
 

 

رقـم  األطــراف  مؤتمـر  هامـش  عقـــد16علي  والـذى  المنـاخ  لتغير  اإلطـارية  لإلتفاقيـة   
، قـامـت الهيئـة العامة للموارد2010 ديسمبـر 8 – 1بكانكـون بالمكسيـك فى الفتـره مـن 

المتحدة األمم  ومنظمات  واقليمية  دولية  منظمـات  عـدة  مع  باإلشتراك  بالمكسيــك  المـائيـة 
مةوالبنـك الدولـى بإجــراء حوار حـول الميـاه وتغيـر المناخ وذلك بهـدف وضع المياه على ق

المحادثات واعطـاء تأثير تغيـر المناخ علي الموارد المائية األهمية الالزمة لدي المفاوضين
عـالـم،ألخذهـا بعين اإلعتبار آأحد القطاعات الهـامـة التي ستتأثـر بالتغيـرات المناخيـة حـول ال
ستــؤدى اليــه التغيـرات المناخيــة مــنوقــد دعــا المنظميــن عـدة خبـراء علـى مستـوى العـالـم لتوضيـح هـذه التأثيـرات ومـا

آتـور خـالـد أبـو زيـد، المديـر اإلقليمـى للموارداثــار علــى ادارة المـوارد المـائيــة فـى المناطــق التـى يمثلونهــا. وقد شـارك الد
بر سيادتـه عـن األثــار المترتبــة علـىالمـائيــة بمنظمــة سيـدارى ومديـر البرامج الفنيــة بالمجلـس العربـى للميــاه، حيث ع

المـوارد المائيــة فـى الدول العربيـة من جـراء التغيـرات المناخيـة المتوقعة.
 

 

 فى ظل2010 ديسمبر 5 – 4عقد المؤتمر بالعاصمة السودانية – الخرطوم – فى الفترة من 
بيرأزمات ماليـة وإقتصادية آبيرة تمر بها دول العالم ودول الشرق األدنى، أبرزها اإلرتفاع الك

والتغيرات المناخية واألفات واألمـراض العابـرة للحـدود فـى دول فى أسعار المواد الغذائية 
إقليـم الشـرق األدنـى، وتكثيـف الجهـود لوضـع الحلـول المناسبـة لهـذه المشاآـل.

وآان هذا المؤتمر فرصة إللتقاء عدد من وزراء الزراعة للدول الشقيقة للتباحث فى مجاالت
التعاون ذات اإلهتمام المشترك. وقد حضر المؤتمر ممثًال عن المجلس العربى للمياه الدآتور
المؤتمر، جلسات  جلسة من  برئاسة  سيادته  وقام  المحافظين،  مجلس  عضو  صالح  عابدين 

).Water Conversationوتقديم عرض عـن الحفـاظ علـى الميـاه (
 

 

األردنية ، المملكة  المياة العربى" فى  المياه (أآوا) "أسبوع  الجمعية العربية لمرافق  نظمت 
لبالتعاون مع وزارة المياه والرى وتحت مظلة المجلـس الـوزارى العربى للمياه / جامعة الدو

الفتـرة من  ، فـى  العالمـى2010 ديسمبـر 9 – 5العربيـة  االتحــاد  وبدعـم مـن   بعمـان. 
 والوآالـة األلمانيـة الدوليـة للتدريـبGTZ والوآالـة األلمانية للتعاون الفنى IAWللميـاه: 

 وبرنامج األممGWOPA واالتحاد العالمي لمقدمى خدمات المياه In Wentوبنـاء القـدرات 
 دولـة15 وقـد شـارك فـى هــذا الحـدث WOPs وشراآـة مشغلي المياه UN-Habitatالمتحدة لتنميـة المستوطنـات البشريـة 

 دولـة عربية ،15 مرفق مياه من 71عربيـة. وتـم علـى هامـش المؤتمـر عقـد االجتمـاع الثانـى للجمعيـة العمومية والتي تضم 
والدول العربية  المنظمات  وآذلك ممثليـن عن  والخبراء  الخاص  القطاع  األعضـاء مـن  إلى  وذلكإضافة  الشرآـاء للجمعيـة  يـة 

 ، وقـد حضر المؤتمـر نيابة عن المجلس العربى للمياه الدآتور / محمد2012 و 2011النتخـاب مجلـس اإلدارة الجديـد للعامين 
شطناوى عضو مجلس المحافظين المجلس العربى للمياه.

