نشرة إخبارية ربع سنوية (يناير – مارس )2018
االجتماع السادس عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه

 23 – 21يناير  2018مبقر األمانة العامة للجامعة

شارك اجمللس العربى للمياه فى فعاليات االجتماع السادس
عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس الوزاري العربي

للمياه والتى بدأت يوم  21يناير  2018مبقر جامعة الدول

العربية على مستوى كبار املسئولني واملنظمات الدولية
واإلقليمية منها  . GIZ ،FAO ،ESCWAناقشت اللجنة على مدى

ثالثة أيام عدد ًا من املوضوعات اخلاصة باملياه يف الدول
العربية يف مقدمتها متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية

األمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة ،إىل جانب

متابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة  2030فيما خيص املياه .ناقش االجتماع التعاون العربي يف إستخدام
املوارد املائية املشرتكة والتحضري العربي للمنتدى العاملي الثامن للمياه ومناقشة املبادرة اإلقليمية للرتابط
بني قطاعات الطاقة واملياه والغذاء يف الدول العربية وأنشطتها مع عرض التجارب وقصص النجاح
واملشروعات الرائدة يف الدول العربية يف جمال املوارد املائية ،إىل جانب حبث تعزيز القدرات التفاوضية

بالدول العربية بشأن املوارد املائية املشرتكة مع دول غري عربية .وقد شارك اجمللس العربى للمياه حبضور
وفد ترأسه الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه والدكتور /رؤوف درويش أمني الصندوق

واالستاذ الدكتور/خالد أبو زيد املدير اإلقليمى مبنظمة سيدارى ،وقدم معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني

عام اجمللس العربى للمياه عرض تقدميى أوضح فيه متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائي

يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة ،إىل جانب متابعة تنفيذ خطة

التنمية املستدامة .2030

امللتقى الثالث للمياه لدول البحر املتوسط
 24-22يناير  2018فندق ماريوت ،القاهرة

أفتتح معاىل الدكتور حممد عبد العاطي وزير املوارد
املائية والري فعاليات امللتقى الثالث للمياه لدول

البحر املتوسط الذى انعقد بالقاهرة فى الفرتة من

 ٢4-٢٢يناير .نظم املؤمتر املركز القومي لبحوث
املياه التابع لوزارة املوارد املائية والري بالتعاون مع
معهد البحر املتوسط للمياه  IMEواالحتاد من أجل

املتوسط  UFMبهدف توحيد رؤية دول املتوسط من خالل وضع األولويات اإلقليمية فى إطار منهجى لعرضها
فى املنتدى العاملى للمياه .حضر االفتتاح لفيف من الشخصيات العامة والبارزة والباحثني واملهتمني يف

جمال املياه .تضمنت فعاليات املؤمتر تاثري التغريات املناخية على إدارة املوارد املائية وكيفية التأقلم معها
وجلسة عامة ناقشت التحديات والفرص اليت تواجه دول حوض البحر املتوسط يف جمال املياه ،باإلضافة إىل

إنعقاد جمموعات عمل ملناقشة ما خيص منطقة دول حوض البحراملتوسط .شارك باحلضور معاىل
الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه ومعاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس

العربى للمياه وبعض من أعضاء جملس احملافظني منهم؛ د.طارق السمان -مدير معهد حبوث صيانه القنوات
املائيه–املركز القومي لبحوث املياه ،ود.مصطفى أبو زيد–رئيس مصلحة امليكانيكا والكهرباء ،ومعاىل
الدكتور/حممد عبد املطلب–رئيس املركز القومى لبحوث املياه ،وأ.د .خالد أبو زيد – اخلبري الفنى
باجمللس العربى للمياه واملدير اإلقليمي لربنامج ادارة املوارد املائية مبركز (سيداري).

وعلى هامش امللتقى عقدت مخس جلسات عمل تطرقت إىل مناقشة موضوعات هامة مثل التعاون مع الدول
األفريقية والتى نظمها قطاع مياه النيل ،التحديات والفرص اليت تواجه قطاع املياه بني دول البحر املتوسط

والدول العربية والتى نظمها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،التأقلم مع التغريات املناخية

يف منطقة الدلتا من خالل مشروع  ،GEFالسدود وتأثرياتها على اجملتمعات الصغرية والتى نظمها اللجنة
املصرية للسدود باالشرتاك مع اللجنة اإلسبانية للسدود ،أخالقيات املياه وقضايا اإلعالم املائى والتى نظمها

اإلدارة املركزية لإلعالم املائى واملركز اإلقليمى ألخالقيات املياه .هذا إىل جانب تنظيم معرض للشركات

