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تقرورىوقراراتى ى
اإلجتماعىالطاذرىلمجلسىالمحافظون ى
الق اهرة فى  8ديسمبر  4102ى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى
التقرور :ى

سؼدماإلجؿؿاعماظعاذر مجملؾسماحملاصظنيمباظؼاػرةمبؿارؼخم 8مدؼلؿربم 2014مسؾيمػاعشمادلـؿديم
اظعربيماظـاظثمظؾؿقاهماظذيماغعؼدمخاللماظػرتةم 11-9مدؼلؿرب م 2014معنماظلاسةماخلاعلةمواظـصفم

علاءًموحيتماظـاعـةمعلاءً،مدؾؼهماجؿؿاعماظؾفـةماظؿـػقذؼةمظؾؿفؾس.موضدممتمخاللماالجؿؿاع مسرضم

وعـاضشة مبعض مادلوضوسات مذات ماألػؿقة موادلؿعؾؼة مبأغشطة ماجملؾس موبراذبة ماظيت ممت متـػقذػام

خاللمساعيم2014-2013معـذماغعؼادمآخرماجؿؿاعمجملؾسماحملاصظنيم(اإلجؿؿاعماظؿادعم–مصرباؼرم
)2013م .م

أوالً:ىإجتماعىاللجنظىالتنفوذوظ :ى
سؼد ماجؿؿاع ماظؾفـة ماظؿـػقذؼة ميف ماظلاسة ماظرابعة مواظـصف موحؿى ماخلاعلة مواظـصف معلاءًم
حبضورم مععاظيماألدؿاذماظدطؿور/مربؿودمأبومزؼدم -مرئقسماجملؾسمواظلقدماألدؿاذماظدطؿور/موظقدم
سؾد ماظررين م -مغائب مرئقس ماجملؾس مودوظة ماظلقد /ماظصادق مادلفدي مواظلقد ماظدطؿور /محلنيم
اظعطػيم -مأعنيمسامماجملؾسمواظلقدماظدطؿور/مربؿدمرءوفمدروؼشم– مأعنيماظصـدوقمباجملؾسم
واظلادةمأسضاءماظؾفـةماظؿـػقذؼةماظؿاظيمأمساؤػم :م
ععاظيمم.مطؿالمسؾيمربؿدم
م.مبؾؼادمماظدحقؿي

وزؼرماظريموادلواردمادلائقةماظلابق
م

مممـلمادلؿؾؽةمادلغربقةم م

أ.د.مخاظدمربؿودمأبومزؼد

ادلدؼرماإلضؾقؿيمظربغاعجمإدارةمادلواردمادلائقة

أ.د.مسابدؼنمصاحل

أدؿاذمبؽؾقةماهلـددةم،مجاععةماخلررومموعدؼرمعؽؿبم
اظقوغلؽومباظؼاػرة م

وضد ممت مخالل ماالجؿؿاع مادؿعراض مجدول مأسؿال ماالجؿؿاع ماظعاذر مجملؾس ماحملاصظنيم
واظذي متؾي ماجؿؿاع ماظؾفـة ماظؿـػقذؼة ،مطؿا ممت مسرض مادلذطرة مادلؼدعة معن ماظؾفـة ماظؿشرؼعقةم
واظؼاغوغقة مواخلاصة مبأخذ متوصقة معن ماظلادة مأسضاء مذبؾس ماحملاصظني مبإسادة ماغؿكاب ماظلقدم
األدؿاذماظدطؿور/مربؿودمأبومزؼدم– مرئقسماجملؾسمظدورةمجدؼدةم(عشارمإظقفامتػصقالًمصقؿامؼؾي)،م
وضدمأوصتمماظؾفـةماظؿـػقذؼةمبادلواصؼةمسؾيمسرضمادلذطرةمسؾيمذبؾسماحملاصظنيميفماجؿؿاسة،م
طؿامواصؼتماظؾفـهمسؾيمجدولماجؿؿاعمذبؾسماحملاصظني .م
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م
ثانواً:ىإجتماعىمجلسىالمحافظون :ى
إدؿفلمععاديماظدطؿورم/مربؿودمأبومزؼدم–مرئقسماجملؾسماالجؿؿاعمبؿوجقهماظؿققةمواظشؽرم
ظؾلادة ماحلضور معن مأسضاء مذبؾس ماحملاصظني مواظلادة ماظضقوف موادلراضؾني م(ملحق رقم  )1مسؾيم
اػؿؿاعفممباحلضور،مطؿامادؿعرضمدقادتهمجدولمأسؿالماالجؿؿاعموادلوضوساتماظيتمدقؿممسرضفام
وعـاضشؿفا .م
جدول أعمال اإلجتماع

إغؿؼل مذبؾس ماحملاصظني مادلوضر مبعد مذظك مإدي مجدول مأسؿاظه م(ملحق رقم )2م محقث مضامم

اظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿور /ماألعني ماظعام مبعرض متؼرؼر ماألعاغة مسن مغشاط ماجملؾس مصى مساعي م-2013م
2014م(ملحق رقم)3مواظذيممشل :م
 .1ررضىأنذطظىالمجلسىالطربىىللمواهى(ىالفترةى)2014-2013

 عوضفمتـػقذمتوصقاتماالجؿؿاعماظلابقم(ماظؿادعم)مواجلؿعقةماظعؿوعقةماظـاظـةم( )2013م
 اظؿطوؼرمادلؤدلىم(عوضفمادلؼرماظدائممظؾؿفؾس) م

 عرطزمادلؾكمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾقوثمادلائقةمصىماظؾالدماظعربقة م
 ادلشروساتمواظرباعجماظػـقة م

 تؼرؼرماظوضعمادلائيماظعربي م
 اظؿدرؼبموبـاءماظؼدرات م
 ادلؤمتراتمواظـدوات م

 االصدراتمواظـشرمواالسالم م



ضراراتمذبؾسموزراءمادلقاهماظعربم(اظؼاػرةم)2013مم(اظدوحة)2014

 .2موضوراتىللطرضىرلىىالمجلسىللنظرىفىىإقراراهاى ى
 األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاه م

 دظقلماإلجراءاتمماالدارؼةمومادلاظقةمظؾؿفؾس م
 اظشؾؽاتمادلؿكصصة

 اظعضوؼةمواالذرتاطات م

م

م م

 عؼرتحاتماظلادةماألسضاء م

 أػممعالعحمخطةمسؿلماجملؾسم 2015م

 .3الموقفىالمالىىرنى(رامى)2014-2013
 .4ماىودتجدىمنىأرمال

3

محقثمبدأ مبعرضمأػممتوصقاتماالجؿؿاعماظـاظثمظؾفؿعقةماظعؿوعقةمظؾؿفؾسماظعربيمظؾؿقاهم

واالجؿؿاع ماظؿادع مجملؾس ماحملاصظني موعوضف متـػقذػا ،موطذا معوضف مادلؼر ماظدائم مظؾؿفؾسم

باظؿؼاػرة ماجلدؼدة مواظذي ممت متوجقه ماظدسوة مظؾلادة ماحلضور معن مأسضاء مذبؾس ماحملاصظنيم
بادلشارطة ميف موضع محفر ماألداس مظه ميف ماظقوم ماظؿاظي مظالجؿؿاع محبضور مصاحب ماظلؿو مادلؾؽيم

األعري /مخاظد مبن مدؾطان مبن مسؾد ماظعزؼز م– ماظرئقس ماظشريف مجملؾس مواظلادة ماظوزراء موطؾارم

اظشكصقات .متؾي مذظك مسرض متطورات ماغشاء معرطز مادلؾك مربؿد ماظلادس مظؾدرادات مواظؾقوثم

ادلائقةمصىماظؾالدماظعربقة مضامموصدمعنمادلؿؾؽةمادلغربقةمبزؼارةماألعاغةماظعاعةمظؾؿفؾسميفمدؼلؿربم

 2013مظؾقثمأخرماظؿطوراتمواجراءاتماغشاءمادلرطز،محقثمضامموصدمعنماجملؾسماظعربيمظؾؿقاهم
بزؼارةمإظيمادلؿؾؽةمادلغربقةميفم،2014ممتتمزؼارةمإظيمعؼرمادلدردةماحللـقةموتػؼدمادلؼرمادلؤضتم

ظؾؿرطز مادلكصص معن مضؾل ماحلؽوعة مادلغربقة محلني ماالغؿفاء معن مدبصقص مواسداد مادلؼر ماظدائم،م

وجاريمادباذماظرتتقؾاتمالدؿؽؿالماجلواغبماظؿـظقؿقةموادلؤدلقةمواظؼاغوغقةمظؾؿرطزم.مواغؿؼلماظلقدم

األعني ماظعام مبعد مذظك مإظي مسرض معؾكص مظألغشطة مواظرباعج ماظيت مضام ماجملؾس مبؿـػقذػا معـلم
ادلشروسات مواظرباعج ماظػـقة ،متؼرؼر ماظوضع مادلائي ماظعربي ،ماظؿدرؼب موبـاء ماظؼدرات ،مادلؤمتراتم

واظـدوات،مواالصدراتمواظـشرمواالسالم.مطؿاممتمادؿعراضمأػممضراراتمذبؾسموزراءمادلقاهماظعربم
(اظؼاػرةم)2013مم(اظدوحة)2014مإلحارةماظلادةماألسضاء .م

ممثممضامماظلقدماألعنيماظعاممبعدمذظكميفمسرضمادلوضوساتماظيتمحتؿاجمإظيماضرارػامعنم

اجملؾسمبدأػامبعرضمعوضفماألطادميقةماظعربقةمظؾؿقاهمواظذيمتػضلمبذطرمتػاصقؾهماظلقدماألدؿاذم

اظدطؿور/مرئقسماجملؾس،متؾيمذظكمسرضمظدظقلماالجراءاتمادلاظقةمواالدارؼةمواظؿـظقؿقةمظؾؿفؾسم
واظذي مطان مضد مدؾق مإرداظة مظؾلادة مأسضاء مذبؾس ماحملاصظني مباظربؼد ماالظقؽرتوغي .مطذظك ممتم

عـاضشة معوضف ماظشؾؽات مادلؿكصصة مواظؾفان ماظؿابعة مظؾؿفؾس مواخلطوات م ماظيت ممتت معن مأجلم

تـشقطفا موتػعقل مدورػا .موطذا ممت مسرض معوضف ماظعضوؼة مواالذرتاطات موأمساء ماألسضاء ماجلددم
اظراشؾنيميفماالغضؿاممظعضوؼةماجملؾس.مواخؿؿمماظلقدماألعنيماظعاممتؼرؼرهمبعضرمأػممعالعحمخطةم

سؿلماجملؾسمظؾعامماظؼادمم2015موحيتماغعؼادماالجؿؿاعماظرابعمظؾفؿعقةماظعؿوعقةمظؾؿفؾس .م

تػضل مبعد مذظك ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿور /مربؿد مرءوف مدروؼش م– مأعني ماظصـدوق مبعرضم

ادلوضفمادلاظيمظؾؿفؾسمسنمساعيم( .)2014-2013م

ويف مغفاؼة ماالجؿؿاع موحتت مبـد معا مؼلؿفد معن مأسؿال ،مادؿعرض ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿور/م

وظقدمسؾدماظررينمم -مغائبمرئقسماجملؾسمعذطرةمعؼدعةمعنماظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقةمظؾؿفؾسم

ظؾعرضمسؾيماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظني .م

ى

م
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الموضوراتىالتيىتمىطرحكاىرلىىالمجلسىوىإتخاذىقرارىبذأنكا :م
م

الموضوعىاألول:مموقفىاألكادوموظىالطربوظىللمواه ::ى

ضام ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿور/رئقس ماجملؾس مبعرض معوضف ماألطادميقة موعا ممت معنم

إجراءات متضؿـت مزبارؾة مػقؽة ماظؾقؽة مبأبو مزيب مظؿوضقح مادلوضف مورباوظة ماجيادم
حل ممبا محياصظ مسؾى محؼوق ماجملؾس ماظعربى مظؾؿقاه موحيؼق ماألػداف مادلـشأ معنم

أجؾفاماألطادميقة،موأصادمدقادتهمبعدم متؾقمرد مواضحميفمػذاماظشأن.موسؾقهمصؼدمضامم

اظلقدمرئقسماجملؾسممبكارؾةماظلادةماظوزراءمادلعـقنيميفمطلمعنمدوظةماظؽوؼتم

وضطر مودؾطـة مسؿان مظؾؿػضل مباظـظر ميف مإدؿضاصة معؼر ماألطادميقة موغؼؾه معن معؼرهم
احلاظيمادلوجودمبأبومزيبموضدممتمتؾقمردودماجيابقةمعنمطلمعنمضطرمودؾطـةمسؿانم

حقثمرحؾوامبادؿضاصةمعؼرماألطادميقة.م ى

القرار:ىىىىىىىىتػوؼضماألدؿاذماظدطؿور/مرئقسماجملؾسمإلدباذماإلجراءاتماظالزعةمظـؼلمعؼرماألطادميقةم
إلحديماظدوظؿنيماظشؼقؼؿنيم(ضطرمأومدؾطـةمسؿان) .ى

ى
الموضوعىالثانى:مدلولىاإلجراءاتىىاالداروظىوىالمالوظىللمجلس ى

أحقط ماجملؾس مسؾؿاً مبأػم ماظـؼاط مادلوجودة مضؿن مدظقل ماإلجراءات ماإلدارؼةم
وادلاظقةمظؾؿفؾسمواظيتممتمتطوؼرةممبامؼؿـادبمععمعـقؾهميفمادلـظؿاتماالضؾقؿقةم

األخريمومبامالمؼؿعارضمععمضواغنيماظدوظةمادلضقػة.م ى

القرار:

ىإسطاءمعفؾةمظؾلادةماألسضاءمدلراجعةمدظقلماإلجراءاتمادلاظقةمواإلدارؼةمظؾؿفؾس،م

واردالماظؿعؾقؼات موادلالحظات مباظربؼدماالظقؽرتوغي ميفمعوسدمأضصاهم 15مؼوممعنم

م

تارؼخماغعؼادماجملؾسم.

الموضوعىالثالث:متفطولىدورىاللجانىوالذبكاتىالمتخصصظىالتابطظىللمجلسىالطربىىللمواه :ى

بعدمضقامماظلقدماألعنيماظعاممبعرضمعوضفماظؾفانمواظيتمأصؾقتمععظؿفا متعؿلم

حتت معظؾة ماألعاغة ماظعاعة مظؾؿفؾس مصقؿا مسدا :ماظؾفـة ماظؼاغوغقة مواظؿشرؼعقة مواظيتم
حتؿاجمإظيمعزؼدمعنماألسضاء،موطذامجلـةمتـؿقةمادلواردمادلاظقةمواظيتمحتؿاجمإظيم
عزؼد معن ماجلفد معن ماظلادة ماألسضاء مظؿػعقؾفا ،مطؿا ممت مسرض معوضف ماظشؾؽاتم
ادلؿكصصة موعامت مادباذه معن مخطوات مظؿػعقؾفا موتـشقطفا معـفا :موضع معـلق مسامم

جلؿقعماظشؾؽاتمدلؿابعةمأغشطؿفا،م ترذقحمعؼررمجدؼدمظشؾؽةماظشؾابموإسادةمبؾورةم

أػداصفاموأغشطؿفا،مترذقحمعؼررؼنمعلاسدؼنمعنماظشؾابمظؽلمذؾؽة،ماظؿواصلمععم
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بعض مادلـظؿات ماظدوظقة مواإلضؾقؿقة مظدسم متؾك ماظشؾؽات مصـقاً موعاظقاً ،ماضرتاح مضمم

(ذؾؽةمادلرأةماظعربقةمظؾؿقاه).م ى

القرار:

ىادلضيمضدعاًميفمتـػقذماالجراءاتمواخلطواتماظؿىمعنمذأغفامتػعقلمسؿلماظؾفانم
واظشؾؽات ممبا مؼؿػق معع مدورػا مواهلدف معن مإغشائفا ،مضقام ماظلقد ماظدطؿور /ماألعنيم

اظعاممباخؿقارمعـلقمساممظؾشؾؽاتمدلؿابعةمأغشطؿفا،موترذقحمعؼررؼنمعلاسدؼنمعنم
اظشؾابمظؽلمذؾؽة،مععمحبثمتشؽقلمجلـةمجدؼدةمظؾؿرأة،موتشؽقلمجلـةمعصغرةم
عنماظلادةمأسضاءماجملؾسمإلسادةمبؾورةمجلـةماظشؾابموأغشطؿفامواػداصفا.م م
م

الموضوعىالرابع :مضمىرددىمنىالمراقبونىلحضورىإجتماراتىالمجلسىمنىالذبابىأوىالرراهىالدارمونى
للمجلس :ى

متمادؿعرضمادلعاؼريماظيتممتماضرتحفامعنماألعاغةماظػـقةمواظلادةمأسضاءماجملؾسم
ظضممبعض ماظشؾابمواظرساة محلضورمإجؿؿاساتمذبؾسماحملاصظنيمبصػةمعراضؾنيم

(ععاؼري مخاصة مباظشؾاب:أن مؼؽون مسددػم م( )4معـفم م( )2معن ماظشابات ،مأن مؼؽونم
اظلنمأضلمعنم 40مدـة،محاصلمسؾيمدرجةمجاععقة،ماالدلاممبؼضاؼامادلواردمادلائقةم

واظؿـؿقة مادللؿداعة،ظه ماػؿؿاعات مخبدعة ماجملؿؿع مواخلدعة ماظعاعة مصقؿا مؼؿعؾقم
بادلواردمادلائقة،مأنمؼؽونمعنمجـلقة مسربقة– موباظـلؾةمظؾرساة:مأنمؼؽونمسددػمم

( )4مأسضاء م(إضؾقؿي مودوظي) ،مأن مؼؽون مظدؼفم ماظؼدرة مادلاظقه مواظرشؾة ميف مدسمم
أغشطةمادلقاهمواظؿـؿقةمادللؿداعة)م .م

