نشرة إخبارية ربع سنوية – ديسمبر 2014
(أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر)
ورشة عمل إلشراك االعالم ورفع الوعي للتكيف مع تغير المناخ
 1أكتوبر  ،2014القاهرة-جمهورية مصر العربية
قام المجلس العربى للمياه بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتنمية ) (GIZوبالتنسيق مع
جامعة الدول العربية بتنظيم ورشتي عمل األولي الشراك االعالم والثانية الشراك
المجتمع المدني وبناء القدرات ورفع الوعي بكل ما يخص قضية التكيف مع تغير المناخ
وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل البرنامج الذي يتم تنفيذه  GIZحول التكيف مع تغير
المناخ في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
يهدف البرنامج إلعداد وتنظيم ورش عمل اقليمية ووطنية توعوية وتدريبية لرفع الوعى
لدى المعنيين وصانعى القرار لموضوعات التغير المناخى وإعطاء مزيد من االهتمام
واألولوية فى السياسات الوطنية العربية إلتخاذ إجراءات التكيف والتأقلم والحماية من تأثير التغيرات المناخية فى المنطقة،
ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة المياه في المنطقة للتكيف مع التغيرات المناخية
وتوفير آلية للحصول على الدعم المادي من الصناديق المختصة لتمويل بعض البرامج والمشروعات لتحقيق تحسين كفاءة
المؤسسات الوطنية واالقليمية المعنية بالمياه وتوفير الدعم العداد استراتيجيات وطنية للتكيف.
عقدت الورشة األولي يوم  3سبتمبر  2014والثانية يوم  1أكتوبر  2014بالقاهرة – جمهورية مصر العربية .وفي إطار
الحرص علي خلق حوار بناء بين المجتمع المدني واالعالم وصانعي القرار بالوزارات المعنية ،حضر الندوة لفيف من
الخبراء في مجال الزراعة والرى والبيئة واالعالم والصحافة ،ومنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات االهلية.
كما تم تكوين "مجموعة" علي موقع التواصل االجتماعي لتبادل المعلومات والتقارير الفنية بين االعالميين والخبراء
المتخصصين في المياه وتغير المناخ بهدف نقل المعرفة وزيادة الوعي في هذا المجال ،ولتكون هذه الصفحة تفعيال لشبكة
المجلس العربي للتغيرات المناخية.

ورشة العمل اإلقليمية حول النتح بخر
 14-12أكتوبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
نظم المجلس العربي للمياه ورشة عمل إقليمية حول النتح بخر بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة – جمهورية مصر
العربية خالل الفترة  14-12أكتوبر .2014
تهدف ورشة العمل إلى استعراض الممارسات الحالية لقياس البخر والنماذج المستخدمة في ذلك والموضوعات الخاصة
بالمحاصيل وخرائط توزيع الري واالنذار المبكر بالجفاف .كما تناقش أيضا الموضوعات الفنية الخاصة بقياسب البخر على
المستوى اإلقليمي والموضوعات المتعلقة بإدارة موارد المياه .وتعتبر ورشة العمل هذه خطوة لألمام نحو تحسين وسائل
االتصال والتنسيق والتعاون بين دول المنطقة .وأخيرا ،وقد صدر عن ورشة العمل وثيقة حول الممارسات الحالية والجوانب
التي تحتاج إلى تحسين وتطوير إلى جانب االستفادة من التجارب الناجة التي تم تطبيقها في دول المنطقة.

ورش العمل الوطنية حول إدراج مفهوم التغيرات المناخية والتحصين ضدها وفرص التمويل للمشروعات المناخية
أكتوبر 2014
في إطار التعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه والوكالة األلمانية للتعاون الفني  GIZوباقي الشركاء في برنامج التكيف
مع التغيرات المناخية في قطاع المياه في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا "أكوام"...افتتح سعادة م /.باسم تلفاح (أمين
عام وزارة المياه والري بالمملكة األردنية الهاشمية) ومعالي م /.محمد مشروق (وزير البيئة بلبنان) فعاليات ورش العمل
الوطنية حول " إدراج مفهوم التغيرات المناخية والتحصين ضدها وفرص التمويل للمشروعات المناخية" حيث تم عرض
رؤية كل منهما فيما يخص األولويات الوطنية وعالقتها بالتغيرات المناخية .وقد عقدت ورشتا العمل في األردن ولبنان بنهاية
شهر أكتوبر .2014
وقد انتهت ورش العمل إلى :تدريب المتخصصين من الحكومات والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني في مجال إدماج
سياسات التغيرات المناخية في السياسات الحكومية ،وعمل البرامج التحصين ضد التغيرات المناخية وفرص التمويل
للمشروعات المناخية .وقد تمت هذه األنشطة بناء على القرارات والتوصيات التي خلصت إليها بعثات اإلشراف التي تمت في
يونيو وسبتمبر.
وقد تم عقد ورشة عمل وطنية بمصر حول " إدراج مفهوم التغيرات المناخية والتحصين ضدها وفرص التمويل للمشروعات
المناخية" في ديسمبر  2014على هامش المنتدى العربي الثالث للمياه للحصول على المعرفة الالزمة للتكيف مع التغيرات
المناخية.