 

 

12 – 11عقد اإلجتماع الثانى للمنتدى اإلقتصادى العربى – اليابانى بتونس فى الفتـره مـن 
 ، بهدف تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التى تعوق تعزيز العالقات2010ديسمبر 

صـادىبين العالم العربـى واليابـان ، وسبـل االرتقـاء بعالقـات الجانبيـن وآفـاق التعـاون االقت
بينهما. ويحظى المنتـدى بمشارآـة نخبـة رفيعـة المستـوى مـن المسؤوليـن وآبـار رجـال



ة لترجمـة الخطط إلى إنجـازات عمليةالمـال واألعمال ، واالقتصادييـن ، واألآاديمييـن. ويبحـث المنتـدى االستراتيجيـات المطلوبـ
اه ، والسياحة ، والنقل ، والمواردملموسـة علـى أرض الواقـع ، وذلـك فـى مجـاالت الطاقة النووية ، والطاقـة الشمسية، والمي

والم الصغيـرة  المشروعـات  وتنميـة   ، واالستثمـار   ، العلمـى  والبحـث   ، والتعليم   ، ،البشرية  والتكنولوجيـا   ، توسطــة 
مرآزى للدراسات - الشرآة الوطنيةواالتصــاالت، وتمويـل البنيــة التحتــة. وقد حضر األستاذ / نور الدين الزيدى - المدير ال

إلستغالل وتوزيع المياه بتونس هذا االجتماع ممثًال للمجلس العربى للمياه.
 

 

 بمناسبـة2010 ديسمبـر 9 يـوم زار المجلس العربى للمياه وفد من البنك الدولى وخبراء وآالـة الفضـاء األمريكيـة (ناسـا)
) الخاصة بالمشروع اإلقليمى لتنسيق وتحسين اإلدارة المائية وبناءConcept Noteموافقـة البنك على المذآرة المبدئية (

بمنحـة العالمـى،  الميـاه  خـالل منحـة مقدمـه مـن مرفـق  تمويلـه مـن  سيتـم  الذى  مقدارهـا القدرات،  دوالر،5.64   مليـون 
قـات وموضوعـات هامـه فـى مجـالإلستخـدام صـور األقمـار الصناعية والنماذج الرياضية، والقدرة علـى تحليلهـا لدراسـة تطبي

ردن ومصـر وتونـس والمغـرب،إدارة وإستخـدام الميـاه فـى مجموعة من البالد العربية المشارآة فى المشروع هى لبنان واال
التدري ذلـك  فى  بما  المشروع  من  اإلقليمى  الطابع  ذو  الشق  تنفيـذ  العربـى  المجلـس  العمـلوسيتولـى  ورش  وتنظيـم  ـب 

ع البدء فى تنفيذ المشروع مع مطلعوالمؤتمـرات، وإنشـاء قاعـدة معلومـات اقليميـة وبوابة الكترونية للمعلومات، ومن المتوق
.2011عام 

 

 

ة مـنعقـد مجلـس محافظـى المجلـس العربــى للميــاه اجتماعــه الســادس بالربــاط فـى الفتـر
 بحضور صاحب السمـو الملكـى األميـر خالـد بـن سلطـان بـن عبـد2010 ديسمبر 23 – 22

