
 

 

 

 

 المؤتمر: أجندة
 

 اليوم األول
 (2022نوفمبر  30)

 كبرىال القاعة حفل اإلفتتاح 11:00-  10:00
 جامعة الدول العربية

 استراحة قهوة 11:30 - 11:00
 

 : )القاعة أ(1الجلسة  14:00 - 12:00
 المياه والحلول تحديات ندرة

 
 دقائق( 5) :مدير الجلسة

 والري المياه وزير -الناصر حازم الدكتور معالي
 تدىمن رئيس الهاشمية، األردنية المملكة في السابق

 مؤتمرلل العلمية اللجنة ورئيس للمياه األوسط الشرق

 (يقهدق 15) عرض تمهيدي:

ة وكيل وزار - معالي الدكتور عبد العزيز الشيباني
 البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه

  تغير الوالحضري األمن المائي

 دقيقه( 15)يالمناخ

 التنفيذي المدير - د. حسن ابو النجا

 المستدامة للتنمية العربية للشبكة
 المثلى لإلدارة المتكاملة  ممارساتال

 دقيقه( 15للموارد المائية )

 الموارد إدارة رئيس –د. ايثار خير هللا 

 وكالة ، المستدامة المائية
 – المياه لحوض ( Tensift)تانسيفت
 يةالمغربالمملكة 

  المياه الريفيةإدارة 

 تونسدولة  –د. رضا قبوج 
 التنمية وأهداف المياه ندرة 

 العربي اإلقليمي المسار: المستدامة

 :2الجلسة 

 إدارة الطلب على المياه
 

 دقائق( 5) :مدير الجلسة

 ،استشاري – ت أفياللاالدكتور شرفسعادة 

المياه،  بشؤون  مكلفالسابق الوزير وال
 الحكومة المغربية

 دقيقه( 15)عرض تمهيدي

–محللة مشاريع  –شبَان  ةالسيدة سمير
 االتحاد من أجل المتوسط

 حالة  – إدارة الطلب على المياه

 دقيقه( 15)سلطنة عمان 

 سلطنة -سعاد بن سعيد الريامية د. 
 عمان

 وترشيد استهالك  التوعية العامة

 المحلية المياه ودور المجتمعات

 دقيقه( 15والنوع االجتماعي)

 –د / يسري حسين خفاجي 

 جمهورية مصر العربية 

 حالة  – إدارة الطلب على المياه

 دقيقه( 15)العراق

 العراقجمهورية  – حسن حاتم. د

  حلول لتعزيز أمن المياه للحفاظ على

 ليبياحالة  –احتياطات المياه 

 :3الجلسة 

 وإدارة الجفاف  تغير المناخ
 

 دقائق( 5) :مدير الجلسة
 -الواعر الحكيم عبد سعادة الدكتور

 اإلقليمي المكتب المساعد، العام المدير
 األدنى للشرق والزراعة األغذية لمنظمة
 أفريقيا وشمال
 دقيقه( 15)تمهيدي  عرض

المجلس العربي للمياه، جامعة ممثل 
 الدول العربية، أو وزير المياه والري

  اآلثار المناخية اإلقليمية على
 دقيقة( 15) المياه والزراعة

 مدير،- الشرفان كارول شوشانيالسيدة 

 الموارد واستدامة المناخ تغير مجموعة
 وااإلسك - الطبيعية

 األمن تغير المناخ على  تأثير
 (دقيقة 15)والغذائيالمائي 

 الفاو - والزراعة األغذية منظمة

 األمن لضمان المناخي ألمنا 
 التنمية أهداف وتنفيذ البشري

المنطقة العربية  في المستدامة
 )دقيقه 15)

نائب  –أ.د. وليد عبد الرحمن 
 رئيس المجلس العربي للمياه

 جلسة خاصة

جلسة خاصة لمنظمة 
 الفاو )دعوات خاصة(
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 2023 للمياه المتحدة األمم مؤتمر إلى

 (دقيقة 15)

 المتكاملة اإلدارة منسق - خياطال زياد. د

 المنطقة في المائي لألمن المائية للموارد
 واستدامة المناخ تغير مجموعة ، العربية
 اإلسكوا -الطبيعية الموارد

 
 دقيقة( 20)مناقشة  -

 5والمالحظات الختامية )النتائج عرض  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(.

