اللجنة الوطنية الاردنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي )(IHP
وزارة املياه والري
لقد أعطت اليونسكو موضوع املياه أهميه خاصه ،ولهذا بادرت الى احداث البرنامج
الهيدرولوجي الدولي الذي اصبح برنامجا دائما من برامجها .وقامت بتعيين منسقين إقليميين
لهذا البرنامج في أقاليمها الستة ومنها الاقليم العربي .ولتعزيز الدور التشاوري لعمل هذا
البرنامج ،شكلت في كل بلد لجنة وطنية .واللجنة الوطنية الاردنية لبرنامج الهيدرولوجي الدولي
تعمل بالتنسيق والاتصال مع اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم برئاسة معالي
وزير التربية والتعليم.
يتراس اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي معالي وزير املياه والري ,وعضوية كل من
استاذ كرس ي اليونسكو للمياه بالجامعة ألاردنية وممثلون من جامعات اليرموك والعلوم
والتكنولوجيا والهاشمية ومؤته وآل البيت والبلقاء التطبيقية ,وزارة املياه والري (الوزارة،
سلطة املياه ،سلطة وادي الاردن) ،ودائرة ألارصاد الجوية ,وسلطة املصادر الطبيعية وزارة
التربية والتعليم واملجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
تهدف هذه اللجنة الى :
 .1التعريففأ باعم ففال ونش ففاطات البرن ففامج عل ففى املس ففتوي ال ففوططي وأهميت ففه ف ففي تط ففوير قطاع ففات
املياه وحماية مصادر املياه والتنمية املستدامه.
.2

إبففداء ال فرأي واملشففورة فففي الةطففى متوسففطة املففدي للبرنففامج الهيففدرولوجي الففدولي املتعلقففة
بقطففاع امليففاه وتنفففذ هففذه الةطففى مففن خففنل موففاور فنيففة ومشففار ع تنفيذيففة ،تمففول مففن
خنل البرنامج العادي وبرنامج املساهمة.

.3

تق ففديم مش ففروعات بوثي ففة تتعل ففق بقط ففاع املي ففاه والبير ففة واس ففت دامات الارا ف ف ي ،وأخ ففري
تتعل ف ففق بالتنمي ف ففة م ف ففن قب ف ففل املؤسس ف ففات والجامع ف ففات الاردنيف ف فة ليتس ف ففطا دراسف ف ف ها ورفعه ف ففا
لسففكرتارية اللجنففة الوطنيففة ألاردنيففة للتربيففة والثقافففة والعلففوم ،حيففي يففتم اختيففار أولويففات
املشار ع من خنل املكتب التنفيذي وذلك الدراجها ألغراض التمويل.
 .4املش ففاركة ف ففي عق ففد اع ففب ال ففدورات التدريخي ففة وورش ففات العم ففل املت صص ففة ف ففي
قط ففاع املي ففاه وحماي ففة مص ففادر املي ففاه وتنمي ه ففا ،وبالتع ففاون م ففع الجامع ففات الاردني ففة
واملؤسسات الوطنية واملراكز املت صصة وكذلك مكتب اليونسكو في عمان.

.5

التنس ف ففيق مف ف ففع الجهف ف ففات العاملف ف ففة فف ف ففي مجف ف ففال البوف ف ففي العلل ف ففي مث ف ففل الجامعف ف ففات
واملؤسس ففات التنموي ففة والةدمي ففة ألاخ ففري النعك ففاس البو ففي العلل ففي عل ففى الجه ففود
التنموية في قطاع املياه وكذلك املجتمع املولي.

ولتوقيففق ذلففك فه ففي تعم ففل بالتع ففاون م ففع مكات ففب اليونس ففكو الاقليمي ففة مث ففل مكت ففب اليونس ففكو ف ففي
عمففان ومكتففب اليونس ففكو الاقليل ففي ف ففي القففاهرة ،وتعم ففل اللجن ففة عل ففى مش ففاركة الجه ففات العلي ففا ف ففي
اجتماع ففات دورات املجل ففس ال ففدولي المك ففومي للبرن ففامج وتموي ففل املش ففاركة ف ففي اجتماع ففات اللج ففان
الوطنيف ففة العربيف ففة للبرنف ففامج والف ففذي يعقف ففد كف ففل عف ففامين واملشف ففاركة أيضف ففا فف ففي الف ففدورات التدريخيف ففة
املت صص ففة .داخلي ففا وخارجي ففا .وتعم ففل ذل ففك بالتنس ففيق م ففع وزارة التربي ففة والتعل ففيم والجامع ففات
ألاردنيففة وكراس ف ي اليونس ففكو املت صص ففه مث ففل كرس ف ي اليونس ففكو لهي ففدرولوجيا الودي ففان بالجامع ففة
الاردنية وكرس ي اليونسكو للدراسات الصمراوية والمماية من التصمر في جامعة اليرموك.

