
 
 
 
 
 

 
 

 
 اخلامس عشر املؤمتر البيئي الشبابي العربي

 ، مجهورية مصر العربية، شرم الشيخ2016إبريل  4-8

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

خالد  /املهندسمعاىل طلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أ

فعاليات املؤمتر البيئي  وزير الشباب والرياضة  عبد العزيز

 بعنوان:الشبابي العربي اخلامس عشر 

 "حتديات وفرص...شباب يف تنمية الصحاري العربية حتت شعار الصحاري دور ال"
اإلسالمية نمةة املووزارة البيئة وووزارة الشباب والرياضة املصرية بالتعاون مع االحتاد العربي للشباب والبيئة 

دينة شرم مبابريل  8-4 لدول العربية، خالل الفرتة من( حتت رعاية جامعة ا كوساإليسيللرتبية والعلوم والثقافة )

كل من ابريل مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حبضور  4ية يوم الفتتاحاجللسة افعاليات بدأت   .الشيخ

 /الدكتورمعاىل مني عام جامعة الدول العربية، وأنبيل العربي  /عن الدكتورثال مجال جاب اهلل مم /الدكتور

لحي رئيس مركز حبوث الصحراء، ينعيم مص/والدكتور  اجمللس العربي للةياه، أمني عامحسني العطفي 

صالح الدين اجلعفراوي ممثل منمةة /جمدي عالم رئيس االحتاد العربي للشباب والبيئة، والدكتور /والدكتور 

ومعاىل الدكتور /خالد فهةى وزير البيئة.  ثم إنتقلت فعاليات املؤمتر إىل مدينة شرم الشيخ حيث  كوساإليسي

لسات ومت مناقشة أربعة حماور أساسية  وهى: الصحاري والتنةية املستدامة، التحديات والفرص، استكةلت اجل

التجارب العربية فى تنةية الصحاري فى إطار التنةية املستدامة وجتربة املليون ونصف فدان مبصر كنةوذج، 

 مبادرات الشباب فى تنةية الصحارى.

هم الفرص والتحديات يف أيعية للصحاري العربية واستعراض التعرف على المروف الطبو ساهم املؤمتر فى 

  .تنةية الصحاري العربية وتبادل اخلربات والتجارب العربية يف تنةية الصحاري

املغرب، اجلزائر، تونس، ليبيا، فلسطني،  دولة عربية منها 20( شاب وفتاة من 200) حواىلاملؤمتر  وقد شارك فى

باإلضافة  مجهورية مصر العربية و  لسعودية، الكويت، لبنان، اإلمارات، والبحريناليةن، األردن، سلطنة عةان، ا

 إىل مشاركة اجلامعات املصرية وعدد من اخلرباء واإلعالميني.
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تدريبية حول "التغريات املناخية وأثرها علي تدهور األراضي  ورشة عمل
 والتصحر يف أفريقيا"

 ، القاهرة2016إبريل  5-7

بيئة والتنةية لإلقليم العربى وأوروبا )سيدارى(، بالتعاون مع وحدة دعم مؤمتر وزراء البيئة األفارقة مركز ال قام

AMCEN) ِبوزارة البيئة بتنميم ورشة عةل تدريبية حول "التغريات املناخية وأثرها علي تدهور األراضي )

أبريل  7 – 5القاهرة، فى الفرتة من عقد فى فندق انرتكونتيننتال سيتى ستارز بوالذى والتصحر يف أفريقيا" 

. يأتى تنميم هذه الورشة يف إطار تنفيذ املشروع املةول من قبل صندوق تغري املناخ للشراكة اجلديدة 2016

(، والذى يهدف إىل دعم قدرات املعنيني باملوضوعات ذات الصلة داخل NEPADللتنةية يف أفريقيا )

 إستجابة هذه اجلهات إىل أولويات الدول األفريقية واحتياجاتها. اجلهات املصرية املختلفة، مبا يعزز من
وقد شارك معاىل الدكتور/ حمةود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للةياه فى فعاليات هذا اللقاء بتقديم حماضرة 

وى عن التغريات املناخية و أثرها على إدارة املوارد املائية والتى تناولت التحديات املناخية على املست

العاملى وأيضا املستوى العربى كةا تناول سيادته فرص التأقلم مع هذه التحديات للنهوض بالبيئة من أجل 

