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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت

بمشاركة باحثين من دول عربية وعالمية

«القدس المفتوحة» و»األردنية» تفتتحان مؤتمرهما العلمي الدولي 
المشترك حول «الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية في المؤسسات»

رام اهللا- الحياة االقتصادية- افتتحت جامعة القدس المفتوحة 
مــع نظيرتها الجامعــة األردنية، في العاصمــة عمان، امس، 
مؤتمرهمــا العلمي المشــترك بعنــوان: «الحوكمــة والتنمية 
اإلدارية واالقتصادية في المؤسسات: الواقع والطموح»، وذلك 

في مقر الجامعة األردنية بالمملكة األردنية الهاشمية.
وعقــد المؤتمر بحضور رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. 
يونس عمرو، ورئيس الجامعة األردنية أ. د. عزمي محافظة، 
ونائبــي رئيس جامعة القدس المفتوحة: أ. د. ســمير النجدي 
النائــب األكاديمــي، وأ. د. عصام خليل النائــب المالي، ونواب 
رئيس الجامعة األردنية، والعمداء، وأعضاء الهيئتين التدريسية 
واإلدارية في الجامعــة األردنية، وبحضور عميد كلية العلوم 
اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة د. يوســف 
أبــو فارة، وعميد كلية األعمــال بالجامعة األردنية أ. د. رفعت 
الشــناق، ود. حســين حمايل مدير فرع «القــدس المفتوحة» 

برام اهللا والبيرة.
وقال أ. د. يونس عمرو في افتتاح المؤتمر: «سعيدون بااللتقاء 
في رحاب جامعة األردن األولى، منتهزاً هذه المناســبة ألنقل 
لكم-أهلنــا في األردن، ملكاً وحكومة وشــعباً-تحيات شــعب 
فلسطين الرازح تحت االحتالل، داعياً اهللا أن نعقد المؤتمرات 
القادمــة في رحاب القدس الشــريف عاصمة دولة فلســطين 

بإذن اهللا».
وتابــع أ. د. عمــرو: «نلتقــي في رحاب كلية األعمــال انطالقاً 
من اهتمامنا بإجراء بحوث مشــتركة تالمس الصعوبات التي 
تعترض الحياة االقتصادية للشعبين الفلسطيني واألردني»، 
مشــيدا بجهود رئيس الجامعة األردنية لعقد هذه المؤتمرات 
وإنجــاز هذه البحوث، لتحقيق التقــارب والتآلف بين الباحثين 
لتجنــب حصول فجــوة علمية، مبينا أن التواصل يســهم في 
تطوير العلم، وأن الشراكة تسهم في تحسين البحث العلمي.

وأخيــرا رحب أ. د. عمــرو بالباحثين مــن الجامعتين األردنية 
و»القــدس المفتوحــة»، وبالقادميــن مــن األقطــار العربية 
الشــقيقة، شاكراً كل من أســهم في إنجاح المؤتمر، وخاصة 

اللجنتين التحضيرية والعلمية.
من جانبه، قال رئيس الجامعة األردنية أ. د. عزمي محافظة، 
راعــي المؤتمر، إن الجامعــة األردنية تعتز بعقد هذا المؤتمر 
الــذي اختــار موضوعاً معاصراً غاية في األهمية ينســجم مع 
رسالة الجامعة األردنية ورؤيتها في نشر المعرفة وإدارتها في 
مبادرة تثلج الصدور وتبحث على الرضى. ثم أعرب عن فخره 
بعقــد هذا المؤتمر بالشــراكة مع جامعــة القدس المفتوحة، 

مشيدا بدورها األساسي في نشر التعليم العالي.
وتابــع أ. د. محافظة قوله: «إن أهمية الحوكمة تزايدت نتيجة 
تحول كثير من دول العالم إلى النظم االقتصادية الرأسمالية 
التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق 
معدالت مرتفعة ومتواصلة في النمو االقتصادي»، موضحا أن 
أهمية الحوكمة برزت مع األزمة العالمية التي أطاحت بالكثير 
من المؤسسات المالية العالمية، ما دفعها إلى االستخدام األمثل 
لمواردها وتحقيق النمو المستدام وتشجيع اإلنتاجية، وساعد 
في استقطاب االستثمارات واستقرار أسواق المال وإنهاء الفقر 
المدقع عبر كبح الفســاد واستخدام الموارد المالية والبشرية 

