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م إعالن أبوظبي الذي تنص التوصية 2010ديسمبر 7و6للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج العربية املنعقده يومي ( 31)أقرت الدورة 
: األولى منه على اآلتي 

التعاون لدول اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة املدى بشأن املياه يتم اعتمادها من قبل املجلس األعلى ملجلس
ا كل القضايا ذات الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان املختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتباره

:العالقة ومنها

التخزين 

ي االستراتيج

.للمياه

التأثيرات املحتملة 

لعمليات وأنشطة 

اه التحلية على نوعية مي

البحر وثرواتها الحية

وعلى تغـير املناخ،

ادلة التأثيرات املتب

بين قطاع الزراعة

وقطاع املياه،

ك في ترشيد االستهال

مختلف القطاعات

التنموية،

لتغير التأثيرات املحتملة

ارد املناخ على قطاع املو 

ا،املائية والتكيف معه



أهمية الدراسة

عدم األنهار تقع دول املجلس ضمن املناطق القاحلة شديدة التصحر وتعد من أفقر دول العالم في مصادر املياه الطبيعية حيث تن

فاوت دول املجلس وتت. كما تتصف بندرة األمطار وتدني معدالتها السنوية وارتفاع كبير في درجات الحرارة. الجارية أو البحيرات العذبة

افيا وعدد السكان، إال أنها تتشابه إلى حد كبير  في مصادر املياه املتمثلة في :اآلتيفيما بينها في املساحة والطبوغر

ماد عليها من حوالي مياه البحر املحالة، وهذه النوعية من املياه هي املصدر الرئيس ملياه الشرب في دول املجلس وتختلف نسبة االعت

.ويزداد اإلعتماد عليها مع ازدياد النمو السكاني وتحسن مستوى املعيشة . في دول املجلس % 100إلى نحو % 50

ليها مستقبال لتلبية مياه الصرف الصحي املعالجة، وهي تتوفر بكميات معتبرة في دول املجلس وتعد من املصادر املتجددة التي يعول ع

.   بعض احتياجات القطاعات الزراعية والصناعية 

مادها على هذه املياه السطحيه، وكميات هذه املياه يعتمد على معدالت هطول األمطار ومساحة كل دولة وتتباين دول املجلس في اعت

.املياه من دولة ألخرى 

هيدروجيولوجية إلى درجة يوجد تشابه كبير بين دول املجلس في النواحي الجيولوجية وال. املياه الجوفية بنوعيها املتجددة وغير املتجددة

.تداول نفس مسميات الطبقات الحاملة للمياه مثل طبقات أم الرضمة والدمام والنيوجين



نطاق العمل العام للدراسة

نطقة إنشاء مكتب إلدارة اإلستراتيجية في دول امل

ملوحدة لتنفيذ وتحديث ومتابعة اإلستراتيجية ا

ة للمياه وبرامجها من خالل وضع خطة تنفيذي

وتنسيقية ومؤشرات أداء أساسية لتحقيق 

.استدامة قطاع املياه في دول مجلس التعاون 

إعداد إستراتيجية شاملة وموحدة للمياه لدول 

.مجلس التعاون للعشرين سنة القادمة



محاور الدراسةالرئيسية
.تقييم الوضع الراهن لقطاع املياه في دول مجلس التعاون 

.  لتعاون مراجعة وتحليل استراتيجيات املياه الوطنية الحالية في كل دولة من دول مجلس ا

.وضع إستراتيجية موحدة للمياه لدول املجلس

.موائمة استراتيجيات املياه الوطنية لإلستراتيجية املوحدة

.وضع إطار ملكتب إدارة اإلستراتيجية املوحدة

.وضع إطار عام لبناء القدرات املستقبلية



التحديات الرئيسية

خارج قطاع المياه من قوى مؤثرة 

ندرة املياه

النمو السكاني

تهالكتغير مستوى املعيشة ونمط االس

التغيـر املناخي

داخل قطاع المياهمن قوى مؤثرة 

استخدام إمداد و انخفاض كفاءة

املياه،

ةانخفاض معدالت استرجاع التكلف



التحديات الرئيسية

جلس نصيب الفرد من املياه الطبيعية املتجددة في دول م
التعاون 

، واملتوقع 2015-1970عدد السكان في دول املجلس للفترة 
م2035حتى عام 



التحديات الرئيسية

دول معدل استرجاع تكلفة املياه في القطاع البلدي في
(Strategy&, 2014)املجلس  م2012-1980تطور سعة تحـلية مياه البحر في دول املجـلس 



الرؤية والرسالة

الرسالة

ياه املمواءمة إستراتيجيات املياه الوطنية، وخطط
لدول للمياهبدول املجلس مع اإلستراتيجية املوحدة

دعم املبادراتى علمجلس التعاون، و التي تعمل
يق املشتركة، و تعزيز قدرات كل دولة، من أجل تحق
ها إدارة رشيدة، ومتكاملة، وفعالة، ومستدامة ملوارد

.املائية

الرؤية

م، تمتلك دول املجلس نظاًما،2035بحلول عام •
، و 

ً
آمًنا و إلدارة موارد املياه يكون مستداًما، وعادال
–ذا كفاءة يساهم في التنمية االجتماعية 

