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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

قد االجتماع الثالث عشر جمللس احملافظني بالقاهرة على هامش املنتدى العربى الرابع للمياه  ُع

اللجنة  اجتماع قدبدأ االجتماع الساعة العاشرة صباحا... وقد سبق االجتماع عو 6102 ،نوفمرب62-62

التنفيذية للمجلس .. وقد مت خالل االجتماعات عرض ومناقشة أنشطة اجمللس وما مت تنفيذه من 

املنتدى العربى الرابع  ما مت من استعداداتىل عرض إضافة باإل 6102-6102أنشطة خالل عامى 

مارس  62-02ل )واالعداد ملشاركة اجمللس فى املنتدى العاملى الثامن للمياه بالربازيللمياه 

 ان شاء اهلل. 6102للعام القادم للمجلس املستقبلية العمل مالمح خطة و( 6102

وقد استهل معاىل الدكتور/ حممود أبو زيد رئيس اجمللس االجتماع بتوجيه التحية والشكر للسادة 

على اهتمامهم  {(0ملحق رقم )}احلضور من أعضاء جملس احملافظني والضيوف واملراقبني 

باحلضور وإثرائهم العمال اجمللس ... واستعرض سيادته جدول أعمال االجتماع واملوضوعات التى 

 {( 6ملحق رقم )}.... سيتم عرضها ومناقشتها 

 
 جدول أعمال االجتماع

 

حيث قام  {( 6ملحق رقم )}ىل جدول االعمال إأنتقل السادة أعضاء جملس احملافظني بعد ذلك 

التى مت اجمللس واالمني العام بعرض تقرير االمانة عن أنشطة حسني العطفى دكتور/ االستاذ ال

 ... 6102-6102تنفيذها خالل عامى 

تنفيذ توصيات االجتماعات السابقة وأنشطة اجمللس من برامج ومشروعات  قفوقد تضمن التقرير مو

أنشطة تدريبية لبناء و إقليمية مت تنفيذها بالتعاون مع الشركاء واملنظمات العربية واالقليمية والدولية

 ،القدرات فى املنطقة العربية.. وموقف الوحدات املؤسسية للمجلس )االكادميية العربية للمياه

تقرير ، كما تناول ال(باملقر الدائم للمجلس، لك حممد السادس للدراسات والبحو  املائيةمركزامل

 استعدادات املنتدى العربى من ِقبل اجمللسو املشاركة فيها أأهم املؤمترات التى مت تنظيمها 

مياه لالرابع للمياه... واالعداد ملشاركة اجمللس واملشاركة العربية فى املنتدى العاملى الثامن ل

واإلعداد أهم االصدارات التى مت إصدارها خالل هذه الفرتة و (6102مارس  62-02بالربازيل )

ومالمح خطة  6102مارس  62-02ملشاركة اجمللس فى املنتدى العاملى الثامن للمياه بالربازيل 

  -6102، باالضافة اىل املوقف املاىل وميزانية اجمللس خالل عامى 6102عمل اجمللس عن عام 

وفيما يلى املوضوعات التى مت  {( 2ملحق رقم )}وقد مت إعداد كتيب يتضمن هذه االنشطة  6102

 خذ قرار بشأنها على النحو التاىل... ُتطرحها على السادة أعضاء اجمللس وا
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 أنشطة المجلس والمشروعات والبرامج الفنية والتدريبية: ول الموضوع األ
 

االمني العام بعرض موقف تنفيذ توصيات االجتماع السابق جمللس احملافظني وكذلك أنشطة  قام

 )املشروع االقليمى إلستخدام التكنولوجيا واالستشعار عناجمللس وبراجمه واملشروعات االقليمية 

لتحسني كفاءة استخدام املياه وزيادة إنتاجيتها ، املشروع االقليمى إلدارة موارد  ُبعد وبناء القدرات 

( ستخدام نظم االستشعار عن بعدإللشحن اخلزانات املناسبة املياه اجلوفية وحتديد االماكن 

