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 تقرير 
 لمجلس المحافظين عشر الثامناإلجتماع 

 (توصياتالو قرارات )ال
  االمارات العربية المتحدة –دبى 
 2021( ايلول) سبتمبر 21فى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بتاريخ الشقيقةبمدينة دبى بدولة االمارات العربية المتحدة لمجلس المحافظين  عشر الثامنعقد اإلجتماع 
جلس على هامش انعقاد فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه الذى قام الم 2021 سبتمبر )ايلول( 21

 االجتماع بدأ ...(2021سبتمبر 23-21خالل الفترة ) بتنظيمه بدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة
بذلوه تقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس المحافظين لما و  يس المجلسرئ –بترحيب أ.د/ محمود أبو زيد 

يم وابدى سيادته الترحيب بالسادة االعضاء الجدد بالمجلس وتقد من جهود لدعم أنشطة وبرامج المجلس
الشكر الى السادة االعضاء الذين انتهت مدة عملهم بالمجلس على ما قدموه من جهود لدعم أنشطة 

ة فى وزار  ممثلةكومة وشعبًا تقديم الشكر لدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة حب قامكما  المجلس... 
بية العر  جامعة الدول ، وكذلكية المنتدى العربى الخامس للمياهعلى استضافة ورعاالطاقة والبنية التحتية 

يد/ للس تقديم الشكر ووزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية على رعاية المنتدى... كما تم
 رئيس المجلس العالمى للمياه لمشاركته فى االجتماع ودعمه ألنشطة المجلس... –لويس فوشون 

 

 ممثالً  وعضو مجلس المحافظين مدير ادارة الموارد المائية –السيد المهندس/ محمد المال  وأعرب
تحدة مبية العن ترحيب دولة االمارات العر لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة االمارات العربية المتحدة 

ء فى ضو  تعزيز التعاون العربىإستضافة المنتدى العربى الخامس للمياه فى اطار ممثلة بالوزارة برعاية و 
 أنشطة وبرامج المجلس.

 

فى وفاة أحد  مجلس المحافظينأعضاء لسادة بتقديم خالص التعازى لقام أ.د/ محمود أبو زيد ثم 
مام إ -رئيس الوزراء األسبقالمرحوم دولة / الصادق المهدى من الشخصيات العامة األعضاء البارزين 

رحوم ألسرة الملتسليمه تقديم درع المجلس قام بجمهورية السودان و  – األنصار ورئيس حزب األمة القومي
ألنشطة وبرامج المجلس... كما تقدم  ه الدائمودعمتقديرًا لمساهماته المتميزة  -الذى تعذر حضورهم –

عضو مجلس إدارة االكاديمية العربية للمياه على  –بالشكر للسيد المهندس/ حامد الشيتى سيادته 
جال مفى ألنشطة األكاديمية والمجلس وجائزة المجلس العربى للمياه لإلبداع واالبتكار  ودعمه مساهمته

 ..واقترح تقديم درع المجلس لسيادته أو من ينوب عنه علوم المياه للدول العربية
 

ت فنية ومشروعاما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج و  ترتيبات المنتدى العربى الخامس مناقشةعرض و تم و 
وكذلك رؤية ( 2021-2020عامى ) خاللوآليات تطوير الوحدات المؤسسية للمجلس وأنشطة متقاطعة 

 فى ضوء التقرير الفنى الذى أعدتهوذلك .. 2022خالل عام المستقبلية  ومالمح خطة عمل المجلس
و لى النحع)المرفق( وطبقًا لبرنامج االجتماع المجلس الموقر...  وتم ارساله للسادة أعضاء األمانة الفنية

 :التالى
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 ( 2021سبتمبر  23-21عرض ترتيبات المنتدى العربى الخامس للمياه)  المارات العربية ا –)دبى
 (:المتحدة

 األنشطة أهـم أحدث سـنوات البصفـة دوريـة كل ثـ الـذى ينظمـه المجلـسيمثل المنتدى العربى للمياه و 
لخبرات التى ينفذها المجلس فى اطار السعى لتحقيق االمن المائى العربى من خالل تبادل اوالبرامـج 

