نشرة إخبارية ربع سنوية يوليو – سبتمرب 2018
مذكرة تفاهم حول التنمية املستدامة بني مكتبة األسكندرية واألمم املتحدة

 26يوليو  2018مبرق لمأم لتمحدة  ،كورنيش للنيل

شارك د.حسني للعطفى أمني عام لجمللس للع بى للمياه حبوضور وويي مذك

للحفاه حول للحنمية لتمسحةلمة

بني مكحبة لمأسكنةرية ولمأم لتمحدة  ،مت للحويي بني د/.مصطفى للفرقى مةي مكحبة لإلسكنةرية ود/.ريحشارد
ديكحس مةي لتمكحب للحنسيرقى لألم لتمحدة بالرقاه  ،فى
حوضور خنبة من للشخصيات لتمص ية لتمحميز من لتمفك ين

ولمأكادمييني وللةبلوماسيني ولجملحم لتمةنى ولتم أ

وللشباب .حيث أكة د/.مصطفى للفرقى على أن للش لكة بني

لمأم لتمحدة ومكحبة لمأسكنةرية سوف وساعة على عرقة عةد
من لحلولرلت لهلامة وللنرقاشات لتمحبادلة حول للحنمية

لتمسحةلمة للحى وشكل ولحة من أه للرقوضايا للةولية إنطالي ًا

من لل سالة للفك ية لليت وحطل بها مكحبة لإلسكنةرية فى ميادين جمحمعية شحى ،وح صا منها على لإلسهام فى

لإلث لء للفك ى تمنظومة للحنمية لتمسحةلمة .وأكة د/.ريحشارد على أن لمأم لتمحدة سححعاون م مكحبة
لإلسكنةرية على حتةية مسارلت للحنمية لتمسحةلمة من خالل لحلولر ووبادل لآلرلء م خنبة لتمفك ين

لتمحميزين يف خمحلف لجملاالت وذلك ححى عام .2050

األسبوع الوطني الرابع للتنمية املستدامة

 30يوليو  ،2018بيت للرقاه  -للفسطاط

يف إطااار دع ا للعماال للحنمااوف وخاصااة فيمااا ملااد للحنميااة لتمسااحةلمة ،شااارك د/.حسااني للعطفااى أمااني عااام
لجمللس للع بى للمياه وعةد من ممثلى لجمللس فى فعاليات لمأسبوع للوطين لل لب للحنمية لتمسحةلمة حتت
شعار :
"رؤية مص  .. 2030للسياسات ولآلليات لحدرقيق لإلسحةلمة"
وذلك يوم  30يوليو  2018باتم كز للبيئي للثرقايف للحعليمي "بيت للرقاه "مبةينة للفسطاط وذلك ليكون إسهام ًا
يف حترقيق إسرتلويجية مص للحنمية لتمسحةلمة :رؤية مص  2030حتت رعاية وحوضور معاىل وزي للبيئة.
شارك د/.حسني للعطفى بع ض ورقةميى بعنولن :
Towards a Sustainable Future through Adopting the NEXUS Approach
in the Arab Region
وألرقى للكلمة لمأفححاحية أ.د/.عماد للةين عةلي – رئيس جملس أمناء لتمنحةى لتمص ف للحنمية لتمسحةلمة
وشارك من لتمنحةى لتمص ف للحنمية لتمسحةلمة :أ.د/.مين لحلمايي -أسحاذ لمأيحصاد جبامعة عني مشس
وأ.د/.جمةف عالم – خبري للبيئة للةولي وأ.د/فائرقة لل فاعي– خبري لمأيحصاد للةولي وأ.د/.لحملمةف عية–
خبري للبيئة للةولي .ووعحرب هذه أول مبادر مةنية يح ونفيذها بصفة دورية يف مص وللعامل للع بي ،ووأوي
وولكباً م لإلححفال بيوم للبيئة للعاتمي من كل عام .وهةف لتمبادر إىل ط ح ومنايشة آليات وأدولت حترقيق
لإلسحةلمة م لمأط لف للش يكة وأصداب لتمصلدة من أجل للوصول إىل رؤى وولفرقية ووشاركية وعزز من يي
لإلسحةلمة.

