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قام المجلس العربى للمياه بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس وزراء المياه العرب والتنسيق مع الشركاء من المنظمات اإلقليمييية  

بالمساهمة فى إعداد المسودة النهيايييية ليليلينية اليتيني ييي  ية (  ACSAD, CEDARE, ESCWA, FAO, UNEP)والعربية 

فى المننقة العربية وتتضمن اللنة برامج األنشنة وميليرتياتيهيا واليميتينيلي يات (  0202—0202)إلستراتيجية األمن المايى 

 .والتكاليف التقد ر ة الالزمة لتن ي  األنشنة خالل اللمس سنوات األولى من اللنة التن ي  ة

 (0202-0202)إعداد الخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن المائى العربى 

 0200ديسمبر  -نشرة إخبارية ربع سنوية

 (0200ديسمبر -نوفمبر-أكتوبر)

خيالل الي يتيرة "  قمة بودابست للمييياه" بودابست أعمال   –عقدت في العاصمة النمساو ة  

وقد تم تنظيم ه ا الحدث الدولي ال ارز برعا ة كل من الحيكيومية .  0200أكتوبر  8-00

النمساو ة واألمم المتحدة والمجلس العالمي للمياه وبمشاركة عدد من المنظمات اليدولييية 

 .والل راء في مجال المياه فضالً عن ممثلي الشركات ومنظمات المجتمع المدني

ص وت ع دالدا م /  رييس المجلس العربي للمياه ، ومعالي الدكتور   –محمود أبو ز د /  ه ا، وقد حضر ه ه القمة معالي الدكتور 

وتهدف القمة إلى وضع األهيداف اات الليلية بياليمييياه فيي . ممثال عن المجلس في المنتدي العلمي بالقمة –مستشار المجلس  –

وفيي  .0200إطار برنامج مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة وال ي عقد في ر و دي تانيرو بال راز ل في  يونيييو 

لمز د من المعلومات حيول قيمية ".  عالم مستدام هو عالم  تمتع باألمن المايي: "تحت عنوان( إعالن بودابست)نها ة القمة صدر 

  /hu.budapestwatersummit.www://http: بودابست للمياه  مكن الرتوع إلى الرابط التالي

 0200أكتوبر  00-8قمة بودابست للمياه، النمسا، 

في إطار التعاون الميستمر بيين كيل مين المجليس العربيي للميياه الوكالية 

، تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال دعيم GIZاأللمانية للتعاون ال ني 

مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في قناع المياه في مننقة الشرق 

وشمال أفر قيا وال ي  هدف إلى تحسين ك اءة المؤسسات الوطنيية المعنيية بيردارة الميياه فيي المننقية األوسط 

للتكيف مع التغيرات المناخية وتوفير آلية للحلول على الدعم المادي من اللناد ق الملتلة لتمو يل بعي  

الي رامج والميشروعات لتحقييق تحيسين ك ياءة المؤسيسات الوطنيية واإلقليميية المعنيية بالميياه وز يادة التوافيق بيين ا سييتراتيجية 

العربية للمياه والسياسات المايية الوطنية وتوفير الدعم إلعداد اللنة التن ي  ة لالستراتيجية العربية لألمن الميايي باإلضيافة إليى 

وفييي هيي ا الييشدن، فقييد تقييرر إعييداد وتنظيييم عييدد ميين ور  العمييل اإلقليمييية .  توفييير الييدعم  عييداد اسييتراتيجيات وطنييية للتكيييف

، حيث  قوم المجليس العربيي للميياه (كمرحلة أولى)والوطنية في بع  الدول العربية والتي تضم كل من ملر ول نان واألردن 

التكيف مع تغير المناخ من أتل استراتيجيات التنمية والتلنيط في مننقة الشرق األوسط "باإلعداد لورشة العمل اإلقليمية حول 

 .بالقاهرة بجمهور ة ملر العربية 0202 نا ر  00-01خالل ال ترة " وشمال إفر قيا

 ،  GIZبروتوكول تعاون بين المجلس العربي للمياه والوكالة األلمانية للتعاون الفني 

 0200نوفمبر  02القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

http://www.budapestwatersummit.hu/


قييام المجلييس العربييي للمييياه با شييتراا مييع مكتييق اليونييسكو بالقيياهرة، بتنظيييم خمييس 

تعز يز دور المنظميات األهلييية "تليسات خاصية فيي إطيار ورشية عميل إقليميية حيول 

والمجتمع المدني واإلعالم للتعاون في مجال إدارة الموارد المايية بدول النييل اليشرقي 

ب ندق إنتركونتيننتال سييتي  0200د سم ر  0-0والك خالل  ومي " لحوض نهر النيل

تمهور ة ملر العربية، وشارا فيهيا العد يد مين ممثليي الجمعييات   –ستارز بالقاهرة 

األهلييية والمجتمييع المييدني واإلعييالم والييلحافة والمهتمييين ميين دول النيييل الييشرقي 

