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 وقرارات تقرير 
 لمجلس المحافظين عشر السادساإلجتماع 

 
 9172( آذار) مارس 71الق اهرة فى  
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 تقرير وقرارات 

 لمجلس المحافظين عشر  السادساإلجتماع 

 9172( آذار) مارس 71القاهرة فى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التقرير: 

عقب إنعقاد  9172 مارس 71لمجلس المحافظين بالقاهرة بتاري    خ  عشر  السادسعقد اإلجتماع 
 مارس 71-71خالل الفترة  الخامسةالجمعية العمومية للمجلس العربى التى عقدت دورتها 

نتخب للدورة رئيس المجلس بالمجلس الجديد الم –بداية بترحيب أ.د/ محمود أبو زيد  ..9172
... وتقديم  فى المرحلة القادمة ئهبالتوفيق ألعضا هوتمنياتللثالث سنوات القادمة الجديدة 

( لما بذلوه من 9178-9171الشكر للسادة أعضاء مجلس المحافظين عن الدورة المنقضية )
مناقشة بعض عرض و كما تم  وبرامج المجلس عن هذه الفترة ..... جهود لدعم أنشطة 

 :على النحو التالىالموضوعات 

إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق والشخصيات  .7
 العامة. 

 .عرض قرارات وتوصيات الجمعية العمومية فى دورتها الخامسة .9

 (.9197-9172فى المرحلة القادمة )خطة عمل المجلس وأنشطته وبرامجه الفنية  .3
 .مقترحات تفعيل دور األعضاء فى أنشطة المجلس

 الشباب العربمقترحات توسيع قاعدة  .4
ً

  ى. العضوية وخصوصا

 .للسعى فى تعزيز التعاون فى المياه المشتركة (Think Tank) تشكيل مجموعة عمل .5

 س العربى للمياهالدائم للمجلموقف إنشاء المقر  .1

 .زيادة الموارد المالية للمجلس .1

 .جائزة المجلس العربى لإلبداع واإلبتكار فى علوم المياه بالدول العربية واالسالمية .8

 ما يستجد من موضوعات.  .2

 توصيات وقرارات االجتماع:  -

 :
ً
وترشيح  أمين الصندوقاختيار و  إنتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية أوال

 :الشخصيات العامة واستكمال أعضاء مجلس المحافظين

 القرارات: 

/ الدكتوراالستاذ معالى إختيار  بتجديدباإلجماع قرار الجمعية العمومية ب إحاطة المجلس -
 للمجلس العربى للمياه ل

ً
 من تاري    خ إنعقاد الجمعية  القادمةدورة لمحمود أبو زيد رئيسا

ً
بدءا

 .سنوات قادمة بإذن اللهالعمومية ولمدة ثالث 

إحاطة المجلس بقرار الجمعية العمومية بالموافقة على السادة أعضاء مجلس المحافظين  -
 الجديد الذى تم إنتخابه للدورة القادمة. 

اكوا رئيس مجلس إدارة شركة  -وليد عبد الرحمن/  أ.د موافقة المجلس على استمرار -
 للرئيس بالمملكة العربية السعودية القابضة

ً
 للدورة القادمة.  نائبا
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 للصندوق  رؤوف درويشمحمد /  دأ.  موافقة المجلس على استمرار -
ً

 .للدورة القادمةأمينا

للدورة القادمة  للجنة التنفيذيةالسادة التالى أسماؤهم كأعضاء المجلس على ضم موافقة  -
 وهم: 

 األردنية الهاشمية المملكة -وزارة المياه والري  -أمين عام  -عطوفة م/ على صبح  -

 -جامعة الخرطوم -قسم الهندسة المدنية -أستاذ الهندسة المدنية –عابدين صالحد/ .أ -
 جمهورية السودان

 الجمهورية اللبنانية –رئيس جمعية أصدقاء إبراهيم عبد العال  –السيد/ ناصر نصر الله  -

 المدير اإلقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية )سيدارى(  -أ.د / خالد أبو زيد -

 :الشخصيات العامةفيما يخص  -

للمجلس كأحد  وزير التعليم العالى األسبق –اب أ.د/ مفيد شه الموافقة على ضم
 من السيد / إدريس الضحاك

ً
أمين عام الحكومة المغربية  -الشخصيات العامة .. بدال

الفترة  في دعم انشطة المجلس طوالالسابق وتوجيه الشكر لسيادته على جهوده 
 الماضية. 

هذه الدورة تم عرض موقف الحكومات من لفيما يخص المقاعد الشاغرة فى المجلس  -
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، م تلقى أى ردود من الدول )وعدترشيح ممثليها 

واقترح ضم بعض السادة األعضاء ( الجمهورية اليمنية، جمهورية القمر المتحدة، جيبوتى
ة... حيث تم موافقة المجلس باإلجماع دورته الحاليقبين فى المجلس فى مرا (ثالثة أعضاء)

 : على ضم كل من اآلتى أسمائهم بعد لمجلس المحافظين 

جامعة عين  -كلية الهندسة   -أستاذ بقسم الري والهيدروليكا  – .د/ عبد القوى خليفةأ  -
 وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي األسبق بجمهورية مصر العربية.  – شمس

كاديمية البحث العلمى – أ.د/ شادن عبد الجواد - رئيس المركز القومى لبحوث  -ممثل عن أ
 المياه األسبق

أ.د/ اسماعيل كما تم الموافقة بأغلبية اآلراء )مع تحفظ من ممثل دولة المغرب( على ضم  -
 .رئيس مركز بحوث الصحراء األسبقبصفته  – عبد الجليل

 (.7بالملحق رقم)كما هو وارد   القادمةللدورة الجديد وبذلك يكون تشكيل مجلس المحافظين 

 :
ً
 للملحق رقم )ثانيا

ً
 (9عرض قرارات وتوصيات إجتماع الجمعية العمومية الخامس طبقا

 :اتالقرار 

سة وتوجيه الشكر توصيات وقرارات الجمعية العمومية فى دورتها الخام الموافقة علي -
/ رئيس المجلس ، األستاذ الدكتور/ نائب الرئيس، والسادة أعضاء مجلس لألستاذ الدكتور 

والمنظمات العربية واالقليمية والدولية التى تساند المجلس عن واألمانة العامة المحافظين 
فى  ما تم إنجازه فى األنشطة والمشروعات والجهود التى ُبذلت لتطوير العمل بالمجلس

 .الدورة المنقضية

المجلس فى إصدار تقرير الوضع المائى فى المنطقة العربية بالتعاون مع مركز تثمين جهود  -
كيد على قرارات الجمعية العمومية الخامسة بشأن تفعيل دور نقاط االتصال  سيدارى والتأ

