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  ESCWAاإلسكوا/

 
At UN Economic Commission in Beirut OIOS Belated Probes Politics of Jobs, 
Mercedes and Elevators Like Guterres (Innercity/ Matthew Russell Lee) 
 
October 15, 2018 
 
UNITED NATIONS GATE, October 15 – How politicized are the UN's regional 
economic commissions and how much do they come to mirror the man at the top, 
Antonio Guterres? Inner City Press on May 22 exclusively reported about the one 
in Beirut, ESCWA. A month after that, Inner City Press was physically ousted 
from the UN and remains now on Guterres UNdisclosed banned list including 
political activists. 
 
   As reported Guterres' practices in New York are being replicated, by an official 
whose performance as Iraq's Ambassador to the UN Inner City Press has positively 
reviewed, Mohamed Ali Alhakim. Guterres flies around on the public dime, back 
to his home in Lisbon. The same by Erik Solheim as UNEP led to an investigation 
by the Office of Internal Oversight Services, about which Guterres' spokesman 
have refused to answer Inner City Press' questions, even about the status of OIOS 
chief Mendoza. In New York, Guterres drives an armored black Mercedes; it 
seems a request for one worth $160,000 has been made for ESCWA, as well as a 
dedicated elevator just like Guterres has. [This last is blamed on the previous 
Executive Secretary, on which we still hope to have more.] There's a request for 
$35,000 worth of Iranian carpets, including for the "VIP room." This one, Inner 
City Press has been told, was questioned by an official performing the procurement 
function - who was then disciplined up and out, from Beirut to Rome, P4 to P5 
despite muffled talk of being a low performer. This is how the UN works. 
 
 There's an attempt to “freeze” a post for the niece of a Lebanese politician. A fish 
rots from the head and it all starts on the UN's 38th floor. 
 
Now in mid October 2018, already banned from the UN for more than 100 days 
and counting by Guterres without hearing or appeal, Inner City Press is informed 
that these ESCWA allegations are now the subject of an OIOS investigation. We'll 
have more on this, even as Guterres' spokespeople refuse to answer Inner City 
Press' other questions on OIOS despite the purported commitment of Guterres' 
Global Communicator Alison Smale, including "September 20-2: What is the 
status of Heidi Mendoza at OIOS - is she still on leave? - and what is the SG's 
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comment and action on her recent public statements on politics in The Philippines, 
including describing an agency there as “we” and how this comports, or doesn't, 
with her duty as an international civil servant?.. October 1-4: Regarding Heidi 
Mendoza, USG of OIOS, and her recent public comments on politics in the 
Philippines: a) what is Ms Mendoza's current status with the UN? b) if she is on 
medical leave, is it paid leave? c) do the UN's rules about international public 
servants not getting involved in their countries' politics apply to those on such 
leave, or whatever type of leave Ms Mendoza is on? d) can the SG waive such 
rules? When and in what circumtances? Has he waived rules here? e) is there an 
Officer in Charge at OIOS? Who is it? f) does Ms Mendoza has any involvement 
in OIOS decisions while on leave?... On UN travel costs, please state when and if 
the UNEP audit by OIOS will be public... October 10-2: Regarding DPA and Inner 
City Press' reporting and complaint to OIOS about the website role(s) of the spouse 
of the chief of staff of DPA, please confirm or deny that Kyoko Shiotani is on 
leave, state how long it is to last, if she is under investigation by OIOS and why no 
(other) actions have been taken. The questions about the leave, and actions during 
leave, of OIOS' Mendoza remain UNanswered." And still, 104 days into this 
censorship ban.  
 