املتخصصة يف جمال املوارد املائية حيث شارك اجمللس العربى للمياه فى املعرض الذى ضم أحدث

اإلبتكارات فى جمال املياه .يعترب امللتقى فرصة هامة لتبادل اخلربات والتعاون املشرتك والبناء بني العاملني
يف جمال إدارة املوارد املائية من دول حوض البحر املتوسط والدول العربية واإلفريقية من أجل حتسني

نوعية املياه وحتقيق التنمية املستدامة ،كما مت عرض خمرجات امللتقى من خالل املسار اإلقليمى لدول

حوض البحر املتوسط كأحد احملاور الرئيسية للمنتدى العاملي للمياه والذى عقد فى الربازيل فى مارس
.٢٠١٨

اإلحتفال بيوم البيئة الوطني

 28يناير  ،2018فندق جراند نايل تاور ،جاردن سيتى

شارك باحلضور معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه وأ.د .خالد أبو زيد ود .رؤوف

درويش أعضاء جملس حمافظى اجمللس العربى للمياه فى االحتفال الذى أقامه املكتب العربي للشباب
والبيئة بالتعاون مع املنتدى املصري للتنمية املستدامة بيوم البيئة الوطين لعام ،2018

باإلضافة إىل إحتفال املنتدى املصري للتنمية املستدامة مبرور مخس سنوات على تأسيسه حتت عنوان:
" دور التشريع يف حتقيق التنمية املستدامة"

ويأتي عنوان هذه اإلحتفالية ليؤكد على أهمية دور التشريع كمصدر رمسي للقانون يف حتقيق إسرتاتيجية

التنمية املستدامة :رؤية مصر .2030

تضمنت فعاليات اللقاء إلقاء الضوء على اإلجراءات التشريعية يف قطاع املياه والطاقة والزراعة لضمان

اإلس تدامة .كذلك طرح النقاش حول آلية تكوين إطار تشاركي فعال بني القطاع املدني والقطاع احلكومي
والقطاع اخلاص.

التعاون اإلقليمى مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا )South-South Cooperation (CWPF
15يناير – 5فرباير  ، 2018الصني

يشارك اجمللس العربى للمياه يف العديد من فعاليات التعاون بني دول اجلنوب – جنوب مع مرفق الشراكة بني
الصني وجمموعة البنك الدوىل ) ،(CWPFمبا يف ذلك ورشة التدريب على تكنولوجيا االستشعار عن بعد والتى

ُعقدت يف بكني ،الصني ( 15يناير  5 -فرباير) وكذلك املشاركة فى جولة دراسية لتبادل املعرفة بني دول

اجلنوب  -جنوب فى الصني ( 29يناير  5 -فرباير)  ،واليت مت تنظيمها يف إطار التعاون اإلقليمى مبنطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا بشأن مشروع حتسني إدارة املياه الزراعية ،وذلك بتمويل من مرفق الشراكة بني الصني
وجمموعة البنك الدولي) .(CWPFحيث شاركت باحلضور فى

فعاليات التعاون مع الـ CWPFاملهندسة/هبه احلريرى املنسق

اإلقليمي للمشروعات باجمللس العربى للمياه .يتمثل اهلدف
الرئيسي للجولة الدراسية يف مشاركة الصني للدول املشاركة

فى املشروع للممارسات والتجارب التقنية الصينية املتقدمة
لالستشعار عن بعد وتطبيقه فى جمال الزراعة وإدارة املياه يف

الصني .كما تهدف اجلولة الدراسية ايضاً إىل تعزيز التعاون التقين واملهين بني الصني ودول الشرق األوسط

ومشال أفريقيا وكذلك دعم بناء القدرات التقنية واملؤسسية لتحسني إدارة املوارد املائية الزراعية يف بلدان
املشروعات املعنية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .وكان من بني املشاركني مسؤولون رفيعى

املستوى وخرباء من البلدان املشاركة فى املشروع( ،مصر واألردن وتونس ولبنان) واجمللس العربي املياه

( )AWCيف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

ورشة العمل الدولية فى جمال حتلية املياه

 21فرباير  ،2018فندق هلنان فلسطني  -األسكندرية

نظمت اهليئة العامة ملدينة األحباث العلمية والتطبيقات
التكنولوجية ورشة العمل الدولية فى جمال حتلية املياه

بالتعاون مع جامعة برمنجهام – اململكة املتحدة الربيطانية

والتى أقيمت يوم  21فرباير  2018بعنوان :

”“Adsorption Water Desalination Using Metal Organic Framework Materials
حتت رعاية السيد االستاذ الدكتور /وزير التعليم العاىل والبحث العلمى و شارك باحلضور معاىل الدكتور /حسني

العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه .حيث ناقشت ورشة العمل قضايا املياه والطاقة فى مصر وتقنيات

التحلية املبتكرة وكيفية استخدام الطاقة الشمسية يف التربيد وحتلية املياه.

