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قرارات اجمللس األعلى يف دورته احلادية واألربعني

)قمة السلطان قابوس والشيخ صباح(
يوم الثالثاء 21 مجادى األوىل 1442هـ املوافق 5 يناير 2021م

العال ــ  اململكة العربية السعودية

لدول  التعاون  جمللس  األعلى  اجمللس  عقد 

يوم  واألربعني  احلادية  دورته  العربية  اخلليج 

 5 املوافق  1442هـ  األوىل  مجادى   21 الثالثاء 

يناير 2021م، برئاسة صاحب السمو امللكي 

آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  حممد  األمري/ 

الوزراء  جملس  رئيس  نائب  العهد  ولي  سعود، 

السعودية،  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

: كة ر مبشا و

صاحـب الســمو الشيــخ / حممــد بن راشد 
آل مكتوم 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب 

دبي. حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس 

بن  سلمان  األمري/   امللكي  السمو  صاحب 

خليفة آل  محد 

جملس  رئيس   األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 

البــحرين. مبمـلكة  الوزراء 

صاحب السمو السيد/   فهد بن حممود آل سعيد

الوزراء  جملس  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب 

عمان. بسلطنة 

صاحب السمو الشيخ / متيم بن محد آل ثاني

أمري دولة قطر.

/ نواف األمحد اجلابر  الشيخ  السمو  صاحب 

الصباح

أمــــري دولــة الكويت.

مبارك  فالح  نايف  الدكتور/  ومعالي 

 ، ف حلجر ا

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العام  األمني 

. بية لعر ا

وبعد اطالعه على بنود جدول األعمال، اختذ 

  حياهلا  القرارات  التالية:

خادم  لرؤية  العامة  األمانة  متابعة  تقرير 
الشريفني: احلرمني 

إن اجمللس األعلى، وقد،  

السادسة  دورته  يف  قراره  استذكر 

اخلاص   )2015 ديسمرب  )الرياض،  والثالثني 

باعتماد رؤية خادم احلرمني الشريفني، بشأن 

على  واطلع  املشرتك،  اخلليجي  العمل  تعزيز 

وعلى  للرؤية،  العامة  األمانة  متابعة  تقرير 

 )146( دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية 

قرر:  الشأن،  بهذا  التحضريية 

تكليف اهليئات واجملالس واللجان الوزارية   .1
أجهزة  وكافة  العامة  واألمانة  والفنية، 

ما  اجمللس، مبضاعفة اجلهود الستكمال 

حمدد،  زمين  جدول  وفق  خطوات،  من  تبقى 

الوحدة  مقومات  استكمال  ذلك  يف  مبا 

التعاون،  جملس  إطار  يف  االقتصادية 

واملنظومتني الدفاعية واألمنية املشرتكة، 

وفاعلة  موحدة  خارجية  سياسة  وبلورة 

ومكتسباته  مصاحله  حتفظ  للمجلس 

والدولية،  اإلقليمية  الصراعات  وُتّنبه 

وطموحاتهم.    مواطنيه  تطلعات  وتليب 

شامل  تقرير  برفع  العامة  األمانة  تكليف   .2
األعلى  للمجلس  واألربعني  الثانية  للدورة 

الرؤية،  بنود  بشأن  إجنازه  مت  ما  يوضح 

صعوبات  أية  لتذليل  مقرتحاتها  وتقديم 

تنفيذها. تواجه 

عمل  برنامج  تنفـيذ  بشـأن  متابعة  تقـرير 
والتنمـوية  االقتصـادية  الشـؤون  هيـئة 

2025م: االقتصادية  الوحـدة  لتحقيق 
إن اجمللس األعلى، وقد،  

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

)146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه اللجنة 

الشؤون  هليئة  الوزارية  الدائمة  التحضريية 

الثالث  اجتماعها  يف  والتنموية  االقتصادية 

تقرير  وعلى  2020م(،  نوفمرب  مرئي،  )اتصال 

املتابعة بشأن تنفيذ ما ورد يف البيان اخلتامي 

)الرياض،  األعلى  للمجلس   )40( للدورة 

اجمللس  به  وجه  ما  حول  2019م(،  ديسمرب 

األعلى بشأن وضع خارطة طريق الستكمال 

الوحدة  بتحقيق  املتعلقة  واملشاريع  الدراسات 

قرر: 2025م،  عام  حبلول  االقتصادية 

املوافقة على سرعة تنفيذ الدراسات واملشاريع 

يف  والواردة  األعضاء  الدول  بني  بشأنها  املتفق 

االقتصادية  للوحدة  للوصول  الطريق  خارطة 

2025م،  عام  حبلول  التعاون  جملس  دول  بني 

الوحدة  لتحقيق  الزمين  الربنامج  يبدأ  أن  على 

االحتاد  متطلبات  باستكمال  االقتصادية 

السوق  متطلبات  واستكمال  اجلمركي، 

بقية  لتحقيق  وصواًل  املشرتكة،  اخلليجية 

االقتصادية. الوحدة  متطلبات 

 )21( و   )20( االجتمـاع  وتوصـيات  قــرارات 
تنفيذ  مبتابعة  املكلفة  الوزارية  للجنة 

املشرتك: بالعمل  العالقة  ذات  القرارات 
إن اجمللس األعلى، وقد،

الوزارية  اللجنة  وتوصيات  قرارات  على  اطلع 

العالقة  القرارات ذات  املكلفة مبتابعة تنفيذ 

العشرين  اجتماعيها  يف  املشرتك  بالعمل 

واحلادي  2020م(  يوليو  مرئي،  )اتصال 

2020م(،  نوفمرب  مرئي،  )اتصال  والعشرين 

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  واطلع 

قرر:   الشأن،  بهذا  التحضريية   )146(

اللجنة  وتوصيات  بقرارات  علما  األخذ   .1
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القرارات  تنفيذ  مبتابعة  املكلفة  الوزارية 

يف  املشرتك،  بالعمل  العالقة  ذات 

يوليو  مرئي،  )اتصال  العشرين  اجتماعيها 

2020م( واحلادي والعشرين )اتصال مرئي، 
2020م(.  نوفمرب 

حث الدول األعضاء على استكمال إصدار   .2
قرارات  من  تبقى  ملا  التشريعية  األدوات 

املشرتك. العمل 

الشؤون االقتصادية والتنموية:
املستهلك  محاية  )قانون(  نظام  اعتماد  أواًل: 

املعدل:

إن اجمللس األعلى، وقد،

والثالثني  السادسة  دورته  يف  قراره  استذكر 

اعتماد  بشأن  2015م(،  ديسمرب  )الرياض، 

املستهلك  حلماية  املوحد  )القانون(  النظام 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  بدول 

مستوى  على  موحد  إلزامي  )نظام(  كقانون 

اجمللس.  دول 

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  واطلع 

)146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه جلنة 

)اتصال   )59( اجتماعها  يف  التجاري  التعاون 

الدائمة  واللجنة  2020م(،  سبتمرب  مرئي، 

ملسؤولي إدارات التشريع بدول جملس التعاون 

أكتوبر  العامة،  )األمانة   )15( اجتماعها  يف 

املعدلة  الصيغة  على  املوافقة  بشأن  2019م(، 
الدول  بعض  طلب  حسب  )القانون(  للنظام 

برفعه  العامة  األمانة  وتكليف  األعضاء، 

اجمللس  مقام  على  لعرضه  الوزاري  للمجلس 

قرر: األعلى، 

حلماية  املوحد  )القانون(  النظام  اعتماد 

اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املستهلك 

املرفقة. بصيغته  املعدل،  العربية 

ثانيًا: اتفاقية نظام ربط املدفوعات بني دول 
اجمللس:

إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

إليه  توصلت  ما  بشأن  التحضريية   )146(

اجتماعها  املالي واالقتصادي يف  التعاون  جلنة 

الثاني عشر بعد املائة )اتصال مرئي، أكتوبر 

نظام  اتفاقية  على  املوافقة  بشأن  2020م(، 

جملس  دول  بني  املدفوعات  أنظمة  ربط 

باعتبارها  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

والتسوية  املدفوعات  ملنظومة  القانونية  املظلة 

اللجنة  إليه  توصلت  وما  اجمللس،  دول  بني 

الدائمة ملسؤولي إدارات التشريع يف اجتماعها 

السابع عشر )اتصال مرئي، سبتمرب 2020م(،  

قرر: االتفاقية،  بشأن 

1. اعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة املدفوعات 
اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  بني 

باعتبارها  املرفقة(،  )بالصيغة  العربية 

املدفوعات  ملنظومة  القانونية  املظلة 

اجمللس. دول  بني  والتسوية 

األعضاء  بالدول  املالية  وزراء  تفويض    .2
دولة. كل  جاهزية  حسب  عليها  بالتوقيع 

توقيع  بعد  النفاذ  حيز  االتفاقية  تدخل   .3
عليها. األقل  على  دولتني  ومصادقة 

الوقائية  اإلجـراءات  )نظـام(  قانـون  ثالثًا: 
والوبائية  املعـدية  احليـوانية  األمراض  من 
لدول  التعاون  جملس  دول  يف  ومكافحتها 

العربية: اخلليج 

إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

)146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه جلنة 

)اتصال   )30( اجتماعها  يف  الزراعي  التعاون 

على  املوافقة  بشأن  2020م(  نوفمرب  مرئي، 

األمراض  من  الوقائية  اإلجراءات  )نظام(  قانون 

يف  ومكافحتها  والوبائية  املعدية  احليوانية 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول 

والعمل به بصفة اسرتشادية ملدة عامني، قرر:

الوقائية  اإلجراءات  )نظام(  قانون  اعتماد 

والوبائية  املعدية  احليوانية  األمراض  من 

لدول  التعاون  جملس  دول  يف  ومكافحتها 

اخلليج العربية، والعمل به بصفة اسرتشادية 

عامني. ملدة 

حلماية  املوحد  )النظام(  القانون  رابعًا: 
احلية  املائية  الثروة  واستغالل  وتنمية 
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية:

إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

إليه  توصلت  ما  بشأن  التحضريية   )146(

 )30( اجتماعها  يف  الزراعي  التعاون  جلنة 

)اتصال مرئي، نوفمرب 2020م(، بشأن املوافقة 

وتنمية  حلماية  املوحد  )النظام(  القانون  على 

به  والعمل  احلية،  املائية  الثروة  واستغالل 

قرر: عامني،  ملدة  اسرتشادية  بصفة 

حلماية  املوحد  )النظام(  القانون  اعتماد 

وفق  احلية،  املائية  الثروة  واستغالل  وتنمية 

الصيغة املرفقة، والعمل به بصفة اسرتشادية 

   ملدة عامني.

واملنتجات  املدخالت  )نظام(  قانون  خامسًا: 
التعاون  جملس  دول  يف  املوحد  العضوية 

العربية: اخلليج  لدول 
إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

)146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه جلنة 

)اتصال   )30( اجتماعها  يف  الزراعي  التعاون 

على  املوافقة  بشأن  2020م(،  نوفمرب  مرئي، 

العضوية  واملنتجات  املدخالت  )نظام(  قانون 

ملدة  اسرتشادية  بصفة  به  والعمل  املوحد، 

قرر: عامني، 

واملنتجات  املدخالت  )نظام(  قانون  اعتماد 

العضوية املوحد، والعمل به بصفة اسرتشادية 

عامني. ملدة 

يف  االسرتشادية  األدلة  اعتماد  سادسًا: 
احلضرية: البيئة  جمال 

إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

جلنة  توصيات  بشأن  التحضريية   )146(

املعنيني  الوزراء  والسعادة  املعالي  أصحاب 

بشؤون البلديات يف دول اجمللس يف اجتماعهم 

الثاني والعشرين )مسقط، أكتوبر 2019م(، 

البيئة  جمال  يف  االسرتشادية  باألدلة  اخلاصة 

قرر:  احلضرية، 

البلدية  النفايات  إدارة  دليل  اعتماد   .1
الوزارية  اللجنة  تفويض  مع  الصلبة، 

احلاجة. دعت  ما  متى  لتحديثه  املختصة 

2. اعتماد دليل التخضري وحتسني جودة اهلواء 
مع  والسمعي،  البصري  التلوث  من  واحلد 

تفويض اللجنة الوزارية املختصة لتحديثه 
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متى ما دعت احلاجة.

الرتاث  على  احملافظة  دليل  اعتماد   .3
املناطق  يف  الطبيعية  والبيئة  العمراني 

الوزارية  اللجنة  تفويض  مع  احلضرية، 

احلاجة. دعت  ما  متى  لتحديثه  املختصة 

املستقــبلية  التوجهـــات  اعتمــاد  سـابعًا: 
االسرتاتيجي: العمراني  للتخطيط 

إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

)146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه جلنة 

املعنيني  الوزراء  والسعادة  املعالي  أصحاب 

بشؤون البلديات يف دول اجمللس يف اجتماعهم 

نوفمرب  مرئي،  )اتصال  والعشرين  الثالث 

املستقبلية  بالتوجهات  اخلاصة  2020م(، 
قرر:  االسرتاتيجي،  العمراني  بالتخطيط 

املستقبلية  التوجهات  مشروع  اعتماد 

بصفة  االسرتاتيجي  العمراني  للتخطيط 

املرفقة.  اسرتشادية بالصيغة 

التعاون  جملس  اسرتاتيجية  اعتماد  ثامنًا: 
املوارد  وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال  يف 

2025م:  -  2021 البشرية 
إن اجمللس األعلى، وقد،

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

)146( التحضريية بشأن توصية وزراء ورؤساء 

اإلدارية  والتنمية  املدنية  اخلدمة  أجهزة 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مبجلس 

التعاون يف  اسرتاتيجية جملس  باملوافقة على 

البشرية  املوارد  وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال 

قرر: 2025م،   -  2021
جمال  يف  التعاون  جملس  اسرتاتيجية  اعتماد 

اخلدمة املدنية وتنمية املوارد البشرية )2021 

املرفقة. بالصيغة  2025م(   -

املوحد  االسرتشادي  )النظام(  القانون  تاسعًا: 
والقانون  اإلعاقة،  لتمكني األشخاص ذوي 
للعـــمل  املوحــــد  االســرتشادي  )النظــام( 

التطوعي:
إن اجمللس األعلى، وقد،

والثالثني  التاسعة  قراريه يف دورته  استذكر 

اعتماد  بشأن  ديسمرب2018م(  )الرياض، 

القانون )النظام( االسرتشادي املوحد لتمكني 

القانون  واعتماد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

التطوعي  للعمل  املوحد  االسرتشادي  )النظام( 

سنتني. ملدة 

دورته  يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  واطلع 

وزراء  إليه  ما توصل  التحضريية بشأن   )146(

االجتماع  يف  االجتماعية  التنمية   / الشؤون 

2020م(،  أكتوبر  مرئي،  )اتصال  السادس 

)النظام(  القانون  اعتماد  تأجيل  بشأن  

ذوي  األشخاص  لتمكني  املوحد  االسرتشادي 

اإلعاقة، والقانون )النظام( االسرتشادي املوحد 

قرر: سنتني،  ملدة  التطوعي  للعمل 

املوحد  النظام(   ( بالقانون  العمل  فرتة  متديد 

والقانون  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لتمكني 

بصورة  التطوعي  للعمل  املوحد  )النظام( 

اسرتشادية ملدة سنتني، وتقوم الدول األعضاء 

العامة  األمانة  مبوافاة  إليها  املشار  املدة  خالل 

بشأنهما. مقرتحات  أو  مالحظات  بأية 

عاشرًا: اإلطار العام اخلليجي خلطة الصحة 
العامة حلاالت الطوارئ:

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

توصلت  ما  بشأن  التحضريية   )146( دورته 

وزراء  والسعادة  املعالي  أصحاب  جلنة  إليه 

السادس  اجتماعها  يف  اجمللس  بدول  الصحة 

اإلطار  بشأن  2020م(  نوفمرب  مرئي،  )اتصال 

للتأهب  العامة  الصحة  خلطة  اخلليجي  العام 

قرر: الطوارئ،  حاالت  يف  واالستجابة 

1.  اعتماد اإلطار العام اخلليجي خلطة الصحة 
حاالت  يف  واالستجابة  للتأهب  العامة 

القرار. بهذا  املرفقة  للصيغة  وفقاً  الطوارئ، 

2. تكليف اجلهات املعنية، يف كل دولة من 
اإلطار،  بتنفيذ  العالقة  ذات  اجمللس،  دول 

الصحة  وزارة  مع  والتنسيق  التعاون  على 

تنفيذ  إجراءات  سري  لضمان  الدولة،  يف 

املطلوب.  الوجه  على  اإلطار 

3. تكون وزارة الصحة يف كل دولة من دول 
والتنسيقية  املرجعية  اجلهة  هي  اجمللس، 

بتنفيذ  العالقة  ذات  للجهات  الدولة  يف 

احمللية  األنظمة  مع  يتناسب  مبا  اإلطار، 

دولة. لكل 

التعاون  جملس  بدول  الصحة  وزراء  للجنة   .4
على  مستقباًل  تراها  تعديالت  أية  إجراء 

اإلطار.

الصحي  اإلنذار  نظام  دليل  عشر:  حادي 
: ملبكر ا

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

دورته )146( التحضريية بشأن ما توصل إليه 

بدول  الصحة  وزراء  والسعادة  املعالي  أصحاب 

مرئي،  )اتصال  السادس  اجتماعهم  يف  اجمللس 

اإلنذار  نظام  دليل  بشأن  2020م(،  نوفمرب 

قرر: املبكر،  الصحي 

1. اعتماد دليل نظام اإلنذار الصحي املبكر، 
وفقًا للصيغة املرفقة بهذا القرار.

من  باالستفادة  األعضاء  الدول  تكليف   .2
املبكر،  اإلنذار  أنظمة  إعداد  يف  الدليل 

مع  يتناسب  مبا  خيصه،  فيما  كل 

دولة.  لكل  احمللية  األنظمة 

جملس  بدول  الصحة  وزراء  جلنة  تفويض   .3
تراها  تعديالت  أية  إلجراء  التعاون 

الدليل. على  مستقباًل 

ثاني عشر: إنشاء املركز اخلليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها:
إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

دورته )146( التحضريية بشأن ما توصل إليه 

جملس  بدول  الصحة  لوزراء   )83( العام  املؤمتر 

2020م(  نوفمرب  مرئي،  )اتصال  التعاون 

من  للوقاية  اخلليجي  املركز  إنشاء  بشأن 

االسرتاتيجية  وخطته  ومكافحتها،  األمراض 

اجمللس  مقام  لقرار  تنفيذًا  والتشغيلية، 

)الرياض،   )36( دورته  يف  املوقر  األعلى 

خادم  رؤية  اعتماد  بشأن  2015م(  ديسمرب 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

واليت  املشرتك،  اخلليجي  العمل  تعزيز  بشأن 

تضمنت تأسيس مرصد خليجي ملراقبة انتشار 

األمراض  األوبئة )على غرار مركز مكافحة 

قرر: األمريكية(،  املتحدة  الواليات  يف 

1. اعتماد إنشاء املركز اخلليجي للوقاية من 
ومكافحتها.  األمراض 
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2. يكون املركز حتت مظلة جملس الصحة 
التعاون.  جملس  لدول 

والتشغيلية  االسرتاتيجية  اخلطة  اعتماد   .3
األمراض  من  للوقاية  اخلليجي  للمركز 

الصحة  جملس  ويقوم  ومكافحتها، 

للصيغة  وفقًا  عليها،  واإلشراف  بتنفيذها 

القرار. بهذا  املرفقة 

اخلليجي  للمركز  املالية  املوازنة  4. اعتماد 
ومكافحتها  األمراض  من  للوقاية 

متويل  ويتم  2021م،  لعام   )GCDC(

وموازنات  إيرادات  طريق  عن  امليزانية 

التعاون.  جملس  لدول  الصحة  جملس 

معرض  املتحدة  العربية  اإلمارات  استضافة 
دبي:   2020 إكسبو 

إن اجمللس األعلى، وقد، 

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

ترشح  دعم  بشأن  التحضريية   )146( دورته 

مدينة دبي الستضافة معرض اكسبو الدولي 

قرر: 2020م، 

اإلمارات  استضافة  الكامل إلجناح  الدعم 

2020 دبي،  املتحدة معرض إكسبو  العربية 

وأن جناح هذا احلدث العاملي هو جناح لكافة 

هذه  مثل  تنظيم  عرب  اجمللس،  وشعوب  دول 

تعزز  أن  شأنها  من  اليت  الكربى  الفعاليات 

وترسخ  بينها،  التواصل  وتتيح  الثقافات  حوار 

لألعمال. دولي  كمركز  املنطقة  مكانة 

إطالق اإلمارات العربية املتحدة ملسبار األمل 
وتشغيل حمطة براكة: 

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية   على  اطلع 

التحضريية بشأن إجنازات دول   )146( دورته 

والتكنولوجيا  العلوم  جماالت  يف  اجمللس 

املشاريع  دعم  وأهمية  البديلة،  والطاقة 

التنمية  عجلة  دفع  يف  تساهم  واليت  العلمية، 

قرر:  والتنموية،  االسرتاتيجية  اجملاالت  يف 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بإطالق  الرتحيب 

فرباير  يف  للمريخ  سيصل  الذي  األمل  ملسبار 

براكة  حمطة  تشغيل  وجناح  2021م، 
النووية، حيث  السلمي للطاقة  الربنامج  ضمن 

بالعلوم  االهتمام  على  املشاريع  هذه  تؤكد 

والتكنولوجيا والطاقة البديلة واستكشاف 

تبادل  أهمية  وعلى  التنمية،  لتعزيز  الفضاء 

اخلربات واالطالع على تارب الدول األعضاء 

اجملاالت. هذه  يف 

والقانونية:  التشريعية  الشؤون 

وحمضر  عشر  الثالث  الدوري  االجتماع  حمضر 

جمالس  لرؤساء  عشر  الرابع  الدوري  االجتماع 

جملس  بدول  واألمة  والوطين  والنواب  الشورى 

التعاون:

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

حمضر  بشأن  التحضريية   )146( دورته 

االجتماع الدوري الثالث عشر ألصحاب املعالي 

والنواب  الشورى  جمالس  رؤساء  والسعادة 

)اتصال  التعاون  جملس  بدول  واألمة  والوطين 

االجتماع  وحمضر  2020م(،  يوليو  مرئي، 

الرابع عشر ألصحاب املعالي والسعادة  الدوري 

والوطين  والنواب  الشورى  جمالس  رؤساء 

مرئي،  )اتصال  التعاون  جملس  بدول  واألمة 

يف  ورد  مبا  علما  األخذ  قرر  2020م(،  نوفمرب 

. ين حملضر ا

مكتب براءات االخرتاع: 

تعديل نظام )قانون( براءات االخرتاع:

إن اجمللس األعلى، وقد،

يف  الوزاري  اجمللس  توصية  على  اطلع 

دورته )146( التحضريية بشأن ما توصلت إليه 

اجتماعها  املالي واالقتصادي يف  التعاون  جلنة 

الثاني عشر بعد املائة )اتصال مرئي، أكتوبر 

الدائمة  اللجنة  إليه  توصلت  وما  2020م(، 
يف  اجمللس  بدول  التشريع  إدارات  ملسؤولي 

نوفمرب  مرئي،  )اتصال  عشر  الثامن  اجتماعها 

2020م(، بشأن تعديل بعض أحكام )نظام( 
التعاون  جملس  لدول  االخرتاع  براءات  قانون 

قرر: العربية،  اخلليج  لدول 

املوافقة على )نظام( قانون بتعديل بعض 

جملس  لدول  االخرتاع  براءات  نظام  أحكام 

)بالصيغة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

املرفقة(.
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تلبيــة لدعــوة كـــــرمية مــن خــادم احلرمــني 

ــز آل  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفني املل الش

ســعود، ملــك اململكــة العربيــة الســعودية، 

حفظه اهلل، عقد اجمللس األعلى دورتة احلادية 

واألربعني يف العال، يف يوم الثالثاء 21  مجادى 

2021م،  ينايــر   5 املوافــق  1442هـــ  األوىل 

برئاسة صاحب الســمو امللكي األمري حممد 

بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي 
العهــد نائــب رئيس جملس الــوزراء وزيــر الدفاع 

باململكــة العربيــة الســعودية ، ومشــاركة 

ــمو: أصحاب الس

راشـــد  الشـيخ / حممـد بن  السـمو  صاحب 
مكتوم  آل 

نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 

رئيــس جملــس الــوزراء، حاكــم دبي.

بن  سلمان  األمري/   امللكي  السمو  صاحب 
خليفة آل  محد 

ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى رئيس  جملس 

الوزراء مبمـــلكة البــحرين.

صاحب السمو السيد/ فهد بن حممود آل سعيد

ــوزراء  ــس ال ــؤون جمل ــوزراء لش ــس ال ــب رئي نائ

بســلطنة عمــان.

صاحب السمو الشيخ / متيم بن محد آل ثاني

أمري دولة قطر.

اجلابر  األمحد  نواف  الشيخ/  السمو  صاحب 
الصباح

أمــــري دولــة الكويت.

مبارك  فالح  نايف  الدكتور/  ومعالي 
 ، ف حلجر ا

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــام جملل ــني الع األم

العربيــة.

مشاعر  عميق  عن  األعلى  اجمللس  1.   عربَّ 
اهلل  بإذن  له،  املغفور  لوفاة  واحلزن،  األسى 

السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  تعاىل، 

اهلل  تغمده  تيمور،  بن  سعيـد  بن  قابوس 

انتقل  الذي  ورضوانه،  رمحته  بواسع 

باألعمال  مليئة  حياة  بعد  ربه،  جوار  إىل 

ورحلة  الكبرية،  واإلجنازات  اجلليلة، 

املخلص  والعمل  الصادق،  بالعطاء  حافلة 

الدؤوب ملا فيه خري لسلطنة عمان، وتقدمها 

اجمللس  م  وقدَّ شعبها.  ورخاء  وازدهارها، 

لسلطنة  املواساة  وصادق  العزاء  خالص 

ولألمتني  وشعبًا،  وحكومًة  قيادًة  عمان، 

اجللل.  املصاب  هلذا  واإلسالمية،  العربية 

كما عربَّ اجمللس عن صادق تقديره لدور 

جملس  مسرية  تعزيز  يف  الراحل  الفقيد 

إخوانه  مع  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

اهلل،  رمحه  قدمه،  وملا  اجمللس،  دول  قادة 

العربية  القضايا  خلدمة  كبري  جهد  من 

والعامل. املنطقة  وسالم  واإلسالمية، 

2.   عربَّ اجمللس األعلى عن عميق مشاعر األسى 
تعاىل،  اهلل  بإذن  له،  املغفور  لوفاة  واحلزن، 

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد 

رمحته  بواسع  اهلل  تغمده  الصباح،  اجلابر 

بعد  ربه،  جوار  إىل  انتقل  الذي  ورضوانه، 

واإلجنازات  اجلليلة،  باألعمال  مليئة  حياة 

الصادق،  بالعطاء  حافلة  ورحلة  الكبرية، 

لدولة  خري  فيه  ملا  الدؤوب  املخلص  والعمل 

ورخاء  وازدهارها،  وتقدمها  الكويت، 

العزاء وصادق  م اجمللس خالص  شعبها. وقدَّ

وحكومة  قيادة  الكويت،  لدولة  املواساة 

واإلسالمية،  العربية  ولألمتني  وشعبًا، 

اجمللس  عربَّ  كما  اجللل.  املصاب  هلذا 

يف  الراحل  الفقيد  لدور  تقديره  صادق  عن 

التعاون لدول اخلليج  تعزيز مسرية جملس 

وملا  اجمللس،  دول  قادة  إخوانه  مع  العربية، 

خلدمة  كبري  جهد  من  اهلل،  رمحه  قدمه، 

يدخر  ومل  واإلسالمية،  العربية  القضايا 

وسعًا من أجل خري اإلنسانية مجعاء، وسالم 

والعامل. املنطقة 

التعازي  خالص  عن  األعلى  اجمللس  عربَّ    .3
املغفور  لوفاة  البحرين،  ململكة  واملواساة 

امللكي  السمو  صاحب  تعاىل  اهلل  بإذن  له 

رئيس  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمري 

اهلل،  رمحه  البحرين،  مبملكة  الوزراء 

قدمها  اليت  الفقيد  إجنازات  مستذكرين 

املشرتك. اخلليجي  العمل  لتعزيز 

صاحب  حبضرة  األعلى  اجمللس  4.   رحب 
املعظم،  طارق  بن  هيثم  السلطان  اجلاللة 

حفظه اهلل، سـلطــان عـمـان، وأعرب عن 

حبكمته  ز  سُيعزِّ جاللته  بأن  التامة  ثقته 

املعهودة املشاركة الفاعلة لسلطنة عمان 

املباركة،  التعاون  جملس  مسرية  دعم  يف 

قادة  إخوانه  مع  السامية،  أهدافه  وحتقيق 

جملس  أمن  على  واحلفاظ  اجمللس،  دول 

حيقق  مبا  قواعده،  وتثبيت  التعاون، 

االستقرار.