 التنةية ورفاهية اإلنسان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

  (NWRC)  ورشة عمل إدارة املوارد املائية واحملافظة عليها
  ، القاهرة2016أبريل  10

ب رئديس املركدز   حمةدد عبدد املطلد   /الددكتور  افتتح معاىل 

ووزير املوارد املائية والدرى السداب    القومى لبحوث املياه 

ورشددة العةددل اإلقليةيددة التددى نمةهددا املركددز بالتعدداون مددع     

املبادرة املصرية للتنةية بدول حوض النيل، حتت عنوان 

وذلك يوم األحد  ""إدارة املوارد املائية واحملافمة عليها

. حضدر الورشدة   ا بالددقي أبريدل بفنددق برياميدز    10املواف  

عدد من سفراء دول حوض النيل وممثلدى وزارة اخلارجيدة، ورئديس مركدز البحدوث الزراعيدة، ورئديس أكاد يدة         

لدس  جمالبحث العلةى، وكذلك ممثلى اجلهات املاحنة، وممثلى بنك التنةية األفريقدى بأفريقيدا، وممدثلني عدن     

ري دددددددددددد الدكتور / حمةد عبد العاطى  وزير املوارد املائية والوقد شارك باحلضور معالي األستاذ  وزراء املياه. 

حمةددود ابددو زيددد رئدديس اجمللددس العربددى للةيدداه و معدداىل األسددتاذ الدددكتور/ حسددني  و معدداىل األسددتاذ الدددكتور/

العطفى أمني عام اجمللس العربى للةيداه  والسدادة ممثلدي وزارة اخلارجيدة وكدذلك سدفراء دول حدوض النيدل         

 ضافة اىل السادة املشاركني من دول حوض النيل.باإل

تبادل اآلراء واألفكار حول االحتياجات التدريبية والفنية لرفع وبناء القددرات  من أهم أهداف الورشة  وقد كان 

البشدرية للتعامدل مدع التحدديات املائيدة التدى تواجدده دول القدارة، وعلدى رأسدها اآلثدار السدلبية لمداهرة الددتغريات             

ة على معدالت سقوط األمطار مبنطقة احلوض، ومستقبل تنةية موارد نهر النيدل لصداا الشدعوب، وذلدك     املناخي

عبدد  معاىل الدكتور/ حمةدد  فى إطار خطة احلكومة لدعم كل أشكال التعاون بني مصر ودول احلوض. وأضاف 

لدددول حددوض النيددل، املطلددب أندده مددن املقددرر أن يددتم احلددوار بددني متخددذى القددرار علددى املسددتويني اإلقليةددى  

والدددوىل علددى مسددتوى القددارة، لتبددادل اآلراء واخلددربات حددول املشدداكل والتحددديات التددى تواجدده سددبل تنةيددة  

املوارد املائية وحسن إدارتهدا وتوزيعهدا لوضدع اآلليدات املناسدبة لتحقيد  أقصدى اسدتفادة منهدا لصداا الشدعوب            

لالزمدة لرفدع وبنداء القددرات البشدرية مدن أبنداء القدارة         من خالل وضع برامج ومناهج التدريب اوذلك األفريقية، 

 والتى تتواف  مع أولويات كل دولة مشاركة فى الورشة.

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 (+MDG) اإلمنائية لأللفيةهداف األاخلرباء حول  إجتماع

 ، لبنان، بريوت2016ابريل  12-13

فدى االجتةداع الدذى    اجمللدس   ممثال فى معاىل الدكتور/حسني العطفى أمني عامشارك اجمللس العربى للةياه 

مشددروع التقريددر الثدداني ملبددادرة   ملناقشددة  فريدد  اخلددرباء ب واخلدداص 2016أبريددل  13-12فددى  بددريوتعقددد فددى  

.  تددوىل تنمدديم االجتةدداع  وحدددة املددوارد املائيددة مبنمةددة اإلسددكوا       ) (+MDG األهددداف اإلئائيددة لةلفيددة  

(ESCWA)     ةعيدة العربيدة ملرافد  امليداه     بالتعاون مدع جامعدة الددول العربيدة واجل(ACWUA)   تبدادل  حيدث  مت

وخلص االجتةاع   .املتعلقة باملياه (SDGs)مرحلة أهداف التنةية املستدامة  النتقال إىلااألفكار حول كيفية 

 اإلقليةدي  للتعداون  ناجحدا   ئوذجدا   يقدم إئا تشاركية صيغة على املبين +MDG  مبادرة طارإ تنفيذ ناىل أ

