نشرة إخبارية ربع سنوية – مارس 2015
(يناير -فبراير  -مارس)

أسبوع المياه العربى ( 15-11يناير )2015
شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للميـــاه و معالـــى األستاذ الدكتور /صفوت عبد
الدايم مستشار اجمللـــــس واألستاذة الدكتورة  /شـان عبـد ااـوان مستشـار السـيد ومليـر ااـوارن اااريـ والـر
جبمهوري مصر العربي يف أسبوع ااياه العربى حتت عنوا "االبتكارات واحللول ااستدام لقطـاع اايـاه يف
اانطق العربي " وذلك خالل الفرتة مـ  15-11ينـاير  2015مبركـا االـك احلسـني بـ لـالل للمـ

رات -

البحر اايت – ااملك األرنني اهلامشي .
أقيم احلدث حتت مظل

جامع

الدول العربي )(LAS

بالشراك

مع اجمللس الوملاري العربي

للمياه ) (AMWCووملارة ااياه والري األرنني ونظمته اامعي العربي ارافق ااياه  .)ACWUAوتكم
أهمي هذا األسبوع يف أنه يعترب فرص لايانة التنسيق بني الشركاء الرريسيني يف قطاع ااياه يف اانطق
العربي وبني القطاعني العام واخلاص حبضور خنب م
رمسي عالي ااستو

اخلرباء على مستو

العامل كما شهد حضور عربي

م الوملراء وكبار الشصصيات.

وقد قام معاىل الدكتور/حسني العطفى والدكتور /صفوت عبد الدايم بعرض الرؤي اليت مت وضعها للمشارك
العربي يف اانتدي العااي السابع للمياه والذي يقام بكوريا يف أبريل  2015م

خالل جلستني فنيتني،

األولي ع "اإلنارة ااتكامل للموارن اااري  (Smart Implementation of IWRMواليت يتولي تنسيقها
ن.حسني العطفي والثاني ع "ااياه م أجل الغذاء") (Water for Foodويتولي تنسيقها أ.ن .صفوت عبد
الدايم ،وتنظم االستني بالتعاو مع جامع الدول العربي والشركاء م اانظمات واهليئات احمللي و اإلقليمي
والدولي .

القمة العالمية للمياه بأبو ظبى (يناير )2015
أُقيمت القم العااي للمياه فى نورتها الثالثــــــ بأبوظيب م
 22 - 19يناير  2015يف مركا أبوظيب الولين للمعارض حتت
رعاي الفريق أول مسو الشيخ حممد ب

ملايد آل نهيا  ،ولي عهد أبوظيب ونارب القارد األعلى للقوات

ااسلح  .تعترب القم العااي للمياه حلق هام ضم

حلقات القم العااي لطاق ااستقبل اليت تستضيفها

"مصدر" يف العاصم أبوظيب .
وعلى مد

ثالث أيام ناقشت القم العااي للمياه التحديات اليت تواجه اانالق الصحراوي وقضايا ندرة

ااياه ،وتعترب القم العااي للمياه بأبوظيب أكرب جتمع حول لاق ااستقبل يف منطق الشرق األوسط ومنص
عااي فريدة يلتقي فيها اخلرباء واألكانمييني اناقش احللول فيما يتعلق بإستدام مصانر ااياه واحملافظ
عليها يف اانالق القاحل وشبه القاحل  ،ومعاا قضايا ندرة ااياه يف اانطق العربي  .و شارك يف هذه القم
صانعي القرار وروان األعمال واخلرباء ،وم

بينهم معاىل الومليرة سيغولني رويال  -ومليرة البيئ والتنمي

ااستدام والطاق يف فرنسا ،اليت حتدثت يف جلس حول اقتصانيات التغري ااناخي.
واادير بالذكر أ معاىل األستاذ الدكتور/حممون أبو مليد رريس اجمللس العربى للمياه قد ألقى كلم فى
االس اخلاص حنو العمل على التعاو ااشرتك لضما مستقبل مستدام للمياه فى اانالق القاحل يف الشرق
األوسط .حيث أشار سيانته إىل أ الرؤي ااستقبلي لتحقيق اإلستدام وتوافر ااياه هي القضي احلامس اليت
تتطلب إتباع منهج شامل متعدن األوجه يشمل التقنيات احلديث لتحلي ااياه و معاا مياه الصرف الصحـــــي
وإستصدام ااياه شبه اااحل فى اإلنتاج الاراعى ،وغريها م تقنيات .
وأكد سيانته أيضاً على أهمي تبانل اآلراء واخلربات ع أهداف التنمي ااستدام مع الرتكيا بشكل خاص
على منطق الشرق األوسط.
وأقيم على هامش القم معرضاً نولياً ألحدث اإلبتكارات الصديق للبيئ والتكنولوجيات يف جماالت الطاق
وااياه وتدوير النفايات.