تشجيع ومناشدة الشركاء والمنظمات العربية  و وتعظيم االستفادة من مخرجات التقرير
 ار التقرير. اصدواالقليمية والدولية لدعم 
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دعم برنامج المجلس للتوسع فى إستخدام الموارد المائية غير التقليدية ضمن محور االدارة  -
 فى خطة عمل المجلس باإلضافة الى المحاور 

ً
 أساسيا

ً
المتكاملة للموارد المائية وإعتباره مكونا

وتعزيز والطاقة( الترابط بين المياه والغذاء  التغيرات المناخية، األخرى )المياه المشتركة،
مما ُيسهم فى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية من المنظمات العربية واالقليمية والدولية 

 .فى المنطقة العربية 9131التنمية المستدامة وأجندة 

وحث األمانة العامة على توسيع بالمجلس  (AGIR)دعم أنشطة غرفة المعلومات الجغرافية  -
دائرة مشاركة واسعة ألعضاء المجلس من مختلف الدول العربية وتشجيع الدول العربية 
وتشجيع الدول العربية لتوفير المعلومات والبيانات لدعم الجوانب المعرفية وتبادل الخبرات 

ها ورفع قدرات ودعوة المنظمات والهيئات المانحة لتقديم الدعم الفنى والمالى ألنشطت
 .العاملين بها

ضرورة تكثيف جهود وانشطة االكاديمية العربية للمياه باعتبارها الذراع العلمي لبناء القدرات  -
فى مجاالت نقل التكنولوجيا واإلدارة المتكاملة للموارد المائية والموضوعات ذات  العربية

والفن والثقافة فى مواجهة أزمة المياه العالقة بما فيها أدوار التعاونيات والبرلمانيين واالعالم 
كاديمية  .بالمنطقة العربية ، والسعى لتدبير التمويل الالزم لتنفيذ برامج األ

اللجنة التنفيذية  يفوض المجلس ...فيما يخص تعديل الدستور والالئحة التنفيذية للمجلس -
لمراجعة وتعديل دستور المجلس والئحته التنفيذية بما يتناسب مع قانونية لتشكيل لجنة 

  .أنشطة المجلس الفنية والمؤسسيةالتوسع الحادث فى 

 

 
ً
.. (7919-9172: خطة عمل المجلس وأنشطته وبرامجه الفنية فى المرحلة القادمة )ثالثا

 :وتفعيل مشاركة األعضاء

 :اتالقرار 

والتى ( 9197-9172المجلس )عمل وافق مجلس المحافظين على إطار برنامج وخطة  -
 (9178نوفمبر )أعدت فى ضوء توصيات الجلسة التشاورية للمجلس التى عقدت فى 

 ..في انشطة وبرامج المجلس. واوصي بتوسيع قاعدة مشاركة اعضاء المجلس 

فى أنشطة وبرامج األعضاء مشاركة  قاعدة تشكيل لجنة لوضع أطر وأسس تنظيم وتوسيع -
لتقديم المشورة تكوين مجموعات عمل من أعضاء المجلس كل فى مجال خبرته المجلس و 

 :السادة من..والدعم الفنى 

  -)المملكة العربية السعودية( نائب رئيس المجلس -أ.د/ وليد عبد الرحمن ▪
ً

 رئيسا

 عضو مجلس المحافظين )مصر( –أ.د/ صفوت عبد الدايم  ▪

 )جمهورية السودان( عضو مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية –عابدين صالح أ.د/  ▪

 )مصر( عضو مجلس المحافظين –أ.د/ طارق السمان  ▪

 

 :
ً
 الشباب العربى:  فى المجلس مقترحات توسيع قاعدة العضويةرابعا

ً
 وخصوصا

 :اتالقرار 

توسيع قاعدة العضوية  للمساهمة فىالسادة أعضاء مجلس المحافظين  دعوة -
 من الشباب 

ً
الندوات واللقاءات للتعريف عقد من خالل  الشقيقة فى دولهموخصوصا
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بالمجلس وأنشطته ورسالته وأهدافه نحو ُحسن إدارة الموارد المائية والتعامل مع قضايا 
 وشئون العضوية بالمجلس.  شبكة شباب المجلس لتواصل معلوتشجيعهم المياه 

كاديمية العربية للمياه  دورات تدريبية برامجتنفيذ العمل علي  -  online) من خالل األ
training) برسم اشتراك مخفض العضاء المجلس العربي. 

للمناقشة فى لها أولوية فى المنطقة العربية طرح موضوعات مهمة من خالل المجلس  و  -
كبر عدد من االعضاء بالرآعلى النت )بث حى( لم ةت محدداوقا ي وتبادالالفكار شاركة أ
. 

 

 
ً
( للسعى فى تعزيز التعاون فى المياه Think Tank: مقترحات تشكيل مجموعة عمل )خامسا

 المشتركة: 

 :اتالقرار 

لتعزيز التعاون العربى فى المياه المشتركة والتعاون مع جامعة  جهود المجلسدعم  -
الدول العربية فى جهودها للحفاظ على الحقوق المائية العربية فى إطار اإلستراتيجية 

 (9131-9171) العربية لألمن المائى العربى

تعاون مع شركاء التنمية من المنظمات العربية واالقليمية برامج المجلس للتعزيز  -
والدولية ومشاركة الخبراء فى المياه والطاقة والبيئة من كافة الجهات المهتمة خاصة فى 

 المياه المشتركة. 

تعمل على تعزيز  (Think Tank)تفويض اللجنة التنفيذية لتشكيل مجموعة عمل  -
التعاون فى المياه المشتركة فى المنطقة العربية ومد نشاطها الى تبادل الخبرات مع 

 لقارة االفريقية. الدول فى ا

 

 
ً
موقف إنشاء المقر الدائم للمجلس العربى للمياه بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة  :سادسا

 : الجديدة

 :اتالقرار 

تقديم الشكر لصاحب السمو الملكى األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمه  -
 المقر الدائم.. إلنشاء و ألنشطة وبرامج المجلس المتواصل للمجلس والدعم المالى 

 .الجديدلمجلس مقر اإستكمال تنفيذ أعمال التشطيبات لالعمل على تكثيف الجهود و  -

 

 
ً
 : زيادة الموارد المالية للمجلس: سابعا

 :القرار

للسعى لزيادة من أعضاء المجلس بإختيار مجموعة عمل تفويض اللجنة التنفيذية   -
وأن يكون ضمن أعمالها بحث تمويل  (Fund Raising) للمجلس الموارد المالية

لدى الرعاه ومؤسسات  التواصلاستكمال المبنى الجديد لمقر المجلس من خالل 
عقد ندوة ودعوتهم  واقتراح فى المنطقة العربيةوجهات التمويل والقطاع الخاص 

التعريف بأنشطة المجلس وأهدافه وامكانات مشاركتهم ودعمهم للمشاركة فيها ويتم 
 امج المجلس. بر ألنشطة و 
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ً
 : جائزة المجلس العربى لإلبداع واإلبتكار فى علوم المياه بالدول العربية واالسالمية: ثامنا

 :اتالقرار 

 فى إجتماعات وزراء المياه  -
ً

الترحيب بإختيار المجلس العربى للمياه ليكون مشاركا
باإلعالن المعنيين تحت مظلة منظمة التعاون االسالمى والموافقة على قيام المجلس 

عن جائزة االبداع واالبتكار للباحثين فى الدول العربية واالسالمية واألعضاء فى مجال 
 .وقيمتها خمسون ألف جنيه مصرى المياه والتنمية

أ.د/ حسن راتب عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سما  تقديم الشكر الي -
 على دعمه وتحمل مجموعة سما لتكاليف الجائزة. 

