
 

 

 

 
 

 ( HIMA )املنتدى اإلقليمى الثانى للحمى

  ، عمان ، األردن 2016أكتوبر  17

 

حتت رعاية بعمان، األردن   (HIMA)للحمىشارك معاىل الدكتور/ حسني العطفى فى املنتدى اإلقليمى الثانى 

هدف املنتدى إىل ، حيث  صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل رئيس معهد غرب آسيا ومشال افريقيا

 تنمية مرونة املراعى وإحياء  األراضى فى منطقة غرب آسيا ومشال أفريقيا . 

أفريقييا مين ليالل امل ياش امل ي كة ،       ومشيال  آسييا  تناول املؤمتر التقدم فى إحياء  األراضى فى منطقة غرب

وساهم بإلقاء الكلمة االفتتاحية كي  مين السييد /سيوروني  وياتيو، ميدير بيراما أوكسيفام إيطالييا والسييد/ فيادى            

مكتب غرب آسييا ،  وسيعادة برتيتيا بيفكير ، السيفري       –ال ريدة ، املدير اإلقليمى لالحتاد الدوىل حلماية الطبيعة 

نى  فى األردن وسيعادة اليدكتور/ فرييدريني شيني ، رئييس دليس إدارة مؤسسية كيا ى احرييية وصياحب           األملا

 .WANAالسمو امللكى األمري احلسن بن طالل رئيس دلس إدارة معهد 

ناقش املؤمتر  أهمية اإلستخدام املستدام لألراضى لضمان مستقب  آمين للميياو والاي اء والطاقية والفوائيد مين       

ظييام اإليكولييووى  وكيييي أنييس يعيييا اسيي اتيايات اإلدارة املسييتدامة لألراضييى ويوضيي  الفوائييد         اسييتعادة الن

 اإلوتماعية واإلقت ادية والبيئية. 
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 بروتوكول تعاون علمى بني معهد التخطيط القومى و اجمللس العربى للمياه
  ، مقر اجمللس العربى للمياو، القاهرة 2016أكتوبر  31

 

بروتوكول تعاون علمى بني معهد التخطيط مت إبيرام 

 2016أكتوبر  31واجمللس العربى للمياو فى  القومى

مبقر اجمللس العربى للمياو حبضور معاىل الدكتور/ 

او ييييحممود أبو ايد رئيس اجمللس العربى للمي

ومعاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام اجمللس 

للرى  والدكتور/حسن عامر رئيس اللانة القومية

وال رف والدكتور/عبد احلميد الق اص مدير معهد 

 املست ارالتخطيط والدكتور/عبد العييي إبراهيم، 

مبعهد التخطيييييييييط ومن اجمللس العربى للمياو حضرت أ.مريفت حسن، املدير املؤسسى ود. مارى حليم، 

اتفق الطرفان العاملني باألمانة العامة. حيث املست ار الفنى وأ.منال غنيم، املديراملاىل واإلدارى وأيضًا السادة 

على إبرام بروتوكول للتعاون فيما بينهما إنطالقًا من الرغبة امل  كة بينهما فى تعييي التعاون والروابط العلمية 

 واألكادميية والتطبيقية فى اجملاالت ذات االهتمام امل  ك شاملة:

 ، ةييييييييياإلست اري ال البحوث والدراسات واحدماتييييد أواًل: 

 ، دال بناء القدرات والتدريب انيًا: 

 ، دال ن ر الوعى واملعرفة الثًا: 

  ، دال املؤمترات والنداوت العلمية واحللقات النقاشيةرابعًا: 

 ،دال الن رات واملطبوعاتلامسًا: 

 .  ت كي  جلنة م  كةسادسًا: 

 ملتابعة وتنسيق العم  من النواحى الفنية واإلدارية واملالية.وسوف يتم ت كي  جلنة م  كة من الطرفني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  - MDGإجتماع رفيع املستوى حول أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه

 ، األردن، عمان2016نوفمرب  1-2

 

رفيع  إوتماع فى اجمللس عام أمني العطفى حسني/الدكتور معاىل فى ممثاًل للمياو العربى اجمللس شارك

باألردن. حضر  2016نوفمرب 2-1باملياو وذلني فى يوم  املتعلقة املستدامة التنمية حول أهداف املستوى

 . توىل +MDGلأللفية  اإلمنائية األهداف ملبادرة الثاني التقرير م روع ملناق ة من احرباء اإلوتماع فريق

 واجلمعية العربية الدول وامعة مع بالتعاون (ESCWA) اإلسكوا مبنظمة املائية املوارد وحدة االوتماع تنظيم

 مبادرة تنفي  من املستفادة الدروس مناق ة هو االوتماع من اهلدف . وكان(ACWUA) املياو ملرافق العربية

لأللفية  اإلمنائية مبادرة األهداف نتائا تقرير وتقديم العربية، املنطقة يف MDG+ لأللفية اإلمنائية األهداف

. باملياو ال لة للموضوعات ذات اإلقليمية فى املتابعة املبادرة ه ومساهمة  كيفية مناق ة ضوء يف 2016

 ناوحًا منوذوًا يقدم إمنا ت اركية صياة على املبين +MDG  مبادرة إطار تنفي  أن ىلإ االوتماع وللص

 من االستفادة العربية للدول ميكن بالتالي العربية، الدول بني باملياو املتعلقة املسائ  حول اإلقليمي للتعاون