.االقتصادية املستدامة



ومبـادئ اإلستراتيجيةقـيم 
فاعلة باإلضافة إلى النزاهة حوكمة

املشاركةوالشفافية واملسؤولية والالمركزية، و 

دارة التحول من اتباع نهج إدارة العرض إلى إ

.يدالطلب والتركيز على الكفاءة والترش

.االستدامة املالية

.والتطويرالبحث 

خيتأثيرات املستقبلية للتغير املنا

ات أعلى املعايير الدولية في تقديم الخدم

املياه،اإلدارة املتكاملة ملوارد 

الغذاء-الطاقة-املياه"متالزمة 

ة التنمية املستدامة للمياه و املشارك

 
ً
.الفعالة عامليا

.كوادر وطنية فعالة



مجاالت اإلستراتيجية املوحدة للمياه



للمياهاإلستراتيجية املوحدة و أهدافمجاالت
ة الكـفـاء: املجال الخامس

مـة االقـتـصاديـة واالستـدا

الـمالـيــة

خـفـض : الهدف العاشر•

التـكاليـف االقـتصادية 

إلمـدادات الـمياه،          و 

زيـادة اسـترداد الـتـكلـفة مـع
.االحتـفـاظ بجـودة الخـدمـة

الحـوكـمة: املجال الرابع

الـفـاعـلة والـتـوعـيـة

تحـسيـن: الهدف الثامن•

الحـوكـمة، لتحقـيـق إدارة 

فـاعـلة ومتـكاملة لـموارد 

.الـمياه

ـق تحـقـي: الهدف التاسع•

مجتـمع موجـه مائـًيا في دول 

.مجـلس الـتعـاون 

مـن تعـزيـز أ: املجال الثالث

إمـدادات امليـاه البـلديـة

تـأمين: الهدف السابع•

إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت 

.الـطوارئ والـكوارث

ام اسـتـخـد: املجال الثاني

مـوارد الـميـاه بكـفـاءة 

وعــدالـة

تحـقـيـق:الهدف الرابع•

أعـلى الـمعايـير الـدوليـة في

تـقـديـم خـدمات الـمياه 

.والـصرف الـصحي

رفـع :الهدف الخامس•

في كـفـاءة الـمياه وإدارة الطـلـب

الـقـطـاعـات الـبـلديـة 

.والـصناعـية

تحويل:الهدف السادس•

القطاع الزراعي إلى قطاع ذي

كـفاءة عـالية، ويـتوافـق مع 

.مـوارد الـمياه املتاحـة

تـنميـة : املجال األول 

واسـتـدامـة مـوارد الـمـياه

اكـتـساب : الهدف األول •

نيـع الـتطـورات الـتـقـنـية، وتـص

مـحـطـات تـحـليـة الـميـاه 

الـمالحـة، ومحـطات تنقية 

الـميـاه، وتـنـويـع مــوارد 

.الـطـاقــة

تـنـميـة : الهدف الثاني•

الـميـاهوحـمايـة مـوارد 

.الـتـقـليــديــة

زيـادة :الهدف الثالث•

ي، تجـميـع مياه الـصرف الـصح

و رفـع مـستوى معـالجـتها، و

ي زيـادة االسـتخـدام االقـتصاد

واآلمـن، لـمياه الصرف 

الـصحي املعالجـة والحـمـأة



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(اكتساب التطورات التقنية، وتصنيع محطات تحلية املياه املالحة، ومحطات تنقية املياه، وتنويع موارد الطاقة)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف األول 

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم
تحلية، تشجيع التصنيع املحلي، وامتالك تقنيات1

.وتنقية املياه في دول املجلس

قنيات تحلية، التعريف بالفرص االستثمارية  في تصنيع وامتالك ت

.وتنقية املياه

ارنة بإجمالي اململوكة محلًيا، مق/النسبة املئوية لطاقة محطات تحلية املياه املالحة املصنعة

.  طاقة تحلية املياه املالحة الكلية في دول املجلس

ير في إنشاء قاعدة متقدمة مشتركة للبحث والتطو 2

.ن تحلية، وتنقية املياه في دول مجلس التعاو 

الي إنشاء برامج بحثية متقدمة مشتركة لدول املجلس في مج

.تحلية وتنقية املياه

سات إنشاء كيان تنسيقي مشترك في مجال البحوث لدول املجلس بين الجامعات، واملؤس

البحثية، والقطاع الخاص، والحكومات لتحديد أولويات األبحاث، و وضع املؤشرات و 

(ال/نعم)املستهداف 

حلية تطوير القدرات املهنية والفنية في مجالي ت3

.وتنقية املياه بدول مجلس التعاون 

لية وتنقية إعداد برامج موحدة للتدريب الفني واملنهي في مجالي تح

.  املياه كتخصص رئيس ي في دول املجلس

ياه على إعداد تخصصات تعليمية مكثفة في تحلية، وتنقية امل

مستوى مراحل البكالوريوس والدراسات العليا في الكليات

.والجامعات

 (.ال/نعم)وجود برامج موحدة للتدريب الفني و املنهي في مجالي تحلية وتنقية املياه

 (ال/نعم)وجود تخصصات تعليمية في تحلية، وتنقية املياه في الكليات والجامعات

جلسنسبة املواطنين العاملين في صناعة تحلية، وتنقية املياه في كل دولة من دول امل.

