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ىوقراراتىتقرورى
ىلمجلسىالمحافظونىالطاذراإلجتماعى

ى
ى
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ىتقرورىوقراراتى
ىلمجلسىالمحافظونىالطاذراإلجتماعى

ى4102 ديسمبر   8الق اهرة فى  
ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى:التقرور
سؾيمػاعشمادلـؿديمم2014دؼلؿربمم8جملؾسماحملاصظنيمباظؼاػرةمبؿارؼخمماظعاذرسؼدماإلجؿؿاعم

عنماظلاسةماخلاعلةمواظـصفمم2014مدؼلؿربم11-9خاللماظػرتةماظعربيماظـاظثمظؾؿقاهماظذيماغعؼدم

رضمسم،مدؾؼهماجؿؿاعماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿفؾس.موضدممتمخاللماالجؿؿاعاظـاعـةمعلاًءعلاًءموحيتم

ماألػؿقةو مذات مبعضمادلوضوسات متـػقذػاممعـاضشة ماظيتممت ماجملؾسموبراذبة مبأغشطة وادلؿعؾؼة

صرباؼرمم–عـذماغعؼادمآخرماجؿؿاعمجملؾسماحملاصظنيم)اإلجؿؿاعماظؿادعمم2014-2013خاللمساعيم

م.(م2013

 

ى:أواًل:ىإجتماعىاللجنظىالتنفوذوظ
م ماظرابعة ميفماظلاسة ماظؿـػقذؼة ماظؾفـة ماجؿؿاع مواظـصفمعلاًءمسؼد واظـصفموحؿىماخلاعلة

رئقسماجملؾسمواظلقدماألدؿاذماظدطؿور/موظقدمم-ععاظيماألدؿاذماظدطؿور/مربؿودمأبومزؼدممحبضورم

م ماظررين محلنيمم-سؾد ماظدطؿور/ مواظلقد مادلفدي ماظصادق ماظلقد/ غائبمرئقسماجملؾسمودوظة

أعنيماظصـدوقمباجملؾسمم–أعنيمسامماجملؾسمواظلقدماظدطؿور/مربؿدمرءوفمدروؼشمم-اظعطػيم

ماظؿاظيمأمساؤػم:لادةمأسضاءماظؾفـةماظؿـػقذؼةمواظ

 وزؼرماظريموادلواردمادلائقةماظلابق  ععاظيمم.مطؿالمسؾيمربؿدم

مممـلمادلؿؾؽةمادلغربقةممم م.مبؾؼادمماظدحقؿي

 ادلدؼرماإلضؾقؿيمظربغاعجمإدارةمادلواردمادلائقة  أ.د.مخاظدمربؿودمأبومزؼد

وعدؼرمعؽؿبمؽؾقةماهلـددةم،مجاععةماخلرروممبأدؿاذم حلأ.د.مسابدؼنمصا

ماظقوغلؽومباظؼاػرة

مجملؾسماحملاصظنيم ماظعاذر وضدممتمخاللماالجؿؿاعمادؿعراضمجدولمأسؿالماالجؿؿاع

م ممت مطؿا ماظؿـػقذؼة، ماظؾفـة ماجؿؿاع متؾي ماظؿشرؼعقةممسرضواظذي ماظؾفـة معن مادلؼدعة ادلذطرة

ما معن متوصقة مبأخذ مواخلاصة ماظلقدمواظؼاغوغقة ماغؿكاب مبإسادة ماحملاصظني مذبؾس مأسضاء ظلادة

مؼؾي(رئقسماجملؾسمظدورةمجدؼدةمم–األدؿاذماظدطؿور/مربؿودمأبومزؼدم مصقؿا متػصقاًل ،م)عشارمإظقفا

يفماجؿؿاسة،مسرضمادلذطرةمسؾيمذبؾسماحملاصظنيمبادلواصؼةمسؾيموضدمأوصتمماظؾفـةماظؿـػقذؼةم

ماحملاصظني.مطؿامواصؼتماظؾفـهمسؾيمجدولماجؿؿاعمذبؾس
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م

ى:ثانوًا:ىإجتماعىمجلسىالمحافظون
بؿوجقهماظؿققةمواظشؽرمماالجؿؿاعرئقسماجملؾسمم–إدؿفلمععاديماظدطؿورم/مربؿودمأبومزؼدم

م معنمأسضاء ماحلضور ماظضقوفموادلراضؾنيمذبؾسماحملاصظنيظؾلادة مسؾيم1ملحق رقم )مواظلادة )

ؿؿاعموادلوضوساتماظيتمدقؿممسرضفاماػؿؿاعفممباحلضور،مطؿامادؿعرضمدقادتهمجدولمأسؿالماالج

موعـاضشؿفا.

 جدول أعمال اإلجتماع
م) مبعدمذظكمإديمجدولمأسؿاظه م2ملحق رقمإغؿؼلمذبؾسماحملاصظنيمادلوضر ضاممحقثمم(

مسنمغشاطماجملؾسمصىمساع ماألعاغة مبعرضمتؼرؼر ماألعنيماظعام ماظدطؿور/ م-2013مياظلقدماألدؿاذ

مواظذيممشل:م(3ملحق رقم)م2014

 (2014-2013ظىالمجلسىالطربىىللمواهى)ىالفترةىررضىأنذط .1

 (مواجلؿعقةماظعؿوعقةماظـاظـةم)م(2013عوضفمتـػقذمتوصقاتماالجؿؿاعماظلابقم)ماظؿادعم

 )ماظؿطوؼرمادلؤدلىم)عوضفمادلؼرماظدائممظؾؿفؾس

 معرطزمادلؾكمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾقوثمادلائقةمصىماظؾالدماظعربقة

 مادلشروساتمواظرباعجماظػـقة

 متؼرؼرماظوضعمادلائيماظعربي

 ماظؿدرؼبموبـاءماظؼدرات

 مادلؤمتراتمواظـدوات

 ماالصدراتمواظـشرمواالسالم

 (2014(مم)اظدوحة2013ضراراتمذبؾسموزراءمادلقاهماظعربم)اظؼاػرةم  

ىموضوراتىللطرضىرلىىالمجلسىللنظرىفىىإقراراهاى .2
 ماألطادميقةماظعربقةمظؾؿقاه

 م ةمظؾؿفؾسدظقلماإلجراءاتمماالدارؼةمومادلاظق

 ممماظشؾؽاتمادلؿكصصة

 ماظعضوؼةمواالذرتاطات

 معؼرتحاتماظلادةماألسضاء

 م 2015طةمسؿلماجملؾسمخأػممعالعحم

 (2014-2013الموقفىالمالىىرنى)رامى .3

 ماىودتجدىمنىأرمال .4



 
4 

بعرضمأػممتوصقاتماالجؿؿاعماظـاظثمظؾفؿعقةماظعؿوعقةمظؾؿفؾسماظعربيمظؾؿقاهممحقثمبدأم

م مجملؾس ماظؿادع مظؾؿفؾسمواالجؿؿاع ماظدائم مادلؼر معوضف موطذا متـػقذػا، موعوضف احملاصظني

م معن ماحلضور مظؾلادة ماظدسوة متوجقه ممت مواظذي ماجلدؼدة ماحملاصظنيمأباظؿؼاػرة مذبؾس سضاء

مادلؾؽيم مصاحبماظلؿو ماظؿاظيمظالجؿؿاعمحبضور ماألداسمظهميفماظقوم بادلشارطةميفموضعمحفر

م ماظعزؼز مسؾد مبن مدؾطان مبن مخاظد موطؾارماظرئقم–األعري/ ماظوزراء مواظلادة مجملؾس ماظشريف س

مواظؾقوثم ماظلادسمظؾدرادات مادلؾكمربؿد معرطز ماغشاء مذظكمسرضمتطورات متؾي اظشكصقات.

ضامموصدمعنمادلؿؾؽةمادلغربقةمبزؼارةماألعاغةماظعاعةمظؾؿفؾسميفمدؼلؿربممادلائقةمصىماظؾالدماظعربقة

امموصدمعنماجملؾسماظعربيمظؾؿقاهمض،محقثمظؾقثمأخرماظؿطوراتمواجراءاتماغشاءمادلرطزم2013

متتمزؼارةمإظيمعؼرمادلدردةماحللـقةموتػؼدمادلؼرمادلؤضتم،م2014بزؼارةمإظيمادلؿؾؽةمادلغربقةميفم

معنمدبصقصمواسدادمظؾؿرطز مادلغربقةمحلنيماالغؿفاء ماظدائممادلكصصمعنمضؾلماحلؽوعة ،مادلؼر

.مواغؿؼلماظلقدمؤدلقةمواظؼاغوغقةمظؾؿرطزمجاريمادباذماظرتتقؾاتمالدؿؽؿالماجلواغبماظؿـظقؿقةموادلو

مسرضم مإظي مذظك مبعد ماظعام معـلماألعني مبؿـػقذػا ماجملؾس ماظيتمضام مواظرباعج عؾكصمظألغشطة

مادلؤمتراتم ماظؼدرات، موبـاء ماظؿدرؼب ماظعربي، مادلائي ماظوضع متؼرؼر ماظػـقة، مواظرباعج ادلشروسات

ضراراتمذبؾسموزراءمادلقاهماظعربمأػممضم.مطؿاممتمادؿعرااالصدراتمواظـشرمواالسالم،موواظـدوات

م.رةماظلادةماألسضاءاإلحم(2014(مم)اظدوحة2013)اظؼاػرةم

ضامماظلقدماألعنيماظعاممبعدمذظكميفمسرضمادلوضوساتماظيتمحتؿاجمإظيماضرارػامعنمثمممم

اجملؾسمبدأػامبعرضمعوضفماألطادميقةماظعربقةمظؾؿقاهمواظذيمتػضلمبذطرمتػاصقؾهماظلقدماألدؿاذم

مدظقلماالجراءاتمادلاظقةمواالدارؼةمواظؿـظقؿقةمظؾؿفؾسظدطؿور/مرئقسماجملؾس،متؾيمذظكمسرضمظا

م ماالظقؽرتوغي. مذبؾسماحملاصظنيمباظربؼد مأسضاء مظؾلادة مإرداظة مدؾق مضد مطان طذظكممتمواظذي

م ماظيتممتتمعن م مظؾؿفؾسمواخلطوات ماظؿابعة مواظؾفان معوضفماظشؾؽاتمادلؿكصصة جلمأعـاضشة

موتػع ماجلددمتـشقطفا ماألسضاء موأمساء مواالذرتاطات ماظعضوؼة معوضف مسرض ممت موطذا مدورػا. قل

اظلقدماألعنيماظعاممتؼرؼرهمبعضرمأػممعالعحمخطةمواخؿؿمماظراشؾنيميفماالغضؿاممظعضوؼةماجملؾس.م

موحيتماغعؼادماالجؿؿاعماظرابعمظؾفؿعقةماظعؿوعقةمظؾؿفؾس.م2015سؿلماجملؾسمظؾعامماظؼادمم

مرءوفمدروؼشممتػضلمبعدمذظكماظلقد مربؿد ماظدطؿور/ أعنيماظصـدوقمبعرضمم–األدؿاذ

م(.2014-2013ادلوضفمادلاظيمظؾؿفؾسمسنمساعيم)

ماالجؿؿاعم مويفمغفاؼة مؼلؿفدمعنمأسؿال، ماظدطؿور/ممادؿعرضوحتتمبـدمعا اظلقدماألدؿاذ

مؾسعذطرةمعؼدعةمعنماظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقةمظؾؿفغائبمرئقسماجملؾسمم-وظقدمسؾدماظررينمم

مأسضاءمذبؾسماحملاصظني.ظؾعرضمسؾيماظلادةم

م

ى
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م:إتخاذىقرارىبذأنكاىوىرلىىالمجلسىالتيىتمىطرحكاالموضوراتى
م

ى::موقفىاألكادوموظىالطربوظىللمواهمالموضوعىاألول:
معنم ممت موعا ماألطادميقة مبعرضمعوضف ماظدطؿور/رئقسماجملؾس ماألدؿاذ ماظلقد ضام

ممإجراءاتمتضؿـت مبأبو ماظؾقؽة مػقؽة ماجيادمزبارؾة زيبمظؿوضقحمادلوضفمورباوظة

معنم ماألػدافمادلـشأ موحيؼق مظؾؿقاه محياصظمسؾىمحؼوقماجملؾسماظعربى حلممبا

ماألطادميقة ماظشأن.موسؾقهمصؼدمضمتؾقمردموأصادمدقادتهمبعدم،مأجؾفا اممواضحميفمػذا

يفمطلمعنمدوظةماظؽوؼتماظلقدمرئقسماجملؾسممبكارؾةماظلادةماظوزراءمادلعـقنيم

مودؾطـ موضطر مسؿان مة ميف مباظـظر معؼرهمظؾؿػضل معن موغؼؾه ماألطادميقة معؼر إدؿضاصة

أبومزيبموضدممتمتؾقمردودماجيابقةمعنمطلمعنمضطرمودؾطـةمسؿانمبمادلوجوداحلاظيم

ىمحقثمرحؾوامبادؿضاصةمعؼرماألطادميقة.
ةمقطادميرئقسماجملؾسمإلدباذماإلجراءاتماظالزعةمظـؼلمعؼرماألماألدؿاذماظدطؿور/تػوؼضمىىىىىىى:ىالقرار

ى.)ضطرمأومدؾطـةمسؿان(مإلحديماظدوظؿنيماظشؼقؼؿني
ى

ى دلولىاإلجراءاتىىاالداروظىوىالمالوظىللمجلسم:الثانىالموضوعى
ماإلجراءاتماإلدارؼةم مدظقل مضؿن مادلوجودة ماظـؼاط مبأػم أحقطماجملؾسمسؾؿًا

وادلاظقةمظؾؿفؾسمواظيتممتمتطوؼرةممبامؼؿـادبمععمعـقؾهميفمادلـظؿاتماالضؾقؿقةم

ىمومبامالمؼؿعارضمععمضواغنيماظدوظةمادلضقػة.ماألخري
مدظقلماإلجراءاتمادلاظقةمواإلدارؼةمظؾؿفؾس،إسطاءمعفؾةمظؾلادةماألسضاءمدلراجعةمىالقرار:

ؼوممعنمم15يفمعوسدمأضصاهممباظربؼدماالظقؽرتوغيموادلالحظاتمواردالماظؿعؾقؼات

 .تارؼخماغعؼادماجملؾسم

م

ىجانىوالذبكاتىالمتخصصظىالتابطظىللمجلسىالطربىىللمواه:تفطولىدورىاللم:الثالثالموضوعى
تعؿلممععظؿفابعدمضقامماظلقدماألعنيماظعاممبعرضمعوضفماظؾفانمواظيتمأصؾقتم

ماأل مواظؿشرؼعقةمحتتمعظؾة ماظؼاغوغقة ماظؾفـة مسدا: مظؾؿفؾسمصقؿا ماظعاعة واظيتمعاغة

اظيتمحتؿاجمإظيم،موطذامجلـةمتـؿقةمادلواردمادلاظقةموحتؿاجمإظيمعزؼدمعنماألسضاء

م مظؿػعقؾفا، ماألسضاء ماظلادة معن ماجلفد معن ماظشؾؽاتمعزؼد معوضف مسرض ممت طؿا

م معـفا: موتـشقطفا معنمخطواتمظؿػعقؾفا موعامتمادباذه معـلقمساادلؿكصصة مموضع

ترذقحمعؼررمجدؼدمظشؾؽةماظشؾابموإسادةمبؾورةم جلؿقعماظشؾؽاتمدلؿابعةمأغشطؿفا،م

اظؿواصلمععم،مترذقحمعؼررؼنمعلاسدؼنمعنماظشؾابمظؽلمذؾؽة،مأػداصفاموأغشطؿفا
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مواإلضؾقؿقة ممبعضمادلـظؿاتماظدوظقة موعاظقًا، متؾكماظشؾؽاتمصـقًا اضرتاحمضممظدسم

ى.م)ذؾؽةمادلرأةماظعربقةمظؾؿقاه(
اظؾفانممسؿلمتػعقلماظؿىمعنمذأغفاادلضيمضدعًاميفمتـػقذماالجراءاتمواخلطواتمىالقرار:

مؼؿػقمعع مواهلدفمعنمإغشائفامواظشؾؽاتممبا ماألعنيمدورػا مضقامماظلقدماظدطؿور/ ،

ترذقحمعؼررؼنمعلاسدؼنمعنمممظؾشؾؽاتمدلؿابعةمأغشطؿفا،موعـلقمسااظعاممباخؿقارم

،مععمحبثمتشؽقلمجلـةمجدؼدةمظؾؿرأة،موتشؽقلمجلـةمعصغرةماظشؾابمظؽلمذؾؽة

ممفا.عنماظلادةمأسضاءماجملؾسمإلسادةمبؾورةمجلـةماظشؾابموأغشطؿفامواػداص

م

رددىمنىالمراقبونىلحضورىإجتماراتىالمجلسىمنىالذبابىأوىالرراهىالدارمونىضمىم:الرابعالموضوعى
ىللمجلس:

ادلعاؼريماظيتممتماضرتحفامعنماألعاغةماظػـقةمواظلادةمأسضاءماجملؾسمادؿعرضممتم

مإجؿؿاساتمذبؾسماحملاصظنيمبصػةمعراضؾنيظضممبعضماظشؾابمواظرساةمحلضورم

مبا م))ععاؼريمخاصة مؼؽونمسددػم م)4ظشؾاب:أن معـفم م2( ماظشابات، معن مؼؽونم( أن

االدلاممبؼضاؼامادلواردمادلائقةم،محاصلمسؾيمدرجةمجاععقة،مدـةم40اظلنمأضلمعنم

مادللؿداعة ماظعاعة،واظؿـؿقة مواخلدعة ماجملؿؿع مخبدعة ماػؿؿاعات مؼؿعؾقممظه صقؿا

أنمؼؽونمسددػمموباظـلؾةمظؾرساة:مم–سربقةمأنمؼؽونمعنمجـلقة،مبادلواردمادلائقة

ميفمدسممم(4) مواظرشؾة مادلاظقه ماظؼدرة مظدؼفم مؼؽون مأن مودوظي(، م)إضؾقؿي أسضاء

م.م(أغشطةمادلقاهمواظؿـؿقةمادللؿداعة

م،مطؿاادػاسؾيمادلعاؼريماخلاصةمبضممعراضؾنيمعنماظشؾابمواظرساةمواسؿؿادلواصؼةمىالقرار:

رذققاتمظرساةمأوصيماجملؾسمبؼقامماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيممباردالمت

مظؾؿعاؼريمواظشروطماظيتممتمادلواصؼةمسؾقفا مسؾيمم.ظضؿفممظؾؿفؾسموصؼًا ووصقمأؼضًا

ممتمادلواصؼةمسؾقهمعنم ضقامماظلادةماألسضاءمباضرتاحمأمساءمادلراضؾنيميفمضوءمعا

مضوابط

م

ىمقترحاتىتفطولىوتنموظىالمواردىالمالوظىللمجلسى/ىاذتراكاتىالطضووظى:م:الخامسالموضوعى
عراضمعوضفماظؿؿوؼلموادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسموطذامعوضفماألسضاءمعنممتمادؿ

ميفم ماظراشؾني مظؾلادة ماجلدؼدة ماظعضوؼة مورؾؾات ماظلـوؼة ماالذرتاطات دصع

م.2014-2013االغضؿاممظعضوؼةماجملؾسمخاللمساعيم

ممبامؼؾي:مأوصيماجملؾسوتػعقلمادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسمصؼدمصقؿامخيصمتـؿقةمىىىىىىىىىىىىىىىىىالقرار:
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 اجيادمبعضماألغشطةماظيتممزؼادةمادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسمعنمخاللاظعؿلمسؾيم

مظؾؿفؾس مادلاظي ماالدؿؼالل موحتؼقق معوارده مزؼادة معـفا مسؾيممميؽن واظعؿل

مبقاغاتممتلوؼق مبؼاسدة مادلوجودة موادلعؾوعات ماجملؾس موإصدارات تؼارؼر

(مFund Raisingادلاظقةم)مواالدؿعاغةمبؾعضماخلرباءميفمزؼادةمادلواردم،اجملؾس

م.م،مبطرؼؼةمسؾؿقةمواظؿلوؼق

 م مادؿؼطاب معن ماظشرف مذويمبعضمأسضاء ماألسؿال مورجال ماظعاعة اظشكصقات

م.ظدسممأغشطةموبراعجماجملؾسماظؼدراتمواإلعؽاغقاتمادلاظقة

 ضقامماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيمعنماظدولماظعربقةمبؿـشقطماظعضوؼةمحقثم

معنمذيفورؼةمعصرماظعربقة.مأنمأشؾبماألسضاءماجلددم

 اظؿىمتؾؼؿفاموظعضوؼةماجملؾسمظالغضؿاممسؾىماظطؾؾاتماجلدؼدةمادلؼدعةمادلواصؼة

م.2013األعاغةمعـذمإغؿفاءمأسؿالمإجؿؿاعمذبؾسماحملاصظنيماظؿادعمصىمصرباؼرم

م

ى:2015خطظىرملىالمجلسىى:الدادسالموضوعى
ماجملؾ موبراعج مأغشطة مسؿل مخطة ممبالعح مسؾؿًا ماجملؾس مادلؼرتحةمأحقط س

تؽـقفماجلفودمظؿوصريمعصادرمم:واظيتمعنمأػؿفا(مم4ملحق رقم)م2015خاللمسامم

مظؾؿفؾس ماظدائم مادلؼر مإلغشاء ماظؿـػقذؼة ماألسؿال مصى مظؾؾدء ماظالزعة ،ماظؿؿوؼل

ماظلادسمظؾدراداتم مادلؾكمربؿد معرطز مإلغشاء ماظؿـػقذؼة ماخلطوات ادؿؽؿال

م ماظعربي ماظورن مصى مادلائقة مواظؾقوث م، متؿعؾقمإجراء معوضوسات مصى درادات

موادلوضوساتم مادلقاه مبؼضاؼا ماخلاصة مظألوظوؼاتمادلؾقة مرؾؼًا باظلقاداتمادلائقة

مسـفا معنماظؿؼارؼر مدؾلؾة موإصدار مذاتماظعالضة ميفمتـػقذمادلشروساتم، اإلدؿؿرار

 ......وشريػاماإلضؾقؿقةمماظؿىمؼؿوديماجملؾسماظعربيممظؾؿقاهمإدارتفامأومتـلقؼفا

ادباذمعامؼؾزمموم2015ظعامممادلؼرتحةماجملؾسمسؾيممخطةمسؿلماجملؾسمصؼةعواىالقرار:

م.مظؿـػقذػا

م

ى:فوماىوخصىخطظىرملىالمجلسىبماىوليىاألرضاءىالدادةىىوبصفظىرامظىفقدىأوصي
 ميفم مبعضمادلوضوساتماهلاعة محول مجدؼدة مؼع معشار مأو متؼارؼر مإسداد اظؿـلققمعنمأجل

ممعقاهماظصرفماظصقيمواظزراسيمواظصـاسيم،ماظؿغريمادلـطؼةماظعربقةمعنمأػؿفامإسادةمادؿكدا

مواألضؾؿةادلـاخيم مبادؿكداممموإجراءاتماظوضاؼة مادلقاه محتؾقة مادلؿعدد، ماظؿدوؼر ادلـاخقة،

ماالغؿاجم مظؿؼدؼر ماظصـاسقة مسنمررؼقماألضؿار مسنمبعد ماالدؿشعار مادؿكدام ماظشؿلقة، اظطاضة
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ة،موطذاماظؿعاونمصقؿامخيصمإدارةمادلقاهماظزراسيموخرؼطةمادلقاهماجلوصقةميفماظؾالدماظعربق

ماظلطققةمأوماجلوصقةمادلشرتطة.

 مأثرم محول مدرادة مسؿل مأو موادلشورة ماالدؿشارات ميفمتؼدؼم ماظعربي ماجملؾس مدور تعزؼز

 اهلفراتماظؼصرؼةمسؾيماظدولماظعربقةمادلؿأثرةمبفذهماهلفرات.

 ؾسمعلؽوظقةموجتربةماظؿـلققمععمادلـظؿاتموادلؤدلاتماظدوظقهمعنمأجلمأنمؼؿوظيماجمل

 منوذجمضابلمظؾؿطؾققمعنماالدؿػادةمعنماظطاضةماظشؿلقةميفمحتؾقةمادلقاهموبأضلمتؽؾػة.

 ميفمتشؽقل مماظـظر ماخلاصة مادلشورة مظؿؼدؼم مظؾقؽؿاء مجلـة ميفمإدارةمذبؾسمأو باظؿعاون

مو مادلشرتطة، مواجلوصقة ماظلطققة مأومادلقاه مادلاحلة مظؾؿقاه مدواء ماظؿقؾقة بؿطؾققمتؽـوظوجقا

اظعادعةمأومعقاهماظصرفماظصقيموإسدادمبـكمععؾوعاتمؼلاسدمسؾيمتـػقذمذظكمبـفاحمدواءم

 عنماظـاحقةماظػـقةمأوماظؼاغوغقةمأومادلؤدلقة.

 زؼادةماالػؿؿاممبرباعجماظؿوسقةمبؼضاؼامادلقاهمظؾؿفؿؿعمادلدغيمواالسالعقنيمواظرتطقزممسؾيم

راؼةمطاعؾةممبامخيصمضضاؼامادلقاهمتؽوؼنمضاسدةمعنماالسالعقنيماظعربمحبقثمؼؽوغوامسؾيمد

 واظؾقؽةمواظؿـؿقةمادللؿداعة.

ى
 الموزانوظىالدنووظىللمجلسىالطربىىللمواهمم:الدابعالموضوعى

سؾىماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيم(مم5ملحق رقم)متمسرضمادلقزاغقةماظلـوؼةم

مأعنيماظصـدوق ماظدطؿور ماظلقد ماظيتممبوادطة ماظصعوباتمادلاظقة واظذيمأوضح

ماجملؾسمؼو مسؾقهماجففا مؼؿقصل ماظذى ماظدخل مادلصروصاتمسن محفم وزؼادة

،موخاصةموأنماجملؾسمدقؾدأميفمبـاءمادلؼرماجلدؼدماجملؾسمعنمطاصةمادلصادر

م.ممواظدائممظؾؿفؾس

م.2014-2013أسضاءماجملؾسمادلقزاغقةمظعاعيمدماظلادةمااسؿؿعواصؼةمومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقرار:

ى
ى ىأرمالىماى:الثامنالموضوع ىمن ىوالقانونوظىم:ودتجد ىالتذروطوظ ىاللجنظ ىمن ىالمقدمظ المذكرة
 للمجلس

ضامماظلقدماألدؿاذماظدطؿور/مغائبمرئقسماجملؾسمبعرضمادلذطرةمادلؼدعةمعنم

م مواظؼاغوغقة ماظؿشرؼعقة متوصق اظؾفـة مبأخذ مذبؾسممةواخلاصة مأسضاء ماظلادة عن

مرب ماظدطؿور/ ماألدؿاذ ماغؿكابماظلقد مزؼدماحملاصظنيمبإسادة مأبو رئقسمم–ؿود

غظرًامدلرورمادلـطؼةماظعربقةمبػرتةمادؿــائقةموانمأيمتغقريمماجملؾسمظدورةمجدؼدة

ماجملؾس مضقادة ميف ماظدضقؼة،محاظي مادلرحؾة مػذه مأغشطؿهمميف مسؾي دؿؤثر

(م17يفمادلادةم)ماخلاصمبذظكماظؼاغوغياظؿعدؼلممومتمسرض،موبراذبةمادلكؿؾػة
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م ماظددؿور مظعن ماظشأنمتوصقةعرضممتفقدًا مػذا ماحملاصظنيميف سؾيممذبؾس

ماظؼادمميفم وضدمواصقماظلادةمم.مبإذنماهللم2015اجلؿعقةماظعؿوعقةميفماجؿؿاسفا

أسضاءماجملؾسمسؾيمادلؼرتحمادلؼدممعنماظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقةمباإلذياعم

م مسدا ماظدحقؿيمصقؿا مبؾؼادم مادلفـدس/ ماظؾفـةم–اظلقد موممـلممسضو اظؿـػقذؼة

مادل ميفمذبؾسماحملاصظنيادلؿؾؽة مأبديمغربقة مماظذي مورؾب مسرضحتػظه

يفمذيعقةمسؿوعقةمخاصةمتـظمميفموضتمالحقمضؾلماجؿؿاعماجلؿعقةممادلوضوع

اظعؿوعقةماظعاديماظؼادم،مععمعواصؼةمدقادتهمعنمحقثمادلؾدأمسؾيماضرتاحماظؾفـةم

م.اظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقة

وتػوؼضمماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقةمؾفـةاظمعواصؼةماجملؾسمسؾيماالضرتاحمادلؼدممعنىالقرار:

مؿعدؼلؾاظصقاشةماظؼاغوغقةماظصقققةمظمعراجعةموإسدادعامؼؾزممسبومادباذمباظؾفـةم

مواظعرضمسؾيماجلؿعقةماظعؿوعقةميفماجؿؿاسفاماظؼادم.مظددؿوريفماادلطؾوبم

م

ر/مطؿاموجهمععاديماألدؿاذماظدطؿومؿتمأسؿالماالجؿؿاعماظعاذرمجملؾسماحملاصظني،ِؿػذاموإخُؿ

مأسضاءماجملؾسمواظضقوف،مودسام رئقسماجملؾسماظعربىمظؾؿقاهماظشؽرمجلؿقعماظلادةماحلضورم

اجلؿقعمإظيمادلشارطةميفممصعاظقاتمادلـؿديماظعربيماظـاظثمظؾؿقاهمواظذيمبدأمجؾلاتهميفماظقومم

ادلشارطةميفموطذاماجلؾلةماحلوارؼةمساظقةمادللؿويموطذامماظؿاظيمالجؿؿاعمذبؾسماحملاصظني

معؿؿـقًامظؾفؿقعماظؿوصققمواظؿؼدم.محفرماألداسمظؾؿؼرماجلدؼدمظؾؿفؾسمباظؼاػرةماجلدؼدة،وضعم

ىوإنتكتىوقائعىاإلجتماعىالدادسىلمجلسىالمحافظونى
ى2014ىدودمبرى8الموافقىىاإلثنونىمنىمداءىوومىالثامنظفىىتمامىالدارظى

ى
 



البريد االليكترونيالدولةالمنظمة/الجهةالوظيفةمسئول االتصالاالسماللقبم

1
األكاديمية العربيةالسادة

 للمياه

األكاديمية العربيةرئيس مجلس إدارةمحمود أبو زيد. د.معالي أ

 للمياه

جمهورية 

مصر العربية
president@arabwatercouncil.org

2

وليد أحمد عبد . د.أشركة مياهناالسادة

الرحمن

المملكة شركة مياهنارئيس مجلس االدارة

العربية 

walid.a@miahona.comالسعودية

3
المكتب االستشاري السادة

الهندسي درويش

محمد رءوف عبد . د

الرحمن درويش

المكتب االستشاري رئيس مجلس اإلدارة

الهندسي درويش

جمهورية 

raoufdarwish@dce-ltd.comمصر العربية

4

رئيس الوزراء األسبقالصادق الصديق المهديدولة

إمام األنصار ورئيس 

حزب األمة القومي

جمهورية 

السودان

zakioffice@yahoo.com -

ibraali9@gmail.com

5

وزارة الري والموارد السادة

المائية

وزير الري والموارد كمال علي محمد. معالي م

المائية السابق

وزارة الري 

والموارد المائية

جمهورية 

السودان

kamalalimoh5@gmail.com

6

كتابة الدولة المكلفة السادة

بالماء والبيئة

ممثل المملكة المغربية بلقاسم الدحيمي. م

في مجلس محافظي 

المجلس العربي للمياه 

وعضو لجنته التنفيذية

الوزارة المنتدبة لدى 

وزير الطاقة 

والمعادن والماء 

والبيئة، المكلفة بالماء

المملكة 

المغربية

dhimi@water.gov.ma

7

مركز البيئة والتنمية السادة

- لإلقليم العربى وأوروبا 

سيداري

المدير اإلقليمي لبرنامج خالد محمود أبو زيد. د.أ

إدارة الموارد المائية

مركز البيئة والتنمية 

لإلقليم العربى 

وأوروبا 

(سيدارى)

جمهورية 

مصر العربية

kabuzeid@cedare.org

8

كلية الهندسة ، أستاذعابدين صالح. د.أ

جامعة الخرطوم

جمهورية 

السودان

abdeensalih@gmail.com

اللجنة التنفيذية
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البريد االليكترونيالدولةالمنظمة/الجهةالوظيفةمسئول االتصالاالسماللقبم

9
الجمهورية وزارة الفالحةمحاسب مشروعاتلطفي ناصف/ السيدوزارة الفالحةالسادة

nacefml1@yahoo.frالتونسية

10

الوكالة الوطنية للموارد السادة

المائية

الوكالة الوطنية المدير العامالسيد طيبي رشيد

للموارد المائية

الجمهورية 

الجزائرية 

الديمقراطية  

الشعبية

taibirachid@yahoo.fr
anrh@anrh.dz

11

الجمهورية وزارة الموارد المائيةفايزة بادجي. موزارة الموارد المائيةالسادة

الجزائرية 

الديمقراطية  

الشعبية
badji@mre.gov.dz
badji_faiza@yahoo.fr

12
رئيس المؤسسة العامة إبراهيم حنش. موزارة المياه والبيئةالسادة

للمياه والصرف الصحي

الحمهورية وزارة المياه والبيئة

aalghazali71@gmail.comاليمنية

13

الكهرباء )وزارة الطاقة السادة

الماء– 

امدير إدارة محطات منير الرمضان. م

التحلية المساعدة 

وزارة الطاقة 

(الماء– الكهرباء )

الكويت

mmhr64@gmail.com

14

الكهرباء )وزارة الطاقة السادة

الماء– 

وزارة الطاقة عبد العزيز النكاس. م

(الماء– الكهرباء )

الكويت

mmhr64@gmail.com

15
الكهرباء )وزارة الطاقة السادة

الماء– 

مها عبد المحسن . م

المنصور

مدير إدارة مشاريع 

الشبكات المائية

وزارة الطاقة 

(الماء– الكهرباء )

الكويت

ingeniera_maha@yahoo.com

16

المملكة وزارة المياه والريوكيل الوزارةعلي صبح. موزارة المياه والريالسادة

األردنية 

الهاشمية

ali_subah@mwi.gov.jo

17

كبير هيدرولوجيين مدير سعيد بن علي الدعير.موزارة المياه والكهرباءالسادة

عام إدارة تنمية موارد 

المياه 

وزارة المياه 

والكهرباء

المملكة 

العربية 

السعودية

Duair_S@yahoo.com

18

جمهورية وزارة الموارد المائيةوزير الموارد المائيةمحسن الشمري. معالي موزارة الموارد المائيةالسادة

العراق

waterresmin@yahoo.co.uk

19

وزارة الموارد المائية السادة

والري

مستشار الوزير،شادن عبد الجواد. د

رئيس المركز القومي 

للبحوث سابقًا

وزارة الموارد 

المائية والري

جمهورية 

مصر العربية

shaden_gawad@yahoo.com
Shaden.gawad@gmail.com

20

المؤسسة العامة القطرية السادة

للكهرباء والماء

عيسى بن هالل .معالي م

الكوارى

المؤسسة العامة رئيس

القطرية للكهرباء 

والماء

قطر

ealkuwari@km.com.qa

21
ليبياالهيئة العامة للمياههيدرولوجيلطفي مادي/ السيدالهيئة العامة للمياهالسادة

lutfi3303@gmail.com

22

مملكة البحرينهيئة الكهرباء والماءمدير عام نقل المياهإبراهيم عبد اهلل الكعبي./مهيئة الكهرباء والماءالسادة

ebrahim.alkaabi@ewa.bh

ممثلي الحكومات

mailto:nacefml1@yahoo.fr
mailto:badji@mre.gov.dz
mailto:aalghazali71@gmail.com
mailto:mmhr64@gmail.com
mailto:mmhr64@gmail.com
mailto:ingeniera_maha@yahoo.com
mailto:shaden_gawad@yahoo.com
mailto:lutfi3303@gmail.com
mailto:ebrahim.alkaabi@ewa.bh


البريد االليكترونيالدولةالمنظمة/الجهةالوظيفةمسئول االتصالاالسماللقبم

23

أستاذ الهيدروليكا راوية قنصوة. د.أجامعة األسكندريةالسادة

والموارد المائية

جمهورية جامعة األسكندرية

مصر العربية

adst@frcu.eun.eg - rkansoh@yahoo.com

24

معهد باري الدولي لدول السادة

حوض البحر األبيض 

المتوسط

عاطف عبد الحميد .د.أ

حمدي

معهد باري الدولي أستاذ متفرغ

لدول حوض البحر 

األبيض المتوسط

إيطاليا

hamdy@iamb.it

25

المنظمة العربية للتنمية السادة

الزراعية

طارق بن موسي . د

الزدجالي

المنظمة العربية المدير العام

للتنمية الزراعية

الجمهورية 

السودان

mro@aoad.org

26

المركز الدولي للبحوث .د

الزراعية في المناطق 

الجافة 

(إيكاردا)