 أهداف ومتابعة اإلقليمية والتقييم الرصد أطر لتطوير +MDG مبادرة لالل من أن ئ ال ي املؤسسي اإلطار

 لاصة توصيات بعدة االوتماع لرج وقد.  اإلقليمي املستوى على باملياو املتعلقة  (SDG) املستدامة التنمية

 االوتماع فى وشارك  .املؤسسية بالنواحى لاصة توصيات وأيضًا واملتابعة الرصد وكيفية التنمية مبؤشرات

 عن فضاًل ورائد أكوا احل ر ال املثال سبي  على منها واإلقليمية الدولية واهليئات املنظمات من العديد

 .وغريها وإسكوا للمياو العربى اجمللس

 مل روع التوويهية باللانة ال ركاء وباقي أكوا و إسكوا منظمة مع بالتعاون للمياو العربى اجمللس وي ارك

( MDG)+ العربية املنطقة يف ال حي وال رف باملياو املتعلقة لأللفية اإلمنائية األهداف تنفي  رصد آلية تطوير

 تقدم تقارير وإعداد بامل روع، امل اركة للدول الوطنية البيانات جتميع لعملية احملرا التقدم متابعة بهدف

 (.SDG) أهداف حتقيق إلي( MDG)+ الي أهداف حتقيق من التحول يف احملرا العم 

ما يتااوا ه ا الطموح ويستهدف انتفاع اجلميع باملياو ولدمات   (SDGs)ومن أهداف التنمية املستدامة

 .2030ال رف ال حى حبلول عام 

 

 

 

 



 

 

  جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية فى دورتها السابعة
 نيويورك،  2016نوفمرب  2

فى دورتها دعت وائية األمري سلطان بن عبد العييي العاملية 

معاىل الدكتور/ حممود أبو ايد رئيس اجمللس العربى السابعة 

تنفي  م روع بوابة الفضاء واملياو حلف  تسليم وائية  للمياو

امل  ك بني اجلائية وهيئة األمم املتحدة ل ئون  الدولية

احاروي من لالل بوابة الفضاء واملياو الدولية ال ى الفضاء 

أقيم بدعوة من هيئة األمم املتحدة وحضور أمينها العام بان كي 

مللني م برعاية لادم احلرمني ال ريفني اييييال ى ُأقيو مون

وم ييييييييييييييية يهيئة األمم املتحدة مبدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكييييييسلطان بن عبد العييي فى مقر 

دارة م ادر إتساهم ه و البوابة بالوعي باالستخدام السلمي لتقنيات الفضاء يف تطوير وحيث  .2016نوفمرب  2

ترعى اجلائية عددًا من املؤمترات واملعارض الدولية وت ارك فيها  .املياو ال احلة لل رب يف الكرة األرضية

اهلدف من ه و االوتماعات هو وبتنظيم ورش عم  واوتماعات مع العلماء من أو  تبادل األفكار واآلراء. 

 حبضور اجلائية وحتظى  .ت ايع تبادل األفكار وفت  فرص تعاون وديدة بني املتخ  ني يف دال املياو

 من العامل يواوهس ما حقيقة وأهدافها رسالتها لالل من وناقلة احمليطة، وارافيتها فيس متااواة ،واسع دولي

 واحرباء األكادمييني لك  مق دًا وعلها ما وهو ندرتها، على امل تبة وامل كالت املياو ملي يف لطورة

 وأطروحاتهم وأفكارهم ورؤاهم أحبا هم لالهلا من يعرضون ناف ة لتكون اجملال، ه ا يف العاملني الدوليني

 ه و يف حتقق وقد. كافة العامل دول يف الب رية تواوس اليت امللفات ألطر من واحد جتاو والسياسية العلمية

وائية اإلبتكار، وائية املياو السطحية، ؛ احمس جبوائيها العامل يف املياو علماء كبار من خنبة فوا الدورة

 اجلائية تفخر إبداعية أعمااًل فيها قدموا حيثبداع إلوائية او موارد املياو البديلةوائية املياو اجلوفية، وائية 

 .املياو دال يف العاملية اجلوائي مقدمة إىل بها وترقى عليها بتكرميهم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 حماضرة التحديات البيئية وأثرها على املوارد املائية 
 مبعهد البيئة للدراسات والبحوث 

 وامعة عني مشس، القاهرة  2016نوفمرب  6

 

ألقى معاىل الدكتور/ حممود أبو ايد رئيس اجمللس العربى للمياو 

املائية" مبعهد  املوارد على وأ رها البيئية التحديات حماضرة بعنوان "

 . 2016نوفمرب  6البيئة للدراسات والبحوث البيئية جبامعة عني مشس يوم 

تناول معاىل الدكتور/ حممود أبو ايد مناق ة امل اك  البيئية املت اعدة من التاريات املنالية وتدهور البنية 

التحتية نتياة النياعات واحلروب وندرة املياو وايادة السكان وايادة الطلب على املياو  وصعوبة الوصول ملياو 

 ار السلبية للتلوث على ك  من مستوى املعي ة ال رب النقية ولدمات ال رف ال حى.  وناقش سيادتس اآل

 والدل  القومى وال حة العامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Water Sumورشة العمل اإلقليمية اخلاصة مبعاجلة وتبادل البيانات 

