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

المحاور الرئيسية والجلسات الموضوعية

القاهرة، جمهورية مصر العربية، 26-28 نوفمبر 2017

اإلعالن الثاني

يســر المجلــس العربــي للميــاه أن يجــدد الدعــوة للمشــاركة فــي المنتــدى العربــي الرابــع للميــاه والمزمــع عقــده بالقاهــرة خــال 
الفتــرة مــن 26 – 28 نوفمبــر 2017 تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة ووزارة المــوارد المائيــة والــري بجمهوريــة مصــر 
العربيــة. ومــن خــال المشــاركة الفعالــة والجهــود الحثيثــة مــن العديــد مــن شــركاء التنميــة واألطــراف الفعالــة، ومنــذ اإلجتمــاع 
التشــاوري األول إلطــاق أعمــال اإلعــداد للمنتــدي فــي أبريــل 2017 يتابــع المجلــس نشــر المعلومــات عــن اإلجــراءات 
والترتيبــات التــي تتعلــق بتنظيــم المنتــدى، ويســعد المجلــس إصــدار اإلعــان الثانــي الــذي يتضمــن أهــم مامــح البرنامــج العــام 

للمنتــدى .

تــم اختيــار خمســة محــاور رئيســية للمنتــدي تتعلــق بقضايــا الميــاه اآلنيــة علــى الســاحة الدوليــة واإلقليميــة وتهــدف فــي مجملهــا 
إلــى تحقيــق مســتقبل آمــن للميــاه العربيــة بمــا يتماشــى مــع األهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة. وتشــمل هــذه المحــاور: )1( 
الميــاه والتنميــة المســتدامة؛ )2( الترابــط بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة وعاقتهــا بالتغيــرات المناخيــة؛ )3( نوعيــة الميــاه والنظــم 
اإليكولوجيــة؛ )4( الحلــول المســتدامة للمــوارد المائيــة المشــتركة؛ )5( العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــى مجــال الميــاه.  
وســيتم تغطيــة الموضوعــات الرئيســية فــي جلســتين عامتيــن وســبعة عشــر جلســة موضوعيــة خاصــة عــاوة علــي عــدد مــن 

االجتماعــات الجانبيــة علــى النحــو التالــي:
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أوال : الجلسات العامة

الجلسة العامة األولى
الميــاه وأهــداف التنميــة المســتدامة: مــا تــم تحقيقــة فــي 

منطقــة الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا 

تهــدف الجلســة الــى توضيــح العوامــل التــى تعــوق ســرعة تحقيــق أهــداف 
علــي  ينــص  الــذي  الســادس  الهــدف  وباألخــص  المســتدامة  التنميــة 
“ضمــان توافــر الميــاه واإلدارة المســتدامة للميــاه وخدمــات الصــرف 
الصحــى للجميــع،” مــع اقتــراح الحلــول الممكنــة للحــد مــن هــذه العوامــل 
مــن أجــل تحقيــق نتائــج ملموســة، وســوف تســلط الجلســة الضــوء علــى 
كيفيــة دعــم أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى ذات األهميــة بالنســبة 
للمنطقــة وعاقتهــا بمــا تــم انجــازة  لتحقيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

الجهــة المنظمــة للجلســة: منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم 
المتحــدة )الفــاو(.

المنظمــون المشــاركون: اإلســكوا / برنامــج الغــذاء العالمــي / جامعــة 
الــدول العربيــة / المجلــس العربــى للميــاه.

الجلسة الموضوعية الخاصة )2( 
نحــو المشــاركة الفعالــة للمنطقــة العربيــة فــي المنتــدى 

العالمــي الثامــن للميــاه بالبرازيــل 2018

التنظيميــة  األعمــال  تطــورات  بآخــر  التعريــف  الــى  الجلســة  تهــدف 
الثامــن  العالمــى  المنتــدى  فــى  العربيــة  المنطقــة  لمشــاركة  واإلعــداد 
للميــاه، وســيقوم المنســق اإلقليمــى مــن جامعــة الــدول العربيــة وممثــل 
المجلــس العالمــى للميــاه بعــرض الترتيبــات الخاصــة بــدور المنطقــة 
العربيــة ومســاهمتها فــى األنشــطة المختلفــة للمنتــدى العالمــى الثامــن 

للميــاه. 

