
بيـة لبنـاء بيـة لبنـاء بيـة لبنـاء بيـة لبنـاء رررر العربي للمياه هو إستجابة ع العربي للمياه هو إستجابة ع العربي للمياه هو إستجابة ع العربي للمياه هو إستجابة عسسسسالمجلالمجلالمجلالمجل

التدبير المائي وبث التدبير المائي وبث التدبير المائي وبث التدبير المائي وبث اتيجياتاتيجياتاتيجياتاتيجياتررررة وللدعوة إلستة وللدعوة إلستة وللدعوة إلستة وللدعوة إلستررررثقافة مائية مبصثقافة مائية مبصثقافة مائية مبصثقافة مائية مبص

 المجتمعـات  المجتمعـات  المجتمعـات  المجتمعـات ضضضضة ولتحديات تستنهة ولتحديات تستنهة ولتحديات تستنهة ولتحديات تستنهددددأخالقيات المياه المحموأخالقيات المياه المحموأخالقيات المياه المحموأخالقيات المياه المحمو

ي للميـاه ي للميـاه ي للميـاه ي للميـاه نننناإلقليمي الثااإلقليمي الثااإلقليمي الثااإلقليمي الثار ر ر ر تمتمتمتمؤؤؤؤالمالمالمالمر ر ر ر ففي إطاففي إطاففي إطاففي إطا.  .  .  .  كة والعطاءكة والعطاءكة والعطاءكة والعطاءررررللحللحللحللح

١٥١٥١٥١٥----١٣١٣١٣١٣ة مـن ة مـن ة مـن ة مـن ررررة خالل الفتة خالل الفتة خالل الفتة خالل الفتررررالعربية الذي عقد بمدينة القاهالعربية الذي عقد بمدينة القاهالعربية الذي عقد بمدينة القاهالعربية الذي عقد بمدينة القاه

، ، ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤ل ل ل ل يـيـيـيـرررر أب أب أب أب١٤١٤١٤١٤يــخ يــخ يــخ يــخ رررربيـان القـاهرة بتابيـان القـاهرة بتابيـان القـاهرة بتابيـان القـاهرة بتار ر ر ر صدصدصدصد٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل أبريل أبريل 

لى إنشاء لى إنشاء لى إنشاء لى إنشاء ععععكين كين كين كين رررر ليعلن إجماع المشا ليعلن إجماع المشا ليعلن إجماع المشا ليعلن إجماع المشا١٤٢٥١٤٢٥١٤٢٥١٤٢٥ر ر ر ر صفصفصفصف٢٤٢٤٢٤٢٤الموافق الموافق الموافق الموافق 

 خبير  خبير  خبير  خبير ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠س العربي للمياه وذلك بحضور ما يقرب من س العربي للمياه وذلك بحضور ما يقرب من س العربي للمياه وذلك بحضور ما يقرب من س العربي للمياه وذلك بحضور ما يقرب من المجلالمجلالمجلالمجل

وعالم مختص بشئون المياه في العالم العربي والعديد من وعالم مختص بشئون المياه في العالم العربي والعديد من وعالم مختص بشئون المياه في العالم العربي والعديد من وعالم مختص بشئون المياه في العالم العربي والعديد من 

المؤسـسات اإلقليميـة والدوليـة والمراكـز البحثيـة وممثلـي المؤسـسات اإلقليميـة والدوليـة والمراكـز البحثيـة وممثلـي المؤسـسات اإلقليميـة والدوليـة والمراكـز البحثيـة وممثلـي المؤسـسات اإلقليميـة والدوليـة والمراكـز البحثيـة وممثلـي 

القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مـشكلين بذلـك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مـشكلين بذلـك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مـشكلين بذلـك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مـشكلين بذلـك 

الجمعية التأسيسية للمجلس العربي للمياه والتى كانت نقطة الجمعية التأسيسية للمجلس العربي للمياه والتى كانت نقطة الجمعية التأسيسية للمجلس العربي للمياه والتى كانت نقطة الجمعية التأسيسية للمجلس العربي للمياه والتى كانت نقطة 

البداية التى تواصل بعدها العمل والعطاء لتكوين مؤسسات البداية التى تواصل بعدها العمل والعطاء لتكوين مؤسسات البداية التى تواصل بعدها العمل والعطاء لتكوين مؤسسات البداية التى تواصل بعدها العمل والعطاء لتكوين مؤسسات 