لـى الدو  قليمىاالللحـوار  منصةبمثابـة المنتدى عـد وي  والممارسات لالستخدام االمثل للموارد المائية... 
بية.... وأولوياتها ومحفاًل إللتقاء كل المهتمين بالمياه خاصة فى المنطقة العر قضايا المياه  حـول

جل ة من أوتعبيرًا عن ضرورة تكاتف الدول العربية وعملها معًا لحماية حقوقها وتنمية مواردها المائي
 ... لها الحالية والقادمة بإذن هللا تنمية مستدامة تنعم بها الشعوب العربية وأجيا

 المنظماتالشركاء من االعضاء و السادة المجلس من خالل االمانة العامة وبالتعاون مع وقد قام 
 من كل من كريمة برعاية العربية واالقليمية والدولية بتنظيم المنتدى العربى للمياه فى دورته الخامسة

وارد رة المووزا جامعة الدول العربيةو ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة االمارات العربية المتحدة 
ويتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية وفنية ومناقشات  ...ئية والرى بجمهورية مصر العربيةالما

تفاعلية لعرض المبادرات والمشروعات والبرامج واألنشطة حول عدد من الموضوعات والقضايا 
ى، المائى العرب)االمن الحيوية ذات االولوية فى مجال المياه وتتضمن محاور المنتدى الرئيسية 

عات لموضو ابخالف  التعاون فى مجال المياه العابرة للحدود، المياه من أجل التنمية المستدامة(
لشباب تتضمن أنشطة التوسع فى استخدامات الموارد المائية غير التقليدية ودور االفنية المتقاطعة 

 ...جلسة حوارية وفنية( 30)حوالى  والمرأة فى ادارة الموارد المائية
بية وممثلى البلدان والحكومات العر وكبار المسئولين و صناع القرار العديد من شارك فى المنتدى و 

جتمع وممثلى الموالمهتمين والمنظمات الشريكة العربية واالقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين 
وفد رسمى  17حوالى مشارك،  600حوالى ث )اع الخاص والجامعات ومراكز البحو المدنى والقط

 .....(منظمة عربية واقليمية ودولية، 28حوالى  عربى رفيع المستوى من الحكومات وممثلى الدول،
 45)حوالى  صاحب المنتدى معرضًا يضم أحدث التكنولوجيات والتقنيات العلمية فى مجال المياهكما 

للموارد  مستدامو  آمن وسوف تكون مخرجات المنتدى خارطة طريق نحو تحقيق مستقبل...شركة(
اء عقد ية أثنللمنطقة العربية كما ت عد اساسا للمشاركة االقليمية العربية فى المناقشات العالم المائية

 (.... لسنغالا -)داكار 2022ده فى مارس المنتدى العالمى التاسع للمياه المزمع عق
 :القرار

تية على ة التحممثلة فى وزارة الطاقة والبنيتقديم الشكر لدولة االمارات العربية الشقيقة حكومًة وشعبًا  -
وزارة و لجامعة الدول العربية  أيضاً الشكر تقديم و  استضافة ورعاية المنتدى العربى الخامس للمياه.

 الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية على رعاية المنتدى.
لكل تقديم الشكر والتقدير و للمياه  يثنى المجلس على االعداد والتنظيم الجيد للمنتدى العربى الخامس -

واالمانة العامة  اللجان التوجيهية والعلمية والتنظيمية والفنية من ساهم فى االعداد والتنظيم من
السادة الوزراء  كما تقدم بالشكر لكل المشاركين من للمجلس بقيادة االستاذ الدكتور/ رئيس المجلس

ممثلى الوفود العربية والمنظمات االقليمية والدولية والمهتمين والمتخصصين الذين ورؤساء وأعضاء و 
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التى شاركت فى  (GM Events company)..وكذلك الى الشركة شاركوا فى فعاليات المنتدى.
 تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب له.

