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رغم حداثة عمر المجلس العربى للمياه إال رغم حداثة عمر المجلس العربى للمياه إال رغم حداثة عمر المجلس العربى للمياه إال رغم حداثة عمر المجلس العربى للمياه إال 

أن إهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية به تتزايد كل أن إهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية به تتزايد كل أن إهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية به تتزايد كل أن إهتمام المؤسسات والمنظمات الدولية به تتزايد كل 

يوم ، ولعل مرجع ذلك هو األهداف العظيمة التى أخذ يوم ، ولعل مرجع ذلك هو األهداف العظيمة التى أخذ يوم ، ولعل مرجع ذلك هو األهداف العظيمة التى أخذ يوم ، ولعل مرجع ذلك هو األهداف العظيمة التى أخذ 

المجلس العربى على عاتقه تحقيقها واألهم من ذلك المجلس العربى على عاتقه تحقيقها واألهم من ذلك المجلس العربى على عاتقه تحقيقها واألهم من ذلك المجلس العربى على عاتقه تحقيقها واألهم من ذلك 

هو كون المجلس محفالً يضم كل عناصر المـجـتـمـع هو كون المجلس محفالً يضم كل عناصر المـجـتـمـع هو كون المجلس محفالً يضم كل عناصر المـجـتـمـع هو كون المجلس محفالً يضم كل عناصر المـجـتـمـع 

المهتمة بالمياه سواء التنظيمات الحكومـيـة أو غـيـر المهتمة بالمياه سواء التنظيمات الحكومـيـة أو غـيـر المهتمة بالمياه سواء التنظيمات الحكومـيـة أو غـيـر المهتمة بالمياه سواء التنظيمات الحكومـيـة أو غـيـر 

الحكومية والمعاهد البحثية والجـامـعـات والـقـطـاع الحكومية والمعاهد البحثية والجـامـعـات والـقـطـاع الحكومية والمعاهد البحثية والجـامـعـات والـقـطـاع الحكومية والمعاهد البحثية والجـامـعـات والـقـطـاع 

الخاص وأعضاء المجتمع المدنى والكل مـتـاحـة لـه الخاص وأعضاء المجتمع المدنى والكل مـتـاحـة لـه الخاص وأعضاء المجتمع المدنى والكل مـتـاحـة لـه الخاص وأعضاء المجتمع المدنى والكل مـتـاحـة لـه 

الفرصة للتعبير عن فكره وطموحاته بحريـة كـامـلـة  الفرصة للتعبير عن فكره وطموحاته بحريـة كـامـلـة  الفرصة للتعبير عن فكره وطموحاته بحريـة كـامـلـة  الفرصة للتعبير عن فكره وطموحاته بحريـة كـامـلـة  

إلجراء الحوار الضرورى والبناء بين أسرة المـجـلـس إلجراء الحوار الضرورى والبناء بين أسرة المـجـلـس إلجراء الحوار الضرورى والبناء بين أسرة المـجـلـس إلجراء الحوار الضرورى والبناء بين أسرة المـجـلـس 

بكافة عناصرها على إمتداد الوطن العربى لـيـصـبـح بكافة عناصرها على إمتداد الوطن العربى لـيـصـبـح بكافة عناصرها على إمتداد الوطن العربى لـيـصـبـح بكافة عناصرها على إمتداد الوطن العربى لـيـصـبـح 

المجلس البوتقة التى تنصهر فيها كل األفكار لتشـكـل المجلس البوتقة التى تنصهر فيها كل األفكار لتشـكـل المجلس البوتقة التى تنصهر فيها كل األفكار لتشـكـل المجلس البوتقة التى تنصهر فيها كل األفكار لتشـكـل 

فكرًا ورؤية عربية مشتركة وصوت واحد يـعـبـر عـن فكرًا ورؤية عربية مشتركة وصوت واحد يـعـبـر عـن فكرًا ورؤية عربية مشتركة وصوت واحد يـعـبـر عـن فكرًا ورؤية عربية مشتركة وصوت واحد يـعـبـر عـن 

اإلرادة العربية ويسـاهـم فـى رسـم السـيـاسـات اإلرادة العربية ويسـاهـم فـى رسـم السـيـاسـات اإلرادة العربية ويسـاهـم فـى رسـم السـيـاسـات اإلرادة العربية ويسـاهـم فـى رسـم السـيـاسـات 

واإلستراتيجيات وتنفيذ البرامج التـى تـحـقـق األمـن واإلستراتيجيات وتنفيذ البرامج التـى تـحـقـق األمـن واإلستراتيجيات وتنفيذ البرامج التـى تـحـقـق األمـن واإلستراتيجيات وتنفيذ البرامج التـى تـحـقـق األمـن 

المائى العربى والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الـتـى المائى العربى والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الـتـى المائى العربى والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الـتـى المائى العربى والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الـتـى 