 ل املجلس دو نسبة املهندسين من املواطنين  العاملين في صناعة تحلية، وتنقية املياه في.

اه في كل تطوير الخطط الستخدام الطاقة املتجددة في قطاع املي.ياهتنويع مصادر الطاقة املستخدمة في قطاع امل4

.دولة من دول املجلس

دول املجلس نسبة استخدام الطاقة املتجددة، إلى الطاقة الكلية في قطاع املياه في كل دولة من

(بناًءا على ما هو مستهدف للطاقة املتجددة لكل دولة)

ي كل دولة من نسبة طاقة محطات تحلية املياه املشغلة بالطاقة الشمسية، إلى الطاقة الكلية ف

.دول املجلس

اه على الحد من تأثيرات تحلية املياه، وتنقية املي5

.البيئة

ملياه وإيجاد وضع تشريعات بيئية شاملة تتعلق بتحلية، وتنقية ا

.آلية للتنفيذ وااللتزام

ذ، وااللتزام في كل وجود تشريعات بيئية شاملة تتعلق بتحلية، وتنقية املياه، وإيجاد آلية للتنفي

(.ال/نعم)دولة من دول املجلس 

دفة في كل وجود خطط الحد من تأثيرات التحلية، وتنقية املياه على البيئة، مع مؤشرات مسته

(.ال/نعم)دولة من دول املجلس 

ملالحة، تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع تحلية املياه ا6

.وكامل قطاع املياه

ة املياه وضع و تنفيذ برامج تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع تحلي

.املالحة، وكامل قطاع املياه

 ل دولة وجود برامج لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع تحلية املياه، وكامل قطاع املياه في ك

(.ال/نعم)



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تـنـميـة وحـمايـة مـوارد الـميـاه الـتـقـليــديــة)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف الثاني

املؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

ضمان إطالة عمر مصادر املياه 1

.الجوفية غير املتجددة

ادًيا، وضع إستراتيجية إدارة مستدامة اجتماعًيا واقتص

.الستغالل موارد املياه الجوفية غير املتجددة

تجددة في وجود خطط تنفيذية لالستغالل األمثل للمياه الجوفية غير امل

(ال/نعم)كل دولة من دول املجلس 

استرداد موارد املياه الجوفية 2

.املتجددة، وتأمين استدامتها

اه وضع و تنفيذ استراتيجيات إدارة مستدامة للمي

دهور جوفية، لخفض هبوط مستوى املياه الجوفية، وت

.نوعيتها

ولة من وجود خطط تنفيذية، لتأهيل املياه الجوفية املتجددة في كل د

(.ال/نعم)دول املجلس  

ة من إجراء دراسات على حصاد، وتجميع أمطار املياه والسيول في كل دول.املجلسوضع، وتنفيذ برامج حصاد املياه في دول .زيادة استغالل املياه السطحية3

( .ال/نعم)دول مجلس التعاون حسب طبيعة الدولة 

عن ضمان توفر البيانات، واملعلومات4

، املياه الجوفية الالزمة للتخطيط

.واإلدارة، وصناعة القرار

حب وضع وتنفيذ برنامج منتظم ملراقبة معدالت الس

ها لكل من املياه الجوفية، ومستوياتها املائية، ونوعيت

.أحواض املياه الجوفية في دول املجلس

يث نسبة أحواض املياه الجوفية الخاضعة للمراقبة املنتظمة، من ح

.  السحب، ومستوى ونوعية املياه في كل دولة من دول املجلس

حماية موارد املياه الجوفية من 5

.النشاطات البشرية

دول وضع إستراتيجية حماية أحواض املياه الجوفية ب

.املجلس

دولة من نسبة أحواض املياه الجوفية املزودة بإستراتيجية حماية في كل

.دول املجلس 

ردية تعزيز القدرات املؤسساتية، والف6

من أجل تخطيط، وإدارة موارد املياه

.التقليدية

وضع برامج لتعزيز الوحدات املوجودة املسؤولة عن

.لسوإدارة موارد املياه التقليدية بدول املج, تخطيط

عنية وجود وحدات لتخطيط، وإدارة موارد املياه التقليدية بالهيئات امل

(ال/نعم)باملياه في كل دولة من دول املجلس 

نسبة مواطني دول مجلس التعاون املتخصصين في وضع النماذج ،

.جلساملدول والتخطيط، واإلدارة في الهيئات املعنية باملياه في كل 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(جـة والحـمـأةعالزيـادة تجـميـع مياه الـصرف الـصحي، و رفـع مـستوى معـالجـتها، و زيـادة االسـتخـدام االقـتصادي، واآلمـن لـمياه الصرف الـصحي امل)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف الـثالث

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

حي، رفع معدالت تجميع مياه الصرف الص1

.و سعة ومستوى املعالجة

اه تطوير و تنفيذ برامج متكاملة، لزيادة تجميع مي

ويات الصرف الصحي، ورفع  سعة املعالجة، وتطوير مست

.املعالجة إلى مستويات متقدمة في دول املجلس

في كل نسبة مياه الصرف الصحي املجمعة إلى إمدادات املياه البلدية

.  دولة من دول املجلس

ولة من نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة إلى املجمعة منها في كل د

.  دول املجلس

 اه املجمعة إلى املي( أو أعلى)نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة ثالثًيا

