المنتدى العالمى السابع للمياه بكوريا
( 17-11أبريل )2015
فى إطار مشاركة اإلقليم العربى حتت مظلة جامعة الدول
العربية فى املنتدى العاملى السابع للمياه الذى عُقد فى الفرتة من  11إىل  17إبريل  2015مبدينة دييجو
بكوريا اجلنوبية ،ساهم اجمللس العربى للمياه بتنظيم املشاركة العربية فى املسار اإلقليمى من خالل جلستني
تتعلق أحدهمـــــا مبوضوع امليــــاه والغـــــذاء ) (Water for Foodواألخرى بالتنفيذ الفعال إلدارة املوارد
املائية ) (Smart Implementation of IWRMوقد متثلت املشاركة فى اإلعداد لعقد اجللسة اإلفتتاحية
جمل موعة األقاليم املشاركة ثم جلسة عربية ملدة ساعتني ثم املشاركة فى اجللسة اخلتامية التى أمجلت ما
أسفرت عنه العروض واملناقشات اإلقليمية وكان لكافة األقاليم املشاركة باملوضوعني املُشار إليهما ضمن
األولويات األربع التى حددها وزراء املياه العرب للمشاركة فى املنتدى.

إجتماع لجنة الشراكة الثانى لمبادرة ندرة المياه لمنظمة الفاو
(  23ابريل )2015
شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه إجتماع ًا تشاوري ًا مبقر منظمة األغذية
والزراعة  FAOحيث ألقى كلمة عن آخر تطورات مبادرة ندرة املياه .وحضر اإلجتماع السيـــد /باسكواىل
نائب املدير اإلقليمى ملنظمة "الفاو" حيث حتدث عن هدف منصة املعرفة واالتصاالت التعاونية يف خدمة
شبكة املنتفعني وأصحاب املصلحة الذين يعملون مع ًا لرفع مستوى القدرات وحتسني إدارة املوارد املائية
الشحيحة للزراعة والري واألمن الغذائي يف منطقة الشرق األدنى ومشال أفريقيا ( .(NENAأوضح اجمللس
العربى للمياه استعداده لدعم وتسهيل تبادل املعرفة مع املنصة و حضر عن اجمللس د .مارى حليم .

مناقشة مسودة اإلتفاقية اإلطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية
( 29-28أبريل )2015
شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه إجتماعا تشاوري ًا مبقر األمانة العامة
جلامعة الدول العربية يومى  29-28أبريل  ،2015عقده مركز الدراسات املائية واألمن املائى العربى واللجنة
اإلقتصادية واإلجتماعية لغربى آسيا (إسكوا) و املركز العربى لدراسات املناطق اجلافة واألراضى القاحلة حيث
شارك فيه ممثلى الدول العربية من املسئولني السياسيني واخلرباء القانونيني والفنيني من الوزارات املعنية

باملياه ووزارات الشئون اخلارجية حيث متت مناقشة مسودة اإلتفاقية اإلطارية اخلاصة باملوارد املائية
املشرتكة بني الدول العربية واملالحظات الواردة من الدول العربية بشأنها .تبعه إجتماع آخر يوم 5/23
إلستكمال مناقشة مسودة اإلتفاقية اإلطارية اخلاصة باملوارد املائية املشرتكة بني الدول العربية ومت التوافق
على النواحى السياسية والقانونية والفنية قبل عرضها على اللجنة الفنية العلمية اإلستشارية واجمللس الوزارى
العربى للمياه.
ناقش اإلجتماع أيضا بند محاية احلقوق املائية العربية وهو أحد األهداف الرئيسية الواردة فى اإلسرتاتيجية
الذي إنبثق عنه احملور السادس من اخلطة التنفيذية لإلسرتاتيجية حتت عنوان "العمل على تأسيس وسائل
حلماية احلقوق املائية من املوارد املائية الدولية املشرتكة" بهدف حبث وحتديد الربامج واألنشطة ذات
األولية لدى الدول العربية وحتديد الرتتيبات املؤسسية التنفيذية هلذه املشاريع.