  القاهرة  ،ننتال سيتى ستارايفندق ان كونت ،2016نوفمرب   22-24

 

 

 وتبادل البياناتعقدت ورشة العم  اإلقليمية احاصة مبعاجلة 

”Regional Workshop on Data Processing & Exchange” 

وذليييني فيييى إطيييار أن يييطة       بفنيييدق ان كونتيننتيييال سييييتى سيييتارا     2016نيييوفمرب   24-22فيييى الفييي ة مييين   

 (REC)الييي ى ينفييي و املركيييي البيئيييى اإلقليميييى ملنطقييية وسيييط وشيييرق أوروبيييييييييييييا        Water Sumم يييروع 

ميين لييالل مكييييييون    (SIDA)بتموييي  ميين حكوميية السييويد عيين طريييق الوكاليية السييويدية للتعيياون اإلمنييائى         

(Water Port)             اليي ى يهييدف إلعييداد بييراما بنيياء القييدرات والتييى تعتييرب دييااًل لتوسيييع معييارف ومهييارات

ل تطبييييق وذليييني مييين ليييال (MENA)اجلهيييات املعنيييية بامليييياو فيييى إقلييييم ال يييرق األوسيييط ومشيييال افريقييييا   

نهيييا اإلدارة املتكاملييية للميييوارد املائيييية.  وت يييارك فيييى املرحلييية احلاليييية مييين امل يييروع كييياًل مييين تيييونس       

 واألردن وم ر حيث يدار امل روع فى م ر من لالل قطاع مياو الني . 

هيييدفت ورشييية العمييي  إىل بنييياء القيييدرات وتبيييادل احيييربات فيييى ديييال معاجلييية وتبيييادل البيانيييات بيييني         

ملنييتفعني والتعريييي بالتحييديات امل يي كة التييى يواوههييا اإلقليييم ميين حيييث تبييادل ومعاجليية          امل يياركني وا

البيانييات املتعلقيية باملييياو كالبيانييات اهليدرولووييية واملتيورولووييية ونوعييية املييياو وغريهييا وميين  ييم تبييادل           

اء األردن( وبييييني احييييرب  –تييييونس  –احييييربات واملعرفيييية بييييني الييييدول امل يييي كة فييييى امل ييييروع ) م يييير     

 الدوليني. 

ومنظميييييات   مب ييييياركة واسيييييعة مييييين كبيييييار ليييييرباء أوروبيييييا واملنطقييييية العربيييييية   ت ورشييييية العمييييي  حظييييي

فييييى ديييياالت إدارة  (CIMERA)  ومكتييييب االست ييييارات اهلندسييييية  (WMO) واألرصيييياد الدولييييية  اليونسييييكو

 . الييييدول امل يييياركة  واألرصيييياد اجلوييييية ومعاجليييية اجلفيييياف عييييالوة علييييى وفييييود ر ييييية ميييين       املييييياو

 



 

 
 
 

اجملليييس العربيييى للميييياو نتيييائا امل يييروع اإلقليميييى لتحسيييني إدارة امليييياو وبنييياء القيييدرات والييي ى     عيييرض

" بتموييي  ميين البنييني الييدوىل ووكاليية     تييونسدول "م يير ولبنييان واملاييرب واألردن و  مخييس مت تنفييي و فييى  

 . ًاكييييبري ًاوحقييييق  احيييي ( 2015 -2011) سيييينواتأربييييع  مليييييون ونيييييس علييييى مييييدى   34"ناسييييا" بنحييييو  

والتيييى تهيييدف  ،AGIR) ( املعروفييية بإسيييم كميييا عيييرض اجملليييس ان يييطة غرفييية املعلوميييات اجلارافيييية العربيييية  

الورشييية  تكميييا ناق ييي   .تهييياإدار وكيفيييية جلميييع املعلوميييات والدراسيييات احاصييية بييياملوارد املائيييية العربيييية   

سيييتدامة لعيييام  ألييير تطيييورات احطييية االسييي اتياية للتكييييي ميييع اليييتاريات املناليييية ولطيييط التنميييية امل       

 .لتلني الدول 2030

فيميييا يتعليييق بيييالنواحى   لاصييية، باملنطقييية  عمليييية رصيييد شييياملة للوضييع البيئيييي   ورشييية العمييي  أيضيييا ناق ييت 

فيييى هييي ا    األرصييياد اجلويييية، وكيفيييية تسيييهي  تبيييادل احيييربات      اهليدرولوويييية، ونوعيييية امليييياو وليييرائط   

دقيقييية عييين اجلفييياف وإدارة الفيضيييانات، وضيييع قاعيييدة معلوميييات  مييين ليييالل، ال يييلن ليييدعم متخييي ى القيييرار

وتيييدفق امليييياو اجلوفيييية وكمييييات البخييير، ورصيييد آ يييار اليييتاريات املناليييية عليييى األوضييياع البيئيييية واملعي يييية  

التايييارب العربيييية يف اإلدارة املائيييية العربيييية وكيفيييية    سيييتعراضاو، لل يييعوب العربيييية عليييى وويييس اح يييوص  

دارة إيف بييييراما  ًاىل اليييدول اليييييت تعييياني ق يييور   إنقييي  احيييربات ميييين اليييدول الييييت حققييييت  احيييات      

 .املياو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امللتقى الدوىل الثانى للمناخ واملياه
 ،  دمنهور ، مجهورية م ر العربية2016نوفمرب  23-24

