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يهحق زقى (:)5معؾكصمسـمأػؿماٌممتراتمواظـدواتماظؿكمغظؿفاماجملؾسمأومدسكمإظقفامظؾؿشارطةم
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يهحق زقى ( :)6اٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهم(اظؼاػرة )2011-م
يهحق زقى ( :)7اٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهم(عردقؾقام )2012-م
يهحق زقى ( :)8إسالنمعممترماظدوظبمظألعـماظغذائكمصكماألراضكماىاصةمم(اظدوحةم–غقصؿربم)2012

يهحق زقى (:)9مبقانمباظعضقؼةمخاللماظػرتةم( )2012-2010م
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يهحق زقى ( :)14ضائؿةماٌرذقنيمظعضقؼةمذبؾسماحملاصظنيمظؾدورةم()2015-2013
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بسم اهلل الرمحن
الرحيم

شكس وتقديس
مبـادؾة ماغعؼاد ماىؿعقة ماظعؿقعقة مظؾؿفؾس ماظعربك مظؾؿقاه مصك مدورتفا ماظـاظـة متؿؼدم ماألعاغةم
اظعاعةمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهمبؽؾماظشؽرمواظؿؼدؼرمظصاحبماظلؿقماٌؾؽكماألعري/خاظدمبـمدؾطانمبـم
سؾدماظعزؼزم– معلاسدموزؼرماظدصاعمباٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمواظرئقسماظشرصكمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهم
وععاظب ماظدطؿقر/ربؿقد مأبقزؼد مرئقسماجملؾس مو مدوظة ماظصادق ماٌفدىموععاظل ماظدطؿقر /مإدرؼسم
اظضقاكموماظلادةمأسضاء ماىؿعقةماظعؿقعقةموأسضاء مذبؾسماحملاصظنيموماظشكصقاتماظعاعة مواظذؼـم
طانمظدسؿفؿمومصؽرػؿموأرائفؿمأطربماألثرمصكماإلرتؼاءمبلغشطةماجملؾسمومهؼقؼمخططفموأػداصفمسؾكم
طاصةماألصعدةماإلضؾقؿقةمواظدوظقة ..م
وشبصماألعاغةماظعاعةمباظشؽراظلادةماألسضاءمومعؼررىماظؾفانمواظشؾؽاتمواظقحداتماٌمدلقةم
اظؿابعةمظؾؿفؾسمماظذؼـمملمؼؾكؾقامجبفدمووضتمعؿطقسنيمإلنازمبعضماألسؿالمأو ممتـقؾماجملؾسم
صكماحملاصؾمواٌـؿدؼاتماإلضؾقؿقةمواظدوظقةمرقالماظدورةماظلابؼةمظؾفؿعقةماظعؿقعقةم .2012-2010م
طؿا متؿقجف ماألعاغة ماظعاعة مظؾؿفؾس مواظعاعؾني مبفا مباظشؽر مواظؿؼدؼر مظألدؿاذ ماظدطؿقر م /مربؿدم
صػقت مسؾد ماظداؼؿ مٌا مبذظف معـ مجفقد معؿؿقزة مظدصع ماظعؿؾ مرقال مصرتة مسؿؾف مطلعني مسامم
ظؾؿفؾس...وغؿؿـكمظلقادتفمطؾماظؿقصقؼمصكمعقضعفماىدؼدطلعنيمساممايؽقعةماٌصرؼة .م
وتؿؼدمماألعاغة مباظشؽرمواظؿؼدؼرمإظل محؽقعةمعبفقرؼةمعصرماظعربقةمووزاراتفامماٌعـقةمبادؿضاصةم
عؼرماجملؾسمو بصػةمخاصةموزارةماٌقاردماٌائقةمواظرىمظدسؿفامظؾؿفؾسمباسؿؾارهمعؾادرةممإضؾقؿقةمشريم
علؾقضةموضقؿةمعضاصةمظؾؿعاونماظعربكممصكمضضاؼاماٌقاهمواظؿـؿقةماٌلؿداعةممبامضبؼؼمرؿقحاتماظشعبم
اظعربكموأعاظفمصكمحقاهمطرميةم .م
طؿا متؿقجفماألعاغة مباظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؿـظؿاتمواهلقؽاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقة ماظؿكمتدسؿموتمؼدم
اجملؾسمسبقمهؼقؼمأػداصفمومصكمعؼدعؿفامجاععةماظدولماظعربقةموماظؾـؽماظدوظبممواظؾـؽماإلدالعكم
واظقطاظة ماألعرؼؽقة مظؾؿـؿقة موعـظؿة  INWENTماألٌاغقة موعـظؿة م GTZماألٌاغقة مواٌرطز ماظدوظبم

4

ظؾؾققث ماظزراسقة مواٌـارؼ ماىاصة م(اؼؽاردا) موعـظؿات ماإلؼػاد،أطلاد ،معـظؿة ماألعؿ ماٌؿقدةم
واظزراسةمظألشذؼة م(اظػاو) ،مو ماظققغلؽق موم( )GEFم ،مودقدارى موشريػؿمعـماٌـظؿاتماظؿكمتدسؿمأغشطةم
اجملؾسموبراذبف.م م
م

 يقديت

ذفدت ماظدورة ماظـاغقة مظؾفؿعقة ماظعؿقعقة مظؾؿفؾس م(اظؼاػرة م–دؼلؿرب م )2009مخالل ماظػرتةم

( )2012-2010م-رشؿ مطؾ ماظظروف مو ماظؿغريات ماإلضؾقؿقة مو ماظدوظقة ماحملقطة -مغشاراً معؽـػًا مألسؿالم
اجملؾس مسؾك معدار مثالث مدـقات مؼب مطاصة ماحملاور م(اظػـقة ،ماٌمدلقة ،ماظؿـظقؿقة) موسؾك مزبؿؾػم

األصعدة ماإلضؾقؿقة مواظدوظقة ..موضد مطان مظدسؿ ماظلادة مأسضاء ماىؿعقة ماظعؿقعقة موأسضاء مذبؾسم
احملاصظنيمأطربماألثرمؼبمدصعمسفؾةماظعؿؾمباجملؾسمومتمحبؿدماهللمهؼقؼمععظؿماظـؿائجماٌلؿفدصةم
ًطةمسؿؾماجملؾسممومبؼدرمطؾريمعـماظـفاحم ..م

ومدـعرضمصقؿامؼؾكمأػؿمعاممتمعـمأنازاتمخاللمػذهماظدورة .م

( : )1تنفير قسازاث وتوصياث االجتًاع انثاني نهجًعيت انعًوييت ()2119
ؼقضح م ماٌؾقؼ مرضؿ م( )1ماظؿقصقات ماظؿك مصدرت مسـ ماىؿعقة ماظعؿقعقة مؼب مدورتفا ماظـاغقةم

(دؼلؿربم)2009مومضدممتمحبؿدماهللمهؼقؼمععظؿمػذهماظؿقصقاتمسؾلماظـققماظؿاظلم :م

 اإلغؿفاء معـ مإصدار ماظددؿقر مو مرؾاسؿف مباظؾغة ماظعربقة مؼب مضقء معا مأضرتف ماىؿعقة ماظعؿقعقةم
(اظؼاػرةمدؼلؿرب)2009معـمتعدؼالتم .م

 اإلغؿفاءمعـماٌلقدةماألوظبمظؾؿؼرؼرماظـاغكمسـماظقضعماٌائكماظعربكمؼب مضقءمعاممتماتاحؿفم
عـمبقاغاتمعـمغؼاطماإلتصالمباظؾؾدانماظعربقةم.

 إصدارماجملؾدماظـاظثمبعددؼفماألولمواظـاغكمعـمذبؾةماجملؾسماظعؾؿقةم(اٌاء).

 حبث معقضػ ماألطادميقة ماظعربقة مظؾؿقاه مو مادباذ معا مؼؾزم مظؿػعقؾ مدور ماألطادميقة مؼب مارارم
األػداف ماظؿك مأغشؽت معـ مأجؾفا مواإلتػاضقات ماظؿك موضعت مبني ماألرراف ماٌعـقة مو مغظاعفام

األدادكم.

 دسؿماظؿعاون موماظؿـلقؼماظذىمؼؿؿمبنيماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمموماألعاغة ماظػـقةمجملؾسموزراءم
اٌقاهماظعربم(جاععةماظدولماظعربقةم– ماظؼطاعماالضؿصادى)م...مواظذى مأدػرمسـمعشارطةمصاسؾةم

ؼبماٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهم(عردقؾقام)2011-مسؾكماٌلارماالضؾقؿكموماٌقضقسك.

 دسؿماظؿعاونموماظؿـلقؼمبنيمطاصةمأسضاءماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهم...موماظذىماغعؽسمباٌشارطةم
اإلصبابقةمظؾؾؾدانماظعربقةماٌشارطةمؼبماٌشروساتماإلضؾقؿقةم(عشروعماٌشارطةماجملؿؿعقةمؼبم

إدارة ماٌقاه م ،ماٌشروع ماإلضؾقؿك مظؿـؿقة م موإدارة ماٌقارد ماٌائقة مبادؿكدام مأحدث مودائؾم
تؽـقظقجقاماظػضاءموماالدؿشعارمسـمبعدممؼبمصـاسةماظؼرار)ممبشارطةمػبسمدولمسربقةمم .م

م
م
( )2تطوز انبناء ادلؤسسي و اإلدازى نهًجهس

1

()1-2ىددتورىالمجلسىالطربىىللمواه ى

مؼب مضقءمعامادؿؼرمسؾقفمرأى ماىؿعقةماظعؿقعقة ماظؿكمسؼدت مباظؼاػرة مؼب م(دؼلؿرب )2009ممتم

اإلغؿفاءمعـمتعدؼؾمصقاشةماظددؿقرماًاصمباجملؾسمومرؾاسؿفمؼب مصقرتفماظـفائقةمباظؾغةماظعربقة موػقم
عؿاحمظدىمدؽرتارؼةماألعاغةماظعاعةم..ومدقؿؿمعلؿؼؾالمترعبؿفمورؾاسةماظـلكةماالنؾقزؼةمعـف .م
ى

()2-2ىالنظامىالداخلي ى

متمعراجعةماظـظامماظداخؾكمعـمضؾؾمذبؾسماحملاصظنيمسؾكمعدارماجؿؿاساتفماظلابؼةم..موؼبم

ضقء متقصقات ماجملؾس ممت مإدراج مطاصة ماظؿعدؼالت ماٌؼرتحة مسؾك ماظالئقة مو ماظـظام ماظداخؾك ممبام
ؼؿقاطب معع ماٌؿغريات موؼؿقاصؼ معع مأػداف ماجملؾس م ..مو مضد ممت معقاصؼة مذبؾس ماحملاصظني مسؾكم
اٌلقدة ماظـفائقةممظؾـظامماظداخؾك مذاعؾةمػذهماظؿعدؼالت مظؾعرضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةممظالحارةم

متفقدا مإلصدارػا مؼب ماظصقرة ماظـفائقة موؼقضح ماٌؾقؼ مرضؿ م( )2ماظؾـقد ماظيت متؾؼت ماألعاغة ماظعاعةم
تعدؼالتمبشلغفاموغاضشفامذبؾسماحملاصظني .م

م
()3-2تطورىالطملىباألمانظىالطامظ ى

ممتموضعماظؾقائحماإلدارؼةموماٌاظقةماٌـظؿةممظؾعؿؾمداخؾماألعاغةماظعاعةموصؼامٌامجاءمبددؿقرم

اجملؾسمومغظاعفماظداخؾكموممتماإلدؿعاغةمباٌكؿصنيموماإلدرتذادمباظؿـظقؿماالدارىموماٌاظل مؼبم

اٌـظؿاتماإلضؾقؿقةماٌؿاثؾةم .م

متمإسدادمػقؽؾمتـظقؿكمعؾلطمظألعاغةماظعاعةمؼؿؿمتطقؼرهمومهدؼـفمظقؿالئؿمععمتطقرماظعؿؾم

ؼبماجملؾسموأعاغؿفموتضؿماألعاغة ماظعاعةماظعـاصرماألدادقةمعـماظػـقني مواإلدارؼني.موغظراً مظؿعازؿمدورم
اجملؾسموأغشطؿف ممت متعقني مبعض ماظؽقادر ماٌؿكصصة مبؿعاضدات مسؾك مبعض ماٌشروساتماظؿك مؼؼقمم

اجملؾسمبؿـػقذػا.موؼقضحماٌؾقؼمرضؿم()3ماهلقؽؾماظؿـظقؿلمظألعاغةماظعاعةموضائؿةماظعاعؾنيمبفا .م

ومهرص ماألعاغة ماظعاعة مسؾكمتطقؼر مومتـؿقةمعفاراتمومضدراتماظعاعؾنيمبفا معـمخاللمتـظقؿم

سدد معـ ماظدورات ماظؿدرؼؾقة ممبا مؼلفؿ مؼب متـػقذ ماٌفام ماٌقطؾة مظألعاغة مبؽػاءة مؼب مإرار مهؼقؼم

أػدافممومخطةمسؿؾماجملؾس .م
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وصبدرماالذارةمإظل مانماٌشؽؾةماظؿكمتقاجفمسدممادؿؽؿالمطقادر ماألعاغة ماظعاعةمغؿقفةمسدمم

تقاصرماالعؽاغقاتماٌاظق ةماظؿكمتلؿحمبؿؿقؼؾماظقزائػمظؾعاعؾنيمعـمخارجمعبفقرؼةمعصرماظعربقةممموعام

زاظتماألعاغةماظعاعةمتعؿؿدمأدادامسؾكمعقزػنيمربؾقنيمعـمعصرمتلفؿمايؽقعةماٌصرؼةمؼبمعرتؾاتفؿم
ينيمتؿقصرماظؼدرةماٌاظقةمظؾؿفؾس .م مومتعؿؾماألعاغة ماظعاعةمسؾكماظؿقاصؾمععمايؽقعاتماظعربقةمؼبم

ػذاماظشلن .م

ى()4-2المػرىالرئودىىللمجلسىواألمانظىالطامظ ى

رؾؼا مإلتػاضقة ماٌؼر ماظؿك ممت متقضقعفا مؼب م(19صرباؼر م م )2009مضاعت معبفقرؼة معصر ماظعربقةم

بؿكصقصمضطعةمأرضمظؾؿفؾسمباظؿفؿعماًاعسمباظؼاػرةماىدؼدة..وغؿقفةمظؾففقدماظؽؾريةمواظدسؿم
اٌؿقاصؾمعـماظدطؿقرمرئقسماجملؾسموأسضاءماظؾفـةماظؿـػقذؼةمسؾكمعدارماظلـقاتماظلابؼةممتمحبؿدم

اهللماالغؿفاءمعـمطاصةمتراخقصماظؾـاءمظؾؿؼر ماىدؼد..ومدؿؿقاصؾماىفقدمظدرادةمومحبثمدؾؾمتدبريم

اٌقاردماٌاظقةماظالزعةمظؾـاءماٌؼرمباظؿـلقؼمععمرجالماألسؿالم .م

وبفذه ماٌـادؾة مأود مان مأتؼدم مباظشؽر موماظؿؼدؼر مظؾلقد ماظدطؿقر/مربؿد مروؤفمدروؼشمسضقم

ذبؾسماحملاصظنيمىفقدهممايـقـةمؼبمػذاماظشلن .م

م
()5-2الوحداتىالمؤددوظىالتابطظىللمجلس ى
ى



اظؾفانمواظشؾؽاتماٌؿكصصة م
ؼب مإرارمضراراتمذبؾسماحملاصظنيموماىؿعقةماظعؿقعقةممتت ماٌقاصؼةمسؾكماغشاءمسددمعـم

اظؾفانمواظشؾؽاتماٌؿكصصةماظؿابعةمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهمسؾكماظـققماظؿاظب :م
اظؾفانماٌقجقدةمحاظقاًمضؿـمإرارماجملؾسم(دؾعةمىان)مػك :م
 ىـةماًطةموماظرباعجماظػـقة .م
 ىـةماجملؾةموماظـشر .م

 ىـةماٌممتراتموماىقائز .م
 ىـةماظشؽقنماٌاظقة.م

 اظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغقغقة .م

 ىـةماالسالمموماظؿـؿقةماظؾشرؼة .م
م

 ىـةمتـؿقةماٌقاردماٌاظقةم(متمإغشاؤػامحدؼـامبرئادةممسقماألعري/خاظدمبـمدؾطانم) م

اعاماظشؾؽاتماظؿابعةمظؾؿفؾسمصفكم(ػبسمذؾؽات)م :م
 اظشؾؽةماظعربقةمظؿقؾقةماٌقاهم .م

 اظشؾؽةماظعربقةمألخالضقاتماٌقاه .م
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 اظشؾؽةماظعربقةمإلسادةمادؿكدامماٌقاهماظعادعةم.
 اظشؾؽةماظعربقةماألػؾقةمظؾؿقاه .م
 ذؾؽةماظشؾابماظعربكمظؾؿقاه .م

وػـاكمبعضماظصعقباتماظػـقةموماٌاظقةماظؿكمهدمعـمإغطالقمسؿؾمػذهماظؾفانمواظشؾؽاتم

وضد مغالحظ مخالل ماظػرتة ماظلابؼة متضاؤل مدور مبعض ماظشؾؽات م ممبا مال مضبؼؼ مرؿقحات ماجملؾس موم

األػدافماٌـشقدةماظؿكمأغشؽتمعـمأجؾفا .م

وطانماجملؾسمضدمأوصكمبدرادةمودسؿ مبعض ماٌؼرتحاتمظؿػعقؾمدورماظشؾؽاتماٌشارماظقفام

وعـفامعؼرتحاتماالدؿشارىماظذىممتماالدؿعاغةمبفمؼب مإجراءمتؼققؿمهلذهماظؾفانمواظشؾؽاتموجدواػام

واعؽاغقةمتطقؼرػا..موصكمػذاماالرارممت مغؼؾمعلمظقةمومعفاممععظؿماظؾفانمإظلماألعاغةماظعاعةمظؿػعقؾم

دورػا مطؿا مؼؿؿ مدرادة ماٌؼرتح ماٌؼدم معـ ماألدؿاذاظدطؿقر /مسادل مبشـاق معؼرر مذؾؽة مهؾقة ماٌقاهم
بشلن ماعؽاغقة مإغشاء موضػ معاظل مطبصص مدخؾف مظدسؿ موتطقؼر مخدعات ماظشؾؽة موإعؽاغقة ماظؿعاون مععم

اٌمدلاتماٌؿكصصةمؼبمػذاماجملال .م

وضدممتمإسادةمزبارؾةماظلادة مرؤداءماظشؾؽاتماٌؿكصصةموعؼابؾةمبعضمعـفؿمظؾقثمعقضػم

اظشؾؽات مواٌعقضاتمواٌؼرتحاتمظؿطقؼرػاموزؼادةمعقاردػاماٌاظقفموتػعقؾمدورػاممبامضبؼؼمأػدافم

اجملؾس موخططف .موضد مورد مإظقـا متؼارؼر معـ مطؾ معـ مذؾؽة مأخالضقات ماٌقاه ،مذؾؽة ماظشؾاب ماظعربكم
ظؾؿقاه م،واظشؾؽة ماظعربقة ماألػؾقة مظؾؿقاه،بشلن ماألغشطة ماظيت ممتت معـ مخالل مذؾؽاتفؿ مخالل ماظػرتةم
اٌـؼضقة مو مأػؿ ماٌشاطؾ م(صـقة ،معاظقة ،مظقجلؿقة )....مواٌعقضات مو مبعض ماٌؼرتحات مظؿػعقؾ مأغشطةم

اظشؾؽة موعـفامعؼرتحاتمبنضاعةمغدواتمورـقةموإضؾقؿقةمظؾؿعرؼػمبلػؿقةمػذهماظشؾؽاتمؼب مرصعماظقسكم
وبـاءماظؼدراتمٌقاجفةمهدؼاتمضضاؼاماٌقاهمواٌـطؼةماظعربقةموتقدقعمضاسدةماظعضقؼةمهلذهماظشؾؽاتم

(عؾقؼمرضؿم 4م)..وضدممتماظعرضمسؾكمذبؾسماحملاصظنيماظذىمأوصكمبنسادةماظـظرمؼب معفؿة مبعضم
اظؾفانمواظشؾؽاتمودرادةمبعضماآلظقاتمإلسادةمػقؽؾؿفاموظزؼادةمعقاردػاماٌاظقةموتـؿقةمطػاءتفاماظػـقةم
وربطفا مبؾعض ماظشؾؽات ماٌقجقدة مذات ماظعالضة مبؼضاؼا ماٌقاه مظؿػعقؾ مدورػا مأو ماظغاء مبعضفا م(شريم

اظػاسؾ) مو مهقؼؾفا مإظل مبراعج معراصؼة موإعؽان مدسؿ ماجملؾس موأسضائف مظؾفان مواظشؾؽات ممبا مضبؼؼم

األػدافماٌـشلةمعـمأجؾفاموًدعةمأػدافماجملؾسموأسضائف .م

م
 األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاه

مؼعد مإغشاء ماألطادميقة ماظعربقة مظؾؿقاه مؼب مؼقظقق م2008أحد مأػؿ مانازات ماجملؾس مواظؿكم

إ غطؾؼتمادؿفابةمظؼراراتمذبؾسماحملاصظنيموماىؿعقةماظعؿقعقةمورساؼؿفامظؿؽقنمعرطزامظؾؿؿقزموبـاءم
اظؼدراتماظعربقة مصكمذباالتموضضاؼاماٌقاه مومتمادؿضاصؿفامعـمخاللماٌرطزماظدوظبمظؾزراسةماٌؾققةم
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بدبك م مباالذرتاك معع مػقؽة ماظؾقؽة مبابق مزؾك م(بدوظة ماالعارات ماظعربقة ماٌؿقدة)...وضد ممت متقضقعم

االتػاضقاتماٌـظؿةمظـظامماألطادميقةموسالضؿفامباجملؾسماظعربلمظؾؿقاهم-باسؿؾارةماىففماٌـشلةمهلا-م

عـمعبقعماألرراف .م

بدأت ماألطادميقة مغشارفا مصعؾقاً مؼب مأطؿقبر م 2009مبؿـػقذ مبراذبفا ماظؿدرؼؾقة مو ماظؿقسقة مبؼضاؼا ماٌقاهم
ظؾؿشارطني معـ ماظؼقادات معـ ماظدول ماظعربقة مو مطان معـ مأػؿفا مدورات محقطؿة ماٌقاه مو مدبؾقعادقةم
اٌقاهموماٌصادرمشريماظؿؼؾقدؼةمظؾؿقاهمومشريػا معـمأجؾمتطقؼرماظلقاداتمومػقؽؾةماٌمدلاتماظعؾؿقةم
ظؿؽقنمضادرةمسؾكماظؿعاعؾمععمعؿغرياتماظعصرمعـمتؽـقظقجقامحدؼـةمهؼؼماإلدارةماٌائقةماٌؿؽاعؾةم

وحلـمتؼدؼؿمخدعاتماٌقاهموممتمإرالقمعقضعفاماالظؽرتوغكممhttp://www.awacademy.ae/
وؼب مإرار معراجعة موتؼققؿ مأسؿال ماألطادميقة معـ مخالل مإدؿشارى معـ ماظؾـؽ ماظدوظب م(أحدم

رساةمإغشاءماألطادميقةمعـذمبدءمصاسؾقاتفا)موعـمضؾؾمذبؾسماحملاصظنيمسؾكمعدارماظػرتةماظلابؼةمطانم
ػـاكمتقجفمعـماىفةماٌضقػةمإظلمادؿؼالظقةماظؽادميقةموهقؼؾفامإظلمعمدلةمدوظقةماألعرماظذيمرصضةم

ذبؾس ماحملاصظني مومت ماظؿلطقد مسؾك مضرورة مأن مؼؽقن مذبؾس مإدارة ماألطادميقة مػق ماهلقؽة ماظعؾقام
اٌشرصةمسؾكمدقادة ماألطادميقةمومضرورةمتقاجدماجملؾسماظعربك مظؾؿقاهمسؾكمرأسمذبؾسمادارتفام
..وسؾكمانمؼؿؿمدسقةماىفاتماٌاسبةموماظداسقةمٌراساةمأنمتؿؿمأىمإجراءاتمدبصماألطادميقةمعـم

خاللماظؼـقاتماظؿكمحددػاماظـظامماألدادكمهلام .م

ومت متػقؼض مععاظل ماظدطؿقر مرئقس ماجملؾس مبصػؿف مرئقس مذبؾس مإدارة ماألطادميقة ماظعربقةم

ظؾؿقاهمبدسؿمعؼرتحاتمإسادةمػقؽؾةماظرتتقؾاتمماٌمدلقةمظألطادميقةمباظشؽؾماظذىمضباصظمسؾكمحؼم

اجملؾس ماظعربك مبصػؿفماىفةماظؿكمأغشلتماألطادميقةمظؿؽقنمذراسفاماظعؾؿل مؼب مإرارماٌؾادئ ماظؿكم

متمسؾكمأدادفامإغشاءماألطادميقةمومبـقدماإلتػاضقةماظؿكموضعتمععماىفاتمماٌعـقة .م

ومؼب مػذاماالرارمضاممععاظل ماظدطؿقرمرئقسماجملؾسممبكارؾةمطؾماألرراف مماٌعـقة مومحبثم

بدائؾمآظقاتممػقؽؾةماألطادميقةمومتػعقؾمدورػامومأغشطؿفامومترتقؾاتفاماٌمدلقةممبامضبؼؼماألػدافم

اظؿكمأغشؽتمعـمأجؾفاموضدممتمسرضماٌقضػمسؾكمذبؾسماحملاصظني..ممتفقداًمظؾعرضمسؾكماىؿعقةم
اظعؿقعقةمإلدباذمعامتراهمعـادؾاًمؼبمػذاماظشلن.