الجهــة المنظمــة للجلســة: جامعــة الــدول العربيــة، المنتــدى العالمــى 
الثامــن للميــاه، المجلــس العالمــى للميــاه

المنظمون المشاركون: المجلس العربي للمياه

الجلسة الموضوعية الخاصة )4(
اإلقليمــي  البيئــي  المركــز  أنشــطة  عــن  عامــة  خلفيــة 
)REC( فــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

ســتقدم الجلســة لمحــة عامــة عــن نجــاح وإنجــازات مشــروع “االســتخدام 
المســتدام للمــوارد المائيــة العابــرة للحــدود واالســتغال اآلمــن للميــاه”  
ســتكون  كمــا   .WATER SUM PROJECT بإســم  المعــروف 
الجلســة بمثابــة منصــة نقــاش واســعة حــول التحديــات واالحتياجــات 
المشــتركة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، مــع التركيــز 
علــى اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، بمــا فــي ذلــك التكيــف مــع 
لتحديــد  المســتدامة  للتنميــة  الســادس  والهــدف  المناخيــة  التغيــرات 

للتعــاون. المســتقبلية  والتوقعــات  األولويــات  وتصنيــف 

الجهــة المنظمــة للجلســة: المركــز البيئــي اإلقليمــي لمنطقــة وســط 
.)REC( أوروبــا  وشــرق 

الجلسة الموضوعية الخاصة )3(
األمن المائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

الشــرق  فــي منطقــة  المائــي  الجلســة موضــوع األمــن  تتنــاول  ســوف 
التركيــز  وســيتم  اإلقليمــى،  المســتوى  علــى  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
علــى اإلدارة المســتدامة للميــاه، وخدمــات الميــاه، والمخاطــر المتصلــة 
بالميــاه مثــل إدارة الميــاه العابــرة للحــدود والتغيــرات المناخيــة وتأثيراتهــا 
قــدرة  األقــل  والفئــات  الهشــة  البيئــات  فــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

واألكثــر احتيــاج.

الجهة المنظمة للجلسة: مجموعة البنك الدولى .
المنظمون المشاركون: مركز التكامل المتوسطى.

الجلسة العامة الثانية
الميــاه والغــذاء والطاقــة وعالقتهــا بالتغيــرات المناخيــة: 

الحلــول الذكيــة للمنطقــة العربيــة 

 )GIZ( الجهة المنظمة للجلسة: الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
المنظمون المشاركون: المجلس العربى للمياه

ثانيًا: الجلسات الموضوعية الخاصة
الجلسة الموضوعية الخاصة )1( 

دور اإلعــالم فــي نشــر الوعــي فــي مجــال إدارة المــوارد 
المائيــة 

نشــر  فــى  اإلعــام  دور  علــى  الضــوء  تســليط  الــى  الجلســة  تهــدف 
الوعــى فــى مجــال إدارة المــوارد المائيــة باســتخدام العديــد مــن الوســائل 
الحديثــة المتاحــة ، كمــا ســتقدم مقترحــات لكيفيــة تفعيــل هــذا الــدور 
لترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة والحفــاظ علــى الميــاه مــن حيــث الكميــة 

والنوعيــة.

الجهة المنظمة للجلسة:  وزارة الموارد المائية والري - قطاع 
التخطيط 

المنظمون المشاركون: المجلس العربي للمياه / األكاديمية العربية 
للمياه / االتحاد األوروبي /  شبكة الشباب التابعة للمجلس العربى 

للمياه/ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

يستكمل الحقاً
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الجلسة الموضوعية الخاصة )5(
وضــع الميــاه فــي المنطقــة العربيــة وعالقتهــا بالتنميــة 

المســتدامة
وفقــًا  العربيــة  للميــاه  الحالــى  الموقــف  عــرض  الــى  الجلســة  تهــدف 
ألحــدث المتغيــرات والمؤشــرات وقواعــد البيانــات التــى أعدتهــا نقــاط 
االتصــال مــن الــوزارات المعنيــة بالــدول العربيــة، ومــا تــم التوصــل إليــه 
مــن خــال تحليــل البيانــات والمعلومــات المتاحــة عــن وضــع الميــاه 
والخدمــات المائيــة، وأثرهــا علــى التنميــة المســتدامة فــى البلــدان العربيــة 
باألخــص الهــدف الســادس مــن األهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة. 