د. زكريا ابو منجي ، د. مريم 

 ليبيادولة  –القماسي 

 
 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات الختامية عرض النتائج  -

  الجلسة ديريلقيها م دقائق(. 5)

 تغير المناخ على موارد تأثير
 المياه الجوفية

 أكساد –وف تد. قاسم ن

  ندرة الغذاء والماء في ضوء

 دقيقة( 15تغير المناخ )
المدير التنفيذي  –أبو سبع  د. علي

المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
 ايكاردا المناطق الجافة

  لتكيف مع المناخ لنظم لحلول
غذائية مستدامة في منطقة 
 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 دقيقة( 15)

رئيس  -مارك فوريس - السيد جان

البرنامج اإلقليمي، المكتب اإلقليمي 
للشرق األدنى وشمال افريقيا التابع 

 لمنظمة األغذية والزراعة
 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات عرض النتائج  -
 ديريلقيها م دقائق(. 5الختامية )

 الجلسة

 
 خاص موضوع حول المستديرة المائدة ومناقشة الغداء استراحة 15:00 - 14:00

 
 4 الجلسة 17:00 - 15:00

الموارد المائية المشتركة والدبلوماسية 
 المائية

 دقائق( 5) :مدير الجلسة

 المدير - معالي األستاذ الدكتور سيف الدين حمد 

 وزير ، النيل حوض لمبادرة السابق التنفيذي
 السودان جمهورية - األسبق المائية الموارد

 دقيقة( 15) عرض تمهيدي

، مركز المدير اإلقليمي للمياه-د.خالد ابو زيد 
البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا 

 )سيداري(
 

 4 الجلسة

غير التقليدية  مائيةموارد الال
    االستخدامإعادة تقنيات و

 (ائقدق 5) :مدير الجلسة
 المدير - نصر الدين العبيد سعادة الدكتور
لمركز العربي لدراسات العام لمنظمة ا

 أكساد –لمناطق الجافة واألراضي القاحلة ا
 دقيقة( 15)عرض تمهيدي

رئيس  -معالي الدكتور محمود أبو زيد
المجلس العربي للمياه ووزير مجلس ادارة 

جمهورية في الموارد المائية والري السابق 
 العربية مصر
  تحلية المياه وأطرها مشاريع

 دقيقة( 15)التنظيمية 

 )القاعة أ(: 6الجلسة 

مياه في المنطقة ال تحديات 
 العربية

 
 (دقائق 5) :مدير الجلسة

 وزير - الناصر حازم الدكتور معالي
 يةاألردن المملكة في السابق والري المياه

 األوسط الشرق منتدى رئيس الهاشمية،

  للمؤتمر العلمية اللجنة ورئيس للمياه
 دقيقة( 15)تمهيدي عرض
 اهالمي سلطة رئيس – غنيم مازنم.معالي 

 لمياهاخبراء  شبكة رئيسو الفلسطينية،
 العربية

 جلسة خاصة

جلسة خاصة لمنظمة 
 الفاو )دعوات خاصة(

 
 



 

 

  العابرة للحدود على ندرة أثر النزاعات

للحدود المياه وموارد المياه الجوفية العابرة 

 دقيقة( 15)

 -المدير اإلداري –السيد شامي بوري 
 الهيدروجيولوجياالحلول المستدامة في 

 العملية

  والدبلوماسية المشترك التعاون تعزيز
 دقيقة( 15) :المائية

رئيس اإلدارة المركزية  - ليطسد. تهاني 

للتعاون الخارجي بوزارة الموارد المائية 
 العربية مصرجمهورية  –والري 

  فيالمائية الدبلوماسية  أمامالتحديات 
 دقيقة( 15) المنطقة العربية

منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم 

 يونيسكو – والثقافة

 دقيقة( 20)مناقشة  -

 5والمالحظات الختامية )عرض النتائج  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(.

