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العربي العالم في القاحلة وشبه القاحلة المناطق في وإدارتها المائية الموارد لتنمية معارف دوائر

قـاحلـة فيالقـاحلـة وشبـه ال تنميـة الموارد المـائيـة وادارتهـا في المناطـق تصـدر قـريبـًا موسوعـة علميـة عن
ز البحوثبين المجلس العربي للمياه ومرآ وجاء قرار نشر هذه الموسوعه نتيجة التعاون المثمر العـالم العربي،

.باري، إيطاليا بمعهد الهندسة الزراعية في) CIHEAM(المتوسطي  الزراعية

اتهاالزراعيةواستخدام والتقنيه في مجال مصادر المياه هذه الموسوعه مجموعة مختارة من المقاالت العلميه وتضم
احثينمتاحـة لعدد آبير من الخبراء والب الماضية ، لتكون 15معهد باري في السنوات ال  التي اعدهـا البـاحثـون في

حضير للموسوعةهذا وقد بدأ الت. موضع التنفيذ في الوطن العربي ، والتعريف بنتائج البحث ووضعهافي والدارسين
سطي فيالمتو سنوات ، والجدير بالذآر أن المرآز الزراعي قبل معهد باري والمجلس العربي للمياه منذ أربع من

.ظينالمحاف للمياه منذ تأسيسه وتم انتخابه عضوًا في مجلس باري انضم إلى عضوية المجلس العربي

2010 يوليو 2 - يونيو 28 من بسنغافوره العالمى المياه اسبوع

)SIWW( يـاهشـراآة وتعاون مع أسبـوع سنغافـورة الدولي للم المجلس العربي للميـاه مذآـرة تفاهـم إلقـامـة وقع
ـره آـًالالذي حض الميـاه بمنطقـة الشرق األوسـط وشمـال افريقيـا ، وجـاء ذلك علي هـامـش عقـد منتدي أعمـال

العربي أميـن عـام المجلس" صفـوت عبـد الدايـم. د.، أ" المجلس العربي للميـاه رئيس"محمود أبو زيـد . د.من أ
نتدي اليأعمـال الميـاه ، وقـد تضمـن الم اإلتفـاق علي مشـارآـة المجـلس في تنظيـم منتدي ، وينص"للميـاه

للشرآـات نفيذييناجتماع المائدة المستديـرة للرؤسـاء الت تبادًال للخبـرات بين المتحدثين، الذين حضـروا جانب ذلك
ـة في مجـالبخـاص يتعلق بممارسـة أعمال القطاع الخـاص في المنطقـة، العاملة في منطقة الخليج العربي فيما

.الميـاه خدمات

2010 يونيو 24-23 المائية الموارد -المتجددة الطاقة -األورام مكافحـة: مجـاالت في العربية اإلستراتيجيـات وضع نحـو األول العربي الملتقي

الموارد المائية في -المتجددة الطاقة -مكافحـة األورام:العربية في مجـاالت الملتقي العربي األول نحو وضع اإلستراتيجيـات إستضافت جامعة القاهرة فعاليات
، وهم األستاذ المتعلقة بالميـاه في ظل المشـارآـة البنـاءة في جميـع األنشطـة والذي حضره ممثلين عن المجلس العربي للميـاه 2010 يونيو 24-23يومي 

للميـاه لمجلس العربياإلقليمـي للبـرامج الفنيـة با المديـر" واألستـاذ الدآتـور خـالد أبو زيـد  "أمين عـام المجلس العربي للميـاه" عبد الدايم الدآتور صفـوت
."

بعض والتي استعرض فيها)  2050مـائيـة لمصـر حـتي عـام  سينـاريوهـات واستراتيجيـات(محـاضـرة بعنوان  وقـد ألقي األستاذ الدآتور خـالد أبو زيـد هـذا
تملة ،سياسة توزيعوالممكنة،الموارد المائية المح الموارد المائية المستخدمة حاليًا:االفتراضات مثل  االستراتيجيات المستقبلية والتى تتكون من بعض

.الصناعية السكان،السياسات

 الفتـره يف))  أصحاء عرب مواطنين أجل من صحية مياه((  العربي بالعالم الصحية للمياه الرابع المؤتمر
القاهـــره -انترآونتينينتال سميراميـس بفندق 2010 يونيـو 22-21: من