المجلس ووضع دستوره والئحته التنفيذية وانتخاب الرئيـس المجلس ووضع دستوره والئحته التنفيذية وانتخاب الرئيـس المجلس ووضع دستوره والئحته التنفيذية وانتخاب الرئيـس المجلس ووضع دستوره والئحته التنفيذية وانتخاب الرئيـس 

ومجلس المحافظين واللجنة التنفيذيـة ووضـع خطـة عمـل ومجلس المحافظين واللجنة التنفيذيـة ووضـع خطـة عمـل ومجلس المحافظين واللجنة التنفيذيـة ووضـع خطـة عمـل ومجلس المحافظين واللجنة التنفيذيـة ووضـع خطـة عمـل 

وإنشاء المقـر الـدائم الـذي اختـار لـه وإنشاء المقـر الـدائم الـذي اختـار لـه وإنشاء المقـر الـدائم الـذي اختـار لـه وإنشاء المقـر الـدائم الـذي اختـار لـه )   )   )   )   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩----٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧( ( ( ( ثالثية ثالثية ثالثية ثالثية 

.السادة األعضاء مدينة القاهرةالسادة األعضاء مدينة القاهرةالسادة األعضاء مدينة القاهرةالسادة األعضاء مدينة القاهرة
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............إلي الزمالء أعضاء المجلس إلي الزمالء أعضاء المجلس إلي الزمالء أعضاء المجلس إلي الزمالء أعضاء المجلس 

أتقدم لحضراتكم جميعًا بوافـر أتقدم لحضراتكم جميعًا بوافـر أتقدم لحضراتكم جميعًا بوافـر أتقدم لحضراتكم جميعًا بوافـر 

الشكر علي الثقة الغالية التي منحتموني الشكر علي الثقة الغالية التي منحتموني الشكر علي الثقة الغالية التي منحتموني الشكر علي الثقة الغالية التي منحتموني 

إياها باختياري رئيسًا للمجلس العـربـى إياها باختياري رئيسًا للمجلس العـربـى إياها باختياري رئيسًا للمجلس العـربـى إياها باختياري رئيسًا للمجلس العـربـى 

وإذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان .  .  .  .  ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩----٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧للمياه للفترة من للمياه للفترة من للمياه للفترة من للمياه للفترة من 

في ذلك إشارة لرضائكم بما تحقق أثناء الفترة التأسيسية في ذلك إشارة لرضائكم بما تحقق أثناء الفترة التأسيسية في ذلك إشارة لرضائكم بما تحقق أثناء الفترة التأسيسية في ذلك إشارة لرضائكم بما تحقق أثناء الفترة التأسيسية 

 والتي تحملت مسئوليتها بتكـلـيـف  والتي تحملت مسئوليتها بتكـلـيـف  والتي تحملت مسئوليتها بتكـلـيـف  والتي تحملت مسئوليتها بتكـلـيـف ٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤للمجلس منذ عام للمجلس منذ عام للمجلس منذ عام للمجلس منذ عام 

فإنني أعاهدكم علي أن يتواصل عطائي فإنني أعاهدكم علي أن يتواصل عطائي فإنني أعاهدكم علي أن يتواصل عطائي فإنني أعاهدكم علي أن يتواصل عطائي . . . . . . . . من حضراتكم من حضراتكم من حضراتكم من حضراتكم 

للوصول بمسيرة المجلس إلي غاية اآلفاق التي تتمنوهـا للوصول بمسيرة المجلس إلي غاية اآلفاق التي تتمنوهـا للوصول بمسيرة المجلس إلي غاية اآلفاق التي تتمنوهـا للوصول بمسيرة المجلس إلي غاية اآلفاق التي تتمنوهـا 

خالل الفترة القادمة وإلي تحقيق األهداف التي عقـدتـم خالل الفترة القادمة وإلي تحقيق األهداف التي عقـدتـم خالل الفترة القادمة وإلي تحقيق األهداف التي عقـدتـم خالل الفترة القادمة وإلي تحقيق األهداف التي عقـدتـم 

