  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للمجلس العربى للمياهرابع ال اجلمعية العموميةإجتماع 

 ، القاهرة 2016فرباير  28-29
اجمل   العرقى ل مجماه قر اس  حعاة ها  

الفحتو   مود أقوايف   جم  اجمل   وواير 

قتن جمم ادوا د ادا جم  والر  األسق  

جتما ا  اجلمعجم  العموحجم  ل مج   العرقى إ

، إلجرا  انتلا      2016ف اير  29 – 28وحى ل مجماه فى دو ىلسا العادي  الراقع  قال اهرم ليا ي

 22ح عفًا لأل وا  ادنتلقني و 20ح عفًا حنسم  45وال   يوم  2018-2016اااف ني ل فو م اجلفيفم 

لفول  اد ر )حعرث    األجسزم الريجم  ادعنجم  قادجماه قالفوا العرقجم ، وح عفًا واغفًاِهَقح عفًا يتم ىلرمسجم سم حن 

   ا  والالعجما  العرقجم  القا ام.وح عفين ل ل

قفنتفق إنعحونتجمننتتاا    الراقعت    فتى دو ىلستا   جتما تا  اجلمعجمت  العموحجمت  ل مج ت  العرقتى ل مجمتاه      وهف انط  ت إ

ادوا د ادا جم  واير  و قر اس  حعاة الفحتو    مود أقوايف   جم   اجمل   العرقى ل مجماهسجمتى ستا ا قال اهرم 

  تتتجم   ز  لالتف قتن ست طان قتن  قتفالعزي       مجماه األحل ل مج   العرقى لر جم  الارفى الوضوو   الر  األسق و

حتفير   ةتاا جتا  اهلل     الاعودي   والتفحتو  قجتتتتتتا زم األحتتتتتتل س تتتتتطان العتتتتادجم  ل متتتتجماه إدا م   تتتتتتت  

العادق ادسف    جم  دول  احع  الفوا العرقجم  ، وجب إدا م القجمئ  واإلسكان وادوا د ادا جم  والتنمجم  اداتفاح 

وحعاة الفحتو   غاتني العطفتى   و وو اجمل    غز  األح  و  جم      الوا ا  األسق  جلمسو ي  الاودان

 وتو اجمل ت  ونا قت      م   مسادن  قتف اجلتواد   الفحتو  الر  األسق  وادوا د ادا جم  وواير أحني  ا  اجمل   و

مسترفا  أفتجميا التوايرم ادنتفقت  لتف  وايتر الطاهت  وادعتادن         الاجمفم ووا د ادا جمت  والتر     ن حعاة واير  ادت 

ةاتا ح  وا ا  ادجمتاه فتى التفوا العرقجمت ، وممث تى احلكوحتا         الات جم  و  وادا  والقجمئ  ادك ف  قادتا  قتاد ر   

 .العرقجم 

و  ى هاحش االجتماى الراقت ل جمعجم  العموحجم  ل مج   العرقى 

ه، مت ىلوهجمت ثيث اىلفاهجما  ىلعاون فى  ري  التنمجم  ل مجما

أوة ه ه االىلفاهجما  هى:ح حرم ىلفاهم قني  اداتفاح .

ويأىلى  (WFP)اجمل   العرقى ل مجماه وقرناحج ال  ا  العادى 

ىلوهجمت ه ه اإلىلفاهجم  فى إ ا  هفف "قرناحج ال  ا  العادى" فى 

 ن أج  حعاجل  هوايا ادجماه وال  ا  واهلاامس  االجتما جم  حن ليا ىلعزيز أناطتا اإلمنا جم  يف ادنط   العرقجم  ح

 

 



 

 

 

ىل فيم لفحا  استاا ي  لعانعي الاجماسا  وال را ا   ن التوجسا  الر جماجم  وال وايا احلرج  يف ادنط   

االجتما جم  حت  العرقجم  وادتع    قنف م ادجماه وىلفهو  األ اضي وآثا  ىل ل ادناخ، واآلثا  ادعىلق    ى اهلاامس  

 ىلعزيز ادما سا  اجلجمفم وىلقادا الف و  اداتفادم لف م الاجماسا  وارطط وقنا  ال ف ا .