5.   رحب اجمللس األعلى حبضرة صاحب السمو 
الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح، حفظه 

اهلل، أمري دولة الكويت، وأعرب عن ثقته 

البيان اخلتامي الصادر 

عن اجمللس األعلى  يف دورته احلادية واألربعني

قمة السلطان قابوس والشيخ صباح
5 يناير 2021م ــ 21 مجادى األوىل 1442هـ

الُعال ــ اململكة العربية السعودية
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ز حبكمته املعهودة  التامة بأن مسوه سُيعزِّ

املشاركة الفاعلة لدولة الكويت يف دعم 

مسرية جملس التعاون املباركة، وحتقيق 

دول  قادة  إخوانه  مع  السامية،  أهدافه 

اجمللس، واحلفاظ على أمن جملس التعاون، 

االستقرار  حيقق  مبا  قواعده،  وتثبيت 

وشعوبها. اجمللس  لدول  واالزدهار 

امللكي  السمو  صاحب  األعلى  اجمللس  هنأ    .6
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  حممد  األمري 

جملس  رئيس  نائب  العهد  ولي  سعود،  آل 

العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

السعودية ، حفظه اهلل، على توليه رئاسة 

الـحادية  اجتماع اجمللس األعلى يف دورته 

تضمنته  ملا  تقديره  عن  معربًا  واألربعني، 

كلمته االفتتاحية من حرص واهتمام على 

تفعيل مسرية التعاون بني دول اجمللس يف 

اجملاالت. كافة 

7.   عرّب اجمللس األعلى عن بالغ تقديره وامتنانه 
اليت  واملخلصة،  الصادقة  الكبرية  للجهود 

خليفه  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بذهلا 

رئيس  اهلل،  حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن 

وحكومته  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

العربية  اإلمارات  رئاسة  فرتة  خالل  املوقرة، 

األعلى،  للمجلس  األربعني  للدورة  املتحدة 

وما حتقق من خطوات وإجنازات هامة. وهنأ 

محد  امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة  اجمللس 

ملك  اهلل،  حفظه  خليفة،  آل  عيسى  بن 

مملكة  استالم  على  البحرين،  مملكة 

واألربعني،  احلادية  الدورة  رئاسة  البحرين 

متمنيًا هلا التوفيق يف تعزيز مسرية جملس 

اجملاالت. كافة  يف  التعاون 

قوة  على  حرصه  األعلى  اجمللس  أكد    .8
الصف  ووحدة  التعاون،  جملس  ومتاسك 

عالقات  من  بينها  يربط  ملا  أعضائه،  بني 

خاصة ومسات مشرتكة أساسها العقيدة 

واملصري  العربية،  والثقافة  اإلسالمية 

بني  تمع  اليت  اهلدف  ووحدة  املشرتك 

من  املزيد  حتقيق  يف  ورغبتها  شعوبها، 

يف  بينها  والرتابط  والتكامل  التنسيق 

اخلرية  املسرية  خالل  من  امليادين  مجيع 

جمللس التعاون، مبا حيقق تطلعات مواطين 

دول اجمللس، مؤكدًا على وقوف دوله صفًا 

أي  له  تتعرض  تهديد  أي  مواجهة  يف  واحدًا 

اجمللس. دول  من 

واملساعي  باجلهود  األعلى  اجمللس  9.   أشاد 
صاحب  حضرة  بذهلا  اليت  واملخلصة  اخلرية 

السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، 

لرأب  اهلل،  رمحه  الكويت،  دولة  أمري 

اجمللس  وعرب  األعضاء،  الدول  بني  الصدع 

عن شكره وتقديره جلهود حضرة صاحب 

الصباح،  نواف األمحد اجلابر  الشيخ  السمو 

وجهود  الكويت،  دولة  أمري  اهلل،  حفظه 

الصديقة يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الشأن.  هذا 

العال«  »بيان  على  بالتوقيع  اجمللس  رحب   .10
الصف  وحدة  تعزيز  إىل  يهدف  الذي 

التعاون وعودة  والتماسك بني دول جملس 

مساره  إىل  املشرتك  اخلليجي  العمل 

واالستقرار  األمن  على  واحلفاظ  الطبيعي، 

املنطقة. يف 

العربية  اململكة  األعلى  اجمللس  هنأ   .11
العشرين  جمموعة  قمة  بنجاح  السعودية 

لعام 2020م، واليت عقدت افرتاضيًا برئاسة 

بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 

وثـمن  اهلل،  حفظه  سعود،  آل  عبدالعزيز 

بذلتها  اليت  االستثنائية  اجلهود  اجمللس 

فرتة  خالل  السعودية  العربية  اململكة 

أثبتت  حيث  العشرين،  جملموعة  رئاستها 

دورها القيادي واحملوري يف التحضري وإدارة 

انعقدت  اليت  واالجتماعات  القمة  أعمال 

من  الرغم  على  املستويات،  كافة  على 

الظروف الصحية اليت فرضتها جائحة فريوس 

يف  مهمة  قرارات  عنها  ونتجت  كورونا، 

والسياسية  واالقتصادية  الصحية  اجملاالت 

سينعكس  الذي  األمر  واالجتماعية، 

الدولي  التعاون  وتعزيز  دعم  على  إجيابًا 

والعمل على مستقبل  األزمات  مواجهة  يف 

للجميع. أفضل 

رئاسة  مستوى  برفع  األعلى  اجمللس  أشاد   .12
إىل  البحريين  السعودي  التنسيق  جملس 

أولياء  امللكي  السمو  أصحاب  مستوى 

العهد يف البلدين، ورحب بالنتائج اإلجيابية 

24 ديسمرب  التنسيق يف  الجتماع جملس 

املشرتك  الثنائي  التعاون  لتطوير  2020م، 
مبا يعزز التكامل بني البلدين الشقيقني، 

ويعزز املسرية املباركة جمللس التعاون مبا 

جملس  دول  وطموحات  تطلعات  حيقق 

اجمللس  رحب  كما  وشعوبها.  التعاون 

بتولي صاحب السمو امللكي األمري سلمان 

العهد يف مملكة  آل خليفة ولي  بن محد 

يف  الوزراء  جملس  رئيس  منصب  البحرين 

يف  والسداد  التوفيق  له  متمنيًا  اململكة، 

مهامه. أداء 

اإلمارات  بإطالق  األعلى  اجمللس  رّحب   .13
سيصل  الذي  األمل  ملسبار  املتحدة  العربية 

حمطة  وتشغيل  القادم  فرباير  يف  للمريخ 

للطاقة  السلمي  الربنامج  ضمن  )براكة( 

على  املشاريع  هذه  تؤكد  حيث  النووية 

والطاقة  والتكنولوجيا  بالعلوم  االهتمام 

لتعزيز  الفضاء  واستكشاف  البديلة 

التنمية. وأكد اجمللس على أهمية تبادل 

الدول  تارب  على  واالطالع  اخلربات 

اجملاالت. هذه  يف  األعضاء 

14. أّكد اجمللس األعلى على دعمه الكامل 
املتحدة  العربية  اإلمارات  استضافة  إلجناح 

معرض إكسبو 2020 دبي، وإن جناح هذا 

وشعوب  دول  لكافة  جناح  العاملي  احلدث 

الكربى  الفعاليات  تنظيم  عرب  اجمللس، 

اليت من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح 

املنطقة  مكانة  وترسخ  بينها،  التواصل 

لألعمال. دولي  كمركز 

حضرة  بإعالن  علمًا  األعلى  اجمللس  أخذ   .15
صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاني 

أمري دولة قطر، حفظه اهلل، إجراء انتخابات 

القادم، مشيدًا  جملس الشورى يف أكتوبر 

أهمية  على  ومؤكدًا  اخلطوة،  بهذه 

التنسيق والتعاون بني اجملالس التشريعية 

اجمللس. دول  يف 

16. هنأ اجمللس األعلى دولة قطر على انتخاب 
سعادة السيد أمحد بن عبداهلل آل حممود، 

للمنظمة  رئيسًا  الشورى  جملس  رئيس 

للفرتة  الفساد  ضد  للربملانيني  العاملية 

2021م.  –  2019
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اليت  باالستعدادات  األعلى  اجمللس  أشاد   .17
تقوم بها دولة قطر الستضافة كأس العامل 

2022م، جمددًا دعم دول اجمللس لدولة قطر 
إجناح  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  ما  كل  يف 

املونديال. هذا 

18. رحب اجمللس األعلى باستضافة دولة قطر 
إكسبو البستنة بعنوان »صحراء خضراء، 

 2 من  بالدوحة  عقده  واملزمع  أفضل«،  بيئة 

أكتوبر 2023م لغاية 28 مارس 2024م، 

املبتكرة  والذي يهدف إىل تشجيع احللول 

واحلد من التصحر، ودعم الزراعة والتوعية 

الصحراوية. املناطق  البيئية واالستدامة يف 

األمريكي  الرئيس  األعلى  اجمللس  هنأ   .19
يف  بالفوز  بايدن،  جوزيف  املنتخب 

اجمللس  وأكد  الرئاسية،  االنتخابات 

التارخيية  العالقات  تعزيز  إىل  تطلعه 

املتحدة  الواليات  مع  واالسرتاتيجية 

السلم  حيقق  ملا  معًا  والعمل  األمريكية 

وعرب  والعامل،  املنطقة  يف  واالستقرار 

األمريكي  للشعب  متنياته  عن  اجمللس 

فخامته. بقيادة  واالزدهار  بالتقدم  الصديق 

جائحة  ظل  يف  التعاون  جملس  دول  جهود 
كورونا: فريوس 

20. عرب اجمللس األعلى عن شكره وتقديره 
األمامية  الصفوف  يف  العاملني  جلميع 

األمن  ورجال  الطبية  اخلدمات  منتسيب  من 

ملا  واملتطوعات،  واملتطوعني  املدني  والدفاع 

للتعامل  ومساهمات  تضحيات  من  قدموه 

مستذكرًا  كورونا،  فريوس  جائحة  مع 

ضحوا  الذين  أولئك  والعرفان  بالشكر 

اجلميع.  سالمة  ألجل  بأرواحهم 

التطورات  آخر  األعلى  اجمللس  استعرض   .21
واإلجراءات الصحية والوقائية الحتواء جائحة 

التعاون،  جملس  بدول  كورونا  فريوس 

تبذهلا  اليت  الكبرية  باجلهود  مشيدًا 

ومستويات  اجمللس  بدول  املعنية  األجهزة 

من  للحد  املستقبلي  واالستشراف  اجلاهزية 

آثار اجلائحة على كافة األصعدة، انطالقًا 

من حرص قيادات دول جملس التعاون على 

صون حقوق اإلنسان، واحلفاظ على صحة 

واخلارج  الداخل  يف  املواطنني  وسالمة 

أراضيها. على  واملقيمني 

دول  مواطين  التزام  األعلى  اجمللس  ثـمن    .22
مع  وتاوبهم  واملقيمني  التعاون  جملس 

للحد  االحرتازية  واإلجراءات  التعليمات 

على  اجمللس  وأكد  اجلائحة،  آثار  من 

والتعاون  اجلماعية،  االستجابة  أهمية 

والدول  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع 

الشقيقة والصديقة ملواجهة هذه التحديات، 

هذا  من  للوقاية  اللقاح  توفري  على  والعمل 

للمصابني. والعالج  الفريوس، 

االحرتازية  بالتدابري  األعلى  اجمللس  اشاد   .23
التعاون  جملس  دول  قبل  من  املتخذة 

واالجتماعية  االقتصادية  واإلجراءات 

اللجان  يف  مناقشتها  متت  اليت  والصحية 

العمل  لتعزيز  العالقة،  ذات  الوزارية 

مع  للتعامل  اجلماعي  والتفكري  املشرتك 

تداعيات األزمة وانعكاساتها االقتصادية 

األمانة  به  قامت  ما  مثمنًا  واالجتماعية، 

على  ومؤكدًا  اخلصوص  هذا  يف  العامة 

والتكامل  التعاون  تعميق  استمرار 

دول  بني  والتنموي  االقتصادي  اجملال  يف 

. جمللس ا

ضرورة  على  األعلى  اجمللس  أكد   .24
يف  الطبية  واملنشآت  املراكز  دعم  استمرار 

الصحية  التهديدات  ملواجهة  اجمللس  دول 

للمحافظة  كان شكلها،  أيًا  املستقبلية 

دول  يف  واملقيمني  املواطنني  صحة  على 

. جمللس ا

للدول  تقديره  عن  األعلى  اجمللس  أعرب   .25
املستوى  على  تضامنها  على  األعضاء 

اإلقليمي ومساندة اجلهود الدولية للتصدي 

جلائحة كورونا، من خالل دعمها السخي 

والطبية،  اإلنسانية  واهليئات  للمنظمات 

وللدول والشعوب املتضررة، مؤكدًا اهمية 

اجلماعي  والتنسيق  التعاون  استمرار 

اجلائحة. هذه  تداعيات  ملواجهة  العاملي 

حشد  أهمية  األعلى  اجمللس  أكد   .26
اجلماعية  اجمللس  دول  جهود  وتكثيف 

وترية  واستمرارية  اجملاالت،  كافة  يف 

يف  افرتاضيًا،  االجتماعات  وانعقاد  العمل 

حال تعذر عقدها حضوريًا، لكافة اللجان 

مبختلف  التعاون  جملس  إطار  يف  العاملة 

. تها يا مستو

تعزيز  أهمية  األعلى  اجمللس  أكد   .27
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع  التعاون 

وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة جائحة 

االقتصادية  آثارها  ومعاجلة  كورونا 

. عية جتما ال ا و

العامة  األمانة  األعلى  اجمللس  وجه   .28
دول  جهود  وتوثيق  رصد  باستكمال 

فريوس  جائحة  مواجهة  يف  التعاون  جملس 

قاعدة  وتطوير  عدة،  جماالت  يف  كورونا 

معلومات إلكرتونية لتوثيق تلك اجلهود، 

وتعميمها  عنها  شاملة  تقارير  وإعداد 

. ها نشر و

رؤية خادم احلرمني الشريفني:

إحرازه  مت  ملا  ارتياحه  األعلى  اجمللس  أبدى   .29
احلرمني  خادم  رؤية  تنفيذ  يف  تقدم  من 

آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني، 

اخلليجي  العمل  وتفعيل  لتعزيز  سعود، 

املشرتك، اليت أقرها اجمللس األعلى يف دورته 

2015م. ديسمرب  يف  والثالثني  الـسادسة 

واجملالس  اهليئات  األعلى  اجمللس  كلف   .30
العامة  واألمانة  والفنية،  الوزارية  واللجان 

اجلهود  مبضاعفة  اجمللس،  أجهزة  وكافة 

وفق  خطوات،  من  تبقى  ما  الستكمال 

جدول زمين حمدد، مبا يف ذلك استكمال 

إطار  يف  االقتصادية  الوحدة  مقومات 

الدفاعية  واملنظومتني  التعاون،  جملس 

سياسة  وبلورة  املشرتكة،  واألمنية 

حتفظ  للمجلس  وفاعلة  موحدة  خارجية 

الصراعات  وُتّنبه  ومكتسباته  مصاحله 

تطلعات  وتليب  والدولية،  اإلقليمية 

وطموحاتهم.    مواطنيه 

تقرير  برفع  العامة  األمانة  اجمللس  كلف   .31
األعلى  للمجلس  القادمة  للدورة  شامل 

الرؤية،  بنود  من  إجنازه  مت  ما  يوضح 

صعوبات  أية  لتذليل  مقرتحات  وتقديم 

التنفيذ. تواجه 

العمل اخلليجي املشرتك:
إليه  وصلت  ما  على  األعلى  اجمللس  اطلع   .32
املشاورات بشأن تنفيذ قرار اجمللس األعلى 
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مقرتح  حول  والثالثني  الثانية  دورته  يف 

عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 

اهلل،  رمحه  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

مرحلة  إىل  التعاون  مرحلة  من  باالنتقال 

االحتاد، وتوجيه اجمللس األعلى باالستمرار 

مرحلة  من  لالنتقال  اجلهود  مواصلة  يف 

وتكليفه  االحتاد،  مرحلة  إىل  التعاون 

املتخصصة  اهليئة  ورئيس  الوزاري  اجمللس 

باستكمال اختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك، 

ورفع ما يتم التوصل إليه إىل اجمللس األعلى 

القادمة. دورته  يف 

تطورات  األعلى  اجمللس  استعرض   .33
على  وأكد  املشرتك،  اخلليجي  العمل 

اجمللس  مكتسبات  على  احلفاظ  أهمية 

وإجنازاته، ووجه األجهزة املختصة يف الدول 

الوزارية  واللجان  العامة  واألمانة  األعضاء 

والفنية مبضاعفة اجلهود لتحقيق األهداف 

األساسي  النظام  عليها  نص  اليت  السامية 

التعاون. جمللس 

اجمللس  دول  جبهود  األعلى  اجمللس  أشاد   .34
والكفاءة،  النزاهة  آليات  لتعزيز 

يف  واملساءلة  والشفافية  واحلوكمة 

الفساد،  وحماربة  احلكومية،  األجهزة 

هذا  يف  املشرتك  التعاون  بتعزيز  ووجه 

وأجهزته  التعاون  جملس  إطار  يف  اجملال 

املتخصصة. اخلليجية  واملنظمات 

ضرورة  على  األعلى  اجمللس  أكد   .35
اليت  واالتفاقيات  القرارات  كافة  تنفيذ 

ُيصدرها، واملربمة يف إطار جملس التعاون، 

وااللتزام  احملددة،  الزمنية  جداوهلا  وفق 

مبضامينها، ملا هلا من أهمية يف محاية أمن 

وتأمني  استقرارها  وصون  األعضاء  الدول 

بيئة  وإجياد  مواطنيها،  ومصاحل  سالمتها 

من  تعزز  مستقرة  واجتماعية  اقتصادية 

اجمللس. دول  مواطين  رفاه 

العام  اإلطار  األعلى  اجمللس  اعتمد   .36
للتأهب  العامة  الصحة  خلطة  اخلليجي 

وكلف  الطوارئ،  حاالت  يف  واالستجابة 

بتنفيذه  اجمللس  دول  يف  املعنية  اجلهات 

يف  الصحة  وزارات  مع  والتنسيق  بالتعاون 

مرجعية. كجهة  الدول 

اإلنذار  نظام  دليل  األعلى  اجمللس  اعتمد   .37
إعداد  يف  لالستفادة  املبكر،  الصحي 

جملس  دول  يف  املبكر  اإلنذار  أنظمة 

احمللية  األنظمة  مع  يتناسب  مبا  التعاون، 

دولة. لكل 

املركز  إنشاء  األعلى  اجمللس  اعتمد   .38
اخلليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها، 

جملس  لدول  الصحة  جملس  مظلة  حتت 

التعاون.

فرتة  متديد  على  األعلى  اجمللس  وافق   .39
لتمكني  املوحد  )النظام(  بالقانون  العمل 

)النظام(  والقانون  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

املوحد للعمل التطوعي بصورة اسرتشادية 

سنتني. ملدة 

40. اعتمد اجمللس األعلى اسرتاتيجية جملس 
وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال  يف  التعاون 

2025م.  - 2021م  البشرية  املوارد 

)نظام(  قانون  األعلى  اجمللس  41.اعتمد 
احليوانية  األمراض  من  الوقائية  اإلجراءات 

دول  يف  ومكافحتها  والوبائية  املعدية 

بصفة  به  والعمل  التعاون،  جملس 

عامني. ملدة  اسرتشادية 

)النظام(  القانون  األعلى  اجمللس  اعتمد   .42
الثروة  واستغالل  وتنمية  حلماية  املوحد 

املائية احلية، والعمل به بصفة اسرتشادية 

عامني. ملدة 

43. اعتمد اجمللس األعلى قانون )نظام( براءات 
االخرتاع لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية امُلعدل.

ملا توصل  ارتياحه  44. عرب اجمللس األعلى عن 
عشر  والرابع  عشر  الثالث  االجتماعان  إليه 

والوطين  والنواب  الشورى  جمالس  لرؤساء 

واألمة يف دول جملس التعاون، اللذان ُعقدا 

مقدرًا  2020م،  ونوفمرب  يوليو  شهري  يف 

األعضاء  الدول  جمالس  تبذهلا  اليت  اجلهود 

املشرتك. اخلليجي  العمل  تعزيز  يف 

التكامل االقتصادي:

45. شدد اجمللس األعلى على أهمية الرتكيز 
االسرتاتيجي  البعد  ذات  املشاريع  على 

التكاملي يف اجملال االقتصادي والتنموي، 

االحتاد  متطلبات  من  االنتهاء  وأبرزها 

السوق  حتقيق  من  واالنتهاء  اجلمركي، 

سكة  ومشروع  املشرتكة،  اخلليجية 

احلديد، وشدد اجمللس على ضرورة العمل 

لتحقيق  متكاملة  منظومة  وضع  على 

وتبين  الطاقة،  وأمن  واملائي  الغذائي  األمن 

الرابعة  الصناعية  الثورة  وآليات  أهداف 

وتكنولوجيا  املعلومات،  تقنية  جمال  يف 

االصطناعي. والذكاء  االتصاالت 

أهمية  على  األعلى  اجمللس  أكد   .46
املؤسسات  وتشجيع  دعم  يف  االستمرار 

بدورها  منه  إميانًا  واملتوسطة،  الصغرية 

دول  اقتصاديات  يف  ومساهماتها  احليوي 

. جمللس ا

متابعة  تقرير  على  األعلى  اجمللس  اطلع   .47
الشؤون  هيئة  عمل  برنامج  تنفيذ 

بسرعة  ووجه  والتنموية،  االقتصادية 

خارطة  يف  بشأنه  االتفاق  مت  ما  تنفيذ 

واملشاريع  الدراسات  واستكمال  الطريق، 

دول  بني  االقتصادية  للوحدة  للوصول 

2025م. عام  حبلول  التعاون  جملس 

48. وافق اجمللس األعلى على اتفاقية نظام ربط 
التعاون  جملس  دول  بني  املدفوعات  أنظمة 

املظلة  واعتبارها  العربية،  اخلليج  لدول 

القانونية ملنظومة املدفوعات والتسوية بني 

دول اجمللس وتفويض أعضاء جلنة التعاون 

عليها. بالتوقيع  واالقتصادي  املالي 

شركة  قيام  األعلى  اجمللس  بارك   .49
املرحلة  وبدء  بأعماهلا  اخلليجية  املدفوعات 

األوىل من تشغيل نظام املدفوعات اخلليجي 

)آفاق( بني مصرف البحرين املركزي والبنك 

املركزي السعودي، وانضمام بقية البنوك 

وفق  تباعًا  النظام  إىل  اخلليجية  املركزية 

عليها. املتفق  العمل  ومراحل  الزمين  الربنامج 

القانون  )النظام(  األعلى  اجمللس  اعتمد   .50
جملس  لدول  املستهلك  حلماية  املوحد 

املعدل. العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

العمل العسكري واألمين املشرتك:

املادة  تعديل  على  األعلى  اجمللس  وافق   .51
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السادسة يف اتفاقية الدفاع املشرتك، وذلك 

اجلزيرة  درع  »قوات  قيادة  مسمى  بتغيري 

العسكرية  »القيادة  إىل  املشرتكة« 

التعاون«. جملس  لدول  املوحدة 

52. صادق اجمللس األعلى على قرارات جملس 
عشر،  السابعة  دورته  يف  املشرتك  الدفاع 

بني  العسكري  التكامل  جماالت  بشأن 

دعم  على  وأكد  التعاون،  جملس  دول 

املشرتك  العسكري  التكامل  جهود 

اجمللس،  لدول  اجلماعي  األمن  لتحقيق 

يف  املبذولة  للخطوات  ارتياحه  عن  وأعرب 

املوحدة. العسكرية  القيادة  عمل  تفعيل 

قرارات  على  األعلى  اجمللس  صادق   .53
الداخلية  وزراء  واملعالي  السمو  أصحاب 

مؤكدا  والثالثني،  السابع  اجتماعهم  يف 

اخلليجي  األمين  العمل  تعزيز  أهمية  على 

املشرتك لضمان أمن واستقرار دول اجمللس، 

األجهزة  ملنسوبي  وتقديره  شكره  وقدم 

األمنية يف مواجهة جائحة كورونا واجلهود 

انتشارها. من  للحد  املبذولة 

التمرين  بنجاح  األعلى  اجمللس  أشاد   .54
الذي   )2 العربي  اخلليج  )أمن  التعبوي 

استضافته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

التمرين  ميثله  ما  مؤكدًا  2020م،  فرباير 

بني  األمين  التعاون  تعزيز  يف  أهمية  من 

بني  واملهين  احلريف  والتوافق  اجمللس  دول 

األجهزة املعنية ترسيخًا لدعائم األمن وردعًا 

واستقرار  بأمن  املساس  حياول  من  لكل 

املنطقة، وُمباركًا طلب اململكة العربية 

التعبوي  التمرين  باستضافة  السعودية 

اخلليج  )أمن  األمنية  لألجهزة  املشرتك 

مالمسًا  سيكون  والذي   )3 العربي 

كورونا. جائحة  مع  التعامل  لفرضيات 

مكافحة اإلرهاب:

مواقف  على  األعلى  اجمللس  أكد   .55
تاه  الثابتة  التعاون  جملس  وقرارات 

أيًا كان مصدره ونبذه  اإلرهاب والتطرف، 

لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه 

مصادر  تفيف  على  والعمل  ومربراته، 

متويله، كما أكد أن التسامح والتعايش 

والقيم  املبادئ  أهم  من  والشعوب  األمم  بني 

اجمللس،  دول  جمتمعات  عليها  ُبنيت  اليت 

األخرى. الشعوب  مع  عالقاتها  عليها  وتقوم 

الشديدة  إدانته  عن  األعلى  اجمللس  عرب   .56
صلى  حممد  للنيب  مسيئة  رسوم  أية  لنشر 

اهلل عليه وسلم، معتربًا ذلك إساءة ملشاعر 

عن  صارخًا  وتعبريًا  كافة  املسلمني 

التمييز  الكراهية، وشكاًل من أشكال 

أهمية  على  اجمللس  وأكد  العنصري، 

واحلوار،  والتعايش  التسامح  ثقافة  تعزيز 

ودعوة كافة قادة دول العامل واملفكرين 

الكربى  املسؤولية  لتحمل  الرأي  وأصحاب 

يسعى  من  كل  عاتق  على  تقع  اليت 

للسالم والتعايش لنبذ خطابات الكراهية 

ورموزها،  األديان  وازدراء  الضغائن  وإثارة 

أحناء  كل  يف  املسلمني  مشاعر  واحرتام 

العامل، بداًل من الوقوع يف أسر اإِلسالموفوبيا 

املتطرفة. اجملموعات  تتبناه  الذي 

57. أشاد اجمللس األعلى جبهود التحالف الدولي 
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة 

داعش  بتنظيم  ُيسمى  ما  قيادات  مالحقة 

الصورة  تشويه  على  عمل  الذي  اإلرهابي، 

مؤكدًا  واملسلمني،  لإلسالم  احلقيقية 

احلثيثة  جهودها  يف  اجمللس  دول  استمرار 

وتفيف  اإلرهاب  حماربة  يف  حلفائها  مع 

اإلرهابي. للفكر  والتصدي  منابعه 

58.الرتحيب بقرار الواليات املتحدة األمريكية 
وسرايا  األشرت  بسرايا  يسمى  ما  تصنيف 

البحرين  مملكة  يف  اإلرهابية  املختار 

كمنظمات  إيران  من  واملدعومتني 

بالتصدي  االلتزام  يعكس  مما  إرهابية، 

عليه. واحملرضني  وداعميه  لإلرهاب 

حزب  صنفت  اليت  الدول  بقرارات  اإلشادة   .59
مهمة  خطوة  يف  إرهابية،  كمنظمة  اهلل 

على  الدولي  اجملتمع  حرص  تعكس 

اإلرهاب  أشكال  لكل  التصدي  أهمية 

الدولي  املستويني  على  وتنظيماته 

الختاذ  الصديقة  الدول  وحث  واإلقليمي، 

لإلرهاب  للتصدي  اخلطوات  هذه  مثل 

متويله. منابع  وتفيف 

القضايا اإلقليمية والدولية:

تطورات  األعلى  اجمللس  استعرض   .60

مؤكدًا  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 

على  احلفاظ  على  اجمللس  دول  حرص 

رخاء  ودعم  املنطقة  يف  واألمن  االستقرار 

مع  اجمللس  عالقات  تعزيز  وعلى  شعوبها، 

مع  والعمل  والصديقة،  الشقيقة  الدول 

املنظمات اإلقليمية والدولية للحفاظ على 

األمن والسلم العامليني، وتعزيز دور اجمللس 

املستدامة  والتنمية  السالم  حتقيق  يف 

وخدمة التطلعات السامية لألمتني العربية 

واإلسالمية.

61. أكد اجمللس األعلى على مواقف جملس 
يف  األجنبية  للتدخالت  الرافضة  التعاون 

أي  من  العربية  للدول  الداخلية  الشؤون 

جهة كانت، وضرورة الكف عن األعمال 

االستفزازية عرب إذكاء الصراعات والفنت، 

السيادة  مبادئ  احرتام  على  والتأكيد 

الدول  خصوصية  واحرتام  التدخل  وعدم 

والقوانني  واألعراف  للمواثيق  استنادًا 

الدولية اليت تنظم العالقات بني الدول، وأن 

روافد  من  أساسي  رافد  هو  اجمللس  دول  أمن 

جامعة  مليثاق  وفقًا  العربي،  القومي  األمن 

على  اجمللس  أكد  كما  العربية.  الدول 

أي  له  تتعرض  تهديد  ألي  الرافضة  مواقفه 

دولة عضو ويشدد على أن أمن دول اجمللس 

املشرتك  الدفاع  مبدأ  وعلى  يتجزأ  ال  كل 

للنظام  استنادًا  اجلماعي،  األمن  ومفهوم 

الدفاع  واتفاقية  التعاون  جمللس  األساسي 

املشرتك.

القضية الفلسطينية:

دول  مواقف  على  األعلى  اجمللس  أكد   .62
الفلسطينية  القضية  من  الثابتة  اجمللس 

واملسلمني  العرب  قضية  باعتبارها 

الدائمة  للسيادة  ودعمها  األوىل، 

األراضي  مجيع  على  الفلسطيين  للشعب 

1967م،  يونيو  منذ  احملتلة  الفلسطينية 

املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وتأسيس 

وضمان  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 

السالم  مبادرة  وفق  الالجئني،  حقوق 

وقرارات  الدولية  واملرجعيات  العربية 

مركزية  على  مؤكدًا  الدولية،  الشرعية 

ضرورة  وعلى  الفلسطينية،  القضية 
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تفعيل جهود اجملتمع الدولي حلل الصراع، 

للشعب  املشروعة  احلقوق  مجيع  يليب  مبا 

األسس.  تلك  وفق  الشقيق  الفلسطيين 

لقيام  إدانته  عن  األعلى  اجمللس  أعرب   .63
سلطات االحتالل اإلسرائيلية بهدم عشرات 

اجملتمع  اجمللس  ودعا  القدس،  شرق  املنازل 

الوجود  استهداف  لوقف  التدخل  إىل  الدولي 

للمواطنني  القسري  والتهجري  الفلسطيين 

طابع  تغيري  وحماولة  القدس،  مدينة  من 

السكانية،  وتركيبتها  القانوني  املدينة 

الدولية  القوانني  مع  يتعارض  الذي 

الصلة.   ذات  واالتفاقات  واإلنسانية 

توجه  أي  رفضه  عن  األعلى  اجمللس  أعرب   .64
إىل  الغربية  الضفة  يف  املستوطنات  لضم 

األمم  مليثاق  صرحية  خمالفة  يف  إسرائيل، 

وقرارات  الدولي  القانون  ومبادئ  املتحدة 

األمم املتحدة، مبا فيها قرار جملس األمن رقم 

االستشاري  والرأي  2016م،  لعام   2334
2004م،  لعام  الدولية  العدل  حملكمة 

1949م.  لعام  الرابعة  جنيف  واتفاقية 

إسرائيل  سياسة  أن  األعلى  اجمللس  أكد   .65
وطرد  وتهجري  املنازل  بهدم  املتعلقة 

السكان واملواطنني الفلسطينيني تقوض 

والسالم  الدولتني  حل  حتقيق  إمكانية 

الدائم.

66. أكد اجمللس األعلى على أهمية وكالة 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم 

اليت  السخية  باملساعدات  مشيدًا  )األونروا( 

تقدمها دول اجمللس لدعم أنشطة الوكالة، 

دعمها  باستمرار  الدولي  اجملتمع  وطالب 

الالجئني  عودة  حتى  مهمتها  لتواصل 

 . لفلسطينيني ا

التابعة  الثالث  للجزر  اإليراني  االحتالل 
املتحدة: العربية  لإلمارات 

الثابتة  مواقفه  األعلى  اجمللس  أكد   .67
استمرار  إدانة  بشأن  السابقة  وقرارته 

احتالل إيران للجزر الثالث )طنب الكربى 

التابعة  موسى(  وأبو  الصغرى  وطنب 

التأكيد  جمددًا  املتحدة،  العربية  لإلمارات 

يلي: ما  على 

املتحدة  العربية  لإلمارات  السيادة  حق   أ.   دعم 

وطنب  الكربى  طنب  الثالث  جزرها  على 

الصغرى وأبو موسى، وعلى املياه اإلقليمية 

واملنطقة  القاري  واجلرف  اجلوي  واإلقليم 

الثالث  للجزر  اخلالصة  االقتصادية 

باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من أراضي اإلمارات 

املتحدة. العربية 

أو  ممارسات  أو  قرارات  أية  أن   ب.  اعتبار 

الثالث  اجلزر  على  إيران  بها  تقوم  أعمال 

احلقائق  من  شيئًا  تغري  وال  والغية  باطلة 

حق  على  ُتمع  اليت  والقانونية  التارخيية 

سيادة اإلمارات العربية املتحدة على جزرها 

الثالث.