ندوة تقييم األثر البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس
( 30أبريل )2015
قام معهد الدراسات والبحوث البيئية جبامعــــة عني مشــــــس بدعــــــوة معاىل األستاذ الدكتور/حممود أبو زيد
رئيس اجمللس العربى للمياه حلضور ندوة تقييم األثر البيئى لطلبة الدراسات العليا باملعهد ،حيث قام سيادته
بإلقاء حماضرة عن أهمية دراسات تقييم األثر البيئى مبراحلها املختلفة مع الرتكيز على مشروعات الرى مبصر.
وأكد سيادته على أن هذه الدراسات باإلضافة إىل أنها تؤكد على اإلستدامة البيئية فهى أيضاً تساعد فى إختيار
وتصميم املشروعات والربامج واخلطط على املدى البعيد مما له أكرب األثر فى حتسني اجلوانب اإلقتصادية
وهى أيضا تقدم فرص لتوضيح الوسائل التى ميكن إستخدامها لتحسني البيئة كجانب من جوانب مراحل
التنمية.

ورشة عمل إطالق أول دليل إرشادى إلستخدامات المياه شبه المالحة فى الزراعة ( 5-4مايو
)2015
شارك اجمللس العربى للمياه مع خرباء املنظمة الدولية لألغذية والزراعة "الفاو" و تسعة دول عربية أخرى فى
مشروع إستمر ملدة عام من الدراسة وجتميع البيانات إلستخدامات املياه شبه املاحلة فى الزراعة وحبث
املمارسات الناجحة ،حيث مت إطالق أول دليل إرشادى إلستخدامات املياه شبه املاحلة فى الزراعة بدول
الشرق األدنى ومشال أفريقيا ويتضمن مبادىء إرشادية لإلستخدام اآلمن هلذه النوعية من املياه ومت إطالق

الصورة قبل النهائية للدليل فى ورشة عمل عقدت بالقاهرة يومى 4و  5مايو  ،2015كما شهدت ورشة العمل
مناقشات ومداوالت بالتعاون مع منظمة "الفاو" بشأن خارطة الطريق إلستخدامات املوارد املائية غري التقليدية
وخاصة مياه الصرف املعاجلة واملياه شبه املاحلة فى الزراعة ,ملواجهة ندرةاملياه باملنطقة العربية على وجه
التحديد ,عالوة على رفع كفاءة االستخدامات املختلفة للموارد املائية باملنطقة والتعاون مع احلكومات
ومراكز البحوث إلختاذ اإلجراءات املؤسسية ووضع برامج التدريبات على كافة املستويات مبا يرون تنظيمه
خاصة أن إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا من أكثر األقاليم عرضة لندرة املياه ،مما استلزم ضرورة البحث
عن بدائل غري تقليدية لتوفري حاجة األراضى الصاحلة للزراعة من املياه ومبا يضمن مواجهة الفجوة الغذائية
املتوقعة بسبب الزيادة السكانية الكبرية التى تعانى منها دول هذا اإلقليم ،وكان البد من التوصل إىل حلول
للتحديات العديدة التى تواجه استخدام مياه الصرف املعاجلة ,وفى مقدمتها زيادة ملوحة الرتبة ،والتى تؤثر
على إنتاجية احملاصيل مقارنة بالتكلفة املرتفعة للمدخالت الزراعية.
وأوضح معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس أن الدليل اإلرشادى إلستخدامات املياه شبه
املاحلة ,واملوارد غري التقليدية يأتى يف إطار املبادرة اإلقليمية لندرة املياه

