
 (AGIR) العربية  الجغرافية  املعلومات  غرفة  مشاركة 

التابعة للمجلس العر� للمياه يف ورشة العمل بالقاهرة 

تقنيات  استخدام  من  واالستفادة  القرار  حول"صناع 

عقدت  حيث  املائية"  املوارد  إدارة  حسن  ىف  الفضاء 

الورشة تحت إ�اف معا� وزير التعليم العا� والبحث 

الورشة  بتنظيم  قام  العربية.   م�  بجمهورية  العلمي 

ا�ركز الجهوي ل�ستشعار عن بُعد لدول ش�ل أفريقيا، 

بالتعاون مع ا�نظمة ا�س�مية لل�بية والعلوم والثقافة 

الفضاء  وعلوم  بُعد  عن  ل�ستشعار  القومية  والهيئة 

ا��ية.  وقد قام فريق ا�جلس العر� للمياه بتقديم 

عرض خاص تضمن آخر النتائج الصادرة عن التقرير الفني ا¤ول لغرفة ا�علومات الجغرافية العربية (AGIR) تحت عنوان:

“Geographic Information towards Building Risk Resilience in the Arab Region”

Arab Water Council

المجلس العربى للمياه

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

٩-١١ سبتمبر ٢٠١٩

افتتاح املكتب التمثيىل للمجلس العر� للمياه باملقر الرئيىس 

ملعهد بارى بايطاليا  حيث يعت¶ هذا الحدث انعكاسا حقيقيا 

فريده  فرصه  وهو  ا�نظمت¹  ب¹  للتعاون  الطويل  للتاريخ 

ع½  ا�اقا  أك¾  �ستقبل  اÀستدامه  تحقيق  بهدف  للتواصل 

دول  مع  ا�ش�ك  والتعاون  ا�توسط  ا¤بيض  البحر  نطاق 

ا�نطقه العربيه. وقد شارك Æ حضور هذا الحدث الخاص وفد 

رفيع ا�ستوى من ا�نظمت¹ برئاسه معاÇ الدكتور/محمود أبو 

زيد رئيس ا�جلس العرÊ للمياه مع لفيف من أعضاء اللجنه 

التنفيذيه للمجلس و ا¤مانه العامه و الدكتور موريزيو راي½ 

مدير معهد باري و أعضاء ا�عهد. ك� تم بالتزامن مع ا¤فتتاح 

 Êعقد اجت�ع اللجنه التنفيذيه �جلس محافظى ا�جلس العر

للمياه ¤ول مره خارج ا�نطقه العربيه منذ انشاء ا�جلس عام 

.٢٠٠٤

١٩ سبتمر ٢٠١٩



 Óمشاركة املجلس العر� للمياه ىف فعاليات مؤ¥ر أبو ق¢ السنوى الثالث والثالثون لتكنولوجيا معالجة املياه ، الذى تنظمه �كة أبو ق

لÕسمدة والصناعات الكي�وية سنوياً با¤سكندرية �ناقشة كافة قضايا ا�ياه، حيث القى معاÇ الدكتور/ محمود أبو زيد كلمة اÀفتتاح مركزاً 

ع½ ا¤من ا�اÚ العر�، وموضحاً دور ا�جلس Æ إط�ق برنامجاً اس�اتيجياً للتوسع Æ استخدام ا�ياه العربية غÓ التقليدية ورؤية ا�جلس 

ا�ستقبلية نحو تحقيق التنمية ا�ستدامة.  شارك Æ ا�ؤÛر أيضاً وفد من أعضاء ا�جلس و اللجنه التنفيذيه و مجلس ا�حافظ¹ والجمعيه 

العموميه. 

٨ – ١٠ اكتوبر ٢٠١٩

مشاركة املجلس ىف اجت©ع مجموعة عمل مبادرة القضاء 

ا�ستدامة  التنمية  إدارة  رعاية  تحت  وذلك  الجوع  عىل 

ا�جلس  ,شارك  العربية  الدول  بجامعة   Çالدو والتعاون 

ع½  للقضاء  الفرعية  اللجنة  إجت�ع   ß للمياه   Êالعر

عمل  نتائج  تحليل  اجل  من  العربية  ا�نطقة   ß الجوع 

وخطة  اÀس�اتيجي  ل�طار  تصور  ووضع  ا�جموعات 

ا�نطقة   ß الجوع  ع½  للقضاء  مبادرة  �عداد  العمل 

بع�ن  العمل  مجموعات  إجتمعت  قد  و  هذا  العربية. 

