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  ٢٠٠٩) كانون األول(ديسمبر  ١٦
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )١(الملحق رقم 
  

 
 

 
 

  
  
  

    



 

  
  
  
  
  
  

  الرئیس الشرفي
 خالد بن سلطان بن عبدالعزیز/الملكي األمیرصاحب السمو 

  مساعد وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام للشئون العسكریة
  رئیس مجلس جائزة األمیر سلطان العالمیة للمیاه

  مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء
  جامعة الملك سعود

  المملكة العربیة السعودیة
  

  رئیس المجلس
 محمود أبو زید /دمعالي 

  رئیس المجلس العربي للمیاه
 جمھوریة مصر العربیة

  

  نائب رئیس المجلس
 كمال علي محمد أحمد /معالي م

  وزیر الري والموارد المائیة
  وزارة الري والموارد المائیة

  الخرطوم
  جمھوریة السودان

  

  الشخصیات العامة
 لصادق الصدیق المھديا /دولة 

 حزب األمة القومي إمام األنصار ورئیس
  أم درمان ٨٠١. ب.ص

  السودان 
 
  عبد العظیم الحافي. / د

  المندوب السامي للمیاه والغابات ومحاربة التصحر
  الحي اإلداري ، شالة، الرباط

  المملكة المغربیة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  "ممثلي الدول"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  األردن 

  الزعبيمیسون عید حسن . / م
  أمین عام

  وزارة المیاه والري
  

  اإلمارات
  عبد اهللا بن راشد المعال/ سعادة

  وكیل الوزارة المساعد لشؤون المیاه والتربة
 البیئة والمیاهوزارة 

  

  الجزائر
  طیبي رشید / السید 

  مدیر عام
  الوكالة الوطنیة للموارد المائیة

  

  جیبوتي
  جمال الدین حسین . / د

  رئیس قسم المیاه الجوفیة 
 المصلحة القومیة للمیاه ، وزارة الزراعة وموارد المیاه

  

  السعودیة 
  سعید بن علي الدعیر. /  م

 كبیر ھیدرولوجیین ومدیر عام إدارة تنمیة موارد المیاه
  وزارة المیاه والكھرباء

  

  سوریا 
  غسان رستم. /م

  مستشار الوزیر
  الريوزارة 

  

  العراق 
  عبد اللطیف رشید./ دمعالي 

  وزارة الموارد المائیة -وزیر الموارد المائیة 
  

  عمان
  سیف بن راشد الشقصي./ د

  مدیر عام إدارة موارد المیاه
  وزارة البلدیات اإلقلیمیة والبیئة وموارد المیاه

  

  فلسطین
  شداد العتیلي. / دمعالي 
 سلطة المیاه الفلسطینیة رئیس

   

  قطر 
  المالكيعلي سیف . / م

  مدیر شئون شبكات المیاه 
 المؤسسة العامة القطریة للكھرباء والماء

 

  الكویت 
  الخالديحامد حبیب . / م

  الوكیل المساعد لمشاریع التشغیل وصیانة المیاه
  )الماء –الكھرباء (وزارة الطاقة 

  

  لبنان
 فادي قمیر./ د

  مدیر عام الموارد المائیة والكھربائیة
  والمیاهوزارة الطاقة 

  لبنان -بیروت 
  

  لیبیا 
  عمر سالم./ معالي د

 الھیئة العامة للمیاه، أمین اللجنة الشعبیة
  

  المغرب 
  بلقاسم الدحیمي

 عجو اللجنة التنفیذیة
  رئیس قسم المناھج

  كتابة الدولة المكلفة بالماء
  

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
  سعد أبیھ ولد محمد الحسن. / م

  القومي للموارد المائیة مدیر المركز
  وزارة التنمیة الریفیة والھیدرولیكا والبیئة

   

  دولة الیمن
  محمد إبراھیم الحمدي. / د

  وكیل الوزارة لشئون المیاه 
  وزارة المیاه والبیئة

  

  جمھوریة مصر العربیة
  حسام الدین صفوت فھمي/د

  النیلمعھد بحوث  مدیر
  المركز القومي لبحوث المیاه

  

  

