
الربنامج العـــــام

  اليوم األول - األحد، 26 نوفمرب 2017 )اإلفتتاح(

حفل االفتتاح  و كلمة املتحدث الرئييس قاعة الرسايا  )الطابق -4( 15:30 - 13:30

االفتتاح الرسمي ملعرض املياه العربية ومعرض الفنون التشكيلية 16:00 - 15:30

 جلسة موضوعية ٢: نحو املشاركة الفعالة للمنطقة العربية يف الطريق إىل املنتدى

 العاملي الثامن بالربازيل ٢018
)جامعة الدول العربية / املجلس العريب للمياه /

 املجلس العاملى للمياه - املنتدى العاملى الثامن للمياه(

قاعة عابدين  )الطابق -3(

جلسة موضوعية 1: دور اإلعالم يف نرش الوعي يف مجال

  إدارة املوارد املائية
 )وزارة املوارد املائية والري- قطاع التخطيط /املجلس العريب للمياه-األكادميية العربية للمياه / االتحاد األورويب/

  شبكة الشباب / جامعة الدول العربية / الرشكة القابضة ملياه الرشب

 والرصف الصحى(   قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

 اجتامع خاص 1: حوار رفيع املستوى حول املياه

 ىف التنمية املستدامة
 ) املجلس العريب للمياه / جامعة الدول العربية(

 )دعوة خاصة(

   قاعة الهمربا 2 )الطابق -2(

17:30 - 16:00

عشاء 18:00 

اليوم الثاىن - االثنني، 27 نوفمرب 2017
 جلسة عامة 1: املياه واألهداف العاملية للتنمية املستدامة: التقدم املحرز ىف املنطقة العربية

 )منظمة الفاو / اإلسكوا /  جامعة الدول العربية /  برنامج الغذاء العاملى / املجلس العريب للمياه( قاعة الرسايا  )الطابق -4(
11:30 - 9:30

اسرتاحة شاى 12:00 - 11:30

 اجتامع خاص 2: تعزيز اإلستثامرات املتكاملة يف قطاع املياه

باملنطقة العربية
 )االتحاد األورويب / جامعة الدول العربية (

 قاعة الهمربا 2   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية ٥: الوضع املايئ يف املنطقة العربية وعالقته

بالتنمية املستدامة
 سيداري / املجلس العريب للمياه / صندوق األوبك للتنمية الدولية / جامعة

الدول العربية(  قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 4: خلفية عامة عن أنشطة املركز البيئي

اإلقليمي ملنطقة وسط ورشق أوروبا
   )املركز البيئي اإلقليمي ملنطقة وسط ورشق أوروبا(

قاعة عابدين  )الطابق -3(

جلسة موضوعية 3: األمن املاىئ اإلقليمى ىف منطقة الرشق األوسط

 وشامل أفريقيا

  )البنك الدوىل / مركز التكامل املتوسطي( قاعة الرسايا  )الطابق -4(

13:30 - 12:00

اسرتاحة شاى 13:45 - 13:30

 اجتامع خاص 3: مبادرة ربط أهداف التنميه املستدامه

   بالتغريات املناخية
 )املجلس العريب للمياه / برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ / برنامج األمم املتحدة

  للبيئة /اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث /

برنامج الغذاء العاملى( )دعوة خاصة(

 قاعة الهمربا 2   )الطابق -2(

  جلسة موضوعية ٨: أثر التغريات املناخية عىل املوارد املائية

 وطرق التأقلم معها
 ) اإلسكوا / املركز القومي لبحوث املياه(

قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 7:

املياه العربية تحت االحتالل ....

  التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية املستدامة
)سلطة املياه الفلسطينية/  جامعة الدول العربية(

 قاعة عابدين  )الطابق -3(

 جلسة موضوعية 6: الجدل حول مساواة تحسني كفاءة الرى بالتوفري ىف

 استخدام مياه الرى
)منظمة الفاو / املجلس العريب للمياه /

 املعهد الدويل لإلدارة املائية(

قاعة الرسايا  )الطابق -4(

15:15 - 13:45

اسرتاحة غداء 16:00 - 15:15

 جلسة موضوعية 11: االنطالق من نظم املعرفة التقليدية اىل االبتكار: دور التقنيات

الحديثة ىف تحسني استخدام املياه ىف الزراعة

 )إيكاردا / منظمة الفاو / املجلس العريب للمياه( قاعة الهمربا 2   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 10: املوارد املائية املشرتكة يف املنطقة العربية: األثار العابرة