الجهة المنظمة للجلسة: سيداري.
المنظمــون المشــاركون: المجلــس العربــي للميــاه / صنــدوق األوبــك 

للتنميــة الدوليــة

الجلسة الموضوعية الخاصة )9(
المنطقــة  فــي  التقليديــة  غيــر  الميــاه  اســتخدام  تعزيــز 

العربيــة
ســتوفر الجلســة فرصــة لتعزيــز نطــاق العمــل العربــي المشــترك وتحديــد 
أولويــات األنشــطة التــي يمكــن تنفيذهــا خــال المرحلــة الثانيــة مــن 
التقليديــة  المائيــة غيــر  المــوارد  المبــادرة الخاصــة “بتعزيــز اســتخدام 
فــى المنطقــة العربيــة”. وســوف تحــدد أيضــا الجهــات الراعيــه والجهــات 
المانحه واألطراف ذات الصله، وستســاعد مخرجات الجلســة المجلس 
العربــى للميــاه وشــركائه علــى المضــي قدمــًا فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة 

وفقــًا لألولويــات وااللتزامــات التــي تعــرب عنهــا مــداوالت الجلســة.

الجهة المنظمة للجلسة: المجلس العربى للمياه
المنظمون المشاركون: منظمة اليونسكو / منظمة الفاو

الجلسة الموضوعية الخاصة )10(
المــوارد المائيــة المشــتركة فــي المنطقــة العربيــة: اآلثــار 
المحتملــة للميــاه العابــرة للحــدود وفرص التعاون المشــترك 

الجهة المنظمة للجلسة: سيدارى - المجلس العربى للمياه

الجلسة الموضوعية الخاصة )6(
الجــدل حــول مســاواة تحســين كفــاءة الــرى بالتوفيــر فــى 

اســتخدام الميــاه فــي الــرى
لتكنولوجيــا  الرئيســية  األبحــاث  نتائــج  علــى  الضــوء  الجلســة  ســتلقي 
الــري وتوفيــر الميــاه، وســتعرض الــرؤى المختلفــة حــول كيفيــة اســتعادة 
التــوازن بيــن العــرض والطلــب علــى الميــاه بهــدف االســتدامة كذلــك 
أفضــل الظــروف واآلليــات لاســتفادة مــن التكنولوجيــا المتقدمــة للــري 

دون المســاس باالســتدامة.

الجهة المنظمة للجلسة: منظمة الفاو.
المنظمــون المشــاركون: المجلــس العربــي للميــاه / المعهــد الدولــى 

لــإدارة المائيــة

الجلسة الموضوعية الخاصة )7(
الميــاه العربيــة تحــت االحتــالل .... التحــدى الرئيســى 

أمــام أهــداف التنميــة المســتدامة
الهــدف الرئيســي مــن الجلســة هــو بحــث ووضــع آليــات فاعلــة وقــادرة 
علــى وقــف السياســات اإلســرائيلية الممنهجــة فــى مواصلــة مصــادرة 
واســتغال واســتنزاف المــوارد المائيــة فــي األراضــى العربيــة المحتلــة 

)فلســطين والجــوالن العربــي الســوري المحتــل وجنــوب لبنــان(.
كمــا ســتركز الجلســة علــى أهميــة دعــم المجتمــع العربــي والمجتمــع 
الدولــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني المائيــة فــى وقــت ينــادى فيــه العالــم 

باســتدامة الحــق فــى الميــاه. 

الجهــة المنظمــة للجلســة: ســلطة الميــاه الفلســطينية بالتعــاون مــع 
الــدول العربيــة جامعــة 

الجلسة الموضوعية الخاصة )8(
المائيــة وطــرق  المــوارد  علــى  المناخيــة  التغيــرات  أثــر 