المركز الدولي ديب عويس. د

للبحوث الزراعية في 

المناطق الجافة 

(إيكاردا)

الجمهورية 

اللبنانية

t.oweis@cgiar.org

M.solh@cgiar.org 

icarda-beirut@cgiar.org

27

المملكة مجموعة بشناقرئيس مجلس إدارةعادل بشناق. دمجموعة بشناقالسادة

العربية 

السعودية
adil@bushnak.com

28

الشركة القابضة  لمياه السادة

الشرب والصرف الصحي

الشركة القابضة  رئيس مجلس إدارةممدوح رسالن. م

لمياه الشرب 

والصرف الصحي

جمهورية 

مصر العربية

mraslan@hcww.com.eg

29

 كلية الهندسة أستاذ الهيدروليكاعلي نبيه البحراوي.د.ا

،جامعة عين شمس

جمهورية 

مصر العربية
alyelbahrawy@yahoo.com

alyelbahrawy@eng.asu.edu.eg

30

كلية الهندسة، جامعة أستاذ الهيدروليكاسامح  محمد عبد الجواد.د.ا

القاهرة

جمهورية 

مصر العربية
sameh@misrconsult.com 

misrconsult@yahoo.com

31

 اللجنة القومية للري رئيسمحمد حسن عامر.د.ا

والصرف

جمهورية 

مصر العربية

encid@link.com.eg

32

 وزارة الموارد مهندسة مدنيإيمان فتحي عبد العزيز.م

المائية والري

جمهورية 

مصر العربية
emanfathy145@yahoo.com

33

 جمعية أصدقاء إبراهيم السادة

عبد العال

 جمعية أصدقاء رئيس الجمعيةناصر نصر اهلل/  السيد

إبراهيم عبد العال

الجمهورية 

اللبنانية

abdelal@cyberia.net.lb

هيئات بحثية وأكاديمية

منظمات

جمعيات أهلية وأفراد

"9"أعضاء منضمين وفقًا لقرار مجلس المحافظين رقم 

قطاع خاص
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A r a b  W a t e r  C o u n c i l

 برنامج
 ( 01)إجتماع جملس احملافظني الدورة رقم  

 4102ديسمرب  8
 (4-)قاعة اهلمربا  -فندق انرتكونتننتال سييت ستارز 

00:11 – 00:11 
 

  إلي من

 

710:: 

 

71071 

 

 رئيس المجلس –محمود أبو زيد / د .معالى أكلمة  

 

 األمين العام –لعطفي حسين ا. د -(  3:72-3:75)تقرير األمانة العامة    71051  71071

  بالقاهــرة فى ( 9)مناقشـة تنفيــذ قــرارات إجتمــاع المجلس فـــى إجتماعــه رقــم

 3:75فبراير 

  3:75/3:72موقف األنشطة والبرامج الفنية للمجلس خالل 

 قرارات مجلس وزراء المياه العرب في دورتيه الخامسة والسادسة 

 

71051  7101:   

شاء مركز الملك محمد السادس للدراسات والبحوث فى البالد العربية متابعة تطورات إن 

 أمين عام الحكومة المغربية –إدريس الضحاك . د.معالي أ – بالمملكة المغربية

 

 

7101: 

 

 

7103: 

 

 

 0او إقرارها موضوعات للعرض علي المجلس التخاذ قرار بشأنها 

 محمود . د.أ – الترتيبات المؤسسية لألكاديمية العربية للمياه استعراض أنشطة وموقف

 رئيس المجلس  -أبو زيد 

 دليل االجراءات اإلدارية والمالية للمجلس 

 الشبكات المتخصصة 

 معايير اختيار المراقبين 

 3:71 أهم مالمح خطة عمل األمانة العامة  

   (3:72-3:75)العضوية واالشتراكات 

 

 أمين الصندوق –محمد رءوف درويش . د –ير المالي التقر   :7105  :7103

 

 مناقشة ومقترحات    71021  :7105

 
 

 رئيس المجلس –محمود أبو زيد / د .أ - عرض توصيات وقرارات المجلسختام و  ::790  71021

 

 



 

 

 



 ائمة احملتوياتق
 

 (1)                                مقدمة 

           

دورته في مجلس المحافظين الجمعية العمومية في دورتها الثالثة و تنفيذ قرارات وتوصيات -1
 (3)                                                                                                                       3112 فبراير -بالقاهرة التاسعة

 

 (2)                         يللمياه ونظامه الداخل عربي الدستور المجلس  -3

 الدستور( 2-1)

 

      النظام الداخلي( 2-2)

 

 دارية للمجلسدليل االجراءات املالية واإل( 2-3)

 

 (4)               الوحدات المؤسسية التابعة والمنتمية للمجلس -2

  األكادميية العربية للمياه( 3-1)

 

   امللك حممد السادس للدراسات والبحوث املائية بالدول العربيةإنشاء مركز ( 3-2) 

 

      الشبكات املتخصصة( 3-3)

 
 (7)                  للمياه  عربي الموقف المقر الدائم للمجلس  -4

 

 (7)                                    ةالمشروعات والبرامج الفني -5

  
 املائية وبناء القدرات اإلدارةاملشروع االقليمي للتنسيق من أجل حتسني ( 5-1)

 

 برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات مبوضوع تغري املناخ( 5-2)

 

الزراعي يف الشرق  اإلنتاجمشروع  إعداد  دليل ارشاردي الستخدام املياه شبة املاحلة يف ( 5-3)

 ومشال أفريقيا األدني

 

 
 (11) نيوالدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المد اإلقليميةالتعاون مع المنظمات العربية و -6

 
 (13)               التعاون مع جامعة الدول العربية -7

 

 (14)                 التقارير الفنية  -8

 
 تقرير الوضع املائي بالدول العربية( 8-1)

 



 (املرحلة األولي)واملخطط التنفيذي  جية العربية لألمن املائي العربياالسرتاتي( 8-2)

 

 (سكواإ)تقرير وضع الدول العربية يف حتقيق أهداف األلفية ( 8-3)

 

 

 (15)               التدريب وبناء القدرات -9

 
 (18)            ات وورش العمل والندوات منتدى واللمؤتمرات ا -11

 

 ( 2112-القاهرة)للمياه  لثالثا عربي املنتدى ال( 11-1)

  

 (2115 – كوريا) للمياه السابعاملنتدى العاملى ( 11-2)

 

 (2113)العربية فى االسبوع العاملى للمياه باستكهومل  ملشاركةا( 11-3)

 

 (2113 ) للمياه الدولي سنغافورة سبوعيف أ ملشاركةا( 11-2)

 

مات األهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف تعزيز دور املنظ"حول اإلقليميةورشة العمل ( 11-5)

 املوارد املائية بدول النيل الشرقي حلوض نهر النيل إدارة
 

 " إفريقيا ومشال األدني بالشرق واملياه األراضي: "عنوان حتت الدوىل تؤمرامل (11-6)
 

حلول  –بية رشيدة لقطاع املياه فى الدول العر إدارةالثانى للمياه حنو  عربي املتؤمر ال( 11-7)

 "خالقة ومستدامة ملواجهة التحديات

 

 للمياه عربي اليوم ال( 11-8)

 

 ورش عمل وندوات ختص املشروعات التى ينفذها اجمللس ( 11-9)
 

  

 تنظيم املتؤمرات( 11-11)

 

 

 (34)                  النشر واإلعالم -11

 "الماء"اجمللة العلمية للمجلس ( 11-1)

 
 

 يةصدارات الفنإلا( 11-2)

  

 لكرتونياملوقع اإل( 11-3)

  

 املكتبة( 11-2)

  

 كتيب اجمللس( 11-5)

 

  خباريةالنشرات اإل( 11-6)

 

 قناة املياه العربية( 11-7)

         



  (36)               العضوية واإلشتراكات -13

 العضوية( 12-1)

 

 االشرتاكات( 12-2)

             

 (37)             والتمويل  ماليالموقف ال -12

 

 الياملوقف امل( 13-1)

 

 التمويل( 13-2)

 

 والوقف املالي ة للمجلساليموقف جلنة تنمية املوارد امل( 13-3)

 

 (38)           (  3114- قطر) قرارات مجلس وزراء المياه العرب -14

 

 (21)               3114-3112نجازات المجلس اأهم  -15

 

 (21)              (3115)مالمح خطة عمل المجلس  -16
 

 
االجتماع الثالث للجمعية العمومية للمجلس موقف تنفيذ التوصيات التى صدرت عن  (:1)ملحق رقم 

 2113فرباير –بالقاهرة واالجتماع التاسع جمللس احملافظني 

 

 

ملخص عن أهم املتؤمرات والندوات التى نظمها اجمللس أو دعى إليها للمشاركة خالل    :(2)ملحق رقم  

 (2112-2113)عام 

 

 (2112-2113)بيان باألعضاء اجلدد الراغبني يف االنضمام لعضوية اجمللس خالل عام  :(3)ملحق رقم 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 محن الرحيمربسم اهلل ال
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 والسعادة لياأصحاب املع
 املوقرون  للمياه  عربي رئيس وأعضاء جملس حمافظى اجمللس ال

 

تقدم حلضراتكم بالنيابة عن أعضاء فريق العمل باألمانة العامة وباألصالة عن فإنه ليشرفين أن ا

نفسي خبالص التحية مبناسبة انعقاد جملسكم املوقر يف دورته العاشرة متمنني للمجلس 

وبهذه املناسبة يسعدني أن أهنئ اجمللس رئاسًة وأعضاء باالضافة إلي  ،املوقر كل التوفيق

سنوات علي إنشاء اجمللس وباالجنازات اليت  11عمومية مبرور السادة أعضاء اجلمعية ال

حتققت علي كل األصعدة االقليمية والدولية وبالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية 

آملني يف استمرار عطائكم ودعمكم املتواصل من اخلربات واألفكار املتميزه ..والدولية  

ي إثراء أعمال اجمللس وأنشطته واالرتقاء به إلي آفاق علباالجياب نعكس يؤي الثاقبة مما روال

 . مبشيئة اهلليف املستقبل أبعد وأوسع وجناحات أكرب 

 

 مقدمة 
 

ألعمال اجمللس علي كافة األصعدة الدولية  ًامكثف ًانشاط 2112و  2113شهد عامي 

 والتوعوية الفنية والتدريبية املتؤسسية ويف كافة اجملاالت واألنشطة والربامج اإلقليميةو

أن أنشطة اجمللس  -وكما تعلمون سيادتكم- وغريها من األنشطة، خاصًة واملعلوماتية والثقافية

ديسمرب  11-9القاهرة، )الثالث للمياه  عربي ال منتدى لل اإلعدادخالل هذه الفرتة تضمنت 

، (2115بريل إ -كوريا )العاملي السابع للمياه  نتدى للمشاركة العربية يف امل اإلعدادو،(2112

كمال املشروعات باالضافة إلي قيام اجمللس بتنفيذ بعض املشروعات اجلديدة عالوة علي است

 .والربامج القائمة بالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية

وال يسعين يف هذا اجملال إال أن أتقدم بالشكر والتقدير للفريق العامل باألمانة الفنية 

حتمل بكل صرب و  -رغم حمدودية عدده- بذل جهود كبريةبالعمل معه فقد  والذي أشرف

مر الذي أمكن معه بعون اهلل وتوفيقه حتقيق اجنازات كبرية واقتدار وجتانس وانكار للذات، األ

مما ساهم وبشكل كبري  ،(2112-2113)عمل اجمللس خالل هذه الفرتة يف تنفيذ خطة وبرامج 

الالئقة علي كافة األصعدة واكتساب أبعاد جديدة يف التعاون يف إظهار اجمللس بالصورة 

والدولية حنو حتقيق  اإلقليميةالعربية وجامعة الدول العربية واملنظمات والتنسيق مع كافة الدول 

أهدافه يف دعم قضايا املياه يف املنطقة العربية مبا حيقق طموحات شعوبنا وأوطاننا العربية من 

 .أجل تنمية مستدامة
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والدورة الثالثة  التاسعة تهدوريف تنفيذ قرارات وتوصيات جملس احملافظني  ( :1)
 2113 فرباير–القاهرةللجمعية العمومية ، 

التوصيات التى صدرت عن جملسكم املوقر وقد مت حبمد اهلل حتقيق ( 1)يوضح امللحق رقم    

 :معظم هذه التوصيات علي النحو التالي 

اللغة االجنليزية بعد ادخال مجيع إلي  صورته النهائيةدستور اجمللس يف  ترمجة (1-1)

 .وجاري طباعتهالتعديالت وفقًا للنسخة العربية 

بعد ادخال مجيع ( باللغة العربية)طباعة النظام الداخلي للمجلس يف صورته النهائية (1-2)

التعديالت التى مت موافاة األمانة وجملسكم املوقر بها  و اليت مت إقرارها يف االجتماع 

مراجعة النسخة  كما مت( 2113 فرباير -القاهرة )الثامن جمللس احملافظني الذي انعقد يف 

 .النهائية طباعته يف صورته جارياالجنليزية و

الشركاء من املنظمات عامة جمللس وزراء املياه العرب والتعاون والتنسيق مع األمانة ال (1-3)

إلعداد املسودة النهائية للخطة ( UNEPأكساد، سيدارى، اسكوا، الفاو ،)والعربية  اإلقليمية

 التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية

للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى بإعداد تقرير وضع املياه فى  عربي قام اجمللس ال (1-2)

" أكساد"منظمة جامعة الدول العربية و ، ويتم التواصل مع(االصدار الثانى)البلدان العربية 

ضمن أنشطة املخطط التنفيذي  ار تقرير ثالثي مشرتك يف نفس املوضوعإلصد

 .لالسرتاتيجية العربية لألمن املائي العربي

 والذي يعقدواملعرض املصاحب له الثالث للمياه  عربي ال نتدى لتنظيم امل اإلعداد (1-5)

 حنو مستقبل مائي عربي معًا"حتت شعار  2112ديسمرب  11-9خالل الفرتة من  بالقاهرة

 ."آمن

علي املسار  (2115كوريا ) العاملي السابع للمياه نتدى للمشاركة العربية يف امل اإلعداد (1-6)

 - بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب املوضوعي واملسار اإلقليمي

 .جامعة الدول العربية

شروعات متضمنه الربامج وامل( 2112-2113) عن الفرتة خطة عمل اجمللس تنفيذمت  (1-7)

، وسوف يتم لس احملافظني واجلمعية العموميةضوء توصيات جم يف واألنشطة الفنية وغريها

 . منها خالل التقرير هعرض ما مت اجناز

ملراجعة موقف أعضاء جملس احملافظني  السادة ستعانة ببعضقامت األمانة العامة باإل (1-8)

 حلضور اجتماعات جملس وضع معايري وأسس اختيار عدد من املراقبنيالشبكات واللجان و

احملافظني بصفة مراقبني من الشباب أو الرعاة الدائمني للمجلس وسيتم عرضها خالل 

 .االجتماع ملناقشتها واعتمادها

خالل الفرتة منذ اجتماع  اجمللس وأنشطة أعمالعلي هذا وسيتم إلقاء مزيد من الضوء 

 .التالية من هذا التقريرالفقرات يف  وحتى اليوم 2113اجمللس السابق يف فرباير 
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 للمياه ونظامه الداخلى عربي دستور اجمللس ال (2)

 الدستور( 3-1)
صورته النهائية يف وضعه وتعديل صياغة الدستور اخلاص باجمللس  االنتهاء من مت

لتعديالت اليت اعلي ضوء  االجنليزيةجاري طباعته باللغة والعربية، كما مت ترمجته  باللغةوطباعته  

ديسمرب  18-17)التى عقدت بالقاهرة يف الفرتة )الثانية يف دورتها اجلمعية العمومية ها أقرت

2119.) 

 

 النظام الداخلي( 3-3)
واعتماد جملس ( 2113فرباير )موافقة اجلمعية العمومية يف اجتماعها الثالث يف طار إيف 

املشكلة لدراسة اللجنة ت تعديالت اليت قاملل ( 2113فرباير  26)احملافظني يف اجتماعه الثامن 

 توصيات جملسو مقرتحات األعضاءبناًء علي  بادخاهلا النظام الداخلي للمجلس ومراجعة

والعمل به ابتداًء من بدء أعمال  (بالقاهرة 2111نوفمرب19)يف اجتماعه السابع احملافظني 

رتة النهائية ، فقد مت االنتهاء من وضع النظام الداخلي للمجلس يف صو (2115-2113)الدورة 

وجاري طباعته باللغة وترمجته باللغة العربية وطباعته  بعد أخذ مجيع املقرتحات يف االعتبار  

 .جنليزية اإل

 

 دليل االجراءات المالية واالدارية للمجلس( 3-2)
للمياه فقد مت حتديث دليل  عربي اليف إطار تطوير العمل باألمانة العامة للمجلس 

االدارية للمجلس والذي حيتوي علي كافة األمور االدارية والتنظيمية اليت االجراءات املالية و

 .هيف ضوء اللوائح املعمول بها يف املنظمات املشابه حتكم إطار العمل باجمللس

للمياه فيما خيتص  عربي المادة وهي مواد منظمة لعمل اجمللس  18حيتوي الدليل على 

 :وادومن أهم امل. باألمور املالية واإلدارية

 :اجلوانب اإلدارية: أوال

اهليكل التنظيمي والعمالة الدائمة واملتؤقتة وسجالت املرتبات : مواد تتناول 7وتشمل 

 .واألجور واألجازات وسجالت األفراد

 اجلوانب املالية: ثانيًا

املمتلكات والرقابة الداخلية واخلطة السنوية واإلجراءات البنكية : مادة تتناول 11وتشمل 

 ةاذج واملشرتيات واالستثناءات والسلف وبدل السفر وتعيني مدقق حسابات واألحكام العاموالنم

 

 .بعد موافقة جملسكم املوقر واعتماده احملدثيتم العمل بالدليل وسوف 
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 الوحدات املؤسسية التابعة واملنتمية للمجلس( 3)

 األكاديمية العربية للمياه(  2-1)
احتفل للمياه والتى  عربي اجمللس ال أهم إجنازاتحد أة للمياه ية العربيميكادنشاء األإيعد 

و قد  ..بغرض أن تكون مركزًا للتميز و بناء القدرات القيادية العربية  2118عام  بإطالقها يف يوليو 

املركز الدولي  للزراعة امللحية بدبى يف دولة هيئة البيئة و مت استضافة األكادميية من خالل

وتوقيع االتفاقيات اليت تنظم  جملس احملافظنيبعد موافقة  الشقيقة ة املتحدةالعربي االمارات

 .األطراف كافةالعالقة بني 

أمساء القامسى مديرًا /و بعد تعيني د 2119يف أكتوبر  األكادميية نشاطها فعليًا بدأت حيث

 .لدول العربيةللمشاركني من ا والتوعوية بقضايا املياه براجمها التدريبيةلألكادميية بتنفيذ 

