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اجعات الدورة 
العر ل ياه أن يدعو ل شاركة  
اامسة
ي ا  لس

للجمعية العمومية ل جلس ازمع أن تعقد  
الفة من  ١٧ - ١٦مارس ٢٠١٩
بفندق إنكونتيننتال 
سي £ستارز ،القاهرة  ،هورية م العربية.
اك من  ٤٠٠عضو وخب من ±ث¯  ٢٥
خ¸ل هذا ادث ا¾ام والذي يعقد  ºث¸ث سنوات سيجتمع ¶
دو«

عربية والعديد من انظمات ÆاÇقليمية والدولية ¶وÃÄء التنمية ل¸ط¸ع ع¯ التقدم ا رز العمل منذ
Î

اÇخ للجمعية العمومية  فا Ë ٢٠١٦ Ì
سي Ê

إعد خطة العمل للدورة القادمة  .٢٠٢١-٢٠١٩و
اÇجع
الوقت نفسه 

افظ Ñللدورة القادمة 
امعية
سي Êإنتخاب أعضاء Òلس ا
ح £عام  ٢٠٢١وسوف يقوم أعضاء 
ً
ً
¶
العمومية من خ¸ل التصويت ار Úنتخاب Ò ٢٠افظا من ارÇÆ Ú ، Ñ Ûضافة ا± ٢٢ Øث¸ للدول العربية يÊ




ادد ع¯ مقاعد
افظ Ñبش áمستقل من قبل
تعييäم ãجلس ا
سلطاàم الرÞية .وسيحصل ا افظون 


ا  لس لدورة 
ارح åالقادمة متضمنة ÆاÇعداد لتنظÊ
مدàا ث¸ث سنوات يتخللها تنفيذ خطة æل ا  لس
اامس ل ياه والذى ãثل منصة إقليمية لتبادل الرؤى 
انتدى العر 
واçة التحدÚت 
وا ات 
ال£



تواجه قطاع اياه وëقيق التنمية استدامة انطقة العربية.

Î
اجعات الدورة 
وتعت 
اÇنشطة الفنية 
ال £تل ìالضوء
اامسة للجمعية العمومية فرصة لتقد îالعديد من

Î
ع¯ ¶
واÇولوÚت ÆاÇقليمية االية واستقبلية 
ال £ي Êإعدادها وتنفيذها Úلتعاون مع
اوعات وابادرات
¶ÃÄء التنمية .وتشمل هذه اÇنشطه الفنية ما ي¯:


إط ق مرفق الابط  
تغي اناخ وع ق ا هداف التنمية استدامة
ب اطر 

SDG-Climate Nexus Facility



ب 
  إطار مبادرة "الابط  
الغذا
وقضا ا من
ااطر اناخية


واا وا¥شاشة ا ج¡عية " ) (LAS-CRNIالتابعة امعة الدول
العربية وكذلك ا ® ساتيجية العربية ل من 
اا ) (٢٠٣٠-٢٠١٠وأجندة


عام   ٢٠٣٠انطقة العربية ²و ²قيق أهداف التنمية استدامة
العر ل¹ياه لتعاون مع جامعة الدول
) ، (SDGsيعقد ا لس


العربية ÉوÈ Êء التنمية من هيئات ومنظمات ا  Ãاتحدة جلسة

® ط ق مرفق الابط  
تغي اناخ وع ق ا هداف التنمية
ب اطر 
استدامة .حيث 
امع
يتب Òارفق  ÐÏ  Ñمتعدد اراحل Ìدف إ Ë

ب É

الÈ Øء من انظمات ا ® قليمية واكومات وا  Ãاتحدة وقطاع


ااص وا تمع 
التمويل 
ÈدÛية  ،للقيام بسلسÙ
اد وا وساط ا 

من ا  نشطة ع âاستوى 
الوط Òوا ® قلي - àستخدام Ìج الابط
ً

استوت
ب القطاعات اعنية  -لد åا ® جراءات الية بدءا من



ا د إ Ëا عÛ âا ي¡  æÉمع ا¥دف ) (١٣من أهداف التنمية
التغات اناخية وذلك لتحقيق منافع
استدامة واتفاق ريس بشأن 
 
واìة هداف التنمية استدامة ذات الص.Ù
مشكة

اسا ôا ® قليمية "لتوسيع إستخدام
العر ل¹ياه لدå
جلسة فنية حول  ÐÏ  Ñا لس


اوارد اائية غ التقليدية"
يعتمد مستقبل ا من 
كب ع âتنمية اوارد اائية غ التقليدية )اياه ا ه،
اا
العر إ Ëحد 



