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امسة  عات الدورة ا��  اج��
�

 ل	ياه أن يدعو� ل	شاركة � لس العر�� ي ا �

ة من ١٦ - ١٧ مارس ٢٠١٩   الف��
�

للجمعية العمومية ل	جلس ا�زمع أن تعقد �

بية. ية م� العر هور  ستارز، القاهرة ، ��
كونتيننتال سي£� بفندق إن��

ك�¶ من ٤٠٠ عضو وخب� من ±ث¯ ٢٥ دو»�  خ¸ل هذا ا�دث ا¾ام والذي يعقد º ث¸ث سنوات سيجتمع ا

منذ  العمل   
�

� ا رز  التقدم  ̧ع ع¯  ̧ط ل التنمية  Ãء  ¶Äوالدولية و قليمية  ÆÇا ا�نظمات  من  والعديد  بية  عر

 
�

٢٠١٩-٢٠٢١. و� القادمة  للدورة  العمل  د خطة  إع��  �Êسي Ë ٢٠١٦  Ìا ف��  
�

� العمومية  للجمعية   خ�
Î
Çا ع  اÇج��

معية  � للدورة القادمة ح£� عام ٢٠٢١ وسوف يقوم أعضاء ا�� Ñلس ا افظ �Ò إنتخاب أعضاء �Êالوقت نفسه سي

 �Êبية ي  للدول العر
ً
ضافة اØ ٢٢ ±ث¸ ÆÇ �Ú ، � Ñ

¶
Ûمن ا�ر 

ً
نتخاب ٢٠ Òافظا �Ú العمومية من خ¸ل التصويت ا�ر

 
�

دد ع¯ مقاعد � م الرÞية.  وسيحصل ا افظون ا�� �àمستقل من قبل سلطا áبش � Ñجلس ا افظ �ã م �äتعيي

 Êعداد لتنظ ÆÇالقادمة متضمنة ا �åا�رح 
�

لس � ا ث¸ث سنوات يتخللها تنفيذ خطة æل ا � �àلس لدورة مد ا �

ال£�  ت  Úالتحد ة  �çوا� ات  �� وا�� الرؤى  لتبادل  إقليمية  منصة  ثل  ã والذى  ل	ياه  امس  ا��   العر�� ا�نتدى 

بية.  ا�نطقة العر
�

قيق التنمية ا�ستدامة �
�

ëتواجه قطاع ا�ياه و

 الضوء 
�ìتل 

نشطة الفنية ال£�
Î
Çالعديد من ا îامسة للجمعية العمومية فرصة لتقد عات الدورة ا�� وتعت�� اج��

لتعاون مع  �Ú إعدادها وتنفيذها �Êي 
قليمية  ا�الية وا�ستقبلية ال£� ÆÇت ا Úولو

Î
Çوعات وا�بادرات وا ع¯ ا�¶

Ãء التنمية.  وتشمل هذه اÇنشطه الفنية ما ي¯: ¶Ä



SDG-Climate Nexus Facility
هداف التنمية ا�ستدامة

�
ا �� اطر تغي�� ا�ناخ وع
ق� �� � ابط ب�� إط
ق مرفق ال�

الغذا��  من 
�
�ا وقضا��  ا�ناخية  اطر  ا��  � ب�� ابط  "ال� مبادرة  إطار   �

�
�

الدول  امعة  �� التابعة   (LAS-CRNI)  " عية  ا�ج¡ وا¥شاشة  وا�ا�� 

من ا�ا�� (٢٠١٠-٢٠٣٠) وأجندة 
�

بية ل اتيجية العر س� ®�بية وكذلك ا العر

ا�ستدامة  التنمية  أهداف  قيق 


² و 
�

² بية  العر ا�نطقة   �
�

�  ٢٠٣٠ عام 

الدول  جامعة  مع  لتعاون  �� ل¹ياه  العر��  لس  ا�� يعقد   ،  (SDGs)

