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 �سم هللا الرحمن الرحيم

 

 جمعية علوم وتقنية املياه

 للميــاه عشرحادي ا� تمـــر ا�خليجمؤ 

 "كفؤةنحو إدارة ... املياه �� دول مجلس التعاون " 

 مسقط، سلطنة عمان، 2014أكتو�ر  20-22

 

 نتائج وتوصيات املؤتمر

 

و�حضور ر جاللة السلطان املوقر، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، مستشاتحت رعاية 

�حضور عدد من و ، معا�  الدتتور عدداللطي  بن راشد ال�ااي،، ام�ن العام ملجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

والعديد من ا�خ��اء واملختص�ن من دول املجلس والدول العر�ية الشقيقة والدول الوزراء بدول مجلس التعاون، 

ا�حادي عشر  مؤتمر ا�خليج ، عقدواملنظمات غ�� ا�ح�ومية ية وشر�ات القطاع ا�خاصالصديقة وا�جهات ا�ح�وم

، مسقط، �  2014أتتو�ر،  22-20خالل الف��ة   "تفؤةنحو إدارة ... املياه �  دول مجلس التعاون "تحت شعار  للمياه 

العامة والهيئة  ،علوم وتقنية املياه جمعيةو  ،لدلديات اقليمية وموارد املياهب�ن وزارة ابتنظيم مش��ك ، سلطنة عمان

ون لدول ا�خليج العر�ية، امانة العامة ملجلس التعاوا�جمعية العمانية للمياه، و�دعم ومدارتة من  ،للكهر�اء واملياه

 . دعم عدد من املنظمات الدولية واقليمية واملحلية وشر�ات القطاع ا�خاص�و 

 

 "تفؤةنحو إدارة ...  املياه �  دول مجلس التعاون "لمياه تحت شعار شر لا�حادي عجاء ايعقاد مؤتمر ا�خليج قد و 

 :اهداف التاليةمن أجل تحقيق  
 

رفع مستوى الو�  والتأث�� ع�� السياسات والقرارات املائية حول أهمية تحس�ن تفاءة املياه تخيار فعال من  .1

 .دول مجلس التعاون ا�خلي� حي  الت�لفة للمساهمة �  تحقيق ادارة املستدامة للمياه �  

تحديد التحديات والفرص �  مجال تحس�ن تفاءة املياه �   ل الظروف اجتماعية واقتصادية والديئية  .2

 .والثقافية والسياسية السائدة �  دول مجلس التعاون ا�خلي� 

فيذي�ن واملتخصص�ن وصاي�  توف�� ملتق  للمناقشة العلمية املفتوحة وتدادل اراء وا�خ��ات ب�ن الداحث�ن والتن .3

السياسات والقرارات والقطاع ا�خاص حول تحس�ن تفاءة املياه �  مختل  قطاعات ت�واد واس��الك املياه �  

 .دول مجلس التعاون ا�خلي� 

تحديد احتياجات واولواات الدحثية العلمية والتقنية �  مجال تفاءة املياه للمساعدة �  عملية صياغة  .4

 .صنع القرار �  دول مجلس التعاون ا�خلي� السياسات و 

إقامة الروابط وت�وان شد�ات اتصال ب�ن افراد واملؤسسات وا�جمعيات املتخصصة �  دول مجلس التعاون  .5

 .والدول العر�ية ودول العالم اخرى �  مجال تفاءة املياه

 

د اس��اتيجية املوحدة للمياه �  دول املجلس ولقد بارك املؤتمر ا�جهود املدذولة من قدل امانة العامة �  إعدا

تما بارك املؤتمرون التدش�ن الرس�ي للشدكة العر�ية إلدارة املوارد ، 2035 - 2015للف��ة وأعداد خطة تنفيذية لها 

  .  واختيار مقر أمان��ا �  سلطنة عمان )Arab G-WADI Network( املائية �  املناطق ا�جافة
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 وأ 350�ي شارك ف��ا أت�� من العلمية وحلقات النقاش ال هومن خالل جلسات
ً
 مسئوال

ً
 �اديميا

ً
 ومتخصصا

ً
من و�احثا

 :توصل املؤتمر إ�� التوصيات الرئيسة التالية مختل  مجاالت املياه العامل�ن � 
     

تقنيات تحلية املياه وصناعة وامتالك �  نقل وتوط�ن والعمل املش��ك ب�ن دول املجلس زاادة استثمارات  .1

 .الوط�ي وتحف��هبالتعاون مع القطاع ا�خاص وذلك  ةقطع غيار التحلي

بما �  ذلك املياه املصاحدة إيشاء مرت� خلي�  مش��ك متخصص �  أبحاث تحلية وتنقية ومعا�جة املياه  .2