.الكلية في كل دولة من دول املجلس

ة املحيطة نسبة مياه الصرف الصحي غير املعالجة املصروفة في البيئ

مؤشر من )إلى مياه الصرف املجمعة في كل دولة من دول املجلس 

(.  2030-2016مؤشرات  أهداف التنمية املستدامة 

زيادة إعادة استخدام مياه الصرف 2

الصحي املعالجة في كافة القطاعات

.املناسبة

 وضع خطة متكاملة، إلعادة استخدام مياه الصرف

.الصحي في دول املجلس التعاون 

ة في كل نسبة مياه الصرف الصحي املعاد استخدامها من املياه املعالج

.دولة من دول املجلس

فرض التشريعات املتعلقة بحماية3

الصحة والبيئة في كافة مراحل جمع،

ومعالجة، وإعادة استخدام مياه الصرف

.الصحي

ت ذات وضع آليات، وهياكل مؤسساتية لفرض التشريعا

جة، العالقة بحماية البيئة في مشاريع تجميع، ومعال

.وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتصريفها

عات وجود آلية، وهيكل مؤسس ي ملراقبة، و متابعة االلتزام بتشري

ام حماية البيئة في كافة مشاريع تجميع، و معالجة، و إعادة استخد

(.ال/نعم)مياه الصرف الصحي، و تصريفها 

زيادة االستفادة من حمأة مياه الصرف4

.الصحي

ولة من تطوير برامج لالستغالل املفيد للحمأة في كل د

.دول املجلس، بما في ذلك استرداد الطاقة

لس وجود برامج لالستغالل املفيد للحمأة في كل دولة من دول املج

(.ال/نعم)



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تحـقـيـق أعـلى الـمعايـير الـدوليـة في تـقـديـم خـدمات الـمياه والـصرف الـصحي)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف الرابع

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

دمات وخ, ضمان أرقى املعايير الدولية إلمدادات املياه1

كان في الصرف الصحي لجميع املناطق املأهولة بالس

.دول املجلس 

 تطوير برامج متكاملة للتغطية الشاملة على

رف املستوى الوطني، إلمدادات املياه، وخدمات الص

.الصحي في دول املجلس

ية ملعايير تطوير برامج إلمداد املنازل باملياه املستوف

أيام في (7)ساعة بواقع ( 24) مدار الجودة على 

.األسبوع

ولة من دول نسبة السكان املخدومين بشبكة إمدادات املياه إلى عدد السكان الكلي في كل د

توفير مياه آمنة إلى جميع السكان : 2030-2016من أهداف التنمية املستدامة . )املجلس

(م2030بطريقة عادلة، وبسعر معقول بحلول عام

 نسبة السكان املخدومين بشبكة الصرف الصحي إلى عدد السكان الكلي  .

 سكنية الوحدات السكنية التي بها عدادات لقياس استهالك املياه إلى الوحدات النسبة

.الكلية 

 7)ساعة بواقع (24)نسبة الوحدات السكنية الحاصلة  على خدمة إمداد املياه على مدار

.أيام في األسبوع إلى الوحدات الكلية في كل دولة من دول املجلس(

عند نسبة إمدادات املياه لألغراض املنزلية املستوفية ملواصفات جودة مياه الشرب

.املصدر في كل دولة من دول املجلس 

دام نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة املستوفية ملعايير الجودة، إلعادة االستخ.

اه في تحقيق أعلى معايير اإلدارة ملرافق إمدادات املي2

.دول املجلس 

رافق تبني وتطبيق نظام ملؤشرات األداء املرجعية مل

.إمدادات املياه في دول املجلس 

لدول مستوي مؤشرات األداء املرجعية ملرافق إمدادات املياه في دول املجلس، مقارنة با

.املتقدمة

حي في تحقيق أعلى معايير اإلدارة ملرافق الصرف الص3

.دول املجلس 

ة ملرافق تبني وتطبيق نظاًما ملؤشرات األداء املرجعي

.الصرف الصحي في دول املجلس 

الدول مستوي مؤشرات األداء املرجعية ملرافق الصرف الصحي في دول املجلس مقارنة ب

.املتقدمة

دات تعزيز قدرة وأداء األفراد العاملين في مجال إمدا4

.املياه والصرف الصحي

راد العاملين تبني وتنفيذ برنامًجا لالعتماد املنهي لألف

في مرافق إمدادات املياه والصرف الصحي، ضمن

ت برامج تطوير القدرات والتدريب لقطاعات إمدادا

.املياه والصرف الصحي في دول املجلس 

ي كل من نسبة األفراد الحاصلين على شهادات اعتماد مهنية إلى إجمالي العاملين الكلي ف

.مرافق إمدادات املياه والصرف الصحي، وذلك في كل دولة من دول مجلس التعاون 

الكلي في كل نسبة األفراد املواطنين الحاصلين على شهادات اعتماد مهنية إلى عدد العاملين

.من مرافق إمدادات املياه والصرف الصحي، وذلك  في كل دولة من دول املجلس 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(رفـع كـفـاءة الـمياه، وإدارة الطـلـب في الـقـطـاعـات الـبـلديـة والـصناعـية)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف الخامس

