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مقدمة
فــى إطــار المبــادرات اإلقليميــة والدوليــة وأهــداف التنميــة المســتدامة ( )SDGsواإلســتراتيجية العربيــة لألمــن الغذائــي
( )2005-2025وخطــة عمــل المجلــس العربــي للميــاه (  ،)2016-2018قــام المجلــس بتحديــد عــددا ً مــن المحــاور التــي
يمكــن مــن خاللهــا ضــم خبــرات وتجــارب أعضائــه مــن أجــل تقديــم مســاهمة أكثــر فعاليــة للتغلــب علــى التحديــات القائمــة
فــي مجــال تنميــة وإدارة المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق األمــن المائــي والتنميــة المنشــودة فــي
المنطقــة.
وتركزت انشطة المجلس خالل العامين  2017/2016على المحاور الرئيسية التالية:
فضـاً عــن بعــض الموضوعــات القطاعيــة كبنــاء القــدرات ،وتبــادل المعرفــة والخبــرات ،ومشــاركة المنتفعيــن وتفعيــل دور
المــرأة والشــباب لزيــادة الوعــى بأهميــة الميــاه والحفــاظ عليهــا ،وفــرص التمويــل.
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اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

2

المياه و المناخ

3
4
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منظومة المياه و الغذاء و الطاقة

اإلدارة الرشيدة للمياه(حوكمة المياه)

 -1اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ()SDG 6.5
 .2دعــم دور البحــث العلمــي والتكنولوجيــا فــي إدارة المــوارد
المائي��ة ()SDG 6.4

 .1التوســع فــى إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة
‒تــم إطــاق «المبــادرة العربيــة للمــوارد المائيــة غيــر
التقليديــة» ( )ANCWRIبالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو
للعلــوم والتكنولوجيــا للمنطقــة العربيــة فــي القاهــرة لمعالجــة
تحديــات نــدرة الميــاه ،والتــى تهــدف إلــى وضــع آليــة إقليميــة
لدعــم الــدول العربيــة فــي وضــع إســتراتيجياتها وخطــط
عملهــا مــن أجــل اإلســتخدام المســتدام للمــوارد المائيــة غيــر
التقليديــة مــن خــال تطويــر األطــر السياســية والمؤسســية
والقانونيــة ،مــع دعــم و بنــاء القــدرات البشــرية و الفنيــة
وتعزيــز الوعــي العــام ومشــاركة المنتفعيــن فــي تخطيــط
وإدارة هــذه المــوارد القيمــة.

‒بعــد اإلنتهــاء بنجــاح مــن المرحلــة األولــى مــن مشــروع
«التنســيق اإلقليمــي لتحســين إدارة المــوارد المائيــة وبنــاء
القــدرات» ،قــام كل مــن البنــك الدولــي والمجلــس العربــي
للميــاه بإطــاق المرحلــة الثانيــة وبالتعــاون مــع مبــادرة
الشــراكة بيــن الصيــن والبنــك الدولــي ( )CWPFبشــأن
«تطويــر وتحســين إدارة الميــاه فــى اإلســتخدامات الزراعيــة
مــن خــال تطبيــق النمــاذج الهيدرولوجيــة ونظــم رصــد
وإدارة البخرنتــح الفعلــى (.»)2019-2017
‒ويتمثــل هــدف المشــروع فــي إنشــاء نظــام وطنــي وإقليمــى
لقيــاس ورصــد وإدارة البخرنتــح عــن طريــق إدخــال
التكنولوجيــا المتطــورة والمســتخدمة فــى الصيــن إلــى خمــس
دول :مصــر واألردن ولبنــان وتونــس والمغــرب .وســيركز
المشــروع بشــكل رئيســي علــى تحســين إنتاجيــة الميــاه فــى
قطــاع الزراعــة و دعــم التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة
والقــدرة علــى مواجهــة المخاطــر فــي ظــل نقــص الميــاه
المســتخدمة للزراعــة علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي
مــن أجــل الحــد مــن انخفــاض كفــاءة الميــاه المســتخدمة
للزراعــة ومــن األثــر الســلبي للتغيــرات المناخيــة علــي
الميــاه واألمــن الغذائــي .كمــا ســيدعم المشــروع التعــاون
الفنــي والمهنــي بيــن الصيــن ودول الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،وبنــاء القــدرات فــي مجــال تحســين إدارة المــوارد
المائيــة الزراعيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا.

‒فــي هــذا اإلطــار أعــد خبــراء الميــاه مــن المنطقــة العربيــة
ســتة أوراق سياســات تــم إقرارهــا مــن مجلــس وزراء الميــاه
العــرب والــذى أوصــى بتعظيــم اإلســتفادة منهــا مــن قِبَــل
الــدول العربيــة .ومــن المقــرر عــرض ومناقشــة المرحلــة
الثانيــة مــن المبــادرة خــال الجلســة الموضوعيــة الخاصــة
بالمــوارد غيــر التقليديــة التــي يقــوم المجلــس بتنظيمهــا فــي
إطــار فعاليــات المنتــدى العربــي الرابــع للميــاه و التــي تضــم:
نطــاق العمــل ،واألهــداف والمخرجــات المرتقبــة ،ومنهجــة
التنفيــذ ،والشــركاء وأدوارهــم ،واإلطــار الزمنــي ،ونوافــذ
التمويــل ،وآليــة إدارة المشــروع.
‒البــدء فــى تنفيــذ المشــروع اإلقليمــى عــن إســتخدام التقنيــات
الحديثــة لتخزيــن وإعــادة شــحن الخزانــات الجوفيــة لمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ويهــدف المشــروع إلــى
بنــاء قــدرات المؤسســات الوطنيــة لمنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا فــي ثــاث دول (األردن ولبنــان وفلســطين)
لتنميــة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة بهــدف
زيــادة إمــدادات الميــاه المتاحــة فــي
المنطقــة عــن طريــق إســتخدام
تقنيــة تخزيــن وإعــادة
الخزانــات
شــحن
الجوفيــة مــن خــال
االستشــعار عــن
بُعــد والتحليــل
الهيدرولوجي
الجغرافــي.

