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ــي ــن الغذائ ــة لألم ــتراتيجية العربي ــتدامة )SDGs( واإلس ــة المس ــداف التنمي ــة وأه ــة والدولي ــادرات اإلقليمي ــى إطــار المب  ف
)2025-2005( وخطــة عمــل المجلــس العربــي  للميــاه ) 2018-2016(، قــام المجلــس بتحديــد عــدداً مــن المحــاور التــي 
يمكــن مــن خاللهــا ضــم خبــرات وتجــارب أعضائــه مــن أجــل تقديــم مســاهمة أكثــر فعاليــة للتغلــب علــى التحديــات القائمــة 
فــي مجــال تنميــة وإدارة المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق األمــن المائــي والتنميــة المنشــودة فــي 

المنطقــة.

وتركزت انشطة المجلس خالل العامين 2017/2016 على المحاور الرئيسية التالية:

فضــالً عــن بعــض الموضوعــات القطاعيــة كبنــاء القــدرات، وتبــادل المعرفــة والخبــرات، ومشــاركة المنتفعيــن وتفعيــل دور 
المــرأة والشــباب لزيــادة الوعــى بأهميــة الميــاه والحفــاظ عليهــا، وفــرص التمويــل.

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

المياه و المناخ

منظومة المياه و الغذاء و الطاقة

اإلدارة الرشيدة للمياه)حوكمة المياه(

1

2

3

4

 مقدمة
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    )SDG 6.5(  1- اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 1. التوســع فــى إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة 

غيــر 	  المائيــة  للمــوارد  العربيــة  »المبــادرة  إطــالق  تــم 
ــكو  ــب اليونس ــع مكت ــاون م ــة« )ANCWRI( بالتع التقليدي
للعلــوم والتكنولوجيــا للمنطقــة العربيــة فــي القاهــرة لمعالجــة 
تحديــات نــدرة الميــاه، والتــى تهــدف إلــى وضــع آليــة إقليميــة 
لدعــم الــدول العربيــة فــي وضــع إســتراتيجياتها وخطــط 
عملهــا مــن أجــل اإلســتخدام المســتدام للمــوارد المائيــة غيــر 
ــر األطــر السياســية والمؤسســية  ــن خــالل تطوي ــة م التقليدي
والقانونيــة، مــع دعــم و بنــاء القــدرات البشــرية و الفنيــة 
ــط  ــي تخطي ــن ف ــاركة المنتفعي ــام ومش ــي الع ــز الوع وتعزي

ــة.  ــوارد القيم ــذه الم وإدارة ه

ــاه مــن المنطقــة العربيــة 	  فــي هــذا اإلطــار أعــد خبــراء المي
ســتة أوراق سياســات  تــم إقرارهــا مــن مجلــس وزراء الميــاه 
ــل  ــن قِبَ ــا م ــتفادة منه ــم اإلس ــذى أوصــى بتعظي ــرب وال الع
ــة  ــة المرحل ــرر عــرض ومناقش ــن المق ــة. وم ــدول العربي ال
ــة الخاصــة  ــادرة خــالل الجلســة الموضوعي ــة مــن المب الثاني
بالمــوارد غيــر التقليديــة التــي يقــوم المجلــس بتنظيمهــا فــي 
إطــار فعاليــات المنتــدى العربــي الرابــع للميــاه و التــي تضــم: 
نطــاق العمــل، واألهــداف والمخرجــات المرتقبــة، ومنهجــة 
ــذ  ــي، ونواف ــار الزمن ــم، واإلط ــركاء وأدواره ــذ، والش التنفي

ــة إدارة المشــروع. ــل، وآلي التموي

البــدء فــى تنفيــذ المشــروع اإلقليمــى عــن إســتخدام التقنيــات 	 
الحديثــة لتخزيــن وإعــادة شــحن الخزانــات الجوفيــة لمنطقــة 
ــى  ــدف المشــروع إل ــا. ويه الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
بنــاء قــدرات المؤسســات الوطنيــة لمنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي ثــالث دول )األردن ولبنــان وفلســطين( 

لتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة بهــدف 
زيــادة إمــدادات الميــاه المتاحــة فــي 

ــتخدام  ــق إس ــن طري ــة ع المنطق
وإعــادة  تخزيــن  تقنيــة 

الخزانــات  شــحن 
ــن خــالل  ــة م الجوفي

عــن  االستشــعار 
والتحليــل  بُعــد 

الهيدرولوجي 
الجغرافــي.  

2. دعــم دور البحــث العلمــي والتكنولوجيــا فــي إدارة المــوارد 
)SDG 6.4( ــة المائي

ــروع 	  ــن مش ــى م ــة األول ــن المرحل ــاح م ــاء بنج ــد اإلنته بع
ــاء  ــة وبن ــوارد المائي ــين إدارة الم ــي لتحس ــيق اإلقليم »التنس
القــدرات«،  قــام كل مــن البنــك الدولــي والمجلــس العربــي 
للميــاه بإطــالق المرحلــة الثانيــة وبالتعــاون مــع مبــادرة 
ــأن  ــي )CWPF( بش ــك الدول ــن والبن ــن الصي ــراكة بي الش
»تطويــر وتحســين إدارة الميــاه فــى اإلســتخدامات الزراعيــة 
مــن خــالل تطبيــق النمــاذج الهيدرولوجيــة ونظــم رصــد 

.»)2019-2017( الفعلــى  البخرنتــح  وإدارة 

ويتمثــل هــدف المشــروع فــي إنشــاء نظــام وطنــي وإقليمــى 	 
إدخــال  طريــق  عــن  البخرنتــح  وإدارة  ورصــد  لقيــاس 
التكنولوجيــا المتطــورة والمســتخدمة فــى الصيــن إلــى خمــس 
دول: مصــر واألردن ولبنــان وتونــس والمغــرب. وســيركز 
المشــروع بشــكل رئيســي علــى تحســين إنتاجيــة الميــاه فــى 
قطــاع الزراعــة و دعــم التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة 
ــاه  ــص المي ــل نق ــي ظ ــر ف ــة المخاط ــى مواجه ــدرة عل والق
ــي  ــي واإلقليم ــن الوطن ــى الصعيدي المســتخدمة للزراعــة عل
مــن أجــل الحــد مــن انخفــاض كفــاءة الميــاه المســتخدمة 
للزراعــة ومــن األثــر الســلبي للتغيــرات المناخيــة علــي 
ــاون  ــروع التع ــيدعم المش ــا س ــي.  كم ــن الغذائ ــاه واألم المي
الفنــي والمهنــي بيــن الصيــن ودول الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، وبنــاء القــدرات فــي مجــال تحســين إدارة المــوارد 
المائيــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــا. أفريقي

وقــد قــام المجلــس بتنظيــم ورشــة عمــل إطــالق المشــروع في 	 
مايــو 2017 بهــدف إجــراء مزيــد مــن المناقشــات حــول 
خطــط التنفيــذ الفنيــة والماليــة للمشــروع 
ــاق  ــدول واإلتف ــي ال ــع ممثل ــع جمي م
مــع  الشــراكة  ترتيبــات  علــى 
الدولــي والشــركاء.  البنــك 
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ــة  ــة العربي ــي بالمنطق ــع المائ ــث للوض ــر الثال ــداد التقري 3. إع
)SDG 6.5( )CEDARE( بالتعــاون مــع مركــز

