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املقدمة:
اقرارا بالدور الحاسم للمياه في التنمية البشرية واالجتماعية-االقتصادية الشاملة وبأن ندرة املياه
تشكل مصدر قلق بالغ في ثلث الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،أولت املنظمة أولوية عالية
لهذا القطاع .واعتمد املؤتمر اإلسالمي للوزراء املسؤولين عن املياه الرؤية املائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي في دورته الثانية التي عقدت في اسطنبول يومي  .2012 /3/ 6-5ووافقت الدورة الثالثة
للمؤتمر املذكور التي عقدت في اسطنبول في  2016/5/ 19-17على الشروط املرجعية ملجلس املياه
املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي.
تم تحديد أهداف مجلس املياه على النحو التالي:
تعزيز األنشطة املوص ي بها في رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه ،وبناء القدرات وتبادل الخبرات
من خالل التعاون بين أصحاب املصححة في منظمة التعاون اإلسالمي ،ووضع آلية مالية محتملة
وإظهار النجاح من أجل النظر في مزيد من التعاون في املستقبل بين الدول األعضاء في املنظمة.
سوف يعمل مجلس املياه تحت إشراف وتوجيه املؤتمر اإلسالمي للوزراء املسؤولين عن املياه
لتنفيذ رؤية املياه من أجل مستقبل آمن في قطاع املياه في الدول األعضاء في املنظمة ،كما هو
منصوص عليه أيضا في أهداف التنمية املستدامة؛
سوف يشجع مجلس املياه التعاون الفني بين الدول األعضاء واملؤسسات البحثية والتعليمية
والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب املصححة املحتملين لتنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي
بشأن املياه .ويجب التركيز بشكل خاص على:
ربط املؤسسات داخل منظمة التعاون اإلسالمي التي تعنى بعلوم املياه ،وإدارة السياسات
التقنية وتطوير التكنولوجيا لبناء القدرات ،وتبادل املعرفة وتعزيزها.
دعم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للتغلب على التحديات املتعلقة باملياه من
خالل زيادة الحوار وتبادل الخبرات وكذلك من خالل تعزيز اإلجراءات امللموسة.
تعزيز التدابير العلمية ملواجهة التحديات املتعلقة باملياه في البرامج الوطنية والدولية لقادة
منظمة التعاون اإلسالمي.
 .1انتخب املؤتمر املذكور أيضا أذربيجان ،وتونس ،وبنغالدش ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،ونيجيريا،
وغينيا ،واململكة العربية السعودية ،وتركيا ،وأوغندا ،لعضوية املجلس لواليتين .ويذكر أن األمانة
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العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات املنظمة ذات الصلة ومنظمات دولية أخرى شاركت
بصفة مراقب في مجلس املياه املنبثق عن املنظمة.
 .2يقدم هذا التقرير ملحة عامة عن األنشطة التي اضطلعت بها األمانة العامة ملنظمة التعاون
اإلسالمي وغيرها من مؤسسات املنظمة ذات الصلة منذ انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي
للوزراء املسؤولين عن املياه التي عقدت في إسطنبول.
االجتماع األول ملجلس املياه املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي
 .3وافق االجتماع األول ملجلس املياه املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في اسطنبول
يومي  15و 16نوفمبر  2017على خطة تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه التي تهدف إلى
مساعدة الدول األعضاء في التصدي للقضايا املتعلقة باملياه .وتشمل خطة التنفيذ األهداف
العامة التالية:
تقييم احتياجات الدول األعضاء وقدراتها
تحديد معاهد املياه الرئيسية في الدول األعضاء
األنشطة التعاونية الخاصة ببناء القدرات ،وأفكار االبتكار التكنولوجي وتطوير برامج التدريب في
معاهد البحث والتدريب في الدول األعضاء.