العزم عليها في ضوء الرسالة التي خطها دستور المجلس العزم عليها في ضوء الرسالة التي خطها دستور المجلس العزم عليها في ضوء الرسالة التي خطها دستور المجلس العزم عليها في ضوء الرسالة التي خطها دستور المجلس 

، وأن أعمل علي التعاون مع كل السيدات والسادة أعضاء ، وأن أعمل علي التعاون مع كل السيدات والسادة أعضاء ، وأن أعمل علي التعاون مع كل السيدات والسادة أعضاء ، وأن أعمل علي التعاون مع كل السيدات والسادة أعضاء 

المجلس والتواصل مع كل المهتمين بقضايا المـيـاه فـي المجلس والتواصل مع كل المهتمين بقضايا المـيـاه فـي المجلس والتواصل مع كل المهتمين بقضايا المـيـاه فـي المجلس والتواصل مع كل المهتمين بقضايا المـيـاه فـي 

الوطن العربي وخارجه لتحقيق مبادئ اإلدارة الـمـائـيـة الوطن العربي وخارجه لتحقيق مبادئ اإلدارة الـمـائـيـة الوطن العربي وخارجه لتحقيق مبادئ اإلدارة الـمـائـيـة الوطن العربي وخارجه لتحقيق مبادئ اإلدارة الـمـائـيـة 

....المتكاملة واألمن المائي للوطن العربي وأجياله القادمةالمتكاملة واألمن المائي للوطن العربي وأجياله القادمةالمتكاملة واألمن المائي للوطن العربي وأجياله القادمةالمتكاملة واألمن المائي للوطن العربي وأجياله القادمة
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::::::::داخل العددداخل العددداخل العددداخل العدد

المجلة العلمية* تجهيز مقر األمانة العامة* اجتماع مجلس المحافظين األول* 

معلومات  هامة ومواقع مفيدة* شخصية العدد* تشكيل مجلس المحافظين * 

اتصل بنا* 
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::::مجلس المحافظين مجلس المحافظين مجلس المحافظين مجلس المحافظين 
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 Y	ة و6�*^ إ��ا	�!-���9 �/���ًا #� 3+-ط ا	�$"' و#� ا	F0_ ا	�-�7 ا	���� ;:ل 
����$"' ا	�!-���9 � 0ن �� .. ��P50 ا	�=*0رو.ا	$���� ا	��0 Z� +� X0ًا�٤٥.# 

X����$"' ا	�!-���9 #�� ا٢٢�3 Xره-*S� ����-ت ا	�-S+	ا ��، و�.-ف إ	��- ��Zd دو	� ا	�/� وا�H-ن  X��-�0 1 X����� e�1 �����	ول ا�	0ن ا"d�� ,د-/ .. PS*و��
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 ��7,' ا �ول
/م:“ ا8ردن  أ��� #-م وزارة ا	��-, وا	�ي-;"�ون ا	S+�-ن.

ا	0آ�Z ا	��-#� 	+04ن-�!�� %/� ا�%X/ =�-دة ا	0آ�Z:“ا=��رات”
 ا	��-, وا	*���

”
�/ ا	���:“ا %*ا5�V ��f0ارد-ر�"	 ���V0	ا �	0آ-	م ا-# ����
 ا	�-��7

/د:“#"�$<'” �0ارد ا	��-,--5�-ل ا	��� ���1. X�( '�7ر 

/د:“ا 4+$د��” .'�SO	+04ن-#"� ا	-ء ��� 	-, وا��	وزارة ا Zوآ�
 ا	��-,

م:“ا 4$دان” �	-�� /  وز�� ا	�ي وا	�0ارد ا	�-��7-آ�-ل #"�.

/د:“6$ر��” .�3- "��0ن g�-������ ����ا	�+�وع ا	��V0 	"*!0ل 
e��!	ي ا�"	 

د:“ا +
اق” �	-�� /. ��fر i�O"	ا � وز�� ا	�0ارد ا	�-��7-#

���� #-م إدارة �0ارد ا	��-,-=�i �� را�f ا	+/��./د:“���ن” 

م:“?,�4"-” �	-�� / ر�O"= '�7 ا	��-,-�.Z =��� آ�0ش.
����O�"C	ا 

”
/م:“@�  -ت ا	��-,-;-	� #� اk 1��� ا	���0ري.f ون>f ���� 

”A�$B م:“ا/ 1�P ا	!-��ي. ��-1-Z�W+*	+-ر�_ ا�	-#� ��	ا Z0آ�	ا
 و%�-�3 ا	��-,

/د:“ ���ن”  ر�7' ��ع ا	�ي وا�ر%-د ا	$0��-�-دي آ�م.

