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 تقرير وقرارات 
 لمجلس المحافظين العشرون اإلجتماع 

 2022سبتمبر )ايلول(  13فى القاهرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقرير:
عقب إنعقاد  2022سبتمبر )ايلول(  13 لمجلس المحافظين بالقاهرة بتاريخ العشرون عقد اإلجتماع 

يلول( سبتمبر )ا 12يوم االثنين الموافق  السادسةالجمعية العمومية للمجلس العربى التى عقدت دورتها 
نتخب للدورة الجديدة ئيس المجلس بالمجلس الجديد المر  –بداية بترحيب أ.د/ محمود أبو زيد  ..2022

...  ئه فى المرحلة القادمةتمنياته بالتوفيق ألعضاأعرب عن و  (2025-2023) للثالث سنوات القادمة
ن م لما بذلوه (2022-2019)وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس المحافظين عن الدورة المنقضية 

 طبقًا لجدولمناقشة الموضوعات عرض و كما تم  .....وبرامج المجلس عن هذه الفترةجهود لدعم أنشطة 
 :على النحو التالىاالعمال 

 إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق والشخصيات العامة.. 1
 .السادسةقرارات وتوصيات الجمعية العمومية فى دورتها عرض . 2
 .(2025-2023فى المرحلة القادمة )خطة عمل المجلس وأنشطته وبرامجه الفنية عرض . 3
 . موقف إنشاء المقر الدائم للمجلس العربى للمياه.4
 . موقف االكاديمية العربية للمياه.5
 زيادة الموارد المالية للمجلس.مقترحات . 6
 ما يستجد من موضوعات.. 7
 االجتماع:توصيات وقرارات  -

لخبراء اوترشيح  أمين الصندوق اختيار و  إنتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية أواًل:
 :للمقاعد الشاغرة ستكمال أعضاء مجلس المحافظينال والشخصيات العربية

 القرارات:
االستاذ معالى  تعيين بتجديدباإلجماع قرار الجمعية العمومية على  مجلس المحافظين موافقة -

على  والموافقة( 2025-2023للدورة القادمة ) محمود أبو زيد رئيسًا للمجلس العربى للمياه /الدكتور
 .بدءًا من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية مدى الحياةإستمراره رئيسًا للمجلس 

 فيما يخص الخبراء والشخصيات العربية: -
العمومية الختيار اثنين من أعضاء المجلس من مجلس المحافظين على ترشيحات الجمعية موافقة 

 :ذوى الخبرة كخبراء وشخصيات عربية فى المجلس وهما
قسم  -تاذ الهندسة المدنيةأسو  -رئيس المكتب االقليمى لليونسكو االسبق  –أ.د/ عابدين صالح ▪

 ودانجمهورية الس -امعة الخرطومج -الهندسة المدنية



 3 

لمركز ا –أستاذ متفرغ و  -جلس الوزراء المصرى االسبق أمين عام م – أ.د/ صفوت عبد الدايم ▪
 مهورية مصر العربية ج –قومى لبحوث المياه ال

 فيما يخص المقاعد الشاغرة: -
 مجلس المحافظين على ترشيحات الجمعية العمومية الختيار ثالثة أعضاء من المجلس لشغلموافقة 

 :بعض المقاعد الشاغرة وهم
 مهورية السودان ج -زير الخارجية السابقو  -معالى السيدة/ مريم الصادق المهدى  ▪
 مهورية مصر العربية ج -زير التعليم العالى األسبق و  –معالى أ.د/ مفيد شهاب  ▪
مس جامعة عين ش -ة كلية الهندس -لري والهيدروليكا اأستاذ بقسم  -معالى أ.د/ عبد القوى خليفة  ▪

 العربية جمهورية مصر -شرب والصرف الصحي األسبق وزير مرافق مياه ال –
لذى اإحاطة المجلس بقرار الجمعية العمومية بالموافقة على السادة أعضاء مجلس المحافظين الجديد  -

 .(1طبقًا للملحق رقم ) (2025-2023) تم إنتخابه للدورة القادمة
 :اللجنة التنفيذيةوأعضاء وأمين الصندوق نائب الرئيس فيما يخص  -

هد امعة الملك فستاذ ادارة موارد المياه ، جا -موافقة المجلس على استمرار أ.د / وليد عبد الرحمن ▪
 لقادمة.اللدورة  وللجنة التنفيذيةالظهران، بالمملكة العربية السعودية نائبًا للرئيس ، للبترول والمعادن

وًا . وعضللدورة القادمة.موافقة المجلس على استمرار أ. د / محمد رؤوف درويش أمينًا للصندوق  ▪
 باللجنة التنفيذية.