اإلمارات  ملساعي  لالستجابة  إيران   ج.  دعوة 

طريق  عن  القضية  حلل  املتحدة  العربية 

اللجوء إىل حمكمة  املباشرة أو  املفاوضات 

الدولية. العدل 

إيران:

وقراراته  مواقفه  األعلى  اجمللس  أكد   .68
اجلمهورية  مع  العالقات  بشأن  الثابتة 

ضرورة  مؤكدًا  اإليرانية،  اإلسالمية 

املبنية  األساسية  واملبادئ  باألسس  التزامها 

القانون  ومواثيق  املتحدة  األمم  ميثاق  على 

واحرتام  اجلوار،  ُحسن  ومبادئ  الدولي، 

الشؤون  يف  التدخل  وعدم  الدول،  سيادة 

الداخلية، وحل اخلالفات بالطرق السلمية، 

ونبذ  بها،  التهديد  أو  القوة  استخدام  وعدم 

. ئفية لطا ا

بناء  أهمية  على  األعلى  اجمللس  أكد   .69
وذلك  وإيران،  التعاون  جملس  بني  الثقة 

وفقًا لألسس اليت سبق أن أقرها اجمللس ومت 

إبالغ اجلانب اإليراني بها، وااللتزام باملواثيق 

الدول،  بني  للعالقات  الدولية  واألعراف 

وتطلعات  املنطقة  أمن  باحلسبان  واألخذ 

املنطقة. يف  التصعيد  فتيل  ونزع  شعوبها 

التام  رفضه  عن  األعلى  اجمللس  أعرب   .70
الشؤون  يف  اإليرانية  التدخالت  الستمرار 

وإدانته  واملنطقة،  اجمللس  لدول  الداخلية 

بها  تقوم  اليت  اإلرهابية  األعمال  جلميع 

الطائفية  للنزاعات  وتغذيتها  إيران، 

واملذهبية، يف انتهاك واضح لألعراف والقيم 

والدولي،  اإلقليمي  األمن  وتهديد  الدولية 

مؤكدًا على ضرورة الكف واالمتناع عن 

النزاعات،  هذه  تؤجج  اليت  اجلماعات  دعم 

امليليشيات  وتسليح  ومتويل  دعم  وإيقاف 

مبا  اإلرهابية،  والتنظيمات  الطائفية 

الباليستية  بالصواريخ  تزويدها  ذلك  يف 

املدنيني،  الستهداف  طيار  بدون  والطائرات 

واالقتصاد  الدولية  املالحة  خطوط  وتهديد 

العاملي. 

أن  ضرورة  على  األعلى  اجمللس  أكد   .71
إيران  مع  تفاوضية  عملية  أية  تشتمل 

الستقرار  املزعزع  إيران  سلوك  معاجلة 

مبا  اإليرانية  الصواريخ  وبرنامج  املنطقة، 

والكروز  الباليستية  الصواريخ  ذلك  يف 

النووي  والربنامج  املسرية،  والطائرات 

على  وأكد  واحدة.  سلة  يف  اإليراني 

يف  التعاون  جملس  دول  إشراك  ضرورة 

اجمللس  أكد  كما  العملية.  هذه  مثل 

النووي،  االنتشار  منع  ضرورة  على  األعلى 

إجياد  إىل  الرامية  اجلهود  واستكمال 

الدمار الشامل يف  منطقة خالية من أسلحة 

مشاركة  ضرورة  وعلى  األوسط،  الشرق 

الدولية  املفاوضات  يف  اجمللس  دول 

النووي  الربنامج  ختص  اليت  املستقبلية 

مبعايري  لاللتزام  إيران  وإخضاع  اإليراني، 

للطاقة  الدولية  الوكالة  وبروتوكوالت 

الضمانات  باتفاق  االلتزام  فيها  مبا  الذرية، 

املسائل  توضيح  يشمل  والذي  الشاملة 

املمكنة  العسكرية  باألبعاد  املتصلة 

لربناجمها النووي، إضافة إىل معاجلة سلوك 

والعامل،  املنطقة  الستقرار  املزعزع  إيران 

ورعايتها لإلرهاب، مبا يكفل عدم قيامها 

األمر  مستقباًل،  االستفزازات  من  نوع  بأي 

الدولي  اجملتمع  يف  دجمها  سيعيد  الذي 

اإليراني. الشعب  ورفاه  مصلحة  وحيقق 

عن  الصادر  بالبيان  األعلى  اجمللس  رحب   .72
الرباعية  العربية  الوزارية  اللجنة  اجتماع 

إيران،  مع  األزمة  تطورات  مبتابعة  املعنية 

اإليراني  النظام  به  يقوم  ملا  إدانة  املتضمن 

واملواثيق  للقوانني  خطرية  تاوزات  من 
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أمن  تهدد  وممارسات  الدولية،  واألعراف 

املنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل 

امليليشيات  ودعم  الداخلية  شؤونها  يف 

املسلحة اليت تبث الفوضى والفرقة واخلراب 

اللجنة  وتشديد  عديدة،  عربية  دول  يف 

بتحمل  الدولي  اجملتمع  مطالبة  على 

املمارسات  تشكله  ما  إزاء  مسؤولياته 

لألنشطة  ورعايتها  العدائية  اإليرانية 

تهديد  من  والعامل  املنطقة  يف  اإلرهابية 

الدوليني. والسلم  لألمن 

استنكاره  عن  األعلى  اجمللس  أعرب   .73
بالتزاماتها  الوفاء  عدم  يف  إيران  الستمرار 

ووقف  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة 

تنفيذ تعهداتها، وتأخرها يف توفري املعلومات 

املطلوبة حول برناجمها النووي، كما أكد 

على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة 

فيما يتعلق بتجاوزاتها يف نسب اليورانيوم 

مفتشي  وامتيازات  حصانات  واحرتام 

الوكالة.

مواصلة  ضرورة  األعلى  اجمللس  أكد   .74
اجلهود الدولية حلمل النظام اإليراني على 

وقف سياسته املزعزعة لألمن واالستقرار يف 

الدولي،  القانون  مببادئ  وااللتزام  املنطقة، 

ووقف تدخالته يف الشؤون الداخلية للدول 

والطائفية. لإلرهاب  ودعمه  األخرى، 

الواليات  بقرار  األعلى  اجمللس  رحب   .75
املتحدة األمريكية تصنيف احلرس الثوري 

اإليراني كمنظمة إرهابية، وأكد أهمية 

هذه اخلطوة يف التصدي للدور اخلطري الذي 

كعنصر  اإليراني  الثوري  احلرس  به  يقوم 

عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف 

العامل  ويف  األوسط  الشرق  يف  واإلرهاب 

بأسره. وأكد اجمللس على أهمية استمرار 

حظر تصدير األسلحة التقليدية إىل إيران 

وتصديرها هلا، واستمرار العقوبات املتعلقة 

بذلك.

لكافة  دعمه  على  اجمللس  أكد   .76
التعاون  جملس  دول  تتخذها  اليت  اإلجراءات 

أمام  واستقرارها  أمنها  على  للحفاظ 

الداخلية  شؤونها  يف  اإليرانية  التدخالت 

واإلرهاب.  للتطرف  ودعمها 

أمن  تستهدف  اليت  األعمال  اجمللس  أدان   .77
وسالمة املالحة واملنشآت البحرية وامدادات 

النفطية  واملنشآت  النفط،  وأنابيب  الطاقة 

املائية،  واملمرات  العربي  اخلليج  يف 

اجمللس  دول  أمن  تهدد  أعمااًل  بوصفها 

وتقوض  الدولية،  املالحة  وحرية  واملنطقة، 

يف  مبا  والدولي،   اإلقليمي  والسلم  األمن 

له  تعرضت  الذي  التخرييب  االعتداء  ذلك 

منشآت امدادات النفط لألسواق العاملية يف 

سبتمرب  يف  السعودية  العربية  اململكة 

ضلوع  الدولي  التحقيق  وأظهر  2019م،  
إيران فيه، مؤكدًا وقوف دول اجمللس مع ما 

أمنها  حلماية  إجراءات  من  اململكة  تتخذه 

واستقرارها.

اليمن:

78. أكد اجمللس األعلى على مواقف وقرارات 
جملس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية 

عبدربه  الرئيس  بفخامة  ممثلة  اليمن  يف 

األزمة  إلنهاء  وحكومته،  هادي،  منصور 

وفقًا  سياسي،  حل  إىل  والتوصل  اليمنية 

اخلليجية  املبادرة  يف  املتمثلة  للمرجعيات 

احلوار  التنفيذية، وخمرجات مؤمتر  وآليتها 

 ،2216 الوطين الشامل، وقرار جملس األمن 

مبا حيفظ لليمن الشقيق وحدته وسالمته 

واحرتام سيادته واستقالله ورفض أي تدخل 

لألمم  دعمه  وجدد  الداخلية،  شؤونه  يف 

مارتن  السيد  ملبعوثها  وشكره  املتحدة 

جريفيثس للجهود اليت يبذهلا للتوصل إىل 

املرجعيات. لتلك  وفقًا  السياسي  احلل 

املخلصة  باجلهود  األعلى  اجمللس  أشاد   .79
ودولة  السعودية  العربية  للمملكة 

عن  أثـمرت  اليت  املتحدة  العربية  اإلمارات 

اتفاق  تنفيذ  تسريع  آلية  على  التوقيع 

الشرعية  اليمنية  احلكومة  بني  الرياض 

 29 بتاريخ  اجلنوبي  االنتقالي  واجمللس 

األعلى  اجمللس  ورحب  2020م،  يوليو 

بتنفيذ األطراف اليمنية ممثلة باحلكومة 

اجلنوبي  االنتقالي  واجمللس  الشرعية 

حكومة  وتشكيل  الرياض  التفاق 

كفاءات سياسية تضم كامل مكونات 

حمافظ  تعيني  جانب  إىل  اليمين،  الطيف 

حرص  مثمنًا  ألمنها،  ومدير  عدن  حملافظة 

األطراف اليمنية على إعالء مصلحة اليمن 

إلعادة  الشقيق  شعبه  تطلعات  وحتقيق 

اتفاق  تنفيذ  ومعتربًا  واالستقرار،  األمن 

الوصول  سبيل  يف  مهمة  خطوة  الرياض 

املرجعيات  إىل  املستند  السياسي  احلل  إىل 

اليمنية.  األزمة  إلنهاء  الثالث 

احلكومة  بوصول  األعلى  اجمللس  رحب   .80
 30 يف  عدن  املؤقتة  العاصمة  إىل  اليمنية 

ديسمرب 2020م، ملمارسة أعماهلا وانطالق 

عجلة التنمية يف املناطق احملررة، لتحقيق 

وإعادة  الشقيق  اليمين  الشعب  تطلعات 

وأدان  اليمن.  ربوع  إىل  واالستقرار  األمن 

احلكومة  استهدف  الذي  اإلرهابي  اهلجوم 

عنه  ونتج  عدن  مطار  إىل  وصوهلا  لدى 

املدنيني  من  الضحايا  من  العديد  سقوط 

األجواء  تهيئة  إىل  اجمللس  ودعا  األبرياء. 

الشرعية  اليمنية  احلكومة  ملمارسة 

على  قدرتها  وتعزيز  أعماهلا  جلميع 

استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها 

الشقيق. اليمن  أحناء  كافة  يف 

ملبادرة  دعمه  األعلى  اجمللس  أكد   .81
إدخال  الستئناف  اليمنية  احلكومة 

احلديدة،  ميناء  عرب  النفطية  املشتقات 

املستوفية  النفط  ناقالت  مجيع  وإدخال 

للشروط إىل امليناء، وإيداع كافة إيراداتها 

يف حساب خاص جديد يف البنك املركزي، 

املتحدة  األمم  فيها  تضمن  حمددة  آلية  وفق 

واستخدامها  العائدات،  هذه  على  احلفاظ 

اليمن.  بعموم  املوظفني  رواتب  تسليم  يف 

امليليشيات  استيالء  األعلى  اجمللس  وأدان 

إيرادات  على  إيران  من  املدعومة  احلوثية 

من  النفطية  املشتقات  استرياد  رسوم 

احلساب اخلاص يف البنك املركزي مبدينة 

احلديدة، واملخصصة لدفع مرتبات موظفي 

املدنية.  اخلدمة 

82. أشاد اجمللس األعلى باإلجنازات اليت حققها 
واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز 

يف  امليدانية  فروعه  خالل  من  اإلنسانية 

التنموية  وباملشاريع  اليمنية،  احملافظات 
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لتنمية  السعودي  الربنامج  ينفذها  اليت 

اليمنية،  احملافظات  داخل  اليمن  وإعمار 

مكتب  يقدمه  الذي  اإلنساني  وبالدعم 

واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات  تنسيق 

للجمهورية  التعاون  جملس  من  املقدمة 

اجمللس  دول  كافة  تقدمه  ومبا  اليمنية، 

لليمن،  وتنموية  إنسانية  مساعدات  من 

منذ  دوالر  مليار   )13( قيمتها  تاوزت 

اجمللس  دول  بدعم  منوهًا  2015م،  عام 

االنسانية  لالستجابة  املتحدة  األمم  خلطة 

اجلهود  ومثمنًا  2020م،  لعام  اليمن  يف 

معاناة  لتخفيف  واإلغاثية  اإلنسانية 

األمن  وحتقيق  الشقيق  اليمين  الشعب 

جبهود  أشاد  كما  اليمن،  يف  واالستقرار 

)مسام(  األلغام  لنزع  السعودي  الربنامج 

الذي  األلغام  من  اليمنية  األراضي  لتطهري 

من  أكثر  نزع  تدشينه  منذ  متكن 

)200,000( ألف لغم وذخرية غري منفجرة 

احلوثي  ميليشيات  زرعتها  ناسفة  وعبوة 

اليمنية.  احملافظات  يف  عشوائي  بشكل 

83. أشاد اجمللس األعلى باستضافة اململكة 
2020م،  يونيو  يف  السعودية،  العربية 

مؤمتر املاحنني من أجل اليمن الذي تعهدت 

من خالله الدول املاحنة بتقديم 1.35 مليار 

دوالر ملساعدة الوكاالت اإلنسانية العاملة 

يف اليمن على االستمرار بتقديم اخلدمات 

برامج  متويل  فيها  مبا  والطارئة  األساسية 

اململكة  وإعالن   ،19  – كوفيد  احتواء 

 500 مبلغ  تقديم  عن  السعودية  العربية 

ودعا  االستجابة،  خطة  لدعم  دوالر  مليون 

الوفاء  إىل  املاحنة  اجلهات  األعلى  اجمللس 

املزيد  والنظر يف تقديم  بالتعهدات احلالية 

املساهمات. من 

الصادر  بالبيان  األعلى  اجمللس  رحب   .84
دولة  ضمت  اليت  الوزارية  اجملموعة  عن 

األمريكية  املتحدة  والواليات  الكويت 

والسويد  وأملانيا  وروسيا  وفرنسا  والصني 

خالهلا  من  أعلنت  اليت  األوروبي،  واالحتاد 

األمم  خلطة  إضايف  بتمويل  التزامها  عن 

أكثر  يبلغ  اإلنسانية  لالستجابة  املتحدة 

اجملاعة. منع  أجل  من  دوالر  مليون   350 من 

امليليشيات  عرقلة  األعلى  اجمللس  أدان   .85

الفريق  وصول  إيران  من  املدعومة  احلوثية 

الفحص  إلجراء  املتحدة  لألمم  التابع  الفين 

يف  )صافر(  العائم  النفط  خلزان  والصيانة 

والذي  احلديدة،  ساحل  قبالة  األمحر  البحر 

من  برميل  مليون  من  أكثر  على  حيتوي 

حدوث  يف  يتسبب  قد  مما  اخلام،  النفط 

كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطرية 

تتخطى آثارها اليمن يف حال عدم ممارسة 

املزيد  األمن  مبجلس  ممثاًل  الدولي  اجملتمع 

احلوثية  امليليشيات  على  الضغط  من 

ملناشدات  لالنصياع  إيران  من  املدعومة 

الفين  للفريق  بالسماح  الدولي  اجملتمع 

الوصول  املتحدة من  التابع لألمم  املتخصص 

إىل خزان النفط العائم )صافر( وبأسرع وقت 

ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية 

األمحر.  البحر  يف 

مواصلة  أن  األعلى  اجمللس  أكد   .86
إيران  من  املدعومة  احلوثية  امليليشيات 

اإلرهابية  والعمليات  العدائية  لألعمال 

والطائرات  الباليستية  الصواريخ  بإطالق 

املسرية املفخخة الستهداف املدنيني واألعيان 

السعودية،  العربية  اململكة  يف  املدنية 

واإلنساني  الدولي  القانون  وخمالفة 

املناطق  يف  املدنيني  السكان  باستخدام 

وإطالق  بشرية،  دروعًا  اليمنية  املدنية 

ميثل  بعد،  عن  واملسرّية  املفخخة  القوارب 

والدولي.  اإلقليمي  لألمن  خطريًا  تهديدًا 

مؤكدًا على احلق املشروع لقيادة حتالف 

وتنفيذ  الختاذ  اليمن  يف  الشرعية  دعم 

اإلجراءات والتدابري الالزمة للتعامل مع هذه 

األعمال العدائية واإلرهابية، وعلى ضرورة 

امليليشيات،  هذه  إىل  األسلحة  تهريب  منع 

مما يشكل تهديدًا حلرية املالحة البحرية 

املندب  باب  مضيق  يف  العاملية  والتجارة 

والبحر األمحر، مشيدًا بكفاءة قوات الدفاع 

اجلوي امللكي السعودي يف اعرتاض تلك 

واليت  هلا  والتصدي  والطائرات،  الصواريخ، 

بلغت أكثر من )344( صاروخًا باليستيًا، 

مسرّية. طائرة   )482( و 

تهريب  استمرار  األعلى  اجمللس  أدان   .87
احلوثي،  ميليشيات  إىل  اإليرانية  األسلحة 

املتحدة  الواليات  الشأن جبهود  ونوه يف هذا 

إيرانية  أسلحة  ضبط  يف  األمريكية 

احلوثية  امليليشيات  إىل  طريقها  يف  مهربة 

فرباير2020م،  خالل  إيران  من  املدعومة 

إيرانية  أسلحة  من  ضبطه  مت  ما  إىل  إضافًة 

مهربة يف نوفمرب 2019م، واليت تتطابق مع 

بقايا الصواريخ اليت مت استخدامها يف اهلجوم 

اإلجرامي الغاشم على املنشآت النفطية يف 

تقرير  وفق  السعودية،  العربية  اململكة 

نتائج  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

اإلرهابية. االعتداءات  تلك  يف  التحقيق 

العراق:

مواقفه  على  األعلى  اجمللس  أكد   .88
مشددًا  العراق،  بشأن  الثابتة  وقراراته 

ووحدة  سالمة  على  احلفاظ  أهمية  على 

أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية 

الوطنية،  ووحدته  االجتماعي  ونسيجه 

اإلرهابية  اجلماعات  ملواجهة  ومساندته 

الدولة  وامليليشيات املسلحة وتعزيز سيادة 

القانون. وإنفاذ 

89.رحب اجمللس األعلى بتشكيل احلكومة 
مصطفى  السيد  دولة  برئاسة  العراقية 

العراقية  للحكومة  متمنيًا  الكاظمي، 

الشعب  تطلعات  حيقق  مبا  التوفيق  كل 

وأمنه  سيادته  يف  الشقيق  العراقي 

واستقراره.

الدول  به  قامت  مبا  األعلى  اجمللس  أشاد   .90
األعضاء من جهود لتعزيز التعاون مع العراق 

مت  مبا  منوهًا  اجملاالت،  مجيع  يف  الشقيق 

اختاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم 

وخطة العمل املشرتك للحوار االسرتاتيجي 

جملس  منظومة  بني  العالقات  وتطوير 

العراق. ومجهورية  التعاون 

جملس  لقرار  دعمه  األعلى  اجمللس  جدد   .91
اعتمد  الذي  )2013م(،   2107 رقم  األمن 

واملفقودين  األسرى  ملف  إحالة  باإلمجاع، 

واملمتلكات الكويتية واألرشيف الوطين 

ملتابعة   ،)UNAMI( املتحدة  األمم  بعثة  إىل 

الستمرار  التطلع  عن  وأعرب  امللف،  هذا 

لضمان  العراقية  احلكومة  مع  التعاون 

الوارد  العالقة  القضايا  يف  تقدم  حتقيق 

احلكومة  اجمللس  ويدعو  ذكرها، 
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لبذل أقصى اجلهود  املتحدة  العراقية واألمم 
القضية  هذه  تاه  حل  إىل  التوصل  بغية 
الصلة،  ذات  األخرى  والقضايا  اإلنسانية 
السيما استكمال ترسيم احلدود البحرية 

.162 العالمة  بعد 

ســـــــوريا:

92. أكد اجمللس األعلى على مواقفه وقراراته 
واحلل  السورية،  األزمة  بشأن  الثابتة 
 ،)1 )جنيف  مبادئ  على  القائم  السياسي 
ينص  الذي   ،2254 رقم  األمن  جملس  وقرار 
للحكم  انتقالية  هيئة  تشكيل  على 
البالد، وصياغة دستور  إدارة شؤون  تتوىل 
جديد لسوريا، والتحضري لالنتخابات لرسم 
تطلعات  حيقق  لسوريا  جديد  مستقبل 

الشقيق. السوري  الشعب 

تسفر  بأن  أمله  عن  األعلى  اجمللس  عرب   .93
سوريا  يف  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 

معينًا  ذلك  يكون  وأن  سريع،  توافق  عن 

سياسي  حل  إىل  للوصول  املبذولة  للجهود 

السوري  للشعب  وحيقق  السورية  لألزمة 

جلهود  دعمه  جمددًا  املشروعة،  تطلعاته 

ذلك. لتحقيق  املتحدة  األمم 

األمم  جهود  دعمه  األعلى  اجمللس  أكد   .94
الالجئني  إعادة  على  للعمل  املتحدة 

وقراهم  مدنهم  إىل  السوريني  والنازحني 

بإشراف دولي وفق املعايري الدولية، وتقديم 

أي  ورفض  اللجوء،  دول  يف  هلم  الدعم 

يف  دميغرافية  تغيريات  إلحداث  حماوالت 

. يا ر سو

الثابتة  95. أكد اجمللس األعلى على مواقفه 
تاه احلفاظ على وحدة أراضي اجلمهورية 

استقالهلا  واحرتام  السورية،  العربية 

التدخالت  ورفض  أراضيها،  على  وسيادتها 

ما  وكل  الداخلية،  شؤونها  يف  اإلقليمية 

األمن  ويهدد  العربي  القومي  األمن  ميس 

الدوليني.  والسلم 

إدانته  عن  جمددًا  األعلى  اجمللس  أعرب   .96
السورية  األراضي  يف  اإليراني  للتواجد 

السوري، وطالب  الشأن  إيران يف  وتدخالت 

خبروج كافة القوات اإليرانية وميليشيات 

حزب اهلل وكافة امليليشيات الطائفية اليت 

سوريا.  يف  للعمل  إيران  جندتها 

لبنان:

يف  األوضاع  تطورات  األعلى  اجمللس  تابع   .97
لبنان. مؤكدًا على مواقف جملس التعاون 

أمنه  على  وحرصه  بشأنه،  الثابتة  وقراراته 

انتمائه  وعلى  أراضيه،  ووحدة  واستقراره 

والوفاق  السياسي،  قراره  واستقالل  العربي 

عن  معربًا  الشقيق،  شعبه  مكونات  بني 

لنداء  اللبنانيون  يستجيب  أن  يف  أمله 

مع  احلكيم  والتعامل  العليا  املصلحة 

اللبنانية، ومبا  الدولة  تواجه  اليت  التحديات 

اللبناني. للشعب  املشروعة  التطلعات  يليب 

مصر:

أمن  دعم  على  األعلى  اجمللس  98.أّكد 
مثمنًا  العربية،  مصر  مجهورية  واستقرار 

العربي  القومي  األمن  تعزيز  يف  جهودها 

ومكافحة  املنطقة،  يف  والسالم  واألمن 

والرخاء  التنمية  وتعزيز  واإلرهاب  التطرف 

ورفض  الشقيق،  املصري  للشعب  واالزدهار 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية، 

القائمة  للجهود  دعمه  عن  اجمللس  وأعرب 

حلل قضية سد النهضة ومبا حيقق املصاحل 

مثمنًا  املعنية،  للدول  واالقتصادية  املائية 

الشأن. هذا  يف  املبذولة  الدولية  اجلهود 

األردن:

األمن  دعم  على  األعلى  اجمللس  99.أكد 
باململكة  التنمية  وتعزيز  واالستقرار 

األردنية اهلامشية، ووجه بتكثيف اجلهود 

لتنفيذ خطط العمل املشرتك اليت مت االتفاق 

االسرتاتيجية  الشراكة  إطار  يف  عليها 

األردنية  واململكة  التعاون  جملس  بني 

اهلامشية.

ليــبيا:
100.أكد اجمللس األعلى على مواقفه وقراراته 
جهود  ودعم  الليبية،  األزمة  بشأن  الثابتة 

سياسي،  حل  إىل  للتوصل  املتحدة  األمم 

احلفاظ  على  اجمللس  دول  حرص  جمددًا 

على مصاحل الشعب اللييب الشقيق، وعلى 

الليبية،  األراضي  ووحدة  واستقرار  أمن 

لتنظيم  للتصدي  املبذولة  اجلهود  ومساندة 

اإلرهابي. )داعش(  بـ  يسمى  ما 

رحب اجمللس األعلى بإعالن كل من   .101

ليبيا  يف  النواب  وجملس  الرئاسي  اجمللس 

بنجاح  أمله  عن  معربًا  النار،  إطالق  وقف 

الليبية،  األطراف  بني  السياسي  احلوار 

فوق  الليبية  الوطنية  املصلحة  ووضع 

دائم  حل  إىل  والتوصل  االعتبارات،  كل 

اللييب  للشعب  واالستقرار  األمن  يكفل 

وثرواتها،  أرضه  على  وسيادته  الشقيق، 

ومينع التدخالت اخلارجية اليت تعرض األمن 

للمخاطر. العربي  اإلقليمي 

السودان:

تاه  الثابتة  مواقفه  على  اجمللس  102.أكد 
ودعمه  الشقيقة،  السودان  مجهورية 

أمنها  تعزيز  يف  يسهم  ما  لكل  املتواصل 

الشعب  طموحات  وحتقيق  واستقرارها 

يف  املشروعة  وآماله  الشقيق  السوداني 

من  انطالقًا  واالزدهار،  والتنمية  االستقرار 

العالقات التارخيية واألخوية اليت تربط دول 

الشقيقة. السودان  جبمهورية  اجمللس 

لقيادة  تهنئته  عن  األعلى  اجمللس  103.أعرب 
وشعب السودان مبناسبة التوصل إىل اتفاق 

اجمللس  دول  حرص  مؤكدًا  للسالم،  جوبا 

الرامية إىل  على االستمرار يف دعم اجلهود 

ووحدته  سيادته  على  السودان  حمافظة 

من  ومحايته  اإلقليمية  وسالمته  الوطنية 

عربيًا  مكانته  وعلى  اخلارجي،  التدخل 

يف  األشقاء  قدرة  يف  وثقته  وإسالميًا، 

السودان على املضي قدمًا يف طريق السالم 

مستقبل  وصناعة  املاضي  تبعات  وتاوز 

مشرق.

السودان  اسم  برفع  األعلى  اجمللس  104.رحب 
األمريكية  املتحدة  الواليات  قائمة  من 

النتقاهلا  متطلعًا  لإلرهاب،  الراعية  للدول 

والتقدم  التنمية  من  جديدة  مرحلة  إىل 

والبناء  الفاعل  دورها  وممارسة  واالزدهار، 

الدولي. اجملتمع  يف 

املغرب: 

الشراكة  أهمية  األعلى  اجمللس  105.أكد 
التعاون  جملس  بني  اخلاصة  االسرتاتيجية 

بتكثيف  ووجه  املغربية،  واململكة 

املشرتك  العمل  خطط  لتنفيذ  اجلهود 

الشراكة  إطار  يف  عليها  االتفاق  مت  اليت 
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على  أكد  كما  بينهما،  االسرتاتيجية 

سيادة  دعم  يف  الثابتة  وقراراته  مواقفه 

تأييده  عن  معربًا  أراضيه،  ووحدة  املغرب 

املغربية  اململكة  اختذتها  اليت  لإلجراءات 

املدني  التنقل  حرية  إلرساء  الشقيقة 

والتجاري يف املنطقة العازلة للكركرات 

أي  اجمللس  ورفض  املغربية،  الصحراء  يف 

على  التأثري  شأنها  من  ممارسات  أو  أعمال 

املنطقة.  هذه  يف  املرور  حركة 

أفغانستان:

الثابتة  مواقفه  األعلى  اجمللس  106.أكد 
األمن واالستقرار يف  استعادة  أهمية  بشأن 

مجهورية أفغانستان اإلسالمية، مبا حيقق 

الشقيق،  األفغاني  الشعب  وتطلعات  آمال 

ويعود بالنفع على األمـن والسلم اإلقليمي 

والدولي.