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

وزيع رفع كفاءة اإلمداد في شبكات ت1

املياه البلدية

في وضع وتنفيذ برامج فاعلة لكشف التسربات

ل دولة شبكات املياه البلدية، والتحكم فيها في ك 

.من دول املجلس 

 ية في كل دولة في شبكة توزيع املياه البلد( التسرب)متوسط الفواقد الحقيقية

(املتوسط املوزون ملرافق كل املناطق في الدولة. )بدول املجلس

أفضل مؤشر التسرب للبنية التحتية في كل دولة من دول املجلس مقارنة ب

.املمارسات في الدول املتقدمة

ز إدارة الطلب على املياه، و تعزي2

.ديةالترشيد في قطاع املياه البل

 فزات مح)وضع وتنفيذ برامج لألدوات االقتصادية

.هاإلدارة الطلب على املياه، وترشيد( ومحبطات

رة وضع وتنفيذ برامج لألدوات التركيبية إلدا

.الطلب على املياه، وترشيدها

معدل استهالك الفرد للمياه البلدية في كل دولة من دول املجلس.

(يتم الحساب بعد خصم التسربات الحقيقية: مالحظة)

دارة زيادة كفاءة استخدام املياه، وإ3

.الطلب في القطاع الصناعي

ءة في وضع برنامج إلدارة الطلب على املياه والكفا

.القطاع الصناعي في كل دولة من دول املجلس 

اعي في وضع استراتيجيات إلدارة مياه الصرف الصن

املناطق الصناعية في كل دولة من دول / املدن

. املجلس

كل دولة من وجود نظام ملراقبة معدالت استهالك املياه في القطاع الصناعي في

(.ال/نعم)دول املجلس 

نتجة من وجود سجل وتقرير ذاتي لكميات املياه املستهلكة، ومياه الصرف امل

جلس قبل املنشآت الصناعية، يقدم للجهات املعنية في كل دولة من دول امل

(.ال/نعم)

ي كل دولة تطبيق برامج لكفاءة استخدام املياه في القطاع الصناعي، و ذلك ف

(.ال/نعم)من دول املجلس 

صناعية املناطق ال/وجود نظام متكامل إلدارة مياه الصرف الصناعي في املدن

( .ال/نعم)في كل دولة من دول املجلس 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تحويل القـطاع الزراعي إلى قطاع ذي كـفاءة عـالية، ويـتوافـق مع مـوارد الـمياه املتاحـة)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف السادس

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

يتها في تحسين كفاءة استخدام املياه، وزيادة إنتاج1

.القطاع الزراعي في دول املجلس

وضع برامج زراعية، لتحسين كفاءة استخدام املياه ،

.وتعزيز إنتاجيتها

متوسط كفاءة الري  في كل دولة من دول املجلس  .

 ل املجلس كمية املياه املستخدمة في القطاع الزراعي في كل دولة من دو

ي كل وجود برامج لتعزيز كفاءة استخدام املياه في القطاع الزراعي ف

(ال/نعم)دولة من دول املجلس 

زيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 2

عادة املعالجة في الزراعة، واملتوافقة مع معايير إ

.االستخدام

مياه تصميم برامج تهدف إلى الزيادة املطردة الستخدام

ام الصرف الصحي املعالجة في قطاع الزراعة، مع االلتز 

الصارم بمعايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

.املعالجة

زراعي في كمية مياه الصرف الصحي املعالجة املستخدمة في القطاع ال

.كل دولة من دول املجلس

زراعي نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة املستخدمة في القطاع ال

.لسمن إجمالي استخدام املياه في القطاع في كل دولة من دول املج

زراعي نسبة مياه الصرف الصحي املعالجة املستخدمة في القطاع ال

.من مياه الصرف الصحي املعاد استخدامها

فية وجود خطط لتخصيص كميات من املياه الجو 3

ا في كل للقطاع الزراعي، مع خفض الكميات تدريجيً 

دولة من دول مجلس التعاون بناًءا على خطط  

.إدارة موارد املياه الجوفية 

تراتيجي وضع برامج بناًءا  على السياسة األولى للهدف اإلس

ضمان إطالة عمر مصادر املياه الجوفية غير)الثاني، 

جي ، والسياسة الثانية من الهدف اإلستراتي(املتجددة

زيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي )الثالث 

األولى ، والسياسة(املعالجة في كافة القطاعات املناسبة 

.من الهدف اإلستراتيجي السادس

عي، وجود خطط لتخصيص كميات من املياه الجوفية للقطاع الزرا

(.ال/نعم)مع خفض الكميات تدريجًيا في كل دولة من دول املجلس 

طاعي تبني أنظمة ذات استهالك مائي منخفض لق4

.الحدائق العامة، والتشجير 

في وضع وتنفيذ برامج لتعزيز كفاءة استخدام املياه

.الحدائق العامة،  والتشجير

،وجود برامج لتعزيز كفاءة استخدام املياه في الحدائق العامة

(.ال/نعم)والتشجير  في كل دولة من دول املجلس 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تـأمين إمـدادات الـمياه أثـناء حـاالت الـطوارئ والـكوارث)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف السابع

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

إنشاء نظام عالي املرونة إلمدادات مياه 1

.الشرب في حاالت الطوارئ 

 لة من لضمان إمدادات مياه الشرب في كل دو ; "خطة وطنية متكاملة للطوارئ "وضع وتنفيذ

املياه بما في ذلك املخزون املياه اإلستراتيجي، ومخزون)دول املجلس بمختلف الوسائل، 

الخزن املنزلي، الجوفية اإلستراتيجي، والربط املائي الداخلي، والربط املائي بين دول املجلس، و 