  ثIFPRIل اجماسا  ال  ا جم   ) اجمل   العرقي ل مجماه وادعسف الفولي واالىلفاهجم  الثانجم  هى: ح حرم ىلفاهم قني

ىلتط ت اة  امل لاا حن اجلوى وسو  الت  ي  وذل  فى ضو   ؤي  ادعسف الفولي ل اجماسا  ال  ا جم  والتى 

وال را حن ح حرم التفاهم هو إهاح   يها  حاعح  لتعزيز الق وث التعاونجم    .ح   أساسى حن غ وق اإلناان

ود م ال ف ا  وأناط  االىلعاال .  وىلام  األناط  التعاونجم  اد عغ  جتمجمت القجمانا  وىلقادهلا، فوًي  ن 

نمجم  ون   ادعرف  فى  اا األثر االهتعاد  واالجتما ي دن وح  ادجماه والطعا  والطاه  الق وث حن أج  الت

 . 2019-2016يف العامل العرقي ليا الفعم 

اجمل   العرقي ل مجماه وحعسف الق وث والف اسا   هو ىلوهجمت ح حرم ىلعاون قني اهلا واحلفث الثالث 

إ سا   وهف اىلف ا الطرفان   ي ىلوهجمت ح حرم ىلعاون ىلسفف الي . جاحع  الفجمو  -اإلسعاىلجمججم  لفوا غوا النجم  

وىلعزيز التعاون قني الارحا  لتقادا ادعا ف وار ا  وادسا ا  يف  اا القجمئ  والز ا   وإدا م ادجماه، 

د وإ ادم استلفا  ادجماه العادح  وادوا د الطقجمعجم  واإلدا م ادتكاح   ل موا د ادا جم  وإىلاغتسا لألفرا

وادن ما  العاح   يف هطا ا  ادجماه   ى الععجمف الو ين واإله جممى فى دوا غوا النجم  ون   ار ا  

 والتجا   ل منط   العرقجم .

  ى هاحش  هف هاحاأن اجمل   العرقى ل مجماه قالتعاون حت حن م  الجموناكو والفاو حكت  ال اهرم وجفير قال حر 

م ج ا    مجم  لاص  جمىلن غجمث مت قاد م ادجماه العرقجم  غل الت  جمفي ،" اجتما ا  اجلمعجم  العموحجم  قإ يق"ح

ىلتناوا خمت    اال  ادجماه غل الت  جمفي  والتى ىلام  حت جم   Policy Briefsلعرا  فم ح لعا  سجماسجم   

 ادجماه وإ ادم استلفا  حجماه العرف الع ى والعرف الز ا ى ادعاجل  وادجماه مسقا اداحل . 

واستلفاحاىلسا فى اإلنتامس  Brackish Waterأيوًا ج ا    مجم  ىلفعجم جم   ن ادجماه مسقا اداحل    ى ذل ىلَ و

الز ا ى   ى اداتو  اإله جممى، وهو أغف قراحج التعاون قني اجمل   وحن م  الفاو لألغ ي  والز ا  ، ومت 

  ا . را خمرجا  ه ا ال ناحج حت فرص  ل  وا  ادفتوح ضمن ال ناحج الع مى ل ج

  ى هاحش الفو م الراقع  ل جمعجم  العموحجم  ل مج   العرقى ل مجماه  التى عتوحن أهم حيحمل االجتما ا  

عرا ها  قهو االجتماى الت ول  ل ت رير الثالث حن س ا   ىل ا ير الوضت ادا ى فى العامل العرقى وال   

