
 
 
 
 
 

 
 
 بناء القدرات يف جمال حوكمة املياه اجلوفية يف املنطقة العربية ملتقى 
 ، البحرين2017اكتوبر  2-4

اجتماعًا إقليميًا حول بناء القدرات يف جمال حوكمة املياه اجلوفية يف املنطقة البحرين مملكة  تفاستضا

يج العربي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ه جامعة اخللت، والذي نظم2017أكتوبر 4-2العربية، خالل الفرتة بني 

 .فاو( املكتب اإلقليمي للشرق األدنىالالقاهرة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )  مكتب

وهدف االجتماع إىل تقييم الوضع الراهن للقدرات البشرية واملؤسسية على املستويني احمللي والوطين يف 

واحلوكمة يف املنطقة العربية، ووضع خارطة طريق لتنمية القدرات القابلة جمال إدارة موارد املياه اجلوفية 

للتنفيذ لدعم البلدان العربية يف جهودها الرامية إىل حتقيق الرؤية العاملية املشرتكة حلوكمة املياه اجلوفية، 

املنطقة، مبا يف التآزر بني البلدان وأصحاب املصلحة يف املياه اجلوفية يف  لقووضع إطار إقليمي مبتكر خل

مع الرتكيز على تنمية القدرات وسد الفجوة املعلوماتية دعما  ذلك وكاالت األمم املتحدة وشركاء التنمية، 

شارك باحلضور معاىل  .لإلدارة املستدامة والوصاية العامة على موارد املياه اجلوفية يف املنطقة العربية

للمياه وشارك معاىل الدكتور/ حممود أبو زيد رئيس الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى 

 بعنوان: اجمللس بعرض تقدميى 

“Role of the Arab Water Council in the field of Groundwater Governance 
Case studies and Capacity Building Activities on Groundwater Management on the Regional Scale” 

تطوير لمنظمة األغذية والزراعة وشركاء آخرين العمل املشرتك بني اجمللس العربى للمياه و وقد ناقش سيادته

أطلس رقمي لرسم خرائط املياه اجلوفية امللوثة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا باستخدام تقنيات 

رقمية وتعزيز نشر املعلومات  نظم املعلومات اجلغرافية املبتكرة وتقنيات االستشعارعن بعد وإنشاء قاعدة بيانات

 وتقاسم املعارف على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
 

 املؤمتر واملعرض الدوىل للمياه بافريقيا والشرق االوسط
  ، مبركز القاهرة الدوىل بقاعة املؤمترات2017اكتوبر  17-19

 

مياه بافريقيا والشرق االوسط نظمت الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى املؤمتر واملعرض الدوىل لل

حتت عنوان "البنية التحتية للمدن اجلديدة واملستدامة بافريقيا والشرق االوسط"  حتت رعاية دولة رئيس 

 19-17جملس الوزراء ومعاىل السادة وزراء االسكان والزراعة والرى والبيئة والتخطيط والصناعة فى الفرتة من 

ولية بالقاهرة، وذلك جلذب االستثمارات وتطوير قطاع املرافق والبنية بقاعة املؤمترات الد 2017اكتوبر 

 التحتية فى جماىل مياه الشرب والصرف الصحى.

الدكتور حممود معاىل املهندس ممدوح رسالن، رئيس الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي، وقام  

رض الدولي للمياه بأفريقيا والشرق األوسط، املؤمتر واملعبإفتتاح  ،أبوزيد، رئيس اجمللس العربي للمياه

(2017ديسمرب  –اكتوبر )نشرة إخبارية ربع سنوية   

 



 
 
 
 
 

حبضور الدكتور حممد حسن، رئيس اجلهاز التنظيمي ملياه الشرب ومحاية املستهلك، ورؤساء شركات املياه 

شركة عاملية الستعراض احدث  62اذ حيظى املعرض بتواجد اكثر من  .جبميع حمافظات اجلمهورية

عددا كبريا من اخلرباء املؤمتر يضم حيث  اجلة الصرف الصحى.التكنولوجيات وتقنيات تنقية املياه ومع

لتبادل ونقل اخلربات « أكوا»وأساتذة اجلامعات من الدول العربية واألجنبية واجلمعية العربية ملرافق املياه 

ة والتجارب الناجحة، منها روسيا والواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا والنمسا واإلمارات العربية املتحد

واألردن، وهو ما حيقق فرصة للتواصل مع تلك املؤسسات والشركات اإلقليمية الستعراض أحدث 

التكنولوجيات املستخدمة يف جماالت مياه الشرب والصرف الصحي، وسبل ترشيد الطاقة واملياه واستخدام 

 التكنولوجيات منخفضة التكاليف فى معاجلة مياه الصرف الصحي.