بروتوكول التعاون الثنائى بشأن دعم عملية حتقيق التنمية املستدامة فى جمال البناء

واإلسكان التعاونى

 22فرباير  ،2018مقر جامعة الدول العربية

حتت رعاية جامعة الدول العربية وحبضور معاىل الدكتور  /حسني

العطفي أمني عام اجمللس العربى للمياه مت توقيع بروتوكول تعاون
ثنائى إلنشاء جتمع سكين متكامل يقوم علي أسس وقواعد التنمية

املستدامة.

قام بتوقيع الربوتوكول اإلحتاد العربي للتنمية

املستدامة والبيئة ومجعية البناء واإلسكان بوزارة اإلستثمار والتعاون

الدولي ،وذلك من منطلق حرص جامعة الدول العربية على حتقيق

التنمية املستدامة للحفاظ على املوارد الطبيعية بالدول العربية ،وفى إطار امللتقى األول لإلحتادات العربية النوعية

الذي أقيم حتت رعاية معاىل السفري/أمحد أبو الغيط  -األمني العام جلامعة الدول العربية وبرئاسة معاىل السفري

الدكتور/كمال حسن علي  -األمني العام املساعد للشئون اإلقتصادية جبامعة الدول العربية وحرص ًا من اإلحتاد العربي
للتنمية املستدامة والبيئة على تطبيق اإلستخدام األمثل خلطط التنمية لضمان إستدامتها من خالل رفع معدالت الوعي

التنموي والبيئي واجملتمعي وتفعيل سياسات ترشيد اإلستهالك ملردوده اإلجيابي على اإلقتصاد العربي .وحرص ًا من
مجعية البناء واإلسكان بوزارة التعاون الدولي يف النهوض باملستوي اجملتمعي للمواطن العربي بكافة فئاته  ،إميانا منها
بدور الشباب العربي الذي يستحق ما يليق به من بيئة حياتية كرمية جتعله فرد ًأ مؤثر ًا ومتفاعالً بشكل إجيابي يف جمتمعه

.وقد متت مراسم الربوتوكول بالتوقيع عليه من السيد الدكتور  /أشرف عبد العزيز  -األمني العام لإلحتاد العربي للتنمية
املستدامة والبيئة والسيد األستاذ  /حممد بركات  -رئيس جملس إدارة مجعية البناء واإلسكان بوزارة التعاون الدولي،

وحبضور السيد املستشار أول  /حممد خري عبد القادر  -مدير إدارة املنظمات واإلحتادات العربية جبامعة الدول العربية ،
والسيد املستشار  /نادر جعفر  -رئيس اإلحتاد  ،واألستاذة الدكتورة  /دعد فؤاد  -نائب رئيس اإلحتاد والسيدة األستاذة

 /عزة حسني  -األمني العام املساعد لإلحتاد  ،والسيد الوزير الدكتور  /صالح يوسف  -عضو اهليئة العلمية اإلستشارية
لإلحتاد .

املؤمتر العلمي الدويل الثانى للبيئة والتنمية املستدامة وخدمة اجملتمع "مواردنا

...حياة أوالدنا"

 13-11مارس  ،2018مركز األزهر للمؤمترات مبدينة نصر
إنطلق املؤمتر الدولي الثاني للبيئة والتنمية املستدامة ،بعنوان

"مواردنا ..حياة أوالدنا" حتت رعاية الدكتور/أمحد الطيب شيخ األزهر،
ورئاسة الدكتور حممد احملرصاوي رئيس جامعة األزهر ،وقد شارك

اجمللس العربى للمياه يف فعاليات هذا املؤمتر حبضور معاىل
الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه وحضور ممثلو

عدد من الوزارات واملراكز البحثية ،ومعاىل االستاذ الدكتور/حممد عبد

املطلب -رئيس املركز القومى لبحوث املياه وباحثون من داخل مصر

وخارجها ،وعمداء كليات جامعة األزهر وهيئة التدريس واهليئة املعاونة ،فضلًا عن ممثلني من عدد من اجلامعات املصرية

والعربية.

