
 

 

 لمياه والمقررالتشاوري لالعداد للمنتدي العربي الثاني ل نظم المجلس العربي للمياه االجتماع
إبريل  12 – 11يومى  ،2011عقده تحت رعاية جامعة الدول العربية خالل شهر نوفمبر 

ن الهدف رئيس المجلس العربي للمياه أ –أبو زيد  محمود/ الماضى، وصرح األستاذ الدآتور
أبدت رغبة  التي التشاورى هو التنسيق بين المنظمات العربية والدول المشارآة من االجتماع

وي البالد ومشروعاتها التي تنفذها علي مست آبيرة للمشارآة فى المنتدى لعرض برامجها
ظمة عن من الموارد المائية واستخداماتها، وشارك فى اإلجتماع ممثلون العربية لتطوير

يابانيةال والبنك الدولى، وهيئات التنمية االرصاد الجوية العالمية، ومنظمات األمم المتحدة
.التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمات) إيكاردا(على منظمات دولية وإقليمية عديدة منها  واأللمانية، عالوة
آدًا علي دعم االجتماع التشاوري مؤ وزير الموارد المائية والري جلسات –حسين احسان العطفي / الدآتور  وقد افتتح معالي

هامة في مصر التحوالت ال المؤتمر علي أرض مصر وأهميته لمصر و البالد العربية خصوصًا في ظل الحكومة المصرية النعقاد
التنمية التي تأتي  مجاالت العربية واالفريقية واالنطالق نحو تحقيق التعاون الكامل في آل يناير وتأآيد هوية مصر 25بعد ثورة 

.اهتماماتها المياه في صدارة
التي  ولويةأمين عام المجلس العربي للمياه الموضوعات ذات األ –الدايم  صفوت عبد/ وقد استعرض السيد األستاذ الدآتور 

سيتناول  وأن المنتدى" التعايش مع ندرة المياه"موضوع  سيتناولها المنتدي العربي الثاني للمياه واهميتها تندرج تحت
:ذات األولوية للعالم العربى ومنها الموضوعات

الماء المسوس والمياه العادمة بعد المعالجة إستخدام .2الوضع المائى العربى .1
المناخى التكيف مع التغير .4األمطار حصاد مياه .3
أهداف األلفية للتنمية انجازات وتحديات تحقيق .6حوآمة وحقوق المياه .5
القدرات والمعرفة وبناء البحوث .8المياه الشراآه بين القطاعين العام والخاص فى .7

.المشارآة عن وضع المالمح األساسية لبرامج وتنظيم المنتدى ودور الجهات وقد اسفر اإلجتماع
 

 

المسئولين بمقر  العربى للمياه إجتماعها الرابع على مستوى آبار اللجنة الفنية العلمية اإلستشارية للمجلس الوزارى عقدت
مشروع جدول اعمال المكتب التنفيذى  ، وذلك إلعداد2011ابريل  26 – 24بالقاهرة، ايام  األمانة العامة للجامعة العربية

 برئاسةواالردن واإلمارات والبحرين والعراق و العربى للمياه الذى يضم فى دورته الحالية مصر وقطر للمجلس الوزارى
.الجزائر

 ربيةمن وضع إستراتيجية االمن المائى بالمنطقة الع وجاء اإلجتماع فى اعقاب اإلنتهاء
اعتمادها، وتضمن اإلجتماع متابعة  وجاهزيتها للعرض على المجلس الوزارى من اجل

تراتيجية تستهدف وضع اإلس مشروعات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التى ومناقشة إعداد
العالمى  دىاإلجتماع ترتيبات اإلعداد والتحضير العربى للمنت موضع التنفيذ، آما تضمن

 ، آما تناول اإلجتماع العديد من2012شهر مارس  السادس للمياه الذى سيعقد فى مرسيليا فى
.العربية الموضوعات األخرى المتعلقة بالمياه فى البالد

 

 

للخبراء في  ريالبيئة والمياه بدول االمارات العربية المتحدة االجتماع التشاو افتتح معالي الدآتور راشد أحمد بن فهد وزير
 دولة االمارات العربية –بدبي  2011ما يو  24-22خالل الفترة من  الوطن العربي حول إدارة المياه العادمة والذي عقد

عربي رئيس المجلس ال –محمود ابو زيد / الدآتور المتحدة بحضور آل من معالى االستاذ
ردان أوزونوف يو/ والبروفيسور والدآتور آريم عالوي ممثل البنك االسالمي للتنمية، للمياه،

 واه يون/ المتحدة المعني بالمياه والصرف الصحي، والسيد ممثل المجلس االستشاري لألمم
اهللا بمعهد  رضوان شكر/ الدآتور لونغ ممثل عن الوآالة الوطنية للمياه بسنغافورة، والسيد



حمو / تور والدآ أتو براون ممثل البنك الدولي،/ المغربية، والدآتور الحسن الثاني بالمملكة
 يومجموعة من المسؤولين بالمرآز الدول العمراني ممثل مرآز بحوث التنمية الدولية،

ي االجتماع مجلس االدارة، آما يشارك ف رئيس –فوزي السلطان / المنسق لهذا االجتماع، علي رأسهم الدآتور  للزراعة الملحية
.العربية تجارب بالدهم في هذا المجال وتبادل الخبرات فيما بين الدول ممثلوا عشر دول عربية لعرض

اور رئيسية مح إدارة المياه العادمة وآخر التطورات، وقد ناقش االجتماع ثالثة وترآزت النقاشات على تبادل الخبرات في مجال
.والتشريعات والقوانين التي تنظم هذه االستخدامات هي التقنيات المستخدمة وإدارة المياه العادمة