على نحو أفضل، ثم جذْب المزيد من االستثمارات األجنبية.
إلى ذلك، قال د. يوســف أبو فارة عميــد كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصاديــة في جامعــة القدس المفتوحــة، رئيس اللجنة 
التحضيريــة للمؤتمر: «إن جامعة القدس المفتوحة ســعيدة 
بتنظيــم هذا المؤتمر فــي الجامعة األردنيــة، وهذا المؤتمر 
إحدى الثمرات الكثيرة التي تنجم عن التعاون المشــترك بين 
المؤسســات الفلسطينية واألردنية العاملة في مجال التعليم 

العالي».
وبين د. أبو فارة أن الجامعات والقيادات األردنية والفلسطينية 

تعمل على تفعيل التعاون وتطويره بين الجانبين الفلسطيني 
واألردنــي بقيادة رئيســي الجامعتين «األردنيــة» و»القدس 
المفتوحة» اللذين ذلال كل الصعوبات ووفرا اإلمكانات المالية 
والمعنوية المطلوبة لدعم المؤسسات األكاديمية بكل السبل 
المتاحة، يقول: «إن اختيار موضوعات المؤتمرات المشــتركة 
التي ننظمها تأتي من دراســة عميقة لالحتياجات المؤسسية 
والمجتمعية، فالمؤسســات العربية تعاني الكثير من األزمات 
وبخاصــة في المجالين المالي واالقتصادي أســوة بما يمر به 

العالم».
ثم تابع: «ركز المؤتمر على الجوانب التي تربط بين الحكومة 
مــن جهة والتنميــة االقتصادية واإلدارية مــن الجهة األخرى، 
فالكثير من المؤسسات الدولية تسعى لمواجهة الفساد وتنفيذ 
حوكمة إدارية واقتصادية في المؤسســات المختلفة، وهو ما 

يهدف إليه هذا المؤتمر».
وبيــن د. أبو فــارة أنه تقدم للمؤتمر (300) ورقة واختير منها 
(40) ورقة ســتعرض على مــدار يومين للتوصــل إلى نتائج 
وتوصيات يكون لها األثر الكبير على المؤسســات العاملة في 

هذا المجال».
من جانبه، قال أ. د. رفعت الشناق: «سعيدون بأن تكون كلية 
األعمــال هي حاضنة هذا المؤتمر العلمــي الدولي الكبير مع 
جامعــة القــدس المفتوحة حول الحوكمــة والتنمية اإلدارية، 
فكليــة األعمال تســعى لمواكبة المســتجدات والتطورات في 
العملية التعليمية؛ لذا جاءت هذه الشــراكة مع جامعة القدس 
المفتوحة تلبيــة لطموحات الكلية بتحقيق التفاعل والتعاون 

مع الدارسين».
وبيــن أن المؤتمــر هــو تظاهــرة علمية بارزة لمــا يضم من 
باحثين ودارســين على امتــداد الوطن العربي، يجتمعون في 
الجامعــة األردنية حاملين معهم مســتجداتهم حول تطورات 
العصر وما يحمله العلم في مجال الحوكمة والتنمية اإلدارية 
واالقتصادية في المؤسسات، يقول: «إن المؤتمر جاء تماشياً 
مع مســعى جاللة الملك عبد اهللا بن الحسين الثاني للوصول 
إلى الجودة العلمية والخطط الدراســية البارزة وتميز الطلبة 
والخريجيــن لتأديــة دور طليعــي في مجــال التخصصات في 
األردن عبــر مواكبة التطورات والمســتجدات العالمية، فكلية 

األعمال تمنح الدكتوراه في (10) تخصصات، إضافة إلى منح 
درجات الماجســتير والبكالوريوس في مجال عملها». شاكرا 
الحضــور على قدومهم إلــى األردن بهدف إثــراء العلم ورفد 
مسيرة التنمية والتطور واستشراف المستقبل الواعد، وشكر 
القائميــن عليه على ما بذلوه من جهــود مختلفة في اإلعداد 