 اإلطدار  مدن  االسدتفادة  العربيدة  للددول   كدن  بالتدالي ، العربيدة  الددول  بدني  املتعلقدة بامليداه   ئلاملسدا  حدول 

 أهدداف  ومتابعدة  اإلقليةيدة  واإلبدال   الرصدد  أطدر  لتطدوير  +MDG مبدادرة   خدالل  من أنشئ الذي ياملؤسس

بعددة توصديات    وقدد خدرج االجتةداع     اإلقليةدي.  املسدتوى  علدى  بامليداه  املتعلقدة   (SDG) املسدتدامة  التنةية

خاصددة مبؤشددرات التنةيددة وكيفيددة الرصددد واملتابعددة وأيضددا  توصدديات خاصددة بددالنواحى املؤسسددية.  وشددارك فددى      

فضدال    االجتةاع العديد من املنمةات واهليئات الدولية واإلقليةية منها على سبيل املثال ال احلصدر أكدوا ورائدد   

 عن اجمللس العربى للةياه وإسكوا وغريها.

لس العربى للةياه بالتعاون مع منمةة إسكوا و أكوا  وباقي الشركاء باللجنة التوجيهية ملشروع ويشارك اجمل

( MDGئائية لةلفية املتعلقة باملياه والصرف الصحي يف املنطقة العربية )+إلتطوير آلية رصد تنفيذ األهداف ا

وإعداد تقارير تقدم  باملشروع،ملشاركة بهدف متابعة التقدم احملرز لعةلية جتةيع البيانات الوطنية للدول ا

  .(SDGإلي حتقي  أهداف )+( MDG)+ احملرز يف التحول من حتقي  أهداف الدالعةل 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 ندرة املياه يف مصرلجتماعي إلاوقتصادي إلحول األثر ااإلجتماع الفىن األول 
(AWC/IFPRI) 

 القاهرة، مجهورية مصر العربية 2016إبريل  18

 

جتةاع إلابتنميم   (IFPRI)لبحوث سياسات الغذاء لعربي للةياه بالتعاون مع املعهد الدولي اجمللس اقام 

وذلك بفندق إنرتكونتننتال سيتى ستارز  يف مصر ندرة املياهلجتةاعي إلا و القتصادياالفين األول حول األثر 

 . 2016ابريل  18بالقاهرة فى 

 املياه ةئذجمن خرباء ربات الدولية والوطنية هو مجع اخلهذا اإلجتةاع  مناهلدف الرئيسي كان 

شارك فى هذا اإلجتةاع و ئاذج خاصة حول هذا املوضوع. لعرضاالقتصاد  ةاءعلاملهندسني الزراعيني وو

بعض ممثلى جامعة الدول العربية ووزارة املوارد املائية والرى وهيئة اإلستشعار عن ُبعد واجمللس العربى 

 نية.عز البحوث واجلامعات املللةياه وبعض ممثلى مراك

على ، حيث تناول تغري املناخ وتأثري ندرة املياه على االقتصاد املصري حولجتةاع الفين إلهذا اوقد تركز 

. االجتةاعية والنةاذج االقتصادية وواملةارسات  املياه والزراعة وئذجة احملاصيلموضوعات وجه التحديد 

النةاذج املختارة والنتائج  فىمع الرتكيز على نقاط القوة والضعف  ةمستخدسلط الضوء على النةاذج املكةا 

 خاصة يف إطار النةذجة  هاستخدامإلحتديد تواف  اآلراء و ،واملخرجات فى كل من هذه النةاذجاحملتةلة 

 .ستخدامها يف مصروغريها لبحث إمكانية إقتصادية إلجتةاعية واإلنةاذج اال،وفى جمال املياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 املؤمتر الدوىل التسعني لتكنولوجيا املياه
 ، شرم الشيخ ، القاهرة2016ابريل  21-22

قام اجمللس العربى للةياه باإلشرتاك فى املؤمتر الدوىل التسعني لتكنولوجيا املياه الذى 

بشرم الشيخ ، حيث قام معاىل الدكتور /  2016ابريل  22-21نمةته جامعة املنصورة فى 

 مني عام اجمللس العربى للةياه بإلقاء عرض تقد ى بعنوان:حسني العطفى أ

 

“Towards a Secure Arab Water Future: 
  Challenges and Opportunities” 

 وقد تناول العرض عدة نقاط هامة منها:

 التحديات املائية العاملية و الفرص املتاحة للتغلب على هذه التحديات. -

مة و دور اجمللس العربى للةياه حنو حتقي  أهداف املياه كأساس للتنةية املستدا -

 التنةية املستدامة .