خمرجا  و مس  العم  التى ها  قتن جممسا اجمل   العرقى ل مجماه قالتعاون حت حن م  سجمفا   وقرناحج األحم 

 .فداجل اا  الفنجم  وإجتما ا  ل اادم أ وا      اااف ني اجلوأيوًا  ،ادت فم ل قجمئ 

 



 

 

 

احلكوحا  العرقجم  والافرا   حاا ل حن أ وا  اجمل   وممث ى 400ور اجتما ا  اجلمعجم  العموحجم  أحثر حن غ

ه جممجم  والفولجم  وممث ى اجملتمت ادفنى إلوممث ى القعثا  الفق وحاسجم  قال اهرم وحنفوقى ادن ما  ا

 وادن ما  األه جم  والالعجما  العاح  وحتا  وحفكرين وإ يحجمني.

 متتود أقوايتتف وايتتر    التتفحتوحعتتاة نتلتتا  إلتتمتتت  اجلمعجمتت  العموحجمتت  ل مج تت  العرقتتى ل مجمتتاه أ ماهلتتا ق إ

ىلعتفي  الفستتو    ادواف ت    تى   و، ل تفو م ال ادحت    العرقتى ل مجمتاه    الر  األسق    جماتا ل مج ت   ادوا د ادا جم  و

ستوتاف   إوادواف     تى  ، والن ا  الفال ى قاجمل   

وقتتتتف   ،جاحعتتتت  ستتتتجمنا   لألحادميجمتتتت  العرقجمتتتت  ل مجمتتتتاه  

  اد تر   ق جمتا  دولت  اإلجترا ا  ال انونجمت  وال وججماتتجم     

إستواف  حرحز اد    متف الاتاد  التفوة    الا جم   ق

 .ل ف اسا  والق وث ادا جم  فى الو ن العرقى

 مود أقو ايف   جم  اجمل   العرقى ل مجماه قأن اجلمعجم  العموحجم  أحف    ى د م و  الفحتو حعاة وصرح 

العرقجم  فى د م الق فان العرقجم  ل  فاظ   ى  ىلعزيز التعاون العرقى فى ادجماه اداعح  والتعاون حت جاحع  الفوا

و ىلع جمم اإلستفادم قالتجرق  الرا فم دعسف األحل  ، سعاىلجمججم  األحن ادا ى العرقىإغ وهسا ادا جم  فى إ ا  

س طان ألضاث ادجماه والع را  فى إدا م وغعاد األحطا  والاجموا ومس ن لزانا  ادجماه اجلوفجم  دواجس  

ستلفا  ادجماه العادح  وادوا د الطقجمعجم  واإلدا م ادتكاح   ل موا د إوأوصت قإ ادم  عرقجم نف م ادجماه ال

ادا جم  وإىلاغتسا لألفراد وادن ما  العاح   يف هطا ا  ادجماه   ى الععجمف الو ين واإله جممى فى دوا غوا 

تى وهعت   ى هاحش االجتما ا  ىلفاهجم  الإلوذل  حن ليا ا، النجم  ون   ار ا  والتجا   ل منط   العرقجم 

 .العرقى ل مجماه وجاحع  الفجمو  قني اجمل  

ووجا حعاة الفحتو    مود أقو ايف   جم  اجمل   العرقى ل مجماه الاكر لألحل لالف قن س طان   ى د ما 

 ل مج   العرقى ل مجماه ل م ر اجلفيف ادزحت إنااؤه قال اهرم. 

