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  4102بروفسور إدارة المياه العالميه يفوز بجائزة ستوكهولم للمياه لعام 

  

أعلنت لجنة جائزة ستكهولم للمياه اليوم أن الفائز بالجائزة لعام  -(  1122مارس  12ستوكهولم، السويد ) 
دراسات الغير مسبوقة في مجال  جنوب أفريقيا ، لمساهماته  من ، بريسكو جون البروفسور هو 1122

وتطبيقات سياسات إدارة المياه الدولية والمحلية، والتي تنم عن إلتزام ثابت بتحسين حياة البشر حول 
  العالم.

  

وبينت لجنة جائزة ستوكهولم للمياه في تصريحها أن البروفيسور جون بريسكو جمع بين األبحاث ذات 
موارد المائية المحليه، ، مما أدى إلى المستوى العالمي و سياسات وممارسات تحسين وتطوير إدارة ال

 تحسين خدمات مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي.

  

تلقيه خبر فوزه ، قال  وفور  جون بريسكو يعيش في الواليات المتحدة، حيث يحاضر في جامعة هارفارد. 
 مية المفكرين" .البروفيسور بريسكو انه " مندهش جدا لهذا التكريم... يسعدني هذا اإلعتراف المشرف بأه

  

األمن المائي والتنوع البيولوجي أحد  حيث أصبح موضوع  العديد من التحديات المائية.  يشهد العالم اليوم 
أكثر المواضيع أهمية وخصوصاً أن معدل الطلب العالمي على المياه يزداد بشكل هائل، بينما تزداد الكوارث 

قرية البروفسور بريسكو تكمن في جمعه للعلم والسياسة عب المتعلقة بالمياه، كالجفاف والفيضانات. 
 واساليب الممارسة، ونتائج ابحاثه وأفكاره التي وفرت رؤى ال مثيل لها في كيفيات إدارة المياه .

  

ويضيف بريسكو أن ال بد من أن تؤدي سياسات إدارة المياه إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع، وهذا 
ظرة الكلية بالعمل على المستوى الجزئي أو المحلي. على سبيل المثال، عمل بريسكو ال يأتي إال بجمع الن

ساهم  بنغالديش، و  على تكييف البنية التحتية لحماية الفقراء من أخطار الفيضانات في  2791عام 
م مصداقية السياسات المحلية في موزامبيق بحل مشاكل البنية التحتية األساسية. و قا بربط  بريسكو 
. حيث طور معايير جديدة وخالقة و 1112بتطوير استراتيجية البنك الدولي للمياه والتي نشرت عام  بريسكو 

مستدامة تنم عن فهم عالمي عميق لحاجات لتحسين البنية التحتية وتحسين المؤسسات وأساليب صنع 
  القرار.

  

عي جائزة ستوكهولم للمياه ، را و سيقوم صاحب الجاللة ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، 
سبتمبر ، خالل األسبوع العالمي للمياه  2بتسليم الجائزة إلى جون بريسكو في حفل الجائزة الملكي يوم 

عاصمة السويد ستكهولم. جائزة ستوكهولم للمياه هي جائزة عالمية تقدم سنويا من قبل  في ،1122 عام
دوالر أمريكي و تمثال من الفضة و  201،111لى الجائزة الحائز ع معهد ستوكهولم الدولي للمياه .يتلقى

 الكريستال.

  

 http://www.siwi.org/SWP2014للحصول على المزيد من المعلومات والصور يرجى زيارة الرابط التالي : 

 