م
 إغشاءمعرطزماٌؾؽمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾققثماٌائقةمؼبماظؾالدماظعربقة

تـػقذاًمظؼرارمذبؾسماحملاصظنيمؼب ماجؿؿاسف ماظلادسماظذيماغعؼد مباظرباطمؼب مذفرمدؼلؿربم

 2010ممت متشؽقؾ مىـة معـ ماظلادة مأسضاء ماجملؾس مو ماظلادة ماٌلؽقظني مباٌؿؾؽة ماٌغربقة مظؾقثم
إضاعة معرطز مظؾدرادات ماٌائقة ماالدرتاتقفقة متابع مظؾؿفؾس ماظعربك مظؾؿقاه مؼؽقن معؼره ماٌؿؾؽةم

اٌغربقة..م م
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وضد مأوصت ماظؾفـة مباعؽاغقة مضقام ماٌدردة مايلـقة مظألذغال ماظعؿقعقة مباٌؿؾؽة ماٌغربقةم

بندؿضاصة ماٌرطز مؼب ماٌرحؾة ماألوظب معـ مإغشائف مٌا مؼؿقصر مظدؼفا معـ مإعؽاغقات مصـقة موعادؼة موطقادرم
سؾؿقة،محقثمضامماظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مسدغانمبقطاعؾم–معدؼرماٌدردةمايلـقةمظألذغالماظعؿقعقةم

باظدار ماظؾقضاء مو معؼرر ماظؾفـة م مخالل ماالجؿؿاع ماظلابع مجملؾس ماحملاصظني م(غقصؿرب )2011م مبؿؼدؼؿم
سرض مسـ مترتقؾات ماغشاء ماٌرطز مو ماالعؽاغقات ماٌؿاحة مظدى ماٌدردة م ،مطؿا ممت معـاضشة ماىقاغبم
اظؿـظقؿقةمواٌمدلقةمواظؼاغقغقةموتؼرر متؽؾقػ مخرباءمضاغقغقنيمٌلاسدة ماٌدردةمؼب مصقاشة ماظقثقؼةم

اظـفائقةماظؿكمتعرضمسؾكماظؾفـةمظؾؿـاضشةمورصعفامجملؾسماحملاصظنيمٌـاضشؿفام .م

ٌضـكمؼبمإجـراءاتمإغشـاءماٌرطـزموضقـامماظؾفــةماٌشؽؾـةمظدرادـةم
وضدمأوصلماجملؾسمبا ُ

إغشـاء ماٌرطـز م مبدرادة ماظؾدائؾ مواٌؼرتحات مؼب مضقء معا ممت مسرضف معـ ماىفات ماٌعـقة مؼبم
اٌؿؾؽةماٌغربقةماظشؼقؼةموطذظؽماٌضل مؼبمإسـدادمعذطـراتماظؿػـاػـؿمواإلتػـاضقـاتماٌطؾـقبم
تقضقعفـامبقــماجملؾـسماظعربلمظؾؿقـاهمواألجفـزةماٌعـقـةمباٌؿؾؽـةماٌغربقـة،موضدممتماظعرض مسؾكم

ذبؾسماحملاصظنيمواألعرمععروضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةمظؾـظرمؼب ماٌقاصؼة مواظلعكمالدؿؿرارم

اًطقاتماظؿـػقذؼةمؼبمإغشاءماٌرطز .م
مم م

 صروعماجملؾسمباظدولماألسضاء

إدؿفابة مظؿقصقات مذبؾس ماحملاصظني مواىؿعقة ماظعؿقعقة مظؾؿفؾس متؼرر مإضاعة مصرسنيم

ظؾؿفؾس مباٌؿؾؽةماٌغربقةمودوظةماالعاراتماظعربقةماٌؿقدةمظؾؼقاممبـشاطمؼب مارارمأػداف ماجملؾسم
سؾك ماٌلؿقى ماحملؾك موضد ممت ماالسالن مصعال مسـ مضقام مصرع ماٌغرب موتؽقؼـ مأرره مو مضقاسد مسؿؾفم

وتؾؼتماألعاغة ماظعاعةمتؼرؼراً م بذظؽموملمؼردمبعدػامعامؼػقدمبـشاطمػذاماظػرعمومبراذبفموعامهؼؼمعـم

أسؿال مأو مانازات مبقـؿا مضررت مدوظة ماالعارات مأن مؼؿقظب مأعر مصرع ماجملؾس مػقؽة مذبؿع ماظؿؼـقةم

"تؽـقبارك"مبدبكموظؽـممملممؼؿقؼؼمأىمغشاطمعـمػذاماظػرع .م

وعـ ماٌؼرتح ماظعرض مسؾك مذبؾس ماحملاصظني ماىدؼد مبرؤؼة مجدؼدة مالعؽاغقة متػعقؾ مػذام

اظؿقجفممبامؼلفؿمؼبمهؼقؼمأػدافماجملؾس..موماألعرمععروضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةمإلدباذمعامتراهم

صكمػذاماظشلن .م
م

()3أنشطت عًم اجملهس خالل اندوزة ()2112-2111
ضاعت ماألعاغة مبنسداد مخطة مسؿؾ موأغشطة مظؾؿفؾس مصك مضقء مأوظقؼات موبراعج مخطة ماظعؿؾم

اظؿك ماسؿؿدتفا ماىؿعقة ماظعؿقعقة مصك مدورتفا ماظـاغقة مصك مدؼلؿرب م 2009مباإلضاصة ماظب مصرص ماالغؿشارم
واظؿقاصؾماالضؾقؿكمواظدوظبموايصقلمسؾكماظؿؿقؼؾماظالزمموصكمدؾقؾمإسدادماًطةممتمادؿشارةم

اظعدؼدمعـمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيموشريػؿمعـمأسضاءماجملؾسموضدمحددتمخطةماألسؿالمأررم
تـؿقةموتطقؼرمسؿؾماجملؾسمإضؾقؿقاًمودوظقاًممبامضبؼؼماألػدافماظؿكمحددػاماظددؿقرمواظرباعجماظؿكم
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ررحؿفا ماىؿعقة ماظعؿقعقة مبـاء مسؾك متقصقة مذبؾس ماحملاصظني مطؿا محددت مدؾؾ متطقؼر معقاردم

اجملؾسماٌاظقةمواظعؿؾمسؾكمزؼادتفام .م

ى
(:)1-3ىالمذروراتىوالبرامجىالغنوظ ى
ى



اٌشروعماإلضؾقؿكمظؾؿشارطةماجملؿؿعقةمؼبمإدارةممماٌقاردماٌائقةم

و مؼفدف ماٌشروع مإظل مرصع معلؿقى م ماظقسك ممبشاطؾ موضضاؼا ماٌقاه م موتػعقؾ ماٌشارطة مظؽؾم

األجفزةموماىفاتماٌعـقةم(حؽقعقةموشريمحؽقعقة) مودورماجملؿؿعماٌدغك موماألررافمذوىماظعالضةم
بؼضاؼا ماٌقاه م مظؿقؼقؼ ماإلدؿكدام ماألعـؾ مو مايؽؿ ماظرذقد مؼب مإدارة ماٌقارد ماٌائقة مسؾك مأداسم
ععاؼريمربددةممبلؿقىماألداءموتؼدؼؿماًدعاتموادؿكدامماٌقاه مومضدمبدأ متـػقذهمؼب مسامم م2009م

بدسؿمصـكموعاظلمعـماظؾـؽماظدوظلمومممبشارطةم7مدولمسربقةم(ماألردنم،ظؾـانم،صؾلطنيم،اظقؿـم،معصرم
،تقغسم،ماٌغربماظؿكمملمتلؿطعماالدؿؿرارمظظروصفا)..م م

و مصبدر ماإلذارة مإظل مأن ماٌشروع مطان م مضد متعـر مسام م 2010ماال مأغف مإدؿفابة مظؿقصقة مذبؾسم

احملاصظنيمبدسقةماظدولماٌشارطةمظإلػؿؿام مبؿػعقؾماٌشارطةمومدصعماظعؿؾمؼب متـػقذهماألعرماظذىم

ذفد مععف ماٌشروعمدصعةمطؾرية مومغشارامعؾققزاً مساعكم 2012،2011م(..وضؾؾمإغؿفاءماظربغاعج ماظزعـكم
ظؾؿشروعمعـماظؾـؽماظدوظبمصكمعـؿصػمأطؿقبرمسام )2012م

حقث مضاعت ماظدول ماظعربقة ماٌشارطة م مبؿـػقذ مععظؿ مأغشطة ماٌشروع م(درادات،دوراتم

تدرؼؾقة،ورش مسؿؾ مورـقة م،ضقاسد مبقاغات) مومت مهؼقؼ مأػداصف مسؾك ماظصعقد ماظقرـك مبـلب مترتاوحم

بنيم%100-75م(صقؿامسدامدوظؿكمصؾلطنيمواظقؿـماظؿكمرمبامتعـرتمظؾظروفماظؿكممترمبفا) .م

وغلعؾ مصك مادؿؿرار مأغشطة ماٌشروع مبعد مإغؿفائف معع ماظؾـؽ ماظدوظب موصؼاً مًطة ماالدؿؿرارؼةم

اظيتموضعؿفامطؾمدوظةمباظؿـلقؼمععماجملؾسماظعربلمظؾؿقاه .م

ػذاموعـماٌؼرتحمأنمتؿضؿـمخطةمسؿؾماجملؾسمؼبمدورتفماظؼادعة( )2015-2013مسرضم

ػذهماظؿفاربموماٌؿاردات ممواظدروسماٌلؿػادةمؼبمورذة مسؿؾمإضؾقؿقةممظؿؾادلماًرباتموتعظقؿم

اظػائدةمعـمعـؾمػذهماٌشروساتمذاتماظطابعماالضؾقؿكم.م م

 اٌشروعماإلضؾقؿكمظؾؿـلقؼمعـمأجؾمهلنيماإلدارةماٌائقةموبـاءماظؼدرات

وؼفدف ماٌشروع م مإظل مهلني مإداره ماٌقارد ماٌائقف مو مبـاء ماظؼدرات معـ مخالل مادؿكداممم

أحدثممودائؾ متؽـقظقجقاماظػضاءمواالدؿشعارمسـمبعدموهؾقؾمصقرماألضؿارماظصـاسقةم(هدؼدماٌصادرمم
اهلقدروظقجقةمعـمأعطارمومحبرمومزبزونمعائكمدطقكموجقؼبمأومدرؼانماٌقاهمؼبماالغفارمواظقدؼان)م

ظؿقدؼدمأطـرمدضةمظؾؿقاردماٌائقةموادؿكداعؿفامؼب مأشراضماظزراسةممبامؼلفؿمؼب مصـاسفماظؼرارموحلـم

إدارة ماٌقارد ماٌائقة ..مو مؼؿؿ متـػقذ ماٌشروع ممبشارطة مػبس مدول مػل م(عصر ،ماألردن ،موظؾـان،م
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واىزائر،مواٌغرب) مطؿامؼشاركمؼب مدسؿمو متـػقذماٌشروع مصـقاًمومعاظقًامذبؿقسةمعـماظشرطاء مػؿماظؾـؽم

اظدوظب( )WBممو ماهلقؽةماظقرـقةمإلدارةمأحباثماٌالحةماىقؼة موماظػضاءمبلعرؼؽا( )NASAمو ماظقطاظةم

األعرؼؽقةمظؾؿـؿقةماظدوظقةم()USAIDمو(م)GEFم .م

وؼؿضؿـماٌشروعمتـػقذماظؿطؾقؼاتماإلضؾقؿقةمالدؿكداممتؽـقظقجقاماظػضاءمواالدؿشعارمسـمبعدمم

ؼبمهلنيمإدارةماٌقاردماٌائقةموإسدادموتـػقذمبراعجموخططماظؿدرؼبماظعؿؾكمواألطادميك مذاتم
اظعالضة ،مسالوةمسؾلمسؼدمورشمسؿؾمدـقؼةمظؿؾادلماٌعرصةمواٌؿارداتمواظدروسماٌلؿػادةموإسدادم

تؼرؼرمدـقىمسـمأغشطة ماٌشروعموإنازاتف .موؼؿؿمإدارةماٌشروعمعـمخاللمصرقمسؿؾمومغؼطماتصالم
ورـقةممباظدولماٌشارطةمومعـمخاللمعـلؼمإضؾقؿك مٌشروعم مععنيمعـمضؾؾماجملؾس ماظعربك موتؿؿم

اٌؿابعةمعـمخاللمىـةمتقجقفقةمعشرتطةمعـماألررافماٌعـقة .م

وصكمإرارمتقصقاتمذبؾسماحملاصظنيموتلطقدهمسؾكمضرورةمتػعقؾمدورماظدولماٌشارطةمصكم

اٌشروساتمذاتماظطابعماإلضؾقؿكموربطفامبرباعجماهلقؽاتمواظقزاراتماٌعـقةمصكمطؾمدوظةمصؼدمذفدم

اٌشروعمسامم()2012غشاراًمعؽـػاًمظإلسدادمظرباذبفموخططفماظؿـػقذؼة.

وضدممتمتـػقذمثالثمورشمسؿؾمورـقةمؼبمطؾمعـماألردنموظؾـانموتقغسمذاركمصقفاماجملؾسم

اظعربل مبصػؿف ماٌـلؼ ماالضؾقؿل مظؾؿشروع موجاري مإسداد متؼارؼر مسـفا مودقؿؿ مغشره مسؾل معقضعم

اجملؾس..مودؿؾدأمسؼدمأوظلمورشماظعؿؾماإلضؾقؿقفموماظيتممؼـظؿفاماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمؼب مأوائؾم
اظعام ماظؼادم مبفدف مإظؼاء ماظضقء مسؾك ماألػداف ماظعاعف مظؾؿشروع معـ مخالل مادؿعراض مخطط ماظدولم

اٌشارطف مظؿػقذ متؾؽ ماألػداف معع مسرض معا ممت متـػقذه محؿك ماآلن موإعؽاغقة ماالدؿػادة معـ ماًرباتم

اٌقجقدةمؼبمعشروساتمأخرىممماثؾةم .م

م


إصدارماظؿؼرؼرماظـاغكمسـماظقضعماٌائكمباظدولماظعربقة م

ؼب مإرار متـػقذ مخطة مو مبراعج م مأغشطة ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه ممت مإصدار ماظؿؼرؼر ماألول مسـم

اظقضعماٌائكمؼبماٌـطؼةماظعربقةموػقممإصدارمدورىمومتم(اإلصدارماألولمسامم)2006موطانمظفمصدىم

جقدم مٌامؼقصرهمعـمبقاغاتموععؾقعات مسـماٌقاردماٌائقةماٌؿاحةموماإلحؿقاجاتماٌائقةمؼب ماظقرـم
اظعربكمممامؼلفؿمؼبمصـاسةماظؼرارموحلـمإدارةماٌقاردماٌائقةمؼبماٌـطؼةماظعربقة .م

وأدؿفابة مظؿقصقات مذبؾس ماحملاصظني مٌراجعة موهدؼث ماظؿؼرؼر مواإلسداد مإلصدار ماظؿؼرؼرم

اظ ـاغكمظؾقضعماٌائكمصكماظقرـماظعربكمصكمضقءماظؾقاغاتماحملدثةممتماظؿـلقؼمععماظؾؾدانماظعربقةم
ظؿلؿقةمغؼاطما تصالمورـقةمظؿقصريماٌعؾقعاتمواظؾقاغاتماظالزعةمواظؿعاونمععماألعاغةماظعاعةمصكماإلغؿفاءم
عـمإسدادمػذاماظؿؼرؼر .م
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طؿاممتمؼب مػذاماالرارم مدبصـقصماحـدى مجؾلـاتماٌـؿدىماظعربلماظــاغـكمظؾؿقـاهمواظذيم

سؼـدمؼب ماظػؿـرةمعـم 23-20مغقصؿؾـرم 2011مباظؼـاػـرة،مظعـرضماظـؿـائجماألوظقـة مظؾدرادـة م مسـ ماظقضعم