يمثــل اإلصــدار الثالــث لتقريــر الوضــع المائــى تحــوالً مــن 	 
كونــه مشــروع لتقييــم حالــة الميــاه إلــى برنامــج دائــم يســلط 
بالمــوارد  المتعلقــة  والقضايــا  اإلتجاهــات  علــى  الضــوء 
ــاه واإلدارة فــي المنطقــة.  وســيتناول  المائيــة وخدمــات المي
النفقــات الماليــة إلدارة المــوارد المائيــة والبنيــة التحتيــة 
وخدمــات الميــاه، لتقييــم مســتوى االســتثمار في قطــاع المياه.  
ويهــدف التقريــر إلــى عــرض الوضــع المائــى بالبلــدان 
العربيــة والتطــورات المائيــة والسياســية فــي المنطقــة، نظــراً 
ألن معظــم المــوارد المائيــة المتجــددة فــي المنطقــة تنبــع 
مــن خــارج حدودهــا ويهــدف أيضــا الــى إســتنتاج مؤشــرات 
إســتراتيجية وسياســية وخدميــة للمســاعدة علــى تحســين ســبل 
ــار   ــي اإلعتب ــيأخذ ف ــا س ــة. كم ــات المحلي ــش بالمجتمع العي
ــان  ــتدامة لضم ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــادس م ــدف الس اله
توافــر وإدارة الميــاه والصــرف الصحــي للجميــع علــى نحــو 
مســتدام.  ويمثــل التقريــر مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا لرصــد 
ــة  ــي المنطق ــاه ف ــاع المي ــي قط ــاز ف ــرز واإلنج ــدم المح التق
 العربيــة علــى طريــق أجنــدة التنمية المســتدامة لعــام 2030 .

الجغرافيــة  المعلومــات  غرفــة  وحــدة  أنشــطة  تعزيــز   .4
العربيــة  )SDG 13( )AGIR(  والتــى يســتضيفها المجلــس 
العربــي للميــاه بهــدف جمــع الدراســات والمعلومــات المائيــة 
خاصــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر المنــاخ  فــي إطــار شــراكة 
المجلــس العربــي للميــاه وجامعــة الــدول العربيــة وبدعــم 
ــز الفنــي )التــي أنشــئت بموجــب قــرار مــن  مــن وحــدة التمي

إتخــاذ  دعــم  بهــدف  العربيــة(  للميــاه  الــوزاري  المجلــس 
الــدول العربيــة.  القــرار وإتاحــة هــذه المعلومــات لكافــة 
وقــد قامــت وحــدة غرفــة المعلومــات الجغرافيــة العربيــة 
ــر  ــاه بإعــداد التقاري ــي للمي ــس العرب )AGIR( التابعــة للمجل

والدراســات التاليــة :
خارطــة الطريــق نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي 	 

المنطقــة العربيــة.
المعلومــات الجغرافيــة نحــو بنــاء القــدرة علــى تحمــل 	 

الميــاه  العربيــة )منظومــة  المنطقــة  فــي  المخاطــر 
والغــذاء و الهشاشــة االجتماعيــة( والتــى تتضمــن تقييم 
وإدارة مخاطــر تغيــر المنــاخ، دراســات حالــة مــن 
عــدة دول عربيــة وآليــات ومنهجيــة تحديــد مؤشــرات 

ــة.  ــرات المناخي ــار التغي وآث
التقريــر الختامي لورشــة العمل اإلقليميــة حول»تعزيز 	 

ــة«  ــة العربي ــي المنطق ــة ف مفهــوم الهشاشــة اإلجتماعي
)25-27 ســبتمبر 2016(

كمــا تــم إعــداد دراســة حــول »تعزيــز مفهــوم الهشاشــة 	 
اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربية«.

)SDG 6.4( 5. التنسيق والتعاون مع هيئة االستشعار عن بُعد 
ــم نظــام معلومــات األراضــي  ــذ بعــض المشــروعات لتقيي لتنفي
)LIS( للتنبــؤ باألحــداث المناخيــة والظواهر المتطرفة لحســاب 
فواقــد البخــر والبخرنتــح ومؤشــرات الجفــاف بإســتخدام تقنيــات 
اإلستشــعار عــن بُعــد إلثبــات مــدى مناســبته وقابليته لإلســتخدام 
تحــت الظــروف المصريــة وبنــاء القــدرات والتدريــب للعامليــن 
ــذه المشــروعات بعــض  ــى ه ــارك ف ــال... ويش ــذا المج ــى ه ف

الجامعــات ومراكــز البحــوث والمعاهــد.
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)SDG 13( 2- الميـــــاه والمنـــــاخ

والمنــاخ  الميــاه  إلدمــاج  الحثيثــة  الجهــود  مــع  1.تماشــياً 
كأولويــة بالنســبة للمنطقــة العربيــة، قــادت جامعــة الــدول 
الشــركاء  مــن  بدعــم  للميــاه  العربــي  والمجلــس  العربيــة 
 الرئيســيين عمليــة إطــالق مبــادرة منظومــة مخاطرالمنــاخ
)Climate Risk Nexus Initiative - CRN(  بهــدف 
ــاء،  ــدول األعض ــة وال ــدول العربي ــة ال ــدرات جامع ــر ق تطوي
ــرات  ــد الثغ ــن، لس ــن والمحليي ــركاء اإلقليميي ــن الش ــالً ع فض
بالمخاطــر  وعيــاً  أكثــر  تنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  القائمــة 
وللمســاعدة علــى بنــاء القــدرات البشــرية و قــدرات الــدول 
علــى التكيــف . وتتنــاول المبــادرة األمــن الغذائــي ونــدرة الميــاه 
والهشاشــة اإلجتماعيــة لدعــم القــدرة علــى التكيــف فــي المنطقــة 
العربيــة.  عــالوة علــى ذلــك، تهــدف المبــادرة إلــى بناء جســور 
ــادرات، ممــا  ــة والمب ــة والجهــات الفاعل بيــن األهــداف اإلنمائي
ــل.  وســوف  ــآزر والتكام ــث الت ــن حي ــة م ــة مضاف ــق قيم يحق
تبــذل مــن خــالل هــذه المبــادرة العديــد مــن الجهــود لدعــم 
ــات.   ــددة التخصص ــة متع ــبكات المعرف ــي وش ــاون اإلقليم التع

ــة مجــاالت رئيســية لإلنشــطة وهــي:  ــد أربع ــم تحدي ــد ت وق

إستخدام المعرفة والبيانات إلتخاذ القرار؛ 	 
الحديثــه 	  والتكنولوجيــا  العلميــة  الوســائل  إســتخدام 

بالمخاطــر؛ الواعيــة  للتنميــة 
القيادة المحلية وتنمية القدرات؛	 
اإلستراتيجيات والسياسات للتغيير الجذري.	 

والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات  مــن  الشــركاء  ويعــد 
الــدول  جامعــة  لمبــادرة  التوجيهيــة  اللجنــة  فــي  المشــاركة  
برنامــج  البرنامــج:  هــذا  فــي  رئيســيين  شــركاء  العربيــة 
المتحــدة  األمــم  وبرنامــج   )WFP(العالمــي األغذيــة 
اإلنمائــي)UNDP(  ومكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
)AWC( المجلــس العربــي للميــاه ،)UNISDR( الكــوارث 

2.وفــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة ومبــادرة منظومــة مخاطــر 
المنــاخ، وقــع المجلــس العربــي للميــاه مذكــرة تفاهم مــع برنامج 
األغذيــة العالمــي بهــدف توفيــر أطــر للتعــاون بيــن األطــراف 
المعنيــه مــن أجــل تقديــم الخدمــات اإلستشــارية لصانعــي 
الرئيســية  اإلتجاهــات  بشــأن  القــرار  ومتخــذي  السياســات 
والقضايــا الحرجــة فــي المنطقــة العربيــة. ويشــمل ذلــك الجهــود 
الراميــة إلــى إبــراز اإلتجاهــات المتعلقــة بنــدرة الميــاه وتدهــور 
األراضــي وآثــار تغيــر المنــاخ واآلثــار المترتبــة على الهشاشــة 
االجتماعيــة علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد إلــى 
جانــب تعزيــز الممارســات الجيــدة وتبــادل الخبــرات والــدروس 

