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 اسرتاتيجية مصر إلدارة املوارد املائيةندوة 
  ، فندق كونراد، القاهرة2018ابريل  2

 2نظمت غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة ندوة إفطارًا رمضانيًا يوم 

 أبريل بفندق كونراد حتت عنوان : 

 «اسرتاتيجية مصر إلدارة املوارد املائية »

وزير املوارد املائية جبمهورية حممد عبد العاطى أ.د/  وحبضور معاىل

مصر العربية وحبضور العديد من القيادات السياسية ومنظمات اجملتمع 

حممود أبو زيد رئيس معاىل أ.د/املدنى وخرباء املياه وحبضور 

حسني العطفى أمني عام اجمللس د./اجمللس العربى للمياه و

لمياه واملدير خالد أبو زيد مدير الربامج الفنية باجمللس العربى ل/ود.

وعدد من السفراء األجانب واإلعالميني وبعض أعضاء اجمللس قليمي للموارد املائية مبنظمة سيدارى إلا

عبد العاطي خالل كلمته على التحديات املائية اليت حممد معاىل أ.د/حيث أكد .   واملهتمني بالشأن املائى

ل، وازدياد الفجوة الغذائية واحلاجة لتحقيق األمن تواجه مصر واملتمثلة يف حمدودية حصة مصر من مياه الني

الغذائي، وكذلك ارتفاع االستثمارات املطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكيت الري والصرف فضاًل عن 

 .التعديات املستمره على الشبكة واحلاجة إىل تعظيم االستفادة واالنتفاع األمثل مبنافع الري واحلفاظ عليها

 

 ى الدوىل األول لكلية الزراعة املؤمتر العلم
 ، مركز االزهر للمؤمترات، مدينة نصر2018ابريل  10-12

/أمحد حممد أ.د.زهر الشريف ألكرب شيخ األمام اإلحتت رعاية فضيلة ا

/حممد عبد اجمليد برعى عميد كلية الزراعة بالقاهرة أ.د.الطيب وبرعاية 

علمى الدوىل االول لكلية قامت جامعة االزهر بافتتاح فعاليات املؤمتر ال

 الزراعة حتت عنوان:

 " الزراعة والتحديات املستقبلية"

نتاج إلهدف املؤمتر إىل عرض ومناقشة أحدث األحباث واالبتكارات العلمية التى تساعد على زيادة اوقد 

عملية هى  اًلا حلووالرقعة الزراعية ومواجهة التحديات املستقبلية  وأهم التحديات التى ناقشها املؤمتر ليضع هل

 .مشكالت التغريات املناخية والتصحر وندرة املياه

تناولت حماور املؤمتر االجتاهات احلديثة يف اإلنتاج النباتي واحليواني وفى مكافحة اآلفات واألمراض 

ألساليب وتنمية املوارد املائية واألرضية والزراعة العضوية واملتغريات االقتصادية واالجتماعية يف الزراعة وا

 احلديثة يف تكنولوجيا األغذية واأللبان والتقنيات احلديثة يف اهلندسة الزراعية.

ود./حممد عبد املطلب رئيس املركز حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه د./شارك باحلضور 

بو أحممود ./معاىل أ.دوشارك  القومى لبحوث املياه وعضو جملس احملافظني وبعض السادة أعضاء اجمللس 

2018يونيو  –نشرة إخبارية ربع سنوية أبريل  
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ثار السلبية لسد آلثيوبي" واألمصر وسد النهضة ازيد رئيس اجمللس العربى للمياه بعرض تقدميى بعنوان " 

وهى ليست  -مصر تواجه أزمة مائية بالغة اخلطورة حيث أوضح سيادته أن  ،النهضة على الزراعة فى مصر

 –األعالف  –الدواجن  –اللحوم  –القمح حديثة بل بدأت منذ بداية إستريادها للمكمالت الغذائية من )

مليار مرت مكعب عندما كان  55.5... إخل( واملسألة ليست احلفاظ على حصة مصر من مياه النيل فقط ) -الزيوت 