 

الذكاء المائي  – سونيكريستوفر ج. د
 GWI - العالمي

 عادة استخدام المثلى إلممارسات ال

 دقيقة( 15)يمياه الصرف الصح

 ممثل -(IWRM) بروزين يوسفاد. 

 ورئيس المياه إلدارة الدولي المعهد

CGIAR الشرق - المياه لنظم 

 إفريقيا وشمال األوسط
  دراسة حالة تونس -الحصاد المائي 

 دقيقة( 15)

 تونسدولة  - السيد فايز مسلم

  15)االبتكار وحلول المياه الذكية 

 دقيقة(

 GVC -جيوفاني بيدرونالسيد 

 

 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات الختامية عرض النتائج  -
  الجلسة ديريلقيها م دقائق(. 5)

  في فلسطينالمياه والتنمية في 

 15) سياق االحتالل االسرائيلي

 دقيقة(

منسق دعم الشعب   - د.ربيع بشور

نحو التنمية وتقرير الفلسطيني: 
 والحد ةكموالمصير، مجموعة الح

 )اإلسكوا(الصراعات  من

  تقييم أضرار قطاع المياه والصرف
 جراءغزة قطاع الصحي في 

 أيار/ العدوان اإلسرائيلي في

 دقيقة( 15)مايو

 شبكة المياه العربية
  اليمن  حالة -تحديات ندرة المياه

 دقيقة( 15)

 وزارة وكيل - د محمد نعمانيد.نج
الجمهورية  – المياه والبيئة

 اليمنية
 التحديات الليطاني نهر حوض 

 دقيقة( 15) والبشرية الطبيعية

مدير االدارة  –د. مارون مسلم 
 المائية في العليا لموارد

 4 من تحالف" "المستشار"
 لبنان  -شركات 

  المياه تحت االحتالل في الجوالن

 دقيقة( 15)السوري: 

ادارة الموارد  – عي مرد. يوسف 
 أكسادالمائية 

 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات عرض النتائج  -

 ديريلقيها م دقائق(. 5الختامية )

 الجلسة
17:00 - 18:30 

 
 

 :حول جلسة رفيعة المستوى
 األمن المائي وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية )القاعة أ(

 المشاركين تأكيد الوزراءيتم س

  :مدير النقاش
 وزير المياه والري السابق في المملكة االردنية الهاشمية، رئيس منتدى مياه الشرق األوسط ورئيس اللجنة العليمة -الدكتور حازم الناصر معالي

 مشاركون:ال



 

 

 األمين العام لجامعة الدول العربية- سعادة السيد أحمد أبو الغيظ
 رئيس سلطة المياه الفلسطينية، رئيس شبكة المياه العربية –معالي م.مازن غنيم 

 واالستثمار االقتصادية للشؤون السابق الوزراء مجلس رئيس نائب -معالي الدكتور جواد العناني
 الدولي البنك - التنفيذيين المديرين مجلس وعميد التنفيذي المدير –حسن رحيمون السيد ميرزا 

 .KSA (TBC) محافظ شركة تحويل المياه المالحة  -سعادة م. عبدهللا ابراهيم العبد الكريم
 حفل العشاء الترحيبي 21:30 - 20:00

 

