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نشرة إخبارية  -ربع سنوية
()3102
تعيين معالي الدكتور  /حسين العطفي أمينا ً عاما ً للمجلس العربي للمياه
اعتمدت اللجنة المش لة من أجل دراسة تهييم ال لبات المهدمة لشغل ظيفة" أمين عام" الماجالاس الاعارباي لالامايااه
نتيجة مسابهة اختيار ا مين العام ذلك باختيار السيد الدكتلر /حسين إحسا الع في – زير الامالارد الاماائاياة الاري
بم ر سابها ً للعمل كأمين عام للمجلس.
قد تم تش يل اللجنة – التي اجتمعت مساء يلم االثنين الملافق  2يلنيل  3152بالهاهرش  -فاهاا ً لالاناظاام الاداخالاي مان
السادش أع اء اللجنة التنفيذية للمجلس لدراسة جميع ال لبات المهدمة لشغل اللظيفة في إيار الشر ي اللاردش باالعال .
يتهدم السيد رئيس المجلس جميع العاملين به للسيد الدكتلر /حسين الع في بخالص الت اني متمنين لسيادته د ام التلفيق.
ورشة العمل الوطنية لجمهورية مصر العربية
القاهرة – جمهورية مصر العربية 51 ،إبريل 3152
نظمت هيئة االستشعار عن بعد بالتنسيق مع المجلس العربي للمياه في  51إبريل  3152باالاهااهارش رلاة الاعامال الالياناياة ا لاي
للمشر ع اإلقليمي للتنسيق من أجل تحسين الملارد المائية بناء الهدرات باعتبارها ناها اة االت اام لالاماشار ع باجاما الرياة م ار
العربية.
هدفت اللرلة إلي التهاء ممثلي الج ات اللينية المعنية بالمشر ع لمناقشة خ ط العمل المستهبلية ضع ا هداف تحديد ا للياات
باإلضافة إلي عرض أهم المشاكل يرح الحللم ل ا .قد خرجت اللرلة بعدش تلصيات هامة علي رأس ا ضع الد ر المنالي با ال
ج ه معنية ايجاد الحللم للمش الت العهبات التي قد تُعيق تنفيذ المشر ع في م ر.
احتفالية يوم المياه العالمي
القاهرة – جمهورية مصر العربية 51 ،إبريل 3152
في إيار االحتفام بيلم المياه العالمي تحت شعار التعاون الدولى في مجال الميايا  ،ناظامات
زارش الملارد المائية الري بجم لرية م ر العربية احتفالية ح رها العديد من الالزراء
الخبراء الشخ يات العامة الفنانين رجام الدين اإلسالمي المسيحي.
كما ح ر االحتفالية معالي د /محملد أبلزيد رئيس المجلس الاعارباي لالامايااه ،حايا ألاها
الشاراكاة الافاعالاياة  ،بايان د م
سيادته كلمة حلم الدعلش لتعزيز ت لير أ جاه الاتاعاا
لعلب العالم ،تبادم ا ف ار اآلراء المعللمات البحلث العلمية لامالاجا اة الاماخاايار
التحديات الحهيهية التي ت دد م ادر المياه العذبة.
ورشة العمل اإلقليمية األولي للمشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل تحسين اإلدارة المائية وبناء القدرات"
دبي -اإلمارات العربية المتحدة 9 – 7 ،مايو 3152
في إيار أنش ة المشر ع اإلقليمي للتنسيق من أجل تحسين الملارد المائية بناء الاهادرات
الذي يهلم المجلس العربي للمياه بد ر المنسق اإلقليمي في إدارته ،قام المجلس باالاتاعاا
مع البنك الد لي اللكالة ا مري ية للتنمية الد لية كالة ناسا ا مري اياة لاعالالم الافا ااء
بتنظيم رلة العمل اإلقليمية ا لي للمشر ع ذلك خالم الفاتارش مان  9-7ماايال 3152
بدبي -اإلمارات العربية المتحدش.
ح ر اللرلة عدد من ممثلي المنظمات المانحة ممثلين عان الاجا اات الاماعاناياة باالاد م
العربية المشاركة بالمشر ع باإلضافة إلي اإلدارش اإلقليمية للمشار ع باالاماجالاس الاعارباي
للمياه.