وهذا ممكن ومتاح بالعقل  –مليون نسمة( بل مضاعفتها على األقل ثالث أو أربع مرات  20تعداد السكان 

ن املثمر والقيام جبدية بالغة باملشروعات املشرتكة بني مجيع دول حوض النيل واحلكمة وبتعظيم روح التعاو

ستوائية وخصوصًا اهلضبة األثيوبية[ لتنمية موارد هذه الدول وتقليل الفواقد )تبخر وتسرب( مما يعود ]اهلضبة اال

 .لشمالبالفائدة على حصة مصر املائية نظرًا لطبوغرافية املنطقة حيث تنحدر من اجلنوب إىل ا
 

 ركزية للمياهملإلدارة الال SWIM-Horizon 2020 مشروع

 فيينا، النمسا 2018ابريل  16-19
 

فى إطار أنشطة اجمللس العربى للمياه لبناء القدرات 

هبه احلريرى املنسق االقليمى م/والتدريب، شاركت 

للمشروعات باجمللس العربى للمياه وأخصائى 

دارة اإلالثانى ملشروع  لوجيا حبضور االجتماعواهليدروجي

 الالمركزية للمياه حتت عنوان: 

 

“Regulatory and organizational issues of decentralized water management: drafting and 
implementation of management plans at sub-national level” 

جولة التدريب والدراسة من ِقَبل مشروع مت تنظيم وقد   بفيينا. 2018ابريل  19-16فى الفرتة من وذلك  

SWIM-Horizon 2020  بتمويل من االحتاد األوروبي، بناًء على نتائج أول تدريب إقليمي يف املوقع حول

 يف بروكسل. 2017نفس املوضوع،  والذي مت عقده يف يوليو 

شاركة للمشروع )اجلزائر وقد هدفت هذه اجلولة إىل تعزيز معرفة أصحاب املصلحة الرئيسيني يف البلدان امل

دارة اإلومصر وإسرائيل واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس( الذين يشاركون يف جوانب خمتلفة من 

 . الالمركزية املياه مبختلف القضايا التنظيمية املتعلقة بإدارة املياه

 هى: على أربع مهام رئيسية  يةالتدريبوقد ركزت الدورة 

انيًا: التعريف بأهم املبادئ واألسس ثدارة الالمركزية للمياه؛ اإلك للمصطلحات املتعلقة بأوال: تأسيس فهم مشرت

الرئيسية لتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة واملشاركة اجملتمعية كأداة لتحقيق األهداف املرجوة اليت حددها 

 الالمركزية للمياه. منهج اإلدارة

، مع الرتكيز على كيفية مشاركة أصحاب املصلحة يف أي نظام   (WIS)ثالثًا: تفعيل دور نظم املعلومات املائية

 .المركزي

( GWBرابعًا:تبادل املعلومات )من حيث متطلبات البيانات وهيكل احلوكمة(، وتطوير هيئات املياه اجلوفية )

 كوحدة إدارية إلدارة املوارد املائية الالمركزية على املستوى احمللي.
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إدارة  منها: ة، أتيحت الفرصة للمشاركني لزيارة بعض مؤسسات إدارة املوارد املائية وخالل الزيارة امليداني

املياه اجلوفية ألغراض الزراعة،  إدارة محاية املسطحات املائية،  اخلدمة االستشارية للغرفة الزراعية بالنمسا،  

دارة الالمركزية اإلركة العامة يف إدارة املياه والصرف الصحي. ومن نتائج الزيارة مت التعرف علي فوائد املشا

 للمياه واإلملام بأداة رسم خرائط بيانات املياه.

