تقرير وقرارات الجمعية العمومية
فى دورتها العادية الثالثة
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تقرير وقرارات
الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه
فى دورتها العادية الثالثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقدت اجلمعية العمومية للمجلس العربى للمياه دورتها العادية الثالثة بالقاهرة خالل
الفرتة من  22-22فرباير ( 2112شباط) بدعو ة من رئيس اجمللس وحضر االجتماع
 251مشارك من السادة أعضاء اجمللس وممثلى احلكومات العربية وكذلك السادة
السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبى املنظمات االقليمية والدولية
وممثلى اجملتمع املدنى واملنظمات األهلية والشخصيات العامة.
اجللسة االفتتاحية:
 بدأت فعاليات اجلمعية العمومية بعقد اجللسة االفتتاحية والتى شرفت بكلمات
افتتاحية من صاحب السمو امللكى األمري /خالد بن سلطان بن عبد العزيز –نائب
وزير الدفاع –اململكة العربية السعودية والرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه
...ودولة /الصادق املهدى – رئيس حكومة السودان األسبق وعضو اجمللس عن
الشخصيات العامة ...ومعاىل الدكتور  /حممد بهاء الدين أمحد -وزير املوارد
املائية والرى جبمهورية مصر العربية  ،معاىل الدكتور  /عبد القوى خليفة – وزير
مرافق مياه الشرب والصرف الصحى جبمهورية مصر العربية وكان قد سبقها كلمة
إفتتاحية من معاىل الدكتور  /حممود أبو زيد – رئيس اجمللس العربى للمياه اشار
فيها اىل إجنازات اجمللس وأهم القضايا والتحديات فى املرحلة القادمة.
 تركزت كلمات االفتتاح على االشادة مبا مت من اجنازات خالل الدورة السابقة
للجمعية العمومية واقرتاح لبعض املوضوعات ذات األولوية واملتعلقة بقضايا املياه
العربية وحث اجمللس على تبنى سياسات ورؤية عربية للمياه فى الوطن العربى
والتأكيد على استمرار دعم اجمللس من قبل مجيع الرعاه والداعمني إمياناً بأهمية
الرسالة التى يؤديها اجمللس بإعتباره ممثال جلموع املهتمني باملياه من كافة
2

قطاعات اجملتمع فى الوطن العربى وإمياناً بأن اجمللس العربى للمياه يُعد مبادرة
غري مسبوقة وقيمة مضافة للتعاون العربى فى قضايا املياه وحتقيق التنمية املستدامة
للبلدان العربية وشعوبها.
 مت ضمن فعاليات اجللسة االفتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بني اجمللس العربى للمياه
ووزارة الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئة جبمهورية قربص للتعاون فى خمتلف
جماالت إدارة املوارد املائية فى إطار أنشطة اجمللس حنو تبادل اخلربات
واملعلومات على الصعيد االقليمى والدوىل مبا حيقق حسن إدارة املوارد املائية
فى الوطن العربى.
جلسة اإلجراءات:
 مت خالل جلسة اإلجراءات تقديم ومناقشة تقرير األمانة العامة الذى قدمه السيد
الدكتور  /حسني العطفى – القائم بأعمال أمني عام اجمللس حيث مت عرض أنشطة
اجمللس من مشروعات وبرامج فنية وعلمية وإعالمية خالل الدورة املنقضية (-2111
 )2112وكذلك عرض السيد الدكتور  /خالد أبو زيد –أمني صندوق اجمللس تقرير
عن موقف امليزانية وتقرير املراقب املاىل (مرفق تقرير األمانة العامة).
 كما متت إجراءات ترشيحات رئاسة اجمللس عن الدورة ( )2115-2112طبقاً
للمادة ( )12من الدستور حيث متت موافقة اجلمعية العمومية بإمجاع اآلراء على
إنتخاب معاىل الدكتور  /حممود أبو زيد  -رئيس اجمللس السابق للدورة القادمة
(.)2115-2112
 أجريت انتخابات جملس احملافظني للدورة ( )2115-2112طبقاً للمادة ( )15من
الدستور وذلك عن طريق االقرتاع السرى وحتت اشراف جلنة حمايدة اختارها
معاىل رئيس اجمللس ومت التصويت إلختيار أعضاء جملس احملافظني من بني فئة
األعضاء املرشحني عن األفراد واجلمعيات األهلية واجملتمع املدنى فقط حيث أن
املرشحني عن باقى الفئات من املنظمات الدولية واالقليمية وكذا اهليئات البحثية
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واجلامعات والقطاع اخلاص قد فازوا بالتزكية نظراً لتساوى عدد املرشحني من هذه
الفئات مع عدد املقاعد املقرر بكل فئة فى جملس احملافظني وامللحق رقم ()1
يضم أمساء السادة أعضاء جملس احملافظني فى تشكيله اجلديد للدورة (-2112
.)2115
 مت عرض التعديالت املقرتحة للنظام الداخلى اجمللس العربى للمياه على اجلمعية
العمومية ومتت املوافقة عليها وكان جملس احملافظني قد سبق وأن أقر هذه
التعديالت فى إجتماعه الثامن الذى مت صباح نفس اليوم الثالثاء املوافق
.2112/2/22
 مت عرض موقف إنشاء املقر الدائم للمجلس العربى للمياه بالتجمع اخلامس مبدينة
القاهرة اجلديدة (طبقاً إلتفاقية املقر  ...)2112حيث بدأت أعمال حفر األساسات
واجلهود املبذولة للبحث عن توفري املصادر املاليه الالزمة إلنشائه
 أحيطت اجلمعية العمومية مبوقف إنشاء مركز امللك حممد الساد