بهدف مناقشة ال ير  والتحيد ات ( ملر، السودان، تنوب السودان، أثيوبيا، إر تر ا)

لمشاركة المجتمع المدني والمنظمات األهلية واإلعالم وسي ل تنو ير ودعيم الميشاركة 

فيما  لص إدارة الموارد المايية علي مستوي حوض النيل الشرقي بما  حقق الملالح 

تعز ز الحوار والت اهم المت ادل وتعز يز اليشراكة والتعياون فيي قيضا ا الميياه بيين ملتليف :  وتهدف ورشة العمل إلى.  المشتركة

من خالل التعاون فيي مجيال الميياهف رفيع ميستو  "  السالم"المنت عين على تميع المستو ات في حوض النيل الشرقي لدعم ثقافة 

الوعي وت ادل المعرفة ، وك لك التحد ات التي تواته إدارة المياه فيي ضيوء النليق المتزا يد للحيلول عليى الميياه ، وتوز عهيا 

وخدماتهاف إلى تانق تعز ز تسور الثقة في مجال الموارد المايية العابرة للحدود ، للتل يف من حدة اللراعات على الميياه فيي 

و مكن تت ع أتندة ورشة العمل وغيرها من فعالييات .  المننقة ، وبناء حوار إقليمي حول اإلدارة السلمية للموارد المايية للحوض

: وموقييع اليونييسكو  org.arabwatercouncil.www://http  :وتوصيييات ورشيية العمييل علييى موقييع المجلييس العربييي للمييياه

 org.unesco.www://http 

شارا المجلس العربى للمياه بالتعاون مع األمانة العامة ليميجيليس وزراء اليمييياه اليعيرب 

وبرنامج األمم المتحدة لل يئة والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم فى ورشة عيميل 

حول حوار ميجيتيميعيى ميع ميميثيليى  0200نوفم ر  01-02ُعقدت فى عمان خالل ال ترة 

المجتمع المدنى بجميع فئاته للتعر ف برستراتيجية األمن المايى العربى واللنط التن ييي  ية 

وقيد .  ودور المجتمع المدنى فى تن ي ها وآلية للتعاون بين الشركاء من المنظمات اإلقليمييية

رؤ ة المجلس العربى ليليمييياه   -أمين عام المجلس   –حسين العن ي /  عرض معالي دكتور

  .ودوره وخ رته ككيان إقليمى فى التنسيق لتن ي  ه ه اللنط وال رامج

 الملتقى الحواري للمجموعات الرئيسية حول تنفيذ اإلستراتيجية العربية لألمن المائي وبرنامجها التنفيذي

  0200نوفمبر  02-02عمان، المملكة األردنية الهاشمية، 

تعزيز دور المنظمات األهلية والمجتمع المدني واإلعالم للتعاون في مجال إدارة "ورشة العمل اإلقليمية حول

   0200ديسمبر  0-0القاهرة، جمهورية مصر العربية، " الموارد المائية بحوض النيل الشرقي لحوض نهر النيل

محميود أبيو ز يد ريييس المجليس العربيي / ألقى معالي الدكتور 

للمييياه كلميية افتتاحييية بمناسيي ة إطييالق تقر ييراً اسييتراتيجياً حمييل 

نظييرة :  التعيياون فييي مجييال المييياه ميين أتييل عييالم آميين»عنييوان 

ورافييق إطييالق التقر يير «  مركييزة علييى مننقيية الييشرق األوسييط

انعقييياد مؤتمييير دوليييي استيييضافته الجمعيييية العلميييية الملكيييية 

، مييع دعييم ميين الوكاليية SFGومجموعيية الرؤ يية ا سييتراتيجية 

 .السو د ة لإلنماء الدولي، وحضور عدد من الشلليات الهامة

وأشيار التقر ير إلييى أن التعيياون المييايي  جييق أ   قتيلر علييى 

إبييرام ات اقيييات، بييل  جييق أن  قييترن بييرلزام سياسييي فييي تن ييي  

المعاهدات وا ت اقات، معت راً أنه    ك يي مجيرد التوقييع عليى 

وحيي ر التقر يير ميين تعييرض .  معاهييدة للتعيياون فييي شييدن المييياه

معظم ال لدان في الشرق األوسط للنر حدوث نزاعيات بيس ق 

 .تجن ها التعاون اإلقليمي في المياه، مشيراً إلى توقيع مجموعة من المعاهدات التي لم تلل إلى التعاون ال عال في ه ا الشدن

وأضاف الدكتور محمود أبو ز د أن ال لدان العربية تعرف بدنها مناطق تافة بس ق شح مياهها، وارت اط ملادرها اليميايييية ميع 