 

 

واملياو ورئيس وامعة دمنهور   للمناخ الثانى فتت  األستاذ الدكتور/ عبيد صاش رئيس امللتقى الدوىلا

"امللتقى الدوىل الثانى للمناخ واملياو " وال ى نظمس املعم  املركيى لتكنولوويا املياو والبيئة باجلامعة 

 "البحث العلمى والتنمية املستدامة للموارد املائية "     حتت مسمى :

حتت رعاية دولة رئيس  مبقر مركي إعداد القادة لل بويني بالبحريةبدمنهور  2016نوفمرب  24-23فى الف ة من 

واير التعليم العالي  األستاذ الدكتور/أشرف ال يحيدلس الواراء املهندس/شريي ا اعي  وحبضور 

معاىل و حمافظ البحرية،، وبرئاسة سيادتس، وحبضور ك  من معالي الدكتور/ حممد علي سلطان والبحث العلمي

معاىل و  لس العربي للمياواجملورئيس  –والري األسبق  واير املوارد املائية األستاذ الدكتور/حممود أبو ايد

والسادة عمداء ووكالء الكليات ولفيي من   واير املوارد املائية والري األسبق األستاذ الدكتور/حسام املاااي

املوارد املائية والتاريات املنالية واألسات ة أعضاء هيئة التدريس واهليئة  السادة الباحثني يف داالت

 .ونة والعاملني والطالب والقيادات الدينية  وال عبية والتنفي يةاملعا

قام الدكتور/ حممود أبو ايد رئيس اجمللس العربى للمياو بإلقاء حماضرة عن "مستقب  املوارد املائية حيث 

وأهم التحديات التى تواوس  2017 لعام  املائية للسياسة الرئيسية باملنطقة العربية وم ر" ناقش فيها احملياور

م ر واالبتكار فى تنمية املوارد املائية غري التقليدية باملنطقة العربية وحتدث سيادتس عن اآل ار السلبية للتلوث 

 على ك  من مستوى املعي ة والدل  القومى وال حة العامة.

 وناقش املؤمتر عدة حماور من أهمها :

ج لتطوير منظومات ومعاجلة وحتلية املياو وانتاج مناذج م رية التعاون بني اجلامعة ومؤسسات اإلنتا .1

 كرافد رئيسى لتنمية املوارد املائية مب ر.

 النانوتكنولووى وتطوير أنظمة معاجلة املياو ومكافحة التلوث البيئى للم ادر. .2

 التعاون الدوىل والتنمية املستدامة للبيئة واملوارد املائية. .3

 واإلعداد إلن اء احتاد وامعات دول حوض الني .التعاون اإلقليمى والعربى  .4

وأقام املؤمتر معرض ملنتاات ال ركات الدولية واملتخ  ة فى أنظمة معاجلة وحتلية املياو وأنظمة الطاقة 

 اجلديدة واملتاددة على هامش امللتقى طوال أيام املؤمتر.



 

 

 ودابست فى ب مؤمتر قمة املياه
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ساهم معاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام اجمللس 

العربى للمياو حبضور مؤمتر القمة للمياو فى بودابست 

وضوعية ب لن تنفي  األهداف اإلمنائية املستدامة املتعلقة معامة  ولساتالقضايا يف إطار ستة  ةاق مت منحيث 

 .SDG) (6 باملياو

، مت التيارها ينمناق ات رئيسية على غرار منتدى دافوس يديرها دموعة من احملاضرين املتميي عرضومت 

  .بهدف ضمان التواان اجلارايف السليم

بدعوة معاىل الدكتور/ حسني العطفى للم اركة  (REC)ا  مركي البيئة اإلقليمي لوسط وشرق أوروبوقد قام مركي 

 ال ى نظمس املركي به و املناسبة. Civil Forum & Expoفى املنتدى املدنى واملعرض 

ال كيي على حلول مستدامة ومبتكرة وصديقة للبيئة يف دال إنتاج مياو ال رب  ؤمترف املاهدكان من أهم أ و

 ومعاجلة املياو وإمدادات املياو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مركز القومي لبحوث املياه لل ملؤمتر الدويلا

 ، القاهرةفندق ان كونتيننتال سيتى ستارا، 2016ديسمرب 4-6

فتت  املهندس شريي إ اعي ، رئيس دلس الواراء، يرافقس الدكتور حممد عبدالعاطي واير املوارد املائية ا

 « تطوير البحوث والتكنولوويا إلدارة املوارد املائية املستدامة»حولوالري، املؤمتر الدولي 

 
Research and Technology Development  

for Sustainable Water Resources Management (REDWARM) 
 

 .بفندق ان كونتيننتال سيتى ستارا 2016 ديسمرب 6-4وذلني لالل الف ة من 

 و، بالتنسيق والتعاون مع واارة احاروية وحبضور عدد من واراء املياونظم املؤمتر املركي القومي لبحوث امليا

واارات الرى واحاروية وك لني أكادميية البحث العلمى، ومركي البحوث اليراعية، وهيئة ووالبيئة بلفريقيا 

هيئة الطاقة اجلديدة واملتاددة، وعدد من ممثلى اجلامعات واهليئات واإلست عار عن بعد وعلوم الفضاء، 