القرار:

ىادلواصؼةمسؾيمادلعاؼريماخلاصةمبضممعراضؾنيمعنماظشؾابمواظرساةمواسؿؿادػا،مطؿام

أوصيماجملؾسمبؼقامماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيممباردالمترذققاتمظرساةم

ظضؿفممظؾؿفؾسموصؼاًمظؾؿعاؼريمواظشروطماظيتممتمادلواصؼةمسؾقفا .مووصقمأؼضاًمسؾيم
ضقامماظلادةماألسضاءمباضرتاحمأمساءمادلراضؾنيميفمضوءمعاممتمادلواصؼةمسؾقهمعنم

م

ضوابط م

الموضوعىالخامس:ممقترحاتىتفطولىوتنموظىالمواردىالمالوظىللمجلسى/ىاذتراكاتىالطضووظى :ى

متمادؿعراضمعوضفماظؿؿوؼلموادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسموطذامعوضفماألسضاءمعنم
دصع ماالذرتاطات ماظلـوؼة مورؾؾات ماظعضوؼة ماجلدؼدة مظؾلادة ماظراشؾني ميفم

االغضؿاممظعضوؼةماجملؾسمخاللمساعيم .2014-2013م

القرار:ىىىىىىىىىىىىىىىىىصقؿامخيصمتـؿقةموتػعقلمادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسمصؼدمأوصيماجملؾسممبامؼؾي :م
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اظعؿلمسؾيمزؼادةمادلواردمادلاظقةمظؾؿفؾسمعنمخاللماجيادمبعضماألغشطةماظيتم

ميؽن معـفا مزؼادة معوارده موحتؼقق ماالدؿؼالل مادلاظي مظؾؿفؾس مواظعؿل مسؾيم

تلوؼق متؼارؼر موإصدارات ماجملؾس موادلعؾوعات مادلوجودة مبؼاسدة مبقاغاتم

اجملؾس،مواالدؿعاغةمبؾعضماخلرباءميفمزؼادةمادلواردمادلاظقةم()Fund Raisingم
واظؿلوؼقمبطرؼؼةمسؾؿقة،م.م م



ادؿؼطاب مبعض مأسضاء ماظشرف معن ماظشكصقات ماظعاعة مورجال ماألسؿال مذويم



ضقامماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيمعنماظدولماظعربقةمبؿـشقطماظعضوؼةمحقثم



ادلواصؼةسؾىماظطؾؾاتماجلدؼدةمادلؼدعةمظالغضؿاممظعضوؼةماجملؾسمواظؿىمتؾؼؿفام

اظؼدراتمواإلعؽاغقاتمادلاظقةمظدسممأغشطةموبراعجماجملؾس .م

أنمأشؾبماألسضاءماجلددمعنمذيفورؼةمعصرماظعربقة.م م

األعاغةمعـذمإغؿفاءمأسؿالمإجؿؿاعمذبؾسماحملاصظنيماظؿادعمصىمصرباؼرم .2013م

م

الموضوعىالدادس:ىخطظىرملىالمجلسى :2015ى
أحقط ماجملؾس مسؾؿاً ممبالعح مخطة مسؿل مأغشطة موبراعج ماجملؾس مادلؼرتحةم

خاللمسامم 2015م(ملحق رقم)4ممواظيتمعنمأػؿفا :متؽـقفماجلفودمظؿوصريمعصادرم

اظؿؿوؼل ماظالزعة مظؾؾدء مصى ماألسؿال ماظؿـػقذؼة مإلغشاء مادلؼر ماظدائم مظؾؿفؾس،م

ادؿؽؿال ماخلطوات ماظؿـػقذؼة مإلغشاء معرطز مادلؾك مربؿد ماظلادس مظؾدراداتم

واظؾقوث مادلائقة مصى ماظورن ماظعربي م ،مإجراء مدرادات مصى معوضوسات متؿعؾقم
باظلقادات مادلائقة مرؾؼاً مظألوظوؼات مادلؾقة ماخلاصة مبؼضاؼا مادلقاه موادلوضوساتم

ذات ماظعالضة موإصدار مدؾلؾة معن ماظؿؼارؼر مسـفا ،ماإلدؿؿرار ميف متـػقذ مادلشروساتم

اإلضؾقؿقةمماظؿىمؼؿوديماجملؾسماظعربيممظؾؿقاهمإدارتفامأومتـلقؼفا......وشريػام

القرار:
م

ىعواصؼة ماجملؾسمسؾيممخطةمسؿلماجملؾس مادلؼرتحة مظعامم 2015موادباذمعامؼؾزمم
ظؿـػقذػام .م

وبصفظىرامظىفقدىأوصيىالدادةىىاألرضاءىبماىوليىفوماىوخصىخطظىرملىالمجلس :ى

 اظؿـلقق معن مأجل مإسداد متؼارؼر مأو معشار مؼع مجدؼدة محول مبعض مادلوضوسات ماهلاعة ميفم
ادلـطؼةماظعربقةمعنمأػؿفامإسادةمادؿكداممعقاهماظصرفماظصقيمواظزراسيمواظصـاسيم،ماظؿغريم

ادلـاخي موإجراءات ماظوضاؼة مواألضؾؿة مادلـاخقة ،ماظؿدوؼر مادلؿعدد ،محتؾقة مادلقاه مبادؿكدامم

اظطاضة ماظشؿلقة ،مادؿكدام ماالدؿشعار مسن مبعد مسن مررؼق ماألضؿار ماظصـاسقة مظؿؼدؼر ماالغؿاجم
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اظزراسيموخرؼطةمادلقاهماجلوصقةميفماظؾالدماظعربقة،موطذاماظؿعاونمصقؿامخيصمإدارةمادلقاهم

اظلطققةمأوماجلوصقةمادلشرتطة .م

 تعزؼز مدور ماجملؾس ماظعربي ميف متؼدؼم ماالدؿشارات موادلشورة مأو مسؿل مدرادة محول مأثرم
اهلفراتماظؼصرؼةمسؾيماظدولماظعربقةمادلؿأثرةمبفذهماهلفرات.

 اظؿـلققمععمادلـظؿاتموادلؤدلاتماظدوظقهمعنمأجلمأنمؼؿوظيماجملؾسمعلؽوظقةموجتربةم
منوذجمضابلمظؾؿطؾققمعنماالدؿػادةمعنماظطاضةماظشؿلقةميفمحتؾقةمادلقاهموبأضلمتؽؾػة.

 اظـظر ميف متشؽقل مذبؾس مأو مجلـة مظؾقؽؿاء مظؿؼدؼم مادلشورة ماخلاصة مباظؿعاون ميف مإدارةم

ادلقاه ماظلطققة مواجلوصقة مادلشرتطة ،موبؿطؾقق متؽـوظوجقا ماظؿقؾقة مدواء مظؾؿقاه مادلاحلة مأوم
اظعادعةمأومعقاهماظصرفماظصقيموإسدادمبـكمععؾوعاتمؼلاسدمسؾيمتـػقذمذظكمبـفاحمدواءم

عنماظـاحقةماظػـقةمأوماظؼاغوغقةمأومادلؤدلقة.

 زؼادةماالػؿؿاممبرباعجماظؿوسقةمبؼضاؼامادلقاهمظؾؿفؿؿعمادلدغيمواالسالعقنيمواظرتطقزممسؾيم

تؽوؼنمضاسدةمعنماالسالعقنيماظعربمحبقثمؼؽوغوامسؾيمدراؼةمطاعؾةممبامخيصمضضاؼامادلقاهم

واظؾقؽةمواظؿـؿقةمادللؿداعة.
ى

الموضوعىالدابع:ممالموزانوظىالدنووظىللمجلسىالطربىىللمواه

متمسرضمادلقزاغقةماظلـوؼةم(ملحق رقم)5ممسؾىماظلادةمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيم

بوادطة ماظلقد ماظدطؿور مأعني ماظصـدوق مواظذي مأوضح ماظصعوبات مادلاظقة ماظيتم

ؼواجففا ماجملؾس موزؼادة محفم مادلصروصات مسن ماظدخل ماظذى مؼؿقصل مسؾقهم
اجملؾسمعنمطاصةمادلصادر،موخاصةموأنماجملؾسمدقؾدأميفمبـاءمادلؼرماجلدؼدم

واظدائممظؾؿفؾسم.م م

القرار :ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمعواصؼةمواسؿؿادماظلادةمأسضاءماجملؾسمادلقزاغقةمظعاعيم .2014-2013م
ى
الموضوع ىالثامن :ىما ىودتجد ىمن ىأرمال :مالمذكرة ىالمقدمظ ىمن ىاللجنظ ىالتذروطوظ ىوالقانونوظى
للمجلس
ضامماظلقدماألدؿاذماظدطؿور/مغائبمرئقسماجملؾسمبعرضمادلذطرةمادلؼدعةمعنم

اظؾفـة ماظؿشرؼعقة مواظؼاغوغقة م واخلاصة مبأخذ متوصقة معن ماظلادة مأسضاء مذبؾسم
احملاصظني مبإسادة ماغؿكاب ماظلقد ماألدؿاذ ماظدطؿور /مربؿود مأبو مزؼد م– مرئقسم

اجملؾسمظدورةمجدؼدةمغظراًمدلرورمادلـطؼةماظعربقةمبػرتةمادؿــائقةموانمأيمتغقريم
حاظي ميف مضقادة ماجملؾس ميف مػذه مادلرحؾة ماظدضقؼة ،مدؿؤثر مسؾي مأغشطؿهم

وبراذبةمادلكؿؾػة،مومتمسرض ماظؿعدؼلماظؼاغوغي ماخلاصمبذظك ميفمادلادةم()17م
8

عن ماظددؿور ممتفقداً مظعرض متوصقة مذبؾس ماحملاصظني ميف مػذا ماظشأن مسؾيم
اجلؿعقةماظعؿوعقةميفماجؿؿاسفاماظؼادمميفم 2015مبإذنماهلل م .موضدمواصقماظلادةم
أسضاءماجملؾسمسؾيمادلؼرتحمادلؼدممعنماظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقةمباإلذياعم

صقؿا مسدا ماظلقد مادلفـدس /مبؾؼادم ماظدحقؿي م– مسضو ماظؾفـة ماظؿـػقذؼة موممـلم

ادلؿؾؽة مادلغربقة ميف مذبؾس ماحملاصظني ماظذي مأبدي محتػظه مورؾب مسرضم

ادلوضوعميفمذيعقةمسؿوعقةمخاصةمتـظمميفموضتمالحقمضؾلماجؿؿاعماجلؿعقةم
اظعؿوعقةماظعاديماظؼادم،مععمعواصؼةمدقادتهمعنمحقثمادلؾدأمسؾيماضرتاحماظؾفـةم

اظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقة .م

القرار:

ىعواصؼةماجملؾسمسؾيماالضرتاحمادلؼدممعن ماظؾفـة ماظؿشرؼعقةمواظؼاغوغقة موتػوؼضم
اظؾفـةمبادباذمعامؼؾزممسبومعراجعةموإسداد ماظصقاشةماظؼاغوغقةماظصقققةمظؾؿعدؼلم

ادلطؾوبميفماظددؿورمواظعرضمسؾيماجلؿعقةماظعؿوعقةميفماجؿؿاسفاماظؼادم .م
م

ػذاموإخؿُؿِؿتمأسؿالماالجؿؿاعماظعاذرمجملؾسماحملاصظني،مطؿاموجهمععاديماألدؿاذماظدطؿور/م
رئقسماجملؾسماظعربىمظؾؿقاهماظشؽرمجلؿقعماظلادةماحلضورممأسضاءماجملؾسمواظضقوف،مودسام

اجلؿقعمإظيمادلشارطةميفممصعاظقاتمادلـؿديماظعربيماظـاظثمظؾؿقاهمواظذيمبدأمجؾلاتهميفماظقومم

اظؿاظيمالجؿؿاعمذبؾسماحملاصظني موطذاماجلؾلةماحلوارؼةمساظقةمادللؿويموطذامادلشارطةميفم

وضعمحفرماألداسمظؾؿؼرماجلدؼدمظؾؿفؾسمباظؼاػرةماجلدؼدة،معؿؿـقاًمظؾفؿقعماظؿوصققمواظؿؼدم .م

وإنتكتىوقائعىاإلجتماعىالدادسىلمجلسىالمحافظونى ى
فىىتمامىالدارظىالثامنظمنىمداءىوومىاإلثنونىىالموافقى8ىدودمبرى 2014ى
ى

9

السادة أعضاء مجلس المحافظين ()2015-2013
االجتماع العاشر لمجلس المحافظين
 8ديسمبر 2014
قائمة السادة الحضور

م

اللقب

االسم

الوظيفة

مسئول االتصال

الجهة/المنظمة

الدولة

البريد االليكتروني

رئيس المجلس
1

معالي أ.د .محمود أبو زيد رئيس مجلس إدارة

السادة

األكاديمية العربية
للمياه

السادة

شركة مياهنا

أ.د .وليد أحمد عبد
الرحمن

السادة

المكتب االستشاري
الهندسي درويش

د .محمد رءوف عبد
الرحمن درويش

دولة

الصادق الصديق المهدي

األكاديمية العربية
للمياه

جمهورية
مصر العربية

president@arabwatercouncil.org

نائب رئيس المجلس
2

رئيس مجلس االدارة

شركة مياهنا

المملكة
العربية
السعودية

walid.a@miahona.com

أمين الصندوق
3

رئيس مجلس اإلدارة

المكتب االستشاري
الهندسي درويش

جمهورية
مصر العربية

raoufdarwish@dce-ltd.com

شخصيات عامة
رئيس الوزراء األسبق
إمام األنصار ورئيس
حزب األمة القومي

4

جمهورية
السودان
 zakioffice@yahoo.comibraali9@gmail.com

اللجنة التنفيذية
السادة

وزارة الري والموارد
المائية

معالي م .كمال علي محمد وزير الري والموارد
المائية السابق

وزارة الري
والموارد المائية

جمهورية
السودان

5

kamalalimoh5@gmail.com

السادة

كتابة الدولة المكلفة
بالماء والبيئة

م .بلقاسم الدحيمي

6

ممثل المملكة المغربية
في مجلس محافظي
المجلس العربي للمياه
وعضو لجنته التنفيذية

الوزارة المنتدبة لدى المملكة
المغربية
وزير الطاقة
والمعادن والماء
والبيئة ،المكلفة بالماء
dhimi@water.gov.ma

السادة
7

أ.د .خالد محمود أبو زيد المدير اإلقليمي لبرنامج
مركز البيئة والتنمية
إدارة الموارد المائية
لإلقليم العربى وأوروبا -
سيداري

مركز البيئة والتنمية جمهورية
مصر العربية
لإلقليم العربى
وأوروبا
(سيدارى)
kabuzeid@cedare.org

أ.د .عابدين صالح
8

أستاذ

كلية الهندسة ،
جامعة الخرطوم

جمهورية
السودان
abdeensalih@gmail.com

م

اللقب

االسم

الوظيفة

مسئول االتصال

الدولة

الجهة/المنظمة

البريد االليكتروني

ممثلي الحكومات
9

السادة

وزارة الفالحة

السيد /لطفي ناصف

محاسب مشروعات

وزارة الفالحة

السادة

الوكالة الوطنية للموارد
المائية

السيد طيبي رشيد

المدير العام

الوكالة الوطنية
للموارد المائية

10

الجمهورية
التونسية
الجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية

nacefml1@yahoo.fr

taibirachid@yahoo.franrh@anrh.dz

السادة

وزارة الموارد المائية

م .فايزة بادجي

11

12

السادة

وزارة المياه والبيئة

م .إبراهيم حنش

السادة

وزارة الطاقة (الكهرباء
– الماء

م .منير الرمضان

السادة

وزارة الطاقة (الكهرباء
– الماء

السادة

وزارة الطاقة (الكهرباء
– الماء
وزارة المياه والري

13

رئيس المؤسسة العامة
للمياه والصرف الصحي
امدير إدارة محطات
التحلية المساعدة

وزارة الموارد المائية الجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية
وزارة المياه والبيئة الحمهورية
اليمنية
الكويت
وزارة الطاقة
(الكهرباء – الماء)

badji@mre.gov.dzbadji_faiza@yahoo.fr

aalghazali71@gmail.com

mmhr64@gmail.com

14

وزارة الطاقة
(الكهرباء – الماء)

م .عبد العزيز النكاس

الكويت

mmhr64@gmail.com

15

السادة

م .مها عبد المحسن
المنصور
م .علي صبح

مدير إدارة مشاريع
الشبكات المائية
وكيل الوزارة

وزارة الطاقة
(الكهرباء – الماء)
وزارة المياه والري

16

الكويت
ingeniera_maha@yahoo.com

المملكة
األردنية
الهاشمية

ali_subah@mwi.gov.jo

السادة

وزارة المياه والكهرباء

م.سعيد بن علي الدعير

17

كبير هيدرولوجيين مدير
عام إدارة تنمية موارد
المياه

وزارة المياه
والكهرباء

المملكة
العربية
السعودية

Duair_S@yahoo.com

السادة

وزارة الموارد المائية

معالي م .محسن الشمري وزير الموارد المائية

18

وزارة الموارد المائية جمهورية
العراق
waterresmin@yahoo.co.uk

السادة

وزارة الموارد المائية
والري

د .شادن عبد الجواد

مستشار الوزير،
رئيس المركز القومي
للبحوث سابقاً

السادة

المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء

معالي م.عيسى بن هالل
الكوارى

رئيس

المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء
والماء

السادة

الهيئة العامة للمياه

السيد /لطفي مادي

هيدرولوجي

الهيئة العامة للمياه

السادة

هيئة الكهرباء والماء

م /.إبراهيم عبد اهلل الكعبي مدير عام نقل المياه

19

وزارة الموارد
المائية والري

جمهورية
مصر العربية

shaden_gawad@yahoo.comShaden.gawad@gmail.com

20

قطر

ealkuwari@km.com.qa

21

ليبيا
lutfi3303@gmail.com

هيئة الكهرباء والماء مملكة البحرين

22

ebrahim.alkaabi@ewa.bh

اللقب

م

االسم

مسئول االتصال

الجهة/المنظمة

الوظيفة

الدولة

البريد االليكتروني

هيئات بحثية وأكاديمية
السادة

جامعة األسكندرية

أ.د .راوية قنصوة

23

أستاذ الهيدروليكا
والموارد المائية

جامعة األسكندرية

جمهورية
مصر العربية

معهد باري الدولي
لدول حوض البحر
األبيض المتوسط

إيطاليا

adst@frcu.eun.eg - rkansoh@yahoo.com

السادة

معهد باري الدولي لدول أ.د.عاطف عبد الحميد
حمدي
حوض البحر األبيض
المتوسط

أستاذ متفرغ

24

hamdy@iamb.it

منظمات
السادة

المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

د .طارق بن موسي
الزدجالي

المدير العام

المنظمة العربية
للتنمية الزراعية

الجمهورية
السودان

25
mro@aoad.org

د.