قطر  دولة  جهود  األعلى  اجمللس  107.ثـمن 
الواليـات  بـني  السالم  اتـفاق  توقيع  يف 

طالـبان  وحركـة  األمـريكية  املتحـدة 

مفاوضات  وانطالق  2020م،  فرباير  يف 

يف  الدوحة  مدينة  يف  األفغانية  السالم 

أن  يف  األمل  عن  معربًا  2020م،  سبتمرب 

حتقق هذه اخلطوات الوقف الشامل والدائم 

أمنها  أفغانستان  واستعادة  الـنار،  إلطالق 

وتطلعات  آمال  وحتقيق  واستقرارها، 

واالزدهار. التنمية  يف  األفغاني  الشعب 

أزمة مسلمي الروهنجيا يف ميامنار:

108.عرب اجمللس األعلى عن إدانته ملا يتعرض 
راخني  والية  يف  الروهنجيا  املسلمون  له 

واألقليات األخرى يف والية كاتشني شان 

اعتداءات  من  ميامنار  يف  األخرى  واملناطق 

اجمللس  ودعا  ممنهج،  وتهجري  وحشية 

لتحمل مسؤولياته  الدولي  اجملتمع  األعلى 

لوقف أعمال العنف والتهجري وإعطاء أقلية 

الروهنجيا املسلمة يف ميامنار حقوقها دون 

عودة  وتسهيل  عرقي،  تصنيف  أو  متييز 

وقراهم. مدنهم  إىل  والالجئني  املهجرين 

109.نوه اجمللس األعلى مبا قدمته دول اجمللس 
الروهنجيا  ملسلمي  إنسانية  مساعدات  من 

بنغالدش،  يف  منهم  والالجئني  ميامنار  يف 

بهذا  املتحدة  األمم  منظمة  تقدمه  ومبا 

املزيد  بذل  إىل  الدول  كافة  داعيًا  الشأن، 

هلم. املساعدات  من 

جملس  بني  االسرتاتيجية  الشراكات 
األخرى: واجملموعات  والدول  التعاون 

عالقات  بتعزيز  األعلى  اجمللس  110.وجه 
جملس  بني  القائمة  والشراكة  التعاون 

اإلقليمية  واملنظمات  والدول  التعاون 

واستكمال  الفاعلة،  الدولية  واملنظمات 

مت  وما  املشرتك،  العمل  خطط  تنفيذ 

االتفاق عليه يف جمموعات العمل واللجان 

الغرض. هلذا  تشكيلها  مت  اليت  املشرتكة 

اعطاء  على  األعلى  اجمللس  111.أكد 
التجارة  مفاوضات  الستكمال  األولوية 

اجمللس  لعالقات  تعزيزًا  وذلك  احلرة 

الدول  مع  واالقتصادية  االسرتاتيجية 

حيقق  ومبا  األخرى  اإلقليمية  واجملموعات 

العام  األمني  وكلف  املشرتكة،  املصاحل 

مفاوضات  سري  حول  دورية  تقارير  برفع 

التعاون  جملس  بني  احلرة  التجارة 

ومجهورية  الشعبية،  الصني  ومجهورية 

اإلسالمية،  باكستان  ومجهورية  اهلند، 

وأسرتاليا، ونيوزيلندا، واململكة املتحدة، 

والدول واجملموعات األخرى اليت يتم االتفاق 

. نها بشأ

الشراكات  بتعزيز  األعلى  اجمللس  112.وجه 
الشقيقة،  الدول  مع  القائمة  االسرتاتيجية 

والسودان  واملغرب  األردن  ذلك  يف  مبا 

والعراق. 

اجلهود  بتكثيف  األعلى  اجمللس  113.وجه 
لتعزيز الشراكة االسرتاتيجية مع الواليات 

اجملاالت،  مجيع  يف  األمريكية،  املتحدة 

من  املتحدة  الواليات  به  قامت  مبا  مشيدًا 

لتعزيز  املنطقة  يف  تواجدها  لتعزيز  جهود 

املالحة.    وحرية  املائية  واملمرات  املنطقة  أمن 

تنفيذ  باستكمال  األعلى  اجمللس  114.وجه 
خطط العمل املشرتك، يف إطار الشراكة 

التعاون  جملس  بني  االسرتاتيجية 

اجملاالت،  كافة  يف  املتحدة  واململكة 

من  املتحدة  اململكة  به  قامت  مبا  مشيدًا 

لتعزيز  املنطقة  يف  تواجدها  لتعزيز  جهود 

واستقراراها. أمنها 

العالقات  بتعزيز  األعلى  اجمللس  115.وجه 
مع  االقتصادي  والتعاون  االسرتاتيجية 

فرنسا وروسيا واالحتاد األوروبي، ومنظمة 

ومنظمة  )إفتا(،  األوروبية  احلرة  التجارة 

أمريكا  جلنوب  املشرتكة  السوق 

)مريكوسور(، وغريها من الدول واملنظمات 

أوروبا  قارة  يف  الفاعلة  واإلقليمية  الدولية 

األمريكيتني.   والقارتني 

باستكمال  األعلى  اجمللس  116.وجه 
اإلجراءات واخلطط والربامج الالزمة لتعزيز 

التعاون مع مجهورية الصني الشعبية واهلند 

وباكستان، واليابان، وكوريا اجلنوبية، 

اآلسيان،  دول  ورابطة  الوسطى  آسيا  ودول 

واملنظمات  الصديقة  الدول  من  وغريها 

اآلسيوية. القارة  يف  الفاعلة 

اإلجراءات  باختاذ  األعلى  اجمللس  117.وجه 
التحرك  خطة  تنفيذ  الستكمال  الالزمة 

يف القارة اإلفريقية وخطط العمل املشرتك 

فيها. الفاعلة  واملنظمات  الدول  مع  للتعاون 

وامتنانه  تقديره  بالغ  األعلى  اجمللس  وقّدم 

بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خلادم 

العربية  اململكة  ملك  سعود،  آل  عبدالعزيز 

السعودية، حفظه اهلل، وحلكومته الرشيدة، 

ولشعب اململكة العزيز، على كرم الضيافة 

اليت  الصادقة  األخوة  ومشاعر  الوفادة،  وطيب 

االجتماع. بها  حظي 

تكون  بأن  ترحيبه  األعلى  اجمللس  وأبدى 

العربية  للمملكة  واألربعون  الثانية  دورته 

تعاىل. اهلل  مبشيئة  السعودية، 
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لدول  التعاون  جملس  دول  قادة  قمة  أكدت 

العربية يف دورتها احلادية واألربعني،  اخلليج 

على  صباح«،  والشيخ  قابوس  السلطان  »قمة 

نص  اليت  التعاون،  جمللس  السامية  األهداف 

التعاون  بتحقيق  األساسي،  النظام  عليها 

والرتابط والتكامل بني دول اجمللس يف مجيع 

دورها  وتعزيز  وحدتها،  إىل  وصواًل  اجملاالت، 

كمجموعة  والعمل  والدولي،  اإلقليمي 

يف  للمساهمة  واحدة  وسياسية  اقتصادية 

يف  والرخاء  واالستقرار  والسالم  األمن  حتقيق 

. ملنطقة ا

يعيد  بأن  األمل  املنطقة  دول  مواطنو  ويعقد 

هذه  يف  إليه  التوصل  مت  الذي  الُعال«،  »بيان 

الطبيعي،  مساره  إىل  املشرتك  العمل  القمة، 

شعوب  بني  والتآخي  الود  أواصر  وتعزيز 

. ملنطقة ا

على  العربية  مصر  مجهورية  توقيع  ويؤكد 

بيان الُعال، توثيق العالقات األخوية اليت تربط 

مصر الشقيقة بدول اجمللس، انطالقًا مما نص 

والتعاون  التنسيق  بأن  األساسي  النظام  عليه 

والتكامل بني دول اجمللس إمنا خيدم األهداف 

السامية لألمة العربية.

ما  املستجد  كورونا  جائحة  حتدي  أظهر  لقد 

دول  بني  التعاون  خالل  من  حتقيقه  ميكن 

متكنت  حيث  الوباء،  هذا  مواجهة  يف  العامل 

إجنازات  حتقيق  من  العشرين  جمموعة 

اململكة  رئاسة  فرتة  خالل  مسبوقة  غري 

أن  شك  وال  اجملال.  هذا  يف  السعودية  العربية 

تتطلب  تداعياتها  ومعاجلة  اجلائحة  مواجهة 

وجه  وعلى  املشرتك  اخلليجي  العمل  تعزيز 

يلي: ما  اخلصوص 

خادم  لرؤية  والدقيق  الكامل  التنفيذ   -

بن  سلمان  امللك  الشريفني،  احلرمني 

العربية  اململكة  ملك  عبدالعزيز، 

يف  األعلى  اجمللس  أقرها  اليت  السعودية، 

دورته )36( يف ديسمرب 2015، وفق جدول 

ذلك  يف  مبا  دقيقة،  ومتابعة  حمدد  زمين 

االقتصادية  الوحدة  مقومات  استكمال 

املشرتكة  واألمنية  الدفاعية  واملنظومتني 

موحدة. خارجية  سياسية  وبلورة 

من  للوقاية  اخلليجي  »املركز  دور  تفعيل   -

األمراض ومكافحتها« الذي مت تأسيسه يف 

هذه القمة، انطالقًا مما تضمنته رؤية خادم 

بشكل  ومتكينه  الشريفني،  احلرمني 

املشرتك  العمل اخلليجي  سريع من تنسيق 

األوبئة. من  وغريها  كورونا  جائحة  ملواجهة 

اجلمركي  االحتاد  متطلبات  استكمال   -

وحتقيق  املشرتكة،  اخلليجية  والسوق 

املواطنة االقتصادية الكاملة، مبا يف ذلك 

العمل  يف  احلرية  اجمللس  دول  مواطين  منح 

تلقي  يف  واملساواة  واالستثمار  والتنقل 

شبكة  وبناء  الصحية،  والرعاية  التعليم 

ومنظومة  اخلليجية،  احلديد  سكة 

املشاريع  وتشجيع  واملائي،  الغذائي  األمن 

اخلليجي.  االستثمار  وتوطني  املشرتكة، 

-  االستفادة مما مت تطويره من أدوات متقدمة 

العشرين، خالل  للتعاون يف إطار جمموعة 

فرتة رئاسة اململكة العربية السعودية، يف 

مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك حتفيز االقتصاد، 

اجملتمع  ومؤسسات  األعمال  قطاع  وإشراك 

بشكل  والشباب  املرأة  ومتكني  املدني 

وتشجيع  االقتصادية،  التنمية  يف  أكرب 

الرقمي،  باالقتصاد  املتعلقة  املبادرات 

وتكليف األمانة العامة للمجلس باملتابعة 

ذلك  لتنفيذ  والربامج  اخلطط  ووضع 

املتخصصة. اخلربة  بيوت  مع  بالتعاون 

األجهزة  يف  التقنية  القدرات  تنمية   -

الذكاء  ذلك  يف  مبا  احلكومية، 

وكفاءة  لسرعة  ضمانًا  االصطناعي 

إعالن الُعال 

الصادر يف الدورة )41(

للمجلس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

»قمة السلطان قابوس والشيخ صباح«
الُعال ــ اململكة العربية السعودية

21 مجادى األوىل 1442هـ - املوافق 5 يناير 2021م
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املناهج  تنفيذ اخلدمات واإلجراءات، وتطوير 

والتجارة  الصحية  والرعاية  التعليمية 

مؤسسات  بني  التعاون  وتعزيز  الرقمية. 

اليت  الرقمي  التعاون  ومنظمة  اجمللس 

مصاحل  حيقق  مبا  2020م،  عام  تأسست 

اجمللس.  دول 

والشفافية  احلوكمة  أدوات  تعزيز   -

من  الفساد  ومكافحة  والنزاهة  واملساءلة 

خالل العمل اخلليجي املشرتك ويف كافة 

أجهزة جملس التعاون ومكاتبه ومنظماته 

االتفاق  مت  مما  واالستفادة  املتخصصة، 

عليه يف إطار جمموعة العشرين و» مبادرة 

يف  التحقيقات  يف  التعاون  بشأن  الرياض« 

ومالحقة  للحدود  العابرة  الفساد  قضايا 

تأثري  من  الفساد  يشكله  ملا  مرتكبيها، 

والتنمية  االقتصادي،  النمو  على  كبري 

املتبادلة بني احلكومات  والثقة  املستدامة، 

والشعوب. 

دول  بني  العسكري  التكامل  تعزيز   -

املشرتك  الدفاع  جملس  إشراف  حتت  اجمللس 

والقيادة  العليا  العسكرية  واللجنة 

العسكرية املوحدة جمللس التعاون، ملواجهة 

اتفاقية  من  انطالقًا  املستجدة،  التحديات 

الدفاع املشرتك، ومبدأ األمن اجلماعي لدول 

 . جمللس ا

استمرار اخلطوات اليت قامت بها دول اجمللس،   -

اململكة  برئاسة  العشرين  وجمموعة 

اجلائحة  ملواجهة  السعودية،  العربية 

ودوليًا،  وإقليميًا  حمليًا  آثارها  وختفيف 

يف  منوًا  األقل  الدول  مساعدة  ذلك  يف  مبا 

واالقتصادية.  الصحية  اجملاالت 

للمجلس  والدولي  اإلقليمي  الدور  تعزيز   -

وتطوير  السياسية  املواقف  توحيد  خالل  من 

جملس  بني  االسرتاتيجية  الشراكات 

واملنظمات  واجملموعات  والدول  التعاون 

املصاحل  خيدم  مبا  والدولية  اإلقليمية 

. كة ملشرت ا

وقد أكدت قمة »السلطان قابوس والشيخ 

التعاون  جملس  دول  قادة  يوليه  ما  صباح« 

من حرص على تعزيز مكتسبات اجمللس، 

وحتقيق تطلعات املواطن اخلليجي، وتذليل 

العمل  اليت تعرتض مسرية  العقبات  كافة 

املشرتك.

صدر يف مدينة الُعال- اململكة العربية 

السعودية

يوم الثالثاء 21 مجادى األول 1442هـ املوافق 

5 يناير 2021م  
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لدول  التعاون  جمللس  الوزاري  اجمللس  عقد 

السادسة واألربعني بعد  العربية دورته  اخلليج 

واألربعني  احلادية  للدورة  التحضريية  املائة 

ملقام اجمللس األعلى املوقر، عرب االتصال املرئي، 

1442هـ  األوىل  مجادى   12 األحد  يوم  يف 

سعادة  برئاسة   ، 2020م  ديسمرب   27 املوافق 

الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير 

اخلارجية مبملكة البحرين، وحبضور أصحاب 

والسعادة: واملعالي  السمو 

مسو الشيخ/ عبداهلل بن زايد آل نهيان

باإلمارات  الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزير 

املتحدة العربية 

آل  فرحان  بن  فيصل  األمري/  السمو  صاحب 

د سعو

وزير اخلارجية باململكة العربية السعودية

محود  بن  محد  بن  بدر  السيد/  معالي 

ي سعيد لبو ا

وزير اخلارجية بسلطنة عمان

سعادة السيد/ سلطان بن سعد املرخيي

وزير الدولة للشؤون اخلارجية بدولة قطر

معالي الشيخ د./ أمحد ناصر احملمد الصباح

وزير اخلارجية بدولة الكويت

فالح  نايف  د./  معالي  االجتماع  يف  وشارك 

التعاون  جمللس  العام  األمني  احلجرف،  مبارك 

العربية.  اخلليج  لدول 

تدارس اجمللس الوزاري املوضوعات املدرجة على 

جدول األعمال، واختذ بشأنها القرارات التالية:

يف  الوزاري  اجمللس  قرارات  متابعة  تقرير 

:)145( دورته 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلع على تقرير متابعة قرارات اجمللس الوزاري 

يف دورته )145(، وأخذ علمًا بذلك.

إحصائيات فعاليات العمل اخلليجي املشرتك 

خالل العام 2020م:

إن اجمللس الوزاري، وقد،  

اطلع على إحصائيات فعاليات العمل اخلليجي 

املشرتك خالل العام 2020م، وأخذ علمًا بذلك.

الشؤون االقتصادية والتنموية:

من  بداًل  سويسرا  يف  منتدى  إقامة  أواًل: 

سويسري: خليجي  أعمال  جملس  تأسيس 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

)األمانة   )143( دورته  يف  قراره  استذكر 

العامة  2017م(، بأن تقوم األمانة  العامة، مايو 

التعاون  جملس  دول  غرف  احتاد  مع  بالتنسيق 

واملؤسسات  الشركات  مع  للتواصل  اخلليجي 

والشركات  سويسرا  يف  العاملة  اخلليجية 

واملؤسسات السويسرية العاملة يف دول جملس 

أعمال  جملس  تأسيس  على  للعمل  التعاون، 

خليجي سويسري، خلدمة مصاحل دول اجمللس 

اجملاالت. كافة  يف 

اللقاء  يف  إليه  التوصل  مت  ما  على  واطلع 

بدول  التجارة  وزراء  بني  الدوري  التشاوري 

دول  وغرف  احتادات  ورؤساء  التعاون  جملس 

بأن  2017م(،  مايو  )املنامة،  التعاون،  جملس 

مبنتدى  األعمال  جملس  تأسيس  استبدال  يتم 

اجلوانب  مجيع  يستعرض  سويسرا،  يف  يقام 

مع  مناقشتها  أهمية  األعضاء  الدول  ترى  اليت 

من  املختصني  له  ويدعى  السويسري،  اجلانب 

قرر: اجمللس،  بدول  العالقة  ذات  القطاعات 

اللقاء  يف  إليه  التوصل  مت  ما  على  املوافقة   .1
بدول  التجارة  وزراء  بني  الدوري  التشاوري 

وغرف  احتادات  ورؤساء  التعاون  جملس 

يف  منتدى  إقامة  من  التعاون،  جملس  دول 

أعمال  جملس  تأسيس  من  بداًل  سويسرا 

سويسري. خليجي 

2. تكليف جلنة التعاون التجاري بإعداد آلية 
إلقامة املنتدى.

تقرير  برفع  التجاري  التعاون  جلنة  تقوم    .3
املنتدى. حول  الوزاري  للمجلس 

ثانيًا: كود البناء اخلليجي:

إن اجمللس الوزاري، وقد،

املعالي  أصحاب  جلنة  توصيات  على  اطلع 

والسعادة الوزراء املعنيني بشؤون البلديات يف 

والعشرين  الثاني  اجتماعهم  يف  اجمللس  دول 

بكود  اخلاصة  2019م(،  أكتوبر  )مسقط، 

قرر:  اخلليجي،  البناء 

جملس  لدول  التقييس  هيئة  تكليف   .1
مبتابعة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

مراحله  يف  اخلليجي  البناء  كود  شؤون 

قرارات 

اجمللس الوزاري يف دورته )146( التحضريية للدورة )41( للمجلس األعلى

يوم األحد 12 مجادى األوىل 1442هـ املوافق 27 ديسمرب 2020م

اتصال مرئي
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جلنة  إىل  املتابعة  تقارير  وتقديم  القادمة، 

البلديات. بشؤون  املعنيني  الوزراء 

اخلليجي،  البناء  لكود  جلنة  تشكيل    .2
ذات  اجلهات  عضويتها  يف  تضم  أن  على 

بدول  اخلليجي  البناء  بكود  العالقة 

لدول  التقييس  هيئة  وتقوم  اجمللس، 

جملس التعاون مبتابعة أعمال هذه اللجنة، 

يف  واإلسكان  البلديات  إدارة  مبشاركة 

العامة. األمانة 

ثالثًا: قيام الدول املرسلة للعمالة باملسؤولية 

القانونية بشأن تسهل إجراءات السفر ملن 

يرغب من رعاياها املقيمني بدول اجمللس 

وكذلك العمالة اليت انتهت عقود عملهم 

اإلقامة  لقوانني  املخالفة  والعمالة 

أوطانهم: إىل  بالعودة 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

االستثنائي  االجتماع  نتائج  على  اطلع 

بدول  العمل  وزراء  والسعادة  املعالي  ألصحاب 

والذي  2020م(،  أبريل  مرئي،  )اتصال  اجمللس 

بشأن  االستثنائية  الظروف  مناقشة  خالله  مت 

 )COVID-19( تفشي جائحة كورونا املستجد

والعمالة  العمل  سوق  على  املباشر  وتأثريها 

اجمللس،  دول  كافة  يف  العمل  وأصحاب 

وأوصت بأن تقوم وزارات اخلارجية بدول اجمللس 

يف  للعمالة  املرسلة  الدول  سفارات  من  بالطلب 

وحتمل  الكامل  بدورها  للقيام  اجمللس،  دول 

إجراءات  تسهيل  بشأن  القانونية،  مسؤولياتها 

أو  اجمللس،  دول  يف  املقيمني  رعاياها  سفر 

العمالة املنتهية عقود عملها أو املخالفة لقوانني 

هلا. املناسبة  التسهيالت  وتقديم  اإلقامة، 

قد  املذكورة  االستثنائية  الظروف  أن  وحيث 

وقت  عليه  كانت  عما  كبرية  بنسبة  زالت 

االجتماع الذي صدرت منه التوصية، قرر األخذ 

بذلك. علمًا 

رابعًا: اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للتعاون 

األرصاد  جمال  يف  املشرتك  والعمل 

واملناخ: اجلوية 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

لألرصاد  الدائمة  اللجنة  توصية  على  اطلع 

اخلطة  بشأن  اجمللس،  بدول  واملناخ  اجلوية 

يف  املشرتك  والعمل  للتعاون  االسرتاتيجية 

جملس  بدول  واملناخ  اجلوية  األرصاد  جمال 

قرر:  2025م(،   -  2021( لألعوام  التعاون 

والعمل  للتعاون  االسرتاتيجية  اخلطة  اعتماد 

واملناخ  اجلوية  األرصاد  جمال  يف  املشرتك 

العامة  األمانة  وتتوىل  التعاون،  جملس  بدول 

اخلطة  من  املنبثقة  اللجان  مع  تنفيذها  متابعة 

االسرتاتيجية.

خامسًا: مركز الرصد البيئي:

إن اجمللس الوزاري، وقد،
التحضريية   )121( دورته  يف  قراره  استذكر 

إنشاء  بشأن  2011م(،  نوفمرب  )الرياض، 

البيئي، واطلع على ما  مركز خليجي للرصد 

البيئة  الوزراء املسؤولني عن شؤون  إليه  توصل 

والعشرين  احلادي  اجتماعهم  يف  اجمللس  بدول 

بدراسة  واخلاص  2019م(،  أكتوبر  )مسقط، 

قرر: املركز،  إنشاء 

املسؤولني  الوزراء  جلنة  توصية  على  املوافقة   

البيئية  بالبوابة  باالكتفاء  البيئة  شؤون  عن 

البيانات  لتوفري  منصة  لتكون  اخلليجية، 

اجملاالت.  كافة  يف  البيئي  بالرصد  اخلاصة 

سادسًا: رصد وتوثيق جهود دول اجمللس يف 

كورونا: فايروس  مكافحة 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلع على مبادرة األمانة العامة برصد وتوثيق 

جائحة  مواجهة  يف  التعاون  جملس  دول  جهود 

وما   ،)19  - املستجد )كوفيد  فريوس كورونا 

العامة إلنشاء قاعدة معلومات  األمانة  قامت به 

اجلهود،  تلك  على  حتتوي  إلكرتونية 

لتوفريها  مطبوعة،  تقارير  ستة  يف  وتوثيقها 

للدول األعضاء وتقدميها للمنظمات اإلقليمية 

الكبرية  اجلهود  لتربز  العالقة،  ذات  والدولية 

اجملال. هذا  يف  اجمللس  دول  بها  قامت  اليت 

والتقدير  الشكر  خبالص  اجمللس  ويتقدم 

ملعالي األمني العام ولكافة العاملني يف األمانة 

التقارير،  هذه  إعداد  على  القائمني  العامة 

بصورة  التقارير  تقديم  على  اجمللس  ويوافق 

مطبوعة وإلكرتونية إىل املنظمات اإلقليمية 

العالقة. ذات  والدولية 

الشؤون التشريعية والقانونية: 

إعالن أبو ظيب يف الدورة الثامنة ملؤمتر الدول 

ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  األطراف 

ملكافحة  األول  الوزاري  والبيان  الفساد، 

يف   )G20(العشرين جمموعة  بدول  الفساد 

السعودية: العربية  اململكة  رئاسة  ظل 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

املعنية  الوزارية  اللجنة  قرار  على  اطلع 

يف  التعاون  جملس  بدول  الفساد  مبكافحة 

نوفمرب  مرئي،  )اتصال  السادس  اجتماعها 

الثامنة  -الدورة  2020م(، بشأن إعالن أبو ظيب 
املتحدة  األمم  التفاقية  األطراف  الدول  ملؤمتر 

األول  الوزاري  والبيان  الفساد-  ملكافحة 

العشرين  جمموعة  بدول  الفساد  ملكافحة 

العربية  اململكة  رئاسة  ظل  يف   )G20(

كوثيقة  منهما  كاًل  واعتماد  السعودية، 

رمسية اسرتشادية يتم االسرتشاد بها والعمل 

يف إطارها بدول اجمللس، قرر األخذ علما بذلك.

مكتب براءات االخرتاع: 

مكتب  يف  التظلمات  جلنة  تشكيل 

االخرتاع: براءات 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

بشأن  العامة  األمانة  مذكرة  على  اطلع 

براءات  مبكتب  التظلمات  جلنة  تشكيل 

االخرتاع جمللس التعاون، وبناء على نص املادة 

جملس  لدول  االخرتاع  براءات  نظام  من   )28(

االطالع  وبعد  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

لعضوية  األعضاء  الدول  ترشيحات  على 

قرر: اللجنة، 

مكتب  يف  التظلمات  جلنة  تشكيل  أوال: 

لدول  التعاون  جمللس  االخرتاع  براءات 

يلي: كما  العربية  اخلليج 

1( الدكتور/ حممد حممود الكمالي      
 2( السيدة/ زينب عيسى احلمادي

3( السيد/ حممد عبداملنعم العيد                
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4( السيد/ نواف يوسف املاجد
5( األستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم احليالن     

6( املهندس/ عبداهلل حسني الغامدي
7( الدكتور/ بدر علي حممد الرمضاني    

8( املهندس/ خالد محود محد اهلنائي
9( السيدة/ منى عبدالعزيز النعيمي       

10( السيدة/ غادة عيد احلميدي
11( الدكتور/ حممد مشبب اجلالل        

12( السيد/ راشد مطر العويهان 
التظلمات  يف  بالفصل  اللجنة  ختتص  ثانيا: 

القرارات  ضد  الشأن  ذوي  من  املرفوعة 

االخرتاع  براءات  مكتب  من  الصادرة 

وذلك وفقًا لنظام براءات االخرتاع جمللس 

التنفيذية. والئحته  التعاون 

ثالثًا: مدة والية اللجنة ثالث سنوات.

يف  ممثَليها  استبدال  دولة  لكل  جيوز  رابعًا: 

اللجنة خالل مدة واليتها دون احلاجة إىل 

الوزاري. العرض على اجمللس 

التعاون  جملس  لدول  اإلحصائي  املركز 

العربية: اخلليج  لدول 

اللجنة  اجتماعات  حماضر  اعتماد  أواًل: 

اإلحصائي: العمل  لشؤون  الدائمة 

إن اجمللس الوزاري، وقد،
)مسقط،  الثاني  االجتماع  حمضر  على  اطلع 

)مسقط،  الثالث  واالجتماع  2019م(،  أبريل 

)مسقط،  الرابع  واالجتماع  2019م(،  يونيو 

االستثنائي  واالجتماع  2019م(،  أكتوبر 

واالجتماع  2020م،  مارس  مرئي،  )اتصال 

2020م(،  أبريل  مرئي،  )اتصال  اخلامس 

نوفمرب  مرئي،  )اتصال  السادس  واالجتماع 

العمل  لشؤون  الدائمة  للجنة  2020م(، 
قرر: اإلحصائي، 

الدائمة  اللجنة  اجتماعات  حماضر  اعتماد 

أعاله. إليها  املشار  اإلحصائي  العمل  لشؤون 

االستفادة  بتمديد  التوصية  اعتماد  ثانيًا: 

من مبالغ الوفر املخصصة ملشروع الدعم 

األعضاء: للدول  الفين 

إن اجمللس الوزاري، وقد،

لدول  اإلحصائي  املركز  مذكرة  على  اطلع 

بشأن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس 

العمل  لشؤون  الدائمة  اللجنة  توصية  اعتماد 

الوفر  مبالغ  من  االستفادة  بتمديد  اإلحصائي 

املخصصة ملشروع الدعم الفين للدول األعضاء، 

قرر:

املوافقة على مد فرتة سريان استفادة الدول من 

مبالغ الوفر املخصصة ملشروع الدعم الفين للدول 

اهلامة  األنشطة  كافة  دعم  استكمال  حلني 

يف براجمها الوطنية.

ثالثًا: اعتماد وثيقة ميثاق العمل اإلحصائي 

اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول 

العربية:

إن اجمللس الوزاري، وقد،

لشؤون  الدائمة  اللجنة  توصية  على  اطلع 

العمل اإلحصائي يف اجتماعها الثالث )مسقط، 

يونيو 2019م(، بشأن ميثاق العمل اإلحصائي 

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، قرر:

لدول  اإلحصائي  العمل  ميثاق  وثيقة  اعتماد 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية بالصيغة 

املرفقة.

اجلوانب التنظيمية: 

للجان  استثنائية  اجتماعات  عقد  مقرتح 

اجمللس  قرارات  تنفيذ  ملتابعة  الوزارية 

: على أل ا

إن اجمللس الوزاري، وقد،

اطلع على مذكرة األمانة العامة بشأن مقرتح 

الوزارية،  للجان  استثنائية  اجتماعات  عقد 

كما  األعلى،  اجمللس  قرارات  تنفيذ  ملتابعة 

املكلفة  الوزارية  اللجنة  توصية  على  اطلع 

بالعمل  العالقة  ذات  القرارات  تنفيذ  مبتابعة 

والعشرين  احلادي  اجتماعها  يف  املشرتك، 

)اتصال مرئي، نوفمرب 2020م(، وبهدف تسريع 

تنفيذ القرارات، ولتطوير آلية املتابعة بشكل 

قرر: املوقر،  األعلى  اجمللس  قرارات  مع  يتزامن 

1.  قيام األمانة العامة بدعوة اللجان الوزارية اليت 
األعلى  اجمللس  من  قرارات  بشأنها  صدرت 

اجتماعات  لعقد  العادية،  دورته  يف  املوقر 

عام  كل  من  يناير  شهر  يف  استثنائية 

يناير(. )اجتماعات  بـ  تـُعرف 

2. يقتصر جدول أعمال هذه االجتماعات على 
اللجنة من قرارات اجمللس األعلى  ما خيص 

املوقر لوضع خطة عمل لتنفيذ القرارات، مع 

حتديد املدة الزمنية الالزمة لتنفيذها.
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الفصل األول

تعار يف

املادة )1(

)النظام(،  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  يف 

املعنى   التالية،  والعبارات  للكلمات  تكون 

سياق  يقتض  مل  ما  منها،  كل  قرين  املوضح 

: ذلك  خالف  النص 

النظام )القانون( :

النظام )القانون( املوحد حلماية املستهلك لدول 

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

الالئحـة التنفيـذية :

النظام  هذا  ألحكام  تطبيقًا  الصادرة  الالئحة 

)القانون(.

اجمللس :

جملس التعاون لـدول اخلليج العربيـة.

الدولة :

الدولة العضــو يف اجمللس .

جلنة التعاون التجاري :

جملس  بدول  التجارة  بشئون  املعنيون  الوزراء 

التعاون.

السلطة املختصة :

النظام  الوزارة أو اجلهة املسئولة عن تنفيذ هذا 

)القانون( يف كل دولة 

رئيس السلطة املختـصة :

الوزير أو رئيس السلطة املسئول عن تنفيذ هذا 

النظام  )القانون( يف كل دولة عضو.

املستهـلك :

مبقابل  ـ  خدمة  أو  سلعة  على  حيصل  من 

جيري  أو  حلاجاته،  إشباعًا  ـ  مقابل  بدون  أو 

بشأنها. معه  التعاقد  أو  التعامل 

املــــــــــــــزود :

كل شخص طبيعي او اعتباري يقدم اخلدمة 

أو  بها  يتاجر  أو  يوزعها  أو  السلعة  يصنع  أو 

يتدخل  أو  يستوردها  أو  يصدرها  أو  يبيعها 

بهدف  وذلك  تداوهلا  أو  ختزينها  أو  إنتاجها  يف 

التعاقد معه  تقدميها للمستهلك أو التعامل أو 

الطرق. من  طريقة  بأي  عليها 

السلعة :

أو  حيواني  أو  زراعي  أو  صناعي  منتج  كل 

حتويلي او فكري او تقين مبا يف ذلك العناصر 

املنتج. يف  الداخلة  واملكونات  للمواد  األولية 

السعر:

أو  االنتفاع  بدل  أو  اخلدمة  أو  السعلة  ثـمن 

األحوال. حبسب  االستعمال 

اخلدمة :

كل ما يقدم للمستهلك سواء مت ذلك بأجر أو 

بدون أجر.

