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  وتوصيات قراراتتقرير 
 لمجلس المحافظين عشر السابعاإلجتماع 

 
 2020( كانون ثانى) يناير 27الق اهرة فى  
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 وتوصياتقرارات تقرير 
 لمجلس المحافظين عشر السابعاإلجتماع 
 2020( كانون ثانى) يناير 27القاهرة فى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التقرير:

عقب إنعقاد  2020يناير 27لمجلس المحافظين بالقاهرة بتاريخ  عشر السابععقد اإلجتماع 
 9-7االجتماع التحضيرى للمنتدى العربى الخامس للمياه الذى سيعقد بمشيئة هللا خالل الفترة 

 –بداية بترحيب أ.د/ محمود أبو زيد  .العربية المتحدة الشقيقة..بدولة االمارات  2020ديسمبر 
وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس المحافظين لما بذلوه من جهود رئيس المجلس بالمجلس 

ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج خالل مناقشة عرض و كما تم لدعم أنشطة وبرامج المجلس.....
وعرض على  ء التقرير الفنى الذى أعدته األمانة الفنيةواألنشطة المستقبلية فى ضو  2019عام 

 :وطبقًا لبرنامج االجتماع على النحو التالىالمجلس الموقر... 
 ( 2019عرض ما تم تنفيذه من أنشطة خالل عام:) 

 المشروعات والبرامج الفنية. -
 ايطاليا. –التعاون مع معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية ببارى  -
 وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية.التعاون مع  -
 التعاون مع سلطة المياه الفلسطينية. -
 الوحدات المؤسسية والشبكات المتخصصة. -
 ورشة العمل عن بناء القدرات فى مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه. -

 

 :أولويات األنشطة المستقبلية 
للمياه لالبداع واالبتكار فى مجال المياه للدول جائزة المجلس العربى االعالن عن  -

 العربية واإلسالمية.
خارطة الطريق ومشاركة الدول العربية فى تنظيم جلسات خالل المنتدى إعداد ومتابعة  -

 (.2020ديسمبر  9-7العربى الخامس للمياه )
إطار إستراتيجية تحقيق  مساهمات الشركاء فى وتعزيزدعم وتنمية الموارد المالية  -

 االستدامة ألنشطة المجلس.
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 توصيات وقرارات االجتماع:
 (:2019ما تم تنفيذه من أنشطة خالل عام ) فيما يخص أواًل:
 :المشروعات والبرامج الفنية 
بالتعاون مع المنظمات التى تمت اإلشادة بما تم من إنجازات فى األنشطة والمشروعات  -

مجلس المحافظين الموقر والذين كان لهم دور إيجابى فى الشريكة ومع بعض أعضاء 
..  2019والجهود التى ُبذلت لتطوير العمل بالمجلس خالل عام  األنشطة الجارى تنفيذها

 أنشطة وبرامج المجلس. فىوالتوصيه بإستمرار توسيع قاعدة المشاركة من السادة األعضاء 
لس لعرض تفاصيل األنشطة الفنية فى افراد جلسة فنية خالل االجتماعات القادمة للمج -

المشروعات االقليمية الجارى تنفيذها ونقل التجارب وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى 
 التواصل مع السادة أعضاء المجلس.المنطقة العربية بما ُيحقق تعظيم االستفادة وتعزيز 

 :التقرير الدورى الرابع للوضع المائى فى المنطقة العربية 
الوزارات المعنية بالمياه لتحديث وتفعيل دور نقاط االتصال وتسيير تبادل البيانات مناشدة  -

والمعلومات بالسرعة والدقة الالزمة لمتطلبات إعداد التقرير الدورى الرابع فى وقت مبكر 
 لتعظيم االستفادة من مخرجاته.

ر الدعم الفنى والمالى تشجيع الشركاء والمنظمات العربية واالقليمية والدولية للمساهمة بتوفي -
 الالزم إلصدار التقرير.

 (Online)تضم البيانات والمؤشرات بصفة دورية  االوليةالعمل على توفير بعض التقارير  -
 ولحين إصدار التقرير الشامل فى صورته النهائية. البينيةخالل الفترة 

 أنشطة غرفة المعلومات الجغرافية (AGIR): 
ودعوة  (AGIR)إستمرار دعم األنشطة التى تقوم بها غرفة المعلومات الجغرافية العربية  -

المنظمات والمؤسسات المانحة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى والمالى وبناء القدرات 
 واستخدام أحدث التقنيات لتطوير ورفع كفاءة العاملين بها لتنفيذ األنشطة المنوطة بها

 .الغرفة
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 ات المتخصصة:الشبك 
 :الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية -

التأكيد على إستكمال جهود المجلس فى إنشاء وتطوير الشبكة العربية للموارد المائية غير  ▪
التقليدية وتأسيس قاعدة بيانات الخبراء ومراكز البحوث والمؤسسات والبحوث التطبيقية 

بين أعضاء الشبكة وتفعيل دورها فى بناء القدرات والعلمية والعمل على تعزيز الحوار 
 ونقل المعرفة وتقديم الدعم الفنى وتنفيذ المشروعات الرائدة فى هذا المجال.