  دولة المقّرممثل 
  عبد الدایمیوسف صفوت محمد . د
  أستاذ متفرغ 

 المركز القومي لبحوث المیاه
  وزارة الموارد المائیة والري

  
  "الجھات البحثیة والجامعات"السادة أعضاء مجلس المحافظین 

  الجامعة األردنیة
  شطناويرشید محمد . د

  الجامعة األردنیة –أستاذ الموارد المائیة 
  

  المركز القومي لبحوث المیاه 
  شادن عبد الجواد. د

  رئیس المركز 
  وزارة الموارد المائیة والري

  
  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

  ولید عبد الرحمن. د
  ،أستاذ إدارة الموارد المائیة 

  التنفیذیین أكواستشاریین اإلكبیر 

  مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء
  عبد الملك آل الشیخ. د

 المشرف علي مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء
  جامعة الملك سعود



 

  
  مركز بحوث الصحراء

  إسماعیل عبد الجلیل . د
  رئیس المركز 

   

  معھد باري الدولي لدول حوض البحر األبیض المتوسط
  عاطف حمدي. د

  أستاذ متفرغ
  

  "المنظمات العاملة بالدول العربیة"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  البنك اإلسالمي للتنمیة

  كریم علوي. د
 خبیر الموارد المائیة

  

  )أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
  عبد اهللا الدروبي. د

  مدیر إدارة الدراسات المائیة
  

   (AOAD)الزراعیة المنظمة العربیة للتنمیة
 طارق بن موسي الزدجاليد

  المدیر العام
   ٤٧٤. ب. ،  ص٧العمارات شارع 

    السودان
  

 (UNDP)برنامج األمم المتحدة األنمائي 
  إیلي قدسي/ السید 

 المدیر اإلقلیمي لمركز تنمیة األراضي الجافة
  بیروت المكتب اإلقلیمي بالدول العربیة 

    لبنان
  

  )سیداري(والتنمیة باالقلیم العربي وأوروبا مركز البیئة 
  خالد أبو زید. د

 المدیر اإلقلیمي لبرنامج إدارة الموارد المائیة
  

  مكتب الیونسكو بالقاھرة
  رضوان الوشاح. د

  الخبیراالقلیمي لعلوم المیاه  بالمنطقة العربیة 
  

  "الجمعیات األھلیة والمجتمع المدني"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  الشراكة المائیة المصریة 

  أحمد جویلي. د
 رئیس مجلس اإلدارة

  

  (IWRA) الجمعیة الدولیة للموارد المائیة
  علي شادي. د

McGill University, Macdonald, Campus,  
  
  

  عماد الدین عدلي. د
 المنسق العام 

 "رائد"الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة 
  

  نقابة المھندسین بالقاھرة
  العطفي حسین. د

  رئیس مصلحة الري -وكیل أول وزارة الري
  وزارة الموارد المائیة والري

  عضو مجلس إدارة نقابة المھندسین بالقاھرة
  

  "القطاع الخاص"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  لمكتب االستشاري الھندسي درویشا
  محمد رءوف درویش. د

 رئیس مجلس اإلدارة
  

  شركة المقاولون العرب
 إبراھیم محلب. م

 رئیس مجلس اإلدارة
  

  مجموعة شركات أمیانتیت
  فرید الخالوي. م

 العضو المنتدب والرئیس التنفیذي 
  

  كندا –مؤسسة ھیدروصلت 
  إسماعیل نجار. د
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 أعضاء جدد بالس العريب للمياه للفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٩
 

  الدولة الوظيفة االسم  
 

  تاريخ االشتراك  نوع العضوية

 املشاطعبد املنعم   د.أ   .١
أستاذ العلوم السياسية جبامعة 

 القاهرة
  ١٨/١/٢٠٠٩  أفراد  مصر

 هدي حممود حرب  السيدة   .٢
 –ماجستري علوم سياسية 
 جامعة القاهرة

 أفراد مصر
١٨/١/٢٠٠٩  

  مل يتم الدفع أفراد فلسطني أستاذ مساعد جبامعة األزهر عدنان موسي عايش  .د   .٣

  مصطفي حممد دياب  .م   .٤

مدير شعبة الدراسات 
االدارة العامة  –والبحوث 

وزارة املياه  –للصرف الصحي 
 والكهرباء

 أفراد السعودية

٣١/٨/٢٠٠٩  

حممد عبد اخلالق حممد   .م   .٥
  خليفة

 –رئيس قسم الدعم الفين
االدارة العامة للصرف الصحي 

  وزارة املياه والكهرباء –
 مل يتم الدفع أفراد السعودية

خليل حممد محدي   .د   .٦
  الشرقاوي

املدير التنفيذي ملعامل 
ماتريكس للخدمات العلمية 

  واالستشارات البيئية
 مل يتم الدفع أفراد مصر

  يعرب أمني خياط  .م   .٧
مدير عام ادارة الصرف 

وزارة املياه  –الصحي 
 والكهرباء

 أفراد  السعودية
٣٠/١٠/٢٠٠٨  

عبد اهللا بن حممد   .م   .٨
 أفراد السعودية  الرياضمدير عام املياه مبنطقة   العبودي