 

 القومى وموارد املياه فى مصر  معهد التخطيط مسينار 
 ، مقر معهد التخطيط القومى القاهرة 2017أكتوبر  17

أكتوبر  17مبقر املعهد يوم  معهد التخطيط القومى نظم

شارك معاىل مسينار حول املياه واملوارد املائية،  2017

االستاذ الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى 

لسيمينار حيث عرض سيادته للمياه كمتحدث رئيسى با

عرض تقدميى بعنوان " مستقبل املياه فى مصر ...الواقع 

ىل العديد من إحسني العطفى /واملأمول". أشار الدكتور

ىل ظهور بنوك املياه وبورصات املياه. كذلك نبه إالتحديات املرتبطة بهذا املورد اهلام والنادر والتى أدت 

ه على رأس اولويات األجندة السياسية للدولة اىل جانب التطوير املؤسسى سيادته اىل أهمية وضع قضية امليا

والتشريعى فضال عن تبنى التكنولوجيات التى تساعد فى إدارة ملف املياه. وتناول العرض العديد من احملاور 

 اخلاصة بقضية املياه فى مصر.

عهد التخطيط القومى بعرض بعنوان " اإلدارة وشارك أيضًا الدكتور/عبد العزيز ابراهيم استاذ املوارد املائية مب

 املتكاملة للموارد املائية " حيث تناول العرض ثالث حماور رئيسية وهى ترابط أمن املياه والطاقة والغذاء.

موارد مصر املائية، فى ظل أزمة سد النهضة التى  لصانعى القرار حول قضيةهامة  صدر عنه توصياتوالذى 

 .ذة اجلامعاتاتحبضور عدد من اسرئيس املعهد واالستاذ الدكتور /عالء الدين زهران  ةسارئبيناقشها املعهد 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 "ااملركز الدوىل للبحوث الزراعية فى املناطق اجلافة واألراضى القاحلة "إيكارد مناءأجتماع جملس إ
 املعادي ،هوليداي إن، فندق 2017أكتوبر  29

 

مناء األجتماع جملس إ" املناطق اجلافة واألراضى القاحلة "إيكارداملركز الدوىل للبحوث الزراعية فى ا نظم

فى  اجلديد إيكاردا مكتبمقر فتتاح بإل افتحلإل فندق هوليداي إن يف املعاديب2017أكتوبر  29يوم األحد 

معاىل الدكتور/ حسني معاىل الدكتور/ حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه و وشارك . املعادى

علي /قدم السيد.  ومناءاألجتماع جملس إلضور اجللسة االفتتاحية أمني عام اجمللس العربى للمياه حبالعطفى 

سرتاتيجية البحث اجلديدة إمدير عام املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )إيكاردا(  عأبوسب

يش املزدهرة واملرنة يف املناطق على احللول القائمة على العلم من أجل حتقيق سبل الع اللمركز وتركيزه

هذه اخلطوة ستعزز الشراكات الوطنية لتعزيز األمن الغذائي وزيادة إنتاجية املياه وأشار سيادته إىل أن  اجلافة

 وعرض أيضًا وحتسني سبل العيش يف مصر من خالل برنامج إيكاردا اإلقليمي يف وادي النيل والبحر األمحر.

 ركز البحوث الزراعية آخر ما حققه املركز من أحدث اإلجنازات. حممود مدني مدير م/الدكتور

 

 إنطالق فاعليات املؤمتر الثامن للبحث العلمى فى األردن
 ، االردن2017نوفمرب  11

املؤمتر الثامن للبحث العلمى فى االردن والذى تنظمه اجلمعية االردنية للبحث العلمى انطلقت فعاليات 

ان املؤمتر يتناول ستة حيث أشار سيادته إىل انور البطيخي /الدكتوراسة رئبنية بالتعاون مع اجلامعة االرد

لطاقة اجلديدة واملتجددة وتطبيقات وا حماور رئيسية ابرزها احملافظة على التعليم يف زمن اللجوء

التواصلية  خيصص املؤمتر حمورا خاصا لدراسات اهلوية واللغة العربية بني حيثالتكنولوجيا النانوية وتقنياتها 

 ومكونات اهلوية وحمور الزراعة العضوية .

شارك معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه حبضور هذا املؤمتر اهلام كمتحدث 

 رئيسى عن موضوع "مستقبل إدارة املياه فى الوطن العربى. 