 منمومة الرتابط بني املياه والغذاء والطاقة -

 املبادرات اإلقليةية فى جمال املياه. -

 يدية فى الدول العربيةلبعض قصص النجاح فى إستخدامات املياه غري التق -

 التعاون الدوىل واإلقليةى والطري  حنو مستقبل مائى مستدام. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  (ARCID) فريق  الرابع للري والصرفألؤمتر اإلقليم  اامل
 أسوان،  مجهورية مصر العربية 2016أبريل  26-28

وزير حمةد عبد العاطى  /الدكتورمعاىل األستاذ ترأس 

ريقى الرابع إلفا ؤمتر اإلقليةى"امل املوارد املائية والري

ه اللجنة املصرية للرى تالذي نمة  (ARCID)للري والصرف"

بالتعاون مع اللجنة الدولية للري والصرف (ENCID) والصرف 

 (ICID)  أبريل مبدينة أسوان 28-26الفرتة من  ىف ، 

 عنوان حتت  ، مجهورية مصر العربية 

  املناخ " غريت ظروف تحت ستدامةإلألراضي الزراعية وإدارة املياه من أجل ا"ا

“Agricultural Land & Water Management for Sustainability under Climate Variability" 

البحدوث  ،  واألمدن الغدذائي   ، سدتخدام امليداه  إإدارة  :رئيسدية وهدي   حيث نداق  هدذا املوضدوع  ثدالث حمداور      

 .وخدمات اإلرشاد وتنةية القدرات

نمةهدا  ستخدام املياه غري التقليدية يف اإلنتاج الزراعي" جلسة فنية خاصة بعنوان "إ واجلدير بالذكر إنه مت عقد

أبريدل   27يدوم   (FAO)بالتعاون مع  منمةدة األمدم املتحددة لةغذيدة والزراعدة        (AWC)اجمللس العربى للةياه

اىل الددكتور/  وذلك ضةن برنامج  املؤمتر، شدارك فيهدا معداىل الددكتور/ حمةدود أبدو زيدد رئديس اجمللدس و معد          

حسني العطفى أمني عام اجمللس والدكتور/ رجب رجب اخلبري الددوىل للةيداه واألراضدى باملةلكدة املتحددة      

  والدكتور/ فوزى كاراجى اخلبري مبنمةة الفاو. 

قامددت األسددتاذة الدددكتورة/ سددامية اجلندددى املستشددار بددالوزارة بعددرض شرجددات الدددليل اإلرشددادى الددذى مت    

مات املياه املاحلة فى اإلنتاج الزراعدى ومناقشدة كيفيدة تعمديم اإلسدتفادة منده. وقدد مت اعتةداد         إعداده إلستخدا

الدليل من ممثلى الدول العربية واخلرباء الدوليني واإلقليةيني ممن حضروا اجللسة. وحسب توصيات جلسدات  

 مبسدط  إرشدادي  اد دليدل إعدد  خالهلدا  يدتم  املشروع من ثانية مرحلة تنفيذ دراسة من املقرتح أن يتم العةل

املوضدوع وأيضدا  يعدد مقدرتح مشدروع إقليةدى        نفدس  حدول  للةدزارعني و يوجده ألخصدائي اإلرشداد    باللغة العربيدة 

حضدر   لتطبي  نتائج وشرجات املرحلة األوىل املذكورة فى الدليل وذلك فى بعض الدول الرائدة املختدارة. 

فريقيددا ، كةددا شددارك يف أوغندددا وجنددوب السددودان وجنددوب كينيددا وأمددن عدددد مددن وزراء امليدداه األفارقددة املدؤمتر  

 .فريقي والعامليإلفعالياته عدد من العلةاء واخلرباء والباحثني واملهندسني على املستوى ا

 



 
 
 
 
 

يف إطددار جهددود الددوزارة لتشددجيع ودعددم البحددث العلةددي وتبددادل اخلددربات علددى املسددتوى  هددذا املددؤمتر يددأتي 

ديثددة يف جمددال اإلدارة املسدتدامة واملتكاملددة للةدوارد املائيددة وتعمدديم   العداملي إلسددتخدام التكنولوجيدات احل  