٣٠/١٠/٢٠٠٨  

عصام حسن عبد   .م   .٩
  العال

رئيس االدارة املركزية للمباين 
وزارة املوارد املائية  –واملرافق 

  والري
 أفراد  مصر

٢٢/١٠/٢٠٠٨  

رئيس جملس إدارة شركة وادي   وجدي السيد بيومي  اللواء   .١٠
 أفراد  مصر  النيل لالستثمار التكنولوجي

١٦/٢/٢٠٠٩  

عضو جملس إدارة شركة وادي   هاين سالمة الشاعر  السيد   .١١
 النيل لالستثمار التكنولوجي

 أفراد مصر
١٦/٢/٢٠٠٩  



 

عضو جملس إدارة شركة وادي   صايف وهبة  السيدة   .١٢
 النيل لالستثمار التكنولوجي

 أفراد  مصر
١٦/٢/٢٠٠٩  

جامعة  -أستاذ كلية اهلندسة   عالء الدين أمحد يس  د.أ   .١٣
 األسكندرية

  مصر
 أفراد  

٥/٥/٢٠٠٩  

حيدر يوسف خبيت   .م   .١٤
  حاج عريب

وزارة  –مهندس هيدرولوجي 
 أفراد السودان  الري واملوارد املائية

٧/٥/٢٠٠٩  

 جواد الرفاعي  .د   .١٥
  اهلندسة البيئية، دكتوراه

  جامعة ولوجننج
 

  استراليا
 أفراد  

  مل يتم الدفع

١٦.   
سعادة 
 السيد

  ماجد املنصوري
 أفراد  االمارات  أبوظيب -أمني عام  هيئة البيئة   

٢٥/٢/٢٠٠٩  

 .د   .١٧
حممد عبد احلميد 

  حممد داود
  

هيئة  -مدير إدارة موارد املياه 
 أفراد  االمارات  أبوظيب -البيئة 

٢٥/٢/٢٠٠٩  

 .د   .١٨
حممد يوسف عبد 

  الرحيم
  

هيئة  -مستشار األمني العام 
 أفراد  االمارات  أبوظيب -البيئة 

٢٥/٢/٢٠٠٩  

  ٢٥/٢/٢٠٠٩  مؤسسات  االمارات  أبوظيب - هيئة البيئة  هيئة البيئة السادة   .١٩

 السادة   .٢٠
  أكوا باور

  ١٨/٢/٢٠٠٩  قطاع خاص  السعودية  أكوا باور  

 .د   .٢١
عبد الرمحن بن خلف 

  حممد اخللف
  

 عميد
كلية األرصاد و البيئة و زراعة 

  املناطق اجلافة
  جامعة امللك عبد العزيز

 أفراد  السعودية

٢٢/٧/٢٠٠٨  

الفين ملكتب وزير الري املدير   حممد مصطفي عباس  .م   .٢٢
 أفراد  السودان  واملوارد املائية

٧/٥/٢٠٠٩  

  عابدين صاحل  .د   .٢٣
 

مدير املكتب االقليمي وممثل 
لدي مجهوريات مصر 
  والسودان واليمن

مكتب اليونسكو االقليمي 
  للعلوم يف الدول العربية

منظمة األمم املتحدة للتربية 
  والعلوم والثقافة

  أفراد  السودان

١/٤/٢٠٠٨  



 

  كاروري احلاج محد  .م   .٢٤
مدير عام اخلزانات وضبط 

وزارة الري واملوارد  –النيل 
  املائية

 أفراد  السودان
٧/٥/٢٠٠٩  

 –مدير عام املوارد املائية   احلمدوب أمحد طه  .م   .٢٥
 أفراد  السودان  وزارة الري واملوارد املائية

٧/٥/٢٠٠٩  

  .د  .٢٦
  ماهر عمر أبوماضي

 
  