ىل نشر ثقافة البحث العلمي لدى فئات إسعي اجلمعية على  ؤكدن املؤمتر يأالبطيخي الدكتور/ أنور كد أو

اجملتمع، وربط البحث العلمي بالتنمية وتشجيع التفاعل بني املؤسسات العلمية واالقتصادية والتواصل مع 

 .  جنازاتهمإتاحة اجملال للباحثني االردنيني لتقديم إمؤسسات البحث العلمي االساسي والتطبيقي، و

 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 ربى الرابع للمياهانطالق فاعليات املنتدى الع
 مجهورية مصر العربية –القاهرة  – 2017نوفمرب  28 - 26

 

 

 

 

 

 

 28-26مجهورية مصر العربية، خالل الفرتة من  -انطلقت فعاليات املنتدى العربى الرابع للمياه بالقاهرة 

 Sharing Water .. Sharingحتت الشعار العام "الشراكة فى املياه... مشاركة فى املصري" ) 2017نوفمرب 

Destiny منظمة عربية وإقليمية ودولية تعبريًا عن ضرورة تكاتف الدول العربية  30دولة وأكثر من  22( مبشاركة

وعملها معًا حلماية حقوقها وتنمية مواردها املائية من أجل تنمية مستدامة تنعم بها الشعوب العربية وأجياهلا 

ية ووزارة املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية والوزارات القادمة، وذلك برعاية جامعة الدول العرب

رئيس اجمللس العربى للمياه وحبضور صاحب السمو  –املعنية، وبرئاسة معاىل الدكتور/ حممود أبو زيد 

الرئيس الشرفى للمجلس العربي للمياه ورئيس جملس إدارة  -امللكى األمري / خالد بن سلطان بن عبد العزيز 

أمني عام جامعة الدول العربية،  –زة األمري سلطان العاملية للمياه، ومعاىل السفري السيد/ أمحد أبو الغيط جائ

 –وزير املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية، ودولة/ الصادق املهدى  –ومعاىل أ.د/ حممد عبد العاطى 

وزير الطاقة واملوارد  –دكتور/ سامل عليو إبرو مجهورية السودان، ومعاىل ال –رئيس جملس الوزراء األسبق 

ممثاًل عن السيد  -املائية حبمهورية الصومال االحتادية، واألمري فهد بن خالد بن سلطان والسيد/ هامشي كينو 

الدكتور/ بنيديتو براجا رئيس اجمللس العاملي للمياه، كما شارك كمتحدث رئيسى للجلسة االفتتاحية أ.د/ 

(.  وشارك أيضًا معاىل الدكتور/ WWAPمنسق ومدير الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ) -وك ستيفان أولنرب

رئيس املركز القومى  –أمني عام اجمللس العربى للمياه ومعاىل الدكتور/ حممد عبد املطلب  –حسني العطفى 

 –عاىل الدكتور/ صفوت عبد الدايم رئيس مركز سيدارى وم -لبحوث املياه ومعاىل الدكتورة/ نادية مكرم عبيد 

رئيس جملس  -مستشار اجمللس العربى للمياه ورئيس اللجنة املنظمة للمنتدى واألستاذ الدكتور/ حسن راتب 

إدارة جمموعة مسا،  وعدد من ممثلى الوزارات مثل وزرات اخلارجية واملياه والزراعة والبيئة باملنطقة العربية 

 ياه، وعدد من كبار الشخصيات العامة واخلرباء واملتخصصني.واجلهات املعنية بشئون امل

وفى كلمته االفتتاحية أكد مسو األمري/ خالد بن سلطان أن حروب السيطرة على مصادر املياه أو تدمريها فى 

واليت نعيش  Cyber warاملرحلة املقبلة  ستكون بأسلوب تقين غري تقليدي متمثلة فى احلروب  اإللكرتونية 

ادثها اآلن، ودعا النخبة من اخلرباء العرب والعلماء يف جمال املياه يف املنظمات الدولية واحمللية بعض حو



 
 
 
 
 

، واقرتح سداسية احلل «إدارة املوارد املائية»والوطنية إىل االبتكار واإلبداع يف جمال اإلدارة وحتديدًا 

واتباع منهج اإلدارة املعرفية املتكاملة ازدياد الوعي املائي، وحتقيق اإلرادة السياسية الراشدة، »اآلتي: 

للمياه، واعتماد احلوكمة العاملية املائية العادلة، وتسخري التقنية النانومرتية خلدمة األهداف اإلمنائية، واختاذ 

 «.اإلجراءات التقنية ملواجهة اهلجمات املستمرة على أمن الفضاء اإللكرتوني وخباصة املائي منها

أمحد أبو الغيط األمني العام جلامعة الدول العربية فتحدث عن خطط إثيوبيا املقلقة ذاكرًا أما السيد السفري/ 