‒وقــد قــام المجلــس بتنظيــم ورشــة عمــل إطــاق المشــروع في
مايــو  2017بهــدف إجــراء مزيــد مــن المناقشــات حــول
خطــط التنفيــذ الفنيــة والماليــة للمشــروع
مــع جميــع ممثلــي الــدول واإلتفــاق
علــى ترتيبــات الشــراكة مــع
البنــك الدولــي والشــركاء.
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 .3إعــداد التقريــر الثالــث للوضــع المائــي بالمنطقــة العربيــة
بالتعـ�اون مـ�ع مركـ�ز ()SDG 6.5) (CEDARE

المجلــس الــوزاري للميــاه العربيــة) بهــدف دعــم إتخــاذ
القــرار وإتاحــة هــذه المعلومــات لكافــة الــدول العربيــة.
وقــد قامــت وحــدة غرفــة المعلومــات الجغرافيــة العربيــة
( )AGIRالتابعــة للمجلــس العربــي للميــاه بإعــداد التقاريــر
والدراســات التاليــة :
•خارطــة الطريــق نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي
المنطقــة العربيــة.
•المعلومــات الجغرافيــة نحــو بنــاء القــدرة علــى تحمــل
المخاطــر فــي المنطقــة العربيــة (منظومــة الميــاه
والغــذاء و الهشاشــة االجتماعيــة) والتــى تتضمــن تقييم
وإدارة مخاطــر تغيــر المنــاخ ،دراســات حالــة مــن
عــدة دول عربيــة وآليــات ومنهجيــة تحديــد مؤشــرات
وآثــار التغيــرات المناخيــة.
•التقريــر الختامي لورشــة العمل اإلقليميــة حول»تعزيز
مفهــوم الهشاشــة اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة»
( 27-25ســبتمبر )2016
•كمــا تــم إعــداد دراســة حــول «تعزيــز مفهــوم الهشاشــة
اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربية».

‒يمثــل اإلصــدار الثالــث لتقريــر الوضــع المائــى تحــوالً مــن
كونــه مشــروع لتقييــم حالــة الميــاه إلــى برنامــج دائــم يســلط
الضــوء علــى اإلتجاهــات والقضايــا المتعلقــة بالمــوارد
المائيــة وخدمــات الميــاه واإلدارة فــي المنطقــة .وســيتناول
النفقــات الماليــة إلدارة المــوارد المائيــة والبنيــة التحتيــة
وخدمــات الميــاه ،لتقييــم مســتوى االســتثمار في قطــاع المياه.
ويهــدف التقريــر إلــى عــرض الوضــع المائــى بالبلــدان
العربيــة والتطــورات المائيــة والسياســية فــي المنطقــة ،نظــرا ً
ألن معظــم المــوارد المائيــة المتجــددة فــي المنطقــة تنبــع
مــن خــارج حدودهــا ويهــدف أيضــا الــى إســتنتاج مؤشــرات
إســتراتيجية وسياســية وخدميــة للمســاعدة علــى تحســين ســبل
العيــش بالمجتمعــات المحليــة .كمــا ســيأخذ فــي اإلعتبــار
الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لضمــان
توافــر وإدارة الميــاه والصــرف الصحــي للجميــع علــى نحــو
مســتدام .ويمثــل التقريــر مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا لرصــد
التقــدم المحــرز واإلنجــاز فــي قطــاع الميــاه فــي المنطقــة
العربيــة علــى طريــق أجنــدة التنمية المســتدامة لعــام . 2030

 .5التنسيق والتعاون مع هيئة االستشعار عن بُعد ()SDG 6.4

لتنفيــذ بعــض المشــروعات لتقييــم نظــام معلومــات األراضــي
( )LISللتنبــؤ باألحــداث المناخيــة والظواهر المتطرفة لحســاب
فواقــد البخــر والبخرنتــح ومؤشــرات الجفــاف بإســتخدام تقنيــات
اإلستشــعار عــن بُعــد إلثبــات مــدى مناســبته وقابليته لإلســتخدام
تحــت الظــروف المصريــة وبنــاء القــدرات والتدريــب للعامليــن
فــى هــذا المجــال ...ويشــارك فــى هــذه المشــروعات بعــض
الجامعــات ومراكــز البحــوث والمعاهــد.

 .4تعزيــز أنشــطة وحــدة غرفــة المعلومــات الجغرافيــة
العربيــة ( )SDG 13) (AGIRوالتــى يســتضيفها المجلــس
العربــي للميــاه بهــدف جمــع الدراســات والمعلومــات المائيــة
خاصــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر المنــاخ فــي إطــار شــراكة
المجلــس العربــي للميــاه وجامعــة الــدول العربيــة وبدعــم
مــن وحــدة التميــز الفنــي (التــي أنشــئت بموجــب قــرار مــن
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.1تماشــيا ً مــع الجهــود الحثيثــة إلدمــاج الميــاه والمنــاخ
كأولويــة بالنســبة للمنطقــة العربيــة ،قــادت جامعــة الــدول
العربيــة والمجلــس العربــي للميــاه بدعــم مــن الشــركاء
الرئيســيين عمليــة إطــاق مبــادرة منظومــة مخاطرالمنــاخ
( )Climate Risk Nexus Initiative - CRNبهــدف
تطويــر قــدرات جامعــة الــدول العربيــة والــدول األعضــاء،
فضــاً عــن الشــركاء اإلقليمييــن والمحلييــن ،لســد الثغــرات
القائمــة مــن أجــل تحقيــق تنميــة أكثــر وعيــا ً بالمخاطــر
وللمســاعدة علــى بنــاء القــدرات البشــرية و قــدرات الــدول
علــى التكيــف  .وتتنــاول المبــادرة األمــن الغذائــي ونــدرة الميــاه
والهشاشــة اإلجتماعيــة لدعــم القــدرة علــى التكيــف فــي المنطقــة
العربيــة .عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف المبــادرة إلــى بناء جســور
بيــن األهــداف اإلنمائيــة والجهــات الفاعلــة والمبــادرات ،ممــا
يحقــق قيمــة مضافــة مــن حيــث التــآزر والتكامــل .وســوف
تبــذل مــن خــال هــذه المبــادرة العديــد مــن الجهــود لدعــم
التعــاون اإلقليمــي وشــبكات المعرفــة متعــددة التخصصــات.
وقــد تــم تحديــد أربعــة مجــاالت رئيســية لإلنشــطة وهــي:

ويعــد الشــركاء مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة
المشــاركة فــي اللجنــة التوجيهيــة لمبــادرة جامعــة الــدول
العربيــة شــركاء رئيســيين فــي هــذا البرنامــج :برنامــج
األغذيــة العالمــي( )WFPوبرنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي( )UNDPومكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر
الكــوارث ( ،)UNISDRالمجلــس العربــي للميــاه ()AWC
.2وفــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة ومبــادرة منظومــة مخاطــر
المنــاخ ،وقــع المجلــس العربــي للميــاه مذكــرة تفاهم مــع برنامج
األغذيــة العالمــي بهــدف توفيــر أطــر للتعــاون بيــن األطــراف
المعنيــه مــن أجــل تقديــم الخدمــات اإلستشــارية لصانعــي
السياســات ومتخــذي القــرار بشــأن اإلتجاهــات الرئيســية
والقضايــا الحرجــة فــي المنطقــة العربيــة .ويشــمل ذلــك الجهــود
الراميــة إلــى إبــراز اإلتجاهــات المتعلقــة بنــدرة الميــاه وتدهــور
األراضــي وآثــار تغيــر المنــاخ واآلثــار المترتبــة على الهشاشــة
االجتماعيــة علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد إلــى
جانــب تعزيــز الممارســات الجيــدة وتبــادل الخبــرات والــدروس
المســتفادة لدعــم السياســات والخطــط وبنــاء القــدرات.
ومــن بيــن المدخــات الهامــة لبرنامــج التعــاون بيــن منظمــة
األغذيــة والزراعــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي هــو إصــدار
تقريــر شــامل عــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه تحــت عنوان
«المعلومــات الجغرافيــة نحــو بنــاء القــدرة علــى التكيــف فــي
المنطقــة العربيــة» .ويركــز التقريــر علــى العناصــر األساســية
ويقيمهــا ويحــدد ويربــط نقــاط الصلــة بيــن قضيــة تغيــر المنــاخ
و قضايــا أخــرى.

•إستخدام المعرفة والبيانات إلتخاذ القرار؛
•إســتخدام الوســائل العلميــة والتكنولوجيــا الحديثــه
للتنميــة الواعيــة بالمخاطــر؛
•القيادة المحلية وتنمية القدرات؛
•اإلستراتيجيات والسياسات للتغيير الجذري.
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فــى إطــار تعزيــز تنفيــذ مشــاريع الترابــط بيــن الميــاه

المســتدامة ذات الصلــة .وســوف تعمــل المبــادرة علــى تدعيــم

والغــذاء والطاقــة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن اإلنتاجيــة مــع

الــدول لدمــج تدابيــر التأقلــم مــع التغيــرات المناخيــة في السياســات

تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه والطاقــة ،يقــود المجلــس

والخطــط األوســع المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،مــع

العربــي للميــاه عمليــة تأســيس مبــادرة الترابــط بيــن مخاطــر

دعــم القــدرات الوطنيــة فــي الحصــول علــى تمويــل المشــروعات

تغييــر المنــاخ وعالقتهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة،

الخاصــه بالمنــاخ مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تكيــف دول

( )SDG-Climate Nexus Facilityوهــو برنامــج متعــدد

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــع مخاطــر المنــاخ والكــوارث

المراحــل يهــدف إلــى جمــع شــركاء مــن المنظمــات اإلقليميــة

الطبيعيــة .وقــد تــم إعــداد مقتــرح مشــروع إقليمــى لتمويــل وتنفيــذ

والحكومــات ووكاالت األمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص

أنشــطة وبرامــج علــى المســتوى الوطنــى واإلقليمــى والتــى مــن

والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة للقيــام بسلســلة مــن

المتوقــع أن تبــدأ مرحلتهــا األولــى فــى ( )2020-2017فــى

األنشــطة  -بإســتخدام النهــج التكاملــى  -لدعــم اإلجــراءات

إطارمبــادرة منظومــة المنــاخ وأهــداف التنميــة المســتدامة مــع

المحليــة مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي إطــار الهــدف  13مــن

الســعى لتوفيــر التمويــل الــازم والمســتدام مــن الجهــات المانحــة.

أهــداف التنميــة المســتدامة واتفاقيــة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ

وســيتم عــرض مقتــرح المشــروع اإلقليمــى علــى الشــركاء

مــن اجــل الحصــول علــى منافــع مشــتركة لتحقيــق أهــداف التنميــة

والمؤسســات المانحــة علــى هامــش المنتــدى العربــى الرابــع
للميــاه.
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(جـ) التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية
يتــم التعــاون والتنســيق الكامــل مــع العديــد مــن المنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة مثــل البنــــك الدولــي ،ناســا ،مرفــق البيئــة
العالمــي ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،منظمــة األغذيــة
والزراعــة  ،ســيدارى ،اليونســكو ،برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،أكســاد ،وكالة المعونة األلمانية ،اللجنـــــة اإلقتصاديــــة
واإلجتماعيــة لغربــي آســيا ،إيــكاردا ،إيفــاد ،بنـــــك التنميــة
اإلفريقــي ،وغيرهــم ممــا ينعكــس فــي العديــد مــن المشــروعات
وبروتوكـــوالت التعــاون .ومــن أمثلــة مشــروعات الشــراكة
الحاليــة التــي يقــوم بتنفيذهــا المجلــس العربــي للميــاه مــا يلــي:

ســاهم المجلــس العربــي للميــاه فــي المســاعي التاليــة:
 .1بناء الشراكات اإلستراتيجية
واصــل المجلــس دوره فــي تعزيــز العالقــات مــع العديــد مــن
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى مــدار عــام  2016بالتعــاون
والتنســيق الكامــل لألنشــطة المشــتركة وربطهــا بأهــداف التنميــة
المســتدامة:
(أ) التعاون مع جامعة الدول العربية
•صياغــة اســتراتيجية األمــن المائــي
العربــي ( ،)2030-2010والخطــط
التنفيذيــة للخمــس ســنوات األولــى مــن
اإلســتراتيجية وهــي برنامــج طويــل
األجــل وآليــة عمليــة للتغلــب علــى
التحديــات المســتقبلية المعروفــة فــي مجــال تنميــة وإدارة
المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة.

•مبــادرة الشــراكة بيــن الصيــن والبنــك الدولــي  -نظــام
رصــد وإدارة البخرنتــح علــى مســتوى الــري الحقلــي علــى
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي (المرحلــة الثانيــة-2016 :
.)2019
•المشــروع اإلقليمــي للمجلــس العربــي للميــاه وهيئــة المســح
الجيولوجــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا
«إســتخدام التقنيــات الحديثــة لتخزين وإعادة شــحن الخزانات
الجوفيــة» بهــدف تحســين األمــن المائــي فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا بإســتخدام اإلستشــعار عــن بعــد
والتحليــل الهيدرولوجــي.

•مبــادرة منظومــة مخاطــر المنــاخ التــي تهــدف إلــى تطويــر
قــدرات جامعــة الــدول العربيــة والــدول األعضــاء مــن أجــل
تفعيــل القــرارات والسياســات التــي مــن شــأنها تحســين إدارة
المخاطــر المتناميــة و دعــم تكيــف الشــعوب والــدول.
•النهــوض بالقــدرة المؤسســية واألداء المؤسســي للمجلــس
الــوزارى العربــى للميــاه مــن خــال تطويــر آليــات التنفيــذ
المناســبة وإدخــال التعديــات الالزمــة لتطويراألنظمــة
واللوائــح الداخليــة للمجلــس ،ومراجعــة الشــروط المرجعيــة
وااللتزامــات الخاصــة بجــدول أعمالهــا.