  أستاذ جامعي
  البيئية واملائيةمعهد الدراسات 

  جامعت بريزيت
  أفراد  فلسطني

  مل يتم الدفع

  محاد أمحد محاد  .د   .٢٧

  أخصائي إعالم وحبوث
 قطاع مياه النيل

  وزارة املوارد املائية والري
  

 أفراد  مصر

١٩/٧/٢٠٠٩  

أستاذ اهليدروليكا كلية اهلندسة   علي نبيه البحراوي  د.أ   .٢٨
 جامعة عني مشس -

 أفراد  مصر
٧/٥/٢٠٠٩  

  .م   .٢٩

سهري سعد زغلول 
  عبد اللطيف

 
  

  أستاذ باحث مساعد
  قطاع التخطيط

  وزارة املوارد املائية والري
 أفراد  مصر

٢٤/٦/٢٠٠٩  

  .د   .٣٠
حممد أنور السيد 

  عثمان
 

أستاذ باحث، معهد حبوث 
  اإلنشاءات

  املركز القومي لبحوث املياه
 أفراد  مصر

١٨/٦/٢٠٠٨  

  أستاذ متفرغ  أمحد فرحات  د.أ   .٣١
 أفراد  مصر  القوميمبعهد التخطيط 

١٩/٧/٢٠٠٩  

 السادة   .٣٢

مجعية التعاونيني 
املصريني للتنمية 

  املستدامة
  

مجعية التعاونيني املصريني 
  للتنمية املستدامة

  
  مجعيات أهلية  مصر

٣/٦/٢٠٠٩  

  .د   .٣٣
سونيا عبد الفتاح 

 سامل
  

دكتوراه يف اهلندسة املدنية 
 أفراد  مصر  ، برنامج دلفت للبيئةالبيئية

١٦/٤/٢٠٠٩  

  حممد حسن عامر  .د   .٣٤
  

اللجنة القومية للري  رئيس
  والصرف

  وزارة املوارد املائية والري
 أفراد  مصر

١/١٠/٢٠٠٩  



 

  

رئيس مجعية حراس النيل ومحاة   عبد العاطي الشافعي  مستشار   .٣٥
 أفراد  مصر  ةالبيئ

٢٠/٨/٢٠٠٩  

  فخري حممد شوشة  د.أ   .٣٦

رئيس جملس إدارة مجعية 
التعاونيني املصريني للتنمية 

العميد األسبق  –املستدامة 
 للمعهد العايل للتعاون الزراعي

 أفراد مصر

٣/٦/٢٠٠٩  

  عمرو صاحل حسني  السيد   .٣٧
 

  رئيس جملس االدارة
شركة الشرق األوسط 

  للمقاوالت والتنمية العمرانية
 أفراد  مصر

  مل يتم الدفع

برجني شركة ستني   السادة   .٣٨
 هولند درين اجييبت

شركة ستني برجني هولند 
 قطاع خاص  مصر  درين اجييبت

٤/٦/٢٠٠٩  

  عواطف علي العاصي  د.أ   .٣٩

عضو رئيس جملس إدارة مجعية 
التعاونيني  املصريني للتنمية 

رئيس جملس إدارة  –املستدامة 
 اموعة الدولية لالستشارات

 أفراد  مصر

٣/٦/٢٠٠٩  

 مصطفى مسري موسى  .د   .٤٠
  بدوي

  كلية هندسة املطرية –مدرس 
 أفراد  مصر  جامعة حلوان

١٦/٤/٢٠٠٨  

  .م  .٤١
  مين مصطفي العجيزي

 
  

مدير برنامج إدارة خماطر تغري 
  املناخ

  جهاز شئون البيئة
 أفراد  مصر

١/١٠/٢٠٠٩  

٤٢.   
السيد 
  السفري

عبد الرمحن حممد 
  موسي

مستشار وزيرة التعاون الدويل 
 )مساعد وزير اخلارجية سابقاً(

 أفراد  مصر
٣/٦/٢٠٠٩  

  محو العمراين  .د   .٤٣
 

منسق مشروع املبادرة اإلقليمية 
  إلدارة الطلب على املياه

مكتب الشرق األوسط ومشال 
  إفريقيا

 أفراد  مصر

٧/٤/٢٠٠٨  

مهندسة مدين، وزارة املوارد   إميان فتحي عبد العزيز  .م   .٤٤
 أفراد  مصر  املائية والري

٢٢/٨/٢٠٠٧  

  ١٤/٣/٢٠٠٨ أفراد مصر  وزارة املوارد املائية والري يونس عبد السالم  .م   .٤٥

  مركز املياه والبيئة  السادة   .٤٦
هيئات حبثية   اليمن  مركز املياه والبيئة  

  وأكادميية
١٤/٣/٢٠٠٨  

  مل يتم الدفع  أفراد  هولندا  مهندس هيدروليكيراشد عبد احلميد   .م   .٤٧



 