 ملع خطة إطار فى واملنتديات واملؤمترات وأنشطة التدريب وبناء القدرات التى مت تنفيذها

 التنمية أهداف ى،املائ لألمن العربية واالسرتاتيجية والدولية االقليمية املبادرات وءض وفى اجمللس

بالتعاون مع الشركاء من جامعة الدول العربية واملنظمات العربية واالقليمية   6121 وأجندة املستدامة

( 6102فمرب نو 62-62االعداد للمنتدى العربى الرابع للمياه )ومبا فيها أعمال التحضري والدولية 

ًا ـــًا وعربيـــميإقليوًا ـــحتت شعار "الشراكة فى املياه ... مشاركة فى املصري" لكى يكون حمفاًل علمي

اه ـــوالذى يعد حمطة أساسية للتحضري العربى للمشاركة فى املنتدى العاملى الثامن للمي ًا ... ـــودولي

 (.6102مارس  62 -02) 

 القرار:
 مبا مت من جهود لتنفيذ التوصياتمن االمني العام حيط السادة أعضاء جملس احملافظني ُأ -

  . 6102- 6102التى قام بها اجمللس بتنفيذها خالل عامى وكذلك االنشطة واالعمال 

على بها  والفريق العاملالمانة العامة وتوجيه الشكر ل من االمني العام  مد التقرير املقدمُتأعو

يد من ىل مزإستمرارها وإىل إ هوتطلعفى االنشطة واملشروعات االقليمية جنازات إما مت من 

توفري ى علاجمللس حث السادة اعضاء فى املرحلة القادمة... كما والربامج الفنية االنشطة 

 مبا ميلكون من خربات. ودعمها هذه االنشطةمن االعضاء فى املزيد من املشاركة 

 

 الوضع المائى فى البلدان العربيةتقرير : الموضوع الثانى
 

جمللس  والذى يقوم امت عرض مسودة االصدار الثالث لتقرير الوضع املائى فى املنطقة العربية 

والشركاء من املنظمات )أكساد، يونيب.. ( وبالتنسيق مع منظمة سيدارى بالتعاون بإعداده وإصداره 

امعة حتت مظلة التعاون مع جى يتم بدعم وذلاالبلدان العربية و ىممثلالسادة نقاط االتصال مع 

تها وعالقستخدامات .  ويضم التقرير مؤشرات عن املوارد املائية املتاحة واإل..الدول العربية

يمية قلفى ضوء توصيات ورشة العمل اإليتم مراجعته ووأهداف التنمية املستدامة ...  تمبؤشرا

 ما يقوم ك... متهيدًا إلصداره  الرابع للمياهالتشاورية التى عقدت على هامش املنتدى العربى 
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آلية ري دعم إلمكان توفلدى الصناديق واملؤسسات العربية واالقليمية والدولية السعى باجمللس 

 .عداد التقرير واالنشطة ذات العالقة )فنيًا وماليًا(إل

 :القرار
الوضع املائى العربى فى عداد تقرير إلالسادة أعضاء اجمللس مبا مت من جهود حيط ُأ -

تعظيم ل وأوصى بأهمية إصدار التقرير فى صورته النهائيةالبلدان  العربية )االصدار الثالث( 

ال ستكمال وتفعيل باقى نقاط االتصأكد اجمللس على دعمه للسعى إل مااالستفادة منه ك

 لتقرير.اإلعداد والبيانات الدعم املاىل والفنى  توفريبالبلدان العربية الشقيقة و

 

  للمياه األكاديمية العربية: الموضوع الثالث
 

مياه لتفعيل دور االكادميية العربية للئيس اجمللس بعرض ما مت من اجراءات رقام االستاذ الدكتور 

جامعة سيناء باستضافة االكادميية وتشكيل جملس  توقيع مذكرة التفاهم لقيامأنه قد مت وأوضح 

الدكتور  د األستاذالسي.  كما قام ..الكادميية لاالدارة واللجنة التنفيذية واللجنة الفنية االستشارية 