، (ن الوسائلواملياه املعبأة، و إمكانية جلب املياه من خارج املنطقة بوسائل مختلفة، وغيرها م

.مع تمارين املحاكاة لحاالت الطوارئ 

 لضمان إمدادات ; وجود خطة وطنية متكاملة للطوارئ

(.ال/نعم)مياه الشرب في كل دولة من دول املجلس 

تعزيز تأمين مياه الشرب في دول مجلس2

ي التعاون، و ذلك  من خالل الربط املائي ف

.حاالت الطوارئ 

 ، تركة للربط إنشاء لجنة مش)تنفيذ الربط املائي الثنائي بين دول مجلس التعاون املتجاورة

ثنائي بين املائي، تحت مظلة األمانة العامة لدول املجلس، و إجراء دراسات تفصيلية للربط ال

الثنائي دول املجلس املتجاورة تحت إشراف اللجنة املشتركة، و تنفيذ نظام الربط املائي

(.اعتماًدا على الدراسات التفصيلية الشاملة

 ،ذ في مع األخ)عمل دراسة تفصيلية شاملة ملشروع الربط املائي الشامل في دول املجلس

صادية، االعتبار الخبرة املكتسبة من الربط الثنائي، والـقدرات الفنية والتقنية واالقت

حت والظروف الديموغرافية واملؤسساتية،والسياسية السائدة في دول املجلس آنذاك ت

(إشراف اللجنة املشتركة، ومظلة األمانة العامة

لة إنشاء لجنة خليجية مشتركة للربط املائي، تحت مظ

ة األمانة العامة بعد اعتماد إستراتيجية املياه املوحد

(.ال/نعم)

تجاورة، تنفيذ الربط املائي الثنائي بين دول املجلس امل

(.ال/نعم)اعتمادا على نتائج الدراسات التفصيلية 

جلس إجراء دراسة مشروع الربط املائي الشامل بين دول امل

(.ال/نعم)

اه إنشاء نظام إنذار مبكر ملراقبة تلوث مي3

.البحر

يق مع الجهات ملراقبة تلوث مياه البحر والتنس; إنشاء نظام مشترك للتنسيق واإلنذار املبكر

ركز املؤسسة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، وم)ذات العالقة املوجودة في املنطقة، 

ركز إدارة املساعدات املشتركة للطوارئ البحرية، واملؤسسات البيئية في دول املجلس ، وم

(الكوارث لدول املجلس

 ملراقبة ;وجود نظام فني مشترك للتنسيق واإلنذار املبكر

(ال/نعم)مياه البحر في الخليج العربي 

بحر حماية مياه تغذية محطات تحلية مياه ال4

.من التلوث بدول املجلس

ة على فرض تشريعات حماية مياه البحر من التلوث بفعل النشاطات البرية والبحري/سن

.مستوى املنطقة

ئة وجود آليات لفرض التشريعات الهادفة، لحماية البي

(.ال/نعم)البحرية من التلوث في كل دولة من دول املجلس 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تحـسيـن الحـوكـمة لتحقـيـق إدارة فـاعـلة، ومتـكاملة لـموارد الـمياه)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف الثامن

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم
امل بين ضمان التخطيط والتنسيق املتك1

.املجلس دول قطاعات املياه في كل 
 ى، و تكون إنشاء جهاز تخطيطي وتنسيقي في قطاع املياه ومع القطاعات األخر

.ذات عالقة باملياه في كل دولة من دول املجلس 
اع املياه وجود آلية تنسيقية مع وحدة فنية مساندة، وربطها باإلستراتيجية املوحدة لقط

(.ال/نعم)لدول املجلس 

(.ال/نعم)وجود هيئة تنظيمية مستقلة للمياه في كل دولة من دول املجلس .دول الإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للمياه، لتنظيم قطاع املياه في .ضمان تنظيم قطاع املياه2

ردية تحسين القدرات املؤسساتية والف3
ارية في التخطيط، واتخاذ القرارات اإلد

.في قطاع املياه

تنسيقي في تأسيس و تقوية وحدة فنية للتخطيط واإلدارة، مرتبطة بالجهاز ال
.كل دولة من دول املجلس

ية لإلدارة وضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال تخطيط، وإدارة املوارد املائ
.العليا في قطاع املياه

 ( .ال/نعم)تأسيس وحدة فنية ملساندة اتخاذ القرارات في كل دولة من دول املجلس
عملون في نسبة مواطني دول مجلس التعاون املتخصصين في التخطيط، واإلدارة من الذين ي

.الوحدة الفنية في كل دولة من دول املجلس 

تحسين اإلطار القانوني، والقدرات 4
.القانونية لقطاع املياه

ريعية، إقامة برامج مشتركة، لبناء القدرات في الجوانب القانونية، والتش
(اع املياهمرتبطة بجهاز التخطيط والتنسيق في قط)والتنظيمية للمياه، 

 ،تحديث، ومراجعة، وسن قوانين وأنظمة مياه شاملة

ظيمية للمياه وجود برامج مشتركة، لبناء القدرات في الجوانب القانونية، والتشريعية، والتن
(.ال/نعم)