  أمحد

كلية اهلندسة  –أستاذ مساعد   أمين عبد الستار خمتار  د.أ   .٤٨
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  أفراد  مصر  قسم الري واهليدروليكا –

الشبكة االسالمية   السادة   .٤٩
  ٣٠/٦/٢٠٠٨  منظمات  األردن    للمياه

باحث بيئي بقطاع محاية   خالد أبو بكر النويب  السيد   .٥٠
  مل يتم الدفع  أفراد  مصر  جبهاز شئون البيئة –الطبيعة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

            ٤٤عضوية أفراد                    
عضو جديد                            ٢٨مصر                                
عضو جديد  ٢فلسطني                            
أعضاء جدد ٥السعودية                           
أعضاء جدد  ٥السودان                          

أعضاء جدد  ٣ات                        االمار  
عضو جديد ١هولندا                              

 
                  ١مجعيات أهلية              عضوية 

عضو جديد       ١مصر                                
 

                  ١عضوية مؤسسات حكومية       
عضو جديد ١       االمارات                  

 
                  ٢               قطاع خاصعضوية 

عضو جديد                            ١مصر                                
عضو جديد ١السعودية                            

 
   ١    هيئات حبثية وأكادميية   عضوية 

عضو جديد                            ١اليمن                               
 

                  ١منظمات                    عضوية 
عضو جديد       ١األردن                                

 
 
 
 
 
 

  
  



 

  
  
  
  

 
 

  ٢٠٠٩) األولكانون (ديسمبر  ١٦
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
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  )٣(ثانیًا 
   

   
 







 


  )٥(ثانیًا 
    

 
 


  أوًال

     
     
 

 

 


  ثالثًا

     
     

    
 

 


  ثانیًا

     
    


 






 

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  



  ثانیًا


     

 


 


  رابعًا

     
 






 


  خامسًا

    


 






 


  ثانیًا

     
 


 


  أوًال

    
    
    

 







 

  ثالثًا

    
    

 


 

  
  
  
  
  



 

  
  
  



  سادسًا
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  ٢٠٠٩) كانون األول(ديسمبر  ١٦
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 مقترح

  شروط وقواعد منح لقب راع للمجلس العربى للمیاهب
 فى ضوء ما جاء بالماده السابعھ والعشرون من دستور المجلس وعلى أساس قیمة الدعم المقدم مقدرا بالدوالر األمریكى یقترح منح مقدمى

الدعم أشخاصا عادیین أو إعتباریین الصفات الوارده فى الجدول التالى باإلضافھ إلى الحصول على المزایا المشار إلیھا  قرین كل حالھ 

  :تقدیرًا وعرفانًا من المجلس بما قدموه لھ

 

 

یكتفى بتوجیھ خطاب شكر إلي مقدمھ من رئیس المجلس على دوالر  ٥٠٠٠فى حالة تقدیم دعم تقل قیمتھ عن الحد األدنى البالغ  −

  دوالر ١٠٠٠أال تقل قیمة الدعم فى كل األحوال عن 

فى حالة زیادة قیمة الدعم من نفس المصدر فى فترات الحفھ یتم رفع صفة الراعى للدرجھ األعلى إذا تحقق الشرط الالزم من  −

  مجموع ما تقدم بھ من دعم

 .بعملھ غیر الدوالر األمریكى یتم حساب القیمھ بالدوالر طبقا لسعر الصرف فى یوم إستالم الدعمفى حال تقدیم الدعم  −

  

  

 

 م

 
الراعي 
 الماسي

١٠٠٠٠٠ 
$ 

الراعي 
 البالتیني
٥٠٠٠٠ $  

الراعي 
 الذھبي
٢٥٠٠٠ $  

الراعي 
 الفضي
١٠٠٠٠ $  

الراعي 
 البرونزي

٥٠٠٠ $  

إعالن مجاني للمؤسسھ على موقع  ١
     √ المجلس اإللكتروني لمدة عام

٢ 

إسم وشعار الراعي خلف الغالف 
الخاص باإلصدارات العامة 

ونشرات غیر للمجلس من تقاریر 
 مرتبطة بأنشطة محددة التمویل

√ √    

   √ √ √ عضویة دائمة بالمجلس ٣

  √ √ √ √ لوحة تقدیر علیھا شعار المجلس  ٤

 √ √ √ √ √ شھادة تقدیر من المجلس  ٥

٦ 
إسم وشعار الراعي على الصفحة 
الخاصة بالرعاة على موقع المجلس 
 اإللكتروني

√ √ √ √ √ 

إصدارات المجلس الحصول على  ٧
 √ √ √ √ √ مجانًا

حضور مؤتمرات المجلس دون  ٨
 √ √ √ √ √ دفع أي رسوم

 المزایا

 صفة الراعي
 والحد األدنى 

 للدعم



 

