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  :الرئیس الشرفي

  خالد بن سلطان بن عبدالعزیز/صاحب السمو الملكي األمیر
  رئیس مجلس جائزة األمیر سلطان العالمیة للمیاه، مساعد وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام للشئون العسكریة

  لعربیة السعودیةالمملكة ا، جامعة الملك سعود، مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء
  :الشخصیات عامة
  الصادق المھدي/ دولة

  السودان –إمام األنصار ورئیس حزب األمة الوطني 



 

  عبد العظیم الحافي./ د
  المندوب السامي للمیاه والغابات ومحاربة التصحر

  األعضاء 
  محمود أبو زید./ معالي د .١

  رئیس المجلس العربي للمیاه
  كمال علي./ معالي م .٢

  لمجلسنائب رئیس ا
  جمھوریة السودان  - وزیر الري والموارد المائیة  

  عبد الكبیر زھود ./ معالي م .٣
  نائب رئیس المجلس

  المملكة المغربیة –كاتب الدولة المكلف بالماء والبیئة 
 ولید عبد الرحمن./ د .٤

  عضو اللجنة التنفیذیة
   أستاذ الموارد المائیة

  كة العربیة السعودیةالممل –جامعة الملك فھد للبترول والمعادن 
  خالد أبو زید./ د .٥

  أمین الصندوق    
  "سیداري" المدیر االقلیمي لبرنامج الموارد المائیة    

  األردن . ٦
  میسون عید حسن الزعبي . / م

  أمین عام وزارة المیاه والري
  اإلمارات. ٧

 سیف محمد الشرع/ سعادة  المھندس
  والمحافظة علي الطبیعة المدیر التنفیذي لشئون الموارد المائیة

  الجزائر. ٨
  طیبي رشید / السید 

  مدیر عام الوكالة الوطنیة للموارد المائیة
  جیبوتي. ٩

  جمال الدین حسین . / د
  رئیس قسم موارد المیاه

  السعودیة . ١٠
  سعید بن علي الدعیر. /  م

  اه والكھرباءوزارة المی – كبیر ھیدرولوجیین ومدیر عام إدارة تنمیة موارد المیاه
  السودان . ١١

  كمال علي . / معالي م
  وزیر الري والموارد المائیة 
  سوریا . ١٢

  غسان رستم. /م
  مستشار وزیر الري

  العراق . ١٣
  عبد اللطیف رشید ./ معالي د

  وزیر الموارد المائیة 
  عمان. ١٤

  سیف بن راشد الشقصي ./ د
  مدیر عام إدارة موارد المیاه

  فلسطین. ١٥
  رئیس سلطة المیاه الفلسطینیة - شداد عتیلي. / د عاليم
  قطر . ١٦

  علي سیف المالكي. / م
  مدیر شؤون شبكات المیاه 
  الكویت . ١٧

   خالديحامد حبیب ال. / م
  الوكیل المساعد لمشاریع التشغیل وصیانة المیاه 
  لبنان. ١٨

 فادي قمیر./ م
  مدیر عام الموارد المائیة والكھربائیة

 

  عضاء األ
  لیبیا  . ١٩

  عمر سالم ./ معالي د
  أمین اللجنة الشعبیة

  مصر  . ٢٠
  حسام الدین صفوت فھمي/د

  نائب رئیس المركز لشئون الخطة البحثیة
  المغرب  . ٢١

  بلقاسم الدحیمي/ السید 
   رئیس قسم المناھج



 

  موریتانیا  . ٢٢
  سعد أبیھ ولد محمد الحسن . / م

  رد المائیةمدیر المركز الوطني للموا
  الیمن .٢٣
  الجامعة األردنیة  . ٢٤

  أستاذ موارد المیاه  - محمد شطناوي. د     
  المركز القومي لبحوث المیاه   . ٢٥

  لمركزارئیس  -  شادن عبد الجواد. د    
  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  . ٢٦

  أستاذ إدارة الموارد المائیة  - ولید عبد الرحمن .د     
  مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء  .٢٧

   المركز المشرف على  - عبد الملك آل الشیخ. د     
  الجامعة األردنیة.  ٢٨

  أستاذ موارد المیاه  - محمد شطناوي. د     
  مركز بحوث الصحراء  .٢٩

  رئیس المركز – محمد یحي دراز. د    
  معھد باري  . ٣٠

  مدیر البحوث - عاطف حمدي. د     
  البنك اإلسالمي للتنمیة  . ٣١

 خبیر موارد مائیة –كریم علوي . د     
  )أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة   . ٣٢

  مدیر إدارة الموارد المائیة –عبد اهللا الدروبي . د     
   (AOAD)المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  . ٣٣

  المدیر العام  -  طارق الزدجالي .د     
  برنامج األمم المتحدة األنمائي  . ٣٤

  المدیر اإلقلیمي لمركز تنمیة األراضي الجافة – حسني خردجي. السید    
  )سیداري(مركز البیئة والتنمیة باالقلیم العربي وأوروبا   .٣٥

  المدیر اإلقلیمي لبرنامج الموارد المائیة –خالد أبو زید . د     
  مكتب الیونسكو بالقاھرة  .٣٦

  الخبیراالقلیمي لعلوم المیاه  بالمنطقة العربیة في مكتب الیونسكو بالقاھرة – رضوان الوشاح. د    
  الشراكة المائیة المصریة   .٣٧

  رئیس مجلس اإلدارة – أحمد جویلي. د      
  (IWRA) الجمعیة الدولیة للموارد المائیة   .٣٨

  علي شادي. د   
  عماد الدین عدلي. د  .٣٩

  “رائد”الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة  –المنسق العام     
  نقابة المھندسین بالقاھرة  .٤٠

  عضو مجلس إدارة – حسین العطفي. د    
  لمكتب االستشاري الھندسي درویشا  .٤١

  دارةاإلرئیس ھیئة  - محمد رءوف درویش. د     
  شركة المقاولون العرب  .٤٢

  دارةاإلرئیس مجلس  -إبراھیم محلب . م    
  مجموعة شركات أمیانتیت  .٤٣

  العضو المنتدب والرئیس التنفیذي –فرید الخالوي . م    
  كندا –م–سسة ھیدروصلت   .٤٤