مشاركة الصني للربنامج التدريىب للشباب للتعاون الزراعى بني دول اجلنوب – جنوب
 27لغسطس  2 -سبحمرب ،للصني

فى إطار للحعاون بني لجمللس للع بى للمياه وللبنك للةوىل مت ونظي للربنامج للحةريبى للشباب "للحعاون بني

دول لجلنوب – جنوب" م م فق للش لكة بني للصني وجمموعة للبنك للةوىل لحمثيل للبلةلن للع بية لمأف يرقية

يف ب نامج يياد للشباب ،وللحى ووض  30من للرقاد لمأفارية للشباب و  20دولة أف يرقية بعنولن :
Youth Leadership Program in South-South Agriculture Cooperation
حيث شاركت م/.هبه لحل ي ى نائب مةي للربلمج للفنية باجمللس فى فعاليات هذل للربنامج ويحمثل لهلةف

لل ئيسي ل لربنامج للحةريبى يف مشاركة للصني للةول لتمشاركة فى لتمش وع للممارسات وللحجارب للحرقنية
للصينية لتمحرقةمة لالسحشعار عن بعة ووطبيرقه فى

جماالت لالسحثمار للزرلعى وللحنمية للزرلعية وإدلر

لتمياه يف للصني .مت إطالق للربنامج بشكل مشرتك

من ِيبل مكحب لمأم لتمحدة للحعاون بني بلةلن

لجلنوب -جنوب ،ومعهة للحعاون بني بلةلن
لجلنوب-جنوب يف للزرلعة ،وجامعة للصني

للزرلعية يف  27أغسطس  2018يف بكني..

وركز للربنامج بشكل رئيسي على بناء ووعزيز فه لتمسؤولني ولتمهنيني للشباب لالجتاهات وللنماذج لجلةية

للحعاون فيما بني بلةلن لجلنوب يف جمال للزرلعة وللحنمية لل يفية ،ومشاركة لخلربلت للصينية يف متكني سياسة

للحنمية للزرلعية ،ووطوي للرقةرلت للحدك فى للحجارب وللسياسات للحى ميكن وكييفها م للسياق لحمللي.

وية ووضمن للربنامج زيارلت درلسية للوزلرلت لحلكومية ولهليئات للفنية ،باإلضافة إىل للرقيام ب حلة ميةلنية إىل
مةينة شنيانغ للشمالية للش يية .ومت ونظي حولر للشباب بني للصني وأف يرقيا على هامش منحةى للحعاون للصيين

لمأف يرقي ()FOCAC 2018

املؤمتر القومي لالستثمار يف تكنولوجيا املياه

 10سبحمرب  ،2018بفنةق هيلحون هليوبوليس

شارك لجمللس للع بي للمياه يف فعاليات لتمؤمت للرقومي
لالسحثمار يف وكنولوجيا لتمياه ،للذى عرقة يوم 10

سبحمرب  2018بفنةق هيلحون هليوبوليس حتت رعاية

فخامة رئيس لجلمهورية وللذى نظمه لالحتاد لتمص ف
جلمعيات لتمسحثم ين ب ئاسة للسية/حممة ف ية مخيس،
بالحعاون م

لهليئة للع بية للحصني  ،ووزلروي لإلنحاج

لحل بي ولتمولرد لتمائية ولل ف .ووضمن ب نامج لتمؤمت  6جلسات حمورية وشارك فيه  38محدةث من خربلء

وباحثني ومسحثم ين و أساوذ فى للحكنولوجيا ولإلدلر وعلوم و شية لالسحهالك وونرقية حتلية لتمياه ومعاجلحها
بهةف للرقوضاء على ثرقافة وف

لتمياه وليرتلح سياسات جةية للةولة ولمأف لد.

حيث شارك معاىل أ.د/.حممود أبوزية ،رئيس لجمللس للع بي

للمياه فى لتمؤمت جبلسة بعنولن« :إدلر للع ض لحنمية لتمولرد

لتمائية -وكنولوجيا حتلية لتمياه»،و حتةث خالهلا عن أهمية أمثلة

للحكنولوجيات لحلةيثة وب لمج للبدوث لإلسرتلويجية على للصعية
للعاتمي ،م للرتكيز على لتمنطرقة للع بية كأولوية إهحمام إلسحخةلم

للحكنولوجيا لتمحطور يف حتلية مياه للبدار  .وص ح د/.حسني

للعطفي ،لمأمني للعام للمجلس للع بي للمياه ،بأهمية لتمؤمت للذى يهةف إىل ط ح خطط وحلول تمولجهة

أزمة لتمياه لحملحملة مسحرقبالً ووشجي لالسحثمار يف ووطني وكنولوجيا و شية وحتلية وونرقية وحصاد لتمياه يف

مص  .وو أس د/.حسني للعطفي جلسة بعنولن «لالسحثمار وللحمويل فى جمال وكنولوجيا لتمياه» ،حيث مت