مخطط  عرض  بهدف  الهاشمية،  اÀردنية  با�ملكة 

ومحتويات ا�بادرة و اÀتفاق ع½ الخطوات القادمة. 

١١ – ١٢ اكتوبر ٢٠١٩



شارك املجلس ىف  اسبوع القاهرة الثا¬ للمياه تحت شعار "االستجابة لندرة 

املياه" الذى نظمته وزارة املوارد املائية والرى بجمهورية مرص العربية  وذلك 

للمجلس  العلمى  الذراع  للمياه  العربية  ا¤كادàية  مع  بالتعاون 

(AWC-AWA) بجلسة فنية خ�ل فعاليات اÀسبوع عن "دور وسائل اإلعالم 

يف رفع الوعي العام من أجل االستخدام األمثل للمياه يف مرص" حيث تواجه 

م� âواً سكانياً áيعاً ß ح¹ أن موارد ا�ياه ال�زمة للري الزراعي شحيحة. 

طبقاً لتوقعات ا¤مم ا�تحدة فأن م� ستق�ب من حالة "ندرة ا�ياه ا�طلقة" 

بحلول عام ٢٠٢٥ . 

 Æ للمياه، برئاسة الجلسة الخاصة عن "التعاون ىف مجال املياه املشرتكة"  وذلك Êوقد قام الدكتور/ محمود أبو زيد، رئيس ا�جلس العر 

اليوم الثاæ للمؤÛر، تناول فيها موضوع الدبلوماسية ا�ائية وأهمية التحول من النزاع ع½ ا�ياه اÇ ا�ياه من أجل الس�م وا�شاركة Æ ا�نافع 

وعدالة التوزrيع.

 ß للمجلس العا�ي للمياه، ورئيس ا�جلس العر� للمياه، بالقاء كلمة إفتتاحية ßçك� قام الدكتور محمود أبوزيد، ا�ؤسس والرئيس ال

افتتاح ا�جت�ع السبع¹ �جلس محافظي ا�جلس العا�ي للمياه، والذي عقد بالقاهرة بالتوازى مع أسبوع القاهرة الثاæ للمياه. وقد شارك 

ا�جلس العرÊ للمياه Æ اجت�ع اللجنة ا�ش�كة رفيعة ا�ستوى الخاصة با�ياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية وذلك ع½ هامش 

أسبوع القاهرة الثاæ للمياه.

(اسبوع القاهرة الثانى للمياه)٢٠-٢٤ اكتوبر ٢٠١٩  

تنظيم جلست¹   Æ كاءçال من  مع مجموعة  للمياه   Êالعر ا�جلس  شارك 

فنيت¹ ضمن فعاليات االسبوع العر� الثالث للتنمية املستدامة تحت شعار 

التنمية  إدارة  نظمته  الذى  مستدام"  مستقبل  أجل  من  متكاملة  "رشاكة 

ا�ستدامة بالتعاون مع وزارة التخطيط وا�تابعة وا�ص�ح ا�دارى والبنك 

 : ا¤وÇ عن  الفنية  ا¤وروÊ وه�:الجلسة  واÀتحاد  ا�تحدة  الدوÇ وا¤مم 

"تأثÓ تغÓ ا�ناخ ع½ ا�جتمعات الضعيفة إجت�عياً"  وكذلك الجلسة الفنية 

الثانية عن: "مرفق ترابطات مخاطر ا�ناخ".

وقد ¥ت مشاركة املجلس العر� للمياه ىف اجت©ع لجنة "تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة ىف الدول تحت النزاع"   مثل اليمن والعراق والسودان 

حيث حì هذا الحدث العديد من ا�نظ�ت الدولية ëا ß ذلك ا�نظمة 

العا�ي  ا¤غذية  وبرنامج   íاâا� ا�تحدة  ا¤مم  وبرنامج  للهجرة  الدولية 

�عالجة  الدعم  زيادة  كيفية  �ناقشة  وغÓها  والزراعة  ا¤غذية  ومنظمة 

ا¤سباب الجذرية للعنف وال�اع والهشاشة اÀجت�عية؛ وتقديم مساعدة 

 ß �ساعدتها  بالنزاع  ا�تأثرة  للبلدان  استهدافاً  وأك¾  فعالية  أك¾  إâائية 

تحقيق أهداف التنمية ا�ستدامة.