 

 Bio-Vision Alexandria 2018   سكندريةألبيوفيجن امؤمتر 

 ، مركز مؤمترات مكتبة االسكندرية2018ابريل  20-22

«. 2018وفيجن اإلسكندرية بي»حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه فى املؤمتر الدولي د./شارك 

الذى يقام هذا العام حتت شعار "  العلوم احلياتية اجلديدة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة" والذى 

 /حبضور أ.د.سكندرية حممد سلطان حمافظ األ د./أفتتحه 

عصام الكردي / أ.د.مصطفى الفقى مدير مكتبة االسكندرية و

كادميية مود صقر رئيس األحم /أ.د.و سكندريةرئيس جامعة األ

فاروق  /العربية للعلوم والتكنولوجيا والعامل املصري اجلليل د.

خالد أبو زيد مدير الربامج الفنية باجمللس العربى  /الباز ود.

 قليمي للموارد املائية مبنظمة سيدارىإلللمياه واملدير ا

  وبعض السادة أعضاء اجمللس.

لس العربى للمياه عرض حسني العطفى أمني عام اجملد./قدم 

 بعنوان: 

 وسط ومشال افريقيا حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة"ألمن املائى فى منطقة الشرق األ" ا

“Ensuring Water Security Towards Achieving Sustainable Development in the Arab Region” 

 

طراف املعنية بتطوير العلوم احلياتية، ومناقشة القضايا ركز املؤمتر هذا العام على  دعم احلوار البّناء بني األ

املتعلقة بذلك يف جماالت شتى،  مما يساعد على حتديد واستكشاف آفاق وجماالت جديدة يف علوم احلياة 

اليت من شأنها أن ختدم البشرية.  تناول هذه املوضوعات ممثلون عامليون يف جماالت الصناعة والعلوم، 

 ، وممثلو اجملتمع املدني، وعدد كبري من العلماء والباحثني البارزين حمليًّا وعامليًّا.وواضعو السياسات

لعرض أحباثهم من خالل ملصقات  Poster Sessionويأتي ضمن فعاليات املؤمتر أيًضا معرض لشباب الباحثني 

ع عدد من العلماء من علمية ، ويعد املعرض فرصة لعقد العديد من املناقشات املثمرة، وتبادل املقرتحات م

 .خمتلف أحناء العامل
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2018 املنتدى العربي للتنمية املستدامة  
  بريوت، لبنان، بيت األمم املتحدة، 2018 أبريل 26 -24

فى الفرتة حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه حبضور املنتدى العربي للتنمية املستدامة د./شارك 

برعاية  ه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا(تببريوت والذى نظم 2018أبريل  26-24 من 

دولة رئيس جملس الوزراء فى اجلمهورية اللبنانية السيد/سعد احلريرى وبالشراكة 

مع جامعة الدول العربية ومنظومة األمم املتحدة العاملة فى املنطقة العربية.  

ي رفيع املستوى فرصة ملناقشة سبل التنسيق ويعد هذا امللتقى السنوي اإلقليم

والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية يف متابعة وإستعراض تنفيذ خطة التنمية 

 .2030املستدامة لعام 

تناولت حيث  " املوارد الطبيعية واألجيال املقبلة والصاحل العام"  وكان موضوع املنتدى هلذا العام هو

قضايا احلكم  ،متويل التنمية ،التكامل والتنمية االقتصادية ،2030خطة التنمية املستدامة لعام املناقشات 

 .التنمية االجتماعيةو واألمن الغذائي ىضااألر ،تغري املناخ ،الطاقة ،هامليا ،املوارد الطبيعية ،اتوالنزاع

ناقش ممثلو احلكومات واجملتمع املدني واألكادمييون والشباب وغريهم من اخلرباء كيفية ضمان حصول 

.  وناقش املنتدى يف حلقات خمتلفة 2030الشرب اآلمنة بكلفة ميسورة للجميع حبلول عام  مياهاجلميع على 

ضرورة التغيري يف نظم وضع اخلطط والسياسات التنموية املتكاملة جلميع ركائز التنمية املستدامة، ولضمان 

الصاحل العام ليس اآلن  االستدامة واإلنصاف يف إدارة املوارد الطبيعية واستخدامها وتوزيعها، على حنو خيدم