 اليوم الثاني

 (2022ديسمبر  1)
 7الجلسة  12:00- 10:00

لندرة  اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية
 المياه

 دقائق( 5) :مدير الجلسة
المبعوث الى الشرق األوسط -واسالندرد.جاكوب 

الحكومة  – وشمال افريقيا للمياه والطاقة والغذاء
 الهولندية

 عرض تمهيدي
المستشار اإلقليمي )للشرق األدنى  –آنا روبرت  

/ ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر  -واألوسط 

WEP 
 15) اقتصاديات المياه الحاجة إلى مراكز 

 دقيقة(

 برنامج مستشار – عودة عمر الدكتور 

 يف المياه وزارة لوكيل اإلنمائي المتحدة األمم
  السعودية العربية المملكة

 السعودية تجربة - المائية الموارد إدارة 

 دقيقة( 15)

 السعودية العربية المملكة     
  والنظافة خدمات المياه والصرف الصحي

  في ظل ظروف الندرة المائية 
 يونيسفال – طارق حسن د.

 فيذتن على المناخ لتغير المحتمل التأثير 
 ظل في المائية للموارد المتكاملة اإلدارة

 - مؤكدة غير واقتصادية اجتماعية حالة
 (األردن وادي حالة)

 8الجلسة 

المحاسب آليات وحلول للمياه غير 
 عليها

 دقائق( 5): مدير الجلسة

 وزارة المياه والري األردنية

 دقيقة( 15) عرض تمهيدي:

 )يحدد الحقًا(
 

  الشبكات البلديةكشف التسرب في 
 دقيقة( 15)

 مزود المياه الفلسطيني

  دقيقة( 15)إدارة المياه 

مستشار تعرفة  – د. عبد هللا مرار

 فلسطين -المياه

 15) المياه استخدام كفاءة رفع 

 (دقيقة
جمهورية مصر  -محمد محمد عماد. د

 العربية 

 دقيقة( 15)حلول الذكيةالاالبتكار و 

 أنظمة مدير –احمد ابو السعود  .د
 المعلومات في شركة مياه العقبة

  دقيقة( 15)كفاءة مياه الري 
 -سعادة أ.د ابراهيم آدم الدخيري

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية 
 الزراعية

 
 دقيقة( 20)مناقشة  -

 )القاعة أ( 9الجلسة 

المياه والغذاء الترابط بين 
 والطاقة 

 دقائق( 5): مدير الجلسة

 - عملياتال رئيس -د. غازي أبو رمان 
 البحراقليم  – للمياه العالمية الشراكة
 ( المتوسط األبيض

 دقيقة( 15)عرض تمهيدي
 البنك الدولي

  بين الماء والغذاء  الترابطأهمية
 الندرةظروف والطاقة في ظل 

 دقيقة( 15)المائية 

 للمياه العالمية الشراكة
  العالقة بين الغذاء والمياه

 دقيقة( 15) :( NEXUS)والطاقة

 منظمة-الحميدي محمد. د

 والزراعة األغذية
  تأثير ندرة المياه على األمن

 15) الغذائي في المنطقة العربية

 :دقيقة(

الدكتور محمد بن عبيد  سعادة
رئيس الهيئة العربية  -المزروعي

 لإلستثمار الزراعي والتنمية 

  دقيقة( 15)العنوان الفرعي: 

 للمياه العالمية لشراكةا
  دقيقة( 15)العنوان الفرعي: 

 للمياه العالمية الشراكة 

 جلسة خاصة

جلسة خاصة لمنظمة 
 الفاو )دعوات خاصة(

 
 



 

 

 - عام مدير - د. عبد الرحمن التميمي
 الفلسطينين  الهيدرولوجين مجموعة

  األمن المائي في دول مجلس التعاون

 دقيقة( 15)الرئيسية  هالخليجي وتحديات

أستاذ في إدارة الموارد  - د. وليد الزباري
 عميد كليةوالمائية في جامعة الخليج العربي، 

 البحرين - الدراسات العليا بالجامعة
 دقيقة( 20)مناقشة  -

 5والمالحظات الختامية )عرض النتائج  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(.

والمالحظات الختامية عرض النتائج  -

  الجلسة ديريلقيها م دقائق(. 5)
 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات عرض النتائج  -

 ديريلقيها م دقائق(. 5الختامية )

 الجلسة

 استراحة قهوة 12:00-12:30
 

 10الجلسة  12:30-2:30

 واإلصالح المؤسسيبناء القدرات 
 

 دقائق( 5) :مدير الجلسة
 البنك الدولي

 دقيقة( 15)عرض تمهيدي

األكاديمية  - ستاذ مساعدأ-عالء مرسى . د
 والنقل البحري العربية للعلوم والتكنولوجيا

 دقيقة( 15) التطوير المؤسسي والحوكمة 

 مدير بأعمال القائم -هبي دد. صالح الدين ال
 المملكة المغربية -لوكوس حوض وكالة

 15)بناء القدرات و التدريب  احتياجات 

 دقيقة(
 مصر -د / طارق قمباز 

  دقيقة( 15)الحاجة إلى التحول الرقمي 

 جمهورية مصر العربية  –ايمان السيد د.

 :دقيقة( 15) احتياجات مرافق المياه 

 لجمعية األمين العام - م. خلدون خشمان

 أكوا –العربية مرافق المياه 

 بين الشراكة خالل من الرشيد الحكم تعزيز 
 المياه قطاع في والخاص العام القطاعين

  (دقيقة 15)
 سلطة المياه الفلسطينية

 دقيقة( 20)مناقشة  -

 11الجلسة 

 وتنقيتها المياه تحلية
 

 دقائق( 5) :مدير الجلسة

 )يحدد الحًقا(

 دقيقة( 15) عرض تمهيدي

 المؤسسة السعودية لتحلية المياه المالحة 

  تكنولوجيات وابتكارات تحلية المياه

 دقيقة( 15)

 المملكة العربية السعودية

  إضاءات على تطورات تكلفة تحلية

 دقيقة( 15)المياه: 

 )يحدد الحًقا(
  15)تحلية المياه والطاقة المتجددة 

 دقيقة(
 غزة -م. مروان البردويل 

  دقيقة( 15)تحلية المياه والبيئة 

اذ أست -البروفيسور ماريا د. كينيدي 
 IHE تكنولوجيا معالجة المياه بمعهد

Delft لتعليم المياه. 

  دقيقة( 15)إدارة جودة المياه 

ادارة جودة   -النعيم سعدم.محمد بن 
 منظمة الري السعوديةالمياه في 

 دقيقة( 20)مناقشة  -

 )القاعة أ( 12الجلسة 

سيايات ادماج الشباب والمرأة 
 في قطاع المياه

 دقائق( 5) :مدير الجلسة

شبكة المياه  – وورم جانيتالسيدة 

 هولندا  – العالمية
 دقيقة( 15)عرض تمهيدي
 اليونسيف -د. طارق حسن 

 دقيقة( 15) الشباب: ةشبك 

 المدير - النجاد. حسن ابو 

 نميةللت العربية للشبكة التنفيذي
  المستدامة

  شبكة الشباب في المنطقة العربية

 دقيقة( 01)
برامج  -السيدة يارا النجدي 

 هالتغير المناخي واقتصاديات الميا
 المجلس العربي للمياه –

  المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في ظل تأثير تغير المناخ 

 دقيقة( 01) المناخواقتصاديات 

 الموارد إدارة خبيرة - عزب أمل. د
المجلس  – القدرات وتنمية المائية

 العربي للمياه
  شباب اإلتحاد من أجل استراتيجية

 دقيقة( 01) :المتوسط

 جلسة خاصة

جلسة خاصة لمنظمة 
 الفاو )دعوات خاصة(

 
 



 

 

 5والمالحظات الختامية )عرض النتائج  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(.