Back in May we were told of  Guterres' then new Under Secretary General for 
Political Affairs Rosemary DiCarlo blocking off two full hours for her predecessor 
Jeffrey Feltman, who Inner City Press has now reported, including based on 
Libya's former Permanent Representative to the UN, that Feltman is in the mix to 
be an adviser to Lebanon's Ghassam Salame as Guterres envoy to or at least on 
Libya.  
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  )اليوم السابع(أسبوع القاهرة للمياه يعلن عن تأسيس منتدى الشباب األفريقى 
  

  2018أكتوبر  16الثالثاء، 
  
  

، تحت اشراف الهيئة أعلن اليوم فى أسبوع القاهرة اليوم عن تأسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب األفريقى
الدولية للرى والصرف ككيان يعمل على دعم بناء وتنمية القدرات للشباب األفريقى فى مجاالت الرى 

  . والصرف واإلدارة المائية والمجاالت ذات العالقة
   

 وعقد المنتدي فعاليته على هامش اسيوع القاهرة للمياه بحضور سكرتير الهيئة الدولية للرى والصرف واثنين
من نواب الهيئة الدولية ورئيس الشعبة المصرية للرى والصرف ورئيس مجموعه العمل االقليمية االفريقية 

  .وبعض الجهات الداعمة لمنتدى الشباب حيث تم استعراض مهام منتدى الشباب االفريقى
   

شعبة المصرية للرى وأكد الدكتور محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجموعة العمل االقليمية االفريقية ورئيس ال
دولة افريقية،وأنه تم اختيار فريق العمل المنسق لمنتدى  12شاب من  24والصرف، أن المنتدى شارك فيه 

  .2020-2018الشباب 
   
يشار الي انه تم تنظيم العديد من الفعاليات اليوم وفي مقدمتها فعاليات منتدى الشباب االفريقي الذي يستمر  

حيث شهد المنتدى الكثير من األنشطة والتي بدأت بجلسة ألقى خاللها الدكتور طارق  لليوم الثالث واالخير ،
لجنة األمم المتحدة  -مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ ، شعبة سياسات التنمية المستدامة  -صادق 

المناخ على الموارد االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) كلمة أكد فيها على نتائج تقييم آثار تغير 
المائية واالثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المنطقة العربية حتى نهاية القرن والسيناريوهات المختلفة 

الرتفاع درجات الحرارة و التغير فى كميات االمطار واثارها االجتماعية واالقتصادية على الزراعة 
  .ار الجانبيةوالصحة والسكان وكيفية التكيف وتقليل اآلث

   
كما تم انعقاد ورشة العمل التدريبية بعنوان نمذجة المحاكاة فى الرى والصرف والتي أكدت على أهمية 

  . اإلستفادة من التقنيات الحديثة واالبحاث فى مجال الموارد المائية والرى والصرف
   

مركز  –ة الموارد المائية وأكد العالم المصري بالمملكة المتحدة الدكتور رجب رجب، المتخصص في إدار
البيئة والهيدرولوجيا، على أنه نظرا لتعقد النظام الطبيعي والوقت الكبير المطلوب لتنفيذ التجارب الحقلية 

والتكلفة الكبيرة فان نماذج المحاكاة تعمل على توفير وسيلة يمكن أن تقلل إلى حد كبير الوقت المطلوب 
نظم إدارة المياه، الفتاً الي أنه قد تم تطوير نماذج محاكاة يمكن  والتكلفة ويمكن أن تستخدم لوصف أداء

  .استخدامها كأداة مساعدة لصانعي القرار للتخطيط على المدى الطويل لنظم إدارة المياه واألراضى
   

يحتاجها النموذج  كما تناولت ورشة العمل إجراء عرض حي لبعض التطبيقات والبيانات المختلفة التى
والمتعلقة بالتربة ونظم الرى والصرف والمحاصيل والمناخ ، وهذا النموذج يتيح للمشاركين مهارات النمذجة 
وعمل سيناريوهات مختلفة لإلدارة المائية باستخدام البيانات من التجارب الميدانية والنموذج يقدم هذا التوجه 

  كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه واألمن الغذائي.نهجاً فريداً لإلدارة المتكاملة لتحسين 
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 انتهاء فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة للمياه بجلسة عن التغيرات المناخية وختام أنشطة "الشباب اإلفريقي"
  )بوابة األهرام(
  