٣-٦ نوفمبر ٢٠١٩



زيارة الوفد الصينى اىل املجلس العر� للمياه ملناقشة مذكرة 

ß إطار   ,  Âبالص املائية  املوارد  املجلس ووزارة   Âالتفاهم ب

ب¹ ا�جلس  الصيني تم عقد اجت�عاً مش�كاً  العر�  التعاون 

رئيس  زيد  أبو  محمود  الدكتور/   Çمعا برئاسة  للمياه   Êالعر

ا�جلس، والوفد ا�مثل لوزارة ا�وارد ا�ائية بجمهورية الص¹ 

وزير  نائب   ، جيانتشون  يى  السيد/   Çمعا برئاسة  الشعبية 

 ðا�وارد ا�ائية بجمهورية الص¹ الشعبية ، وذلك با�قر الرئي

للمجلس بالقاهرة لبحث أواñ التعاون ب¹ الطرف¹. وهدف 

ب¹  توقيعها  ا�زمع  التفاهم  مذكرة  مناقشة   Çا اÀجت�ع 

والتى  بالص¹،  ا�ائية  ا�وارد  ووزارة  للمياه   Êالعر ا�جلس 

شاملة  تعاونية  ع�قة  إقامة  ع½  الطرف¹  يرحب  ëوجبها 

وطويلة ا¤جل Æ ا�جاÀت ا�تعلقة بحسن إدارة ا�وارد ا�ائية ع½ أساس ا�ساواة وا�نفعة ا�تبادلة، وذلك لتعزيز البحوث التطبيقية ا�ش�كة، 

وإجراء الحوارات العلمية وتنظيم برامج التبادل ا�دارى والتقنى، وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم ا�ؤÛرات الدولية وخطط التعاون ب¹ 

الطرف¹.

 Æ جت�ع بالتوصيات التى تتضمن البدءÀت التعاون ا�ق�حة وآلية تنفيذها. وانتهى اÀجت�ع مناقشات مفتوحة تناولت شتى مجاÀوشهد ا

إعداد خطة تنفيذية لÕنشطة التفصيلية تكون ملحقة ëذكرة التفاهم وتحديد موعد لتوقيع ا�ذكرة مع تحديد أس�ء ضباط اÀتصال من 

الطرف¹. ثم القى الدكتور رئيس ا�جلس كلمة الختام مع¶اً عن رؤية مستقبلية واعدة لهذا التعاون ا�ش�ك.  

١٩ نوفمبر ٢٠١٩

أهم اإلصدارات:

لـغرفة  ا¤ول  اصدارالتقرير  تم  قد 

 AGIR  ا�علومات الجغرافية العربية

مخاطر  ب¹  الع�قة  مبادرة  إطار   ß

الدول  جامعة  مع  بالتعاون  ا�ناخ 

العربية 

يتناول التقرير موضوعات ندرة ا�ياه 

ا�ناخ   Óوتغ اÀجت�عي  والضعف 

و  العربية  ا�نطقة   ß  íالغذا وا¤من 

قد قام بإعداد هذا التقرير فريق من غرفة ا�علومات الجغرافية 

العربية(AGIR) ، بقيادة الدكتور وديد عريان.

التي  ا�وضوعات  من  كبÓة  مجموعة   AGIR ال  تقرير   يغطي 

تهدف إÇ زيادة ا�عرفة لتمك¹ إجراء تقييم أعمق ß عدد من 

  .Nexus ا�ناخ ، ا�خاطر ، ا�رونة و ، SDGs :ذلك ß اë تÀا�جا

والحد  ا�خاطر  إدارة   ß كتحدي ا�ناخ   Óتغ أيًضا ع½  يركز  ك� 

منها ، وكذلك اÀستفادة من الفرص.