  رئیس المؤسسة –إسماعیل نجار . د    
  
  

  
 
 


  

  

 إدارة الشئون العامة األمانة وموظفیھا  

 تمثیل المجلس فى اإلجتماعات والمنتدیات  

 تنشیط وزیادة مصادر التمویل  

 إعداد خطط العمل وتقاریر أنشطة األمانة العامة  



 

  إدارة نظم المعلومات واالتصاالت  

 ریع والبرامجمتابعة وتنسیق أعمال المشا  

  

  
  

 متابعة أعمال البرامج الفنیة  

 وضع مقترحات للبرامج والمشاریع  

 إعداد التقاریر الفنیة  

 
  

  

 شئون مالیة وإداریة  

 نظیم مؤتمراتت  

 إدارة الموارد البشریة  

 إدارة الموارد اللوجستیة  

 
  

  

 المساھمة فى وضع مقترحات البرامج الفنیة  

 تنسیق أعمال البرامج والمشاریع  

  الفنیةالمساھمة فى إعداد التقاریر  


  

  
   الدعم الفنى للحاسبات والخادم(Server) 
  صیانة الشبكات 
  تشغیل وصیانة األجھزة 
  أعمال االنترنت 
 
 

  

  
  

 إدارة أعمال العضویة  

 أعمال األرشیف  

 قواعد البیانات ذات العالقة  

  الترجمةأعمال  

 المساھمة فى إعداد التقاریر االداریة  

 المساھمة فى تنظیم المؤتمرات  



 

  

  
  

 إدارة أعمال الموقع االلكترونى  

 متابعة أعمال النشر والطباعة  

 إعداد الدوریات والمجالت والنشرات  

 أعمال الترجمة  

 تالمساھمة فى تنظیم المؤتمرا  

 متابعة وتنسیق أعمال المشاریع والبرامج  

  

  
  

 إدارة المؤتمرات والندوات وورش العمل  

 القیام باألعمال اللوجستیة والتسجیل  

 عالقات عامة  

 االتصال بوسائل االعالم والصحافة والتلیفزیون  

 اد قواعد البیانات ذات العالقةإعد  

  
  

  
  إنجاز أعمال المجلس لدى الجھات االداریة 
  إدارة الشئون االداریة للمقر 
  تنظیم أعمال العمالة المعاونة  

  االشراف على تشغیل وسائل االنتقال  
  المشتروات  

 
 
 
 
 

 

  
  

 أعمال السكرتاریة الخاصة برئیس المجلس  

 إدارة أعمال الحاسب اآللى  

 إعداد المرسالت والتقاریر  

 حفظ الملفات  

 تنسیق المواعید واالجتماعات الخاصة برئیس المجلس  

 



 

  
  

 أعمال السكرتاریة الخاصة بأمین عام المجلس  

 إدارة أعمال الحاسب اآللى والموقع االلكترونى  

 إعداد المرسالت والتقاریر  

 حفظ الملفات  

 تنسیق المواعید واالجتماعات الخاصة بأمین عام المجلس  

  

  
  

 ةالمصروفات والدفاتر الیومی  

 األعمال البنكیة  

 المخازن  

  

  
   
  أعمال السكرتاریة  

  حفظ الملفات  

  تنفیذ أعمال الكمبیوتر  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  
  

 
 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استعانت أمانة المجلس بخبیر فى التطویر المؤسسى للمنظمات الدولیة لتقییم عمل اللجان والشبكات التابعة لھا فى شھر یولیو 
  :وفیما یلى أھم التوصیات التى احتواھا التقریر الذى أعده فى ھذا الشأن ٢٠٠٩

  
  بالنسبة للجان -:أوًال

  :مالحظات عامة بشأن عمل اللجان منذ إنشائھا
 .اط معظم اللجان كان قلیًالنش .١



 

 .ال یوجد دعم للجان فى أمور مثل تكالیف السفر وھذا قد یفسر ضعف مخرجاتھا .٢
 .فى الحاالت التى حدث فیھا نشاط كان بواسطة رئیس أو مقرر اللجنة بالعمل مع األمانة .٣
 .الیوجد تقاریر عن عمل اللجان .٤
 .والعالقة باألمانة وإعداد التقاریر ال یتوفر حد أدنى من قواعد التشغیل تحدد اسلوب العمل .٥
أنشطة عدد من اللجان یقع فى حدود مسئولیة األمانة وتمثیل أنشطة رئیسیة ال ینبغى أن تترك لتعتمد على أداء اللجان ذات  .٦

 .طبیعة تطوعیة 
 .مسئولیة العدید من اللجان تبدو مؤقتة .٧

  
  توصیات بشأن اللجان -:ثانیًا

ر فى اللجان وعدم استمرار بعضھا ونقل مسئولیاتھا تدریجیًا الى أمانة المجلس واستمرار البعض واقترح االستشارى إعادة النظ
  :اآلخر بعد إعادة تشكیلھ وفیما یلى توصیات االستشارى بشأن كل لجنة على حده

  
  التوصــــــــــــــــــــیات  اسم اللجنة  م
تكون من مسئولیة األمانة ولكن من أعمال ھذه اللجنة یجب أن   لجنة المنتدیات والمؤتمرات  ١

  المھم مساھمة بعض المحافظین وأعضاء المجلس
یجب أن یبحث المجلس إمكانیة إسناد مسئولیة إصدار المجلة الى   لجنة المجلة والنشر  ٢

دار نشر وفى ھذه الحالة یمكن للمجلس أن یوفر ھیئة التحریر 
  .ویربط اشتراك المجلة بقاعدة العضویة

أعمال ھذه اللجنة یجب أن تكون مسئولیة األمانة ولكن من المفید   ضویة والبرامج الفنیةلجنة الع  ٣
االستعانة ببعض المحافظین وأعضاء اللجنة للمساھمة فى إنجاز 