أنشطة بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على احتياجات أقل البلدان نموا في منظمة
التعاون اإلسالمي ملواجهة التحديات املتعلقة باملياه .
آليات حشد املوارد لتنفيذ مشاريع املياه ،خاصة في أقل البلدان نموا في منظمة التعاون
اإلسالمي.
 .4حددت خطة التنفيذ مهام معينة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وأصحاب املصححة اخآخرين.
واتخذت األمانة العامة للمنظمة واملؤسسات املعنية التابعة للمنظمة عددا من الخطوات
لالضطالع بأنشطة التنفيذ.
 .5تنسق األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي مع منظمات دولية ،منها اليونسكو ،لتعزيز التعاون
الدولي في املجاالت املتعلقة باملياه .وفيما يلي أمثلة لبعض مجاالت التعاون مع اليونسكو:
مكن أن يشكل تعزيز التعاون بين البوابة االلكترونية التي تعنى باملياه في مركز أنقرة ونظام
شبكة معلومات املياه ) (WINSالتابعة للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو ، (IHPخطوة
أولى .ولتحقيق هذه الغاية ،يستطيع مركز أنقرة مشاركة بياناته املجمعة في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي مع نظام شبكة معلومات املياه التابعة للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
لليونسكو بهدف استكمال الخرائط املوجودة ،وإتاحة الوصول إلى الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .ومن شأن ذلك أن يسمح لنا بالحصول على معلومات علمية دقيقة وموجزة
حول املنطقة وحول مجال املياه.
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قل معلومات شاملة وموجز للسياسات حول منطقة منظمة التعاون اإلسالمي و  /أو بلدان
محددة في املنظمة من أجل تطوير تقرير تنمية املياه في العالم ).(WWDR
توفير منصة على شكل مجموعة على اإلنترنت تعنى نظام شبكة معلومات املياه التابعة للبرنامج
الهيدرولوجي الدولي لليونسكو ملراكز اليونسكو من الفئة الثانية وبرنامج التآخي بين أساتذة
كراس ي الجامعات/اليونسكو الذين تستضيفهم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
والهدف من هذه املجموعة من املراكز ذات الصلة باملياه ،هو تعزيز نقل املعرفة ،وتبادل أفضل
املمارسات ،وموائمة االحتياجات من حيث التدريب والبحث ،وتبادل املعلومات والبيانات حول
قضايا محددة متعلقة باملياه داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .
تطوير وتعزيز التعاون في مجال التعليم وبناء القدرات في مجال املياه (بما في ذلك دبلوماسية
املياه) في الدول األعضاء في املنظمة.
 .6للمساعدة في إنشاء شبكة مراكز تميز في قطاع املياه في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والشروع
في إجراء بحوث تعاونية ،طلبت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي من الدول األعضاء
تفاصيل معاهد بحوث املياه في بلدانها .وحتى اخآن ،حددت  14دولة عضوا ما يقرب من  50معهدا.
ُ
وتشجع الدول األعضاء التي لم ترد بعد على األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي على أرسال
التفاصيل الالزمة.
 .7ملحة عامة عن األنشطة التي تضطلع بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك
كومستيك  ،مركز أنقرة  ،البنك اإلسالمي للتنمية واإليسيسكو في مجال املياه.
 .8نظمت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) األنشطة التالية:
املؤتمر الدولي الثاني حول "الفالحة واألمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية" في الخرطوم،
السودان ( 17إلى  18أكتوبر .)2016وقد حضر املؤتمر أكثر من  150عاملا وباحثا وتقنيا وأعضاء
هيئة تدريس من إيران والسنغال ومصر وباكستان وعمان والسودان ناقشوا التطورات األخيرة
في مجال الفالحة والتكنولوجيا الحيوية والتكييف في استخدام املياه في مجال البحث
البيولوجي.