لجنة من الجهات المعنية لوضع معايير وشروط  اللجنة التنفيذية فى اختيار تفويض  -
 الجائزة. 

 

 
ً
 ما يستجد من أعمال:  :تاسعا

 أوصى...(9191المزمع عقده باذن الله عام )المنتدى العربى الخامس للمياه  فيما يخص -
المنتدى إستضافة إنعقاد للتفضل بالنظر فى الدول العربية الى دعوة ال يهبتوجالمجلس 

  العربى الخامس للمياه

 

فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم األحد الموافق  هذا وإختتمت أعمال المجلس
 ةأعمال المجلس للدورة الجديدبعد تقديم التهنئة للسادة األعضاء ببداية  .. 9172مارس  71

 المحافظين بالتوفيقمع أصدق التمنيات لمجلس مة بإذن الله... دولمدة ثالث سنوات قا



 

 

 

 تقرير وقرارات
 المحافظين لمجلس عشر السادس اإلجتماع 

 9172( آذار) مارس 71الق اهرة  
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الملحق رقم )

 

 أسماء السادة أعضاء مجلس المحافظين فى تشكيله الجديد للدورة
(9102-9190) 

 

 

 

 

 

 

 
 



الدولةالمنظمة/الجهةالوظيفةمسئول االتصالاالسماللقبم
-فاكس -تليفون 

جوال
العنوانالبريد اإللكترونى

4675571:ت 1 (966+)

4675574: ف 1 (966+)

24023276: ت 2 (20+)

F:(+20) 2 22600683

4701952: ت 1 (966+)  

Ext.. 8001

4701958: ف 1 (966+)

55861644: ج 5 (966+)

226382209: ت (20+)

226447109: ف (20+)

(+20) 1223105585: ج

 7575076zakioffice@yahoo.com: ت 18(249+) 

7558656ibraali9@gmail.com: ف 18(249+) 

مفيد شهاب .د.معالى ا

رئيس مجلس اإلدارة
المكتب االستشاري الهندسي 

درويش

جمهورية مصر 

العربية
raoufdarwish@dce-ltd.com

 ش نزيه خليفة،  مصر 27رقم 

الجديدة،  القاهرة

الصادق الصديق المهديدولة

رئيس الوزراء األسبق

إمام األنصار ورئيس حزب 

األمة القومي

أم درمان - 801. ب.ص

وليد أحمد عبد الرحمن. د.أ

- رئيس المجلس االستشارى 

واستاذ هندسة وادارة موارد 

جامعة الملك فهد للبترول - المياه 

والمعادن بالظهران

شركة اكوا القابضة
المملكة العربية 

السعودية
الظهران - 493. ب.ص

walid.abderrahman@yahoo.co

m 

رئيس
المجلس العربى

 للمياه

جمهورية مصر 

العربية

صاحب 

السمو 

الملكي 

األمير

خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيس الشرفي للمجلس العربي 

رئــيس مجـــــــلس -  للمياه  

جــــــائزة األمــــــير سلـــــطان 

العــــالمية للمــــياه

psrcewd@ksu.edu.sa
ب  .، ص11451الرياض  

الرياض - 2454

محمود أبو زيد.د. معالي أ
president@arabwatercouncil.o

rg

 شارع المخيم الدائم، الحي 9

السادس ، مدينة نصر

شركة اكوا القابضةالسادة

مركز األمير سلطان

 ألبحاث البيئة والمياه 

والصحراء   جامعة الملك سعود

المملكة العربية 

السعودية

جمهورية مصر 

العربية

  قائمة السادة أعضاء مجلس المحافظين 

2021-2019           للدورة 

شخصيات عامة

الرئيس الشرفي

رئيس المجلس

نائب رئيس المجلس

أمين الصندوق

السادة

وزير التعليم العالى األسبق

المكتب االستشاري الهندسي 

درويش
محمد رءوف عبد الرحمن درويش. د

جمهورية 

السودان

mailto:zakioffice@yahoo.com
mailto:raoufdarwish@dce-ltd.com
mailto:psrcewd@ksu.edu.sa
mailto:president@arabwatercouncil.org
mailto:president@arabwatercouncil.org


(+962) 65652286: ت

(+962) 65652287: ف

 (+962) 775690020: ج

(+249) 922019710: ت

(+249) 183776030:ف

(+249) 122206006: ج

(+961) 1655898: ت

(+961) 1644800:ف

(+961) 3352782: ج

24513921: ت 2 (20+)

/2/3/4

24513918 2: ف (20+) 

السادة

abdeensalih@gmail.com
جامعة الخرطوم - كلية الهندسة 

15030. ب.مكتب أمارات، ص

Abdelal@cyberia.net.lb الجمهورية اللبنانية
 مؤسسة إبراهيم عبد العال

من أجل التنمية المستدامة
رئيس المؤسسة ناصر نصر هللا/  السيد 

مؤسسة إبراهيم عبد العال 

للتنمية المستدامة

المدير اإلقليمي لبرنامج إدارة 

الموارد المائية
خالد محمود أبو زيد. د.أ

مركز البيئة والتنمية لإلقليم 

سيداري- العربى وأوروبا 
السادة

السودان
جامعة - قسم الهندسة المدنية

الخرطوم
أستاذ الهندسة المدنية عابدين صالح .د.ا

Ali_Subah@mwi.gov.jo

األردن– عّمان 

 5012 / 2412. ب.ص

 األردن11183عّمان

kabuzeid@cedare.org
شارع الحجاز، مصر الجديدة2  - 

القاهرة

جمهورية مصر 

العربية

مركز البيئة والتنمية لإلقليم 

العربى وأوروبا 

(سيدارى)