•التعــاون مــع هيئــة اإلستشــعار عــن بُعد فــى تنفيذ مشــروعات
إســتخدام تكنولوجيــا صــور األقمــار الصناعيــة واإلستشــعار
عــن بُعــد لحســن إدارة المــوارد المائيــة فــى قطــاع الزراعــة
ورفــع إنتاجيتهــا.
•نشــاط مشــترك بيــن المنظمــة الدوليــة لألغذيــة والزراعــة
والمجلــس العربــي للميــاه إلســتمرار المرحلــة الثانيــة مــن
«المبــادئ التوجيهيــة إلســتخدام الميــاه شــبه المالحــة فــى
اإلنتــاج الزراعــي فــي الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا»
ومــن المقتــرح إعــداد أطلــس رقمــي ودليــل للمزارعيــن.

(ب) وضع مبادئ إسترشــادية بشــأن الموارد المائية المشــتركة
في المنطقة العربية
مــن المخطــط أن يتــم عقــد اجتمــاع لجنــة للخبــراء فــي
القاهــرة خــال الفتــرة  30-29نوفمبــر  ،2017بالتزامــن
مــع المنتــدى العربــي الرابــع للميــاه ،وذلــك لمناقشــة
وصياغــة المبــادئ اإلسترشــادية واإلختصاصــات للتعــاون
المتبــادل بيــن الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بالميــاه المشــتركة.

•عقــد جلســة حــوار للــوزراء وصنــاع القــرار حول السياســات
واإلســتراتيجيات والــرؤى المائيــة حتــى عــام  2030فــي
ســياق اإلســتراتيجية العربيــة لألمــن المائــي ومتطلبــات
المجتمــع الدولــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وربــط
جميــع الموضوعــات بهــا.
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المنتديات  /اإلجتماعات  /األحداث
األعمــال التحضيريــة للمنتــدى
العالمــي الثــامن للميــــــــــاه

المنتدى العربي الرابع للمياه
قــام المجلــس العربي للميــاه وعلى مدى
أكثــر مــن عــام بالعمليــة التحضيريــة
للــدورة الرابعــة مــن المنتــدى العربــي
للميــاه الــذي ســيعقد فــي القاهــرة
بمصــر خــال الفتــرة مــن  26إلــى 28
نوفمبــر  2017تحت شــعار «الشــراكة
فــي الميــاه  ..مشــاركة فــي المصيــر»
مــع الحــرص علــى إشــراك أعضائــه
وشــركائه فــى األنشــطة ذات الصلــة.

يحــرص المجلــس العربــي
للميــاه دائمــا علــى المشــاركة
فــي المســارات الموضوعيــة
واإلقليميــة العربيــة للمنتــدى
العالمــي للميــاه بصفتــه منســقا ً
إقليمي ـا ً مــن أجــل المشــاركة فــي
الحــوار العالمــي حــول الميــاه.
وتتمثل مســاهمة المجلــس العربي
للميــاه المنتــدى العالمــي للميــاه فــي مــارس  2018فيمــا يلــي:

وقــد تــم عقــد إجتمــاع تشــاوري فــي أبريــل  2017بمشــاركة
عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والشــركاء والمنتفعيــن لمناقشــة
وصياغــة برنامــج المنتــدى وإتخــاذ القــرار بشــأن الترتيبــات
التنظيميــة واإلتفــاق علــى الموضوعــات المقترحــة فــي المنتــدى.

أوال :المساهمة في المسار اإلقليمي للمنتدى
ســوف يقــوم المجلــس العربــي للميــاه بتنســيق المحــور2
عن»األفــراد» ،موضــوع أ« :ميــاه آمنــة كافيــة للجميــع»..
بالتنســيق والتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة والشــركاء مــن
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
ثانيا :المساهمة في المسار الموضوعي للمنتدى
يقــوم المجلــس العربــي للميــاه بالتواصــل مــع اللجنــة التنظيميــة
بالبرازيــل للمســاهمة فــي الجلســات الموضوعيــة التاليــة بترتيــب
األولويــة:

تــم تأســيس لجنــة تنظيميــة وأخــرى تنفيذيــة ســاعدتا علــى
مــدى فتــرة اإلعــداد للمنتــدى فــي وضــع خطــط العمــل
واإلشــراف علــى عمليــة اإلعــداد وتنســيق المهــام التنظيميــة
المختلفــة .كمــا تــم تنظيــم معــرض للفنــون التشــكيلية لعــرض
األعمــال الفنيــة ألربعــة مســابقات للميــاه فــى مجــال الرســم
والكاريكاتيــر والتصويــر الفوتوغرافــى واألفــام القصيــرة
بيــن الشــباب واألطفــال تحــت الموضــوع الرئيســي للمنتــدى.

1 .1المحــور  8بشــأن بنــاء القــدرات (الموضــوع ب :العلــوم
والتكنولوجيــا واتخــاذ القرار/صنــع السياســات) .العنــوان
المقتــرح لعــرض المتحــدث الرئيســي «تأثيــر العلــم
والتكنولوجيــا علــى صنــع القــرار بشــأن السياســيات» .كمــا
ســيتم عــرض دراســات حالــة مــن المغــرب واألردن ولبنــان
لبرنامــج «التنســيق اإلقليمــي لتحســين إدارة المــوارد المائيــة
وبنــاء القــدرات».
2 .2المحــور ( )2بشــأن األفــراد( ،الموضــوع أ :ميــاه آمنــة كافيــة
للجميــع) العنــوان المؤقــت لعــرض المتحــدث الرئيســي:
«إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــي المنطقــة
العربيــة» .كمــا ســيتم تقديــم دراســات حالــة عــن الميــاه
غيــر التقليديــة فــي مصــر.
3 .3المحــور( )1بشــأن المنــاخ (الموضــوع أ :إدارة المخاطــر
فــي ظــل عــدم اليقيــن مــن أجــل التكيــف والتأهــب للكــوارث)
العنــوان المقتــرح لعــرض المتحــدث الرئيســي « :آثــار تغيــر
المنــاخ علــى الهشاشــة اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة».