املواصـــــفات القياسيـــــــة :

وتشمل  بوثيقة،  مقررة  مواصفات  هي 

املتطلبات  وحتدد  الفنية،  واللوائح  املواصفات 

سلعة  أو  مادة  أو  منتج  أن يستوفيها  جيب  اليت 

أو  حمليًا  معتمدة  تكون  أن  على  عملية،  أو 

دوليًا. أو  خليجيًا 

العيب :

الكفاءة  او  الكمية  او  اجلودة  يف  نقص 

ناتج عن خطأ يف تصميم السلعة أو تصنيعها 

أو  باملستهلك  إضرار  إىل  يؤدي  قد  إنتاجها،  أو 

منها  االستفادة  من  جزئيًا  أو  كليًا  حرمانه 

بشرط ان ال يكون العيب نشأ عن تصرف من 

ملستهلك ا

اخلـــــــــلل :

كل ما يصيب السلعة بعد انتاجها أو اخلدمة 

بعد تقدميها قد يؤدي إىل االضرار باملستهلك أو 

حرمانه كليًا أو جزيئًا من االستفادة منهما.

التخفيضات :

عرض السلعة بقصد بيعها بأسعار خمفضة أو 

تقديم اخلدمات بأسعار أقل خالل فرتة حمددة 

بأية طريقة كانت.

الرتويج :

السحب  طريق  عن  اخلدمات  أو  السلع  تسويق 

خالل  من  أو  اهلدايا  توزيع  أو  اجلوائز  على 

أخرى. وسيلة  أي  أو  اخلاصة  العروض 

املعلـــــــن :    

كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بذاته او 

اخلدمة  او  السلعة  عن  باإلعالن  غريه  بواسطة 

مبختلف وسائل الدعاية واالعالن سواء كان 

له  مرخصا  شخصا  او  نفسه  املزود  هو  املعلن 

. بذلك 

 النظام )القانون( املوحد حلماية املستهلك

 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املعدل
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الفصل الثاني

حقوق املستهلك

املادة )2(

يكفل هذا النظام )القانون( حقوق املستهلك 

وعلى االخص ما يأتي : 

1ـ احلق يف احرتام خصوصية املستهلك . 
2ـ احلق يف احلصول على املعلومات الصحيحة 
او   ، او يستخدمها  اليت يشرتيها  السلع  عن 

اخلدمة اليت يتلقاها . 

3ـ احلق يف االختيار احلر حني انتقائه أي سلعة 
او تلقيه أي خدمة . 

واخلدمة  السلعة  جودة  ضمان  يف  احلق  4ـ 
 . املعلن  بالسعر  عليهما  واحلصول 

5ـ احلق يف كل ما يضمن  له صحته وسالمته 
تلقيه  او  سلعة  أي  على  حصوله  عند 

عند  به  الضرر  احلاق  وعدم   ، خدمة  أي 

 . اخلدمة  او  السلعة  هلذه  العادي  استعماله 

الضرر  عن  عادل  تعويض  اقتضاء  يف  احلق  6ـ 
او  حصوله  بسبب  وبأمواله  به  يلحق  الذي 

اخلدمة.  تلقيه  او  للسلعة  العادي  استعماله 

اعداد  عند  مصاحله  متثيل  يف  احلق  7ـ 
 . املستهلك  حبماية  اخلاصة  السياسات 

االسالمية  الدينية  القيم  احرتام  يف  احلق  8ـ 
عند  للمستهلك  والتقاليد  والعادات 

 . خدمة  أي  تلقيه  او  سلعة  بأي  تزويده 

الالئحة  يف  اخرى  حقوق  اية  اضافة  وجيوز 

 . التنفيذية 

او  اتفاق  أي  ابرام  شخص  أي  على  وحيظر 

شأنه  من  يكون  نشاط  أي  ممارسة 

 . احلقوق  بتلك  االخالل 

الفصل الثالث

التزامات املزود والوكيل

املادة )3(

أو  السلعة  غالف  على  يبني  أن  املزود  يلتزم 

عبوتها أو يف مكان عرضها وبشكل واضح 

ومقروء البيانات األساسية وكيفية تركيبها 

القوانني  عليه   نصت  ملا  وفقا  واستعماهلا 

واألنظمة واملواصفات القياسية املقررة، كما 

يلتزم املزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي 

على خطورة بالتنبيه إىل ذلك بشكل واضح، 

. التنفيذية  الالئحة  تبينه  ما  وفق 

املادة )4(

للتداول  سلعه  أي  عرض  لدى  املزود  يلتزم 

بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو اإلعالن 

كما  عرضها،  مكان  يف  بارز  بشكل  عنه 

يلتزم باإلعالن عن أسعار اخلدمات اليت يؤديها. 

تتضمن  مؤرخة  بفاتورة  املستهلك  وتزويد 

وخصائصها  وسعرها  السلعة  نوع  حتديد 

وكميتها وصفاتها وفقًا لطبيعتها, أو تتضمن 

نوع اخلدمة وسعرها وتفاصيلها, وفقًا ملا تبينه 

التنفيذية. الالئحة 

املادة )5(

وتوفري  الضمانات  مجيع  بتنفيذ  املزود  يلتزم 

املباعة  للسلع  البيع  ما بعد  الغيار وخدمة  قطع 

تبينه  ملا  وفقًا  وذلك  حمددة،  زمنية  فرتة  خالل 

التنفيذية. الالئحة 

املادة )6(

املنظم  القانون  بأحكام  االخالل  عدم  مع 

وكيل  كل  يلتزم     ، التجارية  للوكاالت 

الضمانات،  مجيع   بتنفيذ  موزع  أو  تاري 

حمل  للسلعة  املوكل  او  املنتج  يقدمها  اليت 

الوكالة. فاذا استغرق تنفيذ الضمانات املبينة 

 ، يوما  عشر  مخسة  تتجاوز  مدة  املادة  هذه  يف 

سلعة  بتوفري  املوزع  او  التجاري  الوكيل  التزم 

اىل  مقابل  دون  يستخدمها  للمستهلك  مماثلة 

 . الضمانات  تلك  تنفيذ  يتم  ان 

املادة )7(

يلتزم املزود بتضمني عقوده االلتزام باإلصالح 

وباسرتجاع  البيع  بعد  اخلدمة  أو  الصيانة  أو 

السلعة أو استبداهلا أو اسرتداد مثنها خالل فرتة 

زمنية معينة من ظهور عيب أو خلل فيها ، وفقًا 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا 

املادة )8(

خالل  بها  قام  اليت  اخلدمة  بضمان  املزود  يلتزم 

اخلدمة  تلك  طبيعة  مع  تتناسب  زمنية  فرتة 

املستهلك  دفعه  الذي  السعر  بإعادة  وااللتزام 

الوجه  على  أخرى  مرة  بأدائها  أو  منه،  جزء  أو 

. لصحيح ا

أو  خطورة  أية  عن  بالتنبيه  املزود  يلتزم  كما 

وذلك  باخلدمة،  االنتفاع  جراء  جانبيه  آثار  أية 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا  كله 

املادة )9(

أو  السلعة  وصف  واملزود  املعلن  على  حيظر 

بأسلوب  عرضها  أو  عنها  اإلعالن  أو  اخلدمة 

أو  خادعة  أو  كاذبة  بيانات  على  حيتوي 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا  مضللة، 

املادة )10(

ختفيضات  بإجراء  القيام  املزود  على  حيظر 

إال  وسيلة  بأية  عنها  اإلعالن  أو  لألسعار  عامة 

بعد احلصول على ترخيص مسبق من السلطة 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا  املختصة، 

املادة )11(

أو  للسلع  بالرتويج  القيام  املزود  على  حيظر 

اخلدمات أو اإلعالن عن ذلك، إال بعد احلصول 

املختصة،  السلطة  من  مسبق  ترخيص  على 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا 

املادة )12(

ذات  واألنظمة  القوانني  أحكام  مراعاة  مع 

أو  سلعة  أي  إخفاء  املزود  على  حيظر  الصلة، 

بقصد  اخلدمة،  تقديم  أو  بيعها  عن  االمتناع 

شراء  يفرض  أن  أو  السعر،  يف  التحكم 

معينة  شروطا  أو  السلعة  من  معينة  كميات 

لالنتفاع باخلدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى 

معها أو أن يتقاضى مثنا أعلى من الثمن الذي مت 

االعالن عنه، وفقًا ملا تبينه الالئحة التنفيذية.

املادة )13(

يلتزم املزود بضمان مطابقة السلعة أو اخلدمة 

القياسية  للمواصفات  املستهلك  بها  ُيزود  اليت 
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والسالمة. بالصحة  املتعلقة  والشروط 

املادة )14(

سعرها  رد  مع  السلعة  بإسرتجاع  املزود  يلتزم 

حال  يف  مقابل  بدون  إصالحها  أو  إبداهلا  أو 

اكتشاف عيب فيها أو خطورة من شأن اإلضرار 

باملستهلك، أو كانت غري مطابقة للمواصفات 

من  عليها  التعاقد  مت  الذي  الغرض  أو  القياسية 

التنفيذية. الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا  أجله، 

املادة )15(

خطورة  أو  عيٍب  اكتشاف  فور  املزود  يلتزم 

لدى  باملستهلك  اإلضرار  شأنه  من  السلعة  يف 

السلطة  يبلغ  أن  بها  االنتفاع  أو  استعماهلا 

احملتملة  باألضرار  واملستهلك  املختصة 

بسحب  يلتزم  كما  منها  الوقاية  وكيفية 

فورًا  السوق  من  اخلطرية  أو  املعيبة  السلعة 

الالئحة  تبينه  ملا  وفقًا  عنها،  واإلعالن 

. ية لتنفيذ ا

املادة )16(

يلتزم املزود يف حالة اكتشاف خلل يف السلعة 

أو اخلدمة بإرجاع السلعة ورد سعرها أو إبداهلا 

أو إصالحها, وبإعادة أداء اخلدمة بدون مقابل، 

وفقًا ملا تبينه الالئحة التنفيذية.

املادة )17(

التعاقد  أي شرط عند  إدراج  املزود  على  حيظر 

باطال  ويقع  به  اإلضرار  شأنه  من  املستهلك  مع 

كل شرط يرد يف عقد أو وثيقة أو مستند أو 

إذا  املستهلك  بالتعاقد مع  غري ذلك مما يتعلق 

كان من شأن هذا الشرط إعفاء املزود من أي من 

التزاماته الواردة يف هذا النظام )القانون(، وفقًا 

التنفيذية. الالئحة  ملا تبينه 

الفصل الرابع

العقوبات

املادة )18(

واجلزائية  املدنية  باملسؤولية  اإلخالل  عدم  مع 

أحكام  خيالف  من  كل  يعاقب   ، )اجلنائية( 

القرارات  أو  التنفيذية  الئحته  أو  القانون  هذا 

اإلدارية  اجلزاءات  بإحدى  له  تنفيذا  الصادرة 

االتية: 

1- اإلنذار الكتابي .
يقل  ال  (مبا  املالي  )اجلزاء  اإلدارية  الغرامة   -2
ما  أو  سعودي  ريال  ألف  عن)1000( 

يعادهلا من عمالت دول جملس التعاون وال 

ريال  ألف  مخسني   )50000( على  يزيد 

سعودي.

أربع   )24( عن  تقل  ال  ملدة  اإلداري  اإلغالق   -3
 )90( على  تزيد  وال  ساعة  وعشرين 

يومًا. تسعني 

ملدة  جزئيًا  أو  كليًا  النشاط  مزاولة  وقف   -4
وال  ساعة  وعشرين  أربع   )24( عن  تقل  ال 

يومٌا. تسعني   )90( على  تزيد 

5- احلجز اإلداري .
6- إلغاء الرتخيص أو شطب القيد .

7- إزالة املخالفة على نفقة املخالف.

وضبطها  املخالفات  بتحديد  ويصدر 

إيقاع  قرار  من  والتظلم  إدارًيا  فيها  والتحقيق 

. املختصة  السلطة  رئيس  من  ،قرار  العقوبة 

  املادة )19(
عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  االخالل  عدم  مع 

أي قانون آخر يعاقب على اجلرائم املبينة يف هذا 

عليها  املنصوص  بالعقوبات  )القانون(  النظام 

فيه.

املادة )20(

على  تزيد  ال  مدة  )السجن(  باحلبس  يعاقب 

عشرة   )10000( عن  تقل  ال  بغرامة  و  سنتني 

عمالت  من  يعادهلا  ما  أو  سعودي  ريال  آالف 

 )1.000.000( على  تزيد  وال  اجمللس،  دول 

مليون ريال سعودي أو بإحدى هاتني العقوبتني 

املواد  أحكام  من  حكم  أي  خالف  من  كل 

 )16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 (

)القانون(. النظام  هذا  يف  الواردة 

)التكرار(،  العود  حالة  يف  العقوبة  وتضاعف 

ويعترب عائدًا من سبق احلكم عليه حبكم 

مخس  خالل  مماثلة  جرمية  ارتكب  إذا  بات 

البات السابق  سنوات من تاريخ صدور احلكم 

باإلدانة.

املنصوص عليها يف هذا  وتعترب مجيع اجلرائم 

النظام )القانون( متماثلة بالنسبة حلاالت العود 

)التكرار(.  

املادة )21(

آالف  )3000( ثالثة  بغرامة ال تقل عن  يعاقب 

دول  عمالت  من  يعادهلا  ما  او  سعودي  ريال 

الف  مائيت   )200000( على  تزيد  وال  اجمللس 

من  حكم  أي  خالف  من  كل  سعودي  ريال 

هذا  يف  الواردة   )17،11،10( املواد  احكام 

)القانون(.  النظام 

املادة )22(

للمحكمة املختصة يف حالة احلكم باإلدانة 

هذا  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  إحدى  يف 

النظام )القانون(، أن تقضي فضاًل عن العقوبة 

موضوع  السلعة  إتالف  أو  مبصادرة  املقررة 

املخالفة واملواد واألدوات املستخدمة يف إنتاجها، 

وإغالق احملل أو املكان الذي وقعت فيه املخالفة 

أن  وللمحكمة  أشهر،  ثالثة  عن  تزيد  ال  مدة 

على  باإلدانة  الصادر  احلكم  بنشر  حتكم 

حمليتني  صحيفتني  يف  عليه  احملكوم  نفقة 

العربية. باللغة  إحداهما  يوميتني 

املادة )23(

من  طريقة  بأية  يتصرف  من  كل  يعاقب 

الطرق يف السلع واالدوات املضبوطة أو املتحفظ 

املواد)31،28 ،30(   يف  عليها  املنصوص  عليها 

من هذا النظام )القانون(، باحلبس )السجن( مدة 

ضعف  تعادل  وبغرامة  شهرين،  على  تزيد  ال 

أو  املضبوطة  واألدوات  للسلع  السوقية  القيمة 

فيها على وجه  التصرف  اليت مت  املتحفظ عليها 

مشروع. غري 

املادة )24(

للشخص  الفعلية  اإلدارة  عن  املسئول  يعاقب 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

25

املنصوص  العقوبات   بذات  املخالف  االعتباري 

ثبت علمه  إذا  )القانون(  النظام  عليها يف  هذا 

باملخالفة وكان إخالله بالواجبات اليت تفرضها 

وقوعها. يف  أسهم  قد  اإلدارة  تلك  عليه 

مســئوال  االعتـــباري  الشخـــص  ويكـــون 

بالتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من غرامات 

وتعويضات إذا كانت املخالفة قد ارتكبت من 

أحد العاملني لديه أو بامسه أو لصاحله. 

الفصل اخلامس

أحكام عامة

املادة )25(

على كل مزود يف كل دولة عضو تصحيح 

النظام   هذا  أحكام  مع  يتفق  مبا  أوضاعه 

املدد  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  )القانون( 

السلطة  ولرئيس  األوضاع,  لتصحيح  الالزمة 

بعد  األوضاع  تصحيح  عدم  حالة  يف  املختصة  

مزاولة  عن  املنشأة  وقف  احملددة  املدة  انقضاء 

نشاطها مدة ال تاوز عشرة أيام عمل ، واحتاذ 

 . دولة  كل  يف  املتبعة  االجراءات 

املادة )26(

والعقود  البيانات واالعالنات  أن تكون  جيب 

املنصوص عليها يف مواد هذا النظام )القانون ( 

باللغة العربية وجيوز استخدام لغات اخرى اىل 

جانب اللغة العربية . 

املادة )27(

يكون للموظفني صفة الضبطية  القضائية 

هذا  أحكام  لتنفيذ   ) اجلنائية  )الضبطية 

وفقا   ، التنفيذية  والالئحة   ) )القانون  النظـام 

  . دولة  كل  يف  املتبعة  لإلجراءات 

املادة )28(

ملوظفي الضبط القضائي )الضبطية اجلنائية ( 

حق دخول احملال التجارية ومجيع األماكن غري 

املعدة  للسكن واملخازن واملصانع يف أي وقت 

من األوقات للتفتيش واالطالع على السجالت 

والدفاتر واملستندات واحلصول على نسخ منها، 

املزود،  لدى  فيها  املشكوك  البضائع  وضبط 

وحتت مسئوليته، وسحب عينات منها للفحص 

من  منعهم  املزود  على  وحيظر  والتحليل، 

التصرف يف  تأدية عملهم، كما حيظر عليه 

التنفيذية  الالئحة  املضبوطة، وحتدد  البضائع 

الالزمة.   الزمنية  واملدد  الفحص  إجراءات 

املادة )29(

جيوز لرئيس السلطة املختصة أن يضع قواعد 

متنح مبوجبها مكافآت مالية للموظفني املشار 

اليهم يف املادة )72( من هذا النظام )القانون ( .   

املادة )30(

وجود  على  كافية  دالئل  توافر  حالة  يف 

خمالفة ألحكام هذا النظام )القانون(.والئحته 

وسالمة  بصحة  االضرار  شأنها  من  التنفيذية 

املشتبه  واألدوات  السلع  ضبط  يتم  املستهلك 

التنفيذية  الالئحة  ، وحتدد  فيها بصفة مؤقته 

املخالفة  واألدوات  السلع  ضبط  إجراءات 

 . عنها  واالفراج  عليه  والتحفظ 

املادة )31(

جيوز لرئيس السلطة املختصة أو رئيس اجلهة 

أو  الضرورة  حالة  يف  األحوال    حبسب  املعنية 

من  تقارير  أو  معلومات  ورود  عند  االستعجال 

جهات خمتصة عن سلعة ضارة أو متثل خطورة 

على املستهلك، أن يصدر قرار حبظر  استريادها 

أو احلجز التحفظي عليها أو سحبها من األسواق 

يف حالة دخوهلا.

املادة )32(

يف  عادية  غري  ظروف  أو  أزمة  حدوث  حالة  يف 

السوق تؤدي إىل زيادة غري طبيعية يف االسعار، 

إجراءات  اختاذ  املختصة  السلطة  لرئيس  جيوز 

ومحاية  الزيادة  تلك  من  احلد  شأنها  من  وقتيه 

مصاحل املستهلكني وعدم االضرار بهم، وتبني 

يف  واإلجراءات  األسس  التنفيذية  الالئحة 

حتديد ما يعترب زيادة غري طبيعية يف األسعار  

. بشأنها  الوقتية  االجراءات  اختاذ  جيب  اليت 

املادة )33(

كل  يف  والقضاء  التحقيق  جهات  تتوىل 

املخالفات  يف  والفصل  التحقيق  إجراءات  دولة 

)القانون(. النظام  هذا  يف  الواردة  واجلرائم 

املادة )34(

قرارات  يصدر  أن  املختصة  السلطة   لرئيس 

حيدد على أساسها فرتات الضمان واشرتاطاته 

وأسعار خدمات ما بعد البيع ، وذلك حبسب نوع 

الالئحة  تبينه  ملا  وفقا   ، سلعة  كل  وطبيعة 

التنفيذية. 

املادة )35(

جيوز تشكيل جلنة تعنى حبماية املستهلك، 

عملها  وإجراءات  تشكيلها  قرار  ويبني 

يف  بها  املعمول  االجراءات  وفق  واختصاصاتها 

. دولة  كل 

املادة )36(

وفقا  دولة  كل  يف  املختصة  السلطة  تصدر 

الالئحة  لديها  املتبعة  القانونية  لإلجراءات 

التنفيذية بعد إقرارها من جلنة التعاون التجاري 

اجمللس.  بدول 

املادة )37(

اقرتاح  اجمللس  بدول  التجاري  التعاون  للجنة 

والئحته  )القانون(  النظام  هذا  تعديل 

. ية لتنفيذ ا

املادة )38(

األعلى  اجمللس  من   ) )القانون  النظام  هذا  يقر 

لإلجراءات  وفقا  إلزامية  بصفة  به  ويعمل 

دولة. كل   يف  الدستورية 
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متهيد
لدول  التعاون  جملس  يف  األعضاء  الدول  إن 

العربية؛ اخلليج 

دولة اإلمارات العربية املتحدة،

مملكة البحرين،

اململكة العربية السعودية،

سلطنة عمان،

دولة قطر،

دولة الكويت،

جمللس  األساسي  النظام  أهداف  من  وانطالقًا 

إىل  الداعي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

تقارب أوثق وروابط أقوى بني دول اجمللس وإىل 

أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها يف 

خمتلف اجملاالت، وتأكيدا لألسس واملبادئ اليت 

العربية. اخلليج  لدول  التعاون  جملس  أرساها 

جمللس  االقتصادية  االتفاقية  مع  ومتاشيًا 

التعاون لدول اخلليج العربية الرامية إىل تعزيز 

التطورات  ضوء  يف  اجمللس  دول  اقتصادات 

االقتصادية العاملية ولتعزيز قدراتها التنافسية،

 واستنادًا لقرار اجمللس األعلى يف دورته السابعة 

والثالثون )املنامة- 6-7ديسمرب 2016م( بشأن 

املوافقة على تأسيس وبناء نظام ربط ألنظمة 

مؤسسات  وتفويض  اجمللس،  بدول  املدفوعات 

املركزية بدول اجمللس بتملك  النقد والبنوك 

شركة  تأسيس  خالل  من  املشروع  وإدارة 

النقد  مؤسسات  ومتوهلا  متلكها  مستقلة 

اجمللس، بدول  املركزية  والبنوك 

فقد اتفقت على ما يأتي :

املادة )1( التعريفات 

يكون  االتفاقية،  هذه  أحكام  تطبيق  يف 

املبينه  املعاني  التالية  والعبارات   للكلمات 

النص  سياق  يقتض  مل  ما  منها،  كل  قرين 

آخر: معنى 

دول اجمللس:

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

البنوك املركزية

املركزية  واملصارف  والبنوك  النقد  مؤسسات 

اجمللس. بدول 

جلنة احملافظني:

البنوك  حمافظي  من  املشكلة  اللجنة 

. ية كز ملر ا

النظام:
اجمللس  بدول  املدفوعات  نظم  يربط  نظام 

للمشاركة  املعتمدة  األخرى  والكيانات 

املدفوعات  وتسوية  لتحويل  وذلك  النظام  يف 

ويشمل  للحدود،  العابرة  الدفع  أوامر  وتنفيذ 

اخلاصة  والقواعد  واإلجراءات  األدوات  ذلك 

املشاركني. بني  املالية  التحويالت  بعمل 

املشغل:
تعيينه  أو  تأسيسه  يتم   أو  مت  الذي  الكيان 

وتشغيل  إلدارة  االتفاقية  هذه  ألحكام  وفقًا 

مكوناته. أحد  أو  النظام 

املشارك:
أو  يتبادل  بأن  له  مسموحًا  يكون  طرف  أي 

مع  النظام  خالل  من  تسوية  جيري  أو  يتقاص 

املشاركني اآلخرين، سواء أكان ذلك بصورة 

مباشرة. غري  أم  مباشرة 

التسوية:
املشاركني  والتزامات  حلقوق  الفعلي  التنفيذ 

عن طريق حتويل األموال أو األوراق املالية.

املقاصة:
صايف  وحتديد  الدفع  أوامر  وتأكيد  تبادل 

حقوق والتزامات أي مشارك وذلك بغرض إجراء 

التسوية.

املادة )2( األهداف
تهدف هذه االتفاقية إىل ما يأتي: 

والتسوية  املدفوعات  1. إنشاء نظام يربط نظم 
حتويل  عمليات  لتنفيذ  اجمللس  دول  بني 

بينها.  الدفع  وأوامر  املدفوعات  وتسوية 

املدفوعات  نظم  وكفاءة  سالمة  تعزيز   .2
خماطر  أية  من  للحد  املشرتكة  اخلليجية 

حمتملة عليها مبا يؤدي إىل احملافظة على 

املشاركة  اجمللس  بدول  املالي  االستقرار 

مصاحلها. وخيدم 

3. إرساء صالحيــــات البنــــوك املـــركزية 
املدفوعات  نظم  على  والرقابية  اإلشرافيــة 

بني دول اجمللس، والعمل على تطويرها.

باآللية  املقاصة  عمليات  وتطوير  تعزيز   .4
البنوك  عليها  تتفق  اليت  واإلجراءات 

. ية كز ملر ا

5. تأسيس بنية حتتية إقليمية واحلفاظ على 
تستند  اليت  الركيزة  لتكون  سالمتها 

دول  بني  املشرتكة  املدفوعات  نظم  عليها 

يأتي: ما  خالل  من  وذلك  اجمللس، 

احلدود  عرب  آنية  تسوية  نظام  توفري   أ - 

اجمللس. لدول 

 اتفاقية نظام ربط أنظمة املدفوعات

بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
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لدول  احمللية  بالعمالت  التعامل  دعم   ب - 

بني  املالية  التسوية  وعمليات  اجمللس 

املركزية. البنوك 

املالية  األسواق  بني  االندماج  تعزيز   -  ج 

التحويالت  إمتام  سرعة  وضمان 

وضمان  نسقها  وتوحيد  النقدية 

العالقات  دعم  وكذلك  محايتها، 

األطراف. ومتعددة  الثنائية  التجارية 

املادة )3( أحكام عامة

ومقاصة  تسوية  أعمال  النظام  يقدم    .1
املدفوعات بعمالت دول اجمللس، والعمالت 

وقت  من  إدراجها  احملافظني  جلنة  ترى  اليت 

بأموال  العمليات  النظام  ويدعم  آلخر، 

على  احلصول  بعد  املركزية  البنوك 

احملافظني. جلنة  حتدده  ما  وفق  الضمانات 

عمل  بأي  تتأثر  قد  اليت  املركزية  للبنوك   .2
حلول  إجياد  االتفاقية  هذه  بأحكام  خُيل 

املعامالت. تسوية  لضمان  بديلة 

النظام  يف  اجمللس  دول  مشاركة  تكون   .3
وغري  دولة،  كل  جلاهزية  وفقا  اختيارية 

شركة  أي  تأسيس  يف  باملساهمة  مرتبط 

خليجية. مدفوعات 

املادة )4(  صالحيات جلنة احملافظني
يف سبيل حتقيق أهداف هذه االتفاقية، تكون 

لتحقيق  الالزمة  الصالحيات  احملافظني  للجنة 

أهداف هذه اإلتفاقية وهلا بصفة خاصة ما يأتي:

وأطر  واإلشرافية  الرقابية  األطر  وضع   .1
بالنظام.   اخلاصة  احلوكمة 

2. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط الالزمة 
لتعيني وترخيص مشغل النظام، وتشغيل 

اســتمرارية  ويشــمل  النـظام،   وإدارة 

األعمال.

املالية واحملاسبية اخلاصة  3. اعتماد الضوابط 
بالنظام. 

4. اعتماد الرسوم والتعرفة املتعلقة بالنظام.

والقواعد  السياسات  ووضع  حتديد    .5
التسوية  التنظيمية والتشغيلية لعمليات 

. صة ملقا ا و

6. اعتماد السياسات والقواعد الالزمة لتحديد 
والتسوية  الدفع  عمليات  ونفاذ  نهائية 

واملقاصة.

7. إنشاء اللجان الرقابية واإلشرافية والتنفيذية 
وحتديد اختصاصاتها ومهامها ومسئولياتها.

والضوابط  والشروط  القواعد  اعتماد   .8
النظام. يف  باملشاركة  اخلاصة 

واللوائح  القواعد  تطوير    على  العمل    .9
اخلليجية. املدفوعات  بنظم  املتعلقة 

إقليمية  بنظم  النظام  ربط  على  املوافقة   .10
مشابهة. ودولية 

احملافظني  للجنة  عمل  نظام  وضع   .11
. كمتها حو و

والضوابط  والقواعد  الشروط  اعتماد   .12
وتعثر  وتعليق  حبظر  املتعلقة  الالزمة 

النظام. يف  املشاركني 

املادة )5(  مهام وصالحيات البنوك املركزية 

االتفاقية،  هذه  أهداف  حتقيق  سبيل  يف 

والصالحيات  املهام  املركزية  للبنوك  تكون 

اآلتية:

إلدارة  شركات  وتعيني  ومتلك  تأسيس    .1
اليت  للضوابط  وفقًا  النظام  وتشغيل 

احملافظني. جلنة  تعتمدها 

2. املشاركة يف النظام وفقًا للشروط والقواعد 
والضوابط املعتمدة.

على  املدفوعات  نظم  تطوير  على  العمل   .3
واملمارسات  الوسائل  أحدث  يواكب  حنو 

املتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل 

النظام واخلدمات املتعلقة به وفقًا للشروط 

املعتمدة. والضوابط  والقواعد 

امُلنفذة  املعامالت  وتسوية  حتويل  ضمان   .4
والقواعد  للشروط  وفقًا  النظام  خالل  من 

إجياد  ذلك  يف  مبا  املعتمدة،  والضوابط 

فشل  حال  يف  ذلك  لضمان  بديلة  ُطرق 

وفقًا  اخلدمة،  تقديم  عدم  أو  املشغل 

الالزمة  الصلة  ذات  واإلجراءات  للقواعد 

ذلك. لتحقيق 

دول  عمالت  بني  الصرف  قيمة  اعتماد   .5
اجمللس وغريها من العمالت للتعامالت يف 

النظام. 

خيدم  مبا  املالية  والضمانات  السيولة  إدارة   .6
عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقًا 

من  املعتمدة  والضوابط  والقواعد  للشروط 

احملافظني. جلنة 

توفري  شأنها  من  اليت  الالزمة  اآلليات  وضع   .7
احلماية املناسبة لتسوية التعامالت العابرة 

للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان 

التسويات. هذه 

8. تنفيذ أوامر الدفع املقبولة اخلاصة باملشارك 
وفقًا للشروط والقواعد والضوابط املعتمدة 

من جلنة احملافظني.