د:“ "�"�” �	-�� /. X	-= ��#-�� أ��� ا	"$�� ا	+�

”
C�“:د �	-�� /  وز�� ا	�0ارد ا	�-��7 وا	�ي-�!�0د أ�0 ز��.


ب”E� م:“ا �	-�� /  آ-�P ا	�و	� ا	� "i �-	�-ء-#� ا	 �� زه0د.

/م:“�$ر�/��"�” ���� ا	��آG ا	��V0-=�� أ��^ و	� �!�� ا	!��.
 	"�0ارد ا	�-��7

/د:“ا "�-”  وآ�Z ا	0زارة 	+04ن ا	��-,-�!�� إ��اه�X ا	!��ي.

 ا %�Fت ا ��7"� وا %��+�ت
 أ=*-ذ ا	�0ارد ا	�-��7 وا	�ي-�!�� �Of-وي.د: ا %��+� ا8رد�"�

G�"� آ* ا 0$�'  ��$ث ا
 ر�7' ا	��آf-G-دن #� ا	$0اد.د: ا �


ول وا �+�دن/�,  �F? J,� .د: #��+� ا��1�	ا �أ=*-ذ إدارة-و	�� #
 ا	�0ارد ا	�-��7


اء�
آ*�C وا G�"� وا �L"� 6,��ن 8(��ث ا 
lل.د: ا�8" T"�	ا �#
 m�+	ا-Gآ��	ا Y"# ف�+�	ا 


اء�C آ* (�$ث ا
� ا	$"�Z.د: �# Z�#-�=إ–Gآ��	ر�7' ا 

���� ا	!0ث-#-iV 1��ي.د: �+�F (�ري 

�")
 ا ����Mت ا +��,� (� �ول ا +
�0ارد �-��7–آ��X #"0ي.د: ا ��J ا=�36'  ,/��"� ��; 

 ): أآ�4د(ا �
آ* ا +
('  �را�6ت ا ����O ا %�?� وا8راN' ا ��0,�
���� إدارة ا	�0ارد ا	�-��7–#� اk ا	�رو��.د 

�"� ا	���� ا	�-م-=-	X ا	"0زي.د: ا ����M ا +
("�  ,/��"� ا *را


���. اS�8 ا �/��ة ا8���5') :
 ا	���� اo)"��� 	��آG ����� ا�را�F ا	$-��–إ	� )�=�/ ا	���

 ): 6"�اري(�
آ* ا �"�L وا /��"� (�)@,"S ا +
(' وأورو(�
�R ا	�0ارد ا	�-��7–;-	� أ�0 ز��.د-3�	 ���"(oا ����	ا 

� *P ا	��30 0–ر0Fان ا	f0-ح.د: �U/B ا "$�B4$ (� �0ه
ة ����
 �-	/-ه�ة

 ا %�+"�ت ا8ه,"� وا �%/�V ا ���'
��
C� اآ� ا ��5"� ا
 ر�7' �$"' اoدارة–أ1�� 05�"�.د: ا �

W"5ا %�+"� ا �و "�  ,�$ارد ا ��5"�- ر(IWRA) :دي.د-f �"# 

”را�7“ا	+ � ا	����� 	"��4 وا	*����–ا	���q ا	�-م: ���د ا ��- �� '.د

�$"' إدارة–���1 ا	��CO.د: ��0(� ا �6��F"- (� �0ه
ة 0.# 

 ا ��0ع ا �Zص

ر�7'-�!�� رءوف درو�t.د: ا �U/B ا)6/��ري ا 6��F' درو�\
 ه��4 اoدارة

�!"P.م: �
آ� ا ��0و $ن ا +
ب Xاه��دارة-إ�oا '"$� ر�7' 