أن اجلمعجم  العموحجم  أهر  لط   م  اجمل   جمل   اأحني  ا  وأوضمل حعاة الفحتو   غاني العطفى 

 :مخ   او  هى  ث والتى ىلتومن2018-2016ليا الفعم ) 

ىلطوير ود م لطط اإلدا م ادتكاح   ل موا د ادا جم  حن ليا وضت سجماسا  حاتفاح  وأس    مجم        وهوا ف  .1

 .ىلطقجم جم 

 .اني حفا م إستلفاحسااااف     ى ادعاد  ادا جم  العرقجم  وحت .2

 .د م الفوا العرقجم  فى حواجس  آثا  الت لا  ادنالجم    ى حعاد  ادجماه .3

 .ىلعزيز التعاون العرقى وىلقادا ار ا  وادع وحا  وقنا  ال ف ا  قني الفوا العرقجم  .4



 

 

 

 

 

 .اإللكعونىد م وىلطوير الن ا  ادؤساى ل مج   ود م األناط  اراص  ققنا  الكواد  وىلطوير ادوهت  .5

أنا يتم التعاون والتناجم  حت جاحع  الفوا العرقجم  فى ىلقنى  ؤي   رقجم  ل وايا ادجماه   وأمسا  حعاة الفحتو   غاني العطفى

فى اااف  الفولجم  واإله جممجم ، وذل  حن أج  حت جم  فسم أ م  وإدا م أفو  وإجياد غ وا فعال  ل وايا ادجماه ونار 

  ادتكاح   ل موا د ادا جم . ادعرف  وصواًل لإلدا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

حول معاجلة وتدوير وترشيد إستهالك املياه العربية جتماع التحضريي الثاني للندوة إلا
 فى الصناعة

 ، ال اهرم 2016حا    1

مت   ف اإلجتماى الثانى ل جن  الت ولي  ل نفوم العرقجم  

رمسجمف إستسيل ادجماه فى العنا   غوا حعاجل  وىلفوير وىل

.   2016حا    1قتا يخ قاألحان  العاح  جلاحع  الفوا العرقجم  

إفتتمل أ ماا اإلجتماى الفحتو   محو العمرانى ارقل 

الفوة قإدا م القجمئ  جباحع  الفوا العرقجم  قك م  وجا فجمسا الاكر إة ادن م  العرقجم  ل تنمجم  العنا جم  والتعفين 

د ىلسا لتنفجم  ه ه النفوم فى إ ا  التنمجم  العنا جم  اداتفاح  وأنسا فرص  لزيادم الو ى غوا ىلرمسجمف   ى حقا

 إستسيل ادجماه فى العنا  .

ومسا ل حعاة الفحتو    مود أقو ايف   جم  اجمل   العرقى ل مجماه و حعاة الفحتو   غاني العطفى أحني  ا  

ا   ادناهاا  غوا أهمجم  اإلدا م ادتكاح   ل موا د ادا جم  وحجمفجم  اجمل   العرقى ل مجماه فى ه ه النفوم ود

احلف حن ىل وث ادجماه حن ليا التاريعا  وال وانني ووضتت اإلستعاىلجمججما ،  ودو  اجملتمتت ادتفنى فتى ناتر       

عت جم   الو ى غوا أهمجم  ىلرمسجمف إستتسيل ادجمتاه. ومت حناهات  اد وثتا  العتنا جم  الاتا    وادلتا ر القجمئجمت  وال        

ل مجماه اداتلفح  فى العنا   وآثا ها   ى القجمئ  وحعاد  ادجماه. ومت أيوًا حناها  أغفث األسالجم  التكنولوججم  

 احلفيث  اداتلفح  دعاجل  وىلفوير ادجماه فى العنا   وحعوها  حعاجل  ادجماه فى العنا   وحجمفجم  حواجستسا.