ستخدام مياه الصدرف املعدا ، فضدال  عدن     إإستخداماتها واإلستفادة منها جملابهة تأثري التغريات املناخية وإعادة 

  .البحث عن موارد مائية جديدة غري تقليدية

أحدث األحباث العلةية إىل جاندب إقامدة معدرض علةدي      تناول جدول أعةال املؤمتر جلسات لعرض ومناقشة و

قطاع املياه والصدناعات ذات الصدلة لعدرض أنشدطتها     بالتقنيات احلديثة يف اجملاالت املتعلقة  ذات  للةؤسسات

شداريع العةالقدة مدن بينهدا السدد العدالي وتوشدكى        املىل برنامج زيارات فنية لبعض إضافة إلوبراجمها ومنتجاتها با

 .ا فتتاحه مؤخرإمتحف النيل الذي مت أيضا  ، واألثرية بأسوان عاماملافية  ملشاهدة جوالت ثقو

 www.encid.org.eg   للةزيد من املعلومات  كن الرجوع للةوقع اإللكرتونى للةؤمتر:
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    افظة عل  املياهاملؤمتر اإلقليم  لتمويل الطاقة املستدامة واحمل

(UNDP/IsDB) 

 األردن -البحر امليت  2016مايو  9-10

  

الذى  تةويل الطاقة املستدامة واحملافمة على املياه قليةى لشارك اجمللس العربى للةياه فى املؤمتر اإل

ردن بتاريخ ،  البحر امليت باأل (UNDP/IsDB )نمةه برنامج األمم املتحدة للتنةية والبنك اإلسالمى للتنةية 

 .2016مايو  9-10

 شارك معاىل الدكتور/ حسني العطفى  أمني عام اجمللس العربى للةياه بإلقاء حماضرة  بعنوان :

 

“Towards a Sustainable Future through adopting the NEXUS approach in the Arab Region” 
  

أجل الغذاء كةنمومة متكاملة وحتدث عن عوامل  حيث تناول مشكلة ندرة املياة وأهةية املياه والطاقة من

 .لتكامل والتعاون والتنسي  و تبادل املعرفة واإلرادة السياسيةالنجاح فى مواجهة التحديات و هى ا

 شارك فى املؤمتر بعض املؤسسات احلكومية وغري احلكومية واجلهات املعنية باملياه والطاقة والتنةية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 ي احلادي والثالثون لتكنولوجيا معاجلة املياهاملؤمتر السنو
 سكندريةألا 2016مايو  19 -17 

قامت شركة أبو قري لةمسدة والصدناعات الكيةاويدة بددعوة معدالي الددكتور  / حمةدود أبدو زيدد رئديس اجمللدس           

سددنوي العربددى للةيدداه ومعدداىل الدددكتور/ حسددني العطفددى أمددني عددام اجمللددس العربددى للةيدداه حلضددور املددؤمتر ال 

مدايو بفنددق الفورسديزون سدان      19 -17احلادي والثالثون لتكنولوجيا معاجلة املياه والذي عقد يف الفدرتة مدن   

 باألسكندرية وقد ألقى معاىل الدكتور/ حمةود أبو زيد رئيس اجمللس العربى للةياه  حماضرة عن : –ستيفانو 

 

“ Water Saving in Agricultural Production” 

 

مشدارك علدى األقدل باإلضدافة إىل      600دولة من شتلف بلددان العدام بعددد     15يف هذا املؤمتر حنو وقد شارك 

الدذي ضدم أحددث التقنيدات العامليدة املسدتخدمة يف معاجلدة كافدة أندواع          صناعي للشركات املشاركه املعرض ال

يدة وإصددارات اجمللدس.     وشارك اجمللس العربى للةياه  بعدرض جنداح خداص للةطبوعدات والتقدارير الفن       املياه.