المركز الدولي للبحوث
الزراعية في المناطق
الجافة
(إيكاردا)

السادة

مجموعة بشناق

26

الجمهورية
المركز الدولي
للبحوث الزراعية في اللبنانية
المناطق الجافة
(إيكاردا)

د .ديب عويس

t.oweis@cgiar.org
M.solh@cgiar.org
icarda-beirut@cgiar.org

قطاع خاص
د .عادل بشناق

رئيس مجلس إدارة

مجموعة بشناق

المملكة
العربية
السعودية

الشركة القابضة
لمياه الشرب
والصرف الصحي

جمهورية
مصر العربية

27

adil@bushnak.com

السادة

الشركة القابضة لمياه
الشرب والصرف الصحي

ا .د .

علي نبيه البحراوي

28

م .ممدوح رسالن

رئيس مجلس إدارة

mraslan@hcww.com.eg

جمعيات أهلية وأفراد
أستاذ الهيدروليكا

كلية الهندسة
،جامعة عين شمس

أستاذ الهيدروليكا

كلية الهندسة ،جامعة جمهورية
مصر العربية
القاهرة

رئيس

اللجنة القومية للري جمهورية
مصر العربية
والصرف

29

ا .د .

سامح محمد عبد الجواد

30

ا .د .

محمد حسن عامر

جمهورية
مصر العربية

alyelbahrawy@yahoo.com
alyelbahrawy@eng.asu.edu.eg

sameh@misrconsult.com
misrconsult@yahoo.com

31

encid@link.com.eg

م.

مهندسة مدني

إيمان فتحي عبد العزيز

32

وزارة الموارد
المائية والري

جمهورية
مصر العربية
emanfathy145@yahoo.com

أعضاء منضمين وفقاً لقرار مجلس المحافظين رقم ""9
السادة

جمعية أصدقاء إبراهيم
عبد العال

السيد /ناصر نصر اهلل

رئيس الجمعية

جمعية أصدقاء
إبراهيم عبد العال

الجمهورية
اللبنانية

33
abdelal@cyberia.net.lb

Arab Water Council
برنامج

إجتماع جملس احملافظني الدورة رقم ()01
 8ديسمرب 4102

فندق انرتكونتننتال سييت ستارز  -قاعة اهلمربا ()4-
00:11 – 00:11

من

إلي

710::

71071

71071

71051

71051

7101:

7101:

7103:

7103:

7105:

التقرير المالي – د .محمد رءوف درويش – أمين الصندوق

7105:

71021

مناقشة ومقترحات

71021

790::

ختام وعرض توصيات وقرارات المجلس  -أ.د  /محمود أبو زيد – رئيس المجلس

كلمة معالى أ.د  /محمود أبو زيد – رئيس المجلس
تقرير األمانة العامة ( - )3:72-3:75د .حسين العطفي – األمين العام
 مناقشـة تنفيــذ قــرارات إجتمــاع المجلس فـــى إجتماعــه رقــم ( )9بالقاهــرة فى
فبراير 3:75
 موقف األنشطة والبرامج الفنية للمجلس خالل 3:72/3:75
 قرارات مجلس وزراء المياه العرب في دورتيه الخامسة والسادسة

متابعة تطورات إنشاء مركز الملك محمد السادس للدراسات والبحوث فى البالد العربية
بالمملكة المغربية – معالي أ.د .إدريس الضحاك – أمين عام الحكومة المغربية

موضوعات للعرض علي المجلس التخاذ قرار بشأنها او إقرارها0
 استعراض أنشطة وموقف الترتيبات المؤسسية لألكاديمية العربية للمياه – أ.د .محمود
أبو زيد  -رئيس المجلس
 دليل االجراءات اإلدارية والمالية للمجلس
 الشبكات المتخصصة
 معايير اختيار المراقبين
 أهم مالمح خطة عمل األمانة العامة 3:71
 العضوية واالشتراكات ()3:72-3:75

 مقدمة

قائمة احملتويات
()1

-1

تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية في دورتها الثالثة ومجلس المحافظين في دورته
()3
التاسعة بالقاهرة -فبراير 3112

-3

()2

دستور المجلس العربي للمياه ونظامه الداخلي
( )1-2الدستور
( )2-2النظام الداخلي
( )3-2دليل االجراءات املالية واإلدارية للمجلس

-2

الوحدات المؤسسية التابعة والمنتمية للمجلس

()4

( )1-3األكادميية العربية للمياه
( )2-3إنشاء مركز امللك حممد السادس للدراسات والبحوث املائية بالدول العربية
( )3-3الشبكات املتخصصة
-4

موقف المقر الدائم للمجلس العربي للمياه

()7

-5

المشروعات والبرامج الفنية

()7

( )1-5املشروع االقليمي للتنسيق من أجل حتسني اإلدارة املائية وبناء القدرات
( )2-5برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات مبوضوع تغري املناخ
( )3-5مشروع إعداد دليل ارشاردي الستخدام املياه شبة املاحلة يف اإلنتاج الزراعي يف الشرق
األدني ومشال أفريقيا
-6

التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني ()11

-7

التعاون مع جامعة الدول العربية

()13

-8

التقارير الفنية

()14

( )1-8تقرير الوضع املائي بالدول العربية

( )2-8االسرتاتيجية العربية لألمن املائي العربي واملخطط التنفيذي (املرحلة األولي)
( )3-8تقرير وضع الدول العربية يف حتقيق أهداف األلفية (إسكوا)
-9

التدريب وبناء القدرات

()15

-11

المؤتمرات والمنتدى ات وورش العمل والندوات

()18

( )1-11املنتدى العربي الثالث للمياه (القاهرة) 2112-
( )2-11املنتدى العاملى السابع للمياه (كوريا – )2115
( )3-11املشاركة العربية فى االسبوع العاملى للمياه باستكهومل ()2113
( )2-11املشاركة يف أسبوع سنغافورة الدولي للمياه ( )2113
( )5-11ورشة العمل اإلقليمية حول"تعزيز دور املنظمات األهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف
إدارة املوارد املائية بدول النيل الشرقي حلوض نهر النيل

( )6-11املتؤمر الدوىل حتت عنوان" :األراضي واملياه بالشرق األدني ومشال إفريقيا"
( )7-11املتؤمر العربي الثانى للمياه حنو إدارة رشيدة لقطاع املياه فى الدول العربية – حلول

خالقة ومستدامة ملواجهة التحديات"
( )8-11اليوم العربي للمياه

( )9-11ورش عمل وندوات ختص املشروعات التى ينفذها اجمللس
( )11-11تنظيم املتؤمرات
-11

النشر واإلعالم
( )1-11اجمللة العلمية للمجلس "الماء"
( )2-11اإلصدارات الفنية
( )3-11املوقع اإللكرتوني
( )2-11املكتبة
( )5-11كتيب اجمللس
( )6-11النشرات اإلخبارية
( )7-11قناة املياه العربية

()34

-13

العضوية واإلشتراكات

()36

( )1-12العضوية
( )2-12االشرتاكات
-12

الموقف المالي والتمويل

()37

( )1-13املوقف املالي
( )2-13التمويل
( )3-13موقف جلنة تنمية املوارد املالية للمجلس والوقف املالي
-14

قرارات مجلس وزراء المياه العرب (قطر ) 3114-

()38

-15

أهم انجازات المجلس 3114-3112

()21

-16

مالمح خطة عمل المجلس ()3115

()21

ملحق رقم ( :)1موقف تنفيذ التوصيات التى صدرت عن االجتماع الثالث للجمعية العمومية للمجلس
واالجتماع التاسع جمللس احملافظني بالقاهرة –فرباير 2113

ملحق رقم ( :)2ملخص عن أهم املتؤمرات والندوات التى نظمها اجمللس أو دعى إليها للمشاركة خالل
عام ()2112-2113

ملحق رقم ( :)3بيان باألعضاء اجلدد الراغبني يف االنضمام لعضوية اجمللس خالل عام()2112-2113

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أصحاب املعالي والسعادة

رئيس وأعضاء جملس حمافظى اجمللس العربي للمياه

املوقرون

فإنه ليشرفين أن اتقدم حلضراتكم بالنيابة عن أعضاء فريق العمل باألمانة العامة وباألصالة عن
نفسي خبالص التحية مبناسبة انعقاد جملسكم املوقر يف دورته العاشرة متمنني للمجلس

املوقر كل التوفيق ،وبهذه املناسبة يسعدني أن أهنئ اجمللس رئاسةً وأعضاء باالضافة إلي

السادة أعضاء اجلمعية العمومية مبرور  11سنوات علي إنشاء اجمللس وباالجنازات اليت
حتققت علي كل األصعدة االقليمية والدولية وبالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية

والدولية ..آملني يف استمرار عطائكم ودعمكم املتواصل من اخلربات واألفكار املتميزه

والرؤي الثاقبة مما ينعكس باالجياب علي إثراء أعمال اجمللس وأنشطته واالرتقاء به إلي آفاق
أبعد وأوسع وجناحات أكرب يف املستقبل مبشيئة اهلل.

 مقدمة
شهد عامي  2113و  2112نشاطًا مكثفًا ألعمال اجمللس علي كافة األصعدة الدولية

واإلقليمية ويف كافة اجملاالت واألنشطة والربامج املتؤسسية الفنية والتدريبية والتوعوية
واملعلوماتية والثقافية وغريها من األنشطة ،خاصةً -وكما تعلمون سيادتكم -أن أنشطة اجمللس

خالل هذه الفرتة تضمنت اإلعداد للمنتدى العربي الثالث للمياه (القاهرة 11-9 ،ديسمرب

،)2112واإلعداد للمشاركة العربية يف املنتدى العاملي السابع للمياه (كوريا  -إبريل ،)2115
باالضافة إلي قيام اجمللس بتنفيذ بعض املشروعات اجلديدة عالوة علي استكمال املشروعات

والربامج القائمة بالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية.

وال يسعين يف هذا اجملال إال أن أتقدم بالشكر والتقدير للفريق العامل باألمانة الفنية

والذي أشرف بالعمل معه فقد بذل جهود كبرية -رغم حمدودية عدده -وحتمل بكل صرب
واقتدار وجتانس وانكار للذات ،األمر الذي أمكن معه بعون اهلل وتوفيقه حتقيق اجنازات كبرية

يف تنفيذ خطة وبرامج عمل اجمللس خالل هذه الفرتة ( ،)2112-2113مما ساهم وبشكل كبري

يف إظهار اجمللس بالصورة الالئقة علي كافة األصعدة واكتساب أبعاد جديدة يف التعاون
والتنسيق مع كافة الدول العربية وجامعة الدول العربية واملنظمات اإلقليمية والدولية حنو حتقيق
أهدافه يف دعم قضايا املياه يف املنطقة العربية مبا حيقق طموحات شعوبنا وأوطاننا العربية من

أجل تنمية مستدامة.

1

( : )1تنفيذ قرارات وتوصيات جملس احملافظني يف دورته التاسعة والدورة الثالثة

للجمعية العمومية  ،القاهرة–فرباير 2113

يوضح امللحق رقم ( )1التوصيات التى صدرت عن جملسكم املوقر وقد مت حبمد اهلل حتقيق

معظم هذه التوصيات علي النحو التالي :

( )1-1ترمجة دستور اجمللس يف صورته النهائية إلي اللغة االجنليزية بعد ادخال مجيع
التعديالت وفقاً للنسخة العربية وجاري طباعته.

( )2-1طباعة النظام الداخلي للمجلس يف صورته النهائية(باللغة العربية) بعد ادخال مجيع
التعديالت التى مت موافاة األمانة وجملسكم املوقر بها و اليت مت إقرارها يف االجتماع

الثامن جمللس احملافظني الذي انعقد يف (القاهرة  -فرباير  )2113كما مت مراجعة النسخة

االجنليزية وجاري طباعته يف صورته النهائية.

( )3-1التعاون والتنسيق مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب والشركاء من املنظمات
اإلقليمية والعربية (أكساد ،سيدارى ،اسكوا ،الفاو  )UNEP،إلعداد املسودة النهائية للخطة
التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية

( )2-1قام اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى بإعداد تقرير وضع املياه فى
البلدان العربية (االصدار الثانى) ،ويتم التواصل مع جامعة الدول العربية ومنظمة "أكساد"

إلصدار تقرير ثالثي مشرتك يف نفس املوضوع ضمن أنشطة املخطط التنفيذي
لالسرتاتيجية العربية لألمن املائي العربي.

( )5-1اإلعداد لتنظيم املنتدى العربي الثالث للمياه واملعرض املصاحب له والذي يعقد
بالقاهرة خالل الفرتة من  11-9ديسمرب  2112حتت شعار "معاً حنو مستقبل مائي عربي

آمن".

( )6-1اإلعداد للمشاركة العربية يف املنتدى العاملي السابع للمياه (كوريا  )2115علي املسار

املوضوعي واملسار اإلقليمي بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب -
جامعة الدول العربية.

( )7-1مت تنفيذ خطة عمل اجمللس عن الفرتة ( )2112-2113متضمنه الربامج واملشروعات
واألنشطة الفنية وغريها يف ضوء توصيات جملس احملافظني واجلمعية العمومية ،وسوف يتم

عرض ما مت اجنازه منها خالل التقرير .

( )8-1قامت األمانة العامة باإلستعانة ببعض السادة أعضاء جملس احملافظني ملراجعة موقف

الشبكات واللجان ووضع معايري وأسس اختيار عدد من املراقبني حلضور اجتماعات جملس
احملافظني بصفة مراقبني من الشباب أو الرعاة الدائمني للمجلس وسيتم عرضها خالل

االجتماع ملناقشتها واعتمادها.

هذا وسيتم إلقاء مزيد من الضوء علي أعمال وأنشطة اجمللس خالل الفرتة منذ اجتماع

اجمللس السابق يف فرباير  2113وحتى اليوم يف الفقرات التالية من هذا التقرير.
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( )2دستور اجمللس العربي للمياه ونظامه الداخلى
( )1-3الدستور

مت االنتهاء من تعديل صياغة الدستور اخلاص باجمللس ووضعه يف صورته النهائية

وطباعته باللغة العربية ،كما مت ترمجته وجاري طباعته باللغة االجنليزية علي ضوء التعديالت اليت

أقرتها اجلمعية العمومية يف دورتها الثانية (التى عقدت بالقاهرة يف الفرتة ( 18-17ديسمرب
.)2119

( )3-3النظام الداخلي
يف إطار موافقة اجلمعية العمومية يف اجتماعها الثالث يف (فرباير  )2113واعتماد جملس

احملافظني يف اجتماعه الثامن ( 26فرباير  )2113للتعديالت اليت قامت اللجنة املشكلة لدراسة

ومراجعة النظام الداخلي للمجلس بادخاهلا بناءً علي مقرتحات األعضاء وتوصيات جملس

احملافظني يف اجتماعه السابع (19نوفمرب 2111بالقاهرة) والعمل به ابتداءً من بدء أعمال
الدورة ( ، )2115-2113فقد مت االنتهاء من وضع النظام الداخلي للمجلس يف صورتة النهائية
بعد أخذ مجيع املقرتحات يف االعتبار وطباعته باللغة العربية وترمجته وجاري طباعته باللغة

اإلجنليزية .

( )2-3دليل االجراءات المالية واالدارية للمجلس
يف إطار تطوير العمل باألمانة العامة للمجلس العربي للمياه فقد مت حتديث دليل

االجراءات املالية واالدارية للمجلس والذي حيتوي علي كافة األمور االدارية والتنظيمية اليت

حتكم إطار العمل باجمللس يف ضوء اللوائح املعمول بها يف املنظمات املشابهه.

حيتوي الدليل على  18مادة وهي مواد منظمة لعمل اجمللس العربي للمياه فيما خيتص

باألمور املالية واإلدارية .ومن أهم املواد:
أوال :اجلوانب اإلدارية:

وتشمل  7مواد تتناول :اهليكل التنظيمي والعمالة الدائمة واملتؤقتة وسجالت املرتبات

واألجور واألجازات وسجالت األفراد.
ثانياً :اجلوانب املالية

وتشمل  11مادة تتناول :املمتلكات والرقابة الداخلية واخلطة السنوية واإلجراءات البنكية

والنماذج واملشرتيات واالستثناءات والسلف وبدل السفر وتعيني مدقق حسابات واألحكام العامة
وسوف يتم العمل بالدليل احملدث بعد موافقة جملسكم املوقر واعتماده.
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( )3الوحدات املؤسسية التابعة واملنتمية للمجلس
( ) 1-2األكاديمية العربية للمياه
يعد إنشاء األكادميية العربية للمياه أحد أهم إجنازات اجمللس العربي للمياه والتى احتفل
بإطالقها يف يوليو عام  2118بغرض أن تكون مركزاً للتميز و بناء القدرات القيادية العربية  ..و قد

مت استضافة األكادميية من خالل هيئة البيئة واملركز الدولي للزراعة امللحية بدبى يف دولة

االمارات العربية املتحدة الشقيقة بعد موافقة جملس احملافظني وتوقيع االتفاقيات اليت تنظم
العالقة بني كافة األطراف.

حيث بدأت األكادميية نشاطها فعلياً يف أكتوبر  2119و بعد تعيني د/أمساء القامسى مديراً
لألكادميية بتنفيذ براجمها التدريبية والتوعوية بقضايا املياه للمشاركني من الدول العربية.

يف ضوء توصيات جملس إدارة األكادميية قام البنك الدولي بتكليف استشاري إلجراء تقييم
ومراجعة موقف األكادميية وإعداد دراسة بشأن مستقبل األكادميية مت عرضها علي جملس

احملافظني يف اجتماعه السابق (السابع -نوفمرب )2111وكان هناك إصرار دائم من هيئة البيئة

بأن تُ منح األكادميية استقاللية تامة وأن تُحول إلي متؤسسة دولية وهذا األمر مت معارضته من قِبل

اجمللس ،وأوصي اجمللس بتفويض معالي الدكتور رئيس اجمللس بصفته رئيس جملس إدارة

األكادميية العربية للمياه ،بدعم مقرتحات إعادة هيكلة الرتتيبات املتؤسسية لألكادميية بالشكل

الذى حيافظ علي حق اجمللس العربي بصفته اجلهة التى أنشأت األكادميية لتكون ذراعه

العلمي يف إطار املبادئ التى مت علي أساسها إنشاء األكادميية و بنود اإلتفاقية التى وقعت مع

اجلهات املعنية .مع دعوة اجلهات املاحنة ملراعاة أن تتم أي إجراءات ختص األكادميية من

خالل القنوات اليت حددها النظام األساسي هلا.

و يف هذا اإلطار ويف ضوء انتهاء عقد مديرة األكادميية وتوقف األنشطة وما أُثري من قبل هيئة
البيئة عن توقف الدعم املادي واملتؤسسي بنهاية عام  ،2112قام معالي الدكتور رئيس اجمللس

مبخاطبة كل األطراف املعنية وحبث بدائل آليات هيكلة األكادميية و تفعيل دورها و أنشطتها

وترتيباتها املتؤسسية مبا حيقق األهداف التى أُنشئت من أجلها ،إال أن هناك إصرار من أطراف

دعم األكادميية بأبو ظيب (هيئة البيئة و املركز الدولي للزراعة امللحية) علي فصل األكادميية

عن اجمللس العربي ومنحها استقالليه كاملة مع تهميش دور اجمللس العربي ألبعد حد وهو مامل
يوافق عليه السيد الدكتور/رئيس اجمللس ..وعلي ضوء تفويض اجلمعية العمومية جمللس

احملافظني يف اجتماعها الثالث يف فرباير  2113لبحث موقف األكادميية العربية وتفويض السيد

الدكتور /رئيس اجمللس للتواصل مع اجلهات املعنية بأبو ظيب بدولة االمارات العربية املتحدة
الشقيقة لعرض موقف األكادميية فقد أُعيد خماطبة هيئة البيئة يف هذا الشأن ويف إطار األهداف
واالتفاقيات اليت مت توقيعها بني األطراف املعنية والنظام األساسي لألكادميية .وسوف يقوم معالي

الدكتور رئيس اجمللس بعرض املوقف علي جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه من قرارات مناسبة

يف هذا الشأن.
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( )3-2إنشاء مركز الملك محمد السادس للدراسات والبحوث المائية في البالد العربية

تنفيذاً لقرار جملس احملافظني يف اجتماعه السادس الذي انعقد بالرباط يف شهر ديسمرب 2111
مت تشكيل جلنة من أعضاء جم لس احملافظني و السادة املسئولني باململكة املغربية لبحث إقامة
مركز للدراسات املائية االسرتاتيجية تابع للمجلس العربي للمياه يكون مقره اململكة املغربية.
وقد أوصت اللجنة بإمكانية قيام املدرسة احلسنية لألشغال العمومية باململكة املغربية بإستضافة
املركز يف املرح لة األوىل من إنشائه ملا يتوفر لديها من إمكانيات فنية ومادية وكوادر علمية ،كما مت
مناقشة اجلوانب التنظيمية واملتؤسسية والقانونية وتقرر تكليف خرباء قانونيني ملساعدة املدرسة يف
صياغة الوثيقة النهائية التى تعرض علي اللجنة للمناقشة ورفعها جمللس احملافظني .
قام و فد من اململكة املغربية بزيارة األمانة العامة للمجلس يف ديسمرب  2113لبحث آخر
التطورات واجراءات انشاء املركز  ،وقد قام الوفد بإرسال تقرير مفصل عن مقرتحات إنشاء املركز
واخلطة التنفيذية والرتتيبات املطلوبه علي عدة مراحل.
قام وفد من اجمللس العربي للمياه برئاسة األستاذ الدكتور /رئيس اجمللس بزيارة إلي اململكة
املغربية يف مارس  ،2112ومت عقد اجتماع ملناقشة وضع مركز امللك حممد السادس للدراسات
والبحوث املائية يف الوطن العربي حبضور معالي األستاذ الدكتور /إدريس الضحاك أمني عام
احلكومة املغربية ومعالي املهندسة /شرافات أفيالل الوزيرة املنتدبة للطاقة واملعادن واملاء والبيئة
ومعالي املهندس /عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستك باململكة املغربية..كما قام الوفد
بزيارة إلي مقر املدرسة احلسنية وتفقد املقر املتؤقت للمركز الذي كان قد مت ختصيصه من قبل
احلكومة املغربية حلني االنتهاء من ختصيص وإعداد املقر الدائم.
وكان من اهم النقاط اليت مت مناقشتها واالتفاق عليها يف االجتماع املشار إليه:
 )1االنتهاء من دراسات املرحلة الثالثة اخلاصة بانشاء مقر مركز امللك حممد السادس للدراسات
والبحوث يف الوطن العربي خالل أربعة أشهر من تاريخ الزيارة بإذن اهلل تعالي.
 )2يتم علي مسار متوازي البدء يف إعداد االجراءات والوثائق القانونية إلنشاء فرع اجمللس
العربي للمياه ومركز امللك حممد السادس الدولي للدراسات والبحوث يف الوطن العربي باململكة
املغربية حبيث تكون تلك الوثائق جاهزة عند االنتهاء من الدراسات.
 )3اختاذ الرتتيبات الالزمة لإلعداد لورشة عمل يُدعي إليها ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية
لعرض أنشطة وبرامج املركز وحبث آليات التمويل والتنفيذ  ،ويتم حتديد موعد الورشة يف توقيت
يتناسب مع ما مت تنفيذه من إجراءات.
 )2التنسيق والتعاون بني اجمللس العربي للمياه ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة واملدرسة
احلسنية لألشغال العمومية إلعداد وجتهيز املقر املتؤقت لفرع اجمللس العربي للمياه ومركز امللك
حممد السادس للدراسات والبحوث املائية يف الوطن العربي وتنفيذ دراسات ودورات تدريبية عالية
الكفاءة يف جماالت املوارد املائية واملوضوعات األخري ذات العالقة ،وذلك حلني االنتهاء من
إنشاء املقر الرئيسي الدائم للمركز باململكة املغربية.
وقد مت خماطبة اجلهات املعنية ملتابعة تنفيذ التوصيات ،وسوف يتم عرض املوقف علي جملسكم
املوقر.
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( )2-2الشبكات المتخصصة:

يف إطار قرارات جملس احملافظني و اجلمعية العمومية مت املوافقة على انشاء عدد

من اللجان والشبكات املتخصصة التابعة للمجلس العربي للمياه على النحو التاىل:
اللجان املوجودة حالياً ضمن إطار اجمللس (سبعة جلان) هى:
 جلنة اخلطة و الربامج الفنية.
 جلنة اجمللة و النشر.

 جلنة املتؤمرات و اجلوائز.
 جلنة الشئون املالية.

 جلنة االعالم و التنمية البشرية.
 اللجنة التشريعية والقانونية.
 جلنة تنمية املوارد املالية

اما الشبكات التابعة للمجلس فهى (مخس شبكات) :

 الشبكة العربية لتحلية املياه ( -2117-د/.عادل بشناق)

 الشبكة العربية ألخالقيات املياه ( – 2116 -د/.جمدي حفين)

 الشبكة العربية إلعادة استخدام املياه العادمة – ( – 2117د/.عاطف محدي)
 الشبكة العربية األهلية للمياه – ( – 2117د/.مسري جاد)

 شبكة الشباب العربي للمياه – ( - 2119أ/خالد نوبي).

وبناءً علي توصية جملسكم املوقر بدراسة الصعوبات الفنية و املالية التى حتد من انطالق شبكات

اجمللس العربي للمياه واللجان ،فقد مت إختاذ بعض اخلطوات يف هذا االطار ،حيث مت نقل
مسئولية و مهام معظم اللجان إلي األمانة العامة لتفعيل دورها ،كما مت إعادة خماطبة السادة

مقرري الشبكات املتخصصة التابعة للمجلس العربي للمياه ومقابلة بعض منهم لبحث موقف
الشبكات ومقرتحاتهم لتطويرها وزيادة مواردها املاليه وتفعيل دورها مبا حيقق أهداف اجمللس

وخططه  ،كما قامت األمانة العامة بعقد عدة اجتماعات مع بعض السادة أعضاء جملس احملافظني
والسادة أعضاء اجمللس لبحث موقف الشبكات ومقرتحات تفعيلها ،ووضع عدد من التوصيات مثل
ترشيح مقررين مساعدين ملقرري تلك الشبكات من الشباب ،كما مت وضع منسق عام جلميع

الشبكات ملتابعة أنشطتها وتفعيلها واقرتاح شبكات أخري مثل (شبكة املرأة العربية للمياه)  .ومن
املقرر أن يتم التواصل مع بعض املنظمات الدولية واإلقليمية لدعم تلك الشبكات فنياً ومالياً

حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها وبراجمها املختلفة.
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( :)4موقف املقر الدائم للمجلس بالقاهرة اجلديدة:
بعد أن مت اإلنتهاء من مجيع تراخيص البناء اخلاصة باملقر الدائم للمجلس العربي للمياه
بالتجمع األول  -القاهرة اجلديدة جبمهورية مصر العربية علي األرض اليت مت ختصيصها
للمجلس من قبل احلكومة املصرية وفقاً إلتفاقية املقر اليت مت توقيعها مع حكومة مجهورية مصر
العربية متمثله يف وزارة اخلارجية يف فرباير  2119واليت تبلغ مساحتها  2351مرت مربع وتبلغ
قيمتها حوالي  11مليون جنية مصري .فقد مت التعاقد مع احدي شركات املقاوالت لبدء تنفيذ
أعمال البناء مع تكثييف اجلهود للبحث عن مصادر للتمويل .وسوف يتم وضع حجر األساس
للمقر حبضور صاحب السمو امللكي األمري /خالد بن عبد العزيز – الرئيس الشريف للمجلس
والسادة أعضاء اجمللس املوقر وخنبة من القيادات والوزراء وذلك علي هامش املنتدى العربي
الثالث للمياه.
و بهذه املناسبة تود األمانة العامة للمجلس أن جتدد الشكر للسيد الدكتور /حممد رؤوف
درويش علي اجلهود التى بذهلا يف هذا الشأن خالل الفرتة املاضية.

( :)5املشروعات والربامج الفنية
( )1-5المشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل تحسين اإلدارة المائية وبناء القدرات
والذي مت إطالقه عام  2112لتفعيل أنشطة ودور مشاركه البلدان العربية مع اجمللس

العربي للمياه -بصفته املنسق اإلقليمي يف تنفيذ املشروع املشار اليه والذي يهدف إلي حتسني
إداره املوارد املائيه وبناء القدرات من خالل استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الفضاء

واالستشعار عن بعد يف صناعة القرار  ..مبشاركة مخس دول هي مصر ،األردن ،لبنان ،تونس،

واملغرب .كما يشارك يف دعم وتنفيذ املشروع فنياً ومالياً جمموعة من الشركاء (البنك الدولي

(، )WBاهليئة الوطنية إلدارة أحباث املالحة اجلوية و الفضاء بأمريكا ( ، )NASAالوكالة

االمريكية للتنمية الدولية ( )GEF (، )USAIDوتبلغ تكلفته  32مليون جنية مصري وينفذ على

أربعة أعوام تنتهي منتصف .2115

ويف اطار املشروع كان قد مت عقد ورش العمل الوطنية فى معظم البلدان املشاركة

(لبنان ،األردن ،تونس) ،كما مت عقد أوىل ورش العمل اإلقليمية فى مايو  2113بدبى ومت فى
ديسمرب  2113عقد االجتماع الثاني لبعثة اإلشراف ملتابعة أعمال وحدات االتصال بالدول
املشاركة وقد تضمن اللقاء إستعراض األمور الفنية للمشروع والتقدم احملرز ونتائج التقييم
واملتابعة لتنفيذ املشروع ومدي حتقيق أهدافه.

كما قام اجمللس بتنظيم جلسة يف "املتؤمر الدولي الثالث إلستخدام تكنولوجيا الفضاء

يف إدارة املوارد املائية والذي عقده مكتب األمم املتحدة باململكة املغربية بالتعاون مع

جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه بالعاصمة املغربية الرباط خالل الفرتة من 2-1

أبريل  .2112مت خالل اجللسة التأكيد علي الدور التنسيقي الذي يلعبه اجمللس العربي للمياه
يف املشروع االقليمى لتحسني اإلدارة املائية وبناء القدرات من خالل استخدام تكنولوجيا
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االستشعار عن بُعد .كما عرض ما مت اجنازة من أنشطة املشروع خالل الفرتة السابقة علي املستوي

االقليمي أو علي املستوي احمللي للدول املشاركة ومراجعة خطة العمل حتى عام 2115
وإقرارها.

كما مت اعداد موقع الكرتوني إقليمي ( )Portalلعرض كل أنشطة املشروع وتبادل

املعلومات واخلربات بني الدول املشاركة.

وكان اجمللس العربي قد قام بتنظيم ورشه عمل إقليمية حول "تقييم البخرنتح" خالل

الفرتة  12-12أكتوبر  2112بالقاهرة .و اليت هدفت إىل استعراض املمارسات احلالية لقياس

البخرنتح والنماذج اهليدرولوجية املستخدمة يف ذلك واملوضوعات اخلاصة بدراسة الرتاكيب

احملصولية وخرائط توزيع الري وسبل االنذار املبكر باجلفاف واملوضوعات املتعلقة بإدارة

املوارد املائية على املستوى اإلقليمي والوطين .وتعترب ورشة العمل هذه خطوة لألمام حنو
حتسني وسائل االتصال والتنسيق والتعاون بني دول املنطقة .و قد قام اجمللس باصدار تقرير
حول املمارسات احلالية واجلوانب اليت حتتاج حتسني وتطوير إىل جانب االستفادة من

التجارب الناجحة اليت مت تطبيقها يف بعض دول املنطقة العربية و مت نشر التقرير على الـ Portal
اخلاص باملشروع.

كما عقدت بعثة اإلشراف اجتماعها الثالث لتقييم موقف املشروع خالل الفرتة 18-15

أكتوبر  2112مبشاركة ممثلي البنك الدولي وهيئة املعونة األمريكية ووكالة ناسا وممثلي الدول

األعضاء باإلضافة إىل وحدة املتابعة اإلقليمية للتنسيق باجمللس العربي للمياه.

حيث مت استعراض آخر موقف من تنفيذ املشروع لضمان تنفيذه على الوجه األمثل

لتحقيق أهداف التطوير والنتائج املتوقعة ،ومناقشة كافة العقبات الفنية واملتؤسسية اليت تواجه

املشروع ،وخماطر التنفيذ ،واالتفاق على احللول املناسبة ومتابعة سري األعمال اخلاصة بتنفيذ
املشروع وضمان االنتهاء منه يف الوقت احملدد له يف مايو .2115

و طبقا لتوصيات بعثه اإلشراف يتم حالياً التنسيق مع جمموعة الشركاء والدول األعضاء

لتنفيذ مرحلة ثانية من املشروع علي أساس النتائج املتحصل عليها من املرحلة األولي مبا حيقق
تعظيم االستفادة من املشروع علي املستوي الوطين واالقليمي .وسيتم عرض أنشطة املشروع
ومدي تقدم األعمال وكذا نتائج وخمرجات املشروع حيت اآلن يف جلسة فنية تعقد باملنتدى

العربي الثالث للمياه ينظمها اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء باملشروع ،NASA

 USAID ،WB ،GEFوممثلي الدول األعضاء باملشروع.

( )3-5برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات بموضوع تغير المناخ
قام اجمللس العربي للمياه بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة األملانية للتنمية )(GIZ

لتنفيذ برنامج على مدار عام (كمرحلة أوىل) يشمل إعداد وتنظيم ورش عمل اقليمية ووطنية

توعوية وتدريبية لرفع الوعى لدى املعنيني وصانعى القرار ملوضوعات التغري املناخى وإعطاء
مزيد من االهتمام واألولوية فى السياسات الوطنية العربية إلختاذ إجراءات التكيف والتأقلم

واحلماية من تأثري التغريات املناخية فى املنطقة العربية.
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يهدف الربنامج بشكل أساسي إىل حتسني كفاءة املتؤسسات الوطنية املعنية بإدارة املياه

يف املنطقة للتكيف مع التغريات املناخية وتوفري آلية للحصول على الدعم املادي من الصناديق

املختصة لتمويل بعض الربامج واملشروعات لتحقيق حتسني كفاءة املتؤسسات الوطنية واإلقليمية
املعنية باملياه وزيادة التوافق بني االسرتاتيجية العربية للمياه والسياسات املائية الوطنية وتوفري
الدعم العداد اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية العربية لألمن املائي باإلضافة إىل توفري الدعم

العداد اسرتاتيجيات وطنية للتكيف ،وينفذ املشروع يف ثالث دول عربية (مصر ،لبنان ،األردن)
ويتم تنفيذه خالل عام بتكلفة حوالي مليون جنية مصري.

