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 وقرارات تقرير 
 لمجلس المحافظين الحادي عشراإلجتماع 

 
 

 8102 )شباط(  فبراير 82الق اهرة فى  
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 تقرير وقرارات 

 لمجلس المحافظين الحادي عشراإلجتماع 
 8102 )شباط(  فبراير 82الق اهرة فى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التقرير:

قبيل اجتماع  2112 فرباير 22جمللس احملافظني بالقاهرة بتاريخ  احلادي عشرعقد اإلجتماع 

من  2112فرباير  22و 22الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس والذي انعقد خالل يومي 

ذية للمجلس. وقد مت خالل ، سبقه اجتماع اللجنة التنفيالثانية عشر وحتى الواحدة ظهرًاالساعة 

لس وبراجمة اليت واملتعلقة بأنشطة اجمل مناقشة بعض املوضوعات ذات األهميةعرض و االجتماع

. وكذلك توصيات اللجنة التنفيذية فيما عرض عليها من موضوعات .2112مت تنفيذها خالل عام 

 (..1ملحق رقم  –)مرفق فعاليات إجتماع اللجنة التنفيذية وتوصياتها 

 

مرحبًا بالسادة احلضور من أعضاء  االجتماعرئيس اجمللس  –معاىل الدكتور / حممود أبو زيد  بدأ

أعضاء جملس للسادة التحية والشكر  والسادة الضيوف واملراقبني كما وجه جملس احملافظني

( من أجل حتقيق 2112-2112اليت بذلوها خالل الدورة ) اجلهود املتميزةاحملافظني علي 

، كما استعرض سيادته جدول أعمال االجتماع واملوضوعات لس وبراجمة امللتلفة أهداف اجمل

 اليت سيتم عرضها ومناقشتها.

 جدول أعمال اإلجتماع
قام السيد حيث  ( 2ملحق رقمإنتقل جملس احملافظني املوقر بعد ذلك إىل جدول أعماله )

 والذي مشل: 2112 اجمللس فى عاماألستاذ الدكتور/ األمني العام بعرض تقرير األمانة عن نشاط 

 

 5102عن عام عرض أنشطة المجلس العربى للمياه :أواًل

ديسمرب  -قرارات وتوصيات جملس احملافظني يف دورته العاشرة بالقاهرة تنفيذ موقف  

2112 

                    املشروعات والربامج الفنية   

 التقرير الثالث للوضع املائى فى املنطقة العربية 

تابعة تطورات إنشاء مركز حممد السادس الدوىل للدراسات والبحوث املائية فى الوطن م 

 العربى باململكة املغربية
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التعاون مع املنظمات العربية واالقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات اجملتمع   

 املدني

 التعاون مع جامعة الدول العربية  

 املنتدي العربي الثالث للمياه  

          دريب وبناء القدراتالت  

   دائم للمجلس العربي للمياه     موقف املقر ال  

  2112-2112مالمح خطة عمل اجمللس فى دورته القادمة  

  

 )والتى تم عرضها على اللجنة التنفيذية( : موضوعات للعرض التخاذ قرار بشأنهاًانيثا

 األكادميية العربية للمياه  

 من الدستور 11عديل املادة عرض الصيغة القانونية لت  

ضم عدد من املراقبني حلضور إجتماعات اجمللس من الشباب أو الرعاه الداعمني   

 للمجلس 

      العضوية واإلشرتاكات 

 

 (5102-5102) : الموقف المالي والتمويلثالثًا

  2112-2112اإليرادات واملصروفات عن العام  قيمةعرض امليزانية السنوية للمجلس  

 

جمللس  العاشرعرض أهم توصيات االجتماع األمني العام للمجلس ب ام الدكتورقحيث 

مللص لألنشطة والربامج اليت قام اجمللس عرض مت م ، ثاحملافظني وموقف تنفيذها

اإلعداد موقف و، (2112-2112خالل الفرتة ) املشروعات والربامج الفنية منبتنفيذها 

وكذلك تطورات إنشاء مركز حممد صدار الثالث( )اال تقرير الوضع املائي العربيإلصدار 

نتائج ، والسادس الدوىل للدراسات والبحوث املائية فى الوطن العربى باململكة املغربية 