والتنفيذ والتخطيط، متمنياً للمؤتمر التوفيق والنجاح.
وعقب جلسة االفتتاح تبادل رئيسا الجامعتين الدروع تكريما 

للقائمين على المؤتمر.
جلسات اليوم األول:

شــهد اليوم األول مجموعة من الجلســات العلميــة العميقة، 
كانت األولى برئاســة أ. د. رفعت الشناق، تحدث فيها الدكتور 
هشــام عورتاني مــن جامعة فلســطين التقنيــة (خضوري) 
بفلسطين عن «الحوكمة في الشركات العائلية الفلسطينية: 
الوضــع الراهــن ومتطلبــات التحديث»، فيما تحــدث الدكتور 
إبراهيم عوض والباحث سامر عفيف مهنا من جامعة القدس 
بفلســطين عــن «دور منظمــات المجتمع المدنــي في تنمية 
رأس المال االجتماعي في فلســطين»، وتحدث الدكتور أمين 
بن ســعيد والدكتورة نادية عبد الرحيم من جامعة الجزائر 3 
عن «دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تعزيز أمن أنظمة 
المعلومات المحاســبية المحوســبة»، وتحــدث الدكتور فضل 
عيدة، والباحث عبد القادر الدراويش، والباحث إسماعيل عطا 
مناصرة وهم جميعاً من جامعة القدس المفتوحة بفلسطين 
عن «أثر نظم المعلومات على تطبيق الحوكمة في المصارف 
الفلسطينية في محافظات جنوب الضفة»، فيما تحدث د. هادي 
خليل إســماعيل من جامعة دهوك بالعراق عن «دور حوكمة 
تقانة المعلومات وفق إطار (COBIT) في تحقيق أبعاد نموذج 
(CIA) ألمن المعلومات: دراسة ميدانية في عدد من المصارف 
األهلية / محافظة دهوك بالعراق»، وأخيراً قدم الدكتور ياسر 
أبو مصطفى من جامعة فلسطين والدكتورة آمال عبد المجيد 
الحيلة من كلية فلسطين التقنية، والدكتورة اعتدال الحلو من 
جامعة فلسطين، ورقة بعنوان: «أثر أبعاد حوكمة تكنولوجيا 
المعلومات في تحسين التدريب اإللكتروني: دراسة حالة وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات».
وفي الجلســة الثانية من أعمال المؤتمر التي ترأسها د. عادل 

الشــمايلة، تحــدث كل من الدكتور رامــي محمد أبو وادي من 
الجامعة األهلية بالبحرين عن «االفصاح عن حوكمة الشركات 
والقيمة االقتصاديــة المضافة للمصارف التجارية األردنية»، 
فيمــا قدمت الدكتــورة رندة شــرف الدين مــن جامعة العزم 
 GOOD GOVERNANCE FOR:من لبنــان ورقــة بعنــوان
 THE INAPPROPRIATE LEGISLATION IN MARKET
ECONOMY، وقدمــت الدكتورة هاجيرة لحســن ديلمي من 
المركز الجامعي (تيسمســيلت) بالجزائر ورقة حول «حوكمة 
الموازنة العامة في الجزائر»، وقدم الباحث وسام عدنان سمارة 
 The» :من جامعة القدس المفتوحة بفلسطين ورقة بعنوان
 Effect of Governance on Economic Growth in Palestine
«، فيما قدم الباحث زاوي أحمد صادق والباحث وراد فؤاد من 
جامعة معسكر بالمركز الجامعي عين تموشنت بالجزائر ورقة 

حول «الحوكمة االقتصادية والنمو االقتصادي في الجزائر».
وفي الجلســة الثالثة التي ترأســها أ. د. محمــد النعيمي، قدم 
الدكتور يوسف الصباح من جامعة القدس المفتوحة بفلسطين 
ورقــة حــول «الحوكمــة الجامعيــة: تجربــة جامعــة القدس 
المفتوحة»، فيما قدم الدكتور الحسين الرامي من جامعة بن 
زهر-أكادير بالمغرب ورقة حول «الحوكمة الجامعية وإشكالية 
الرقابــة والتقييم فــي قطاع التعليــم الجامعــي المغربي»، 
وقدمت الدكتورة آالء الشخشير من جامعة القدس المفتوحة 
بفلسطين والدكتور مؤيد الفواعير من جامعة الملك خالد في 
أبها بالسعودية ورقة بعنوان: «الحوكمة الجامعية وأثرها على 