مع  ا�ناخ   Óتغ ب¹  ال�ابط  يشدد ع½  فإنه   ، ذلك   Çإ با�ضافة 

ا�خاطر ، وبالتا� تسليط الضوء ع½ أهمية الفهم ا�تعدد �خاطر 

تغÓ ا�ناخ التي àكن أن تفتح ا¤بواب أمام رؤى جديدة ونهج 

للحلول

(AGIR) إصدار المجلة العلمية للمجلس "الماء"تقرير غرفة المعلومات الجغرافية

للمياه   Êالعر ا�جلس   Çيتو "ا�اء" هى مجلة علمية محكمة  مجلة 

العام   Æ مرت¹  دورية  بصفة  والعربية  ا�نجليزية  باللغت¹  إصدارها 

 çوا�ش�كة من خ�ل ن العربية  ا�ياه  لقضايا  الحلول  بهدف وضع 

ا�ائية  للموارد  ا�تكاملة  ا�دارة  تتناول  التي  العلمية  ا¤بحاث 

ا�ياه وغÓها.  ودبلوماسية  ا�ش�كة  ا�ياه  ا�ائية وقضايا  والسياسات 

وجدير بالذكر أن ا�جلة أصبحت تتمتع بانتشاراً واسعاً ع½ ا�ستوى 

النا�  بيانات  قواعد  متاحة ع½  أن أصبحت  بعد   Çوالدو ا�قليمى 

.(EBSCO) العا�ى إبسكو

وقد صدر مؤخراً ا�جلد (٩) عدد (٢) لشهر ديسم¶ ٢٠١٨ ، وجارى 

متابعة  وàكن    .  ٢٠١٩ يونيو  لشهر   (١) عدد   (١٠) ا�جلد  إصدار 

للمجلس   æا�لك�و ا�وقع  ع½  ا�جلة  محتوى 

(www.arabwatercouncil.org)



 أبرز األنشطة المستقبليه للمجلس حتى شهر مايو عام ٢٠٢٠

األنشطة المستقبليه للمجلس حتى شهر مايو عام ٢٠٢٠التاريخ

ا�ؤÛــر اÀقتصــادى العــرÊ ا¤فريقــى ا¤ول الــذى تنظمــه ا¤مانــة العامــة �جلــس الوحــدة اÀقتصاديــة. ويشــارك فيــه ٢٨ نوفمرب ٢٠١٩

ــى  ــرÊ ا¤فريق ــذاÚ الع ــن الغ ــول "ا¤م ــة ح ــاه بكلم ــرÊ للمي ــس الع ــس ا�جل ــد، رئي ــو زي ــود أب ــاÇ أ.د./ محم مع

وارتباطــه با¤مــن ا�ــاÚ" مــع عــرض مق�حــات للحلــول ا�ســتدامة لتحقيــق ا¤مــن ا�ــاÚ وتفعيــل وتنشــيط التعــاون 

العرÊ-ا¤فريقى Æ ا�جال اÀقتصادى والتنمية.

اجتــ�ع مجموعــة العمــل ا�شــكلة برئاســة أ.د/ وليــد عبــد الرحمــن- نائــب رئيــس ا�جلــس والســادة أعضــاء اللجنــه ٤-٥ ديسمرب ٢٠١٩

التنفيذيــه با�جلــس وممثــ½ معهــد بــارى بإيطاليــا �ســتك�ل التواصــل وا�ناقشــات حــول مق�حــات أنشــطة التعــاون 

 Æ ــدرات ــاء الق ــة لبن ــدورات التدريبي ــوراه) وال ــتÓ والكت ــى (ا�اجس àــب ا¤كاد ــاÀت التدري ــÆ ¹ مج ــ¹ الجانب ب

مجاÀت ا�ياه والتوصل اÇ النواحى ا�دارية والقانونية واللوجيستية ال�زمة لتنفيذ هذه ا¤نشطة.

ــرÊ ٢٠-٢٦ ديسمرب ٢٠١٩ ــباÊ الع ــى الش ــدى البيئ ــاه Æ ا�نت ــرÊ للمي ــس الع ــة ا�جل ــت مظل ــرÊ تح ــباب الع ــة الش ــارك لجن ــوف تش س

ا¤فريقــى العــا� تحــت عنــوان "التعــاون العــرÊ ا¤فريقــى .. أســوان عاصمــة الشــباب ا¤فريقــى ٢٠١٩" الــذى ينظمه 

اÀتحــاد العــرÊ للشــباب والبيئــة  ëشــاركة ٣٠٠ شــاب وفتاة مــن ٣٠ دولة عربيــة وأفريقية، وذلك تحــت رعاية الرئيس 

 Æ هــذا الحــدث الهــام الــذى يقــع Æ ًف ا�جلــس أن يكــون �يــكاçرئيــس الجمهوريــة. ويــ ðعبــد الفتــاح الســي

إطار اهت�م الدولة بالشباب والبعد الغرÊ وا¤فريقى.