يومى  ى بالقاهرةالرابع للمياه الصحية فى العالم العرب المجلس العربي للمياه في فعاليات المؤتمر الدولى شارك
مياه "ـار ، تحت شع القاهـــرة -بفندق سميراميـس انترآونتينينتال 2010 يونيو 22،  21األثنين والثالثاء الموافقان 

".أصحاء صحيه من أجل مواطنين عرب

والعربية  ةالميـاه، وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولي ذلك في حضـور عدد آبيـر من القـيادات و خبـراء آـان
.المياه من مصر وسبعة دول عربيه في مجال والمحلية وبمشارآة باحثين وعلماء ومختصين

وصل اليه ت المتعلقة بالمياه في مصـر والوطن العربي،وماقد وقد تناول المؤتمر العديد من القضايا واألمور هـذا
لحاضرون وإهتمام ا وقد عكست المناقشـات مدي أهميـة قضيـة الميـاه الباحثون في أبحاثهم وأوراقهم العلميـة،

 نتائج ذاتالهامـة وال التوصيـاتمن  وقد خلص هذا المؤتمر الي العديد. لهـذا المؤتمر  بها مما أضفي نجـاحًا مبهـرًا
.العـربي في الوطـن. العالقة بالميـاه

 يونيو 7 - للمياه العالمية العزيز عبد بن سلطان األمير جائزة لمجلس الرابعة الدورة من الثانية الجلسه
2010

لمجلس  لرابعةبالجلسه الثانية من الدورة ا" العربي للمياه رئيس المجلس"محمود أبو زيد / األستاذ الدآتور  شارك
لطان بن عبد س للمياه برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خالد بن جائزة األمير سلطان بن عبد العزيز العالمية

يران في مدينة الدفاع والط والمفتش العام للشؤون العسكرية في مكتبه بوزارة العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران
.جدة

الجائزة  ينالمقترحة للجائزة ، إضافة إلى مذآرة التفاهم ب المجلس خالل االجتماع ، الخطة االستراتيجية وناقش
للجائزة ، ونتائج  النهائية لألعمال المتقدمة للترشيح للدورة الرابعة ومنظمة اليونسكو ، آما تم استعراض القائمة

جائزة األمير للدورة الرابعة ل ناقش المجلس خالل االجتماع أيضًا الحملة اإلعالمية آما. الفحص األولي لهذه األعمال



ية المتخصصه مكاتب االستشارات العالم العالمية للمياه وقرر المجلس التعاقد مع أحد أشهر سلطان بن عبد العزيز
.للجائزة خطة استراتيجية لدراسة وإعداد

 والتكاليف الفوائد تقاسم :افريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة فى المياه حوآمة لمنتدى الخامسة الدورة
يونيو 4 -مايو 31 - والمسؤلية

ألوسط منطقة الشرق ا تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى حوآمة المياه فى شـارك المجلس العربى للمياه في
 ACWUA((ياه العربية لمرافق الم مؤسسة انفنت االلمانية لبناء القدرات و الجمعية وشمال افريقيا بالتعاون مع

دول  8ي آافة الفئات المهتمة بالميـاه ف وقد حضر المنتدى ممثلين عن) يونيو 4 -مايو 31( بتونس فى الفترة من
 م الرشيدضمن فاعليات المنتدى شرح لمبادئ الحك والعديد من المنظمات اإلقليمية والدولية وآان من عربية

الرشيد والتأآيد  مالفوائد والتكاليف والمسؤلية آأحد مبادئ الحك للمياه بالترآيز على موضوع المنتدى وهو تقاسم
جابية والتعامل مع اثـارهـا االي المتكاملة التى تستوعب آل استخدمات المياه على ضرورة النظرة الشمولية

قة بها وقد تم مسئولياتها من قبل آل ذوى العال المباشرة وغير المباشرة والقدرة على تحمل والسلبية وفوائدها
 ى بميـاهالمنتدى رحلة ميدانية إلى محطتى شحن جوف حالتين دراسيتين من مصر واالردن هذا وقد تخلل عرض

تونس  النمستخدمى المياه في تونس وقد خلص المنتدى إلى اع الصرف المعالجـة، ولمقابلة اعضاء احد جمعيات
:به و الذى آان من اهم النقاط التى وردت

 ق الجغرافيةبين القطاعات المختلفة و بين المناط الترآيز على تقاسم الفوائد والتكاليف والمسؤلية •
المختلفة