، التدريب وبناء القدرات، الذى قام بتنظيمه اجمللس املنتدي العربي الثالث للمياهتنظيم 

لتعاون مع جامعة الدول العربية اواملوضوعات واألنشطة الفنية التى يقوم بها اجمللس 

والعالقات اخلارجية والتعاون مع املنظمات واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية 

، تطورات انشاء املقر اجلديد والدائم للمجلس العربي للمياه ض. كما مت استعرااألخري

 .. 2112-2112ثم استعرض سيادته أهم مالمح خطة عمل اجمللس للدورة القادمة 

 .تقرير تفصيلي عن األنشطة والربامج( – 2)ملحق رقم 
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واليت حتتاج إلي اقرارها من املوضوعات بعض عرض بقام السيد األمني العام بعد ذلك ثم 

 بدأها بعرضوتوصياتها فى هذا الشأن اللجنة التنفيذية وسبق أن مت عرضها على اجمللس 

نة الشوون القانونية والتشريعية بشأن موقف األكادميية العربية للمياه، ثم عرض مذكرة جل

وانتقل إلي عرض الشكل  تعديل املادة السابعة عشر من دستور اجمللس العربي للمياه،

ضم عدد من املراقبني حلضور إجتماعات اجمللس من الشباب أو الرعاه النهائي ملعايري 

ضوية واالشرتاكات موقف الععرض ، واختتم السيد األمني العام تقريره بالداعمني للمجلس 

 وأمساء األعضاء اجلدد الراغبني يف االنضمام لعضوية اجمللس.

ض أمني الصندوق بعر –تفضل بعد ذلك السيد األستاذ الدكتور/ حممد رءوف درويش 

 (.2112-2112املوقف املالي للمجلس عن عام )

 

ى اللجنة ) وسبق عرضها علتخاذ قرار بشأنهاإل على المجلس التي تم طرحهاالموضوعات 
 :التنفيذية(

 

 ::موقف األكاديمية العربية للمياه الموضوع األول:
قام السيد األستاذ الدكتور/رئيس اجمللس بعرض موقف األكادميية وما مت من 

 2112علي ضوء قرار جملس احملافظني يف اجتماعه العاشر يف ديسمرب إجراءات 

ة الشقيقة... حيث أوضح سيادته إلي أحد الدول العربي لنقل مقر األكادميية العربية

دوليت قطر وعمان الستضافة مقر األكادميية، كما مت التواصل  انه قد مت التواصل مع 

لبحث إمكانية نقل استضافة األكادميية إلي اململكة األردنية اهلامشية أو مجهورية 

وقد ، مصر العربية وقد أبدت جامعة سيناء مبصر رغبتها يف استضافة مقر األكادميية

رئيس اجمللس بعرض خطاب جامعة سيناء علي السادة أعضاء جملس  /تفضل السيد

كما مت عرض توصية اللجنة التنفيذية بالرتحيب بإستضافة جامعة سيناء  احملافظني،

رئيس  –كما قام السيد األستاذ الدكتور/ حسن راتب  لألكادميية العربية للمياه

رب فيها عن رغبة اجلامعة يف استضافة مقر جملس أمناء جامعة سيناء بالقاء كلمة ع

الوطن  األكادميية حرصًا منها علي املشاركة يف مواجهة أشد التحديات اليت تواجه

العربي احلبيب وتهدد أمنه املائي والغذائي، كما تعهد بأن تقوم اجلامعة بتوفري كافة 

ف األكادميية، كما االمكانيات اللوجستية واإلدارية والدعم الفين الالزم لتنفيذ أهدا

سيتم توفري الدعم املالي الالزم لنهضتها وتطوير أدائها باإلضافة إلي كافة تكاليف 

اإلدارة والتشغيل خالل الثالث سنوات األولي من استضافة األكادميية حيت تنهض 

مبواردها ذاتيًا، هذا مع االلتزام بكل األسس املرجعية من مهام وأطر عمل ونظام 
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تدريب وفقًا للرتتيبات اليت يقرها جملس احملافظني ويف إطار  تشغيل وبرامج

  .اإلتفاقية اليت سيتم توقيعها بني اجمللس العربي للمياه وجامعة سيناء

        : القرار

العرض املقدم من جامعة سيناء  املوافقة على توصية اللجنة التنفيذية وقبول

إلقرارها العرض على اجلمعية العمومية الستضافة مقر األكادميية العربية للمياه و

 إلختاذ اإلجراءات والرتتيبات القانونية واللوجستية إلدارة وتشغيل األكادميية.