ــات ٢٢-٢٦ يناير ٢٠٢٠ ــتخدام التقني ــçوع ا�قليمي"إس ــÓة للم ــة و ا¤خ ــل الثالث ــه العم ــد ورش ــاه لعق ــر� للمي ــس الع ــتعد ا�جل يس

ــا"  ــ�ل أفريقي ــط وش ــçق ا¤وس ــة ال ــتخدامها ß منطق ــادة إس ــه وإع ــات الجوفي ــحن الخزان ــه ش ــة لûع الحديث

USGS بالتنسيق مع هيئة ا�سح الجيولوجي ا¤مريكية (٢٦ يناير ٢٠٢٠ Ç٢٢ إ) بنيقوسيا- ق¶ص

تهــدف الورشــة اÇ عــرض و مناقشــة التقــدم ا�حــرز ß أنشــطة ا�ــçوع ومتابعــة آخــر ا�ســتجدات ß البــ�د ا�نفــذة 

للمçوع ك� سيتم اÀتفاق ع½ كيفية نç نتائج ا�çوع و عرضها

ويهــدف ا�ــçوع اÇ تعزیــز ا¤مــن ا�ــاß í منطقــة الــçق ا¤وســط وشــ�ل أفریقیــا عــن طريــق إســتخدام تقنيــات 

حديثــة نحــو áعــة شــحن خزانــات ا�يــاه الجوفیــة وإعــادة اســتخدام ا�يــاه مــن خــ�ل تطبیــق ونــç طــرق جدیــدة 

لرصــد التفاصیــل ا�كانیــة وتحديــد ا�واقــع التــي تتســم بالقــدرة العالیــة عــ½ تخزيــن ا�يــاه وإعــادة إســتخدامها 

بإستخدام نظم اÀستشعار عن بعد وا�عطیات الجیوفضائیة، والتحلیل الھیدرولوجي.

وخــ�ل هــذا اÀجتــ�ع ، ســتقوم كل مــن الــدول ا�نفــذة بعــرض اخــر النتائــج  ß أنشــطة ا�ــçوع و وضــع الصيغــة 

النهائية للقارير الصادرة عن كل بلد.

اÀجت�ع الدوري الخاص çëوع مرفق ال�ابط ب¹ اخطار ا�ناخ واهداف التنمية ا�ستدامة١٥-١٦ من يناير ٢٠٢٠

يشــارك ا�جلــس العــر� للميــاه ß اÀجتــ�ع الــدوري القــادم الخــاص ëــçوع "مرفــق ال�ابــط بــ¹ اخطــار ا�نــاخ 

ــ�ع  ــن الرئيســيÀ ¹نشــطة ا�ــçوط ß اÀجت ــ~ وأحــد ا�نفذي ــك رئي ــه �ي ــة ا�ســتدامة" بصفت واهــداف التنمي

التقــدم  اســتعراض   Çجتــ�ع اÀينايــر ٢٠٢٠. هــذا ويهــدف ا بــ¹ ١٥-١٦ مــن  ا�زمــع عقــده ß اÀردن مــا 

ا�حــرز ß اÀنشــطة الحاليــة واÀتفــاق عــ½ الخطــة الســنوية الخاصــة بانشــطة ا�ــçوع لعــام ٢٠٢٠. وســوف يتضمــن 

اÀجتــ�ع جميــع ا�نظــ�ت اÀقليميــة والدوليــة الçيكــة وعــ½ راســها اداراة التنميــة ا�ســتدامة والتعــاون الــدو� 

بجامعة الدول العربية



ا�جت�ع التحضÓى ا¤ول ل{عداد للمنتدى العرÊ الخامس للمياه ٢٧ يناير ٢٠٢٠

 (Kick-o| Meeting of the 5th AWF) ،ــدف ــه الســابعة عــç. يه ــس ا�حافظــÆ ¹ دورت ــ�ع مجل ــك إجت  وكذل

 اÀجتــ�ع اÇ وضــع ومناقشــة ا��مــح الرئيســية ل¶نامــج ا�نتــدى وتحديــد الجوانــب التنظيميــة وال�تيبــات ال�زمــة،

 واÇ  اÀتفــاق عــ½ موعــد ومــكان انعقــاد ا�نتــدى، مــع تحديــد اهت�مــات ومســاهمة الــçكاء والتأكيــد عــ½ دور