المدنى فى ادارة الموارد المائية انشاء اطار قانونى ومؤسسى لتحسين مشارآة المجتمع •
المجتمع المدنى حمالت توعية على جميع المستويات ومساندة مبادرات عمل• 
التقنيات الفنية والمؤسسية زيادة آفاءة استخدام المياه من خالل استخدام •

المياه واالقتصادية لمشروعات اطار لتقييم االثار البيئية واالجتماعية عمل• 

 في الدولية يةالمائ المجاري استخدام قانون اتفاقية بشأن النظر وجهات لتقريب العربية الدول خبراء اجتماع
2010 مايو 25-24 - المالحية غير األغراض

 م المجاريوجهات النظر بشأن اتفاقية قانون استخدا في دمشـق اجتمـاع خبـراء من الدول العربية لتقريب عقد
العربي التابع  الذي نظمه مرآز الدراسات المائية واألمن 1997 المائية الدولية في األغراض غير المالحية لعام

.العربية لجامعة الدول

والمنظمة  العربية من وزارات الخارجية والمياه العربية في االجتماع الذي استمر يومين ممثلوا الحكومات وشارك
افة أآساد ومرآز والمناطق الج االلكسو والمرآز العربي لدراسات األراضي القاحلة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 االجتماعية لغربيالمتحدة دبي واللجنة االقتصادية و لإلقليم العربي وأوروبا سيداري وجامعة األمم البيئة والتنمية
.والعلوم والثقافة اليونسكو آسيا األسكوا ومنظمة األمم المتحدة للتربية

 الطرافوالخروج بموقف عربي موحد يحقق مصالح آل ا المجتمعـون الي وضع التصورات حول االتفاقية وسعـي
مجلس ال العربية خاصة في المحافل الدولية لرفعها إلى دورة واعطاء قوة وفاعلية للدفاع عن الحقوق المائية

.القادمة الوزاري العربي للمياه

 ة الخارجيةغسان عباس مدير اإلدارة القانونية بوزار المشارآون في الجلسة االولى التي ترأسها الدآتور وناقش
الدولي  وجيخبيرة في قانون المياه من البرنامج الهيدرول السوريـة الدراسات المقدمة من الدآتورة ريا ستيفان

في قسم  ومن الدآتور محمد ابراهيم الحمدي خبير المياه 1997 اليونسكو حول خلفية اتفاقية االمم المتحدة
ومن الدآتورة " المتحدة اقليمية حول المبادئ األساسية التفاقية األمم نظرة"الموارد المائية في االسكوا بعنوان 

 دة أرضية لحلاتفاقية األمم المتح" نزاعات الدولة استاذة علوم قانونية في تونس حول نجاة الباشا مستشار مقرر
".الصراعات

 دولي منطارق المجذوب أستاذ جامعي في القانون ال المشارآون في الجلسة الثانية التي ترأسها الدآتور ورآز
الد ابو زيد خ استاذة قانون دولي ، قدم آل من السادة الدآتور بيروت على الدراسات التي قدمها آل من مايا دباس

. المائية دراسات حول االتفاقية الدولية والمصالح العربية ،ومناضل فاضل ومرتضى جمعة من العراق

2010 مايو 18 الى 17 من -" مصر فى المياه مستقبل" عمل ورشة

حول  شة عملسيـداري والمجلس العربي للميـاه بتنظيم ور جمعية الشراآة المائية المصرية بالتعاون مع قامت
مناقشات و  ، وقد قدمت ورشة العمل محاضرات و 2010مايو  18الى  17مستقبل المياه فى مصر فى الفترة من 

ة فى مجال دولي قضايا المياه على المستوى االقليمى وتحت دراسات تهدف الي حل الكثير من بتوصياتخرجت 
.بمصر العلماء و المتخصصين فى المياه المياه وقد حضر ورشة العمل نخبة من

فتتاحيـة نيابة ا األميـن العـام للمجلس العربي للميـاه آلمـة وقـد ألقـي األستـاذ الدآتور صفـوت عبـد الدايم ، هـذا
ـام األستـاذ المشارآـة البناءة ، ق وفي اطـار. زيـد ، رئيس المجلس العربي للميـاه عن األستاذ الدآتور محمود أبو

بالمجلس  يـةالمصـرية والمديـر اإلقليمي للبرامج الفن أبو زيـد ، األميـن العـام للشراآـة المـائيـة الدآتور خـالد
هـا بالجوانب واإلفتراضيـة وعالقت المـائيـة والميـاه الخضـراء والزرقـاء العربي للميـاه ، بتناول موضـوع البصمـة