A"/��"آ�ت أ�
� ��ا	�.0 ا	��*�ب وا	��7'–���� ا	S:وي.م: �%�$
 ا	*��C]ي

A,]3$-ر.د: آ��ا–�^�46 ه"�رو Z�#-�=<=��–إ�	ر�7' ا 

 ا �CZ"�ت ا +���
 إ�-م ا�3�-ر ورG1 '�7ب ا��� ا	/0��-ا	�-دق ا	���ي/ دو	�


 ��7! دو � ا �0
/د .X�ا�	ا ���*+-ر وزارة ا	�0ارد ا	�-��7 وا	�ي-�!�� %0Cت # 



0A=���א����

إبراهيم رشدى محلبإبراهيم رشدى محلبإبراهيم رشدى محلبإبراهيم رشدى محلب. / . / . / . / مممم

���� ا�دارة ��آ� ا	���و	�ن ا	�ب ��� ر

com .arabcont@mahlab

م ���� / و=> �";� آ�-,;(. ٢٠٠١-١-٢٦إ�4اه,2 �1*0 و/,.# ر-,( �+*( ا)دارة ���آ# ا�"!�و��ن ا���ب ��� ��م.
، آ"� ���� ��0G ر-,( �+*( إدارة �Fدى ٢٠٠١-١١-�٢+*( إدارة �D>وق ا��AB,< ا�@�ص �4����*,< ��4آ# ا�"!�و��ن ا���ب 

)��I;�، و�K� �+*( ادارة J;�4 =�;�ة ا LM����وأ�;�F �ًK-;0 ر-,;( �+*;( ادارة ا1NO;�د ا�";�Gى �"!�و�;L. ا�"!�و��ن ا���ب ا
��1NTد ا�"�Gى �"!�و�L ا��B,,> وا���Sء #,Uر�@�.ا��B,,> وا���Sء ور-,( �+�# ا��T=�ت ا

م / N@�ج 1;_ �4��>�;> �;< ا�"�^";�ت. Z[ 0*1�١٩٧٢ آ*,# ا����U #X<�Y# ا�!�ه�ة، =2I ا�X<�Y# ا�">F,# �;�م.B�و=;> ا
 �G1�O ا ، ]�*SX L,� ا�"�aل #,*1"�م... وا��b,Yت ا�>و�,# وا <�� / �*�Scرى وا��FOءات. #,"����إ�4اه,K� 0*1� 2� Z[ ا�"�^"# ا

 #,X<�Y�، �+*;( إدارة ��آ;h 14;�ث ا�c;XOن وا��S;�ء–ز��رخ–ا ،-X���I;ا #;,c���Oا >,,F<;"�، U"�,;# ا�"X<�Y;,< ا �G;�
 ، #,Uر�@�، ا�"+*( ا�"�Gى �*�b�ن ا L�i���*�X�,Iت �4�h1ب ا #�����+*( ا���ء اآ�د�",# ا�X<�Y;# واBFO;�ج اL;�T�O اF��O# ا

 j�,"*� Z4��� ... وا��>�> �< ا�"�^"�ت وا��b,Yت ا�>و�,# وا�"1*,# ا�klى ... و�+*( �Z^[�1 ا�"+*( ا

�� � � � 	 
 ��  اا	 � ا 	����� ��ت �ل��ا	� "� #$%�	
& '� ( '�ا � )�* � 
�+ � , �- ���ز $��رة  أو ا	� ������� �1(��0ر$� ا�203ل ���5ء

ـ ـ��� ـ ـ� ـ ـ�ـ� ـ ـ�ـ� � ���ـ��ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� � 	 
ا	��ــــــــــــ ا	���ــــــــ� 6(ــ��0ر$ــــــــــ�
�ى ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ـ� وا	 ـ� ـ ـ��ـ��ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�� ـ ـ ا	ـ�ـــــــ��ــ�ـ ا	ـــ�ــــــ�ارد وزارة

ا 	��زارة 
�, *��;-٥ا 	�#ور– ا 	�, ��ـ ـ ��%ة–إ�ـ *�� ���–آ�ر'ـ� ـ�> ا	ـ ��
� ��� �  ا	 �2 ـ��ـ�ـ�� �5<�ر$�

)٢٠٢(٥٤٤−−−−٩٤٤٩:�G آ��)٢٠٢(٥٤٤−−−−٤٤٢/٩٥٢٢:ت

H'()�و�	ا #$�� :eg.gov.mwri@awcأو eg.gov.mwri@mervat

&�' � (�' �ا ��)��* � 
�+ V-��	ا:org.arabwatercouncil.www