عرض ما مت بالدكتور القائم بعمل مدير االكادميية األستاذ كذلك ورئيس جملس أمناء جامعة سيناء 

وعات مطبإصدار االجهزة التدريبية املساعدة وتوفري و ر االكادمييةلالعداد وجتهيز مق جهودمن 

وات القادمة خالل الثال  سنوالدورات التدريبية املقرتحة ها للتعريف باالكادميية ومالمح خطة عمل

مبا فيها الربنامج التدريبى االول اخلاص باستخدام التقنيات الذكية واملتقدمة فى إدارة نظم الرى 

بناء القدرات وتأهيل الكوادر  فى إطار 6102لبدء نشاطها فى بداية العام القادم  دًا احلقلى متهي

 العربية.

 :القرار
لبدء نشاط االكادميية العربية للمياه ومالمح وجتهيزات  حيط اجمللس مبا مت من اجراءاتُأ -

مركز ا دور االكادميية باعتبارهأهمية .  وأكد على ..اخلطة التدريبية للثال  سنوات القادمة

املياه  طاعقمتيز اسرتاتيجى لتوفري املعرفة بقضايا املياه ودعم السياسات لتطوير وحتديث 

دعم جهود اجمللس العربى للمياه واالكادميية من أجل تنفيذ أنشطة  وفى املنطقة العربية 

 بناء القدرات العربية.التدريب و فى وبرامج االكادميية

 

 مركز الملك محمد السادس الدولى للدراسات والبحوث فى الوطن العربى: الرابع الموضوع
 

قام االستاذ الدكتور/ رئيس اجمللس بعرض ما مت من خالل التواصل واللقاء مع السيد أمني عام 

إلستكمال الرتتيبات املؤسسية والقانونية إلنشاء اجمللس بعد أن مت  (السابق)احلكومة املغربية 
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ية نظرًا لظروف داخل إال أنه.  حممد السادس..ختصيص مقر له بدعم من فخامة امللك املوافقة على 

ستغرقت هذه االجراءات بعض الوقت ... وانه سيتم التواصل مع االمر الذى اباململكة املغربية 

 .إلستكمال هذه الرتتيبات اجلانب املغربى فى هذا الشأن

  :القرار

 لمملكة املغربية وفخامة امللكلشكر أوصى بتقديم المن إجراءات وحيط اجمللس مبا مت ُأ -

كز ... كما ملرااالمور اللوجستية لبدء نشاط على دعمه إلنشاء املركز وتوفري حممد السادس 

االستاذ الدكتور رئيس اجمللس الستمرار التواصل مع اجلانب املغربى  فوض اجمللس

 مة فى هذا الشأن. من تقدم فى االجتماعات القادوعرض ما مت

 

 مبادرة التوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية: الموضوع الخامس
 

ظمة من)إعداد أوراق سياسات بالتعاون مع فى هذا اجملال اهلام حيث مت اجمللس أنشطة مت عرض 

إستخدام  عن( أعضاء اجمللس من اخلرباء والفنينيالسادة بعض  مبشاركةاليونسكو ومنظمة الفاو 

وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى  ،حتلية املياه) املوارد املائية غري التقليدية،

ها وإقرارها عرضمت و(  ، حصاد مياه االمطار والسيولاستخدام املياه اجلوفية )شبه املاحلة( ،املعاجلة

( 6102يوليو  –التاسعة ورة جبامعة الدول العربية )الد تهمن اجمللس الوزارى العربى للمياه فى جلس

ى فبرامج تنفيذية وحث الدول العربية على االستفادة منها  ىلإى رحب بها وأوصى ببلورتها ذوال

مع الشركاء  بالتواصلىل قيام اجمللس إكما مت اإلشارة   .إعداد إسرتاتيجيتها وخططها التنفيذية ..

