وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
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( 29آذار/مارس )2018
اإلسكواESCWA/
االجتماع التحضيري اإلقليمي لقضايا المياه
• عيون الخليج" :الخليج العربي" تشارك في اجتماع "قضايا المياه في الوطن العربي" ببيروت .
اليوم الثالثاء  27مارس 2018
• الوطن" :الخليج العربي" تشارك في اجتماع "قضايا المياه في الوطن العربي" ببيروت
• أخبار الخليج :جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع حول «قضايا المياه في الوطن العربي»
• الخليج :بحث قضايا المياه في الوطن العربي
• األيام :جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التحضيري حول «قضايا المياه في الوطن
العربي» ببيروت
• شبكة باريس نيوز :جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع حول «قضايا المياه في الوطن
العربي»
• الواقي أونالين :جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التحضيري حول «قضايا المياه في
الوطن العربي» ببيروت
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اإلسكواESCWA/
االجتماع التحضيري اإلقليمي لقضايا المياه
عيون الخليج:
"الخليج العربي" تشارك في اجتماع "قضايا المياه في الوطن العربي" ببيروت  .اليوم الثالثاء  27مارس
2018
الثالثاء  27مارس 2018
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين  28و29
مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا د.وليد زباري استجابة لدعوة وجهت إليه من
اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال زباري ،إن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات النظر
حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه التوصيات بعد
الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة.
يشار إلى أن ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين،
مصر ،لبنان ،قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري ،سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه "الهدف
السادس" في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية.
وأوضح أن مخرجات هذا االجتماع ،سيتم الستفادة منها في توجيه برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز
التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
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الوطن:
"الخليج العربي" تشارك في اجتماع "قضايا المياه في الوطن العربي" ببيروت
الثالثاء  27مارس 2018
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين 28
و 29مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا د.وليد زباري استجابة لدعوة وجهت
إليه من اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال زباري ،إن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات النظر
حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه التوصيات بعد
الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة.
يشار إلى أن ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين،
مصر ،لبنان ،قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري ،سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه "الهدف
السادس" في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية.
وأوضح أن مخرجات هذا االجتماع ،سيتم الستفادة منها في توجيه برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز
التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
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أخبار الخليج:
جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع حول «قضايا المياه في الوطن العربي»
الثالثاء  ٢٧مارس ٢٠١٨
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين 28
و 29مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ الدكتور
وليد زباري استجابة لدعوة وجهت إليه من اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال الدكتور زباري أن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات
النظر حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه
التوصيات بعد الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة ،إذ يشار إلى أن
ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين ،مصر ،لبنان،
قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه (الهدف
السادس) في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية ،موضحا أن مخرجات هذا االجتماع سيتم الستفادة منها في توجيه
برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة
احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
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الخليج:
بحث قضايا المياه في الوطن العربي
28/03/2018
شارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت الذي ينعقد اليوم وغدا.
ويمثلها الجامعة في االجتماع د.وليد زباري ،أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا ،استجابة لدعوة من اللجنة االجتماعية
واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال زباري :إن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه ووجهات النظر حولها
والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي بدوره يرفعها بعد الموافقة عليها إلى
المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة.
وبيّن زباري ،أن االجتماع التحضيري يناقش التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه (الهدف السادس)
في المنطقة العربية ،القضايا واألولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة عربية
حول القضايا واألولويات المائية في المنطقة العربية.
وأوضح ،أن مخرجات االجتماع سيستفاد منها في توجيه برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز التدريسية
والبحثية والتدريبية وتلبية احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت
ذات األولوية- .

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا 5 | P a g e

األيام:
جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التحضيري حول «قضايا المياه في الوطن العربي» ببيروت
الثالثاء 27 ،آذار مارس
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين 28
و 29مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ الدكتور
وليد زباري استجابة لدعوة وجهت إليه من اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال الدكتور زباري أن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات
النظر حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه
التوصيات بعد الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة ،إذ يشار إلى أن
ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين ،مصر ،لبنان،
قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه (الهدف
السادس) في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية ،موضحا أن مخرجات هذا االجتماع سيتم الستفادة منها في توجيه
برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة
احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
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شبكة باريس نيوز:
جامعة الخليج العربي تشارك في اجتماع حول «قضايا المياه في الوطن العربي»
الثالثاء  27مارس 2018
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين 28
و 29مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ الدكتور
وليد زباري استجابة لدعوة وجهت إليه من اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال الدكتور زباري أن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات
النظر حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه
التوصيات بعد الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة ،إذ يشار إلى أن
ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين ،مصر ،لبنان،
قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه (الهدف
السادس) في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية ،موضحا أن مخرجات هذا االجتماع سيتم الستفادة منها في توجيه
برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة
احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
.
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الواقي أونالين:
جامعة الخليج العربي تشارك في االجتماع التحضيري حول «قضايا المياه في الوطن العربي» ببيروت
تشارك جامعة الخليج العربي في االجتماع التحضيري حول قضايا المياه في الوطن العربي ببيروت خالل الفترة ما بين 28
و 29مارس الجاري ،إذ يمثلها في االجتماع استاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي األستاذ الدكتور
وليد زباري استجابة لدعوة وجهت إليه من اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (االسكوا).
وقال الدكتور زباري أن االجتماع يهدف إلى تحديد أولويات القضايا المائية في الوطن العربي بمختلف أقاليمه وتوحيد وجهات
النظر حولها والخروج بوثيقة موحدة لترفع كتوصية إلى المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي بدوره يرفع هذه
التوصيات بعد الموافقة عليها إلى المنتدى العالمي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعقد كل سنة ،إذ يشار إلى أن
ثمان دول عربية قد تطوعت لعرض تقاريرها حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام  ،2018وهي البحرين ،مصر ،لبنان،
قطر ،السعودية ،فلسطين ،سودان واإلمارات العربية المتحدة.
وبيّن زباري أن االجتماع التحضيري سيناقش التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه (الهدف
السادس) في المنطقة العربية ،القضايا واالولويات المائية ،منهجية حساب المؤشرات من وجهة النظر العربية ،وصياغة ورقة
عربية حول القضايا واالولويات المائية في المنطقة العربية ،موضحا أن مخرجات هذا االجتماع سيتم الستفادة منها في توجيه
برامج الدراسات العليا المتعلقة بالمياه ومناطق التركيز التدريسية والبحثية والتدريبية ولتلبية احتياجات دول المجلس وخدمة
احتياجاتها في بناء القدرات في المجاالت ذات األولوية.
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