جلسة  ا�تحدة   Ã
�
�ا ومنظمات  هيئات  من  التنمية  Èء  ÉÊو بية  العر

هداف التنمية 
�
ا �� اطر تغي�� ا�ناخ وع
ق� �� � ابط ب�� ط
ق مرفق ال� ®�

مع  دف إË ا�� �Ì متعدد ا�راحل ÏÐ �� �Ñ ا�رفق �Òا�ستدامة. حيث يتب

Ã ا�تحدة وقطاع 
�
�قليمية وا�كومات وا ®�Èء من ا�نظمات ا ÉØال � ب��

 Ùبسلس للقيام   ، ية  �ÛدÈ
�
�ا وساط 

�
�� وا

ا�د�� تمع  اص وا�� ا�� التمويل 

ابط  ج ال� �Ì ستخدام �� - àقلي ®�نشطة عâ ا�ستوى الوط�Ò وا
�
�من ا

ت  ا�ستو��  من 
ً
بدءا ا�لية  جراءات  ®�ا  åلد  - ا�عنية  القطاعات   � ب��

التنمية  أهداف  من   (١٣) ا¥دف  مع   Éæ ي¡ ا  �Û  âع
�
�ا  Ëإ د�� 

�
�ا

ات ا�ناخية وذلك لتحقيق منافع  ريس بشأن التغ�� ا�ستدامة واتفاق ��

 . Ùهداف التنمية ا�ستدامة ذات الص
�
�ة 

�
ìكة وا مش�

� إË حد كب�� عâ تنمية ا�وارد ا�ائية غ�� التقليدية (ا�ياه ا�
ه،  � العر��
من ا�ا��

�
�يعتمد مستقبل ا

ة حيث  ت كب�� ��ïتوفر إم �
Òا�ياه شبه ا�ا�ة،...)  وال ، Ïñا�عا òف الصóوال ôف الزراóمياه ال

قتصادية  ®�وانب الفنية وا تلف ا�� � ا�عتبار �� ة والنظر بع�� �� �عرفة وا�� وجه ف¡� يتعلق ��
�
�ا متعددة ا �Ìأ

تلفة  �� " ùلسة "دراسات حا ها...   وستقدم خ
ل ا�� عية والثقافية والبيئية وهيû ا�وúة وغ�� ج¡ ®�وا

 �
�

� وا�بتïر  ا�ديثة  التطورات  حول  ا�عرفة  تبادل   Ëإ لسة  ا�� دف  Ì حيث  بية،  العر الدول  من 

تلف  ��  �
�

� التقليدية  غ��  ا�ياه  وإدارة  والتطبيقات  والتكنولوجيات  وا�ؤسسات  السياسات 

و التوسع ا�ستدام �وارد 
�

طة ا�ستقبلية ²  إË وضع م
Ð ا��
ً
لسة أيضا دف ا�� Ì ~  .ستخدامات ®�ا

بية   ا�نطقة العر
�

ا � دة الطلب عل�� � ا�وارد ا�ائية ا�تاحة وز�� ا يضيق الفجوة ب�� �Û ا�ياه غ�� التقليدية

قيق أهداف التنمية ا�نشودة.


من أجل ²

قليمية "لتوسيع إستخدام  ®�� ل¹ياه لدå ا�سا�ô ا لس العر�� ÏÐ ا�� �� �Ñ جلسة فنية حول

ا�وارد ا�ائية غ�� التقليدية"



السبت ١٦ مارس ٢٠١٩

(الحضور بالدعوات)إجتماع اللجنة التنفيذية 

(الحضور بالدعوات) االجتماع الخامس عشر لمجلس محافظي المجلس العربي للمياه

الجلسة اإلفتتاحية إلجتماع الجمعية العمومية للمجلس

تقرير األمانة العامة عن اإلنجازات التى تمت خالل الدورة السابقة للفترة  (٢٠١٦ -٢٠١٨ )

خطة عمل المجلس العربى للمياه للفترة القادمة  (٢٠١٩-٢٠٢١ )

عرض تقرير الوضع المائي فى المنطقة العربية 

إنتخابات مجلس المحافظين الجديد للفترة (٢٠١٩-٢٠٢١) وإعالن النتائج

إطالق شبكة المرأة العربية للمياه

 إطالق "مرفق  الترابط بين مخاطر تغيير المناخ وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة "

جلسة فنية حول "برنامج المجلس العربي للمياه لدعم المساعي اإلقليمية لتوسيع 
استخدام الموارد المائية غير التقليدية"

األحد  ١٧ مارس ٢٠١٩

اك مع مركز البيئة  �ش�� �لس العر�� ل�ياه -  دارة موارد ا�ياه قام ا�� ت موحدة �  �دف إعداد وتطو�� قاعدة بيا ��

الدول  امعة  �� التابع  ل�ياه   � العر�� الوزاري  لس  ا�� مظ��  ت 
�

�  (CEDARE)  �وأورو بية  العر ل�نطقة  والتنمية 

بية" بصفة منتظمة وذلك  � ا�نطقة العر
�

³́ سلس�� من "تقار�� الوضع ا�ا�® ¬ � إعداد ون
�

خذ زمام ا�بادرة ¬
®
�بية  العر

ثل سلس�� 
�
ºبية.  و  ½ دو¼� من الدول العر

�
جية ا�طبقة ¬ لتقي�È ا�وارد ا�ائية عÆ ا�ستوى القطري، إÃ جانب ا�¿�

قيق 
�

و �
�

از � �
�

� بية لرصد التقدم وا�  � ا�نطقة العر
�

يدة من نوÌا لقطاع ا�ياه ¬ تقار�� الوضع ا�ا�® العر�� مبادرة فر

أجندة أÒال التنمية ا�ستدامة لعام ٢٠٣٠.

اتيجيات ا�تعلقة  ات السياسات وا�س�� ³Óا�علومات ا�ستحدثة حول مؤ Æتسليط الضوء ع Ãلسة ا دف ا�� و��

تارة من خÛل  ات ا�� ³Óؤ� �ت ا�رتبطة  �ع وتوثيق البيا �Ü �Ý بية.  وقد � ا�نطقة العر
�

دمات ا�ائية ¬ �� ��ياه و �

بية. اء من الدول العر �� تصال وا�� نقاط ا� 

(الحضور بالدعوات)االجتماع السادس عشر لمجلس محافظي المجلس العربي للمياه 

جلسة فنية حول "مؤشرات الوضع المائى والتنمية المستدامة في المنطقة العربية"

الجلسة الختامية وتوصيات الجمعية العمومية

بية" � ا�نطقة العر
�

ات الوضع ا�ا�® والتنمية ا�ستدامة ¬ ³Óجلسة فنية حول"مؤ

مالمح البرنامج



 �
��سي كونتيننتال  �ان� فندق   �

�
� ر 

�
ا�ؤ	 سيعقد 

 �ديدة ع� � منطقه م� ا��
�

ستارز الذي يقع �

  . �بعد ١٥ دقيقه من مطار القاهرة الدو�

رة موقع الفندق �كن� ز� �يد من التفاصيل 	  �ز

.(www.citystars.com.eg)

قامة ا®¬

مكان إنعقاد المؤتمر

قام المجلس العربي للمياه بالتعاقد مع فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز ( حيث يعقد المؤتمر )  
بأسعار خاصة:

١٧٥ دوالر أمريكي  غرفة مفردة عادية  
١٩٠  دوالر أمريكي  غرفة مزدوجة عادية  

*األسعار للغرفة الواحدة في الليلة باإلفطار فقط شاملة  الضرائب 

لفنادق للحجز ��

علي الراغبين في حجز اإلقامة االتصال بالفندق مباشرة عبر البريد اإللكترونى بمراسلة :
 (moustafa.ibrahim@ihg.com) السيد/ مصطفي إبراهيم

ملحوظة هامة:  رجاء إرسال نسخة من طلب الحجز بالفندق الى سكرتارية المجلس العربى للمياه 
ga@arabwatercouncil.org   :للمتابعة على البريد اإللكترونى اآلتى



التسجيل

رسوم التسجيل

� لرسوم العضوية) من رسوم التسجيل 
لس (ا�سدد	 يع�� أعضاء ا��

ول للت�� 
�
� اليوم ا

�
صل �

�
� غ�
 لليوم الواحد � 

ً

 م��

ً
ا 
لس ٧٥٠ جن� �� عضاء ��

�
�قيمة رسوم التسجيل لغ�
 ا

لدى مكتب التسجيل.  

عات  ارها أثناء الدخول إ£ قاعات ا�ج¢� �̈ °  (name tag)  وإ ±�� ا�حتفاظ بشارة ا 
�¹ من ا�شارك· 
ºو

. � 
� ا�سجل· 
تلفة حيث يقت� الدخول ع« ا�شارك· نشطة ا��
�
�وا

 : 

 أقرب وقت Áكن ا£
�

رة التسجيل وإرساÄا � اك التكرم بتحميل وإستيفاء اس¢� 
 ا�ش��
�

� � 
ع«
 السادة الراغب·

ga@arabwatercouncil.org

ملحوظة:

سجل اآلن

http://www.arabwatercouncil.org/5thga/reg%20form-fill.pdf
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