 (.ال/نعم)وجود قوانين مياه شاملة و محدثة في كل دولة من دول املجلس

ة، لدعم توفير البيانات واملعلومات املائي5
.عملية اتخاذ القرار

تصميم وإنشاء نظام إدارة معلومات لكافة القطاعات الفرعية للمياه ،
ار، وتعزيز واملستخدمين، ومرتبط بالجهاز التنسيقي، لدعم عملية اتخاذ القر 

.املشاركة في املعلومات املائية

 (.ال/نعم)إنشاء قاعدة بيانات وطنية لقطاع املياه في كل دولة من دول املجلس

ة باملياه، تطويع وتعديل املعايير املرتبط6
.بما يتناسب مع ظروف دول املجلس

ملياه في حصر، و مراجعة، وإجراء تحليل للثغرات لكافة املعايير املرتبطة با
.قاييسدول املجلس، و ذلك بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للمواصفات وامل

 املقاييس إصدار املعايير األساسية لقطاع املياه، من قبل الهيئة الخليجية للمواصفات و
(.ال/نعم)

فية تنظيم استغالل أحواض املياه الجو 7
.  في دول املجلس

إنشاء وحدة إدارية لكل حوض مائي في كل دولة من دول املجلس.

جلس، وضع برنامج تنظيم استغالل املياه الجوفية في كل دولة من دول امل

:يتضمن

ياه، ووضع تأكيد ملكية املياه الجوفية للدولة، وتركيب عدادات على جميع آبار امل)

(تشريع للتقارير الذاتية لكميات سحب املياه 

 (.ال/نعم)وجود وحدة إدارية لكل حوض مائي في كل دولة من دول املجلس
جلسنسبة اآلبار التي تم تركيب عدادات عليها من مجموع اآلبار في كل دولة من دول امل.
في كل دولة من دول املجل 

ً
.سنسبة أحواض املياه الجوفية املنظمة تنظيًما كامال

 (.ال/نعم)وجود تشريعات حقوق سحب املياه الجوفية في كل دولة من دول املجلس
ي كل دولة تركيب عداد آلي  ف/وجود تشريعات تلزم مالكي اآلبار بالتقارير الذاتية، للسحب

(.ال/نعم)من دول املجلس 



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(تحـقـيـق مجتـمع موجـه مائـيا في دول مجـلس الـتعـاون )سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف التاسع

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

ة توعية األجيال القادمة بقيمة، وأهمي1

.املياه

ي مناهج تصميم وتنفيذ برامج تعليمية عن املياه ف

كافة املراحل التعليمية، لإلسهام في اإلدارة

.املستدامة للمياه

في مناهجها في كل نسبة املؤسسات التعليمية التي تتبنى برامج تعليمية عن املياه

.دولة من دول املجلس

املياه، نسبة املؤسسات التعليمية التي بها  مجموعات طالبية ذات العالقة ب

.في كل دولة من دول املجلس( أنشطة ال صفية)

 س املجلدول معدل استهالك الفرد للمياه في املؤسسات التعليمية في.

مة، توعية جميع مستخدمي املياه بقي2

.وأهمية ترشيد  املياه

ياه تصميم وتنفيذ برامج توعية، و ترشيد للم

.لسلكافة مستخدمي املياه البلدية في دول املج

(املساكن، املرافق العامة، املرافق الحكومية ،

معسكرات الجيش، املساجد، وغيرها من الفئات

(املستهلكة للمياه البلدية

لبلدية في وجود برامج توعية، وترشيد للمجموعات الرئيسية ملستخدمي املياه ا

(.ال/نعم)كل دولة من دول املجلس 

هدف كافة تصميم وتنفيذ برامج توعية باملياه تست.هتوعية املجتمع بقيمة وأهمية امليا3

.مستويات املجتمع

 تعزيز قدرة ودور املنظمات غير الحكومية ذات

.توعيةالعالقة باملياه، والقطاع الخاص في برامج ال

تعزيز دور وسائل اإلعالم في التوعية باملياه.

ي وجود برامج خليجية مشتركة، لتطوير قدرات املنظمات غير الحكومية ف

(.ال/نعم)مجاالت توعية وترشيد املياه 

ومية في كل عدد برامج توعية وترشيد املياه التي تساهم بها املنظمات غير الحك

.دولة من دول املجلس

وسائل وجود برامج تدريبية خليجية مشتركة عن قضايا املياه للعاملين في

(.ال/نعم)اإلعالم املختلفة 

 عدد إصدارات وسائل اإلعالم عن قضايا املياه في دول املجلس.



السياسات والبرامج واملؤشرات 
(خـفـض التـكاليـف االقـتصادية إلمـدادات الـمياه، و زيـادة اسـترداد الـتـكلـفة مـع االحتفاظ بجـودة الخـدمـة)سياسات وبرامج ومؤشرات الهدف العاشر