ةالعزيـز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشـؤون العسكرية فى المملكة العربيـ
إدريـس الدآتـور /  المعالـى  وأصحـاب   ، المحافظيـن  الشرفى لمجلس  والرئيس   ، السعوديـة 
الضحـاك أميـن عـام الحكومة المغربية ، وعضو مجلس المحافظين ، والمهندس آمـال علـى
وزيـر الـرى والمـوارد المائيـة بالسودان ونائب رئيس المجلس ، والمهندس عبد الكبير زهود

س العربى للمياه ، وشارك فى اإلجتماعآاتب الدولة المكلف بالمياه والبيئة فى المغرب ، والدآتور / محمـود أبـو زيد رئيس المجل
2010 وإنجازات المجلس عـام وفد يمثـل الجامعـة العربيـة وأمانة مجلس وزراء المياه العرب ، وقد تناول اإلجتماع أعمال

 والتـى سيتـم فيهـا تنظيم المنتدى العربى الثانى للمياه.2011ومالمـح خطـة عمـل 
 

 

 الموافقــة علـى إقتـراح معالـى2010 ديسمبـر23 – 22قرر مجلس المحافظين فى إجتماعه السادس بالرباط فى الفتره مـن 
ة العربيـة الساعيـة إلى تحسيـنالدآتـور محمود أبو زيد بشأن إصدار تقرير سنوى يتنـاول أحـد موضوعـات السياسـات المائيـ
استثماراتهـا وتأآيـد الحقـ وق المائيـة علـى آافـة المستويـاتاإلدارة المائيـة وتنمية مواردها ، وتطوير مؤسساتهـا وتشجيـع 

العر العمـل  ألولويات  طبقًا  تباعًا  التقارير  موضوعات  إختيار  وسيتم   ، والخارجيـة  للتوجيهـاتالداخلية  وفقـًا  المشتـرك  بـى 
زارى العربـى للميـاه ، واألفكـار التـىاإلستراتيجيـة التـى طرحتهـا إستراتيجية األمن المائـى العربـى التـى أقـرها المجلـس الـو

ومعالى المهندس عبـد الكبيـر زهــودتناولها آًال من صاحب السمـو األميـر خالـد بن سلطـان ومعالى الدآتور محمـود أبـو زيـد ، 
فـى آلماتهـم اإلفتتاحية إلجتماع مجلس المحافظين.

 

 

ربـى للميـاه ، أعلـنفى استجابة آريمة إلنشاء صندوق وقف مالى يخصص عائده للصرف على أعمال وأنشطـة المجلـس الع
سـة لمجلـس محافظــى المجلــسصاحـب السمو الملكى األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز فى افتتـاح اعمـال الـدورة الساد
ملكـة العربيـة السعوديـة بمبلــغالعربـى للميـاه عن تبرع صاحب السمو الملكى األمير سلطان بـن عبـد العزيـز ولـى عهـد الم

دعـم الصنــدوق تحـتخمسـة مالييـن ريـال سعودى تكون نواه إلنشاء الصندوق ، وعن قبول سمو األمير خالد وضع حملة 
رعايـة سمـوه.

 

 



المجلس  العربى للمياه إلنشاء معهدأقر مجلس محافظى المجلس العربى للمياه إقتراح معالى الدآتور محمود ابو زيد رئيس 
الدآتـور إدريـس الضحـاك أمينللدراسات المائية اإلستراتيجية يكون مقره المغرب ، وشكل المجلس مجموعة عمل برئاسة معالى 

يـح الفرصـة للباحثيـن والمتخصصينعام الحكومة المغربية إلعداد اإلطار المؤسسى والقانونى للمعهد المقترح الـذى ينتظـر ان يت
 تحقيق األمن المائى فى ظلإلعداد دراسات إستراتيجية عن المياه فى الوطن العربى ، تهدف إلى بلورة فكر عربى يسعى إلى
حافظين فى اجتماعه القادم.تنمية مستدامه على اسس علمية راسخة ، ومن المقرر أن تعرض اللجنة مقترحاتها على مجلس الم

 

 