وزارة المياه والري السادة
المملكة األردنية 

الهاشمية

اللجنة التنفيذية

وزارة المياه والري األمين العام على صبح. عطوفة م

mailto:abdeensalih@gmail.com
mailto:Abdelal@cyberia.net.lb
mailto:Ali_Subah@mwi.gov.jo
mailto:kabuzeid@cedare.org


(+971) 42929787: ت

(+971) 506264032: ج

49491113:ت (222+)

36307017: ف (222+)

71399320: ت (216+)  
Ayedm11@yahoo.com

 Ayedm11@hotmail.com 71391549: ف (216+)

(+216) 98681320: ج

23786933: ت (213 +) 

21289373: ف (213+)

(+ 213) 662000000: ج

00963931428723Jkanalia@hotmail.com: جوال

 (واتس)جوال

00963992033753

1576666gdmher@inco.com.lb: ت (961+)  

  (+961) 1565013: ف

(+961) 3613067887comairfadi@hotmail.com: ج

 shoriam1974@yahoo.comالحمهورية اليمنيةوزارة المياه والبيئةوزير المياه والبيئةعزى هبة هللا على شريم/ د.معالى أوزارة المياه والبيئةالسادة7

25371441/2: ت (965+)

25387302: ف (965+)

(+962) 65652286: ت

(+962) 65652287: ف

 (+962) 775690020: ج

(+966) 114172059mqahtani@mewa.gov.sa: ت

(+966) 114172400info@mewa.gov.sa:ف

(+966) 503199266abu.fahad.1400@hotmail.com: ج

17729097: ت (964+)   

17740672: ف (964+) 

 (+964) 7719747269: ج




242189458: ت (20+)

(+20) 1012610375: ج

353107: ت (253+)  
ministereagriculture@yahoo.c

om

354423djibouti@lycos.com: ف (253+) 

22987665pwa@pwa.ps:ت (972+)  

22987336asmaasalamah@yahoo.com: ف (972+)

13

وزارة الموارد المائية والري السادة

دولة فلسطين سلطة المياه الفلسطينية رئيس سلطة المياه الفلسطينية
رنا محمد أبو / أسماء محمو د سالمة 

السعود
سلطة المياه الفلسطينية السادة

رئيس - رئيس مهندسين اقدم 

قسم التخطيط فى دائرة التخطيط 

والمتابعة

عالء السعيد. م وزارة الموارد المائية السادة 11

جمهورية مصر 

العربية
وزارة الموارد المائية والري12 وكيل وزارة رجب عبد العظيم. د

13001، الصفاة 12. ب.ص

الكويت
hamed58@gmail.com

Ali_Subah@mwi.gov.jo

األردن– عّمان 

 5012 / 2412. ب.ص

 األردن11183عّمان

المملكة األردنية 

الهاشمية
وزارة المياه والري

وزارة الموارد المائية
الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية  الشعبية

القبة الجزائر. شارع القاهرة 03  

العاصمة، الجزائر

)وزارة الكهرباء والماء والنفطالسادة8 محمد بوشهرى/ م وزارة الكهرباء والماء والنفط(
وكيل أول وزارة

الكويت

3

وزارة الموارد المائيةالسادة4

مدير إدارة المياه غير التقليدية 

والتغذية االصطناعية باالدارة 

العامة للموارد المائية

محمد العيادى. م
وزارة الفالحة و الموارد 

المائية و الصيد البحرى
السادة

وزارة المياه و الصرف الصحى
الجمهورية اإلسالمية 

الموريتانية
saadouebih@yahoo.fr

نواكشوط  - 4913. ب.ص

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الجمهورية التونسية وزارة الفالحة

1

السادة2
وزارة التنمية الريفية 

والهيدروليكا والبيئة
مكلف بمهمة ديوان الوزيرسعد أبيه محمد الحسن منان.  م

mohamed.alkokhardi@moei.g

ov.ae 

دبى-  1509. ب. ص

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية 

المتحدة
وزارة الطاقة و الصناعة مدير ادارة الموارد المائية محمد مصطفى المال. د وزارة الطاقة و الصناعة السادة

 - طريق الملك عبد العزيز 65

11195الرياض 

جيبوتيوزارة الزراعة وموارد المياه

alaasaeed37@yahoo.com
بغداد- شارع فلسطين 

جمهورية العراق
جمهورية العراق وزارة الموارد المائية

ragabazim@hotmail.com
 ش جمال عبد الناصر، 1رقم 

جيزة- كونيش النيل إمبابة 

مدير عام االدارة العامة لموارد 

المياه والترشيد

األمين العام على صبح. عطوفة م وزارة المياه والري السادة

المملكة العربية 

السعودية
وزارة البيئة والمياه والزراعة

6

وزارة البيئة والمياه والزراعةالسادة10

9

متعب بن سعيد القحطانى/ م

جهاد منير كنعان. م وزارة الموارد المائيةالسادة5

الجمهورية اللبنانية وزارة الطاقة والمياه
مدير عام الموارد المائية 

والكهربائية
فادي قمير. د وزارة الطاقة والمياه السادة

وزارة الزراعة وموارد المياهالسادة

14

وزارة الري

دمشق

الجمهورية العربية السورية 

بيروت  - بيروت، كورنيش النهر 

لبنان

مدير مديرية المياه الدولية 

والسدود

جيبوتي – 453. ب, ص

جيبوتي

الجمهورية العربية 

السورية
وزارة الموارد المائية

ممثلي الحكومات

mailto:Ayedm11@yahoo.com
mailto:Jkanalia@hotmail.com
mailto:gdmher@inco.com.lb
mailto:comairfadi@hotmail.com
mailto:shoriam1974@yahoo.com
mailto:mqahtani@mewa.gov.sa
mailto:info@mewa.gov.sa
mailto:abu.fahad.1400@hotmail.com
mailto:ministereagriculture@yahoo.com
mailto:ministereagriculture@yahoo.com
mailto:pwa@pwa.ps
mailto:asmaasalamah@yahoo.com
mailto:hamed58@gmail.com
mailto:Ali_Subah@mwi.gov.jo
mailto:saadouebih@yahoo.fr
mailto:alaasaeed37@yahoo.com
mailto:ragabazim@hotmail.com


(+972) 594233369pwa.minister@gmail.com:ج

24602281ird@mrmwr.gov.om:ت (968+)  

 24692928said_alhabsi@hotmail.com: ف (968+)   

(+968) 92660219aziz_oman@yahoo.com: ج

السادة16
المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء
رئيسعيسى بن هالل الكوارى.معالي م

المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء
44845551ealkuwari@km.com.qa (974+) قطر

منطقة الدفنة، شارع الكورنيش، 

الدوحة - 41. ب.  ، ص61رقم 

214871530a.a.m@mwr.gov.ly:ت (218+)