 هم:و للدورة القادمة  للجنة التنفيذيةالسادة التالى أسماؤهم كأعضاء  اختيارالمجلس على موافقة 
 لمملكة األردنية الهاشميةا -ه والري وزارة الميا -أمين عام  -د/ جهاد المحاميد عطوفة  ▪
 –زارة الكهرباء والماء لتشغيل وصيانة المياه و  -الوكيل المساعد -مها حسين العسعوسي /م ▪

 الكويت
 ايطاليا –عهد بارى م -دارة الموارد المائيةإ -احث أول ب - د. / روال خضرة ▪
 )أفراد( الشعبيةجمهورية الجزائرية الديمقراطية لا -جامعة الجزائر  - د/ حسينة سالمى ▪

ضم أعضاء من ذوى الخبرة كأعضاء مستشارين للجنة على  المحافظين مجلسكما تم موافقة 
 وهم: التنفيذية 

 مهورية مصر العربية ج –لمركز القومى لبحوث المياه ا –أستاذ متفرغ  – أ.د/ صفوت عبد الدايم ▪
قسم  -ةأستاذ الهندسة المدني -رئيس المكتب االقليمى لليونسكو االسبق  – عابدين صالحد/ أ. ▪

 ودانجمهورية الس -الخرطومجامعة  -الهندسة المدنية
 جمهورية مصر -المائية )سيدارى( إدارة الموارد المدير اإلقليمي لبرنامج -أ.د / خالد أبو زيد ▪

 العربية 
ما هو وارد بالملحق ك (2025-2023) القادمةللدورة الجديد وبذلك يكون تشكيل مجلس المحافظين 

 (.1رقم)
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 : ةالسادسالدورة عرض قرارات وتوصيات إجتماع الجمعية العمومية ثانيًا: 
 ورتهادفى اطار استعراض السادة أعضاء مجلس المحافظين لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية فى 

تم موافقة  (2022-2019واالنشطة واالنجازات والتقارير الفنية والمالية خالل الفترة ) السادسة
 :على النحو التالى( 2)ملحق رقم مجلس المحافظين على توصيات وقرارات الجمعية العمومية 

 القرارات:
جلس الذى يتلقاه الم على الدعم المستمررئيسًا وحكومة وشعبًا توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية  -

ة القليميوالمنظمات ا والوزارات المعنيةواألجهزة من خالل وزارة الموارد المائية والرى  العربى للمياه
ن ير/ خالد بخاصًة صاحب السمو الملكى األم والرعاه التى تساند وتدعم المجلسوالدولية والعربية 

لرئيس الشرفى للمجلس ورئيس جائزة االمير سلطان بن عبد العزيز العالمية ا –سلطان بن عبد العزيز
رئيس مجموعة شركات شورى على دعمه المالى لبعض  –ى وكذلك السيد المهندس/حامد الشيت للمياه.

 أنشطة وبرامج المجلس.
 (.2022-2019المجلس خالل الفترة ) أنشطة وانجازاتعن موافقة على تقرير االمانة العامة ال -
( 2022م )(، والموقف المالى عن عا2021-2019موافقة على تقرير المراجع المالى عن الفترة )ال -

ية ت النقدوالمالى الجتياز تقييم نهج التحويالوالقسم االدارى ويثنى المجلس على جهود االمانة العامة 
تعزيز  يتيح للشركاء والبرنامج االنمائى لالمم المتحدة وكفاءة االجراءات المالية واالدارية للمجلس مما

 يات اعلى فنيًا وماليًا.شراكة مباشرة للمجلس فى تنفيذ مشروعات اقليمية ذات مستو 
مجلس و  اللجنة التنفيذية أعضاءالنائب و  جهود رئاسة المجلس والسادة يثمن مجلس المحافظين -

دة وتجديد ( واالشا2022-2019وما تم من انجازات وانشطة خالل الدورة ) االمانة العامةو المحافظين 
 اونيهم.وفريق العمل باالمانة العامة ومع للمجلس الثقة باالمين العام

 

 :(2025-2023خطة عمل المجلس وأنشطته وبرامجه الفنية فى المرحلة القادمة )عرض : ثالثاً 
ة لقادماتم عرض خطة عمل المجلس وأنشطته وبرامجه الفنية والمشروعات المستقبلية خالل المرحلة 

 خذت القرارات التالية:( وات2023-2025)
 القرار:

عدت فى ضوء أ والتى ( 2025-2023المجلس )عمل وافق مجلس المحافظين على برنامج وخطة  -
دة ع قاعواوصي بتوسيأولويات وقضايا المياه فى المنطقة العربية واالستراتيجية العربية لالمن المائى 