اجلامعة العربية تتابع مسار احملادثات بني دوليت مصب نهر النيل العربيتني )مصر والسودان( »يف كلمته إن 

 «. ن القومي العربيأن األمن املائي هو جزء ال يتجزأ من األم»، مشددًا على «وإثيوبيا بقلق شديد

ودعا وزير املوارد املائية والري املصري معاىل الدكتور/ حممد عبد العاطي اخلرباء الدوليني املعنيني مبلف 

املياه إىل ضرورة حبث سبل احتواء التحديات املتزايدة واليت تفرض واقعًا جديدًا ومتغريًا على مجيع 

وأيضًا اىل ضرورة التنسيق فيما خيص زراعات خارج احلدود املستويات السياسية واالجتماعية والتنموية، 

للمحاصيل االسرتاتيجية، لضمان األمن الغذائي والتنسيق بني الدول العربية للتكنولوجيا وعلوم املياه 

 واستخدامات الطاقة املتجددة، وما خيص قضايا املياه العابرة للحدود سياسيًا واقتصاديًا.  

ركز املنتدى فى مناقشاته على  استعراض شامل لقضايا املياه احلالية على الساحة  وعلى مدار الثالثة أيام

ىل حتقيق مستقبل آمن للمياه العربية مبا يتماشى مع األهداف إالدولية واإلقليمية والتى تهدف يف جمملها 

ية عالوة على ( وذلك من خالل جلستني عامتني ومثانى عشر جلسة موضوعSDGsالعاملية للتنمية املستدامة )

( املياه والتنمية 1عدد من االجتماعات اجلانبية، حيث تناولت موضوعات املنتدى مخسة حماور رئيسية هى: )

( نوعية املياه والنظم 3( الرتابط  بني املياه والغذاء والطاقة والتكيف مع التغريات املناخية، )2املستدامة، )

( املياه فى جمال العلم والتكنولوجيا 5املائية املشرتكة، ) ( احللول املستدامة للموارد4اإليكولوجية، )

 واالبتكار".

وجدير بالذكر أنه على هامش املنتدى العربى الرابع للمياه مت عقد إتفاقية تعاون بني اجمللس العربى 

بى وأوروبا )سيدارى( فى للميــــــــــاه ووزارة الطاقة واملوارد املائية الصومالية ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العر

جمال تنمية املوارد املائية وتقييمها ودعم اخلربات الفنية وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر. وقع اإلتفاقية 

معاىل الدكتور/ حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه ووزير املوارد املائية والرى األسبق ومعاىل 

قة واملوارد املائية حبمهورية الصومال االحتادية والدكتورة/ نادية مكرم وزير الطا –الدكتور/ سامل عليو إبرو 

 عبيد رئيس مركز سيدارى ووزير البيئة األسبق.  

كما افتتح صاحب السمو امللكى/ األمري خالد بن سلطان بن 

عبد العزيز الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه ومعاىل 

/ أمحد ابو الغيط الدكتور/ حممود ابو زيد ومعاىل السفري

األمني العام جلامعة الدول العربية معرضًا للمياه العربية ضم 



 
 
 
 
 

أحدث اإلبتكارات فى جمال املياه شارك فيه العديد من األجهزة احلكومية وشركات القطاع اخلاص 

 واملؤسسات البحثية واهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية لعرض أنشطتهم وبراجمهم ومنتجاتهم. 

وفى إطار أعمال املنتدى حنو تعزيز التعاون العربى والتعريف بقضايا املياه فى املنطقة العربية وإميانًا من 

اجمللس العربى للمياه بأهمية دور الفن والثقافة بصفة عامة والفن التشكيلى بصفة خاصة فى نشر وتوثيق 

عات املنتدى وأقيمت أربعة مسابقات فنية حول موضو 2017املعرفة، مت افتتاح معرض الفنون التشكيلية لعام 

فى جماالت الرسم والتصوير الفوتوغرافى والكاريكتري واألفالم القصرية فضاًل عن األعمال اجملسمة )النحت 

واخلزف( بغرض نشر الوعي واإلملام بأهم حتديات إدارة املياه يف املنطقة العربية وسبل مواجهتها خصوصًا 

ل، وذلك تأكيدًا على إبراز دور الشباب املصري والعربى فى املشاركة والتعبري عن فى أوساط الشباب واألطفا

الوطن العربى بشكل عام وجمتمعه بشكل خاص. وصل إمجاىل عدد املشاركني فى معرض الفنون التشكيلية 

اىل من كبار الفنانني ضيوف الشرف من القامات املصرية والعربية وإمج 25من الشباب و 56طفل و  150إىل 

( عمل فنى وإمجاىل عدد 296عدد األعمال الفنية )

أفالم. وبعد أعمال الفرز  4شاركة األفالم القصرية امل

والتحكيم بواسطة جلنة من املتخصصني ذو خربة علمية 

وفنية فى هذا اجملال، قام اجمللس العربى للمياه 

بالتنسيق مع رعاة املنتدى من هيئات إقليمية ودولية 

أثناء اجللسة  بتكريم الفائزين من األطفال والشباب والفنانني املشاركني فى املسابقات واملعرض وذلك

 اخلتامية للمنتدى.