  ھذه األعمال
أعمال ھذه اللجنة یجب أن تكون ضمن مسئولیة األمانة والبد من   لجنة االعالم واالتصاالت  ٤

ومكونات الموقع االلكترونى  بذل الجھد لتحسین مظھر
  والمحافظة على االتصال مع وسائل االعالم

أعمال ھذه اللجنة یجب أن تكون ضمن مسئولیة األمانة ولكن مع   لجنة الشئون المالیة  ٥
  مساھمة من المحافظین واألعضاء

ومن األفضل أن  المسئولیة المقترحة لھذه اللجنة ذات طبیعة فنیة  لجنة الشئون القانونیة والتشریعیة  ٦
  تنظم كشبكة 

  
وفى مقابل اللجان الموجودة اقترح االستشارى النظر فى تكوین ثالث لجان أخرى التى قد تكون ذات طبیعة استراتیجیة 

  :ھامة للمجلس العربى للمیاه وھى 
 .مجموعة دعم التمویل وتتكون أساسًا من ممثلى الجھات المانحة .١
دعى لإلجتماع فى حالة مراجعة تقاریر ھامة وتضیف الى االمكانیات الفنیة مجموعة عمل فنیة صغیرة یمكن أن ت .٢

 .الحالیة بالمجلس
 .لجنة مؤقتة للترشیح تكون مھمتھا تحفیز مرشحین لعضویة مجلس المحافظین واللجنة التنفیذیة بما فى ذلك الرئیس .٣
  

  :بالنسبة للشبكات: ثانیًا 
  :لشبكات وھىأورد االستشارى عدد من المالحظات بالنسبة ل

 .معظم الشبكات لم تحقق أى تقدم -١
ال ینبغى االستھانة بالجھد المطلوب إلنشاء شبكة كما ال ینبغى زیادة التوقعات للمدى الذى یمكن أن تصل الیھ  -٢

 .المجھودات الفردیة
ن األمانة الیوجد تطابق بین توقعات منسقى الشبكات واألمانة بالنسبة للدعم المالى واللوجستى الالزم توفیره م -٣

 .للشبكة
 .الشبكات التى حققت تقدم تمثل فى الواقع جھد فردى فھناك القلیل الذى بذل لبناء عضویة ھذه الشبكات -٤
ھناك درجة من االستغالل لشعار المجلس الذى سمح بإستخدامھ ولكن ھذا یدعو للتساؤل إذا كانت ھذه الشبكات  -٥

 .تضیف قیمة للمجلس وأعمالھ
 

  
  

  :الشبكات اقترح ما یلىوبالنسبة لمستقبل 
 .إلغاء الشبكات غیر العاملة -١
 .انشاء روابط مع شبكات موجودة داخل وخارج قطاع المیاه بدال من انشاء شبكات جدیدة قد ال تجدى -٢

 
 :فى حالة انشاء شبكات جدیدة یراعى ما یلى -٣

 .قصر الدعم على شبكات لھا فرصة لتنموا وتسھم فى تحقیق أھداف المجلس •
ث أن األفكار الجیدة والحماس غیر كافیان الستمرار الشبكة والدعم یمكن أن یأخذ شكل التوجیھ توفیر دعم حی •

 .لمصادر التمویل وكیفیة اعداد مقترح للتمویل وفى الربط مع مبادرات وكذلك فى اللوجستیات األساسیة



 

 .توفیر ھیكل ووضوح التوقعات عند انشاء الشبكة •
 المجلس األخرى  ربط نشاط الشبكات بإنتظام بمكونات •

إعطاء صفة برنامج مرافق لبعض األنشطة القائمة التى التعمل حالیًا كشبكة وتوفیر مساعدة لربطھا بالمجلس والحد  -٤
 .األدنى من الدعم

  :وفیما یلى االقتراحات الخاصة بالشبكات القائمة
  االقتراح  اسم الشبكة  م
شبكات أو برامج تستمر اذا اثبتت حیویة ویمكن ربطھا ب  تحلیة المیاه  ١

  إعادة النظر فى استمرارھاقائمة فى المنطقة واال یتم 
  تحویلھا الى برنامج مرافق  اخالقیات المیاه  ٢
اعادة استخدام   ٣

  المیاه العادمة
تستمر اذا اثبتت حیویة ویمكن النظر فى ربطھا بشبكات 

إعادة النظر فى أو برامج قائمة فى المنطقة واال یتم 
  استمرارھا

لجمعیات األھلیة ا  ٤
  والمجتمع المدنى

تحول الى برنامج مرافق مع النظر فى تغییر االسم ومن 
  األفضل ربط نشاطھا بأنشطة المجلس العربى

تستمر اذا اثبتت حیویة ویمكن النظر فى ربطھا بشبكات   التغیرات المناخیة  ٥
إعادة النظر فى أو برامج قائمة فى المنطقة واال یتم 

  استمرارھا
تستمر اذا اثبتت حیویة ویمكن ربطھا بشبكات أو برامج   لشبابا  ٦

  إعادة النظر فى استمرارھاقائمة فى المنطقة واال یتم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 للدول التي ینتمون إلیھاوفقًا ) مؤسسات وأفراد( بي للمیاهأعضاء المجلس العربجدول 

  

  
شخصیات أو مؤسسات ذات أصول عربي*

  عدد األعضاء الدولة ./م
جمعیات   أفراد    

  اھلیة
األجھزة الرسمیة 
  المعنیة بالمیاه

مؤسسات 
  حكومیة

ھیئات بحثیة 
  وأكادیمیة

قطاع 
  خاص

  المجموع

:دول عربیة        
 ٣ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ األردن .١
 ١٠ ١ ١ ١ ١ ٠ ٦ اإلمارات .٢
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البحرین .٣
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ الجزائر .٤
 ١٧ ٤ ٢ ٠ ١ ٠ ١٠ السعودیة .٥
 ١٠ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ٧ السودان .٦
 ٤ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ العراق .٧
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ الكویت .٨
 ٤٢ ١ ٤ ١ ١ ٠ ٣٥ المغرب .٩

