اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ

اﻧﺸﻄﺔ وإﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

Arab Water Council

 ١١-٩ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(AGIR
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺣﻮل"ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻔﻀﺎء ﰱ ﺣﺴﻦ إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ" حيث عقدت
الورشة تحت إرشاف معايل وزير التعليم العايل والبحث
العلمي بجمهورية مرص العربية .قام بتنظيم الورشة
املركز الجهوي لالستشعار عن بُعد لدول شامل أفريقيا،
بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
والهيئة القومية لالستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء
املرصية .وقد قام فريق املجلس العريب للمياه بتقديم
عرض خاص تضمن آخر النتائج الصادرة عن التقرير الفني األول لغرفة املعلومات الجغرافية العربية ) (AGIRتحت عنوان:
”“Geographic Information towards Building Risk Resilience in the Arab Region

 ١٩ﺳﺒﺘﻤﺮ ٢٠١٩
اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﲆ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺎﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﴗ
ﳌﻌﻬﺪ ﺑﺎرى ﺑﺎﻳﻄﺎﻟﻴﺎ حيث يعترب هذا الحدث انعكاسا حقيقيا
للتاريخ الطويل للتعاون بني املنظمتني وهو فرصه فريده
للتواصل بهدف تحقيق االستدامه ملستقبل أكرث ارشاقا عىل
نطاق البحر األبيض املتوسط والتعاون املشرتك مع دول
املنطقه العربيه .وقد شارك ىف حضور هذا الحدث الخاص وفد
رفيع املستوى من املنظمتني برئاسه معاىل الدكتور/محمود أبو
زيد رئيس املجلس العرىب للمياه مع لفيف من أعضاء اللجنه
التنفيذيه للمجلس و األمانه العامه و الدكتور موريزيو رايىل
مدير معهد باري و أعضاء املعهد .كام تم بالتزامن مع األفتتاح
عقد اجتامع اللجنه التنفيذيه ملجلس محافظى املجلس العرىب
للمياه ألول مره خارج املنطقه العربيه منذ انشاء املجلس عام
.٢٠٠٤

 ١٠ – ٨اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆمتﺮ أﺑﻮ ﻗري اﻟﺴﻨﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻴﺎه  ،الذى تنظمه رشكة أبو قري
لألسمدة والصناعات الكياموية سنوياً باألسكندرية ملناقشة كافة قضايا املياه ،حيث القى معاىل الدكتور /محمود أبو زيد كلمة االفتتاح مركزا ً
عىل األمن املاىئ العريب ،وموضحاً دور املجلس ىف إطالق برنامجاً اسرتاتيجياً للتوسع ىف استخدام املياه العربية غري التقليدية ورؤية املجلس
املستقبلية نحو تحقيق التنمية املستدامة .شارك ىف املؤمتر أيضاً وفد من أعضاء املجلس و اللجنه التنفيذيه و مجلس املحافظني والجمعيه
العموميه.

 ١٢ – ١١اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﰱ اﺟﺘامع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﲆ اﻟﺠﻮع وذلك تحت رعاية إدارة التنمية املستدامة
والتعاون الدوىل بجامعة الدول العربية ,شارك املجلس
العرىب للمياه يف إجتامع اللجنة الفرعية للقضاء عىل
الجوع يف املنطقة العربية من اجل تحليل نتائج عمل
املجموعات ووضع تصور لالطار االسرتاتيجي وخطة
العمل إلعداد مبادرة للقضاء عىل الجوع يف املنطقة
العربية .هذا و قد إجتمعت مجموعات العمل بعامن
باململكة االردنية الهاشمية ،بهدف عرض مخطط
ومحتويات املبادرة و االتفاق عىل الخطوات القادمة.

 ٢٤-٢٠اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩

)اﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﻤﻴﺎه(

ﺷﺎرك اﳌﺠﻠﺲ ﰱ اﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺜﺎىن ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪرة
اﳌﻴﺎه" اﻟﺬى ﻧﻈﻤﺘﻪ وزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮى ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذلك
بالتعاون مع األكادميية العربية للمياه الذراع العلمى للمجلس
) (AWC-AWAبجلسة فنية خالل فعاليات االسبوع عن "دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﰲ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰲ ﻣﴫ" حيث تواجه
مرص منوا ً سكانياً رسيعاً يف حني أن موارد املياه الالزمة للري الزراعي شحيحة.
طبقاً لتوقعات األمم املتحدة فأن مرص ستقرتب من حالة "ندرة املياه املطلقة"
بحلول عام . ٢٠٢٥
وقد قام الدكتور /محمود أبو زيد ،رئيس املجلس العرىب للمياه ،برئاسة الجلسة الخاصة عن "اﻟﺘﻌﺎون ﰱ ﻣﺠﺎل اﳌﻴﺎه اﳌﺸﱰﻛﺔ" وذلك ىف
اليوم الثاىن للمؤمتر ،تناول فيها موضوع الدبلوماسية املائية وأهمية التحول من النزاع عىل املياه اىل املياه من أجل السالم واملشاركة ىف املنافع
وعدالة التوزrيع.
كام قام الدكتور محمود أبوزيد ،املؤسس والرئيس الرشيف للمجلس العاملي للمياه ،ورئيس املجلس العريب للمياه ،بالقاء كلمة إفتتاحية يف
افتتاح اإلجتامع السبعني ملجلس محافظي املجلس العاملي للمياه ،والذي عقد بالقاهرة بالتوازى مع أسبوع القاهرة الثاىن للمياه .وقد شارك
املجلس العرىب للمياه ىف اجتامع اللجنة املشرتكة رفيعة املستوى الخاصة باملياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية وذلك عىل هامش
أسبوع القاهرة الثاىن للمياه.

 ٦-٣ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٩
شارك املجلس العرىب للمياه مع مجموعة من الرشكاء ىف تنظيم جلستني
فنيتني ضمن فعاليات اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮىب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
"ﴍاﻛﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام" الذى نظمته إدارة التنمية
املستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى والبنك
الدوىل واألمم املتحدة واالتحاد األوروىب وهام:الجلسة الفنية األوىل عن :
"تأثري تغري املناخ عىل املجتمعات الضعيفة إجتامعياً" وكذلك الجلسة الفنية
الثانية عن" :مرفق ترابطات مخاطر املناخ".
وﻗﺪ متﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰱ اﺟﺘامع ﻟﺠﻨﺔ "ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰱ اﻟﺪول ﺗﺤﺖ اﻟﻨﺰاع" ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان
حيث حرض هذا الحدث العديد من املنظامت الدولية مبا يف ذلك املنظمة
الدولية للهجرة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األغذية العاملي
ومنظمة األغذية والزراعة وغريها ملناقشة كيفية زيادة الدعم ملعالجة
األسباب الجذرية للعنف والرصاع والهشاشة االجتامعية؛ وتقديم مساعدة
إمنائية أكرث فعالية وأكرث استهدافاً للبلدان املتأثرة بالنزاع ملساعدتها يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

 ١٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٩
زﻳﺎرة اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺼﻴﻨﻰ اﱃ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮىب ﻟﻠﻤﻴﺎه ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺬﻛﺮة
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑني اﳌﺠﻠﺲ ووزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼني  ,يف إطار
التعاون العريب الصيني تم عقد اجتامعاً مشرتكاً بني املجلس
العرىب للمياه برئاسة معاىل الدكتور /محمود أبو زيد رئيس
املجلس ،والوفد املمثل لوزارة املوارد املائية بجمهورية الصني
الشعبية برئاسة معاىل السيد /يى جيانتشون  ،نائب وزير
املوارد املائية بجمهورية الصني الشعبية  ،وذلك باملقر الرئيىس
للمجلس بالقاهرة لبحث أوارص التعاون بني الطرفني .وهدف
االجتامع اىل مناقشة مذكرة التفاهم املزمع توقيعها بني
املجلس العرىب للمياه ووزارة املوارد املائية بالصني ،والتى
مبوجبها يرحب الطرفني عىل إقامة عالقة تعاونية شاملة
وطويلة األجل ىف املجاالت املتعلقة بحسن إدارة املوارد املائية عىل أساس املساواة واملنفعة املتبادلة ،وذلك لتعزيز البحوث التطبيقية املشرتكة،
وإجراء الحوارات العلمية وتنظيم برامج التبادل اإلدارى والتقنى ،وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم املؤمترات الدولية وخطط التعاون بني
الطرفني.
وشهد االجتامع مناقشات مفتوحة تناولت شتى مجاالت التعاون املقرتحة وآلية تنفيذها .وانتهى االجتامع بالتوصيات التى تتضمن البدء ىف
إعداد خطة تنفيذية لألنشطة التفصيلية تكون ملحقة مبذكرة التفاهم وتحديد موعد لتوقيع املذكرة مع تحديد أسامء ضباط االتصال من
الطرفني .ثم القى الدكتور رئيس املجلس كلمة الختام معربا ً عن رؤية مستقبلية واعدة لهذا التعاون املشرتك.

