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 مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه

 "املياه في دول مجلس التعاون  ... نحو استراتيجيات متكاملة"

 ، مملكة البحرين، املنامة2017مارس،  28-30

 

 _رعاهحفظه هللا و _تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء املوقر في مملكة البحرين 

بحضور ممثل رئيس مجلس املوارد املائية و خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء و  والذي مثله في حفل اإلفتتاح معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل

وعدد من كبار سعادة خليفة العبري األمين العام املساعد للشؤون االقتصادية والتنموية، تعاون لدول الخليج العربية م ملجلس الاألمين العا

املنظمات غير القطاع الخاص و والخبراء واملختصين من دول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة والجهات الحكومية و  املسئولين

في مدينة املنامة عاصمة مملكة  2017مارس  30-28تقنية املياه مؤتمرها الثاني عشر خالل الفترة علوم و  ، عقدت جمعيةالحكومية

اإلقليمية بدعم من املنظمات الدولية و البحرين، وقامت بتنظيمه بالتعاون مع مجلس املوارد املائية واألمانة العامة لدول الخليج العربية، و 

 واملحلية وشركات القطاع الخاص.

 

 أهداف املؤتمر

 

املوحدة من إعداد اإلستراتيجية الشاملة و  نتهاءباال قامت األمانة العامة ، ةلدول الخليج العربيملجلس التعاون على على قرار املجلس األ  بناء  

أقر أصحاب الجاللة  قدالتي إن نفذت ستتحقق استدامة القطاع. و و  2035 - 2015جلس وخطتها التنفيذية للسنوات املللمياه في دول 

هذه اإلستراتيجية وخطتها التنفيذية.  ٢٠١٦والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم هللا في قمة البحرين األخيرة التي عقدت في ديسمبر 

 ة من دول كل دولأهمية إعداد أو موائمة على تكاملة للمياه و املستراتيجيات موضوع اال ركز مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه على لقد و 

  التالية:هداف لقد عقد املؤتمر ليحقق األ اإلستراتيجية املوحدة. و مع املجلس 

 

أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجيات املياه الشاملة املنبثقة من االستراتيجية الخليجية املوحدة بدل االستراتيجيات بزيادة الوعي  .1

 .القطاعية

  القتصادية والبيئية من دول املجلس.املوارد املائية في ظل الظروف االجتماعية وا تحسين استدامةلاملتاحة  تحديد التحديات والفرص .2

  .ن الدول املختلفة في مجال استراتيجيات املياه املتكاملة وتنفيذهاادل املعلومات والدراسات الخاصة بيتب .3

  .ع الخاصاطمتخذي القرار والقو  املساعدة في تحسين الحوار بين الباحثين .4

 

  التوصيات

 

   :توصل املؤتمر إلى التوصيات الرئيسية التاليةاملوازية لها  من خالل جلساته العلمية وحلقات النقاش

 

التي وافق عليها املجلس األعلى لدول املجلس مع خطتها التنفيذية املوحدة للمياه قيام دول مجلس التعاون بتنفيذ االستراتيجية  .1

، وتبادل املعلومات من خالل تطوير االستراتيجيات الوطنية القطاع في كل دولة بما يتالءم مع االستراتيجية املوحدة للمياه

 والدراسات الخاصة بتنفيذ استراتيجيات املياه املتكاملة.

سد دارة هذه القطاعات الثالثة، والعمل على نهج ترابط املياه والطاقة والغذاء في إت املياه والطاقة والغذاء وتبني اتكامل سياس .2

لبرامجها الوطنية توجيه الجامعات ومراكز البحوث من خالل والغذاء الفجوة املعرفية حاليا حول العالقات املتشابكة بين الطاقة واملياه 

 .والعالقات املتداخلة بينهموالغذاء التطبيقية في مجاالت املياه والطاقة  هااألكاديمية وبحوث

زيادة االستثمارات والعمل املشترك بين دول املجلس في نقل وتوطين وامتالك تقنيات تحلية املياه وصناعة قطع غيار التحلية  .3