ــاء القــدرات. المســتفادة لدعــم السياســات والخطــط وبن

ومــن بيــن المدخــالت الهامــة لبرنامــج التعــاون بيــن منظمــة 
األغذيــة والزراعــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي هــو إصــدار 
تقريــر شــامل عــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه تحــت عنوان 
ــي  ــف ف ــى التكي ــدرة عل ــاء الق ــو بن ــة نح ــات الجغرافي »المعلوم
ــى العناصــر األساســية  ــر عل ــز التقري ــة«. ويرك ــة العربي المنطق
ويقيمهــا ويحــدد ويربــط نقــاط الصلــة بيــن قضيــة تغيــر المنــاخ 

ــا أخــرى.  و قضاي
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 )SDG 2,6,7( 3- منظومة الماء والغذاء والطاقة

الميــاه  بيــن  الترابــط  مشــاريع  تنفيــذ  تعزيــز  إطــار  فــى 
والغــذاء والطاقــة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن اإلنتاجيــة مــع 
المجلــس  يقــود  والطاقــة،  الميــاه  اســتخدام  كفــاءة  تحســين 
ــر  ــن مخاط ــط بي ــادرة التراب ــيس مب ــة تأس ــاه عملي ــي للمي العرب
المســتدامة، التنميــة  بأهــداف  وعالقتهــا  المنــاخ   تغييــر 
)SDG-Climate Nexus Facility( وهــو برنامــج متعــدد 
ــة  ــات اإلقليمي ــن المنظم ــركاء م ــع ش ــى جم ــدف إل ــل يه المراح
الخــاص  والقطــاع  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  والحكومــات 
والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة للقيــام بسلســلة مــن 
اإلجــراءات  لدعــم   - التكاملــى  النهــج  بإســتخدام   - األنشــطة 
المحليــة مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي إطــار الهــدف 13 مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة واتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ 
مــن اجــل الحصــول علــى منافــع مشــتركة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

ــم  ــى تدعي ــادرة عل ــل المب ــوف تعم ــة. وس ــتدامة ذات الصل المس
الــدول لدمــج تدابيــر التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة في السياســات 
ــع  ــتدامة، م ــة المس ــداف التنمي ــة بأه ــع المرتبط ــط األوس والخط
دعــم القــدرات الوطنيــة فــي الحصــول علــى تمويــل المشــروعات 
ــف دول  ــى تكي ــدرة عل ــز الق ــل تعزي ــن أج ــاخ م ــه بالمن الخاص
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــع مخاطــر المنــاخ والكــوارث 
الطبيعيــة. وقــد تــم إعــداد مقتــرح مشــروع إقليمــى لتمويــل وتنفيــذ 
أنشــطة وبرامــج  علــى المســتوى الوطنــى واإلقليمــى والتــى مــن 
المتوقــع أن تبــدأ مرحلتهــا األولــى فــى )2017-2020( فــى 
ــع  ــتدامة م ــة المس ــداف التنمي ــاخ وأه ــة المن ــادرة منظوم إطارمب
الســعى لتوفيــر التمويــل الــالزم والمســتدام مــن الجهــات المانحــة. 
وســيتم عــرض مقتــرح المشــروع اإلقليمــى علــى الشــركاء 
والمؤسســات المانحــة علــى هامــش المنتــدى العربــى الرابــع 

ــاه. للمي
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4- اإلدارة الرشــيدة للميــاه )حوكمــة الميــاه( - 
)SDG 6.a(

التاليــة: المســاعي  فــي  للميــاه  العربــي  المجلــس   ســاهم 

1. بناء الشراكات اإلستراتيجية
ــن  ــد م ــع العدي ــات م ــز العالق ــي تعزي ــس دوره ف  واصــل المجل
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى مــدار عــام 2016 بالتعــاون 
والتنســيق الكامــل لألنشــطة المشــتركة وربطهــا بأهــداف التنميــة 

المســتدامة:

)أ ( التعاون مع جامعة الدول العربية 

المائــي 	  األمــن  اســتراتيجية  صياغــة 
والخطــط   ،)2030-2010( العربــي 
ــن  ــى م ــنوات األول ــس س ــة للخم التنفيذي
طويــل  برنامــج  وهــي  اإلســتراتيجية 
علــى  للتغلــب  عمليــة  وآليــة  األجــل 

التحديــات المســتقبلية المعروفــة فــي مجــال تنميــة وإدارة 
العربيــة.  المنطقــة  فــي  المائيــة  المــوارد 

مبــادرة منظومــة مخاطــر المنــاخ التــي تهــدف إلــى تطويــر 	 
قــدرات جامعــة الــدول العربيــة والــدول األعضــاء مــن أجــل 
تفعيــل القــرارات والسياســات التــي مــن شــأنها تحســين إدارة 

المخاطــر المتناميــة و دعــم تكيــف الشــعوب والــدول. 

النهــوض بالقــدرة المؤسســية واألداء المؤسســي للمجلــس 	 
ــذ  ــات التنفي ــر آلي ــاه مــن خــالل تطوي ــوزارى العربــى للمي ال
لتطويراألنظمــة  الالزمــة  التعديــالت  وإدخــال  المناســبة 
واللوائــح الداخليــة للمجلــس، ومراجعــة الشــروط المرجعيــة 

ــا. ــدول أعماله ــة بج ــات الخاص وااللتزام

 )ب (  وضع مبادئ إسترشــادية بشــأن الموارد المائية المشــتركة
في المنطقة العربية

فــي  للخبــراء  لجنــة  اجتمــاع  عقــد  يتــم  أن  المخطــط  مــن   
بالتزامــن   ،2017 نوفمبــر   30-29 الفتــرة  خــالل  القاهــرة 
لمناقشــة  وذلــك  للميــاه،  الرابــع  العربــي  المنتــدى  مــع 
للتعــاون  واإلختصاصــات  اإلسترشــادية  المبــادئ  وصياغــة 
ــتركة. ــاه المش ــق بالمي ــا يتعل ــة فيم ــدول العربي ــن ال ــادل بي  المتب

)جـ( التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية
يتــم التعــاون والتنســيق الكامــل مــع العديــد مــن المنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة مثــل البنــــك   الدولــي،  ناســا، مرفــق البيئــة 
ــة     ــة األغذي ــة، منظم ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــي، الوكال العالم
المتحــدة  األمــم  برنامــج  اليونســكو،  ســيدارى،   ، والزراعــة 
اإلنمائــي، أكســاد، وكالة المعونة األلمانية، اللجنـــــة اإلقتصاديــــة 
واإلجتماعيــة لغربــي آســيا، إيــكاردا، إيفــاد، بنـــــك التنميــة 
اإلفريقــي،  وغيرهــم ممــا ينعكــس فــي العديــد مــن المشــروعات 
التعــاون. ومــن أمثلــة مشــروعات الشــراكة  وبروتوكـــوالت 
ــي: ــاه مــا يل ــي  للمي ــوم بتنفيذهــا المجلــس العرب ــي يق ــة الت  الحالي

الدولــي - نظــام 	  مبــادرة الشــراكة بيــن الصيــن والبنــك 
رصــد وإدارة البخرنتــح علــى مســتوى الــري الحقلــي علــى 
ــة: 2016- ــة الثاني ــي )المرحل ــي واإلقليم ــن الوطن الصعيدي

.)2019

المشــروع اإلقليمــي للمجلــس العربــي للميــاه وهيئــة المســح 	 
افريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  الجيولوجــي 
»إســتخدام التقنيــات الحديثــة لتخزين وإعادة شــحن الخزانات 
الجوفيــة« بهــدف تحســين األمــن المائــي فــي منطقــة الشــرق 
ــد  ــن بع ــعار ع ــتخدام اإلستش ــا بإس ــمال افريقي ــط وش األوس

ــي. ــل الهيدرولوج والتحلي

التعــاون مــع هيئــة اإلستشــعار عــن بُعد فــى تنفيذ مشــروعات 	 
إســتخدام تكنولوجيــا صــور األقمــار الصناعيــة واإلستشــعار 
عــن بُعــد لحســن إدارة المــوارد المائيــة فــى قطــاع الزراعــة 

ورفــع إنتاجيتهــا.