اٌائكمصكماظقرـماظعربكمومتؾؼكمأىمعؼرتحاتمأومعالحظاتمؼبمػذاماظشلن.م

ومبـاءمسؾكمعاممتماتاحؿفمعـمبقاغات موعؼرتحات ممتمإسدادمعلقدة ماظؿؼرؼر ماظـفائقة م مسـماظقضـعم

اٌـائـك مؼب م14دوظـة مسربقـة محؿك ماآلن متشؿـؾ مطـؾ معـ م( معصـر ،ماظعـراق ،معقرؼؿـاغقـا ،مجـزر ماظؼؿـر،م
صؾلطقــ ،مضطـر ،مسؿـان ،ماظقؿــ ،ماٌغـرب ،متقغـس ،مظقؾقـا ،ماىزائـر ،ماظؾقرؼــ ،مواإلعـارت ماظعربقـةم

اٌؿقدة)م..موجارىماظؿقاصؾمالدؿؽؿالمباضكماظؾؾدانماظعربقةمإدؿعـداداًمإلصدارمماظؿؼرؼـرموتقزؼعـفمصكم

صقرتفماظـفائقة .م

وغـؿفز ماظػرصة مظؾؿقجف مباظشؽر مظؾفؿعقة ماظعؿقعقة موذبؾس ماحملاصظني م مسؾل مدسؿف مظألعاغةم

السداد مػذا ماظؿؼرؼر مو مطذظؽ مظؽؾ مغؼاط ماالتصال مؼب ماظدول ماظعربقة ماظشؼقؼة م مو مبصػة مخاصة مظػرؼؼم

اظعؿؾمؼب ماإلدارةماظػـقةمباألعاغة ماظعاعةمومذبؿقسةمصرؼؼم(دقدارى) مظؾففقدماظؿكمبذظت مؼب مإسدادم

اظؿؼرؼر م(االصدار ماظـاغك) مظؾقضع ماٌائك مؼب ماٌـطؼة ماظعربقة مودقف مؼؿؿ مادؿعراض ماٌقضػ ماياظلم
أثـاءماغعؼادمإحديماظـدواتماظيتمؼـظؿفاماجملؾسمتزاعـاًمععماىؿعقةماظعؿقعقة .م

()2-3ى:ىالمؤتمراتىوالمنتدوات ى

تلفؿ ماٌممتراتمواٌـؿدؼات ماظيتمؼـظؿفاماجملؾسماظعربك مظؾؿقاهمأو مؼُدسكمإظقفا مظؾؿشارطةم

بلوراق مؼب مزؼادةماظقسك ماٌائكمبؼضاؼام ماٌقاه مؼب ماٌـطؼةماظعربقة مومتقثقؼماٌعرصةم مبدورماجملؾسم
ظؾؿعؾري مسـماظرؤؼةماإلضؾقؿقة ماٌشرتطة مؼب مضضاؼاماٌقاهموماٌقضقساتمذاتماظعالضة .موؼعطك ماٌؾقؼم

رضؿ م( )4معؾكصاً ممبقضقسات موتارؼخ موعؽان مإغعؼاد متؾؽ ماٌممترات مواٌـؿدؼات مسؾك معدار ماظـالثم

دـقات ماظلابؼ م( 2010م م )2012-م .موعـ ماىدؼر مباظذطر مأن ماجملؾس مضبرص مسؾك متقدقع مدائرةم

عشارطة ماألسضاء مؼب مػذه ماٌممترات معـ مخالل مدسقة ماظلادة مأسضاء ماجملؾس ماظعربك معـم

اٌؿكصصنيمواٌفؿؿنيمظؾؿشارطةمؼبمػذهماظـدواتموماٌممتراتمطؾؿامأعؽـ .م

م
 اٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاه(اظؼاػرةم-مغقصؿربم )2011م

ضامماجملؾسمبؿـظقؿماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهم(هتمرساؼةمجاععةماظدولماظعربقةمووزارةم

اٌقاردماٌائقةمواظرىمجبؿفقرؼةمعصرماظعربقة)خاللماظػرتةمعـم 20م 23-مغقصؿربم 2011مباظؼاػرةمهتم
ذعار" ىالتطاوش ىمع ىندرة ىالمواه ى" موذارك مصقف مأطـر معـ م300عشارك معـ مخرباء ماٌقاه معـ موزراءم
ودقادنيمورجالمأسؿالمواظؼطاعماًاصموممـؾكماجملؿؿعماٌدغكمعـ 22مدوظةمسربقةمباالضاصةمإظلم

بعضماٌـظؿاتماإلضؾقؿقة مواظدوظقةمطؿامواطبماٌممترمإضاعةماٌعرضماألولمظؾؿقاهماظعربقةممبشارطةم
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حقإظلم 30مسارضمعـماظشرطاتمواٌمدلاتماظؾقـقةمواهلقؽاتماظدوظقةمواٌـظؿاتمشريمايؽقعقةموضدم
أصدرماىؿقعمؼبماًؿامم(إسالنماظؼاػرة)مظؾؿـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاه .م

وضدمضؿماٌـؿدىمثالثمجؾلاتمساعةمومدؾعةمسشرمجؾلةمصرسقةمحقلماظـالثمرباورماظؿكمتؾـاػام

اٌـؿدىمعـمأجؾماظؿعاؼشمععمغدرةماٌقاهمسؾكماظـققماظؿاظل :م

تلعنيماالحؿقاجاتماالدادقةمعـمعاءمومشذاءمومبقؽةمصايةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة.

اظؿؽقػمععمتلثريماظؿغريماٌـاخكمسؾكماٌقاهمؼبمزؾماظؿـؾماتمشريماٌمطدةم.

اظؿقزؼعماظعادلموماٌـصػمٌقاهماألغفارماظدوظقةموماًزاغاتماىقصقةماٌشرتطةم.

وعـمأػؿمتقصقاتماٌـؿدىمأػؿقةماظعؿؾمسؾكم :م

( )1مهلنيمإدارةماظطؾبمسؾك ماٌقاهموتطقؼرمررقموآظقاتمترذقد مورصعمطػاءةمادؿكداعاتم
اٌقاه مواظطاضة موادؿكدام متؽـقظقجقا معـادؾة مصـقاً مواضؿصادؼاً مظؿقؾقف معقاه ماظؾقر موععاىةم
عقاهماظصرف .م

( )2مزؼادة مععدالتماصالحمضطاعماٌقاهمواظؼدراتماٌمدلقةمواظؾشرؼةموآظقاتمادرتدادماظؿؽؾػةم
وزؼادةماالدؿـؿاراتماظعربقةموتػعقؾمدورماظؼطاعماًاصمواظعاممؼب مػذهماجملاالتمعـم

اجؾمهؼقؼمأػداف ماالظػقةماالمنائقةمصقؿامطبصماٌقاهم(عقاهماظشرب ماظـظقػةموخدعاتم
اظصرفماظصقك) .م

( )3مادراجمتلثريمتغرياتماٌـاخمؼب ماًططماظرئقلقةمظؼطاساتمادؿكدامماٌقاهمؼب ماٌـطؼةم
اظعربقة موزؼادة ماالدؿـؿارات مظدسؿ ماظؾققث مواالبؿؽارات موتطؾقؼات ماظعؾؿ مواظؿؽـقظقجقام
وتطقؼرماظـؿاذجموإغشاءمغظؿماٌعؾقعاتمواظرصدمواظؿؼقؼؿ .م

( )4متؾـكمعؾدأماالدارةماٌؿؽاعؾةمظؾؿقاردماٌائقةمواظلعك مٌزؼدمعـماظؿعاون مبني ماظدولمؼبم
إدارة مأحقاض ماالغفار مواٌقاه ماىقصقة ماٌشرتطة م(اٌقاه ماًضراء مواٌقاه ماظزرضاء)م
ظؿقؼقؼ ماالدؿكدام ماظعادل مواألعـؾ مظؾؿقاه مواٌؾـك مسؾك متؾادل ماٌـاصع مواٌصاحلم

اٌشرتطة .م

وؼؿضؿـماٌؾقؼمرضؿم()6مأػؿماظؿقصقاتماٌـؾـؼةمسـماٌـؿدي .م

م

 اٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاه)عردقؾقا-عارسم )2012م

ذاركماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمؼب مصاسؾقاتماٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهماظذىمسؼدم

مبردقؾقا م( -12م 18معارسم)2012مبقصدمبرئادةمععاظل ماظدطؿقرمربؿقدمأبقزؼد مرئقسماجملؾسم
وسضقؼة ماألعني ماظعام موبعض مأسضاء ماجملؾس..حقث مضام مبؿـظقؿ موإدارة مثالثة مجؾلات مصـقةم
سؾكماظـققماظؿاظلم :م
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(أ) مجؾلةمؼب مإرارماٌلارماالضؾقؿكمظؾؿـطؼةماظعربقةم(باظؿعاون مععمجاععةماظدولماظعربقةمأعاغةم
ذبؾسموزراءماٌقاهماظعربم،معـظؿةمأطلاد)مبفدفمحبثمآظقاتمودؾؾمهؼقؼماهلدفماألولم

عـ مأػداف ماٌـطؼة ماظعربقة ماظؿك مأضرػا مذبؾس موزراء ماٌقاه ماظعرب موؼؿـاول مرصع مطػاءةم
ادؿكدام ماٌقاه مبـلب مترتاوح مبني م -10م%15حبؾقل مسام م 2020مٌقاجفة ماإلحؿقاجاتم

اٌؿزاؼدةموهؼقؼماالعـماٌائكمواظغذائك مهتمزروفماظؿقدؼاتماٌلؿؼؾؾقةموؼب محدودم

اٌقاردماٌائقةماٌؿاحةموعؾادىءماظؿـؿقةماٌلؿداعة .م

(ب) مجؾلة ماٌلار ماٌقضقسك موعقضقسفا مإسداد مرؤؼة مإضؾقؿقة مظإلدؿكدام ماألعـؾ مظؾؿقاهم
ظؿقؼقؼ ماألعـ ماظغذائك مؼب ماضؾقؿني مجغراصقني م(عـ ماضاظقؿ ماظعامل ماًؿلة م) مسؾك ماالضؾم

حبؾقل مسام م.2015واظعؿؾ مسؾك ماسداد م 200مخطة متـػقذؼة مورـقة محبؾقل مسام م2020وضدم
متت مصاسؾقات مػذه ماىؾلة مباظؿعاون معع معـظؿة ماألعؿ ماٌؿقدة ماألشذؼة مواظزراسةم

(،)FAOواظؾفـة ماظدوظقة مظؾرى مواظصرف م(.)ICIDومتماظؿقصقة مبلن مؼؼقم ماجملؾس ماظعربكم
ظؾؿقاهمبدورهمؼب ماظؿـلقؼمظؾؾقرةمػذهماظرؤؼةمعـمخاللمبراعجمتـػقذؼةموخططمورـقةمعـم

أجؾمهؼقؼماألػداف .م

(ج) مجؾلةمخاصةمظعرضمغؿائجموتقصقاتماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهماظذىمسؼدمباظؼاػرةم
ؼب ماظػرتة م( 20م 23-مغقصؿرب )2011موطان ماهلدف معـفا موضع ماظؿقصقات معقضع ماظؿـػقذ معـم
خاللمبراعجمايؽقعاتماظؿـػقذؼةموعشروساتفاماياظقةمواٌلؿؼؾؾقةم .م

وضدمذفدتمػذهماىؾلاتمحضقرامعؽـػاً معـمبعضماظقزراءموصاغعكماظؼرارموممـؾكمعـظؿاتم

حؽقعقةموشريمحؽقعقةموذبؿؿعمعدغكموضطاعمخاصموعراطزمحبـقةمعـماظدولماظعربقةموعـمخارجفام
وعـماًرباءمواٌفؿؿنيمباظشلنماٌائكماظعربكمممامأبرزمدورماجملؾسماظعربكمسؾكماظصعقد ماإلضؾقؿكم

واظدوظب مصقؿا مطبص مضضاؼا ماٌقاه مواألػداف ماظؿك مؼلعك مظؿقؼقؼفا مظصاحل ماظقرـ ماظعربك ..موؼقضحم

اٌؾقؼمرضؿم(مم7م)معشارطةماجملؾسمصكمصعاظقاتمػذاماٌـؿدى.م م

 اٌممترماظدوظبمايادىمسشرمظؾريموظؾصرفم:

ذاركماجملؾسمؼب ماٌممترماظدوظبمايادىمسشر مظؾريموظؾصرفمواظذىماغعؼدمباظؼاػرةمؼبم

اظػرتةمعـم 23م– م 27مدؾؿؿرب 2012مهتمإذرافماٌرطزماظؼقعكمظؾققثماٌقاهمباإلذرتاكمععماظؾفـةم
اظؼقعقةمظؾرىمواظصرف،محقثمضامماجملؾس مسؾكمػاعشماٌممتر مبؿـظقؿمععرضمظؾؽؿبمواإلصداراتم
اىدؼدةمععمسرضمألػؿمأغشطةماجملؾسموانازاتفموتـشقطماظعضقؼةمبف.م م

" اٌممترماظدوظبمظألعـماظغذائكمؼبماألراضكماىاصة"(ماظدوحةمغقصؿربم)2012

ذارك ماجملؾس مؼب م"اٌممتر ماظدوظل م مظألعـ ماظغذائك مؼب ماألراضك ماىاصة" مواظذى مسؼد مؼبم

اظدوحةمبدوظةمضطر.ممموضدمضامماجملؾسمبؿـظقؿمجؾلؿنيمصـقؿنيمخاصؿنيمهتماحملقرماظـاغلمظؾؿممترم
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"زؼادةماالحؿقاجاتماٌائقةمؼبمضقءمغدرةماٌقاه:ماظؿقدؼاتمواظػرص"مموطانماهلدفمعـماىؾلؿنيم

ػقمسرضماٌقضػماٌائكماياظلمسؾلماٌلؿقىماظعربكمعـمهدؼاتموايؾقلماٌؼرتحة،مععمسرضم
اظلقادات ماٌلؿؼؾؾقة موخطط ماظعؿؾ موآظقات متـػقذػا .مودور ماٌؾادرات ماإلضؾقؿقة مظؿقؼقؼفا م( موضد ممتم