 ومن أهم توصيات املنتدى العربى الرابع للمياه ما يلى:

حتقيق أهداف التنمية املستدامة حيتاج اىل تكوين حتالف قوى جيمع بني احلكومات والقطاع  -1

ت اتصال اخلاص واملواطنني ومنهم املرأة والشباب فى إطار سياسات فاعلة ومتويل مناسب يستدعى فتح قنوا

 مع صناديق التمويل العربية لدعم قطاع املياه.

أهمية تشجيع االستثمار وتطويع التكنولوجيا احلديثة فى مشروعات املياه والصرف الصحى لتجعل  -2

 خدمات إمداد املياه متاحة للجميع.

وطن العربى ضرورة تبنى إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية شاملة للربط بني املياه والغذاء والطاقة فى ال -3

 وتعزيز األمن املائى واألمن الغذائى ورفع كفاءة استخدام الطاقة .

ضرورة جعل نوعية املياه بعدًا أساسيًا فى تنمية وإدارة املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية ودعم  -4

ليدية على أسس االستدامة وتشجيع مبادرة اجمللس العربى للمياه اهلادفة لتعزيز تنمية املوارد املائية غري التق

 كونها موارد قابلة للزيادة.

العمل على محاية املياه من التلوث والتوسع فى استخدام تكنولوجيات جديدة مؤثرة وأقل تكلفة  -5

 مثل إنشاء األراضى الرطبة فى حتسني نوعية املياه ومعاجلة املياه امللوثة.



 
 
 
 
 

الدول فى شأن مصادر املياه املشرتكة والعمل على  ضرورة االنتقال من املواجهة اىل التعاون بني -6

التوصل إلتفاقيات ملزمة للدول تكون قائمة على أسس تقاسم الفوائد للجميع والتوزيع املنصف وعدم اإلضرار 

 طبقًا لقواعد القانون الدوىل.

وتسليط  ضرورة االستمرار فى دعم دولة فلسطني فى احلفاظ على حقوقها املائية من خالل التعريف -7

الضوء فى كافة املنتديات واملؤمترات الدولية واإلقليمية على االنتهاكات االسرائيلية للحقوق املائية 

 الفلسطينية فى األراضى العربية احملتلة مع تفعيل دور اإلعالم العربى فى هذا اجملال.

للضرر بسبب اجراءات دعم الدول العربية الواقعة فى مصبات أنهار دولية فى سعيها ملنع تعرضها  -8

 أحادية من دول املنابع بإقامة سدود.

تنشيط دور البحث العلمى والتنمية فى حتلية مياه البحر وإدارة الطلب على املياه والتكيف مع  -9

التغريات املناخية وزيادة كفاءة وانتاجية املياه وتبنى تقنيات جديدة فى الرى مبشاركة املستخدمني وكل 

 ذوى العالقة.

أهمية بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر فى املنطقة العربية فى جماالت  -10

)هيدرودبلوماسية املياه ومهارات التفاوض، رفع الوعى وترسيخ مبادئ أخالقيات استخدام املياه لدى فئات 

ية ، تعميق مفهوم التنمية اجملتمع املدنى واملرأة والشباب واإلعالم وكذلك قضايا املياه والتغريات املناخ

 املستدامة وآليات تنفيذ أهدافها، مفهوم الرتابط بني أمن املياه والطاقة والغذاء وآليات تطبيقه ،.....(.

 

 أهداف التنمية املستدامة  ور القطاع اخلاص يف تنفيذمؤمتر د
 ، القاهرةفور سيزونز نايل بالزا، فندق ال2017ديسمرب   4

ديسمرب  4يوم صر مبوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   (AmCham Egyptة األمريكية )رفة التجارينظمت الغ

 بفندق الفورسيزونز نايل بالزا مؤمترًا بعنوان : 2017

 "دور القطاع اخلاص فى حتقيق أهداف التنمية املستدامة"
ؤمتر حيث شارك وشارك معاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه كمتحدث فى امل

أبرز من خالله مناذج " بعرض تقدميى بعنوان " الفرص املتاحة اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامةسيادته 

  أعمال خلق القيمة املستدامة حول املسائل املتعلقة باملياه يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

 ًاشراكات العاملية وحتديد الفرص التجارية دعمويهدف هذا املؤمتر إىل تسليط الضوء على مسارات جديدة لل

ط الضوء على إدماج املبادرات اليت يقودها القطاع اخلاص يسلوت ألهداف التنمية املستدامة يف اإلقليم. 