ة ر ادكت   حا   31قتا يخ وال     ف ال جن  الت ولي  وَ ِ   ه ا إجتماى آلر ل جن  ادع رم حن أ وا  

رم لتجسجمتتز أو اق العمتت  التتتى ستتت ف  فتتى حتتؤعر  اإله جممتتى ل من متت  العرقجمتت  ل تنمجمتت  العتتنا جم  والتعتتفين قال تتاه 

و واا م الفولتت  لاتتئون القجمئتت   . ستتاهم فتتى هتت ا اإلجتمتتاى    2016اقريتت   28- 26ادن متت  والتت   ستتجمع ف فتتى  

حن م  األحتم ادت تفم   و واا م التجا م والعنا  و و    العنا   ل تكنولوججما واالقتكا رقى ل مجماه اجمل   الع

مسترح  ستجمف  حريتر    و  الاقك  العرقجمت   ل قجمئت  والتنمجمت  ) ا تفث    و )حكت  الجموناكو اإله جمميث ل عقجم  والع و  والث اف 

 األحانت  العاحت  جلاحعت  التفوا العرقجمت      و كجمماويت  مسترح  أقتو هتل لأليتفم وادتواد ال     و  ل قعوحجمماويا  )ستجمفقجم ث 

 .ه جممي قال اهرمثإلادن م  العرقجم  ل تنمجم  العنا جم  والتعفين )ادكت  او

 
 
 



 

 
 

اخلاصة العربية اإلطارية تفاقية إلحول "ا  (EWP)للشراكة املائية املصريةاإلجتماع التشاورى 
 باملوارد املائية املشرتكة"

 رمال اه – 2016حا    7

قال تاهرم   ة تر الاتراح  ادا جمت  ادعتري     حتا      7هاحت الاراح  ادا جم  ادعري  قع ف إجتماى ىلااو   فى يتو   

ا والن تار العال ت  قتني التفوا العرقجمت  غتوا االىلفاهجمت  و تر         "االىلفاهجم  العرقجم  ل مجماه اداعح "ناهات فجما ىلطو  

إجتماى آلتر  يغجم  ل مجا   ادا جم . وَ ِ   ه ا اإلجتماى ديحمل إىلفاهجم  األحم ادت فم لإلستلفاحا  غل اد

دناها  حاتودم االىلفاهجمت  اال ا يت  ل مجمتاه اداتعح  قتني التفوا العرقجمت  الت     تف ة تر األحانت  العاحت  جلاحعت                

 .  2016 حا   15-14الفوا العرقجم  يوحي 

 و حن أهم األهفاف األساسجم  هل ه االىلفاهجم :

  دا جمتت  اداتتعح  وىلعزيتتز التكاحتت  قتتني العتتر  دون اإلضتترا  ةعتتاا التتفوا        غاتتن إدا م ادتتوا د ا

 ادتاا ح .

 . اإلنتفاى ادنع  وادع وا لومان غ وق األججماا ال ادح 

 .إىلفاهجم  حنعف  وحتواان  ىلف م التعاون العرقى فى  اا ادجماه 

         رقجمت  فتى ادتوا د ادا جمت      ىلتقنى  ؤي   رقجمت  حوغتفم ىلؤحتف   تى احل توق ادا جمت  والتا خيجمت  ل تفوا الع

 اداعح .

    د تتم التتفوا العرقجمتت  فتتى  م جمتتا  التفتتاوا ومحايتت  احل تتوق ادا جمتت  العرقجمتت  حتتن ادما ستتا  ارا هتت

 ل  وا ف واأل راف وال وانني الفولجم .

مسا ل فى اإلجتماى حعاة التفحتو    متود أقتو ايتف   تجم  اجمل ت  العرقتى ل مجمتاه وحعتاة التفحتو   غاتني            

 .أحني  ا  اجمل   العرقى ل مجماه والفحتو   لالف اقو ايف أحني  ا  الاراح  ادا جم  ادعري  العطفى

 

 

 



 

 
 االحتفال باليوم العاملى للمياه 
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حتتت   ايتت  الفحتو  أمسترف  قتتف العزيتز أحتتني  تا   االحتتتاد     

 العرقى ل تنمجمت  اداتتفاح  وحعتاة التفحتو    قتف اهلل ىلرحتى      

  جم   اقط  اجلاحعا  اإلسيحجم  واألحني العا  لراقط  العتامل  

اإلسيحى وحعتاة التفحتو   جعفتر  قتف الاتي  األحتني العتا         

حا   اغتفااًل قالجمو  العادى ل مجماه حتت مستعا  " حجمتاه أفوت      10لراقط  اجلاحعا  اإلسيحجم  مت ىلن جمم نفوم يو  