معهــا  التأقلــم 

تهــدف الجلســة الــى عــرض بعــض تجــارب المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة التأثــر االجتماعــي 
 ،)RICCAR(  واالقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة المعروفــة بإســم
مــع إلقــاء الضــوء علــى الجهــود الوطنيــة بشــأن آثــار تغيــر المنــاخ 
فــي مصــر )كحالــة دراســية( وذلــك  التكيــف  واســتراتيجيات وتدابيــر 
المنطقــة  فــي  المســتدامة  التنميــة  أعمــال  جــدول  تحقيــق  نطــاق  فــي 
العربيــة وعلــى المســتوى الوطنــي.  ومــن المتوقــع أن تســاهم الجلســة 
مجــال  فــي  الرئيســية  القطاعــات  وأوجــه ضعــف  آثــار  توضيــح  فــى 
التغيــرات المناخيــة فــي المنطقــة العربيــة، كمــا ستســاهم أيضــًا فــى بنــاء 
المعرفــة الخاصــة بالعاقــة بيــن العلــوم والسياســات فــي وضــع سياســات 
التكيــف، وربــط المخرجــات العلميــة والبحثيــة بتقييــم أثــر تغيــر المنــاخ 

فــي مصــر علــى صناعــة السياســات.

الجهة المنظمة للجلسة: اإلسكوا
المنظمون المشاركون: المركز القومى لبحوث المياه

يستكمل الحقاً
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الجلسة الموضوعية الخاصة )12(
المشــروعات  تنميــة  فــى  الشمســية  الطاقــة  اســتخدام 

العمالقــة المائيــة 

ســتتناول الجلســة إمكانــات اســتخدام الطاقــة الشمســية فــى مشــروعات 
الميــاه الكبــرى مــع عــرض إمكانــات مصــر كحالــة دراســية فــي اســتخدام 
الطاقــة الشمســية فــي قطــاع الــري، كمــا ســُتعرض الجهــود التــي تبذلهــا 
الحكومــة المصريــة بالتنســيق مــع منظمــة الفــاو وبنــك التنميــة األفريقــي 

فــي جــدوى توســيع نطــاق التمويــل فــي هــذا المجــال.

الجهة المنظمة للجلسة: منظمة الفاو.
المنظمــون المشــاركون: وزارة المــوارد المائيــة والــرى / البنــك األفريقــى 

للتنمية

الجلسة الموضوعية الخاصة )13(
توســيع نطاق االســتخدام اآلمن للمياه المعاد اســتخدامها 

علــى مســتوى المنطقــة العربية

نطــاق  لتوســيع  الممكنــة  الحلــول  التفاعليــة  الجلســة  هــذه  ســتناقش 
االســتخدام اآلمــن للميــاه المعــاد اســتخدامها فــى المنطقــة العربيــة، مــع 
التركيــز علــى إعــادة االســتخدام ألغــراض الزراعــة واألحيــاء المائيــة.  
كمــا ســيتم اســتعراض الجهــود اإلقليميــة الجاريــة والراميــة الــى تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة، باألخــص الهــدف )6.3( المتعلــق بنوعيــة 
اســتخدامها.   وكفــاءة  الميــاه  بنــدرة  المتعلــق   )6.4( والهــدف  الميــاه 
وتتمثــل إحــدى النتائــج الرئيســية للجلســة فــي عــرض قصــص النجــاح 

واألفــكار المبتكــرة إليجــاد حلــول ذات إمكانــات واســعة النطــاق.

الجهة المنظمة للجلسة: المعهد الدولي لإدارة المائية.
المنظمون المشاركون: إيكاردا /  منظمة الفاو 

الجلسة الموضوعية الخاصة )14(
بالمنطقــة  المائــى  واألمــن  المشــتركة  المائيــة  المــوارد 

العربيــة

تواجــه  التــى  التحديــات  بعــض  علــى  الضــوء  الجلســة  تســلط  ســوف 
تحقيــق األمــن المائــي بالمنطقــة العربيــة فــي ســياق التعــاون فــى مجــال 
الميــاه المشــتركة مــع التركيــز علــى اآلليــات والســبل المتاحــة للحــد مــن 
هــذه التحديــات وتمويلهــا مــن أجــل تحســين أمــن الميــاه.  وســوف تبحــث 
الجلســة أيضــًا كيــف يمكــن للتعــاون بشــأن الميــاه المشــتركة أن يدعــم 

تحقيــق األمــن المائــي فــي المنطقــة.

الجهة المنظمة للجلسة: اإلسكوا.

الجلسة الموضوعية الخاصة )15(
تكنولوجيــا  لتبــادل  منصــة  اإلقليمــى:  المعرفــة  مركــز 
المعلومــات واالتصــاالت المتقدمــة )ICT( للتصــدى آلثــار 

المناخيــة  التغيــرات 

تهــدف الجلســة الــى التعريــف بمركــز المعرفــة اإلقليمــي الــذى يعتبــر 
منصــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتقدمــة والــذي ســيتاح 
للبلــدان إلجــراء التقييمــات ذات الصلــة بــإدارة المــوارد المائيــة فــي إطــار 

مختلــف ســيناريوهات تغيــر المنــاخ.