وا ستهدف املؤمتر الدعوة إىل احملافظة على املوارد وتعظيم استخدامها بشكل كفء وفعال مع إجياد موارد جديدة

وتبادل املعلومات واخلربات لزيادة اإلنتاجية واحلد من استنزاف املوارد واالنبعاثات وحتسني مستوى املعيشة.

وضم املؤمتر جمموعة من اجللسات العلمية اليت ناقشت جمموعة من احملاور املهمة واملتعلقة بـ"املياه والزراعة والطاقة
وحتسني املعرفة والتكنولوجيا واالبتكار والتعدين وإعادة التدوير والتصنيع املستدام والتوزيع والتعاون الدولي

والشراكات".

جائزة نوبل  2018بطوكيو )Nobel Prize Dialogue Tokyo 2018 (JSPS
 11-9مارس  2018طوكيو  ،اليابان

مت تنظيم اجللسات احلوارية جلائزة نوبل يف طوكيو يوم  11مارس
 2018بالتعاون مع اجلمعية اليابانية لتعزيز العلوم ( )JSPSحيث
شارك باحلضور معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس
العربى للمياه كمتحدث رئيسى فى ثالث جلسات:
 -اجللسة االوىل بعنوان:

Global

on

Highlights

Irrigation and
 Drainage Trendsحول التوجهات العاملية للرى والصرف فى إجتماع اللجنة الوطنية اليابانية للرى والصرف.
واجللسة الثانية بعنوان:
 Global Water Issues and the Route to Sustainable Developmentحول قضايا املياه
العاملية والطريق حنو التنمية املستدامة
واجللسة الثالثة بعنوان:
 Food and Disasterحول الكوارث الطبيعية ومستقبل الغذاء
وشارك باحلضور الدكتور/خالد أبو زيد املدير اإلقليمي لربنامج إدارة املوارد املائية-سيدارى -وعضو جملس
احملافظني .وإجتمع احلائزون على جائزة نوبل ،وقادة الرأي الرئيسيني ،وصانعي السياسات ،والطالب ،والباحثني،
واجلمهور العام ملناقشة مستقبل الغذاء.
إن جلسات حوار جائزة نوبل هي عبارة عن حدث مستوحى من أسبوع نوبل للحوار ،والذي يعقد يف السويد يف أسبوع
نوبل منذ عام  2012ويعترب فرصة لتحفيز الفكر وإثراء اخليال فى شتى جماالت العلم والتكنولوجيا.

املنتدى العاملي الثامن للمياه
23-18

مارس

، 2018

الربازيل

انطلقت فاعليات املنتدى العاملى الثامن للمياه فى

الربازيل خالل الفرتة من  24-18مارس  2018حتت شعار

"املشاركة فى املياه" والذي يعقد بصفة دورية كل ثالث

سنوات منذ عام  1997مبشاركة حنو  170دولة ملناقشة
حتديات املياه فى املناطق املختلفة من العامل ،والتأكيد

على احللول املستمدة من الدورات السابقة للمنتدى.

وقد شاركت فى املنتدى وفود رفيعة املستوى من بعض
الدول العربية ومن املنظمات اإلقليمية ومن وزارة

املوارد املائية و الري واملركز القومي لبحوث املياه وأعضاء اجمللس العربى للمياه ومنهم معاىل الدكتور/حسني
العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه والذى شارك فى عدة جلسات ،و شارك أ.د .خالد أبو زيد املدير اإلقليمي

لربنامج إدارة املوارد املائية( سيدارى) بعرض تقدميى بعنوان " منظومة الغذاء واملاء والطاقة " ،وشارك الدكتور/محو

العمرانى – جامعة الدول العربية  -بإعداد تقرير املشاركة العربية وعرضه فى فعاليات املنتدى العاملى الثامن للمياه .

وجدير بالذكر أن املنتدى العربى الرابع للمياه الذى نظمه اجمللس العربى للمياه بالقاهرة فى نوفمرب  2017بشراكة مع
جامعة الدول العربية ووزارة املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية كان يعترب فرصة لصياغة األولويات اإلقليمية

والتحديات واحللول وقصص النجاح التى عُرضت فى املنتدى العاملى الثامن للمياه بالربازيل.

ويعد املنتدى أحد أهم التجمعات العاملية يف جمال املياه لكونه حمفالً عامليًا الستعراض التقدم احملرز جبميع القضايا

املتعلقة باملياه والتنمية.