 . ا  الوجماف  جاحع   ني مش  ا   حؤعرا  د... فرح  م  أفو "  وذل  ق

مسا ل فى ه ه النفوم العفيف حن الالعجما  العاح  وممث ى الواا   واألجسزم وار ا  واإل تي  ومستقك  إذا ت     

مت ىلكريم  فد حن الطي  وصو  العر  وادستمني وادتلععني حن  جاا الفين وضجموف حن الفوا  العرقجم  

عطفى التى غع ت   ى ادرحز  األوا دااق   أفوت  ضتث غجمتث مت    ادتمجمزين حنسم الطالق  يايني حيجمى ح

حمتا  إ يق إسم والفها   ى إسم احلزا  الر جماتى ألغتف الكويكقتا  حتن ِهقت  وحالت  الفوتا  األحريكجمت  "ناستا".          

  تن الوضتت ادتا ى   فجمستا  حتتفث  غاني العطفي األحني العا  ل مج   العرقي ل مجماه ح م   أل ى حعالي الفحتو  

وحف  اغتجمامس ادنط   العرقجم  ل مجماه ليا األ وا  ال ادحت     يهتا قأهفاف التنمجم  اداتفاح و نط   العرقجم قاد

لتطقجم  نسج اإلدا م ادتكاح   ل موا د ادا جم  وحفسو  العاقط قني ادجماه وال  ا  والطاه  فتى ظت  نتف م ادجمتاه     

ها  ستعادم اداتاتا  نتاد  جعفتر   تجم  االحتتاد قتكتريم حعتالي         يف نساي  اجل ا  االفتتاغجم  والت لا  ادنالجم .   

 قف اهلل قن  قف ااان العحي ةناسق  ايا ىلا التا خيجم  جلمسو ي  حعر العرقجمت  وىل تفيم د ى    األستاذ الفحتو  

طتت  االحتتتاد دعالجمتتا حمتتا مت إهتتفا  د ى االحتتتاد دعتتالي األستتتاذ التتفحتو  جعفتتر  قتتف الاتتي  األحتتني العتتا  لراق  

اجلاحعتا  اإلستيحجم  ىل تفيرًا دعالجمتا ةناستق  غعتولا   تى وستا  الع تو  والفنتون حتن الطق ت  األوة حتن   تتجم               

غاني العطفتي األحتني العتا  ل مج ت  العرقتي ل مجمتاه،         اجلمسو ي ، حما مت إهفا  د ى االحتاد دعالي الفحتو 

  جم  مسقك  إذا ت  صتو  العتر  حمتا هتا  حعتاة       حما مت إهفا  د ى االحتاد إة سعادم الفحتو م دجما   مود 

األستاذ الفحتو   قف اهلل قن  قف ااان العحى قإهفا  د ى  اقط  العامل اإلسيحى ل اجمف الفحتو  أمسرف  قتف  

 العزيز ىل فيرًا لا .

حا   حتن حت   تا      22 وةناسق  الجمو  العادى ل مجماه أيوًا وال   حي  فى

و ايف   تجم  اجمل ت  العرقتى ل مجمتاه ووايتر      حت  حعاة الفحتو    مود أق

لجمؤحتف ادعتانى   ادوا د ادا جم  والر  األسق  ح تاا ناترىلا جريتفم األهترا      

 حيتف  العامل قس ه ادناسق  ح   ا  . غجمث الكقلم  ن أهمجم  ادجماه ل  جمام



 

 

ى اجلزا ر العاصتم  فتى   ف ف إىلف ت الفوا العرقجم  ممث   فى     وا ا  ادجماه العر  ال   اجتمت ألوا حرم ف