الختامية والمالحظات عرض النتائج  -

 الجلسة ديريلقيها م دقائق(. 5)
االتحاد من -زاملال ضحىالسيدة 

  أجل المتوسط

  دور المنظمات غير الحكومية في

 دقيقة( 15) المشاركة المدنية

 شبكة رائد – عدليد.عماد 
 دقيقة ( 15عنوان فرعي )

 يحدد الحقا

 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات عرض النتائج  -
 ديريلقيها م دقائق(. 5الختامية )

 الجلسة
2023 للمياه المتحدة األمم مؤتمر إلى أدت التي األخيرة الرسائل حولومناقشة   الغداءاستراحة  15:30 - 14:30  

هولندا – جاكوب السيد  
 ) الدكتورة شهيرة وهبي(العربية الدول جامعة ممثل 

 ممثل فلسطين
 اليونسيف -د.طارق حسن

  الناصر حازم. دسعادة  
 الغفور عبد ديبم. 

 اإلسكوا -خياطال زياد. د
 13الجلسة  15:30-17:30

 إدارة موارد المياه الجوفية
 

 دقائق( 5) :مدير الجلسة
 للموارد المتكاملة اإلدارة منسق - خياطالد. زياد 

 عةمجمو ، العربية المنطقة في المائي لألمن المائية
 اإلسكوا -الطبيعية الموارد واستدامة المناخ تغير

 
 دقيقة( 15)عرض تمهيدي

  مي بورياد.ش
  15) األحواض المائية الجوفيةحماية 

 دقيقة(
رئيس فريق مشروع - د / ارمين مارجان

 (GIZ) المالحة فيتحلية مياه البحر والمياه 

 15) وإدارتها الجوفية المياه سياسات 

 دقيقة(
 )يحدد الحقًا(

 )القاعة أ( 14الجلسة 

تعزيز التمويل واإلستثمار في 
 قطاع المياه

 دقائق( 5) :مدير الجلسة
 مدير، – السيدة كارول شوشاني شرفان

 الموارد واستدامة المناخ تغير مجموعة
 وااإلسك - الطبيعية

 (دقيقة 15)عرض تمهيدي 

 الذكاء المائي –سون يكريستوفر ج .د
 GWI - العالمي

  والبنية االنبعاثات الكربيونية

 (دقيقة 15) التحتية الخضراء:
الواليات المتحدة  –د.محمد األعرج 

 األمريكية

 15) المناخاألخضر صندوق ال 

 (دقيقة

  



 

 

 مصر حالة – الجوفية المياه موارد إدارة 

 (دقيقة 15)
 جمهورية مصر العربية  – الظاهر أسامة. د

 الجوفية المياه موارد تقييم في التطورات 

 (دقيقة 15)
 عمانسلطنة  – الكعبي عبدهللا. د       

  :دقيقة( 15)إمكانات المياه الجوفية 

 العراقجمهورية  – ناظم أحمد. د
  أثر استخراج المياه الجوفية بمنطقة صرير

 دقيقة( 15)جنوب ليبيا -

 ليبيادولة  –نبيلة الطويبي د.  
 

 دقيقة( 20)مناقشة  -

 5والمالحظات الختامية )عرض النتائج  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(.

 املناخ صندوق  -أمجد المهدي

 األخضر

 :(دقيقة 15) بنك المياه الدولي 

رئيس مجلس - د. رشاد الشوا

 المياه الدوليبنك  -اإلدارة 

 15)احتياجات قطاع المياه في اليمن 

 (دقيقة
الجمهورية  –أنور عبد العزيز  د.

 يةاليمن
 

 

 دقيقة( 20)مناقشة  -

والمالحظات الختامية عرض النتائج  -
 الجلسة ديريلقيها م دقائق(. 5)

 استراحة قهوة 17:30-18:00
 

 المالحظات الختامية والتوصيات مناقشة وإعداد 17:30-18:00
 الختامية الجلسة 18:00-18:15

 
 
 

 