الدول العربية من وزراء وكبار املسؤولني عن التخطيط وعن  ممثلواملنتدى فقط بل ألجيال املستقبل. حضر 

. كما شارك يف املنتدى برملانيون ومنظمات اجملتمع املدني 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 نطقة العربية. وممثلون عن وكاالت األمم املتحدة العاملة يف امل

 

 للمجلس الوزاري العربي للمياه الدورة العاشرة
 ، دولة الكويت2018مايو  1

 

االجتماع السابع عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس  ُعقد على هامش املؤمتر العربي الثالث للمياه

ومدير إدارة البيئة واإلسكان يف  مجال الدين جاب اهلل الوزير املفوضد./حيث أوضح  الوزاري العربي للمياه

جامعة الدول العربية أهم البنود للجلسة االفتتاحية لالجتماع الذي تضمنت أول بنوده متابعة تنفيذ اخلطة 

التنفيذية السرتاتيجية األمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية 

 .اخلاصة باملياه 2030لثاني اخلاص مبتابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة املستدامة ومناقشة البند ا

حسني العطفى أمني د./ العربى للمياه و بو زيد رئيس اجمللس أحممود معاىل أ.د./شارك حبضور االجتماع 

 ( وأهم2030حيث مت تقديم إجنازات اجمللس فى تنفيذ خطة االسرتاتيجية العربية للمياه )  ،عام اجمللس

 مخس حماور رئيسية :االنشطة ذات العالقة والتى شارك فيها اجمللس من خالل 

  امليــاه والتنميــة املســتدامة -1

  ت املناخيــةاقتهــا بالتغيــرالبــط بيــن امليــاه والغــذاء والطاقــة وعاالرت -2

 نوعية املياه والنظم اإليكولوجية  -3

https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/themes/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87?src=hash
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 كةاحللول املستدامة للموارد املائية املشرت -4

 بتــكار فــى جمــال امليــاه.العلــوم والتكنولوجيــا واإل -5

ل الوفود املشاركة يف املؤمتر ِقَبجدول األعمال الذي مت إقراره من  مجال الدين جاب اهلل،د./واستعرض 

 سرائيلي سرقة املياه العربية يف اجلوالن السوري احملتلإلأهمها ممارسة االحتالل ا ًابند 23واملتمثلة يف 

وجنوب لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة ، تطوير قطاع املياه يف فلسطني، دعم حقوق العراق بشأن احلفاظ 

ضافة إىل مواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية باإل علي املوارد املائية يف حوضي دجلة والفرات

ربية  والتعاون العربي يف استغالل املوارد املائية املستدامة اخلاصة باسرتاتيجية األمن املائي يف املنطقة الع

الطاقة  والغذاء يف الدول العربية ، وتعزيز القدرة املياه وقليمية للرتابط بني قطاعات املشرتكة، واملبادرة اإل

ه غري التفاوضية للدول العربية بشأن املوارد املائية املشرتكة مع الدول غري العربية ، والتوسع يف استخدام امليا

.  وقد اثين اجمللس الوزارى على الدور الفعال للمجلس العربى للمياه وعلى األنشطة واجلهود التقليدية

 املبذولة فى هذه اجملاالت.

 

  نطالق أعمال املؤمتر العربي الثالث للمياهإ

 الكويت، دولة  2018مايو  2-3

 

الكويت فعاليات املؤمتر العربى الثالث للمياه، والذى عقد حتت رعاية رئيس جملس الوزراء إستضافت دولة 

" ملناقشة ملائيةاالتكامل العربى فى إدارة املوارد الكويتى الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، حتت شعار " 

املياه إلقليمية للرتابط بني قطاعات ناقش املؤمتر  املبادرة ا  .أبرز القضايا املتعلقة باملياه فى الوطن العربي

الطاقة  والغذاء فى الدول العربية، ومتابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لألمن املائى فى املنطقة العربية، و

ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة 

وتضمن جدول أعمال املؤمتر مناقشة  اإلدارة املتكاملة للموارد    .املياه فى الوطن العربىاملعنية ب 2030