أﻫﻢ اﻹﺻﺪارات:
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ )(AGIR
قد تم اصدارالتقرير األول لـغرفة
املعلومات الجغرافية العربية AGIR
يف إطار مبادرة العالقة بني مخاطر
املناخ بالتعاون مع جامعة الدول
العربية
يتناول التقرير موضوعات ندرة املياه
والضعف االجتامعي وتغري املناخ
واألمن الغذايئ يف املنطقة العربية و
قد قام بإعداد هذا التقرير فريق من غرفة املعلومات الجغرافية
العربية) ، (AGIRبقيادة الدكتور وديد عريان.
يغطي تقرير ال  AGIRمجموعة كبرية من املوضوعات التي
تهدف إىل زيادة املعرفة لتمكني إجراء تقييم أعمق يف عدد من
املجاالت مبا يف ذلك ، SDGs :املناخ  ،املخاطر  ،املرونة و .Nexus
كام يركز أيضً ا عىل تغري املناخ كتحدي يف إدارة املخاطر والحد
منها  ،وكذلك االستفادة من الفرص.
باإلضافة إىل ذلك  ،فإنه يشدد عىل الرتابط بني تغري املناخ مع
املخاطر  ،وبالتايل تسليط الضوء عىل أهمية الفهم املتعدد ملخاطر
تغري املناخ التي ميكن أن تفتح األبواب أمام رؤى جديدة ونهج
للحلول

إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ "اﻟﻤﺎء"

مجلة "املاء" هى مجلة علمية محكمة يتوىل املجلس العرىب للمياه
إصدارها باللغتني اإلنجليزية والعربية بصفة دورية مرتني ىف العام
بهدف وضع الحلول لقضايا املياه العربية واملشرتكة من خالل نرش
األبحاث العلمية التي تتناول اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
والسياسات املائية وقضايا املياه املشرتكة ودبلوماسية املياه وغريها.
وجدير بالذكر أن املجلة أصبحت تتمتع بانتشارا ً واسعاً عىل املستوى
اإلقليمى والدوىل بعد أن أصبحت متاحة عىل قواعد بيانات النارش
العاملى إبسكو ).(EBSCO
وقد صدر مؤخرا ً املجلد ) (٩عدد ) (٢لشهر ديسمرب  ، ٢٠١٨وجارى
إصدار املجلد ) (١٠عدد ) (١لشهر يونيو  . ٢٠١٩وميكن متابعة
محتوى املجلة عىل املوقع اإللكرتوىن للمجلس
)(www.arabwatercouncil.org

أﺑﺮز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم ٢٠٢٠
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم ٢٠٢٠

 ٢٨ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٩

املؤمتــر االقتصــادى العــرىب األفريقــى األول الــذى تنظمــه األمانــة العامــة ملجلــس الوحــدة االقتصاديــة .ويشــارك فيــه
معــاىل أ.د /.محمــود أبــو زيــد ،رئيــس املجلــس العــرىب للميــاه بكلمــة حــول "األمــن الغــذاىئ العــرىب األفريقــى
وارتباطــه باألمــن املــاىئ" مــع عــرض مقرتحــات للحلــول املســتدامة لتحقيــق األمــن املــاىئ وتفعيــل وتنشــيط التعــاون
العرىب-األفريقى ىف املجال االقتصادى والتنمية.

 ٥-٤دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٩

اجتــامع مجموعــة العمــل املشــكلة برئاســة أ.د /وليــد عبــد الرحمــن -نائــب رئيــس املجلــس والســادة أعضــاء اللجنــه
التنفيذيــه باملجلــس وممثــىل معهــد بــارى بإيطاليــا إلســتكامل التواصــل واملناقشــات حــول مقرتحــات أنشــطة التعــاون
بــني الجانبــني ىف مجــاالت التدريــب األكادميــى )املاجســتري والكتــوراه( والــدورات التدريبيــة لبنــاء القــدرات ىف
مجاالت املياه والتوصل اىل النواحى اإلدارية والقانونية واللوجيستية الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة.

