نشرة إخبارية ربع سنوية ( أبريل – يونيو )2017
املؤمتر اإلقليمي العربي األول لتطوير ومحاية املنتج الوطني
 2-1أبريل  ،2017بقاعة املؤمترات الكربى  -نقابة املهندسني املصرية

نظمت نقابة املهندسني املصرية واجلمعية العربية لتطوير ومحاية املنتج الوطين وإحتاد املهندسني العرب واملعهد القومي للجودة
املؤمتر اإلقليمى األول بعنوان:

" زيادة القدرة التنافسية للمنتج العربي  ...ضرورة قومية"
حتت رعاية األستاذ الدكتور املهندس /حممد شاكر املرقيب وزير الكهرباء والطاقة املتجددة ،حضر رؤساء شرف املؤمتر أ.د.م /
عادل احلديثي أمني عام احتاد املهندسني العرب وأ.د .م  /حممد عتمان رئيس املعهد القومي للجودة باالشرتاك مع :جامعة الدول
العربية  -جملس الوحدة اإلقتصادية  -اإلحتاد العربي للتطوير والتنمية  -إحتاد الصناعات املصرية  -مجعية رجال األعمال -
اإلحتاد العام للغرف العربية  -اإلحتاد العربي للتنمية املستدامة والبيئة .
يهدف املؤمتر إىل إختاذ كل ما يلزم لرفع جودة منتجات الدول العربية يف األسواق العاملية واحمللية مما يؤدي إىل زيادة قدرتها
التنافسية ومن ثم حتقيق التوازن بني الواردات والصادرات.
وقد ألقى معاىل الدكتور /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه حماضرة رئيسية عن مصادر املياه والطاقة يف الوطن العربي.
وحتدث سيادته عن أهمية اعتماد الكلفة "الفعلية" للمياه وأنه ال بد أن تستغل البلدان العربية ذلك التضامن االجتماعي والثقايف
الذي تعرفه جمتمعاتنا من أجل دعم حق مجيع البلدان يف قسط منصف وعادل من املوارد املائية الدولية العابرة هلا.
وكان من أهم حماور املؤمتر :التعليم واإلعالم والتنمية البشرية ،مصادر املياه والطاقة يف الوطن العربي ،التكامل الزراعي واألمن
الغذائي العربي ،الثروات الطبيعية يف الوطن العربي ،التكامل الصناعي بني الدول العربية ،أهمية إدارة اخلدمات والنقل بني الدول
العربية يف التنمية ،املعايري العاملية للجودة أساس التنافسية للمنتج العربي ،ترشيد إستغالل املوارد و احلفاظ علي البيئة وحتقيق
التنمية املستدامة.

مؤمتر حتلية املياه احلادى عشر فى البلدان العربية ARWADEX

 19-18ابريل  ،2017مجهورية مصر العربية

افتتح املهندس /شريف امساعيل رئيس جملس الوزراء مؤمتر حتلية
املياه يف البلدان العربية يف دورته احلادية عشرة  ،والذي شاركت يف
تنظيمه الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى حتت مظلة وزارة
اإلسكان واملرافق .ويعترب مؤمتر حتلية املياه احلادي عشر "أروادكس
 "2017من املؤمترات الدولية األكثر أهمية يف جمال حتلية املياه
والتجمع اإلقليمي املتخصص األوسع ملناقشة أحباث حتلية املياه
والتكنولوجيات واالقتصاديات املستدامة .يساهم املؤمتر يف تعريف
القطاع اخلاص بالفرص االستثمارية املتاحة يف جمال حتلية املياه،
والبحث يف املسائل املتعلقة باألنشطة االستشارية واملقاوالت يف جمال
حتلية املياه.

قام اجمللس العربى للمياه بتنظيم جلسة فنية بـ مؤمتر حتلية املياه احلادى عشر فى البلدان العربية يوم  19ابريل  2017بالتعاون مع

وزارة املوارد املائية والرى ووزارة االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية والشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى حتت

عنوان:

“Desalination as a Strategic Solution towards Integrated Water Resources Management
”in the Arab Region