يف  احملليني  املشاركني  شروط  حتديد   .9
. م لنظا ا

أي  تعثر  حال  يف  مباشرًة  املشغل  إشعار   .10
مشارك وفقًا للشروط والضوابط والقواعد 

جلنة  من  املعتمدة  بالتعثر  اخلاصة 

. فظني حملا ا

لتاليف  الالزمة  االسرتاتيجيات  وضع   .11
وفقا  وذلك  املختلفة  بأشكاهلا  املخاطر 

الدولية. املمارسات  ألفضل 

واملتعلقة  املتنوعة  اخلدمات  تطوير   .12
. م لنظا با

13. أي  مهام أو صالحيات أخرى تفوض بها من 
ِقبل جلنة احملافظني.

املادة )6( نهائية الدفع والتسوية واملقاصة

والتسوية  الدفع  عمليات  مجيع  ُتعد    .1
واملقاصة املقبولة من خالل النظام صحيحة 

سبب. ألي  لإلبطال  قابلة  وغري  ونهائية 

وملزمًة،  ساريًة،  املقاصة  ترتيبات  ُتعد   .2
أحكام  من  ومستثناًة  النفاذ  وواجبة 

اجمللس. دول  يف  باإلفالس  املتعلقة  القوانني 

املادة )7( احلصانة واإلعفاءات

1. يسري يف شأن الشركات املؤسسة مبوجب 
البند 1 من املادة 5 األحكام األتية:

إليها  املشار  الشركات  أموال  ختضع  ال   أ - 
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للتأميم،  اجمللس،  دول  يف  وموجوداتها 

جيوز  وال  االستيالء،  أو  املصادرة،  أو 

إال  احلجز  أو  للحراسة  حماًل  تكون  أن 

صادر  نهائي  قضائي  حلكم  تنفيذًا 

من جهة قضائية خمتصة يف أي دولة من 

. اجمللس  دول 

إليها  املشار  الشركات  أموال  إعفاء   ب- 

على  قيود  أي  من  املالية  وعملياتها 

أي  قبل  من  تفرض  قد  العملة  حتويل 

اجمللس. دول  من  دولة 

إليها  املشار  الشركات  أصول  إعفاء   ج- 

املصرح  وعملياتها  وإيراداتها  وأمواهلا 

وأنظمتها  االتفاقية  هذه  مبوجب  بها 

أيًا  والرسوم  الضرائب  من  األساسية 

كان نوعها يف مجيع دول اجمللس ومن 

أي  يف  قانونًا  مفروضة  استقطاعات  أي 

من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم 

حتصل  خدمات  أية  مقابل  املستحقة 

عام.  مرفق  أي  من  الشركات  عليها 

2.   يعفى أعضاء جمالس الشركات املؤسسة 
مبوجب أحكام البند 1 من املادة 5 من هذه 

االتفاقية، وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم 

على املرتبات، أو املكافآت اليت يتقاضونها 

من هذه الشركات ، ومتنح هلم التسهيالت 

املقر،  دولة  يف  واإلقامة   ، بالسفر  اخلاصة 

من  لتمكنهم  اجمللس،  دول  من  وغريها 

للقوانني  وفقا  كله  وذلك   ، مهامهم  أداء 

دولة. كل  يف  بها  املعمول  واألنظمة 

املادة )8( سرية املعلومات

األطراف  بني  املتبادلة  املعلومات  كافة  تعترب 

وال  بطبيعتها  سرية  النظام  يف  املشاركة 

ألغراض  إال  استخدامها  أو  عنها  اإلفصاح  جيوز 

االتفاقية  هذه  أطراف  وتلتزم  النظام.  تشغيل 

واملشاركني يف النظام ومشغله باحلفاظ على 

هذه  من  انسحابهم  بعد  حتى  املعلومات  سرية 

االتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلني للنظام 

أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم يف 

النظام.

وإستثناء مما تقدم:

املتعلقة  املعلومات  عن  اإلفصاح  جيوز   .1
املركزية  البنوك  بأحد  واخلاصة  بالنظام 

البنك املركزي  املوافقة الكتابية من  بعد 

خالله. ومن  املعلومات  بهذه  املعين 

2. جيوز اإلفصاح عن أية معلومات يتم احلصول 
عليها من النظام إذا كان اإلفصاح تنفيذًا 

جهة  طلب  على  بناًء  أو  القانون  ألحكام 

خمتصة. قضائية 

املادة )9( تسوية املنازعات

على  االتفاقية  هذه  أطراف  اجمللس  دول  تعمل 

تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه االتفاقية 

تسويته  تعذر  إذا  باتفاقها  وهلا  الوديه  بالطرق 

التحكيم  على  النزاع  عرض  تقدم  ملا  طبقا 

وفقا لقواعد التحكيم اليت يتفق عليها , فإن 

إىل  النزاع  أحيل  التحكيم  على  يتفقوا  مل 

التعاون  جمللس  االقتصادية  القضائية  اهليئة 

العربية.  اخلليج  لدول 

املادة )10( االنسحاب من االتفاقية

أطراف  من  اجمللس  دول  من  دولة  ألي  جيوز 

التزامها  بشرط  منها  االنسحاب  االتفاقية  هذه 

بكافة  والوفاء  املتطلبات  كافة  باستيفاء 

التزاماتها املرتتبة على  مشاركتها يف النظام. 

أحد  عضوية  تعليق  أو  إنهاء    )11( املادة 
ف  ا طر أل ا

من  طرف  أي  عضوية  تعليق  أو  إنهاء  جيوز 

باإلخالل  قيامه  حال  يف  االتفاقية  هذه  أطراف 

بأي من أحكامها أو بالنظام     بشرط موافقة 

األخرى. األطراف  مجيع 

املادة )12( التفسري

هذه  أحكام  بتفسري  احملافظني  جلنة  ختتص 

ملزمة. قراراتها  وتكون  االتفاقية 

املادة )13( تعديل االتفاقية

مجيع  باتفاق  االتفاقية  هذه  تعديل  يتم 

التعديل  نفاذ  وخيضع  عليها  املوقعة  األطراف 

املادة )14(  لذات اإلجراءات املنصوص عليها يف 

االتفاقية.  هذه  من 

املادة )14( النفاذ 

االعلى  اجمللس  قبل  من  االتفاقية  هذه  ُتقر 

االجراءات  وفق  االعضاء  الدول  عليها  وتصادق 

املتبعة يف كل دولة من دول اجمللس, وتعترب 

وثيقة  ايداع  تاريخ  من  اعتبارًا  نافذه  االتفاقيه 

العامة   االمانة  لدى  الثانية  الدولة  تصديق 

ويعمل  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمللس 

عليها. املصادقة  الدول  قبل  من  بها 

حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بتاريخ 

لدى  يودع  واحد  أصل  من  املوافق........   .......

منه  نسخة  وتسلم  اجمللس  لدول  العامة  األمانة 

هذه  يف  طرف  دولة  لكل  لألصل  مطابقة 

االتفاقية.

دولة اإلمارات العربية املتحدة

..........................................

مملكة البحرين

..........................................

اململكة العربية السعودية

..........................................

سلطنة عمان

..........................................

دولة قطر

..........................................

دولة الكويت

..........................................
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املادة )1(

تعاريف

)النظام(  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  يف 

املعاني  التالية  والعبارات  بالكلمات  يقصد 

املبينة قرين كل منها ما مل يقض سياق النص 

ذلك: بغري 

دول اجمللس

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 

اجمللس األعلى

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  األعلى  اجمللس 

العربية.

الدولة

لدول  التعاون  مبجلس  األعضاء  الدول  إحدى 

العربية. اخلليج 

الوزير

الثروة  عن  املختصة  اجلهة  رئيس  أو  الوزير 

الدولة يف  احليوانية 

اجلهة املختصة

احليوانية  الثروة  عن  املسؤولة  اجلهة  أو  الوزارة 

الدولة. يف 

السلطة الصحية

وزارة الصحة أو اجلهة املعنية بالشؤون الصحية 

بالدولة.

املنشآت
أو  تستولد  أو  حتتجز  أو  حتتفظ  مكان  أي 

تربى أو تذبح أو تعاجل أو تنقل فيه احليوانات، 

والسفن  العلمي  البحث  مؤسسات  وتشمل 

األخرى. النقل  ووسائل  والشاحنات  والطائرات 

الطبيب البيطري احلكومي
اجلــهة  لـدى  يعـمل  الذي  البيـطري  الطــبيب 

ملختصة ا

الطبيب البيطري
بكالوريوس  درجة  على  احلاصل  الشخص 

من  يعادهلا  ما  أو  البيطري  الطب  يف  معتمد 

على  واحلاصل  بها  املعرتف  اجلامعات  إحدى 

املختصة. اجلهة  من  املهنة  مبزاولة  ترخيص 

 املوظفني املخولني:
أحكام  بتنفيذ  املخولون  الرمسيني  املوظفني 

هذا القانون والئحته التنفيذية من لديهم صفة 

القضائية. الضبطية 

احليوان

الثدييات  فيها  مبا  احليوانات  أنواع  كل 

واألمساك  والربمائيات  والزواحف  والطيور 

لنحل ا و

املرض

األعراض السريرية أو املرضية أو كالهما لداء 

الوظائف  يف  تغري  أو  احنراف  أي  ويشمل  ما، 

احليوان. جلسم  احليوية  أو  الطبيعية 

العينات

بيئته  أو  احليوان  من  املأخوذة  العينات  مجيع 

املخربي. الفحص  ألغراض 

املرض املعدي

والقابل  مرضي  مسبب  عن  الناتج  املرض 

لالنتقال من كائن إىل آخر عن طريق االنتقال 

مباشر. الغري  أو  املباشر 

املرض الوبائي

املرض املعدي الذي يتطور وينتشر بسرعة.

املرض املشرتك

املرض أو العدوى القابلة لالنتقال بني احليوان 
العادية. الظروف  واالنسان يف 

منطقة خالية من املرض
من  خلوها  من  التأكد  يتم  جغرافية  منطقة 
ومسببه. حمدد  وبائي(  )معدي،  حيواني  مرض 

منطقة موبوءة
مرض  وجود  من  التثبت  مت  جغرافية  منطقة 
بها. مسببه   أو  حمدد  وبائي(  )معدي،  حيواني 

الرصد الوبائي
واملعلــومات  للعيــنات  املســتمر  التجمـيع 

وضع  معرفة  أجل  من  وحتليلها  ومقارنتها 

احليـوانية. الصـحة 

العزل
احليوانات  التنقل(  )حركة/  نقل  تقييد 
األمراض  بأحد  بإصابتها  املشتبه  أو  املريضة 
املوجودة  املشرتكة  أو  الوبائية  أو  املعدية 
باالختالط  هلا  السماح  وعدم  ما  مبنطقة 

السليمة. باحليوانات 

صاحب احليوان
املتــولي  أو  أو حارسـه  أو حائـزه  مالك احليـوان 

ورعايته. مالحظته 

املنتجات احليوانية
والبيضاء  احلمراء  اللحوم  احليوان  أجزاء  مجيع 
واملربدة  واجملففة  الطازجة  األمساك  وحلوم 
اللحوم  ومسحوق  واملصنعة  واملدخنة  واجملمدة 
واجملففة  الطازجة  واأللبان  األمساك  ومسحوق 
واحليوانات  ومشتقاتها  ومنتجاتها  واملركزة 
والبيض  احليواني  واجلالتني  واألجنة  املنوية 
سواء كان لالستهالك أو التفريخ أو األغراض 

لعلمية ا

 قانون )نظام( الوقاية من األمراض احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها

يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  	
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املخلفات احليوانية
ومن  لألكل  القابلة  غري  احليوان  أجزاء  مجيع 

والصوف  والشعر  واحلوافر  والقرون  الدم  ذلك 

والسماد  والريش  والفراء  واجللود  والوبر 

واألجنة  واملعدة  والعظام  والروث  احليواني 

يف  املستخدمة  احليوانات  وبقايا  اجملهضة 

ومسحوق  األمساك  وعظام  وزعانف  السماد 

واألصداف. العظام 

هدف القانون )النظام(
املادة )2(

على  احلفاظ  إىل  )النظام(  القانون  هذا  يهدف 

صحة احليوان من خالل تنفيذ االجراءات وبرامج 

ومكافحتها. احليوانية  األمراض  من  الوقاية 

االبالغ عن األمراض احليوانية
املادة )3(

أو  اشتبه  أو  الحظ  متى  احليوان  صاحب  على 

أخطر بإصابة احليوان باملرض اإلبالغ عن ذلك 

اليت  اجلهات  من  أي  أو  املختصة  اجلهة  من  ألي 

فحصه  وسرعة  األعضاء  الدول  من  أي  حتددها 

اإلبالغ  عليهم  ووجب  بيطري،  طبيب  مبعرفة 

فورًا عن أي مرض من األمراض الواردة يف اجلدول 

امللحق بهذا القانون )النظام( إىل اجلهة املختصة. 

املادة )4(
على اجلهات اليت حتددها أي من الدول األعضاء 

اليت تلقت البالغ املشار إليه يف املادة )3( من هذا 

بذلك  املختصة  اجلهة  إبالغ   ، )النظام(  القانون 

وعنوان  مكان  حتديد  مع  ساعة   24 خالل 

صاحب احليوان ، وعلى اجلهة املختصة التثبت 

البالغ. فورا من صحة 

املادة )5(

للحيوانات  الصحي  الوضع  عن  اإلعالن  حيظر 

يف وسائل اإلعالم إال بعد احلصول على موافقة 

املختصة. اجلهة 

املادة )6(

منطقة  أية  عن  باإلعالن  قرارًا  الوزير  يصدر 

إال  املرض  من  خالية  منطقة  تعترب  وال  موبوءة، 

بذلك. الوزير  من  قرار  صدور  بعد 

املادة )7(
مرض  ظهور  حال  يف  املختصة،  اجلهة  على 

الصحية  السلطة  إبالغ  مشرتك   األمراض  من 

. الالزمة  والتدابري  اإلجراءات  الختاذ 

اإلجراءات الوقائية لألمراض احليوانية

املادة )8(

الوقائية   اإلجراءات  باختاذ  املختصة  اجلهة  تقوم 

أخرى حتددها كل دولة: إجراءات  التالية وأي 

والفحوصات  الوبائي  الرصد  برنامج  إجراء   –  1
وتطبيق  األمراض  لتشخيص  الالزمة 

املطلوبة. الصحية  اإلجراءات 

وكيفية  احليوانية  باألمراض  التوعية   –2
ومكافحتها. منها  الوقاية 

3– وضع برنامج يشتمل على قائمة باألمراض 
واإلجراءات  ضدها  التحصني  الواجب 

املطلوبة. والصحية  الوقائية 

4 – إنشاء قاعدة بالثروة احليوانية وترقيمها.

وجيوز  األمراض  ضد  احليوانات  حتصني   –5
إجراءات  وفق  بذلك،  بالقيام  للغري  واإلذن 

دولة. كل 

6- أي إجراءات أخرى حتددها الالئحة التنفيذية 
أو  عليها  املنصوص  القانون)نظام(  هلاذا 

دولة. كل 

مكافحة األمراض احليوانية

املادة )9(

على اجلهة املختصة أو أي جهات أخرى حتددها 

اكتشاف  – عند  األحوال  دولة– حبسب  كل 

منطقة موبوءة اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها 

يف الالئحة التنفيذية هلذا القانون )النظام(.

املادة )10  (

املشتبه  أو  املريضة  احليوانات  عزل  جيب   –  1
أو  مشرتك  أو  وبائي  مبرض  بإصابتها 

اجلهة  حتددها  اليت  األماكن  يف  معدي 

وال  املختصة،  السلطة  أو  الوزارة  املختصة 

مبوافقة  إال  فيها  التصرف  ملالكها  حيق 

املختصة  اجلهة 

من  يرتتب  ما  احليوان  مالك  ويتحمل 

العزل. فرتة  خالل  التغذية  تكاليف 

2 – إذا تبني سالمة احليوانات املشار إليها بالبند 
السابق بعد انتهاء املدة اليت حتددها اجلهة 

أصحابها  على  وجب  للمالحظة  املختصة 

تاريخ  من  أسبوعني  خالل  تسلمها 

بيعها  جاز  وإال  كتابة  بذلك  إخطارهم 

وخصم التكاليف الالزمة من الثمن وفق 

دولة. كل  يف  لذلك  املنظم  التشريع 

املادة )11(

أو  الدولة  خارج  إىل  عينات  إرسال  حيظر 

على  علمية  تارب  أي  إجراء  أو  استريادها 

من  مسبق  إذن  على  احلصول  دون  احليوانات 

اجلهة املختصة أو اجلهة اليت حتددها كل دولة.

املادة )12(

قرار  اصدار  أو  األمر  املختصة  اجلهة  على 

بالتخلص اآلمن من احليوان الذي يثبت إصابته 

وحسب  املعدي  أو  املشرتك  أو  الوبائي  باملرض 

دولة. كل  الشأن  هذا  يف  حتدده  وما  األنظمة 

املادة )13(  

املصابة  باحليوانات  التصرف  أو  اإلتار  حيظر 

املعدي  أو  الوبائي  باملرض  بإصابتها  املشتبه  أو 

أو املشرتك أو مبنتجاتها أو خملفاتها أو وفق ما 

حتدده كل دولة، كما حيظر نقلها من جهة 

)مكان( إىل أخرى إال مبوافقة اجلهة املختصة.

املادة )14(   

أو  النافقة  احليوانات  من  التخلص  حيظر 

املذبوحة أو خملفاتها أو أية أجزاء منها يف الطرق 

أو العراء أو موارد املياه أو بالقرب منها أو الصرف 

املياه  أو  الوديان  أو  السدود  أو  الربك  أو  الصحي 

خمالفة،  أخرى  طرق  بأي  أو  للدولة  اإلقليمية 

وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون )النظام( 

النافقة. احليوانات  من  التخلص  آلية 

املادة )15(  

الوبائي  باملرض  إصابته  إثر  احليوان  نفق  إذا 

كل  حتدده  ما  وفق  أو  املشرتك  أو  املعدي  أو 

دولة وجب على اجلهة املختصة أو ما ختوله، أن 

اآلمن  للتخلص  الالزمة  التعليمات  فورًا  يصدر 

أو  أدوات  أية  أو  خملفاته  أو  النافق  احليوان  من 

ملا  وفقًا  احليوان،  بذلك  متصلة  كانت  مواد 

حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون )النظام(

املادة )16(

 على املوظفني املخولني وفق النظام واإلجراءات 

املتبعة يف كل دولة اختاذ اآلتي:

املشتبه  أو  املريض  احليوان  على  التحفظ   –  1
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بإصابته باملرض وخملفاته واألدوات واملواد 

خلدمته. املخصصة 

منتجات  أية  تداول  أو  نقل  أو  بيع  منع   –  2
بإصابته  املشتبه  أو  املصاب  للحيوان 

الوبائي. او  املعدي  باملرض 

– فحص أي حيوان أو حتصينه أو أخذ عينة   3
وله  مناسبًا  يراه  الذي  االختبار  إلجراء  منه 

أجل ذلك. أي منشأة من  دخول 

املنشأة  على  الصحية  اإلجراءات  تطبيق   –  4
املشتبه  أو  املصاب  احليوان  فيها  املوجود 

باملرض. بإصابته 

5 – التأكد من صحة عمليات التطهري.

الالئحة  حتددها  أخرى  إجراءات  أية   –  6
)النظام(. القانون  هلذا  التنفيذية 

العقوبات

املادة )17(

العقوبات واجلزاءات  يرتك لكل دولة حتديد 

القانون  هذا  أحكام  خيالف  ملن  اإلدارية 

وآلية  له  تنفيذا  الصادرة  والقرارات  )النظام( 

التظلمات. تنظيم 

أحكام عامة

املادة )18(

للموظفني  القضائية  الضبطية  صفة  متنح 

املخولني حسب القانون )النظام( املتبع يف كل 

دولة.

املادة )19(   

الضبط  صفة  املخولني  للموظفني  يكون 

باملخالفة ألحكام  ما يقع  إثبات  القضائي يف 

والقرارات  واللوائح  )النظام(  القانون  هذا 

اختصاص  نطاق  يف  وذلك  له،  تنفيذا  الصادرة 

منهم. كل 

املادة )20(

امللحق  اجلدول  تعديل  الزراعي  التعاون  للجنة 

بهذا القانون )النظام( بإضافة أو حذف أية مرض.

املادة )21(

تصدر جلنة التعاون الزراعي الالئحة التنفيذية 

هلذا القانون )النظام( بشكل الزامي.

املادة )22   (

بشكل  )النظام(  القانون  بهذا  يعمل 

اسرتشادي  بعد مائة ومثانون يوما من إقراره من 

األعلى اجمللس  قبل 

عنها   اإلبالغ  الواجب  باألمراض  جدول   : ملحق 

 African( اإلفريقي  اخليل  طاعون  مرض   –  1
.)Horse Sickness

.)Dourine( 2 – مرض الدورين

.)Glanders( 3 – مرض الرعام

اخليول  يف  الشوكي  املخ  التهاب  مرض   –  4
.)Equine Encephalomyelitis(

يف  الفريوسي  الشرايني  التهاب  مرض   –  5
.)Equine Viral Arteritis( اخليول 

 Equine( املعدية  اخليول  أنيميا  مرض   –  6
.)Infectious Anaemia

اخليول  يف  املعدي  الرحم  التهاب  مرض   –  7
.)Contagious Equine Metritis(

 Equine( اخليول  أنفلونزا  مرض   –  8
.)I n f l u en za

اخليول  يف  والرئة  األنف  التهاب  مرض   –  9
.)Equine rhinopneumonitis(

 Japanese( الياباني  املخ  التهاب  مرض   –  10
.)encephalitis

 Surra )Trypanosoma السرا  مرض   –  11
.)evansi

 West Nile( النيل  غرب  محى  مرض   –  12
.)Fever

 Vesicular( 13 – مرض التهاب الفم التقرحي
.)Stomatitis

.)Leptospirosis( 14 – اللبتوسبريوزس

السل(  )نظري  جونز  مرض   –  15
. )p a r a t u b e r c u l o s i s (

.)Rabies( 16 – مرض داء الكلب

.)Anthrax( 17 – مرض احلمى الفحمية

 Foot and( القالعية  احلمى  مرض   –  18
.)Mouth Disease

 lumpy skin( العقدي  اجللد  مرض   –  19
.)disease

.)Blue tongue( 20 – مرض اللسان األزرق

 Bovine( البقر  جنون  مرض   –  21
.)Spongiform Encephalopathy

املعدي  البلوري  الرئوي  االلتهاب   –  22
 Contagious( واألغنام  لألبقار 

.)P l eu r opneumon i a
.)Rinderpest( 23 – مرض الطاعون البقري

 Peste des( طاعون اجملرتات الصغرية –  24
.)Petits Ruminants

 Rift Valley( 25 – مرض محى الوادي املتصدع
.)Fever

.)Brucellosis( 26 – مرض الربوسيال بأنواعها

 Sheep & Goat( جدري األغنام واملاعز –  27
.)Pox

.)Tuberculosis( 28 – السل بأنواعه
.)Scrapie( 29 – مرض سكرييب

.)Screwworm( 30 – الدودة احللزونية
 Newcastle( نيوكاسيل  مرض   –  31

.)Disease
الطيور  يف  والقصبة  احلنجرة  التهاب   –  32

.)Avian Influenza(

اهلوائية  والقصبة  احلنجرة  التهاب   –  33
 Infectious( الدواجن  يف  الساري 

.)Laryngotrachei t is
.)Fowl cholera( 34 – كولريا الطيور

.)Fowl Typhoid( 35 – تيفوئيد الدجاج
الكالب  يف  الليشمانيا  مرض   –  36
.)leishmaniasis in canine(

.)Q fever( 37 – محى املاعز

.)Camel pox( 38 – جدري اجلمال

النزفية  الكوجنو  القرم  محى  مرض   –39
 Crimean-Congo haemorrhagic(

)fever
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الفصل األول

 تعاريف وأحكام عام

املادة )1(

 ) )النظام  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  يف 

املعنى  التالي  والعبارات  للكلمات  يكون 

املبني قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص 

آخر معنى 

اجمللس

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

اجمللس األعلى 
اجمللس األعلى لدول جمللس.

اللجنة
جلنة التعاون الزراعي بدول اجمللس

الدولة
أية دولة عضو يف جملس التعاون لدول اخلليج 

العربيّة.

اجلهة املختصة
وتنمية  حبماية  املعنية  اهليئة  أو  الوزارة 

. احلية  املائية  الثروة  واستغالل 

اجلهة املعنية                   
الذي  العالقة وفقا لالختصاص  ذات  هي اجلهة 

النظام.                                      يرد يف هذا 

الوزير

يشرف  أو  املختصة  اجلهة  يرأس  الذي  الوزير 

. عليها

مياه الصيد
املياه الداخلية واإلقليمية واملنطقة االقتصادية 

سواحل   ذلك  يف  مبا  القاري   واجلرف  اخلالصة 

الدولة  وجزرها.

قاع البحر                         

األراضي اليت تغمرها مياه الصيد ويشمل ذلك 

اجلرف القاري وتربته التحتية.

احملميات البحرية

دائمة  بصفة  فيها  الصيد  حيظر  اليت  املناطق 

والقرارات  واالنظمة   للقوانني  وفقًا  مؤقته  أو 

املختصة.  اجلهة  من  بشأنها  الصادرة 

الثروة املائية احلية

مجيع الكائنات املائية احلية املقيمة واملهاجرة 

وما  البحر  قاع  أو  الصيد  مياه  يف  تعيش  اليت 

منها،  حتجر  وما  احلية  الكائنات  هذه  تنتجه 

البحرية. والطيور  النباتات  وتشمل 

استزراع األحياء املائية            

مائي  حيز  يف  املائية  اإلحياء  وإكثار  تربية 

أو  البحر  يف  سواء  فيه  التحكم  ميكن  حمدد 

غريه.

الصيد

املائية  الثروة  استخراج  إىل  يؤدي  فعل  كل 

البحر بأية وسيلة  احلية من مياه الصيد أو قاع 

. كان  قصد  وألي  كانت 

الصيد احلريف
احلريف  الصياد  ميارسها  صيد  عملية  كل 

طبقا  التقليدية  الصيد  أدوات  باستخدام 

والئحته  )النظام(  القانون  هذا  ألحكام 

ية لتنفيذ ا

الصيد الساحلي
كل عمليه صيد متارسها سفن صيد مرخص 

هذا  ألحكام  طبقا  الساحلي  بالصيد  هلا 

التنفيذية. والئحته  النظام(   ( القانون 

الصيد التجاري
واملؤسسات  الشركات  طريق  عن  الصيد 

)النظام(  القانون  هذا  ألحكام  طبقا  املسجلّة 

التنفيذية. والئحته 

الصياد احلريف 
كل شخص طبيعي ميارس الصيد برتخيص 

من اجلهة املختصّة طبقا ألحكام هذا القانون 

التنفيذية . )النظام( والئحته 

الغوص
القوانني  حسب  البحر  أعماق  يف  الغطس 

. دولة  كل  يف  املتبعة  واألنظمة 

صيد اهلواة
ممارسة الصيد بغرض اهلواية وليس االحرتاف.

الربان »النوخذه«
قارب  أو  سفينة  بقيادة  املكلف  الشخص 

. اخرى  عائمة  أي  أو  الصيد 

سفينة الصيد

كل عائمة يرخص هلا بالصيد.

سفينة الصيد التجاري

كل عائمٌة تنطبق عليها شروط ومواصفات 

سفن الصيد التجاري ويرخص هلا بالصيد.

قارب أو سفينة

خدمات  بأعمال  هلا  يرخص  عائمة  كل 

مرافق. وصيانه 

 القانون )النظام( املوحد حلماية 

وتنميّة واستغالل الثروة املائية احلية 

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربي
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خدمات استزراع األحياء املائية

استزراع األحياء املائية.

سفينة نقل

املائية  الثروة  بنقل  هلا  يرخص  عائمة  كل 

. حلية ا

سفن البحث العلمي

العلمية  بالبحوث  تقوم  مرخصة  عائمٌة  كل 

احلية. املائية  الثروة  جمال  يف 

مصنع عائم

كل عائمة يرخص هلا بتصنيع الثروة املائية 

احلية.

قارب )طراد( الصيد

أيا  احلريف  الصيد  يف  تستخدم  عائمة  كل 

كان نوعها ومادة صنعها أو وسيلة تشغيلها.

معدات الصيد

أي أداة أو معدة تستخدم يف عمليات الصيد.

السجل

ما يقيد فيه بيانات الصيادون احلرفيون وسفن 

اليت  واملؤسسات  والشركات  الصيد  وقوارب 

به. املرتبطة  واألنشطة  الصيد  يف  تعمل 

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية هلذا القانون ) النظام ( وأية 

لوائح أوقرارات تصدر تنفيذا له.

املادة )2(

يهدف هذا القانون )النظام( إىل محاية وتنمية 

جملس  لدول  احلية  املائية  الثروة  واستغالل 

سبيل  يف  وهلا   ، العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

يلي  : ما  حتقيق  ذلك 

السمكية  املصايد  وتنمية  محاية  ــ  أ 

وتشمل إدارتها وتعزيز مساهمتها يف األمن   

. الغذائي 

الثروة  جمال  يف  العلمية  البحوث  تشجيع  ـ  ب 

املائية  األحياء  واستزراع  احلية  املائية 

. املعلومات  وتبادل 

بالثروة  املرتبطة  لألنشطة  معايري  وضع  ـ  ج 

املائية. األحياء  واستزراع  احليه  املائية 

املنظمة  والتشريعات  املعايري  وضع  ـ  د 

اجلهة  صالحية  حسب  بالغوص  واخلاصة 

دولة. كل  يف  املختصة  

الثروات  أنواع  صيد  حظر  مواسم  حتديد  ـ  هـ 

خمازينها  تتعرض  اليت  احلية  املائية 

معـــدات  وحتــــــديد  لالســـتنزاف،   

صيدها. ووســـائل 

املائية  الثروة  جمال  يف  االستثمار  تشجيع  ـ  و 

. احلية 

املادة )3(

 تعترب الثروة املائية احلية مورد متلكه الدولة 

وتعمل على محايته وتنميته واستغالله.

وإدارتها  تنظيمها  املختصة  اجلهة  وتتوىل 

القانون  هذا  ألحكام  طبقا  واستغالهلا 

له.  املنفذة  والقرارات  واللوائح  )النظام( 

املادة  )4(

اجلهات  مع  التعاون  املختصة  اجلهة  تتوىل 

الدوليّة،  واملنظمات  اجملاورة  الدول  يف  املعنية 

املستدام   لالستغالل   مشرتكة  خطة  لوضع 

التدابري  واختاذ  وتنميتها  احلية  املائية  للثروة 

يف  املشــرتكة  املصــايد   إلدارة  الرشـــيدة 

املياه املتامخة وأعالي البحار وذلك وفقا لقواعد 

. الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات 

املادة )5(

العلمية  املراكز  املختصة  اجلهة  تشجع 

العلمية  بالبحوث  القيام  على  والباحثني 

املائية احلية وإجرائها يف مياه  املتعلقة بالثروة 

الصيد، وتطوير التعاون الدولي يف جمال البحث 

 . لعلمي ا

املادة )6(

العلمية  والتجارب  بالبحوث  القيام  جيوز  ال 

وقاع  الصيد  مياه  يف  والسمكية  البحرية 

طبقا  املختصة  اجلهة  من  برتخيص  إال  البحر 

للشروط واإلجراءات املقررة، وهلا إعفاء اهليئات 

هذه  بعض  من  والباحثني  العلمية  واملؤسسات 

الشروط.