17-10-2018  
  
عاليات اليوم بجلسة ألقى خاللها الدكتور طارق صادق، مسئول الموارد المائية وتغير المناخ، شعبة وبدأت الف 

سياسات التنمية المستدامة بلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، كلمة، عرض 
ار االجتماعية واالقتصادية والبيئية في من خاللها نتائج تقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية، واآلث

المنطقة العربية، حتى نهاية القرن، والسيناريوهات المختلفة الرتفاع درجات الحرارة والتغير في كميات 
األمطار وآثارها االجتماعية واالقتصادية على الزراعة والصحة والسكان، وكيفية التكيف وتقليل اآلثار 

  .الجانبية
  

دريبية، بعنوان "نمذجة المحاكاة في الري والصرف"، أكدت أهمية االستفادة من وعقدت ورشة عمل ت
  .التقنيات الحديثة واألبحاث في مجال الموارد المائية والري والصرف

  
ومن جانبه، أوضح العالم المصري بالمملكة المتحدة، الدكتور رجب رجب، المتخصص في إدارة الموارد 

والهيدرولوجيا، أنه نظرا لتعقد النظام الطبيعي، والوقت الكبير المطلوب لتنفيذ التجارب المائية بمركز البيئة 
الحقلية والتكلفة الكبيرة، فإن نماذج المحاكاة تعمل على توفير وسيلة يمكن أن تقلل إلى حد كبير الوقت 

قد تم تطوير نماذج محاكاة المطلوب والتكلفة، ويمكن أن تستخدم لوصف أداء نظم إدارة المياه، الفتا إلى أنه 
  .يمكن استخدامها كأداة مساعدة لصانعي القرار للتخطيط على المدى الطويل لنظم إدارة المياه واألراضي

  
كما تناولت ورشة العمل إجراء عرض حي لبعض التطبيقات والبيانات المختلفة التى يحتاجها النموذج، 

والمناخ، حيث يتيح النموذج للمشاركين مهارات النمذجة  والمتعلقة بالتربة ونظم الرى والصرف والمحاصيل
  .وعمل سيناريوهات مختلفة لإلدارة المائية باستخدام البيانات من التجارب الميدانية والنموذج

  
  .ويقدم هذا التوجه نهجا فريدا لإلدارة المتكاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه واألمن الغذائي

  
ة فعاليات اليوم الثالث، تم عقد الجلسة الختامية لمنتدى الشباب اإلفريقي، حيث حضر الجلسة وفي نهاي

الختامية كل من، سكرتير الهيئة الدولية للري والصرف، واثنين من نواب الهيئة الدولية، ورئيس الشعبة 
داعمة لمنتدى المصرية للري والصرف، ورئيس مجموعة العمل اإلقليمية اإلفريقية، وبعض الجهات ال

  .الشباب
  

وتم خالل الجلسة الختامية للمنتدى، استعراض مهام منتدى الشباب اإلفريقي، ثم تم اختيار فريق العمل 
  .2020-2018المنسق لمنتدى الشباب 

  
، كما شملت الجلسة الختامية كلمة للدكتور محمد عبدالمنعم شحاتة، رئيس مجموعة العمل اإلقليمية اإلقريقية
ورئيس الشعبة المصرية للري والصرف، والذي أعرب عن شكره ومقدما التهنئة لوزارة الموارد المائية 

والري، وللدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللجنة المنظمة ألسبوع القاهرة للمياه، 
  .ر لهذا المنتدىوالهيئة الدولية للري والصرف وجميع الجهات الداعمة على الدعم الكبي
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دولة إفريقية، وقبل نهاية الجلسة  12شابا من  24يذكر أن منتدى الشباب اإلفريقي األول، شارك فيه 
الختامية، تم اإلعالن عن تأسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب اإلفريقي تحت إشراف الهيئة الدولية للري 