تم خالم اللرلة عرض الملقف الحالي للمشر ع ب ل د لة من الد م المشاركة (اإلنجازات  -المشااكال  -الاعاهاباات) كاماا تام ضاع
ت لر لخ ط العمل اللينية المستهبلية التي سيهلم المجلس بلضع ا في صلرش تهرير ربع سنلي للمشر ع .كما سيتم إعداد تاهاريار
مف ل عن نتائج تلصيات اللرلة ضعه علي الملقع االل تر ني للمجلس www.arabwatercouncil.org

ورشة العمل األولي لمشروع رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف األلفية
بيروت – لبنان 34 – 35 ،مايو 3152
عُهدت ببير ت  -الجم لرية اللبنانية رلة العمل ا لي لمشر ع آليه رصد التهدم المحرز في تحهيق أهداف ا لفياة مان
خالم المؤلرات الخاصة بمبادرش  MDGذلك خالم الفترش من  34-35مايل .3152
جاءت الدعلش لللرلة بناء علي قرار المجلس اللزاري العربي للمياه بجامعة الد م العربية دعالتاه لا ال مان ماناظاماة
االس لا الجمعية العربية لمرافق المياه "أكلا" المجلس العرب للمياه الشب ة العرباياة لالابايائاة الاتاناماياة "رائاد" الا
التلاصل مع ج ات التمليل االقليمية الد لية ب دف تأمين التمليل الالزم لتنفيذ ا نش ة المتعلهة بإنشاء نظاام ماعالالماات
عل المستلى االقليم  ،بناء الهدرات إصدار تهارير التهدم المحرز ف تحهيق أهداف ا لفية.
تم خالم رلة العمل مناقشة خ ة عمل المشر ع خاصة اله ايا المتعلهة بالمسلحات الميدانية المدرجة ضمن أنش ة المشر ع.
ورشة العمل اإلقليمية حول "إدارة الموارد المائية في الدساتير العربية"
تونس 31-37 ،مايو 3152
قامت منظمة ا مم المتحدش للتربية العللم الثهافة (اليلنس ل) بتنظيم رلة عمل إقليمية حلم "ادارش الملارد المائية
ف الدساتير العربية" ذلك خالم يلمي  32-37مايل  3152بالعاصمة التلنسية تلنس.
لارك في اللرلة ممثلين عن كل من المجلس اللزارى العرب للمياه ،المجلس العرب للمياه ،منظمة الايالنسا ال
المنظمات اإلقليمية كالمنظمة العربية للتربية التعليم الثهافة (ا ليس ل) المنظاماة االساالماياة لالاتارباياة الاعالالم
الثهافة (اسيس ل) باإلضافة ال عدد من الخبراء صانع الهرار ف مجاام إدارش الامالارد الاماائاياة فا الامانا اهاة
العربية.
ت منت اللرلة مناقشة مهترح التعديالت في ن لص الدساتير ازيادش االهتمام بإدارش الملارد المائية .كما لملت أ راق سالا ات ال الء
عل أهمية تعزيز المؤسسات المائية خاصة الت تعمل عل دمج إدارش الملارد المائية ف عملية التنمية المستدامة ف المن هة .قد خل ات
اللرلة إل عدد من التلصيات من أهم ا :أ تت من الدساتير العربية تعريف اضح للتنمية المستدامة أهداف ا ،النص عل مل ية الشعاب
للثر ات ال بيعية حق الملاينين في المياه النظيفة خدمات ال رف ال حي ،باإلضافة إل إفساح المجام أمام منظمات المجتمع المادناي
العاملة في مجام المياه ا خذ في االعتبار أهمية الرأي العام د ر الدبللماسية الشعبية ،إل جانب أ تت من الدساتايار ماا ياحاهاق ا مان
المائي اإلقليمي في المياه المشتركة.
مشاركة المجلس العربي للماا في االجتماع الثامن للجنة الفناة االستشارية والدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي
القاهرة 4-3 ،يوناو 3102
عهدت جامعة الد م العربية االجتماع الثامن للجنة الفناياة االساتاشاارياة الاد رش الاخاامساة
للمجلس اللزاري العربي للمياه ذلك بمهر جامعة الد م العربية خالم الفترش  4-3يالنايال
.3152
تم خالم االجتماعات اعتماد هي ل الخ ة التنفيذية الستراتيجية ا من المائ فا الامانا اهاة
العربية لملاج ة التحديات المت لبات المستهبلية للتنمية المستدامة دعلش المركز الاعاربا
لدراسات المنايق الجافة ا راض الهاحلة إلدخام التعديالت الت سترد من الد م العربية
عل الخ ة التنفيذية.
كما نتج عن االجتماع عدش تلصيات من أهم ا أ ي ل التح ير للمنتدى العاالاما السااباع
للمياه تحت الراف ا مانة الفنية للمجلس اللزارى العرب للمياه المجلس العربي للمياه التأكيد عل أهمية الاتاعاامال ماع الاد م الاعارباياة
كإقليم احد خالم المنتدى المهرر عهده ب لريا عام  ،3151باإلضافة إلي عهد المؤتمر العرب الثان للمياه بالد حة ف الفترش  21-39مايل
 3154مخايبة الج ات المعنية إلدراج خبراء عرب ف اللجنة العلمية المعنية لتح يم أ راق عمل المؤتمر.