"التحلية:خيار إسرتاتيجى لتحقيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية فى املنطقة العربية"
حيث شارك معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه ومعاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى
للمياه فى فعاليات املؤمتر .و فى ضوء تطوير ودعم خطط اإلدارة املتكاملة للموارد املائية و تنمية املوارد املائية التقليدية وغري
التقليدية و ألهمية التحلية كمورد مائى غري تقليدى ملواجهة ندرة املياه فى املنطقة العربية
وقد ألقى معاىل الدكتور /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه عرض تقدميى حول موضوع مصادر املياه الغري تقليدية حنو
التنمية املستدامة يف املنطقة العربية .أوضح سيادته أهمية حتلية املياه وانها أحد أهم املوارد املائية غري التقليدية باملنطقة العربية
اليت جيب زيادة املتاح منها ع دة مرات ملواجهة اإلحتياجات املنزلية والصناعية املتزايدة حبلول عام  .2025وأشاد ايضاً بأهمية
بناء القدرات احمللية يف جمال تطوير تكنولوجيا حتلية املياه وانه يعد أحد أهم التحديات أمام تنمية هذا القطاع ،إضافة إىل
ضرورة تبنى تكنولوجيات موفرة للطاقة عند بناء حمطات حتلية جديدة وحتديث القائم منها.
وألقى أ.د /وليد عبد الرمحن رئيس اجمللس االستشاري  -أكوا القابضة ونائب رئيس اجمللس العربى للمياه وأستاذ هندسة وإدارة
موارد املياه – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عرض تقدميى عن دور القطاع اخلاص يف حتلية مياه البحر لتحقيق
األمن املائي املستدام يف اململكة العربيه السعوديه.
وألقى األستاذ الدكتور /عادل بشناق رئيس جملس إدارة جمموعة بشناق  -اململكة العربية السعودية عرض تقدميى بعنوان "استدامة
وتنمية خدمات ومكاسب حتلية املياه فى العامل العربى".

إجتماع املركز العربى لدراسات املناطق اجلافة واألراضى القاحلة ( )ACSADالتنسيقى

للمنظمات

 19ابريل  2017مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية

قام املركز العربى لدراسات املناطق اجلافة واألراضى القاحلة (أكساد) جبامعة الدول العربية بعقد إجتماع تنسيقى
للمنظمات اليت تنفذ مشاريع ضمن اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائي يف املنطقة العربية تفاديًا لتكرار
وإزدواجية املشاريع التى تنفذها املنظمات ووضع آلية للتنسيق فيما بينها تنفيذاً لقرارات اجمللس الوزارى العربى

للمياه .عَرض معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه موقف البنود واملشاريع التى يقوم بها
اجمللس العربى للمياه خالل  2017و أهم النتائج التى مت التوصل اليها.
اجتماع تشاورى لربنامج املنتدى الرابع للمياه 4th AWF Kick- off Meeting

 20ابريل  2017بفندق انرتكونتيننتال سيتى ستارز ،القاهرة

يعد املنتدى العربي للمياه أحد أكرب الفعاليات املتعلقة باملياه اليت جتـري كـل ثـالث سـنوات مبشـاركة العديـد
من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية.

قام اجمللس العربى للمياه بدور رائد يف دعوة مجيع شركائها إىل اجتماع للتشاور يوم  20أبريـل  2017بفنـدق

انرتكونتيننتال سيتى ستارز  ،القاهرة ملناقشة وصياغة برنامج املنتـدى واختـاذ قـرار بشـأن الرتتيبـات التنظيميـة.

ويعكف اجمللس العربي للمياه على تنظيم املنتدى واملعرض العربي الرابع للمياه خالل الفرتة من  26إىل 28

نوفمرب  2017بفندق انرتكونتيننتال سيتى ستارز ،القاهرة .وقد مت إختيار شعار املنتدى هذا العام "الشراكة فـى
املياه  ...مشاركة فى املصري" بهدف مناقشة القضايا ذات األولوية يف املنطقة والتحديات الـيت يـتعني التصـدي
هلا لتأمني االحتياجات املستقبلية للمياه من أجل التنمية املستدامة ،مبا يتماشى مع األهـداف العامليـة للتنميـة

املستدامة .وكجزء من أنشطة إعداد املنتدى الرابع.
ومن أهم املوضوعات التى مت مناقشتها باالجتماع :

•وضع اللمسات األخرية على املواضيع املقرتحة للمنتدى واملوافقة عليها،
•تسليط الضوء على اهتمام ومساهمة الشركاء يف املنتدى،
•الربنامج الفين للمنتدى،

• التأكيد على دور املنتدى الرابع ألهميته يف مساهمة املنطقة العربية يف املنتدى العاملي الثامن للمياه.