نعقاد انفيذية لتحديد موعد رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة الت /االستاذ الدكتوري فوض المجلس  -
 والدولة المضيفة له بإذن هللا. (النسخة السادسة)فى دورته القادمة  المنتدى العربى للمياه

 
  (2021-2020) خالل الفترةعرض ما تم تنفيذه من أنشطة المجلس  

( فى 2021-2020الفنية والمؤسسية )وبرامجه تم عرض تقرير االمانة العامة عن أنشطة المجلس 
ضوء خطة عمل المجلس التى أقرتها الجمعية العمومية ومجلس المحافظين... وتضمن التقرير 

يسية المحاور الرئاطار عرض البرامج واالنشطة الفنية والمشروعات االقليمية التى تم تنفيذها فى 
لمشتركة، امائية ون والحلول المستدامة للموارد الللخطة )االدارة المتكاملة للموارد المائية، تعزيز التعا

نظومة التصدى لتأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية واالمن الغذائى والنظم البيئية، دعم م
اه تحت والمي المشتركةفى دعم موضوعات المياه  المجلس وجهودالترابط بين المياه والغذاء والطاقة( 

ية االقليمالعربية و بالتعاون مع الشركاء من المنظمات  المائية العربية االحتالل والحفاظ على الحقوق 
عرض بعض هذه االنجازات فى جلسات فنية فى  وقد تم..والدولية وخاصة جامعة الدول العربية

 أعضاء مجلس المحافظين وممثلى ومشاركة من السادةالمنتدى العربى الخامس للمياه وبالتعاون 
 .والمنظمات الشريكة الدول العربية

برامج التدريب وبناء القدرات وتطوير الوحدات االنشطة القطاعية و عرض كما تضمن التقرير 
 التى المتخصصة الشبكاتأنشطة اللجان و و  ،AGIR غرفة المعلومات الجغرافية العربيةالمؤسسية )

ة المرأة شبك، المن المناخ الشبكة االقليمية،  شبكة الموارد المائية غير التقليدية) اطلقها المجلس
بية المنتديات العر  فى المشاركةتنظيم و نشطة وكذك أ (لشبابلألطفال وا -شبكة المياه ، العربية للمياه

 (.االصدارات والتقارير الفنية التى تمت خالل فترة التقرير )مرفقأهم واالقليمية والدولية و 
 :القرار

ت مشروعافى تنفيذ البرامج والاالشادة بما تم من أنشطة وانجازات فنية ومؤسسية والجهود التى ب ذلت  -
وتعزيز التعاون مع المنظمات بالمجلس الفنية وتطوير الوحدات المؤسسية والشبكات المتخصصة 

 (.2021-2020) الفترةخالل العربية واالقليمية والدولية الشريكة 
ه ى تعزيز التعاون مع الدول العربية والمنظمات الشريكة فى موضوعات المياالمجلس ف أنشطةدعم  -

 المشتركة والمياه تحت االحتالل والحفاظ على الحقوق المائية العربية.
ية صدار التقرير الدورى الرابع للوضع المائى فى المنطقة العربية )السنة المرجعدعم المجلس إل -

 لى.السعى لدى الجهات والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الماالتأكيد على نقاط االتصال و ( و 2020
تعاون يدية بالالموارد المائية غير التقلاستخدام برنامجه االقليمى للتوسع فى  وتنفيذدعم مبادرة المجلس  -

مياه لى المع المنظمات الشريكة بإعتباره خيارًا استراتيجيًا لمعالجة الفجوة المائية لزيادة الطلب ع
 ومحدودية الموارد المائية المتاحة.
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ت وتوفير البيانات والمعلوما دعمها ألنشطة وبرامج المجلسالدول العربية لالستمرار فى تشجيع  -
س والشبكات المتخصصة الى اطلقها المجل (AGIR)لغرفة المعلومات الجغرافية العربية  الجغرافية

 .لدعم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة فى أنشطتها
 

  (2022-2021خطة عمل المجلس )األنشطة المستقبلية و 
المشروعات االقليمية ستكمال وتنفيذ ا (2022-2021للمرحلة القادمة ) خطة عمل المجلس تتضمن

ربية التى ينفذها المجلس ومتابعة اصدار التقرير الدورى الرابع عن الوضع المائى فى المنطقة الع
سع وبرنامج التو .. (2020)السنة المرجعية  بالتعاون مع منظمة سيدارى الذى يقوم بإعداده المجلس 

أهيل ات وتفى استخدام الموارد المائية غير التقليدية وبرامج التصدى لمخاطر تغير المناخ وبناء القدر 
رات لمؤتمالكوادر العربية فى مجال ح سن ادارة الموارد المائية والموضوعات ذات العالقة... وتنظيم ا

اء مع الشرك تعاون حوارات االقليمية واالعداد الحتفاليات اليوم العربى للمياه واليوم العالمى للمياه بالوال
يع واستمرار اعمال تطوير الوحدات المؤسسية وتوسمن المنظمات العربية واالقليمية والدولية... 