عقدت الورشة اإلقليمية األولي خالل الفرتة من  22-19يناير  2112بالقاهرة ،ومت عقد

ورش العمل الوطنية خالل الشهور (أكتوبر ،نوفمرب ،وديسمرب  )2112يف األردن ولبنان ومصر علي
التوالي وسيتم عرض نتائج هذه الورش من خالل جلسة فنية تعقد باملنتدى العربي الثالث.

ومن جانب آخر ،مت عقد ثالث ورش عمل تدريبية توعويه األولي للسادة أعضاء األمانة

العامة للمجلس والثانية للسادة االعالميني والصحفيني والثالثة مشلت املنظمات األهلية

واجملتمع املدني لرفع الوعي وبناء القدرات مبوضوع التغريات املناخية .وسوف تسهم نتائج

هذه الورش يف اإلعداد للجلسة الفنية اليت تنظمها منظمة  GIZبالتعاون مع اجمللس العربي

للمياه خالل املنتدى العربي الثالث للمياه بشأن تعزيز دور اجملتمع املدني يف التأقلم مع تغري

املناخ وحبث آليات التوسع يف نشر الوعي وتبادل املعرفة بهذه القضية بني البلدان العربية.

( )2-5مشروع إعداد دليل ارشاردي الستخدام المياه شبة المالحة في اإلنتاج الزراعي
في الشرق األدني وشمال أفريقيا
يقوم اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للزراعة والغذاء (الفاو)

بإعداد دليل إرشادي إلستخدام املياه شبة املاحلة يف اإلنتاج الزراعي ضمن أنشطة

املشروع الذي تنفذه املنظمتني حتت عنوان "اإلدارة املستدامة إلستخدام املياه شبة

املاحلة يف اإلنتاج الزراعي يف منطقة الشرق األدني ومشال أفريقيا" .يتم خالل املشروع

عمل مسح عام لكل الدالئل اإلرشادية ملعايري استخدام املياه شبة املاحلة علي املستوي
الدولي واالقليمي والوطين واستخالص الدروس املستفادة وقصص النجاح من جتارب
الدول يف منطقة الشرق األدني ومشال أفريقيا يف هذا اجملال ،كما سيتم يف إطار املشروع

عقد ثالث ورش عمل إقليمية لعرض ومتابعة نتائج الدراسات .ومن املقرر عقد دورات تدريبية
للمنتفعني وذوي العالقة علي استخدام املياه شبه املاحلة يف اإلنتاج الزراعي وفقاً جملموعة

االرشادات اليت سيضمها الدليل اإلرشادي من خالل ندوات وورش عمل علي املستوي

االقليمي والوطين ،وينفذ املشروع علي مدار عام بتكلفة  1.2مليون جنية مصري .

وقد أقيمت ورشة العمل اإلقليمية األولي حول "إعداد دليل استخدام املياه شبه

املاحلة يف اإلنتاج الزراعي يف الشرق األدني ومشال أفريقيا" بالدوحة  -قطر  26مايو 211 2
علي هامش املتؤمر العربي الثاني للمياه وهدفت إلي حشد ممثلي دول إقليم الشرق األدني
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ومشال أفريقيا التسع املشاركة باملشروع (وهي اجلزائر ومصر والعراق وإيران واألردن

والسعودية واملغرب وتونس واليمن) ،كما هدفت إلي مجع اخلرباء واملتخصصني يف

جماالت املوارد املائية والري بالدول العربية .قام املشاركون بورشة العمل بعرض مسودة
دليل استخدام املياه شبة املاحلة ومناقشة التكنولوجيا اجلديدة وأفضل املمارسات الزراعية

وكيفية التأقلم مع نتائج استخدام املياه شبة املاحلة يف اإلنتاج الزراعي .وقد مت تشكيل

جلنة توجيهية تضم خرباء وطنيني ودوليني وممثل عن منظمة الفاو لالسرتشاد خبرباتها أثناء

إعداد الدليل اإلرشادي.

وتعقد ورشة العمل اإلقليمية الثانية خالل إحدي جلسات املنتدى العربي الثالث للمياه

مبشيئة اهلل لعرض مسودة الدليل اإلرشادي ،وتلقي أي مقرتحات إضافية مهيداً لوضعة يف صورته
النهائية.

( :)6التعاون مع املنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات

اجملتمع املدني

 شارك اجمللس العربي للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه
ومركز الدراسات املائية واألمن املائى العربي فى أسبوع املياه فى استوكهومل بالسويد

( 7-2سبتمرب  )2113حيث شارك اجمللس العربي للمياه (الدكتور /امني عام اجمللس)

فى جلسة عامة عن " منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا :إدارة املوارد املائية املشرتكة

فى املنطقة العربية" وعرض وجهة نظر اجمللس فيما خيص هذه القضايا.

 شارك اجمللس العربي للمياه (السيد األستاذ الدكتور/حممود أبو زيد  -رئيس اجمللس
والسيد األستاذ الدكتور /صفوت عبد الدايم -مستشار اجمللس فى حضور قمة بودابست
للمياه التى عقدت فى العاصمة اجملرية خالل الفرتة  11-8أكتوبر  2113وقد مت تنظيم
هذا احلدث الدوىل البارز برعاية كل من احلكومة اجملرية واألمم املتحدة واجمللس

العاملى للمياه ومبشاركة عدد من املنظمات الدولية واخلرباء فى جمال املياه فضالً عن
ممثلى الشركات ومنظمات اجملتمع املدنى ،بغرض وضع األهداف ذات الصلة باملياه

فى إطار برنامج األمم املتحدة املعنى بالتنمية املستدامة ،والذى عقد فى ريو دى

جانريو بالربازيل فى يونيو  2112وفى نهاية القمة صدر (إعالن بودابست) حتت عنوان

"عامل مستدام هو عامل يتمتع باألمن املائى".

 يف إطار التعاون املستمر بني كل من اجمللس العربي للمياه والوكالة األملانية للتنمية
 ،GIZمت توقيع بروتوكول تعاون يف جمال دعم مشروع التكيف مع التغريات املناخية يف
قطاع املياه يف منطقة املشرق العربي ومشال أفريقيا والذي يهدف إىل حتسني كفاءة
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املتؤسسات الوطنية املعنية بإدارة املياه يف املنطقة للتكيف مع التغريات املناخية وتوفري

آلية للحصول على الدعم املادي من الصناديق املختصة.

 فى إطار التعاون املثمر مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) :ويف ضوء
توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول "استخدام املياه شبه املاحلة يف اإلنتاج الزراعي

بالشرق األدنى ومشال أفريقيا" اليت عقدت بالقاهرة خالل  12-11يونيو  2113قام

اجمللس العربي

للمياه بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الفاو بهدف توفري الدعم

واإلرشادات العامة حول "استخدام املياه شبه املاحلة يف اإلنتاج الزراعي بالشرق

األدنى ومشال أفريقيا".

 مت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون على هامش اجتماع اجلمعية العمومية بني اجمللس
العربي للمياه ووزارة الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئية جبمهورية قربص بهدف تبادل
اخلربات واملعرفة واملهارات يف جماالت البيئة ،والزراعة ،وإدارة املياه اجلوفية ،وإعادة
استخدام مياه الصرف واملوارد الطبيعية على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي .وقع

على املذكرة السيد األستاذ الدكتور رئيس اجمللس العربي للمياه والسيد الدكتور/

كريياكوس كريو – مدير إدارة تنمية املياه بوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية والبيئية

جبمهورية قربص.

 يشارك اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى بإعداد تقرير وضع املياه فى
البلدان العربية (االصدار الثانى) :بغرض توفري بيانات ومعلومات عن املوارد املائية

املتاحة واإلحتياجات واالستخدامات املائية فى بلدان الوطن مبا يسهم فى دعم صانعى
السياسات ومتخذى القرار حنو حتقيق حُسن إدارة املوارد املائية.

 شارك اجمللس العربي للمياه يف فعاليات اسبوع سنغافورة الدولي للمياه والذي عقد

خالل الفرتة  19-18سبتمرب  .2113هذا وقد حضر معالي الدكتور  /حممود أبو زيد –
رئيس اجمللس العربي للمياه – اجتماعات جلنة الرتشيح جلائزة املياه (لـي كـوان يـو)

لعام  2112يوم  16سبتمرب .2113

 شارك اجمللس العربي للمياه فى ورشة عمل تبادل اخلربات مع أوروبا ملواجهة التغريات
املناخية (القاهرة 17-16 ،يونيو  ( )2113أ.د /حممود أبو زيد رئيس اجمللس العربي

للمياه) فى ورشة العمل والتى نظمتها الشراكة املائية املصرية ) (EWPبالتعاون مع

اجمللس العربي للمياه والشراكة املائية الدولية ) (GWPومركز البيئة والتنمية لالقليم
العربي وأوروبا ) (CEDAREوممثلى عدد من الدول األوروبية والعربية واألفريقية لتبادل

اخلربات حول كيفية التصدى للتحديات التى تواجهها فى جمال التغريات املناخية
والعمل على زيادة كفاءتها للتعامل مع التغريات املناخية ،ومت عرض األخطار التى تواجه

منطقة التنمية بدلتا النيل والتى تتزايد احتماالتها بالتغريات املناخية وارتفاع درجات
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احلرارة وقلة املوارد املائية السطحية واجلوفية فى ظل الزيادة السكانية فى احملافظات

الواقعة بها حيث تنمو أنشطتهم التنموية والصناعية ،وتطرقت املناقشات اىل تأثري الزحف
العمرانى وتدخل مياه البحر املاحلة مع املياه األرضية للمساحات الزراعية الواقعة بالدلتا

واليت تعد من أهم التحديات التى تعمل مصر على مواجهتها ضمن االسرتاتيجية العامة
للدولة.

( )7التعاون مع جامعة الدول العربية
إعداد المسودة النهائية للخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن المائى فى المنطقة
العربية والخاصة بالخمس سنوات األولي
قام اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع األمانة الفنية جمللس وزراء املياه العرب
جبامعة الدول العربية والتنسيق مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والعربية (أكساد،
سيدارى ،اسكوا ،الفاو  )UNEP،باملساهمة فى إعداد املسودة النهائية للخطة
التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية وتتضمن اخلطة برامج

األنشطة وخمرجاتها واملتطلبات والتكاليف التقديرية الالزمة لتنفيذ األنشطة خالل
اخلمس سنوات األوىل من اخلطة التنفيذية .ويشارك اجمللس يف بعض أنشطة اخلطة

التنفيذية ومنها:

 توفري قاعدة بيانات مائية رقمية ملتابعة تنمية املوارد املائية ،وبناء نظام عربي
متكامل للمعلومات املائية (بالتعاون مع )CEDARE, ACSAD

 حتسني تطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية من خالل بناء القدرات

املتؤسسية والبشرية (بالتعاون مع  )FAO/RNEو مشاركة اجملتمع األهلي والقطاع

اخلاص ((بالتعاون مع  )FAOورفع كفاءة استخدام املياه (بالتعاون مع

)FAO/RNE, CEDARE, ICBA

 زيادة مويل املشاريع املائية من خالل توفري التمويل الالزم للمشاريع املائية
(بالتعاون مع  )ACSADو مساعدة الدول العربية يف حتقيق األهداف التنموية
لأللفية (بالتعاون مع )CEDARE, ESCWA

دورات المجلس الوزارى العربي للمياه  -جامعة الدول العربية
قام اجمللس العربي للمياه باملشاركة يف االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية
االستشارية علي مستوى كبار املسئولني والذي عقد خالل الفرتة من  26-22مايو

 2112بالدوحة  -قطر ،وكذا اجتماع الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي
للمياه والذي عقد يوم  27مايو  2112مواكباً له فعاليات املتؤمر العربي الثاني للمياه

الذي عقد يومي  28، 27مايو  2112شارك يف االجتماعات معالي أ.د .حممود أبو

زيد  -رئيس اجمللس ومعالي د .حسني العطفي  -أمني عام اجمللس وذلك حبضور
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االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية االستشارية علي مستوي كبار واجللسة االفتتاحية

للمتؤمر العربي الثاني للمياه واجتماع الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي

للمياه .حيث قام السيد الدكتور /رئيس اجمللس بتقديم عرض عن التغريات املناخية

وتأثرياتها علي املوارد املائية واألبعاد االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية

ودور اجمللس حول التعاون يف مواجهة هذه التحديات.

ورشة عمل حول حوار مجتمعى مع ممثلى المجتمع المدنى بجميع فئاته للتعريف
بإستراتيجية األمن المائى العربي  ،عمان – األردن خالل الفترة  39-37نوفمبر 3112

كما شارك اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع األمانة الفنية جمللس وزراء املياه
العرب وبرنامج األمم املتحدة والبيئة  UNEPواملنظمة االسالمية للرتبية والثقافة

والعلوم فى ورشة عمل عُقدت فى عمان  -األردن خالل الفرتة  29-27نوفمرب

 2113حول حوار جمتمعى مع ممثلى اجملتمع املدنى جبميع فئاته للتعريف
بإسرتاتيجية األمن املائى العربي واخلطط التنفيذية ودور اجملتمع املدنى فى

تنفيذها وآلية للتعاون بني الشركاء من املنظمات اإلقليمية ومت عرض رؤية ودور

اجمللس العربي للمياه عن دوره وخربته ككيان اقليمى وآلية التعاون والتنسيق
مع األمانة الفنية والشركاء لتنفيذ هذه اخلطط والربامج.

اإلعداد للمنتدى العالمى السابع للمياه (كوريا )3115
قام اجمللس العربي للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية جلامعة الدول العربية
باإلعداد للمشاركة العربية على املسار املوضوعي واإلقليمي يف املنتدى
العاملي السابع للمياه والذي سيعقد بكوريا يف .2115
يف هذا اإلطار مت تشكيل جلنة تنظيمية تقوم باإلعداد لكل من املنتدى العربي
الثالث للمياه ( 11-9ديسمرب  )2112وكذلك املنتدى العاملى السابع للمياه
( )2115بإعتبارهم حدثني هامني ومكملني كل منهما لآلخر  ...وتضم هذه اللجنة
أعضاء من ذوى اخلربات الكبرية والذين سبق هلم اإلعداد هلذه املنتدى ات
وبرئاسة أ.د /حممد صفوت عبد الدايم -مستشار اجمللس العربي للمياه مبا له من
خربة واسعة فى هذا اجملال .وسوف يتم عقد جلسة عمل للتنسيق يف هذا الشأن
أثناء انعقاد املنتدى العربي الثالث للمياه مبشيئة اهلل وسوف يشارك فيها السيد
رئيس اجمللس العاملي للمياه واملنسق العام للمنتدى العاملي السابع للمياه
وممثلي جامعة الدول العربية واجمللس العربي للمياه للتنسيق فيما خيص املسار
املوضوعي واملسار اإلقليمي والسياسي ملشاركة املنطقة العربية يف املنتدى
العاملي.
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ورشة عمل رفع المهارات والقدرات التفاوضية في مجال المياه Hydro-diplomacy
يف إطار توصيات االجتماع اخلامس جمللس وزراء املياه العرب (القاهرة )2113

وتوصيات االجتماع السادس (قطر  )2112 -واخلاصة بقيام مركز الدراسات
املائية واألمن املائى العربي بالتنسيق مع اجمللس العربي للمياه وسيدارى
لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول تعزيز القدرات التفاوضية العربية والتى
سينظمها املركز مع املنظمات العربية والدولية ،سوف تقوم منظمة سيداري

بالتعاون مع اجمللس العربي للمياه ومركز الدراسات املائية واألمن املائى

العربي بتنظيم دورة تدريبية علي هامش املنتدى العربي الثالث للمياه يف

ديسمرب  2112بهدف رفع املهارات التفاوضية يف جمال املياه Hydro-
.diplomacy

( )8التقارير الفنية
( )1-8تقرير الوضع المائي بالدول العربية

قام اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع منظمة سيدارى بإعداد تقرير وضع املياه

فى البلدان العربية (اإلصدار الثانى) :بغرض توفري بيانات ومعلومات عن املوارد

املائية املتاحة واإلحتياجات واالستخدامات املائية فى بلدان الوطن مبا يسهم
فى دعم صانعى السياسات ومتخذى القرار حنو حتقيق حُسن إدارة املوارد

املائية،

ومت

نشره

علي

املوقع

اإللكرتوني

للمجلس

 www.arabwatercouncil.orgوجاري طباعة التقرير يف صورته النهائية.

( )3-8االستراتيجية العربية لألمن المائي العربي والمخطط التنفيذي (المرحلة األولي)
قام اجمللس العربي للمياه بالتعاون مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب
والتنسيق مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والعربية (أكساد ،سيدارى ،اسكوا،

الفاو  )UNEP،باملساهمة فى إعداد املسودة النهائية للخطة التنفيذية

إلسرتاتيجية األمن املائى العربي فى املنطقة العربية وتتضمن اخلطة برامج
األنشطة وخمرجاتها واملتطلبات والتكاليف التقديرية الالزمة لتنفيذ األنشطة خالل

اخلمس سنوات األوىل من اخلطة التنفيذية ..وقد اعتمدت وأقرت من جملس
وزراء املياه العرب يف الدوحة .2112

واجلدير بالذكر أن اجمللس العربي

للمياه قد شارك يف إعداد وصياغة

االسرتاتيجية العربية لألمن املائي العربي واليت مت اعتمادها واقرارها من

جملس وزراء املياه العرب يف القاهرة 2111
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( )2-8تقرير وضع الدول العربية في تحقيق أهداف األلفية (إسكوا)
شارك اجمللس العربي للمياه من خالل عضويته فى اللجنة الفنية االستشارية فى
ورش العمل التى نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)
بشأن إعداد تقرير عن مستوى التقدم احملرز فى تنفيذ متابعة أهداف األلفية فيما

خيص إمدادات املياه والصرف الصحي وحتديد نقاط االتصال الوطنية املعنية

بهذا الشأن  ..كما تضمنت ورش العمل جلسات لتدريب الفرق املشاركة على
استخدام الدليل الذى مت اعداده من قبل اإلسكوا لتسهيل أعمال فرق املتابعة
الوطنية بهدف توحيد آليات وخطوات جتميع وإدخال وحتليل البيانات وطرق

احتساب املتؤشرات وآليات التنسيق والتواصل ودعم فرق املتابعة الوطنية من

قبل وزارات املياه ...وأهمية تفاعل مجيع الدول العربية فى تنفيذ آلية املتابعة

من خالل املشاركات اجلادة والفاعلة.