 باعتبارها احملركات الرئيسية للنماذج االقتصادية املستدامة والنمو الشامل. 

 

 

 



 
 
 
 
 

لزيادة معدالت ستخدام التقنيات احلديثة "إوورشة عمل مشروع االجتماع االقليمى االول 
  " الشرق األوسط ومشال أفريقياب فى بعض دول اجلوفية زاناتاخل تغذية وشحن

  ، امسرتدام، هولندا2017ديسمرب  4-7

استخدام لتنفيذ مشروع ُعقد االجتماع اإلقليمي األول 

 زاناتاخل لزيادة معدالت تغذية وشحنالتقنيات احلديثة 

 "الشرق األوسط ومشال أفريقياب ى بعض دولف اجلوفية

يف أمسرتدام،  2017ديسمرب  7 - 4خالل الفرتة من 

. ويهدف املشروع إىل بناء قدرات املؤسسات الوطنية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف ثالثة دول اهولند

ستشعار عن بعد والتحليل اهليدرولوجي إلتقنية استخدام بإ)األردن ولبنان وفلسطني( لتنمية املوارد املائية غري التقليدية 

فى حتديد وتقييم املواقع املناسبة لتطبيق التغذية االصطناعية للمياه اجلوفية من املياه املتجمعة فى  اجلغرايف

 البحريات واحلواجز والسدود باستخدام آبار التغذية لتقليل فاقد البخر واجلريان السهلى مما سيساهم فى زيادة وحتسني

 كميات ونوعية املياه اجلوفية املتاحة.

وقد حضر هذا االجتماع وفد من اجمللس العربى للمياه واملمثل فى: م. هبه احلريرى املنسق االقليمى وم.  

استهدف باجمللس العربى للمياه.  يوسف، مسئول املؤمترات االتصاالت و أ. شريين و GISنورا هانى خبرية 

، باإلضافة إىل وضع البلدان املشاركةلمشروع ومتابعة آخر املستجدات يف لحلالي االجتماع استعراض التقدم ا

زيارة موقع تشغيل ذلك قام وفد اجمللس العربى للمياه بوك  اخلطط للمرحلة القادمة من أنشطة املشروع.

 .بأمسرتدام ASRمشروع 

ميع البيانات اإلقليمية وسلط الضوء على لعملية جت املوقف احلاىل اجمللس العربى للمياه الل هذا االجتماع، عرضخ

بلدان الشرق األوسط عدد من جتميع البيانات يف املفروضة على القيود موضوع  ريالفجوات احلالية يف البيانات، كما أث

 اجمللس العربى للمياهاقرتح حيث   توفري املعلومات املطلوبة. علىومشال أفريقيا واليت أعاقت قدرة هذه البلدان 

يف  باجمللس العربى للمياهأفكار للتغلب على القيود احلالية من خالل استخدام الشبكة اإلقليمية ومراكز االتصال عدة 

 يف عملية جتميع البيانات. شاركةالبلدان امل

التقرير اإلقليمي الثاني الذي تضمن مجيع  أصدر اجمللس العربى للمياهاألول ،  بعد االنتهاء من االجتماع اإلقليمي

 . 2018لعروض واملناقشات واالستنتاجات والتوصيات ، باإلضافة إىل بنود العمل للمرحلة القادمة من املشروع يف عام ا

ة للمشروع واليت من املتوقع أن تتم يف أغسطس نياثحالًيا على تنظيم ورشة العمل ال اجمللس العربى للمياهعمل يو

2018. 

التدريب   تملدة يومني تناولت بعض املوضوعات الفنية مشل تدريبيةعمل  ورشة هذا وقد أعقب االجتماع

زمنية ذات فرتة لتحليل بيانات هطول األمطار، ومعاجلة جمموعة بيانات هيدرولوجية  Rستخدام برنامج إعلى 

 Pythonلغة الربجمة عالية املستوى اخلاصة بـاستخدام لواستخراج معلومات مناخية. كما تضمنت مقدمة 

لبناء مهام سري العمل يف املعاجلة اجلغرافية  Model Builderستخدام إ، باإلضافة إىل ArcGISلتحكم يف ل

 ستخدامها يف التحليل املكاني وإدارة البيانات.إل



 
 
 
 
 

متت للمشروع، والذي تضمن مجيع األنشطة اليت  األوىل ةلمرحلاالنشطة لتقرير  AWC قدم اجمللسكما 

 .عليها خالل االجتماع األولاملتفق  بنودالخالل العام املاضي، وكذلك تقدم 

 10إىل  8(" يف الفرتة من RSHSاملشروع، حضر شركاء املشروع "ندوة االستشعار عن بعد واهليدرولوجيا ) واثناء فعاليات 

تطبيقات املياه  علىاستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد كيفية وقدموا عدة عروض حول   مايو يف قرطبة، أسبانيا. 