 اليونسكو.  منظمةواجمللس العربى للمياو، ، والدولية واإلقليمية التى تعم  فى دال البحث العلمى

"القياسات اجليوفيييقية واألحباث احلقلية مث  مناق ة عدد من املوضوعات اهلامة فى داالت متعددة  ومت

ونظم املراقبة، املن آت املائية ومواد احلماية اجلديدة، تقنيات توليد الطاقة اجلديدة واملتاددة، وبراما 

املياو، وترشيد استخدام املياو واحلد من التلوث وأساليب ومناذج التحكم فى املن آت اهليدروليكية وإدارة 

ورش عم  للمنظمات  8ولسة علمية و  11إىل عدد ولسات املؤمتر  وصلت. ووغريها" املعاجلة احلديثة

م على يقأ. وESRI  الدولية منها الوكالة امل رية لتطبيقات الفضاء واإلست عار عن بعد وشعبة املساحة وشركة

معرض لل ركات املتخ  ة فى التطبيقات التكنولووية املستخدمة فى دال اإلدارة هامش املؤمتر 

فى اليوم تنظيم ولسة لاصة باجمللس العربي للمياو وعلى هامش املؤمتر قام    .املستدامة للموارد املائية

حنو التنمية "استخدام  التكنولوويا احلديثة فى دال املوارد املائية موضوع حول   2016ديسمرب 4األول 

ألقى معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياو الكلمة . املستدامة فى املنطقة العربية"

 االفتتاحية 



 

 

 

 

بالسادو امل اركني من ممثلي املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية املختلفة يف سيادتس للالسة حيث رحب 

ولووى فى علوم املياو. مت التيار املتحد ني خنبة من احرباء اجملاالت ذات ال لة بالتقدم التكن

واملخت ني على املستوى اإلقليمي ال ين لديهم رؤية واضحة يف ساحة املياو املتعلقة بالتنمية املستدامة يف 

    الوقت احلاضر.

  (اويييييس العربى للميييياجمللمست ار ) مييييد. صفوت عبد الداي ؛ متحد ني رئيسينية ستة ييييييييوشارك فى اجللس

 (اراتيييييا اإلميييييمؤسسة سقي) ىييييييييييم ال مسيييييد عبد الكرييييود. حمم (منظمة سيدارىد. لالد أبو ايد ) و

  ( إدارة الالقيات املياو)و د. حسام اإلمام  (امليكانيكا والكهرباء )م لحة م طفى أبو ايد. ود

اليدول العربيية مبيا يف ذليني     من  ةعرض دراسات خمتلفحيث قاموا ب (العربي للمياواجمللس ) وم/ هبس احلريرى

 ق ص النااح واحربة يف دال تكنولوويا املياو على النحو التالي:

  بتقرير وضع امليياو والنتائا فيما يتعلق   تااربال تضمنسيداري منظمة و عرض اجمللس العربى للمياو .1

سييداري  منظمية   اجملليس و عين وهيود    يف املنطقة العربية باستخدام مؤشرات الرصد والتقيييم، فضيالً  

 ." State of the Arab Water Reports" تقاريرمن  دوريةيف إصدار سلسلة 

بيادرة العربيية   امل" والفياو اليونسيكو   تعاون ميع منظمية  لبا مبادرة اجمللس العربى للمياوعرض مووي عن  .2

( ولطية  2030-2010ألمين امليائي )  لللمياو غيري التقليديية"، والييت تتماشيى ميع االسي اتياية العربيية        

 عملها.

تندرج حتت مظلة "مؤسسة مبادرات حممد بن راشد والتى  "(Suqia)عرض مؤسسة "سقيا" اإلمارات  .3

وقدرها  للمياوالسنوية العاملية وائية "حممد بن راشد آل مكتوم "  ت رف علىو آل مكتوم العاملية"

 ة املياومت عرض جتاربها يف دال البحث والتطوير حنو حتلية املياو املستدامة وتنقيمليون دوالر،  و

 .  باستخدام الطاقة ال مسية

 لربتهيا  تقيدم حييث  التابعة لواارة املوارد املائية والري يف م ر،  ءوالكهربا اامليكانيك عرض م لحة .4

التكنولوويات اجلديدة يف دال إدارة وت اي  وصيانة  شبكات الري وال يرف ال يحي   ستخدام فى ا

 و حمطات الكهرباء.

واليي ى قييام بتنفييي و  اإلقليمييي يف إدارة املييوارد املائييية  وبنيياء القييدرات    ىربنيياما التنسيييق عييرض لل .5

مرفييق البيئيية و/  هيئيية املعونيية األمريكييية/  ناسييا/جمللييس العربييى للمييياو بالتعيياون مييع البنييني الييدوىل ا

واهلدف من ه ا الربناما هو حتسني وإدارة موارد املياو اليراعيية دالي  وعيرب مخيس دول       .ىالعامل

   .)لبنان، األردن، م ر، تونس واملارب( ةمستفيد

 يبكات  الالييت تعيد واحيدة مين     وامليياو  اسيتخدام  ن طة وإ ااات ال يبكة العربيية أللالقييات    عرض أل .6

 العربي للمياو.يديرها اجمللس التى 

 



 

 

 

 

األكييادمييني ومجييع األطييراف املهتميية بقضييايا   و البيياحثني و املتخ  ييني لسيية العديييد ميين احيرباء حضير اجل و

 تكنولوويا املياو، إىل وانب ممثلني من املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية املختلفة. 