التى أطلقتها "الفاو",

واإلسرتاتيجية العربية لألمن املائي حتت مظلة جامعة الدول العربية باإلضافة إىل مبادرة التعاون اإلقليمية بني
منظمة "الفاو" واجمللس العربي للمياه حول "اإلدارة املستدامة إلستخدامات املياه شبه املاحلة يف اإلنتاج
الزراعي يف إقليم الشرق األدنى ومشال افريقيا" .شهدت فعاليات ورشة العمل مشاركة السادة ممثلى وزراء
املوارد املائية والرى والزراعة والبيئة فى مجهورية مصر العربية وممثلى جامعة الدول العربية والسادة املدير
اإلقليمى ملنظمة الفاو ،والدكتور باسكواىل نائب املدير اإلقليمى ملنظمة "الفاو" .كما شارك فى الورشة
لفيف من اخلرباء من الدول العربية وقيادات وزارات املوارد املائية والرى والزراعة والبيئة ومراكز البحوث
واملهتمني بقضـــايا امليـاه فى املنطقة العربيــة وممثلى بعض املنظمات اإلقليميــة والعربية والدوليـــة ,وكذلك
ممثلي بعض روابط مستخدمي املياه واملزارعني والعاملني فى جمال اإلرشاد الزراعى واملائى.

ورشة العمل الختامية لمشروع تحسين إدارة الموارد المائية وبناء القدرات وبعثة اإلشراف الرابعة
والنهائية من خبراء البنك الدولي باألردن والمغرب وتونس ولبنان
(مايو )2015
عقدت ورش العمل اخلتامية ملشروع حتسني إدارة املوارد املائية وبناء
القدرات فى األردن ( 7-6مايو) و املغرب ( 13و14مايو) و تونس (15-14
مايو) و لبنان ( 27-26مايو) وكان اهلدف من ورش العمل تقديم أحدث

النتائج للتنسيق اإلقليمي حول حتسني إدارة املوارد املائية ومناقشة سبل املضي قدم ًا يف املرحلة الثانية
على أساس األولويات الوطنية هلذه الدول.
ومشلت كالً من الزيارات إىل األردن واملغرب وتونس ولبنان بعثة تكونت من فريق من اجمللس العربى للمياه
وفريق من البنك الدولي حبضور األستاذة /تشني لي (قائد فريق املهام وكبري خرباء العمليات) حيث أوضحت
اإلجنازات التى متت خالل فرتة املشروع فى األربع دول املشاركة واحلالة املالية فى نهاية املشروع  ،و
حضرت األستاذة /هبة يكن (مسئول العمليات – البنك الدولي) وأيضاً بعض الشركاء القائمني على تنفيذ
املشروع من هيئة املعونة األمريكية ممثال يف السيد /كمال عودة وفريق فين من وكالة ناسا ويشمل :السيد/
شهيد حبيب (رئيس مكتب العلوم التطبيقية – إدارة علوم األرض – وكالة ناسا) و األستاذه /هبه احلريرى منسق
مشروع ناسا و د.رانيا عبد اخلالق مدير املشروع باألردن .وأعقب ذلك عرض فين عن إجنازات املشروع من
قبل اخلرباء والباحثني.

ندوة شركة إريكسون لالتصاالت حول "دور تكنولوجيا االتصاالت الحديثة فى تحسين اإلدارة المائية"
( 10مايو )2015
قامت شركة إريكسون لالتصاالت بتنظيم ندوة عامة عن "دور تكنولوجيا
االتصاالت احلديثة فى حتسني اإلدارة املائية" وذلك يوم األحد  10مايو
 2015بفندق هيلتون مبدينة  6اكتوبر – القاهرة.
وقد قامت السيدة /إيشيل يالسني رئيس جملس إدارة شركة إريكسون بدعوة
معاىل الدكتور /حممود أبو زيد كضيف الشرف فى هذه الندوة باعتباره رئيس
اجمللس العربى للمياه ووزير الرى األسبق واحلاصل على أعلى وسام فى جمال املياه على مستوى العامل وهو
وسام الشمس املشرقة من اليابان .
وقد ألقى معاىل د /.حممود أبو زيد عرضاً تقدميياً عن حتديات املياه فى املنطقة العربية وأهمية استخدام
التكنولوجيات احلديثة وتطبيقات أجهزة االتصاالت الذكية فى القياسات املائية ونظام التليمرتي ونقل وختزين
املعلومات ،وذلك باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات التليفون
احملمول التى بدأت أن تستخدم على املستويني العاملى واحمللى  .وقد أعطى سيادته أمثلة عن هذه
التطبيقات من بعض الشركات واهليئات مثل  IBM, USAID, IWMI, EUWIوغريها .
حضر الندوة أكثر من  300مشارك من خمتلف شركات االتصاالت وأبدت شركة إريكسون رغبتها فى التعاون
املشرتك مع اجمللس لتحقيق إدارة مائية أفضل .