عقدت اإليسيكو املنتدى الدولي الثاني حول تجميع املياه :اخآثار االجتماعية واالقتصادية
والبيئية ،في الخرطوم  ،السودان يومي  26و ، 2016 /9/27باالشتراك مع املركز اإلقليمي
لالستشعار عن بعد في بلدان شمال أفريقيا ) ، (CRTEANواتحاد مجالس البحث العلمية
وهيئة االستشعار عن بعد وأبحاث علوم الزالزل وقد حضر املنتدى خبراء من املغرب والجزائر
وتونس وليبيا ومصر والسودان واململكة املتحدة  ،حيث تبادلوا الخبرات حول مواضيع تتعلق
بجمع املياه وتطبيقاتها في الفالحة واألمن الغذائي واإلسهام في الحد من الصراعات وبعده
االجتماعي واإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
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اجتماع الخبراء حول التصدي للتصحر في منطقة شمال أفريقيا البحر املتوسط الذي نظمته
اإليسيسكو واملركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد في بلدان شمال أفريقيا ) (CRTEANفي جربة،
تونس ،يومي  2و 3أغسطس  .2016حيث بحث االجتماع الذي حضره  20خبيرا من املغرب
والجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان وفرنسا ،أثر تغير املناخ على احتياجات املياه
وصلته بالتصحر ووضع مؤشرات لتقييم تدهور األراض ي .كما ناقش الخبراء آليات التعاون
ومشاريع التمويل املتعلقة بموضوع مكافحة التصحر.
عقدت اإليسيسكو ،بالتعاون مع اليونسكو ،ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،والوزارة
املغربية املسؤولة عن املياه والغابات ،االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي اإلفريقي ملؤتمر
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ حول محميات املحيط الحيوي في سياق تغير
املناخ مع كون املياه نقطة مركزية ،في طنجة  ،اململكة املغربية في الفترة من  18إلى  20أكتوبر
 .2016وتضمن جدول األعمال ثالث حلقات نقاش حول املحيط الحيوي كمرصد لتغير املناخ
ومختبر للتنمية املستدامة وحوكمة املياه والتعبير عن خطة التنمية املستدامة لعام 2030
واتفاق باريس.
على هامش الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغير املناخ ،رتبت اإليسيسكو بالتعاون مع اليونسكو والوزارة املغربية املسؤولة عن املياه
والغابات بترتيب مرصد لتغير املناخ ،ومختبر للتنمية املستدامة في  9نوفمبر  .2016حيث ناقش
ممثلون عن الحجان الوطنية األعضاء في برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ومديري املحيط
الحيوي ونقاط االتصال الخاصة بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي ،توصيات االجتماع العربي
األفريقي املنعقد في طنجة ،في أكتوبر  ،2016بهدف بناء مبادرة اليونسكو  /اإليسيسكو حول
محميات املحيط الحيوي وتغير املناخ لتقديمها إلى األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية.
عقدت اإليسيسكو واليونسكو وجمعية مهندس ي املدرسة املحمدية ندوة حول " حلول إدارة
املخاطر في أفريقيا" في  9نوفمبر  2016على هامش الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف في
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية .حيث ناقش صناع السياسات واملديرون االقتصاديون وممثلو
وباحثو املجتمع املدني ،الهندسة املالية وإدارة املخاطر والوضع الحالي وتوقعات التصحر في
أفريقيا واإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية كوسيلة للتخفيف من تغير املناخ والتكيف معه.
نظمت ورشة العمل اإلقليمية حول "رسم الخرائط على شبكة اإلنترنت والبنية التحتية
للفضاء وتقاسم البيانات عن املوارد املائية والفالحة في أفريقيا" بالتعاون مع  CRAST-LFو
(CURATاملركز الجامعي للبحوث والتطبيق في االستشعار عن بعد) من  25إلى  27أكتوبر 2017
في أبيدجان -كوت ديفوار .حيث حضر 83مشاركا من  5بلدان مختلفة :بنينوكوت ديفوار
وغابون ونيجيريا وتشاد ،حلقة العمل لتعزيز تطبيقات رسم الخرائط على شبكة اإلنترنت