مشاركة المجلس العربى للمياه في اإلجتماع الحادى عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس
الوزاري العربي للمياه(  27-26يناير )2015
شارك معالي الدكتور  /حسني العطفي – أمني عام اجمللس العربي
للمياه – ممثالً ع اجمللس يف اإلجتماع احلان
العلمي اإلستشـــاري للمجلس الوملار

عشر للجن الفني

العربى للمياه مبقر األمان

العام اامع الدول العربي برراســـــــــــــ السيد /على سيف ااالكي مستشار رريس اا سس القطري العام
للكهرباء وااياه ومشارك كبار ااسئولني بوملارات ااياه والبيئ بالدول العربي .
وقد تناول اإلجتماع عدن ًا م ااوضوعات منها ترشيد إستصدامات ااياه والتكيف مع التغريات ااناخي
والتصفيف م آثارها السلبي يف الول العربي كأحد أهم حماور الدورة السابع للمجلس الوملار

العربي

للمياه .وناقش اإلجتماع أيضا اخلط التنفيذي إلسرتاتيجي األم اااري العربي ،مشرياً إىل أنه سيتم رفعها
للقم العربي التنموي اإلقتصاني واإلجتماعي ااقررة بتونس فى شهر مايو ااقبل.
ناقش اإلجتماع أيضا اإلعدان والتحضري العربى للمنتد

العااى السابع للمياه ااقرر عقده يف كوريا اانوبي

فى شهر إبريل. 2015
كما حبث اإلجتماع ضم

بنونه أهمي التعاو

العربي مع الدول والتجمعات اإلقليمي  ،وجاراة اجمللس

الوملاري العربي للمياه وعضوي هيئ حتكيم اااراة وأيضا حمور أعمال نورات اجمللس الوملار

.

إجتماع لجنة التقييم والمتابعة لبرنامج الوكالة األلمانية للتنمية GIZ
( 28يناير )2015
ترأس معاىل األستاذ الدكتور /حممون أبو مليد رريس اجمللس العربي
للمياه إجتماع ان التقييم وااتابع اخلاص بالربنامج الذي ينفذه
اجمللس العربي للمياه بالتعاو

مع الوكال األااني للتنمي )(GIZ

وبالتنسيق مع جامع الدول العربي فى يوم  28يناير.2015
يركا الربنامج على موضوع التكيف مع التغريات ااناخي يف قطاع
ااياه يف إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا وإعطاء مايد م اإلهتمام واألولوي فى السياسات الولني العربي
إلختاذ إجراءات التكيف والتأقلم واحلماي م تأثري التغريات ااناخي فى اانطق العربي .
ويهدف الربنامج بشكل أساسي إىل حتسني كفاءة اا سسات الولني ااعني بإنارة ااياه يف اانطق للتكيف
مع التغريات ااناخي وتوفري آلي للحصول على الدعم اااني م

الصنانيق الدولي ااصتص لتمويل بعض

الربامج وااشروعات لتحقيق حتسني كفاءة اا سسات الولني واإلقليمي ااعني بااياه وتوفري الدعم إلعدان
إسرتاتيجيات ولني للتكيف.
شارك يف اإلجتماع الدكتوره Brigitte Reittner /واألستاذ الدكتور/حممد عبد ربه م
للتنمي

الوكال األااني

 )GIZومعالي األستاذ الدكتور /حسني العطفي أمني عام اجمللس والسيدة ااهندس  /مين العجياي

إستشاري ااشروع والدكتورة /ماري حليم مستشارالتوثيق والنشر باجمللس والسيدة /مرفت حس
ااالي واإلناري للمجلس والسيدة /ناليا السعيد منسق الربنامج م

اادير

اجمللس العربي للمياه والسيدة /أمرية

عبد العايا منسق الربنامج وإستشاري التنمي م م سس .GIZ
مت خالل اإلجتماع عرض أنشط الربنامج اليت ت خالل عام  2014والنتارج اليت خرجت عنه باالضاف إلي
اخلطوات القانم ااصطط تنفيذها خالل الفرتة ااتبقي م

الربنامج .وقد أعربت ان التقييم ع

سعانتها

وإرتياحها اا مت عرضه وإجنامله ناعمني اخلطوات القانم للربنامج .هذا وقد مت اإلتفاق مع الوكال األااني
للتنمي ) (GIZعلي مد أنشط ااكو اخلاص ببناء قدرات اجملتمع اادني للتكيف مع تغري ااناخ لفرتة
أخري تنتهي يف .2017

زيارة وترحيب لمدير مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة
( 19فبراير )2015
قام معاىل الدكتور/حممون أبو مليد رريس اجمللس العربى للمياه
يوم  19فرباير  2015بايارة الدكتور/غيث محد

فاريـــــــــــــــــــا

ااديرااديد اكتب منظم اليونسكو بالقاهرة والرتحيب به لتوليه
منصبه ااديد .
مت التأكيد خالل اللقاء على عمق الروابط بني مصر ومنظمــــ اليونسكو ،مشرياً إىل ضرورة
تفعيل كاف الربامج واإلتفاقيات التى أُبرمت مع اانظم فى الفرتة اااضي .
كما مت توجيه الشكر للدكتور عابدي

صاحل على ااهون التى قام بها خالل فرتة توليه مهام

مدير عام ااكتب اإلقليمى لليونسكو بالقاهره سابقا  .وناقش سيانته أوجه التعاو ااشرتك بني
اجمللس العربى للمياه ومنظم اليونسكو.
وأعرب الدكتور/غيث محد

فريا اادير ااديد للمكتب اإلقليمى لليونسكو بالقاهرة ع

تطلعه إىل إستمرار التعاو البَـنَاء بني مصر ومنظم اليونسكو وأهمي اإلستفانة م
ااصري فى نعم أنشط وبرامج اانظم  ،مشرياً إىل أ
األنشط وجماالت التعاو مع مصر فى كاف اجملاالت.

اخلربات

الفرتة القانم ستشهد مايداً م

المؤتمر الدولى الخامس لإلتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة AUSDE
( 16-15مارس )2015
حتت رعاي جامع الدول العربي أقام اإلحتان العربى
للتنمي ااستدام والبيئ م

ره الدوىل اخلامــــــس

حتت عنوا "مستقبل منظوم الطاق وااياة والغذاء
وتغري ااناخ باانطق العربي " وذلك يومــــــــــــــــــــى
16-15مارس  2015بقاع
العايامنصور  .حضر اا

مركا م

ر معاىل الدكتور /حسني العطفى األمني العام للمجلس العربى للمياه

وشارك أيضا احلضور مندوبني ع
باا

ر جامعات مصري

رات جامع

القاهرة برراس

الدكتور/أشرف عبد

وملارة اخلارجي ااصري وجامع الدول العربي كما شارك

ومراكا حبوث وأكانميي البحث العلمى .كما شارك باا

ر وفون

م العراق واااارر وااغرب.
ناقش اا

ر حماور أساسي ع الطاق وااياة والغذاء والتغريات ااناخي والبيئي واألحباث

العلمي التى مثلت العديد م ااامعات العربي .

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العربى للمياه و معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض
النيل بجامعة الفيوم –  24مارس 2015
قام معاىل الدكتور/حممون أبو مليد رريس اجمللس العربى للمياه
بتوقيع مذكرة تفاهم مع أ.ن /عدىل سعداو

عميد معهد البحوث

والدراسات اإلسرتاتيجي لدول حوض النيل جبامع الفيوم حبضور
معاىل

الدكتور/حسني العطفى

أمني

عام

اجمللس

العربى

للميــــــــاه و األستاذ الدكتور /صفوت عبد الدايم مستشار اجمللس
العربى للمياه واألستاذ الدكتور /أمحد جابر إبراهيم نارب رريس ااامع للدراسات العليا والبحوث وذلك يوم
الثالثاء ااوافق  24مــارس .2015
اتفق الطرفا على أ اهلدف الرريسى م مذكرة التفاهم هو إرساء وتعايا التعاو بني الشركاء لتبانل ااعارف
واخلربات وااهارات فى جمال البيئ والاراع وإنارة ااياه وإعانة إستصدام ااياه العانم وااوارن الطبيعي
واإلنارة ااتكامل للموارن اااري وإتاحتها لألفران واانظمات العامل فى قطاعات ااياه على الصعيد الولنى
وعلى صعيد نول حوض النيل.
أتفق الش ركاء أيضا على نقاط عديدة منها ااشارك فى عقد الدورات التدريبي فى علوم ااياه وإنارة ااوارن
اااري وقضايا األم

الغذارى لبناء القدرات ااتصصص واادرب بكاف نول احلوض وإنشاء الشبكات

ااتصصص فى جماالت إستصدام وإنارة ااياه بدول حوض النيل ،والسعى لتكوي
اا سسات العامل فى جمال إنارة ااياه والقضايا اارتبط بها على مستو

شبك علمي جتمع بني

نول حوض النيل لتبانل ااعرف

ونتارج األحباث والدراسات لتحقيق فهم مشرتك للقضايا التى تشغل نول احلوض.

ورشة العمل الوطنية الختامية لمشروع موينا بعنوان "التوعية بالوضع المائى فى مصر وحوض النيل
والخزان الجوفى للحجر الرملى النوبى" ( 30مارس (2015

شارك معاىل الدكتور/حممون أبو مليد رريس اجمللس العربى للمياه فى ورش
العمل اخلتامي اشروع التقييم وااتابع لقطاع ااياه فى مشال إفريقيا " ،"MEWINAوالتى نظمتها مركا
"سيدار " يوم اإلثنيــ  30مارس  2015بفندق انرتكونتيننتال سيتى ستارمل ،القاهرة.
حضر ورش العمل الدكتور/حسام ااغامل

وملير ااوارن اااري والري وأشار سيانته إىل أ القيم الكلي

للمشروع تقدر بنحو  2مليو يورو ختدم مخس نول هى :مصر – ليبيا – تونس – اااارر – موريتانيا ،مشري ًا أ
اهلدف م ااشروع إعدان نظام للتقييم وااتابع لقطاع ااياه على ااستو
األحواض ،مضيفاً أ اا شرات سيتم تعميمها على مستو

الولنى لكل نول وعلى مستو

أفريقيا خالل اجمللس الوملاري األفريقي للمياه

"."AMCOW
وأفان أنه قد مت إعدان التقارير اخلاص بالوضع اااري لكل نول لعام  2012كعام مرجعي ،كما مت إعدان تقرير
الوضع اااري ألربع أحواض مشرتك وهى حوض النيل – حوض السنغال -خاا احلجر الرملى النوبى-
خاا مشال غرب الصحراء ،كذلك إعدان تقرير الوضع اااري لشمال إفريقيا.
وقد مت إعدان تقارير للتقييم السريع لنظم التقييم وااتابع لكل نول وكل حوض وقد مت مناقش هذه التقارير
خالل ورش العمل مبعرف اخلرباء يف قطاع ااياه م وملارات الاراع والصناع والصح والشرك القابض للمياه
والصرف الصحي ،وذلك إلثراء ورش العمل والوصول إىل النتارج اارجوة منها.

"لقاء الخبراء" بمعهد التخطيط القومي ( 30مارس )2015
أقام معهد التصطيط القومى احللق الثاني م

"لقاء اخلرباء" وذلك يوم األثنني

ااوافق  30مارس  2015مبقر ااهامل ااركاي للتعبئ العام واالحصاء حتت
عنوا "سياسات إستصدام ااياه يف مصر ،ااشكالت واحللول اامكن ".
شارك معاىل األستاذ الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه
واألستاذ الدكتور /صفوت عبد الدايم مستشار اجمللس باحلضور فى لقاء اخلرباء حيث ناقش هذا اللقاء حتديد
السياسات احلالي وااستقبلي ااطلوب لتحسني وضع إستصدام ااياه يف مصر ووضعها أمام صناع القرار مبا
يدعم حتقيق أهداف التنمي اانشونة.
وعرض اا
القومى .

ر أحدث التقارير اإلقليمي والدولي يف قضايا ااياه باإلضاف إىل عرض مساهمات معهد التصطيط

مقترح مشروع لبناء قدرات المجتمع المدني للمشاركة في التأقلم مع تغير المناخ
قـــام اجمللـــس العربـــي للميـــاه بعقـــد اجتمـــاع اناقشــ اخلطـــوط العريضــ اخلاصــ بااشـــروع

ااقـــرتن تنفيـــذه بالتعـــاو مـــع مـــنظميت ســـيداري ورارـــد وبالتنســـيق والتعـــاو مـــع منظمـ ـ

 GIZحــول تــدريب وبنــاء قــدرات اجملتمــع ااــدني للتعامــل مــع قضــي تغــري اانــاخ و مــ

ااقـــرتن أ يـــتم تنفيـــذ ااشـــروع يف أربعـ ـ نول عربيــ هـــي مصـــر ولبنـــا واألرن وتـــونس
ويتـــولي إنارتـــه فريـــق مـ ـ الـــثالث منظمـــات ااشـــارك علـــي ا يتـــولي اجمللـــس العربـــي

للميــاه مهمــ التنســيق االقليمــي للمشــروع .حضــر االجتمــاع الســيد الــدكتور /عمــان عــدلي –
اانســــق العــــام انظمـــ رارــــد ،والســــيد الــــدكتور /عمــــرو عبــــد اجمليــــد  -خــــبري ااــــوارن