ويناقش المنتدى خمس محاور رئيسية :
 -1الميــاه والتنميــة المســتدامة
 -2الترابــــط بيــــن الميــــاه والغــــذاء والطاقــــة وعالقتهــــا
بالتغيــــرات المناخيــــة
 -3نوعية المياه والنظم اإليكولوجية
 -4الحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة
 -5العلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار فــى مجــال الميــاه.
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شــارك المجلــس العربــي للميــاه بنشــاط فــي
الفعاليــات التاليــة:
 .2المؤتمــر الحــادي عشــر لتحليــة الميــاه فــي الــدول العربيــة
()ARWADEX

 .1األســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة الــذي نظمتــة إدارة
التنميــة المســتدامة بجامعــة الــدول العربيــة والــذي عقــد فــي
القاهــرة مــن  14إلــى  17مايــو  2017بالشــراكة مــع البنــك
الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ووزارة اإلســتثمار
والتعــاون الدولــي فــي مصــر (الدولــة المضيفــة) تحــت شــعار
«نحــو شــراكة فعالــة» .وشــملت مســاهمات المجلــس فــي
األســبوع تنظيــم الجلســتين الفنيتيــن التاليتيــن:

شــارك المجلــس فــي مؤتمــر  ARWADEXالــذي نظمتــه
الشــركة القابضــة للميــاه والصــرف الصحــي بالقاهــرة19-18 ،
أبريــل  2017و فــي حضــور لفيــف مــن كبــار المتخصصيــن
اإلقليمييــن لمناقشــة األبحــاث فــي مجــال التحليــة والتقنيــات
واالقتصــاد المســتدام .حيــث شــارك المجلــس بتنظيــم جلســة فنيــة
تحــت عنــوان «تحليــة الميــاه كخيــار اســتراتيجي نحــو اإلدارة
المتكاملــة للمــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة» بالتعــاون مــع
القطــاع الخــاص وممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة.

(أ) دور التقنيــات الحديثــة للتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة
العربيــة :بهــدف إبــراز الخبــرات الوطنيــة واإلقليميــة فــي
إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي المنطقــة العربيــة.
(ب) الهشاشــة اإلجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة  -بنــاء القــدرة
علــى التكيــف والنهــوض بالحمايــة اإلجتماعيــة بهــدف إظهــار
أهميــة إســتيعاب مفهــوم الهشاشــة اإلجتماعيــة مــن خــال
مجموعــة مــن األبعــاد القطاعيــة ،فضــاً عــن المنظــور
اإلقليمــي والوطنــي ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى
التحديــات الراهنــة فــي التقييــم العملــي للهشاشــة اإلجتماعيــة
 .كمــا تمــت مناقشــة الدوافــع والمؤشــرات الرئيســية واآلليــات
المتاحــة وإتجاهــات السياســات الالزمــة لتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة.

 . 3المؤتمــر الدولــي للبحــث والتطويــر التكنولوجــي مــن أجــل
اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة ()REDWARM
قــام المجلــس بتنظيــم جلســة خاصــة حــول «تكنولوجيــا الميــاه
مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة» وذلــك علــى
هامــش المؤتمــر الدولــي للبحــث والتطويــر التكنولوجــي مــن
أجــل اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة التابــع للمركــز القومــي
لبحــوث الميــاه والــذي عقــد فــي القاهــرة خــال الفتــرة مــن  4إلــى
 16ديســمبر .2016
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إصدارات المجلس العربى للمياه
بهــدف تبــادل المعــارف ونشــر المعلومــات بيــن األطــراف المعنيــة ،يقــوم المجلــس العربــى للميــاه بإعــداد وإصــدار عــدد من المنشــورات
والتقاريــر الفنيــة والنشــرات اإلخباريــة .ومــن أمثلــة اإلصــدارات لعامــى  2017/2016مــا يلــي:
المجلة العلمية للمجلس العربى للمياه «الماء»
مجلة علمية نصف سنوية محكمة باللغتين اإلنجليزية والعربية
صدر منها فى ( )2017-2016ثالثة أعداد( :المجلد  7العدد ( )2 ،1المجلد  8العدد )1
(ويمكــن تحميــل الفهــرس مــن موقــع المجلــس العربــى للميــاه  -والنســخ الكاملــة مــن المجلــة المطبوعــة متاحــة
لألعضــاء فــي مقــر المجلــس العربــى للميــاه)
وجديــر بالذكــر أنــه بمناســبة معــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب يــوم  2017/1/31قــد تــم توقيــع بروتكــول تعــاون بيــن المجلــس
العربــى للميــاه والناشــر العالمــى  EBSCOلتوســيع قاعــدة النشــر لمجلــة المجلــس علــى المســتوى الدولــى بمــا يعظــم االســتفادة بالنظــم
المعلوماتيــة والمعــارف والبحــوث فــى المنطقــة العربيــة.
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التقارير الدورية واإلنجازات
تقريــر عــن إنجــازات المجلــس العربــى للميــاه لعامــى -2016
.2017
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تقارير المشروعات
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مبــادرة الشــراكة بيــن الصيــن والبنــك
الدولــى :تقريــر عــن بعثــة إطــاق
المشــروع فــى مرحلتــه الثانيــة بعنــوان
«Regional Coordination on
Improved Agriculture Water
Management by Applying ET
Monitoring and Management
»System
(المجلس العربى للمياه ومجموعة البنك الدولى)2017 ،

MENA Aquifer Storage
and Recovery Project

Kick-off Meeting

FINAL REPORT

Movenpick Hotel, Dead Sea, Jordon
March 1-2, 2016

۲۰۱٥

STRENGTHINING THE UNDERSTANDING OF
SOCIAL VULNERABILITY
IN THE ARAB REGION
EXECUTIVE SUMMARY

التقريــر النهائــي عــن ورشــة العمــل التمهيدية
حــول« :اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتخزيــن
وإعــادة شــحن الخــزان الجوفــى فــى منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ».البحــر
الميــت ،األردن (هيئــة المســح الجيولوجــى
بالواليــات المتحــدة.)2017 ،

مقتــرح عــن مبــادرة الترابــط بيــن التغيــرات
المناخيــة والتنميــة المســتدامة ،فــي إطــار
مبــادرة جامعــة الــدول العربيــة CRN
( /LASالمجلــس العربــى للميــاه  /برنامــج
األمــم المتحــدة للتنميــة  /برنامــج الغــذاء
العالمــى).

التقارير الفنية

تقريــر عــن «خريطــة الطريــق نحــو تحقيــق
التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة»
(المجلــس العربــى للميــاه  /برنامــج الغــذاء
العالمــى).

دراســة إقليميــة عــن «توضيــح مفهــوم
الهشاشــة االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة»
(المجلــس العربــى للميــاه  /وبرنامــج الغــذاء
العالمــى).