األداء المنظمي:
دراســة تطبيقية في الجامعات العامة الفلسطينية»، وقدمت 
الدكتورة آمال عبد المجيد الحيلة من كلية فلسطين التقنية، 
والدكتــور عز الدين الشــاعر من جامعة األقصى بفلســطين 
ورقة بعنوان: «حوكمة الجامعات كمدخل لتعزيز الشراكة مع 
منظمات المجتمع المحلي: دراسة مقارنة بين الجامعات العامة 
والخاصة»، وقدم الدكتور حكمت رشيد سلطان والباحث محمود 
محمد أمين الباشقالي من جامعة دهوك التقنية بالعراق ورقة 
بعنــوان: «نحو جامعات ذكية من خالل تبني معايير الحوكمة 
الجامعيــة»، وأخيراً تحدث الدكتور محمود إبراهيم ملحم من 
جامعة القدس المفتوحة بفلســطين عــن «إصالح منظومة 

التعليم العالي في ظلّ مفاهيم الحوكمة».
وفي الجلسة الرابعة واألخيرة لليوم األول، التي ترأسها د. نهيل 
ســقف الحيط، تحدث أ. د. طالب عوض من الجامعة األردنية، 
والباحثــة لطيفة الســبتي عــن «آثار الحوكمــة على تدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية: دراسة تطبيقية 
للفتــرة (1996-2015)، وقــدم الباحث رقاب طــارق والباحث 
عرابي محمد وهما من جامعة زيان عاشــور بالجلفة بالجزائر 
ورقة حول «أثر الفساد االقتصادي على النمو االقتصادي في 
الجزائر...دراســة قياســية مــن (2003 –2015)». ثم تحدث أ 

الدكتور سلمان الديراوي والدكتور عبد الفتاح نصر اهللا
مــن جامعة القــدس المفتوحة عن «واقــع الحوكمة في إطار 
اقتصــاد المعرفة في فلســطين». ثم قــدم الدكتور منصور 
محمد علي األيوبي من كلية فلسطين التقنية ورقة بعنوان:» 
أثــر تطبيق معاييــر الحوكمة في تحقيق الميزة التنافســية: 
دراســةحالة كلية فلســطين التقنية»، فيما تحدثت الدكتورة 
جيهان أحمد عمر من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمصر 
عن «أثر تطبيق معايير حوكمة سلســلة التوريد على تدعيم 
الميزة التنافســية للمنظمة بالتطبيق على قطاع األدوية في 
مصــر»، وتحــدث د. عمــر صليبــي والباحثة هبة أبــو زعرور 
مــن جامعة القدس بفلســطين عن «واقــع تطبيق الحوكمة 
وانعكاسها على الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية جنوب 
الضفــة من وجهة نظر العاملين فيهــا»، وتحدث أ. د. كورتل 
فريــد والدكتورة يوب آمال من جامعة ســكيكدة بالجزائر عن 
«تنمية المورد البشري كمتطلب لتطبيق حوكمة المؤسسات».

أكد أن الحكومة تتابع بشكل جدي زيادة القدرة الكهربائية في غزة

الحمد اهللا: سنعمل من خالل خطة الطاقة 
الجديدة على إنشاء 4 محطات لتوليد الكهرباء

رام اهللا- الحياة االقتصادية- أطلق رئيس الوزراء د. 
رامي الحمد اهللا امس، في رام اهللا، خطة عمل اقامة 
سوق الكهرباء الجديد في فلسطين، بحضور رئيس 
ســلطة الطاقة ظافر ملحم، وعدد من ممثلي الدول 
المانحــة والشــخصيات الرســمية واالعتبارية. وقال 
الحمد اهللا: «إن مشاركة المجتمع الدولي تنفيذ هذه 
الخطــة مهم جداً، وهناك حاجــة إلى دعم المانحين، 
كون هذه الخطة تتماشى مع أجندة السياسة الوطنية 
لألعــوام 2017-2022، والــذي يعــد قطــاع الطاقة 
أحد أهم األولويات فيها». وشــدد الحمد اهللا على أن 
الحكومة تتابع بشــكل جدي زيادة القدرة الكهربائية 
الموردة عبر الخط 161 القادم من إســرائيل لصالح 

