
 

 

 2011ينايـر  16المياه والرى السابـق ورئيـس المجلـس العربـى للميـاه يـوم  محمود أبو زيد وزير/ ألقى األستاذ الدآتور 
وقد  ،" نيلمشكله المياه فى العالم ، وأهمية عالقة مصر بدول حوض ال" محاضـرة فـى آلية القادة واألرآان والذخيرة بعنوان

:تناول فى هذه المحاضرة مايلى
تحديات قطاع المياه فى مصر - فى قطاع المياه التحديات العالميه -
دول حوض النيل - محاور السياسة المائية -
النيل مبادرة حوض - التعاون مع دول حوض النيل وتطوره -
الثنائى التعاون - الحوض مشروع اإلطار القانونى والمؤسسى لدول -

 

:عام ، وتحديات المياه العالمية من 50آما تطرق لموقف المياه العالمى خالل 
تدهور نوعية المياه - السكان ندرة المياه مع زيادة -
ةالمياه بصورة غير متكامل إدارة - المائية نقص التمويل لتنمية الموارد -
الوعى بقضايا المياه قصور - تعريض األمن والسالم العالمى للخطر -

.2017 الرئيسية للسياسة المائية لعام آما تناول المحاور
 

 

المتعلقة  يناير ، وتناول الترتيبات 18 – 17فى باريس فى الفترة من  عقد االجتماع التحضيرى للمنتدى العالمى السادس
المشارآة  والدول اإلسهامات التى يود المشارآون من المنظمات والهيئات بالمسارات اإلقليمية والموضوعية والسياسية ، وتحديد

التالى ستؤدى التصدى للتحدى الذى يواجهه الكوآب األزرق ، وب بها فى مناقشة الموضوعات التى ستطرح فى المنتدى من أجل
. الفترة القادمة لنجاح األهداف وتطبيقها وتحقيقها خالل العناصر إلى إلتزام الشعوب والمؤسسات إليجاد الحلول الضرورية هذه

ربى للمياه ، آما عبد الدايم، أمين عام المجلس الع صفوت/ اإلجتماع ممثًال عن المجلس العربى للمياه األستاذ الدآتور  وقد حضر
.السادس دى العالمىالهوية العربية فى المنت ممثل جامعة الدول العربية ، وتم التنسيق بين الجميع للتأآيد على حضر اإلجتماع

 

 

مشارآة ال"لمشروع  العاصمة االردنية عمان ورشة عمل إطالق المرحلة الثانية إستضافت
، وقد حضر عن  2011مارس  10 – 9 فى الفترة من" المجتمعية فى إدارة المياه

المشرف  ،صفوت عبد الدايم ، امين عام المجلس/ االستاذ الدآتور  المجلس العربى للمياه
ا السعيد، دالي/ المشروع ، والسيدة  على البحراوى، استشارى/ على المشروع ، والدآتور 

أمين عام المجلس الدآتور صفوت عبد الدايم أهداف  منسق المشروع ، وقد عرض
الشفافية والمشارآة و ذات العالقة فى تحسين حوآمة المياه من خالل المسئولية المشروع
.والحقوق والمساءلة

ع سياسات الذى يؤدى إلى وض سيضع آليات تتيح الحوار والمتابعة والرصد ألطراف المجتمع بالشكل وأضاف ان المشروع
ممثلون وفرق  ةوقد شارك فى فعاليات الورش. آفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها حكيمة وتشجيع الممارسات الناجحة لرفع

 توى الوطنى فىوفلسطين لمناقشة متطلبات تنفيذ المشروع على المس عمل من األردن ومصر ولبنان واليمن والمغرب وتونس
.والمتابعة البالد المشارآة ، وآليات العمل

 

 

 

 

 

 



 

 بد الدايم،صفوت ع/ األردنية بتكريم االستاذ الدآتور  قامت وزارة المياه والرى بالمملكة
ريم فى مجال المياه والرى ، جاء التك أمين عام المجلس العربى للمياه ، وذلك لجهوده فى

سيدة التكريم من ال الوزارة بيوم المياه العالمى ، وقد تسلم سيادته درع إطار إحتفال
 تعام وزارة المياه والرى باألردن فى وجود قيادا ميسون الزعبى، أمين/ المهندسة 
.الوزارة

 

 

 2011 ابريل 12-11الخاص باالعداد للمنتدى العربى الثانى فى الفترة  سينظم المجلس العربى للمياه االجتماع التشاورى
 بات التنظيميةالنهائى للمنتدى ومناقشة تنسيق األعمال والترتي بالقاهرة وسوف يتم خالل االجتماع االتفاق على البرنامج

 ة تنظيم وإجراء الجلساتتنظيم المؤتمر بتبادل األفكار حول آيفي للجلسات الفنية طبقًا للبرنامج، وستقوم المنظمات المشارآة فى
 لثانى للمياه سيعقدالعربيه هذا ومن المعلوم ان المنتدى العربى ا التى تتناسب مع إهتماماتها التنمويه وأولويات العمل فى المنطقه

.2011 نوفمبر 23-20فى الفترة 
 

 
 يد خاص بالمياه، وهى مجلة دوريه نصف سنويه ، والعدد الجد" الماء"مجلة  يصدر المجلس العربى للمياه قريبًا العدد الثالث من

.الجوفية
 

 