تعتمد على الماء وفى إقليم يتسم بالشح المائى فـى تعتمد على الماء وفى إقليم يتسم بالشح المائى فـى تعتمد على الماء وفى إقليم يتسم بالشح المائى فـى تعتمد على الماء وفى إقليم يتسم بالشح المائى فـى 

وقت يتزايد فيه الطلب على المياه نتيجة لتزايد السكان وقت يتزايد فيه الطلب على المياه نتيجة لتزايد السكان وقت يتزايد فيه الطلب على المياه نتيجة لتزايد السكان وقت يتزايد فيه الطلب على المياه نتيجة لتزايد السكان 

٠٠٠٠ومتطلبات التنمية ومتطلبات التنمية ومتطلبات التنمية ومتطلبات التنمية 

 �ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س�ن ا�ر�
س 	ن ا���لس	ن ا���لس	ن ا���لس	ن ا���لس

............أعضاء المجلس أعضاء المجلس أعضاء المجلس أعضاء المجلس إلي الزمالء إلي الزمالء إلي الزمالء إلي الزمالء 

يسعدني صدور النشرة اإلخبارية يسعدني صدور النشرة اإلخبارية يسعدني صدور النشرة اإلخبارية يسعدني صدور النشرة اإلخبارية 

الثانية عن المجلس العربى للمياه كـأحـد الثانية عن المجلس العربى للمياه كـأحـد الثانية عن المجلس العربى للمياه كـأحـد الثانية عن المجلس العربى للمياه كـأحـد 

روافد االتصال والتواصل بيننا للتعرف على روافد االتصال والتواصل بيننا للتعرف على روافد االتصال والتواصل بيننا للتعرف على روافد االتصال والتواصل بيننا للتعرف على 

ما يتم على صعيد تنفيذ خطط المـجـلـس ما يتم على صعيد تنفيذ خطط المـجـلـس ما يتم على صعيد تنفيذ خطط المـجـلـس ما يتم على صعيد تنفيذ خطط المـجـلـس 

وفعالياته واألحداث والتجمعات الـعـربـيـة وفعالياته واألحداث والتجمعات الـعـربـيـة وفعالياته واألحداث والتجمعات الـعـربـيـة وفعالياته واألحداث والتجمعات الـعـربـيـة 

وقد وقد وقد وقد .     .     .     .     والدولية التي يشارك فيها المجلس والسادة أعضائهوالدولية التي يشارك فيها المجلس والسادة أعضائهوالدولية التي يشارك فيها المجلس والسادة أعضائهوالدولية التي يشارك فيها المجلس والسادة أعضائه

شهدت الفترة منذ انتهاء االجتماع األول للسادة محافـظـي شهدت الفترة منذ انتهاء االجتماع األول للسادة محافـظـي شهدت الفترة منذ انتهاء االجتماع األول للسادة محافـظـي شهدت الفترة منذ انتهاء االجتماع األول للسادة محافـظـي 

المجلس نشاطًا مكثفًا في إرساء قواعد التنظيم المؤسسي المجلس نشاطًا مكثفًا في إرساء قواعد التنظيم المؤسسي المجلس نشاطًا مكثفًا في إرساء قواعد التنظيم المؤسسي المجلس نشاطًا مكثفًا في إرساء قواعد التنظيم المؤسسي 

واإلداري للمجلس ومقره الدائم وشغله بالعاملين وإعـداد واإلداري للمجلس ومقره الدائم وشغله بالعاملين وإعـداد واإلداري للمجلس ومقره الدائم وشغله بالعاملين وإعـداد واإلداري للمجلس ومقره الدائم وشغله بالعاملين وإعـداد 

وتم خالل هـذه وتم خالل هـذه وتم خالل هـذه وتم خالل هـذه .   .   .   .   اتفاقية المقر والنظام الداخلي للمجلساتفاقية المقر والنظام الداخلي للمجلساتفاقية المقر والنظام الداخلي للمجلساتفاقية المقر والنظام الداخلي للمجلس

الفترة توقيع اتفاق تفاهم مع البنك الدولي لدعم الترتيبات الفترة توقيع اتفاق تفاهم مع البنك الدولي لدعم الترتيبات الفترة توقيع اتفاق تفاهم مع البنك الدولي لدعم الترتيبات الفترة توقيع اتفاق تفاهم مع البنك الدولي لدعم الترتيبات 

المؤسسية والتنظيمية لألمانة العامة واإلعداد إلنشاء المعهد المؤسسية والتنظيمية لألمانة العامة واإلعداد إلنشاء المعهد المؤسسية والتنظيمية لألمانة العامة واإلعداد إلنشاء المعهد المؤسسية والتنظيمية لألمانة العامة واإلعداد إلنشاء المعهد 

كما تم بحث أوجه التعاون مع منظـمـات كما تم بحث أوجه التعاون مع منظـمـات كما تم بحث أوجه التعاون مع منظـمـات كما تم بحث أوجه التعاون مع منظـمـات . . .   . . .   . . .   . . .   العربي للمياه العربي للمياه العربي للمياه العربي للمياه 