وكانت أيًضا فرصة جيدة لشركاء املشروع الستكشاف التعاون  كانت ذات أهمية كبرية للمشاركني يف الندوة. اليت 

 احملتمل مع الباحثني والكيانات اآلخرين.

 ديبلوماسي وتغري املناخ من أجل السالم يف الشرق األوسط هيدرومؤمتر  
 ، باريس2017ديسمرب  11

تفاق باريس حول املناخ، إة للتوصل إىل يف الذكرى الثاني

عقدت األمم املتحدة وفرنسا والبنك الدولي "قمة كوكب 

مؤمتر باريس،  واحد" يف العاصمة الفرنسية 

"هيدروديبلوماسي وتغري املناخ من أجل السالم يف الشرق 

لنيل"مبشاركة عدد من كبار احالة حوض نهر  - األوسط

 زيز العمل يف جمال املناخ.املسؤولني من أحناء العامل لتع

شارك معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه  ومعاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام  

سال  -يف جملس الشيوخ الفرنسي 2017ديسمرب  11قد يف ُعالذي  ر، ؤمتاجمللس العربى للمياه فى امل

زيد كلمة  عن مبادرة حوض النيل واساليب التعاون لتحقيق حيث ألقى معاىل الدكتور/حممود أبو  كليمنصو،

 االمن املائى.

مبادرات و ألقى معاىل الدكتور/حسني العطفى كلمة عن 

 ائىامل األمنحتقيق  واساليب املياه العابرة للحدود

ستكشاف ملفهوم إإىل املؤمتر هدف . ووالتنمية املستدامة

وفرة املياه اهليدروديبلوماسي على حوض النيل، لضمان 

ذات نوعية جيدة لألجيال القادمة يف الشرق األوسط، 

  وتعزيز ثقافة املياه من أجل السالم يف هذه املنطقة.

عملية سياسية كيف حوض النيل والسياسة املائية اجلغرافيا السياسية  ان هما:رئيسي انعووركز املؤمتر على موض

تأمني املوارد و حوض النيلعلى دروديبلوماسي يواهل  ملية.للحد من التوترات الساخنة وآثار التغريات العا

   .املائية لألجيال القادمة

 



 
 
 
 
 

 لشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"ل اللقاء التشاورى
 بالعاصمة األردنية، عمان  2017ديسمرب  18-19 

 

عمان حتت -األردنية اهلامشية ململكة ايف قامت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" بتنظيم اللقاء التشاورى 

 :عنوان

 "فرص وحتديات التنمية املستدامة فى الوطن العربي"

 التى كانت عنوانها اجللسة األوىلشارك معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه فى 

حيث ألقى سيادته كلمة  "دامةالتقدم احملرز على املستوى الدوىل والعربى يف حتقيق أهداف التنمية املست"

اجملتمع املدني: شريك إسرتاتيجي لتحقيق التنمية حنو عامل وعرض تقدميى فى إفتتاح املؤمتر بعنوان "

 .  عربي مستدام

مجعية األرض واإلنسان و  (ESCWAجلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا ) شارك فى املؤمتر 

،  اإلحتاد الدولي حلماية الطبيعة/ مكتب غرب آسيا وآسيا الوسطىوالدول العربية  امعة وج ، لدعم البيئة

 .عمان -برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو

الرؤى املستقبلية لنشر مبناقشة  «رائد»املنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية ،د.عماد الدين عدليوقام 

 ألهلى فى حتقيقها.  مفاهيم التنمية املستدامة ودور القطاع ا

وهدف اللقاء إىل الوقوف على دور منظمات اجملتمع املدنى العربي يف حتقيق التنمية املستدامة وكيفية  

مواجهة حتدياتها والتعرف على التجارب الناجحة واملتميزة وكيفية االستفادة منها. وكذلك الوقوف على دور 

تدامة وكيفية مواجهة التحديات والتعرف على التجربة منظمات اجملتمع العربي يف حتقيق التنمية املس

سرتاتيجيات التنمية املستدامة وكيفية مواجهة حتدياتها إعلى مامت حتقيقه يف و األردنية وكيفية االستفادة منها. 