214870907anaas_78@yahoo.com:ف (218+)

(+218) 913714099gwra@gwra.gov.ly:ج

وزارة الطاقة و الموارد المائيةمستشارأحمد على موسىوزارة الطاقة و موارد المياهالسادة18
جمهورية الصومال 

الفيدرالية
(+252) 617894812Mmursal44@hotmail.com: ت

(+249) 184000000: ت
Seifeldin_eltwaim@yahoo.co

m pri@wre.gov.sd   

(+249)            ;183777533Mfa.water@mfa.gov.sd: ف

 sec.min@wre.gov.sd 


(+249) 912152563mwre_wrto@yahoo.com:ج

17995888hudam.alghawi@ewa.bh: ت (973+)  

17874120: ف (973+)  

36053224ahmed.abdulmalik@ewa.bh: ج (973+)

(+212) 537338727dhimi@water.gov.ma: ت

(+212) 537778696dhimikassem@yahoo.fr:ف

(+212) 661306374: ج




2124 769: ت (269+)

76 91 333: ج (269+) 

وزارة  الزراعة والصيد 

والصناعة والحرافة والبيئة
السادة 22

جمهورية القمر 

المتحدة

المملكة المغربية
- زنقة الحسن بن شقرون ، أكدال 

الرباط

chadhouliati2010@yahoo.fr 

مدير إدارة نقل المياه أحمد عبد الملك./م هيئة الكهرباء والماء السادة 20

السادة
وزارة الموارد المائية والري 

والكهرباء
سيف الدين حمد عبد هللا/ د.أ

دولة فلسطين سلطة المياه الفلسطينية رئيس سلطة المياه الفلسطينية
رنا محمد أبو / أسماء محمو د سالمة 

السعود
سلطة المياه الفلسطينية السادة

طرابلس- الغيران - مقر الهيئة  ليبيا

وزارة الموارد المائية والري 

والكهرباء
جمهورية السودان

مدير عام مركزالمعلومات و 

التوثيق

المكتب الرئيسي للهيئة

- طريق ,128- مبنى 

3   - المنامة ,1702

الوزارة المنتدبة لدى وزير 

الطاقة والمعادن والماء والبيئة، 

المكلفة بالماء

مملكة البحرين هيئة الكهرباء والماء

21

أنس القايدى. مالهيئة العامة للمياهالسادة17

19

السادة
كتابة الدولة المكلفة بالماء 

والبيئة

ممثل المملكة المغربية في مجلس 

محافظي المجلس العربي للمياه 

وعضو لجنته التنفيذية

بلقاسم الدحيمي. م

الهيئة العامة للمياه

عبد العزيز بن على المشيخى/ دالسادة15
المدير العام لشئون التقييم 

والمتابعه

وزارة البــــلديــــات 

اإلقـــــلــيميــــة والبيئـــــــــة 

ومـــــــوارد الميـــــــــاه

14

وزارة البلديات اإلقليمية 

والبيئة وموارد المياه

- 130 ، مسقط 1212. ب.ص

مسقط

 سلطنة عمان

رئيس الجهاز الفنى للموارد 

المائية
جمهورية السودان- الخرطوم 

سلطنة عمان

mailto:pwa.minister@gmail.com
mailto:ird@mrmwr.gov.om
mailto:said_alhabsi@hotmail.com
mailto:aziz_oman@yahoo.com
mailto:ealkuwari@km.com.qa
mailto:a.a.m@mwr.gov.ly
mailto:anaas_78@yahoo.com
mailto:gwra@gwra.gov.ly
mailto:Mmursal44@hotmail.com
mailto:mwre_wrto@yahoo.com
mailto:ahmed.abdulmalik@ewa.bh
mailto:dhimi@water.gov.ma
mailto:dhimikassem@yahoo.fr
mailto:chadhouliati2010@yahoo.fr


السادة23
األكاديمية العربية للمياه

األكاديمية العربية للمياهرئيس مجلس االدارةمحمود أبو زيد. د.ا
جمهورية مصر 

العربية
president@arabwatercouncil.o

rg

 (+20) 44446180nwrc@nwrc-eg.com 2: ت

44446761 2: ف (20+)  
k.ramadan@nwrc-egypt.org

 khaledUA@hotmail.com

(+966) 11467551:ت

(+966) 114675574:ف

 (+966) 555412420: ج

(+20) 44463766 2: ت

 (+20) 1112262117: ج

 (+39) 804606413:  ت

 (+39) 3296908636: ج

 (+961) 1813303:ت

(+961) 1804071:ف

 (+961) 81786555: ج

 (+20) 1001250362: ج

info@aoad.org 183472176:ت (249+)

183571651mro@aoad.org:ف (249+) 

ibrahim.dukheri@aoad.org        

(+20) 24513921 2: ت

/2/3/4

 (+20) 24513918 2: ف

 (+20) 1001551275: ج

 (+33) 53574330 1: ت
altayar@ceea.com

 (+33) 53574331 1: ف

 (+33) 611457457: ج  

(+20)1222122920
saleh@altayar.info

 (+966) 14675571: ت

 (+966) 14675574: ف

 (+966) 54454740: ج

A.Abousabaa@cgiar.org السادة

المركز الدولي للبحوث 

الزراعية في المناطق الجافة  

(إيكاردا)

الجمهورية اللبنانيةمنظمة االيكارداالمدير العامعلى ابو سبع. د

– مركز الدراسات العربي رئيس المركز

األوربي، باريس
فرنسا

– مركز الدراسات العربي 

األوربي، باريس

116 ،Av. des Champs-

Elysées 75008 - Paris

فرنسا

المملكة العربية 

السعودية
aalsheikh@gmail.com

. ب.، ص11451الرياض 

2454

السادة 30

السادة31
– مركز الدراسات العربي 

األوربي، باريس
صالح بكر الطيار. د

m_antar2000@rctws.org
جمهورية مصر 

العربية

قطاع التدريب االقليمى للموارد 

المائية

معهد باري الدولي لدول 

حوض البحر األبيض 

المتوسط

السادة 27khadra@iamb.it

turbak@ksu.edu.sa السادة25
معهد االمير سلطان البحاث 

البيئة والمياه والصحراء
عبد العزيز الطرباق. د.ا

السادة

رئيس القطاع

عضو مجلس اإلدارة
معهد االمير سلطان البحاث 

البيئة والمياه والصحراء

المملكة العربية 

السعودية

المركز القومي لبحوث المياه

السادة
جائزة األمير سلطان بن عبد 

العزيز العالمية للمياه
د عبد الملك آل الشيخ.أ

أمين عام جائزة األمير سلطان 

بن عبد العزيز العالمية للميــــاه

معهد األمير سلطـــــان 

ألبحـــــــاث البيئـــة والميـــاه 

والصــــحراء

28

32

المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية
المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمدير العامابراهيم آدم أحمد الدخيرى