ورشة عمل عن " المرونة في مواجهة تغير المناخ" بشرم الشيخ
( 14-11مايو )2015

شارك معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه باحلضور فـى ورشـة العمـل عـن "املرونـة
يف مواجهة تغـري املنـا " فـى الفـرتة مـن  14-11مـايو  2015بشـرم الشـي  .هـدفت ورشـة العمـل إىل جتميـع
اخلرباء اإلقليميني املهتمني بامليـاه والزراعـة والتنـوع البيولـوجي ،وقطاعـات تغـري املنـا لتطـوير برنـامج بنـاء
القدرات حول "القدرة على مقاومة تغري املنا ".
شـــــارك باحلضـــــور أيضـــ ـاً د .محـــــو العمرانـــــى مســـــئول الـــــربامج – برنـــــامج الزراعـــــة واألمـــــن الغـــــذائي
املركز الدولي لبحوث التنمية ( )IDRCود .عمرو عبد اجمليد خبري املوارد املائية مبنظمة سيداري

ورشة عمل المشروع اإلقليمى للتنسي من أجل تحسين اإلدارة المائية وبناء القدرات
( 18-16مايو )2015
قام اجمللس العربى للمياه بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ووكالة ناسا األمريكية لعلوم الفضاء وصندوق البيئة العاملى
والدول الشركاء من املنطقة العربية بتنظيم ورشة العمل النهائية للمرحلة
األوىل من املشروع وذلك خالل الفرتة من  19-16مايو  2015بالقاهرة
– مجهورية مصر العربية .وقد شارك فى تنفيذ أنشطة املشروع والذى يعد
األول من نو عه فى املنطقة العربية الشركاء من مخس دول من البالد العربية الشقيقة (لبنان ،املغرب ،مصر ،األردن،
تونس) حيث قام اجمللس العربى للمياه بدور املنسق اإلقليمى يف إدارته منذ عام  2012وحتى .2015
أستهدف املشروع إستخدام تطبيقات وتكنولوجيا الفضاء ونظم اإلستشعار عن بعد فى إدارة املوارد املائية السطحية
واجلوفية وإدارة احملاصيل والزراعات لتحديد اإلحتياجات املائية الفعلية للرى وامليزان املائى وحتديد موجات
اجلفاف والفيضانات وموجات حرائق الغابات مما يسهم فى حسن إدارة املوارد املائية وإختاذ قرارت أكثر إستنارة حول
تعظيم استخد امات املياه والعائد منها وإدارتها بإستدامة حيث بلغت ميزانيـــة املشروع حوالــــــــــــى  6مليون دوالر
مقدمة فى صورة منحة دعم فنى وتقنى من البنك الدوىل والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وصندوق البيئة العاملى.
ومت خالل فعاليات الورشة عرض املوقف فى نهاية املشروع واإلجنازات التى حتققت والدروس املستفادة وقصص
النجاح بكل دولة من الدول املشاركة ،كما مت عرض تصور خلطط العمل املستقبلية لتعميم املشروع فى البالد العربية
ووضع خارطة الطريق لإلعداد لتنفيذ املرحلة الثانية منه فى ضوء النجاح الذى حتقق.
وقد شارك فى الورشة العديد من ممثلى املنظمات العربية واإلقليمية والدولية واجلهات املاحنة والوكالة األمريكية للتنمية
والوكالة األمريكية للفضاء "ناسا" واخلرباء واملتخصصني فى الزراعة والرى والبيئة واإلستشعار عن بعد وممثلني عن
اجلهات املعنية بالدول العربية اخلمس املشاركة فى املشروع (من الوزارات واجلامعات ومراكز البحوث واجلهات
املستفيدة) على املستوى الوطنى واحمللى.

