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 روز جھانی آب 2012

امروز وزارت انرژی و آب و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد، روز جھانی آب را در تاالر 
ار می گردد که از زجھانی آب ھمه ساله به خاطری برگروز کنفرانسھای اين وزارت تجليل نمودند. 

وسيلۀ برای جلب توجه به اھميت آب و حمايت از انکشاف و مديريت پايدار منابع آبی آن منحيث 
  استفاده به عمل آيد.

، تعين يک روز بين UNCEDدر کنفرانس محيط زيست و انکشاف ملل متحد  1992در سال 
مارچ سال  22المللی جھت تجليل از آبھای شيرين پيشنھاد گرديد. اسامبله عمومی ملل متحد، تاريخ 

"   2012را منحيث اولين روز جھانی آب تعين نمود. عنوان روز جھانی آب در سال جاری 1993
  " می باشد.آب و مصئونيت غذائی

  
اعت ملل متحد اين روز را در حضورداشت وزارت انرژی و آب و سازمان خوراکه و زر

جاللتمآب ُمحترم الحاج محمد اسماعيل وزير انرژی و آب، جاللتمآب ُمحترم محمد آصف رحيمی 
وزير زراعت، آبياری و مالداری، جاللتمآب ُمحترم انجنير محمد يوسف پشتون مشاور  رياست 

محيط زيست و رفاه عامه ولسی  جمھوری، ُمحترم عبيدهللا رامين رئيس کميسيون منابع طبيعی،
جرگه، ُمحترم آقای عثمان گويندو نماينده سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد در افغانستان، معينان 
نماينده ھای وزارت ھای احيأ و انکشاف دھات، معادن، اقتصاد و انکشاف شھری در داراالنشأ 

يل کننده ھا و متخصصين امور آب شورای عالی آب، نماينده ھای پارلمان، دفاتر ملل متحد، تمو
  برگزار نمودند.

در ابتدا پيام جاللتمآب ُمحترم محمد کريم خليلی به خوانش گرفته شد بعدآ محترم وزير انرژی و 
مشاور رياست جمھوری، رئيس  مانآب، محترم وزير زراعت، آبياری و مالداری، سپس محتر

کميسيون منابع طبيعی، محيط زيست و رفاه عامه ولسی جرگه ودر اخير نماينده سازمان خوراکه و 
زراعت و يکتن از ميرابھا بيانيه ھای خويش را ايراد نموده و باالی اھميت آب و انکشاف منابع آبی 

 و آبياری در افغانستان تأکيد ورزيدند.
 

تن از ميرابھای مؤفق  5تن شرکت داشتند. در ختم مجلس تحايف برای  200حدود در اين محفل در 
واليت کابل به خاطر خدمات عالی که ايشان در مديريت آب برای اھالی مسکون در تحت شبکه 

  آبياری انجام داده اند، تفويض گرديد.
  

  قبل از ظھر ختم گرديد. 11:20محفل به ساعت 
  ارش  زختم گ

  