منظمة اقليمية
المدير االقليمى لبرنامج الموارد 

المائية
خالد أبو زيد/ د.أ

مركز البيئة والتنمية لالقليم 

سيدارى- العربى واوروبا

. ب. ،  ص7العمارات شارع 

الخرطوم - 474

السودان
الجمهورية السودان

 شارع الحجاز، مصر 2رقم 

القاهرة- الجديدة  kabuzeid@cedare.int; 
جمهورية مصر 

العربية

منظمات

روال خضرة. د

السادة29

المركز القومي لبحوث المياه

 74. ب.فم ترعة اإلسماعيلية، ص

القاهرة- 

جمهورية مصر 

العربية

ممدوح عنتر. د
قطاع التدريب االقليمى 

للموارد المائية

- بناية داليا شارع بشير القصار 

. ب.ص- فيردين الدور الثاني 

 بيروت114/5055

 رئيس المركز

          28095.: ب.ص

11437الرياض 

24

السادة26

خالد عبد الحى رمضان. د.االمركز القومي لبحوث المياه

معهد باري الدولي لدول حوض 

البحر األبيض المتوسط

–   ، فالنزانو 9شارع تشليا رقم 

باري 

إيطاليا

إيطاليا
معهد باري الدولي لدول حوض 

البحر األبيض المتوسط

المدير العلمي وخبير إدارة 

الموارد المائية

هيئات بحثية وأكاديمية

mailto:president@arabwatercouncil.org
mailto:president@arabwatercouncil.org
mailto:nwrc@nwrc-eg.com
mailto:k.ramadan@nwrc-egypt.org
mailto:mro@aoad.org
mailto:ibrahim.dukheri@aoad.org
mailto:altayar@ceea.com
mailto:altayar@ceea.com
mailto:saleh@altayar.info
mailto:A.Abousabaa@cgiar.org
mailto:aalsheikh@gmail.com
mailto:khadra@iamb.it
mailto:turbak@ksu.edu.sa
mailto:kabuzeid@cedare.int;


4701952: ت 1 (966+)  

Ext.. 8001

4701958: ف 1 (966+)

55861644: ج 5 (966+)

:ت 3934176(20+)

3934176:ف (20+)

(+20) 1008559990:  ج

227244002: ت (20+)

227244001:ف (20+)

(+20) 1002222999:   ج

226382209: ت (20+)

226447109: ف (20+)

(+20) 1223105585: ج

 (+20) 224583591/2:  ت

( +20) 224583884:ف

 ( +20) 1002211160: ج

(+961) 1655898: ت

(+961) 1644800:ف

(+961) 3843001: ج

(+20) 27340569safwat_eid@hotmail.com 12: ج

(+20) 1222379222safwat@arabwatercouncil.org: ج

(+20) 242189596: ت

(+20) 242189597: ف

(+20) 1223356449: ج

(+249) 922019710: ت

(+249) 183776030:ف

(+249) 122206006: ج

  82854305aaish@alzhar.edu.ps:ت (970+)

 599744276aaish@usa.com:ج (970+)

adnan_aish@hotmail.com 
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غزة- شارع الثالثينى 

abdeensalih@gmail.com
جامعة الخرطوم - كلية الهندسة 

15030. ب.مكتب أمارات، ص

أستاذ مساعدعدنان عايش

 مؤسسة إبراهيم عبد العال

من أجل التنمية المستدامة
 بيروت4981/11. ب.صAbdelal@cyberia.net.lbالجمهورية اللبنانية

tareksamman@yahoo.com القليوبية- القناطر الخيرية
جمهورية مصر 

العربية
المركز القومى لبحوث المياه

رئيس مجلس إدارة ممدوح رسالن. م
الشركة القابضة  لمياه 

الشرب والصرف الصحي
السادة 37

السادة38
مؤسسة إبراهيم عبد العال 

للتنمية المستدامة
رئيس المؤسسةناصر نصر هللا/  السيد 

raoufdarwish@dce-ltd.com
 ش نزيه خليفة،  مصر 27رقم 

الجديدة،  القاهرة

mraslan@hcww.com.eg
– كورنيش النيل ، روض الفرج 

القاهرة

جمهورية مصر 

العربية

الشركة القابضة  لمياه الشرب 

والصرف الصحي

جمهورية مصر 

العربية
hkrateb@hotmail.com 

الطريق - برج سما االدارى 

الدائرى

السادة36
المكتب االستشاري الهندسي 

درويش
رئيس مجلس اإلدارةمحمد رءوف عبد الرحمن درويش. د

المكتب االستشاري الهندسي 

درويش

جمهورية مصر 

العربية

مجموعة شركات سمارئيس مجلس االدارةحسن كامل راتب. دمجموعة شركات سماالسادة35

الكيميائى سعد أبو المعاطى

walid.abderrahman@yahoo.co

m 
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chairman@abuqir.comشارع شريف الصغير ٥.
رئيس مجلس اإلدارة و العضو 

المنتدب

 شركة أبو قير لألسمدة و 

الصناعات الكيماوية
السادة 34

السادة

 شارع المخيم الدائم، الحي 9

السادس ، مدينة نصر

جمهورية مصر 

العربية
المركز القومى لبحوث المياه

جامعة - قسم الهندسة المدنية

الخرطوم
السودان

وليد أحمد عبد الرحمن. د.أشركة اكوا القابضة

- رئيس المجلس االستشارى 

واستاذ هندسة وادارة موارد 

جامعة الملك فهد للبترول - المياه 

والمعادن بالظهران

أستاذ متفرغمحمد صفوت عبد الدايم.د.ا39

مدير معهد بحوث صيانه القنوات 

المائية
طارق أحمد السمان .د.ا 40

جمهورية مصر 

العربية

 شركة أبو قير لألسمدة 

والصناعات الكيماوية

شركة اكوا القابضة
المملكة العربية 

السعودية
الظهران - 493. ب.ص

فلسطينجامعة األزهر

جمعيات أهلية وأفراد

قطاع خاص

mailto:safwat_eid@hotmail.com
mailto:safwat@arabwatercouncil.org
mailto:aaish@alzhar.edu.ps
mailto:aaish@usa.com
mailto:adnan_aish@hotmail.com
mailto:abdeensalih@gmail.com
mailto:Abdelal@cyberia.net.lb
mailto:tareksamman@yahoo.com
mailto:raoufdarwish@dce-ltd.com
mailto:mraslan@hcww.com.eg
mailto:hkrateb@hotmail.com
mailto:chairman@abuqir.com


