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إدارة مياه الرصف يف املناطق الجافة وشبه الجافة

ألتخاذ تدابري التخفيف ملكافحة تغري املناخ

عن املؤمتر:
تشــكل نــدرة مــوارد امليــاه العذبــة يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــامل العــريب ويف أنحــاء متفرقة 
مــن العــامل تحديـًـا كبــرًا أمــام التنميــة ووســائل كســب الــرزق، ومــع تفاقــم مشــكلة تغــر املنــاخ، أصبــح هــذا 
ــال ال  ــبيل املث ــى س ــياحة ع ــة والس ــة والزراع ــاع الصناع ــل قط ــة مث ــات الحيوي ــى القطاع ــر ع ــدي يؤث التح
الحــر. ولذلــك فــإن اإلدارة الســليمة مليــاه الــرف يف املناطــق شــبه القاحلــة ســتعمل عــى توفــر امليــاه 

لالســتخدامات املختلفــة، والتصــدي ملســألة تغــر املنــاخ.

تُجمــع ميــاه الــرف وتُعالــج وتــدار إلمكانيــة إعــادة اســتخدامها كجــزء ال يتجــزأ مــن اإلدارة املتكاملــة للمــوارد 
ــرص  ــة والف ــروف املحلي ــى الظ ــاًء ع ــة بن ــة و/أو المركزي ــرف مركزي ــاه ال ــون إدارة مي ــن أن تك ــة، ميك املائي
ــة  ــرف املنزلي ــاه ال ــر مي ــتخدام/إعادة تدوي ــادة اس ــن إع ــى ع ــال غن ــة، ف ــة واالقتصادي ــات االجتامعي والتحدي
والصناعيــة يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة للمســاعدة يف ســد فجــوة العجــز بــن العــرض والطلــب 

عــى مــوارد امليــاه العذبــة.
 

ــيدة  ــإن اإلدارة الرش ــا، ف ــره ملحوظ ــح تأث ــا، وأصب ــا ملموس ــاخ واقع ــر املن ــه تغ ــح في ــذي أصب ــر ال يف الع
ــوارد  ــى م ــي ع ــر املناخ ــرات التغ ــع تأث ــف م ــاًم للتكي ــاًرا مه ــالن خي ــرف ميث ــاه ال ــتخدام مي ــادة اس وإع

ــاه. املي

ينظــم معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، كمؤسســة بحثيــة رائــدة، هــذا املؤمتــر الهــام ملواجهــة تحديــات 
ــت،  ــة الكوي ــد، مدين ــر يف املعه ــيعقد املؤمت ــاخ، وس ــر املن ــدي لتغ ــرف للتص ــاه ال ــتخدام مي ــادة اس إع
الكويــت، يف الفــرة مــن 14 إىل17 مــارس 2022. ويهــدف املؤمتــر إىل تعزيــز التواصــل بــن الباحثــن 
والعاملــن يف املجــاالت املتنوعــة املتعلقــة بإعــادة اســتخدام ميــاه الــرف، الذيــن يجمعهــم اهتاممهــم 

ــاخ.  املشــرك يف التصــدي لتغــر املن

دعوة للحصول عىل األوراق العلمية:
تتضمن مجاالت االهتامم ما ييل:  

• تطورات جديدة يف تقنيات مياه الرف املنزلية.
• تطورات جديدة يف معالجة مياه الرف الصناعي واستعادة املوارد.

• اإلدارة الالمركزية ملياه الرف.
• إعادة استخدام مياه الرف كوسيلة للتكيف مع التغر املناخي.

• إدارة البنية التحتية لجمع/نقل مياه الرف يف ظل ظروف هيدرولوجية متغرة.
• إزالة الفروسات من مياه الرف.

تواريخ مهمة:
آخر تاريخ للتقديم:  31 أكتوبر 2021

31 ديسمرب 2021 آخر تاريخ لإلخطار: 
آخر تاريخ للتسجيل:  15 يناير 2022

تواريخ املؤمتر:   14-17 مارس 2022

معلومات عن املطبوعات:
ســُراجع جميــع األوراق الــواردة بإخفــاء هويــة مقــدم الطلــب، وذلــك عــى أســاس الجــودة الفنيــة ومــدى 
عالقتهــا مبوضوعــات املؤمتــر، املواضيــع التــي تهــم االختصاصيــن يف هــذا املجــال، ومــدى أصالــة 
املوضــوع ووضوحــه. وســتُنرش جميــع األوراق العلميــة املقبولــة يف وقائــع املؤمتــر، كــام ســتُنرش بعــض 

األوراق املختــارة يف املجــالت املَُحكمــة.
ــل الذيــن ال يتوقعــون مطبوعــات تتعلــق بأوراقهــم العلميــة، ميكنهــم تقديــم  وبالنســبة للمؤلفــن القالئ

ــرش. ــر دون ن ــة يف املؤمت ــم العلمي ــة وأوراقه ــم البحثي ملخصاته

للتقديم والتواصل: 
ــاه  ــر برنامــج تقنيــات معالجــة وإعــادة اســتخدام مي ــور عــادل الحــداد، مدي ــة: الدكت ــة التنظيمي ــس اللجن رئي

ــة ــاث العلمي ــت لألبح ــد الكوي ــاه، معه ــاث املي ــز أبح ــرف، مرك ال

رئيس اللجنة العلمية: د. محمد املنتر أحمد، برنامج تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الرف، 
مركز أبحاث املياه، معهد الكويت لألبحاث العلمية
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