قطاع غزة، وستعمل على تحويل عمل محطة توليد 
الكهربــاء في القطاع من الســوالر إلى الغاز لخفض 
التكلفــة وزيــادة القدرة، باإلضافة الــى أن الحكومة 
ستعمل من خالل خطة الطاقة الجديدة على إنشاء 4 
محطات لتوليد الكهرباء في رام اهللا ونابلس وجنين 
والخليــل. وتابــع الحمــد اهللا: «إذا تمكنا مــن تنفيذ 
هــذه الخطة ســيكون لها أثرا علــى أرض الواقع من 
خالل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض 
التكلفــة، وســيتم تقليل االعتماد على المســاعدات 
الخارجيــة في قطاع الطاقة». وقــدم رئيس الوزراء 
شكره لمكتب الرباعية الدولية وممثلية النرويج وكافة 

الدول المانحة، على دعمهم لخطة الطاقة الجديدة.

«المشروبات الوطنية» تشارك في أسبوع التوظيف
 الوطني لتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين 

رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- أكد عمــاد الهندي مدير عام 
شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/ كابي أهمية الشراكة 
التــي تجمع ما بين القطاع الخاص والمؤسســات الرســمية 
والتعليمية في إطار دعم طلبة الجامعات وتكثيف الجهود نحو 
تأهيل الطلبة لضمان سهولة دمجهم في سوق العمل فور 
تخرجهم. جاء ذلك تعقيباً على مشاركة شركة المشروبات 
الوطنية كوكاكوال/كابي في أسبوع التوظيف الوطني الذي 
نظمه مركز إنماء الفلسطيني، بالتعاون مع وزارتي العمل 

واالقتصاد الوطني والجامعات الوطنية. 
وجرت فعاليات أســبوع التوظيــف الوطني في مبنى الهالل 
األحمر الفلســطيني في البيرة بمشــاركة جامعة القدس، 
وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت، وجامعة الخليل، 
وجامعة النجاح الوطنية، حيث شــاركت شــركة المشروبات 
الوطنية في فعاليات أسبوع التوظيف الوطني والذي نظم 
علــى مدار ثالثة أيــام، بهدف توفير أكبر عدد من الوظائف 
والفرص للخريجين من مختلف التخصصات والمحافظات، 
باإلضافــة إلى فرص التأهيل والتدريب واكتســاب الخبرات 

في المؤسسات والشركات.
وأضــاف الهنــدي: «ندرك جميعــاً صعوبــات الحصول على 
الوظائف التي يواجهها الطلبة والطالبات الخريجون، وذلك 
بســبب االرتفــاع المتزايد في أعداد الخريجين ســنوياً، في 
مقابل ندرة فرص العمل وانحصار أعداد الشواغر الوظيفية، 

ونحن في شــركة المشــروبات الوطنية نــدرك أهمية دمج 
العقول الشابة ومنحهم فرص التدريب والتأهيل، وتعريفهم 
بسوق العمل الفلسطيني، ما يؤهلهم ليكونوا قادرين على 

الحصول على وظائف مالئمة بجدارة واستحقاق». 
وأشار الهندي إلى أن اهتمام الشركة بالمشاركة في مختلف 
فعاليات التوظيف ســنوياً على مســتوى الوطن يتناسق مع 
اســتراتيجية الشــركة والتزامها تجاه فئة الشباب والطلبة، 
والمساهمة في تأهيلهم لدخول سوق العمل، والمبادرة إلى 
دعمهم وتعزيز قدراتهم، حيث تشــارك الشركة سنوياً في 
برامج تدريبية طوعية لتدريب طلبة الجامعات الفلسطينية 
لتنفيذ مشاريع مجتمعية ريادية وذلك ضمن برنامج أمواج 
الفــرح الــذي تنفذه مؤسســة إنجاز فلســطين، كما تدعم 
الشركة سنوياً ابتعاث عدد من طلبة الجامعات الفلسطينية 
إلى جامعة بلكنت فــي تركيا وذلك بهدف تطوير قدراتهم 
الشــخصية واالطــالع علــى تجــارب أقرانهم فــي جامعات 
أخرى مما يســهم في بناء شــخصية الطالــب وتعزيز ثقته 
بنفســه والتعرف على ثقافات أخرى ســتفتح له آفاقا أوسع 