اااريـــ مبنظمـــ ســــيداري  ،ومعــــالي الــــدكتور /حســــني العطفــــي – أمــــني عــــام اجمللــــس
العربـــي للميـــاه والســـيدة /ناليـــا الســـعيد – مســـئول بـــرامج بـــاجمللس والســـيدة /أمـــرية عبـــد

العايـــا استشـــاري منظمـــ  .GIZومـــ ااقـــرتن أ يبـــدأ تنفيـــذ ااشـــروع بنهايـــ عـــام 2015

بعد انتهاء فرتة اإلعدان له اليت بدأت منذ عدة أشهر.

المنتدى العالمى السابع للمياه بكوريا
( 17-11أبريل )2015
فى إلار مشارك اإلقليم العربى حتت مظل ااامع العربي
فى اانتد

العااى السابع للمياه الذ

عُقد فى الفرتة م

 11إىل  17إبريل  2015مبدين نييجو بكوريا

اانوبي  ،ساهم اجمللس العربى للمياه بتنظيم ااشارك العربي فى ااسار اإلقليمى م خالل جلستني تتعلق
أحدهمـــــا مبوضوع اايــــاه والغـــــذاء ) (Water for Foodواألخر
اااري ) (Smart Implementation of IWRMوقد

بالتنفيذ الفعال إلنارة ااوارن

ثلت ااشارك فى اإلعدان لعقد االس اإلفتتاحي

جملموع األقاليم ااشارك ثم جلس عربي ادة ساعتني ثم ااشارك فى االس اخلتامي التى أمجلت ما
أسفرت عنه العروض وااناقشات اإلقليمي وكا

لكاف األقاليم ااشارك بااوضوعات ااُشار اليهما ضم

األولويات األربع التى حدنها وملراء ااياه العرب للمشارك فى اانتد .

بعثة اإلشراف الرابعة والنهائية من خبراء البنك الدولي
يقوم اجمللس العربى للمياه فى إلار "ااشروع اإلقليمى للتنسيق م

أجل حتسني اإلنارة اااري وبناء

القدرات" م خالل تنظيم تقنيات تكنولوجيا الفضاء واإلستشعار ع بعد بتنظيم بعث اإلشراف الرابع والنهاري
واليت سيقوم بها جمموع م خرباء البنك الدولي خالل الفرتة م  17-14مايو  2015يف القاهره وسوف يقوم
فريق ااشروع باجمللس مبرافق البعث اإلشرافي الدوري ااقرر عقدها يف كل م ااغرب و تونس و االرن و
لبنا حلضور آخر ورشات العمل احمللي للدول ااشارك .
و م ااقرر ا تشمل البعث كل م األستاذة /تشني لي قارد فريق ااهام كبري خرباء العمليات) ،واألستاذة/
هب يك

مسئول العمليات – البنك الدولي) .و سوف يشارك يف هذه البعثه أيضاً بعض الشركاء القارمني على

تنفيذ ااشروع م

هيئ ااعون األمريكي ممثال يف السيد /كمال عونه وفريق فين م

وكال ناسا ويشمل:

السيد /شهيد حبيب رريس مكتب العلوم التطبيقي – إنارة علوم األرض – وكال ناسا) ،السيد /فريتا بوكاسيللي
مهندس –وكال ناسا) ،ورؤساء وحدات إنارة ااشروع ومسئولني م

مخس نول :األرن  ،لبنا  ،تونس،

ااغرب ،ومصر باإلضاف إىل ااكتب اإلقليمي للتنسيق التابع للمجلس العربي للمياه.
وتتضم أنشط البعث على:


إستعراض آخر التطورات م تنفيذ ااشروع والذي م ااقرر انتهاره يف  31مايو  2015لضما تنفيذه
على الوجه األمثل لتحقيق أهداف التطوير والنتارج ااتوقع .



التاكد م اإلنتهاء م تسهيل كاف العقبات الفني واا سسي اليت تواجه ااشروع ،وخمالر التنفيذ،
واإلتفاق على احللول ااناسب ومتابع سري األعمال اخلاص بتنفيذ ااشروع لضما االنتهاء منه يف
الوقت احملدن له يف مايو .2015

هذا وم

ااقرر ا

يرتأس اإلجتماعات معالي الدكتور /حممون أبو مليد رريس اجمللس و معاىل

الدكتور/حسني العالفي أمني العام اجمللس مبرافق اانسق اإلقليمي للمشروع  :ااهندسه /هبه احلريري
وباقى أعضاء فريق العمل.