املادة )7(

ال جيوز مزاولة أي من األنشطة املرتبط بالثروة 

الرتخيص  على  احلصول  بعد  إال  احلية  املائية 

للضوابط  وفقا  املختصة  اجلهة  من  الالزم 

التنفيذيّة. الالئحة  يف  الواردة  والشروط 

املادة )8(

ما  كل  التنفيذية  الالئحة  تتضمن  أن  جيب 

)النظام(  القانون  هذا  أحكام  بتنفيذ  يتعلق 

: اآلتي  اخلصوص  وجه  على  وتشمل 

الصيد  تراخيص  ملنح  املنظمة  القواعد  ـ  أ 

احلية    املائية  بالثروة  املرتبطة  واألنشطة 

ومددها. العلمية  والتجارب  والبحوث 

يف  توافرها  الالزم  واملواصفات  الشروط  ـ  ب 

قوارب الصيد. وعدد العاملني عليها وأدوات 

وطرق الصيد املصرح باستخدامها واحملظور 

السالمة  معدات  وحتديد  استخدامها 

. املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  البحرية 

ج ـ الشروط واملواصفات الالزم توافرها يف سفن 

الساحلي  الصيد  وسفن  احلريف  الصيد 

ومعدات  وأنواعها  التجاري  الصيد  وسفن 

السفن  هلذه  املصرح  واآلالت  الصيد  وطرق 

والفنيني  البحارة  وعدد  باستخدامها 

السالمة  معدات  وحتديد  عليها  العاملني 

املعنية.   اجلهات  مع  بالتنسيق   ّ البحرية 

د ـ  الشروط واملواصفات الالزم توافرها يف سفن 

النقل واملصانع العائمة وغريها من وسائل 

األنشطة  يف  تعمل  اليت  واملصانع  النقل 

بالتنسيق  احلية  املائية  بالثروة  املرتبطة 

مع اجلهات املعنية وحتديد معدات السالمة 

املعنية.   اجلهات  مع  بالتنسيق   ّ البحرية 

هـ  ـ  حتديد مناطق ومواقع الصيد. 

الثروة  مواسم ومناطق حظر صيد  ـ   حتديد  و 

. احلية  املائية 

ز ـ حتديد أنواع وكميات الثروة املائية احلية 

ومنتجاتها اليت جيوز استريادها أو تصديرها. 

ح ـ حتديد أنواع وأحجام الثروة املائية احلية اليت 

عند  فيها  التصرف  وطرق  صيدها  جيوز  ال 

وقوعها يف معدات الصيد دون قصد .
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احلية  املائية  الثروة  جودة  ضبط  معايري  ـ  ط 

ومنتجاتها  استزراعها  أو  صيدها  يتم  اليت 

تصنيعها  وضوابط   ، املستوردة  أو  املصدرة 

ونقلها وتداوهلا وتسويقها وإصدار شهادات 

. اجلودة  ضبط 

على  جيب  اليت  واملعلومات  البيانات  ـ  ي 

الصيد      وقوارب  سفن  وربابنة  الصيادين 

واألفراد  العاملة  واملؤسسات  والشركات 

وإجراءات  توفريها،  املائية  الثروة  قطاع  يف 

تقدميها. ومواعيد 

ك ـ  شروط وإجراءات  تسجيل ملكية  قوارب 

ملكيتها    ونقل  وإصدار  الصيد  وسفن 

اجلهة  إلجراءات   وفقا  وذلك  واستبداهلا 

                                                           . املختصة  واجلهة   املعنية 

والتجارب  البحوث  تشجيع  وإجراءات  قواعد  ـ  ل 

العلمية.

  م ـ   شروط صيد اهلواة ) النزهة ( .

مع  بالتنسيق  الرياضي  الصيد  شروط  ـ   ن    

املعنية.  اجلهات 

املادة )9(

القانون  هذا  ألحكام  طبقا  له  املرخص  يلتزم 

بتجديد  له  املنفذة  والقرارات  واللوائح  )النظام( 

مدته. انتهاء  قبل  الرتخيص 

تأخر  له  مرخص  كل  ّحرمان  املختصة  وللجهة 

يف تديد أي ترخيص.من اخلدمات والتسهيالت 

اليت تقدمها طوال فرتة التأخري.

الفصل الثاني

محاية الثروة املائية احلية

املادة )10(

كاحليتان  البحرية  الثدييات  صيد  حيظر 

والدالفني وبقر البحر وصيد السالحف والطيور 

أي  بيئة  على  السليب  والتأثري  وبيضها  البحرية 

اية  كائنات حبرية  منها. كما حيظر صيد 

  . حظرها  املختصة  اجلهة  ترى 

املادة )11(

تلويث  شانها  من  اليت  األفعال  مجيع  حتظر 

وتدمري البيئة البحرية. كما حيظر استرياد أو 

الضارة  الصيد  وطرق  وادوات  معدات  استخدام 

 ، تداوهلا  أو  حيازتها  أو  احلية  املائية  بالثروة 

التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه   ٌ وحتدد الالئحة 

 . املادة 

املادة )12(

جيوز للجهة املختصة حظر الصيد بهدف محاية 

الثروة املائية احلية .

الفصل الثالث

استغالل الثروة املائية احلية

1ـ   الصيد احلريف
املادة )13(

احلصول  بعد  إال  احلريف  الصيد  مزاولة  حيظر 

وفقا  املختصة  اجلهة  من  بذلك  ترخيص  على 

التنفيذية. الالئحة  حتددها  اليت  للشروط 

املادة )14(

حيظر على كل ربان وصياد حريف القيام بأي 

من األعمال اآلتية:

الصيد  منطقة  غري  يف  الصيد  أو  الدخول  ـ  أ 

احلريف املرخص له الصيد فيها ما مل ترخص 

أو  قوارب  على  العمل  املختصة  اجلهة  له 

. أخرى  منطقة  يف  احلريف  الصيد  سفن 

أو  البيانات  إخفاء  أو  تعديل  أو  تغيري  ـ  ب 

أو سفينة صيد  املميزة ألي قارب  العالمات 

منها  التالفة  تديد  يف  الرتاخي  أو  حريف 

وسفينته. قاربه  إىل  بالنسبة 

ج ـ  ممارسة الصيد بقارب أو سفينة صيد غري 

مرخص هلا أو انتهت مدة ترخيصها.

ومعدات  سفن  أو  بقوارب  الضرر  إحلاق  ـ  د 

اآلخرين. الصيادين 

هـ ـ التنازل عن ترخيص قارب أو سفينة الصيد 

بــعد  إال  منهما  أي  امللكية  او  احلريف 

واجلــــهة  املختـــصة  اجلـــهة  موافقـــة 

. املعنية 

املادة )15(

تقيد  خاص  سجل  املختصة  اجلهة  يف  يعد 

يرخص  اليت  احلريف  الصيد  وسفن  قوارب  فيه 

ومنطَقة  منها  كل  مالك  واسم  بالصيد  هلا 

الصيد  ومعدات  فيها  الصيد  له  املرخص  الصيد 

وعدد الصيادين والعاملني املصرح هلم بالعمل 

الصنع  وبلد  وتاريخ  السفينة  أو  القارب  على 

وقوة  واحلمولة  كالطول  الفنية  واملواصفات 

الالئحة  حتددها  أخرى  بيانات  وأية   ، احملرك 

. التنفيذية 

 2- الصيد الساحلي
املادة )16(

بعد  إال  الساحلي  الصيد  ممارسة  حيظر 

احلصول على ترخيص بذلك من اجلهة املختصة 

وفقا للشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

املادة )17(
الشركات  منح  املختصة  للجهة  جيوز 

مزاولة  ترخيص  على  احلاصلة  واملؤسسات 

ضوء  يف  سنوية   حصصًا  الساحلي  الصيد 

السمكي  املخزون  من  املتاحة  الكميات 

لتقديرها. وفقا  الساحلية  الصيد  لقطاع 

املادة )18(
الصيد  مبزاولة  هلا  املرخص  السفن  على  حيظر 

احلريف. الصيد  مناطق  يف  الصيد  الساحلي 

املادة )19(
هلا  املرخص  واملؤسسات  الشركات  تكون 

ربان  مع  بالتضامن  مسئولة  الساحلي  بالصيد 

االتي:  عن  الصيد  سفينة 

فيها  تتسبب  اليت  األضرار  عن  التعويض  ـ  ا 

الصيد  خمالفات  غرامات  وأداء  السفينّة 

. ملستحقة ا

املائية  الثروة  كمية  عن  تقارير  تقديم  ـ  ب 

احلية اليت يتم صيدها من احلصة السنوية 

لذلك  املعدة  النماذج  على  هلا  املخصصة 

حتدده  منها  جزء  أي  أو  الكمية  وإنزال 

. الدولة  موانئ  يف  املختصة  اجلهة 

تطلبها  اليت  والبيانات  املعلومات  تقديم  ـ  ج 

اليت  واملواعيد  بالطريقّة  املختصة  اجلهة 

. التنفيذية  الالئحة  حتددها 

3- الصيد التجاري
املادة )20(

حيظر ممارسة الصيد التجاري إال بعد احلصول 
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وفق  املختصة  اجلهة  من  بذلك  ترخيص  على 

التنفيذية. الالئحة  حتددها  اليت  الشروط 

املادة )21(
تقيد  خاص  سجل  املختصة  اجلهّة  يف  يعد 

هلا  املرخص  واملؤسسات  الشركات  أمساء  فيه 

املساهمني  التجاري وعناوينها وأمساء  بالصيد 

حتددها  أخرى  بيانات  وأية  فيها  الرئيسيني 

التنفيذية. الالئحة 

املادة )22(
املرخص  واملؤسسات  الشركات  على  حيظر 

الصيد  حصة  يف  التصرف  التجاري  بالصيد  هلا 

البيع  طريق  عن  منها  جزء  أي  أو  هلا  املخصصة 

موافقة  بعد  إال  للغري  التنازل  أو  املقايضة  أو 

اجلهة املختصة كتابيا وبالشروط اليت حتددها 

. التنفيذية  الالئحة 

املادة )23(
هلا  املرخص  واملؤسسات  الشركات  تكون 

ربان  مع  بالتضامن  مسئولة  التجاري  بالصيد 

االتي: عن  الصيد  سفينة 

فيها  تتسبب  اليت  األضرار  عن  التعويض  ـ  ا 

الصيد  خمالفات  غرامات  وأداء  السفينّة 

. ملستحقة ا

املائية  الثروة  كمية  عن  تقارير  تقديم  ـ  ب 

احلية اليت يتم صيدها من احلصة السنويّة 

لذلك  املعدة  النماذج  على  هلا  املخصصة 

حتدده  منها  جزء  أي  أو  الكمية  وإنزال 

. الدولة  موانئ  يف  املختصة  اجلهة 

تطلبها  اليت  والبيانات  املعلومات  تقديم  ـ  ج 

اليت  واملواعيد  بالطريقّة  املختصة  اجلهة 

. التنفيذية  الالئحة  حتددها 

املادة )24(
يف  الصيد  التجاري  الصيد  سفن  على  حيظر 

الساحلي. والصيد  احلريف  الصيد  مناطٌق 

الفصل الرابع
استزراع األحياء املائية احلية

املادة )24(

تنميه  على  بالعمل  املختصة  اجلهة  تقوم 

خالل  من  له  والرتويج  املائية  األحياء  استزراع 

املعنية. اجلهة  مع  التنسيق 

املادة )25(

حيظر استزراع االحياء املائية ألي غرض كان 

اجلهة  من  ترخيص  على  احلصول  بعد  إال 

. ملختصة ا

املادة )25(

املتعلقة  األحكام  التنفيذية  الالئحة  تنظم 

وجه  على  وتشمل  املائية  األحياء  باستزراع 

اآلتي: اخلصوص 

استزراع  مشاريع  إلقامة  املنظمة  القواعد  ـ  ا 

املناطق  وحتديد  وأنواعها  املائية  األحياء 

البحوث  دعم  ووسائل  هلا  الصاحلة 

بها. اخلاصة  والدراسات 

األحياء  وتصدير  استرياد  وإجراءات  قواعد  ـ  ب 

االستزراع. أو  التفريخ  بغرض  املائية 

ج ـ قواعـــــد وإجـــــراءات األمــــن احليوي يف 

مشاريع استزراع  األحياء املائية.

د ـ االشرتاطات الفنية والبيئية إلقامة مشاريع 

استزراع األحياء املائية.

املادة )  26  (

بعد  إال  املرجانية   الشعاب  استزراع  حيظر    - أ 

 . املختصة  اجلهة  من  ترخيص  على  احلصول 

ب - تنظم الالئحة التنفيذية األحكام املتعلقة 

باستزراع الشعاب املرجانية .

الفصل اخلامس

أحكام ختامية وأحكام عامة

املادة )27(

أـ  يرتك لكل دولة حتديد العقوبات والغرامات 

القانون  هذا  أحكام  خيالف  ملن  الالزمة 

وإمكانية  التنفيذية  الئحته  أو  )النظام( 

 . بشأنها  التصاحل  أحكام  تنظيم 

الرسوم  مقابل  ـ  يرتك لكل دولة حتديد  ب 

ذات  اخلدمات   أو  الالزمة  الرتاخيص  إصدار 

 . احلية  املائية  بالثروة  العالقة  

املادة )28 (

الضبطية  صفة  هلم  الذين  للموظفني  حيق 

وإثبات  الضبط  بأعمال  القيام  القضائية 

وحترير حماضر الضبط القضائي فيما يتعلق 

أو   ) النظام   ( القانون  هذا  أحكام  مبخالفة 

. له  املنفذة  والقرارات  اللوائح 

املادة )29(

الرتخيص  وقف  املختصة  للجهة  جيوز 

اخلدمات  من  واحلرمان  مؤقتا  املخالفة  موضوع 

حمدودة. ملدة  متنحها  اليت  والتسهيالت 

ترتب  إذا  إال  نهائيا  الرتخيص  إلغاء  جيوز  وال   

األساسية  الشروط  أحد  فقدان  املخالفه  على 

الرتخيص. ملنح 

املادة )30(

تعتمد جلنة التعاون الزراعي الالئحة التنفيذية 

هلذا القانون )النظام( بشكل اسرتشادي.

املادة )31(

اسرتشادا  التنفيذية  الالئحة  إصدار  للوزير 

بالالئحة املعتمدة من جلنة التعاون الزراعي مع 

أخطار هذه اللجنة بالالئحّة أو أي تعديل عليها.

املادة )32(

هذا  وتعديل  اقرتاح  الزراعي  التعاون  للجنّة 

القانون)النظام(.

املادة )33(

)النظام(  القانون  هذا  على  يتم  تعديل  كل 

ال يكون نافذا إال بعد موافقة الدول األعضاء 

عليه ، واعتماده من قبل جلنة التعاون الزراعي.

املادة )34(

بشكل  )النظام(  القانون  بهذا  يعمل 

من  يوما  ومثانون  مائة  بعد  وذلك  اسرتشادي 

واختاذ  الزراعي  التعاون  جلنة  قبل  من  إقراره  

  . دولة  كل  يف  إصدارة  إجراءات 
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املادة )1(

عملية  تنظيم  اىل  )النظام(  القانون  هذا  يهدف 

والتداول،  والتجهيز،  والتصنيع،  اإلنتاج، 

واملنتجات  للمدخالت  والتصدير  واالسترياد، 

اجمللس. دول  يف  العضوية 

املادة )2(

يكون  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  يف 

املبينة  املعاني  التالية  والعبارات  للكلمات 

النص غري  منها مامل يقتض سياق  قرين كل 

: لك ذ

جملس التعاون

جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

دول اجمللس

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

األمانة العامة

اخلليج  لدول  التعاون  جمللس  العامة  األمانة 

. بية لعر ا

اجمللس األعلى

اجمللس األعلى لدول جملس التعاون.

الدولة

لدول  التعاون  مبجلس  األعضاء  الدول  إحدى 

العربية. اخلليج 

الوزارة

املدخالت  بتنظيم  املعنية  اجلهة   / الوزارة 

العضوية. واملنتجات 

اهليئة

أو اجلهة  الدولة  املواصفات واملقاييس يف  هيئة 

يف  املطابقة  تقييم  جهات  اعتماد  يف  املعنية 

الدولة.

الوزير

الوزير املختص.

اللجنة الوزارية

جلنة التعاون الزراعي.

السلطة املختصة

السلطة املختصة بتنظيم إنتاج وتهيز وتداول 

املدخالت واملنتجات العضوية.

املدخالت العضوية

العضـوي  اإلنتاج  عمليات  يف  املستخدمة  املواد 

اإلنتاج  وشــروط  معاييــر  مع  واملـتوافقـة 

العضوي.

املنتجات العضوية

وتداوهلا  وتهيزها  إنتاجها  يتم  اليت  املنتجات 

اإلنتاج  وشروط  معايري  مع  متوافقة  بأساليب 

. العضوي 

وحدات اإلنتاج العضوي

أي مزرعة /أو جزء منها أو مصنع أو حمل تعليب 

واملنتجات  للمدخالت  تهيز  أو  تغليف  أو 

. ية لعضو ا

معايري اإلنتاج العضوي

وتهيز  بإنتاج  واخلاصة  املعتمدة  املعايري 

وتصنيع وتداول املدخالت واملنتجات العضوية.

املنتج

بإنتاج  اعتباري يقوم  أو  كل شخص طبيعي 

أو تصنيع أو تهيز أو تداول املدخالت واملنتجات 

العضوية.

التجهيز

للمنتجات  التحويالت  أو  احلفظ  عمليات 

ووضع  والتنظيم  التعديل  وكذلك  العضوية 

عليها. التجارية  والعالمات  الشعارات 

التداول

العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي 

النقل. وسائل  من  وسيلة 

جهات التصديق

الوزارة/ من  املعتمدة  املطابقة  تقييم  جهات 

اهليئة واليت تتوىل عملية التفتيش والتصديق 

احمللية  العضوية  واملنتجات  املدخالت  على 

العضوي  املنتج  شهادة  ومتنح  واملستوردة 

املطابقة(. )شهادة 

التصديق العضوي

اإلنتاج  وحدات  على  تري  اليت  اإلجراءات 

معتمدة  تصديق  جهة  بواسطة  العضوي 

اإلنتاج  عمليات  مجيع  أن  من  للتأكد 

وفق  متت  قد  واإلعداد  والتجهيز  والتصنيع 

العضوي. اإلنتاج  معايري 

الالئحة

الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

 قانون )نظام(

املدخالت واملنتجات العضوية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

2019-1440
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املادة )3(

على  )النظام(   القانون  هذا  أحكام  تسري 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية 

اإلنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول واالسترياد 

العضوية  واملنتجات  للمدخالت  والتصدير 

اإلنتاج  وحدات  على  أحكامه  تسري  كما 

التصديق. وجهات  هلا  املرخص 

املادة )4(

حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون )النظام(:

واملنتجات  املدخالت  ومواصفات  معايري   .1
. ية لعضو ا

املدخالت  وحتليل  فحص  وإجراءات  شروط   .2
واملنتجــــات العضـــوية وتقــــدير مـــدى 

عليها. اجلودة  عالمات  ووضع  صالحيتها 

قوائم املواد املصرح باستخدامها كمدخالت   .3
العضوي. اإلنتاج  عضوية ضمن معايري 

البطاقة  وبيانات  امللصقات  متطلبات   .4
العضوية. واملنتجات  باملدخالت  اخلاصة 

املدخالت  وتصدير  استرياد  متطلبات   .5
العضوية. واملنتجات 

اإلجراءات اليت تتبعها جهات التصديق للقيام   .6
العضوي. بالتصديق 

العاملة  اجلهات  وترخيص  تسجيل  7.أحكام 
العضوي. التصديق  جمال  يف  الدولة  يف 

8.  املعايــري واالشـــرتاطات الالزمـــة لإلنتاج 
واحليــواني. النبـــاتي  العضــوي 

إجراءات التسجيل والتجديد لوحدات اإلنتاج   .9
العضوي.

املدخــالت  علــى  التفتيـــش  10.إجـــراءات 
وكافة  املستوردة  العضوية  واملنتجات 

الالزم  والبيانات  والشهادات  املستندات 

فيها. توافرها 

واملنتجات  باملدخالت  التصرف  11.كيفية 
العضــوية  املخـــالفة ملـــواد وأحكام هذا 

القانون.

اإلنتاج  شعار  الستخدام  املنظمة  12.القواعد 
بالدولة. اخلاص  الرمسي  العضوي 

املادة )5(

العضوي مبعايري  اإلنتاج  امُلنتج ووحدات  يلتزم 

اإلنتاج العضوي احملددة يف هذا القانون)النظام( 

والئحته التنفيذية.

املادة )6(

املنتج باالحتفاظ بسجالت ملتابعة كل  يلتزم 

مستلزمات  من  العضوي  باإلنتاج  يتعلق  ما 

وإدارة ومبيعات، كما يلتزم بإخطار السلطة 

نشاط  بربنامج  التصديق  وجهات  املختصة 

إنتاجه العضوي وفق االلية احملددة يف الالئحة 

من  وذلك   ، النظام(   ( القانون  هلذا  التنفيذية 

مجيع  يقدم  وأن  النشاط،  هذا  بدء  تاريخ 

املعلومات اخلاصة بنشاطه متى طلب منه ذلك.

املادة )7(

ختضع املدخالت واملنتجات العضوية املستوردة 

املختصة  السلطة  قبل  من  للتفتيش  واملصدرة 

التنفيذية  الالئحة  أو من ختوله وفقا ملا حتدده 

هلذا القانون )النظام(، ويف حال  عدم مطابقتها 

ألحكام هذا القانون )النظام ( والئحته  جيوز 

الوزير  استخدامها بتصريح كتابي مسبق من 

ذلك  الضرورة  اقتضت  إذا  يفوضه   من  أو 

. عضوية  غري  ومنتجات  كمدخالت 

املادة )8(

أي  أو  »عضوي«  مصطلح  استخدام  حيظر 

من  شكل  وبأي  إليه  يشري  رمز  أو  له  اشتقاق 

يستويف  ال  منتج  أو  مدخل  أي  على  األشكال 

القانون)النظام(  هذا  يف  إليها  املشار  األحكام 

التنفيذية. والئحته 

املادة )9(

أو  إنتاج  حظر  يفوضه  من  أو  للوزير  جيوز 

تصنيع أو تصدير أو استرياد أو تداول أي مدخل 

أو منتج زراعي عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة 

ذلك. العامة  املصلحة  اقتضت  كلما 

املادة )10(

حتديدهم  يصدر  الذين  للموظفني،  يكون 

مأموري  صفة  قانونا  املختصة،  اجلهة  من  قرار 

باملخالفة  يقع  ما  إثبات  يف  القضائي  الضبط 

التنفيذية  والئحته  القانون  هذا  ألحكام 

له. تنفيذا  الصادرة  والقرارات 

املادة )11(

املستحقة  الرسوم  حتديد  دولة  لكل  يرتك 

والئحته  )النظام(  القانون  هذا  ألحكام  طبقًا 

. ية لتنفيذ ا

املادة )12(

عليها  ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 

قانون آخر، يرتك لكل دولة حتديد العقوبات 

خيالف  من  على  توقع  اليت  الالزمة  والغرامات 

الئحته  أو  )النظام(  القانون  هذا  أحكام 

. ية لتنفيذ ا

املادة )13(

يصدر الوزير /  السلطة املختصة يف الدولة وفقًا 

لإلجراءات املتبعة لديها الالئحة بعد اقرارها من 

اللجنة الوزارية، كما يصدر   القرارات الالزمة  

لتنفيذ هذا القانون.

املادة )14(

القانون  هذا  تعديل  اقرتاح  الوزارية  للجنة 

التنفيذية. والئحته  )النظام( 

املادة )15(

األعلى  اجمللس  من  )النظام(  القانون  هذا  يقر 

لإلجراءات  وفقًا  إسرتشادية  بصفة  به  ويعمل 

الدولة. يف  املتبعة  
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 دليل 

إدارة النفايات البلدية الصلبة

2 
 

 المقــدمـــة
من أهم العوامل التي تمكن  دليل إدارة النفايات البلدية الصلبةيعتبر  

المسئولين على قطاع النفايات البلدية الصلبة من تحقيق الهدف 
المنشود في الحد من المشاكل البيئية الناتجة من النفايات ، وتعرف 

لة للتعامل مع النفايات من جمع إدارة النفايات على أنها عملية متكام
وتخلص، تهدف بشكل عام لالقتراب من الحالة المثالية ومعالجة ونقل 

التي تحقق حماية الصحةالعامة ، وتقليل التلوث والمحافظة على 
إدارة  ى جميع الدول المتقدمة إلى تطبيقالموارد الطبيعية ، هذا وتسع

شاملة لتنفيذ مجموعة وذلك ضمن خطة عمل  البلدية الصلبة النفايات
 من البرامج والمشاريع لتحقيق األهداف المطلوبة.

ومعالجة والتخلص جمع ونقل  دليل إدارة النفايات البلدية الصلبةويكفل  
النفايات بأسلوب علمي يكفل توفير الوقت والجهد والتكاليف و كذلك من 

ناسبة بالوسائل والنظم العلمية الم هاواالستفادة من معالجة النفايات
والتي تضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة والتقليل من اآلثار السلبية 
على البيئة بشكل عام وعلى صحة وسالمة التجمعات السكانية بشكل 

 خاص.
 

 :دليل إدارة النفايات البلدية الصلبةالهدف من 
وضع مفهوم شامل إلدارة إلى  دليل إدارة النفايات البلدية الصلبةيهدف 

بحيث يساعد متخذي القرار على بطريقة سليمة بيئيًا ات البلدية الصلبة النفاي
 . اتخاذ قرارات صائبة و مدروسة وليكون مرجعًا علميًا لمن يحتاجه

من خالل  العالقة الترابطية التي نسعى لتحقيقهايوضح  التالي الرسم و
 :دليل إدارة النفايات البلدية الصلبة

   ئةالحفاظ على البي        
 
 

 االجتماعية والصحية اآلثار                                     المردود االقتصادي
 

 النفاات والتخلص منهايعالجة م
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3 
 

 النفايات البلدية الصلبة:تعريف 
البلدية الصلبة والتي تقع ضمن اختصاصات العمل البلدي تعتبر النفايات  

لها من تأثير مباشر على البيئة  هي األكثر خطرًا على صحة اإلنسان لما
المستخدمة ألغراض الحضرية كما أنها تشكل عبئًا كبيرًا على األراضي 

 .مساحات كبيرة من األراضينظرًا الستهالكها  ردم النفايات
عبارة عن النفايات والمواد الصلبة بأنها النفايات البلدية الصلبة  وتعرف 

ية واألنشطة التجارية )كنفايات التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكان
األغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد 

 ومن البالستيك والخشب والزجاج والمعادن( ".
  ::  مكونات النفايات البلدية الصلبة

 

إن النفايات البلدية الصلبة مواد معقدة التركيب غير متجانسة فيزيائيًا أو  
تختلف في التركيب والمكونات من دولة ألخرى ، معتمدة  كيميائيًا  وهي

بذلك على الكثافة السكانية والحالة االقتصادية واالجتماعية لمستوى حياة 
 . الفرد وسلوكياتهم ودرجة الوعي البيئي بينهم

خليط من المواد االستهالكية اليومية غنية بالعناصر التي يمكن وهي  
الحديد والزجاج  والورق  والبالستيك  و ام بقايا الطع وهياالستفادة منها 

 .والمعادن والخشب 
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4 
 

  ::  الصلبة  البلدية  للنفايات  المتكاملة  إلدارةا
 جميع على »  الصلبة المنزلية للنفايات المتكاملة اإلدارة مصطلح « ينطبق

 ، الفرز ، إنتاجها من الحّد: ضمنها ومن لصلبةا بالنفايات المرتبطة النشاطات
 الصّحةالعاّمة،اإلقتصاد،الهندسة،واإلستدامة ئلمباد وفقًا ،والمعالجة ، التجميع

 ، الصلبة النفايات إلدارة خطة وضع عند العام الرأي االعتبار بعين خذاأل مع
 عن يزتتم منطقة كل أن حيث شامل و وحيد حّل يوجد الأنه  لىإ التنّبه يجبو

 .دارتهاإو النفايات نتاجإب يتعلق فيما بها خاص واقع ولديها األخرى
 

 

             
  

  
  
  

  
  ::دليل إدارة النفايات البلدية الصلبة  مكونات

  
من مجموعة تقنيات وبرامج إلدارة  دليل إدارة النفايات البلدية الصلبةيتكون 

أساس أن النفايات البلدية تحتوي ومعالجة النفايات، وهو أسلوب مبني على 
 على مواد يمكن فصلها عن بعض ومعالجتها والتخلص منها بشكل منفرد

 .-يلي : ما الدليلوعلى هذا األساس فالبد أن يشمل هذا 
تشمل العديد الصلبة إلدارة النفايات البلدية وخطة استراتيجية  رؤيةوضع  .1

 المرجوة.تحقق األهداف التي والقابلة للتنفيذ من المشاريع والدراسات 
ووضع تقييم المتبع حاليًا في إدارة النفايات البلدية الصلبة التحليل وال .2

 العمل البلديبما يتوافق مع اختصاصات  هتطويرلالحلول الفعالة 
ويواكب خطط التنمية العمرانية في الدول واالحتياجات السكانية 

 للسنوات القادمة .
  .الصلبة النفايات إدارة ةعملي في ةشاركالم بناء قدرات الجهات المعنية .3

   النفايات  انتاج

   المصدر  من  الفرز

   التجميع  و  النقل  

   المعالجة  و  التخلص
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 : الصلبة البلدية النفايات إلدارة األهداف العامة
 

تهدف اإلدارة المتكاملة للنفايات بشكل عام إلى االقتراب ما أمكن من الحالة 
المثالية التي تحقق حماية الصحة العامة ، ودرء تلوث البيئة المحيطة بكامل 

  -وبالتالي تحقيق األهداف العامة التالية : لطبيعيةعناصرها ، وصون الموارد ا
التنمية المستدامة وحماية المنظومة البيئية والصحية العامة  طبيق مفهومت .1

تلوث البيئة المحيطة بكافة عناصرها، والمحافظة على  منعلألفراد و
الطبيعية عن طريق الحد من استغالل األراضي ألعمال ردم  ردالموا

 . Zero Wasteل إلى مرحلة والوصو النفايات

االستفادة من النفايات القابلة للتدوير وإعادة االستخدام والتخلص من  .2
 النفايات التي ال يمكن االستفادة منها بطريقة سليمة بيئيًا .

تقليص كمية النفايات الناتجة من مختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية  .3
ثار االجتماعية لألنشطة الحد من اآلو والصناعية واالستفادة منها،

 المصاحبة لعملية إدارة النفايات البلدية ومعالجة أضرارها .
مشاركة القطاع الخاص في المشاريع البيئية التي تخدم الدولة وتساهم  .4

 في حل المشكالت البيئية.
 