ورسم الخرائط التعاونية من أجل التنمية املستدامة ،ال سيما في مجال املياه والفالحة.
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وقعت اإليسيسكو مبادرة اليونسكو  /اإليسيسكو العربية األفريقية حول محميات املحيط
الحيوي كمرصد لتغير املناخ مع كون املياه نقطة مركزية ،في الرباط في  .2017 /5/ 25وقدمت
هذه الوثيقة في أكتوبر  2017في املؤتمر الدولي حول تعزيز تقوية الشبكات في مجال تغير املناخ
وأثره على إدارة املوارد الطبيعية " ،الذي عقد في أغادير باملغرب باالشتراك مع األلكسو،
ومؤسسة محمد السادس للبيئة ووزارات املياه والغابات املغربية.
عقد املؤتمر الدولي حول تعزيز تقوية الشبكات في مجال تغير املناخ وأثره على إدارة املوارد
الطبيعية" ،بما في ذلك نقاط االتصال الدولية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ) (IHPوبرنامج
اإلنسان واملحيط الحيوي لـ  ، MABفي  19-17أكتوبر  2017في أغادير ،املغرب باالشتراك مع
اليونسكو واأللكسو ومؤسسة املحمدية للبيئة ووزارة املياه والغابات املغربية .وحضر املؤتمر
 60مشاركا من حوالي  20دولة عربية وأفريقية حيث قدمت مبادرة اليونسكو/اإليسيسكو
العربية األفريقية حول محميات املحيط الحيوي كمرصد لتغير املناخ ( ،)AABRIالتي وقعتها
املنظمتان بشكل مشترك.
أطلقت مبادرة اليونسكو  /اإليسيسكو األفريقية العربية بشأن محميات املحيط الحيوي على
هامش مؤتمر األطراف الثالث والعشرين في نوفمبر  2017في بون -أملانيا ،مع شركاء
اخآسيسسكو.
نظمت ورشة تدريبية حول تقييم األثر البيئي ( )EIAمع التركيز على محطات معالجة املياه
وتأثيرالصرف الصحي على البيئة البحرية بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية لحماية البيئة في البحر
األحمر وخليج عدن ( .)PERSGAفي جدة في  .2018 /4/ 4-2حيث حضر ورشة العمل  20خبيرا
من مصر والصومال وجيبوتي والسودان واألردن واململكة العربية السعودية ،استعرضوا
تجارب بالدهم .كما عرض املتحدثون الرئيسيون الدوليون وحدات تدريبية ضرورية.
عقد مؤتمر إقليمي حول "تمويل مشاريع التكيف املتعلقة باملياه من أجل تنفيذ املساهمات
اإلنمائية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة :التحديات والفرص" -بالتعاون بين منظمة
اليونيسكو واليونيسف والبرنامج العالمي لححد من الفقر ،في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية،
في نواكشوط ،يومي  24و 25أبريل  .2018وكان الهدف العام من املؤتمر هو دعم تسريع تنفيذ
إجراءات التكيف املتعلقة باملياه لضمان األمن املائي وتحقيق أهداف التنمية املستدامة في
بلدان املنطقة .وشارك في هذا النشاط ممثلو  9بلدان من اتحاد املغرب العربي واملجموعة
الخماسية ( )G5Sمن الخبراء في مجال املياه :مالي والنيجر وتشاد واملغرب والجزائر وبوركينا
فاسو وموريتانيا وليبيا وتونس واملنظمات اإلقليمية (الجنة الدائمة املشتركة بين الدول
ملكافح ــة الجف ــاف في منطقـة الساحل و املركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد الجوية
الزراعية والهيدرولوجيا التشغيلية ،وما إلى ذلك) .كما حضر بنك التنمية األفريقي هذا
النشاط الهام.
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عقد االجتماع األول لحجنة التسيير ملبادرة اليونسكو العربية  /اإليسيسكو بشأن احتياطيات
املحيط الحيوي كمرصد لتغير املناخ مع كون املياه نقطة مركزية) في داكار ،السنغال ،يومي
 2018 /6/ 27-26باالشتراك مع وزارات املياه والغابات في املغرب والسنغال .وكان من بين من
حضر االجتماع نقاط االتصال التابعة للبرنامج الهيدرولوجي الدولي في أفريقيا واملنطقة
العربية.
 .9نظم مركز أنقرة ،بالتعاون مع الجامعة األردنية ،حلقة دراسية إقليمية حول "التقنيات املبتكرة في