الدوىل

للدراسات والبحوث املائية فى الوطن العربى  ..حيث جارى التنسيق مع دولة
املغرب الشقيقة إلستكمال اإلجراءات القانونية واملؤسسية الالزمة لبدء إنشاء املركز.
 مت عرض موقف األكادميية العربية للمياه بشأن توقف متويل هيئة البيئة بدولة
االمارات لألكادميية واصرارها على استقاللية األكادميية عن اجمللس والبدائل التى
ميكن السري فيها للحفاظ على حقوق اجمللس العربى للمياه واألهداف املنشأ من
أجلها األكادميية  ..وكان قد مت عرض املوقف على اللجنة التنفيذية جمللس
احملافظني فى إجتماعها صباح يوم الثالثاء املوافق .2112/2/22
 مت عرض موقف اللجان والشبكات املتخصصة التابعة للمجلس واألنشطة واملعوقات
اإلدارية واملالية التى تواجه هذه الشبكات واآلليات التى ميكن تنفيذها لتفعيل
دورها وأنشطتها.
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 مت عرض مسودة تقرير الوضع املائى فى البالد العربية موضحاً به املوارد
واالحتياجات املائية لكل بلد عربى للمساهمة فى وضع رؤية صناعة القرار مبا حيقق
حسن إدارة املوارد املائية والتأكيد على أهمية تفعيل دور نقاط االتصال لتسيري
توفري البيانات واملعلومات
 أحيطت اجلمعية العمومية مبقرتح بضم عدد من املراقبني الدائمني من الشباب أو
الرعاه الداعمني للمجلس حلضور اجتماعات جملس احملافظني فى ضوء معايري
وأسس اإلختيار املناسبة التى ستضعها اللجنة التنفيذية للمجلس.
 متت مناقشة مستفيضة من خالل ثالثة جمموعات عمل للمالمح الرئيسية ألنشطة
وبرامج اجمللس وأولويات العمل للدورة القادمة للمجلس العربى للمياه(-2112
 )2115وكذا املقرتحات املطروحة على اجلمعية العمومية فى شأن استمرار
املشروعات االقليمية واستمرار االصدارات الفنية وكذلك مقرتحات ملشروعات
جديدة واملشاركة العربية فى املنتديات االقليمية والدولية وتطوير العمل باجمللس
وتنشيط العضوية والعمل على زيادة املوارد املالية ثم طرحت توصيات اجملموعات
الثالث فى جلسة عامة اشرتك فيها كل احلاضرين.
اخلتام:
فى ختام اجتماع اجلمعية العمومية عرضت صياغة القرارات التى انتهى اليها السادة
أعضاء اجلمعية ومت اقرارها.
انتهت اجتماعات اجلمعية العمومية فى متام الساعة السابعة والنصف مساء يوم األربعاء
املوافق  22فرباير  2112بتوجيه كلمة من معاىل رئيس اجمللس للسادة احلضور ومهنئاً
أعضاء جملس احملافظني اجلديد للدورة ( )2115-2112متمني ًا هلم التوفيق.
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ثانياً  :القرارات
 .1توجه اجلمعية العمومية الشكر جلمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعب ًا على
الدعم املستمر الذى يتلقاه اجمللس العربى للمياه من خالل وزارة املوارد املائية
والرى وباقى األجهزة والوزارات املعنية ممثالً فى استضافة املقر الدائم وتوفري
االمكانيات والتسهيالت الالزمة للمجلس.
.2