 .لتع�ا� العمل ا�خلي�  املش��ك ولتصدح دول املجلس رائدة �  هذه املجاالتللنفط 

 .وارئ لدول املجلس من خالل الر�ط املائ،العمل ع�� تأم�ن مياه الشرب �  حاالت الط .3

استخدام الرشيد للموارد و�ع�ا� ثقافة وإتداع الن�ج التشار�، �  إدارة املوارد املائية حس�ن مستوى ا�حوتمة ت .4

  .�  دول املجلس ةاملائي

ع التعرفة املناسدة وضو ادوات اداراة الفعالة �  إدارة املوارد املائية،  تإحدىاخذ باددوات اقتصادية  .5

زاادة تفاءة استخدام واستدامة املوارد املائية واس��جاع ��دف الستخدامات املياه �  القطاعات املختلفة 

�� رفع إ�غي�� الدعم العام إ�� الدعم املوجه الذي ��دف و ت�الي  الصيانة والتشغيل �  مرافق املياه املختلفة، 

 .اعتدار دعم الشرائح ذات الدخل املحدود �  املجتمع ، مع اخذ � تفاءة استخدام املياه

وازن إتداع سياسة ت�املية  .6
ُ
حقيق امن لتب�ن ال�راعة املحلية واست��اد واستثمار ال�را�  �  ا�خارج ت

وضع السياسات وا�خطط ال�راعية الواقعية ال�ي و  ،ةدول ا�خليج العر�ي�  السلع اس��اتيجية �  الغذائ، 

  .مع قدرة املوارد املائية املتاحةتتالءم 

همية مواصلة العمل ومتا�عة تأث��ات �غ�� املناخ ع�� املوارد املائية �  دول املجلس، باإلضافة إ�� أالتأتيد ع��  .7

 .لتقليل من أضرارها واستفادة من مياههالتكثي  الدراسات املتعلقة ب�وارث السيول والفيضانات 

ملتجددة، و�ادخص الطاقة الشمسية، �  مختل  عمليات املياه وخصوصا �  ت اازاادة اعتماد ع�� الطاق .8

 .املياهتحلية مجال تقنية 

 .لرفع تفاءة املياه زاادة معدالت استخدام مياه الصرف الص�  املعا�جة �  القطاع ال�را�  والصنا�  .9

 .الساحلية ملياه ا�جوفيةااستخدام التقنيات املناسدة للتخفي  من آثار تداخل مياه الدحر �  تكثي   .10

بتخطيط وإدارة املوارد املائية و��جيع ودعم التعاون وتطوار القدرات املحلية وضع آليات لر�ط الدح  العل�ي  .11

عن املياه والقطاع ا�خاص العامل �  مجاالت الدح  والتطوار املتدادل ب�ن ا�جهات الدحثية وا�جهات املسئولة 

 .�  مجاالت املياه املختلفة

، املختلفة ائيةاملاملوارد إدارة  ت�  دول مجلس التعاون �  مجاال الديانات واملعلومات املائية  إتاحةرة ضرو  .12

مرت� معلومات يحتوي ع�� الدراسات و  ،بوابات إلك��ونية متخصصة �ساعد ع�� تحقيق ذلكوإيشاء 

الدحثية ا�خليجية ات ، و��جيع إيشاء الشد�والدحوث املتعلقة بمختل  مجاالت املياه �  دول املنطقة

 .العر�ية لتدادل املعلوماتو 

 

لألمانة العامة ملجلس التعاون  اترفع هذه التوصيفوض املجتمعون مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية املياه بي

ع�� اطلب من مجلس إدارة ا�جمعية �عميم هذه التوصيات ، و ومتا�عة نتائجها للمياهلعرضها ع�� ال�جنة الوزاراة 

 .لالستفادة م��ا الدول الواقعة �  نطاق املناطق ا�جافة وا�جهات ذات العالقةو  ذات العالقةاقليمية  املنظمات

 

آل سعيد، مستشار جاللة السلطان  لسمو السيد شهاب بن طارق صاحب ابالشكر إ��  ونتوجه املؤتمر يو�  ا�ختام، 

والسعادة الوزراء ع�� مشارت��م وحضورهم رعايته و�شرافه للمؤتمر، وشكر أ�حاب املعا�  ع�� ترام  املوقر
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 ،ع�� تفضلها باستضافة املؤتمرح�ومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الدلديات اقليمية وموارد املياه  شكرللمؤتمر، و 

، هل�ي أدت إ�� نجاحلتنظيم املؤتمر وا الوزارةللمؤتمر ال�ي ش�ل��ا  ع�� جهود ال�جنة التنظيميةاث�ي املؤتمرون و 

 مشارتة القطاع ا�خاص ة العلمية ع�� جهودها �  متا�عة تحكيم واختيار اوراق املقدمة، وال�جن
ً
وثمن أيضا

  . �  دعم املؤتمر ونجاح أعمالهواملنظمات اقليمية 

 

 وفق،،،ـوهللا امل

 

 عبدالعز�ز الطر�اق. د.أ وليد خليل الز�اري . د.أ

 رئيس ال�جنة العلمية للمؤتمر املؤتمررئيس 

 

 