 ..في انشطة وبرامج المجلس.مشاركة اعضاء المجلس 
 ،التصدى والتأقلم لمخاطر تغير المناخالمجلس ومحاورها الرئيسية ) وخطة عمل برامجتنفيذ دعم  -

لموارد ملة لللتوسع فى إستخدام الموارد المائية غير التقليدية ضمن محور االدارة المتكا وبرنامج المجلس
طة االنش، قةالترابط بين المياه والغذاء والطاتعزيز وتطبيق نهج ، المياه المشتركةالتعاون فى  ،المائية

( عالمواالالمتقدمة، وتطوير الشبكات وآليات التواصل التكنولوجيا  استخدامبناء القدرات، القطاعية ل
ى سهم في  مما فى تنفيذها وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المنظمات العربية واالقليمية والدولية 

 .فى المنطقة العربية 2030تحقيق التنمية المستدامة وأجندة 
ونقاط سيدارى  -مركز البيئة والتنمية لالقليم العربى واوروبا بالتعاون مع جهود المجلس  مينتث -

فى إصدار تقرير الوضع المائى االتصال العربية تحت مظلة االمانة العامة لجامعة الدول العربية 
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فعيل دور نقاط والتأكيد على تودعم اصدار التقرير الدورى الرابع الدورى الثالث فى المنطقة العربية 
االتصال وتعظيم االستفادة من مخرجات التقرير وتشجيع ومناشدة الشركاء والمنظمات العربية 

 صدار التقرير.المالى إلالفنى و لتوفير الدعم واالقليمية والدولية 
 بيةة العر مجموعات عمل اقليمية ) طبقًا للمناطق الجغرافية( فى المنطقاللجنة التنفيذية لتشكيل  تفويض -

تى عات الوالمبادرات والمشرو  وتنظيم ورش عمل وحوارات اقليمية ودولية لنشر نتائج التقارير والدراسات
 .ها فى المنطقة العربيةتعظيم االستفادة منيصدرها المجلس ل

ية دعم جهود المجلس لتعزيز التعاون العربى فى المياه المشتركة والتعاون مع جامعة الدول العرب -
-2010الحقوق المائية العربية فى إطار اإلستراتيجية العربية لألمن المائى العربى )للحفاظ على 

تعمل على تعزيز  (Think Tank)مجموعة عمل وتفعيل اللجنة التنفيذية لتشكيل فوض ... وت(2030
ت على المستوياالتعاون فى المياه المشتركة فى المنطقة العربية ومد نشاطها الى تبادل الخبرات 

 .نية واالقليمية والدوليةالوط
ية استمرار اطالق جائزة المجلس العربى للمياه لالبداع واالبتكار للباحثين فى الدول العرب دعم -

البحث تشجيع من أجل )كل عامين( بصفة دورية واالسالمية واألعضاء فى مجال المياه والتنمية 
ح سن ادارة العلمى والعلماء والمتخصصين وخصوصًا الشباب لتنمية االبداعات واالبتكارات نحو 

س تشجيع السادة الباحثين والمتخصصين للنشر فى المجلة العلمية للمجلكذلك .. و واستخدام المياه
ادة الس عوةعلمية ودالعربى للمياه بإعتبارها نافذة هامة لنشر نتائج االبحاث والدراسات والمقاالت ال

 لنشر إنتاجهم العلمى.ها األعضاء لإلستفادة من
وسع مراجعة وتعديل النظام الداخلى للمجلس بما يتناسب مع التدعم جهود المجلس للتطوير المؤسسى و  -

 الحادث فى أنشطة المجلس الفنية والمؤسسية. 
 (2021الجهود التى بذلت لتنظيم المنتدى العربى الخامس للمياه )سبتمبر المحافظين مجلس يثمن  -

ى فمشاركة المجلس مع جامعة الدول العربية كذلك و ( 2022منتدى البيئة والتنمية )سبتمبر تنظيم و 
وتبنى  والدولى االقليمى المستوى  على تعقد التىانشطة وفعاليات تنظيم ورعاية المؤتمرات والمنتديات 

ارس ربية مشتركة للتعامل مع قضايا المياه )المشاركة فى المنتدى العالمى التاسع للمياه مرؤية ع
 المياه بقضايا الوعى لزيادة يقهاتحق يسعى الى التى واالهداف المجلس دور ابرازو  السنغال( -2022
ن بالتعاو االعداد والتحضير للمنتديات والملتقيات ا أهمه ومن العالقة ذات والموضوعات والتنمية