 )شبكة الشباب، شبكة المرأة(:  -
المبذولة لتفعيل دور الشبكات المتخصصة التابعة للمجلس )شبكة الشباب،  دعم الجهود ▪

المنظمات االقليمية والدولية لدعمها وتوفير المناخ  شبكة المرأة(... ودعوة الشركاء من
 المناسب لتعزيز أدوارها.

 :فيما يخص التعاون االقليمى والشراكات االستراتيجيةثانيًا: 
الشراكات االستراتيجية التى بدأها المجلس مع بعض المنظمات االقليمية  وتشجيعدعم  -

والعربية والدولية والمؤسسات والوزارات المعنية من داخل وخارج المنطقة العربية )معهد 
، سلطة المياه الفلسطينية، وزارة المياه AOADبارى، المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

إعداد خطط عمل  إطارنقل وتبادل الخبرات فى  لتعظيم.( بجمهورية الصين الشعبية،..
 وبرامج تنفيذية مشتركة.

 

 ايطاليا(:  –التعاون مع معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية ) معهد بارى 
والتى المعهد و  بين المجلستشجيع ودعم مبادرة التعاون فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعت  -

كنقطة اتصال لتبادل الخبرات إنشاء المكتب التمثيلى للمجلس بمقر المعهد تم من خاللها 
وتعزيز التعاون فى المجاالت العلمية األكاديمية والتطبيقية والمشروعات ذات االهتمام 

 المشترك وتعظيم االستفادة منها.
فى مجال التعاون االكاديمى أنشطة مجموعة العمل المشتركة من الجانبين ودعم إستمرار  -

من اإلجراءات التنظيمية واإلدارية واللوجيستية وتحديد لإلنتهاء )منح الماجستير،...( 
بدء األنشطة والبرامج وإلمكان لبرامج التنفيذية والمالية،...( )الدورات، هيئة التدريس، ا

ألجل، الدورات التدريبية ة وطويلة ار )الدرجات العلمية قصي التدريبية واألكاديمية والتطبيقية
 (.2020أكتوبر  –الربع األخير من هذا العام )سبتمبر  فى وبناء القدرات العربية(
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السعى لدى الهيئات والمؤسسات العربية المانحة لتوفير الدعم المالى وتقديم المساهمات  -
 .األكاديمية والتدريبية لتنفيذ هذه البرامج والفنية المالية

 

 : الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية وزارةالتعاون مع 
التعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية من خالل إعداد مذكرة تشجيع  -

تفاهم وخطة تنفيذية فى الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى إطار تبادل ونقل الخبرات 
 مياه فى المنطقة العربية.وتعظيم االستفادة من التجربة الصينية فى مجال إدارة ال

 

  سلطة المياه الفلسطينية:التعاون مع 
التعاون مع سلطة المياه الفلسطينية فى تأسيس وتنفيذ خطة عمل شبكة الخبراء حول تشجيع  -

 المياه العربية تحت االحتالل.

تعزيز مشاركة المجلس فى مؤتمر المياه الذى تنظمه سلطة المياه الفلسطينية المقترح عقده  -
 2020الل منتصف عام خ

الترحيب بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية فى تنظيم المؤتمر العربى الرابع للمياه تحت  -
رعاية فخامة الرئيس / محمود عباس وتحت مظلة جامعة الدول العربية والمقترح عقده نهاية 

 .2021أو بداية عام  2020عام 
 

 مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه:فى العربية بناء القدرات  فيما يخص: ثالثاً 
العربية للمياه التابعة  الدورات التدريبية لألكاديميةو  وورش العمل اإلشادة بباكورة أعمال -

بناء القدرات فى مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه وعن الُمشاركة ل للمجلس
دولة عربية(  15مشارك من حوالى  25)حوالى ولى فى ورشة العمل األللمشاركين الفعالة 

على كافة المستويات الفنية والتخصصية والتوصية باإلستفادة بمخرجات الدورة والبناء عليها 
فى تنفيذ دورات قادمة والتأكيد على دور األكاديمية لبناء القدرات العربية فى مجاالت المياه 

ستدامة مرار أنشطتها بفاعليةوضرورة السعى لتوفير التمويل الالزم إلست  .وا 
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أبو ظبى بدولة االمارات  – 2020ديسمبر  9-7: المنتدى العربى الخامس للمياه )رابعاً 
 العربية المتحدة:

لمنتدى العربى الخامس للمياه بدولة االمارات العربية المتحدة ا بتنظيم المجلس بقيامالترحيب  -
حكومة وشعبًا على إستضافتها للمنتدى ممثلة فى وزارة الطاقة  وتقديم الشكر لهاالشقيقة 

جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والرى )رعاه لل وكذلك تقديم الشكروالصناعة 
 .(بجمهورية مصر العربية

لتحديد  2020يناير  27الذى تم فى  البناء على نتائج ومخرجات االجتماع التحضيرى  -
 المنطقة العربية.قضايا المياه والموضوعات ذات العالقة فى أولويات 

 تشكيل اللجان التوجيهية والعلمية والتنظيمية للمنتدى للبدء فى الخطوات التنفيذية. -
لمشاركة مشتركة وتعبيرًا عن اصوتًا ورؤية عربية  تعدالتأكيد على أن مخرجات المنتدى  -

 –دى العالمى التاسع للمياه والذى سيعقد بداكار العربية فى المنتديات العالمية ومنها المنت
 (.2021السنغال )مارس 

 

 : جائزة المجلس العربى لإلبداع واإلبتكار فى مجال المياه:خامساً 
مرتبطة العربى للمياه لالبداع واالبتكار الموافقة على أن يكون االعالن عن جائزة المجلس  -

 كل ثالث سنوات. سالمجل بفاعليات المنتدى العربى للمياه الذى ُينظمه

تقديم الشكر لألستاذ الدكتور/ حسن راتب الموافقة على رفع قيمة الجائزة الى مليون جنيه و  -
سيادته بتمويل قيمة الجائزة مع إمكانية التواصل مع الرعاه  مبادرةعلى عضو المجلس 

 ورجال االعمال للمساهمة فيها.

للباحثين والمتخصصين فى المنطقة  هذا العام عن جائزة المجلس منتصفيتم االعالن فى  -
 بقيمة مائة ألف جنيه" الموارد المائية غير التقليديةالعربية ولكل األعمار فى موضوع "

جوائز للفائزين األوائل الثالثة )قيمتها خمسون ألف جنيه للفائز األول،  ثالثموزعة على 
أسماء على أن يعلن  رون ألف جنيه للفائز الثالث(ثالثون ألف جنيه للفائز الثانى، عش

 9-7ده خالل الفترة )المزمع عقأثناء فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه  الفائزين
عن رفع قيمة الجائزة الى مليون جنيه  خالل المنتدىيتم التنويه كما  ..(2020ديسمبر 
 مستقباًل.

ختيار الفائزين.تشكل لجنة علمية من السادة أعضاء المجلس  -  لتقييم البحوث وا 
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 مساهمات الشركاء فى أنشطة وبرامج المجلس: وتعزيز: تنمية الموارد المالية سادساً 
يدعى اليها الشركاء من رجال  تنظيم ورشة عملالمبذولة من أجل الجهود وتشجيع دعم  -

األعمال والرعاه من أجل التعريف بأنشطة المجلس وبرامجه نحو تحقيق أمن مائى عربى 
 .تنمية الموارد المالية وتعزيز تمويل ومساهمات الشركاء فى أنشطة وبرامج المجلس من أجل

حة وحث السادة التواصل مع الصناديق العربية والمؤسسات والهيئات الدولية المانالسعى و   -
األعضاء على دعم وتوسيع هذه االفاق فى إطار إستراتيجية تحقيق االستدامة ألنشطة 

 المجلس.
 

 : األنشطة المستقبلية:سابعاً 
تقبلية خالل العمل وبرامج المجلس وأنشطته المسخطة  وتعزيز جهود المجلس فى تنفيذ دعم -

( التى تم إقرارها من 2021-2019)خطة التنفيذية للمجلس الالفترة القادمة فى إطار 
 الجمعية العمومية ومجلس المحافظين.

دعم جهود المجلس فى موضوعات المياه المشتركة لدعم الدول العربية والتعاون مع  -
المنظمات الشريكة ودعوة المجتمع الدولى من خالل المؤتمرات والمحافل الدولية واالقليمية 

 فى المياه المشتركة. للحفاظ على الحقوق المائية العربية
دعم جهود المجلس لالعداد لالحتفال باليوم العربى للمياه واليوم العالمى للمياه والمشاركة فى  -

المنتديات والمؤتمرات االقليمية والدولية وتبنى رؤية عربية مشتركة لمواجهة تحديات المياه 
 والتنمية المستدامة.

 

ختتمت أعمال المجلس   االثنينمساء يوم  السابعة فى تمام الساعة هذا وا 
 2020 يناير 27الموافق 

 
 