خالل لجللسحني لسحع لض للف ص لتمحاحة لنرقل للحرقنية لتمحطور لحدلية لتمياه ،وط ق لالسحثمار يف يطاع
لتمياه بأشكاله لتمخحلفة ووعزيز دور للرقطاع لخلاص تمشاركة للةولة ،وكذلك منظمات لجملحم لتمةني،

وجتارب للةول لمأخ ى ،وخطولت للنجاح لليت متت فيها ،وكذلك لتمحطلبات للحش يعية ولتمؤسسية وللحمويلية
وللحكنولوجية للالزمة لحدرقيق لالسحةلمة لتمائية يف مص  .وحوض لتمؤمت كل من ممثلي وزرلء للحنمية لحمللية
ووزي

للحخطيط ولتمحابعة ولإلصالح لإلدلرى ووزي لإلنحاج لحل بي ووزي

لالسحثمار وللحعاون للةوىل ،ووزي

لل ى ولتمولرد لتمائية ورؤساء هيئة لالسحثمار ولل يابة لتمالية .ولسحوضاف لتمؤمت عةدلً من لخلربلء لمأجانب
منه د/.يصى يطيشات خبري حتلية لتمياه بامأردن ،ود/.نعمى ش يف خبري وكنولوجيا لتمياه ،ود/.سيمون
ماالميس مةرس مساعة برقس مصادر لتمياه من دولة لليونان ،ود/.عصام ع فة باهليئة للع بية للحصني  ،ود/.نبيل

لتم لغى خبري لتمياه وللطاية ود /.هانى سويل

لتمةي لمأكادميي لرقس

لهلنةسة لهليةرولوجية ولتمةي

لإلدلرف باليونسكو يف جمال للحغريلت لهليةرولوجية وإدلر لتمولرد لتمائية جبامعة أخن يف أتمانيا.

معرض االنشاءات الدوىل BIG 5 Construct

 21-18سبحمرب  ،2018م كز لتمؤمت لت للةولية  ،للرقاه

لجلةية

نظمت ش كة " دف.أم.جي" مع ض لإلنشاءلت للةولي

) (Big 5 Constructيف مص يف للفرت من 21 - 18
سبحمرب  2018مب كز لتمؤمت لت للةولية ،للرقاه
لجلةية .

يام لجمللس للع بي للمياه بةع لتمشاركات للفنية على
هامش لتمع ض للذف يعة من للفاعليات للةولية لل لئة
لتمحخصصة يف لإلنشاءلت وللحرقنيات وللحكنولوجيات
لحلةيثة فى جماالت لتمياه وللحكيف م للحغريلت

لتمناخية على مةى  38عاماً.

ويام معاىل أ.د/.حممود أبو زية رئيس لجمللس للع بى للمياه بعرقة جلسة حول "للحكيف م وغري لتمناخ

ولتم ونة لحلوض ية" ”.“Adapting to Climate Change and Urban Resilience

وألرقى د/.حسني للعطفى أمني عام لجمللس ع ض ورقةميى بعنولن :
”Climate Change Impact in the Arab Region : Adaptation and Mitigation Policies” Case Study : Egypt

ويام د/.خالة أبو زية مةي للربلمج للفنية باجمللس بإلرقاء ع ض ورقةميى بعنولن :

Integrated Urban Water Management (IUWM) to cope with Climate Change: Alexandria
2030 IUWM Strategic Plan

كما مجعت هذه للفاعلية للعاتمية لل لئة يف جمال لإلنشاءلت وللحكنولوجيات لحلةيثة فى جماالت لتمياه
وللحكيف م للحغريلت لتمناخية للعةية من صناع للرق لر ولتمبةعني ولتمعارضني من لتمنطرقة وخارجها تمة

أربعة أيام وزخ بف ص للعمل وللحولصل.

االجتماع األول للجنة الفرعية للقضاء على اجلوع
 19-18سبحمرب  ،2018جامعة للةول للع بية

حتت رعاية لمأمانه للعامة جلامعة للةول للع بية إدلر

للحنمية لتمسحةلمة و للحعاون للةولي  ،شارك لجمللس

للع بي للمياه يف أوىل لجحماعات لللجنة للف عية "للرقوضاء

على لجلوع باتمنطرقة للع بية" ب ئاسة معالي

لتمهنةس/حسب للنيب موسى حممة وزي للزرلعة

وللغابات جبمهورية للسودلن يوم  19-18سيحمرب2018

وعوضوية كل من لتمنظمة للع بية للحنمية للزرلعية ،ومنظمة لمأغذية وللزرلعة (للفاو) ،وب نامج للغذلء للعاتمى،

ولإلسكول ،وإدلر للحنمية لتمسحةلمة وللحعاون للةوىل .شارك باحلوضور معاىل أ.د/.حممود أبو زية رئيس

لجمللس للع بى للمياه ود/.حسني للعطفى أمني عام لجمللس وم/.هبه لحل ي ى نائب مةي للربلمج للفنية
باجمللس.