تتقدم اجلمعية العمومية بالتقدير على اجلهود التى بذهلا رئيس اجمللس والسادة
احملافظون واألمانة العامة خالل الدورة ( )2112-2111وما مت من إجنازات
واجلهود احلثيثية التى بذلت لتطوير العمل باجمللس واستكمال أجهزته االدارية
وتنفيذ براجمه الفنية

.2

توافق اجلمعية العمومية على تقرير األمانة الذى عرضه القائم بأعمال أمني عام
اجمللس والتقرير املاىل الذى عرضه أمني الصندوق عن الدورة (.)2112-2111

.4

توجه اجلمعية العمومية الشكر للمنظمات االقليمية والدولية التى تساند اجمللس
العربى وتدعم أعماله مادياً وفنياً كما تتقدم اجلمعية العمومية بالشكر للسادة الرعاة
لتقدميهم الدعم املاىل ألنشطة وبرامج اجمللس وختص بالشكر صاحب السمو
امللكى األمري خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع باململكة العربية
السعودية والرئيس الشرفى للمجلس على دعمه املتواصل واملستمر ألنشطة وبرامج
اجمللس.

.5

أحيطت اجلمعية العمومية علماً بالتعاون والتنسيق الذى يتم بني أمانة اجمللس
العربى للمياه واألمانة الفنية جمللس وزراء املياه العرب وتثنى على اجلهود التى
بذلت فى التنسيق إلعداد االسرتاتيجية العربية لألمن املائى العربى (-2111
 )2121حنو حتقيق األمن املائى والتنمية املستدامة وتبنى رؤية عربية مشرتكة

2

لقضايا املياه فى احملافل االقليمية والدولية وتدعم اجلمعية العمومية هذا التعاون
وتؤيد تقديم كل الدعم للمجلس الوزارى املوقر وأمانته.
.2

توافق اجلمعية العمومية على التعديالت التى اقرتحها جملس احملافظني واألعضاء
واألمانة العامة بتعديل بعض مواد النظام الداخلى للمجلس والعمل بها اعتباراً من
بدء أعمال الدورة ( )2115-2112للمجلس (مرفق النظام الداخلى والتعديالت).

.2

توافق اجلمعية العمومية على حبث مصادر التمويل الالزمة إلنشاء املقر الدائم
للمجلس العربى للمياه بالتجمع اخلامس بالقاهرة اجلديدة عن طريق شراكة
متويلية من خالل تأجري بعض أجزاء من املبنى للمستثمرين.

.8

توجه اجلمعية العمومية نداء للحكومات العربية ورجال األعمال واملنظمات
وصناديق التمويل لدعم اجمللس وتوفري موارد مالية له تتيح مواصلة عمله وإجناز
الربامج التى أقرتها اجلمعية العمومية والتى تتمثل أهمية كبرية لتحقيقه.

.2

تناشد اجلمعية العمومية كافة أعضائها سواء مؤسسات حكومية أومنظمات أوأفراد
التواصل االجيابى واملشاركة مع أمانة اجمللس فى تنفيذ الربامج والدراسات التى
يقوم بها اجمللس وإبداء الرأى فيما يعرض عليهم من موضوعات خاصة بنشاط
اجمللس.