من املائى للدول العربية، والتقنيات احلديثة فى حتلية املياه، ألوسياسات واسرتاتيجيات ا املائية واستدامتها، 

إعادة تدوير و فةيملياه والتعرواقتصاديات ا فى ترشيد استخدامات املياه ساليب احلديثةألواملشاريع وا

 الرتابط بني املياه والطاقة والغذاء وغريها.و  ستخدام املياه املعاجلة فى القطاع الزراعى والصناعى،إو

 ورقة علمية بعنوان : بو زيد رئيس اجمللس بعرض أحممود معاىل أ.د. /و شارك 

“Use of Non-Conventional Water Resources towards Sustainable Development 
 in the Arab Region” 

 حسني العطفى أمني عام اجمللس بعرض ورقة علمية بعنوان :د./وشارك أيضًا 

 

“Enhancing the Applicability of Social Vulnerability towards IWRM and  
Sustainable Development in the Arab Region” 

بعرض تقدميى عن إعادة التدوير  س اجمللس العربى للمياهنائب رئي –/ وليد عبد الرمحن .وشارك د

خالد أبو زيد مدير الربامج الفنية باجمللس العربى للمياه واملدير /د. حتدث وواستخدام املياه املعاجلة 

فى إجتماعات عن الرتابط بني املاء والغذاء والطاقة وشارك ايضًا  قليمي للموارد املائية مبنظمة سيدارىإلا

 الفنية العلمية االستشارية للمجلس والدورة العاشرة للمجلس الوزارى العربى للمياه. اللجنة
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أوراق عمل رئيسية مقدمة من منظمات وهيئات دولية، منها األمانة  جلسات رئيسية تتناول 9ومشل املؤمتر 

بية والعلم والثقافة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للرت

لألمم املتحدة )فاو(، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية التابعة منظمة األغذية والزراعة  يونسكو(،ال)

،كما شارك أيضًا أعضاء من جملس حمافظي اجمللس  العربى لغربى آسيا )اسكوا(،  واجمللس العربى للمياه

 للمياه.

  (IWMI)بى للمياه مع املعهد الدوىل إلدارة املياه االجتماع األول للمجلس العر

 ، مقر ايكاردا الرئيسى2018مايو  9  
شروع املبشأن والشركاء االجتماع االول مع اجمللس العربى للمياه  IWMI)املعهد الدوىل إلدارة املياه )نظم 

الشرق األوسط ومشال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى يف منطقة عن  SIDAاملقدم اىل جهة التمويل 

املشاركة ووضع  آلياتومناقشة دور اجمللس العربى للمياه و قرتح املشروعحيث مت استعراض م، إفريقيا

مت مناقشة .  اسرتاتيجية التكيف مع األنشطة اليت يقرتح أن يقودها أو يشارك يف قيادتها اجمللس العربى للمياه

 عدة نقاط منها:

 ملنفذين على املستوى الوطين واإلقليمي.عقد اجتماعات مع الشركاء ا -

 (.2018سبتمرب  مقرتحتنظيم ورشة العمل لبدء أنشطة املشروع ) -

 مفهوم املشروع  واألنشطة اليت ستعرض على وسائل اإلعالم ومجيع الشركاء وأصحاب املصلحة. -

 املشاركة  فى تطوير املعرفة.  -

 معايري املطلوبة.لل ًاحتديد مواقع حمددة لتنفيذ املشروع وفق -

التوظيف باملشروع  ليشمل مدير املشروع، الباحثني واملتخصصني؛ يتم اإلعالن عن املتطلبات  للشواغر  -

أجمد املهدي لالنضمام إىل الفريق ابتداًء من يوليو /بتوظيف د. IWMI.  قامت IWMIالالزمة على موقع 

ماري حليم، املستشار الفين  /رتشيح د.بربى للمياه وقام اجمللس الع باملكتب اجلديد بالقاهرة، مصر.  2018

 للمجلس العربى للمياه، كنقطة االتصال بني اجمللس العربى للمياه واملشروع  لتنسيق أنشطة املشروع.

