تقرير وقرارات
اإلجتماع الثامن لمجلس المحافظين

ــــــــــــــــــــــــــ

1

تقرير وقرارات
اإلجتماع الثامن لمجلس المحافظين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقرير:

عقد جملس احملافظني للمجلس العربى للمياه االجتماع الثامن بتشكيله خالل

الدورة ( )2212-2212بالقاهرة ظهر يوم الثالثاء املوافق  22فرباير  2212وقبل

اجتماع اجلمعية العمومية للمجلس الذى عقد فى مساء نفس اليوم وقد حضر
االجتماع السادة احملافظون (مرفق رقم  )1وعدد من السادة املراقبون

حيث قام معاىل الدكتور  /حممود أبو زيد – رئيس اجمللس بالرتحيب

بالسادة احلضور  ...ثم انتقل اىل أجندة االجتماع واستعراض ومناقشة جدول

األعمال (مرفق رقم )2

الموضوع األول :تقرير األمانة العامة

قدم الدكتور  /حسني العطفى  -القائم بأعمال أمني عام اجمللس

تقريراً عن أنشطة اجمللس خالل عام ( )2212وكذلك تقريراً

موجزاً عن أهم إجنازات وأنشطة اجمللس خالل الدورة (-2212

 ...)2212موضحاً أن األمانة العامة أعدت تقريراً تفصيلياً للعرض

على اجلمعية العمومية فى إجتماعها املزمع عقده بعد ظهر نفس

اليوم (مرفق رقم )2وأوضح التقرير أهم النقاط اآلتية:

 اإلنتهاء من تعديالت دستور اجمللس العربى للمياه وفقاًللتعديالت التى اقرتها اجلمعية العمومية والتى عقدت فى

القاهرة .2222

 بدء أعمال احلفر لألساسات للمقر الدائم للمجلس العربىللمياه مبدينة القاهرة اجلديدة (وفقاً إلتفاقية املقر  )2222ويتم
دراسة مصادر التمويل الالزمة إلنشاء املبنى بالشراكة أو

التمويل التأجريى مع رجال األعمال واملستثمرين.
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 موقف إصدار (مسودة) التقرير الثانى للوضع املائى بالدولالعربية.

 موقف األنشطة للمشروعات االقليمية التى يقوم اجمللسبتنفيذها بالتعاون مع بعض شركاء التنمية ( املشروع االقليمى
للمشاركة اجملتمعية يف إدارة املوارد املائية ،املشروع

اإلقليمى للتنسيق من أجل حتسني اإلدارة املائية وبناء

القدرات

 عرض أنشطة اجمللس العربى فى أعمال التنظيم واملشاركةفى املنتديات واملؤمترات االقليمية والدولية (تنظيم املنتدى

العربى الثانى للمياه  ، 2211واسبوع املياه االفريقى ،

املشاركة فى املنتدى العاملى السادس مبرسيليا )2212

 -أهم اإلصدارات والنشرات التى قام اجمللس بإصدارها

(اجمللة العلمية ،النشرات الدورية )...،وتطورات حتديث
املوقع االلكرتونى للمجلس مبا حيقق خدمة أفضل ألعضائه.

القــــــــــــــــــــرار :املوافقة على التقرير بإعتبار أن التقرير التفصيلى سوف يعرض
على اجلمعية العمومية وتوجيه الشكر لألمانة العامة وأعضائها...

الموضوع الثانى :عرض الموقف المالى

قام الدكتور امني صندوق اجمللس بعرض تقريراً عن امليزانية

خالل الفرتة ( )2212-2212متضمناً ميزانية العام السابق ()2212
وأوضح انه مازال هناك تأثر إليرادات اجمللس نتيجة عدم
إنتظام عدد كبري من األعضاء بسداد االشرتاكات السنوية وخاصة

وأن املشروعات املمولة من اجلهات املاحنة توجه اعتماداتها
فى برامج وأنشطة اجمللس ذات العالقة باملشروع ...وأن

اجمللس مازال يعتمد بصفة أساسية على الدعم املاىل الذى

يتلقاه من مجهورية مصر العربية وكذلك الدعم املقدم من مسو

األمري خالد بن سلطان بن عبد العزيز –نائب وزير الدفاع –

اململكة العربية السعودية و الرئيس الشرفى للمجلس .
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القــــــــــــــــــــــرار - :املوافقة على تقرير امليزانية وتقرير املراقب املاىل

 مناشدة أعضاء اجلمعية العمومية بكافة فئاتها لإلنتظام فىسداد االشرتاكات وتكثيف اجلهود لتنمية املوارد املالية

للمجلس.