املنتدى األول ملبادرة الشراكة من أجل البحوث واالبتكار فى منطقة املتوسط ()PRIMA

 24-23ابريل  ،2017فندق فريمونت هليوبوليس ،القاهرة

دَعى األستاذ الدكتور/حازم منصور ممثل وزارة التعليم العاىل والبحث العل مى فى مبادرة برميا معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس
اجمللس العربى للمياه ومعاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه حلضور "املنتدى األول ملبادرة الشراكة من
أجل البحوث واالبتكار فى منطقة املتوسط (برميا)" وذلك يوم  24-23أبريل بفندق فريمونت هليوبوليس  .افتتح الدكتور خالد
عبد الغفار ،وزير التعليم العاىل والبحث العلمى فعاليات « املنتدى األول ملبادرة الشراكة من أجل البحوث واالبتكار فى منطقة البحر
املتوسط» ،الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع اإلحتاد األوروبى ،وحبضور السيد/ايفان شوركوش سفري االحتاد األوروبى ،والدكتور/
حازم منصور القائم بأعمال املدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ،وفى إطار جهود وزارة التعليم العاىل والبحث
العلمى لتعزيز الشراكة بني مجهورية مصر العربية ودول االحتاد االوروبى فى جمال البحث العلمى واالبتكار،
حيث ألقى معاىل الدكتور /حممود ابو زيد عرض تقدميى بعنوان:
”“Sustainable Management of Water for Arid and Semi-Arid Mediterranean Areas
"اإلدارة املستدامة للمياه يف مناطق البحر األبيض املتوسط القاحلة وشبه القاحلة"
حتدث سيادته عن ثالثة موضوعات هامة أبرزت بشكل خاص أزمة املياه يف منطقة البحر األبيض املتوسط وإجراءاتها اإلدارية :ندرة
املياه وإدارتها يف ظل تغري املناخ؛ ضمان الوصول املستدام إىل املوارد املائية احملــــــــــــــــــــدودة؛ و استخدام املياه يف
الزراع ة ،والروابط بني استخدام األراضي واملياه ،مع الرتكيز بشكل خاص على الرتاث الثقايف والسلوك.
حيث اُ حرز تقدم كبري على مدى السنوات العديدة املاضية يف التعاون الوطين والدولي من أجل تطوير وحتسني إدارة الطلب على
املياه الزراعية .وأوضح سيادته أن هناك حاجة إىل البحث واالبتكار بشأن التخفيف من حدة ندرة املياه يف البحر األبيض
املتوسط  .وعلى الصعيد اإلقليمي ،ينبغي أن تشمل احللول ،على سبيل املثال ال احلصر ،تطبيق تكنولوجيات ثورية أو وضع وتنفيذ
سياسات وبرامج تفيد البشرية .وأشار سيادته إىل بعض الرسائل الرئيسية ملستقبل أكثر ازدهارا يف قطاع املياه يف منطقة البحر
األبيض املتوسط منها؛ إدارة املوارد املائية التكيف ية واملتكاملة؛ التكنولوجيات املبتكرة؛ البحث والتطوير؛ املشاركة والتعاون؛ إدارة
املياه؛ بناء القدرات؛ التعزيز املؤسسي؛ الشبكات؛ املعلومات واالتصاالت؛ والتزام احلكومات بتحقيق األهداف العاملية للتنمية
املستدامة .جدير بالذكر أن مبادرة ال شراكة من أجل البحث العلمى واالبتكار فى منطقة البحر املتوسط) (PRIMAتقوم على مبادئ
التكافؤ وامللكية املشرتكة والتمويل املشرتك من جانب الدول املشاركة فى املبادرة ،مع توفري متويل إضافى من جانب االحتاد
األوروبى.

مؤمتر اإلسرتاتيجية الوطنية للصرف الصحى )(NRSS

 2مايو  ،2017فندق ماريوت الزمالك ،القاهرة

يف إطار دعم االحتاد األوروبي لقطاع املياه ومن خالل برنامج إصالح قطاع املياه ( ،)WSRP-IIدَعَم االحتاد
األوروبي تطوير و حتديث االسرتاتيجية الوطنية للصرف الصحي يف املناطق الريفية؛ مبا يف ذلك تشخيص
الوضع احلالي ،وتنفيذ االسرتاتيجية على املستوى الوطين.
حيث عقد فريق اخلرباء الذي تقوده شركة أتكينز الدولية  ATKINSالتعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف
الصحي ( )HCWWحلقة العمل اإلستشارية الثانية لعرض مشروع اإلسرتاتيجية واإلستنتاجات الرئيسية.
شارك باحلضور الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه والدكتور /محو العمرانى ،خبري
املوارد املائية جبامعة الدول العربية.