 

 جتماع الثاني للجنة الفنية ملبادرة ترابط خماطر املناخ اال
 القاهرة -، مقر اجمللس العربى للمياه2018مايو  10

لس العربى للمياه االجتماع الثاني لـجامعة نظم اجمل

الدول العربية بشأن "مبادرة ربط أهداف التنمية املستدامة 

يف    SDG-Climate Nexus Facilityبالتغريات املناخية" 

مبقر اجمللس العربى للمياه.  ضم االجتماع  2018مايو  10

شركاء إقليميني من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، برنامج مكتب ا

املقرتحة وجماالت  املوضوعاتاألغذية العاملي، سيدارى، إيكاردا واجمللس العربى للمياه ملناقشة العديد من 

عمل لُتَنفذ يف إطار املرحلة األوىل من "مبادرة ربط أهداف التنمية املستدامة بالتغريات املناخية" يف عام 

عترب برناجًما متعدد املراحل يهدف إىل دعم البلدان حنو إدراج موضوع املناخ وتأثريه على الذى ُي 2018
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هداف العاملية للتنمية املستدامة  ألفى اخلطط والسياسات الوطنية املتعلقة باواألمن الغذائى املوارد املائية 

قدرات التكيف على املخاطر مع تطوير القدرات الوطنية للوصول إىل متويل املشروعات املناخية وتعزيز 

حممود ابو زيد رئيس اجمللس معاىل أ.د./املناخية واألخطار الطبيعية يف املنطقة العربية. حضر االجتماع 

وديد عريان مستشار جامعة الدول العربية ملبادرة  /حسني العطفى أمني عام اجمللس ود.د./العربى للمياه و

يارا النجدى من /مارى حليم وأ./هبه احلريرى ود./املناخية وم. ربط أهداف التنمية املستدامة بالتغريات

 .اجمللس العربى للمياه

 

 هول للمياالورشة التحضريية ألسبوع القاهرة األ
 ، فندق ريتز كارلتون النيل، القاهرة2018مايو  13

حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى معاىل أ.د. /شارك 

 اجمللس العربى للمياه حسني العطفى أمني عامود./للمياه 

 هول للمياالورشة التحضريية ألسبوع القاهرة األفى فعاليات 

قامتها وزارة املوارد املائية والري بالتعاون مع أالتى 

 13االحتاد األوروبي، بفندق ريتز كارلتون النيل بالقاهرة يوم

سبوع أمايو ، والتى تهدف إىل اإلعالن عن إطالق فعاليات 

وعرض ومناقشة املوضوعات اخلاصة به  هللمياالقاهرة االول 

واملالمح الرئيسية للربنامج العام، باإلضافة إىل حتديد اجلهات املشاركة والداعمة للمؤمتر واملعرض املقام 

أسبوع القاهرة للمياه هو حدث سنوي يبدأ عقد أوىل دوراته هذا العام ويهدف إىل رفع إن  على هامشه. 

الرتكيز على إدارة الندرة املائية، وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات املائية واختاذ الوعي بقضايا املياه، و

 مع ضمان احملافظة على البيئة.  اإلجراءات الالزمة حنو تطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

 

ستخدام الدورة التدريبية األوىل لألكادميية العربية للمياه "الربنامج التدريىب ال
 "قنيات الذكية واملتقدمة فى إدارة نظم الرى احلقلىالت
 بقاعة التدريب بالسراج مول، القاهرة 2018مايو  13-15

ستخدام التقنيات إلوىل حتت عنوان " الربنامج التدريبى كادميية العربية للمياه الدورة التدريبية األنظمت األ

شارك فى فعاليات الدورة    .2018مايو  15-13من  الذكية واملتقدمة فى إدارة نظم الرى احلقلى خالل الفرتة

حسني العطفي ود./كادميية العربية للمياه ورئيس اجمللس العربى للمياه أبو زيد رئيس األحممود معاىل أ.د./