ندوة عن مصر وسد النهضة اإلثيوبى
بالنادى الدبلوماسى المصرى  -وزارة الخارجية  23 -مايو 2015

ألقى معاىل األستاذ الدكتور  /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه كلمـة فـى هـذه النـدوة وكـان مـن
أهم النقاط التى حتدث عنها هى اإلسراع برفع مستوى التعامل مع ملف سد النهضة ليكـون ملفـ ًا سـياديًا تتعامـل
معه مؤسسة الرئاسة مباشرة و اإلعداد اجليد مللف املياه وأثر إنشاء السدود فى إثيوبيا وباألخص سد النهضـة ومـا
تتضــمنه اخلطــة اإلثيوبيــة مــن ســدود أخــرى والتــداعيات الســلبية واملــؤثرة هلــا علــى مصــر مــن مجيــع النــواحى
الزراعية واإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية ليكون مرجعاً داعماً ألى مباحثات سياسية وقانونية.

مشاركة المجلس العربى للمياه في اإلجتماع الثانى عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس
الوزاري العربي للمياه
( 25-24مايو )2015
شارك معالي الدكتور  /حسني العطفي – أمني عام اجمللس العربي
للمياه – ممثالً عن اجمللس يف اإلجتماع الثانى عشر للجنة الفنية
العلمية اإلستشـــارية للمجلس الوزارى العربى للمياه مبقر األمانة
العامة جلامعة الدول العربية برئاســـــــــــــة املهندس/فهد يوسف مدير شئون شبكات املياه باملؤسسة العامة
القطرية للكهرباء واملاء ومشاركة كبار املسئولني بوزارات املياه والبيئة بالدول العربية ومشاركة وزراء املياه
واملوارد املائية يف الدول العربية
وشارك باحلضور أيضا د .رؤوف درويش عضو جملس احملافظني وأمني الصندوق باجمللس العربى للمياه
ود .خالد ابو زيد املدير اإلقليمى لربنامج إدارة املوارد املائية.
وصرح مدير إدارة البيئة واملوارد املائية والتنمية املستدامة باجلامعة العربية الدكتور مجال جاب اهلل يف
تصريح له على هامش االجتماع أن املشاركني يف االجتماع استعرضوا املشاركة العربية يف املنتدى العاملي
السابع للمياه واليت عقدت يف كوريا اجلنوبية مؤخرًا وكيف كان التمثيل العربي إجيابيًًّا وعلى مستوى عال.
وأشار إىل أن اإلجتماع استعرض النشاطات اليت تقوم بها املنظمات ،شركاء اجمللس سواء مؤسسات جمتمع
مدني أو قطاع خاص فيما يتعلق باملبادرة اإلقليمية اليت أطلقتها اجلامعة العربية مع شركاء إقليميني ودوليني
وهى منظومة الرتابط بني املاء والغذاء والطاقة ،معلنًا أن اجلامعة العربية تنوي إطالق حوار جمتمعى على
مستوى كل دولة للتعبئة وأهمية هذا الطلب بني املاء والغذاء والطاقة .وأكد أهمية تعزيز القدرات للمفاوضني
العرب بالتعاون مع مركز الدراسات اإلمنائية واألمن املائي العربي ،حيث يساهم يف تقوية قدرات املفاوضني
يف هذا اجملال.

إجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية
( 28-27مايو )2015
أختتمت اخلميس  28مايو أعمـال الـدورة السـابعة للمجلـس الـوزاري العربـي
للمياه اليت عقدتها إدارة البيئة واإلسكان واملوارد املائية والتنميـة املسـتدامة

– القطاع االقتصادي -خالل الفرتة  28-27مايو  2015وذلك مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
حضر اإلجتماع معاىل الدكتور /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى و معالي السادة الوزراء املعنيني
بشؤون املياه بالدول العربية  :مجهورية الصومال ،سلطنة عمان ،فلسطني ،دولة قطر ،دولة الكويت ،مجهورية
مصر العربية.
وناقش اإلجتماع عدة بنود من أهمها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية ،متابعة
تنفيذ أهداف األلفية فيما خيص إمدادات املياه  ،والتعاون العربي يف استغالل املوارد املائية املشرتكة ،وتعزيز
القدرات التفاوضية العربية بشأن املوارد املائية املشرتكة مع دول غري عربية.