اجتماع منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة

FAO Water Focus Group Meeting

 3مايو  ،2017مبنظمة االمم املتحدة للغذاء والزراعة

شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه فى االجتماع اهلام الذى نظمته منظمة
األمم املتحدة للغذاء والزراعة يوم  3مايو مبقر املنظمة مت فيه مناقشة استخدام املوارد املائية واإلدارة الفعالة
كجزء من مشاورة صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن "االستدامة البيئية وإدارة املوارد الطبيعية".
ندوة " مشروعات إستقطاب الفواقد فى أعاىل النيل وفرص زيادة إيراد نهر النيل"

 4مايو  2017مبقر الشراكة ،القاهرة

قامت الشراكة املائية املصرية  EWPبتنظيم ندوة حول" مشروعات إستقطاب الفواقد فى أعاىل النيل وفرص
زيادة إيراد نهر النيل" برئاسة معاىل الدكتور  /حممود أبو زيد رئيس جملس ادارة الشراكة املائية املصرية.

مشروع مرفق الشراكة بني الصني والبنك الدويل CWPF

 12-9مايو  2017فندق انرتكونتننتال سيتى ستارز

أعلن معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه
اإلنطالق الناجح "ملشروع مرفق الشراكة بني الصني والبنك
الدولي" ( )CWPFملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ()MENA
وذلك يوم  12 - 9مايو بفندق سييت ستارز انرتكونتيننتال بالقاهرة .
حيث يهدف املشروع إىل احلد من خطر تغري املناخ على نظم
اإلنتاج الزراعي الضعيفة من خالل إنشاء نظم قياس ورصد وإدارة
تكنولوجيا املعلومات على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
و أوضح معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه أنه من خالل فرتة تنفيذ املشروع ،سينقل النظام الصيين
املتطور  ET-Watch Systemإىل البلدان املستفيدة من أجل حتسني إدارة املوارد املائية احمللية واإلقليمية املستخدمة يف
الزراعة .وسينفذ املشروع اإلقليمي يف مخسة بلدان من بينها األردن وتونس ولبنان واملغرب ومصر.
ويف إطار هذا املشروع ،ستنشأ عملية شراكة بني البنك الدولي واألكادميية الصينية للعلوم ومنظمة األغذية والزراعة من خالل
الصندوق االئت ماني للتعاون املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والصني .و مت أيضاً مناقشة مجيع اخلطط التفيذية للشركاء املقرتحة
جلميع البلدان اخلمسة.
شارك من اجمللس العربى للمياه أ.مريفت حسن مدير عام الشئون املؤسسية واملالية وأ .هبه احلريرى أخصائي اهليدرولوجيا
واملنسق اإلقليمي للمشروعات وأ .منال عبد العال املدير املاىل واالدارى وأ .مارى حليم املستشار الفنى وأ .يارا النجدى مسئول
تطوير األعمال والتخطيط االسرتاتيجي وأ .حسام جربيل خبري تكنولوجيا املعلومات و أ .منة غنيم مسئول االتصاالت وأ .نورا هانى
مهندسة اتصاالت وشبكات.