 
 

 
 

  ٢٠٠٩) كانون األول(ديسمبر  ١٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٧(ملحق رقم 
  

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 



 

  ربى للمياهالمجلس الع
  التعديالت المقترح إدخالها على الدستور 

  للموافقه عليهالعرض على الجمعية العمومية ل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :على ما يلى "أحكام إنتقالية" تنص المادة الثامنة والعشرون من الفصل الخامس للدستور 

يجوز تعديل هذا الدستور بقرار صادر عن الجمعية العمومية فى دورة إنعقادها العادية "
  ".بأغلبية ثلثى أعضائها وذلك بناء على إقتراح من مجلس المحافظين

وفى ضوء ما تقدم وبناء على وضع الدستور موضع التنفيذ خالل السنوات الثالث الماضية 
االستشاريون الذين راجعوا الوضع المؤسسى للمجلس ومقترحات بعض السادة فى ضوء ما أبداه 

األعضاء فقد أعدت األمانة العامة للمجلس المقترحات الواردة بالجدول التالى للعرض على السادة 
أعضاء مجلس المحافظين الموقر للموافقة على رفع ما يستقر عليه أمر المجلس الى الجمعية العمومية 

  . ٢٠٠٩ديسمبر  ١٨- ١٧الثالثة بتاريخ فى دورتها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  إستعراض التعديالت المقترح إدخالها على الدستور
  .تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية إلقرارها

  النص المقترح  النص الحالى  المادة
وقد نبع التأييد واإلجماع على إنشاء المجلس العربي للمياه من   التقديم

االحتياج الشديد لمثل هذا التجمع للفكر المائي العربي لمناقشة وتدارس 
أمور تخص أهم الموارد الطبيعية وأشدها ندرة في الوطن العربي، أال 

فالمنطقة العربية تمثل أكثر مناطق العالم ندرة . وهي الموارد المائية
دولة عربية تحت حد الفقر المائي المتعارف  ١٧ي الماء حيث تقع ف

من الموارد المائية المتجددة تأتي من % ٦٥كما أن نحو . عليه دوليا
خارج حدود الدول العربية ويصل عدد المحرومين من خدمات مياه 

مليون نسمة ويصل  ٥٠الشرب النقية في الوطن العربي إلى حوالي 
مليون  ٨٠مات الصرف الصحي إلى حوالي عدد المحرومين من خد

نسمة مما يثقل من األعباء االقتصادية واالجتماعية على كاهل معظم 
  .دول الوطن العربي

وقد أدت ندرة الموارد المائية المتجددة إلى أن أصبحت الدول 
أكثر دول العالم لجوءا إلى تحلية ) خاصة دول الخليج العربي(العربية 

حتياجات مواطنيها من المياه وما يمثله ذلك من مياه البحر لتلبية ا
  .أعباء إرتفاع تكلفة توفيرها

وقد نبع التأييد واإلجماع على إنشاء المجلس العربي للمياه من 
االحتياج الشديد لمثل هذا التجمع للفكر المائي العربي لمناقشة 
وتدارس أمور تخص أهم الموارد الطبيعية وأشدها ندرة في الوطن 

فالمنطقة العربية تمثل أكثر  .أال وهي الموارد المائية العربي،
مناطق العالم ندرة فى المياه مما يثقل من األعباء االقتصادية 

  واالجتماعية على كاهل معظم دول الوطن العربى

إن الوطن العربي بما فيه من وحدة اللغة وتقارب الثقافة واألديان 
مناخاً مالئماً لضرورة تفعيل والظروف االجتماعية واالقتصادية أوجد 

هذا التقارب في مواجهة هذه التحديات التي تواجه إدارة الموارد 
المائية من خالل تأسيس المجلس العربي للمياه للقيام بدور فكر 
جماعي عربي يرفع مستوى اإللمام بالتحديات القائمة ويكثّف الجهد 

افة المائية الجديدة المبذول حاليا لمواجهتها، ويسهم في وضع معالم الثق
  "تعديل النص ليعبر عن رؤية المجلس .