الجهة المنظمة للجلسة: منظمة الفاو
المنظمــون المشــاركون: اإلســكوا / الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
الوكالــة   /  )ICBA( الملحيــة  للزراعــة  الدولــى  المركــز   /  )GIZ(

)USAID( الدوليــة  للتنميــة  األمريكيــة 

الجلسة الموضوعية الخاصة )16( 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتنمية المســتدامة 

فــي المنطقــة العربية

ســوف تناقــش الجلســة نهــج اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة وآليــات 
التطبيــق بطريقــة فعالــة فــى المنطقــة العربيــة مــع التعريــف ببعــض 
النمــاذج فــى الــدول العربيــة ومنهــا مصــر، وســتركز الجلســة أيضــًا 
علــى تقييــم الوضــع الحالــى لمختلــف إدارات الــرى والوحــدات اإلداريــة 
وروابــط مســتخدمى الميــاه مــع التأكيــد علــى دور االتحــاد األوروبــى 
)وغيــره مــن الجهــات الدوليــة الممولــة( فــى المســاهمة فــى تطبيــق نهــج 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة. 

الجهة المنظمة للجلسة: االتحاد األوروبى

الجلسة الموضوعية الخاصة )11(
االبتــكار:  الــى  التقليديــة  المعرفــة  نظــم  مــن  االنطــالق 
دور التقنيــات الحديثــة فــى تحســين اســتخدام الميــاه فــى 

الزراعــة
الهدف من الجلســة هو مناقشــة ســبل االســتفادة من المعارف التقليدية 
والمحليــة إلدارة الميــاه فــي الزراعــة لتحديــث التكنولوجيــات والممارســات 
الحاليــة مــن أجــل مواجهــة تحديــات نــدرة الميــاه واألمــن الغذائــي فــي 
المناطــق الجافــة.  كمــا ســتناقش الجلســة مداخــل مبتكــرة لزيــادة كفــاءة 
الميــاه وإنتاجيتهــا فــي الزراعــة والتحديــات التــي تواجههــا البلــدان العربيــة 

فــي هــذا الصــدد.

الجهة المنظمة للجلسة: إيكاردا
المنظمون المشاركون: منظمة الفاو / المجلس العربى للمياه
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االجتماعات الخاصة
سينظم على هامش المنتدى العربى الرابع للمياه ثالثة 

اجتماعات خاصة كاآلتى:
عــن  المســتوى  رفيــع  حــوار  األول:  الخــاص  االجتمــاع 

خاصــة(  )دعــوة  المســتدامة   التنميــة 

ســوف تعــرض جلســة الحــوار رفيــع المســتوى رؤيــة عربيــة مشــتركة 
األهــداف  مــن   6.4 الهــدف  تحقيــق  لتســريع  متكامــل  نهــج  وتقتــرح 
العالميــة للتنميــة المســتدامة.  كمــا ســتتناول الجلســة مشــاركة المنطقــة 
العربيــة فــى العمليــة السياســية للمنتــدى العالمــى للميــاه المقــرر أن يعقــد 

بالبرازيــل فــى مــارس 2018.

الجهة المنظمة للجلسة:  المجلس العربى للمياه
المنظمون المشاركون: جامعة الدول العربية

االجتمــاع الخــاص الثانــى: تعزيــز اإلســتثمارات المتكاملــة 
فــي قطــاع الميــاه بالمنطقــة العربيــة

تهــدف الجلســة الــى تبــادل اآلراء حــول الخطــوات المســتقبلية لتعزيــز 
االســتثمارات باألخــص فــى قطــاع الميــاه فــى المنطقــة العربيــة وذلــك 
فــى ضــوء االهتمــام الكبيــر الموجــه لهــذا القطــاع مــن قبــل شــركاء 
التنميــة.  وســتناقش الجلســة أيضــًا ســبل التعــاون المشــترك والمجــاالت 

المحتملــة لتعزيــز التمويــل فــى قطــاع الميــاه. 