االسبوع الوطني الثالث للتنمية املستدامة

 13مايو ،2017قاعة األندلسية مبقر جامعة الدول العربية

أطلق املنتدى املصري للتنمية املستدامة إفتتاحيـة فعاليـات األسـبوع الـوطين الثالـث للتنميـة املسـتدامة يـوم
السبت املوافق  13مايو  ،2017وذلك حتت شعار:
"املدن واملناطق املستدامة"
حتت رعاية فخامة رئيس مجهورية مصر العربية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه جامعة الدول العربية
والبنك الدولي واألمم املتحدة ووزارة االستثمار والتعاون الدولي وشركة سي اس ار اجييبت.
شارك فى املؤمتر معاىل الدكتور /حممود ابو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه والدكتور/حسني العطفى أمني
عام اجمللس العربى للمياه .حَرَص املنتدى على وضع حمور إستدامة املدن واملناطق ليكون عنواناً رئيسياً
لالسبوع إمياناً من خربائه بأهمية التأكد من توافر عناصر اإلستدامة يف املشروعات القومية ذات األولوية،
واليت تأتي يف مقدمتهم مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة ،ومشروع املليون والنصف فدان ،ومشروعات اهليئة
اإلقتصادية ملنطقة قناة السويس.
ويسعى املنتدى املصري للتنمية املستدامة من خالل فرق عمله املتنوعة إلحداث تكامل مؤسسي مع اللجنة
الوطنية للتنمية املستدامة وكافة اهلياكل والقطاعات املعنية بذات القضية.

االسبوع العربى للتنمية املستدامة ARAB WATER SUSTAINABLE WEEK

 17-14مايو  ،2017فندق ريتز كارلتون ،القاهرة

إنطلقت فعاليات األسبوع العربى للتنمية املستدامة يوم 14مايو 2017
ملدة اربعة أيام بفندق ريتز كارلتون ،حتت رعاية فخامة الرئيس عبد
الفتاح السيسى ،وحبضور لفيف من الوزراء املصريني والعرب وكبار
املسئولني من البنك الدوىل واألمم املتحدة ،والشخصيات العامة على
املستوى العاملى واإلقليمى ،وذلك ملناقشة أهم املواضيع والقضايا
املتعلقة بالتنمية املستدامة فى الوطن العربى.
عُق د األسبوع العربي للتنمية املستدامة يف إطار حرص جامعة الدول
العربية على نشر مفهوم االستدامة وحتقيق أهدافها يف إطار خطة األمم
املتحدة  ،2030بالتعاون مع وزارة االستثمار والتعاون الدولي والبنك
الدولي واألمم املتحدة.
ناقش املؤمتر دور التنمية املستدامة يف حتقيق منو اقتصادي مستدام يف املنطقة العربية ،ودور التصنيع الشامل واملستدام والنمو
االقتصادي والبنية التحتية ،واألمن املائي والغذائي ،ودور اجملتمع املدني يف مساندة احلكومات يف حتقيق تنمية مستدامة،
وكيفية توفري طاقة مستدامة ،ومناقشة قضايا الشباب والتحديات اليت تواجهه.