واعت ر أنه من أس اب الميشيكيالت بييين اليدول هيو عيدم وتيود .  ملادر المياه في دول أخر ، ع ر األنهار واألحواض المايية

أتاح فرصاً عيد يدة ليليتيقيارب واليتيواصيل واليتيعياون، «  التعاون المايي من أتل عالم آمن»ات اقات دولية بينها، مؤكداً أن مؤتمر 

  . خلوصاً من حيث توفير قاعدة علمية عن الملادر المايية المشتركة

نظرة مركزة على منطقة الشرق : التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن: المؤتمر الدولي حول

 0200نوفمبر  08-02األوسط عمان، المملكة األردنية الهاشمية، 

http://www.arabwatercouncil.org
http://www.unesco.org


 مؤتمر األراضي والمياه بالشرق األدنى وشمال إفريقيا

 0200ديسمبر  08-01المملكة األردنية الهاشمية، –عمان 

عقدت منظمة ال او بالتعاون مع المجلس العربيي للميياه وبعي  المنظميات اإلقليميية والدوليية 

المملكية األردنيية الهاشيمية   –مؤتمر األراضي والمياه بالشرق األدني وشيمال إفر قييا بعميان 

 .0200د سم ر  08-01خالل ال ترة من 

 عد المؤتمر واحداً من سلسلة مؤتميرات دوليية تنظمهيا ال ياو بيل ة دور ية وكيان آخرهيا فيي 

وتهيدف تليك المؤتميرات إليى التركييز عليى .  إ نالييا  –بمقر منظمة ال او بروميا  0200ما و 

و تم فيها تناول الموضيوعات ..  العالقة بين الزراعة والمياه في الشرق األدنى وشمال أفر قيا 

اللاصة باإلدارة المستدامة للموارد الشحيحة مثل األراضيي والميياه عليى الميستو  اإلقليميي 

وك ا آثار تغير المناخ على الزراعة من خالل عرض التجارب الناتحية وأ يضاً اليدرول الميست ادة اليتي تميت فيي هي ا المجيال 

 .ومناقشتها

وتد ر بال كر أ ضا أنه تم ا ست ادة من نتايج وتوصيات المؤتمر المشار إليه في دعم الم ادرة اإلقليميية لنيدرة الميياه فيي اليشرق 

والتي تهدف إلى دعم ال لدان األعضاء لتحد د وتنسيق السياسيات وأفيضل الممارسيات اللاصية باسيتدامة "  األدنى وشمال أفر قيا

 .المياه بما  عمل على تحسين اإلنتاتية الزراعية واألمن الغ ايي في المننقة

 :ه ا وقدنظم المجلس العربي للمياه بالتنسيق مع ال او تلستين فنيتين كاآلتي

 استكشاف موارد جديدة للمياه والدروس المستفادة من التجارب السابقة "الجلسة األولى تحت المحور الثاني" 

تهدف ه ه الجلسة إلى إثيراء المعرفية وت يادل اللي رات بيين الميشار ع الميدانيية واللي راء ال نييين مين ملتليف قناعيات 

وبيدأت الجليسة بكلمية افتتاحيية وكلميات عيدد مين .  ال ساتين والغابيات وتربيية األحيياء الماييية، وإدارة األراضيي والميياه

وعقق ه ا العد د األسئلة الرييسية والمناقشات ثم الجلسة اللتاميية .  الل راء ثم قدمت حا ت دراسية حول ه ا الموضوع

 .والتوصيات

  حماية وإدارة وحوكمة المياه الجوفية "الجلسة الثانية تحت المحور الرابع"  

تهدف ه ه الجلسة إلى رفيع ميستو  الوعيي حيول ملياطر ا سيتلدامات المتعيددة والعيشوايية لميلادر الميياه الجوفيية، 

وقد تمت مناقشة الحلول المنروحة لالستلدام المستدام لميوارد الميياه الجوفيية .  وعلى وته الللو  اإلنتاج الزراعي

  .في الزراعة

 :لمز د من المعلومات عن فعاليات المؤتمر والجلسات ال نية، اضغط على الرابط التالي

 aspx.nelwd/org.fao.neareast://http 

 FAONearEast/com.twitter://https: تو تر مؤتمر األراضي والمياه باللغة العربية

 EN_FAONEAREAST/com.twitter://https: تو تر مؤتمر األراضي والمياه باللغة ا نجليز ة

وز يير المييوارد المايييية الجزايييري، نظمييت   –حييسين نييسيق /  تحييت رعا يية معييالي المهنييدل 

ا عتماد ية :  مؤتمير أكيوا اليسادل للممارسيات ال يضلى(  أكوا)الجمعية العربية لمرافق المياه 