اإلفريقي، في مجاالت الري والصرف واإلدارة  والصرف ككيان يعمل على دعم بناء وتنمية القدرات للشباب
 .المائية والمجاالت ذات العالقة، وتسليم الشهادات للمشاركين في المنتدى
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التمويل «المنتدى العربى للبيئة يبحث دعم  نوفمبر فى بيروت.. 7منظمة دولية وإقليمية  50بمشاركة 
  )األهرام( »األخضر

  
» أفد«تشهد العاصمة اللبنانية بيروت فاعليات المؤتمر السنوى الحادى عشر للمنتدى العربى للبيئة والتنمية 

منظمة  50نوفمبر المقبل، بحضور عشرات الوزراء والخبراء العالميين والعرب وأكثر من  8و  7يومى 
دولية وإقليمية، ويشهد المؤتمر إطالق تقريره السنوى الذى يتبنى هذا العام تحديد االحتياجات التمويلية 

(التمويل األخضر) ومصادر التمويل المتاحة ودور كل منها فى المساعدة على تنفيذ أهداف التنمية المستديمة 
  .2030كما حددتها األمم المتحدة فى سياق خطة 

  
  
  

خبير  200، أكد الدكتور نجيب صعب األمين العام للمؤتمر مشاركة »البيئة«يح خاص لصفحة وفى تصر
» اإلسكوا«وباحث فى أعداد التقرير بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة من بينها البنك الدولى و

تعمير والتنمية والبنك وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية والبنك األوروبى لل
االسالمى للتنمية وصندوق األوبك للتنمية الدولية والصندوق الكويتى للتنمية، ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر 

المقبل ما تم فى المؤتمر السابق التى غطت أبرز التحديات التى تواجه البيئة العربية، مثل تغيير المناخ والمياه 
لبصمة البيئية واالستهالك المستديم واألمن الغذائي. وعن مفهوم التمويل والطاقة واالقتصاد األخضر وا

أن القطاع المصرفى يغطى جزءاً من تمويل مشاريع التنمية، ولكن نسبة » أفد«األخضر، أوضح أمين عام
، ويرى االتحاد المصرفى األوروبى أن عدم الوضوح »تمويل أخضر«صغيرة جداً يمكن تصنيفها على أنها 

، يشكل عائقاً أمام »األصول الخضراء»و» القروض الخضراء«مثل » التمويل األخضر«يد عناصر فى تحد
تصنيف هذه العناصر، وبالتالى يجب تطوير فرص إضافية للتمويل األخضر، على أن تكون محصورة فى 

المالية للمشاريع المشاريع الصديقة للبيئة، ويتطلب اإلفصاح عن مكّونات التمويل األخضر، بما يوفِّر الموارد 
  .الخضراء، مع تحليل أوضاع السوق والمخاطر

  
وأشاد بخطوات معظم القطاع المالى العربى فى جمع البيئة والتنمية المستديمة والمسئولية االجتماعية فى 

إدارة واحدة مع التسويق، مثل أحد المصارف العربية الكبرى الذى اعتمد فى فروعه على الطاقة الشمسية 
انتقد غياب » أفد«ة الموفرة للمياه قام بحملة دعائية لتأكيد التزامه بالمعايير البيئية. غير أن أمين عامواألجهز

برامج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والقروض الميسَّرة للسيارات الكهربائية أو 
  .تقدمها بعض البنوك القليلة االنبعاثات حيث تكاد تغيب عن المنتجات المالية التى

 
، فما تخسره الدول »أهمية مكافحة الفساد فى عمليات تمويل التنمية« وقال صعب: إن أبرز ما يتناوله المؤتمر

ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية  العربية جّراء الفساد وسوء اإلدارة يبلغ ضعفى
المستديمة ، كما ستناقش باستفاضة المخاطر والفرص، وبحث اإلجراءات الفعالة لتخفيض انبعاثات ثانى 

أوكسيد الكربون المسببة لالحتباس الحرارى ضرورية، لتخصيص آثارها على االقتصاد، يذكر أن التحّول 
اقة غير الوقود األحفورى فى المستقبل سيشكل نهاية لبعض أنواع االستثمارات ويؤثر نحو مصادر بديلة للط