 ٢٦-٢٠دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٩

ســوف تشــارك لجنــة الشــباب العــرىب تحــت مظلــة املجلــس العــرىب للميــاه ىف املنتــدى البيئــى الشــباىب العــرىب
األفريقــى العــارش تحــت عنــوان "التعــاون العــرىب األفريقــى  ..أســوان عاصمــة الشــباب األفريقــى  "٢٠١٩الــذى ينظمه
االتحــاد العــرىب للشــباب والبيئــة مبشــاركة  ٣٠٠شــاب وفتاة مــن  ٣٠دولة عربيــة وأفريقية ،وذلك تحــت رعاية الرئيس
عبــد الفتــاح الســيىس رئيــس الجمهوريــة .ويــرشف املجلــس أن يكــون رشيــكاً ىف هــذا الحــدث الهــام الــذى يقــع ىف
إطار اهتامم الدولة بالشباب والبعد الغرىب واألفريقى.

 ١٦-١٥ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

االجتامع الدوري الخاص مبرشوع مرفق الرتابط بني اخطار املناخ واهداف التنمية املستدامة
يشــارك املجلــس العــريب للميــاه يف االجتــامع الــدوري القــادم الخــاص مبــرشوع "مرفــق الرتابــط بــني اخطــار املنــاخ
واهــداف التنميــة املســتدامة" بصفتــه رشيــك رئيــيس وأحــد املنفذيــن الرئيســيني النشــطة املــرشوط يف االجتــامع
املزمــع عقــده يف االردن مــا بــني  ١٦-١٥مــن ينايــر  .٢٠٢٠هــذا ويهــدف االجتــامع اىل اســتعراض التقــدم
املحــرز يف االنشــطة الحاليــة واالتفــاق عــىل الخطــة الســنوية الخاصــة بانشــطة املــرشوع لعــام  .٢٠٢٠وســوف يتضمــن
االجتــامع جميــع املنظــامت االقليميــة والدوليــة الرشيكــة وعــىل راســها اداراة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل
بجامعة الدول العربية

 ٢٦-٢٢ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

يســتعد املجلــس العــريب للميــاه لعقــد ورشــه العمــل الثالثــة و األخــرية للمــرشوع اإلقليمي"إســتخدام التقنيــات
الحديثــة لرسعــه شــحن الخزانــات الجوفيــه وإعــادة إســتخدامها يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا"
بنيقوسيا -قربص ) ٢٢إىل  ٢٦يناير  (٢٠٢٠بالتنسيق مع هيئة املسح الجيولوجي األمريكية USGS
تهــدف الورشــة اىل عــرض و مناقشــة التقــدم املحــرز يف أنشــطة املــرشوع ومتابعــة آخــر املســتجدات يف البــالد املنفــذة
للمرشوع كام سيتم االتفاق عىل كيفية نرش نتائج املرشوع و عرضها
ويهــدف املــرشوع اىل تعزیــز األمــن املــايئ يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفریقیــا عــن طريــق إســتخدام تقنيــات
حديثــة نحــو رسعــة شــحن خزانــات امليــاه الجوفیــة وإعــادة اســتخدام امليــاه مــن خــالل تطبیــق ونــرش طــرق جدیــدة
لرصــد التفاصیــل املكانیــة وتحديــد املواقــع التــي تتســم بالقــدرة العالیــة عــىل تخزيــن امليــاه وإعــادة إســتخدامها
بإستخدام نظم االستشعار عن بعد واملعطیات الجیوفضائیة ،والتحلیل الھیدرولوجي.
وخــالل هــذا االجتــامع  ،ســتقوم كل مــن الــدول املنفــذة بعــرض اخــر النتائــج يف أنشــطة املــرشوع و وضــع الصيغــة
النهائية للقارير الصادرة عن كل بلد.