كما مشل اجتماع اللجنة االستشارية الفنية مشروع ) (MDG+عدداً من

املوضوعات أهمها يتمثل فى آلية تنفيذ املسوحات امليدانية النموذجية

املدرجة ضمن أنشطة املشروع .وقد تقدمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)

مبقرتح إلجرائها تقوم االسكوا اآلن مبراجعته مهيد ًا لتنفيذه.
( )9التدريب وبناء القدرات

برنامج بناء القدرات فى مجال المشاركة المجتمعية فى اإلدارة المائية (بالتعاون مع
بعض المنظمات اإلقليمية والدولية)
مت إعداد برنامج بالتنسيق مع منظمة  GIZيتضمن جزء منه تنمية بناء القدرات

يف جمال املشاركة اجملتمعية يف اإلدارة املائية سيتم خالله تقوية منظمات

اجملتمع املدني للمشاركة يف صنع القرار اخلاص بإدارة املوارد املائية.

كما مت عمل ورشة عمل تدريبية للسادة أعضاء األمانة العامة للمجلس لبناء

القدرات ورفع الوعي فيما خيص قضية تغري املناخ وكيفية املساهمة يف نشر

الوعي لدي اجملتمع للتعامل مع هذه القضية اهلامة.

وقد مت يف إطار الربنامج عقد ورشيت عمل األولي للسادة االعالميني والصحفيني

والثانية مشلت املنظمات األهلية واجملتمع املدني لرفع الوعي وبناء القدرات

مبوضوع التغريات املناخية وإعداداً للجلسة الفنية اليت تعقدها منظمة GIZ

خالل املنتدى العربي الثالث للمياه بشأن تعزيز دور اجملتمع املدني يف
التأقلم مع تغري املناخ.
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برنامج نشر التوعية بقضايا المياه والحفاظ عليها لطلبة المدارس والمجتمع الدولى من
خالل ) (E-Learning Kitsعلى البلدان العربية
سيتم من خالل برنامج التعاون مع  GIZإطالق برنامج لنشر الوعي بقضايا املياه
واحملافظة عليها يستهدف طلبة املدارس بشكل خاص واجملتمع املدني
بالدول العربية بشكل عام من خالل استخدام بعض األدوات منها وسائل

التواصل االجتماعي و الكاريكاتري والكارتون للتوعية بقضايا املياه وعلي وجه

اخلصوص قضية التغريات املناخية.

دورة تدريبية فى مجال استخدام تكنولوجيا االستشعار عن بُعد فى إدارة الموارد
المائية ودراسة التغيرات المناخية وتقديم حاالت دراسية من الواقع (بالتعاون مع
بعض المنظمات اإلقليمية والدولية والجامعات)
أطلق اجمللس العربي للمياه وبرنامج التكيف مع التغريات املناخية يف قطاع
املياه يف اقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا املمول من الوكالة األملانية

للتنمية  ، GIZمبادرة إقليمية حول التكيف مع التغريات املناخية يف قطاع
املياه يف إقليم الشرق األوسط ومشال افريقيا حتت مظلة جامعة الدول العربية. .

وهدفت ورشة عمل إطالق املبادرة املنعقدة بالقاهرة يومي  21-21يناير 2112
إىل زيادة الوعي والقدرة لدى صناع القرار يف لبنان واألردن ومصر.

كما هدفت الورشة إىل زيادة وعي وقدرة متخذي القرار السياسي والتقين فيما
يتعلق بتعميم التكيف مع تغري املناخ و حتصني استثمارات املياه ضد التغريات

املناخية ومويل املناخ باإلضافة إىل حتديد احتياجات حمددة لتنمية القدرات
ووضع مناهج لدورات تدريبية الحقة على املستوى الوطين يف الدول الثالثة

اليت يستهدفها الربنامج بشكل جترييب وهي مصر واألردن ولبنان.

ورشة عمل حول تطبيق منهجية تقييم مخاطر التغيرات المناخية في الدول العربية
قامت املهندسة /هبه احلريري – منسق املشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل

حتسني اإلدارة املائية وبناء القدرات والسيدة الدكتورة /حنان فرج – عضو

اجمللس ،حبضور ورشة عمل حول تطبيق منهجية تقييم خماطر التغريات املناخية
يف الدول العربية خالل الفرتة  13-11مايو  ،2112بريوت  -لبنان .عقدت الورشة
حتت رعاية كل من اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم

املتحدة وجامعة الدول العربية الوكالة األملانية للتنمية .GIZ

هدفت ورشة العمل إىل حتقيق العديد من األهداف أهمها :توفري التدريب

املناسب حول منهجية تقييم خماطر التغريات املناخية يف املنطقة العربية مبا
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يشمل مراجعة البيانات ومصادرها ،وتقديم شرح وايف حول كيفية حتديد
البدايات لدعم هذه البيانات باستخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية،

ومشاركة اإلطار املفهومي إلنشاء مركز إقليمي للمعرفة لنشر املنهجيات

واملدخالت واملخرجات الصادرة عن املبادرة اإلقليمية لتسهيل الوصول
للمعلومات اليت من شأنها دعم حبث وحتليل حتديات التغريات املناخية يف

الوطن العربي ،باإلضافة إلي تعزيز التبادل مع املنظمات املهتمة يف أن تصبح

جزءا من املركز اإلقليمي للمعرفة.

التدريب اإلقليمي األول حول استخدام االستشعار عن بعد في الزراعة

قامت املهندسة /هبه احلريري – منسق املشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل

حتسني اإلدارة املائية وبناء القدرات حبضور "التدريب اإلقليمي األول حول
استخدام االستشعار عن بعد يف إدارة املوارد املائية والرتكيب احملصولي يف

قطاع الزراعة" وذلك يف الفرتة من  21-15يونيو 2112والذي عقدته وزارة

املياه والري بعمان  -اململكة األردنية اهلامشية.

وقد مت تقسيم التدريب إىل ثالثة أجزاء على النحو التالي:

تناول اجلزءاألول حتت عنوان أساسيات االستشعار عن بعد ،أما اجلزء الثاني فقد

تناول استخدام ومميزات االستشعار عن بعد يف جمال الزراعة وإدارة املياه

وأهم احملددات الستخدامه.

أما اجلزء الثالث فقد تناول التطبيقات اهليدرولوجية لالستشعار عن بعد وأهم

التطورات احلديثة يف جمال هذه التكنولوجيا.

دورة تدريبية حول استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ( ،)EBL- PBLكولن -
ألمانيا
قامت السيدة /داليا السعيد  -مسئول برامج واتصال باألمانة العامة للمجلس

حبضور دورة تدريبية (تدريب املدربني) حول استخدام الطرق احلديثة يف

التعليم والتدريب ( )EBL-PBLمبدينة كولن بأملانيا خالل الفرتة من 28-22

يونيو  .2112هدفت الدورة إلي استخدام الطرق العلمية احلديثة يف التعامل مع
املتدربني مهيداً لتطبيقها من خالل الربنامج التدرييب الذي ينفذة اجمللس مع

منظمة .GIZ
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( )11املؤمترات واملنتد ات وورش العمل والندوات
تسهم املتؤمرات والندوات اليت ينظمها اجمللس العربي للمياه أو يُدعى إليها للمشاركة

بأوراق يف زيادة الوعى املائى بقضايا املياه يف املنطقة العربية وتوثيق املعرفة برسالة اجمللس

ودوره اإلقليمي والدولي .

وحيرص اجمللس علي توسيع دائرة مشاركة األعضاء يف هذه املتؤمرات من خالل

دعوة السادة أعضاء اجمللس العربي من املتخصصني للمشاركة يف هذه الندوات واملتؤمرات

كلما أمكن ذلك.

كما شارك السيد األستاذ الدكتور /حممود أبو زيد – رئيس اجمللس يف عدد من األنشطة

علي األصعدة اإلقليمية والدولية واليت مثل فيها اجمللس سواء بأوراق عمل أو لرئاسة جلسات

فنية ،وقد مت توفري الدعم املادي حلضور هذه األنشطة عن طريق اجلهات املنظمة ومل تتحمل

ميزانية اجمللس العربي أي أعباء مالية.

ويوضح امللحق رقم ( )2ملخصاً مبوضوعات وتاريخ ومكان إنعقاد تلك الندوات

واملتؤمرات خالل عامي .2112-2113

( )1-11المنتدى العربي الثالث للمياه (القاهرة) 3114-
ينظم اجمللس العربي للمياه املنتدى العربي الثالث للمياه حتت شعار "معا حنو

مستقبل مائي عربي آمن" بالقاهرة خالل الفرتة من  11-9دميسرب  2112حتت رعاية جامعة
الدول العربية ووزارة املوارد املائية والرى جبمهورية مصر العربية ومبشاركة العديد من

املنظمات واملتؤسسات العربية والدولية

ي عقد املنتدى كل ثالث سنوات لتدارس التجارب السابقة والوقوف على املواقف الراهنة

والتخطيط للمستقبل والتعرف على أولويات قضايا موارد املياه واستخداماتها يف املنطقة العربية

من أجل التعاون وتضافر اجلهود ودعم العمل العربي لتحويل حتديات املياه التى تواجه الوطن

العربي إىل فرص للنمو والتنمية املستدامة سعيا لتحقيق األمن املائى فى البالد العربية

يتؤم املنتدى كل املهتمني وذوى العالقة باملياه ويتحدث فيه خنبة من اخلرباء والعلماء

واملتخصصني على املستويني العربي والدوىل ممن هلم رؤية متميزة فى القضايا واملوضوعات

املطروحة فى جمال املياه وكل ما يتعلق بها من متغريات يشهدها العامل .

ويف إطار اإلعداد للمنتدى قام اجمللس العربي للمياه بتشكيل جلنة تنظيمية تقوم

باإلعداد لكل من املنتدى العربي الثالث للمياه ( 11-9ديسمرب  )2112وكذلك املنتدى
العاملى السابع للمياه (مايو .)2115
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وقد قام اجمللس العربي للمياه بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس وزراء املياه العرب

بتنظيم ورشة عمل لالجتماع التشاورى األول ) (Kick off Meetingوالذى عقد فى  12يناير

 2112وكذا االجتماع التشاوري الثاني لالعداد للمنتدى يف  15مايو 2112حبضور ممثلى

الدول العربية وممثلي جملس حمافظي اجمللس العربي للمياه وكذلك الشركاء من بعض

املنظمات اإلقليمية والعربية والدولية ومجعيات اجملتمع املدنى ملناقشة ولتحديد
املوضوعات الرئيسية ذات األولوية التى ميكن أن يتناوهلا املنتدى العربي الثالث للمياه

ومناقشة الرتتيبات التنظيمية للمنتدى .

يضم املنتدى احملاور الرئيسية اآلتية:

 .1اإلدارة املتكاملة للموارد املائية :اإلجنازات واملعوقات .

 .2آليات العمل لتحقيق التنمية املستدامة للمياه وخدماتها يف املنطقة العربية.
 .3التكامل العربي لتحقيق األمن الغذائي يف ظل ندرة املياه .

كما ينظم على هامش املنتدى املعرض الثاني للمياه العربية تشارك فيه العديد من

األجهزة احلكومية وشركات القطاع اخلاص واملتؤسسات البحثية واهليئات الدولية واملنظمات غري

احلكومية لعرض أنشطتهم وبراجمهم وإنتاجهم.

تقديرا لدور الفن والثقافة فى نشر وتوثيق املعرفة فقد مت اطالق ثالث مسابقات فنية حول

م وضوعات املنتدى فى جماالت الرسم والتصوير الفوتوغرافى واألفالم القصرية بغرض نشر الوعي
واإلملام بأهم حتديات إدارة املياه يف الوطن العربي وسبل مواجهتها خصوصا فى أوساط

الشباب واألطفال.

( )3-11المنتدى العالمى السابع للمياه (كوريا – )3115
قام اجمللس العربي للمياه بالتنسيق مع األمانة الفنية جمللس وزراء املياه العرب
جبامعة الدول العربية باإلعداد للمشاركة العربية على املسار الفنى واالقليمى واملسار السياسى
على النحو التاىل:
 مت مشاركة ممثل اجمللس العربي للمياه فى االجتماع التحضريى األول للمنتدى
العاملى السابع للمياه الذى عقد فى كوريا فى عام  2113والذى عرضت فيه املوضوعات
املقرتحة للمنتدى
 ثم شارك اجمللس العربي للمياه فى قمة بودابست التى عقدت فى العاصمة اجملرية
خالل الفرتة  11-8أكتوبر  2113واللقاءات التى عقدت على هامش القمة مع اجمللس
العاملى للمياه ومع اللجنة املنظمة لإلعداد للمنتدى العاملى السابع للمياه والتعرف على
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أولويات القضايا املطروحة فى املنتدى السابع للمياه والعالقة مع أولويات وقضايا املياه
فى املنطقة العربية وآليات مشاركة املنطقة العربية.
قام اجمللس العربي للمياه بتشكيل جلنة تنظيمية تقوم باإلعداد لكل من املنتدى العربي
الثالث للمياه ( 11-9ديسمرب  )2112وكذلك املنتدى العاملى السابع للمياه (مايو .)2115
مت حتديد املسار املوضوعي بالتنسيق مع سكرتارية املنتدى العاملي السابع للمياه.
كما شارك اجمللس العربي للمياه فى االجتماع التحضريى الثانى لإلعداد للمنتدى
العاملى السابع للمياه فى كوريا فى فرباير  2112للتعرف على موقف وتطورات التقدم فى
اإلعداد للمنتدى علي املسار االقليمي طبقاً ألولويات ورؤية الدول العربية.
مت عقد عدة اجتماعات مع ممثلي جامعة الدول العربية وقد اختذ جملس وزراء املياه
العرب قراراً بتكليف اجمللس العربي للمياه بتولي مسئولية التنسيق يف املسار املوضوعي
للمنتدى العاملي السابع للمياه ،كما سيتم عقد جلسة تنسيقية يشارك فيها جامعة الدول
العربية ورئيس اجمللس العاملي للمياه وممثل عن سكرتارية املنتدى العاملي السابع
للمياه واجلهات املعنية باملنطقة العربية ضمن فعاليات املنتدى العربي الثالث للمياه يف
هذا الشأن.
( )2-11المشاركة العربية فى االسبوع العالمى للمياه باستكهولم ()3112
شارك اجمللس العربي للمياه من خالل حضور معالي الدكتور  /حسني العطفي أمني

عام اجمللس العربي األسبوع العاملى للمياه الذي نظمه معهد استوكهومل الدولي للمياه

) (SIWIفى استوكهومل خالل الفرتة  6-2سبتمرب  2113حتت عنوان "التعاون املائي – بناء
الشراكة" ،حيث شارك فيه أكثر من  2611خبري وعامل فى تكنولوجيا املياه من خمتلف أحناء

العامل.

تناول أسبوع املياه العاملي القضايا الناشئة مثل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف تعزيز التعاون يف جمال املياه ،وتناول أيضاً أهمية ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف
والتماسك والتفاعل بني اجلهات الفاعلة يف نقص املاء والغذاء والطاقة .ويأتي هذا االحتفال

بالتزامن مع احتفال األمم املتحدة بالسنة الدولية للمياه .2113

( )4-11المشاركة في أسبوع سنغافورة الدولي للمياه ( )3112
شارك اجمللس العربي للمياه يف فعاليات أسبوع سنغافورة الدولي للمياه والذي عقد

خالل الفرتة  19-18سبتمرب  .2113هذا وقد حضر معالي الدكتور  /حممود أبو زيد – رئيس
اجمللس العربي للمياه – اجتماعات جلنة الرتشيح جلائزة املياه (لـي كـوان يـو) لعام 2112
يوم  16سبتمرب .2113
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ومن اجلدير بالذكر أن أسبوع سنغافورة الدولي للمياه لعام  2111شهد مثيالً بوفد من

اجمللس العربي للمياه وجملس حمافظيه كما شهد عقد توقيع مذكرة تفاهم بني اجمللس
العربي للمياه وجملس املرافق العام بسنغافورة حيث قام اجمللس العربي للمياه بتنظيم
منتدى األعمال ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا سنوياً ضمن فعاليات االسبوع حتت

شعار ” احللول املستدامة للمياه فى البيئة احلضرية املتغرية“ ومت تقديم ورقة عن استدامة

خدمات املياه فى ظل التوسعات العمرانية فى مصر.

( )5-11ورشة العمل اإلقليمية حول"تعزيز دور المنظمات األهلية والمجتمع المدني
واإلعالم في إدارة الموارد المائية بدول النيل الشرقي لحوض نهر النيل
قام اجمللس العربي للمياه باالشرتاك مع منظمة اليونسكو  ،بتنظيم ورشة عمل إقليمية

يومى  2،1ديسمرب  2113بالقاهرة حول "تعزيز دور املنظمات األهلية واجملتمع املدني
واإلعالم يف إدارة املوارد املائية فى أحواض األنهار الدولية املشرتكة وخاصة بدول النيل

الشرقي حلوض نهر النيل" وقد شارك فيها العديد من ممثلي اجلمعيات األهلية واجملتمع
املدني واإلعالم والصحافة واملهتمني من دول النيل الشرقي (مصر ،السودان ،جنوب

السودان ،أثيوبيا) وهدفت إلي عرض ومناقشة الفرص والتحديات ملشاركة اجملتمع املدني
واملنظمات األهلية واإلعالم وسبل تطوير ودعم املشاركة فيما خيص إدارة املوارد املائية

علي مستوي أحواض األنهار الدولية املشرتكة وحوض النيل الشرقي مبا حيقق املصاحل

املشرتكة للدول املتشاطئة فى حوض النهر الدوىل.