قام خرباء املياه والري بإلقاء احملاضرات  حيث متدرًبا 24أمني عام اجمللس  العربى للمياه ، وحبضور 

 .بالدقيى لبحوث املناخ الزراعى ركزللمعمل امل ميدانية ةللمتدربني وبزيار

املسؤولني عن التخطيط و إدارة وتشغيل مياه املديرين الدورة  إىل تعريف متخذي القرار والقيادات و تهدف

يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص على أحدث التقنيات والنظم املتقدمة يف   ةالري يف الدول العربي

لتنفيذها باستخدام  ةوكذلك تطوير اخلطط والربامج الفاعل  لنظم الري ةاره والتشغيل والصياندالتخطيط واإل

 ةكافة املعطيات اهليدرولوجية واملناخية واالرضيه والنباتية وعناصر الرصد الفضائي الرقمي والنماذج احلسابي

إنتاجيتها واملردود اإلقتصادي من  إلختاذ القرارات وكيفية رفع كفاءة استخدامات مياه الري وتعظيم ةاملساند
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ومبا يساعد على حتقيق  واملائية والغذاء والطاقة ةواالجتماعي ةستعماالتها ومبا يتالئم مع الظروف االقتصاديإ

 منهج ترابط األمن املائي والغذائي والطاقه املستدام.

 وتضمن برنامج الدوره بعض الزيارات امليدانيه ملعمل املناخ   

املركزى ملزارع ُتدار بالنظم احلديثه واملتقدمه التى تناولتها 

الدورة للتعرف عمليًا على تلك املمارسات واالطالع على 

 الدروس املستفاده من القائمني على إدارته.

العربية جوائز وشهادات  هحسن راتب، رئيس جملس أمناء جامعة سيناء، ونائب رئيس أكادميية املياد./سّلم 

حبضور قيادات الوزارة  ن اجتازوا الدورة بنجاحمَل دريبية األوىل ألكادميية املياه العربيةمتام الدورة التإ

  .ومجهور كبري من خرباء املياه والري يف مصر

 

 اجتماع شبكة اجمللس العربى للمياه للشباب 
 القاهرة ، اجلامعة الفرنسية،2018مايو  24

فرنسية مبصر بدعوة اجلامعة ال AWCرحب اجمللس العربي للمياه 

/يارا أحلضور حفل ختام "منوذج جامعة الدول العربية" ومثلت 

النجدى مسئول شبكة شباب اجمللس العربى للمياه خالل االجتماع 

وأبرزت للطالب واحلضور جماالت العمل الرئيسية للشبكة 

واسرتاتيجيته ورسالته باإلضافة إىل إبراز األنشطة الرئيسية اليت مت 

رحبت شبكة شباب   .شراكة مع جامعة الدول العربيةالقيام بها بال

اجمللس العربي للمياه باإلنضمام إىل هذا احلدث حيث شهدت اجلهود الرائعة اليت قام بها طالب اجلامعة 

ملياء مرموش املنسق د./حسن ندير ود./مع رئيس اجلامعة  حيث مت اللقاءوالسادة املقيمني على اإلدارة، 

 فكار وجماالت التعاون املمكنة بني شبكة شبابعة الدول العربية حيث مت تبادل األاألكادميي لنموذج جام

 .واجلامعة الفرنسية اجمللس العربى للمياه

 

 اجمللس اهليدرولوجى الدوىل
 ، مقر منظمة اليونسكو، باريس2018يونيو  11

فتتح اجمللس اهليدرولوجى الدوىل لليونسكو أعمال دورته الثالثة ا

يونيو، مبقر املنظمة فى باريس، حيث  11وم االثنني والعشرين ي

انَتخب ممثلو الدول األعضاء باإلمجاع مرشح مصر معاىل 

حممود أبوزيد وزير الرى واملوارد املائية األسبق ورئيس /أ.د.