 توجيه الشكر للرعاه والداعمني خاصة مجهورية مصر العربيةومسو األمري  /خالد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمهم
للمجلس.

الموضوع الثالث :التعديالت الخاصة بالنظام الداخلى للمجلس

استعرض السادة أعضاء اجمللس التعديالت املقرتحة على بعض

مواد وبنود النظام الداخلى للمجلس والتى أعدت وفقاً
للتعديالت الدستورية ومقرتحات اللجنة املشكلة هلذا الغرض

(مرفق تعديالت النظام الداخلى).

القـــــــــــــــــــــــرار :أقر اجمللس التعديالت املقرتحة وأوصى بالعرض على اجلمعية
العمومية للموافقة عليها..

الموضوع الرابع :موقف إنشاء مركز الملك محمد السادس الدولى للدراسات
والبحوث المائية فى الوطن العربى
مت استعراض موقف انشاء مركز امللك حممد السادس الدوىل
للدراسات والبحوث املائية فى الوطن العربى واجلهود التى

بُذلت من جانب اململكة املغربية الشقيقة فى اعداد الرتتيبات

املؤسسية الالزمة إلنشاء املركز.

القــــــــــــــــــــــــــرار :وجه اجمللس الشكر لدولة املغرب الشقيقة إلستضافتها مركز
امللك حممد السادس الدوىل للدراسات والبحوث املائية فى

الوطن العربى  ...وأوصى بإستكمال واإلنتهاء من اإلجراءات
املؤسسية والقانونية الالزمة لبدء أنشطة املركز.
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الموضوع الخامس :موقف األكاديمية العربية للمياه

مت عرض موقف األكادميية العربية للمياه واالشارة اىل اصرار

هيئة البيئة بدولة االمارات الشقيقة (اجلهة املستضيفة لألكادميية)

على استقاللية األكادميية عن اجمللس وكذلك توقف متويلها
ألنشطة األكادميية مع نهاية عام  ...2212كما مت عرض توصية
اللجنة التنفيذية بضرورة التواصل مع حكومة أبو ظبى لتحديد

موقف األكادميية.

القــــــــــــــــــــــرار :أحيط اجمللس مبوقف األكادميية وبتوصية اللجنة التنفيذية
وأوصى بالدعوة اىل عقد إجتماع جمللس إدارة األكادميية

(املمثل فيه كل األطراف املعنية) والتواصل مع كل من هيئة
البيئة وحكومة أبو ظبى لتحديد موقف األكادميية مبا حيافظ

على حقوق اجمللس العربى للمياه وحتقيق األهداف املنشأ من

أجلها األكادميية.

الموضوع السادس :موقف اللجان والشبكات المتخصصة للمجلس

مت عرض موقف اللجان والشبكات املتخصصة للمجلس واألنشطة

واملعوقات االدارية واملالية التى تواجه الشبكات واآلليات

والبدائل التى ميكن تنفيذها لتفعيل دورها وأنشطتها .

القـــــــــــــــــــــرار :تشكيل جلنة من (اجمللس أو األعضاء) ملراجعة موقف اللجان
والشبكات وحبث استمرار بعضها أو دمج بعضها فى برامج

اجمللس مبا حيقق تفعيل دورها واستدامته.

الموضوع السابع :موقف العضوية وإعتماد قبول األعضاء الجدد

وفقاً لالئحة النظام الداخلى مت استعراض موقف العضوية وأشار

القائم بأعمال األمانة العامة اىل إنضمام حواىل  155عضو

جديد للمجلس الغالبية منهم من األفراد (مرفق رقم)4
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القـــــــــــــــــــــــرار :املوافقة على ضم األعضاء اجلدد والرتحيب بهم ضمن أعضاء
اجمللس العربى للمياه.

الموضوع الثامن :ما يستجد من أعمال

مقرتح ضم عدد من املراقبني الدائمني وخاصة من الشباب أو

الرعاه حلضور إجتماعات اجمللس بصفة مراقبني  ،مع وضع
معايري وأسس لإلختيار

القـــــــــــــــــــــــرار :املوافقة على املقرتح من حيث املبدأ على ضم بعض
املراقبني الدائمني من الشباب أو الرعاه الداعمني للمجلس

بصفة مراقبني والتوجيه بقيام اللجنة التنفيذية بالدراسة ووضع
معايري وأسس االختيار.

وفى نهاية االجتماع وجه رئيس اجمللس الشكر للسادة أعضاء جملس احملافظني

على اجلهود والرؤى واألفكار البنَاءة والتعاون املثمر خالل الدورة (-2212
 )2212والذى كان له أكرب األثر فى إجنازات وجناحات برامج اجمللس متمنياً
للجميع دوام التوفيق.
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