 ٤ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٢ الیمن .١٠
 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ تونس .١١
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ جیبوتي .١٢
 ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ سوریا .١٣
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الصومال .١٤
 ٤ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ فلسطین .١٥
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ قطر .١٦
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جزر القمر .١٧
 ٤ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٣ لبنان .١٨
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ لیبیا .١٩
 ١١٢ ٦ ٩ ٤ ١ ٤ ٨٨ مصر .٢٠
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ موریتانیا .٢١
 ٢ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ عمان .٢٢

*:دول غیر عربیة        
 ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ فرنسا١
 ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ نداك٢
 ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٢ إیطالیا٣

         
 ٢٢٨ ١٣ ٢٣ ٦ ١٨ ٤ ١٦٤  المجموع

 ٢  ٢  شخصیات عامة
منظمات دولیة 

 وإقلیمیة
١٥ ١٥ 

منظمات مجتمع 
مدني ذات طابع 

  إقلیمي

٢ ٢ 

 ٢٤٧   المجموع الكلي



 

 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

  
  

  
  

 
 

  ٢٠٠٩مارس  ٢٢- ١٦
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
یعد المنتدى العالمى للمیاه الذى یعقد كل ثالث سنوات أكبر وأھم حدث عالمى یختص بقضایا المیاه، وقد عقد المنتدى   

بحضور أكثر من ثالثین ألف شخص من  ٢٠٠٩مارس  ٢٢- ١٦العالمى الخامس للمیاه فى مدینة اسطنبول بتركیا فى الفترة من 
كافة الحكومات والھیئات والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة والبرلمانت والحكومات المحلیة والقطاع الخاص ومراكز 

وقد " ئیةبناء الجسور عبر الفواصل الما"البحوث والجامعات وممثلین عن الشباب واالعالم تحت الشعار الذى تبناه المنتدى وھو 
تضمن المنتدى أكثر من مائة جلسة موضوعیة وسبع جلسات اقلیمیة باإلضافة الى المسار السیاسى والذى اشتمل على مشاركة 
رؤساء دول ووزراء برلمانیین وممثلین عن السلطات المحلیة وذلك للتأكید على ضرورة دعم الجھود لمواجھة المشاكل العالمیة 

شارك المجلس العربى للمیاه فى المنتدى بصفتھ المنسق االقلیمى .. ناسبة لھا ، وفى ھذا الصدد للمیاه والوصول الى حلول م
  .للمنطقة العربیة

  
  :مرحلة االعداد

بدأ االعداد للمنتدى على مدى أكثر من عام من خالل عقد ورشتى عمل تشاوریة والتنسیق مع المنظمات والھیئات 
لعربیة وعلى رأسھا جامعة الدول العربیة للوصول الى أولویات المنطقة باإلضافة الى حضور العربیة والدولیة العاملة بالمنطقة ا

ممثلین عن المجلس لكافة االجتماعات التحضیریة والتى نظمتھا سكرتاریة المنتدى العالمى الخامس وشارك المجلس فى اجتماع 
كما نالت جھود المجلس فى التحضیر للمنتدى  ٢٠٠٨ر یولیو كبار المسئولین عن المیاه الذى نظمتھ جامعة الدول العربیة فى شھ

تأیید السادة وزراء المیاه العرب فى اجتماعھم الذى تلى اجتماع كبار المسئولین فى نفس الشھر كما خصص المنتدى العربى 
ى مسودة الوثیقة االقلیمیة جلساتھ لمناقشة المشاركة العربیة فى المنتدى والتعلیق عل ٢٠٠٨األول الذى عقد بالریاض فى أكتوبر 

التى أعدھا نخبة من الخبراء العرب كما كان للمجلس مشاركات فعالة من خالل المساحة المخصصة عبر االنترنت الخاص 
  .بالمنتدى فى سبیل االعداد لعدد من الجلسات الموضوعیة على أساس أولویات المنطقة العربیة التى حددتھا الجلسات التشاوریة

  
جامعة الدول العربیة باإلضافة الى مشاركتھا الفعالة فى المسارین الموضوعى واالقلیمى بالدور الرئیسى  وقد قامت  

  .فى االعداد للمشاركة فى المسار السیاسى للمنتدى
  

وقد ساھم الكثیر من أعضاء المجلس العربى بجھد كبیر فى المرحلة التحضیریة بدایة من االعداد للمعرض والیوم   
والمشاركة بمادة علمیة إلعداد الجلسات الموضوعیة واالعداد لجلسات جانبیة عقدت على ھامش المنتدى وتنظیم دورة االقلیمى 

  .تدریبیة فى مجال االستشعار عن بعد فى االدارة المائیة والتكیف مع المتغیرات المناخیة
  

  :مشاركة المجلس العربى فى المنتدى
  

 :المسار االقلیمى - ١
" فواصل مائیة"حددت الوثیقة االقلیمیة خمسة  "عبور الفواصل المائیة"االقلیمیة فى إطار شعار المنتدى تم إعداد الوثیقة 

  :ینبغى عبورھا إلتاحة المیاه وإدارتھا فى المنطقة العربیة أال وھى
تفعین وتحقیق فواصل مائیة داخل كل دولة عربیة بذاتھا متعلقة بتوزیع المیاه على االستخدامات المختلفة ومشاركة المن .١

  .التوازن بین العرض والطلب فى ضوء محدودیة المیاه وأیضًا التحدیات المالیة
فواصل مائیة بین الحاضر والمستقبل متعلقة بالتغیرات العالمیة الخاصة بالزیادة السكانیة واألمن المائى والغذائى  .٢

 .أصًال عرضة للتحدیات المائیةوالتغیرات المناخیة وآثارھا المتوقعة على المناطق الحساسة التى ھى 
فواصل مائیة بین األغنیاء والفقراء من جھة االقتصاد السیاسى والحكم الرشید للمیاه واستدامة التمویل والحوافز  .٣

 .االنمائیة لأللفیة فیما یخص تخفیف حدة الفقر
وأیضًا وضع المیاه فى األراضى فواصل مائیة بین الدول العربیة وجیرانھا المشتركة معھا فى المیاه العابرة للحدود  .٤