اجمللس العربى للمياه لتمثيل دول اجملموعة العربية خالل 

ر نوفمرب املاضي العامني املقبلني.  كان قد مت انتخاب مصر يف شه

يذكر أن الربنامج و   .2021إىل  2017لعضوية جملس الربنامج اهليدرولوجي الدولي خالل الفرتة من 

اهليدرولوجي الدولي هو برنامج حكومي تابع لليونسكو، يعمل يف جمال حبوث املياه وإدارة املوارد املائية 
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من بينها حتسني إدارة املياه على  عدة مسئوليات به والتعليم وبناء القدرات، وتتوىل الدول األعضاء باجمللس

 .الوعي بشأن القضايا العاملية املتصلة باملياه نشرعن العمل على  اًلالصعيدين احمللي والعاملي، فض

 

 املستدامة التنميةبملنظمات اجملتمع املدني املعنية الثانى  امللتقي العربي
 الدول العربية  مانة العامة جامعة،  مقر األ0182يونيو  11

فى ضوء جهود اجلامعة العربية لدعم ومساندة منظمات اجملتمع 

، 3020املدنى العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

مانة العامة جلامعة الدول العربية )إدارة منظمات اجملتمع عقدت األ

لثانى املدنى وإدارة التنمية املستدامة والتعاون الدوىل( امللتقى ا

يونيو  11ملنظمات اجملتمع املدنى املعنية بالتنمية املستدامة يوم 

( 17،15،12،11،7،6امعة الدول العربية وذلك ملناقشة أهداف التنمية املستدامة )جلمانة العامة مبقر األ 2018

دامة لعام حول التنمية املست فى املنتدى السياسى رفيع املستوى لألمم املتحدة يتم تناوهلا واملقرر أن 

حممود أبو زيد رئيس /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه نيابة عن معاىل أ.د.د./شارك   .2018

حضور هذا امللتقى اهلام الذى يهدف إىل مشاركة كافة الشبكات واالحتادات فى اجمللس العربى للمياه 

ستدامة للتعرف على ما مت اختاذه من اجراءات ومنظمات اجملتمع املدنى العربية العاملة فى جمال التنمية امل

التنفيذ بغية اخلروج برسائل تعرب عن وجهة نظر هداف والتطرق اىل العوائق التى تفيد حركة لتحقيق هذه األ

 .ىل املنتدى السياسى رفيع املستوى لألمم املتحدةإاملنطقة العربية فى هذا اجملال ليتم رفعها 
 

 احتاد العربى للتحكيم فى املنازعات االتتصادية واالستثماراجلمعية العمومية األوىل لال
 القاهرةتريامف، فندق ، 2018يونيو  24

 

حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه د./شارك معاىل 

فى اجللسة االفتتاحية إلجتماع االحتاد العربى للتحكيم فى 

ناسبة مب 2018يونيو  24املنازعات االقتصادية واالستثمار يوم 

حيث شارك ، لجمعية العمومية لالحتاداألول لجتماع العقد ا

املؤمتر السفري/حممد الربيع األمني العام جمللس  أعمال يف

سامح عاشور نقيب احملامني ورئيس االحتاد /علي عبد العال رئيس جملس النواب، وأ./ة ود.ــــــالوحدة االقتصادي

سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل، /د.معاىل ة واالستثمار، والعربي للتحكيم يف املنازعات االقتصادي

وبعض أعضاء اجمللس  أمحد أبو الغيط األمني العام جلامعة الدول العربية، وعدد من القضاة ورؤساء احملاكم السيد/و

)حمكمة للمنازعات هدف االجتماع هو التصويت على املوافقة على إنشاء أكرب مؤسسة عربية كان والعربى للمياه.  

االقتصادية واالستثمارية( وكذلك أكادميية علمية متنح درجة املاجستري ودبلومة فى جمال التحكيم والوساطة والقوانني 

مجاع على إنشاء هذه احملكمة والتى تسمى "االحتاد العربى للتحكيم فى املرتبطة بها.  وقد متت املوافقة باإل

 ار".املنازعات االقتصادية واالستثم

 