سرض مدور ماجملؾس ماظعربل مطلحد ماٌـظؿات ماإلضؾقؿقة م مسؾل ماٌلؿقي ماإلضؾقؿل مواظدوظل) مؼبم

اظؿـلقؼ مواظؿعاون مظؿقؼقؼ مػذه ماألػداف مظؿقلني ماإلدارة ماٌائقة موهؼقؼ ماألعـ ماٌائل مواظغذائلم
اظعربلمسبقمتـؿقةمعلؿداعةموضدمذرصتماىؾلةمباالدؿؿاعمإظلمدؾعةمعـمسؾؿاءماٌقاهمسؾلماٌلؿقىم

اظعربك مواظدوظل م متؾؿفا مجؾلة متػاسؾقة موعـاضشات مظؿؾادل ماألصؽار مواٌؼرتحات معـ مضؾؾ معبقعم

اٌشارطني.مموضدمذاركماظلقدماظدطؿقرم/مربؿقدمأبقمزؼدم -مرئقسماجملؾسمؼبماىؾلةماألوظلمبقرضةم
سؿؾ م"الطلب المتزايد علي المياه مع ندرتها -الفرص والتحديات " مووذارك مؼب ماىؾلة ماظـاغقةم
اظلقدماظدطؿقرم/محلني ماظعطػلمسضق ماظؾفـةماظؿـػقذؼة مظؾؿفؾسمواظؼائؿمبلسؿالماألعنيماظعاممبقرضةم

سؿؾ مسـ م"التنسيق والتعاون االق ليمي في قضايا المياه واألمن الغذائي" .م موخؾص ماٌممتر مإظبم
إسالن ماظدوحة مواظذى مؼمطد مسؾك مأػؿقة مادراج معقدقسات ماألعـ ماٌائك مواظغذائك مصك ماًططم

اظقرـقة مودور مايؽقعات مصك متقصري ماإلدؿـؿارات ماٌـادؾة موتشفقع ماظؼطاع ماًاص مطؿا مؼمطد مسؾكم

أػؿقةماظؿعاونمصكمهؼقؼمػذهماألػدافمودورماٌـؿدؼاتماإلضؾقؿقةموعـمضؿـفاماجملؾسماظعربكم.مم م

ػذامطؿامأوصلماٌممترمبؿشؽقؾمدؽرتارؼةمدائؿةمٌؿابعةمتـػقذمإسالنماظدوحةمباظؿـلقؼمواظؿعاونم

ععماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهموعـظؿةماألعؿماٌؿقدةمظألشذؼةمواظزراسة.م م

وؼؿضؿـماٌؾقؼمرضؿم()8مإسالنماظدوحةموأػؿماظؿقصقاتماظيتمخرجمبفاماٌممتر .م

 وؼبمتقجفمجدؼدمبدأماجملؾسماظعربكمؼبمتؼدؼؿمخدعةمتـظقؿماٌممترات

وذظؽ مىفات مخارجقة محقث موضع ماالخؿقار مسؾك ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه مظؿـظقؿ ماألدؾقعم

األصرؼؼك مظؾؿقاه ماظذىمسؼد مباظؼاػرة م(عاؼق..)2012هت مرساؼة موزارة ماٌقارد ماٌائقةواظرى مباظؿعاونم
عع مػقؽة ماٌعقغة ماألٌاغقة م م( )GIZمبعد مأن متؼدم مسدد معـ ماٌـاصلني مواٌؿؼدعني مبعروضفؿ ماظػـقةم
ظؿـظقؿمػذامايدثماهلامم .م

وضد مضام ماجملؾس موبـفاح معشفقد مظف مبؿـظقؿ ماىؾلات ماظػـقة موطاصة ماالجراءات مواظرتتقؾاتم

اظؾقجلؿقةمواٌاظقةموأسؿالماظؿلفقؾمهلذاماٌممترماظذىمحضرهمعا مؼزؼدمسـمأظػمعشاركمعـماظدولم

األصرؼؼقة مواظعربقة مواألوروبقة مواٌـظؿات مواٌمدلات ماإلضؾقؿقة مواظدوظقة ..موطذظؽ مبنسداد ماظؿؼرؼرم
اظػـكمظؾؿممترمواػؿمزبرجاتف .م

م

 أػؿماالجؿؿاساتموورشماظعؿؾ م
ى

 االجؿؿاعماظلادسمواظلابعمجملؾسمرباصظلماجملؾسماظعربلمظؾؿقاه .م
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ادؿضاصت ماٌؿؾؽة ماٌغربقة ماالجؿؿاع ماظلادس مجملؾس مرباصظل ماجملؾس ماظعربل مظؾؿقاهم

باظرباطموذظؽمخاللمذفرمدؼلؿربم2010حبضقرمصاحبم ماظلؿقماٌؾؽكماألعريم/مخاظدمبـ دؾطانمبـم
سؾد ماظعزؼز مآل مدعقد م–علاسد موزؼر ماظدصاع مباٌؿؾؽة ماظعربقة ماظلعقدؼة مورئقس مذبؾس مإدارة مجائزةم

األعري دؾطان ماظعاٌقة مظؾؿقاه مواظرئقس ماظشرؼب مظؾؿفؾس ماظعربك مظؾؿقاه موحبضقر مأصقاب اٌعاظلم
اظدطؿقر مادرؼس ماظضقاك مأعني مسام مايؽقعة ماٌغربقة مواٌفـدس مطؿال مسؾك موزؼر ماظرى مواٌقاردم

اٌائقةماظلابؼمباظلقدانمواٌفـدسمسؾدماظؽؾريمزػقدمطاتبماظدوظةماٌؽؾػمباٌاءمواظؾقؽةمباٌؿؾؽةم
اٌغربقةمووصدمميـؾمجاععةماظدولماظعربقةموذبؾسموزراءماٌقاهماظعرب.م م

وطانمعـمأػؿماٌقضقساتماظؿكمتـاوهلاماالجؿؿاعماظدسقةمإظل مإغشاءمععفدمظؾدراداتماٌائقةم

االدرتاتقفقةمتابعمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهموتـظقؿماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهمباظؼاػرةمؼبم23-20م

غقصؿربم2011مواٌشارطةمؼبماٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهممبردقؾقام–مصرغلامعارسم2012مباإلضاصةم

إظلمعقضقساتمأخرىمتؿعؾؼمبرباعجمسؿؾموغشاراتماجملؾسمخاللمساعكم2010موم.2011م م

طؿا مسُؼد ماالجؿؿاع ماظلابع مجملؾس ماحملاصظني مباظؼاػرة مؼب مغقصؿرب م 2011مسؾل مػاعشم

اٌـؿدي ماظعربل ماظـاغل مظؾؿقاه موتـاول ماالجؿؿاع مادؿعراض ماسدادات ماٌـؿدي ماظعربل ماظـاغلم
وتطقرات ماغشاء مععفد ماظدرادات ماٌائقة ماإلدرتاتقفقة مباٌؿؾؽة ماٌغربقة م مباإلضاصة مإظل معقضػم

األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاهموشريػامعـماٌقضقساتماهلاعة .م
م

 االجؿؿاعماظـاظثمظؾفـةماظػـقةماظعؾؿقةاالدؿشارؼةمظؾؿفؾسماظقزاريماظعربلمظؾؿقاهمم( 27م29-م
ؼقظققم:)2010مم م

سؼدت ماظؾفـة ماظػـقة ماظعؾؿقة ماالدؿشارؼة مظؾؿفؾس ماظقزارى ماظعربل مظؾؿقاه ماجؿؿاسفا ماظـاظثم

مبؼرمجاععةماظدولماظعربقةمؼبماظػرتةم27م–م29مؼقظققم2010مظإلسدادمظالجؿؿاعماظقزارىماظذيمسؼدمأؼامم

1م–م2مؼقظققم2010ممبؼرماىاععةموضدمذاركماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمؼبماالجؿؿاسنيمبدسقةمعـماألعاغةم
اظػـقةمظؾؿفؾسماظقزاريمٌـاضشةمعقضقساتمعشروعمجدولماألسؿالماظذيمسرضمسؾلماظلادةماظقزراءم

وعـمبقـفامعشروعمادرتاتقفقةماألعـماٌائلمؼبماٌـطؼةماظعربقةماظيتمذاركماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهم

ؼبمإسادةمصقاشؿفاموماظرتعبةماظعربقةماظيتمأسدػاماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمظؿؼرؼرماظؾـؽماظدوظلمحقلم
اظعؼؾاتماظيتمتقاجفمضطاعماٌقاهمؼبمصؾلطنيموذظؽمضؿـمباضلمعقضقساتمجدولماألسؿالمم .م

ى
 عممترماألررافمرضؿم16مظإلتػاضقةماإلرارؼةمظؿغريماٌـاخ:ممم م

سؾل مػاعـش معممتر ماألرـراف مرضـؿ م( )16م مظإلتػاضقـة ماإلرـارؼـة مظؿغقـر ماٌــاخ مواظذي مسؼـدم

بؽـاغـؽقن مباٌؽلقـؽ مؼب ماظػرته معـ م –1م 8مدؼلؿرب م ،2010مضـاعـت ماهلقؽـة ماظعـاعة مظؾؿقارد ماٌـائقـةم
باٌؽلقـؽمباإلذرتاكمععمسـدةمعـظؿـاتمدوظقـةمواضؾقؿقـةموعـظؿـاتماألعؿماٌؿقـدةمواظؾـؽماظدوظلم
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بنجـراءمحقارمحـقلماٌقـاهموتغقـرماٌــاخموذظؽمبفـدفموضـعماٌقـاهمسؾكمضؿـةماحملـادثـاتمواسطـاءم

تلثقـر متغقـر ماٌــاخمسؾل ماٌقاردماٌائقـة ماألػؿقة ماظالزعـة مظدي ماٌػاوضقــمألخـذػـا مبعقــماإلسؿؾـارم
طلحـدماظؼطاساتماهلـاعـةماظيتمدؿؿلثـرمباظؿغقـراتماٌـاخقـةمحـقلماظعـامل،موضـدمدسـاماٌـظؿقــمسـدةم

خؾـراء مسؾل معلؿقي ماظعـامل مظؿقضقـح مػـذه ماظؿلثقـرات موعـادؿمدي ماظقـف ماظؿغقـرات ماٌـاخقـة معـ مآثـارم
سؾلمادارةماٌقاردماٌـائقـةمؼبماٌـارـؼماظيتمميـؾقغفـا.ممم

وضـد مذـارك ماظدطؿـقر مخـاظد مأبق مزؼـد ،ماٌدؼـر ماإلضؾقؿل مظؾؿقارد ماٌـائقـة ممبـظؿـة مدقـداريم

وعدؼـرماظرباعجماظػـقـةمباجملؾسماظعربلمظؾؿقـاه،محقثمسربمدقادتفمسـماآلثـارماٌرتتؾـةمسؾلماٌقاردم

اٌائقـةمؼبماظدولماظعربقـةمعـمجـراءماظؿغقـراتماٌـاخقـةماٌؿقضعة .م
م

 عممترمعـظؿةاألعؿماٌؿقدةمظألشذؼةمواظزراسةمظألعؿماٌؿقدةمFAOماإلضؾقؿكماظـالثقنمظؾشرقم
األدغكمباظعاصؿةماظلقداغقة،ماًررقم،مؼبماظػرتةمعـم4م–م5مدؼلؿربم:2010مم
سُؼدماٌممترمباظعاصؿةماظلقداغقةم– ماًررقمم– مؼب ماظػرتةمعـم 4م– م 5مدؼلؿربم 2010مؼب مزؾم

أزعات معاظقة موإضؿصادؼة مطؾرية ممتر مبفا مدول ماظعامل مودول ماظشرق ماألدغك ،مأبرزػا ماإلرتػاع ماظؽؾري مؼبم
أدعارماٌقادماظغذائقةمواظؿغرياتماٌـاخقةمواألصاتمواألعراضماظعابرةمظؾقدودمؼب مدول مإضؾقؿماظشرقم

األدغك،موتؽـقػماىفقدمظقضعمايؾقلماٌـادؾةمهلذهماٌشاطؾ.مموطانمػذاماٌممترمصرصةمإلظؿؼاءم

سددمعـموزراءماظزراسةمظؾدولماظشؼقؼةمظؾؿؾاحثمؼبممذباالتماظؿعاونمذاتماإلػؿؿامماٌشرتك .م

وضد محضر ماٌممتر مممـالً مسـ ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه ماظدطؿقر /مسابدؼـ مصاحل مسضق مذبؾسم

احملاصظني،موضاممدـــــقادتفمبرئادةمجؾلةمعـمجؾلـــاتماٌممترموتؼدؼــــؿمسرضمســـــمايػازممسؾكم

اٌقاهم(م)Water Conversationم م

م
 عـؿدىماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماظـاغك:م م

ذارك ماألدؿاذ ماظدطؿقر م /مصػقت مسؾد ماظداؼؿ م– مأعني مسام ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه مدابؼاً مؼبم

صعاظقاتمعـؿدىماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماظـاغكماظذىمسؼدممبردقؾقامؼب م 12-11مأطؿقبرم 2011مواظذىم

طان مؼفدف مإظل معبع ماظؾؾدؼات مؼب ماٌـطؼة مواظؼطاع ماًاص موأؼضاً ماٌـظؿات مشري مايؽقعقةم
واٌـظؿاتمايؽقعقةماظدوظقةمٌـاضشةمحؾقلمظؾؿقدؼاتماظؾقؽقة،ممبامؼعززماظـؿقماالضؿصاديمواٌلؽقظقةم

اال جؿؿاسقة.مموذظؽمعـمأجؾمإرداءمعـصةمظؾؾؾدؼاتمواظؼطاعماًاصمظؿؾادلماًرباتمبشلنماظؼضاؼام
اظؾقؽقةماألطـرمخطقرةماظيتمتقاجفمعـطؼةماظؾقرماألبقضماٌؿقدط،موصؿحماجملالمٌـاضشةمصرصمضطاعم

األسؿالماظالزعةمٌعاىةماظؼضاؼا،ممبامؼبمذظؽماًدعاتماظؾقؽقةموأصضؾماظؿؽـقظقجقاتماٌؿاحة .م
م
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 ورذةمسؿؾ"حقطؿةماٌقاهمسؾلمعلؿقيماألحقاض"م24-23مغقصؿربم 2011م

سؼدماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمباظؿعاون مععماهلقؽةماألٌاغقةمظؾؿعاونماظدوظلم  GTZورذةمسؿؾم

بعـقانم"محقطؿةماٌقاهمسؾلمعلؿقيماألحقاض"موذظؽمؼقعلم 23موم 24مغقصؿربم 2011مسؾكمػاعشم

اٌـؿديماظعربلماظـاغلمظؾؿقاهماظذيمسؼدمخاللماظػرتةم23-20مغقصؿربم .2011م

تلتل مورذة ماظعؿؾ مؼب مإرار مسدد معـ ماٌـؿدؼات ماظلـقؼة ماظيت مؼـظؿفا ماجملؾس معع مGTZم

وتؿـاولمضضاؼامحقطؿةماٌقاهمؼبمإضؾقؿماظشرقماألودطمومشالمإصرؼؼقا.موتضؿمػذهماٌـؿدؼاتمسددم
عـ ماظدول ماظعربقة مػل ماٌغرب ،مواىزائر ،موتقغس ،موعصر ،موصؾلطني ،مواألردن ،مودقرؼا ،مواظقؿـ،م

وظؾـان .م

وضدمتـاوظتمورذةماظعؿؾمسددمعـماٌقضقساتماهلاعةموايققؼةمعـؾمحقطؿةماٌقاهمواظؼضاؼام

اظؼاغقغقة مؼب ماٌقاه ماظعابرة مظؾقدود ،موعـاضشة ماألبعاد ماألربعة ميقطؿة ماٌقاه م(اظلقادقة مواالضؿصادؼةم

واالجؿؿاسقةمواظؾقؽقة)،مطؿاممتمسرضمياالتمسؿؾقةمإلدارةماألحقاضمباٌـطؼةماظعربقةمؼبمأغفارماظـقؾم
واظػرات مواألردن ،مومت ماظؼاء ماظضقء مسؾل مإدارة ماٌقاه ماىقصقة مؼب مدقاق ماألحقاض ،مباالضاصة مإظلم

سرضموربةماٌؿؾؽةماٌغربقةماظـاجقةمؼبمذبالمإدارةماألحقاض.موؼبمخؿامماظقرذةمممتماًروجم
بؿقصقاتمدقاءمسؾلمعلؿقيمصاغعلماظؼرارمأومضطاساتماٌقاهمأومعلؿكدعلماٌقاه .م

وضد محضر مػذا ماالجؿؿاع ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿقر /مربؿقد مأبقزؼد مرئقس ماجملؾس موععاظلم

واظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مصػقتمسؾدماظداؼؿمأعنيمسامماجملؾسماظلابؼ.مم م

ى

 األدؾقعماظعاٌكمظؾؿقاهمبلـغاصقرةم(4م–م8مؼقظققم:)2011م م

ىؼب مإرار مإتػاضقة ماظؿعاون مبني ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه موذبؾس ماٌراصؼ ماظعاعة مبلـغاصقرةم

)(PUBمحضرمععاظلماظدطؿقرم/مربؿقدمأبقزؼدمواظدطؿقرم/مصػقتمسؾدماظداؼؿماألدؾقعماظعاٌكمظؾؿقاهم
بلـغاصقرة م ،موػق مايدث ماظلـقى ماظذى مؼشفد مظؼاء مظؼقادات ماٌقاه مباظدول ماألدققؼة مظؾؿقاور مبشلنم
علؿؼؾؾ ماٌقاه موايؾقل ماٌلؿداعة مٌشاطؾفا مؼب مزؾ ماٌؿغريات ماظؿك مؼشفدػا ماظعامل موضد متضؿـم

برغاعجماألدؾقعمعـؿدىماألسؿالمباظشرقماألودطمومشالمأوروباماظذىمذاركماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهم

ؼبمتـظقؿفمهتمسـقانم"ايؾقلماٌلؿداعةمظؾؿقاهمؼبماظؾقؽةمايضرؼةماٌؿغرية".مموهدثمؼبماظؾؼاءم
ععاظل ماظدطؿقرمرئقسماجملؾسمعلؿعرضاًماٌقضػماٌائكمباظؾالدماظعربقةمطؿامذاركماظدطؿقرمأعنيمسامم
اجملؾسمبقرضةمسـمادؿداعةمخدعاتماٌقاهمؼب مزؾماظؿقدعماظعؿراغكمؼب معصرم ..موذاركمؼب مايقارم

اظدطؿقرم/موظقدمسؾدماظرغبـم–رئقسمذبؾسمإدارةمذرطةم"عقاػـا" مباٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةموسضقم
ذبؾس مرباصظكماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمعـمغاحقةمأخرىمضؿ ماٌعرضماٌؼاممػذا ماظعاممؼب مإرارم

االدؾقع ماظعاٌك مظؾؿقاه مأحدث ماظؿطقرات ماظؿؽـقظقجقة مواهلـددقة مؼب معشروسات موععدات مهؾقةم

اٌقاهمو ععاىةمعقاهماظشربمواظصرفماظصقكموأجفزةماظؼقاسمواظرصدموطانمعـمبنيماٌشارطنيمؼبم
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اٌعرض مذرطة ماس.ان.اس م–الصالن موميـؾفا ماظدطؿقر م/إمساسقؾ ماظـفار مغائب مرئقس ماظشرطة م–سضقم

اجملؾس .م
م

م

 مأغشطةمذاركمصقفاماظلقدمرئقسماجملؾس م

ذاركماظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مربؿقدمأبقمزؼدم– مرئقسماجملؾسمؼبمسددمعـماألغشطةمسؾلم

األصعدةماالضؾقؿقةمواظدوظقةمواظيتمعـؾمصقفاماجملؾسمدقاءمبلوراقمسؿؾمأومظرئادةمجؾلاتمصـقة،موضدم

مت متقصري ماظدسؿ ماٌادي ميضقر مػذه ماألغشطة مسـ مررؼؼ ماىفات ماٌـظؿة مومل متؿقؿؾ معقزاغقةم

اجملؾسماظعربلمأيمأسؾاءمعاظقة.م م

وؼؿضؿـماٌؾقؼمرضؿم()5م مأػؿ ماٌممتراتمواالجؿؿاساتماظيتمذاركمصقفامدقادتفمممـالًمسـم

اجملؾس .م
م

ى()3-3بناءىالػدراتىوىالتدروب ى

ؼبمإرارمتـػقذمأغشطة معشروعماٌشارطةماجملؿؿعقةمؼبمإدارةماٌقاهممتمتـظقؿمدورةمتدرؼؾقةم

بفدف متدرؼب معلؽقظل ماٌقضع ماالظقؽرتوغل مظؾؿشروع مباظدول ماٌكؿؾػة ماٌشارطة مباٌشروع مسؾلم
تشغقؾ موإدارة ماٌقضع ماالظقؽرتوغل مظؾؿشروع مواظذي مضبؿقي مسؾل مصػقة ماضؾقؿقة موسدة مصػقاتم

أخريمظؾدولماٌشارطة.ى سؼدتماظدورةمبؼطاعماظؿدرؼبماظؿابعمظقزارةماٌقاردماٌائقةمواظريمؼبمذفرم

أطؿقبرم.2011م م

()4-3ى:ىالنذرىواالرالم ى
ى

 اجملؾةماظعؾؿقةمظؾؿفؾسم"ادلاء"

بدأت مإصدارات ماجملؾة ماظعؾؿقة مظؾؿفؾس م(اٌاء) معـذ مبداؼة ماظدورة ماظلابؼة م(-2007

)2009ومبؾادرةمرقؾةمودسؿمطؾريظؾفاععةماألردغقةمإالمأغفا مضدمعرت ممبراحؾمعؿعددة مو مبظروفمصعؾةم
دقاءمعـماظـقاحكماالدارؼةمأوماظػـقةمأوماٌاظقةم.موادؿفابةمظؿقصقاتمذبؾسماحملاصظنيمتقظتماألعاغةم

اظعاعة معلؽقظقة مإصدار ماجملؾة ماظعؾؿقة م"ادلاء" موضاعت مبنسادة متشؽقؾ مػقؽة ماظؿقرؼر مبرئادة ماألدؿاذم

اظدطؿقرم/مسؾكماظؾقراوىماألدؿاذمبؽؾقةماهلـددةم–مجاععةمسنيممشسمومسضقماجملؾسم،وسضقؼةمظػقػم
عـماظلادةماًرباءموماٌؿكصصنيماظعربموتشؽقؾمدؽرتارؼةمهرؼرمعـمبنيماظعاعؾنيمباألعاغة ..م

موؼب مإرار مبذل مجفقد معؽـػة مظألعاغة مصؼد ممت ماإلغؿفاء معـ مإصدار ماجملؾد ماظـاظث مظؾؿفؾةم

بعددؼف ماألول مسدد مخاص مباٌـؿدى ماظعربك ماظـاغك مظؾؿقاه مواظذى مسُؼد مؼب ماظػرتة م 22-19مغقصؿربم
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2011مهتمذعارم"ماظؿعاؼشمععمغدرةماٌقاه"محقثمؼؿضؿـماالصدارمأوراقماظعؿؾمواألحباثماظيتممتم

سرضفامباٌـؿديمعـمخاللمرباورةماٌكؿؾػة.م م

وضدماغؼلؿماالصدارمإظلمجزئني،مؼؿضؿـماىزءماألولمربقر م"ىتأمونىاالحتواجاتىاالندانوظى

األدادوظى(المواهىوالعذاءىوالبوئظى)ىمنىأجلىالتنموظىالمدتدامظ"ىواحملقرماظـاغكم"ىمخاطرىالتعوراتى

المناخوظىرلىىالمواهىبونىردمىالوػونىوتكالوفىالتكوفىمطؼا"ىأعامباظـلؾةمظؾفزءماظـاغكمصؼدمتضؿـم

عاممتمعـاضشؿفمعـمخاللماحملقرماظـاظثمظؾؿـؿدىم"ىالحلولىالمدتدامظىالطادلظىلألنؼارىالطابرةىللحدودى
وخزاناتىالمواهىالجوفوظىالمذتركظ".

اظعدد ماظـاغل ماًاص مباألوراق ماظؾقـقة مظؾؾاحـني مواٌكؿصني مؼب مذباالت ماٌقاهم

واٌقضقساتمذاتماظعالضة .

واألعاغةماظعاعةماذمتشؽرمػقؽةمهرؼرماجملؾةمومترحبمبليمعؼرتحاتمظديمذبؾلؽؿماٌقضرمؼبم

ػذاماظشلن.مودقفمتؽقنمػـاكمغلخمعؿقصرةمظألسضاءمخاللماالجؿؿاعمودقؿؿمتقزؼعمػذهماالصداراتم
خاللماظققعنيماظؼادعنيمسؾلماظلادةمأسضاءماجملؾس .م

ى
 اٌقضعماالظؽرتوغك م

ادؿفابة مظرؤى ماىؿعقة ماظعؿقعقة مو متقصقات مذبؾس ماحملاصظني مؼب ماجؿؿاساتف ماظلابؼة م،م

ضـاعـت ماألعاغة ماظعاعة معـ مخالل م مإدارة م متطـقؼـر ماٌقضـع ماإلظقؽؿـروغـك ماًـاص مباجملؾـس ماظعربلم
ظؾؿقـاهمبدرادةماٌقضعموماسادةمبـائفم موػقؽؾؿـفممبامضبؼؼماهلدف ماٌرجقمعـفمؼب ماظؿعرؼػمباجملؾسم
ورداظؿفمسؾك ماظصعقد ماإلضؾقؿك مواظدوظب مو مإغشاء موهدؼثم مضقاسدماظؾقاغات مو مسرض مأػؿ ماألغشطة موم

اٌقضقسات مذات ماظعالضةمظقصؾحماطـرمجاذبقةمودفقظةمؼب ماظؿعاعؾمواظؿقاصؾممبامضبؼؼمخدعةمأصضؾم
ظؾلادةمأسضاء ماجملؾس..مموضد مضاعتماألعاغةماظعاعة مباظؿعاضدمععمأحدماٌكؿصني مظؿقظلمػذهماٌفؿةم

وتـؿمتصؿقـؿموبرذبـةماٌقضـعماالظؽـرتوغـك مبشؽؾ مجدؼـدمؼلخذمؼبماالسؿؾار:مإدؿكداممأحدثمظغـاتم
اظربذبـةمواظؿطؾقؼـاتمإسؿؿـاداًمسؾـكمضـقاسـدماظؾقـاغـات.ععمعـراسـاةمدفـقظـةمإدؿكـدامموتصػـح ماٌقضعم

وتعدؼؾمواضاصةماىمبقاغاتموماعؽان مربـطماٌقضـعماإلظقؽؿـروغـكمبنحصـائقـات م(م،)Google Analyticsم
وععرصـة مسـدد ماظزوار مؼقعقـاً موعـاػـك ماظصػقـات ماألطــر مإضؾـاالً موهدؼث مضاسدة ماظؾقاغات مواٌعؾقعاتم

اٌؿصؾةمبف .م

ػذا موتؼـقم مإدارة ماظؿطـقؼـر م ممبراجعـة ماٌقضـع موهدؼــف مبصػة مدائؿة موإضـاصـة مطـؾ معـاػـقم

جدؼدمظقؾؾـكمعبقـعمرشؾـاتماظلـادةمأسضاء ماجملؾسمواظؾاحـنيمواٌفؿؿني..وميؽـمظؾلادةماألسضاءم

زؼارةماٌقضعماىدؼدمبعدمهدؼـفم www.arabwatercouncil.orgم

 اظدالئؾموضقاسدماظؾقاغات م
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ؼبمضقءمطـرةمماإلعؽاغاتمواٌقاردماهلائؾةماٌؿقصرةمؼبماظقرـماظعربكمدقاءمطاغتمرؾقعقةمأوم

بشرؼة ،موغظراً مظؽـرة ماهلقؽات مواٌراطز ماظؾقـقة ماظعؾؿقة ماظعاعؾة مؼب مذبال ماٌقاه مواظزراسة مواظؽفرباءم
واظؾقؽة،مظذامطاغتمػـاك محاجةمعادةمظقجقدمدظقؾمضبصرمبقاغاتمطؾمػذهماهلقؽاتمواٌراطزماظؾقـقةم

ؼب مزبؿؾػ مأضطار ماظعامل ماظعربك .م معـ مػـا مجاءت معؾادرة ماجملؾس مواألعاغة ماظعاعة مبنسداد موإصدارم
"دظقؾ مظؾفقؽات مايؽقعقة مواٌـظؿات ماظدوظقة ماٌعـقة مباٌقاه مؼب ماظعامل ماظعربك ".م موؼشؿؾ ماظدظقؾم
عبقعماهلقؽاتمايؽقعقةمواٌـظؿاتماظدوظقةموطذظؽماٌراطزماظؿكمهلامصػةمضقعقةمسربقةمعصـػةمهتم

طؾمدوظةمباظرتتقبماهلفائكمذاعؾةمضاسدةمبقاغاتمتضؿماظعـقانماظربؼدىموأرضامماظؿؾقػقغاتمواظػاطسم
وطذظؽماظربؼدماإلظؽرتوغكمواٌقاضعماإلظؽرتوغقة،مممامؼلفؾمدؾؾماظؿقاصؾمبنيمػقؽاتماظقرـماظعربكم

بعضفا ماظؾعض .م موضد مصدرت ماظطؾعة ماألوظب معـ ماظدظقؾ مؼب مدؼلؿرب م 2009مومت مهدؼـفا معرتني مسامم

 2011موسامم 2012م.ممواظدظقؾمعؿقصرمؼب مصقرةمطؿقبمعطؾقعموأؼضاًمؼب مصقرةممم CDممظقؽقنمظؾـةمرقؾةم

ؼب محؼؾ ماظؾقث ماظعؾؿك مواظؿعاون ماظدوظب مبني ماظدول ماظعربقة ماظؿك مهؿاج مإظل متضاصر ماىفقد مؼبم
ذبالمأحباثماٌقاه .م
م

 طؿقبماجملؾس م

ضاعت ماألعاغة ماظعاعة مظؾؿفؾس مبنسداد مطؿقب محدؼث مظؾؿعرؼػ مبرداظة موأػداف موأغشطةم

اجملؾس مواٌشروسات ماظؿك مؼؼقم مبفا معع مسرض مظإلنازات ماهلاعة معـذ مإغشاء ماجملؾس موحؿك ماآلن.مم

وميؽـمايصقلمسؾكمغلكةمعـماظؽؿقبمعـمدؽرتارؼةماجملؾس.مم م
ى

 اٌؽؿؾة م

ضاعتماألعاغةماظعاعةمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهمعـمخاللمأجفزتفاماٌكؿصةمبنغشاءموتـظقؿمعؽؿؾةم

عصغرة معؿكصصة مؼب مذبال ماٌقاه مسؾك ماٌلؿقى ماظعربك موجارى مربطفا ماظؽرتوغقاً مبؾعض ماٌؽؿؾاتم
األخريموعـفامعؽؿؾةم م اٌرطزماظؼقعكمظؾققثماٌقاهمباظؼـارر.ممومتمسؿؾمصفرسمظؾؾقثمواالدرتجاعم

ؼب ماٌؽؿؾة مومت مهؿقؾ ماظػفرس مسؾك معقضع ماجملؾس م م www.arabwatercouncil.orgم موؼؿؿم

حاظقاًمإثراءماٌؽؿؾةمبؽؾمعامػقمجدؼدمؼبمذبالماٌقاهماظعربقةمظؿؽقنمعرجعاًمظؾؾاحـنيم.
م

 اظـشراتماالخؾارؼة م

ؼؼقمماجملؾسمبنسدادمغشرةمإخؾارؼةمإظؽرتوغقةمعصقرةمتصدرمبصػةمدورؼةموهؿؾمسؾكمعقضعمم

اجملؾس www.arabwatercouncil.orgم موهؿقى مسؾك مأحدث مأخؾار ماجملؾس معـ معممتراتم
وعـؿدؼاتموزؼاراتموعشروساتمجارؼةموإصداراتموشريػا.مموضدمصدرمؼب ماظـالثمدـقاتماٌاضقةمسددم

((7مغشراتمومتمتداوهلامسـمررؼؼماالغرتغت .م

 اظؾؾؾققجراصقات
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ضامماجملؾسمبنسدادمسددم3م مبؾؾققجراصقةمسؾؿقةمصكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباٌقاهمتعرضمسؾكم

ػاعشماٌممتراتماظؿكمؼـظؿفامأومؼشرتكمصقفاماجملؾس.مموبقانمػذهماظؾؾؾققجراصقاتمطاآلتك:


)Bibliography on Hydropolitics in the Arab/MENA Region (Nov. 2011



)Bibliography on Living with Water Scarcity in the Arab/MENA Region (Nov. 2011



)Bibliography on Climate Change in the Arab Region ( 2010

 اٌقدقسات

ضامماجملؾسمباظؿعاونمععمععفدمبارىماظدوظبمظدولمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمبنسدادم

عقدقسة معـ م 13مذبؾد مباظؾغة ماإلنؾقزؼة محقل م"إدارة ماٌقارد ماٌائقة مصك ماٌـارؼ م ماىاصة موذؾفم
اىاصةمباظدولماظعربقة"مواظؿكمتضؿمأػؿماظؾققثمواألرروحاتمظؾؾاحـنيمواظداردنيماظعربمباٌشارطةم
عع مععفد مبارى .م مواٌؼرتح محاظقاً مترعبة ماٌقدقسة ماظب ماظؾغة ماظعربقة مظؿعظقؿ ماالدؿػادة معـفا مسؾكم

اٌلؿقىماظعربكمواإلضؾقؿك.

ى
()4انعالقاث اخلازجيت
1-4ىىإتغاقواتىالتطاون ى

سؼد ماجملؾس مذبؿقسة معـ ماالتػاضقات مظؾؿعاون معع معـظؿات مدوظقة متشرتك معع ماجملؾس مؼبم

األػدافمواظرؤؼةموتمدىمػذهماالتػاضقاتمإظلمدسؿمأسؿالماجملؾسموتعاونمأوثؼمععمتؾؽماٌـظؿاتم
وتضؿمػذهماالتػاضقاتمعامؼؾك :م
م

 .1وضع اجملؾس اظعربل ظؾؿقاهمؼب  30مؼقغققم 2010معذطرة تػاػؿ إلضاعة ذراطة وتعاون عع أدؾقع
دـغاصقرة اظدوظل ظؾؿقاه ،وجاء ذظؽ سؾل ػاعش سؼد عـؿدي أسؿال اٌقاه مبـطؼة اظشرق

األودط ومشال أصرؼؼقا اظذي حضره أ.د .ربؿقد أبقزؼد"رئقس اجملؾس اظعربل ظؾؿقاه " ،أ.د .

صػقت سؾد اظداؼؿ" أعني سام اجملؾس اظعربل مظؾؿقاه ماظلابؼ" ،وؼـص اإلتػاق سؾل عشارطة
اجملؾس ؼب تـظقؿ عـؿدي أسؿال اٌقاه.
م

 .2متمتقضقعمعذطرةمتػاػؿ مبنيماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهموذرطةمعصرمظؾطريان مؼبم 26مدؼلؿربم2010م
ضبصؾ ممبؼؿضاػامأسضاء ماجملؾسموعقزػقف موأدرػؿمسؾلمدبػقضاتمسـدماظلػرمعـموإظلماظؼاػرةم
ٌدةمسام.

 .3عذطرة متػاػؿ معع ماظؾـؽ ماظدوظب موضعت مؼب مذفر مأشلطس م 2011مظؾقصقل مسؾك معـقة م مظؿـػقذم
اٌشروعماالضؾقؿكمظؾؿـلقؼمعـمأجؾمهلنيماإلدارةماٌائقةموبـاءماظؼدرات.

 .4طؿا مضام ماجملؾس ماظعربك مظؾؿقاه مباظؿقضقع مسؾك معذطرة متػاػؿ معع مأدؾقع مدـغاصقرة ماظعاٌلم

ظؾؿقاهموػلماعؿدادمٌذطرةماظؿػاػؿماألوظلمواظيتممتمتقضقعفامؼبم 30مؼقغققم 2010م ،محقثموضعم
19

سؾكماإلتػاضقةمأ.د.مصػقتمسؾدماظداؼؿماألعنيماظعاممدابؼاًمسـماجملؾسمواظلقدم/معاؼؽؾمتقهماٌدؼرم
اظؿـػقذىمغقاب ًةمسـمإدؾقعمدـغاصقرةماظدوظبمظؾؿقاهم،وضدممتماظؿقضقعمسؾلمػاعشماالجؿؿاعماظلابعم
جملؾس مرباصظل ماجملؾس ماظعربل مظؾؿقاه مواظذي مسؼد مباظؼاػرة مؼب م 19مغقصؿرب م ،2011موهددم

اٌذطرةماًطقطماظعرؼضةمجملاالتماظؿعاونمبنيماظطرصنيمخاللمساعكم2012م–م.2013

-2-4ىرضووظىالمجلسىفيىمنظماتىدولوظ ى

وؼبمإرارمهؼقؼمرداظةماجملؾسمسؾلماألصعدةماإلضؾقؿقةمواظدوظقةماغضؿماجملؾسمإظلمسضقؼةم

اجملؾسماظعاٌكمظؾؿقاهمإسؿؾاراًمعـمذفرماطؿقبرم 2009مطؿامترذحماجملؾسمظعضقؼةمذبؾسمرباصظلم

اجملؾسماظعاٌلمظؾؿقاهمظؾدورةماظؼادعةموضدممتمودؼدماإلذرتاكمسـماظدورةماظؼادعة .م

ى
(: )5مانعضويت واالشرتاكاث
-1-5ىرددىاألرضاءىوتودوعىقاردةىالطضووظ ى

ضاعتماألعاغة مخاللماظدورةماظلابؼةممبؿؽـقػماىفقدمظؿـشقطماظعضقؼةموبصػةمخاصةمؼبماظػرتةم

االخرية معـ مسام م 2012ممما مأدػر مسـ مرشؾة مأسضاء مجدد مظالغضؿام مظعضقؼة ماجملؾس موؼؾؾغ مسددػؿم

حقإظل م 130م سضقمعـمزبؿؾػماظؿكصصاتمععظؿفؿمعـمعبفقرؼةمعصرماظعربقةممظقصؾحماظعددماظؽؾكم
ظؾلادة مأسضاء ماجملؾس ماظعربك مأطـر معـ م 400مسضقاً محيت ماآلن مبعد مأن مطان م 242مسضق مؼب م2009م

بزؼادةمضدرػام%39.5ممأشؾؾفؿمعـمصؽةماألصرادم(بقاغاتمتطقرماظعضقؼةمؼبماٌؾقؼمرضؿم( .))9م

وؼؿضحمعـم متقزؼعماظعضقؼةمسؾكماظدولماظعربقةمأغفمعازالمؼشفدمسدممتقازنمظقسمؼب متلاوىم

سددماألسضاء معـمطؾمدوظةمصؼطموظؽـمعـمحقثماظؿقزؼعماظـلؾكمحقثمأنمسددماألسضاء ماٌشارطنيم
عـ مبعض ماظدول معازال مأضؾ مطـرياً ممما مػق معؿقضع موال مؼؿـادب محبال معـ ماألحقال معع محفؿ مضطاعم

اٌقاهموأػؿقؿفمؼب مػذهماظدولمممامؼؿطؾب معزؼدمعـماىفدمظؿقدقعمضاسدةماظعضقؼةمبصػةمساعةموؼبم
ػذهماظدولمبصػةمخاصة .م

ودقف متقازب ماألعاغة مسؾك مادؿؿرار ماىفقد مظؿـشقط ماظعضقؼة معـ مخالل متطقؼر موتـؿقةم

خدعاتماجملؾسم(اإلصدارات،ماظشؾؽات،ماجملؾة،ماٌقضعماالظؽرتوغك،ماظـشراتماظدورؼة .).....،م

وسبـ مغرحب مبلي معؼرتحات معـ ماظلادة مأسضاء ماجملؾس ماظعربل مظؾؿقاه مظؿـشقط ماظعضقؼةم

وجذبمأسضاءمجدد .م

-2-5ىتددودىإذتراكاتىالطضووظ ى

الزال ماجملؾس مؼقاجف معقضػاً معاظقاً محرجاً مؼب مسدم متلدؼد ماإلذرتاطات ماظلـقؼة معـ مععظؿم

األسضاء مدقاءمعـماهلقؽاتمايؽقعقةمأو ماظؼطاعماًاصمأو ماهلقؽاتماظؾقـقةمواألطادميقةمواٌـظؿات.م
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وضد مبؾغ مغلؾة مسدد ماألسضاء ماٌلددؼـ مظإلذرتاطات محقإظل م( 45م %محيت مذفر مغقصؿرب) معـ مذبؿقعم

األسضاء .م

وغظراًمألػؿقةمإذرتاطاتماألسضاء مواظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماجملؾسمؼبمتـػقذمأغشطؿفموبراذبفمإظلم

جاغبماظدسؿماظلـقىماٌؼدممعـموزارةماٌقاردماٌائقةمواظرىماٌصرؼةمبصػؿفامممـالًمظؾدوظةماٌضقػةم
واٌـحماألخريماٌؿؿـؾةمؼبمصقرةمعشروساتمباظؿعاون مععماٌـظؿاتماظدوظقةمواظشرطاءمواظرساةموضدم