 والتعرف على التجارب الناجحة واملتميزة وكيفية االستفادة منها.

 

جمال املياه العابرة للحدود يف منطقة تعزيز التعاون يف لحلقة العمل اإلقليمية 
 مشال أفريقيا 

 تونس ، 2017ديسمرب  20-21

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والشراكة العاملية للمياه يف منطقة البحر املتوسط حتت رعاية نظمت 

يز التعاون يف جمال املياه تعزلالعمل اإلقليمية رشة وزارة الزراعة واملوارد املائية ومصايد األمساك التونسية و

عية ذات الصلة بالسياق واالحتياجات ضوالعابرة للحدود يف منطقة مشال أفريقيا، من خالل املناقشات املو

 .احملددة لبلدان منطقة مشال أفريقيا



 
 
 
 
 

فوائد التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود اليت ميكن أن تكون أداة لتعزيز التنمية  أبرزت حلقة العمل

تبادل اخلربات واإلقليمية من خالل خلق فوائد مشرتكة اجتماعية واقتصادية واستثمارية وبيئية وسالم وأمن 

بشأن كيفية حتسني إدارة املياه العابرة للحدود من أجل زيادة القدرة على الصمود يف مواجهة الظواهر 

لتنمية املستدامة بشأن املياه، من أهداف ا 6مناقشة تنفيذ اهلدف ، واملتطرفة مثل اجلفاف والفيضانات

بشأن تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك من  6.5وحتديدا هدفه 

 .خالل التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود

 يف تونس وخبري يف مركز حبوث تكنولوجيا املياهالعربى للمياه عضو اجمللس حضرت الدكتورة/باديعة شوىل 

 مَمثلة عن اجمللس العربى للمياه.

 

 ورشة العمل الوطنية للشراكة املائية املصرية ومنظمة سيدارى 
 ، فندق هوليداى إن سيتى ستارز، مصر2017ديسمرب  27

 

حول اهلدف السادس للمياه نظمت الشراكة املائية املصرية بالتعاون مع منظمة سيداري ورشة العمل الوطنية 

بالقاهرة. ألقى معاىل الدكتور/حممود أبو زيد  2017ديسمرب  27يف  2030 لتنمية املستدامة من أهداف ا

رئيس الشراكة املائية املصرية ورئيس اجمللس العربى للمياه كلمة االفتتاح عن دور اجمللس العربى للمياه فى 

وخدمات الصرف الصحى حتقيق اهلدف السادس من أهداف التنمية املستدامة اخلاص بضمان توافر املياه 

للجميع وإدارتهما إدارة مستدامة. وشارك باحلضور ايضًا معاىل الدكتور حسني العطفى أمني عام اجمللس 

وحتدث الدكتور/خالد أبو زيد االمني العام للشراكة املائية املصرية واملدير االقليمى للموارد  العربى للمياه.

ف السادس للمياه واالهداف الفرعية التابعة مثل خدمات مياه املائية،سيدارى عن املؤشرات اخلاصة باهلد

الشرب والصرف الصحى ونوعية املياه واإلدارة املتكاملة للموارد املائية وإدارة االحواض املائية العابرة 

شارك باحلضور وزارة االستثمار والتعاون الدوىل ووزارة املوارد املائية والرى ووزارة اإلسكان  للحدود.

 رافق واجملتمعات العمرانية اجلديدة ووزارة التخطيط واملتابعة واالصالح االدارى.وامل

ومن بني احلاضرين ايضًا حتدث الدكتور/أمحد معوض نائب رئيس الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف 

الصحى عن الوضع املرجعى احلاىل ألهداف مياه الشرب والصرف الصحى. أوصت ورشة العمل الوطنية 

إىل جانب  عضويتها فى تضم للمياه بأهداف التنمية املستدامة، السادس ملتابعة اهلدف وطنية جلنة كيلتشب

 رئيسى كممثل املصرية املائية الشراكةومن  الورشة حضروا ممن املياه اجلهات احلكومية املعنية، خرباء

 حتسني حنو جهودها يف يةاإلدار والتنمية التخطيط وزارة دعم هدفها يكون ،املدنى املتخصص للمجتمع

التقرير الطوعي الوطين الذي تعده الدولة  ، ويف إعداد2030 املستدامة للتنمية مصر املياه برؤية حمتوي

 اجلهاز جهود دعم وكذا ،2018 يوليو  يف املتحدة األمم تنظمه الذي املستوي رفيع السياسي لإلجتماع

 املستدامة. التنمية أهداف الدوري حول الحصائىا للتقرير يف االعداد واإلحصاء للتعبئة املركزي