البرنامج الهيدرولوجي الدولي ( )IHPالدورة الـ 52فى اليونسكو – باريس
( 2-1يونيو )2015
ُعقدت الدورة الـ 52للربنامج اهليدرولوجي الدولي ( )IHPيف مقـر اليونسـكو يف
باريس يف  2-1يونيو  2015إلسـتعراض سـري وتنفيـذ الربنـامج والتحضـري للـدورة
القادمة للمجلس احلكومي الدولي للربنامج اهليدرولوجي الدولي.
شارك معاىل األسـتاذ الـدكتور  /حممـود أبـو زيـد رئـيس اجمللـس العربـى للميـاه
ورئيس الشعبة القومية للهيدرولوجيا حبضور هذه الدورة وقام بإلقاء كلمة عـن إسـتخدامات امليـاه فـى املنطقـة
العربية و املشاكل التى تواجهها واملواضيع ذات األولوية ملواجهة ندرة املياه .

اإلجتماع الثانى للشبكة العربية إلدارة الموارد المائية بسلطنة عمان
(  4-3يونيو )2015
يف إطار التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو)
ومكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم والتكنولوجيا للدول العربية بالقاهرة ،متًّ
عقد اإلجتماع الثاني للشبكة العربية إلدارة املوارد املائية يف املناطق
اجلافة وشبه اجلافة ،بالتعاون مع وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه يف
سلطنة عمان ،وذلك خالل يومي  3و 4يونيو  ،2015يف مسقط ،سلطنة عمان.

قام د .رؤوف درويش عضو جملس احملافظني وأمني الصندوق باجمللس العربى للمياه حبضور اإلجتماع
حيث مت إستعراض أوجه عمل اجمللس العربى للمياه وتوضيح الدور الذى ميكن أن يقوم به اجمللس بالنسبة للشبكة
كما مت التأكيد على أن اجمللس العربى للمياه بإعتباره أحد املؤسسني للشبكة فإنه حيرص كل احلرص على مساندة
الدور اهلام الذى ميكن أن تقوم به الشبكة فى جمال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية فى املناطق اجلافة وشبه
اجلافة فى ظل التحديات التى تواجهها تلك املناطق فيما يتعلق بندرة وشح املوارد املائية ومت أيضا مناقشة النظام
األساسى للشبكة وامليزانية العامة وإختيار املنسق العام وإستعراض أنشطة الشبكة .شارك يف فعاليات هذا االجتماع
ممثلون عن منظمة اليونسكو ،ومكتب اليونسكو بالقاهرة ،وهيئات ومنظمات من داخل السلطنة وخارجها ،وأعضاء الشبكة
ممثًّلني عن سبع دول عربية :لبنان ،البحرين ،السعودية ،اليمن ،املغرب ،مصر والسودان

مبادرة جامعة الدول العربية لتدعيم القدرات فى مجال الحد من المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية
(  4يونيو ) 2015
حتت مظلة جامعة الدول العربية ،دَعىَ برنامج الغذاء العاملى ( )WFPإىل عقد إجتماع بتاري  4يونيو 2015
فى مقر  WFPباملعادى حضره العديد من ممثلى املنظمات الدولية واإلقليمية منها:
AWC, Escwa, UNISDR, UNDP, FAO, GIZ, WB, IFPRI, CEDARE, RAED, ACF,
Compultence University of Madrid, ACSAD, CLAC.
وذلك ملناقشة مبادرة جامعة الدول العربية لتدعيم القدرات فى جمال احلد من املخاطر والتكيف مع التغريات
املناخية .حيث ناقش اإلجتماع فكرة إنشاء وحدة (فريق فنى متميز ) التى يعتزم اجمللس العربى للمياه
إستضافتها جلمع الدراسات واملعلومات املائية وحتليلها وتلك اخلاصة باملخاطر الطبيعية واخلرائط الرقمية
اخلاصة بها والتحديد املمنهج للفجوات املعرفية بالوطن العربى بهدف دعم إختاذ القرار وحتت إشراف
اجمللس الوزارى العربى للمياه وإتاحة هذه املعلومات جلميع الدول العربية .كما دَعىَ اإلجتماع إىل تقديم
ورقة مفاهيميه حول الوحدة ملناقشتها فى إجتماع اللجنة الفنية العلمية اإلستشارية القادم .وحضر عن اجمللس
معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للميــــــــــاه ود .مارى حليم واملهندسة /هبه
احلريرى.