إن الوطن العربي بما فيه من وحدة اللغة وتقارب الثقافة واألديان 
والظروف االجتماعية واالقتصادية أوجد مناخاً مالئماً لضرورة 
تفعيل هذا التقارب في مواجهة هذه التحديات التي تواجه إدارة 

له رؤيه  تأسيس المجلس العربي للمياه الموارد المائية من خالل
لقيام بدور جماعي عربي يرفع مستوى اإللمام ا مشتركه نحو

ويكثّف الجهد المبذول حاليا لمواجهتها، والمقبله بالتحديات القائمة 
   ويسهم في وضع معالم الثقافة المائية الجديدة

  
  
  
  



 

  
 

كمنظمة إقليمية غير " المجلس العربي للمياه"ينشأ بموجب هذا الدستور   األولى
ويشار إليه  والدولي اإلقليميهادفة للربح تزاول نشاطها على المستويين 

إضافة نص يعبر عن . فيما يلي من نصوص هذا الدستور بالمجلس
  رسالة المجلس

كمنظمة إقليمية " المجلس العربي للمياه"ينشأ بموجب هذا الدستور 
 والدولي اإلقليميغير هادفة للربح تزاول نشاطها على المستويين 

وتكون ،  ويشار إليه فيما يلي من نصوص هذا الدستور بالمجلس
، تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل لموارد المياه وتقديم  رسالته

لمواطنين بطريقة علمية ومهنية صحيحه خدماتها بكفاءة عالية ل
ومشاركة كل ذوى العالقة فى إدارتها وحل قضاياها ونشر 
المعرفة وإتاحة المعلومات والخبرات المكتسبة وصوال لإلداره 

وتحقيق الحكم  المستدامةالمائيه من أجل التنمية المتكاملة للموارد 
  .الرشيد للمياه لصالح الشعب العربى

أن تكون من الجهات العاملة في مجال الموارد المائية أو ما يتصل   -أ  السادسة
  .من مجاالت أخرى اتصاالً مباشراًبها 

أن تكون من الجهات العاملة في مجال الموارد المائية أو   -أ
  .ما يتصل بها من مجاالت أخرى

السلطة العليا بالمجلس وتتولى رسم سياساته  هيالجمعية العمومية   العاشرة
 النظام األساسيومتابعة مراقبة تنفيذ أنشطته، ولها أن تتخذ في حدود 

جميع القرارات الالزمة لمتابعة سير العمل داخل أجهزة المجلس بما 
  .يحقق أهدافه ويطور عمله

السلطة العليا بالمجلس وتتولى رسم  هيالجمعية العمومية 
تابعة مراقبة تنفيذ أنشطته، ولها أن تتخذ في حدود سياساته وم
جميع القرارات الالزمة لمتابعة سير العمل داخل أجهزة  الدستور

  .المجلس بما يحقق أهدافه ويطور عمله
الثانية 
  عشر

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل ثالث سنوات   -١
اللذين يحددهما، في الزمان والمكان  مجلس المحافظينبدعوة من 

برئاسة رئيس المجلس في الدورة المنقضية على أن تنعقد الجمعية 
  .األولى مشكلة من أعضاء اللجنة التأسيسية

  

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل ثالث   -١
في الزمان  رئيس المجلس وبرئاستهسنوات بدعوة من 

   .والمكان اللذين يحددهما

الثالثة 
  عشر

فترة رئاسته  انتهاءبعد  شرفييمنح كل رئيس للمجلس لقب رئيس 
  ."اضافة" ويعتبر الرؤساء الشرفيون أعضاء دائمين

  

فترة  انتهاءبعد  شرفييمنح كل رئيس للمجلس لقب رئيس  -١
 .بالمجلس رئاسته ويعتبر الرؤساء الشرفيون أعضاء دائمين

منح لقب جوز لمجلس المحافظين بموافقة أغلبية أعضاءه ي -٢
رئيس شرفى للشخصيات العامه العربية التى تتمتع بمكانه  

  .مرموقة 



 

  
 

الخامسة 
  عشر

 عضوا يتم ترشيحهم من قبل األجهزه الرسميه المعنيه بالمياه بالدول  ٢٢
 العربيه بواقع عضو عن كل دوله

  
  
 
 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الجهات البحثية  ٦

 .واألكاديمية بالدول العربية
 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي المنظمات العاملة  ٦

 .بالدول العربية
 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الجمعيات األهلية  ٤

 .ماعاتوالمجتمع المدني أفراد أو ج
 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي القطاع الخاص  ٤.  