 .11تتقدم اجلمعية العمومية بالتقدير لدولة املغرب الشقيق إلستضافتها مركز امللك
حممد الساد

الدوىل للدراسات والبحوث فى الوطن العربى وتدعم اجلهود

املشرتكة مع اجمللس العربى للمياه لإلنتهاء من إعداد الرتتيبات املؤسسية
والقانونية وبدء األعمال.
 .11توافق اجلمعية العمومية على إطار برنامج العمل واستمرار تنفيذ املشروعات
االقليمية ودعم مشروعات جديدة والربامج الفنية واالصدارت العلمية واالعداد
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ملشروعات جديدة ووضع آليات لتنشيط وتوسيع قاعدة العضوية وتنمية املوارد
املالية والتوسع فى تقديم خدمات تنظيم املؤمترات وحتقيق التمويل املستدام
للمجلس للدورة  2115-2112فى ضوء ما مت من مناقشات وتوصيات جملموعات
وورش العمل خالل اجتماعها احلاىل على أن يراعى األخذ بتعليقات وتوصيات
السادة أعضاء اجلمعية العمومية فى هذا الشأن وإعطاء أولوية لعقد ورش عمل فيما
خيص وضع رؤية عربية مشرتكة للتعاون فى املياه املشرتكة واحلفاظ على احلقوق
املائية العربية.
 .12تفوض اجلمعية العمومية جملس احملافظني الذى مت انتخابه فى هذه الدورة
لبحث موقف االكادميية العربية للمياه والدعوة اىل عقد اجتماع جمللس إدارة
األكادميية املمثل فيه كافة اجلهات املعنية والتواصل مع حكومة أبو ظبى بدولة
االمارات الشقيقة وإختاذ القرارات املناسبة لتفعيل االكادميية يف إطار االهداف
اليت انشئت من اجلها واالتفاقيات اليت وقعت بني االطراف املعنية والنظام
األساسي لالكادميية.
 .12تدعم اجلمعية العمومية إصدار التقرير الدورى للوضع املائى العربى وتناشد
احلكومات العربية لتفعيل دور نقاط االتصال وتيسيري تبادل البيانات واملعلومات
الالزمة ملتطلبات إعداد التقرير.
 .14تدعم اجلمعية العمومية قيام اجمللس العربى بتنظيم املؤمتر العربى الثالث للمياه
املزمع عقده عام ( )2114وتفوض جملس احملافظني لبحث رغبة الدول العربية
األعضاء الستضافة أعمال املؤمتر.
 .15تدعم اجلمعية العمومية قيام اجمللس العربى للمياه بالتعاون والتنسيق مع جامعة
الدول العربية 1أمانة جملس وزراء املياه العرب) والدول العربية والسادة أعضاء
اجمللس للمشاركة العربية فى فعاليات املنتدى العاملى السابع للمياه املزمع عقده
(.)2115
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 .12توافق اجلمعية على قيام جملس احملافظني واألمانة العامة بتشكيل جلنة ملراجعة
موقف اللجان والشبكات املتخصصة للمجلس واستمرار الشبكات النشطة والنظر فى
دمج بعض الشبكات واللجان فى برامج وأنشطة اجمللس.
 .12توافق اجلمعية العمومية على مقرتح ضم عدد من املراقبني الدائمني حلضور
إجتماعات اجمللس من الشباب أو الرعاه الداعمني للمجلس بصفة مراقبني وتفوض
(جملس احملافظني) فى حبث املقرتح ووضع املعايري وأسس اإلختيار هلم.
 .18تقر اجلمعية العمومية للمجلس العربى للمياه نتائج اإلنتخابات وتوافق على استمرار
معاىل الدكتور  /حممود أبو زيد رئيساً للمجلس العربى للمياه للدورة القادمة
( ... )2115-2112كما تتقدم اجلمعية العمومية بالتهنئة للسادة أعضاء جملس
احملافظني الذين مت انتخابهم للدورة ( )2115-2112وتتمنى هلم التوفيق خالل
هذه الدورة (مرفق تشكيل جملس احملافظني) وتتمنى حظاً أوفر للذين مل حيالفهم
التوفيق فى دورات قادمة بإذن اهلل.
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