كما هدفت ورشة العمل إىل :تعزيز احلوار والتفاهم املتبادل وتعزيز الشراكة والتعاون

إىل جانب تعزيز جسور الثقة يف جمال املوارد املائية العابرة للحدود  ،للتخفيف من حدة

الصراعات على املياه يف املنطقة  ،وبناء حوار إقليمي حول اإلدارة املتكاملة للموارد

املائية حلوض النهر الدوىل املشرتك.

( )6-11المؤتمر الدولى تحت عنوان" :األراضي والمياه بالشرق األدني وشمال إفريقيا"

عقدت منظمة األمم املتحدة واألغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع اجمللس العربي

للمياه وبعض الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية املتؤمر الدوىل حتت عنوان:

"األراضي واملياه بالشرق األدني ومشال إفريقيا" بعمان – اململكة األردنية اهلامشية خالل

الفرتة من  18-15ديسمرب .2113

ويعد املتؤمر واحداً من سلسلة متؤمرات دولية تنظمها الفاو بصفة دورية وكان آخرها

يف مايو  2112مبقر منظمة الفاو بروما – إيطاليا .وتهدف تلك املتؤمرات إىل الرتكيز على
العالقة بني الزراعة واملياه يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا  ..ومت فيها تناول املوضوعات
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اخلاصة باإلدارة املستدامة للموارد الشحيحة مثل األراضي واملياه على املستوى اإلقليمي

وكذا آثار تغري املناخ على الزراعة من خالل عرض التجارب واملمارسات الناجحة .وجدير

بالذكر أيضا أنه مت االستفادة من نتائج وتوصيات املتؤمر املشار إليه يف دعم مبادرة "ندرة

املياه اإلقليمية يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا" واليت تهدف إىل دعم البلدان األعضاء
لتحديد وتنسيق السياسات وأفضل املمارسات اخلاصة باستدامة املياه مبا يعمل على حتسني

اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي يف املنطقة.

وقام اجمللس العربي للمياه بالتنسيق مع الفاو والشركاء (سيدارى ،اميى) بتنظيم

جلستني فنيتني األوىل عن استخدام املوارد غري التقليدية من املياه (مياه الصرف الزراعى
والصحى املعاجل) والدروس املستفادة من التجارب السابقة بغرض إثراء املعرفة وتبادل

اخلربات بني املشاريع امليدانية واخلرباء الفنيني من خمتلف قطاعات الزراعة والبساتني

والغابات وتربية األحياء املائية ،وإدارة األراضي واملياه .واجللسة الثانية عن محاية وإدارة

وحوكمة املياه اجلوفية بغرض رفع مستوى الوعي حول خماطر االستخدامات املتعددة
والعشوائية ملصادر املياه اجلوفية ،وعلى وجه اخلصوص اإلنتاج الزراعي .وقد مت ومناقشة
احللول املطروحة واألطر املتؤسسية والتشريعية والفنية حلسن اإلدارة ولالستخدام املستدام

ملوارد املياه اجلوفية يف الزراعة.

( )7-11المؤتمر العربي الثانى للمياه نحو إدارة رشيدة لقطاع المياه فى الدول العربية
– حلول خالقة ومستدامة لمواجهة التحديات"
شارك اجمللس العربي للمياه بناءً علي الدعوة املوجهه من اجلهة املنظمة (املتؤسسة

العامة القطرية للكهرباء واملاء) يف املتؤمر العربي الثانى للمياه حنو إدارة رشيدة لقطاع

املياه فى الدول العربية – حلول خالقة ومستدامة ملواجهة التحديات" (الدوحة  29-28مايو

.)2112

وفى إطار التعاون املنشود قام اجمللس العربي للمياه بتنظيم جلسة فنية عن

"استخدامات املياه املاحلة وشبه املاحلة فى الزراعة يف منطقة الشرق األدني ومشال

أفريقيا" حتت مظلة أحد احملاور الرئيسية فى املتؤمر.
( )8-11اليوم العربي للمياه

يف إطار االحتفال بيوم املياه العاملي حتت شعار التعاون الدوىل يف جمال املياه،

شارك اجمللس العربي للمياه فى االحتفالية التى نظمتها وزارة املوارد املائية والري

جبمهورية مصر العربية وحضرها العديد من الوزراء واخلرباء والشخصيات العامة والفنانني

ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي.
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حيث أكد الدكتور /رئيس اجمللس العربي للمياه الدعوة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون

والشراكة الفعلية  ،بني دول وشعوب العامل فى جمال املياه ،وتبادل األفكار واآلراء
واملعلومات والبحوث العلمية ملواجهة املخاطر والتحديات احلقيقية اليت تهدد مصادر املياه

العذبة وان املوارد املائية ميكن أن تكون مصدر للسالم والتعاون

( )9-11ورش عمل وندوات تخص المشروعات التى ينفذها المجلس
مت عقد ورش عمل وندوات ختص املشروعات التى ينفذها اجمللس أو فى موضوعات

ذات أولوية تتعلق باملياه فى الوطن العربي (التغريات املناخية وتأثرياتها  ،رفع كفاءة
استخدام املياه ،املشاركة اجملتمعية والدروس املستفادة من املشروع االقليمى) واإلعداد

إلجتماعات جملس احملافظني منها:

 ورشة العمل اإلقليمية األولي للمشروع اإلقليمى للتنسيق من أجل حتسني اإلدارة املائية
وبناء القدرات" ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 9 – 7 ،مايو .2113

 مشاركة اجمللس العربي للمياه يف االجتماع الثامن للجنة الفنية االستشارية والدورة
اخلامسة للمجلس الوزاري العربي ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية 6-2 ،يونيو .2113

 ورشة عمل "استخدام املياه شبه املاحلة يف الزراعة" القاهرة ،مجهورية مصر العربية،
 12-11يونيو .2113

 االجتماع التشاوري األول لتفعيل مذكرة التفاهم بني اجمللس العربي للمياه ومنظمة
األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية 6 ،فرباير .2112

 ورشة عمل إقليمية حول " دليل استخدام املياه شبه املاحلة يف اإلنتاج الزراعي يف
الشرق األدنى ومشال أفريقيا"  ،الدوحة  ،قطر 29-26،مايو .2112
( )11-11تنظيم المؤتمرات

قام اجمللس العربي بالتوسع يف تقديم خدمة تنظيم املتؤمرات جلهات خارجية حيث

قام بتنظيم املتؤمرات والورش والندوات التالية ملنظمات إقليمية ودولية:

 ورشة عمل "التغريات املناخية وتأثريها على إدارة املوارد املائية مبنطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا" القاهرة ،مجهورية مصر العربية 28 ،فرباير 2113

 ورشة عمل "دور الربملانيني يف حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد املائية يف املنطقة
العربية" القاهرة ،مجهورية مصر العربية 28 ،فرباير 2113

 ورشة عمل "رفع كفاءة استخدام املياه يف املنطقة العربية" القاهرة ،مجهورية مصر
العربية 28 ،فرباير 2113
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 ورشة العمل اإلقليمية حول"تعزيز دور املنظمات األهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف

إدارة املوارد املائية بدول النيل الشرقي حلوض نهر النيل" القاهرة ،مجهورية مصر
العربية 2-1 ،ديسمرب 2113

 ورشتى عمل إلشراك اجملتمع املدنى واإلعالم ورفع الوعى للتكيف مع تغري املناخ"،
القاهرة ،مجهورية مصر العربية 3 ،سبتمرب  1 ،أكتوبر 2112

( : )11النشر واإلعالم
( )1-11المجلة العلمية للمجلس "الماء"
يقوم اجمللس العربي للمياه بإصدار جملة علمية دورية حمكمة مبسمي "املاء" واليت

بدأ إصدارها يف عام  2117بإشراف هيئة علمية متخصصة ..وصدر منها إلي اآلن مخس جملدات

حيتوي كل جملد منهم علي عددين يتم إصدارهما سنوياً  .تشمل األعداد جمموعة من األحباث
واألوراق العلمية والبحثية يف ما خيص اإلدارة املتكاملة للموارد املائية والسياسات املائية
وقضايا املياه املشرتكة ودبلوماسية املياه وفض النزاعات املائية  ،كما تتناول اجمللة القضايا

الفنية املتعلقة باستخدامات املياه البلدية والصناعية والزراعية وغريها فى البالد العربية .وقد مت

إصدار العدد األول من اجمللد اخلامس يف يونيو .2112

يتم إصدار اجمللة مبعاونة هيئة التحرير برئاسة األستاذ الدكتور  /على البحراوى األستاذ

بكلية اهلندسة – جامعة عني مشس وعضو اجمللس ،وعضوية لفيف من السادة اخلرباء
واملتخصصني العرب وتشكيل سكرتارية حترير من العاملني باألمانة.

( )3-11اإلصدارات الفنية
يتم باستمرار طباعة التقارير الصادرة عن أنشطة املشروعات الفنية اليت يقوم اجمللس

بتنفيذها مثل التقارير الصادرة عن املشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل حتسني اإلدارة املائية

وبناء القدرات وكذلك مشروع إعداد دليل ارشادي الستخدام املياه شبة املاحلة يف اإلنتاج

الزراعي يف الشرق األدني ومشال أفريقيا

كما يتم نشر التقارير الصادرة عن ورش العمل مثل تقرير ورشة العمل اإلقليمية حول"تعزيز

دور املنظمات األهلية واجملتمع املدني واإلعالم يف إدارة املوارد املائية بدول النيل الشرقي

حلوض نهر النيل".

كما مت إعداد تقرير فين بالتعاون مع منظمة اإليفاد حول املياه واألمن الغذائي وتغري

املناخ يف املنطقة العربية  Water, Food Security and Climate Change Nexusتناول
الوضع احلالي للموارد املائية وتطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية واملياه واألمن الغذائي
وتغري املناخ يف املنطقة العربية .صدر التقرير باللغة اإلجنليزية وسوف يتم طباعته بإذن اهلل تعالي.
ويتم حتميل كافة هذه التقارير علي املوقع االلكرتوني للمجلس.
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( )2-11الموقع االلكتروني

يتم دورياً حتديث األخبار واملعلومات علي املوقع اإللكرتوني احلالي للمجلس حلني

االنتهاء من حتميل كافة البيانات علي املوقع اإللكرتوني اجلديد والذي مت إعداده وتصميمة

متؤخراً .كما مت عمل موقع خاص باملنتدى العربي الثالث للمياه ليسهل علي املشاركني الوصول

إلي مجيع املعلومات املطلوبة عليه .ومت اطالق صفحة جديدة للمجلس علي موقع التواصل
االجتماعي ).(Facebook

كما مت اعداد موقع الكرتوني اقليمي ( )Portalخاص باملشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل

حتسني اإلدارة املائية وبناء القدرات لعرض كل أنشطة املشروع وتبادل املعلومات واخلربات بني
الدول املشاركة ،وقد قام السيد املهندس /حسام جربيل  -استشاري نظم املعلومات واالتصاالت

باملشروع والذي أشرف علي إعداد املوقع اإللكرتوني بعمل تقرير مفصل يشرح ملديري املوقع

بالدول املشاركة كيفية إدارة الصفحات احمللية اخلاصة بهم ويتم التواصل علي االنرتنت يف حالة
وجود أي استفسارات منهم.

( )4-11المكتبة

قامت األمانة العامة للمجلس العربي للمياه من خالل أجهزتها املختصة بإنشاء وتنظيم مكتبة

متخصصة يف جمال املياه على املستوى العربي ومت ربطها الكرتونياً ببعض املكتبات األخري ومنها

مكتبة املركز القومى لبحوث املياه بالقناطر ،ومت عمل فهرس للبحث واالسرتجاع يف املكتبة
وحتميله على موقع اجمللس  www.arabwatercouncil.orgويتم دورياً إثراء املكتبة بكل ما هو

جديد يف جمال املياه العربية لتكون مرجعاً للباحثني .

( )5-11كتيب المجلس

قامت األمانة العامة للمجلس بإعداد كتيب حديث للتعريف برسالة وأهداف وأنشطة

اجمللس واملشروعات التى يقوم بها مع عرض لإلجنازات اهلامة منذ إنشاء اجمللس وحتى اآلن ،وقد

مت ترمجة هذا الكتيب للغة االجنليزية وطباعته.

( )6-11النشرات اإلخبارية

تقوم األمانة العامة بإعداد نشرة إخبارية إلكرتونية مصورة تصدر بصفة دورية وحتمل علي

موقع اجمللس  www.arabwatercouncil.orgوحتتوى علي أحدث أخبار اجمللس من متؤمرات
ومنتدى ات وزيارات ومشروعات جارية وإصدارات وغريها.

( )7-11قناة المياه العربية

أُطلقت قناة املياه العربية  The Arab Water Channelبالشراكة مع اجمللس العربي للمياه

أثناء فعاليات املنتدى العاملي اخلامس للمياه يف اسطنبول  2119لتمثل نافذه علي املياه يف 22

دولة اليت تشكل العامل العربي .وتهدف القناة إلي رفع الوعي وتأصيل مفاهيم إدارة املياه ،والعمل

علي وضع املياه علي قمة األجندة السياسية علي املستوي العاملي.

وميكن ألعضاء اجمللس وألصدقاء أو شركاء القناة حتميل مقاطع الفيديو وتبادل األفكار

علي موقع القناة (www.thewaterchannel.tv )The Water Plaza
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( : )12العضوية واالشرتاكات
( )1-13العضوية :

تلقت األمانة العامة للمجلس خالل عامي  2113و  2112عدد من طلبات األعضاء اجلدد

لالنضمام لعضوية اجمللس ،ويبلغ عدد األعضاء اجلدد  57عضو من خمتلف التخصصات (بيانات

األعضاء اجلدد يف امللحق رقم ( )3ليصبح العدد الكلى للسادة أعضاء اجمللس العربي أكثر من

 271عضواً  ..وطبقاً للنظام الداخلى فإن قائمة أمساء األعضاء اجلدد معروضة علي اجمللس للتفضل
بالنظر حنو املوافقة علي انضمامهم لعضوية اجمللس العربي للمياه .

وبهذه املناسبة ونظراً ملا ميثله تنشيط العضوية من أهمية لتفعيل دور اجمللس العربي جتدد

األمانة العامة الدعوة للسادة أعضاء جملس احملافظني املوقر إلي تكثيف اجلهود والعمل علي زيادة

وتوسيع الدعوة لضم األعضاء اجلدد باجمللس وخاصة من القطاع اخلاص واملتؤسسات واملنظمات

العاملة بالدول العربية وغريها من فئات العضوية األخري.

واألمانة ترحب بأى مقرتحات لدى اجمللس املوقر يف هذا الشأن.

( )3-13اإلشتراكات:

الزال اجمللس يواجه موقفاً مالياً حرجاً يف عدم تسديد اإلشرتاكات السنوية من معظم

األعضاء سواء من اهليئات احلكومية أو القطاع اخلاص أو اهليئات البحثية واألكادميية واملنظمات أو

اجلمعيات األهلية واجملتمع املدنى واألفراد وقد بلغ نسبة عدد األعضاء املسددين لإلشرتاكات

حيت شهر نوفمرب 2112حوالي ( )% 21من جمموع األعضاء .ونظراً ألهمية إشرتاكات األعضاء واليت

يعتمد عليها اجمللس يف تنفيذ أنشطته وبراجمه إلي جانب الدعم السنوى املقدم من وزارة املوارد
املائية والرى املصرية بصفتها ممثالً للدولة املضيفة واملنح األخري املتمثلة يف صورة مشروعات
بالتعاون مع املنظمات الدولية والشركاء والرعاة وقد مت خماطبة أعضاء اجمللس املوقر من

احلكومات واملتؤسسات لتفعيل وتنشيط توسيع قاعدة العضوية مبا حيقق االستمرارية .و األمانة ترحب

بأى مقرتحات لدى اجمللس املوقر يف هذا الشأن.

( : )12املوقف املالي والتمويل
( )1-12الموقف المالي :

سيعرض األستاذ الدكتور أمني الصندوق علي حضراتكم املوقف املالي التفصيلى لدخل

ومصروفات اجمللس خالل عامي  2112/2113مع تقارير املراجع املالي للسنوات السابقة.

( )3-12تنمية الموارد المالية للمجلس :

مت خماطبة عدد من املتؤسسات واملنظمات العربية احلكومية وغري احلكومية والقطاع

اخلاص ورجال األعمال لدعم بعض أنشطة اجمللس ومل تثمر االتصاالت واللقاءات اليت مت عن

إستجابة إجيابية ،كما مت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ مشروعات مشرتكة مع منظمات
إقليمية ودولية كما أشرنا يف بداية التقرير ،كما شارك اجمللس يف تنظيم بعض املتؤمرات وورش

العمل ملنظمات دولية ملا له من خربة واسعة يف هذا اجملال.
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( )14قرارات جملس وزراء املياه العرب يف دورتيه اخلامسة والسادسة (القاهرة 2113-
وقطر ) 2114-

قام اجمللس العربي للمياه باملشاركة يف االجتماع العاشر للجنة الفنية العلمية االستشارية

علي مستوي كبار املسئولني والذي عقد خالل الفرتة من  26-22مايو  ،2112وكذا اجتماع

الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي عقد يوم  27مايو  ، 2112شارك يف

االجتماعات معالي أ.د .حممود أبو زيد  -رئيس اجمللس ومعالي د .حسني العطفي  -أمني عام

اجمللس  ،وكان من أهم قرارات وتوصيات االجتماعات ما يلي:

 .1أهم توصيات االجتماع اخلامس جمللس وزراء املياه العرب (القاهرة )2113

 البدء فى حترير مضمون مسودة اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة
العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة ،وموافاة األمانة

الفنية للمجلس بها فى موعد أقصاه .2113/9/31

 متابعة تنفيذ أهداف األلفية فيما خيص امدادات املياه واالصحاح.