في المستقبل. 
وثمن الهندي اهتمام وزارتي االقتصاد والعمل بتنفيذ هذا 
األســبوع الوطني، الذي يقدم خدمة قيمة لشــباب الوطن 
تشــمل تنويــع آليــات التوظيف والحــد من نســبة البطالة 
المرتفعة، كما ثمن جهود مركز إنماء الفلســطيني الرامية 

لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام في فلسطين من 
خالل مبادرة أسبوع التوظيف.

وشــهدت زاوية شركة المشروبات الوطنية في اليوم األول 
من أسبوع التوظيف الوطني، إقبال العشرات من الخريجين 
والخريجات من كافة المحافظات، حيث أعربت غدير صرصر 
(23 عامــا) التــي تحمل شــهادة العلوم السياســية واإلدارة 
العامــة من جامعة بيرزيت؛ عن ســعادتها بالمشــاركة في 
أســبوع التوظيف وتقديم طلب االلتحاق الوظيفي لشركة 
المشروبات الوطنية التي أتت لتقدم فرص التوظيف والدعم 
لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وأكدت أن المقابلة 
المبدئية مع الشركة كانت إيجابية وعززت من ثقتها بنفسها 

وقدراتها.
فيمــا أكــد محمود خمايســة (25 عاما) الذي يحمل شــهادة 
البكالوريــوس فــي إدارة العمليات اإلنتاجية، أن مشــاركة 
الخريجين في أســبوع التوظيف تعتبر مفيــدة وقيمة جدا، 
وأضــاف: «غالبية الخريجين يبحثون عــن وظائف في ظل 
الظــروف الصعبة وقلة الشــواغر، والعديــد منهم يرغبون 
بالحصــول على وظيفة في شــركة كوكاكــوال لما لها من 
شهرة على المستوى الوطني والعالمي»، وعبر عن سعادته 
لحصولــه على فرصة تقديم الطلب لشــركة المشــروبات 
الوطنية وإجراء مقابلة للتوظيف فيها، والتعرف على مجال 

األعمال وخطوط اإلنتاج في الشركة.

82 لترا معدل استهالك الفرد الفلسطيني من المياه في اليوم
رام اهللا– الحيــاة االقتصادية- أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء، 
وســلطة المياه، يوم امس، بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة يوم 
المياه العالمي، جاء فيه أن معدل استهالك الفرد من المياه في 
فلســطين 82.2 لتر في اليوم، ويتــراوح هذا المعدل بين 84.3 
في الضفة، و79.2 في قطاع غزة، وذلك خالل العام 2015، مع 
األخذ بعين االعتبار أن هذا المعدل يعتبر معدال ناجما عن كميات 

المياه المستهلكة مقسوما على عدد السكان.

مجلس تنظيم قطاع المياه عضوا في الجمعية العربية لمرافق المياه
عمــان- وفا- انتخب مجلس تنظيم قطاع المياه، عضــوا في مجلس إدارة الجمعية 
العربية لمرافق المياه (أكوا)، ممثال عن منظمي المياه في العالم العربي، وذلك على 
هامش أسبوع المياه العربي الذي يعقد في األردن حاليا في الفترة ما بين 19–23 
آذار 2017. وقال المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد سعيد الحميدي، 
في بيان للمجلس أصدره، امس، إن هذا اإلنجاز سيضاف إلى رصيد المجلس الذي 
يعمــل على أرض الواقــع بتواصل وكفاءة عالية من أجــل النهوض بتنظيم قطاع 
المياه في فلسطين، وألن يكون نموذجا عربيا وإقليميا تدرس تجربته في كل مكان.