نبــذة عــن «مبــادرة الترابــط بيــن المخاطــر
المناخيــة وعالقتهــا باألمــن الغذائــي ونــدرة
الميــاه والضعــف االجتماعــي لبنــاء القــدرة
علــى الصمــود فــي المنطقــة العربيــة»
( LAS/CRNالمجلــس العربــى للميــاه /
جامعــة الــدول العربيــة).

التقريــر الختامــي المرحلي لمشــروع التنســيق
اإلقليمــي لتحســين إدارة المــوارد المائيــة
وبنــاء القــدرات (البنــك الدولــي.)2016 ،

عــدد ( )6أوراق سياســات حــول
موضــوع «اســتخدام المــوارد
المائيــة غيــر التقليديــة علــى
المســتوى العربــي».

دليــل تدريبــي حــول إدراج آثــار التغيــرات
المناخيــة فــى االســتراتيجيات الوطنيــة
وخطــط العمــل فــى قطــاع الميــاه (المجلــس
العربــى للميــاه  /اليونســكو  /الوكالــة األلمانيــة
للتعــاون).

النشرات اإلخبارية للمجلس العربى للمياه
النشرات اإلخبارية اإللكترونية (ربع سنوية) ()2017-2016
ويمكــن تحميلهــا مــن الموقــع اإللكترونــى للمجلــس
()www.arabwatercouncil.org
المكتبة الفنية
 -تحديث دورى لفهرس المكتبة الفنية للمجلس العربى للمياه
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التطوير المؤسسى
 -1األكاديمية العربية للمياه

 -2تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات

فــي ضــوء توصيــات اللجنــة التنفيذيــة
للمجلــس العربــي للميــاه ومجلــس
المحافظيــن بالموافقــة علــى العــرض
المقــدم مــن جامعــة ســيناء فــي
جمهوريــة مصــر العربيــة إلســتضافة
مقــر أكاديميــة الميــاه العربيــة ،تــم القيــام بمــا يلــي:

فــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه برنامــج عمــل المجلــس أكثــر تنظيما ً
تدريجيــا ً علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ،ومــع تحديــد

•تــم التوقيــع علــى مذكــرة تعــاون مشــترك بيــن المجلــس
العربــي للميــاه وجامعــة ســيناء فــي أوائــل عــام .2017
ويتضمــن اإلقتــراح إلتــزام جامعــة ســيناء بتقديــم كل الدعــم
اللوجســتي واإلداري والفنــي والمالــي الــازم إلســتضافة
وتشــغيل األكاديميــة ،مــع اإللتــزام بجميــع اإلختصاصــات
المتعلقــة بالمهــام واألهــداف واألطــر ونظــام التشــغيل
وبرامــج التدريــب وفقـا ً للترتيبــات التــي وافــق عليهــا مجلــس
محافظــي المجلــس العربــي للميــاه.
•تشــكيل لجــان تابعــة لألكاديميــة متضمنــة اللجنــة التنفيذيــة
واللجنــة العلميــة وغيرهمــا
•البدء في إجراءات تأسيس مقر األكاديمية.
•قيــام اللجنــة اإلستشــارية العلميــة التابعــة لألكاديميــة بتقديــم
مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة متضمنــة الــدورات
التدريبيــة المختلفــة وورش العمــل والنــدوات العلميــة
والدراســات والزيــارات الميدانيــة .ومــن المقــرر أن تبــدأ
أولــى الــدورات التدريبيــة أوائــل عــام ( .2018برامــج
التدريــب المقترحــة خــال الســنوات الثــاث القادمــة ،أنظــر
الملحــق رقــم )1
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األولويــات ،زادت الخبــرة والكفــاءة المهنيــة للعامليــن بالمجلــس.
وقــد انضــم ثالثــة عامليــن جــدد إلــى المجلــس لتعزيــز قدرتــه
الفنيــة .وفــي ذات الســياق ،يركــز المجلــس علــى تدريــب وبنــاء
قــدرات العامليــن بــه علــى التعامــل مــع أنشــطة المشــروعات
اآلخــذة فــي االتســاع والبرامــج الجاريــة اإلســتجابة لهــا.
وشملت برامج تدريب العاملين اآلتي:
التدريب الفني وبناء القدرات لألمانة الفنية للمجلس
 .1التدريــب علــى تغيــر المنــاخ والطاقــة المتجــددة للفنييــن
مــن العامليــن باألمانــة العامــة للمجلــس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .وشــملت المواضيــع الرئيســية :نظــرة عامــة علــى
سياســات تغيــر المنــاخ فــي الواليــات المتحــدة :مبــادرات
سياســات تغيــر المنــاخ ،بحــوث الطاقــة ،اإلبتــكارات فــي مصــادر
الطاقــة المتجــددة ،فــرص التكيــف وتقييــم آثــار األضــرار البيئيــة
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ و إستكشــاف ســبل الحــد منهــا.
 .2دورة تدريبيــة علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة واإلستشــعار
عــن بُعــد  Arc GISوقــد صممــت الــدورة خصيصــا ً لتزويــد
العامليــن بمقدمــة عــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة بشــكل عــام،
ومبــادئ اإلستشــعار عــن بُعــد ،وتحليــل صــور األقمــار الصناعية
فض ـاً عــن كيفيــة تطويــر مهــارات البرمجيــات األساســية مــن
خــال العمــل مــع أدوات  Arc GIS Desktopلتصــور
البيانــات الجغرافيــة ،وإعــداد الخرائــط ،وتحليــل البيانــات .كمــا
تطــرق التدريــب لتنــاول إدارة البيانــات الجغرافيــة التــي ســتدعم
دور المجلــس فــي تنظيــم ونشــر المعلومــات المكانيــة للمنطقــة
العربيــة.

 -3عضوية المجلس

 -4الشبكات المتخصصة

تلقــت األمانــة العامــة للمجلــس خــال عامــي ()2017-2016
عــدد مــن طلبــات العضويــة للمجلــس ليصبــح العــدد الكلــى
للســادة أعضــاء المجلــس العربــي فــي حــدود  800عضــوا ً
بزيــاده تبلــغ  .%9والزالــت العضويــة بحاجــة إلــي مزيــد مــن
التنشــيط خاصــة فــي الــدول العربيــة خــارج مصــر نظــرا ً لمــا
يمثلــه تنشــيط العضويــة مــن أهميــة لتفعيــل دور المجلــس العربي.
والجديــر بالذكــر أن األمانــه العامــة للمجلــس كانــت قــد قامــت
بمجهــودات كبيــرة خــال الفتــرة الســابقة لتوســيع نطــاق العضوية
وضــم أعضــاء جــدد وخاصــة مــن شــباب الجامعــات والشــباب
المهتميــن بقضايــا الميــاه والتنميــة المســتدامة.