 :لتالىوالتنسيق مع الشركاء من الدول العربية والمنظمات والهيئات االقليمية والدولية على النحو ا
 (.2023للمياه )فبراير لملتقى العربى االول ا ▪
 (.2023فى دورته الثانية ) ةوالتنمي البيئة منتدى ▪
 (.2024)  للمياه السادس العربى المنتدىتنظيم  ▪
 جامعةل العامة االمانة مع بالتنسيق( 2025للمياه ) العاشر العالمى المنتدى فى العربية لمشاركةا ▪

 .للمنتدى المنظمة واللجنة العربية الدول
 

 : موقف إنشاء المقر الدائم للمجلس العربى للمياه:رابعاً 
اءات تم عرض موقف انشاء المقر الدائم للمجلس بالقاهرة الجديدة وجهود المجلس إلنهاء االجر 

 مبنى.الالزمةإلضافة دورين علويين لمواكبة التوسع فى أنشطة المجلس وتعظيم االستفادة من ال
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 :القرار
جهود المجلس واستشارى المشروع نحو استكمال انشاء مقر المجلس الجديد بالتجمع الخامس  دعم -

طة ى أنشالتوسع ف طيبات لمواكبةوتعلية دورين علويين اضافيين واالنتهاء من األعمال االنشائية والتش
 .مجلسال

ال عمين من رجوتكثيف الجهود والسعى للتواصل مع الرعاه والدا اللجنة التنفيذية لمتابعة  تفويض  -
 نتهاءتمويل الالزمة لالدراسة العروض المقدمة من المستثمرين لتوفير مصادر الاالعمال والمهتمين ل

 مجلس منظيم االستفادة من المبنى بما يمكن التعاتخاذ االجراءات الالزمة لو من اعمال المقر الجديد 
 ان شاء هللا. أنشطته واستدامةزيادة موارده المالية 

 

 :خامسًا: موقف االكاديمية العربية للمياه 
ودتها ية بعتم عرض موقف االكاديمية وانتهاء فترة استضافة جامعة سيناء لها وقرار الجمعية العموم

 واتخذت القرارات التالية:الى االستضافة الذاتية للمجلس 
 :القرار

مجلس لية لللمياه الى االستضافة الذات عودة االكاديمية العربيةالجمعية العمومية ب على قرار الموافقة -
 ية فىوضرورة تكثيف جهود وأنشطة االكاديمية بإعتبارها الذراع العلمى للمجلس لبناء القدرات العرب

 لمياه والموضوعات ذات العالقة.. كافة قضايا ا
ير ديمية لتطو لمستقبل االكاالمتطلبات الالزمة لوضع استراتيجية  التخاذاللجنة التنفيذية  تفويض -

مع  تمويل الذاتى من خالل التواصل مع الرعاه والمساهمين والبرامج المشتركةبرامجها وتهيئتها لل
 صناديق التمويل والمؤسسات العربية والدولية.

 

 زيادة الموارد المالية للمجلس:مقترحات : سادساً 
يف لتكث فى اطار السعى لزيادة الموارد المالية للمجلس وعرض توصيات وقرارات الجمعية العمومية

 ية:الجهود لتنمية الموارد المالية نحو استمرارية أنشطة المجلس... اتخذت القرارات التال
 :القرار

للسعى   (Fund Raising)من أعضاء المجلسختيار مجموعة عمل إلاللجنة التنفيذية  تفويض  -
 وأن يكون ضمن أعمالها بحث تمويل استكمال المبنى للمجلس لزيادة الموارد الماليةووضع آليات 

فى لدى الرعاه ومؤسسات وجهات التمويل والقطاع الخاص  التواصلالجديد لمقر المجلس من خالل 
ه التعريف بأنشطة المجلس وأهداف فيها يتمورش عمل واجتماعات بالممولين عقد و  المنطقة العربية

 برامج المجلس.ألنشطة و ومساهمتهم وامكانات مشاركتهم ودعمهم 
 

بر )ايلول( سبتم 13الموافق  الثالثاءيوم ظهر  الثانيةفى تمام الساعة  هذا وإختتمت أعمال المجلس
 ة ثالثولمد ةأعمال المجلس للدورة الجديدبعد تقديم التهنئة للسادة األعضاء ببداية  ..  2022

 ،،،مع أصدق التمنيات لمجلس المحافظين بالتوفيقمة بإذن هللا... دسنوات قا
 

 يعتمـــــــــــــــــــــــد،،،،،،
 

 أمين عام المجلس العربى للمياه   
 

 )د/ حســـين العطفـــى(