 
 من الدستور 01عرض الصيغة القانونية لتعديل المادة   :الثانىالموضوع 

علي  ( 2112يف اجتماعه العاشر )ديسمرب  يف إطار موافقة جملس احملافظني

التشريعية بإعادة انتلاب السيد  جلنة الشوون القانونية وقدمة من املذكرة امل

رئيس اجمللس لدورة جديدة، فقد عقدت جلنة الشوون /األستاذ الدكتور

القانونية والتشريعية عدة اجتماعات برئاسة سيادة املستشار/ عبد العاطي الشافعي 

ني يف اجتماعه قرار جملس احملافظ منهارئيس اللجنة ملناقشة عدد من األمور 

العاشر بتفويض جلنة الشوون القانونية والتشريعية مبراجعة وإعداد الصياغة 

وقد قامت ستور، ( من الد11القانونية الصحيحة للتعديل املطلوب يف املادة )

 وهي كما يلي: اللجنة مبراجعة وإعداد  الصياغة املطلوبة 

ثة أعوام بأللبية "ينتخب مجلس المحافظين رئيسًا من بين أعضائة كل ثال
األصوات عن طريق اإلقتراع السري ويجوز تجديد انتخاب الرئيس لدورة ثانية، 
واستثناًء يجوز للجمعية العمومية الموافقة علي إعادة ترشيح الرئيس إذا كان 

وقد مت عرض توصية اللجنة  “من بين األعضاء المؤسسين وذلك لدورات أخري

 صياغة وأوصت بعرضها على اجمللس.التنفيذية باملوافقة على هذه ال

 

         القرار:
التعديل القانونية صياغة التوصية اللجنة التنفيذية وعلى املوافقة علي  -

املقدمة من جلنة الشوون القانونية والتشريعية من الدستور  11للمادة 

 إلقرارها.معية العمومية اجل والعرض علي 

 

لحضور إجتماعات المجلس من الشباب أو الرعاه الداعمين  ضم عدد من المراقبين  :الثالثالموضوع 
 للمجلس 

الرعاه من كذلك بعض الشباب من أعضاء اجمللس و مت عرض معايري إختيار

إجتماعات  لدعوتهم حلضورالقطاع اخلاص او املنظمات االقليمية والدولية 

جتماع األمانه العامة خالل اجملس احملافظني بصفة مراقبني... وعلى أن تقوم 
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من الشباب جمللس  عدد أربعةاجلمعية العمومية باالعالن عن امكانية ضم 

احملافظني كأعضاء مراقبني وفقًا للمعايري اليت مت املوافقة عليها يف جملس 

 ... مع مراعاة:احملافظني العاشر 

أن يكون انضمامهم جمللس احملافظني لدورة واحدة أو دورتني إلعطاء  -

  مشاركة.الفرصة ألكرب عدد لل

  أن يراعي التنوع اجلغرايف يف االختيار. -

شاركتهم يف االجتماعات بدون حتميلهم أعباء ملمتويل  السعى لتوفري -

 مالية.

أن يقوم السادة اعضاء اجلمعية العمومية بالتقدم برتشيح من تنطبق عليه  -

  .علي جملس احملافظنياملعايري لعرضها 

 

ري وأبدى دعمه لتفعيل دور الشباب          هذه املعايوقد ناقش جملس احملافظني 

 العربى وتوسيع قاعدة العضوية من الشباب العربى.

  القرار:
من الشباب )عدد أربعة( بضم مراقبني اجلديدة اخلاصة علي املعايري املوافقة  -

األمانة العامة باإلعالن خالل االجتماع الرابع للجمعية العمومية قيام أو الرعاه و

ب للرتشح أو ترشيح أمساء من الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط عن فتح البا

 .لالنضمام جمللس احملافظني كمراقبني

مناشدة السادة أعضاء اجلمعية العمومية واجمللس للسعى لتوسيع قاعدة  -

العضوية ونقاط األتصال وتوفري الدعم الفنى واملادى مبا خيص مواصلة أنشطة 

 اجمللس وحتقيق أهدافه.