االقليمية ملناقشة االنشطة املستقبلية وإعداد خارطة طريق لالنشطة املستقبلية من املنظمات 

 عربى الرابع للمياهاملنتدى ال أثناء فعاليات عقدتجلسة فنية تشاورية وعرضها ضمن فعاليات للمبادرة 

 (. 6102نوفمرب  62-62)

 :القرار
التوسع فى إستخدام املوارد املائية  عنحيط اجمللس مبا مت من تقدم فى هذا النشاط ُأ -

لسياسات الذى وأشاد بأوراق السد الفجوة املائية فى املنطقة العربية  تهأهميوغري التقليدية 

تضمن ت تنفيذيةبرامج عمل بلورتها إىل بضرورة اجمللس وأوصى عدادها بإقام اجمللس 

الدعم الفنى  تقديموة واالسرتاتيجيات فى البلدان العربيلسياسات اصياغة أنشطة لدعم 

وأكد  ... نهاملتعظيم االستفادة فى هذه اجملاالت والتدريب وبناء القدرات وتعزيز املعرفة 

ري والسعى لتوف التواصل مع املنظمات الشريكةأهمية النشاط وعلى دعمه هلذا اجمللس 

املرحة حماور خطة عمل اجمللس فى من أهم  باعتبار هذا النشاطالدعم الفنى واملاىل 

 القادمة.
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 التعاون مع جامعة الدول العربية: الموضوع السادس
 

مت عرض االنشطة التى يقوم بها اجمللس فى إطار التعاون مع جامعة الدول العربية وتنفيذ بعض برامج 

 وخمططاتها التنفيذية.. (6121-6101االسرتاتيجية العربية لالمن املائى )

حتت ظروف الندرة والتغريات املناخية واعداد دليل جماالت االدارة املائية املتكاملة وتضم 

اعات والسياسات .. وتعزيز املعرفة ومفهوم الرتابط بني قطاسرتشادى لتضمينه فى االسرتاتيجيات 

غرفة افة إنشاء وإستضمن خالل تقارير الوضع املائى فى البلدان العربية و املياه والغذاء والطاقة

التوعية بقضايا املياه ومشاركة اجملتمع املدنى وبنآء القدرات وأنشطة املعلومات اجلغرافية 

صوصًا فى دولة خمحاية احلقوق املائية العربية التعاون فى املياه املشرتكة ووالبشرية و ؤسسيةامل

املياه ومهارات  يةدبلوماس... حيث يقوم اجمللس بتنظيم دورات تدريبية فى جماالت فلسطني الشقيقة

التفاوض من خالل االكادميية العربية للمياه واملشاركة فى إعداد دليل اسرتشادى للتعاون فى املياه 

ع كذلك االعداد والتنسيق ملشاركة اجلامعة فى املنتدى العربى الراب.. املشرتكة فى املنطقة العربية 

نتدى لإلعداد للمشاركة العربية فى املللمياه... وكذلك التعاون والتنسيق بني اجمللس واجلامعة 

كما مت عرض توصيات اجمللس الوزارى .  (6102مارس  62-02) العاملى الثامن للمياه بالربازيل

 فيما خيص أنشطة وبرامج اجمللس.( 6102)يوليو العربى للمياه فى دورته التاسعة 

 :القرار
تنسيق بال بها اجمللس أثنى جملس احملافظني على هذه اجلهود واالنشطة التى يقوم -

االدارة  موضوعاتتعزيز التعاون العربى ال سيما فى لوالتعاون مع جامعة الدول العربية 

 لمياه املشرتكة.املتكاملة ل

 أساسيًا مدخاًل بإعتباره لمنتدى العربى الرابع للمياهلستعدادات اإلأشاد اجمللس ب -

ثيله مت للمشاركة العربية فى املنتدى العاملى الثامن للمياه ودعم اجمللس فى لإلعداد

تشجيع و ومشاركته فى املسارات املوضوعية واإلقليمية باملنتدى العاملى الثامن للمياه

  .الدول العربية على املشاركة فى هذه االنشطة

شورة واملشاركة الهلا تقديم امليتم من خ (Think Tank)وأوصى بتشكيل جمموعة عمل  -

يب وجهات النظر وتعزيز التعاون فى املياه املشرتكة رفى تق  -ان إقليمى مستقل حمايدككي

 فى املنطفة العربية.
 