 عضوا یتم ترشیحھم من قبل األجھھزه الرسمیھ المعنیھ بالمیاه بالدول  ٢٢
 العربیھ بواقع عضو عن كل دولھ

عضو یخصص  ٢٢وفى حالة عدم استكمال األجھزة الرسمیة ترشیحاتھا لعدد 
أعضاء تنتخبھم الجمعیة  ٤الحكومیة بحد أقصى العدد المتبقى للمؤسسات 

 .العمومیة وما یزید على ذلك یفوض مجلس المحافظین إلتخاذ  قرار بشأنھ
 أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة من بین ممثلي الجھات البحثیة  ٥

 .واألكادیمیة بالدول العربیة
 ملة بالدول أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة من بین ممثلي المنظمات العا ٥

 .العربیة
 أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة من بین ممثلي الجمعیات األھلیة  ٥

 .والمجتمع المدني أفراد أو جماعات
 وقطاع  أعضاء تنتخبھم الجمعیة العمومیة من بین ممثلي القطاع الخاص ٥

  .األعمال
السابعة 
  عشر

من بين أعضاءه كل ثالثة أعوام  الرئيسينتخب مجلس المحافظين 

ويكون دور "إضافة". فقطالرئيس لدورة ثانية  تعيينويجوز تجديد 

  :رئيس المجلس

  

ه ئمن بين أعضا ونائبا له ا للمجلسرئيسينتخب مجلس المحافظين 
 بأغلبية األصوات عن طريق االقتراع السرىكل ثالثة أعوام 

يجوز وإستثناء لذلك  الرئيس لدورة ثانية انتخابويجوز تجديد 
بأغلبية للجمعية العمومية الموافقة عن طريق االقتراع السرى 

الرئيس لدورة ثالثة إذا رغب فى ذلك  ترشيحاألصوات على إعادة 
  :ويكون دور رئيس المجلس

  العشرون
  :تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء مجلس المحافظين التاليين

  .مجلس المحافظينرئيس   - ١
  .نائب رئيس مجلس المحافظين وينتخبه مجلس المحافظين من بين أعضاءه  - ٢
  .أمين الصندوق وينتخبه مجلس المحافظين من بين أعضاءه- ٣
  .وينتخبهم مجلس المحافظين من بين أعضائه عضوين - ٤

عام  المجلس حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ويتولى أعمال سكرتارية  ويحق ألمين
  .يكون له حق التصويت اللجنة دون أن

   
  :على الوجه التالى مع مراعاة التوزيع الجغرافى اللجنة التنفيذيةيكون تشكيل 

  .مجلسالرئيس  - ١
 .مجلسالنائب رئيس  - ٢
  .المحافظين من بين أعضاءهأمين الصندوق وينتخبه مجلس  - ٣
 .وينتخبهم مجلس المحافظين من بين أعضائه أربعة أعضاء - ٤
عام  المجلس حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ويتولى أعمال  يتولى األمينو

  .يكون له حق التصويت سكرتارية اللجنة دون أن
  



 

  
  
  
 

الحادية 
  والعشرون

إذا طلب ذلك  طارئكما تُدعي اللجنة التنفيذية إلى االنعقاد في اجتماع 
أو ثالثة أعضاء من أعضاء اللجنة التنفيذية على  مجلس المحافظين

  .األقل

إذا  طارئكما تُدعي اللجنة التنفيذية إلى االنعقاد في اجتماع 
أو ثالثة أعضاء من أعضاء اللجنة  رئيس المجلسطلب ذلك 
  .ى األقلالتنفيذية عل

السابعة 
  والعشرون

  والرئاسة الشرفية ةــالجهات الراعي
للمجلس لقب  مادياًتقدم دعماً  التي الهامةأو الشخصيات  تمنح الجهات

 للدعمالحد األدنى ويحدد مجلس المحافظين  شرفي، رئيسأو  راعي
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية  تهملمنح هذا اللقب ويجوز دعو

   .أو مجلس المحافظين

   اه واألعضاء الشرفيونالرع
للمجلس لقب  مالياًتقدم دعماً  أو الشخصيات التي تمنح الجهات

 شروطويحدد مجلس المحافظين  أو عضو شرفى ، راع
  . هذا اللقب منحولوائح 

 
  

  

 