وقددد ندداق  املددؤمتر هددذا العددام عدددة موضددوعات منهددا :ندددرة امليدداه وطددرق تددوفري املصددادر البديلددة ، أحدددث        

 التكنولوجيات العاملية املطبقة يف معاجلة املياه الصناعية بكافة أنواعها واألثار البيئية للةشروعات الصناعية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 اإلقتصادي بني دول حوض النيل ودول جملس التعاون اخلليجي املؤمتر الدويل للتعاون
  القاهرة 2016مايو  29 -28

عقد املؤمتر الدولي للتعاون اإلقتصادي بني دول حوض 

النيل ودول جملس التعاون اخلليجي يف دورته األوىل 

بالقاهرة يف مركز القاهرة الدولي للةعارض واملؤمترات  

بالتزامن مع املعرض  2016مايو عام  29و28يومي 

اإلفريقي الدولي للةعارض واملؤمترات لصناعة التعبئة 

مايو كةا مت تنميم مؤمتر تكنولوجيا ختزين  29-26والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والذي بدأ يف فرتة 

 مايو. 26وصناعة احلبوب يوم 

لس العربي للةياه وقد واف  مساحة اإلمام رئيس اجمل –رأس املؤمتر معاىل األستاذ الدكتور /حمةود أبو زيد 

منى عةر مساعد وزير /ومبشاركة السفريةالصادق املهدي على رئاسة جملس األمناء هلذا املؤمتر للةياه 

فريد ومعاىل الدكتور/ حسني العطفى أمني عام اجمللس العربى والسيد/اخلارجية الساب  للشئون األفريقية، 

والسيد/ صالح عةر الشيخ أمني عام نقابة الصحفيني األفارقة، والسيد/للةالية، أوماش وزير الدولة األوغندى 

هند القامسى رئيس نادى سيدات األعةال اإلماراتى، /الشيخة  العاملية، PWC طارق منصور رئيس شركة

باإلضافة إىل سفراء دول حوض والسيد/ شريف اخلريبى رئيس جملس إدارة شركة كوميسا للتجارة والتسوي  

 .النيل ودول جملس التعاون املعتةدة بالقاهرة

وضم املؤمتر كوكبة من الشخصيات ورجال األعةال واالقتصاد من دول جملس التعاون اخلليجي ودول 

 جمال فى وباألخص النيل حوض دول فى املتاحه ستثةارالفرص وحوافز ااملؤمتر ناق  حوض النيل. 

 .الغذائيه وأحدث الطرق فى جمال التعبئه والتغليف نتاج الزراعى واحليوانى وتصنيع املنتجاتاإل

وكان من أهم أهداف املؤمتر توطيد العالقة بني جمتةعات ومؤسسات األعةال يف دول حوض النيل ودول 

تنميم معارض وندوات متخصصة يف دول حوض النيل ودول جملس فضال  عن جملس التعاون اخلليجي، 

روعات معينة تساعد يف تطوير وتأكيد العالقات بني دول املنطقتني مجيعا  التعاون اخلليجي لدراسة أفكار أو مش

دراسة وإقرتاح قوانني معينة لَسنها يف دول املنطقتني لتساعد على تيسري ووتساعد يف زيادة التجارة البيئية،  

ملشاركني بعض اعةليات التجارة واالستثةار وانتقال األموال واألفراد بني دول املنطقتني. ومت تكريم 

 واحلضور والدعاة والداعني للةؤمتر.

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 لمجلس الدوىل احلكوم  للربنامج اهليدرولوج  الدوىلل 22اجللسة الـ
 ، باريس 2016يونيو  13-17

 العربي اجمللس رئيس زيد أبو حمةود/ الدكتور معاىل انتخاب مت

 ربيةالع املنطقة عن الدولي وجىاهليدرول الربنامج لرئيس نائبا للةياه،

 خالل من (اليونسكو-والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم منمةة)

 احلاىل يونيو 17-13 من الفرتة فى عقد الذى الدوىل اهليدرولوجى للربنامج 22الد اجللسة فى سيادته مشاركة

  بباريس.

والبيئة، وذلك رولوجيا واهليدويهدف هذا الربنامج إىل تبنى رؤى وأولويات املنطقة العربية، يف جمال املياه 

تنسي  مع مؤسسات البحث العلةي الوتطوير التقنيات واألساليب وترسيخ الوعى وبناء القدرات من خالل 

 .املياه والتنةية يف املنطقة العربيةتحسني إدارة واملؤسسات التنةوية ل

لتغريات املناخية على املوارد الربنامج الدوىل اهليدرولوجى أهداف التنةية املستدامة، ومنها تأثري ا ويتناول

الصرف  املائية، وكيفية التصدى هلا وكذلك مصادر املياه غري التقليدية ومنها املياه املاحلة واجلوفية ومياه

جمللس واملتابعة من خالل التعاون مع ا لوضع وحتديد األولوّياتويتم التنسي  والتنفيذ   املعاجلة. الصحى

 .يدرولوجى الدوىلالدوىل احلكومى للربنامج اهل

 