األكادميية قام البنك الدولي بتكليف استشاري إلجراء تقييم  إدارةيف ضوء توصيات جملس 

ومراجعة موقف األكادميية وإعداد دراسة بشأن مستقبل األكادميية مت عرضها علي جملس 

ة وكان هناك إصرار دائم من هيئة البيئ (2111نوفمرب-السابع ) السابق يف اجتماعهاحملافظني 

منح األكادميية استقاللية تامة وأن ُتحول إلي متؤسسة دولية وهذا األمر مت معارضته من ِقبل بأن ُت

 إدارةلي الدكتور رئيس اجمللس بصفته رئيس جملس ابتفويض معاجمللس، وأوصي اجمللس 

كل كادميية بالشعادة هيكلة الرتتيبات املتؤسسية لألإبدعم مقرتحات  ،كادميية العربية للمياهاأل

 هكادميية لتكون ذراعت األأنشأبصفته اجلهة التى  عربي ال الذى حيافظ علي حق اجمللس

تفاقية التى وقعت مع كادميية و بنود اإلنشاء األإساسها أالتى مت علي  ئطار املبادإيف  العلمي

مع دعوة اجلهات املاحنة ملراعاة أن تتم أي إجراءات ختص األكادميية من  .املعنية  اتاجله

 .الل القنوات اليت حددها النظام األساسي هلاخ

ويف ضوء انتهاء عقد مديرة األكادميية وتوقف األنشطة وما ُأثري من قبل هيئة  اإلطارو يف هذا 

،  قام معالي الدكتور رئيس اجمللس 2112البيئة عن توقف الدعم املادي واملتؤسسي بنهاية عام 

يات  هيكلة األكادميية و تفعيل دورها و أنشطتها مبخاطبة كل األطراف املعنية وحبث بدائل آل

إال أن هناك إصرار من أطراف  ،وترتيباتها املتؤسسية مبا حيقق األهداف التى ُأنشئت من أجلها

علي فصل األكادميية ( هيئة البيئة و املركز الدولي للزراعة امللحية)دعم األكادميية بأبو ظيب 

ألبعد حد وهو مامل  عربي الكاملة مع تهميش دور اجمللس  هومنحها استقاللي عربي العن اجمللس 

جمللس وعلي ضوء تفويض اجلمعية العمومية  ..رئيس اجمللس/يوافق عليه السيد الدكتور

لبحث موقف األكادميية العربية وتفويض السيد  2113يف اجتماعها الثالث يف فرباير احملافظني 

 املتحدة عنية بأبو ظيب بدولة االمارات العربيةرئيس اجمللس للتواصل مع اجلهات امل/ الدكتور

ويف إطار األهداف  قد ُأعيد خماطبة هيئة البيئة يف هذا الشأنالشقيقة لعرض موقف األكادميية ف

وسوف يقوم معالي  .واالتفاقيات اليت مت توقيعها بني األطراف املعنية والنظام األساسي لألكادميية

ف علي جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه من قرارات مناسبة الدكتور رئيس اجمللس بعرض املوق

 .يف هذا الشأن



5 

 

 إنشاء مركز الملك محمد السادس للدراسات والبحوث المائية في البالد العربية( 2-3)

  2111تنفيذًا لقرار جملس احملافظني يف اجتماعه السادس الذي انعقد بالرباط يف شهر ديسمرب 

لس احملافظني و السادة املسئولني باململكة املغربية لبحث إقامة مت تشكيل جلنة من أعضاء جم

 .للمياه يكون مقره اململكة املغربية عربي مركز للدراسات املائية االسرتاتيجية تابع للمجلس ال

وقد أوصت اللجنة بإمكانية قيام املدرسة احلسنية لألشغال العمومية باململكة املغربية بإستضافة 

لة األوىل من إنشائه ملا يتوفر لديها من إمكانيات فنية ومادية وكوادر علمية، كما مت املركز يف املرح

مناقشة اجلوانب التنظيمية واملتؤسسية والقانونية وتقرر تكليف خرباء قانونيني ملساعدة املدرسة يف 

 .صياغة الوثيقة النهائية التى تعرض علي اللجنة للمناقشة ورفعها جمللس احملافظني 

خر آلبحث  2113فد من اململكة املغربية بزيارة األمانة العامة للمجلس يف ديسمرب قام و

نشاء املركز إرسال تقرير مفصل عن مقرتحات إالتطورات واجراءات انشاء املركز ، وقد قام الوفد ب

 .واخلطة التنفيذية والرتتيبات املطلوبه علي عدة مراحل

بزيارة إلي اململكة رئيس اجمللس / األستاذ الدكتور برئاسةللمياه  عربي القام وفد من اجمللس 

ومت عقد اجتماع ملناقشة وضع مركز امللك حممد السادس للدراسات ، 2112يف مارس املغربية 

إدريس الضحاك أمني عام / حبضور معالي األستاذ الدكتور عربي الوالبحوث املائية يف الوطن 

املنتدبة للطاقة واملعادن واملاء والبيئة  ةالوزير أفياللشرافات / احلكومة املغربية ومعالي املهندسة

وفد الكما قام ..عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستك باململكة املغربية/ ومعالي املهندس

من قبل ه بزيارة إلي مقر املدرسة احلسنية وتفقد املقر املتؤقت للمركز الذي كان قد مت ختصيص

 .النتهاء من ختصيص وإعداد املقر الدائماحلكومة املغربية حلني ا

 :وكان من اهم النقاط اليت مت مناقشتها واالتفاق عليها يف االجتماع املشار إليه

االنتهاء من دراسات املرحلة الثالثة اخلاصة بانشاء مقر مركز امللك حممد السادس للدراسات ( 1

 .بإذن اهلل تعالييارة من تاريخ الز خالل أربعة أشهر  عربي الوالبحوث يف الوطن 

يتم علي مسار متوازي البدء يف إعداد االجراءات والوثائق القانونية إلنشاء فرع اجمللس ( 2

باململكة  عربي الللمياه ومركز امللك حممد السادس الدولي للدراسات والبحوث يف الوطن  عربي ال

 .تاملغربية حبيث تكون تلك الوثائق جاهزة عند االنتهاء من الدراسا

والدولية  اإلقليميةدعي إليها ممثلي املنظمات اختاذ الرتتيبات الالزمة لإلعداد لورشة عمل ُي( 3

لعرض أنشطة وبرامج املركز وحبث آليات التمويل والتنفيذ ، ويتم حتديد موعد الورشة يف توقيت 

 .يتناسب مع ما مت تنفيذه من إجراءات

لمياه ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة واملدرسة ل عربي الالتنسيق والتعاون بني اجمللس ( 2

للمياه ومركز امللك  عربي الاحلسنية لألشغال العمومية إلعداد وجتهيز املقر املتؤقت لفرع اجمللس 

وتنفيذ دراسات ودورات تدريبية عالية  عربي الحممد السادس للدراسات والبحوث املائية يف الوطن 

وذلك حلني االنتهاء من ة واملوضوعات األخري ذات العالقة، رد املائيالكفاءة يف جماالت املوا

 .إنشاء املقر الرئيسي الدائم للمركز باململكة املغربية

املوقف علي جملسكم  يتم عرض وقد مت خماطبة اجلهات املعنية ملتابعة تنفيذ التوصيات، وسوف 

 .املوقر
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 :الشبكات المتخصصة( 2-2)
احملافظني و اجلمعية العمومية مت املوافقة على انشاء عدد  يف إطار قرارات جملس

 :للمياه على النحو التاىل عربي من اللجان والشبكات املتخصصة التابعة للمجلس ال

 :هى( سبعة جلان)اللجان املوجودة حاليًا ضمن إطار اجمللس 

 جلنة اخلطة و الربامج الفنية. 

 جلنة اجمللة و النشر. 

 جلوائزجلنة املتؤمرات و ا. 

 جلنة الشئون املالية . 

 جلنة االعالم و التنمية البشرية. 

 اللجنة التشريعية والقانونية. 

  جلنة تنمية املوارد املالية 

 

 ( :مخس شبكات)اما الشبكات التابعة للمجلس فهى 

 (عادل بشناق./د) -2117- لتحلية املياه العربيةشبكة ال 

 (جمدي حفين./د) – 2116 - الشبكة العربية ألخالقيات املياه 

 (ديعاطف مح./د) – 2117 – إلعادة استخدام املياه العادمة ةشبكة العربيال 

 (مسري جاد./د) – 2117 –العربية األهلية للمياه ة الشبك 

 (خالد نوبي/أ) - 2119 –للمياه  عربي شبكة الشباب ال. 

شبكات تى حتد من انطالق ة الاليالصعوبات الفنية و املبناًء علي توصية جملسكم املوقر بدراسة و

مت نقل ، حيث ختاذ بعض اخلطوات يف هذا االطارإواللجان، فقد مت  للمياه عربي الاجمللس 

عادة خماطبة السادة  إ مسئولية و مهام معظم اللجان إلي األمانة العامة لتفعيل دورها، كما مت

عض منهم لبحث موقف للمياه ومقابلة ب عربي الالشبكات املتخصصة التابعة للمجلس  مقرري 

ه وتفعيل دورها مبا حيقق أهداف اجمللس اليالشبكات ومقرتحاتهم لتطويرها وزيادة مواردها امل

، كما قامت األمانة العامة بعقد عدة اجتماعات مع بعض السادة أعضاء جملس احملافظني هوخطط

مثل التوصيات  عدد من ووضععضاء اجمللس لبحث موقف الشبكات ومقرتحات تفعيلها، أوالسادة 

ترشيح مقررين مساعدين ملقرري تلك الشبكات من الشباب، كما مت وضع منسق عام جلميع 

ومن . ( شبكة املرأة العربية للمياه)واقرتاح شبكات أخري مثل  الشبكات ملتابعة أنشطتها وتفعيلها

ماليًا فنيًا ولدعم تلك الشبكات  اإلقليميةاملقرر أن يتم التواصل مع بعض املنظمات الدولية و

 . حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها وبراجمها املختلفة
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 :موقف املقر الدائم للمجلس بالقاهرة اجلديدة(: 4)

للمياه  عربي الاملقر الدائم للمجلس بنتهاء من مجيع تراخيص البناء اخلاصة اإل بعد أن مت

ألرض اليت مت ختصيصها مهورية مصر العربية علي اجبالقاهرة اجلديدة   -بالتجمع األول 

اليت مت توقيعها مع حكومة مجهورية مصر  املقر يةتفاقة وفقًا إلللمجلس من قبل احلكومة املصري

مرت مربع وتبلغ  2351واليت تبلغ مساحتها  2119العربية متمثله يف وزارة اخلارجية يف فرباير 

ت املقاوالت لبدء تنفيذ مت التعاقد مع احدي شركافقد  .مليون جنية مصري 11قيمتها حوالي 

وسوف يتم وضع حجر األساس  .أعمال البناء مع تكثييف اجلهود للبحث عن مصادر للتمويل

الرئيس الشريف للمجلس  –خالد بن عبد العزيز / للمقر حبضور صاحب السمو امللكي األمري

 عربي ال ى نتدوخنبة من القيادات والوزراء وذلك علي هامش املوالسادة أعضاء اجمللس املوقر 

 .ث للمياهالثال

رؤوف حممد / الدكتور  للسيد  الشكرتود األمانة العامة للمجلس أن جتدد  املناسبة  و بهذه 

 .املاضيةخالل الفرتة أن هذا الشيف اجلهود التى بذهلا  عليدرويش 

 

 املشروعات والربامج الفنية(: 5)
 

 المائية وبناء القدرات ارةاإلدللتنسيق من أجل تحسين اإلقليمي   المشروع ( 5-1)

لتفعيل أنشطة ودور مشاركه البلدان العربية مع اجمللس  2112والذي مت إطالقه عام 

بصفته املنسق اإلقليمي يف تنفيذ املشروع املشار اليه والذي يهدف إلي حتسني  -للمياه عربي ال

ولوجيا الفضاء إداره املوارد املائيه وبناء القدرات من خالل استخدام أحدث وسائل تكن

مبشاركة مخس دول هي مصر، األردن، لبنان، تونس، .. واالستشعار عن بعد يف صناعة القرار 

البنك الدولي )كما يشارك يف دعم وتنفيذ املشروع فنيًا وماليًا جمموعة من الشركاء . واملغرب

(WB )حباث املالحة اجلوية و الفضاء بأمريكا أ دارة،اهليئة الوطنية إل(NASA ) الوكالة ،

 ىمليون جنية مصري وينفذ عل 32وتبلغ تكلفته ( GEF) ،( USAID)االمريكية للتنمية الدولية 

 .2115أربعة أعوام تنتهي منتصف 

ويف اطار املشروع كان قد مت عقد ورش العمل الوطنية فى معظم البلدان املشاركة  

بدبى ومت فى  2113فى مايو  ةاإلقليمي، كما مت عقد أوىل ورش العمل (لبنان، األردن، تونس)

ملتابعة أعمال وحدات االتصال بالدول  اإلشراف  االجتماع الثاني لبعثةعقد  2113ديسمرب 

ستعراض األمور الفنية للمشروع والتقدم احملرز ونتائج التقييم إاملشاركة وقد تضمن اللقاء 

 .حتقيق أهدافهمدي واملتابعة لتنفيذ املشروع و

ستخدام تكنولوجيا الفضاء املتؤمر الدولي الثالث إل"ظيم جلسة يف كما قام اجمللس بتن

املوارد املائية والذي عقده مكتب األمم املتحدة باململكة املغربية بالتعاون مع  إدارةيف 

 2-1جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه بالعاصمة املغربية الرباط خالل الفرتة من 

للمياه  عربي الاجمللس  هل اجللسة التأكيد علي الدور التنسيقي الذي يلعبمت خال. 2112أبريل 

املائية وبناء القدرات من خالل استخدام تكنولوجيا  اإلدارةيف املشروع االقليمى لتحسني 
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كما عرض ما مت اجنازة من أنشطة املشروع خالل الفرتة السابقة علي املستوي . االستشعار عن ُبعد

 2115حتى عام   ي املستوي احمللي للدول املشاركة ومراجعة خطة العملو علأاالقليمي 

 .وإقرارها

نشطة املشروع وتبادل ألعرض كل   (Portal)قليمي إكما مت اعداد موقع الكرتوني 

 . املعلومات واخلربات بني الدول املشاركة

خالل  "تحنالبخرتقييم "قد قام بتنظيم ورشه عمل إقليمية حول  عربي الوكان اجمللس  

و اليت هدفت إىل استعراض املمارسات احلالية لقياس . بالقاهرة 2112أكتوبر  12-12الفرتة 

بدراسة الرتاكيب املستخدمة يف ذلك واملوضوعات اخلاصة اهليدرولوجية والنماذج البخرنتح 

 إدارةواملوضوعات املتعلقة ب االنذار املبكر باجلفافسبل وخرائط توزيع الري و احملصولية

وتعترب ورشة العمل هذه خطوة لألمام حنو . والوطين على املستوى اإلقليمياملوارد املائية 

و قد قام اجمللس باصدار تقرير . حتسني وسائل االتصال والتنسيق والتعاون بني دول املنطقة

حول املمارسات احلالية واجلوانب اليت حتتاج حتسني وتطوير إىل جانب االستفادة من 

 Portal ـو مت نشر التقرير على الالعربية دول املنطقة   بعض ة اليت مت تطبيقها يفحناجالتجارب ال

 .اخلاص باملشروع  

 18-15خالل الفرتة لتقييم موقف املشروع  الثالثاجتماعها  اإلشراف عقدت بعثة كما  

ثلي الدول ومموكالة ناسا وهيئة املعونة األمريكية مبشاركة ممثلي البنك الدولي و 2112أكتوبر 

 .للمياه عربي الجمللس باللتنسيق  ةاإلقليمي وحدة املتابعةباإلضافة إىل األعضاء 

استعراض آخر موقف من تنفيذ املشروع لضمان تنفيذه على الوجه األمثل حيث مت 

مناقشة كافة العقبات الفنية واملتؤسسية اليت تواجه ، ولتحقيق أهداف التطوير والنتائج املتوقعة

وخماطر التنفيذ، واالتفاق على احللول املناسبة ومتابعة سري األعمال اخلاصة بتنفيذ املشروع، 

 .2115املشروع وضمان االنتهاء منه يف الوقت احملدد له يف مايو 

يتم حاليًا التنسيق مع جمموعة الشركاء والدول األعضاء  اإلشراف و طبقا  لتوصيات بعثه 

ساس النتائج املتحصل عليها من املرحلة األولي مبا حيقق لتنفيذ مرحلة ثانية من املشروع علي أ

وسيتم عرض أنشطة املشروع . تعظيم االستفادة من املشروع علي املستوي الوطين واالقليمي

 نتدى ومدي تقدم األعمال وكذا نتائج وخمرجات املشروع حيت اآلن يف جلسة فنية تعقد بامل

، NASAللمياه بالتعاون مع الشركاء باملشروع  بي عرالالثالث للمياه ينظمها اجمللس  عربي ال

GEF ،WB ،USAID وممثلي الدول األعضاء باملشروع. 