على تقييم العديد من األصول. كما تعتمد قطاعات اقتصادية ضخمة على الوقود األحفورى فى ظل 
ية. المضاعفات الكبيرة خصوصاً على االقتصادات التى تعتمد على تصدير هذا الوقود كالدول العربية البترول

ل إلى أنواع بديلة من الطاقة خطراً على االستقرار المالي، فأخطار االمتناع عن التحّول  فى حين يشكل التحوُّ
االقتصادى لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر كثيراً. وقال صعب: من البوادر اإليجابية أن برامج طموحة لتنويع 

اكبها استثمارات كبيرة فى الطاقة المتجددة وكفاءة االقتصاد بدأت فى الدول العربية المصدّرة للبترول، تو
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الطاقة، كما يحصل فى السعودية واإلمارات. وقد وقّعت السعودية أخيراً مذكرة تفاهم مع صندوق استثمارى 
  مليار دوالر. 200عالمى خاص لبناء محطات إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة 
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  )الدستور( ساواة بين الجنسين باإلسكندريةانطالق ورشة عمل إقليمية حول الم
  

انطلقت ورشة العمل اإلقليمية حول المساواة بين الجنسين، التي تنظمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
مرأة وجامعة الدول العربية، اليوم آسيا (اإلسكوا) وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين ال

  .بالمعهد السويدي باإلسكندرية
  

وأوضح بيان صادر عن المعهد السويدي، أن الورشة التي تستمر يومين تهدف إلى دعم الجهود الوطنية 
  .2030إلعداد التقارير حول أجندة التنمية المستدامة 

  
لدور القيادي الذي تلعبه اآلليات الوطنية وأضاف: أن أهمية هذا النوع من ورش العمل تكمن في دعم ا

للنهوض بالمرأة بالتعاون مع المكاتب الوطنية لإلحصاء في عمليات رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، وإعداد التقارير المرحلية وتحديد الحلول والممارسات الجيدة وعقد 

  .المجتمع المدني والمنظمات النسائيةمشاورات مع منظمات 
  

وأشار البيان إلى أن هذه الورشة تأتي استكماًال لنتائج أعمال الورشة األولى التي ُعقدت في أبريل الماضي 
  عن الخبرات الوطنية في لبنان، وتهدف إلى عرض الدليل اإلرشادي في هذا الصدد.
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  )البوابة نيوز( سين باإلسكندريةانطالق ورشة عمل إقليمية حول المساواة بين الجن
  

  2018أكتوبر//16الثالثاء 
  

انطلقت ورشة العمل اإلقليمية حول المساواة بين الجنسين، التي تنظمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية، اليوم آسيا (اإلسكوا) وهيئة األمم المتحدة للمساواة 

  ."الثالثاء" بالمعهد السويدي باإلسكندرية
وأوضح بيان صادر عن المعهد السويدي أن الورشة، التي تستمر يومين، تهدف إلى دعم الجهود الوطنية 

  .2030إلعداد التقارير حول أجندة التنمية المستدامة 
نوع من ورش العمل تكمن في دعم الدور القيادي الذي تلعبه اآلليات الوطنية وأضاف أن أهمية هذا ال

للنهوض بالمرأة بالتعاون مع المكاتب الوطنية لإلحصاء في عمليات رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الجيدة وعقد فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، وإعداد التقارير المرحلية وتحديد الحلول والممارسات 

  .مشاورات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية
وأشار البيان إلى أن هذه الورشة تأتي استكماًال لنتائج أعمال الورشة األولى التي ُعقدت في أبريل الماضي 

  عن الخبرات الوطنية في لبنان، وتهدف إلى عرض الدليل اإلرشادي في هذا الصدد.
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 )MENAFNاألفريقي (مياه يعلن عن تأسيس منتدى الشباب أسبوع القاهرة لل
 