الجدير بالذكر أنه تم دعلش د لة ال ليت الست افة المؤتمر العرب الثال للمياه المهرر عهده عام  ،3152كاماا تاهارر دعالش د لاة الاعاراق
الست افة المؤتمر العرب الرابع للمياه الذي سيعهد عام  .3152كما تهلم االمانة الفنية للمجلس اللزارى العرب بالتنسيق مع كل من د لة
ق ر تركيا بشأ عهد رلة عمل بعنلا "األمن المائى فى المنطقة العرباة" خالم عام  ،3152التنسيق مع كل من الامامالا اة الاعارباياة
السعلدية بجانب د م أمري ا الجنلبية بشأ عهد رلة عمل بعنلا "تحلاة الماا " خالم الفترش  2-5ديسمبر.3152
ورشة العمل برامج التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات اإلقليمية العربية
جامعة الدول العربية 4 ،يونيو 3152
تبادم الخبرات بيان الاماؤساساات اإلقالاياماياة
عهدت رلة عمل نظمت ا كل من برامج التعا
العربية في  4يلنيل بمهر جامعة الد م العربية بالهاهرش لتسيير سبل التعا في قا ااع الامايااه.
قد قامت رلة العمل ببناء جسر من التلاصل لتبادم المعالالماات الاخابارات ا فا اار بايان
السادش المشاركين المعنيين بملضلعات المياه في العالم الاعارباي .قاد ح ار رلاة الاعامال
ممثلل جامعة الد م العربية اإلس لا المجلس العربي للمياه بااإلضاافاة إلا ماماثالاي الالكاالاة
ا لمانية للتعا الفني .قد ل دت رلة العامال حالار بانااء بايان الساادش الاحا الر لاتاحادياد
تحفيز اإلبداع.
المجاالت المرتهبة للتعا

ورشة عمل حول ”تبادل الخبرات مع أوروبا لمواجهة التغيرات المناخية“
القاهرة – جمهورية مصر العربية 57-51،يونيو 3152
قام األستاذ الدكتور  /محمود أبو زيد ر-ئيس الشراكة المائييية اليمي يريية ورئيييس اليمي ي يس
العربي ل مياه -بافتتاح ورشة عمل” تبادل الخبرات مع أوروبا لموا هة التيييييرات اليمي ياخييية“
والتي ظمتها الشراكة المائية الم رية ) (EWPبياليتيعياو ميع اليمي ي يس اليعيربيي لي يمييياه
والشراكة المائية الدولية ) (GWPوسيداري وممث ي عدد م اليدول األوروبييية واألفيريي ييية
لتبادل خبرات الت دي ل تحديات التي توا هها والعيميل عي يا زييادئ كي يائيتيهيا لي يتيعياميل ميع
التييرات الم اخية .وقد حضر ورشة العمل معالي الدكتور وزيير اليميوارد اليميائييية واليري
والدكتور خالد أبو زيد -سكرتير عام الشراكة وعضو ال ة الت يذية بالم س العربي ل مياه.
حذر الدكتور أبوزيد م األخطار التي توا ه م ط ة الت مية بدلتا ال يل والتي تتزايد احتماالتهيا بياليتيييييرات اليمي ياخييية وارتي يا در يات
الحرارئ وق ة الموارد المائية السطحية وال وفية في ظل الزيادئ السكا ية في المحافظات الواقعة بهيا واليذيي تي يميو أ شيطيتيهيم اليتي يميويية
وال اعية.
وأوضح رئيس الم س أ الزحف العمرا ي وتدخل مياه البحر المالحة مع المياه األرضية ل مساحات الزراعية الواقعة بالدلتا تعد م أهيم
التحديات التي تعمل م ر ع ا موا ههتها ضم االستراتي ية العامة ل دولة.
ورشة عمل "استخدام المياه شبه المالحة في الزراعة"
القاهرة – جمهورية مصر العربية 53 - 51 ،يونيو 3152
عهد الم تب اإلقليمي لمنظمة ا غذية الزراعة التابعة لألمم المتحدش "الفا " بالتعا
مع زارش الملارد المائية الري بم ر المجلس العربي للمياه المركز الد لي
للبحلث الزراعية بالمنايق الجافة (إي اردا) المركز الد لي للزراعة المحلية
 ،ICBAرلة عمل حلم ”استخدام الماا شبه المالحة في اإلنتاج الزراعي بالشرق
األدنى وشمال أفريقاا“ حي عهدت اللرلة بالهاهرش خالم الفترش من  53-51يلنيل
.3152
هدفت اللرلة إل جمع التجارب الناجحة تبادم الخبرات في مجام استخدام المياه
لبه المالحة في اإلنتاج الزراعي التعرف عل ماهل جديد لت ل ا ساس لعمل دليل إرلادي إقليمي الستخدامات المياه لبه المالحة في
اإلنتاج الزراعي .كما تم عرض  2تهارير من الد م العربية (م ر  -الجزائر  -إيرا  -العراق  -السعلدية  -المغرب  -تلنس  -اليمن)
عن الحالة الراهنة الستعمام المياه لبه المالحة ف الزراعة الممارسات الجيدش أحدث الت لرات في هذا المجام ب ل د لة.