 ا�نتــدى العــر� الخامــس للميــاه باعتبــاره ع�مــة فارقــة ß ا�ســاهمة العربيــة ß ا�نتــدى العا�ــي التاســع للميــاه

.ا�قرر أن يعقد Æ داكار بالسنغال Æ مارس ٢٠٢١

ا�عــ�ن عــن جائــزة ا�جلــس العــرÊ للميــاه ل{بــداع واÀبتــكار Æ علــوم ا�يــاه للباحثــ¹ عن عــام ٢٠٢٠ بهدف تشــجيع  ٢٧ يناير ٢٠٢٠

الباحثــ¹ وا�هتمــ¹ بعلــوم ا�يــاه بالــدول العربيــه او�ســ�ميه عــ½ ا�رتقــاء ëهنتهــم وتطويــر تخصصهــم العلمــي 

ــكارات  ــم إبداعــات وإبت ــة لتقدي ــة وإســتخدام أحــدث أســاليب التقني ــة ا�عرف ــي ، كــ� تحثهــم عــ½ مواصل وا�هن

جديده ß مجال علوم ا�ياه وا�وضوعات ذات الع�قة.

ورشــة العمــل التدريبيــة عــن "بنــاء القــدرات Æ مجــال ا�ــوارد ا�ائيــة ا�شــ�كة ودبلوماســية ا�يــاه" والتــى ينظمهــا ٢٨-٣٠ يناير ٢٠٢٠

ا�جلــس مــن خــ�ل ا¤كادàيــة العربيــة للميــاه وبالتعــاون مــع اÀمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وبحضــور 

ومشــاركه ممثــ½ مــن وزارات ا�يــاه Æ البــ�د العربيــة وا�نظــ�ت الçيكــة ومحا}يــن مــن الخــ¶اء مــن ا�نطقــة 

العربية وم� ا�تخصصÆ ¹ هذا ا�جال.

اÀحتفــال باليــوم العــرÊ للميــاه: تحــت شــعار (اســتدامة ا�ــوارد ا�ائيــة مســئولية مجتمعيــة) يعــد «اليــوم العــر� ٣ مارس ٢٠٢٠

للميــاه»، الــذي يحتفــي بــه العــا\ العــر� ß الثالــث مــن مــارس كل عــام، دعــوًة عامــًة للمجتمعــات والحكومــات 

والهيئــات ا�عنيــة ß ا�نطقــة العربيــة، للعمــل مــن أجــل ضــ�ن اســتدامة ا�ــوارد ا�ائيــة ß الوطــن العــر�، وتضافــر 

ــدول  ــاه ß ال ــة للمي ــة والبيئي ــة واÀجت�عي ــد اÀقتصادي ــم الفوائ ــة، وتعظي ــوارد إدارة فعال ــك ا� ــود �دارة تل الجه

العربية، وتعزيز الوعي بأهم قضايا ا�ياه، والتحديات التي تواجهها ا�نطقة.

اÀحتفــال باليــوم العا�ــى للميــاه: يحتفــل العــا\ أجمــع Æ ٢٢ مــارس مــن كل عــام باليــوم العا�ــي للمياه وقــد اختارت ٢٢ مارس ٢٠٢٠

ا¤مــم ا�تحــدة شــعار اليــوم العا�ــي للميــاه ٢٠٢٠ تحــت عنــوان : "ا�يــاة النظيفة من أجل عــا\ صحي " بهــدف زيادة 

الوعــي بأهميــة ا�يــاه ß التنميــة، وذلــك عرفانــاً وتقديــراً لهــذه الســلعة الغاليــة التــي À يســتغني عنهــا أي حــي عــ½ 

وجه ا¤رض.

الحــوار ا�قليمــى �ــçوع  Rewater MENA والــذى يهــدف اÇ نــç ثقافــة التوســع Æ اســتخدام ا�ــوارد ا�ائيــه غــÓ نهاية يونيو ٢٠٢٠

̂فاق Æ ا�نطقة العربية التقليدية والتحديات وا

اجت�عــات اللجنــة الفنيــة العلميــة �جلــس وزراء ا�يــاه العــرب (الــدورة التاســعة عــç) وكذلــك اجتــ�ع ا�جلــس نهاية يونيو ٢٠٢٠

.(çالدورة الثانية ع) للمياه Êالوزارى العر