لمصـر  يـات مائيـةوأيضـًا إستعـرض سيناريوهـات واستراتيج والفنيـة إلدارة الموارد المـائيـة المشترآـة ، القانونيـة
.أثنـاء فعـاليـات ورشـة العمـل ، في محاضرتين ألقـاهمـا 2050حتي عـام 

 2050 عام وزيـر الزراعـة االستراتجية الزراعية لمصر حتى عرض األستـاذ الدآتور عـادل البلتاجـي ، مستشـار آما
اخية على المن آما تم مناقشة اثار التغيرات. المستقبلية للمياه والخطة البحثية الالزمة لمواجهة التحديات
من  على ذلك اخـر من مصادر الضغط على موارد المياه وما يترتب مستقبل الموارد المائية فى مصر آمصدر
كايف مع للت إذا استمر الحال على ما هو عليه من غير خطة واضحة تداعيات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية

.لها لمنظمةا مستقبل مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر والقوانين آما تم شرح. تأثير التغيرات المناخية

2010 مايو 2 - المتوسط البحر في المياه إستراتيجية تمرير تعرقل إسرائيل

ومديــر البرامــج الفنيــه  ،) سيدارى( بمرآز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا المدير االقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية خالد أبو زيد ،/ شـارك الدآتور
 وسط ببرشلونة ، فيللمياه باالتحاد من أجل المت المسئوليـن الذي سبق انعقـاد االجتماع الوزاري العربـي للميــاه بصفة مراقب في اجتمـاع آبـار بالمجلـس

ير إلى أصـر على حذف فقره باإلستراتيجية تش المتوسط ، وتحدد اإلشـارة الي أن الوفد اإلسرائيلي في البحر 2010الفترة من الثاني عشر من إبريل 
 الحتالل ، وآـاناستبدالها بمصطلح األراضي تحت ا للصراعات في األراضي المحتلة والتي أرادت اإلستراتيجية في القضاء على األسباب الجذرية مساهمة

.مـا إستخـدم مصطلـح اإلحتـالل يســاوم أيضـًا علـي إدراج مصطلـح اإلرهــاب إذا



إسرائيل  يجة إصرارانتهى بعدم إقرار اإلستراتيجية نت باالتحاد من أجل المتوسط في اليوم التالي ، والذي ظل األمر معلقًا حتى االجتماع الوزاري للمياه وقد
ما يعانيه  إلى موحدًا تجاه هذا الشأن من منطلق ضرورة التنويه المجموعة العربية باالتحاد من أجل المتوسط موقفًا هذا وقد اتبعت. على التمسك بموقفها

مواردها  تنمية واستغالل التحتية للمياه ، وقمع للحريات في وسوريا من سلب لحقوقهم المائية ، وتدمير للبنية سكان األراضي المحتلة في فلسطين ولبنان
.المائية

منطلق أن  ولية مناالستخدامات غير المالحية لألنهار الد اإلستراتيجية إلى االتفاقية اإلطارية لقانون صعيدًا آخر أبدت ترآيا تحفظًا على أن تشير وعلى
 35ق تتطلب تصدي المتحدة ، وأنها لم تدخل حيز التنفيذ حيث أنها دولة باألمم 192دولة من  17يصدق عليها سوى  عامًا ولم 13االتفاقية مر على إصدارها 

ممثلي الوفد  االتفاقية حتى تحظى بالقبول المطلوب ، على حد قول يفقدها المصداقية الالزمة والذي يتطلب مراجعة بنود دولة على األقل ، األمر الذي
.الترآي

:الرجوع للروابط التاليه المياه في البحر المتوسط والبيـان الختامي يمكن من المعلومات عن المسـوده النهائيـه إلستراتيجية لمزيد

 •www.medaquaministerial2010.net
 •water.net-www.ufm

 

للمياه العربي المجلس
مصر العربية جمهورية, القاهرة, مدينة نصر, الدائم، الحي السادس شارع المخيم 9 :العنوان

+2 02 2402 3253 - 2402 3276 :رقم الهاتف
 +2 02 2260 0218 :رقم الفاآس

www.arabwatercouncil.org :االلكترونى الموقع
awc@arabwatercouncil.org :البريد االلكترونى
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لديك إلى قائمة عناوين البريد األمنة membership@arabwatercouncil.orgااللكتروني  وصول النشرة االلكترونية إليك برجاء إضافة عنوان البريد لضمان