ــة 	  ــة والزراع ــة لألغذي ــة الدولي ــن المنظم ــترك بي ــاط مش نش
ــن  ــة م ــة الثاني ــتمرار المرحل ــاه إلس ــي للمي ــس العرب والمجل
ــى  ــة ف ــبه المالح ــاه ش ــتخدام المي ــة إلس ــادئ التوجيهي »المب
ــا«   ــمال افريقي ــى وش ــرق األدن ــي الش ــي ف ــاج الزراع اإلنت
ــن. ــل للمزارعي ــي ودلي ــس رقم ــداد أطل ــرح إع ــن المقت وم

عقــد جلســة حــوار للــوزراء وصنــاع القــرار حول السياســات 	 
ــي  ــام 2030 ف ــى ع ــة حت ــرؤى المائي ــتراتيجيات وال واإلس
ســياق اإلســتراتيجية العربيــة لألمــن المائــي ومتطلبــات 
المجتمــع الدولــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وربــط 

ــا. ــع الموضوعــات به جمي
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المنتديات / اإلجتماعات / األحداث

 األعمــال التحضيريــة للمنتــدىالمنتدى العربي الرابع للمياه
 العالمــي الثــامن للميــــــــــاه

قــام المجلــس العربي للميــاه وعلى مدى 
ــة  ــة التحضيري ــام بالعملي ــن ع ــر م أكث
ــدى العربــي  ــدورة الرابعــة مــن المنت لل
القاهــرة  فــي  ســيعقد  الــذي  للميــاه 
بمصــر خــالل الفتــرة مــن 26 إلــى 28 
نوفمبــر 2017 تحت شــعار »الشــراكة 
فــي الميــاه .. مشــاركة فــي المصيــر« 
ــه  ــراك أعضائ ــى إش ــع الحــرص عل م
ــة. ــطة ذات الصل ــى األنش ــركائه ف  وش

ــاركة  ــل 2017 بمش ــي أبري ــاوري ف ــاع تش ــد إجتم ــم عق ــد ت وق
ــة  ــن لمناقش ــركاء  والمنتفعي ــة والش ــات الدولي ــن المنظم ــدد م ع
وصياغــة برنامــج المنتــدى وإتخــاذ القــرار بشــأن الترتيبــات 
 التنظيميــة واإلتفــاق علــى الموضوعــات المقترحــة فــي المنتــدى.

تنفيذيــة ســاعدتا علــى  تأســيس لجنــة تنظيميــة وأخــرى  تــم 
العمــل  خطــط  وضــع  فــي  للمنتــدى  اإلعــداد  فتــرة  مــدى 
واإلشــراف علــى عمليــة اإلعــداد وتنســيق المهــام التنظيميــة 
ــرض  ــكيلية لع ــون التش ــرض للفن ــم مع ــم تنظي ــا ت ــة. كم المختلف
األعمــال الفنيــة ألربعــة مســابقات للميــاه فــى مجــال الرســم 
القصيــرة  واألفــالم  الفوتوغرافــى  والتصويــر  والكاريكاتيــر 
ــدى. ــي للمنت ــوع الرئيس ــت الموض ــال تح ــباب واألطف ــن الش  بي

ويناقش المنتدى خمس محاور رئيسية :
1- الميــاه والتنميــة المســتدامة 

2- الترابــــط بيــــن الميــــاه والغــــذاء والطاقــــة وعالقتهــــا 
المناخيــــة  بالتغيــــرات 

3- نوعية المياه والنظم اإليكولوجية 
4- الحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة

5- العلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار فــى مجــال الميــاه.

العربــي  المجلــس  يحــرص 
المشــاركة  علــى  دائمــا  للميــاه 
الموضوعيــة  المســارات  فــي 
للمنتــدى  العربيــة  واإلقليميــة 
للميــاه بصفتــه منســقاً  العالمــي 
ــاً مــن أجــل المشــاركة فــي  إقليمي
الحــوار العالمــي حــول الميــاه.  
وتتمثل مســاهمة المجلــس العربي 
ــي: ــا يل ــارس 2018 فيم ــي م ــاه ف ــي للمي ــدى العالم ــاه المنت  للمي

أوال: المساهمة في المسار اإلقليمي للمنتدى
المحــور2  بتنســيق  للميــاه  العربــي  المجلــس  يقــوم  ســوف 
عن»األفــراد«، موضــوع أ: »ميــاه آمنــة كافيــة للجميــع«.. 
ــة والشــركاء مــن  ــدول العربي بالتنســيق والتعــاون مــع جامعــة ال

والدوليــة. اإلقليميــة  المنظمــات 
ثانيا: المساهمة في المسار الموضوعي للمنتدى

ــة  ــة التنظيمي ــاه بالتواصــل مــع اللجن ــي للمي ــوم المجلــس العرب يق
بالبرازيــل للمســاهمة فــي الجلســات الموضوعيــة التاليــة بترتيــب 

األولويــة:

المحــور 8 بشــأن بنــاء القــدرات )الموضــوع ب: العلــوم . 1
ــوان  ــات(.  العن ــع السياس ــاذ القرار/صن ــا واتخ والتكنولوجي
العلــم  »تأثيــر  الرئيســي  المتحــدث  لعــرض  المقتــرح 
والتكنولوجيــا علــى صنــع القــرار بشــأن السياســيات«. كمــا 
ســيتم عــرض دراســات حالــة مــن المغــرب واألردن ولبنــان 
لبرنامــج »التنســيق اإلقليمــي لتحســين إدارة المــوارد المائيــة 

ــدرات«. ــاء الق وبن
المحــور )2( بشــأن األفــراد، )الموضــوع أ: ميــاه آمنــة كافيــة . 2

للجميــع( العنــوان المؤقــت لعــرض المتحــدث الرئيســي: 
»إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــي المنطقــة 
ــاه  ــن المي ــة ع ــات حال ــم دراس ــيتم تقدي ــا س ــة«.  كم العربي

ــي مصــر. ــة ف ــر التقليدي غي
المحــور)1( بشــأن المنــاخ )الموضــوع أ: إدارة المخاطــر . 3

فــي ظــل عــدم اليقيــن مــن أجــل التكيــف والتأهــب للكــوارث( 
العنــوان المقتــرح لعــرض المتحــدث الرئيســي : »آثــار تغيــر 
المنــاخ علــى الهشاشــة اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة«.
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فــي  بنشــاط  للميــاه  العربــي  المجلــس  شــارك 
التاليــة: الفعاليــات 

1. األســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة الــذي نظمتــة إدارة 
ــي  ــد ف ــذي عق ــة  وال ــدول العربي ــة المســتدامة بجامعــة ال التنمي
ــك  ــع البن ــو 2017 بالشــراكة م ــى 17 ماي القاهــرة مــن 14 إل
الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ووزارة اإلســتثمار 
والتعــاون الدولــي فــي مصــر )الدولــة المضيفــة( تحــت شــعار 
»نحــو شــراكة فعالــة«.  وشــملت مســاهمات المجلــس فــي 

ــن: ــن التاليتي ــتين الفنيتي ــم الجلس األســبوع تنظي

)أ(  دور التقنيــات الحديثــة للتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة 
ــي  ــة ف ــة واإلقليمي ــرات الوطني ــراز الخب ــدف إب ــة: به العربي

إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي المنطقــة العربيــة. 