 .المحتلة
فواصل مائیة بین المعارف والشعوب والتى ترجع الى نقص أو عدم امكانیة الحصول على معلومات وضعف البنیة  .٥

 .األساسیة لقواعد البیانات المعرفیة وعدم الكفاءة الفنیة واالداریة فى قطاع المیاه والقطاعات المتعلقة بھا
ة االقلیمیة بقائمة من الرسائل األساسیة والتوصیات لتجسید المشاورات والمناقشات واألعمال التحلیلیة وجاءت خاتمة الوثیق

  .للعملیة االقلیمیة
  

وقد تضمن الیوم . ھذا وقد تم تنظیم الیوم االقلیمى العربى لمناقشة أھم النقاط الرئیسیة التى وردت بالتقریر
ن على التوازى إحداھما للسادة وزراء المیاه العرب واألخرى ألعضاء االقلیمى ثالث جلسات ،واحدة عامة وجلستی

  .المجتمع المدنى 
  

  :الجلسة االقلیمیة العامة
بدأت الجلسة بكلمات إفتتاحیة لرئیس المجلس العربى للمیاه ورئیس المجلس العالمى للمیاه ثم تلى ذلك عرض قدمھ   

  .داد للمنتدى وأھم نتائج التقریر االقلیمى األمین العام للمجلس ألھم الخطوات التى تمت لإلع
  

منى الشاذلى مع عدد من الشخصیات العربیة والعالمیة البارزة منھا دولة / عقب ذلك جرى حوار أدارتھ االعالمیة   
الى وزیر الموارد المائیة بالعراق ، مع–عبد اللطیف رشید / رئیس وزراء السودان األسبق ، معالى الدكتور –الصادق المھدى 



 

كارو /الرئیس المساعد لمنظمة ایفاد ، معالى –كیفن كلیفر / رئیس المجلس العربى للمیاه ، السید –محمود أبو زید / الدكتور 
  .سفیر الیابان بمصر –ایشاكوار 

  :وتناول الحوار العدید من الموضوعات الھام ذات الصلة بقضایا المیاه بالمنطقة العربیة منھا
 .میاه العابرة للحدودالمعاھدات الخاصة بال •
 .الخصخصة وتسعیر المیاه فى الوطن العربى •
 .التغیرات المناخیة وتأثیراھا وكون تحلیة میاه البحر من أھم الخیارات للفترة القادمة •
 .تكنولوجیات معالجة المیاه وإعادة استخدام میاه الصرف الصحى •

  
  :جلسة السادة الوزراء العرب

سة ھو مناقشة البیان الوزارى العربى والتى قامت جامعة الدول العربیة بصیاغتھ وكان یعد الھدف الرئیسى لھذه الجل  
  :أھم ما تضمنھ ما یلى

تنمیة التعاون وتنسیق الجھود العربیة لتنفیذ نتائج المنتدى وفقًا لمتطلبات األمن القومى العربى واالمكانات المتاحة فى  •
 .إطار المجلس الوزارى للمیاه 

والتعاون بین الدول العربیة ودول الجوار التى بینھا أحواض مائیة مشتركة إلستغاللھا بما یحقق  تعزیز التنسیق •
 .االستخدام األمثل والعادل والمنصف بینھا

 .تحسین القدرات المؤسسیة العاملة فى مجال المیاه ورفع كفاءة الكوادر الفنیة وتطویر مھاراتھا  •
 .ات مناسبة لتطبیقھاإعداد تشریعات مائیة فعالة وتطویر آلی •
متابعة تطور األوضاع المائیة والتغیرات المناخیة فى الوطن العربى من خالل توفیر قواعد المعلومات المتكاملة عن  •

 .الموارد المائیة وتداعیات التغیرات المناخیة علیھا وتطویر السیاسات والبرامج للحد من تأثیراھا والتكیف معھا
  

  :ىجلسة أعضاء المجتمع المدن
فى ضوء  (Stakeholders)كان الھدف األساسى للجلسة ھو تحدید الرؤیة المستقبلیة كما یراھا أصحاب العالقة   

  .التوصیات التى خلص الیھا التقریر االقلیمى للدول العربیة
واالقلیمیة  وضمت الجلسة ممثلین لكافة القطاعات الحكومیة والقطاع الخاص والمنظمات الغیر حكومیة والمنظمات العالمیة

  .والمراكز والمعاھد العلمیة واألكادیمیة
وقد تناول الحاضرون مناقشة ما خلص الیھ التقریر االقلیمى والتعلیق علیھ من واقع خبراتھم القطاعیة وقد خلصت   

  :الجلسة الى خمسة توجھات مستقبلیة للتأكید على استدامة الموارد المائیة وھذه التوجھات كالتالى
 .التغیرات العالمیة وإدارة المخاطرالتكیف مع  •
 .األمن الغذائى •
 .تحسین الحوكمة واإلدارة المائیة •
 .االستخدام األمثل لتمویل القطاعات المتعلقة بالمیاه •
 ..دعم التعلیم وبناء الكوادر •

  وقد نتج عن الیوم االقلیمى وثیقتین ھما البیان الوزارى العربى وبیان المجتمع المدنى
  

  :طرافحوار الثالثة أ
ظھرت فكرة إقامة ھذا الحوار أثناء عقد االجتماعات التحضیریة للمنتدى واشتراك ثالثة أقالیم جدیدة یوجد بینھا تداخل جغرافى 

  - :وھى
 .اقلیم تركیا وما حولھا .١
 .اقلیم البحر األبیض المتوسط .٢
 الدول العربیة .٣

غرض من إقامة ھذا االجتماع ھو أن یتم التوصل الى وعقد على ھامش المنتدى اجتماع ضم ممثلى األقالیم الثالثة وكان ال
موضوع یتمتع بإجماع األقالیم الثالثة یسمح بإستمرار الحوار بینھا وقد تقدم المجلس العربى للمیاه بإقتراح أن یكون التعلیم 

اضح وضرورة والتدریب وتداول الخبرات موضوعًا للحوار حیث انھ یعتبر من أھم الموضوعات التى تفرض نفسھا بشكل و
االتفاق على برامج تعلیمیة وتدریبیة مشتركة تسمح بإیجاد كوادر مدربة تتعامل مع قضایا المیاه من منظور سلیم یؤكد مبدأ 

  .االستدامة والحفاظ على الموارد وحقوق المیاه
عمالھا من خالل إجتماعات وفى نھایة االجتماع تم التوصل الى تكوین لجنة تضم ممثلین عن األقالیم الثالثة على أن تبدأ أ

إفتراضیة أو حقیقیة لوضع اإلطار الذى یسمح بتنفیذ برنامج التعلیم والتدریب موضع التنفیذ بإستخدام كافة الموارد التعلیمیة 
  .والتدریبیة المتاحة لدى الدول المشتركة فى الحوار

 
 :المسار الموضوعى - ٢

  :جلسة موضوعیة بیانھا كالتالى ١٢شارك المجلس فى 
 ".التكیف مع التغیرات المناخیة" بعنوان  ١.١.٣لسة ج •
 ".المتابعة والتقییم المستمر للتقدم فى تحقیق األھداف التنمویة لأللفیة" بعنوان  ٢.١.١جلسة  •
ما ھى القواعد والقوانین التى من الممكن أن تزید من : توسیع األفاق خارج األطر المائیة " بعنوان  ٤.٢.٥جلسة  •

 "وح؟الشفافیة والوض



 

 
 ".إدارة المیاه فى حاالت الكوارث والصراعات"بعنوان  ١.٣.٤جلسة  •
 .جلسة بحضور شخصیات قیادیة للحوار بشأن المیاه والتغیرات المناخیة ١.١.١جلسة  •
 ؟"كیف تحقق إدارة المیاه خفض الفقر والجوع؟" بعنوان  ٢.٣.٤جلسة  •
 ".صة لدعم قطاع المیاهاشتخدام الشبكات والمؤسسات المتخص" بعنوان  ٦.٣.٢جلسة  •
 ".تحقیق التوازن بین االحتیاجات المائیة فى القطاعات المختلفة" بعنوان  ٣.٣.٢.١جلسة  •
 ".تعزیز مشاركة األطراف المعنیة" بعنوان  ٦.٢.٢جلسة  •
 ".نحو حقوق مائیة متساویة –تنمیة البناء المؤسسى " بعنوان  ٦.١.٢جلسة  •
 ".دارة المیاه العابرة للحدود؟ما ھى أدوات إ" بعنوان  ٣.١.٤جلسة  •
 جلسة ختامیة ٣.١.٥ •

  :كما شارك المجلس سواء بالتنظیم أو بالحضور فى عدد من الجلسات الجانبیة وبیانھا كالتالى
 .االدارة المتكاملة للمیاه والتغیرات المناخیة بالتعاون مع معھد بارى •
 .بارى النوع االجتماعى والمیاه فى الوطن العربى بالتعاون مع معھد •
 .ومنظمة ایفاد IDRCندرة المیاه فى المناطق الریفیة والمھمشة فى منطقة الشرق األوسط بالتعاون مع وادى مینا  •

وقد شارك المجلس فى المعرض الذى أقیم على ھامش المنتدى والذى استمر طوال فترة انعقاده وشارك فیھ العدید من الدول 
جلس مطبوعات وتقاریر فنیة وملصقات تخص البالد العربیة كان من أبرزھا عن والمنظمات الدولیة واالقلیمیة وعرض الم

أوضاع المیاه فى دولة فلسطین باإلضافة الى تقدیم عدة محاضرات فى ساحة المعرض حول العدید من المشاریع الھامة بالوطن 
  :العربى مثل

 .مشروع الحفاظ على المیاه وتطویر الرى بمنطقة غرب دلتا النیل •
 .ع الشراكة بین القطاعین العام والخاص فى مجال میاه الشرب والصرف الصحى بالمملكة العربیة السعودیةمشاری •
 .النوع االجتماعى والمیاه بالوطن العربى •
 .أكادیمیة المجلس العربى للمیاه •

ار المجلس على المشاركین باإلضافة الى عرض العدید من أفالم الفیدیو كما تم توزیع عدد من الھدایا التذكاریة التى تحمل شع
  .فى الیوم االقلیمى

بالتعاون مع وكالة الفضاء األمریكیة " استخدام االستشعار عن بعد فى إدارة المیاه" وتولى المجلس تنظیم دورة تدریبیة حول 
طرق االستشعار والذى قام خاللھا العدید من خبراء الوكالة بتقدیم عروض مدعمة بالصور التوضیحیة حول أھم مبادئ و) ناسا(

عن بعد ومجاالت تطبیقاتھ لتقدیر المعلومات الھیدرولوجیة واالستخدامات المائیة الى جانب عرض للخبرات والتجارب العربیة 
  .بكل من السعودیة والمغرب ومصر

  
 :المسار السیاسى - ٣

المسار على العدید من  قامت جامعة الدول العربیة باإلعداد للمشاركة العربیة فى المسار السیاسى وقد اشتمل ھذا
األول مستوى السلطات المحلیة ، الثانى المستوى البرلمانى وأخیرًا المستوى الوزارى الذى صدر عنھ : المستویات 

االعالن الوزارى للمنتدى والذى نظم المنتدى من أجل صیاغتھ أربع اجتماعات تمھیدیة فى باریس ، جینیف ، روما 
  .ة الدول العربیة وممثلى الحكومات العربیةحضرھا ممثلین عن المجلس وجامع

  :ھذا وقد كان من أھم الوئاق التى انبثقت عن ھذا المسار مایلى 
 .بیان رؤساء الدول •
 .البیان الوزارى •
دلیل المیاه باسطنبول والذى یعد حلقة الوصل بین الجانب الفنى للمنتدى والجانب السیاسى وتمثل ھذه الوثیقة توصیات  •