(+20)  226301888kce@khalifa-consulting.com: ت

(+20) 227947681: ف
abdelkawi.khalifa@eng.asu.e

du.eg

(+20)  kce1@khalifa-consulting.com 1200000034:ج

شادن عبد الجوادد.أ44

-ممثل عن أكاديمية البحث العلمى

 رئيس المركز القومى لبحوث 

المياه األسبق

جمهورية مصر 

العربية
 shaden.gawad@gmail.com(20+)01222191869: ج

اسماعيل عبد الجليلد.أ45
رئيس مركز بحوث الصحراء 

األسبق
جمهورية مصر 

العربية
(+20)   10020211386ismaill.galil@gmail.com: ج

أعضاء  المجلس باإلختيار

جمهورية مصر 

العربية
د.أ عبد القوى خليفة43

- أستاذ بقسم الري والهيدروليكا 

ن - كلية الهندسة  جامعة عي 

ب – شمس  وزير مرافق مياه الشر

والرصف الصحي األسبق

mailto:kce@khalifa-consulting.com
mailto:abdelkawi.khalifa@eng.asu.edu.eg
mailto:abdelkawi.khalifa@eng.asu.edu.eg
mailto:shaden.gawad@gmail.com
mailto:ismaill.galil@gmail.com


 

 

 

 

 تقرير وقرارات
 المحافظين لمجلس عشر السادس اإلجتماع 

 9172( آذار) مارس 71الق اهرة  
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2الملحق رقم )

 

 قرارات وتوصيات اإلجتماع الخامس للجمعية العمومية 
 (9162مارس  61-61)

 
 

 



 قرارات وتوصيات اإلجتماع الخامس للجمعية العمومية 
 (9162مارس  61-61)

 

توجه الجمعية العمومية الشكر لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على الدعم المستمر الذى يتلقاه  .1
المجلس العربى للمياه من خالل وزارة الموارد المائية والرى وباقى األجهزة والوزارات المعنية ممثاًل فى استضافة 

 م وتوفير االمكانيات والتسهيالت الالزمة للمجلس.المقر الدائ

المجلس  واألستاذ الدكتور / نائب رئيسالدكتور رئيس المجلس األستاذ الجمعية العمومية الجهود التى بذلها  منتث .2
( وما تم من 2112-2112واألمانة العامة خالل الدورة )واللجنة التنفيذية ن يالمحافظأعضاء مجلس والسادة 
المانة الذى على تقرير ا ووافقت.. لتطوير العمل بالمجلس.فى األنشطة والمشروعات والجهود التى ُبذلت إنجازات 

مشاركة من أعضاء المجلس العربى للمياه من مختلف الدول الوتوصى بالعمل على توسيع قاعدة  ...تم عرضه
 كل مشروع.ل المنظمة واإلتفاقيات اعدالعربية فى تلك األنشطة تحقيقًا ألهداف المجلس وفى إطار ما تتيحه القو 

وتدعم  التى تساند المجلس العربىوالرعاه والدولية والعربية توجه الجمعية العمومية الشكر للمنظمات االقليمية  .3
العام  أألمين –ممثلة فى معالى الوزير/ أحمد أبو الغيط وعلى رأسها جامعة الدول العربية وماليًا  أعماله فنياً 
بالشكر صاحب السمو الملكى األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفى للمجلس  وتخصللجامعة 

العربى للمياه ورئيس جائزة األمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه على دعمه المتواصل والمستمر ألنشطة 
 .وبرامج المجلس

فى إجتماعات وزراء المياه المعنيين تحت مظلة ترحب الجمعية بإختيار المجلس العربى للمياه ليكون مشاركًا  .4
عن جائزة االبداع واالبتكار للباحثين فى الدول منظمة التعاون االسالمى وتوافق على قيام المجلس باإلعالن 
ن الجهات ملجنة مجلس المحافظين فى تشكيل  العربية واالسالمية واألعضاء فى مجال المياه والتنمية وتفوض

 معايير وشروط الجائزة. المعنية لوضع

( 2112تثنى الجمعية العمومية على قيام المجلس العربى بتنظيم المنتدى العربى الرابع للمياه الذى ُعقد عام ) .5
وتفوض مجلس المحافظين لبحث رغبة الدول العربية األعضاء الستضافة أعمال المنتدى العربى الخامس للمياه 

 .بإذن الله( 2121)عام 

بتكوين لجنة من ( وتوصى 2121-2112خطة المجلس )و العمومية على إطار برنامج العمل  توافق الجمعية .2
 المشاركة واالستفادة من توسيعلضمان  المنظمةبعض أعضاء مجلس المحافظين لوضع بعض األسس واألطر 

مجموعات ل يشكتالجمعية ب القاعدة العريضة من أعضاء المجلس ومشاركة المنظمات االقليمية والدولية كما توصى
 .فةالمختل والبرامج مشروعاتلل الدعم الفنىالمشورة و تقديم لعمل من أعضاء المجلس كل فى مجال خبراته 



املة ضمن محور االدارة المتكلتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية المجلس لبرنامج  تدعم الجمعية .2
باإلضافة الى المحاور األخرى )المياه المشتركة،  أساسيًا فى خطة عمل المجلس مكوناً وإعتباره للموارد المائية 

 فى المنطقة العربية 2131فى تحقيق التنمية المستدامة وأجندة  مما ُيسهم (الترابط بين المياه والغذاء والطاقة
والطاقة  الخبراء فى المياه ومشاركة مع شركاء التنمية من المنظمات العربية واالقليمية والدولية تعاون التعزيز و 

ودعم الجهود التى تبذلها الحكومة الليبية بشأن تحسين مرافق إدارة المياه وإعادة .. والبيئة من كافة الجهات المهتمة
 تأهيلها بعد ما لحق بها من دمار خالل الفترة السابقة.