مؤشرات القياس للسياسةالبرامجالسياسةالرقم

جلس إعطاء قيمة اقتصادية للمياه في دول م1

.التعاون 

 وضع إطار خليجي موحد استرشادي للتعرفة، حسب

.مصادر واستخدامات املياه في دول املجلس

 ، وجود إطار خليجي موحد استرشادي للتعرفة حسب مصادر

(.ال/نعم)واستخدامات املياه 

دامات عدد دول املجلس التي تتبنى تعرفة شاملة ملصادر ، و استخ

.املياه

دول نسبة استرجاع التكلفة ملرافق إمداد املياه في كل دولة من

.املجلس

ة من دول نسبة استرجاع التكلفة ملرافق الصرف الصحي في كل دول

.املجلس

خفض املياه عديمة الدخل في دول مجلس2

.التعاون 

ل وضع برامج لخفض املياه عديمة الدخل، لتحقيق أفض

.املمارسات واملعايير العاملية

دول نسبة املياه عديمة الدخل ملرافق إمداد املياه في كل دولة من

.املجلس 

حت وضع برامج إلشراك القطاع الخاص في قطاع املياه ت.ياهزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع امل3

.أكثر نماذج التكلفة فاعلية

 (.ال/نعم)وجود برامج إلشراك القطاع الخاص في قطاع املياه

 ،تاج من مرحلة اإلن)نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع املياه

د في ، فيما يتعلق بالكميات واألعدا( وحتى مرحلة إعادة االستخدام

.  كل دولة من دول املجلس

في " دفعمسبب التلوث ي"تبني وتطبيق مبدأ 4

.قطاع املياه

 ث، على وضع وسن تشريعات تتعلق بعقوبات و رسوم التلو

.ياهجميع املتسببين للتلوث فيما يتعلق بقطاع امل

ون املياه سن التشريعات املتعلقة بعقوبات ورسوم التلويث، في قان

(.ال/نعم)الشامل، في كل دولة من دول املجلس 



مؤشرات األداء الرئيسة ومستهدفاتها
م2015املؤشر املرجعي لعام وحدة القياسمــؤشــر القـيـاسالرقم

الـمـســتــهــدف

م2035م2030م2025م2020

حة النسبة املئوية لطاقة محطات تحلية املياه املال1

حلية اململوكة محلًيا، مقارنة بإجمالي طاقة ت/املصنعة

.املياه املالحة الكلية في دول مجلس التعاون 

%

يةمن طاقة التحلية الكل

0%10%

ي كل نسبة استخدام الطاقة املتجددة في قطاع املياه ف2

اقة بناًءا على ما هو مستهدف للط)دولة من دول املجلس 

(.املتجددة لكل دولة

%

ي من الطاقة املستخدمة ف

قطاع املياه

على % 10عاون النسبة الحالية في كل دولة من دول مجلس الت

األقل

اه نسبة مياه الصرف الصحي املجمعة من إمدادات املي3

.البلدية في كل دولة من دول مجلس التعاون 

%70.عاون النسبة الحالية في كل دولة من دول مجلس الت%

ياه نسبة مياه الصرف الصحي املعاد استخدامها من امل4

.املعالجة في كل دولة من دول مجلس التعاون 

%90.عاون النسبة الحالية في كل دولة من دول مجلس الت%

ملياه في شبكات ا( التسرب)متوسط الفواقد الحقيقية 5

ط املتوس)البلدية في كل دولة بدول مجلس التعاون، 

(.املوزون للمرافق املناطقية في الدولة

لة من النسبة الحالية للتسرب الحقيقي في كل دو %

.دول مجلس التعاون 

على % 10

.األكثر

ن دول معدل استهالك الفرد للمياه البلدية في كل دولة م6

يتم الحساب بعد خصم : مالحظة)مجلس التعاون، 

(.التسربات الحقيقية

دول معدل االستهالك الحالي للفرد في كل دولة منيوم.فرد/لتر

.مجلس التعاون 

250

/فرد/لتر

يوم على 

.األكثر



مؤشرات األداء الرئيسة ومستهدفاتها
م2015املؤشر املرجعي لعام وحدة القياسمــؤشــر القـيـاسالرقم

الـمـســتــهــدف

م2035م2030م2025م2020

متوسط كفاءة الري في كل دولة من%.في كل دولة من دول مجلس التعاون )%( متوسط كفاءة الري 7

.دول مجلس التعاون 

على % 60

.األقل

وجود خطة وطنية متكاملة للطوارئ، لضمان إمدادات مياه 8

.الشرب في كل دولة من دول املجلس 

في وجود خطة وطنية متكاملة للطوارئ ال/نعم

.كل دولة من دول مجلس التعاون 

2020

مانة خليجية مشتركة للربط املائي، تحت مظلة األ لجنةإنشاء 9

.العامة بعد اعتماد إستراتيجية املياه املوحدة

بحلول عام ال/نعم

2017

ة، اعتماًدا على تنفيذ الربط املائي الثنائي بين دول املجلس املتجاور 10

.نتائج الدراسات التفصيلية

2025ال/نعم

إجراء دراسة مشروع الربط املائي الشامل بين دول مجلس 11

.التعاون 

2030ال/نعم

وجود إطار خليجي موحد استرشادي للتعرفة حسب مصادر 12

.واستخدامات املياه

ر نظام التعرفة الحالي لجميع مصادال/نعم

من املياه، واستخداماتها في كل دولة

.دول مجلس التعاون 

2018بحلول 

من دول نسبة استرجاع التكلفة ملرافق إمداد املياه في كل دولة13

.مجلس التعاون 

ل النسبة الحالية في كل دولة من دو %

.مجلس التعاون 

من % )100

تكاليف 

التشغيل 

(والصيانة

100 %

ف التكالي)

(الكلية



شكراً لكم 