الجهة المنظمة للجلسة:  االتحاد األوروبى
المنظمون المشاركون: جامعة الدول العربية

االجتمــاع الخــاص الثالــث: مرفــق دعــم هــدف التنميــه 
الخــاص بالمنــاخ  )دعــوة خاصــة(  

تهــدف الجلســه الــي عــرض أهــداف مرفــق دعــم هــدف التنميــه الخــاص 
واإلجــراءات  الخطــوات  التخــاذ  بــه  المرتبطــه  واألهــداف  بالمنــاخ 
المطلوبــه علــي المســتوي الوطنــى واإلقليمــي فــي إطــار الهــدف الثالــث 
عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وإتفاقيــة باريــس بشــأن التغيــرات 
المناخيــة للدعــم الفنــى والمالــى نحــو تحقيــق هــذا الهــدف واألهــداف 
المتصلــة  بــه.  هــذا وســتتناول  الجلســة الخطــوات المقترحــة التــي 
يتعيــن اتخاذهــا وُســبل التعــاون مــع جميــع شــركاء التنميــة فــي المنطقــة 

العربيــة  ووســائل التمويــل الممكنــة.

الجهة المنظمة للجلسة:  جامعة الدول العربية / المجلس العربي 
للمياه

المنظمون المشاركون: برنامج الغذاء العالمى )WFP( / البرنامج 
اإلنمائى لألمم المتحدة )UNDP(/ برنامج األمم المتحدة للبيئة 

)UNEP( / مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
)UNISDR(

معرض الفنون التشكيلية والمسابقات 
والثقافية

بتنظيــم أربعــة  للميــاه  العربــي  المجلــس  يقــوم  المنتــدى  علــى هامــش 
مســابقات للفنــون التشــكيلية والثقافيــة التــي تتعلــق بقضايــا الميــاه تحــت 
المصيــر”. فــى  مشــاركة  الميــاه...   فــي  “الشــراكة  المنتــدى  شــعار 

الزيتــي  –الكاريكاتيــر  –التصويــر  الرســم والتصويــر  فــي مجــال ) 
إلــى  باإلضافــة  المتحركــة(  والرســوم  القصيــرة  الفوتوغرافي–األفــام 
المجســمات مــن أعمــال النحــت والخــزف. وتهــدف هــذه المســابقات 
إلــى زيــادة الوعــي بقضايــا الميــاه وخاصــة بيــن الشــباب مــن مختلــف 

األعمــار فــى المنطقــة العربيــة.

المســابقات  فــي  المشــاركة  شــروط  عــن  التفاصيــل  مــن  وللمزيــد 
www.arabwatercouncil.( المنتــدى  لموقــع  الرجــوع  يمكــن 

org/4thAWF( مع إرســال اســتمارة التســجيل المســتوفاه على البريد 
contests@arabwatercouncil.org اإللكترونــى 

 
وســتتولى لجنــة تحكيــم تشــكلها اللجنــة المنظمــة للمنتــدى بفحــص وفــرز 
األعمــال المقدمــة واختيــار أفضــل ثــاث لوحــات لــكل فئــة عمريــة فــي 
كل مســابقة لتكــون األعمــال الفنيــة الفائــزة وفقــًا لمعاييــر أهميــة العمــل 
والشــهادات  الجوائــز  منــح  وســيتم  الفنيــة،  والجــودة  واألصالــة  الفنــي 
التقديريــة المقدمــة مــن المجلــس العربــي للميــاه للفائزيــن فــي احتفاليــة 

خاصــة خــال المنتــدى .

معرض المياه العربية
يعــد المعــرض الثالــث للميــاه العربيــة أحــد األنشــطة الرئيســية التــي 
تواكــب المنتــدى، وســيكون المعــرض فرصــة فريــدة لجميــع المؤسســات 
والشــركات العامــة والخاصــة العاملــة فــي قطــاع الميــاه وكــذا مراكــز 
البحــوث والهيئــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة لعــرض وتقديــم 

مشــاريعهم وبرامجهــم ومنتجاتهــم.