حتا   هتو يوحتًا لاصتًا ل مجمتاه العرقجمت  ... وال مست  أن هت ا ال ترا  يؤحتف            3  تى أن يكتون يتو      2009مسسر يونجمتو  

األهمجم  اراص  وادتزايفم ل مجماه فى ادنط   العرقجم  التتى ىلتاتم قنتف م مستفيفم فتى ادجمتاه، األحتر الت   يوتت          

% حتن  5 ن  قاكان قاهى ق تاى العتامل. فقجمنمتا ياتك  ستكان التقيد العرقجمت         ادنط   العرقجم  أحا  حتفيا  حثلم ح ا

% حن ادجماه الع ق  ادتاغ  فتى العتامل ح تا ويتأىلى أحثتر حتن       1 موى سكان العامل ال ىلزيف حوا دهم ادا جم   ن 

دولت  فتى   % حن ه ه ادجماه حن قيد  او م هف ىلتعفد حما فى غال  نسر النجم  ال   ىلاعل فجما اغتف   اترم   60

  . % حتتتتتن حتتتتتوا د ادجمتتتتتاه الع قتتتتت  دعتتتتتر   98الوهتتتتتت التتتتت   ميثتتتتت  النستتتتتر حعتتتتتف ًا ألحثتتتتتر حتتتتتن     

 

وال ىل   الت فيا   نف ه ا احلف، ففى الوهت ال   يتزايف فجما الط     ى ادجماه حن أج  التنمجم  يزداد  فد 

ر ادتا ى الت   ي تف   ادجمتًا     الاكان قاضطراد وهو األحر ال   جع  ح  القيد العرقجم  ىل ريقًا ىل ت حتت لتط الف ت  

 ضواة أل  حع حكع  ل فرد فى الان ، غجمث ي   حتوسط نعجم  الفرد غالجمًا فى القيد العرقجم   ن ه ا احلف 

 .حتتتتع حكعتتتت  فتتتتى الاتتتتن  فتتتتى غ قتتتت  الاتتتتتجمنجما  حتتتتن ال تتتترن اداضتتتتى 3500قجمنمتتتتا حتتتتان ي تتتتف  ضتتتتواة 

 

الت تفيا  فتى صتو م ىل تل ل منتاخ، يعىلت    جمتا ىلنتاهإ          ادات ق  هف يأىلى لنتا ةزيتف حتن   وأمسا  سجمادىلا اة أن 

% ض توا نسايت    20حوا د ادجماه العرقجم  نتجمج  ىلنتاهإ حعتفا األحطتا  التتى ىلات ط فتى ادنط ت  العرقجمت  ضتواة          

  .ال تتترن احلتتتاة فتتتى نفتتت  الوهتتتت التتت   ىلرىلفتتتت فجمتتتا د جتتت  احلتتترا م ويتتتزداد الفاهتتتف  تتتن  ريتتت  القلتتتر     

 

غجمتتث انتتا حتتان ىلعتتقلًا  تتن  غقتت   2004يتتأىلى إناتتا  اجمل تت  العرقتتى ل مجمتتاه  تتا  ولع تتا لتتجم  حتتن ادعتتادف  أن 

وإةتتاى حتت  األ تتراف ادستمتت  قادجمتتاه غكوحجمتت  وغتتل غكوحجمتت    تتى ضتترو م التتتيغم والتعتتاون فتتى حواجستت      

الت فيا  الااق  ذحرها. وهف سعى اجمل   حن  إناا ا لجمكتون ادنت  لكت  األصتوا  ارتلم واجلتادم وستاغ         

  جسف  جمت  و متود لق توه أهتفاف احلكتم الرمستجمف فتى إدا م وإستتلفا  ادتوا د ادا جمت  والعرقجمت  وقنتا              لك

ال تتف ا  ال جماديتت  ادط وقتت  لرستتم الاجماستتا  وإدا م ادتتوا د والتفتتاوا حتتت دوا اجلتتوا  واالستتتعان  قأغتتفث     