 دعوة األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه واجمللس العربي للمياه لالعداد

والتحضري للمسار االقليمى بالتنسيق والتشاور مع مجيع املنظمات العربية واإلقليمية

والدوليةومنظمات اجملتمع املدنى .

 دعوة مركز الدراسات املائية واألمن املائى العربي للتنسيق مع اجمللس العربي للمياه
وسيدارى لتنظيم دورات تدريبية والسعى لتدبري التمويل الالزم لذلك( .مت التنسيق
وعمل ورشة عمل تدريبية علي هامش املنتدي العربي الثالث للمياه)

 دعوة الدول العربية لإلعالن عن جائزة اجمللس لعام  2112فى مجيع وسائل االعالم
املتاحة.

 .2أهم توصيات االجتماع السادس جمللس وزراء املياه العرب (قطر )2112 -

 املوافقة على اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية األمن املائى فى املنطقة العربية ملواجهة
التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية املستدامة ورفعها اىل القمة العربية من خالل

اآلليات املتبعة باألمانة العامة جلامعة الدول العربية.

 التحضري العربي للمنتدى العاملى السابع للمياه (كوريا  -ابريل  )2115وتكليف اجمللس
العربي للمياه لالعداد والتنسيق للمشاركة العربية يف املنتدى العاملي.

 دعوة الدول العربية اىل موافاة األمانة الفنية للمجلس بالفقرات التى تريد تضمينها فى البيان
السياسى للمنتدى العاملى السابع للمياه.

 تكليف األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه مبخاطبة الربملان العربي واحتاد
الربملانيني العرب ودعوتهم للتحضري واملشاركة فى املنتدى العاملى السابع للمياه وفق

اآللية التى حددتها اللجنة التنظيمية للمنتدى العاملى السابع للمياه..
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 تكليف اللجنة العربية املختصة بعقد اجتماعات لتحديد اجلهات واملهام واملسئوليات
اخلاصة جبهة املتابعة لالعداد والتحضري جللسات االقليم العربي فى كوريا اجلنوبية.

 دعوة اجلهات املعنية باملياه فى الدول العربية اىل املشاركة بفاعلية فى املنتدى العربي
الثالث للمياه املقرر عقده خالل الفرتة  11-9ديسمرب  2112بالقاهرة – مجهورية مصر

العربية بوصفه جزءاً أساسياً للتحضري العربي للمنتدى العاملى السابع للمياه.

 دعوة الدول العربية اىل املشاركة فى جلسات املسار املوضوعى وفقاً ملا تراه مناسباً.

 دعوة الدول العربية للمشاركة فى ورش العمل حول تعزيز القدرات التفاوضية العربية والتى
سينظمها املركز مع املنظمات العربية والدولية.

 دعوة املنظمات اإلقليمية العاملة فى املنطقة العربية وكذلك املتؤسسات التمويلية العربية
للمساهمة فى الدورات التدريبية التى سينظمها مركز الدراسات املائية واألمن املائى

العربي حول دبلوماسية املياه من أجل تعزيز القدرات التفاوضية العربية ،ويقوم اجمللس
العربي للمياه ومنظمة سيداري بالتعاون والتنسيق يف هذا الشأن.

 الرتحيب بإستضافة اململكة املغربية .للمتؤمر العربي الثالث للمياه واملقرر عقده عام 2116

واالجتماعات املصاحبة له ودعوتها ملوافاة األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه

مبوضوع املتؤمر العربي الثالث للمياه.

 الرتحيب بإستضافة دولة الكويت املتؤمر العربي الرابع للمياه واملقرر عقده عام 2118

واالجتماعات املصاحبة له وموافة األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه مبوضوع

املتؤمر العربي الرابع للمياه.

 الرتحيب بإستضافة مجهورية العراق املتؤمر العربي اخلامس للمياه واملقرر عقده عام 2121

واالجتماعات املصاحبة له وموافة األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه مبوضوع

املتؤمر العربي اخلامس للمياه.

 دعوة الدول العربية اىل موافة األمانة الفنية للمجلس الوزارى العربي للمياه مبقرتحات
بشأن موضوع جائزة اجمللس الوزارى العربي للمياه لعام  2116على أن ال يتعدى
املقرتحات ثالث مقرتحات لكل دولة ملناقشتها فى االجتماع القادم للجنة الفنية العلمية

االستشارية للمجلس وإختيار األفضل منها ليكون موضوع اجلائزة .وقد كان موضوع اجلائزة

يف  " 2112رفع كفاءة استخدام وترشيد املياه للشرب والري" ويف " 2112استخدام
املصادر غري التقليدية لتوفري املياه"

 توجيه الشكر اىل اجمللس العربي للمياه على العرض الذى قدمه حول حمور أعمال الدورة
السادسة وموضوعه ".ترشيد استخدامات املياه والتكيف مع التغريات املناخية والتخفيف من
آثارها السلبية فى الوطن العربي " وتكليف األمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على اجلهات
العربية املعنية للمياه باالستفادة منه.

 توجيه الشكر اىل الدول العربية واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومتؤسسات اجملتمع
املدنى على ما قامت به من جهد لالحتفال باليوم العربي للمياه لعام .2112
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( )15أهم اجنازات اجمللس 2114-2113
-1

االنتهاء من دستور اجمللس العربي للمياه ونظامة الداخلي ووضعهما يف صورتهما

-2

توقيع عدد من الربوتوكوالت واتفاقيات التعاون مع املنظمات واهليئات اإلقليمية

-3

اإلستمرار يف تنفيذ املشروعات اإلقليمية التى يتوىل اجمللس العربي للمياه إدارتها

النهائية مع طباعتهم باللغة العربية وجاري طباعتهم باللغة االجنليزية.
والدولية يف جماالت املياه ورفع الوعي ونشر وتبادل البيانات.

أو تنسيقها (املشروع اإلقليمي للتنسيق من أجل حتسني اإلدارة املائية وبناء القدرات،
برنامج زيادة الوعي وبناء القدرات مبوضوع تغري املناخ ،مشروع إعداد دليل

ارشاردي الستخدام املياه شبة املاحلة يف اإلنتاج الزراعي يف الشرق األدني ومشال

أفريقيا)
-2

االشرتاك يف إعداد وإصدار عدد من التقارير الفنية اهلامة وإستكمال تقرير حالة املياه

يف البالد العربية (اإلصدار الثانى) ووضعه يف صورته النهائية ونشره علي املوقع

اإللكرتوني واإلعداد لالصدار الثالث ،كما مت إعداد تقرير فين بالتعاون مع منظمة

االيفاد حول املياه واألمن الغذائي وتغري املناخ يف املنطقة العربية ( Water, Food
 Security and Climate Change Nexusصدر باللغة االجنليزية وسوف يتم طباعته.

-5

االنتهاء من إعداد املسودة النهائية للخطة التنفيذية السرتاتيجية األمن املائي

-6

عقد واملشاركة يف عدد من الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات.

-7

اإلعداد للمنتدى العربي الثالث للمياه (القاهرة – ديسمرب .)2112

-8

اإلعداد للمشاركة العربية يف املنتدى العاملى السابع للمياه (كوريا  -إبريل .)2115

-9

عقد ورش عمل وندوات سواء يف نطاق املشروعات التى ينفذها اجمللس أو يف

العربي واخلاصة باخلمس سنوات األولي.

موضوعات ذات أولوية تتعلق باملياه يف الوطن العربي .

 -11املشاركة فى االسبوع العاملى للمياه باستكهومل ()2113
 -11املشاركة يف األسبوع العاملي للمياه بسنغافورة (.)2112،2113
 -12االستمرار يف نشاط إدارة وتنسيق املتؤمرات واملنتدى ات اإلقليمية والدولية.

 -13استكمال مراجعة اهليكل التنظيمى واملتؤسسى لألكادميية العربية للمياه مبا حيقق
األهداف املنشأة من أجلها.
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 -12إستكمال خطوات إنشاء "مركز امللك حممد السادس للدراسات والبحوث املائية يف
الوطن العربي ".

 -15إعادة هيكلة وتنشيط دور شبكات اجمللس العربي للمياه.
 -16استكمال اخلطوات التنفيذية إلنشاء املقر الدائم للمجلس العربي للمياه.
 -17استمرار انتظام اصدارات اجمللس العربي للمياه (اجمللة ،الكتيب ،التقارير ،النشرات
اإلخبارية.).......

استكمال تطوير املوقع اإللكرتوني للمجلس واالنتهاء منه باللغتني (العربية

-18

واالجنليزية).

( )16مالمح خطة عمل اجمللس ()2115
 -1تكثيف اجلهود لتوفري مصادر التمويل الالزمة للبدء فى األعمال التنفيذية إلنشاء املقر
الدائم للمجلس بعد أن مت إصدار الرتاخيص الالزمة.

استمرار جهود التطوير املتؤسسى وتنمية القدرات وبناء قدرات كوادر األمانة العامة

-2

للمجلس (متؤسسياً  ،فنياً  ،تنظيمياً  ،إدارياً).

 -3اإلعداد للمشاركة العربية يف املنتدى العاملى السابع للمياه (إبريل .)2115
 -2االعداد لالجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس  2115وانتخاب جملس
احملافظني للدورة القادمة ()2118-2116

 -5متابعة موقف األكادميية العربية للمياه.
-6

استكمال اخلطوات التنفيذية إلنشاء مركز امللك حممد السادس للدراسات والبحوث

-7

إجراء دراسات فى موضوعات تتعلق بالسياسات املائية طبقاً لألولويات امللحة اخلاصة

-8

البدء يف إعداد تقرير للوضع املائى فى الوطن العربي (االصدار الثالث).

-9

تنفيذ عدد من الربامج والدورات التدريبية لبناء القدرات وتنمية املهارات والكوادر

املائية فى الوطن العربي باململكة املغربية.

بقضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة وإصدار سلسلة من التقارير عنها.

العربية فى قضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة.

-11

اإلستمرار يف تنفيذ املشروعات اإلقليمية التى يتوىل اجمللس العربي للمياه

إدارتها أو تنسيقها.
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-11

اإلستمرار يف تنفيذ بروتوكوالت واتفاقيات التعاون مع املنظمات واهليئات

-12

العمل علي التقدم مبقرتحات ملشروعات إقليمية جديدة يتم تنفيذها بالتعاون مع

االقليمية والدولية.

الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية يف ضوء أولويات املوضوعات اليت اقرتحتها
اجلمعية العمومية يف دورتها الثالثة أو استكمال تنفيذ مراحل أخري من املشروعات

اليت يتم تنفيذها حالياً.

 -13استمرار املشاركة الفعالة فى املتؤمرات واملنتدى ات الدولية إلبراز دور اجمللس
واألهداف التى يسعى اىل حتقيقها

 -12استمرار تكثيف اجلهود بالتنسيق والتعاون مع أعضاء اجمللس لتوسيع قاعدة العضوية
وحتصيل االشرتاكات السنوية وعائد حصيلة بيع إصدارات اجمللس

 -15التوسع فى تقديم خدمات تنظيم املتؤمرات واملنتدى ات
 -16متابعة تفعيل وتنشيط دور شبكات اجمللس العربي للمياه.
 -17استمرار انتظام اصدارات اجمللس العربي للمياه (اجمللة ،الكتيب ،التقارير ،النشرات
اإلخبارية.).......

 -18استمرار حتديث وتطوير املوقع اإللكرتوني وقواعد املعلومات والبيانات (قاعدة
البيانات عن مشروعات  ،حبوث  ،خربات ،مشروعات )....... ،PPP

وختاماً أتوجه حلضراتكم خبالص التحية والتقدير

وبالدعاء ألمتنا العربية أن يسودها السالم والرخاء والتقدم بإذن اهلل،،،،،،،،
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مالمح خطة عمل اجمللس ()5102
 -1تكثيف اجلهود لتوفري مصادر التمويل الالزمة للبدء فى األعمال التنفيذية إلنشاء
املقر الدائم للمجلس بعد أن مت إصدار الرتاخيص الالزمة.

استمرار جهود التطوير املؤسسى وتنمية القدرات وبناء قدرات كوادر األمانة

-2

العامة للمجلس (مؤسسياً  ،فنياً  ،تنظيمياً  ،إدارياً).

 -3اإلعداد للمشاركة العربية يف املنتدى العاملى السابع للمياه (إبريل .)2112
 -4االعداد لالجتماع الرابع للجمعية العمومية للمجلس  2112وانتخاب جملس
احملافظني للدورة القادمة ()2112-2112

 -2متابعة موقف األكادميية العربية للمياه.
محمد الساد

-2

استكمال اخلطوات التنفيذية إلنشاء مرك املل

-7

إجراء دراسات فى موضوعات تتعلق بالسياسات املائية طبقاً لألولويات امللحة

-2

البدء يف إعداد تقرير للوضع املائى فى الوطن العربي (االصدار الثالث).

-9

تنفيذ عدد من الربامج والدورات التدريبية لبناء القدرات وتنمية املهارات

والبحوث املائية فى الوطن العربي باململكة املغربية.

للدراسات

اخلاصة بقضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة وإصدار سلسلة من التقارير عنها.

والكوادر العربية فى قضايا املياه واملوضوعات ذات العالقة.

-11

اإلستمرار يف تنفيذ املشروعات اإلقليمية التى يتوىل اجمللس العربي

-11

اإلستمرار يف تنفيذ بروتوكوالت واتفاقيات التعاون مع املنظمات واهليئات

-12

العمل علي التقدم مبقرتحات ملشروعات إقليمية جديدة يتم تنفيذها

للمياه إدارتها أو تنسيقها.
االقليمية والدولية.

بالتعاون مع الشركاء من املنظمات اإلقليمية والدولية يف ضوء أولويات

املوضوعات اليت اقرتحتها اجلمعية العمومية يف دورتها الثالثة أو استكمال تنفيذ
مراحل أخري من املشروعات اليت يتم تنفيذها حالياً.

 -13استمرار املشاركة الفعالة فى املؤمترات واملنتدى ات الدولية إلبراز دور
اجمللس واألهداف التى يسعى اىل حتقيقها

 -14استمرار تكثيف اجلهود بالتنسيق والتعاون مع أعضاء اجمللس لتوسيع قاعدة
العضوية وحتصيل االشرتاكات السنوية وعائد حصيلة بيع إصدارات اجمللس

 -12التوسع فى تقديم خدمات تنظيم املؤمترات واملنتدى ات
 -12متابعة تفعيل وتنشيط دور شبكات اجمللس العربي للمياه.
 -17استمرار انتظام اصدارات اجمللس العربي للمياه (اجمللة ،الكتيب ،التقارير،
النشرات اإلخبارية.).......

 -12استمرار حتديث وتطوير املوقع اإللكرتوني وقواعد املعلومات والبيانات (قاعدة
البيانات عن مشروعات  ،حبوث  ،خربات ،مشروعات )....... ،PPP

ميزانية المجلس من  2013/1/1الى 2013/12/31
اإليرادات
البند

$
إشتراكات األعضاء
5951.00
400.00
405.00
6756.00
دعم
6939.00

حكومات ومنظمات وهيئات
جامعات ومراكز بحثية
افراد وشباب
إجمالى االشتراكات
مؤتمرات  -ورش عمل  -موسوعات بحثية
دعم الدولة المضيفة
إجمالى الدعم

6939.00

فوائد الوديعة حتى 2013/12/31
رسوم تسجيل بالجمعية العمومية

6730.00

اإلجمالى

المصروفات
المبلغ
يورو

جنيه

0.00

$

48,600
500,000

مرتبات وحوافز و بدل إنتقال
بدل سفر (داخلي  -خارجي  -تذاكر طيران)
صيانة ووقود (سيارات  -معدات  -أثاث)
مطبوعات وأدوات كتابية
مؤتمرات  -ورش عمل  -موسوعات بحثية
مصروفات اخري متنوعة
رسوم تجديد السنوي Hosting

548600.00

مصروفات حفر أرض التجمع

0
0
15,086
15,086

0.00
0.00
0.00

البند

المبلغ
يورو

1298770.50
19872.00
133391.60
9075.00
21858
68821.15
3000.00

6166

37.97
61.00

جنيه

30.53

131196.00

896,223
45,000

20,425

اإلجمالى

1,504,909

6,265

ما يعادل إجمالي الدوالر بالجنيه المصري

140,728

ما يعادل إجمالي الدوالر بالجنيه المصري

ما يعادل إجمالي اليورو بالجنيه المصري

0

ما يعادل إجمالي اليورو بالجنيه المصري
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اإليراد بالجنيه المصري
إجمالي اإليراد بالجنيه المصري

1,504,909

المنصرف بالجنيه المصري
إجمالي اإليراد بالجنيه المصري

1,685,984

1,645,637

1,685,984
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43,166

1,729,437

المشروعات
المصروفات

اإليرادات
$

جنيه

يورو

)71644.77 World Bank(GEF

$

يورو

)89969.68 World Bank(GEF
44850 IFAD

IFAD
إجمالى اإليرادات

جنيه

71,645

0

0

إجمالى المصروفات

134,820

0

0

########

106204.1

#REF!

345467.25

#REF!

#REF!
#REF!
0.00
0.00

3200
36177

#REF!
#REF!

0.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

3009755.97
123636.25
327114.58
87424.5

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

56853.61

#REF!

#REF!

724337.3

#REF!

#REF!

438.16

#REF!

#REF!

174828.75

#REF!

#REF!

197550.3

#REF!

48052.05

#REF!

#REF!

4792564.60

#REF!