وكان من أهم أهداف املنتدى:

 -رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار واملواطنني بوجه عام يف قضايا املياه ،وإقرار العمل من أجل احلفاظ على

املياه؛

-املساهمة يف حتسني فرص احلصول على إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم تقرير عن التقدم احملرز؛

 -توفري الفرص لتطوير الرؤى املشرتكة تدرجيياً حول قضايا املياه  ،لتهيئة شراكات جديدة ومتهيد الطريق للتعاون بني

جمموعات متنوعة من املنظمات واألفراد؛

 -تشجيع وسائل اإلعالم لالهتمام بشكل أكرب بقضايا املياه واحللول املتاحة؛

 -املساعدة يف تنمية آليات التعاون ،وتعزيز فرص تبادل اخلربات ،واملساهمة يف إجياد حلول مستدامة ملشاكل العامل

املائية املتفاقمة.

 -توفري قاعدة مشرتكة لتبادل اخلربات واملعلومات ،والتعاون بني العلماء والباحثني واملتخصصني وأصحاب األعمال

والسياسيني ،واملؤسسات األهلية والدولية لبناء القدرات واخلربات حول العامل ،للربط بني قطاعات املياه والبيئة

واالقتصاد والطاقة.

هذا وقد نظمت جامعة الدول العربية /االمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه عدة جلسات فنية بإعتبارها منسق ًا

للمسار اإلقليمى للمنطقة العربية بالتعاون والتنسيق مع املنظمات والدول واللجنة التحضريية املمثل فيها اجمللس
العربى للمياه

و شارك معاىل الدكتور  /حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياه فى عدة جلسات موضوعاتها كالتاىل:
 .1كيف ميكن االنتقال من معرفة وإعداد خرائط اهلشاشة إىل
تنفيذ سياسات التكيف مع التغريات املناخية

How to move from the knowledge and
preparation of vulnerability maps to the
implementation of policies to adapt to
climate change

 .2التخطيط املندمج لقطاعات املياه والطاقة واألمن الغذائى
كآلية لتحقيق التنمية املستدامة

Integrated planning of water, energy and
food security as a mechanism for
achieving sustainable development
 .3متويل هدف املياه Financing water target

 .4املياة املشرتكة :التعاون االقليمى من أجل التنمية  -إطار عمل بديل للتوتر والصراعات احملتملة

Shared Water: Regional Cooperation for Development - An alternative
framework for tension and potential conflicts

وكان من أهم توصيات املنتدى العاملى الثامن للمياه:

 .1ضرورة حتقيق األهداف والغايات املتعلقة باملياه فى التنمية املستدامة ( أجندة . )2030

 .2تكثيف التعاون اإلقليمى والدوىل والتضامن بني الدول والشعوب من خالل تقديم كل أشكال الدعم املاىل
والفنى والتكنولوجى.

 .3ضرورة التعاون حول قضايا املياه املشرتكة فى إطار التعاون اإلقليمى من أجل التنمية املستدامة وإدماج
املياه اخلضراء والزرقاء ضمن هذا اإلطار مع حتويل اسباب التوتر إىل فرص للتعاون .

 .4تسريع نقل التكنولوجيا اىل دول اجلنوب وضرورة التزام الدول بدعم وتوطني البحث العلمى واالبتكار لتحقيق
هدف املياه والغايات املرتبطة به.

 .5ضرورة ادراج صحة األنظمة البيئية ضمن السياسات التنموية كأولوية وتوفري التمويل الضرورى حلماية األنظمة
البيئية واستخداماتها.

 .6ضرورة إدماج قضايا املياه فى السياسات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة املباشرة بالطاقةوالغذاء.

ورشة عمل مشروع "دعم اإلدارة املستدامة للمياه وحتديث الري يف املناطق املستصلحة حديثا"

 22مارس  ،2018فندق هيلتون رمسيس بالقاهرة

شارك معاىل الدكتور/حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للمياه واملهندسة/هبه احلريرى املنسق اإلقليمي

للمشروعات باجمللس العربى للمياه فى ورشة العمل اإلفتتاحية والتعريفية ملشروع:

"دعم اإلدارة املستدامة للمياه وحتديث الري يف املناطق املستصلحة حديثا“
واملمول من منظمه االغذيه والزراعه لألمم املتحدة (الفاو) وينفذ بالتعاون مع وزارة املوارد املائية والري ووزارة

الزراعة وإستصالح األراضي وذلك يوم اخلميس املوافق  22مارس  2018بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة والذى يهدف
إىل إنشاء نظام للمحاسبة ومراقبة االستهالك املائي علي مستوي احلقــــــــل و آبار املياه اجلوفيه واملساهمة يف تعظيم

إنتاجية وحدة املياه ودعم بناء القدرات للفنيني وأصحاب املصلحة املعنيني.