كبة حيث
وال Òتوفر إمïت 
مياه الóف الزرا ôوالóف الصÏ ò
اعا ،ñاياه شبه ااة (...،
أÌا متعددة ا  وجه ف¡ يتعلق عرفة 
وا ة والنظر  
اوانب الفنية وا ® قتصادية
بع ا عتبار تلف 
السة "دراسات حا "ùتلفة
وغها ...وستقدم خ ل 
وا ® ج¡عية والثقافية والبيئية وهي ûاوúة 

السة إ Ëتبادل اعرفة حول التطورات اديثة وا بتïر 
من الدول العربية ،حيث Ìدف 

السياسات واؤسسات والتكنولوجيات والتطبيقات وإدارة اياه غ التقليدية  تلف
ً

أيضا إ Ëوضع م  Ð
اطة استقبلية ²و التوسع استدام وارد
السة
ا ® ستخداماتÌ ~ .دف 

اياه غ التقليدية Ûا يضيق الفجوة  
وزدة الطلب عل  ا  انطقة العربية
ب اوارد اائية اتاحة 
من أجل ²قيق أهداف التنمية انشودة.


حول"مؤÓات الوضع ®
³
اا والتنمية استدامة ¬ انطقة العربية"
جلسة فنية
دف إعداد وتطو قاعدة بيا  ت موحدة دارة موارد اياه قام ا لس العر لياه   -
شاك مع مركز البيئة




العر لياه التابع امعة الدول
والتنمية لنطقة العربية وأورو  ) (CEDAREت مظ ا لس الوزاري

® 

العربية  ® خذ زمام ابادرة ¬ إعداد ³
اا ¬ انطقة العربية" بصفة منتظمة وذلك
"تقار الوضع
سلس من
ون´


دو¼ من الدول العربية .وºثل سلس
ا¿جية اطبقة ¬ ½ 
لتقي Èاوارد اائية ع Æاستوى القطري ،إ Ãجانب 

  

®
العر مبادرة فريدة من نوÌا لقطاع اياه ¬ انطقة العربية لرصد التقدم وا از و قيق

تقار الوضع اا 
أجندة أÒال التنمية استدامة لعام .٢٠٣٠

السة ا Ãتسليط الضوء ع Æاعلومات استحدثة حول ³
واساتيجيات اتعلقة
مؤÓات السياسات
ودف 
ؤÓات 
 ياه و  دمات اائية ¬ انطقة العربية .وقد Ü Ýع وتوثيق البيا  ت ارتبطة  ³
اتارة من خÛل

نقاط اتصال 
وا اء من الدول العربية.

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺴﺒﺖ  ١٦ﻣﺎرس ٢٠١٩
إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

)اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮات(

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه )اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮات(
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة )( ٢٠١٨- ٢٠١٦
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ )( ٢٠٢١-٢٠١٩
ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة ) (٢٠٢١-٢٠١٩وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
إﻃﻼق ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه

اﻷﺣﺪ  ١٧ﻣﺎرس ٢٠١٩
إﻃﻼق "ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ "
ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﻮل "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ"
ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﻮل "ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﺋﻰ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه

)اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﺪﻋﻮات(

ﻣﻜﺎن إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
سيعقد اؤ  ر  فندق انكونتيننتال 
سي

ع
ستارز الذي يقع  منطقه م 
اديدة 
الدو.
بعد  ١٥دقيقه من مطار القاهرة

زيد من التفاصيل  كن زرة موقع الفندق
).(www.citystars.com.eg

¬ا®قامة

ﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻓﻨﺪق اﻧﺘﺮﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺳﻴﺘﻲ ﺳﺘﺎرز ) ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ (
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ:
 ١٧٥دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻔﺮدة ﻋﺎدﻳﺔ
 ١٩٠دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
*اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

للحجز لفنادق

ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ :
اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺼﻄﻔﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )(moustafa.ibrahim@ihg.com
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻫﺎﻣﺔ :رﺟﺎء إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق اﻟﻰ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻵﺗﻰga@arabwatercouncil.org :

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ع» السادة الراغب·  ا 
شاك التكرم بتحميل وإستيفاء 
اس¢رة التسجيل وإرساÄا  أقرب وقت Áكن ا:£
ga@arabwatercouncil.org

ﺳﺠﻞ اﻵن
رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
يع أعضاء ا لس )اسدد لرسوم العضوية( من رسوم التسجيل

ً
ً
م غ لليوم الواحد صل  اليوم ا  ول 
للت
قيمة رسوم التسجيل لغ ا عضاء  لس  ٧٥٠جنا
لدى مكتب التسجيل.

ملحوظة:

و ¹ ºمن اشارك· ا حتفاظ بشارة ا  (name tag) ° ±وإ¨ارها أثناء الدخول إ £قاعات ا 
ج¢عات

وا نشطة اتلفة حيث يقت الدخول ع» اشارك· اسجل·.