أ) تفعيل شبكة الشباب بالمجلس العربي للمياه
تماشــيا ً مــع أهــداف المجلــس الرئيســية لزيــادة الوعــي بالميــاه
والبيئــة وبنــاء القــدرات وتعزيــز المشــاركة فــي األنشــطة
المتصلــة بالميــاه ،قامــت شــبكة شــباب المجلــس العربــي
للميــاه المنشــأة حديثــا ً بالفعاليــات واألنشــطة التاليــة خــال
عامــى :2017/2016

 .1عقــد إجتمــاع إطــاق شــبكة الشــباب لمناقشــة رؤيــة الشــبكة
وأنشــطتها واإلتفــاق علــى خارطــة الطريــق .
 .2تنظيم ورشــة عمل الشــباب األولى (المياه :معرفة وممارســة)
التــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي حــول قضايــا الميــاه الرئيســية
وإشــراك مجتمعــات الشــباب فــي األنشــطة المتعلقــة بالميــاه.
 .3المشــاركة فــي المنتــدى العالمــي لصندوق العلــوم والتكنولوجيا
المشــترك بيــن الواليــات المتحــدة ومصــر الــذي نظمته الســفارة
األمريكيــة وكان محــوره الرئيســي هــو بنــاء مختبــر فعــال
لتســويق التدخــات مــن أجــل المنافســة العالميــة.
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 .4عقــد ورشــة عمــل تفاعليــة للتوعيــة الطالبيــة (ينايــر 2017
فــي مقــر المجلــس العربــي للميــاه ) بهــدف رفــع وعــي الشــباب
بالميــاه ،حيــث اســتضافت شــبكة شــباب المجلــس العربــي

للميــاه مجموعــة مــن طــاب المرحلــة الثانويــة لمــدارس
روتــس ( )ROOTSالدوليــة لشــرح ومناقشــة أهــداف التنميــة
المســتدامة وتحديــات الميــاه الرئيســية التــي تواجــه المنطقــة
العربيــة ومــن منظــور وطنــي عــن الوضــع المائــي فــي مصــر.
 .5المشــاركة فــي نــدوة القيــادة التــي تنظمهــا المنظمــة العربيــة
للتنميــة اإلداريــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة والتــي ركــزت
علــى القيــادة وســبل النجــاح وتبــادل الــرؤى حــول كيفيــة النجاح
فــي مجــال العمــل والتغلــب علــى العقبــات المهنيــة.
 .6دعــوة الشــباب المتخصصيــن للمشــاركة وحضــور فعاليــات
النــدوات والمؤتمــرات التــى ينظمهــا المجلــس العربــي للميــاه.

 -5المقر الجديد للمجلس العربي للمياه
1 .1تــم تنفيــذ األعمــال المدنيــة ( الهيــكل الخرســانى واألســقف)
بنســبه %95
2 .2تقــدم المجلــس بطلــب زيــادة االرتفــاع دوريــن أو ثالثــة إلــى
الجهــات المعنيــة ووزارة االســكان والمرافــق والمجتمعــات
العمرانيــة  ،حيــث تمــت الموافقــة المبدئيــة وجــارى حاليــا ً
تقديــر قيمــة الرســوم المســتحقة لذلــك بموافقــة الجهــات
المعنيــة بالــوزارة .

ب) تفعيل شبكة الموارد المائية غير التقليدية
إدراكا ً ألهميــة إســتخدام المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة لتأميــن
الميــاه فــي المنطقــة العربيــة ،فقــد عمــل المجلــس العربــي للمياه
جاهداًعلــى إنشــاء شــبكة المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة التــي
تضــم خمســة مكونــات للبحــث العلمــي  :الميــاه الجوفيــة شــبه
المالحــة ،ميــاه الصــرف الزراعــي ،ميــاه الصــرف الصحــي
المعالجــة ،الميــاه المحــاة ،وحصــاد ميــاه األمطــار .وتهــدف
هــذه الشــبكة إلــى تطويــــر وتعزيــز التكنولوجيــا التــي تتماشــى
مــع الظــروف اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والبيئيــة المحليــة فــي
المنطقــة العربيــة.
وخــال الفتــرة  ،2017-2016شــرعت شــبكة المــوارد المائيــة
غيــر التقليديــة فــي تنفيــذ األنشــطة التاليــة:
•وضــع إطــار لتجميــع البيانــات عــن الخبــراء والمنشــورات
والمؤسســات والمشــروعات فــي مجــال الميــاه.
•بــدء العمــل مــع مكــون إعــادة إســتخدام الميــاه العادمــة
المعالجــة ،حيــث تــم تجميــع البيانــات المرجعيــة للمنشــورات
بمــا فــي ذلــك الكتــب واألطروحــات والتقاريــر واألوراق
الفنيــة منــذ عــام  1980حتــى اآلن.
•كمــا تــم وضــع قائمــة بالخبــراء والمنظمــات المائيــة المتاحــة
بشــكل أولــي.

 -6الموقع االكتروني
فــي محاولــة تطويــر شــبكته
الداخليــة والخارجيــة ،أطلــق
المجلــس العربــي للميــاه
موقعــه الــذي تــم تجديــده
حديثــاً .وقــد تــم تعديــل
الواجهــة والهيــكل والتصميــم
لجعلــه أكثــر ســهولة فــي
اإلســتخدام ،وإلعطــاء صورة
أوضــح ألنشــطة المجلــس
وإبــراز التحديــات الحاليــة
والمســتقبلية المتصلــة بالميــاه
علــى الصعيــد اإلقليمــي.
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مالمح خطة عمل 2018
1 .1اإلعــداد لعقــد الجمعيــة العموميــة الخامســة للمجلــس العربــي
للميــاه.
2 .2متابعة تنفيذ المشروعات اإلقليمية:
•مشــروع مرفــق البيئــة العالمــي :التنســيق اإلقليمــي بشــأن
تحســين إدارة الميــاه فــى قطــاع الزراعــة مــن خــال تطبيــق
نظــام الرصــد واإلدارة وتكنولوجيــا اإلستشــعار عــن بُعــد.
•المشــروع اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا حــول «إســتخدام التقنيــة الحديثــة لتخزيــن وإعــادة
شــحن الخزانــات الجوفيــة بغــرض حمايــة الميــاه الجوفيــة
مــن اإلســتنزاف».