 

 

فرصيية جلميييع واليي ى كييان  طييوال أيييام املييؤمتر الثال يية إلصييدارات اجمللييس العربييى للمييياوومت تنظيييم معييرض 

امل يياركني يف املييؤمتر واملييدعوين ميين املؤسسييات العاميية واحاصيية يف قطيياع املييياو للتعييرف علييى أحييدث      

   وتقارير املؤمترات. اتمن ورات اجمللس العربى للمياو وال ركاء، مبا يف ذلني و ائق امل روع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلامعة الدول العربية السادس االجتماع التنسيقى 

 وامعة الدول العربية، مقر 2016ديسمرب  6

مبادرة وامعة الدول العربية ملنظومة فى ظ  

املناخ وترابطها مع قضايا األمن  خماطر

الا ائي وندرة املياو واهل اشة اإلوتماعية من 

والتى  أو  بناء القدرات يف املنطقة العربية

التكيي واملرونة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة بالت دي لتحديات تهدف لبناء القدرة على 

برناما األمم  مب اركةاإلوتماع التنسيقى السادس مبقر وامعة الدول العربية  عقد ،املناخ

(  ومكتب األمم املتحدة للحد من WFP( وبرناما الا اء العاملى )UNDP) املتحدة اإلمنائى

وحضر د.حسني العطفى أمني  AWC)لس العربى للمياو )واجمل (UNISDR) خماطر الكوارث

 العربية التنمية املستدامة باجلامعةإدارة عام اجمللس العربى للمياو ود. ندى العاييى مدير 

ممث  برناما األمم املتحدة اإلمنائي،  ود. كي ان لودى، املبادرةود. وديد عريان منسق 

  فريقياأاملخاطر اليت يواوهها ال رق األوسط وأهمية وضع أطر ملواوهة على أكد سيادتس حيث 

إااء التاريات املنالية والكوارث الطبيعية، وتل ري ذلني ب ك  كبري على الواردات الا ائية، 

دور املنظمات  ًاودور احلكومات يف وضع السياسات على املستويني الوطين واحمللي، مؤكد

 وبناء القدرات ملواوهة املخاطر.، ًاودولي ًاالدولية يف دعم احلكومات إقليمي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  حلقة التشاور اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث
 ، القاهرة فندق سوفيتل الجزيرة 2016ديسمبر 7
 

بال يراكة ميع اجملليس النروتيي لالويئني       حلقة الت اور اإلقليميية   ال بكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" نظمت

(NRC) خمياطر الكيوارث  مكتب األمم املتحدة للحيد مين    وبالتعاون مع (UNISDR)      والتيى تيلتى حتيت ،

 -عنوان :

 العاملى باملنتدى حلقة التشاور اإلقليمية فى إطار التحضريات اخلاصة"
 "2017 الكوارث خماطر من للحد

إىل  احللقية  تهيدف أمني عام اجمللس العربى للميياو فيى فعالييات النيدوة حييث      شارك الدكتور/حسني العطفى 

للمنتيدى العياملي للحيد     لإلعيداد  توفري الدعم اإلقليمي ملختلي اجلهات املعنية ومنظميات اجملتميع امليدني   

فيى تنفيي     تسيليط الضيوء عليى أهميية م ياركة منظميات اجملتميع امليدني         مت، كميا  2017 من خماطر الكوارث

واتفياق بياريس    (،SDGsوأهداف التنمية املسيتدامة )  ،(Sendai Framework) سيندايإلتفاقية  العام طاراإل

واحيربات حيول السياسيات القائمية واجلدييدة يف       املعلوميات  تبيادل  وكي لني  ، (COP 21)ب لن تايري املنياخ  

 املنطقة العربية.
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 حتاد العربى للمرأة املتخصصةالمؤمتر ا

  فندق مينا هاوس ، اجليية 2016ديسمرب  12

 

الدكتورة / حنان درويش برئاسة املتخ  ة  للمرأة العربى األحتاد قام

بالتعاون مع كلية اليراعة وامعة كفر ال يخ وكلية الدراسات  مؤمتر بتنظيم

 العليا للعلوم املتقدمة وامعة بنى سويي حتت عنوان: 

 "املخاطر ... سبل املكافحة" تلوث املياه ... األسباب ... 
وكان من أهداف ه ا املؤمتر التعرف على أبرا التحديات التى تواوس محاية مياو البحار واألنهار من التلوث 

ياو من التلوث واإلستفادة من التاارب الدولية والعربية الرائدة هل و املعلى دروات محاية أوالسعى لتحقيق 

 ه ا اجملال. فى 

واير املوارد املائية والرى األسبق وأمني عام و رئيس املؤمتر األستاذ الدكتيور/ حسيني العطفييييىمعيياىل افتت  

، خبالص ال كر واالمتنانسيادتس تقدم املتخ  ة حيث  للمرأة العربى حتادمؤمتر اال اجمللس العربى للمياو

 واالوتماعية جبامعة الدول العربيةرئيس اللانة االقت ادية  –الدكتور / حممد الربيع  ورحب سيادتس مبعاىل

واير  –معاىل الدكتور / عبد القوى لليفة و واير املوارد املائية والرى –ومعاىل الدكتور / حممدعبد العاطى 