لمياه لالعالمى التاسع  المنتدى.. واالعداد للمشاركة العربية فى انشطة اللجان والشبكات المتخصصة
 .. (2022)السنغال 

 :القرار
تشجيع ( و 2022-2021خالل المرحلة القادمة )ودعم انشطته الموافقة على خطة عمل المجلس  -

 مج.التواصل مع الشركاء لتقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ هذه البراالسعى و ستمرار المجلس ال
 
 .عرض موقف األكاديمية العربية للمياه 

خالل ية بعرض ما قامت به االكاديممدير االكاديمية العربية للمياه  –قام أ.د/ اسماعيل عبد الجليل 
من أنشطة ودورات وبرامج  (2022يناير  3 -2007يناير  3فترة استضافتها من جامعة سيناء )

أشار  العربية واالقليمية والدولية.. كماالعلمية تمثيل المجلس فى بعض المؤتمرات كذلك تدريبية و 
ازال ماال انه  ألنشطة األكاديمية جامعة سيناء قدمتهسيادته انه على الرغم من الدعم المالى الذى 

ية كما وأن عقد استضافة الجامعة لألكاديمتؤثر على أنشطة وبرامج االكاديمية  هناك فجوة مالية
 لب االمر السعى لزيادة الموارد المالية لالكاديميةيتط.. األمر الذى 2022سينتهى فى يناير 

لمجلس ااألستاذ الدكتور/ رئيس  اشادالالزمة. وقد والفاعلية الستمرار انشطة االكاديمية بالكفاءة 
ة العربيأنشطة االكاديمية بعض دعم تقديم الدور الذى قام به السيد المهندس/ حامد الشيتى فى ب

 للمياه.
ء المجلس بمناقشة الموقف فى اطار قرب موعد انتهاء فترة استضافة االكاديمية وقد قام السادة أعضا

تبادل الخبرات أهمية دور االكاديمية فى حيث أكد السادة االعضاء على ... 2022والمقرر له يناير 
ه والممارسات الناجحة فى ادارة الموارد المائية خصوصًا لصناع القرار وكبار المسئولين والخبراء مما ل

.. كما أكد تنمية وبناء القدرات العربية ونشر الوعى فى قضايا وتحديات المياه العربيةاثر كبير فى 
ضرورة السعى العداد استراتيجية لتطوير عملها بما يحقق االهداف المنشأة من  السادة األعضاء على

عودة االكاديمية الى أهمية المناقشات أثناء ... واقترح أجلها مع تكثيف الجهود لزيادة مواردها المالية
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االكاديمية فى المرحلة  تقديم الشكر لجامعة سيناء على استضافتهاو حضن المجلس العربى للمياه 
 تشكيل مجموعة عمل مصغرة لوضع استراتيجية غير تقليدية لمستقبل االكاديميةاقتراح .. و السابقة

تنفيذ رعاه ومساهمين و  التواصل مع خاللوتهيئتها للتمويل الذاتى من  عملهاوتطوير برامجها وآليات 
 العربية والجامعات العربية والمنظمات االقليمية والدولية التمويلصناديق  بالتعاون معبرامج مشتركة 

 .والمؤسسات المانحة
 :القرار

 (2022يناير  -2017خالل الفترة )يناير  تقديم الشكر لجامعة سيناء على استضافتها لالكاديمية -
ية على مدير االكاديم –ولألستاذ الدكتور/ اسماعيل عبد الجليل  المالى الذى قدمته الجامعةوالدعم 

على  وكذلك تقديم الشكر للسيد المهندس/ حامد الشيتىالجهود التى ب ذلت خالل الفترة السابقة... 
 .دعمه المالى ألنشطة األكاديمية

ة عمل ن المجلس العربى للمياه وتشكيل مجموعالموافقة على عودة االكاديمية العربية للمياه الى حض -
يات وبحث آل بما يحقق اهدافها لوضع استراتيجية غير تقليدية لمستقبل االكاديمية وتطوير برامجها

 .توفير الدعم المالى لها وتهيئتها للتمويل الذاتى.
انشطة وبرامج المهتمين لتوفير التمويل الالزم الستمرار والسعى لدى الرعاه و  تكثيف الجهود -

 االكاديمية.
 