 ٢٧ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

اإلجتامع التحضريى األول لإلعداد للمنتدى العرىب الخامس للمياه
وكذلــك إجتــامع مجلــس املحافظــني ىف دورتــه الســابعة عــرش .يهــدف(Kick-off Meeting of the 5th AWF) ،
االجتــامع اىل وضــع ومناقشــة املالمــح الرئيســية لربنامــج املنتــدى وتحديــد الجوانــب التنظيميــة والرتتيبــات الالزمــة،
واىل االتفــاق عــىل موعــد ومــكان انعقــاد املنتــدى ،مــع تحديــد اهتاممــات ومســاهمة الــرشكاء والتأكيــد عــىل دور
املنتــدى العــريب الخامــس للميــاه باعتبــاره عالمــة فارقــة يف املســاهمة العربيــة يف املنتــدى العاملــي التاســع للميــاه
.املقرر أن يعقد ىف داكار بالسنغال ىف مارس ٢٠٢١

 ٢٧ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

اإلعــالن عــن جائــزة املجلــس العــرىب للميــاه لإلبــداع واالبتــكار ىف علــوم امليــاه للباحثــني عن عــام  ٢٠٢٠بهدف تشــجيع
الباحثــني واملهتمــني بعلــوم امليــاه بالــدول العربيــه اوإلســالميه عــىل اإلرتقــاء مبهنتهــم وتطويــر تخصصهــم العلمــي
واملهنــي  ،كــام تحثهــم عــىل مواصلــة املعرفــة وإســتخدام أحــدث أســاليب التقنيــة لتقديــم إبداعــات وإبتــكارات
جديده يف مجال علوم املياه واملوضوعات ذات العالقة.

 ٣٠-٢٨ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

ورشــة العمــل التدريبيــة عــن "بنــاء القــدرات ىف مجــال املــوارد املائيــة املشــرتكة ودبلوماســية امليــاه" والتــى ينظمهــا
املجلــس مــن خــالل األكادمييــة العربيــة للميــاه وبالتعــاون مــع االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وبحضــور
ومشــاركه ممثــىل مــن وزارات امليــاه ىف البــالد العربيــة واملنظــامت الرشيكــة ومحارضيــن مــن الخـرباء مــن املنطقــة
العربية ومرص املتخصصني ىف هذا املجال.

 ٣ﻣﺎرس ٢٠٢٠

االحتفــال باليــوم العــرىب للميــاه :تحــت شــعار )اســتدامة املــوارد املائيــة مســئولية مجتمعيــة( يعــد »اليــوم العــريب
للميــاه« ،الــذي يحتفــي بــه العــامل العــريب يف الثالــث مــن مــارس كل عــام ،دعــو ًة عام ـ ًة للمجتمعــات والحكومــات
والهيئــات املعنيــة يف املنطقــة العربيــة ،للعمــل مــن أجــل ضــامن اســتدامة املــوارد املائيــة يف الوطــن العــريب ،وتضافــر
الجهــود إلدارة تلــك املــوارد إدارة فعالــة ،وتعظيــم الفوائــد االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة للميــاه يف الــدول
العربية ،وتعزيز الوعي بأهم قضايا املياه ،والتحديات التي تواجهها املنطقة.

 ٢٢ﻣﺎرس ٢٠٢٠

االحتفــال باليــوم العاملــى للميــاه :يحتفــل العــامل أجمــع ىف  ٢٢مــارس مــن كل عــام باليــوم العاملــي للمياه وقــد اختارت
األمــم املتحــدة شــعار اليــوم العاملــي للميــاه  ٢٠٢٠تحــت عنــوان " :امليــاة النظيفة من أجل عــامل صحي " بهــدف زيادة
الوعــي بأهميــة امليــاه يف التنميــة ،وذلــك عرفانـاً وتقديـرا ً لهــذه الســلعة الغاليــة التــي ال يســتغني عنهــا أي حــي عــىل
وجه األرض.

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠

الحــوار اإلقليمــى ملــرشوع  Rewater MENAوالــذى يهــدف اىل نــرش ثقافــة التوســع ىف اســتخدام املــوارد املائيــه غــري
التقليدية والتحديات واآلفاق ىف املنطقة العربية

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠

اجتامعــات اللجنــة الفنيــة العلميــة ملجلــس وزراء امليــاه العــرب )الــدورة التاســعة عــرش( وكذلــك اجتــامع املجلــس
الوزارى العرىب للمياه )الدورة الثانية عرش(.