 0200د يسم ر  1-0  -الجزاير  -ومعا ير ض ط الجودة لد  مرافق المياه في الوطن العربي 

 .الجزاير-في فندق األوراسي في العاصمة الجزاير ة

وكان مجال التركيز ه ا العام حول ا عتماد ة ومعا ير ض ط الجيودة ليد  مرافيق الميياه فيي 

وفيميا  لييي مجموعية ملتيارة ميين المواضييع الريييسية الييتي تيم طرحهيا فييي  .اليوطن العربيي

ا عتماد يية ومعييا ير ضيي ط الجييودة علييى المييستو  اإلقليميييف التحييد ات وحييا ت :  المؤتميير

النجاح وال ير  المتوقعيةف اسيتلدام ا عتماد ية كوسييلة ليإلدارة الميستدامة لمرافيق الميياهف إصيالح المؤسيسات ومرافيق الميياه 

لتحسين اآلداء وا متثال لمعا ير اإلدارة الدوليةف وال رامج المعيار ة للتدر ق وبنياء القيدرات للعياملين بمرافيق الميياه واليلرف 

 .اللحي

 bpconference6/events/org.acwua.www://http : لمز د من المعلومات،  رتى ز ارة موقع أكوا على

االعتمادية ومعايير ضبط الجودة لدى مرافق المياه في الوطن العربي، : مؤتمر أكوا السادس للممارسات الفضلى

  0200ديسمبر  1-0الجزائر ، 

http://neareast.fao.org/Pages/nelwd/nelwd.aspx?lang=EN&DId=0&I=104410&CId=0&CMSId=5002793
https://twitter.com/FAONearEast
https://twitter.com/FAONEAREAST_EN
http://www.acwua.org/events/6bpconference


 "المشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل تحسين اإلدارة المائية وبناء القدرات" لقاء إقليمي حول 
  0200ديسمبر  01-2المملكة األردنية الهاشمية،  –عمان  

استلدام الميياه شي ه المالحية فيي اإلنتياج الزراعيي باليشرق "في إطار توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول 

واليتي نظمهيا كيل مين  0200 ونييو  00-02التي عقدت بالقياهرة خيالل ال يترة مين " األدنى وشمال أفر قيا

بالتعاون مع وزارة الميوارد الماييية " ال او"المكتق اإلقليمي لمنظمة األغ  ة والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

( إ كيياردا)والييري بمييلر والمجلييس العربييي للمييياه والمركييز الييدولي لل حييوث الزراعييية بالمنيياطق الجافيية 

وقيع المجليس العربيي للميياه ات اقيية تعياون ميع منظمية ال ياو ...    ICBAوالمركز الدولي للزراعية المحليية 

استلدام المياه ش ه المالحة فيي اإلنتياج الزراعيي باليشرق األدنيى "بهدف وضع خنوط إرشاد ة عامة حول 

 ".وشمال أفر قيا

برعداد دليل إرشادي  ستلدامات المياه  0202بموتق ه ه ا ت اقية،  قوم المجلس العربي للمياه خالل عام 

ش ه المالحة في اإلنتاج الزراعي من خالل تمع المعلومات حول الممارسات الزراعية الجيدة والحا ت 

الراهنة  ستلدام المياه ش ه المالحة بمننقة الشرق األدنى وشمال إفر قيا، وتنظيم ثالث ور  عمل إقليمية ، 

وتنو ر وتوثيق الدليل اإلرشادي، وتنظيم دورات توعو ة وتدر  ية للمستلدمين والمنت عين حول ا ستلدام 

محمود أبو ز د رييس المجلس العربي /  وقع على ا ت اقية معالي األستاا الدكتور.  األمثل للمياه ش ه المالحة 

  ".ال او"الممثل اإلقليمي لمنظمة األغ  ة والزراعة التابعة لألمم المتحدة  –ع دالسالم ولد أحمد /للمياه والسيد

 اتفاقية تعاون بين المجلس العربي للمياه ومنظمة الفاو
  0200ديسمبر  00القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

تم عقد لقاء إقليمي لمتابعة أعمال وحيدات ا تيلال باليدول الميشاركة فيي الميشروع ا قليميى للتنيسيق مين أتيل تحيسين اإلدارة 

المايية وبناء القدرات وال ي  هدف إلى تحسين موارد المياه واإلدارة الزراعية والتلنيط داخل وع ر ال ليدان العربيية الميشاركة 

 (.وهي ملر واألردن ول نان والمغرب وتونس)بالمشروع 

وقد تضمن اللقاء استعراض األمور ال نية للمشروع والتقدم المحرز ونتايج التقييم والمتابعة والمعوقات اليتيى تيواتيه اليميشيروع 

 .والتوصية بر جاد حلول عاتلة لها بما  حقق أهداف المشروع 