و أكدت املستشار أول ندى العجيزي ،مدير إدارة التنمية املستدامة جبامعة الدول العربية ،على أهمية إنعقاد احلدث و دوره يف
خلق حالة من التكامل بني كافة األطراف احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني و مؤسسات قطاع االعمال و دوره يف رسم رؤية
تنفيذية واضحة تساهم يف إجن اح جمهودات الدول العربية لتحقيق خططها الوطنية للتنمية و ذلك عن طريق طرح ومناقشة املواضيع
اهلامة املتماشية مع احتياجات الوطن العربي .وأوضحت أن األسبوع يناقش عددا من القضايا اهلامة منها كرامة اإلنسان ونوعية
احلياة ،وكيفية إدارة خماطر التغيريات املناخية ،وأ دوات تعزيز السلم واألمن والعدالة ،ودور التكنولوجيا واالبتكار فى حتقيق
االستدامة ،وكيفية متكني املرأة ومحاية األسرة والطفل ،ودور التنمية املستدامة فى حتقيق منو اقتصادى مستدام فى املنطقة
العربية ،ودور التصنيع الشامل واملستدام والنمو االقتصادى والبنية التحتية ،واألمن املائى والغذائى ،ودور اجملتمع املدنى فى
مساندة احلكومات فى حتقيق تنمية مستدامة ،وكيفية توفري طاقة مستدامة .
شارك معاىل الدكتور /حممود أبو زيد فى االسبوع العربى للتنمية املستدامة بكلمة ألقاها سيادته بعنوان "املياه واألمن الغذائى حنو
التنمية املستدامة فى املنطقة العربية"  .حتدث سيادته عن اسرتاتيجية األمن املائي العربي يف املنطقة العربية وأهمية استخدام
الطاقة املتجددة يف حتلية املياه ومعاجلة املياه لتلبية الطلب املتزايد على املياه واحلاجة اىل املياه غري التقليدية لسد الفجوة
املتزايدة بني املتاح واملطلوب من املياه .وأهمية وجود سيناريوهات بديلة للتعامل مع املخاطر دون انتظار حدوثها ،واالهتمام
بالتخطيط بعيد املدى ،والبحث عن بدائل للموارد املائية التى تتعرض للنقص ،وذلك بالعمل على تنمية املوارد املائية غري
التقليدية ،مع استنباط سالالت وأصناف لنباتات أقل استهالكاً للمياه.
نظم اجمللس العربي للمياه جلسة فنية بعنوان "دور العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة يف املنطقة العربية" .قام
معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه بتسليط الضوء على اخلربات الوطنية واإلقليمية يف استخدام
التكنولوجيا املتقدمة يف املنطقة العربية.
وخالل هذه الدورة ،تضاعف املتحدثون على املنصة ملشاركة قصص
جناحهم يف إبراز أهمية التكنولوجيا املبتكرة يف إدارة املوارد
املستدامة ،ومت مناقشةالوسائل املمكنة لتعزيز القدرة الفنية لصانعي القرار
وهم يواصلون تطوير ختطيطهم االسرتاتيجي واجتاهاتهم السياسية حنو
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأيضاً نظ م اجمللس العربي للمياه وبرنامج األغذية العاملي جلسة أخرى خاصة حول "اهلشاشة االجتماعية يف املنطقة العربية وبناء
القدرة على الصمود والنهوض باحلماية االجتماعية".
وهدفت الدورة إىل إبراز أهمية ف هم الضعف االجتماعي ،وسلط الضوء على التحديات الراهنة يف تقييمات الضعف االجتماعي يف
املمارسة العملية .وناقشت بإجياز اآلليات املمكنة واجتاهات السياسات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية.
وحضر أيضاً من اجمللس العربى للمياه أ.مريفت حسن مدير عام الشئون املؤسسية واملالية وأ .هبه احلريرى أخصائي اهليدرولوجيا
واملنسق اإلقليمي للمشروعات وأ .مارى حليم املستشار الفنى للمجلس وأ .يارا النجدى مسئول تطوير األعمال والتخطيط
االسرتاتيجي و أ .منة غنيم مسئول االتصال وأ .نورا هانى مهندسة االتصاالت والشبكات باجمللس.

املؤمتر الدويل لتكنولوجيا املياه

 20-18مايو  ،2017الغردقة

افتتح معاىل الدكتور  /حممد عبد العاطى وزير املوارد املائية والرى جبمهوريـة مصـر العربيـة املـؤمتر الـدولي
لتكنولوجيــا امليــاه يــوم  18مــايو  2017بفنــدق صــنى دايــز البالســيو بالغردقــة وســط حش ـد كــبري مــن اخلــرباء
والباحثني ومصنعي املعدات واالستشاريني ملناقشة أحدث ما توصلت إليـه التكنولوجيـا والتطـورات العلميـة يف
جمال إدارة املوارد املائية وتكنولوجيا معاجلة املياه.
هَــ دف املــؤمتر إىل مجـــع مجيــع اخلــربات املتعـــددة التخصصــات الــيت تتالقـــى يف تقيــيم الــنظم البشـــرية
اهليدرولوجيــة وإدارتهــا ومراقبتهــا .قَــدم املــؤمتر الــدولي لتكنولوجيــا امليــاه معرض ـاً أعطــى فرصــة كــبرية لعــرض
األنشطة واالجتاهات يف جمال صناعة املياه .شارك عن اجمللس العربى للمياه معـاىل الدكتور/حسـني العطفـى
أمني عام اجمللس.

ّ
مؤمتر املشاورات اإلقليمية بشأن إعداد الربنامج اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج االمم املتحدة

اإلمنائي 2021-2018

 23-22مايو  ،2017عمان -األردن

قام املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنائي بإعداد برناجمه اإلقليمي املقبل ،مبا يتماشى مع تطوير اخلطة
االسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اجلديدة وخطة التنمية
املستدامة لعام .2030
تركز وثيقة الربنامج اإلقليمي اجلديدة ( )2021-2018على نتائج معينة استناد ًا إىل مشاورات مكثفة مع
األطراف املعنية اإلقليمية والوطنية .كما سيتم دعم حمتوى الوثيقة بأحباث وأدلة حتدد االجتاهات والتحديات
اإلمنائية اإلقليمية الرئيسية .وسيستند الربنامج اجلديد على أفضل املمارسات والدروس املستفادة من املرحلة
احلالية.
وشارك يف املؤمتر الذي مت تنظيمه برعاية رئيس الوزراء االردني وافتتحه وزير التخطيط والتعاون الدولي
ممثلني عن املنظمات الدولية ,وممثلني عن اهليئات الوطنية واإلقليمية واجلهات املاحنة وممثلي األمم
املتحدة .وحضرت الدكتورة/سامية اجلندى ،مستشار فنى ،ممثلة عن اجمللس العربى للمياه.