10/16/2018 
 

أعلن اليوم فى أسبوع القاهرة اليوم عن تأسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب األفريقى تحت اشراف الهيئة 
ية القدرات للشباب األفريقى فى مجاالت الرى الدولية للرى والصرف ككيان يعمل على دعم بناء وتنم

  . والصرف واإلدارة المائية والمجاالت ذات العالقة
وعقد المنتدي فعاليته على هامش اسيوع القاهرة للمياه بحضور سكرتير الهيئة الدولية للرى والصرف واثنين 

والصرف ورئيس مجموعه العمل االقليمية االفريقية  من نواب الهيئة الدولية ورئيس الشعبة المصرية للرى
  .وبعض الجهات الداعمة لمنتدى الشباب حيث تم استعراض مهام منتدى الشباب االفريقى

وأكد الدكتور محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجموعة العمل االقليمية االفريقية ورئيس الشعبة المصرية للرى 
دولة افريقية،وأنه تم اختيار فريق العمل المنسق لمنتدى  12من  شاب 24والصرف أن المنتدي شارك فيه 

  .2020-2018الشباب 
يشار الي انه تم تنظيم العديد من الفعاليات اليوم وفي مقدمتها فعاليات منتدى الشباب االفريقي الذي يستمر 

ى خاللها الدكتور طارق لليوم الثالث واالخير ، حيث شهد المنتدى الكثير من األنشطة والتي بدأت بجلسة ألق
لجنة األمم المتحدة  -مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ ، شعبة سياسات التنمية المستدامة  -صادق 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) كلمة أكد فيها على نتائج تقييم آثار تغير المناخ على الموارد 
ية والبيئية في المنطقة العربية حتى نهاية القرن والسيناريوهات المختلفة المائية واالثار االجتماعية واالقتصاد

الرتفاع درجات الحرارة و التغير فى كميات االمطار واثارها االجتماعية واالقتصادية على الزراعة 
  والصحة والسكان وكيفية التكيف وتقليل االثار الجانبية

مذجة المحاكاة في الري والصرف والتي أكدت على أهمية كما تم انعقاد ورشة العمل التدريبية بعنوان ن
  . اإلستفادة من التقنيات الحديثة واالبحاث فى مجال الموارد المائية والرى والصرف

و أكد العالم المصري بالمملكة المتحدة الدكتور رجب رجب المتخصص في إدارة الموارد المائية مركز البيئة 
عقد النظام الطبيعي والوقت الكبير المطلوب لتنفيذ التجارب الحقلية والتكلفة والهيدرولوجيا، على انه نظرا لت

الكبيرة فان نماذج المحاكاة تعمل على توفير وسيلة يمكن أن تقلل إلى حد كبير الوقت المطلوب والتكلفة 
ن استخدامها ويمكن أن تستخدم لوصف أداء نظم إدارة المياه، الفتاً الي أنه قد تم تطوير نماذج محاكاة يمك

  .كأداة مساعدة لصانعي القرار للتخطيط على المدى الطويل لنظم إدارة المياه واألراضى
كما تناولت ورشة العمل إجراء عرض حي لبعض التطبيقات والبيانات المختلفة التى يحتاجها النموذج 

لمشاركين مهارات النمذجة والمتعلقة بالتربة ونظم الرى والصرف والمحاصيل والمناخ ، وهذا النموذج يتيح ل
وعمل سيناريوهات مختلفة لإلدارة المائية باستخدام البيانات من التجارب الميدانية والنموذج يقدم هذا التوجه 

 نهجاً فريداً لإلدارة المتكاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه واألمن الغذائي.
  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   12 | ص    ا
 

 )الجمهورية أونالين( أسيس منتدى الشباب االفريقىفى ثالث ايام اسبوع القاهرة للمياه..ت
 

 2018أكتوبر  16الثالثاء، 
 

دمتها فعاليات منتدى شهد اليوم الثالث لفعاليات أسبوع القاهرة األول للمياه تنظيم العديد من الفعاليات وفي مق
الشباب االفريقي الذي يستمر لليوم الثالث واالخير ، حيث شهد المنتدى الكثير من االنشطة المكثفة والتي 