ــاء القــدرة  ــة - بن ــة فــي المنطقــة العربي )ب( الهشاشــة اإلجتماعي
علــى التكيــف والنهــوض بالحمايــة اإلجتماعيــة بهــدف إظهــار 
أهميــة إســتيعاب مفهــوم الهشاشــة اإلجتماعيــة مــن خــالل 
مجموعــة مــن األبعــاد القطاعيــة، فضــالً عــن المنظــور 
علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع  والوطنــي،  اإلقليمــي 
التحديــات الراهنــة فــي التقييــم العملــي للهشاشــة اإلجتماعيــة 
. كمــا تمــت مناقشــة الدوافــع والمؤشــرات الرئيســية واآلليــات 
أهــداف  لتحقيــق  الالزمــة  السياســات  المتاحــة وإتجاهــات 

ــتدامة. ــة المس التنمي

2. المؤتمــر الحــادي عشــر لتحليــة الميــاه فــي الــدول العربيــة 
)ARWADEX(

شــارك المجلــس فــي مؤتمــر  ARWADEX الــذي نظمتــه 
الشــركة القابضــة للميــاه والصــرف الصحــي بالقاهــرة، 19-18 
ــن  ــار المتخصصي ــن كب ــف م ــي حضــور لفي ــل 2017 و ف أبري
اإلقليمييــن لمناقشــة األبحــاث فــي مجــال التحليــة والتقنيــات 
واالقتصــاد المســتدام. حيــث شــارك المجلــس بتنظيــم جلســة فنيــة 
ــو اإلدارة  ــتراتيجي نح ــار اس ــاه كخي ــة المي ــوان »تحلي تحــت عن
المتكاملــة  للمــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة« بالتعــاون مــع 

ــة.  ــر الحكومي ــات غي ــي المنظم القطــاع الخــاص وممثل

3 . المؤتمــر الدولــي للبحــث والتطويــر التكنولوجــي مــن أجــل 
)REDWARM( ــة ــوارد المائي اإلدارة المســتدامة للم

ــاه  ــا المي ــول »تكنولوجي ــة خاصــة ح ــم جلس ــس بتنظي ــام المجل ق
مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة« وذلــك علــى 
هامــش المؤتمــر الدولــي للبحــث والتطويــر التكنولوجــي مــن 
أجــل اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة التابــع للمركــز القومــي 
لبحــوث الميــاه والــذي عقــد فــي القاهــرة خــالل الفتــرة مــن 4 إلــى 

ــمبر 2016.  16 ديس
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إصدارات المجلس العربى للمياه

بهــدف تبــادل المعــارف ونشــر المعلومــات بيــن األطــراف المعنيــة، يقــوم المجلــس العربــى للميــاه بإعــداد وإصــدار عــدد من المنشــورات 
والتقاريــر الفنيــة والنشــرات اإلخباريــة.  ومــن أمثلــة اإلصــدارات لعامــى 2017/2016   مــا يلــي:

المجلة العلمية للمجلس العربى للمياه »الماء«

مجلة علمية نصف سنوية محكمة باللغتين اإلنجليزية والعربية 
صدر منها فى )2016-2017( ثالثة أعداد:  )المجلد 7 العدد 1، 2( )المجلد 8 العدد 1(

ــة المطبوعــة متاحــة  ــن المجل ــة م ــاه - والنســخ الكامل ــى للمي ــس العرب ــع المجل ــن موق ــل الفهــرس م ــن تحمي )ويمك
ــاه( ــى للمي ــس العرب ــر المجل ــي مق لألعضــاء ف

ــس  ــن المجل ــاون بي ــول تع ــع بروتك ــم توقي ــد ت ــوم 2017/1/31 ق ــاب ي ــى للكت ــرة الدول ــرض القاه ــبة مع ــه بمناس ــر أن ــر بالذك وجدي
العربــى للميــاه والناشــر العالمــى EBSCO لتوســيع قاعــدة النشــر لمجلــة المجلــس علــى المســتوى الدولــى بمــا يعظــم االســتفادة بالنظــم 

المعلوماتيــة والمعــارف والبحــوث فــى المنطقــة العربيــة.
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IN THE ARAB REGION

EXECUTIVE SUMMARY

التقارير الدورية واإلنجازات

ــى 2016- ــاه لعام ــى للمي ــس العرب ــر عــن إنجــازات المجل تقري
.2017

تقارير المشروعات

والبنــك  الصيــن  بيــن  الشــراكة  مبــادرة 
إطــالق  بعثــة  عــن  تقريــر  الدولــى: 
بعنــوان الثانيــة  مرحلتــه  فــى   المشــروع 

»Regional Coordination on 
Improved Agriculture Water

Management by Applying ET
Monitoring and Management

 System« 
)المجلس العربى للمياه ومجموعة البنك الدولى، 2017(

التقريــر النهائــي عــن ورشــة العمــل التمهيدية 
حــول: »اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتخزيــن 
ــة  وإعــادة شــحن الخــزان الجوفــى فــى منطق
ــر  ــا.« البح ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
الميــت، األردن )هيئــة المســح الجيولوجــى 

بالواليــات المتحــدة، 2017(.

التقريــر الختامــي المرحلي لمشــروع التنســيق 
المائيــة  المــوارد  إدارة  لتحســين  اإلقليمــي 

ــي، 2016(. ــك الدول ــدرات )البن ــاء الق وبن

التقارير الفنية

عــدد )6( أوراق سياســات حــول 
المــوارد  »اســتخدام  موضــوع 
علــى  التقليديــة  غيــر  المائيــة 

العربــي«. المســتوى 

تقريــر عــن »خريطــة الطريــق نحــو تحقيــق 
التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة« 
ــذاء  ــج الغ ــاه / برنام ــى للمي ــس العرب )المجل

ــى(. العالم

ــرات  ــار التغي ــول إدراج آث ــي ح ــل تدريب دلي
الوطنيــة  االســتراتيجيات  فــى  المناخيــة 
ــس  ــاه )المجل ــى قطــاع المي ــل ف وخطــط العم
العربــى للميــاه / اليونســكو / الوكالــة األلمانيــة 

للتعــاون(.

مفهــوم  »توضيــح  عــن  إقليميــة  دراســة  
الهشاشــة االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة« 
ــاه / وبرنامــج الغــذاء  ــى للمي ــس العرب )المجل

العالمــى(.

ــن المخاطــر  ــط بي ــادرة التراب ــذة عــن »مب نب
ــدرة  ــي ون ــن الغذائ ــا باألم ــة وعالقته المناخي
ــدرة  ــاء الق ــي لبن ــف االجتماع ــاه والضع المي
العربيــة«   المنطقــة  فــي  الصمــود  علــى 
 / للميــاه  العربــى  )المجلــس   LAS/CRN

جامعــة الــدول العربيــة(.

مقتــرح عــن مبــادرة الترابــط بيــن التغيــرات 
المناخيــة والتنميــة المســتدامة، فــي إطــار 
 CRN العربيــة   الــدول  جامعــة  مبــادرة 
ــج  ــاه / برنام ــى للمي ــس العرب LAS/ )المجل
الغــذاء  برنامــج   / للتنميــة  المتحــدة  األمــم 

العالمــى(.