الجلسة الموضوعية الخاصة )17(
صناعة تحلية المياه: اإلدارة والتنظيم في الدول العربية 

تهــدف الجلســة الــى مناقشــة أفضــل الطــرق للوصــول إلــى تطبيقــات 
مجديــة لتحليــة الميــاه وماهيــه الجهــات التــي تقــوم بالتحليــة وطــرق 
تمويلهــا وامكانيــة اشــراك القطــاع الخــاص كمســتثمر فــي هــذا القطــاع 
كأحــد الحلــول التــي تتبعهــا مختلــف الــدول، كمــا ســيتم عــرض بعــض 
التجــارب فــى المنطقــة العربيــة وخاصــة فــى دول الخليــج التــى تبــرز 
أهــم التحديــات التــي تتطلــب إعــادة تعريــف العاقــة بيــن أطــراف هــذه 
التشــريعية  العــام كمالــك والهيئــات  القطــاع  فــي  الصناعــة والمتمثلــة 
كمنظــم والمســتثمرين كمطوريــن ومشــغلين للمحطــات.  ومــن المتوقــع 
أن تختتــم الجلســة بتوصيــات تتنــاول وضــع نمــوذج إرشــادي يكــون 
بمثابــة خارطــة طريــق لتفعيــل تطبيــق تقنيــات تحليــة الميــاه وصــواًل 

بصناعــة التحليــة إلــى صناعــة جاذبــة للمســتثمرين.

الميــاه  لتحليــة  العربيــة  األكاديميــة  للجلســة:  المنظمــة  الجهــة 
)أروادكــس(

http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF
http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF
mailto:contests@arabwatercouncil.org
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وتشمل رسوم التسجيل:
حضــور الفعاليــات الرســمية للمنتــدى )حفــل االفتتــاح وحفــل 	 

الختام(
حضور جلسات المنتدى	 
زيارة المعرض المصاحب للمنتدى	 
غداء يومي واستراحات	 
حقيبة المشاركين )المطبوعات ووثائق المنتدى(	 

مكان االنعقاد
القاهــرة  ســتارز  ســيتي  إنتركونتيننتــال  فنــدق  فــى  المنتــدى  يعقــد 
هليوبوليــس. ويقــع الفنــدق علــى بعــد 15 دقيقــة مــن مطــار القاهــرة 
الدولــي. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول امكانيــات وخدمــات الفنــدق يمكــن 

 )www.citystars.com.eg( التالــى:  الرابــط  الــى  الرجــوع 

عنوان الفندق:
فندق انتركونتيننتال سيتى ستارز القاهرة 

شــارع عمــر بــن الخطــاب، مصــر الجديــدة، القاهــرة، جمهوريــة مصــر 
العربيــة

مصــر  جمهوريــة  القاهــرة،  بحــرى،  هليوبوليــس   1026 ب.   ص. 
العربيــة

 هاتف: 24800100)202+( 
فاكس: 24800200)202+( 

mail@interconticitystars.com   ي
و�ن يد اإللك�ت  ال�ب

وستشــمل مجــاالت المشــاركة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: ميــاه 
الــري والصــرف وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي؛ ومعــدات قياســات 
نوعيــة الميــاه؛ وتقنيــات تنقيــة الميــاه، المعالجــة وتحليــة الميــاه؛ معــدات 
الميــاه؛ البحــث والتطويــر، والمجــاالت األخــرى ذات الصلــة بالميــاه.

ويشــارك فــي المعــرض العديــد مــن العارضيــن الوطنييــن واإلقليمييــن 
والدوليين وسيقام المعرض في قاعة السرايا بفندق إنتركونتيننتال سيتي 
ســتارز، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة )انظــر تخطيــط المعــرض 
www.arabwaterforum.( فــي الموقــع اإللكترونــي للمنتــدى

 .)org
ومــا زال هنــاك عــدد قليــل مــن األجنحــة متاحــًا للحجــز علــى أســاس 

أســبقية الحجــز..

وللتســجيل فــى المعــرض الثالــث للميــاه العربيــة يرجــى مــلء اســتمارة 
طريــق  عــن  وتقديمهــا  اإللكترونــي  الموقــع  علــي  الموجــودة  الحجــز 
   .)exhibition@arabwatercouncil.org( اإللكترونــى  البريــد 
عــارض  كل  عــن  معلومــات  علــى  العارضيــن”  “دليــل  وســيحتوى 
ومنتجاتــه وأنشــطته باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة وســوف يتــم توزيعــه 

المنتــدى. أثنــاء 

بمنســق  االتصــال  يمكــن  اإلستتفســار  أو  المعلومــات  مــن  ولمزيــد 
لمعــرض: ا