قد أله معالي الدكتلر /محملد أبلزيد -رئيس المجلس العربي للمياه -ال لمة االفتتاحية باللرلة ،لارك معالي الدكتلر  /حسين الع في
أمين عام المجلس -في رئاسة الجلسات إثراء المناقشات ،كما لاركت الدكتلرش  /ماري حليم -مستشار التلثيق بالمجلس -كمهرر عامللجلسات .يم ن االيالع عل تلصيات اللرلة جميع العر ض التهديمية للد م ا ع اء عل علي الملقع االل تر ني للمجلس
www.arabwatercouncil.org
محاضرات عن التحديات والصراعات المائاة بحوض نهر النال "
معهد باري  -إيطالاا 4-3 ،يوناو 3102
أله ا ستاذ الدكتلر /محملد أبلزيد  -رئيس المجلس العربي للمياه  -محاضرات في مع د البحر المتلسط للعللم الزراعية
بباري  -إي اليا حلم ”التحديات والصراعات المائاة بحوض نهر النال" ذلك خالم الفترش  51-55يلنيل .3152
تنا لت المحاضرات التحديات المعلقات التي تلاجه ن ر النيل أثناء رحلته حت د لة الم ب اللضع المائي في
حلض النيل باإلضافة إلي استخدامات مياه النيل في مجاالت الزراعة الري التنمية ،كما تم استعراض اإليار الهانلني
المؤسسي لمبادرش حلض النيل عرض للمشر عات المهامة عل ن ر النيل تأثير سد الن ة عل احتياجات م ر من
المياه ،كما ألار إل فرص التعا مع الد م اإلفريهية في مجاالت التنمية.
الندوة التثقافاة الخامسة للقوات المسلحة
القاهرة – جمهورية مصر العرباة 32 ،يوناو 3102
في إيار الند ش التثهيفية الخامسة للهلات المسلحة التي تم تنظيم ا في  32يلنيل  ،3152أله ا ستاذ الدكتلر رئيس
المجلس كلمة حلم "تأثير مشر عات د م حلض النيل عل ا من المائي في م ر".
قد تنا لت كلمة سيادته اللضع المائي في م ر مشر ع سد الن ة آثاره المحتملة عل ا من المائي في م ر اآلثار
المترتبة عل إنشاء سد د مشر عات عل مجرى ن ر النيل.

المؤتمر الدولي حول "سياسات المياه واألمن الغذائي في المناطق الجافة"
القاهرة – جمهورية مصر العربية 31-34 ،يونيو 3152
ظم المركز الدولي ل بحوث الزراعية في الم اطي الي يافية (اييكياردا) بياليتيعياو ميع
م ظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدئ (ال او) و ال دو الدولي ل ت مية اليزراعييية
(إي اد) و مركز بحوث الت مية الدولية ( )IDRCو مركز البحوث الزراعية في م ير
المؤتمر الدولي حول ”سياسات المياه واألمن الغذائي في المناطق الجافة“.
هذا وقد اختتم األستاذ الدكتور /محمود أبوزيد -رئيس الم س العربي ل مياه -فعالييات
المؤتمر وفي ك مته أشار سيادته خطورئ الوضع المائي في الم اط ال افة وشبه ال افة وأ زيادئ الط ب ع ا المياه وما يتبعه م عدم
توفر األم اليذائي قد يؤدي إلا عدم االست رار السياسي واالقت ادي وهو ما يؤدي بدوره إلا شوب ال زاعات والحروب بي الدول.
وقد ت اولت ك مته بعض الح ول لموا هة هذه التحديات وم بي ها :ياغة سياسات المياه ومرا عة خطط ت ي يييذهيا عي يا أرض اليواقيع
تطوير خارطة طري شام ة وواضحة لتح ي أهداف ت مية األل ية ياغة سياسات األم المائي واليذائي وتطيبييي مي يهي ييية الي يظيرئ
المتكامة والمترابطة في اإلدارئ ولحوكمة في كافة قطاعات المياه والطاقة واألم اليذائي باإلضافة إلا ت عيل الت يات الحديثة في م يال
المياه وزيادئ فرص االستثمار في م االت المياه والزراعة.
ولمزيد م المع ومات ير ا زيارئ موقع االيكاردا ع ا الرابط التالي:
http://www.icarda.org/water-and-food-security-conference/blog