النشرات اإلخبارية للمجلس العربى للمياه

النشرات اإلخبارية اإللكترونية )ربع سنوية( )2017-2016( 
للمجلــس اإللكترونــى  الموقــع  مــن  تحميلهــا   ويمكــن 

)www.arabwatercouncil.org(

المكتبة الفنية
- تحديث دورى لفهرس المكتبة الفنية للمجلس العربى للمياه
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التطوير المؤسسى

2- تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات1- األكاديمية العربية للمياه

فــي ضــوء توصيــات اللجنــة التنفيذيــة 
ومجلــس  للميــاه  العربــي  للمجلــس 
ــرض  ــى الع ــة عل ــن بالموافق المحافظي
فــي  ســيناء  جامعــة  مــن  المقــدم 
جمهوريــة مصــر العربيــة إلســتضافة 

مقــر أكاديميــة الميــاه العربيــة، تــم القيــام بمــا يلــي:

تــم التوقيــع علــى مذكــرة تعــاون مشــترك بيــن المجلــس 	 
العربــي للميــاه وجامعــة ســيناء فــي أوائــل عــام 2017.  
ويتضمــن اإلقتــراح إلتــزام جامعــة ســيناء بتقديــم كل الدعــم 
اللوجســتي واإلداري والفنــي والمالــي الــالزم إلســتضافة 
ــات  ــع اإلختصاص ــزام بجمي ــع اإللت ــة، م ــغيل األكاديمي وتش
التشــغيل  ونظــام  واألطــر  واألهــداف  بالمهــام  المتعلقــة 
وبرامــج التدريــب وفقــاً للترتيبــات التــي وافــق عليهــا مجلــس 

ــاه. ــي للمي ــس العرب ــي المجل محافظ

ــة  	  ــة التنفيذي ــة اللجن ــة متضمن ــة لألكاديمي ــان تابع تشــكيل لج
ــا ــة وغيرهم ــة العلمي واللجن

البدء في إجراءات تأسيس مقر األكاديمية. 	 

ــام اللجنــة اإلستشــارية العلميــة التابعــة لألكاديميــة بتقديــم 	  قي
الــدورات  متضمنــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  مجموعــة 
العلميــة  والنــدوات  العمــل  وورش  المختلفــة  التدريبيــة 
ــدأ  ــرر أن تب ــن المق ــة.  وم ــارات الميداني ــات والزي والدراس
أولــى الــدورات التدريبيــة أوائــل عــام 2018. )برامــج 
التدريــب المقترحــة خــالل الســنوات الثــالث القادمــة، أنظــر 

الملحــق رقــم 1( 

فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه برنامــج عمــل المجلــس أكثــر تنظيماً 
ــد  ــع تحدي ــة، وم ــالث الماضي ــنوات الث ــدى الس ــى م ــاً عل تدريجي
األولويــات، زادت الخبــرة والكفــاءة المهنيــة للعامليــن بالمجلــس. 
ــه  ــز قدرت ــس لتعزي ــى المجل ــدد إل ــن ج ــة عاملي ــد انضــم ثالث وق
الفنيــة. وفــي ذات الســياق، يركــز المجلــس علــى تدريــب وبنــاء 
ــروعات  ــطة المش ــع أنش ــل م ــى التعام ــه عل ــن ب ــدرات العاملي ق

ــة اإلســتجابة لهــا. اآلخــذة فــي االتســاع والبرامــج الجاري
وشملت برامج تدريب العاملين اآلتي:

التدريب الفني وبناء القدرات لألمانة الفنية للمجلس
1. التدريــب علــى تغيــر المنــاخ والطاقــة المتجــددة للفنييــن 
ــات المتحــدة  ــي الوالي ــس ف ــة للمجل ــة العام ــن باألمان ــن العاملي م
ــى  ــة عل ــرة عام ــية: نظ ــع الرئيس ــملت المواضي ــة. وش األمريكي
مبــادرات  المتحــدة:   الواليــات  فــي  المنــاخ  تغيــر  سياســات 
سياســات تغيــر المنــاخ، بحــوث الطاقــة، اإلبتــكارات فــي مصــادر 
الطاقــة المتجــددة، فــرص التكيــف وتقييــم آثــار األضــرار البيئيــة 

ــا. ــد منه ــبل الح ــاف س ــاخ و إستكش ــر المن ــن تغي ــة ع الناجم

2. دورة تدريبيــة علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة واإلستشــعار 
ــد  ــدورة خصيصــاً لتزوي ــت ال ــد صمم ــد Arc GIS وق ــن بُع ع
العامليــن بمقدمــة عــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة بشــكل عــام، 
ومبــادئ اإلستشــعار عــن بُعــد، وتحليــل صــور األقمــار الصناعية 
ــات األساســية مــن  ــر مهــارات البرمجي ــة تطوي فضــالً عــن كيفي
لتصــور   Arc GIS Desktop أدوات  مــع  العمــل  خــالل 
ــات. كمــا  ــل البيان ــط، وتحلي ــة، وإعــداد الخرائ ــات الجغرافي البيان
تطــرق التدريــب لتنــاول إدارة البيانــات الجغرافيــة التــي ســتدعم 
ــة  ــة للمنطق ــات المكاني ــر المعلوم ــم ونش ــي تنظي ــس ف دور المجل

ــة. العربي
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4- الشبكات المتخصصة3- عضوية المجلس

ــة العامــة للمجلــس خــالل عامــي  )2017-2016(  تلقــت األمان
 عــدد مــن طلبــات العضويــة للمجلــس ليصبــح العــدد الكلــى
ــي حــدود 800 عضــواً  ــي  ف ــس العرب  للســادة   أعضــاء المجل
ــن  ــد م ــي مزي ــة بحاجــة إل ــت العضوي ــغ  9%. والزال ــاده تبل بزي
ــا  ــة خــارج مصــر نظــراً لم ــدول العربي ــي ال التنشــيط خاصــة ف
يمثلــه تنشــيط العضويــة مــن أهميــة لتفعيــل دور المجلــس العربي.
ــد قامــت  ــت ق ــس كان ــه العامــة  للمجل ــر بالذكــر أن األمان والجدي
بمجهــودات كبيــرة خــالل الفتــرة الســابقة لتوســيع نطــاق العضوية 
وضــم أعضــاء جــدد وخاصــة مــن شــباب الجامعــات والشــباب 

المهتميــن بقضايــا الميــاه والتنميــة المســتدامة.

أ( تفعيل شبكة الشباب بالمجلس العربي للمياه
تماشــياً مــع أهــداف المجلــس الرئيســية لزيــادة الوعــي بالميــاه 
والبيئــة وبنــاء القــدرات وتعزيــز المشــاركة فــي األنشــطة 
المتصلــة بالميــاه، قامــت شــبكة شــباب المجلــس العربــي 
ــالل  ــة خ ــطة التالي ــات واألنش ــاً بالفعالي ــأة حديث ــاه المنش للمي

:2017/2016 عامــى 

1. عقــد إجتمــاع إطــالق شــبكة الشــباب لمناقشــة رؤيــة الشــبكة 
وأنشــطتها واإلتفــاق علــى خارطــة الطريــق .

2. تنظيم ورشــة عمل الشــباب األولى )المياه: معرفة وممارســة( 
التــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي حــول قضايــا الميــاه الرئيســية 

وإشــراك مجتمعــات الشــباب فــي األنشــطة المتعلقــة بالميــاه.

3. المشــاركة فــي المنتــدى العالمــي لصندوق العلــوم والتكنولوجيا 
المشــترك بيــن الواليــات المتحــدة ومصــر الــذي نظمته الســفارة 
األمريكيــة وكان محــوره الرئيســي هــو بنــاء مختبــر فعــال 

لتســويق التدخــالت مــن أجــل المنافســة العالميــة.

4. عقــد ورشــة عمــل تفاعليــة للتوعيــة الطالبيــة )ينايــر 2017 
فــي مقــر المجلــس العربــي للميــاه ( بهــدف رفــع وعــي الشــباب 
بالميــاه، حيــث اســتضافت شــبكة شــباب المجلــس العربــي 

-12-



لمــدارس  الثانويــة  المرحلــة  للميــاه مجموعــة مــن طــالب 
روتــس )ROOTS( الدوليــة لشــرح ومناقشــة أهــداف التنميــة 
ــة  ــه المنطق ــي تواج ــية الت ــاه الرئيس ــات المي ــتدامة وتحدي المس
العربيــة ومــن منظــور وطنــي عــن الوضــع المائــي فــي مصــر.