اه العادمة المستدامة لتنمية قطاع المي إلى وضع تصور شامل ومدروس على أسس علمية، تؤدي إلى اإلدارة آما هدف االجتماع
.هاالمتعلقة بها وحوآمت خطط عمل موحدة إلدارة تقنيات المياه العادمة وتطوير السياسات في الوطن العربي من خالل

 

 

المساعد  ، وقد أوضح األمين العام2011يونيو  16 – 15الثالثة فى الفترة من  عقد المجلس الوزارى العربى للمياه دورته
التحديات  مواجهةتناول إستراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية ل للشؤون اإلقتصادية بجامعة الدول العربية ان االجتماع

آما بحث سبل  ة المشترآةالتعاون بين الدول العربية في استغالل المياه الجوفي والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتجارب
.المائية المشترآة مع دول غير عربية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد

إلى موافاة األمانة  2012المقرر عقده عام  الدول العربية الراغبة في استضافة المؤتمر العربي األول للمياه وقد دعا المجلس
الوزارى فى دورته  للمجلس ليتسنى عرضها على اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل لرفع توصيتها الفنية للمجلس برغبتها

.التالية
لجوالن السوري المياه العربية في ا فى اإلجتماع مناقشة موضوع ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في سرقة وقد تناول المجلس

ت االحتالل وتكليف العربية تح واألراضي الفلسطينية المحتلة حيث اتفق عقد مؤتمر دولي حول المياه المحتل والجنوب اللبناني
ذات العالقة إلجراء  واألطراف األخرى العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية األمانة الفنية للمجلس الوزاري

.المؤتمر الترتيبات الالزمة لعقد هذا
 

 

ريقيا اف برامج التعاون األلمانية فى منطقة الشرق األوسط وشمال)Alumni( األلمانية المؤتمر الثانى لخريجى GIZنظمت هيئة 
 ينهم حولالعالقات الشبكية بين الخبراء بالمنطقة وتبادل األفكار ب ، سعى إلى تطوير2011يونيو  18 – 17فى الفترة من 

 ة، ومن المعلوم انالمؤتمر خبراء من آافة المجاالت والدول بالمنطق ، وقد جمع"القيادة فى المرحلة اإلنتقالية وتحديات التغيير"
قة، منها فى مجال التعاون الفنى مع الدول بالمنط تشكلت حديثًا لتحل مكان عدة منظمات ألمانية آانت تعمل GIZمؤسسة 

اه بدأ فى عام للمياه فى مجال حوآمة المي لبناء القدرات التى تنفذ برنامج مشترك مع المجلس العربى) Inwent( مؤسسة إنفنت
.العربية عام منذ ذلك الحين بأحد المدن ، ويعقد دورته فى آل2006

 

 

البالد العربية  المجلس العربى للمياه باإلعداد إلنشاء معهد الدراسات المائية فى عقد إجتماع اللجنة التى آلفها مجلس محافظى
مجلس  رارالضحاك، أمين عام الحكومة المغربية و رئيس اللجنة وقد نص ق إدريس/ بمدينة الرباط، بدعوة من معالى الدآتور

:المحافظين على
.تيجيةاإلستترا والقانونية إلنشاء معهد الدراسات المائية تشكيل لجنة تقوم بوضع الترتيبات المؤسسية -
.للمعهد المقترح تحديد المهمة والتشييد والموارد البشرية -

لخبراء آما طرحت فكرة عقد ندوة ل حول مسمى المعهد والوضع القانونى وتمويل المعهد وخطوات اإلعداد، وقد تم طرح أفكار
عرض على مجلس النهائية لل بأفكارهم فى انشطة المعهد، على ان يكون المقترح جاهز فى صورته العرب والعالميين لإلستفادة

.2011نوفمبر  23 – 20الثانى للمياه فى  المحافظين قبل إنعقاد المنتدى العربى
، بمقر مدرسة 2011يونيو  23الموافق  تتولى لجنة فرعية بحث الخطوات التنفيذية اجتمعت يوم الخميس واتفق على ان

مدرسة واوصت بعدة ومختبرات ال تستضيف المعهد فى المرحلة األولى من انشائه، لتتفقد اقسام الحسنية بالدار البيضاء التى
قنى والفنى بالتقدم الت اللجنة مديرية األرصاد الجوية الوطنية، وتفقدوا اقسامه مشيدين وقد زار السادة اعضاء. توصيات

.أعمال اللجنة والقدرات المميزة للمديرية، وإختتمت بذلك
 



 

اء والخبر ، بمشارآة عدد آبير من المسئولين2011يونيو  28 -27: األول أيام عقد االسبوع المصرى الهولندى للمياه اجتماعه
وزيادة  رامج المياهاالنهار تستهدف دعم التعاون بين البلدين فى مجال ب ضمن مبادرة األلفية لدلتا –ورؤساء الشرآات بالبلدين 

.المائية الوعى باهمية تعظيم االستفادة من الموارد
المجتمع  اتالحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراآز البحث وآافة مؤسس وقد تناول اإلجتماع فرص التعاون بين المنظمات

الزراعة  ىوالتداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية على قطاع المدنى فى البلدين من اجل مواجهة تحديات المياه
.والموارد المائية
لعربية، مؤآدًا المائية والرى بجمهورية مصر ا حسين العطفى، وزير الموارد/ األسبوع معالى األستاذ الدآتور وقد إفتتح أعمال

وقد تم . فة فى البلدينفى تطوير السياسات والمعر التاريخية والوثيقة فى مجال المياه فى هولندا، والدور الذى لعبته على العالقة
متكاملة للموارد للمياه ، للتحدث حول اإلدارة ال صفوت عبد الدايم، امين عام المجلس العربى/ االستاذ الدآتور  توجيه الدعوة إلى
.المياه فى مواجهة تحديات ندرة المائية واألرضية

 

 