واير الدولة ل ئون  –معاىل الدكتور / لالد فهمى ومرافق مياو ال رب وال رف ال حى وحمافظ القاهرة السابق 

 والسادة احلضور. البيئة

هى حياة ال عوب حاضرها ومستقبلها، وهى العن ر نها أواملياو النظيفة هميس أبدأ سيادتس اإلفتتاح بالتعبري عن 

تلتى أهمية املؤمتر فى ه ا التوقيت بالتحديد فمن هنا األساسى للتنمية املستدامة من أو  األويال القادمة 

  املستدامية.حيث أنس يتواكب مع  اجلهيود العاملية حنيو التنميييية 

ولططها التنفي ية  2030 - 2010أهمية التعاون فى وضع اس اتياية عربية لألمن املائى حتدث سيادتس عن 

ك  مخس سنوات جملابهة ه و التحديات.وووس النظر أيضًا ألهمية استخدام املياو غري التقليدية وتوفري بيئة 

إن اء مبادرة إقليمية عربية تعنى بإدارة املوارد املائية غري و، ةمواتية لتنمية وإدارو املوارد املائية غري التقليدي

 .الفنية والبيئية هاادبعأوم كلة تلوث املياو عامة عن أيضًا حتدث سيادتس . التقليدية

املييد من التنسيق والتعاون مع الواارات واألوهية املعنية، باإلضافة اىل التعاون مع  وأشار سيادتس اىل أهمية

وروابط مستخدمى املياو، مع متكني  NGOsحاص واجملتمع املدنى واملنظمات غري احلكومية القطاع ا

 الث حماور  ناقشاملؤمتر  أنومن اجلدير بال كر  وتفعي  دور املرأة وال باب فى ه و املنظومة احليوية.

 تلوث مياو البحار واألنهار، و احللول العلمية الطبيعية للحفاظ  على األمن املائى. خماطررئيسية هى  م ادر و

حنو  اآلن فى ع ر االلتيام من اجلميع على املستوى الوطنى واإلقليمى والدوىل ولتامًا أشار سيادتس إىل أننا

د واإلن ار املبكر وحتفيي مستقب  املياو واحلماية من التلوث. فعلينا إذن أن نكون مستعدين بلحدث نظم الرص

 العلماء والباحثني لتطوير التقنيات التى تعاجل تلوث املياو كلحد أهم الطرق حنو التنمية املستدامة.
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التى هى  Prima  4ومساندة مبادرة حبضور رئيس اجمللس العربى للمياو شارك معاىل الدكتور/حممود أبو ايد 

ى يييييطاليا وذلني فيبإ  CIHEAMقام بتنطيم املؤمتر معهد بارى التابع للهيئة الدولية  .  H2020أحد م روعات 

املنظمات الدولية واإلقليمية املختلفة العاملة يف منطقة ونوب ف املؤمتر اضحيث است 2016ديسمرب  12

  وشرق البحر األبيض املتوسط.

وقد    ئية.نظم الا ائية واملاوالعاملة فى دال الامل اركة ن اهلدف من االوتماع هو للق التآار بني الدول اك

 التى تقوم بتنفي  مث  ه و ملمثلي املؤسسات واجلهات املاحنة مت توويس الدعوة حلضور ه ا احلدث 

 املبادرات ذات ال لة يف املنطقة.  ورباما ال

 

 

 

 

 

 



 

 

املياه والطاقة والغذاء فى سياسات ومؤسسات  منظومةدراسة تضمني  ورشة عمل مشروع
 منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

 املركي اإلقليمى للتدريب والدراسات املائية مبدينة السادس من أكتوبر  - 2016ديسمرب  14

 ييروع دراسيية تضييمني تييرابط قطيياع املييياو قامييت واارة املييوارد املائييية والييرى بتنظيييم ورشيية العميي  األوىل مل

.  إن م يروع تضيمني ال ابيط هيو     والطاقة والا اء فى سياسات ومؤسسات منطقة ال رق األوسط ومشيال أفريقييا   

ويء من برنياما "التكييي ميع اليتاريات املناليية فيى قطياع امليياو فيى منطقية ال يرق األوسيط ومشيال أفريقييا               

(ACCWaM) تم حتت مظلة اجملليس اليواارى العربيى للميياو وبتمويي  مين الوكالية األملانيية للتعياون           ى يوال

ووضييع رؤييية    ةابطييهليي و املنظوميية امل  ورشيية العميي  اىل حتلييي  الوضييع احليياىل     توهييدف  .(GIZ)الييدوىل 

 .2030أ ال ابط فى لطط التنمية اإلوتماعية واإلقت ادية وإس اتياية  ومق حات لتضمني مبد

يهييدف امل ييروع اىل حتديييد نقييا  التييدل  واملسييارات ميين أويي  تبنييى ال ابييط ب ييك  فعييال فييى سياسييات       

ومؤسسات منطقة ال رق األوسط ومشال أفريقيا وذلني بارض املسياهمة فيى حتقييق أهيداف التنميية املسيتدامة       

 والتكيي مع التايريات املنالية.

أميني عيام اجملليس العربيى     اىل الدكتور/ حسني العطفيى  معوامل اركة فى مناق ات ورشة العم  شارك باحلضور 

 للمياو. 