بدأت بجلسة ألقى خاللها د. طارق صادق مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ ، شعبة سياسات التنمية 
جتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) كلمة أكد فيها على نتائج تقييم المستدامة  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واال

آثار تغير المناخ على الموارد المائية واالثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المنطقة العربية حتى نهاية 
اعية القرن والسيناريوهات المختلفة الرتفاع درجات الحرارة و التغير فى كميات االمطار واثارها االجتم

   واالقتصادية على الزراعة والصحة والسكان وكيفية التكيف وتقليل االثار الجانبية
  
  

كما تم انعقاد ورشة العمل التدريبية بعنوان نمذجة المحاكاة في الري والصرف والتي أكدت على أهمية 
  . اإلستفادة من التقنيات الحديثة واالبحاث فى مجال الموارد المائية والرى والصرف

  
  

وأكد العالم المصري بالمملكة المتحدة الدكتور رجب رجب المتخصص في إدارة الموارد المائية مركز البيئة 
والهيدرولوجيا.. على انه نظرا لتعقد النظام الطبيعي والوقت الكبير المطلوب لتنفيذ التجارب الحقلية والتكلفة 

ن تقلل إلى حد كبير الوقت المطلوب والتكلفة الكبيرة فان نماذج المحاكاة تعمل على توفير وسيلة يمكن أ
  . .ويمكن أن تستخدم لوصف أداء نظم إدارة المياه

  
  

الفتاً بأنه قد تم تطوير نماذج محاكاة يمكن استخدامها كأداة مساعدة لصانعي القرار للتخطيط على المدى 
ي لبعض التطبيقات والبيانات الطويل لنظم إدارة المياه واألراضي ..كما تناولت ورشة العمل إجراء عرض ح

المختلفة التى يحتاجها النموذج والمتعلقة بالتربة ونظم الرى والصرف والمحاصيل والمناخ ، وهذا النموذج 
يتيح للمشاركين مهارات النمذجة وعمل سيناريوهات مختلفة لإلدارة المائية باستخدام البيانات من التجارب 

جه نهجاً فريداً لإلدارة المتكاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه الميدانية والنموذج. يقدم هذا التو
  .واألمن الغذائي

وفى نهاية فعاليات اليوم الثالث تم عقد الجلسة الختامية لمنتدى الشباب االفريقي حيث حضر الجلسة الختامية 
ية ورئيس الشعبة المصرية للرى سكرتير الهيئة الدولية للرى والصرف واثنين من نواب الهيئة الدول

والصرف ورئيس مجموعه العمل االقليمية االفريقية وبعض الجهات الداعمة لمنتدى الشباب حيث تم 
  .2020-2018استعراض مهام منتدى الشباب االفريقى .. ثم تم اختيار فريق العمل المنسق لمنتدى الشباب 

  
  

و شملت الجلسة الختامية كلمة للدكتور محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجموعة العمل االقليمية االفريقية 
ورئيس الشعبة المصرية للرى والصرف حيث قدم  الشكر لوزارة الموارد المائية والرى و الدكتور محمد 

للمياه والهيئة الدولية للرى  عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللجنه المنظمة السبوع القاهرة
والصرف وجميع الجهات الداعمة على الدعم الكبير لهذا المنتدى وعلى نجاح منتدى الشباب االفريقى االول 

   دولة افريقية 12شاب من  24والذى شارك فيه 
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صرف وتم االعالن عن تاسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب االفريقى تحت اشراف الهيئة الدولية للرى وال
ككيان يعمل على دعم بناء وتنمية القدرات للشباب االفريقى فى مجاالت الرى والصرف واالدارة المائية 

 والمجاالت ذات العالقة وفى نهاية الجلسة الختامية تم تسليم الشهادات للمشاركين فى منتدى الشباب االفريقي.
 
 
 
  
 
 

 
  