ــادة التــي تنظمهــا المنظمــة العربيــة  5. المشــاركة فــي نــدوة القي
للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة والتــي ركــزت 
علــى القيــادة وســبل النجــاح وتبــادل الــرؤى حــول كيفيــة النجاح 

فــي مجــال العمــل والتغلــب علــى العقبــات المهنيــة. 

ــات  ــن للمشــاركة وحضــور فعالي 6. دعــوة الشــباب المتخصصي
ــاه. ــدوات والمؤتمــرات التــى ينظمهــا المجلــس العربــي للمي الن

ب( تفعيل شبكة الموارد المائية غير التقليدية
إدراكاً ألهميــة إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة لتأميــن 
الميــاه فــي المنطقــة العربيــة، فقــد عمــل المجلــس العربــي للمياه  
جاهداًعلــى إنشــاء شــبكة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة التــي 
تضــم خمســة مكونــات للبحــث العلمــي : الميــاه الجوفيــة شــبه 
المالحــة،  ميــاه الصــرف الزراعــي، ميــاه الصــرف الصحــي 
المعالجــة، الميــاه المحــالة، وحصــاد ميــاه األمطــار.  وتهــدف 
هــذه الشــبكة إلــى تطويــــر وتعزيــز التكنولوجيــا التــي تتماشــى 
مــع الظــروف اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والبيئيــة المحليــة فــي 

المنطقــة العربيــة.

وخــالل الفتــرة 2016-2017، شــرعت شــبكة المــوارد المائيــة 
غيــر التقليديــة فــي تنفيــذ األنشــطة التاليــة:

ــات عــن الخبــراء والمنشــورات 	  ــع البيان وضــع إطــار لتجمي
ــاه. والمؤسســات والمشــروعات فــي مجــال المي

بــدء العمــل مــع مكــون إعــادة إســتخدام الميــاه العادمــة 	 
المعالجــة، حيــث تــم تجميــع البيانــات المرجعيــة للمنشــورات 
ــر واألوراق  بمــا فــي ذلــك الكتــب واألطروحــات والتقاري

ــى اآلن. ــام 1980 حت ــذ  ع ــة من الفني

كمــا تــم وضــع قائمــة بالخبــراء والمنظمــات المائيــة المتاحــة 	 
بشــكل أولــي.

تــم تنفيــذ األعمــال المدنيــة ) الهيــكل الخرســانى واألســقف( . 1
بنســبه %95

تقــدم المجلــس بطلــب زيــادة االرتفــاع دوريــن أو ثالثــة إلــى . 2
ــة ووزارة االســكان والمرافــق والمجتمعــات  الجهــات المعني
ــاً  ــة وجــارى حالي ــة المبدئي ــت الموافق ــث تم ــة ، حي العمراني
تقديــر قيمــة الرســوم المســتحقة لذلــك بموافقــة الجهــات 

ــوزارة .  ــة بال المعني

ــبكته  ــر ش ــة تطوي ــي محاول ف
ــق  ــة، أطل ــة والخارجي الداخلي
للميــاه  العربــي  المجلــس 
تجديــده  تــم  الــذي  موقعــه 
تعديــل  تــم  وقــد  حديثــاً. 
ــم  الواجهــة والهيــكل والتصمي
فــي  ســهولة  أكثــر  لجعلــه 
اإلســتخدام، وإلعطــاء صورة 
المجلــس  ألنشــطة  أوضــح 
الحاليــة  التحديــات  وإبــراز 
ــاه  ــة بالمي والمســتقبلية المتصل

اإلقليمــي. الصعيــد  علــى 

5- المقر الجديد للمجلس العربي للمياه

6- الموقع االكتروني
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اإلعــداد لعقــد الجمعيــة العموميــة الخامســة للمجلــس العربــي . 1
للميــاه.

متابعة تنفيذ المشروعات اإلقليمية:. 2

ــأن 	  ــي بش ــيق اإلقليم ــي: التنس ــة العالم ــق البيئ ــروع مرف مش
تحســين إدارة الميــاه فــى قطــاع الزراعــة مــن خــالل تطبيــق 
ــد. ــا اإلستشــعار عــن بُع نظــام الرصــد واإلدارة وتكنولوجي

وشــمال 	  األوســط  الشــرق  لمنطقــة  اإلقليمــي  المشــروع 
ــادة  ــن وإع ــة لتخزي ــة الحديث ــا حــول »إســتخدام التقني أفريقي
ــة  ــاه الجوفي ــة المي ــرض حماي ــة بغ ــات الجوفي شــحن الخزان

مــن اإلســتنزاف«.

ــدان . 3 ــى البل ــى ف ــن الوضــع المائ ــث ع ــر الثال إصــدار التقري
ــيدارى ــة س ــع منظم ــاون م ــة بالتع العربي

إصــدار المجلــة العلميــة للمجلــس )المــاء( وهــى مجلــة نصف . 4
ســموية محكمــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة  ومتاحــة 

EBSCO ــات للناشــر العالمــى ــى قواعــد البيان عل

متابعــة تطــور أنشــطة مركــز الملــك محمــد الســادس الدولــي . 5
للدراســات والبحــوث المائيــة فــي المنطقــة العربيــة.

للميــاه وتنفيــذ برامــج . 6 العربيــة  التعــاون مــع األكاديميــة 
التدريبيــة. الــدورات 

إستكمال تفعيل الشبكات المتخصصة.. 7

ــذ . 8 ــة واللوجســتية وتنفي متابعــة إســتكمال اإلجــراءات القانوني
ــاء القــدرات برامــج التدريــب وبن

متابعــة اإلنتهــاء مــن األعمــال اإلعتياديــة والتشــطيبات بمقــر . 9
المجلــس العربــى للميــاه.

ــي  ــاه ف ــار المي ــس العمــل مــن أجــل إعتب وســوف يواصــل المجل
ــة  ــذ ملمــوس لكاف ــة المســتدامة، ونحــو تنفي ــداف التنمي ــع أه جمي
ــة. ــدار الســنوات المقبل ــى م ــاه عل ــة بالمي ــك األهــداف المتصل تل
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المرفقات

الدورات التدريبية لألكاديمة العربية للمياه خالل الثالث سنوات القادمة
مرفق )1(

مرفق )2(
المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التى شارك فيها المجلس خالل 

فترة التقرير
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الدورات التدريبية لألكاديمة العربية للمياه خالل الثالث سنوات القادمة

مرفق )1(

ــة ومجلــس  ــة التنفيذي ــات الســادة أعضــاء اللجن فــى إطــار توصي
محافظــي المجلــس العربــى للميــاه فــى فبرايــر 2016 بالموافقــة 
علــى العــرض الــذى تقدمــت بــه جامعــة ســيناء بجمهوريــة 
ــم  ــاه ت ــة للمي ــة العربي ــر األكاديمي ــة إلســتضافة مق مصــر العربي
ــاه  ــى للمي ــس العرب ــن المجل ــادل بي ــاون المتب ــرة للتع ــع مذك توقي
ــى  ــص عل ــى تن ــام 2017،  والت ــل ع ــى أوائ ــيناء ف ــة س وجامع
قيــام جامعــة ســيناء بتوفيــر كافــة اإلمكانــات اللوجســتية واإلداريــة 
والدعــم الفنــى والمالــى الــالزم إلســتضافة األكاديميــة وتشــغيلها، 
وأهــداف  مهــام  مــن  المرجعيــة  األســس  بــكل  اإللتــزام  مــع 
ــات  ــاً للترتيب ــب وفق ــج تدري ــغيل وبرام ــام تش ــل ونظ ــر عم وأط
للميــاه. العربــى  المجلــس  محافظــى  مجلــس  يقرهــا   التــى 