 .تحفيزهلتعاون مع القطاع الخاص الوطني و وذلك با



كإحدى األدوات اإلدارية الفعالة في إدارة املوارد املائية، ووضع التعرفة املناسبة الستخدامات املياه في  األخذ باألدوات االقتصادية .4

غيل في مرافق املياه التشدام واستدامة املوارد املائية واسترجاع تكاليف الصيانة و القطاعات املختلفة بهدف زيادة كفاءة االستخ

عم املوجه الذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام املياه، مع األخذ في االعتبار دعم الشرائح ذات تغيير الدعم العام إلى الداملختلفة، و 

 .الدخل املحدود في املجتمع

واالستثمار الزراعي في الخارج لتحقيق األمن الغذائي في الزراعي، واالستيراد ، املية توازن بين الزراعة املحليةإتباع سياسة تك .5

ووضع السياسيات والخطط الزراعية الواقعية التي تتالءم مع قدرة املوارد  ،مجلس التعاون الخليجيول ستراتيجية في دالسلع اال 

  .املتاحة املحلية املائية

املياه  االعتماد على الطاقات املتجددة وباألخص الطاقة الشمسية، في مختلف عملياتكفاءة الطاقة في قطاع املياه و زيادة  .6

 .لية املياهوخصوصا في مجال تقنية تح

بواسطة التغذية من خالل أدوات إدارة الطلب املختلفة وزيادة العرض إنشاء أنظمة فاعلة لتحقيق استدامة املياه الجوفية  .7

 ،السيول مياه األمطار و و  عن الحاجة والخزن اإلستراتيجي مياه التحلية في األوقات التي يوجد بها فائضالصناعية للمياه الجوفية ب

  .الصحي املعالجةمياه الصرف و 

 زيادة تجميع املياه العادمة ومعدالت معالجتها واستخدامها بالشكل املناسب ملا تمثله من مصدر متجدد هام باملنطقة. .8

معالجة فواقد املياه بشكل متكامل والتركيز على الجوانب اإلدارية واالقتصادية في الفواقد واستخدام الحلول الذكية لكشف  .9

 لشبكات.ومعالجة الفواقد وا

كيف معها وتضمينها التوضع استراتيجيات موارد املياه و  لتغير املناخي علىاظاهرة الدراسات املتعلقة بتقييم تأثير تكثيف ودعم  .10

 .استراتيجيات املياه

بيانات دقيقة ولفترات زمنية طويلة عن املوارد املائية والتوسع في نقاط مراقبة املوارد املائية وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة  توفير .11

 الكوادر الوطنية العاملة في مجاالت املياه كافة.

 

التعاون لعرضها على اللجنة لألمانة العامة ملجلس  هذه التوصياتتقنية املياه برفع علوم وض املجتمعون مجلس إدارة جمعية و يفو 

الدول ملنظمات اإلقليمية ذات العالقة و يطلب من مجلس إدارة الجمعية تعميم هذه التوصيات على امتابعة نتائجها، و ارية للمياه و الوز 

  .الجهات ذات العالقة لالستفادة منهالواقعة في نطاق املناطق الجافة و ا

 

بمملكة  يتوجه املؤتمرون بالشكر إلى صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة املوقر رئيس مجلس الوزراء و في الختام،

شكر حكومة ادة على مشاركتهم وحضورهم الكريم و عشكر أصحاب املعالي والسعلى كريم رعايته للمؤتمر، و  -حفظه هللا و رعاه  -البحرين 

املاء على استضافتها املؤتمر، ويثني املؤتمرون على جهود اللجنة التنظيمية للمؤتمر التي ئة الكهرباء و هيهرباء واملاء و بحرين املمثلة بوزارة الكال

دمتاللجنة العلمية على جهودها فالتي أدت إلى نجاحه، و شكلتها الوزارة لتنظيم املؤتمر و 
ُ
 ، و ي متابعة واختيار األوراق التي ق

ُ
ثمن أيضا ت

  املنظمات األقليمية في دعم املؤتمر ونجاح أعماله.الخاص و مشاركة القطاع 

  

   

 ،،وهللا املوفق،

 

 أ.د. وليد الزباري 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر


