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 القطاع االقتصادي

 والموارد المائيةإدارة البيئة واإلسكان 

 الوزاري العربي للمياه مجلسالفةية للماةة األ

 
 

  
 

 الربنامج الزمني
 للمجلس الوزاري العربي للمياه التاسعةلدورة ا

 )6/7/2017األمانة العامة للجامعة ( 

  اجللسة االفتتاحية 10.30  – 10.00
ائيةةة والكهربةةا  وزيةةر المةةوارد الم –المهةةةدسم معتةةز موسةة  ابةةد  سةةال  كلمةةة معةةالي  

 الوزاري العربي للمياهللمجلس  الثامةةرئيس الدورة  ،بجمهورية السودان

رئةةيس وزيةةر المةةوارد المائيةةة بجمهوريةةة العةةرا  و –الةةدكتورم نسةةن الجةةةابي  كلمةةة معةةالي 
 للمجلس الوزاري العربي للمياه  التاسعةالدورة 

 األمين العا  لجامعة الدول العربية  م أنمد أبو الغيط السيدمعالي كلمة  

  الكلمة لمن يرغب من معالي السادة الوزرا 

10.30 – 10.40 
 
 
 

 دقائق 10

 البنـد األول:
متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الستتااتييية االمتا المتافي اتي المنطلتة العابيتة لماايحتة الت ت يا  

 االمتطلبا  المستلبلية للتنمية المست امة
  سيتم تل يم عاض ما اللينة االقتصا ية اااليتماعية لغابي آسيا

 ي:البنـد الثان 10.50 – 10.40
 ايما يخص المياه 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المست امة 

 البنـد الثالث: 11.00 – 10.50
 الت ضيا العابي للمنت ى العالمي الثاما للمياه

 البنـد الرابع: 11.10 – 11.00
 التعااا العابي اي استغالل المااا  المافية المشتاكة

11.10 – 11.20 
 دقائق 10

 البنـد اخلامس:
 مبا اة اإلقليمية للتاابط بيا قطاعا  الطاقة االمياه االغذاء اي ال ال العابية اأنشطتحاال

  سيتم تل يم عاض ما الاكالة االلمانية للتعااا ال الي
11.20 – 12.00  

 دقيقة لكل عرض( 20)
 :السادسالبنـد 

 لمااا  المافية:عاض التيااب اقصص النياح االمشااعا  الااف ة اي ال ال العابية اي ميال ا
 تيميع مياه الضباب"  –سلطنة عماا تيابتحا اي "ال صا  المافي ستعاض 
المملكة المغابية تيابتحا اي "بانامج الم ااظة على المااا  المافية اليااية اي إطاا عل  الفاشتا  االخاانتا ا المافيتة ستعاض 
 اليااية"

 :بعلبنـد الساا 12.10 – 12.00
 ااضية لل ال العابية بشأا المااا  المافية المشتاكة مع  ال غيا عابيةتعايا الل اا  التف

12.10 – 12.30 
 

 لبنـد الثامن:ا
 مشاايع المياه االصاف الص ي الشااكة بيا اللطاعيا الخاص االعام للتمايل ابناء اتشغيل اا  ااة

12.30 – 12.40 
 عرض(للدقائق  5)

 :التاسعالبنـد 
التعااا مع المنظما  العابية ااإلقليمية اال الية امؤسستا  التمايتل العابيتة ااإلقليميتة اال اليتة 

 ا2018-2017امؤسسا  الميتمع الم ني ابانامج عمل الميلس للعاميا 
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12.40 – 12.50 

 
 :العاشرالبنـد 

 المؤتما العابي للمياه

 :احلادي عشرالبنـد  13.00 – 12.50
 بي مع ال ال االتيمعا  اإلقليميةالتعااا العا 

 :الثاني عشرالبنـد  13.20 -13.00
 2018لعام  يافاة الميلس الااااي العابي للمياه

 عشر: الثالثالبنـد  13.30 – 13.20
 عضاية هيفة ت كيم يافاة الميلس الااااي العابي للمياه

13.30 – 13.50 
 دقيقة للعرض( 20)

 عشر: الرابعالبنـد 
 :ل  ااا  الميلس الااااي العابي للمياهم اا أعما

اليمعية العابية لمااات  الميتاه اأكتااا م تاا أعمتال الت ااة اماضتاعد "تا يت  مااصتفا  التشتغيل االصتيانة ستعاض 
 اي ميال المياه اي المنطلة العابية"

 عشر: اخلامسالبند  14.00 – 13.50
 2018 -2017للعامييا  اليام العابي للمياه

 عشر: السادسالبنـد  14.10 – 14.00
ممااستتا  ستتلطة اال تتتالل اإلستتاافيلية اتتي ستتاقة الميتتاه العابيتتة اتتي اليتتاالا الستتااي الم تتتل 

 االيناب اللبناني ااألااضي الفلسطينية الم تلة

 عشر: السابعالبنـد  14.20 – 14.10
 تطايا قطاع المياه اي السطيا 

 البنـد الثامن عشر: 14.30 – 14.20
   العاا  بشأا ال فاظ على المااا  المافية اي  اضي  يلة االفاا  عم  لا

 البنـد التاسع عشر: 14.40 – 14.30
 2019 - 2018تشكيل المكتب التنفيذي للميلس الااااي العابي للمياه للعاميا 

 :العشرونالبنـد  14.50 – 14.40
 المتخصصة ةالعابي ةلس الااااياللمي الما  ال ساب 

14.50 – 14.55 
 :احلادي والعشرونالبنـد 

 تسمية نلاط اتصال اطنية للميلس الااااي العابي للمياه 

 :ونعشروال الثاني البنـد 15.00 – 14.55
 2018ماع  امكاا عل  االيتماعا  الااااية االفنية عام 

 اااي العابي للمياهتطايا بنا  ي ال أعمال الميلس الاا ا ما يستي  ما أعمال : العشرونالثالث والبند  15.00

  
  