 

 :العضوية واإلشتراكات :رابع ال الموضوع
مت استعراض موقف األعضاء من دفع االشرتاكات السنوية وطلبات العضوية 

 .2112 االنضمام لعضوية اجمللس خالل عاماجلديدة للسادة الراغبني يف 

 

                  القرار:
املوافقةعلى الطلبات اجلديدة املقدمة لالنضمام لعضوية اجمللس والتى  -

 .2112ها األمانة منذ إجتماع جملس احملافظني العاشر فى ديسمرب تلقت

بالسعى لتوسيع قاعدة العضوية ونقاط االتصال لس اجملالسادة أعضاء  مناشدة -

 مبا حيقق التواصل واستمرار أنشطة اجمللس وحتقيق أهدافه.
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 :(5102-5102)خطة عمل المجلس  :خامسالالموضوع 
وبرامج اجمللس املقرتحة خالل عمل أنشطة  أحيط اجمللس علمًا مبالمح خطة

إعدادها بالتنسيق والتعاون مع واليت مت  (3 )ملحق رقم (2112-2112) الفرتة

وسيتم مناقشتها من جلنة ممثلة من اخلرباء واملهتمني من  اللجنه الفنيه التوجيهية

مت وقد  أعضاء اجلمعية العمومية واجمللس على هامش إجتماعات اجلمعية العمومية

(، 2112للجمعيه العموميه )فرباير اإلجتماع الثالث إعدادها للتوافق مع توصيات 

أهداف االسرتاتيجية العربيه لالمن املائي يف  ،(SDG’s)أهداف التنميه املستدامه

 .(4ملحق رقم ) (2121 -2111) الوطن العربي

 

 ية وهي:نشطة والربامج اليت تندرج حتت مخس حماور رئيسألوتتضمن العديد من ا

تطوير ودعم خطط االدارة املتكاملة للمصادر املائية من خالل وضع سياسات  -

 امه و اسس علميه و قواعد تطبيقية.مستد

 احملافظه على املصادر املائية العربية و حتسني كفاءة استلدامها. -

 دعم الدول العربية يف مواجهه اثار التغريات املناخية على مصادر املياه. -

ن العربي و تبادل اخلربات و املعلومات و بناء القدرات بني الدول تعزيز التعاو -

 العربية.

 دعم و تطوير النظام املؤسسي للمجلس العربي للمياه.  -

 

  القرار:
(  2112-2112للفرتة ) املقرتحة اجمللس علي  خطة عمل اجمللس موافقة -

تنفيذية  وبلورتها فى خطةوالعرض علي اجلمعية العمومية يف اجتماعها الرابع 

 . وزمنية

 

 الميزانية السنوية للمجلس العربى للمياه  :دسالساالموضوع 

بعرض امليزانية أمني الصندوق   -/ حممد رءوف درويش السيد الدكتورقام 

والذي أوضح من على السادة أعضاء جملس احملافظني بواسطة السنوية 

-2112بقني )خالل العامني الساحجم املصروفات خالهلا قيمة اإليرادات و

2112..)  

 .أعضاء اجمللس امليزانية للفرتة املشار إليهاد السادة ااعتمموافقة و                       القرار:

 

حيث وافق اجمللس على  جمللس احملافظني، احلادي عشرمت أعمال االجتماع ِتهذا وإخُت

ير املاىل الذى عرضه السيد تقرير األمانة الذى عرضه األستاذ الدكتور أمني عام اجمللس والتقر
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ن قرارات على م( وأوصى بعرضه وما اختد 2112-2112الدكتور أمني الصندوق عن الفرتة )

كما وجه معاىل األستاذ الدكتور/ رئيس اجلمعية العمومية وتوجيه الشكر لألمانة العامة وأعضائها 

الضيوف، ودعا اجلميع اجمللس العربى للمياه الشكر جلميع السادة احلضور  أعضاء اجمللس و

متمنيًا للجميع التوفيق  ،االجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلسإلي املشاركة يف  فعاليات 

 والتقدم.

 لمجلس المحافظين  الحادى عشروإنتهت وقائع اإلجتماع 
 5102 فبراير 52الموافق   األحديوم  ظهر الواحدة والنصففى تمام الساعة 