 

 برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات بموضوع تغير المناخ( 5-3)
 (GIZ)للمياه بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة األملانية للتنمية  عربي قام اجمللس ال

اقليمية ووطنية  عمل ورش يشمل إعداد وتنظيم( كمرحلة أوىل)عام  لتنفيذ برنامج على مدار

وإعطاء  املناخى التغري ملوضوعاتلرفع الوعى لدى املعنيني وصانعى القرار  وتدريبية توعوية

مزيد من االهتمام واألولوية فى السياسات الوطنية العربية إلختاذ إجراءات التكيف والتأقلم 

 .ت املناخية فى املنطقة العربيةواحلماية من تأثري التغريا
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املياه  إدارةإىل حتسني كفاءة املتؤسسات الوطنية املعنية ب الربنامج بشكل أساسي يهدف

يف املنطقة للتكيف مع التغريات املناخية وتوفري آلية للحصول على الدعم املادي من الصناديق 

 اإلقليميةملتؤسسات الوطنية واملختصة لتمويل بعض الربامج واملشروعات لتحقيق حتسني كفاءة ا

املعنية باملياه وزيادة التوافق بني االسرتاتيجية العربية للمياه والسياسات املائية الوطنية وتوفري 

الدعم العداد اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية العربية لألمن املائي باإلضافة إىل توفري الدعم 

 ( األردن ،مصر، لبنان)ع يف ثالث دول عربية وينفذ املشرو ،العداد اسرتاتيجيات وطنية للتكيف

 .ويتم تنفيذه خالل عام بتكلفة حوالي مليون جنية مصري

ومت عقد   بالقاهرة، 2112يناير  22-19األولي خالل الفرتة من  اإلقليميةعقدت الورشة 

علي يف األردن ولبنان ومصر ( 2112أكتوبر، نوفمرب، وديسمرب )ورش العمل الوطنية خالل الشهور 

 .الثالث عربي ال نتدى نية تعقد باملالتوالي وسيتم عرض نتائج هذه الورش من خالل جلسة ف

للسادة أعضاء األمانة  توعويه األولي  ورش عمل تدريبية عقد ثالثمت  ومن جانب آخر،   

مشلت املنظمات األهلية  والثالثةللسادة االعالميني والصحفيني والثانية العامة للمجلس 

وسوف تسهم نتائج . مع املدني لرفع الوعي وبناء القدرات مبوضوع التغريات املناخيةواجملت

 عربي البالتعاون مع اجمللس  GIZمنظمة  تنظمهاالفنية اليت  ةعداد للجلسهذه الورش يف اإل

الثالث للمياه بشأن تعزيز دور اجملتمع املدني يف التأقلم مع تغري  عربي ال نتدى ل املخالللمياه 

 .وحبث آليات التوسع يف نشر الوعي وتبادل املعرفة بهذه القضية بني البلدان العربية ناخامل

 

الزراعي  اإلنتاجمشروع  إعداد  دليل ارشاردي الستخدام المياه شبة المالحة في ( 5-2)
 في الشرق األدني وشمال أفريقيا

( الفاو)راعة والغذاء للمياه بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للز عربي اليقوم اجمللس 

الزراعي ضمن أنشطة  اإلنتاجستخدام املياه شبة املاحلة يف بإعداد دليل إرشادي إل

ستخدام املياه شبة املستدامة إل اإلدارة"حتت عنوان املشروع الذي تنفذه املنظمتني 

ع يتم خالل املشرو.  "الزراعي يف منطقة الشرق األدني ومشال أفريقيا اإلنتاجاملاحلة يف 

علي املستوي  ةة ملعايري استخدام املياه شبة املاحلاإلرشاديعام لكل الدالئل  عمل مسح

واستخالص الدروس املستفادة وقصص النجاح من جتارب  الدولي واالقليمي والوطين

الدول يف منطقة الشرق األدني ومشال أفريقيا يف هذا اجملال، كما سيتم  يف إطار املشروع 

ومن املقرر عقد دورات تدريبية . قليمية لعرض ومتابعة نتائج  الدراساتإعقد ثالث ورش عمل 

الزراعي وفقًا جملموعة  اإلنتاجللمنتفعني وذوي العالقة علي استخدام املياه شبه املاحلة يف 

من خالل ندوات وورش عمل علي املستوي  اإلرشادياالرشادات اليت سيضمها الدليل 

 .مليون جنية مصري  1.2عام بتكلفة  علي مدارع ، وينفذ املشرواالقليمي والوطين

إعداد دليل استخدام املياه شبه "حول األولي  اإلقليميةورشة العمل وقد أقيمت 

 211 2 مايو 26قطر  -لدوحة با" الزراعي يف الشرق األدني ومشال أفريقيا اإلنتاجاملاحلة يف 

ممثلي دول إقليم الشرق األدني الثاني للمياه وهدفت إلي حشد  عربي العلي هامش املتؤمر 
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وهي اجلزائر ومصر والعراق وإيران واألردن )ومشال أفريقيا التسع املشاركة باملشروع 

، كما هدفت إلي مجع اخلرباء واملتخصصني يف (والسعودية واملغرب وتونس واليمن

مسودة قام املشاركون بورشة العمل بعرض . جماالت املوارد املائية والري بالدول العربية

دليل استخدام املياه شبة املاحلة ومناقشة التكنولوجيا اجلديدة وأفضل املمارسات الزراعية 

وقد مت تشكيل  .الزراعي اإلنتاجوكيفية التأقلم مع نتائج استخدام املياه شبة املاحلة يف 

اء جلنة توجيهية تضم خرباء وطنيني ودوليني وممثل عن منظمة الفاو لالسرتشاد خبرباتها أثن

 .اإلرشاديإعداد الدليل 

الثالث للمياه  عربي ال نتدى الثانية خالل إحدي جلسات امل اإلقليميةوتعقد ورشة العمل 

اإلرشادي، وتلقي أي مقرتحات إضافية مهيدًا لوضعة يف صورته لعرض مسودة الدليل  مبشيئة اهلل

 .النهائية

  

لية ومؤسسات التمويل ومؤسسات والدو اإلقليميةالتعاون مع املنظمات العربية و(: 6)
 اجملتمع املدني

 للمياه  عربي للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزارى ال عربي شارك اجمللس ال

سبوع املياه فى استوكهومل بالسويد أفى  عربي ومركز الدراسات املائية واألمن املائى ال

( امني عام اجمللس/ الدكتور)ه للميا عربي حيث شارك اجمللس ال (2113سبتمرب  2-7)

املوارد املائية املشرتكة  إدارة: منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا" فى جلسة عامة عن 

 .وعرض وجهة نظر اجمللس فيما خيص هذه القضايا "فى املنطقة العربية

 رئيس اجمللس  -حممود أبو زيد /السيد األستاذ الدكتور)للمياه  عربي شارك اجمللس ال

قمة بودابست فى حضور مستشار اجمللس  -صفوت عبد الدايم/ سيد األستاذ الدكتوروال

وقد مت تنظيم  2113أكتوبر  11-8خالل الفرتة  اجملريةللمياه التى عقدت فى العاصمة 

واألمم املتحدة واجمللس  اجملريةهذا احلدث الدوىل البارز برعاية كل من احلكومة 

املنظمات الدولية واخلرباء فى جمال املياه فضاًل عن  العاملى للمياه ومبشاركة عدد من

ممثلى الشركات ومنظمات اجملتمع املدنى، بغرض وضع األهداف ذات الصلة باملياه 

والذى عقد فى ريو دى  ،فى إطار برنامج األمم املتحدة املعنى بالتنمية املستدامة

حتت عنوان ( ن بودابستعالإ)وفى نهاية القمة صدر  2112جانريو بالربازيل فى يونيو 

 ."عامل مستدام هو عامل يتمتع باألمن املائى"

 

  للتنميةالوكالة األملانية وللمياه  عربي اليف إطار التعاون املستمر بني كل من اجمللس 

GIZ مت توقيع بروتوكول تعاون يف جمال دعم مشروع التكيف مع التغريات املناخية يف ،

ومشال أفريقيا والذي يهدف إىل حتسني كفاءة  عربي القطاع املياه يف منطقة املشرق 
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املياه يف املنطقة للتكيف مع التغريات املناخية وتوفري  إدارةاملتؤسسات الوطنية املعنية ب

 .لدعم املادي من الصناديق املختصةآلية للحصول على ا

  ضوء يفو(: الفاو)فى إطار التعاون املثمر مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

الزراعي  اإلنتاجاستخدام املياه شبه املاحلة يف "حول  اإلقليميةتوصيات ورشة العمل 

 قام 2113يونيو  12-11اليت عقدت بالقاهرة خالل " بالشرق األدنى ومشال أفريقيا

اتفاقية تعاون مع منظمة الفاو بهدف توفري الدعم بتوقيع للمياه  عربي الاجمللس 

الزراعي بالشرق  اإلنتاجاستخدام املياه شبه املاحلة يف "واإلرشادات العامة حول 

 ."األدنى ومشال أفريقيا

  بني اجمللس ى هامش اجتماع اجلمعية العمومية عل توقيع مذكرة تفاهم للتعاونمت

للمياه ووزارة الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئية جبمهورية قربص بهدف تبادل  عربي ال

املياه اجلوفية، وإعادة  إدارةات يف جماالت البيئة، والزراعة، واخلربات واملعرفة واملهار

وقع . استخدام مياه الصرف واملوارد الطبيعية على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي

/ للمياه والسيد الدكتور عربي العلى املذكرة السيد األستاذ الدكتور رئيس اجمللس 

بوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئية  تنمية املياه إدارةمدير  –كريياكوس كريو 

 .جبمهورية قربص

 للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى بإعداد تقرير وضع املياه فى  عربي اجمللس ال يشارك

بغرض توفري بيانات ومعلومات عن املوارد املائية (: االصدار الثانى)البلدان العربية 

مبا يسهم فى دعم صانعى  ية فى بلدان الوطنواإلحتياجات واالستخدامات املائاملتاحة 

 .املوارد املائية إدارةقيق ُحسن السياسات ومتخذى القرار حنو حت

 عقد والذي للمياه الدولي سنغافورة اسبوع فعاليات يف للمياه عربي ال اجمللس شارك 

 – زيد أبو حممود/  الدكتور معالي حضر وقد هذا. 2113 سبتمرب 19-18 الفرتة خالل

(  يـو كـوان لـي) املياه جلائزة الرتشيح نةجل اجتماعات – للمياه عربي ال اجمللس سرئي

 . 2113 سبتمرب 16 يوم 2112 لعام

 

 ورشة عمل تبادل اخلربات مع أوروبا ملواجهة التغريات للمياه فى  عربي شارك اجمللس ال

 عربي لس الحممود أبو زيد رئيس اجمل/ د.أ) ( 2113يونيو  17-16القاهرة، )املناخية 

بالتعاون مع  (EWP)فى ورشة العمل والتى نظمتها الشراكة املائية املصرية ( للمياه

ومركز البيئة والتنمية لالقليم   (GWP)للمياه والشراكة املائية الدولية عربي اجمللس ال

وممثلى عدد من الدول األوروبية والعربية واألفريقية لتبادل  (CEDARE)وأوروبا  عربي ال

خلربات حول كيفية التصدى للتحديات التى تواجهها فى جمال التغريات املناخية ا

والعمل على زيادة كفاءتها للتعامل مع التغريات املناخية، ومت عرض األخطار التى تواجه 

منطقة التنمية بدلتا النيل والتى تتزايد احتماالتها بالتغريات املناخية وارتفاع درجات 
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د املائية السطحية واجلوفية فى ظل الزيادة السكانية فى احملافظات احلرارة وقلة املوار

تنمو أنشطتهم التنموية والصناعية، وتطرقت املناقشات اىل تأثري الزحف  حيثالواقعة بها 

العمرانى وتدخل مياه البحر املاحلة مع املياه األرضية للمساحات الزراعية الواقعة بالدلتا 

التى تعمل مصر على مواجهتها ضمن االسرتاتيجية العامة  تعد من أهم التحدياتاليت و

 .للدولة

 

 التعاون مع جامعة الدول العربية( 7)

إعداد المسودة النهائية للخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن المائى فى المنطقة 
 العربية والخاصة بالخمس سنوات األولي

جمللس وزراء املياه العرب  نيةالفللمياه بالتعاون مع األمانة  عربي قام اجمللس ال

أكساد، )والعربية  اإلقليميةوالتنسيق مع الشركاء من املنظمات جبامعة الدول العربية 

باملساهمة فى إعداد املسودة النهائية للخطة ( UNEPسيدارى، اسكوا، الفاو ،

التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية وتتضمن اخلطة برامج 

شطة وخمرجاتها واملتطلبات والتكاليف التقديرية الالزمة لتنفيذ األنشطة خالل األن

نشطة اخلطة أويشارك اجمللس يف بعض  .اخلمس سنوات األوىل من اخلطة التنفيذية

 :التنفيذية ومنها

  توفري قاعدة بيانات مائية رقمية ملتابعة تنمية املوارد املائية، وبناء نظام عربي

 (CEDARE, ACSADبالتعاون مع )املائية  متكامل للمعلومات

  حتسني تطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية من خالل بناء القدرات

و مشاركة اجملتمع األهلي والقطاع ( FAO/RNEبالتعاون مع )املتؤسسية والبشرية 

بالتعاون مع )ورفع كفاءة استخدام املياه ( FAOبالتعاون مع ))اخلاص 

FAO/RNE, CEDARE, ICBA) 

  زيادة مويل املشاريع املائية من خالل توفري التمويل الالزم للمشاريع املائية

مساعدة الدول العربية يف حتقيق األهداف التنموية و ( ACSADبالتعاون مع )

 (CEDARE, ESCWAبالتعاون مع )لأللفية 
 

 جامعة الدول العربية - للمياه عربي دورات المجلس الوزارى ال

للمياه باملشاركة يف االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية  عربي الاجمللس قام 

مايو  26-22كبار املسئولني والذي عقد خالل الفرتة من  ىاالستشارية علي  مستو

 عربي ال، وكذا اجتماع الدورة السادسة للمجلس الوزاري قطر -بالدوحة  2112

الثاني للمياه  عربي الله فعاليات املتؤمر  مواكبًا 2112مايو  27يوم  عقدللمياه والذي 

حممود أبو . د.شارك يف االجتماعات معالي أ 2112مايو  28، 27الذي عقد يومي 

حبضور وذلك أمني عام اجمللس  -حسني العطفي . رئيس اجمللس ومعالي د -زيد 
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فتتاحية االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية االستشارية علي مستوي كبار  واجللسة اال

 عربي الواجتماع الدورة السادسة للمجلس الوزاري  الثاني للمياه عربي الللمتؤمر 

رئيس اجمللس بتقديم عرض عن التغريات املناخية / حيث قام السيد الدكتور. للمياه

وتأثرياتها علي املوارد املائية واألبعاد االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية 

 .ل التعاون يف مواجهة هذه التحدياتودور اجمللس حو

 

ورشة عمل حول حوار مجتمعى مع ممثلى المجتمع المدنى بجميع فئاته للتعريف 
3112نوفمبر  39-37خالل الفترة  األردن  – عمان، عربي بإستراتيجية األمن المائى ال  

ياه جمللس وزراء امل الفنيةللمياه بالتعاون مع األمانة  عربي كما شارك اجمللس ال

واملنظمة االسالمية للرتبية والثقافة  UNEPالعرب وبرنامج األمم املتحدة والبيئة 

نوفمرب  29-27خالل الفرتة  األردن - والعلوم فى ورشة عمل ُعقدت فى عمان

جبميع فئاته للتعريف  حول حوار جمتمعى مع ممثلى اجملتمع املدنى 2113

تنفيذية ودور اجملتمع املدنى فى واخلطط ال عربي بإسرتاتيجية األمن املائى ال

ومت عرض رؤية ودور  اإلقليميةتنفيذها وآلية للتعاون بني الشركاء من املنظمات 

للمياه عن دوره وخربته ككيان اقليمى وآلية التعاون والتنسيق  عربي اجمللس ال

 .مع األمانة الفنية والشركاء لتنفيذ هذه اخلطط والربامج

 

(3115 كوريا) للمياه السابع العالمى للمنتدى اإلعداد  
جلامعة الدول العربية للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية  عربي قام اجمللس ال

 نتدى قليمي  يف املللمشاركة العربية على املسار املوضوعي واإل اإلعدادب

 .2115العاملي السابع للمياه والذي سيعقد بكوريا يف 

 عربي لكل من املنتدى ال اإلعدادتقوم ب تشكيل جلنة تنظيميةمت  اإلطاريف هذا 

وكذلك املنتدى العاملى السابع للمياه ( 2112ديسمرب  11-9)الثالث للمياه 

وتضم هذه اللجنة ... ومكملني كل منهما لآلخر  هامني حدثنيبإعتبارهم ( 2115)

ات نتدى هلذه امل اإلعدادأعضاء من ذوى اخلربات الكبرية والذين سبق هلم 

للمياه مبا له من  عربي مستشار اجمللس ال -حممد صفوت عبد الدايم/ د.أوبرئاسة 

وسوف يتم عقد جلسة عمل للتنسيق يف هذا الشأن  .خربة واسعة فى هذا اجملال

الثالث للمياه مبشيئة اهلل وسوف يشارك فيها السيد  عربي ال نتدى أثناء انعقاد امل

العاملي السابع للمياه  نتدى مرئيس اجمللس العاملي للمياه واملنسق العام لل

للمياه للتنسيق فيما خيص املسار  عربي الوممثلي جامعة الدول العربية واجمللس 

 نتدى املوضوعي واملسار اإلقليمي والسياسي ملشاركة املنطقة العربية يف امل

 .العاملي
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 Hydro-diplomacyورشة عمل رفع المهارات والقدرات التفاوضية في مجال المياه 
 (2113القاهرة )االجتماع اخلامس جمللس وزراء املياه العرب يف إطار توصيات 

مركز الدراسات واخلاصة بقيام  (2112 -قطر )توصيات االجتماع السادس و

للمياه وسيدارى  عربي لتنسيق مع اجمللس البا عربي املائية واألمن املائى ال

التفاوضية العربية والتى  عمل حول تعزيز القدرات ورشولتنظيم دورات تدريبية 

منظمة سيداري  سوف تقوم، سينظمها املركز مع املنظمات العربية والدولية

مركز الدراسات املائية واألمن املائى للمياه و عربي الاجمللس  بالتعاون مع

الثالث للمياه يف  عربي ال نتدى بتنظيم دورة تدريبية علي هامش امل عربي ال

-Hydroملهارات التفاوضية يف جمال املياه بهدف رفع ا 2112ديسمرب 

diplomacy . 

 

          التقارير الفنية ( 8)

 تقرير الوضع المائي بالدول العربية( 8-1)
بإعداد تقرير وضع املياه للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى  عربي قام اجمللس ال

ومات عن املوارد بغرض توفري بيانات ومعل(: صدار الثانىاإل)فى البلدان العربية 

مبا يسهم  واإلحتياجات واالستخدامات املائية فى بلدان الوطناملائية املتاحة 

املوارد  إدارةفى دعم صانعى السياسات ومتخذى القرار حنو حتقيق ُحسن 

 للمجلساإللكرتوني ه علي املوقع ومت نشر، املائية

www.arabwatercouncil.org  وجاري طباعة التقرير يف صورته النهائية. 