مركز وادي العلوم البيئية – WESC
 23مايو  2017مبقر اجمللس العربى للمياه

قام اجمللس العربى للمياه باستضافة جمموعة من
طلبة املدرسة الدولية  Rootsمبصاحبة مركز وادي
العلوم البيئية –  ،WESCلعرض قضايا املياه
والبحوث اليت أجراها اجمللس فيما يتعلق بقضايا
املياه يف مصر والدول اجملاورة  .زار اجمللس
عدد  52طالباً ترتاوح أعمارهم بني 14-12سنة ،يقومون مبشروع حول دراسة املياه ،حيث قام مركز وادى
العلوم البيئية مبصاحبتهم لزيارة اجمللس العربى للمياه وحمطات معاجلة مياه الصرف الصحي وحمطات حتلية
املياه واألراضي الرطبة ومصنع نستله .قامت أ .يارا النجدى مسئول تطوير األعمال والتخطيط االسرتاتيجي
باجمللس بتوضيح دور التنمية املستدامة يف حتقيق منو اقتصادي مستدام يف املنطقة العربية .ومت افادتهم
مبعلومات عن الوضع املائي يف مصر فيما يتعلق بالبلدان العربية .وقامت د.مارى حليم املستشار الفنى
للمجلس بإخبارهم عن املنتدى الرابع للمياه واملعرض املصاحب له الذى سيقام  28-26نوفمرب 2017
ومسابقة الفنون التشكيلية املصاحب للمعرض ،وقد أبدى الطلبة إهتمامهم للمشاركة فى مسابقات الفنون
التشكيلية .وشارك أيضاً من اجمللس العربى للمياه أ.مريفت حسن مدير عام الشئون املؤسسية واملالية وم .هبه
احلريرى أخصائي اهليدرولوجيا و أ .منة غنيم مسئول االتصال وأ .نورا هانى مهندسة اتصاالت وشبكات.

االحتفال خبرجيني الدورة السابعة والثالثني مبعهد البحوث اهليدروليكى

 8يونيه  ،2017معهد البحوث اهليدروليكى

احتفل معاىل الدكتور /حممود ابو زيد رئيس اجمللس العربي للمياه ورئيس اللجنة الوطنية املصرية للربنامج
اهليدرولوجي الدولي بتخرج مرشحني الدورة السابعة والثالثني بعنوان "اهليدرولوجيا البيئية يف املناطق
القاحلة وشبه القاحلة" يوم  8يونيو  2017مبعهد البحوث اهليدروليكى حتت رعاية برنامج اهليدرولوجيا البيئية
الذي يديره مركز التدريب اإلقليمي يف معهد حبوث اهليدروليكا ،بدعم من "املبادرة املصرية لتنمية بلدان
حوض النيل" الذي أطلقته وزارة اخلارجية يف عام  ،2012رائدا إقليميا يف جمال التعليم والبحث.
هنأ معاىل الدكتور /حممود أبو زيد اخلرجيني بهذه املناسبة اخلاصة (ألهمية هذا اهلدف العظيم لتماشيه مع
األهداف العاملية للتنمية املستدامة) ،حيث مت تدريب املرشحني اهليدرولوجيني ليصبحوا مسؤولني عن
ختطيط وتصميم وتشغيل وإدارة شبكات املياه السطحية واجلوفية واحلفاظ على وتعزيز النهر الطبيعي وبيئة
مستجمعات املياه وتصميم وبناء مرافق التحكم يف املياه وحفظ املوارد املائية .ومت االحتفال حبضور معاىل
وزير املوارد املائية والرى الدكتور/حممد عبد العاطى و معاىل الدكتور /حممد عبد املطلب رئيس املركز
القومى للبحوث ووزير املوارد املائية االسبق وممثلي الوفود الدبلوماسية لدول حوض النيل.