منتدى المياه بأبو ظبى
( 10- 8يونيو )2015

شارك معاىل األستاذ الدكتور /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى
للمياه فى فعاليات منتدى املياه بأبو ظبى  MEED MENA WATER FORUMحيث قام سيادته بإلقاء
عرضاً تقدميياً بعنوان "اإلدارة املتكاملة للموارد املائية :الطريق ملستقبل مستدام" حيث حتدث عن
إسرتاتيجيات إدارة املوارد املائية املتكاملة لضمان إستدامة املياه و توضيح فرص القطاع اخلاص لتحقيق
تنمية وإستدامة املياه.

ورشة عمل وزارة البيئة ومرف البيئة العالمى GEF
( 9يونيو )2015
قام مرفق البيئة العاملى  GEFبالتعاون مع وزارة البيئة فى إعـداد ورشـة عمـل بعنـوان National Dialogue of
 GEFبفندق فريمونت بالقاهرة يوم  9يونيو  .2015شارك باحلضـور معـاىل الـدكتور /حسـني العطفـى أمـني عـام
اجمللس العربى للميـاه حيـث ناقشـت ورشـة العمـل كيفيـة تـوفري التشـاور فيمـا بـني أصـحاب املصـلحة الوطنيـة
املختلفة من الوزارات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص بشأن إعداد املشاريع اليت سيتم متويلها مـن

مرفق البيئة العاملي جنبًا إىل جنب مع قواعدها وآليات العمل يف املرحلة احلالية.

مؤتمر اإلستخدام المستدام إلدارة الموارد المائية واألمن المائي عبر الحدود بالمجر
( 13-11يونيو )2015
حضر معاىل الدكتور  /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه مؤمتر املياه  SUMالذى نظمه مركز
البيئة اإلقليمي ( Regional Environmental Conference )RECيف إطار مشروع "اإلستخدام املستدام
إلدارة املوارد املائية واألمن املائي" الذى ُعقد فى اجملر من  13-11يونيو .2015
""Sustainable Use of Transboundary Water Resources and Water Security Mngmt.
حث هذا املؤمتر على تعزيز قدرات الدول املشاركة إلدارة املوارد املائية بطريقة أكثر كفاءة من خالل
ال عن إدارة األمن املائي و تعزيز التواصل والتعاون مع
تطبيق نهج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية فض ً
املشاريع املتعلقة باملياه على الصعيد الوطين واملستوى اإلقليمي.

زيارة ميدانية لوفد جمهورية العراق الشقيقة

( 15-10يونيو )2015

يف إطار تنفيذ اجمللس العربي للمياه لرباجمه املختلفة قام معالي األستاذ الدكتور /حممود أبو زيد – رئيس
اجمللس العربى للمياه ومعالي الدكتور /حسني العطفي – أمني عام اجمللس باستقبال وفد من مجهورية
العراق الشقيقة خالل الزيارة امليدانية اليت نظمها اجمللس بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي
) (UNDPخالل الفرتة من  15-10يونيو  .2015وضم الوفد عدد ًا من السادة املسئولني باحلكومة العراقية من
الوزارات املختلفة منها رئاسة جملس الوزراء ووزارة املوارد املائية ووزارة الزراعة وجملس النواب العراقي
ووزارة التخطيط بهدف تبادل اخلربات والتعرف علي التجارب اإلقليمية يف قطاع املياه وخاصةً إدارة املوارد
املائية والسياسات والقوانني اخلاصة بها ومهارات التفاوض اخلاصة باتفاقيات أحواض األنهار املشرتكة،
وسياسات إدارة و مراقبة نوعية املياه ومعاجلة مياه الصرف وطرق الري احلديثة وغريها من املوضوعات اهلامة
ذات الصلة.