  موقف الشبكات المتخصصة بالمجلس: بعالموضوع السا
 

قرر للشبكة م حيث مت إختيار)شبكة الشباب( من ضمنها مت عرض موقف تفعيل بعض شبكات اجمللس 

.   للشبكة ضويةلسعى لتوسيع قاعدة العوالعوية وتكثيف اجلهود وتنفيذ بعض االنشطة التالبدأ فى و
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التدريب رات وأنشطة بناء القدلتعاون فى إلمكان ا وكذلك التواصل مع الشبكة العربية االهلية للمياه

لتضم شبكة التقليدية ) املوارد املائية غريرفة عن املعشبكة بشأن وزيادة الوعى ... كما مت عرض ما مت 

التحلية، الصرف الصحى املعاجل( كمرحلة أوىل والتواصل مع بعض الشركات املتخصصة لتقديم 

 عروضها لتصميم الشبكة.

 :القرار
ا مت من جهود لتفعيل الشبكات املتخصصة باجمللس .. وأوصى بضرورة مبحيط اجمللس ُأ -

ى ف ل املعرفة وتبادل اخلرباتنقفى هام االستمرار فى دعمها فنيًا وماليًا ملا هلا من دور 

 .املنطقة العربية

  
 موقف المقر الدائم للمجلس :ثامنالموضوع ال

 

بالتجمع اخلامس بالقاهرة اجلديدة من قبل استشارى مت عرض موقف انشاء املقر الدائم للمجلس 

واهليكل من االعمال االعتيادية  %01حيث مت تنفيذ ما يزيد عن املشروع وأمني الصندوق باجمللس 

 نفيذلتالذى أثر على زيادة مدة ا ملواد البناء االمرللمقر رغم ظروف زيادة وتقلبات االسعار  ىاخلرسان

 ات وبدأ اعمال التشطيباالعتيادية االعمال  هذهلالنتهاء من لس اجملوارتفاع التكلفة وسعى 

ريم الكاىل املدعم البوالذى يتم معظمه خالل العام القادم ان شاء اهلل للمبنى ية ة والداخليجرخلاا

 العربي سللمجل الشريف الرئيس عبدالعزيز من صاحب السمو امللكى االمري خالد بن سلطان بن

 للمياه.

 :القرار
الدائم للمجلس العربى للمياه  حيط اجمللس مبا مت من تقدم فى أعمال انشاء املقر ُأ -

خالل تبقية املوأوصى بتكثيف اجلهود لالنتهاء من االعمال االعتيادية ونهو باقى االعمال 

لصاحب السمو امللكى وشكره على تقديره اجمللس .  كما أكد بإذن اهللالعام القادم 

 عمال اجمللس. وألدعمه املستمر النشطة اآلمري خالد بن سلطان 

 
 المقاعد الشاغرة فى مجلس المحافظين: تاسعالموضوع ال

 

بلدان فى الفى إطار توصيات جملس احملافظني فى إجتماعه السابق مت إعادة خماطبة احلكومات 

اجمللس ولكن يها فى شيح ممثلوالتواصل معها لرت (التى ليس لديها ممثلني باجمللس)العربية الشقيقة 

مر املتحدة، هورية القمل يتلقى اجمللس ترشيحات من الدول العربية )سوريا ، جيبوتى، اجلزائر، مج

املوضوع  على اللجنة التنفيذية التى أوصت فى اجتماعها السابق بضم هذا مت عرض  يثليبيا (.  ح
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ى أعلى االصوات فى االقرتاع اجلمعية العمومية لوعددهم أربعة ممن حصلوا عالسادة املرشحني 

ومت مناقشة االعضاء مراقبني فى جملس احملافظني. كأعضاء  {( 4)رقم ملحق }فى دورتها السابقة 

إلمكان أن يكون االعضاء اجلدد أعضاء فاعلني باجمللس لتعظيم االستفادة خبرباتهم خالل هذه 

 الدورة.