میین غیر انھا غیر ملزمة للحكومات وھدفھا الرئیسى ھو مساعدة الحكومات لتحدید أولویاتھا وخطط الخبراء العال
 .عملھا بناء على الصعوبات التى تواجھھا

أخیرًا اعالن اسطنبول والذى یعد أھم نتائج جلسة السلطات المحلیة والمعنى فى األساس بحق األفراد فى المیاه  •
 .تمویل لدعم السلطات المحلیة لتحقیق ھذه الحقوقوالحاجة الى تشریعات وإیجاد 

  
  
  
  
  

  
 
 
 



 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  

 
 

 
  










 




  اإلجراء الذى تم  دور المجلس العربى للمیاه  القرار
  ولاأل

  )٣(الفقرة ثانیًا 
موافاة األمانة الفنیة للمجلس بالمالحظات حول 
ورقة عمل إستراتیجیة األمن المائى العربى فى 

  ٣٠/٩/٢٠٠٩موعد أقصاه 

تم توزیع صورة ورقة العمل على جمیع 
أعضاء المجلس وتم إخطار األمانة الفنیة 

بمالحظات األمانة ١/١٠/٢٠٠٩وأكساد فى 
رد من مالحظات العامة وصورة مما و

  السادة األعضاء 
  األول

  )٥(الفقرة ثانیًا 
إبداء مالحظات على مسودة إستراتیجیة األمن 

  المائى العربى
  لم یتم استالم المسودة

  الثانى
  الفقرة أوًال

مشاركة فى إعداد دراسة معمقة حول التقدم 
المحرز فى تنفیذ أھداف األلفیة للتنمیة فیما یخص 

  لصرف الصحىإمدادات المیاه وا

  لم یبدأ

  الثانى
  الفقرة ثالثًا

مشاركة فى توفیر الدعم الفنى والتقنى خاصة 
للدول العربیة األقل نموًا لتقییم إحتیاجاتھا من 

  إمدادات المیاه والصرف الصحى

  لم یبدأ

  الثالث
  الفقرة ثانیًا

المشاركة فى تقییم المشاركة فى المنتدى العالمى 
ضیر العربى للمنتدى الخامس للمیاه وبدء التح

  ٢٠١٢آذار / العالمى السادس للمیاه فى مارس 

عقد االجتامع األول بمقر جامعة الدول 
وقدم  ٢٠٠٩دیسمبر ٣- ٢العربیة أیام 

المجلس تقریرًا عن نشاط االقلیم العربى فى 
المنتدى وتم اقتراح آلیة لإلعداد للمنتدى 

  السادس
  الخامس
  الفقرة ثانیًا

ز الدراسات المائیة واألمن توفیر الدعم لمرك
  المائى العربى مادیًا وفنیًا لتحقیق المھام المناطة بھ

یداوم المجلس على التنسیق مع المركز 
  ودعوتھ ألنشطتھ بصفة مستمرة

  الخامس
  الفقرة رابعًا

المشاركة فى تنفیذ األنشطة المتعلقة ببناء قواعد 
  المعلومات وتأھیل الكوادر العربیة

لعربى للمیاه قواعد یتیح المجلس ا
المعلومات الخاصة بھ على الموقع 

االلكترونى كما یحرص على دعوة الدول 
والمنظمات العربیة للمشاركة فى البرامج 

  التى تستھدف إنشاء قواعد معلومات
  الخامس

  الفقرة خامسًا
المشاركة فى تطویر مفھوم الدبلوماسیة الشعبیة 

  عربیةفى التعریف وحمایة الحقوق المائیة ال
تم إدراج حلقة نقاش حول الدبلوماسیة 

الشعبیة بجدول أعمال الجمعیة العمومیة 
بالتعاون  ١٨/١٢/٢٠٠٩للمجلس تعقد یوم 

مع مركز الدراسات المائیة واألمن المائى 
  العربى والشبكة العربیة للبیئة والتنمیة

  السادس 
  الفقرة ثانیًا

ى التعاون فى تنفیذ برنامج عمل المجلس الوزار
  ٢٠١٠-٢٠٠٩للعامین 

تتم المشاركة طبقًا للدعوات التى یتلقاھا 
  المجلس العربى من أمانة المجلس الوزارى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  اإلجراء الذى تم  دور المجلس العربى للمیاه  القرار
  الثامن

  الفقرة أوًال
ترحیب بمشاركة المنظمات العربیة فى الدورة األولى 

زارى العربى للمیاه ودعوة لتطویر العادیة للمجلس الو
  التعاون والشراكة الفعالة

حضر الدورة كًال من رئیس المجلس 
العربى للمیاه واألمین العام واثنین من 
أعضاء مجلس المحافظین وأكدوا على 

إلتزام المجلس العربى للمیاه بدعم المجلس 
الوزارى والمشاركة الفعالة فى تنفیذ 

  قراراتھ
  الثامن

  ثالثًاالفقرة 
ترحیب بإنشاء األكادیمیة العربیة للمیاه بمبادرة 

المجلس العربى للمیاه ودعوتھا للتعاون مع المجلس 
الوزارى العربى للمیاه فى تنفیذ األنشطة والبرامج 

  لبناء القدرات 

تحرر لمدیر األكادیمیة لمراعاة ما جاء 
  بالقرار

  الثامن
  الفقرة سادسًا

العربى للمیاه بإعداد اإلصدار األخذ علمًا بقیام المجلس 
  الثانى للوضع المائى فى الوطن العربى

وقع المجلس العربى للمیاه مذكرة تفاھم 
مع منظمة سیدارى لیكون االصدار 
ضمن البرامج المشتركة التى ینفذھا 

  الجانبین
  الرابع عشر

  )٣(الفقرة 
الترحیب بإستعداد المجلس العربى للمیاه ترجمة تقریر 

ولى حول تقییم العقبات التى تواجھ تطویر البنك الد
  قطاع المیاه فى فلسطین الى اللغة العربیة

یتم التنسیق مع البنك الدولى فى ھذا 
الشأن كما تم إدراج التقریر فى جدول 
أعمال حلقة نقاش الدبلوماسیة الشعبیة 

الذى سیعقد على ھامش إجتماع الجمعیة 
  العمومیة للمجلس العربى للمیاه
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 سمو األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز .١
 

 )سميح ساويرس/السيد األستاذ ( مؤسسة ساويرس  .٢
 

 )سليمان الراجحى/ الشيخ ( مؤسسة الراجحى  .٣
 

 ه والطاقة بالرياضالشركة العربية لتنمية الميا .٤
 

 )محمد خميس فريد/ السيد األستاذ ( النساجون الشرقيون للسجاد  .٥
 

 )محمد أبو العينين/ السيد األستاذ ( سيراميكا كليوباترا  .٦
 

 )أحمد عز/ السيد المهندس ( شركة عز الدخيلة للصلب  .٧
 

 المركز االقليمى للتدريب والدراسات المائية .٨
 

 يشالمكتب الهندسى االستشارى درو .٩
 

 )منصور عامر/ السيد األستاذ ( شركة عامر جروب  .١٠
 

 )دعم المجلة العلمية(المكتب االقليمى لمنظمة اليونسكو بالقاهرة  .١١
 

 )محمود العربى/ السيد األستاذ ) ( توشيبا(شركة العربى  .١٢
 

 الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل .١٣
 

 )على ورور/ السيد الجيولوجى  ) (ريجوا(الشركة العامة ألبحاث المياه الجوفية  .١٤
 

  )محمد صالح الدين حماد/ السيد المهندس ( المكتب الهندسى االستشارى صبور  .١٥

  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

  )أعضاء ٦  مطلوب( ن عن الجھات البحثیة والجامعاتیاسماء المرشح
  

  المركز القومي لبحوث المیاه .١
  رئیس المركز  - شادن عبد الجواد . د: یمثلھ

  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن .٢
  أستاذ الموارد المائیة -ولید عبد الرحمن . د :یمثلھا

  معھد باري الدولي للعلوم الزراعیة لحوض البحر المتوسط .٣
  مدیر البحوث –عاطف حمدي . د :یمثلھ

  عة األخوینجام .٤
  عمید كلیة العلوم والھندسة  - أحمد لكروري . د :یمثلھا

  جائزة األمیر سلطان بن عبد العزیز العالمیة للمیاه .٥
  أمین عام الجائزة - عبد الملك آل شیخ . د: یمثلھ

  الجامعة األردنیة .٦
  أستاذ الموارد المائیة –محمد شطناوي . د :یمثلھا

  )أعضاء ٦ مطلوب( لعربیةالة بالدول ن عن لمنظمات العامیاسماء المرشح
  

 سیدارى –مركز البیئة و التنمیة لإلقلیم العربي و أوروبا  .١
  المدیر االقلیمي لبرنامج الموارد المائیة - خالد أبو زید . د: یمثلھ

 مكتب الیونسكو بالقاھرة .٢
  الخبیر االقلیمي لعلوم المیاه بالمنطقة العربیة - رضوان الوشاح . د: یمثلھ

 ادیمیة العربیة للمیاهاألك .٣
  رئیس مجلس االدارة -محمود أبو زید . د :یمثلھا 

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة .٤
  مدیر عام المنظمة -طارق الزدجالي . د :یمثلھا

 مركز الدراسات المصري األوروبي .٥
 رئیس المركز -صالح بكر الطیار . د: یمثلھ

 إیكاردا –طق الجافة المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المنا .٦
  المنسق االقلیمي - فوزي كراجیھ. د: یمثلھ

  )أعضاء ٤ مطلوب( ن عن القطاع الخاصیاسماء المرشح
  

  لمكتب االستشاري الھندسي درویشا  .١
  دارة اإلرئیس ھیئة  - محمد رءوف درویش. د: یمثلھ               

  الشركة العامة لألبحاث والمیاه الجوفیة  .٢
  رئیس مجلس االدارة - علي ورور . م : ھایمثل              
  شركة المقاولون العرب .٣
  دارةاإلرئیس مجلس  -إبراھیم محلب . م  :ھایمثل              
  مؤسسة ھیدروصلت .٤

   رئیس المؤسسة -اسماعیل نجار . د :ھایمثل             
  لمیاه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة  .٥

  دارةاإلرئیس مجلس  -  ي خلیفةعبد القو.  د: ھایمثل
  



 

  )أعضاء ٤ مطلوب( أفراد وجماعات  ن عن الجمعیات األھلیة والمجتمع المدنيیاسماء المرشح
  

  الجمعیات األھلیة) أ(
 الشراكة المائیة المصریة .١

  رئیس مجلس االدارة -أحمد جویلي . د :یمثلھا
 جمعیة حمایة الموارد المائیة .٢

  عضو الجمعیة - حسین العطفي . د :یمثلھا
  “رائد”الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة  .٣

  المنسق العام   –عماد الدین عدلي . د: یمثلھا
  )بصفتھم الشخصیة( األفراد) ب(

 )أفراد( – حمو العمراني. د .٤
  )IDRC(منسق مشروع وادي منا 

 عادل الحدیثي. د .٥
  اد المھندسین العربحأمین عام ات

 م أحمدعبد اهللا عبد السال. بروفیسور .٦
  مدیر عام كرسي الیونسكو للمیاه

  علي شادي. د .٧
  (IWRA) الجمعیة الدولیة للموارد المائیة

 إیمان فتحي عبد العزیز. م .٨
  وزارة الموارد المائیة والري –مھندسة بقطاع الخزانات 

 مستشار عبد العاطي الشافعي .٩
  مستشار بمجلس الشعب

 یوسف ابو مایلة. د .١٠
  ة بجامعة األزھرمدیر معھد المیاه والبیئ

 ناھد السید العربي. د .١١
  المركز القومي لبحوث المیاه -مدیر معھد بحوث المیاه الجوفیة

  عابدین صالح. د .١٢
 جامعة الخرطوم –أستاذ الھندسة المدنیة قسم الھندسة المدنیة 

  
  
  

  
  

 
 