 ميةجائزة المجلس العربى للمياه لالبداع واالبتكارفى مجال المياه للدول العربية واإلسال 
لدول تم إطالق جائزة االبداع واالبتكار فى مجال علوم المياه لفى اطار توصيات مجلس المحافظين 

مجال  العربية فى إطار تحفيز البحث واالبداع واالبتكار وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية فى
عن  2021ام إدارة وتنمية الموارد المائية وعالقاتها بالتنمية المستدامة... واختير موضوع الجائزة لع

إلعالن ه( تم اتبلغ قيمتها )مائة ألف جني» بتكار فى مجال  "الموارد المائية غير التقليديةاالبداع واال
حيث قامت ( بحث من البلدان العربية.. 55... وتقدم للجائزة عدد )2021عنها فى بداية عام 

ع معضاء اللجنة نائب رئيس المجلس والسادة أ  –أ.د/ وليد عبد الرحمن  ومقررهااللجنة العلمية 
 النوقد تم اع... بتقييم البحوث المتقدمةالخارج االستعانة ببعض الخبراء من أعضاء المجلس ومن 

لثانى: لفائز ااسلطنة عمان،  – / محمد بن زاهر العبري  الفائز األول: د: )النتائج والفائزين الثالثة
لرحمن ن عبد االملك بعبد  /جمهورية مصر العربية، الفائز الثالث: أ.د – أحمد توفيق ابراهيم /أ.د

ختامية أثناء فاعليات اليوم الثالث وقبل الجلسة الوذلك  (السعوديةالمملكة العربية  – آل شيخ
تور/ .. وقد اشاد االستاذ الدك.(2021سبتمبر 23الخميس الموافق خامس للمياه )منتدى العربى اللل

مهندس/ بالدعم الذى قدمه السيد البجهود اللجنة العلمية وأعضائها فى تقييم البحوث و رئيس المجلس 
ى ماته ف.. واقترح تقديم درع المجلس لسيادته تقديرًا لمساه.حامد الشيتى مساهمة منه لدعم الجائزة

 دعم أنشطة المجلس.
 :القرار

نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة العلمية والسادة  –لألستاذ الدكتور/ وليد عبد الرحمن  تقديم الشكر -
واعالن نتيجة  2021عن عام لجهودهم المتميزة فى تقييم البحوث المتقدمة للجائزة  أعضاء اللجنة
.. وتقديم .لمساهمته فى دعم جائزة المجلسحامد الشيتى للسيد المهندس/ تقديم الشكر  الفائزين وكذلك

 درع المجلس لسيادته تقديرًا لدعمه المالى ألنشطة المجلس واألكاديمية.
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 المجلس العربى للمياهالمختصة بوضع األسس والمعايير عن موضوع جائزة ة العلميتكليف اللجنة  -

 .د موعد االعالن عنها ان شاء هللاوتحديجال علوم المياه للدول العربية البداع واالبتكار فى مل
 
 لسنغال(ا –)داكار -(2022عالمى التاسع للمياه )مارس مشاركة المجلس فى المنتدى ال 

ة المجلس العربى للمياه فى االجتماعات التحضيرية والتنسيقية مع االمان مشاركةآليات تم عرض 
صيات فى ضوء قرارات وتو  العامة لجامعة الدول العربية والشركاء من المنظمات العربية واالقليمية

 تفاهم توقيع مذكرةب قام المجلسكما  المجلس الوزارى العربى للمياه وتحت مظلة جامعة الدول العربية
ر تم لمجلس العربى للمياه واللجنة المنظمة للمنتدى العالمى التاسع للمياه.. فى هذا االطابين ا

 /يس المجلس العالمى للمياه والسيدرئ –السيد/ لويس فوشون و  جامعة الدول العربية التواصل مع
المى تدى العللمن واللجنة المنظمة بدولة السنغال-ه والصرف الصحيوزير الميا -ثيام سيرين مباي 