احلكوحتتا  وادن متتا  العرقجمتت  األستتالجم  التكنولوججمتت  وىلقتتادا ارتت ا  وادعرفتت  د متتًا ل جستتود التتتى ىلقتت هلا  

 ًاإن اجمل   العرقى ل مجماه لجمفلر قأنا ليا حالىلا  غم هعرها هف أغرا ىل فح   .  واإله جممجم  والفولجم  فى ادنط

  ى ه ا الف   وذل  قفو  ةجمت احلكوحا  العرقجم  وادن ما  الفولجم  واإله جممجمت  وحؤساتا  ال طتاى     ًاحقل

ر واجتت  ل جمجمتتت   تتى حتتا هتتفحوه حتتن د تتم وىلاتتججمت وفتتى اد فحتت  غكوحتت    ارتتاح و جتتاا األ متتاا، والاتتك

ةسو ي  حعر العرقجم  التى ىلاتوجم  ح ر اجمل     ى أ ا حعر الكنان  وىل ف  لتا حت  العتون حتن لتيا واا م      

  .ادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا د ادا جمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

 ى ل مجماه وأيوًا الجمو  العادى وفى النساي  جي  التوجا اة ح  فرد حن أفراد األح  العرقجم  قالتسنئ  قالجمو  العرق



 

 

 

والت   لتا ح تز  حستم و ستال  واضت     جمنتا أن        « ادتا  وفترح العمت    »ل مجماه وال   يتل  لتا هت ا العتا  مستعا      

جياد فترح  مت  أفوت  وقالتتاة ىلرهتى      إنتفقرها ونتقناها ونعم  حن أج سا أال وهى أن ادجماه اجلجمفم ىلاسم فى 

 .أحا  الت فيا  احلالجم  وادتوهع  ة  تمعا  أفو  ىلاتطجمت العمودإ

 eg/NewsQ/489758.aspx.http://www.ahram.orgول را م اد اا الكاح  ميكن الرجوى اة الراقط التاة: 
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ها  حعسف  (STDF)فى إ ا  التعاون قني ادرحز ال وحى لق وث ادجماه وصنفوق التنمجم  والع و  التكنولوججم  

إناا   لق وث ادجماه قتنفجم  حاروى قعنوان " ضوث الت لا  ادنالجم  قال نا ر ارلي  التاقت ل مرحز ال وحى

ها فم ديناحجمكجم  حعرفجم  لاقا جزيرم سجمنا  وممر هنام الاوي  حت التنقؤ والت جمجمم ل  روف ادنالجم  الكا ثجم  فى 

 قفنفق قلاحجمزا قال اهرم.  2016حا    27" وذل  يو  االغف ال رن احلاد  والعارون

فين حفير حعسف ضوث الت لا  ادنالجم  ح م  قاجل ا  اإلفتتاغجم   ن أل ى األستاذ الفحتو   لالف لل ال

التعري  قاداروى واهلفف الر جماى ل ماروى غجمث أوضمل سجمادىلا أن أهم أهفاف ه ا اداروى هو حاا فم 

صناى ال را  واداتثمرين   ى  سم  ؤي  حات ق جم  واض   ليستثما  فى مسقا جزيرم سجمنا  وممر هنام الاوي  حن 

ليا حتاني التنقؤ قالت لا  ادنالجم  واألغفاث اجلا   الناجت   نسا، قاإلضاف  إة قنا  ها فم قجمانا  

ديناحجمكجم  حعرفجم   ن  ري  ةت القجمانا  وادع وحا  ادتاغ   ن ادنط  ، حما ست تو  ها فم القجمانا   ن 

   غاني العطفى أحني  ا  اجمل   العرقىمسا ل قاحلوو  حعاة الفحتو . و2100التنقؤا  ادنالجم  غتى  ا  

 ل مجماه.