 

 

 (المرحلة األولي)والمخطط التنفيذي  عربي الاالستراتيجية العربية لألمن المائي ( 8-3)
للمياه بالتعاون مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب  عربي قام اجمللس ال

أكساد، سيدارى، اسكوا، )والعربية  ليميةاإلقوالتنسيق مع الشركاء من املنظمات 

باملساهمة فى إعداد املسودة النهائية للخطة التنفيذية ( UNEPالفاو ،

فى املنطقة العربية وتتضمن اخلطة برامج  عربي ال إلسرتاتيجية األمن املائى

األنشطة وخمرجاتها واملتطلبات والتكاليف التقديرية الالزمة لتنفيذ األنشطة خالل 

وقد اعتمدت وأقرت من جملس . .سنوات األوىل من اخلطة التنفيذية اخلمس

 .2112وزراء املياه العرب يف الدوحة 

للمياه قد شارك يف إعداد وصياغة  عربي الواجلدير بالذكر أن اجمللس 

 اعتمادها واقرارها من واليت مت عربي الاالسرتاتيجية العربية لألمن املائي 

 2111 القاهرة جملس وزراء املياه العرب يف 

 
 

 

http://www.arabwatercouncil.org/


15 

 

 (سكواإ)تقرير وضع الدول العربية في تحقيق أهداف األلفية ( 8-2)
للمياه من خالل عضويته فى اللجنة الفنية االستشارية فى  عربي شارك اجمللس ال

( سكوااإل)سيا آب ورش العمل التى نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر

بشأن إعداد تقرير عن مستوى التقدم احملرز فى تنفيذ متابعة أهداف األلفية فيما 

وحتديد نقاط االتصال الوطنية املعنية  يخيص إمدادات املياه والصرف الصح

كما تضمنت ورش العمل جلسات لتدريب الفرق املشاركة على ..  بهذا الشأن

سكوا لتسهيل أعمال فرق املتابعة من قبل اإلاستخدام الدليل الذى مت اعداده 

الوطنية بهدف توحيد آليات وخطوات جتميع وإدخال وحتليل البيانات وطرق 

احتساب املتؤشرات وآليات التنسيق والتواصل ودعم فرق املتابعة الوطنية من 

وأهمية تفاعل مجيع الدول العربية فى تنفيذ آلية املتابعة ... قبل وزارات املياه

 .الل املشاركات اجلادة والفاعلةمن خ

من  ًاعدد (+MDG)كما مشل اجتماع اللجنة االستشارية الفنية مشروع 

املوضوعات أهمها يتمثل فى آلية تنفيذ املسوحات امليدانية النموذجية 

( رائد)وقد تقدمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية . املدرجة ضمن أنشطة املشروع

 .سكوا اآلن مبراجعته مهيدًا لتنفيذهمبقرتح إلجرائها تقوم اال

 

         التدريب وبناء القدرات( 9)

بالتعاون مع )المائية  اإلدارةبرنامج بناء القدرات فى مجال المشاركة المجتمعية فى 
 (والدولية اإلقليميةبعض المنظمات 

يتضمن جزء منه تنمية بناء القدرات   GIZمت إعداد برنامج بالتنسيق مع منظمة 

املائية سيتم خالله تقوية منظمات  اإلدارةيف جمال املشاركة اجملتمعية يف 

 .املوارد املائية إدارةيف صنع القرار اخلاص ب للمشاركةاجملتمع املدني 

كما مت عمل ورشة عمل تدريبية للسادة أعضاء األمانة العامة للمجلس لبناء 

فية املساهمة يف نشر القدرات ورفع الوعي فيما خيص قضية تغري املناخ  وكي

 .الوعي لدي اجملتمع  للتعامل مع هذه القضية اهلامة

وقد مت يف إطار الربنامج عقد ورشيت عمل األولي للسادة االعالميني والصحفيني 

والثانية مشلت املنظمات األهلية واجملتمع املدني لرفع الوعي وبناء القدرات 

 GIZلفنية اليت تعقدها منظمة مبوضوع التغريات املناخية وإعدادًا للجلسة ا

الثالث للمياه بشأن تعزيز دور اجملتمع املدني يف  عربي النتدى خالل امل

 .التأقلم مع تغري املناخ
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التوعية بقضايا المياه والحفاظ  عليها لطلبة المدارس والمجتمع الدولى من نشر برنامج 
 على البلدان العربية  (E-Learning Kits)خالل 

إطالق برنامج لنشر الوعي بقضايا املياه   GIZالل برنامج التعاون مع سيتم من خ

واحملافظة عليها يستهدف طلبة املدارس بشكل خاص واجملتمع املدني 

بالدول العربية بشكل عام من خالل استخدام بعض األدوات منها وسائل 

ي وجه تري والكارتون للتوعية بقضايا املياه وعلاكيالتواصل االجتماعي و الكار

 .اخلصوص قضية التغريات املناخية

 

الموارد  إدارةدورة تدريبية فى مجال استخدام تكنولوجيا االستشعار عن ُبعد فى 
بالتعاون مع )المائية ودراسة التغيرات المناخية وتقديم حاالت دراسية من الواقع 

 (والدولية والجامعات اإلقليميةبعض المنظمات 
 

اه وبرنامج التكيف مع التغريات املناخية يف قطاع للمي عربي الاجمللس أطلق 

الوكالة األملانية املياه يف اقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا املمول من 

مبادرة إقليمية حول التكيف مع التغريات املناخية يف قطاع  ،GIZ للتنمية 

. . يةاملياه يف إقليم الشرق األوسط ومشال افريقيا حتت مظلة جامعة الدول العرب

 2112يناير  21-21إطالق املبادرة املنعقدة بالقاهرة يومي عمل ورشة  وهدفت

 .إىل زيادة الوعي والقدرة  لدى صناع القرار يف لبنان واألردن ومصر

لورشة إىل زيادة وعي وقدرة متخذي القرار السياسي والتقين فيما كما هدفت ا

ثمارات املياه ضد التغريات يتعلق بتعميم التكيف مع تغري املناخ و حتصني است

املناخية ومويل املناخ باإلضافة إىل حتديد احتياجات حمددة لتنمية القدرات 

ووضع مناهج لدورات تدريبية الحقة على املستوى الوطين يف الدول الثالثة 

 .اليت يستهدفها الربنامج بشكل جترييب وهي مصر واألردن ولبنان

 

 

 يم مخاطر التغيرات المناخية في الدول العربيةورشة عمل حول تطبيق منهجية تقي
للتنسيق من أجل  اإلقليمياملشروع منسق  –هبه احلريري / قامت املهندسة

عضو  –حنان فرج / والسيدة الدكتورة  املائية وبناء القدرات اإلدارةحتسني 

حول تطبيق منهجية تقييم خماطر التغريات املناخية حبضور ورشة عمل اجمللس، 

عقدت الورشة  .لبنان - ، بريوت2112مايو  13-11ول العربية خالل الفرتة يف الد

جتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم قتصادية واإلحتت رعاية كل من اللجنة اإل

 .GIZالوكالة األملانية للتنمية املتحدة وجامعة الدول العربية 

التدريب توفري :  اف أهمهادالعديد من األه حتقيق هدفت ورشة العمل إىل

املناسب حول منهجية تقييم خماطر التغريات املناخية يف املنطقة العربية مبا 
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تقديم شرح وايف حول كيفية حتديد ، ويشمل مراجعة البيانات ومصادرها

تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية، هذه البيانات باستخدام  البدايات لدعم

لمعرفة لنشر املنهجيات املفهومي إلنشاء مركز إقليمي ل اإلطارمشاركة و

لتسهيل الوصول  اإلقليميةواملدخالت واملخرجات الصادرة عن املبادرة 

تغريات املناخية يف للمعلومات اليت من شأنها دعم حبث وحتليل حتديات ال

تعزيز التبادل مع املنظمات املهتمة يف أن تصبح ضافة إلي الوطن العربي، باإل

 .جزءا من املركز اإلقليمي للمعرفة

 

 التدريب اإلقليمي األول حول استخدام االستشعار عن بعد في الزراعة
للتنسيق من أجل املشروع اإلقليمي منسق  –هبه احلريري / قامت املهندسة

التدريب اإلقليمي األول حول "حبضور   املائية وبناء القدرات اإلدارةحتسني 

رتكيب احملصولي يف إدارة املوارد املائية والاستخدام االستشعار عن بعد يف 

 وزارة والذي عقدته2112يونيو  21-15وذلك يف الفرتة من " قطاع الزراعة

 .اململكة األردنية اهلامشية -بعمان الري املياه و

 :وقد مت تقسيم التدريب إىل ثالثة أجزاء على النحو التالي

فقد  أما اجلزء الثانيعنوان أساسيات االستشعار عن بعد،  تناول اجلزءاألول حتت

تناول استخدام ومميزات االستشعار عن بعد يف جمال الزراعة وإدارة املياه 

 .هوأهم احملددات الستخدام

وأهم التطبيقات اهليدرولوجية لالستشعار عن بعد   أما اجلزء الثالث فقد تناول

 .التطورات احلديثة يف جمال هذه  التكنولوجيا

 

 -، كولن (EBL- PBL)ة في التعليم حول استخدام التقنيات الحديثدورة تدريبية 
 ألمانيا

مسئول برامج واتصال باألمانة العامة للمجلس  -داليا السعيد / قامت السيدة

حول استخدام الطرق احلديثة يف ( تدريب املدربني)حبضور دورة تدريبية 

 28-22مبدينة كولن بأملانيا خالل الفرتة من ( EBL-PBL) والتدريب التعليم

التعامل مع إلي استخدام الطرق العلمية احلديثة يف  الدورةهدفت . 2112يونيو 

مهيدًا لتطبيقها من خالل الربنامج التدرييب الذي ينفذة اجمللس مع  املتدربني

 .GIZمنظمة 

 

 

 



18 

 

  ات وورش العمل والندوات نتد  واملاملؤمترات ( 11)

و ُيدعى إليها للمشاركة للمياه أ عربي تسهم املتؤمرات والندوات اليت ينظمها اجمللس ال

بأوراق يف زيادة الوعى املائى بقضايا املياه يف املنطقة العربية وتوثيق املعرفة برسالة اجمللس 

 .والدولي  ودوره اإلقليمي

وحيرص اجمللس علي توسيع دائرة مشاركة األعضاء يف هذه املتؤمرات من خالل 

مشاركة يف هذه الندوات واملتؤمرات من املتخصصني لل عربي عضاء اجمللس الأدعوة السادة 

 . كلما أمكن ذلك

رئيس اجمللس يف عدد من األنشطة  –حممود أبو زيد / كما شارك السيد األستاذ الدكتور

علي األصعدة اإلقليمية والدولية واليت مثل فيها اجمللس سواء بأوراق عمل أو لرئاسة جلسات 

نشطة عن طريق اجلهات املنظمة ومل تتحمل فنية، وقد مت توفري الدعم املادي حلضور هذه األ

 . أي أعباء مالية عربي الميزانية اجمللس 

 ملخصًا مبوضوعات وتاريخ ومكان إنعقاد تلك الندوات( 2)ويوضح امللحق رقم 

 .2112-2113 يخالل عام واملتؤمرات

 

 ( 3114-القاهرة)للمياه  الثالث عربي المنتدى ال( 11-1)
  

معا حنو "الثالث للمياه حتت شعار  عربي الللمياه املنتدى  عربي الينظم اجمللس 

حتت رعاية جامعة  2112دميسرب  11-9خالل الفرتة من بالقاهرة "  مستقبل مائي عربي آمن

الدول العربية ووزارة املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية ومبشاركة العديد من 

 املنظمات واملتؤسسات العربية والدولية

 

عقد املنتدى كل ثالث سنوات لتدارس التجارب السابقة والوقوف على املواقف الراهنة ي

والتخطيط للمستقبل والتعرف على أولويات  قضايا موارد املياه واستخداماتها يف املنطقة العربية 

لتحويل حتديات املياه التى تواجه الوطن  عربي من أجل التعاون وتضافر اجلهود ودعم العمل ال

 إىل فرص للنمو والتنمية املستدامة سعيا لتحقيق األمن املائى فى البالد العربية ربي عال

يتؤم املنتدى كل املهتمني وذوى العالقة باملياه ويتحدث فيه خنبة من اخلرباء والعلماء 

والدوىل ممن هلم رؤية متميزة فى القضايا واملوضوعات  عربي واملتخصصني على املستويني ال

 .جمال املياه وكل ما يتعلق بها من متغريات يشهدها العامل  املطروحة فى

للمياه بتشكيل جلنة تنظيمية تقوم  عربي قام اجمللس ال منتدى لل اإلعدادويف إطار 

وكذلك املنتدى ( 2112ديسمرب  11-9)الثالث للمياه  عربي لكل من املنتدى ال اإلعدادب

 (.  2115مايو )ياه العاملى السابع للم
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للمياه بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب  عربي م اجمللس القاوقد 

يناير  12والذى عقد فى  (Kick off Meeting)بتنظيم ورشة عمل لالجتماع التشاورى األول 

حبضور ممثلى 2112مايو  15يف  منتدى االجتماع التشاوري الثاني لالعداد للوكذا  2112

الشركاء من بعض كذلك للمياه و عربي اجمللس ال حمافظيجملس  يممثلالدول العربية و

ملناقشة ولتحديد ومجعيات اجملتمع املدنى والعربية والدولية  اإلقليميةاملنظمات 

 الثالث للمياه عربي ملنتدى الأن يتناوهلا ا ميكنالتى املوضوعات الرئيسية ذات األولوية 

 .منتدى ومناقشة الرتتيبات التنظيمية لل

 

 : اآلتيةاحملاور الرئيسية  نتدى ضم املي

 .اإلجنازات واملعوقات : املتكاملة للموارد املائية اإلدارة .1

 .آليات العمل لتحقيق التنمية املستدامة للمياه وخدماتها يف املنطقة العربية .2

 .لتحقيق األمن الغذائي يف ظل ندرة املياه  عربي الالتكامل  .3

 

رض الثاني للمياه العربية تشارك فيه العديد من ينظم على هامش املنتدى املعكما 

األجهزة احلكومية وشركات القطاع اخلاص واملتؤسسات البحثية واهليئات الدولية واملنظمات غري 

 .احلكومية لعرض أنشطتهم وبراجمهم وإنتاجهم

تقديرا لدور الفن والثقافة فى نشر وتوثيق املعرفة فقد مت اطالق ثالث مسابقات فنية حول 

وضوعات املنتدى فى جماالت الرسم والتصوير الفوتوغرافى واألفالم القصرية بغرض نشر الوعي م

وسبل مواجهتها خصوصا فى أوساط  عربي الاملياه يف الوطن  إدارةواإلملام بأهم حتديات 

 .  الشباب واألطفال

 

 (3115 – كوريا) للمياه السابعالمنتدى العالمى ( 11-3)
 

جمللس وزراء املياه العرب  للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية عربي قام اجمللس ال

للمشاركة العربية على املسار الفنى واالقليمى واملسار السياسى  اإلعدادب الدول العربيةجبامعة 

 :على النحو التاىل

 للمياه فى االجتماع التحضريى األول للمنتدى  عربي ممثل اجمللس ال مت مشاركة

والذى عرضت فيه املوضوعات  2113مياه الذى عقد فى كوريا فى عام العاملى السابع لل

 منتدى املقرتحة لل

 اجملريةللمياه فى قمة بودابست التى عقدت فى العاصمة  عربي ثم شارك اجمللس ال 

واللقاءات التى عقدت على هامش القمة مع اجمللس  2113أكتوبر  11-8خالل الفرتة 

ظمة لإلعداد للمنتدى العاملى السابع للمياه والتعرف على العاملى للمياه ومع اللجنة املن
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أولويات القضايا املطروحة فى املنتدى السابع للمياه والعالقة مع أولويات وقضايا املياه 

 .فى املنطقة العربية وآليات مشاركة املنطقة العربية

 عربي ملنتدى اللكل من ا اإلعدادللمياه بتشكيل جلنة تنظيمية تقوم ب عربي قام اجمللس ال 

 (.2115مايو )وكذلك املنتدى العاملى السابع للمياه ( 2112ديسمرب  11-9)الثالث للمياه 

 العاملي السابع للمياه نتدى مت حتديد املسار املوضوعي بالتنسيق مع سكرتارية امل. 

 للمياه فى االجتماع التحضريى الثانى لإلعداد للمنتدى  عربي كما شارك اجمللس ال

للتعرف على موقف وتطورات التقدم فى  2112ى السابع للمياه فى كوريا فى فرباير العامل

 .علي املسار االقليمي طبقًا ألولويات ورؤية الدول العربية للمنتدى اإلعداد

  مت عقد عدة اجتماعات مع ممثلي جامعة الدول العربية وقد اختذ جملس وزراء املياه

بتولي مسئولية التنسيق يف املسار املوضوعي  للمياه عربي البتكليف اجمللس  ًاالعرب قرار

يشارك فيها جامعة الدول  السابع للمياه، كما سيتم عقد جلسة تنسيقية العامليمنتدى لل

العاملي السابع  نتدى العربية ورئيس اجمللس العاملي للمياه وممثل عن سكرتارية امل

الثالث للمياه يف  عربي ال نتدى ات املضمن فعالي ة العربيةقللمياه واجلهات املعنية باملنط

 .هذا الشأن
 

 (3112)لمشاركة العربية فى االسبوع العالمى للمياه باستكهولم ا( 11-2)
 

حسني العطفي أمني / للمياه من خالل حضور معالي الدكتور  عربي الشارك اجمللس 

  الدولي للمياه ستوكهوملانظمه معهد  الذي األسبوع العاملى للمياه عربي العام اجمللس 

(SIWI) بناء  –التعاون املائي "حتت عنوان  2113سبتمرب  6-2خالل الفرتة  فى استوكهومل

خبري وعامل فى تكنولوجيا املياه من خمتلف أحناء  2611شارك فيه أكثر من حيث ، "الشراكة

  .العامل

ات واالتصاالت القضايا الناشئة مثل دور تكنولوجيا املعلومسبوع املياه العاملي أتناول 

أهمية ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف وتناول أيضًا يف تعزيز التعاون يف جمال املياه، 

ويأتي هذا االحتفال . والتماسك والتفاعل بني اجلهات الفاعلة يف نقص املاء والغذاء والطاقة

 .2113بالتزامن مع احتفال األمم املتحدة بالسنة الدولية للمياه 

 

 (3112 ) للمياه الدولي سنغافورة سبوعاركة في أالمش( 11-4)
 

 عقد والذي للمياه الدولي سنغافورة سبوعأ فعاليات يف للمياه عربي ال اجمللس شارك

 رئيس – زيد أبو حممود/  الدكتور معالي حضر وقد هذا. 2113 سبتمرب 19-18 الفرتة خالل

 2112 لعام(  يـو كـوان لـي) املياه جلائزة الرتشيح نةجل اجتماعات – للمياه عربي ال اجمللس

 . 2113 سبتمرب 16 يوم



21 

 

مثياًل بوفد من  شهد 2111 لعام للمياه الدولي سنغافورة سبوعأ أن بالذكر اجلدير ومن

 اجمللس بني تفاهم مذكرة توقيع عقدللمياه وجملس حمافظيه كما شهد  عربي اجمللس ال

 بتنظيم للمياه عربي ال اجمللس قام حيث بسنغافورة العام املرافق وجملس للمياه عربي ال

 حتت االسبوع فعاليات ضمن سنويًا أفريقيا ومشال األوسط الشرق ملنطقة األعمال منتدى

 استدامة عن ورقة تقديم ومت “املتغرية احلضرية البيئة فى للمياه املستدامة احللول”  شعار

 .مصر فى العمرانية التوسعات ظل فى املياه خدمات
 

 

تعزيز دور المنظمات األهلية والمجتمع المدني "حول اإلقليميةورشة العمل  (11-5)
 الموارد المائية بدول النيل الشرقي لحوض نهر النيل إدارةواإلعالم في 