  للحدود وفرص التعاون املشرتك

سيداري / املجلس العريب للمياه / جامعة الدول العربية (قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية ٩: تعزيز إستخدام املياه غري التقليدية

يف املنطقة العربية

 )املجلس العريب للمياه / منظمة اليونسكو / منظمة الفاو( قاعة الرسايا  )الطابق -4(

17:30 - 16:00

اجتامع خريجى جامعة كولورادو “أبحاث جامعة كولورادو ىف مجال املياه” ) جامعة كولورادو / سيدارى(  ) دعوة خاصة( 19:00

المنتدى العربي الرابع للمياه
«الشراكة فى المياه ... مشاركة فى المصير»

القاهرة، جمهورية مصر العربية، 26-28 نوفمبر 2017



اليوم الثالث - الثالثاء، 2٨ نوفمرب 2017

جلسة عامة 2: منظومة املياه والغذاء والطاقة وعالقتها بالتغريات املناخية: الحلول املالمئة للمنطقة العربية
)الوكالة األملانية للتعاون الدويل / املجلس العريب للمياه /  جامعة الدول العربية /  منظمة الفاو /  منظمة اليونسكو ( قاعة الرسايا  )الطابق -4(

11:30 - 9:30

اسرتاحة شاى 12:00 - 11:30
 جلسة موضوعية 1٨)أ(: استخدام تكنولوجيا االستشعار عن

بعد ىف مجال اإلدارة املتكاملة للموارد املائيه

  )حالة دراسية: مرص(
 )الهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء / البنك الدوىل(

قاعة عابدين  )الطابق -3(

 جلسة موضوعية 14: املوارد املائية املشرتكة واألمن املاىئ باملنطقة

 العربية
)اإلسكوا / جامعة الدول العربية(

قاعة الهمربا 2   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 13: توسيع نطاق االستخدام اآلمن للمياه

 املعاد استخدامها عىل مستوى املنطقة العربية
 )املعهد الدويل لإلدارة املائية / إيكاردا/ منظمة الفاو / الوكالة

السويدية للتعاون اإلمناىئ الدوىل( قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 12: استخدام الطاقة الشمسية ىف تنمية

املرشوعات املائية العمالقة ىف مرص
  )منظمة الفاو / وزارة املوارد املائية والري /   البنك األفريقى

للتنمية( قاعة الرسايا  )الطابق -4(

13:30 - 12:00

اسرتاحة شاى 13:45 - 13:30
 جلسة موضوعية 1٨)ب(: استخدام تكنولوجيا االستشعار عن

  بعد ىف مجال اإلدارة املتكاملة للموارد املائيه

  )حالة دراسية: مرص(
 )الهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء / البنك الدوىل(

قاعة عابدين  )الطابق -3(

 جلسة موضوعية 17: صناعة تحلية املياه: التنظيم والترشيع واإلستثامر

ىف إطار مجهودات األكدميية العربيه لتحليه املياه
)أروادكس(

قاعة الهمربا 2   )الطابق -2(

 جلسة موضوعية 16: اإلدارة املتكاملة للموارد املائية كأداة

  للتنمية املستدامة يف املنطقة العربية
)االتحاد األورويب(

 قاعة الهمربا 1   )الطابق -2(

جلسة موضوعية 1٥: مركزاملعرفة اإلقليمى: منصة لتبادل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة )ICT( للتصدى 

 آلثار التغريات املناخية
 )منظمة الفاو / اإلسكوا / الوكالة األملانية للتعاون الدول / املركز 

 الدوىل للزراعة امللحية / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(

 قاعة الرسايا  )الطابق -4( 

15:15 - 13:45

اسرتاحة غداء 16:00 - 15:15
الجلسة الختامية  قاعة الرسايا  )الطابق -4( 17:30 - 16:00

ورش العمل الجانبية : 
اجتامع ضباط االتصال املعنيني بتقرير الوضع املاىئ ىف املنطقة العربية )سيداري / املجلس العريب للمياه / صندوق األوبك للتنمية الدولية( )2٥-26 نوفمرب 2017(	   

اجتامع مجموعة الخرباء حول السعى نحو إدارة أفضل للموارد املائية املشرتكة ىف إطار القوانيه الدولية و اإلقليمية )اإلسكوا / جامعة الدول العربية( )2٩ نوفمرب 2017(  ) دعوة خاصة(	   

اجتامع البعثة اإلرشافية ملرشوع مرفق الرشاكة بني الصني والبنك الدويل )CWPF( )البنك الدوىل / املجلس العريب للمياه( )2٩ نوفمرب 2017( – اجتامعات جانبية )26-2٨ نوفمرب 2017( ) دعوة خاصة(	   