متمزبارؾةمأسضاءماجملؾسماٌقضرمعـمايؽقعاتمواٌمدلاتمظؿػعقؾموتـشقطمتقدقعمضاسدةماظعضقؼةم
واظؿلطقدمسؾلمددادماألذرتاطاتممبامضبؼؼماالدؿؿرارؼة..موماألعاغة مترحبمبلىمعؼرتحاتمظدىمأسضاءم

اجملؾسمؼبمػذاماظشلنم .م

م

-3-5ىتواصلىومذاركظىاألرضاء :ى

هرصماألعاغةماظعاعةمدائؿاًمسؾكمإخطارماظلادةماألسضاءمبلخؾارماجملؾسموعشروساتفموماظرباعجم

اظؿكمؼشرعمؼبمررحفامأومتـػقذػامأومؼبمحالماإلغضؿاممإظلمغشاطمؼؿؿمسؾكماظصعقدماظعربكمأوماظعاٌكم
ودسقتفؿمظإلدالءمبكرائفؿمؼبماظرباعجمواٌقضقساتماظؿكمتُطرحمأوماظؿؼارؼرماظؿكمتؽؿبموإظلماظؿقاصؾم

واٌشارطة مؼب مأسؿال ماجملؾس موطؾفا مأعقر مهلا مأػؿقؿفا ،موظؽـ معازاظت ماالدؿفابة مهلذه ماظدسقاتم

ضعقػةمؼبمأشؾبماألحقان.مواألعاغةماظعاعةمتـاذدماظلادةماألسضاءمظؿؼدؼؿمعامؼروغةمعـمعؼرتحاتمظؿعظقؿم
وهلنيمتقاصؾموعشارطةماألسضاءمؼبمغشاطماجملؾسمخاللماظػرتةماظؼادعة .م

م

( : )6االيساداث وادلصسوفاث (و/ينال)
()1-6درمىالدولظىالمضوغظى
م
م
م
م

()2-6االذتراكاتىالدنووظىلألرضاء
م
م
م
م

()3-6المنحىوالؼبات
م
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م
م
م
()4-6الموقفىالماليىفيىأولىدودمبرى2009ى
ى
ى
ى
ى
()5-6ىالتموولى:ى
غظرا مظؾصعقبات ماٌشار ماظقفا مبشلن متلدؼد ماالذرتاطات موتقدقع مضاسدة ماظعضقؼة مسالوة مسؾلم
زؼادة محفؿ ماٌصروصات مسـ ماظدخؾ ماظذى مؼؿقصؾ مسؾقف ماجملؾس معـ مطاصة ماٌصادر مصؼد مأوصكم

اجملؾس مبؿلدقس مصـدوق ممتقؼؾ مسربك مطبصص مسائده ماظلـقى مظإلغػاق مسؾل مأغشطة موصاسؾقاتم
اجملؾسموضدممتمزبارؾةماٌمدلاتمواٌـظؿاتماظعربقةموايؽقعقةموشريمايؽقعقةمواظؼطاعماًاصم
إلعؽاغقة ماٌلاػؿةمؼب متلدقلف مومل متـؿر ماىفقدمواالتصاالت ماظؿك ممتتمسـ مإدؿفابف مإصبابقة محؿكم

األنمبندؿــاءماظدسؿماظؽرؼؿماظذىمضدعفممسقماألعري/مخاظدمبـمدؾطانمظؾؿفؾسمواظذىمطانمظفمباظغم
األثرمؼبمادؿؿرارمأغشطةماجملؾس.م
م

()6-6ىموقفىلجنظىتنموظىالمواردىالمالوظىللمجلسى:ى
ؼبمضقءمعامأثريمبشلنماظؿؿقؼؾموإدؿفابةمظدسقةمذبؾسماحملاصظنيمإلغشاءموضػمعاظلمظقضؿـم
تقصري ماٌقارد ماٌاظقة ماظضرورؼة مظؿـػقذ مأغشطة ماجملؾس مو مإدارة مأسؿاظف ممت متشؽقؾ ماظؾفـة ماًاصةم
بؿـؿقةماٌقاردماٌاظقةمبرئادةممسقماألعريم/خاظدمبـمدؾطانمووضعماظقضػموأسؿالماظؾفـةمهتمرساؼةم

مسقهمومؼؿؿماظؿقاصؾمععماظؾفـةمظؿػعقؾمدورػاموحبثمإعؽاغقةمتـؿقةمعقاردػامعـمخاللماظصـادؼؼم

واظشكصقاتماظعربقةمواهلقؽاتمواٌمدلاتمواٌـظؿاتماالضؾقؿقةمواظدوظقةمواظؼطاعماًاصموشريػا.م

ى

(: )7قسازاث جمهس وشزاء ادلياه انعسب(بغداد)2112
ؼب مإرار متـػقذ معا مورد معـ مجاععة ماظدول ماظعربقة مخبصـقص متؼـرؼـر موضـرارات ماظدورة ماظرابعـةم

ظؾؿفؾـس ماظقزارى ماظعربل مظؾؿقـاه ،مواظؿـك مسؼـدت مبؾغداد م– معبفـقرؼـة ماظعـراق مؼب م،2012/5/29م

بشلن:مم

()1معؿـابعـةمتـػقـذمأػداف ماألظػقـةمصقؿـامطبـصمإعداداتماٌقـاهمواإلصقـاح مصكماظدولماظعربقةم
واٌؾـكمسؾكماٌمذراتمواٌعاؼريماظقاردةمصكماظـؿقذجماٌعدمعـمضؾؾماجملؾس.مم
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( )2ماظؿقاصؾ معع ماىفات ماظؿؿقؼؾ ماإلضؾقؿقة مواظدوظقة مبغرض متلعني ماظؿؿقؼؾ ماظالزم مظؿـػقذم
األغشطةماٌؿعؾؼةمبؿقصريمغظامماٌعؾقعاتمواظؿدرؼبمظـؼاطماالتصالماظقرـقة.م

( )3متؽؾقػ معرطز ماظدرادات ماٌائقة مواألعـ ماٌائك ماظعربك مواألطادميقة ماظعربقة مظؾؿقاهم
واٌـظؿات ماظعربقة مواإلضؾقؿقة ماٌعـقة مبؿـظقؿ مدورات متدرؼؾقة مظؿعزؼز ماظؼدرات ماظؿػاوضقةم

اظعربقة.م

( )4مدسقة ماظدول ماظعربقة مواٌمدلات ماٌاظقة مواٌـظؿات ماظعربقة مواإلضؾقؿقة مظدسؿ معرطزم
اظدراداتماٌائقةمواألعـماٌائكماظعربكمعادؼاًموصـقاًمحؿكمؼؼقممباٌفامماٌقطؾةمإظقف.

واألعر مععروض مسؾل ماىؿعقة ماظعؿقعقة ،موؼعرب ماجملؾس مسـ مإعؽاغقة متقصقـر ماظدسـؿ ماظػــكم

واظؿؼــكمصقؿـامطبـصمإسـدادمخـططماٌقـاه مواظصـرفماظصقـكمؼبماظدولماظعربقةمؼب مإرـارمعـاميؾؽـفم

اجملؾـس معـ مخؾـرات موإتػـاضقـات موممـاردـات مغـاجقـة مؼب مذبـال مإدارة ماٌـقارد ماٌـائـقـة مسؾـكم

اٌلؿـقى ماإلضؾقؿـك موؼب ماٌـطؼـة ماظعربقـة .موؼشؿؾ ماٌؾقؼ مرضؿ م( )10مأػؿ مضرارات مذبؾس موزراءم

اٌقاهماظعربمم(بغدادم–م)2012م
م

(: )8أىى إجناشاث اجملهس خالل اندوزة انسابقت ()2112-2111
ذفدت ماظدورة ماظلابؼة مجملؾس ماحملاصظني م( )2012-2010مغشاراً معؽـػاً مألسؿال ماجملؾسم

اظعربكمظؾؿقاهمؼبمطاصةماحملاورمواألغشطةمواٌشارطةماظعربقةماظػاسؾةمسؾلمطاصةماألصعدةمواٌلؿقؼاتم

اإلضؾقؿقةممواظدوظقةم.م

وضد ممت مه ؼقؼ ماظعدؼد معـ ماإلنازات مخالل مػذه ماظػرتة مبدءاً مبنرالق مضـاة ماٌقاه ماظعربقةم

() 2010م،اظؾدءمؼبمإغشاءمعرطزماٌؾؽمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾققثماٌائقةماالدرتاتقفقةمؼبم
اظقرـماظعربكم(،)2010متـظقؿماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهم(اظؼاػرة،)2011-ماٌشارطةماظعربقةمؼبم

اٌـؿدى ماظعاٌك ماظلادس مظؾؿقاه م(عردقؾقا م ،)2011-ماٌشارطة ماظعربقة مؼب ماٌممتر ماظدوظل م مظالعـم
اظغذائكمباألراضكماىاصةم(اظدوحة)2012-موتـػقذماٌشروساتمذاتماظطابعماإلضؾقؿلمممصقؿامطبصم
ضضاؼاماٌقاهموإصدارماظعدؼدمعـماصداراتماجملؾسماٌؿؿقزةم(اظؿؼرؼرماظـاغكمظؾقضعماٌائكماظعربكم،م
اجملؾة ماظعربقة م(اٌاء) ،متطقؼر ماٌقضع ماإلظؽرتوغك م ).............،مواٌلاػؿة مؼب ماظؽـري معـ ماظـدواتم

واٌممتراتمؼبمإرارمهؼقؼمخطةماجملؾسموأػداصفم].عرصؼمأػؿماإلنازاتمؼبمعؾقؼم(رضؿم11م)م[مم

وعرةمأخرىمأغؿفزماظػرصةمألتؼدممجملؾلؽؿماٌقضرمبؽؾماظؿؼدؼرمظؾدسؿماٌؿقاصؾموماٌلؿؿرممممممممممممممم

ومارائؽؿماظؾـاءهمومماظؿكموصؼتمماجملؾسمإظلمناحاتموآصاقمعؿؿقزة..مم

م

()9مخطت عًم اجملهس يف دوزتو انقاديت 2115-2113
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تفدفمخطةمسؿؾماجملؾسمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةم( 2013م-م)2015مإظل ماظؼقاممبؿـػقذ مسددمعـم

اظرباعجموماألغشطةمدقاءماىارىمتـػقذػام(علؿؿرة)مأومعشروساتمجدؼدةمؼبمذباالتماػؿفا:م

()1ادؿؽؿال مو مادؿؿرار ماظؿطقؼر ماإل دارى مو ماظؿـظقؿك مظؾؿفؾس مو متؽـقػ ماىفقد مظؿقصري معصادرم
اظؿؿقؼؾماظالزعةمظؾؾدأمؼبمأغشاءماٌؼرماظدائؿمظؾؿفؾسم.م

()2عؿابعة ماالغؿفاء معـ ماظرتتقؾات ماٌمدلقة مظؾقحدات ماٌمدلقة ماظؿابعة مظؾؿفؾس مو ماالطادميقةم
اظعربقة مظؾؿقاه م ،ماغشاء معرطزاٌؾؽ مربؿد ماظلادس مظؾدرادات م مو ماظؾققث ماٌائقة مو ماظؾفان موم

ذؾؽاتماجملؾسماظعربكمظؾؿقاه.م

()3ادؿؿرار متـػقذ ماٌشروسات ماإلضؾقؿقة مو ماظرباعج ماظػـقة ماظؿك مؼؿقظب ماجملؾس مإدارتفا مأو متـلقؼفام
دقاءماظؼائؿةمأوماظؿكمؼؼرتحفاماجملؾسمٌشروساتماخرىمجدؼدةمم

()4إصدار ماظؿؼارؼر ماظػـقة م(اظقضع ماٌائك ماظعربك ماإلصدار ماظـاغك) مووضعف مؼب مصقرتف ماظـفائقةم
ورؾاسؿف مواإلسداد مظالصدار ماظـاظث م .مو ماجراء مدرادات مأو مإصدار متؼارؼر مؼب معقضقسات مذاتم

األوظقؼةم.م

()5تـػقذمبعضماظرباعجموماظدوراتماظؿدرؼؾقةمظؾـاءماظؼدراتمومتـؿقةماٌفاراتمموماظؽقادرماظعربقةممبام
طبصمضضاؼاماٌقاه.م

( )6مترعبة ماٌقدقسة ماظعؾؿقة محقل م"إدارة ماٌقارد ماٌائقة مؼب ماٌـارؼ ماىاصة موذؾة ماىاصةم
باظدول ماظعربقة" م -ماٌعدة مباظؿعاون معع مععفد مباري ماظدوظل مظؾعؾقم ماظزراسقة ميقض ماظؾقرم

اٌؿقدطم-ممإظلماظؾغةماظعربقة.

()7االسداد مواٌشارطة مؼب ماٌممترات مواٌـؿدؼات ماإلضؾقؿقة مواظدوظقة م م مواالجؿؿاسات ماظؿقضريؼةم
البرازمدورماجملؾسموماألػدافماظؿكمؼلعكمظؿقؼقؼفا.م

()8تؽـقػماىفقدمظؿقدقعمضاسدةماظعضقؼةمومتػعقؾمتـؿقةماٌقاردماٌاظقةمظؾؿفؾس.م

()9ادؿؿرار ماغؿظام مإصدارات ماجملؾس(اجملؾة،اظـشرات )......،موادؿؽؿال متطقؼر ماٌقضعم
االظؽرتوغكمظؾؿفؾسموضقاسدماظؾقاغات.م

و مؼقضح ماٌؾقؼ مرضؿ م( )12مأػؿ ماٌالعح ماالدادقة مًطة ماظعؿؾ مخالل ماظدورة ماٌؼؾؾةم

()2015-2013مإنمذاءماهللم..طؿامؼقضحماٌؾقؼم(رضؿ  )13ماألغشطة ماظؿػصقؾقةمًطةمومبراعجماظعؿؾم
اٌشارماظقفمسـمسامم(.)2013مم
م

ً
وختايا أتوجو حلضساتكى خبانص انتحيت وانتقديس

وباندعاء أليتنا انعسبيت أٌ يسودىا انسالو وانسخاء وانتقدو بئذٌ اهلل،،،،،،،،
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