 

للمياه باالشرتاك مع منظمة اليونسكو ، بتنظيم ورشة عمل إقليمية  عربي الاجمللس  قام

ز دور املنظمات األهلية واجملتمع املدني تعزي"حول بالقاهرة  2113ديسمرب  2،1يومى 

بدول النيل فى أحواض األنهار الدولية املشرتكة وخاصة املوارد املائية  إدارةواإلعالم يف 

شارك فيها العديد من ممثلي اجلمعيات األهلية واجملتمع قد و" الشرقي حلوض نهر النيل

مصر، السودان، جنوب )ي املدني واإلعالم والصحافة واملهتمني من دول النيل الشرق

مناقشة الفرص والتحديات ملشاركة اجملتمع املدني عرض وإلي  وهدفت( السودان، أثيوبيا

املوارد املائية  إدارةواملنظمات األهلية واإلعالم وسبل تطوير ودعم املشاركة فيما خيص 

احل حوض النيل الشرقي مبا حيقق املصأحواض األنهار الدولية املشرتكة وعلي مستوي 

 .للدول املتشاطئة فى حوض النهر الدوىل املشرتكة

تعزيز احلوار والتفاهم املتبادل وتعزيز الشراكة والتعاون : ورشة العمل إىل كما هدفت

إىل جانب تعزيز جسور الثقة يف جمال املوارد املائية العابرة للحدود ، للتخفيف من حدة 

للموارد  املتكاملة اإلدارةإقليمي حول الصراعات على املياه يف املنطقة ، وبناء حوار 

 .النهر الدوىل املشرتك املائية حلوض

 

 " إفريقيا وشمال األدني بالشرق والمياه األراضي: "عنوان تحت الدولى مؤتمرال (11-6)

 عربي ال اجمللس مع بالتعاون (الفاو)األمم املتحدة واألغذية والزراعة  منظمة عقدت

: عنوان حتت الدوىل تؤمرامل والدولية اإلقليمية نظماتاملالشركاء من  وبعض للمياه

 خالل اهلامشية األردنية اململكة – بعمان" إفريقيا ومشال األدني بالشرق واملياه األراضي"

 .2113 ديسمرب 18-15 من الفرتة

 آخرها وكان دورية بصفة الفاو تنظمها دولية متؤمرات سلسلة من واحدًا تؤمرامل يعدو

 على الرتكيز إىل املتؤمرات تلك وتهدف. إيطاليا – بروما الفاو منظمة مبقر 2112 مايو يف

 املوضوعات تناول فيها متو..  أفريقيا ومشال األدنى الشرق يف واملياه الزراعة بني العالقة
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 اإلقليمي املستوى على واملياه األراضي مثل الشحيحة للموارد املستدامة اإلدارةب اخلاصة

 وجدير. الناجحةواملمارسات  التجارب عرض خالل من الزراعة على ملناخا تغري آثار وكذا

 ندرة" مبادرة دعم يف إليه املشار املتؤمر وتوصيات نتائج من االستفادة مت أنه أيضا بالذكر

 األعضاء البلدان دعم إىل تهدف واليت" أفريقيا ومشال األدنى الشرق يف اإلقليمية املياه

 حتسني على يعمل مبا املياه باستدامة اخلاصة املمارسات وأفضل السياسات وتنسيق لتحديد

 .املنطقة يف الغذائي واألمن الزراعية يةاإلنتاج

بتنظيم ( سيدارى، اميى)والشركاء  الفاو مع بالتنسيق للمياه عربي ال اجمللس وقام

الزراعى مياه الصرف )األوىل عن استخدام املوارد غري التقليدية من املياه  فنيتني جلستني

 وتبادل املعرفة إثراءبغرض  السابقة التجارب من املستفادة والدروس( والصحى املعاجل

 البساتنيالزراعة و قطاعات خمتلف من الفنيني واخلرباء امليدانية املشاريع بني اخلربات

 ةإدارو محايةواجللسة الثانية عن  .واملياه األراضي إدارةو املائية، األحياء وتربية والغابات

 املتعددة االستخدامات خماطر حول الوعي مستوى رفعبغرض  اجلوفية املياه وحوكمة

 مناقشةو مت وقد. الزراعي اإلنتاج اخلصوص وجه وعلى اجلوفية، املياه ملصادر والعشوائية

 املستدام لالستخدامو اإلدارةواألطر املتؤسسية والتشريعية والفنية حلسن  املطروحة احللول

 .الزراعة يف اجلوفية املياه ملوارد

 

رشيدة لقطاع المياه فى الدول العربية  إدارةالثانى للمياه نحو  عربي المؤتمر ال( 11-7)
 "حلول خالقة ومستدامة لمواجهة التحديات –

املتؤسسة )للمياه بناًء علي الدعوة املوجهه من اجلهة املنظمة  عربي شارك اجمللس ال

رشيدة لقطاع  إدارةالثانى للمياه حنو  عربي  املتؤمر اليف( العامة القطرية للكهرباء واملاء

مايو  29-28الدوحة " )حدياتحلول خالقة ومستدامة ملواجهة الت –املياه فى الدول العربية 

2112.) 

للمياه بتنظيم جلسة فنية عن  عربي وفى إطار التعاون املنشود قام اجمللس ال

يف منطقة الشرق األدني ومشال  الزراعة استخدامات املياه املاحلة وشبه املاحلة فى"

 .أحد احملاور الرئيسية فى املتؤمرحتت مظلة " أفريقيا

 

 للمياه عربي اليوم ال( 11-8)
يف إطار االحتفال بيوم املياه العاملي حتت شعار التعاون الدوىل يف جمال املياه، 

وارد املائية والري وزارة امل هانظمتللمياه فى االحتفالية التى  عربي شارك اجمللس ال

والفنانني  حضرها العديد من الوزراء واخلرباء والشخصيات العامةوجبمهورية مصر العربية 

 .ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي
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الدعوة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون  للمياه عربي رئيس اجمللس ال/ أكد الدكتورحيث 

، وتبادل األفكار واآلراء ل املياهفى جما والشراكة الفعلية ، بني دول وشعوب العامل

واملعلومات والبحوث العلمية ملواجهة املخاطر والتحديات احلقيقية اليت تهدد مصادر املياه 

 وان املوارد املائية ميكن أن تكون مصدر للسالم والتعاون  العذبة

 

 ورش عمل وندوات تخص المشروعات التى ينفذها المجلس ( 11-9)
 

وات ختص املشروعات التى ينفذها اجمللس أو فى موضوعات عقد ورش عمل وندمت 

التغريات املناخية وتأثرياتها ، رفع كفاءة ) عربي ذات أولوية تتعلق باملياه فى الوطن ال

 اإلعدادو (استخدام املياه، املشاركة اجملتمعية والدروس املستفادة من املشروع االقليمى

 :منها إلجتماعات جملس احملافظني 

 املائية  اإلدارةاألولي للمشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل حتسني  اإلقليميةلعمل ورشة ا

 .2113مايو  9 – 7اإلمارات العربية املتحدة،   ،، دبي"وبناء القدرات

  للمياه يف االجتماع الثامن للجنة الفنية االستشارية والدورة  عربي المشاركة اجمللس

 .2113يونيو   6-2، ، مجهورية مصر العربيةهرةاخلامسة للمجلس الوزاري العربي، القا

  مجهورية مصر العربية،  ،القاهرة  "استخدام املياه شبه املاحلة يف الزراعة"ورشة عمل

 .2113يونيو   11-12

  للمياه ومنظمة  عربي الاالجتماع التشاوري األول لتفعيل مذكرة التفاهم بني اجمللس

 .2112فرباير  6، ، مجهورية مصر العربية، القاهرة(والفا)األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

  الزراعي يف  اإلنتاجدليل استخدام املياه شبه املاحلة يف " ورشة عمل إقليمية حول

 .2112مايو  29-26، الدوحة ، قطر،" الشرق األدنى ومشال أفريقيا

 

 

 تنظيم المؤتمرات( 11-11)
 يم املتؤمرات جلهات خارجية حيثتقديم خدمة تنظيف بالتوسع  عربي اجمللس القام 

 : قام بتنظيم املتؤمرات والورش والندوات التالية ملنظمات إقليمية ودولية

  املوارد املائية مبنطقة الشرق األوسط  إدارةالتغريات املناخية وتأثريها على "ورشة عمل

 2113فرباير  28القاهرة، مجهورية مصر العربية، " ومشال إفريقيا

  املستدامة للموارد املائية يف املنطقة  اإلدارةالربملانيني يف حتقيق  دور"ورشة عمل

 2113فرباير  28القاهرة، مجهورية مصر العربية، " العربية

  لقاهرة، مجهورية مصر ا" رفع كفاءة استخدام املياه يف املنطقة العربية"ورشة عمل

 2113فرباير  28العربية، 
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  املنظمات األهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف تعزيز دور "حول اإلقليميةورشة العمل

مجهورية مصر  القاهرة،  "املوارد املائية بدول النيل الشرقي حلوض نهر النيل إدارة

 2113ديسمرب  2-1، العربية

 املناخ تغري مع للتكيف الوعى ورفع عالمواإل املدنى اجملتمع شراكإل عمل تىورش" ،

 2112أكتوبر  1سبتمرب ،  3، ، مجهورية مصر العربيةالقاهرة

 

 عالمالنشر واإل( : 11)

 "الماء"المجلة العلمية للمجلس ( 11-1) 
واليت " املاء"إصدار جملة علمية دورية حمكمة مبسمي بللمياه  عربي اليقوم اجمللس 

جملدات  مخسوصدر منها إلي اآلن .. شراف هيئة علمية متخصصةإب 2117بدأ إصدارها يف عام 

جمموعة من األحباث  عداداألتشمل . منهم علي عددين يتم إصدارهما سنويًا حيتوي كل جملد 

املتكاملة للموارد املائية والسياسات املائية  اإلدارةخيص  واألوراق العلمية والبحثية يف ما

وقضايا املياه املشرتكة ودبلوماسية املياه وفض النزاعات املائية ، كما تتناول اجمللة القضايا 

وقد مت  .فى البالد العربية املياه البلدية والصناعية والزراعية وغريهاباستخدامات تعلقة الفنية امل

 .2112 يونيواخلامس يف من اجمللد  األولالعدد  إصدار

البحراوى األستاذ  ىعل/ هيئة التحرير برئاسة األستاذ الدكتور  يتم إصدار اجمللة مبعاونة

لس، وعضوية لفيف من السادة اخلرباء جامعة عني مشس وعضو اجمل –بكلية اهلندسة 

 .حترير من العاملني باألمانةواملتخصصني العرب وتشكيل سكرتارية 

 
 

 صدارات الفنيةاإل( 11-3)
يتم باستمرار طباعة التقارير الصادرة عن أنشطة املشروعات الفنية اليت يقوم اجمللس 

املائية  اإلدارةتنسيق من أجل حتسني املشروع اإلقليمي   لل بتنفيذها مثل التقارير الصادرة عن

 اإلنتاجمشروع  إعداد  دليل ارشادي الستخدام املياه شبة املاحلة يف وكذلك  وبناء القدرات

 الزراعي يف الشرق األدني ومشال أفريقيا

تعزيز "حول اإلقليميةورشة العمل كما يتم نشر التقارير الصادرة عن ورش العمل مثل تقرير 

املوارد املائية بدول النيل الشرقي  إدارةهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف دور املنظمات األ

 ."حلوض نهر النيل

املياه واألمن الغذائي وتغري يفاد حول تقرير فين بالتعاون مع منظمة اإل إعدادكما مت 

تناول    Water, Food Security and Climate Change Nexusيف املنطقة العربية املناخ 

من الغذائي املتكاملة للموارد املائية واملياه واأل اإلدارةع احلالي للموارد املائية وتطبيق الوض

 .جنليزية وسوف يتم طباعته بإذن اهلل تعالياإلصدر التقرير باللغة . نطقة العربيةوتغري املناخ يف امل

 .ويتم حتميل كافة هذه التقارير علي املوقع االلكرتوني للمجلس
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 وقع االلكترونيالم( 11-2)
احلالي للمجلس حلني  ث األخبار واملعلومات علي املوقع اإللكرتونييتم دوريًا حتدي

اجلديد والذي مت إعداده وتصميمة اإللكرتوني االنتهاء من حتميل كافة البيانات علي املوقع 

الوصول  الثالث للمياه ليسهل علي املشاركني عربي ال نتدى كما مت عمل موقع خاص بامل. متؤخرًا

علي موقع التواصل  سومت اطالق صفحة جديدة للمجل. مجيع املعلومات املطلوبة عليه إلي

 .(Facebook)االجتماعي 

خاص باملشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل   (Portal)كما مت اعداد موقع الكرتوني اقليمي 

ملعلومات واخلربات بني نشطة املشروع وتبادل اأاملائية وبناء القدرات لعرض كل  اإلدارةحتسني 

استشاري نظم املعلومات واالتصاالت  -حسام جربيل / الدول املشاركة، وقد قام السيد املهندس

بعمل تقرير مفصل يشرح ملديري املوقع اإللكرتوني باملشروع والذي أشرف علي إعداد املوقع 

ل علي االنرتنت يف حالة الصفحات احمللية اخلاصة بهم ويتم التواص إدارةبالدول املشاركة كيفية 

 . وجود أي استفسارات منهم

 

 المكتبة( 11-4)
للمياه من خالل أجهزتها املختصة بإنشاء وتنظيم مكتبة  عربي قامت األمانة العامة للمجلس ال

ومت ربطها الكرتونيًا ببعض املكتبات األخري ومنها  عربي متخصصة يف جمال املياه على املستوى ال

ومت عمل فهرس للبحث واالسرتجاع يف املكتبة   ،قومى لبحوث املياه بالقناطرمكتبة  املركز ال

ويتم دوريًا إثراء املكتبة بكل ما هو     www.arabwatercouncil.orgوحتميله على موقع اجمللس  

 . جديد يف جمال املياه العربية لتكون مرجعًا للباحثني
 

 كتيب المجلس( 11-5)
األمانة العامة للمجلس بإعداد كتيب حديث للتعريف برسالة وأهداف وأنشطة  قامت

وقد   ،اجمللس واملشروعات التى يقوم بها مع عرض لإلجنازات اهلامة منذ إنشاء اجمللس وحتى اآلن

 .  وطباعته مت ترمجة هذا الكتيب للغة االجنليزية

 

  ةخباريالنشرات اإل( 11-6)
علي بإعداد نشرة إخبارية إلكرتونية مصورة تصدر بصفة دورية وحتمل  تقوم األمانة العامة

أحدث أخبار اجمللس من متؤمرات علي وحتتوى     www.arabwatercouncil.orgاجمللس موقع

 .  ريهاات وزيارات ومشروعات جارية وإصدارات وغمنتدى و

 

  قناة المياه العربية( 11-7)
للمياه  عربي البالشراكة مع اجمللس  The Arab Water Channelُأطلقت قناة املياه العربية 

 22لتمثل نافذه علي املياه يف  2119العاملي اخلامس للمياه يف اسطنبول  نتدى أثناء فعاليات امل

املياه، والعمل  إدارةي رفع الوعي وتأصيل مفاهيم وتهدف القناة إل. دولة اليت تشكل العامل العربي

 .السياسية علي املستوي العاملي األجندةعلي وضع املياه علي قمة 

وميكن ألعضاء اجمللس وألصدقاء أو شركاء القناة حتميل مقاطع الفيديو وتبادل األفكار 

 www.thewaterchannel.tv( The Water Plaza)علي موقع القناة 
 

http://www.arabwatercouncil.org/
http://www.arabwatercouncil.org/
http://www.arabwatercouncil.org/
http://www.arabwatercouncil.org/
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 ضوية واالشرتاكاتالع( : 12)

  :العضوية ( 13-1)
عدد من طلبات األعضاء اجلدد  2112و  2113تلقت األمانة العامة للمجلس خالل عامي 

ات بيان)عضو من خمتلف التخصصات  57ويبلغ عدد األعضاء اجلدد  ،لالنضمام لعضوية اجمللس

  أكثر من عربي جمللس العضاء األيصبح العدد الكلى للسادة ( 3)األعضاء اجلدد يف امللحق رقم 

وطبقًا للنظام الداخلى فإن قائمة أمساء األعضاء اجلدد معروضة علي اجمللس للتفضل ..عضوًا  271

 . للمياه عربيحنو املوافقة علي انضمامهم لعضوية اجمللس ال بالنظر

جتدد  عربي وبهذه املناسبة ونظرًا ملا ميثله تنشيط العضوية من أهمية لتفعيل دور اجمللس ال

األمانة العامة الدعوة للسادة أعضاء جملس احملافظني املوقر إلي تكثيف اجلهود والعمل علي زيادة 

وتوسيع الدعوة لضم األعضاء اجلدد باجمللس وخاصة من القطاع اخلاص واملتؤسسات واملنظمات 

 .العاملة بالدول العربية وغريها من فئات العضوية األخري

 .يف هذا الشأناملوقر ات لدى اجمللس ترحب بأى مقرتح  واألمانة

 

 :شتراكاتاإل( 13-3)

من معظم عدم تسديد اإلشرتاكات السنوية يف ًا حرجًا مالييواجه موقفًا الزال اجمللس 

أو  أو اهليئات البحثية واألكادميية واملنظماتالقطاع اخلاص  أواهليئات احلكومية سواء من عضاء ألا

سددين لإلشرتاكات املوقد بلغ نسبة عدد األعضاء  دنى واألفراد اجلمعيات األهلية واجملتمع امل

واليت إشرتاكات األعضاء  ألهميةونظرًا  .من جمموع األعضاء (% 21) لياحو 2112حيت شهر نوفمرب

من وزارة املوارد  الدعم السنوى املقدم إلي جانب براجمهتنفيذ أنشطته ويعتمد عليها اجمللس يف 

واملنح األخري املتمثلة يف صورة مشروعات بصفتها ممثاًل للدولة املضيفة  املائية والرى املصرية

مت خماطبة أعضاء اجمللس املوقر من قد و بالتعاون مع املنظمات الدولية والشركاء والرعاة

ترحب  مانةألو ا .مبا حيقق االستمرارية العضوية توسيع قاعدة احلكومات واملتؤسسات لتفعيل وتنشيط

 .أنهذا الشيف ى اجمللس املوقر ى مقرتحات لدأب

 

 والتمويل الياملوقف امل( : 12)

 : ماليالموقف ال( 12-1)
التفصيلى لدخل  اليحضراتكم املوقف املعلي سيعرض األستاذ الدكتور أمني الصندوق 

 .للسنوات السابقة اليمع تقارير املراجع امل 2113/2112عامي ومصروفات اجمللس خالل 

 

 :ة للمجلس ماليرد التنمية الموا( 12-3)
مت خماطبة عدد من املتؤسسات واملنظمات العربية احلكومية وغري احلكومية والقطاع 

اللقاءات اليت مت عن واخلاص ورجال األعمال لدعم بعض أنشطة اجمللس ومل تثمر االتصاالت 

منظمات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ مشروعات مشرتكة مع  كما متإستجابة إجيابية، 

إقليمية ودولية كما أشرنا يف بداية التقرير، كما شارك اجمللس يف تنظيم بعض املتؤمرات وورش 

 .العمل ملنظمات دولية ملا له من خربة واسعة يف هذا اجملال
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 2113-القاهرة )ه اخلامسة والسادسة ييف دورت قرارات جملس وزراء املياه العرب( 14)
            (  2114-قطر و

للمياه باملشاركة يف االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية االستشارية  عربي الم اجمللس قا

، وكذا اجتماع 2112مايو  26-22علي  مستوي كبار املسئولني والذي عقد خالل الفرتة من 

شارك يف ،  2112مايو  27يوم  عقدللمياه والذي  عربي الالدورة السادسة للمجلس الوزاري 

أمني عام  -حسني العطفي . رئيس اجمللس ومعالي د -حممود أبو زيد . د.ت معالي أاالجتماعا

 :، وكان من أهم قرارات وتوصيات االجتماعات ما يلياجمللس 

 

 (2113القاهرة )االجتماع اخلامس جمللس وزراء املياه العرب  توصياتأهم . 1

 ألمن املائى فى املنطقة البدء فى حترير مضمون مسودة اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية ا

العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة، وموافاة األمانة 

  .31/9/2113الفنية للمجلس بها فى موعد أقصاه 

 متابعة تنفيذ أهداف األلفية فيما خيص امدادات املياه واالصحاح. 