الــدورات  وقــد تقدمــت األكاديميــة بمقتــرح يتضمــن بعــض 
التدريبيــة وورش العمــل والنــدوات العلميــة وأيضــاً الحــاالت 

الدراســية والزيــارات الحقليــة كالتالــى:

المحاور الرئيسية للبرامج التدريبية

الميــاه المشــتركة وحمايــة الحقــوق المائيــة العربيــة فــى 	 
الميــاه المشــتركة

تعزيز مفاهيم تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية	 

تعزيز القدرات وبناء المرونة لمواجهة التغيرات المائية	 

ــى 	  ــم االقتصــادى واالجتماعــى والبيئ ــل والتقيي ــر التموي توفي
للميــاه

ــوارد 	  ــى إدارة الم ــة ف ــا الحديث ــوم والتكنولوجي ــتخدام العل اس
ــة المائي

تعزيز مفهوم التنمية المستدامة )SDGs( وآليات تحقيقها	 

رفــع الوعــى ومشــاركة المجتمــع المدنــى فــى قضايــا الميــاه 	 
والبيئــة

تعزيــز التواصــل وتبــادل الــرأى لمواجهــة قضايــا الميــاه فــى 	 
المنطفــة العربيــة

المســتوى 	  علــى  االنتاجيــة  وزيــاده  الحديثــة  اإلداره 
مثــل الذكيــة  البرامــج  إدراج  مــع   الحقلــى، 
Artificial Intelligence )AI( and Decision-

Support Systems )DSS(

ــر 	  ــداد تقاري ــاه وإع ــاع المي ــة قط ــة لمتابع ــرات المائي المؤش
ــى. ــع المائ الوض

 	 GIS( نظــم  المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بُعــد
RS &( فــى إدارة المــوارد المائيــة.

إدارة الموارد البشرية كمنظومة إدارية متكاملة.	 

الترابط بين الطاقه والمياه والغذاء والبيئة.	 

إدراج تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى المــوارد المائيــة 	 
الوطنيــة. السياســات  ضمــن 

دور القطاع الخاص فى اإلداره المتكاملة للمياه الحضرية.	 

والمجتمــع 	  واإلعالمييــن  للبرلمانييــن  التثقيفيــة  الــدورات 
المدنــى حــول التشــريعات المائيــة وقضايــا الميــاه.

التقييم اإلقتصادى واإلجتماعى والبيئى كمنظومة متكاملة.	 
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34 12

34 12

 عروض تقديمية
وكلمات

 عروض تقديمية
وكلمات

 عروض تقديمية
وكلمات

 عروض تقديمية
وكلمات

 عروض تقديمية
وكلمات

تنظيم جلسة
علمية 

تنظيم جلسة
علمية 

تنظيم عام

تنظيم عام

تنظيم عام

 ورشة عمل إقليمية
Water Sum لمشروع 

 لتحليل وتبادل
البيانات

   القاهرة، ج.م.ع،
نوفمبر

 مؤتمر األطراف
(COP22) 

 عرض من قبل
 المجلس العربي

للمياه / اليونسكو
 المبادرة العربية حول
 للمياه غيرالتقليديه

المغرب , نوفمبر

 ورشة عمل إقليمية
 حول إدراك مفهوم
 الضعف االجتماعي

 في المنطقة العربية
 بالتعاون مع برنامج

 الغذاء العالمي،
القاهرة، ج.م.ع

 سبتمبر

  المؤتمر األفريقي
 اإلقليمي للري

  والصرف
 (جلسةموضوعيةعن
 استخدام المياه غير
 التقليديه في اإلنتاج

 الزراعي) أسوان،
 اجتماع رفيعج.م.ع - مايو

 المستوى حول
 أهداف التنمية

المستدامة
 األردن، نوفمبر

 مؤتمر المركز
 القومى لبحوث
 المياه عن تطور

البحوث والتكنولوجيا
 (جلسه خاصة من

 قبل المجلس العربي
للمياه

 عن التنمية
 المستدامة في

المنطقة العربية)
 القاهرة، ج.م.ع

 ديسمبر

أكتوبر - ديسمبريوليو - سبتمبرأبريل - يونيويناير- مارس

 الجمعية العمومية
 الرابعة للمجلس
 العربي للمياه،

 القاهرة، ج.م.ع،
فبراير

 اجتماع اللجنة الفنية
للمجلس الوزاري
 العربي، القاهرة،

ج.م.ع، يناير

 دور الشباب في
 التنمية الصحراوية:
 التحديات والفرص

 ("عرض من المجلس
 العربي للمياه

 بعنوان" نحو مياه
 عربية آمنة: التحديات

 والفرص")، شرم
الشيخ، ج.م.ع، أبريل

 إسبوع المياه
 العالمي في

 سنغافورة (الكلمة
 اإلفتتاحية لمعالى

 رئيس المجلس
 العربي للمياه

 استهداف الحلول من
 أجل استدامة المياه
 للتمشى مع الزيادة

السكانية)، يوليو

المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التى شارك فيها المجلس خالل فترة التقرير

عام 2016

مرفق )2(
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34 12

حضــور حضــور

حضــور

 عروض تقديمية
وكلمات

 عروض تقديمية
وكلمات

تنظيم جلسة
علمية 

تنظيم جلسة
علمية 

تنظيم عام

تنظيم عام

تنظيم عام

34 12 أكتوبر - ديسمبريوليو - سبتمبرأبريل - يونيويناير- مارس

 الدورة التاسعة
 للمجلس الوزاري
العربي للمياه،
  جامعة الدول

 العربية، القاهرة،
 ج.م.ع، يوليو

 اجتماع تحضيري
 لالستعدادات الخاصه

 بالمنتدي الرابع
للمياه

،القاهرة، ج.م.ع 
 أبريل

 اجتماع استشاري
 لمتابعة الدورة

 الثانية والعشرين
 لمؤتمر األطراف

COP22      
 بحضور رئيس

 المجلس العربي
 للمياه واألمين العام

بالقاهرة، ج.م.ع
فبراير

 سيدا / منظمة
 األغذية والزراعة

 إطالق ورشة عمل
 لتنفيذ

خطة عام 0302
لرفع كفاءة المياه

 واإلنتاجية
 واالستدامة في

 منطقة الشرق األدنى
وشمال أفريقيا،
  القاهرة، ج.م.ع،

يوليو

 المؤتمر الدولى
 الحادى عشر عن تحلية

 المياه في الدول
 العربية (جلسة
  خاصة: نظمها

 المجلس حول تحلية
 المياه كخيار

 استراتيجي نحو اإلدارة
 المتكاملة للموارد

 المائيه القاهره،
ج.م.ع، أبريل

 اجتماع تحضيري
ألطالق مشروع
 المجلس العربى 

 للمياه/البنك الدولي
(CWFP)  

القاهره - ج.م.ع

 المؤتمر السنوي
 الثاني والثالثون

 لتكنولوجيا معالجة
 المياه، (الكلمة

 اإلفتتاحية لمعالى
 رئيس المجلس

 العربي للمياه عن
 "مياه الصرف الصحي:

 كفرصة نحو موارد
 مائية آمنة

 ومستدامة في
 المنطقة العربية"،

 القاهرة، ج.م.ع،
سبتمبر  األسبوع العربى

 للتنمية المستدامة
 – جلستان عن

  التكنولوجيا العلمية
  و الضعف األجتماعى

 القاهره – ج.م.ع
مايو

 المؤتمر الدولي
 التاسع للتكنولوجيا

 وآفاق التنمية
 المستدامة (كلمة

 إفتتاحية من
 الرئيس)، القاهرة،

ج.م.ع، فبراير

 اجتماع تحضيري
 لمشروع إستخدام

 التكنولوجيا الحديثة
 فى تخزين وإعادة

شحن الخزان الجوفى،
 منطقة الشرق 
 األوسط وشمال

  أفريقيا.
 األردن، مارس

عام 2017
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