هةف لالجحماع لمأول للجنة وللذف دعت إليه لتمسحشار أول /نةى للعجيزف ،مةي إدلر للحنمية لتمسحةلمة

وللحعاون للةولي ،إىل حتةية أه مالمح وووجهات عمل لللجنة من خالل جمموعات عمل ختصصية ،وسريأس

لجمللس للع بى للمياه جمموعة عمل" للحكيف لحغريلتمناخ ولحلة من لتمخاط " باتمشاركة م لتمنظمة

للةولية للهج

ومنظمة  ،IFADحيث وعنى جلنة "للرقوضاء على لجلوع يف لتمنطرقة للع بية" ولتمُشَكلة برق لر

لللجنة للع بية تمحابعة ونفيذ أهةلف للحنمية لتمسحةلمة  2030باتمنطرقة للع بية ،مبحابعة حترقيق لهلةف للثاني من

أهةلف للحنمية لتمسحةلمة ولخلاص بالرقوضاء على لجلوع وحترقيق لمأمن للغذلئي وحتسني للحغذية ووعزيز للزرلعة
لتمسحةلمة وللحكيف لحغري لتمناخ ولحلة من لتمخاط وحتيية آثار وةهور لمأرلضى ،ولإلنحاج و لالسحهالك
لتمسحةلم وللحغذية للسليمة ،وما يحكامل معه من أهةلف وغايات أخ ى.

االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير العربي حول " التنمية املستدامة يف دول الصراع"

 20سبحمرب  2018مبرق لمأمانة للعامة جلامعة للةول للع بية

شارك لجمللس للع بي للمياه فى لالجحماع للحمهيةف
لف يق للعمل لخلاص بوض ورق ي لتمنطرقة للع بية عن

"للحنمية لتمسحةلمة يف دول للص لع" وللذى عرقة مبرق

لمأمانة للعامة جلامعة للةول للع بية يوم 20سبحمرب
 .2018وية شارك باحلوضور معاىل أ.د/.حممود أبو زية

رئيس لجمللس ود/.حسني للعطفى أمني عام لجمللس
وم /.هبه لحل ي ى نائب مةي للربلمج للفنية باجمللس.

وية شارك يف لالجحماع خربلء ومحخصصني وممثلي

لتمنظمات (ب نامج للغذلء للعاتمي ولللجنة للع بية للم أ ولتمنظمة للةولية للهج

وغريه  .)...،ويأوي هذل

للحرق ي يف إطار خطة جامعة للةول للع بية للرتكيز على دورللحنمية لتمسحةلمة إلحالل للسالم ولإلسحرق لر

لالجحماعي كش ط ض ورف إلنهاء للفرق ووعزيز لل خاء يف لتمنطرقة للع بية .ففي ضوء لإلنحشار للولس آلثار

للص لع يف لتمنطرقة ،ووةفرقات للالجئني ولإلرهاب ،أصبح للسالم ولالسحرق لر مبثابة نرقطة فاصلة إلح لز للحرقةم

يف لتمنطرقة .ومن لجلةي بالذك أن ورق ي لمأم لتمحدة للنهائي عن لمأهةلف لإلمنائية لأللفية كان ية أشار

إىل أ ن "للص لعات مازللت أكرب وهةية للحنمية للبش ية" و يام بالرتكيز على لمأهمية لحليوية للحعامل م لهلشاشة
وللص لع فدوللي  %50من للبلةلن لهلشة ووض  %43من للسكان للذف يعيشون يف فرق مةي لليوم ومن لتمحوي

لن و وف هذه للنسبة يف عام  2030لحصل إىل .%62

وسوف يحوضمن للحرق ي عة فصول وسعى إىل ووضيح مفاهي لهلشاشة وللص لع وعةم لالسحرق لر يف لتمنطرقة

للع بية ومةى لروباطها بحةهور لتمولردللطبيعية ولتمائية وخماط وغريلتمناخ وغريه

من ولي

لتمنايشات

ووبادل لآلرلء لليت سوف ووض للةول لتمسحهةفة وكذلك دول لجلولر بهةف خلق ش لكات جةية يف لتمنطرقة
للع بية لحعزيز سبل للسالم وللحنمية.

