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حسني العطفي أمني عام اجمللس العربي للمياه األسبوع العاملى للمياه الذي  ظذهذمذ        /  حضر معالي الدكتور 

حتذ  عذاذوا          2102سذبذتذمذ           6-2فى استوكهومل خذل  الذفذ           (SIWI)معهد ستوكهومل الدولي للمياه  

خبري وعذامل فذى نذلذاذولذويذيذا املذيذاه مذن                     2611، حيث شارك في  أكثر من " بااء الشراكة  –التعاو  املائي " 

نااو  اسبوع املياه العاملي القضايا الااشئة مثل دور نلاولوييا املعلومذا  واتناذات      .  خمتلف أحناء العامل

يف نعزيز التعاو  يف جما  املياه، ونااو  أيضًا أهمية ختفيف آثار نغري املااخ والتليف والتماسك والذتذفذاعذل     

ويأني هذيا اتحذتذفذا  بذالذتذزامذن مذا احذتذفذا  األمذ                         .  بني اجلها  الفاعلة يف ظقص املاء والغياء والطاقة

إدار  املذوارد املذائذيذة         " وقد شارك سيادن  يف اجللسذة اوذواريذة الذعذربذيذة حذو                  .  2102املتحد  بالعام الدولي للتعاو  يف جما  املياه 

  .، كما ركز سيادن  على أهمية التعاو  بني دو  حوض الايل"املش كة يف املاطقة العربية

  2102سبتمرب  6-2استوكهومل ، ، األسبوع العاملي للمياه

شارك اجمللس العربي للمياه يف فعاليا  اسبوع ساغافور  الدولي للمياه والي  عقد خل  الذفذ     

رئيس اجمللس الذعذربذي        –حممود أبو زيد /  هيا وقد حضر معالي الدكتور .  2102سبتم   01-01

 2102لذعذام        (Lee Kuan Yew))  لذي كذوا  يذذو   ) ايتماعا  جلاة ال شيح جلائز  املياه  –للمياه 

 . 2102سبتم   06يوم 

شهد عقد نوقيا مذيكذر  نذفذاهذ          2100ومن اجلدير باليكر أ  اسبوع ساغافور  الدولي للمياه لعام 

بني اجمللس العربى للمياه وجملس املرافق العام بساغافور  حيث قام اجمللس الذعذربذى لذلذمذيذاه            

اولو  املستدامة للمياه فى البيئذة  ”  بتاهي  ماتدى األعما  ملاطقة الشرق األوسط ومشا  أفريقيا ساويًا ضمن فعاليا  اتسبوع حت  شعار 

ومت نقدي  ورقة عن استدامة خدما  املياه فى ظل التوسعا  العمراظية فى مار، ومت متثيل اجمللس بوفد من الدكذتذور   “  اوضرية املتغري 

حتلية املياه ، معاجلة املذيذاه ،     )  كما مت املشاركة فى معرض ألحدث التلاولوييا  .  رئيس اجمللس ، واألمني العام ، وظائب رئيس اجمللس 

  .املقام على هامش اتيتماعا ....) أيهز  القياس والرصد ،

  2102سبتمرب  01-01سنغافورة،   ،(2102)اسبوع سنغافورة الدوىل للمياه 

 3102سبتمبر  -نشرة إخبارية ربع سنوية

 (3102سبتمبر -أغسطس-يوليو)

حممود أبوزيد، رئيس اجمللس العربي للمياه كلمة اتفتتاح يف املؤمتر اإلقليمي الدولي حذو   /  ألقى معاىل الدكتور 

 02  –  01إيذطذالذيذا يف الذفذ   مذن                  –والي  عقد مبعهد بذار     "  حتديا  التامية املستدامة:  املياه والبيئة والزراعة" 

 .2102سبتم  

وهذد  اتيذتذمذاع       .  وقد ظه  هيا املؤمتر كل من اللجاة الدولية هلادسة الزراعة والاه  اويوية ومعهد بار  بإيطاليا

إلي عرض ومااقشة أحدث اإلجنازا  يف جما  اتستخدام املستدام للموارد الطبيعية على خمتلف املستويا  ونعزيذز  

 .التامية للزراعة يف املستقبل

  2102سبتمرب  01 – 01حتديات التنمية املستدامة، باري، إيطاليا، : املياه والبيئة والزراعة"املؤمتر اإلقليمي الدويل حول 



أمري  عبد العزيز تظضمامها ألسر  اجمللس         /  نتقدم أسر  اجمللس العربي للمياه خبالص التهاظي لألستاذ               

 .للعمل كأو  مستشار للتطوير والتامية باجمللس

حيث نقوم سيادنها      GIZأمري  من خل  التعاو  ما اهليئة األملاظية للتعاو  الدولي                 /  مت نعيني األستاذ      

بالتشاور ما اجمللس العربي للمياه يف اس انيجيا  اتناات  وبااء القدرا  استاادًا إىل اتس انيجية                         

وذلك بهد  رفا مستوى الوعي العام لإلدار  املتلاملة للموارد املائية ونغري املااخ وضرورا  التليف يف                         2121-2101العربية للمياه    

 .املاطقة كيلك نعزيز مشاركة اجملتما املدظي

سابقا، كاظ  نرأس قسذ   .  أمري  عبد العزيز خبري  اتناات  هلا أكثر من سبا ساوا  من اخل   يف جما  اإلعلم والتسويق والعلقا  العامة

نتمتا أمري  باجلاسية السويريذة واملاذريذة      .  التسويق واتناات  يف شركة لتقدي  املعلوما  واتستشارا  املالية الدولية ومقرها يف سويسرا

  .ولديها خ   واسعة يف ماطقة الشرق األوسط وجتيد األملاظية والعربية واإلجنليزية والفرظسية

 تعيني مستشار للتطوير والتنمية للمجلس العربي للمياه

بإشذرا    2112واليت بدأ إصدارها يف عام "  املاء"جملة علمية دورية حملمة مبسمي يقوم اجمللس العربي للمياه بإصدار 

. وصدر ماها إلي اآل  ثلث جملدا  حيتو  كل جملد ماه  علي عددين يت  إصذدارهذمذا سذاذويذًا             ..  هيئة علمية متخااة

اإلدار  املتلاملة للموارد املائية والسذيذاسذا     نشمل األعداد جمموعة من األحباث واألوراق العلمية والبحثية يف ما خيص 

املائية وقضايا املياه املش كة ودبلوماسية املياه وفض الازاعا  املائية ، كما نتااو  اجمللة الذقذضذايذا الذفذاذيذة املذتذعذلذقذة                    

ومت اتظتهاء من طبا وإصدار الذعذدد األو  مذن          .  فى البلد العربيةباستخداما  املياه البلدية والاااعية والزراعية وغريها 

وملزيد من املعلوما ، يذريذي اتطذلع عذلذى          .  اجملد الرابا ويار  اإلعداد للعدد الثاظي من اجمللد الرابا من اجمللة
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