قام الوفد بزيارة عدة جهات هامة منها مقر اجمللس العربي للمياه ومنظمـة سـيداري و قطـاع ميـاه النيـل وقطـاع
التدريب التابعني لوزارة املوارد املائية والري ،باإلضافة إلي التعرف علي القطاع وجماالت عمله وتطور التعاون
الثنائي مع دول حوض النيل وكذا زيارة إلي مدينـة الفيـوم قـام الوفـد خالهلـا بزيـارة قنـاطر الالهـون اجلديـدة
والقدمية والتعرف علي نظام الري بصفة عامة يف مدينـة الفيـوم ،ثـم توجـه املتـدربون لزيـارة رابطـة مسـتخدمي
املياه علي ترعة أوالد حممـد مبدينـة اطسـا التقـوا خالهلـا بالسـادة جملـس إدارة الرابطـة مـن املـزارعني  ،كمـا
توجـه الوفــد لزيـارة جامعــة الـدول العربيــة ومركـز البحــوث الزراعيـة بــاجليزة و مـبين وزارة اخلارجيــة مباســبريو،
واملركز القومي للبحوث ومعاهده املتخصصة يف منطقة القناطر اخلريية .
هدفت الزيارة إلي تغطية عدد من املوضوعات اهلامة منها التعرف علي املنظمات املختلفة العاملة يف جمال
إدارة املوارد املائية علي املستوي اإلقليمي واالستفادة من التجربة املصرية يف إدارة املوارد املائية و
اجلوانب السياسية احمليطة بالتعاون اإلقليمي حبوض النيل ،والتحديات املائية يف مصر وموقف التعاون
اإلقليمي وإدارة املياه املشرتكة يف املنطقة العربية والفرص والتحديات احمليطة بها .كما تناولت الزيارات
التعرف علي السياسات الزراعية يف مصر وأوجه التعاون بني وزارة الزراعة ودول حوض النيل ،وكيفية التكامل
بني السياسات املائية والزراعية ،والدروس املستفادة من املشروعات اليت يقوم بها مركز البحوث الزراعية،
وكيف ميكن أن تستفيد مجهورية العراق من خدمات املركز .كما مت التعرف علي االسرتاتيجية العربية لألمن
املائي  2030 -2010واليت شارك اجمللس العربي للمياه يف إعدادها  ،وأهمية التوافق علي رؤية عربية
مشرتكة ملواجهة هذه التحديات والتعاون فى جمال املياه العربية والدولية املشرتكة.
وكذا ،مهارات التفاوض يف أنهار املياه املشرتكة وأدوات ووسائل التفاوض الناجحة .وتعرف الوفد علي نظام
املوارد املائية يف مجهورية مصر العربية والتحديات اليت تواجهه وكذا مهام املركز القومي لبحوث املياه
ومعاهده املختلفة وآلية عملها واألحباث اليت تقوم بها وكيف يتم اإلستفادة منها يف وزارة املوارد املائية
والري وزيارة املعامل املركزية للرصد البيئي.
إ ختتمت الزيارة بلقاء عمل بني قيادات اجمللس العربي للمياه والوفد العراقي الشقيق ،حيث دارت املناقشات
حول إستفادة الوفد من الزيارة اليت قاموا بها وكيف ميكن تعظيم اإلستفادة والتوسع يف مثل هذه األنشطة
مستقبالً ،وقد أشاد الوفد بالربنامج ومت توجيه الشكر للمجلس علي حسن الضيافة والتنظيم وقام الوفد بإهداء
تذكار للمجلس العربي للمياه تعبرياً عن شكرهم وإمتنانهم ملا مت بذله من جمهودات.