االجتماع االول للخرباء

 24سبحمرب  ،2018جامعة للةول للع بية

عرقةت إدلر للحنمية لتمسحةلمة وللحعاون للةوىل بصفحها

لمأمانة للفنية للجنة للع بية تمحابعة ونفيذ أهةلف للحنمية
لتمسحةلمة لالجحماع لالول للخربلء إلبةلء لل أى حول

أهةلف ومهام ووشكيل "للشبكة للع بية للعلوم وللحكنولوجيا
من أجل للحنمية لتمسحةلمة".

شارك باحلوضور معاىل أ.د/.حممود أبو زية رئيس لجمللس

للع بى للمياه ود/.حسني للعطفى أمني عام لجمللس ود/.خالة أبو زية مةي للربلمج للفنية باجمللس للع بى
للمياه ولتمةي لإليليمي للمولرد لتمائية مبنظمة سيةلرى.

ندوة "تقنيات مجع مياه األمطار "
 28-25سبحمرب ،2018لخل طوم  ،للسودلن

يام كل من لليونسكو IHP-ولتم كز لإليليمي للثاني للحاب لليونسكو لحطوي للرقةرلت وللبدوث يف حصاد

لتمياه ( )RCWHبحنظي نةو بعنولن "ورقنيات مج مياه لمأمطار  -حنو إسرتلويجيات للحكيف للفعالة".
”“Rainfall Harvesting Techniques
وحوض د/.حممة رؤوف درويش ،رئيس جملس إدلر لتمكحب لالسحشارف لهلنةسى درويش وأمني للصنةوق
باجمللس للع بى للمياه ،ممثال عن لجمللس وشارك بع ض ورقةميى بعنولن :
Water Harvesting in the Arab Region : Towards Achieving Sustainable Development
وشارك أيوضاً حبوضور إجحماع لخلربلء .G-WADI

ورشة العمل األوىل عن "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي فى دول الشرق االوسط"

 27-25سبحمرب  2018فنةق سفري ،للرقاه

فى إطار للحعاون بني لتمعهة للةوىل إلدلر لتمياه )(IWMI
وخنبة من ش كاء للحنمية ( FAO, ICARDA CEDARE

(وآخ ين ،وش ف لجمللس للع بى للمياه باتمشاركة فى ورشة

للعمل لمأوىل بعنولن" :إعاد لسحخةلم مياه للص ف للصدي
فى دول للش ق لالوسط ومشال أف يرقيا" Wastewater

 "Reuse in the MENA Region Projectللحى

عرقةت بفنةق سفري بالرقاه

يوم  27-25سبحمرب  .2018حيث

شارك معاىل أ.د/.حممود أبو زية رئيس لجمللس للع بى للمياه و د/.حسني للعطفى أمني عام لجمللس

ود/.خالة أبو زية مةي للربلمج للفنية باجمللس للع بى للمياه ولتمةي لإليليمي للمولرد لتمائية مبنظمة

سيةلرى وم/.هبه لحل ي ى نائب مةي للربلمج للفنية باجمللس ود .مارى حلي لتمسحشار للفنى باجمللس
ود.غاد لل فاعى ،لتمسحشار للفنى باجمللس .حيث بةأ لتمش وع لإليليمى بني لتمعهة للةوىل إلدلر لتمياه

)(IWMIوجمموعة من للش كاء بةع من للوكالة للسويةية للحعاون لإلمنائي للةولي ) (SIDAتمة  4سنولت

يوض مص ولمأردن ولبنان .يهةف لتمش وع إىل لتمساهمة يف لحلة من نةر لتمياه ،وزياد للرقةر على
للحكيف م وغري لتمناخ ،وللحرقليل من آثار للنزوح للرقص ى للسكان .وسيحناول لتمش وع للحدةيات لليت ورقلل من

ف ص وطبيق إعاد لسحخةلم مياه للص ف للصدي يف لتمنطرقة .كما سيخلق ويةع حتالفات وعليمية إيليمية
ووطنية يف ثالثة بلةلن رلئة (مص ولمأردن ولبنان) .وسيدةد لتمش وع لالبحكارلت للولعة ومناذج إعاد

لالسحخةلم للناجدة حلل لتمشاكل لليت وعوق إعاد لسحخةلم لتمياه.

وية هةفت للورشة إىل لسحع لض مبادئ لتمش وع وللنحائج لتم جوه من مجي للش كاء كما هةفت إىل منايشة
معامل وأوجه للرتلبط بني للنحائج ومؤش لت للحرقيي لتمخحلفة .هذل وية مت لإلطالق لل مسي للمش وع يف 17

أكحوب  2018يف جلسة خاصة خالل أسبوع للرقاه

للمياه.