 

 

 

 

 



 

 
 ورشة عمل الشراكة املائية املصرية 

 ، اإلسكندرية2016ديسمرب  15

 

دارة املتكاملية للميياو   فى إطار "إطالق احطية االسي اتياية ليإل   

" نظميييت ال يييراكة املائيييية 2030سيييكندرية حتيييى احلضيييرية باأل

فريقيا باإلش اك ميع مركيي البيئية    أامل رية وال راكة املائية ل رق 

والتنمييية لإلقليييم العربييي وأوروبييا )سيييداري( ومكتبيية األسييكندرية 

 مبكتبة االسكندرية. 2016ديسمرب  15ورشة عم  فى 

ملائيية امل يرية ورئييس اجملليس العربيى للميياو ورشية        افتت  معاىل الدكتور/ حمميود أبيو اييد رئييس ال يراكة ا     

سكندرية واألسيتاذ  العم  حبضور األستاذ الدكتور/ حييى حليم اكى عميد كلية الطب األسبق ومست ار مكتبة األ

الدكتور/ لالد أبو ايد رئيس ال راكة املائية ل رق أفريقيا ورئيس ال يراكات املائيية اإلقليميية بال يراكة العامليية      

سيييدارى وحبضييور معيياىل اللييواء رضييا فرحييات حمييافظ      مبنظميية ييياو، واملييدير اإلقليمييى للمييوارد املائييية    للم

عين  تقيدميى  بعيرض   وشارك معياىل اليدكتور/ حسيني العطفيى أميني عيام اجملليس العربيى للميياو          .  سكندريةاأل

شيارك املهندس/ولييد حقيقيى مين واارة امليوارد املائيية بعيرض        دارة املتكاملة للموارد املائية.  كميا  إلأهمية ا

واارة التخطيط فرع اإلسيكندرية  ب. وشارك الدكتور/ أمحد سعيد  2037عن احطة القومية للموارد املائية حتى 

الييدكتور/ عميير البييدوى املييدير اإلقليمييى لربنيياما     ايضييابعييرض عيين اسيي اتياية التنمييية املسييتدامة. و شييارك    

والااييات  فى األهداف العاملية للتنمية املسيتدامة  سيدارى بعرض عن اهلدف السادس للمياو مبنظمة األراضى، 

 . 2030واملؤشرات احاصة بس فى أوندة التنمية املستدامة 

 

 

 

 



 

 رؤية عربية –مؤمتر اإلستدامة فى جمال الغذاء واملاء 
 األردنالبحر امليت، ، 2016ديسمرب  18-19

 

، مدير اجلامعة العربية قديس سكندرية، والدكتور حممد أبوالدكتور إ اعي  سراج الدين، مدير مكتبة األ دعى

اإلستدامة فى دال "ؤمتر معاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى للمياو مل ألردنبا املفتوحة

، يف منطقة 2016ديسمرب  19-18 لني يوم لتبادل احربات وذرئيسى كمتحدث ، "عربية رؤية –الا اء واملاء 

 .البحر امليت، األردن

التى للمكتب اإلقليمي العربي لألكادميية العاملية للعلوم  يثانى ع ر عقد املؤمتر مبناسبة االوتماع السنوي المت

 . يف البلدان النامية تهدف إىل التقدم العلمى 

مناق ة مت أيضا وألمن الا ائي وندرة املياو يف املنطقة العربية. اعدة موضوعات من أهمها ناقش املؤمتر 

بني صناع والتواص   بكات ال، وكيفية بناء أنظمة وأطر مستدامة، وك لني كيفية تعييي ءبني املاء والا ا ال ابط

نسان، وصيانة رفاهية اإل قيقحلت ءواملا لا اءاأهمية استدامة أيضًا  السياسات واللاان العلمية. وتناول املؤمتر

 .املياووالبيئة وتوفري املوارد الا ائية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 يةجتماعإ و قتصاديةإاسة فنية ورورشة عمل "خارطة طريق " د

 فدانونصف يون لستصالح وتنمية مإل مشروع القومىلل
   ،القاهرةامعة عني مشسكلية اليراعة جب - 12/2016/ 26
 

 معاىل الدكتور/ حممود أبو ايد رئيس اجمللس العربى للمياوأكادميية البحث العلمى والتكنولوويا دعت 

 1.5ست الح وتنمية إلاوتماعية للم روع القومى و"دراسة فنية واقت ادية حلضور ورشة عم  لارطة طريق 

أحد الت كيالت العلمية باجملالس النوعية وهو ، التى ينظمها دلس حبوث اليراعة والا اء مليون فدان"

 وامعة عني مشس. –بالقاعة الرئيسية بكلية اليراعة  26/12/2016يوم اال نني املوافق وذلني 
، أ.د/ حممود حميييييييمد صقر واعة والا اء ريييييس حبوث اليلتاوى مقرر دلأ.د/ عادل البورشة العم  حضر 

 ، اييييييييأ.د/ عبد العييي شتأعضاء الفريق البحثى؛  و مى والتكنولوويييييالالع ئيس أكادميية البحييييييييييييييثر

    .مى نوارلأ.د/حممد حو أ.د/حممود اكى سطوحىو أ.د/سامى رضاو أ.د/ عبد الانى اجلندىو

فريق فى النهاية مت اإلستماع إىل آراء السادة امل اركني فى ورشة العم  فى حوار مفتوح مع السادة أعضاء 

 عم  لارطة الطريق.

  

  

  

  

  

 