السيد/ محي محمد الصيرفي
المنسق العام للمعرض - المجلس العربي للمياه

الهاتف: 01221370470 - 01200080094 - 01270000593
exhibition@arabwatercouncil.org : ي

وو�ن يد اإللك�ت ال�ب

التسجيل
ويمكــن  للجميــع.  اآلن  مفتوحــة  المنتــدى  لحضــور  التســجيل  فرصــة 

للمنتــدى  اإللكترونــي  الموقــع  مــن  التســجيل  اســتمارة  تحميــل 
وإرســالها  وتعبئتهــا   ،)www.arabwaterforum.org(
awf4@( اإللكترونــى  البريــد  طريــق  عــن  المنظمــة  اللجنــة  إلــى 

)arabwatercouncil.org
أو الفاكس )20222600683(.

رسوم التسجيل بعد 30 سبتم�ب 2017

غير المصريين

المصريين

األعضاء

األعضاء

 التسجيل ليوم
واحد

450 دوالر أمريكى

2500 جنيهًا مصريًا

250 دوالر أمريكى

550 دوالر أمريكى

3000 جنيهًا مصريًا

120 دوالر أمريكى

غير األعضاء

غير األعضاء

الشباب

http://www.citystars.com.eg
mailto:mail@interconticitystars.com
mailto:exhibition@arabwatercouncil.org
mailto:exhibition@arabwatercouncil.org 
mailto:exhibition@arabwatercouncil.org 
mailto:awf4@arabwatercouncil.org) 
mailto:awf4@arabwatercouncil.org) 
mailto:awf4@arabwatercouncil.org) 
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اإلقامة
وفنــدق  ســتارز  ســيتي  إنتركونتيننتــال  فنــدق  فــي  الحجــز  إجــراء  يتــم 

التاليــة: بالمعــدالت  ســتارز  ســيتى  ســويت  بريــدج  ســتاى 

ي ستارز كونتيننتال سي�ت إن�ت
غرفة مفردة: 165 دوالر أمريكي

غرفة مزدوجة: 185 دوالر أمريكي

 Staybridge Suites ســتارز  ســي�ت  ســويت  بريــدج  ســتاى 
  City Stars

غرفة مفردة: 120 دوالر أمريكي
غرفة مزدوجة: 130 دوالر أمريكي

األســعار أعــاه هــي للغرفــة الواحــدة فــي الليلــة علــى أســاس 	 
المبيــت واإلفطــار وشــاملة الضرائــب

حجــز 	  فــي  المشــاركين  مســاعدة  التنظيميــة  للجنــة  يمكــن 
الطلــب. حســب  أخــرى  فنــادق 

حجز الفندق:
الســيد  إلــى:  المباشــرة  بالمراســلة  والدفــع  الفنــدق  حجــز  طلــب  يتــم 

moustafa.ibrahim@ihg.com إبراهيــم:  مصطفــى 
يرجــى إرســال نســخة مــن طلــب الحجــز إلــى أمانــة المجلــس العربــى 

للميــاه للمتابعــة علــى البريــد اإللكترونــى التالــى:
awf4@arabwatercouncil.org

انتقاالت المطار
يتــم توفيــر االنتقــاالت مــن وإلــى المطــار مــن خــال منظمــي المنتــدى. 
لحجــز عمليــات النقــل، يرجــى إرســال بيانــات رحلــة الطيــران وطلــب 

الخدمــة إلــى:
amohsen@arabwatercouncil.org :السيد أحمد محسن

تكلفــة النقــل جهــة واحــدة مــن المطــار الــى الفنــدق أو مــن  الفنــدق الــى 
المطــار للفــرد الواحــد =  40 دوالر أمريكــى

اتصل بنا
اللجنة المنظمة للمنتدى العربي الرابع للمياه   

مبنى المجلس المياه العربي 
مدينــة نصــر 11471،  الســادس  الحــى  الدائــم،  المخيــم  شــارع   9  

العربيــة  مصــر  جمهوريــة  القاهــرة، 
هاتف:  24043079 / 24023276 / 24023253- 202+

فاكس:   22600683 -202+
 awf4@arabwatercouncil.org : و�ن  بريد الك�ت

www.arabwaterforum.org : ي
و�ن الموقع اإللك�ت

mailto:moustafa.ibrahim@ihg.com
mailto:amohsen@arabwatercouncil.org
mailto:awf4@arabwatercouncil.org
http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF 