3 .3إصــدار التقريــر الثالــث عــن الوضــع المائــى فــى البلــدان
العربيــة بالتعــاون مــع منظمــة ســيدارى
4 .4إصــدار المجلــة العلميــة للمجلــس (المــاء) وهــى مجلــة نصف
ســموية محكمــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة ومتاحــة

علــى قواعــد البيانــات للناشــر العالمــى EBSCO
5 .5متابعــة تطــور أنشــطة مركــز الملــك محمــد الســادس الدولــي
للدراســات والبحــوث المائيــة فــي المنطقــة العربيــة.
6 .6التعــاون مــع األكاديميــة العربيــة للميــاه وتنفيــذ برامــج
الــدورات التدريبيــة.
7 .7إستكمال تفعيل الشبكات المتخصصة.
8 .8متابعــة إســتكمال اإلجــراءات القانونيــة واللوجســتية وتنفيــذ
برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات
9 .9متابعــة اإلنتهــاء مــن األعمــال اإلعتياديــة والتشــطيبات بمقــر
المجلــس العربــى للميــاه.
وســوف يواصــل المجلــس العمــل مــن أجــل إعتبــار الميــاه فــي
جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،ونحــو تنفيــذ ملمــوس لكافــة
تلــك األهــداف المتصلــة بالميــاه علــى مــدار الســنوات المقبلــة.
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الدورات التدريبية لألكاديمة العربية للمياه خالل الثالث سنوات القادمة

مرفق ()2
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مرفق ()1
الدورات التدريبية لألكاديمة العربية للمياه خالل الثالث سنوات القادمة
فــى إطــار توصيــات الســادة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ومجلــس
محافظــي المجلــس العربــى للميــاه فــى فبرايــر  2016بالموافقــة
علــى العــرض الــذى تقدمــت بــه جامعــة ســيناء بجمهوريــة
مصــر العربيــة إلســتضافة مقــر األكاديميــة العربيــة للميــاه تــم
توقيــع مذكــرة للتعــاون المتبــادل بيــن المجلــس العربــى للميــاه
وجامعــة ســيناء فــى أوائــل عــام  ،2017والتــى تنــص علــى
قيــام جامعــة ســيناء بتوفيــر كافــة اإلمكانــات اللوجســتية واإلداريــة
والدعــم الفنــى والمالــى الــازم إلســتضافة األكاديميــة وتشــغيلها،
مــع اإللتــزام بــكل األســس المرجعيــة مــن مهــام وأهــداف
وأطــر عمــل ونظــام تشــغيل وبرامــج تدريــب وفقــا ً للترتيبــات
التــى يقرهــا مجلــس محافظــى المجلــس العربــى للميــاه.
وقــد تقدمــت األكاديميــة بمقتــرح يتضمــن بعــض الــدورات
التدريبيــة وورش العمــل والنــدوات العلميــة وأيضــا ً الحــاالت
الدراســية والزيــارات الحقليــة كالتالــى:
المحاور الرئيسية للبرامج التدريبية

•اإلداره الحديثــة وزيــاده االنتاجيــة علــى المســتوى
الحقلــى ،مــع إدراج البرامــج الذكيــة مثــل
Artificial Intelligence (AI) and Decision)Support Systems (DSS
•المؤشــرات المائيــة لمتابعــة قطــاع الميــاه وإعــداد تقاريــر
الوضــع المائــى.
•نظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بُعــد (GIS
 )& RSفــى إدارة المــوارد المائيــة.
•إدارة الموارد البشرية كمنظومة إدارية متكاملة.
•الترابط بين الطاقه والمياه والغذاء والبيئة.
•إدراج تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى المــوارد المائيــة
ضمــن السياســات الوطنيــة.
•دور القطاع الخاص فى اإلداره المتكاملة للمياه الحضرية.
•الــدورات التثقيفيــة للبرلمانييــن واإلعالمييــن والمجتمــع
المدنــى حــول التشــريعات المائيــة وقضايــا الميــاه.

•الميــاه المشــتركة وحمايــة الحقــوق المائيــة العربيــة فــى
الميــاه المشــتركة
•تعزيز مفاهيم تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
•تعزيز القدرات وبناء المرونة لمواجهة التغيرات المائية
•توفيــر التمويــل والتقييــم االقتصــادى واالجتماعــى والبيئــى
للميــاه
•اســتخدام العلــوم والتكنولوجيــا الحديثــة فــى إدارة المــوارد
المائيــة
•تعزيز مفهوم التنمية المستدامة ( )SDGsوآليات تحقيقها
•رفــع الوعــى ومشــاركة المجتمــع المدنــى فــى قضايــا الميــاه
والبيئــة
•تعزيــز التواصــل وتبــادل الــرأى لمواجهــة قضايــا الميــاه فــى
المنطفــة العربيــة
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•التقييم اإلقتصادى واإلجتماعى والبيئى كمنظومة متكاملة.

مرفق ()2
المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التى شارك فيها المجلس خالل فترة التقرير

عام 2016
2

1

3

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺝ.ﻡ.ﻉ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ:
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ
)"ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ" ﻧﺤﻮ ﻣﻴﺎﻩ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ :ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ"( ،ﺷﺮﻡ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ ،ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ،
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

4

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺇﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ )ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻟﻠﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ( ،ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ
)ﺟﻠﺴﺔﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻋﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ( ﺃﺳﻮﺍﻥ،
ﺝ.ﻡ.ﻉ  -ﻣﺎﻳﻮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ Water Sum
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ،
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
)(COP22
ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ  /ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻪ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ,ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺣﻮﻝ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
)ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

1

ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻣﺎﺭﺱ

2

ﺃﺑﺮﻳﻞ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ

3

ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
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4

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  -ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

عام 2017
1

2

3

ﺣﻀــﻮﺭ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ

ﺣﻀــﻮﺭ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺪﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ
ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺝ.ﻡ.ﻉ ،ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﺣﻀــﻮﺭ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺟﻠﺴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ :ﻧﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻛﺨﻴﺎﺭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻩ،
ﺝ.ﻡ.ﻉ ،ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﺳﻴﺪﺍ  /ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺇﻃﻼﻕ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻡ 0302
ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ،
ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
COP22
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ )ﻛﻠﻤﺔ
ﺇﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ( ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺝ.ﻡ.ﻉ ،ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﻓﻰ،
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻣﺎﺭﺱ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
– ﺟﻠﺴﺘﺎﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻩ – ﺝ.ﻡ.ﻉ
ﻣﺎﻳﻮ

1

ﻳﻨﺎﻳﺮ -ﻣﺎﺭﺱ

2

ﻋﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﻀﻴﺮﻱ
ﻷﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ
ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ/ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
)(CWFP
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﻩ  -ﺝ.ﻡ.ﻉ

ﺃﺑﺮﻳﻞ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ

3

4

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ) ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﻦ
"ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ:
ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ
ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ.ﻡ.ﻉ،
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
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