دولية وإقليمية أخرى في مجال عـمـل الـمـجـلـس مـثـل دولية وإقليمية أخرى في مجال عـمـل الـمـجـلـس مـثـل دولية وإقليمية أخرى في مجال عـمـل الـمـجـلـس مـثـل دولية وإقليمية أخرى في مجال عـمـل الـمـجـلـس مـثـل 

المجلس العالمي للمياه باإلضافة إلى مشاركة المـجـلـس المجلس العالمي للمياه باإلضافة إلى مشاركة المـجـلـس المجلس العالمي للمياه باإلضافة إلى مشاركة المـجـلـس المجلس العالمي للمياه باإلضافة إلى مشاركة المـجـلـس 

ونتطلع إلى انعقـاد ونتطلع إلى انعقـاد ونتطلع إلى انعقـاد ونتطلع إلى انعقـاد . . . . . . . . . . . . في العديد من المنتديات والمؤتمراتفي العديد من المنتديات والمؤتمراتفي العديد من المنتديات والمؤتمراتفي العديد من المنتديات والمؤتمرات

 يـولـيـو  يـولـيـو  يـولـيـو  يـولـيـو ٢٢٢٢----١١١١االجتماع الثاني لمجلس المحافظين في أيام االجتماع الثاني لمجلس المحافظين في أيام االجتماع الثاني لمجلس المحافظين في أيام االجتماع الثاني لمجلس المحافظين في أيام 

ليكون عالمة أخرى على طريق دفع عجلة العـمـل ليكون عالمة أخرى على طريق دفع عجلة العـمـل ليكون عالمة أخرى على طريق دفع عجلة العـمـل ليكون عالمة أخرى على طريق دفع عجلة العـمـل )   )   )   )   تموزتموزتموزتموز( ( ( ( 

....وتحقيق أهداف المجلس وطموحات أعضائه الكراموتحقيق أهداف المجلس وطموحات أعضائه الكراموتحقيق أهداف المجلس وطموحات أعضائه الكراموتحقيق أهداف المجلس وطموحات أعضائه الكرام
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� وا	���� وا	���اء ا	���ف ��� ��آ� ا����� #�"�ن ����ث ا	��

� ا	��& #%د��' 
psrcewd@ksu.edu.sa

� ��� ا���� �ل ا����.د  	�	
�اء ا�Aي �?<= ����Cوا� D��E وا��Fث ا�����ن �H�I ��آ� ا�   J�� ف�Lه� ا�� 
�اء�Cوا� D�P�� �E?� ?� ا��اO  OI ا�<�آ� ��J درا�Iت ا��Fأه�?� أ���ث ا� ��S. ا�#���R ا����� وا�<�   �HL��ا �  	�	
�Uم ���

�� وا�	و���UVى ا����� وا�>Xا�� J�� اء��Cف وا��PYت ا��Iرا	� JZ
\  O ا�Y?�ت ا�<� ]XZ>وا�[ وا��� ا��Z[ ل�Y  .=ه�Iو
O�>Yوا�� �
 �Yا� O��Iأ �_��� و��

� ا� �Yا� �HLأ� �  	�	
� ا��<
�#�. �S ا���
= وإ!�اء ا��F�ث ا��C[ �S رآ��L���� م�U


�د��Xا� ���
� و��_� �S ا�����a ا���
�ة ا���Yا� cFd �S ��C>اء و #�و � ا���Cا� ��Z>�.

�e>ا� �e��
\ ا��
�� �ت ود�= ا��F�ث ا�f�[و O�Y[د��، و�dرVات ا�LZوا� ���
� ا���P�hت ا�  	�	
�اك �S إ_	ار ا�>dj�� م�U آ��
�اء �C��� ة�d�Fا�� �Uk

� ذات ا� �Y��� �CCm>ت ا���?Yا� �?��Y[ .�e#FH>ا� Oر��Lت وا���Iرا	ا� �  ����Y  APZ[ �S رك�d و
�a������ ل�Xر وا��H �ا D�  ���m[و 	C�� 	?S nوع ا����L  p� ... 

�� � � � 	 
 ��  اا	 � ا 	����� (%ل ا	��%��ت +� ,-��	
. /� 0 ا1/ � 2�� 3 
�� � 4 ز -��رة ��% �5 أو ا	� ������� ��;2�:�ر- ا>:��ل ��'�ء

ـ ـ��� ـ ـ� ـ ـ�ـ� ـ ـ�ـ� � ���ـ��ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� � 	 
ا	��ــــــــــــ ا	���ــــــــ� �#2ــ�:�ر-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 
B-٥ا 	�,ور–��� �4 ا 	�4 ��ـ Cآ%ر/ـ� ـ�–�ـ ���ة–إ�ـ ��� �� ا	ـ ��
� ��� �  ا	 �� ـ��ـ�ـ�� �'�E%ر-

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

eg.gov.mwri@mervat أوeg.gov.mwri@awc: ��-, ا	�02�و/�

.�/ � ا1 /�0 ��2��� 3 
�� org.arabwatercouncil.www:ا	�5%\
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