قطاع املياه لتحقيق الهدف رقم  6من أهداف التنمية املستدامة" في  2018 /6/ 28-26في عمان،
األردن .وشارك في الحلقة  31باحثا وخبيرا من  15دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي؛ وهي:
تركيا وإيران ومصر وباكستان وإندونيسيا وكازاخستان ولبنان وماليزيا وتونس والسودان وفلسطين
وأوزبكستان واملغرب والعراق وعمان .وكانت األهداف الرئيسية لححلقة هي تعزيز تقنيات املياه
الحديثة والبحوث تمشيا مع تنفيذ الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة؛ وتبادل املعلومات
وتعزيز التبادالت والربط الشبكي بين الباحثين واملتخصصين في بلدان املنظمة ،وإتاحة الفرصة
لعرض ابتكاراتهم وابحاثهم.
 .10نفذ مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز
أنقرة) األنشطة وورش عمل بناء القدرات التالية؛
زيارة فنية لحخبراء من وزارات املياه والصرف الصحي من موريتانيا والسنغال وأوغندا في امدة
من  08إلى 19أغسطس  2016بالتعاون مع الهيئة الحكومية التركية للمياه ) )DSIوالبنك
اإلسالمي للتنمية .حيث زار الخبراء املدن التركية اسطنبول وأكاكوكا وكاستومونو وسامسون
وريزي وأرتفين وبيبورت وآماسيا وبولو لالستفادة من تجاربها في "إدارة موارد املياه".
ُ
ستعقد دورة تدريبية حول "إدارة مخاطر الفيضانات" في سورينام يومي  17و 18أكتوبر 2018
بالتنسيق مع وزارة الغابات وشؤون املياه بتركيا.
عقدت دورة تدريبية حول "إدارة مستجمعات املياه واألنهار" في غامبيا من  17إلى /7/ 18
.2018
قام مركز أنقرة بتصميم وتوزيع استبيان لجمع املعلومات حول الوضع الحالي للبنية التحتية
للمياه باإلضافة إلى متطلبات الدول األعضاء .وقام مركز أنقرة بجمع وتحليل الردود على
االستبيان .والنتائج معروضة على هذا املؤتمر.
ومركز أنقرة بصدد إنشاء شبكة إلكترونية ملراكز التميز في مجال املياه في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي .وستسهل الشبكة توثيق التعاون من أجل تبادل املعارف والخبرات
وإجراء البحوث املشتركة والتدريب وتنظيم املبادرات واملشاريع والبرامج املشتركة في مجال
املياه.
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 .11مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية:
اضطلع البنك اإلسالمي للتنمية بدور أساس ي في دعم الدول األعضاء لتلبية احتياجات إدارة املياه
واألمن املائي .ويتأهب البنك لتوجيه استثماراته للتنمية املستدامة ملوارد املياه للمساهمة في
تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،والتركيز على الهدف رقم  ،6ورؤية املياه ملنظمة التعاون
اإلسالمي التي تتصدى لندرة املياه ،وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب املأمونة ،وتحسين كفاءة
استخدام املياه وتبني تقنيات متطورة ومبتكرة في مجال املياه في الدول األعضاء.
منذ  ،2016/5أكمل البنك أكثر من  10مشاريع متعلقة باملياه ،في بلدان مختلفة ،مثل :ألبانيا،
بوركينا فاسو ،بنغالدش ،إيران ،مالي ،طاجيكستان ،أوزباكستان ،إلخ .كما وافق البنك على
تمويل بقيمة  1.1مليار دوالر أمريكي لـ  10مشاريع متعلقة باملياه بقيمة إجمالية تبلغ  1.7مليار
دوالر .باإلضافة إلى التمويل من البنك والحكومة ،تمكن البنك من حشد موارد إضافية للتمويل
املشترك من مؤسسات مالية دولية أخرى (البنك اإلفريقي للتنمية ،املصرف العربي للتنمية
االقتصادية في إفريقيا ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
البنك الدولي).
تتكون هذه املحفظة من تدخالت كبيرة وصغيرة الحجم في مجال إمدادات املياه والصرف الصحي
والري والصرف وتخزين املياه والحماية من الفيضانات ومبادرات مثل اإلدارة املتكاملة للموارد
املائية (.)IWRM
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جدول  1املشاريع التي وافق عليها البنك اإلسالمي للتنمية خالل الفترة من  2018/5إلى 2018/10
البلد