 :القرار
 ومرافق ياهامل وزير د. عبد القوى خليفةأ.) على ضم السادة املرشحني االربعة  سجمللوافق ا

قسم ب أستاذو رئيس جملس إدارة شركة خليفة لالستشارات اهلندسية،قلسابا الصحي الصرف

 منظمةومدير ممثل  بو سبعأعلى  .د.أ   ،الري واهليدروليكا، كلية اهلندسة،جامعة عني مشس

سابق الرئيس الوالصحراء  حبو  ملركز السابق الرئيس اجلليل عبد إمساعيل .د.أ،  ايكاردا 

               ر، ـحمنسق مركز األمم املتحدة ملكافحة التصو الزراعي، واشنطن العاصمةللمكتب 

رات االما –أبو ظبى  -هيئة البيئة باملائية  املوارد  مستشار ،داود احلميد عبد حممد .د.أ

 (6102-6102ىل جملس احملافظني كأعضاء فاعلني فى هذه الدورة )إ( العربية املتحدة 

 القرار.هذا على أن يتم إخطار االعضاء اجلدد مبضمون 

 
 ضم بعض الشباب الجتماعات مجلس المحافظين )كمراقبين(: عاشرالموضوع ال

 

لتسلح بالعلم واملعرفة افى إطار توعية الشباب بقضايا املياه باعتبارهم رجال املستقبل وتشجيعهم على 

 املستقبل . بار الشباب هم رجالتوالتكنولوجيا ملواجهة حتديات املياه والسعى لتواصل االجيال باع

مت خماطبة السادة أعضاء جملس وفى ضوء توصيات اجلمعية العمومية وجملس احملافظني 

بقًا للمعايري التى الشباب طلتلقى ترشيحات من للمجلس العربى للمياه احملافظني واجلمعية العمومية 

كما يتم التواصل مع بعض احتادات الشباب العربية فى هذا الشأن   ،{ (5رقم )ملحق }أقرها اجمللس 

 .فى هذا اخلصوصتلقى االمانة اى ترشيحات عدم و

 :القرار
بشأن السعى والتواصل لضم بعض الشباب العرب كمراقبني أحيط اجمللس مبا مت  -

ح ودعمه هلذا التوجه لرتشيمع االعضاء وأوصى اجمللس باستمرار التواصل  للمجلس...

دوهلم  نموحث السادة االعضاء على ترشيح بعض الشباب بعض ممثلى الشباب العربى 

 .حلضور اجتماعات اجمللس كأعضاء مراقبني الشقيقة
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 خطة عمل المجلس: رحادى عشالموضوع ال
 

االنشطة  وتضم {( 2) رقم ملحق } 6102لعام  رتحةقوأنشطته املمت عرض مالمح خطة عمل اجمللس 

مياه إدارتها وتنسيقها العربى لل فى تنفيذ املشروعات االقليمية التى يتوىل اجمللس مراراالستوالربامج 

واالعداد للجمعية العمومية القادمة للمجلس وأنشطة وبرامج التدريب والتوعيه على املستوى 

 ... واملشاركة فى املنتديات واملؤمترات.االقليمى والدوىل 

 :القرار
مزيد وحث السادة االعضاء على  .. 6102موافقة اجمللس على خطة العمل املقرتحة لعام  -

 .والربامج  دعم هذه االنشطةمبا لديهم من خربات كبرية لاملشاركة من 

 

 :العضوية واإلشتراكات :عشر ثانىال الموضوع
 

 االشرتاكات السنوية وطلبات العضوية اجلديدة للسادة الراغبني سدادمت استعراض موقف األعضاء من 

 .6102يف االنضمام لعضوية اجمللس خالل عام 

 

                  القرار:
املوافقةعلى الطلبات اجلديدة املقدمة لالنضمام لعضوية اجمللس والتى تلقتها األمانة  -

 .6102 فربايرفى  الثانى عشرمنذ إجتماع جملس احملافظني 

ى الدول فمناشدة السادة أعضاء اجمللس بالسعى لتوسيع قاعدة العضوية ونقاط االتصال  -

 ة اجمللس وحتقيق أهدافه.مبا حيقق التواصل واستمرار أنشطالعربية الشقيقة

 

