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The Palestinian Water Authority is pleased to announce
the Second Palestine International Water Forum under the theme

حتت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني

منتدى فلسطني الدولي الثاني للمياه
 دولة فلسطني-  رام الله2020  متوز21 – 18

تنظم سلطة املياه الفلسطينية منتدى فلسطني الدولي الثاني للمياه

حتت شعار

“Water Security in Dynamic Environments…Together We Can”

»مع ًا نستطيع...«األمن املائي في البيئات الديناميكية سريعة التغير

The Forum will provide a unique multi-stakeholder platform where water experts, policy creators and
decision makers from around the world can work together to find joint solutions for challenges affecting
the ability of nations to achieve water security. It will be an opportunity to discuss the diverse facets
of water security in dynamic environments and its relation to climate change, sustainable development
and water technological advancements.

،ليكون منصة فريدة من نوعها لكافة الشركاء وأصحاب القرار واملؤثرين في قضايا املياه من جميع أنحاء العالم
 وخصوص ًا في،للعمل املشترك من أجل وضع حلول ألهم القضايا املؤثرة في قدرة الشعوب على حتقيق األمن املائي
 حيث سيتيح املنتدى الفرصة ملناقشة اجلوانب املختلفة لألمن املائي،ظل التغيرات املتسارعة على كافة األصعدة
 وذلك في، والتقدم التكنولوجي، وعالقتها بتغير املناخ والتنمية املستدامة،في البيئات الديناميكية سريعة التغير
.محاولة إلحراز تقدم في حتقيق األمن املائي من أجل حياة وتنمية األجيال القادمة

The main objective of the forum activities is to collect efforts toward achieving water security for life
and development for future generations.

The forum’s sessions will focus on developing water resources management and achieving sustainable
development goals. The sessions will also address the non-conventional water resources on a wide
spectrum to highlight the role of these resources in bridging the water demand gap in addition to
showcasing advanced innovation and technologies effecting the environment, ecosystems and
sustainable development. The forum will provide a vicinity to focus on youth and creativity through
special activities.				

A special exhibition will be organized, in parallel with the Forum to allow for a unique occasion for
all specialized companies and institutions to display their latest technologies, products, and services,
in the field of water and sanitation as well as water and energy nexus. Moreover, several excursions to
Palestinian historical and cultural sites as well as water projects will be organized.

 وستتناول، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة،وستركز جلسات املنتدى على آليات تطوير ادارة امل��وارد املائية
 مع تسليط الضوء على دور هذه امل��وارد في سد فجوة،اجللسات امل��وارد املائية غير التقليدية على نطاق واس��ع
 وعرض التقنيات واإلبداعات احلديثة في مجال املياه وتأثيراتها على البيئة والنظم اإليكولوجية،الطلب على املياه
. وسيعطي املنتدى الفرصة للتركيز على الشباب واالبداع من خالل جلسات وفعاليات خاصة.والتنمية املستدامة
وبالتوازي مع فعاليات املنتدى سيقام معرض خاص ليكون فرصة مميزة للشركات واملؤسسات املتخصصة لعرض
 والترابط بني، وآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثة في مجال املياه والصرف الصحي،منتجاتها وخدماتها
 كما سيشتمل املنتدى على فعاليات جانبية تشمل مسارات ورحالت إلى أماكن سياحية وتاريخية،املياه والطاقة
.ومشاريع مائية في محافظات عدة في فلسطني
ندعوكم الى تثبيت املوعد في أجندة أعمالكم حتى نتشرف مبشاركتكم وحضوركم فعاليات املنتدى

in the Second Palestine International Water Forum.

دعونا جنتمع على أرض فلسطني
ونتشارك أحالمنا نحو مياه آمنة للجميع

Kindly visit the forums website www.piwf.pwa.ps

piwf2020@pwa.ps ملزيد من املعلومات ميكنكم التواصل عبر البريد االلكتروني

or contact us for further information or inquires at www.piwf@pwa.ps

www.piwf.pwa.ps ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة املوقع االلكتروني اخلاص باملنتدى

Please save the date, we will be honored to welcome you as a precious participant