ى على هامش المنتدى العرب وتم دعوتهم للمشاركة وتنظيم جلسة خاصة للمياه من جمهورية السنغال
 المزمع عقده فىللمياه التاسع أنشطة وفعاليات المنتدى العالمى محاور و لعرض  الخامس للمياه

 لمشاركة العربية.اوسبل وآليات  السنغال-بداكار 2022مارس 
وة خطوي عد المنتدى العربى الخامس للمياه والذى ينظمه المجلس العربى للمياه جدير بالذكر أن و 

ًا هامة لتبنى رؤية عربية مشتركة لمواجهة قضايا المياه وت عد مخرجاته وتوصياته مدخاًل اساسي
 للمشاركة العربية فى المنتدى العالمى التاسع للمياه.

 :القرار
لتاسع اللمشاركة العربية فى المنتدى العالمى داد والتحضير االحاطة بما تم من أنشطة فى مجال االع -

اركة تبنى المشعامة لجامعة الدول العربية ودعم المجلس لبالتنسيق والتعاون مع االمانة الللمياه 
لتاسع افى المنتدى العالمى العربية وتوصيات المنتدى العربى الخامس للمياه لتكون مدخاًل أساسيًا 

 للمياه.
 
 انشاء المقر الدائم للمجلس عرض موقف 

المقر الدائم للمجلس واالنتهاء من الهيكل االنشائى )بدروم، أرضى، تم عرض موقف انشاء 
ت المعنية لتواصل مع الجهاباالمجلس قام الحالية والمستقبلية نظرًا لزيادة أنشطة المجلس دورين(... و 

 .. وصدرتللمجلس للمقر الدائم افيينالستصدار تراخيص البناء الالزمة الضافة دورين علويين اض
وسبعمائة  )أربعة مليون  جنيهمليون  4.7 حوالىرسوم قدرها سداد المبدئية على التعلية مقابل  الموافقة

فى  تمهيدًا للبدءمليون جنيه  30المطلوبة وتمثل حوالى ألف جنيه( بخالف قيمة أعمال التشطيبات 
 .أعمال التعلية والتشطيبات للمبنى

وامكانية  واالستفادة منه... الالزم الستكمال المبنى التمويللتوفير السادة االعضاء مقترحات  تنوقشو 
ش بعض ور االستفادة من المبنى بعد استكماله واالنتهاء من أعمال التشطيبات وكذلك امكانية عقد 

شة لمناقحة وممثلى رجال االعمال والمؤسسات المان يدعى اليها الرعاه والمهتمين العمل الحوارية
 .. الستمرار أنشطة المجلس وبرامجهآليات وسبل دعم وتنمية الموارد المالية الالزمة 
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 :القرار
تقديم الشكر لصاحب السمو الملكى األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمه المتواصل  -

 إلنشاء المقر الدائم..ألنشطة وبرامج المجلس و للمجلس والدعم المالى 
 قر الدائملنهو اعمال مبنى الم لتوفير التمويل المطلوب الجهود لزيادة الموارد المالية للمجلستكثيف  -

 لورشة ودعوتهم التواصل مع الرعاه والمهتمين والصناديق والمؤسسات المانحةمن خالل للمجلس 
ن مواالستفادة وتعلية الدورين االضافيين إستكمال والعمل على عمل لبحث آليات وسبل دعم المجلس 

 .فى دعم انشطة المجلس الجديدلمجلس مقر ا اعمال التعلية وتشطيب النتهاء منالمبنى بعد ا
 

   عرض تأجيل انعقاد الجمعية العمومية فى دورتها السادسة 
 اقترحتم مناقشة تأجيل عقد الجمعية العمومية فى دورتها السادسة نظرًا لظروف جائحة كورونا... و 

يسًا ( مع استمرار أ.د/ محمود أبو زيد رئ2022ة عقدها فى الربع االخير من عام )األعضاء امكاني
 للمجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

 :القرار
ستاذ ( مع استمرار األ2022الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية الى الربع األخير من عام ) -

 لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة.الدكتور/ محمود أبو زيد رئيسًا للمجلس 
 

 )عرض الموقف المالى )الميزانية السنوية 
 مكتب روجع من قبلالذى و قام السيد / أمين الصندوق بعرض الموقف المالى والميزانية السنوية 

مليون جنيه  5.527.925بلغت جملة االيرادات  حيث... 2020عن عام  المختص المحاسبات
شاملة )خمسة مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون الفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا مصريًا( 

ينما بانشطة المشروعات ودعم الدولة المضيفة واشتراكات االعضاء وفوائد الوقف الثابت للمجلس... 
)سبعة مليون جنيه وخمسمائة وتسعون الفًا  جنيهمليون  7.590.622بلغت جملة المصروفات 

الصحية شاملة االجور والمرتبات والتأمينات االجتماعية و  مائة واثنان وعشرون جنيهًا مصريًا( وست
خالفه.. فروق العملة واالهالك و ومصاريف التشغيل وأنشطة المشروعات وتنظيم ورش العمل و 

مليون جنيه عن هذا العام وأشار االستاذ  2.062.697ي قدر ب  مالى جزان هناك ع وأوضح
ء عدم التزام االعضاأمين الصندوق الى تأثير جائحة كورونا على األنشطة عالوة على  الدكتور/

حات والتى تمثل جزءًا هامًا من ايرادات المجلس... كما تم عرض مقتر  السنوية بسداد االشتراكات
فى ماليًا .. والتى اوضحت توقع عجزًا (2022( ، )2021الموازنة والميزانية السنوية لعامى )

 .(2022(،)2021عامى )خالل  مليون جنيه (2-1بين )انية يتراوح الميز 
ت وهى احد العناصر ناقش السادة االعضاء بنود الميزانية وتالحظ انخفاض معدالت سداد االشتراكا

نشطة األلجائحة كورونا على  سلبى كما كان هناك تأثير أنشطة المجلس تمويلاالساسية فى 
المشروعات.. وتناول االعضاء بعض المقترحات لزيادة الموارد المالية للمجلس من خالل مناشدة و 

 تنظيم بعض المؤتمرات والندوات على فترات مناسبةو االعضاء لاللتزام بسداد االشتراكات السنوية.. 
ضوعات ذات وامكانية قيام المجلس بتقديم المشورة الفنية للدول العربية فى مجاالت المياه والمو 

تنظيم بعض ورش العمل وكذلك .. العالقة ودعم السادة األعضاء ممثلى الدول العربية لهذا التوجه
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لشرح استراتيجية واهداف وانشطة المجلس فى تحقيق االمن المائى والتنمية المستدامة ودعوة 
المالى ألنشطة والتواصل المكان توفير الدعم  المانحة للمشاركةالمهتمين من الرعاه والمؤسسات 

 .. المجلس.
 :القرار

 ..(2020عام )ميزانية المجلس لعن  الذى تم تقديمهوالموازنة المقترحة الموافقة على التقرير المالى  -
العربية ومناشدة الدول  ..2022،2021وكذلك مقترحات الميزانية السنوية المتوقعة عن عامى 

 ودعم أنشطة المجلس وبرامجه. األعضاء على االلتزام بسداد رسوم العضوية
دعوة المجلس الى تكثيف الجهود للتواصل مع الرعاه والمهتمين من خالل عقد بعض ورش العمل  -

ومية لبعض المؤسسات والكيانات الحك تقديم المشورة الفنيةإمكانية و  للمجلس لتوفير الدعم المالى
ى فوغير الحكومية والتواصل مع المنظمات والمؤسسات المانحة لجذب وتنفيذ المشروعات االقليمية 

 انشطته. واستدامةاطار السعى لزيادة الموارد المالية للمجلس 
ية اضافية الموافقة على عقد وتنظيم مؤتمر سنوى ينظمه المجلس فى اطار دعم وتوفير موارد مال -

 للمجلس.
 

 قام االستاذ الدكتور/ رئيس المجلس وفى نهاية االجتماع 
 بتقديم الشكر للسادة أعضاء المجلس على تفاعلهم ومداخالتهم البناءة

  الثالثاءمساء يوم  السابعة فى تمام الساعة هذا وإختتمت أعمال المجلس
 2021 سبتمبر 21الموافق 