عنوان املشروع

No.

البنك
اإلسالمي

مشروع البنية التحتية للمياه
تشاد
الريفية في منطقتي إيندي شرق
1
ووادي فيرا
كوت ديفوار مشروع الصرف الصحي وتصريف
2
مياه األعاصير في أبيدجان
كوت ديفوار مشروع تحسين البيئة والتنمية
3
العمرانية في خليج كوكودي
مشروع إمدادات املياه واإلصحاح
غينيا
في املناطق الريفية في منطقة
4
نزيريكور
مشروع كوناكري للصرف الصحي
 5غينيا
قيرغيزستان مشروع تحسين إمدادات املياه
6
والصرف الصحي في الريف
مشروع سدود الحماية من
سلطنة
7
الفيضانات
عمان
مشروع تطوير البنية التحتية
سلطنة
للتوسع في منطقة الرسيل
 8عمان
الصناعية
بناء مشروع البنية التحتية لسعيدا
تونس
9
ولكالة كيبيرا ونقل املياه
تطوير نظم الري في مناطق يونياما
أوغندا
10
 ،نامالو وسيبي

املبلغ بماليين الدوالرات األمريكية
التمويل
اإلجمالي
الحكومة
املشترك

تاريخ
املوافقة

53.19

3.95

57.14

10-17

89.40

3.76

93.16

7-16

250.27

123.59

404.02

10-17

16.06

2.09

18.15

7-17

54.00

5.00

59.00

7-18

20.00

7.50

51.00

7-16

348.72

31.69

380.41

9-16

135.14

81.49

216.63

7-17

79.76

17.67

147.97

245.39

5-17

90.00

19.73

97.30

207.03

12-17

1,136.53

296.47

30.16

23.50

1,731.94 298.93

 .12دعمت الجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي مشروع البحث التالي؛
توصيف طبقات املياه الجوفية في الهضاب الواقعة في املناطق شبه القاحلة بهدف تحسين
إنتاجية اخآبار واخآبار خالل حمالت املياه في القرى (شمال كوت ديفوار) والغرض من هذه
الدراسة هو تحسين معرفة العملية الهيدروديناميكية (إعادة شحن وتدفق) في الخزانات
املتشققة في وسط الطابق السفلي والحصول على عناصر املعرفة املتعلقة بوسائل النقل في
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هذه الخزانات (الجودة والحماية) ملكافحة نقص املياه وتحسين إمدادات املياه للسكان
الضعفاء.
النمط السلوكي لتلوث املياه الجوفية بسبب نفايات الدواجن باستخدام نموذج محاكاة
.MODFLOW
استجابة نمو وإنتاجية أرز املرتفعات إلى مياه الصرف املعالجة ( )TWWاملعاد تدويرها من
محطة معالجة منخفضة التكلفة؛ والهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو تطوير محطة معالجة
مياه الصرف الصحي منخفضة التكلفة ملعالجة املياه العادمة ( )WWواستخدام املياه العادمة
املعالجة ( )TWWإلنتاج أرز املرتفعات في نيجيريا .حيث يتم تصريف أكثر من  ٪80من مياه
الصرف الناتجة في البيئة دون معالجة ،والتي إذا تمت معالجة نصفها وإعادة تدويره إلنتاج
الغذاء ،سوف تحد من ندرة الغذاء بنسبة  ٪25على األقل.
تقييم لألحداث القصوى في املستقبل في حوض شمال غرب نهر السند العلوي باكستان
باستخدام مجموعة البيانات اإلقليمية املنسقة لتخفيض النطاقات ( )CORDEXحسب
سيناريوهات تقرير التقييم الخامس. AR5
ّ
معالجة املياه املستعملة باستخدام مواد مركبة نانوية من أكسيد الجرافين وأكسيد الجرافين
املخفف.
هيدروديناميكية خليج قابس :التأثير املادي لححالة غير العادية للنظام اإليكولوجي للبحر