 الموقف المالى: عشر الثالثالموضوع 
 

ات يرادإبعرض املوقف املاىل للمجلس من اجمللس العربى للمياه ندوق صالسيد أمني  قام

شرتاكات اإليرادات من اإلمتضمنًا  6102-6102عامى عن يزانية املومصروفات خالل الفرتة السابقة و

أوجه ذلك كقليمية ودولية .. وإتتم بالتعاون مع هيئات  ىواملشروعات التواملنح لألعضاء السنوية 

دارة تنفيذ هذه املشروعات واالمور اللوجستية ومصاريف التشغيل واإلاستثمارات لالصرف من 

 جةنسبى فى امليزانية الول مرة نتي وجود فائضىل إستكمال أعمال املقر الدائم للمجلس وأشار إو

دة املشروعات واالنشطة التى يقوم بها اجمللس بالتعاون مع املنظمات العربية ترشيد النفقات وزيا

 واالقليمية والدولية.

 :القرار
وأشاد باجلهود التى متت والوضع  6102-6102 ىعامعن موافقة اجمللس على امليزانية  -

ارد زيادة موبالسعى لواملشروعات... وأوصى املاىل للمجلس فى ظل تزايد االنشطة 
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ستعانة ببعض اخلرباء واستقطاب بعض الشخصيات العامة اجمللس املالية من خالل اإل

اعدة وتوسيع ق وحث السادة االعضاء على تنشيطلدعم أنشطة اجمللس  ورجال االعمال

 العضوية فى الدول العربية الشقيقة.

 

 ما يستجد من أعمال: عشر الرابعالموضوع 
قام أمني عام اجمللس بعرض مقرتح لقيام اجمللس بالتعاون مع منظمة سيدارى وبالتعاون والتنسيق 

مع جامعة الدول العربية لتقديم الدعم الفنى لتطوير قطاع املياه جبمهورية الصومال الفيدرالية 

ية إلدارة املوارد نوضع وإعداد سياسات لإلدارة املتكاملة للموارد املائية وإنشاء اهليئة الوطالشقيقة و

املائية وكذلك وضع الرؤية واالسرتاتيجيات لإلدارة املتكاملة للمياه احلضرية فى مدينة مقديشيو 

... وانه سيتم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن على هامش اجللسة االفتتاحية إلنعقاد 6121حتى عام 

 بإذن اهلل. 6102نوفمرب  62عربى للمياه يوم املنتدى ال

 :القرار
جامعة والتعاون بني اجمللس العربى للمياه ومنظمة سيدارى  بباكورة هذاأشاد اجمللس  -

 وإعداد سياسة لإلدارة املائية املتكاملة للمياهقطاع املياه دعم وتطوير الدول العربية ل

جبمهورية الصومال وإنشاء هيئة إلدارة املوارد املائية  6121احلضرية لتحقيق أجندة 

تعميم بحرصه على توفري كل الدعم هلذا التعاون وأوصى اجمللس وأكد .الشقيقة يةالفيدرال

 ..هذا النموذج كمثال جيد للتعاون بني اجمللس والدول العربية الشقيقة

 

وقد أختتمت أعمال االجتماع الثالث عشر لمجلس المحافظين حيث وجه معالى الدكتور رئيس هذا 
لى المشاركة فى فعاليات إالمجلس العربى للمياه الشكر لجميع السادة الحضور ودعوة الجميع 

المستوى التى تضمنتها جلسات  ةالمنتدى العربى الرابع للمياه والجلسات الحوارية رفيع
 مزيدًا من التوفيق للجميع وللمجلس العربى للمياه. ًايمتمن المنتدى

 
 فى تمام الساعة الواحدة وانتهت وقائع االجتماع الثالث عشر لمجلس المحافظين 

 .6102نوفمبر  62ظهر يوم الثالثاء الموافق 
 

 