بعثة اإلشراف الثالثة على المشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل تحسين اإلدارة المائية وبناء القدرات
 18-15أكتوبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
قام المكتب اإلقليمي للتنسيق الخاص بالمشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل تحسين اإلدارة
المائية وبناء القدرات" والتابع للمجلس العربي للمياه بتنظيم بعثة اإلشراف الثالثة التي قام بها
مجموعة من خبراء البنك الدولي خالل الفترة  18-15أكتوبر .2014
وقد اشتملت أهداف هذه البعثة على :استعراض آخر موقف من تنفيذ المشروع لضمان تنفيذه
على الوجه األمثل لتحقيق أهداف التطوير والنتائج المتوقعة؛ ومناقشة كافة العقبات الفنية
والمؤسسية التي تواجه المشروع ،ومخاطر التنفيذ ،واالتفاق على الحلول المناسبة ومتابعة سير األعمال الخاصة بتنفيذ
المشروع وضمان االنتهاء منه في الوقت المحدد له في مايو .2015

المنتدى العربى الثالث للمياه (القاهرة) 2014-
 11-9ديسمبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
نظم المجلس العربي للمياه المنتدى العربي الثالث للمياه تحت شعار "معا نحو مستقبل مائي عربي آمن"
خالل الفترة من  11-9ديمسبر  2014تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والرى
بجمهورية مصر العربية وبمشاركة العديد من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية .وفي إطار اإلعداد
للمنتدي قام المجلس العربى للمياه بتشكيل لجنة تنظيمية تقوم باإلعداد لكل من المنتدى العربى الثالث للمياه
( 11-9ديسمبر  )2014وكذلك المنتدى العالمى السابع للمياه (مايو  )2015بإعتبارهم حدثين مهمين
ومكملين كل منهما لآلخر  ...وتضم هذه اللجنة أعضاء من ذوى الخبرات الكبيرة والذين سبق لهم اإلعداد لهذه المنتديات.

وقد قام المجلس العربى للمياه بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس وزراء المياه العرب بتنظيم ورشة
عمل لالجتماع التشاورى األول ) (Kick off Meetingوالذى عقد فى  12يناير  2014وكذا
االجتماع التشاوري الثاني لالعداد للمنتدي في  15مايو  2014بحضور ممثلى الدول العربية وممثل
مجلس المحافظين المجلس العربى للمياه وكذلك الشركاء من بعض المنظمات اإلقليمية والعربية
والدولية وجمعيات المجتمع المدنى لمناقشة ولتحديد الموضوعات الرئيسية ذات األولوية التى يكن أن
يتناولها المنتدى العربى الثالث للمياه ومناقشة الترتيبات التنظيمية للمنتدي.
يضم المنتدي المحاور الرئيسية اآلتية :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية :اإلنجازات والمعوقات ،وآليات
العمل لتحقيق التنمية المستدامة للمياه وخدماتها في المنطقة العربية ،والتكامل العربي لتحقيق األمن
الغذائي في ظل ندرة المياه .

المعرض الثاني للمياه العربية
على هامش المنتدى تم ننظيم المعرض الثاني للمياه العربية شاركت فيه العديد من األجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص
والمؤسسات البحثية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لعرض أنشطتهم وبرامجهم وإنتاجهم.

معرض الفنون التشكيلية
تقديرا لدور الفن والثقافة فى نشر وتوثيق المعرفة فقد تم اطالق ثالث مسابقات فنية حول موضوعات المنتدى فى مجاالت
الرسم والتصوير الفوتوغرافى واألفالم القصيرة بغرض نشر الوعي واإللمام بأهم تحديات إدارة المياه في الوطن العربي
وسبل مواجهتها خصوصا فى أوساط الشباب واألطفال.

اجتماع رفيع المستوى حول مستقبل المياه العربية
 9ديسمبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
تناول هذا االجتماع الوضع المائي العربي والتحديات التي تواجه المياه المتاحة داخليا وخارجيا ،وكفاءة استخدام وتوفير
خدمات المياه ،إلى جانب تأثير التغيرات العالمية بما فيها فرص وتحديات التغيرات المناخية لضمان مستقبل آمن ومستدام
للمياه العربية.

ورشة عمل حول " إدراج مفهوم التغيرات المناخية والتحصين ضدها وفرص التمويل وطنيةالدولي للمشروعات
المناخية "
 9ديسمبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
تعتمد ورشة العمل على نتائج مناقشات ومباحثات المنتفعين أثناء االجتماعات التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر  2014كجزء
من المهمة التفقدية التي أجريت بعد ورش العمل الوطنية األولية .وتعد هذه الورشة جزء من اأنشطة المستمرة لمشروع
" GIZالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بالشرق األوسط وشمال أفريقيا (أكوام)" خالل عامي  2015-2014والذي
يهدف إل تنمية القدرات لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية في قطاع المياه بالدول العربية وربطها بالمؤسسات والقطاع
الخاص والمجتمع المدني

جلسة تدريبية لمدة نصف يوم حول "تجميع واستخدام البيانات الحديثة عن المحاصيل والمياه والتغيرات المناخية"
 11ديسمبر  ،2014القاهرة – جمهورية مصر العربية
تم عرض كيف أن المصادر البيانات الحديثة المتاحة عن طريق األقمار الصناعية وربطها بالتقنيات الحديثة يمكن ان ينتج
عنه مصادر جديدة للبيانات يمكن تقديمه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا لصناع القرار .وقد حضر الجلسة بعض من مطوري
سياسات المياه والزراعة ،ورجال األعمال الزراعيين ،والباحثين ،ومنظمات اإلغاثة الدولية ،والجهات المانحة.