املتوسط تحت تأثير املد القوي .جافي ميد  .GaphyMedيتكون املشروع من اإلجراء  :1التقييم
(حالة الصفر) للمعرفة في منطقة البحر األبيض املتوسط واإلجراء  :2دراسة مجمع قابس
ّ
بوغرا (القياسات والنماذج والتحليل في املوقع).
 .13رتبت الكومستيك بالتنسيق مع شبكة العلوم والتكنولوجيا اإلسالمية حول علم املحيطات
( )INOCما يلي من ورش عمل للتدريب على بناء القدرات:
دورة تدريبية بشأن السنار البحري و أعمال املسح لرصد الزالزل في الدول األعضاء (24-15
 ، 2018 /3/أزمير  ،تركيا) ؛ وشملت أهداف هذه الدورة ؛  )1املساهمة في تطوير وتعزيز قدرات
املؤسسات األعضاء في الشبكة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في أعمال املسح السناري ورصد
الزالزل ؛  )2تحقيق فهم أفضل للتطورات التكنولوجية املتقدمة فيما يتعلق بأدوات القياس
بين الدول األعضاء في الشبكة ؛  )3تبادل األفكار حول آلية مراقبة تأثير النشاط بعد ذلك.
دورة تدريبية حول إنتاج وتطوير تكنولوجيا تربية األحياء املائية في الدول األعضاء في الشبكة
( ،2017/5/20-15تونس)؛ نظمت هذه الدورة التدريبية في موناستير بتونس في الفترة من 15
إلى  ،2017 /5/ 20شركة النفط الوطنية العراقية بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية وبالتعاون
الفني مع معهد العلوم والتكنولوجيا البحرية من تركيا ،INSTM ،واملعهد الوطني للعلوم
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البحرية والتكنولوجيا من تونس ،ومؤسسات أخرى .وحضر االجتماع مشاركون من الجزائر
ومصر وإيران والعراق ولبنان واملغرب والسنغال واململكة العربية السعودية وتونس وتركيا.
عرضت الدورة التدريبية أحدث التطورات التكنولوجية تربية األحياء املائية البحري والقارية
من أجل تحسين الظروف اإليكولوجية واملحافظة على تربية األحياء املائية ذات التنوع
البيولوجي وضمان مراقبة أفضل لصناعة تربية األحياء املائية.
 .14بدأت الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة املوارد املائية ( )INWRDAMالتي تتخذ من األردن مقرا لها
منذ عام  ،2013برنامجا بحثيا وتطبيقيا للتطبيق ملعالجة مياه الصرف الصحي الطرق الرطبة
الصناعية .وفيما يلي ع ـ ـرض للنتائج العلمية والتكنولوجية له ـ ـذا املوضوع البحثي خالل السنة
حتى اخآن:
تم تعديل املعادالت القياسية لتصميم الكتب الدراسية لتقدير التحميل الهيدروليكي لحجم
خزان الصرف الصحي والتحقق من صحته من خالل مرحلة تجريبية مؤلفة من ثالث وحدات،
مما أدى إلى تقدير أوقات بقاء أطول ومعامالت درجة حرارة أعلى.
تمت دراسة أنظمة بارامترات تصميم التحميل الهيدروليكي والبيولوجي للتدفق األفقي والرأس ي
والتدفق السفلي في أربع محطات معالجة شاملة للمياه العادمة في األردن.
تم نشر عدد من املقاالت ضمن مداوالت علمية خاضعة ملراجعة األقران في مؤتمر دولي أظهرت
دقة أساليب تقدير الرواسب املتراكمة في خزان الصرف الصحي للفرد لكل مستخدم ومعامل
معدل درجة الحرارة املعدل لالضمحالل البيولوجي وعادلة تصميم األحواض الجيولوجية
األخرى.
----
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