المياه تحت االحتالل وضم دولة فلسطين كأحد الدول تدعم الجمعية دور المجلس فى موضوعات المياه المشتركة و  .2
دولية المحافل االقليمية وال دعم جهود العراق فىكذلك فى . و غير التقليدية . الموارد المائيةالمنفذة لمشروعات 

 إعادة إعمار منشآت الموارد المائية التى دمرها تنظيم داعش. نحو

فة دورية إصداره بص وأهمية نطقة العربيةمفي الللوضع المائى  الثالثتدعم الجمعية  العمومية إصدار التقرير  .2
 المبذولةجهود دارى على القدم بالتقدير للمجلس العربى للمياه ومنظمة سينتع القرار.. و اصن لدوره الفاعل في دعم

 :وأوصت بما يلى.. .اإلصداراتد هذه افى إعد

الالزمة  دور نقاط االتصال وتيسيير تبادل البيانات والمعلوماتتفعيل المعنية بالمياه بالعربية  الوزارات أن تقوم ▪
قوم يالتأكيد على تحديد أسماء نقاط اإلتصال بصفة دورية حتى ر فى وقت مبكر.. و لمتطلبات إعداد التقري

والعمل على دعم  .لفنى والتدريب الالزم فى هذا الشأنالمجلس بالتعاون مع منظمة سيدارى بتقديم الدعم ا
 العربية الراغبة فى إعداد تقارير الوضع المائى على المستوى الوطنى.الدول 

تحليلها و  الوضع المائيتكوين مجموعات من الخبراء من أعضاء المجلس العربى للمشاركة فى دراسة بيانات  ▪
 .لغرضة لهذا االمؤشرات المختار من مجموعة لكل  والتوقعات المستقبليةالمختلفة من التقرير واستخالص النتائج 

لمائية تقرير للسيناريوهات االنظر في إعداد و  للسياساتعداد ملخصات قيام المجلس بالتعاون مع سيدارى بإ ▪
 لى صناع القراراالمستقبلية المتوقعة للمنطقة بناءاً على بعض المؤشرات المائية لتقارير الوضع المائى ورفعها 

  .فى المنطقة العربية

 22 بل يومق بيانات مؤشرات التقرير الثالث للوضع المائى وإرسال أى مالحظاتتدقيق بنقاط االتصال  قيام ▪
 إلصدار التقرير فى صورته النهائية. 2112مارس 

ستفادة من التمويل المتاح ألهداف التنمية المستدامة فى تحديث التقييم الوارد فى التقرير الثالث السعى لإل ▪
للمنطقة  2115ومؤشراته والى تمثل أول تقييم لعام األساس  للوضع المائى والخاص بالهدف السادس للمياه

 .العربية



هامش  ُعقدت علىالتى و بنتائج ومخرجات جلسات العمل الفنية و  بالعروض الفنيةاشادت الجمعية العمومية  .11
العمل باإلستفادة من هذه المخرجات و  وتوصىوتقديم الشكر للمتحدثين والمعقبين العمومية إجتماعات الجمعية 

 .ربط أنشطة المجلس العربي للمياه بأنشطة المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصلةعلى 

دور المجلس كمؤسسة إقليمية لفتح آفاق جديدة لبناء القدرات العربية من خالل األكاديمية  تدعم الجمعية العمومية .11
وتكثيف نشاط األكاديمية فى مجاالت نقل التكنولوجيا واإلدارة المتكاملة للموارد المائية  العربية للمياه

ى مواجهة أزمة فوالبرلمانيين واالعالم والفن والثقافة ر التعاونيات ادو أتفعيل والموضوعات ذات العالقة بما فيها 
 .برامج األكاديميةوالسعى لتدبير التمويل الالزم لتنفيذ  المياه بالمنطقة العربية ،

حث األمانة العامة على و بالمجلس  (AGIR)الجغرافية العربية دعم األنشطة التى تقوم بها غرفة المعلومات  .12
لومات وتشجيع الدول العربية لتوفير المعالمجلس من مختلف الدول العربية توسيع دائرة مشاركة واسعة ألعضاء 

 ودعوة المنظمات والهيئات المانحة لتقديم الدعم الفنى والمالى خبراتوالبيانات لدعم الجوانب المعرفية وتبادل ال
 .ألنشطتها ورفع قدرات العاملين بها

ة غير شبكة الموارد المائي)تثنى الجمعية العمومية على الجهود التى تمت لتفعيل دور الشبكات المتخصصة  .13
ها الشركاء من المنظمات االقليمية والدولية لدعمواستمرار دعمها ومناشدة ( شبكة الشباب ، شبكة المرأة،التقليدية

 .وتوفير المناخ المناسب  لعملها بكل طاقاتها

اط لسعى لتوسيع قاعدة العضوية ونقأعضاء مجلس المحافظين لتناشد الجمعية العمومية كافة أعضائها والسادة  .14
 .يق أهدافهاالتصال وتوفير الدعم الفنى والمادى بما يحقق مواصلة أنشطة المجلس وتحق

نافذة هامة لنشر ها بإعتبار المجلة العلمية للمجلس العربى للمياه تشجيع السادة الباحثين والمتخصصين للنشر فى  .15
السادة األعضاء لإلستفادة من هذه الفرصة لنشر إنتاجهم دعوة نتائج االبحاث والدراسات والمقاالت العلمية و 

 .العلمى
بإختيار  مجلس المحافظين وتفويض (Fund Raising) المادى للمجلستشكيل مجموعة عمل لبحث الدعم  .12

 أعضاء مجموعة العمل ومتابعة أعمالها وأن يكون ضمن أعمالها بحث تمويل استكمال المبنى الجديد لمقر المجلس
 .مشروعاتالدعم لرعايه و القطاع الخاص و  مؤسسات وجهات التمويلالرعاه و من خالل السعى لدى 

وحدة اعالمية للمجلس تعمل على ابراز نشاط المجلس ورفع الوعى العام عن قضايا المياه وسبل مواجهة نواة ل إنشاء .12
 .تدامةفى التنمية المس هاالمتاح منها ودور  وتناقصالتحديات التى تواجه المنطقة العربية نتيجة ندرة المياه 

 (Fellows of AWC) المجلس العربى للمياه أو زمالءزميل  تسمىفى الدستور  (Category) فئة إضافةاقتراح  .12
لهم انجازات مميزة ويكونوا بموجب هذا االختيار أعضاء دائيمن بالمجلس العربى للمياه ويعفوا من رسوم  يكون ممن 

 .التسجيل

 



 

ا فى تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل دستور المجلس والئحته التنفيذية بم مجلس المحافظينالعمومية تفوض الجمعية  .12
يتناسب مع التوسع الحادث فى نشاط المجلس خصوصًا فيما يخص العناصر المؤسسية للمجلس واالختصاصات 

 الجمعية العمومية.على مقترحة  عرض أي تعديالتو  ،التى تسمح بتوسيع قاعدة مشاركة فعالة

واتاحة تقرير المراجع  )2112-2112الثالث سنوات السابقة )المالى الذى تم عرضه عن  يرالتقر الموافقة على  .21
 .ألعضاءا للسادة المالي الخارجي

/ محمود  .دأعلى استمرار معالى باإلجماع  ووافقتالجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه نتائج اإلنتخابات  أقرت .12
لمدة ثالث سنوات قادمة بإذن الله إعتبارًا من تاريخ إنعقاد أبو زيد رئيسًا للمجلس العربى للمياه للدورة القادمة 

الذين تم إنتخابهم فى الفئات  الجدد أعضاء مجلس المحافظينالسادة الموافقة على كذلك و الجمعية العمومية 
 للدورة القادمة. المختلفة