 للمياه لالعداد  عربي ياه واجمللس الللم عربي دعوة األمانة الفنية للمجلس الوزارى ال

 اإلقليميةوالتحضري للمسار االقليمى بالتنسيق والتشاور مع مجيع املنظمات العربية و

 . والدوليةومنظمات اجملتمع املدنى 

 للمياه  عربي للتنسيق مع اجمللس ال عربي دعوة مركز الدراسات املائية واألمن املائى ال

مت التنسيق ) .ية والسعى لتدبري التمويل الالزم لذلكوسيدارى لتنظيم دورات تدريب

 (الثالث للمياه عربي النتدي وعمل ورشة عمل تدريبية علي هامش امل

  فى مجيع وسائل االعالم  2112دعوة الدول العربية لإلعالن عن جائزة اجمللس لعام

 . املتاحة

 

 (2112 -ر قط)جمللس وزراء املياه العرب  السادستوصيات االجتماع أهم . 2

  املوافقة على اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية ملواجهة

التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة ورفعها اىل القمة العربية من خالل 

 .اآلليات املتبعة باألمانة العامة جلامعة الدول العربية

 وتكليف اجمللس  (2115ابريل  -كوريا )سابع للمياه الى للمنتدى العامل عربي التحضري ال

 .العاملي نتدى للمياه لالعداد والتنسيق للمشاركة العربية يف امل عربي ال

  دعوة الدول العربية اىل موافاة األمانة الفنية للمجلس بالفقرات التى تريد تضمينها فى البيان

 .السياسى للمنتدى العاملى السابع للمياه

  واحتاد  عربي للمياه مبخاطبة الربملان ال عربي األمانة الفنية للمجلس الوزارى التكليف

الربملانيني العرب ودعوتهم للتحضري واملشاركة فى املنتدى العاملى السابع للمياه وفق 

 ..اآللية التى حددتها اللجنة التنظيمية للمنتدى العاملى السابع للمياه
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 عقد اجتماعات لتحديد اجلهات واملهام واملسئوليات تكليف اللجنة العربية املختصة ب

 .فى كوريا اجلنوبية عربي اخلاصة جبهة املتابعة لالعداد والتحضري جللسات االقليم ال

 عربي دعوة اجلهات املعنية باملياه فى الدول العربية اىل املشاركة بفاعلية فى املنتدى ال 

مجهورية مصر  –بالقاهرة  2112يسمرب د 11-9الثالث للمياه املقرر عقده خالل الفرتة 

 .للمنتدى العاملى السابع للمياه عربي ساسيًا للتحضري الأًا ءالعربية بوصفه جز

 دعوة الدول العربية اىل املشاركة فى جلسات املسار املوضوعى وفقًا ملا تراه مناسبًا. 

 ية العربية والتى دعوة الدول العربية للمشاركة فى ورش العمل حول تعزيز القدرات التفاوض

 .سينظمها املركز مع املنظمات العربية والدولية

  العاملة فى املنطقة العربية وكذلك املتؤسسات التمويلية العربية  اإلقليميةدعوة املنظمات

للمساهمة فى الدورات التدريبية التى سينظمها مركز الدراسات املائية واألمن املائى 

، ويقوم اجمللس أجل تعزيز القدرات التفاوضية العربية حول دبلوماسية املياه من عربي ال

 .للمياه ومنظمة سيداري بالتعاون والتنسيق يف هذا الشأن عربي ال

  2116الثالث للمياه واملقرر عقده عام  عربي للمتؤمر ال.الرتحيب بإستضافة اململكة املغربية 

للمياه  عربي مجلس الوزارى الواالجتماعات املصاحبة له ودعوتها ملوافاة األمانة الفنية لل

 .الثالث للمياه عربي مبوضوع املتؤمر ال

 2118الرابع للمياه واملقرر عقده عام  عربي الرتحيب بإستضافة دولة الكويت املتؤمر ال 

للمياه مبوضوع  عربي واالجتماعات املصاحبة له وموافة األمانة الفنية للمجلس الوزارى ال

 .ياهالرابع للم عربي املتؤمر ال

 2121اخلامس للمياه واملقرر عقده عام  عربي الرتحيب بإستضافة مجهورية العراق املتؤمر ال 

للمياه مبوضوع  عربي واالجتماعات املصاحبة له وموافة األمانة الفنية للمجلس الوزارى ال

 .اخلامس للمياه عربي املتؤمر ال

 للمياه مبقرتحات  عربي وزارى الدعوة الدول العربية اىل موافة األمانة الفنية للمجلس ال

على أن ال يتعدى  2116للمياه لعام  عربي بشأن موضوع جائزة اجمللس الوزارى ال

املقرتحات ثالث مقرتحات لكل دولة ملناقشتها فى االجتماع القادم للجنة الفنية العلمية 

ع اجلائزة وقد كان موضو. األفضل منها ليكون موضوع اجلائزةاالستشارية للمجلس وإختيار 

استخدام " 2112ويف " رفع كفاءة استخدام وترشيد املياه للشرب والري"  2112يف 

                           "املصادر غري التقليدية لتوفري املياه

 للمياه على العرض الذى قدمه حول حمور أعمال الدورة  عربي توجيه الشكر اىل اجمللس ال

مات املياه والتكيف مع التغريات املناخية والتخفيف من ترشيد استخدا."السادسة وموضوعه 

وتكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على اجلهات " عربي آثارها السلبية فى الوطن ال

 .العربية املعنية للمياه باالستفادة منه

 تمع والدولية ومتؤسسات اجمل اإلقليميةتوجيه الشكر اىل الدول العربية واملنظمات العربية و

 .2112للمياه لعام  عربي املدنى على ما قامت به من جهد لالحتفال باليوم ال
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                2114-2113أهم اجنازات اجمللس ( 15)

للمياه ونظامة الداخلي ووضعهما يف صورتهما  عربي الاالنتهاء من دستور اجمللس  -1

 .االجنليزية جاري طباعتهم باللغةالعربية و ةالنهائية مع طباعتهم باللغ

 اإلقليميةالت واتفاقيات التعاون مع املنظمات واهليئات وتوقيع عدد من الربوتوك -2

 .يف جماالت املياه ورفع الوعي ونشر وتبادل البيانات والدولية

للمياه إدارتها  عربي لالتى يتوىل اجمللس ا  اإلقليميةاإلستمرار يف تنفيذ املشروعات  -3

املائية وبناء القدرات،  اإلدارةللتنسيق من أجل حتسني  املشروع اإلقليمي)أو تنسيقها 

مشروع  إعداد  دليل  برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات مبوضوع تغري املناخ،

الزراعي يف الشرق األدني ومشال  اإلنتاجارشاردي الستخدام املياه شبة املاحلة يف 

 (أفريقيا

إستكمال تقرير حالة املياه ية اهلامة واالشرتاك يف إعداد وإصدار عدد من التقارير الفن -2

ونشره علي املوقع  ووضعه يف صورته النهائية( اإلصدار الثانى)يف البالد العربية 

كما مت إعداد تقرير فين بالتعاون مع منظمة ، لالصدار الثالث اإلعدادواإللكرتوني 

 Water, Food) يف املنطقة العربية املياه واألمن الغذائي وتغري املناخ االيفاد حول 

Security and Climate Change Nexus  االجنليزية وسوف يتم طباعته ةصدر باللغ. 

االنتهاء من إعداد املسودة النهائية للخطة التنفيذية السرتاتيجية األمن املائي   -5

 .واخلاصة باخلمس سنوات األولي عربي ال

 .القدراتعقد واملشاركة يف عدد من الدورات التدريبية وبرامج بناء  -6

 (.2112ديسمرب  –القاهرة )الثالث للمياه  عربي ال منتدى لل اإلعداد  -7

 (.2115 إبريل -كوريا )للمشاركة العربية يف املنتدى العاملى السابع للمياه  اإلعداد -8

عقد ورش عمل وندوات سواء يف نطاق املشروعات التى ينفذها اجمللس أو يف  -9

 .عربي الوطن ال موضوعات ذات أولوية تتعلق باملياه يف

 (2113)املشاركة فى االسبوع العاملى للمياه باستكهومل  -11

 (.2113،2112)املشاركة يف األسبوع العاملي للمياه بسنغافورة  -11

 .والدولية  اإلقليميةات نتدى وتنسيق املتؤمرات وامل إدارةاالستمرار يف نشاط  -12

بية للمياه مبا حيقق استكمال مراجعة اهليكل التنظيمى واملتؤسسى لألكادميية العر  -13

 .األهداف املنشأة من أجلها
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مركز امللك حممد السادس للدراسات والبحوث املائية يف "إستكمال خطوات إنشاء  -12

 ".عربي الوطن ال

 .للمياه عربي الإعادة هيكلة وتنشيط دور شبكات اجمللس  -15

 .للمياه عربي الاستكمال  اخلطوات  التنفيذية إلنشاء املقر الدائم للمجلس  -16

اجمللة، الكتيب، التقارير، النشرات )للمياه  عربي استمرار انتظام اصدارات اجمللس ال -17

 ........(خباريةاإل

العربية )استكمال تطوير املوقع اإللكرتوني للمجلس واالنتهاء منه باللغتني    -18

 (.واالجنليزية

 

      (2115)مالمح خطة عمل اجمللس ( 16)

فى األعمال التنفيذية إلنشاء املقر  ءويل الالزمة للبدتكثيف اجلهود لتوفري مصادر التم -1

 .الدائم للمجلس بعد أن مت إصدار الرتاخيص الالزمة

استمرار جهود التطوير املتؤسسى وتنمية القدرات وبناء قدرات كوادر األمانة العامة  -2

 .(متؤسسيًا ، فنيًا ، تنظيميًا ، إداريًا)للمجلس 

 (.2115 إبريل)تدى العاملى السابع للمياه لمشاركة العربية يف املنل اإلعداد -3

وانتخاب جملس  2115االعداد لالجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس  -2

 (2118-2116)احملافظني للدورة القادمة 

 .متابعة موقف األكادميية العربية للمياه -5

استكمال اخلطوات التنفيذية إلنشاء مركز امللك حممد السادس للدراسات والبحوث  -6

 .باململكة املغربية عربي ملائية فى الوطن الا

إجراء دراسات فى موضوعات تتعلق بالسياسات املائية طبقًا لألولويات امللحة اخلاصة  -7

 .ة وإصدار سلسلة من التقارير عنهابقضايا املياه واملوضوعات ذات العالق

 .(الثالثاالصدار ) عربي البدء يف إعداد تقرير للوضع املائى فى الوطن ال -8

تدريبية لبناء القدرات وتنمية املهارات والكوادر الدورات الربامج والعدد من  تنفيذ -9

 .العربية فى قضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة

للمياه  عربي التى يتوىل اجمللس ال  اإلقليميةاإلستمرار يف تنفيذ املشروعات  -11

 .إدارتها أو تنسيقها
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اقيات التعاون مع املنظمات واهليئات اإلستمرار يف تنفيذ بروتوكوالت واتف -11

 .االقليمية والدولية

قليمية جديدة يتم تنفيذها بالتعاون مع إالعمل علي التقدم مبقرتحات ملشروعات  -12

والدولية يف ضوء أولويات املوضوعات اليت اقرتحتها  اإلقليميةالشركاء من املنظمات 

ذ مراحل أخري من املشروعات اجلمعية العمومية يف دورتها الثالثة أو استكمال تنفي

 .اليت يتم تنفيذها حاليًا

ات الدولية إلبراز دور اجمللس نتدى املشاركة الفعالة فى املتؤمرات واملاستمرار  -13

 واألهداف التى يسعى اىل حتقيقها

استمرار تكثيف اجلهود بالتنسيق والتعاون مع أعضاء اجمللس لتوسيع قاعدة العضوية  -12

 وية وعائد حصيلة بيع إصدارات اجمللسوحتصيل االشرتاكات السن

 اتنتدى التوسع فى تقديم خدمات تنظيم املتؤمرات وامل -15

 .للمياه عربي الوتنشيط دور شبكات اجمللس متابعة تفعيل  -16

اجمللة، الكتيب، التقارير، النشرات )للمياه  عربي استمرار انتظام اصدارات اجمللس ال -17

 ........(خباريةاإل

قاعدة )وقواعد املعلومات والبيانات اإللكرتوني ر املوقع استمرار حتديث وتطوي -18

 .......(، PPPالبيانات عن مشروعات ، حبوث ، خربات، مشروعات 

 

 والتقديروختامًا أتوجه حلضراتكم خبالص التحية 
 ،،،،،،،،يسودها السالم والرخاء والتقدم بإذن اهللأن وبالدعاء ألمتنا العربية 

                                            
 

 



      (5102)مالمح خطة عمل اجمللس 

فى األعمال التنفيذية إلنشاء  ءتكثيف اجلهود لتوفري مصادر التمويل الالزمة للبد -1

 .املقر الدائم للمجلس بعد أن مت إصدار الرتاخيص الالزمة

استمرار جهود التطوير املؤسسى وتنمية القدرات وبناء قدرات كوادر األمانة  -2

 .(، فنيًا ، تنظيميًا ، إداريًا مؤسسيًا)العامة للمجلس 

 (.2112 إبريل)لمشاركة العربية يف املنتدى العاملى السابع للمياه اإلعداد ل -3

وانتخاب جملس  2112االعداد لالجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس  -4

 (2112-2112)احملافظني للدورة القادمة 

 .متابعة موقف األكادميية العربية للمياه -2

طوات التنفيذية إلنشاء مرك  املل  محمد الساد  للدراسات استكمال اخل -2

 .باململكة املغربية عربي والبحوث املائية فى الوطن ال

إجراء دراسات فى موضوعات تتعلق بالسياسات املائية طبقًا لألولويات امللحة  -7

 .ة وإصدار سلسلة من التقارير عنهااخلاصة بقضايا املياه واملوضوعات ذات العالق

 (.الثالثاالصدار ) عربي دء يف إعداد تقرير للوضع املائى فى الوطن الالب -2

تدريبية لبناء القدرات وتنمية املهارات الدورات الربامج والعدد من  تنفيذ -9

 .والكوادر العربية فى قضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة

 ي عربالتى يتوىل اجمللس ال  اإلقليميةاإلستمرار يف تنفيذ املشروعات  -11

 .للمياه إدارتها أو تنسيقها

اإلستمرار يف تنفيذ بروتوكوالت واتفاقيات التعاون مع املنظمات واهليئات  -11

 .االقليمية والدولية

العمل علي التقدم مبقرتحات ملشروعات إقليمية جديدة يتم تنفيذها  -12

بالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية يف ضوء أولويات 

اليت اقرتحتها اجلمعية العمومية يف دورتها الثالثة أو استكمال تنفيذ املوضوعات 

 .مراحل أخري من املشروعات اليت يتم تنفيذها حاليًا

ات الدولية إلبراز دور نتدى املشاركة الفعالة فى املؤمترات واملاستمرار  -13

 اجمللس واألهداف التى يسعى اىل حتقيقها



والتعاون مع أعضاء اجمللس لتوسيع قاعدة استمرار تكثيف اجلهود بالتنسيق  -14

 العضوية وحتصيل االشرتاكات السنوية وعائد حصيلة بيع إصدارات اجمللس

 اتنتدى التوسع فى تقديم خدمات تنظيم املؤمترات وامل -12

 .للمياهالعربي  وتنشيط دور شبكات اجمللس متابعة تفعيل  -12

لة، الكتيب، التقارير، اجمل)للمياه  عربي استمرار انتظام اصدارات اجمللس ال -17

 ........(خباريةالنشرات اإل

قاعدة )وقواعد املعلومات والبيانات اإللكرتوني استمرار حتديث وتطوير املوقع  -12

 .......(، PPPالبيانات عن مشروعات ، حبوث ، خربات، مشروعات 
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Hosting61.003000.00رسوم تجديد السنوي 500,000دعم الدولة المضيفة

131196.00مصروفات حفر أرض التجمع6939.000.00548600.00إجمالى الدعم 

2013/12/31896,223فوائد الوديعة حتى 

6730.0045,000رسوم تسجيل بالجمعية العمومية

6,265311,685,984اإلجمالى20,4251,504,909اإلجمالى

43,166ما يعادل إجمالي الدوالر بالجنيه المصري140,728ما يعادل إجمالي الدوالر بالجنيه المصري

287ما يعادل إجمالي اليورو بالجنيه المصري0ما يعادل إجمالي اليورو بالجنيه المصري

1,685,984المنصرف بالجنيه المصري1,504,909اإليراد بالجنيه المصري

1,729,437إجمالي اإليراد بالجنيه المصري1,645,637إجمالي اإليراد بالجنيه المصري

جنيهيورو$جنيهيورو$

World Bank(GEF)71644.77World Bank(GEF)89969.68

IFADIFAD44850

134,82000إجمالى المصروفات71,64500إجمالى اإليرادات

دعم 

المشروعات

المصروفاتاإليرادات

إشتراكات األعضاء

2013/12/31 الى 2013/1/1ميزانية المجلس من 

المصروفاتاإليرادات

البند
المبلغ

البند
المبلغ
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