  ::  الصلبة  النفايات  إدارة  لعملية  االسترشادية العامة  السياسات
  

 . الصلبة البلدية النفايات بإدارة تعلقت معلومات شبكة إنشاء ضرورة .1
 تفعيل القوانين والتشريعات البيئية للحد من المشاكل المتعلقة بالبيئة. .2
مشاركة القطاع الخاص في المشاريع البيئية التي تخدم الدولة وتساهم  .3

 في حل المشكالت البيئية.
تنفيذ التوعية العامة لخلق جيل واعي بيئيًا يساعد األجهزة الحكومية في  .4

المشاريع الخاصة للتعامل مع النفايات بأساليب اقتصادية سليمة بيئيًا 
 وتفعيل دورهم لمعالجة هذه القضية .
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فصل النفايات من المصدر و جمع النفايات  ألعمالولوية إعطاء األ .5
تدوير النفايات و وكذلك إعادة زة في خطة إدارة النفايات والمفر

 المحولة إلى مواقع الردم . نفاياتال كمية من للحد استرداد المواد
 دنىأ إلى التربة و المياه و الهواء تلوث من للتقليل االفضل الطرق اتباع  .6

 ممكن حد
  :حيث من الصلبة البلدية إدارةالنفايات خطة تنفيذ متابعة  و مراقبة .7

 . النفايات إدارة ةخط تنفيذ نجاح مدى عن السنوية التقارير مراجعة 
 البلدية النفايات إدارة واقع لمتابعة إدارة النفايات مرافق إلى دورية زيارات 

 . الصلبة
 -تطوير وتحسين إدارة النفايات البلدية الصلبة :

 

 نعملية إدارة النفايات البلدية الصلبة ترتكز بصورة أساسية على جزئييإن  -
 -رئيسين هما :

افة العامة ، . خدمات النظافة العامة والتي تشتمل على أعمال خدمات النظ1
و التي  لمعالجتهاباإلضافة إلى عمليات جمع ونقل النفايات إلى مواقع معينة 

 غالبًا ما تتم بإحدى األساليب التالية :
 بواسطة البلديات . 
 . بواسطة مقاولين أو شركات عاملة في مجال تجميع ونقل النفايات 

) الردم بدائل ال د منالعديالنفايات البلدية الصلبة والتي تشتمل على  معالجة. 2
 إعادة التدوير (  -المعالجة الحرارية  -الصحي 

يجب أن تولي البلديات اهتمامًا بالغًا بتطوير وتحسين إدارة النفايات البلدية  - 
الصلبة المتبع حاليًا وذلك باعتماد أسلوب التخطيط االستراتيجي المتكامل 

تصادية واالجتماعية لبلوغ والذي يركز على الجوانب البيئية والفنية واالق
وتحقيق السياسات واألهداف العامة التي تطمح الدول بتحقيقها وذلك من 

اقتصادية وخالل تنفيذ المشروعات البيئية التي تساهم في تحقيق عوائد بيئية 
ومزايا اجتماعية للدولة ، وكذلك االهتمام بنشر الوعي البيئي بين أفراد 

على تطبيق النظم الخاصة بتقليل النفايات من  المجتمع بمختلف فئاتهم للعمل
ووتتتتممثثلل  ووسساائئلل  تتططووييرر  ووتتححسسيينن  إإددااررةة  المصدر وإعادة استخدامها وتدويرها 

  --االلننففااييااتت  االلببللددييةة  االلصصللببةة  ببااآلآلتتيي  ::
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  :Reduction أوالً: تقليص النفايات من المصدر
ي تقليل انتاج النفايات مما يساعد في تقليل رمي النفايات وبالتال وتعني -

إن ردم، حيث تخفيض كلفة معالجتها كونها تقلل من كلفة إعادة التدوير وال
النفايات من المصدر صممت أساسًا لتقليل كمية النفايات التي  يلبرامج تقل

يخلفها الفرد في مسكنه وعمله ومكان تواجده، إلى جانب تقليل كميات 
 النفايات التي ترد إلى مواقع معالجة النفايات.

 
لوب تقليص النفايات من المصدر يعتبر من الطرق األكثر أفضلية في إن أس -

إدارة النفايات ويعتمد على برامج تنفيذية بعيدة المدى تهدف للتوعية العامة و 
كذلك توعية أفراد المجتمع بالوسائل والسبل الالزمة لتقليص كمية النفايات 

 وتفعيل دورهم بمساهمتهم البناءة لتحقيق هذا الهدف .
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 -مقياس األداء :
 -إن مبدأ التقليص هو أسلوب الهدف منه :

التقليل من كمية النفايات المتولدة ، وبالتالي التقليل من الكمية التي  -1
 سوف يتم تخزينها أو معالجتها سواء بالردم أو بالحرق .

أن التقليل من حجم و كمية النفاية سوف يقابله من الجهه األخرى توفير  -2
المعدات المطلوبة ، سواء للتجميع أو النقل والتخزين أو  حجم المرافق أو

 المعالجة أو التقليل من مساحة األراضي الالزمة للردم وغيرها .
التقليل من المصدر ال يقتصر على تقليل كمية أو حجم النفاية فقط ، بل  -3

يتعداها ويشمل نوعية ومواصفات النفايات التي سوف تتولد ، مثل عملية 
ل مثالً من درجة سمية النفايات ، أو التقليل من التأثيرات خفض والتقلي

البكتريولوجية وغيرها من الخواص المؤثرة فيها ، والتي يكون لها تأثيرات 
صحية وبيئية أو التقليل من الكمية و الخواص معًا ، وهذا سوف يقلل من 
حجم التكاليف الالزمة لعمليات التخلص التي تتطلبها النوعيات الخطرة 

 من النفايات .
 

  ووييتتططللبب  تتططببييقق  ههذذاا  ااألألسسللووبب  مماا  ييلليي  ::
 . اختيار المواد الخام 
 . اختيار التصميمات المناسبة للمنتجات أو للعمليات الصناعية نفسها 
  التشجيع على استخدام تقنيات إنتاجية أنظفCLEAN TECHNOLOGY . 
 . تسهيل نقل تكنولوجيا تخفيض النفايات إلى مواقع الصناعة 
 لصناعات والمستهلكين على إستخدام أنماط من التغليف يمكن إعادة تشجيع ا

 استعمالها بصورة مأمونة.
 

 اإلعتبارات الالزمة لبرنامج خفض وتقليل النفايات من المصدر .
ومن األمثلة البسيطة على   PRODUCT REUSEإعادة إستخدام المنتج  .1

 ذلك هي :
  ال يخلو منزل منها ، خاصة إعادة استعمال األكياس والشنط الفارغة والتي

وأن الشركات المنتجة أصبحت تنتج عبوات تغليف مبالغ فيها وعلى درجة عالية 
 من الجودة والعنصر الجمالي .
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  جمع الزجاجات التي يمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى مثل زجاجات المشروبات
 الغازية .

 REDUCED MATERIALالتقليل من حجم أو كمية المواد الخام  .2
VOLUME   وهذا المبدأ البد وأن يؤخذ به بداية من مرحلة التصميم ،

والتصنيع ، كالتقليل من سمك أو حجم العبوات الزجاجية ، أو البالستيكية ، أو 
 المعدنية وغيرها .

باختيار أفضل  PRODUCT LIFETIMEزيادة العمر اإلفتراضي للمنتج  .3
 دة من المنتج .المواد والتصميمات لزيادة الفترة الزمنية لالستفا

أن السلع األطول عمرًا  حبثاالعتماد على شراء السلع المتينة والمعمرة ،  .4
 قد تكون أسعارها أعلى ولكن يتضح في النهاية أن تكلفتها أقل .

باالهتمام  DECREASED CONSUMPTION تقليل معدالت االستهالك  .5
المنتجات التي  بتغيير العادات الشرائية لألفراد ، والعمل على اختيار وشراء

 يمكن استعمالها ألكثر من مرة .
أن تكون هناك برامج تعليمية وأبحاث لتحديد الطرق التي يجب أن تتبع  .6

للتقليل من النفايات من المصدر، وكذلك أهمية وجود برامج الوعي البيئي 
 بهذا الخصوص .

 :  Reuse إعادة استخدام النفاياتثانيًا : 
ليل حجم النفايات ولكنه يستدعي وعيًا بيئيًا كبيرًا يؤدي هذا األسلوب إلى تق -

لدى عامة الناس في كيفية التخلص من نفاياتهم والقيام بعملية فرز بسيطة 
لكل من المخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية والمعدنية وإعادة استخدام 

 ما يصلح منها قبل التخلص منها. 
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 :  الفرز من المصدر : ًاثالث

يعتبر نظام فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر كخطوة أولى لعملية  -
التدوير ويعتمد على نوعية النفايات المطلوب معالجتها، ويؤدي إلى رفع كفاءة 
العمل وخفض تكاليف اإلدارة والتشغيل، كما أن لها أثر واضح على عملية 

 إنتاج محسنات التربة واألسمدة العضوية .
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ::  مراكز تجميع النفايات المفرزة
  

  عضوية مواد

   سماد  إلى  تحويل  و  معالجة

   الكرتون  و  الورق        البالستيك            المعدن                الزجاج

   ويرالتد  إلعادة  القابلة  المواد

 إلعادة المتخصصة للمصانع نقل ثم من تغليف و تعبة
  األسواق في بيعها و تدويرها

  الزراعة في استخدامها

   االلققااببللةة  للللتتددووييرر  االلصصللببةة  االلببللددييةة  االلننففااييااتت  للممككووننااتت  ممخخطططط
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 مفهوم تنمية طريق عن المصدر من الصلبة البلدية النفايات فرز نظام تطبيق يتم
 القيام على المجتمع أفراد لحث بيئي وعي وخلق المجتمع في المصدر من الفرز

 من النفايات زفر بأهمية والمقيمين المواطنين توعية خالل من الفرز بعملية
وقد تبدأ عملية الفرز في المنازل نفسها ، وذلك  تطبيقه في وتشجيعهم المصدر

إما بمبادرة األهالي أو من خالل قيام البلديات أو الشركات أو المؤسسات 
العامة بتزويد السكان مجانًا بصناديق أو حاويات خاصة ليضعوا فيها األصناف 

 -التطبيق بالنحو التالي : وتتمثل آليةالمختلفة من النفايات 
 

 المفروزة النفايات كمية نظير لألفرادأو هدايا عينية  بسيط مالي مبلغ دفع ..11
 .للتدوير والقابلة

 سيتم التي المفروزة النفايات تجميع مراكز إلى المفروزة النفايات إرسال ..2
 منطقة كل في التعاونية والجمعيات المركزية األسواق من بالقرب انشاؤها

 رمزي بسعر األفراد من المفروزة النفايات شراء المراكز هذه في تمي بحيث
 . ماديًا منها واالستفادة نفاياتهم نقل على المجتمع أفراد تحفيز بهدف

 الستقبال الفرز مراكز إلنشاء بالدولة المعنية الجهات جميع من الجهود تكثيف ..33
 – المعادن – تيكيةالبالس القناني - العبوات)  مثل للتدوير القابلة النفايات

 المصدر من النفايات فرز مفهوم لغرس وذلك ، (والزجاج الكرتون – الورق
 خاصة برامج و لتحفيزهم مدروسة خطط خالل من المجتمع أفراد لدى

 الهيئات مختلف في ومحاضرات دورات عقد خالل من البيئية بالتوعية
 المجتمع . خدمة ومراكز الدولة في التعليمية

 يمكن التي الصلبة البلدية النفايات وكميات مكونات االعتبار بعين األخذ ..4
 تأثير مدى ومعرفة ، حدا على منطقة كل في تدويرها إعادة أو فرزها

 على المقترح هذا لتطبيق تسن سوف التي والتشريعات القوانين
 . المقترحة المراحل في والبيئة المجتمع

  
  
  

    النفايات فرز لمراكز توضيحية صور
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  ::    التصميم  لباتمتط
  

 .لسهولة الوصول إليها كز بالقرب من المناطق السكنيةاإنشاء المر .1
 . مراكزهذه الل المخارج و المداخل سهولة .2
 . عالية جودة ذات الوزن خفيفة و الصنع حديثة فرز حاويات توفير .3
  مركز التجميع . على للمشرفين بالموقع مكتب توفير .4
 

  ::  التشغيل  متطلبات
  

تجميع النفايات  مركز استمرارية نجاح لضمان العمل سوق لوتحلي دراسة .1
 المفروزة.

 إلى تصل التي النفايات نوع و لكمية إحصائية يومية سجالت توفير .2
  .مراكزال

 المجتمع أفراد لتشجيع التجميع بمراكز تعريفية و توعوية برامج  وضع .3
 دليل لعمل باالضافة توعوية حمالت عمل طريق عن الفرز ثقافة على

 : على يحتوي إرشادي
 .المفروزة  النفايات تجميع مراكز مواقع و أسماء و أعداد 
 .المراكز تستقبلها التي للفرز القابلة المواد أنواع 
 . المفروزة النفايات الستقبال المقترحة مراكزال عمل أوقات 
  المجتمع أفراد لتوعية السليمة فرز لطريقة التوضيحية االرشادات 
 و لالستفسارات التجميع مراكز مع لألفراد قترحةالم التواصل طرق 

  الشكاوي
 . اليها الوصول كيفية و المحافظة في الفرز مراكز مواقع توضح خريطة 
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 المفرزة المواد توصيل حال في لألفراد المقدمة التشجيعية الجوائز نوع ذكر 
 . مراكزال إلى

 
 
 في للتنمية تقبليةالمس الرؤيا لدعم هو المصدر من للفرز الرئيسي الهدف نإ

 -:التالية األهداف في تتمثل والتي النفايات إدارة مجال
 . العالمية للمقاييس وفقا علمية بطريقة النفايات إدارة.1
 .  التصنيع إعادة خالل من االستهالك وتقليل الموارد على المحافظة.2
 النفايات كمية تقليل خالل من النفايات ردم مواقع على الضغط تقليل.3

 . ةالوارد
 بإعادة النفايات مكونات ضمن الموجودة الخام المواد من االستفادة.4

  ردمها بدل تدويرها
 الواردة النفايات تقليل خالل من للردم كمواقع المستخدمة األراضي حماية.5

 . إليها
 . النفايات نبش ظاهرة من التخلص.6
 السلوك وتغيير البيئة على المحافظة في المشاركة على المجتمع حث.7

 . وتقليلها النفايات فرز فكرة خالل من ستهالكياال
 الفرد مستوى على المفروزة المواد من الناتج المالي العائد من االستفادة.8

 . والدولة
 مشكلة معالجة عملية في المشاركة على والخاص العام القطاعين تشجيع.9

 . النفايات
 
 
 
 
 
 

  --::  النفايات  تطوير عملية جمع ونقل : رابعًا
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 عمال طريق عن وذلك إدارتها في األولى الخطوة النفايات جمع عملية تعد
 يفرغونها و منزل كل خارج الموجودة النفايات من الحاويات بجمع يقومون

 . مكانها إلي بإعادتها يقومون ثم الشاحنة في
 

  تتووااففرر  ييججبب  االلممننططققةة  ممسستتووىى  أأوو  االلممححلليي  االلممسستتووىى  ععللىى  االلججممعع  ععممللييةة  للننججااححوو
  ::  ممننههاا  ععوواامملل  ععددةة

  النقل مسارات اختيار حسن مع المناسب لوقتا اختيار 
 . النفايات لتجميع المعدات واآلليات والعمالة من الكافي العدد 
 . النقل عمال من مدرب فني كادر 
 .) المينافست( النهائية المستلمة و الناقلة و المنتجة الجهة لدى سجالت 

  ::      ةةااالالننتتققاالليي  االلممححططااتت  ععنن  ططررييققممققتتررحح  تتططووييرر  آآللييةة  تتججممييعع  االلننففااييااتت  
)transfer stations))  

إلى جانب  ماديًا المكلفة العمليات من الردم مواقع إلى النفايات نقل عملية تعد
مايصاحب ذلك من ضوضاء في مناطق التجميع واستهالك للطرق المحددة 

و التي هي عبارة عن االنتقالية  المحطات عمل دور يأتي لذاعمال الجمع أل
ن شاحنات التجميع الصغيرة الى شاحنات أكبر موقع لوجستي لنقل لنفايات م

 . ليتم نقلها للمرام الهندسية 

 ا
 تفريغ محتوى الشاحنات في المحطة               تفريغ   بخطين للنفايات االنتقالية طةالمح
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 االنتقالية:الهدف من انشاء المحطات 
 في االنتقالية تتمثل فكرة انشاء المحطات 

 الخاصة بتجميع النفايات ورفع كفاءتها التشغيلية  تقليل حركة المركبات .1
 .تقليل االنبعاثات الضارة الناتجة عن حركة الشاحنات .2

   عامة  متطلبات 
 .وكمياتها استقبالها ممكن والغير الممكن النفايات بأنواع قائمة .1
 المخاطر ودراسة واالجتماعية والبيئية واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة .2

 .الطوارئ وخطة
 الظروف بحسب المرور لحركة والنوعي اإلقليمي التوزيع دراسة .3

 ، للشاحنات العمل وساعات ، الذروة ساعات لتحديد وذلك الجغرافية
 للشاحنات األنسب والمسار ، الشوارع وسعة ، الشوارع وطبيعة ونوع

 . التحويلية المحطات إلى المصدر من للنفايات الناقلة
 المحطة إلى المصدر من النفايات لنقل صغيرة (كباسات) شاحنات .4

 المحطة من المحملةبالنفايات الضاغطة الحاويات لنقل كبيرة وشاحنات
 ذات شاحنات وباستخدام ،أو مواقع المعالجة  الردم مواقع إلى التحويلية

 لتقليل األمثل الحل هو سيكون الحالية الكباسات من اصغر وسعة حجم
 . حاليًا المستخدمة الشاحنات تكلفة

 استراتيجية الموقع لخدمة أكبر شريحة من تجمعات السكان  .5
 عملية في المستخدمة اآلليات و المركبات ونوع عدد) النفايات نقل طرق .6

 ( . الجمع
 . ونقلها لجمعها الزمني الجدول .7
 . وجود خدمات الكهرباء والماء و االتصال ان أمكن .8

 :االنتقاليةالفترة الزمنية النشاء المحطات 
 . أشهر الى سنة واحد 6من االنتقالية رة تنفيذ المحطات تترواح فت
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 :االنتقاليةأنواع المحطات 
ات السلك الكهربائي : التي يتم فيها نقل النفايات الى القمع او الشاحنة ذ .1

 عن طريق السلك الكهربائي 
ذات التفريغ : التي يتم نقل النفايات عن طريق شاحنات التجميع  .2

 ى منطقة التفريغ .مباشرة بعد صعودها ال

 :االنتقاليةفوائد المحطة 
 الحفاظ على البيئة  .1
 االدارة السليمة ألنواع مختلفة من المواد من خالل فرز النفايات . .2
 كفاءة النقل و تقليل استهالك الوقود  .3
 تقليل حركة المرور و بالتالي خطر حوادث الطرق . .4

  ::االنتقاليةالمحطات   تصميم  متطلبات
 في التحميل و لتفريغل المخصصة المناطق و المقترحة الهياكل تصميم .1

 الغبار في للتحكم تهوية أجهزة وضع مع مغطاة منطقة أو مغلق مبنى
 . والرائحة

 االقل على النقل مبنى في المقترحة التفريغ منطقة تستوعب آن يجب .2
 .االسبوع أيام في الواردة المركبات جمع ساعات عدد متوسط من مرتين

 . للمحطة الواردة الصلبة النفايات وزن ياسلق ميزان وضع .3
 حاويات تخزين مؤقت للنفايات الغير مضغوطة  .4
 مغسلة للشاحنات  .5
 المركبات و المعدات و اآلالت جميع عن مفصلة مواصفات تحديد  .6

 ( السعة - الرقم - العدد - النوع)  مثل  المحطة في الستخدامها
 منعتات محكمة بحيث أن تكون اآلليات المستخدمة لنقل النفاي يجب .7

 . النقل أثناء الراشحة المادة و النفايات تسرب
 مثل المختارة المنطقة مساحة حسب االخرى الضرورية المرافق تصميم .8

لتفريغ النفايات  المركبات وقوف منطقة صيانة ورشة للموظفين مكتب
 .غيرها  والغير مضغوطة 

 
  ::  تشغيلية  متطلبات
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 النفايات لكميةلمحطة متضمنة إحصائية عن عمل ا يومية تقارير إعداد 

 . المعالجة مواقع إلى المنقولة النفايات كمية و جمعها يتم التي الصلبة
 

  ::  تطبيقآلية ال
 -وتتمثل آلية التطبيق بالنحو التالي :

 نقل و جمع عمليات في المستخدمة الحجم الكبيرة المركبات استبدال .1
 النفايات لتجميع فقط تستخدم الحجم صغيرة مركباتب المنزلية النفايات
 . المنطقة في سكنية وحدة كل أمام الموجودة الحاويات من المنزلية

 كبير حجم ذات حاويات في تفريغها ليتم تجميعها يتم التي النفايات نقل .2
  هذه تعتبر بحيث الخدمية المنطقة حدود ضمن ووضعها تركيبها يتم

 جمع مواقع بين الرابط ةبمثاب هي و تحويلية مركزية كمحطة)  الحاوية
 تتوافق أن على المنزلية النفايات لتجميع(  الردم ومواقع النفايات ونقل

 تنتجها التي اليومية النفايات كميةمع  الحاوية لهذه االستيعابية الطاقة
 . المنطقة

 الحاوية حمولة بتفريغ دوري بشكل و الحجم الكبيرة المركبات تقوم .3
 و المنزلية بالنفايات امتالئها فور الخدمية المنطقة حدود ضمن الموجودة

 .  معالجتها المخصصة المواقع إلى نقلها
بخاصية الفرز المبدئي دون زيادة في التحويلية يمكن تزويد المحطات  .4

 المساحة المطلوبة للمقترح وبتكلفة أقل من إنشاء وحدة متكاملة للفرز .
 

  ::  األداء  مقياس
 انتقالية:  محطات إلنشاء األساسي الهدف  
 واالنتقالية  المحطات خالل من النقل لعمليات المادية التكاليف تقليل .1

 عدد و المرادم إلى النفايات نقل في المستغرق الوقت من التقليل بالتالي
  النقل عملية في المستخدمة المركبات

 . الحديثة للتطورات مواكبة يطرق النفايات نقل و جمع منهجية تطبيق .2
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 لحركة المصاحبة الضوضاء و المرورية االزدحامات من بيرك بشكل تقليلال .3
 . الداخلية المناطق في الكبيرة الشاحنات

 

 :   Recycling: تدوير النفايات خامسًا
هي عملية إعادة استخدام النفايات سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية،  - 

يقة عن طريق تصنيف وذلك لتقليل تأثيرها وتراكمها في البيئة، وتتم هذه الطر
وفصل النفايات على أساس المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنيع كل 

 مادة على حدة.
ذلك زيادة  ويتطلبويعتبر التدوير من أفضل األساليب إلدارة النفايات الصلبة  - 

ر أنماط االستهالك حتى ينخفض إنتاج النفايات يمستوى الوعي البيئي وتغي
رزها في مصدرها وإعادة تدويرها ، علمًا أن اإلنتاج المرتفع التي ال بد من ف

 للنفايات المنزلية بدون فرز يزيد من صعوبة تدويرها .

 :النفايات التي يمكن تدويرها
 : تعتبر عملية اقتصادية من الدرجة األولى . تدوير الورق إعادة-1
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عديدة يمكن ينقسـم البالستيك إلي أنواع  تدوير البالستيك : إعادة-2
وال ينصح  Thin film plastic & Hard plasticاختصارها في نوعين 

 باستخدام  مخلفات البالستيك في إنتاج منتجات تتفاعل مع المواد الغذائية .
 
وهي تتمثل أساسًا في األلمنيوم والصلب  تدوير المخلفات المعدنية :  إعادة-3

لمنيوم ويعتبر الصلب من حيث يمكن إعادة صهرها في مسابك الحديد واأل
% ولعدد ال نهائي من المرات  100المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها بنسبة 

. 
 
صناعة الزجاج  من الرمال تعتبر من الصناعات  : تدوير الزجاج إعادة-4

المستهلكة للطاقة بشكل كبير حيث تحتاج عملية التصنيع إلي درجات حرارة 
 ها تحتاج إلى طاقة اقل.أما إعادة تدوير 1600تصل إلي 

 
 تدوير النفايات العضوية وإنتاج محسنات التربة  :  إعادة- 5

 تعتبر للتربة محسنات و طبيعي سماد إلي العضوية النفايات تحويل عملية إن
 تحويل يمكن حيث العضوية النفايات لمعالجة المطروحة الجيدة البدائل أحد

 و سماد إلى الحبوب بقايات أو ضرواتالخ أو الفواكه كقشور العضوية النفايات
 هو إنما فحسب المادي العائد على العملية هذه فوائد تقتصر وال بيعها

 غاز انبعاثات على التوفير نسبة تبلغ ذإ  المناخ على جيدة بفوائد أيضا ينعكس
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 لتحسين عمل فرص توفير إلى باإلضافة سنويًا طن  350حوالي الميثان
 . األفراد معيشة
هذه الطريقة فعالة من الناحيتين االقتصادية والبيئية عندما تبلغ نسبة  وتعتبر

% من مكونات  50المواد العضوية القابلة لتحويلها إلى سماد عضوي أكثر من 
 النفايات البلدية الصلبة .

  ::    العضوية  النفايات  لمحطة  عامة  متطلبات  
ادية والبيئية الحاجة إلى تنفيذ دراسة استشارية لتحديد الجدوى االقتص  

إلنشاء هذا المرفق لتتناسب مع طبيعة التربة في الدولة ونوعية السماد 
 المنتج . 

 واختيار المعالجة فترة و المنطقة لطبيعة المناسبة التسميد طريقة اختيار 
 . العضوية النفايات معالجة لمحطة المناسبة الخام المواد

 و العمل ساعات ، محطةال في المستخدمة المعدات و األجهزة عدد و نوع 
 . العمل أيام عدد و العمال عدد

 النقل مركبات نوع و عدد و النفايات جمع و لنقل المناسبة الطرق تحديد 
  المستخدمة

  العالمية المواصفات مع النهائي السماد جودة تتوافق أن يجب 
 . عالية عملية خبرة ذو عمال قبل من المشروع على الدائم االشراف 
 و البالستيك من نسبة على تحتوي النفايات بعض أنه باالعتبار ذاألخ ضرورة 

 النهائي السماد تلوث أن يمكن التي المواد من غيرها و الزجاج و المعدن
 لتحسين تقنيا و بيئيا أفضل  وسيلة تعتبر المصدر من الفرز عملية انه نرى لذا

 .السماد جودة
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  ::  التصميم  متطلبات

 المقترحة المناطق توضح مناسبة جداول مع الموقع إلدارة خطة تصميم 
 . والمستخدمة

 : ـل المخصصة المناطق و المقترحة الهياكل تصميم 
   للتفريغ  .1
  التخزين .2
  الفرز .3
 التسميد .4
 النهائي المنتج تخزين و تجهيز .5

 في التحكم و للتهوية تركيبها يجب التي األجهزة و األدوات جميع تحديد 
 . والرائحة الغبار

  للمحطة الواردة  المواد جميع قياس و وزن االعتبار بعين االخذ 
 .السائلة النفايات لمعالجة الصحي الصرف مياه معالجة نظام تصميم 

  عملية  في  االعتبار  عين  في  خذهاأ  يجب  التي  تشغيليةال  متطلباتال
  ::  عضوي  سماد  عمل

 إلي المخلفات طحن ،و تكسير عملية تودي:  المخلفات طحن و تكسير .1
 75-25  بين الصلبة النفايات حجم يكون أن لذايجب التحلل يةعمل زيادة
mm 3 أو in 1 inch أفضل نتائج لتحقيق . 

 مدى تحدد التي العوامل أهم من تعتبر:  النيتروجين إلى الكربون نسبة .2
 من جزء 30(  30:1)  النسبة تكون أن يجب لذا التسميد عملية نجاح

 . النيتروجين من جزء مقابل الكربون
 لذا الهوائي التخمر لعملية ضروري اإلكسجين:  الناتجة الغازات و تهويةال .3

 ضغط مع ٪ 50-60 حدود في لتكون الرطوبة درجة على المحافظة يجب
 ضرورة مع الكومة داخل الهواء سريان على يساعد مما للمخلفات
 نسبة ارتفاع إلي يؤدي التقليب عدم أن حيث للتهوية دورية بصفة التقليب
 . الكريهه  الروائح ظهور إلى يؤدي بالتالي ٪ 60 من أكثر إلى ةالرطوب
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 3×  2 مساحة الي الواحد الطن يحتاج حيث المناسبة المساحة اختيار .4
 والممكن الكومة من الراشح لتجميع قناة حولها وتحفر متر2   وبارتفاع
 . الكومة ترطيب في استخدامه اعادة

 الي ومرتين ، شتاءا أسبوعيا مرة)  الكومة ترطيب علي المداومة يجب .5
 (. صيفا أسبوعيا مرات ثالث

 بناء واعادة الرطوبة وضبط ثالثة أو أسبوعين كل الكومة تقليب يفضل .6
 . التحلل وزيادة المكونات خلط لضمان وذلك ، الكومة

 من الكومة لمحتويات طبقا شهر 5.5 -1.5 من فترة في المخلفات تنضج .7
 علي ويستدل ، 3م 3.5 نحو الواحد طنال ويعطي ، المستخدمة المخلفات

 وتحولها األمونيا رائحة اختفاء مع الحرارة درجة بانخفاض الكومة نضج
 . البني اللون الي

 إلى باإلضافة المعدات و اآلالت لجميع الصيانة و التشغيل كتيبات إعداد .8
 . الموقع في المتبعة السالمة اجراءات

  --::  األداء  مقياس

 وكذلك متدني مال لرأس استمثار على سماد إلى يلالتحو ينطوي ما عادة 
 النفايات معالجة تكنولوجيا مع مقارنة متدنية السنوية تشغيلها تكاليف فإن

 خالل من النهائي التخلص من كلفة أكثر تكون ما عادة أنها رغم ، األخرى
 المزايا على نحصل فإننا سماد إلى التحويل نجاح حال في و الصحية المرادم

 -: يةالتال

 البيئة إلى الطبيعية المادة عودة . 

 التربة خصوبة تحسين إمكانية . 

 النفايات منتجات مع للتعامل مستدامة وسيلة توفير . 

 لمواد البيئي األثر من والحد النادرة األرض موارد على الضغط تخفيف 
 إلى المتحللة العادمة للمياه مناسب لضبط إخضاعها مع الملوثة، النفايات
 .سماد
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 النفايات كمية من للحد االقتصادية الوسائل أهم سماد إلى التحلل يشكل 
 . المرادم إلى تذهب التي

  ::    الحرارية  المعالجة:  سادسًا
  

 استرجاع الطاقة من النفايات بالحرق في محارق خاصة . -:1

(Waste-to-Energy ) 

 فّعالة لةوسي فهو . شهرًة كثرهاأو ”استردادالطاقة“ نواعأ برزأ يعتبرالحرق
 من ٪ 90 من بالتخلص الطريقة هذه تتميز حيث النفايات حجم لتخفيض

 مساحةمن التقليل  وبالتالي ، طاقة إلى تحويلها و الصلبة مكونات النفايات
 دئالفوا تشملوكما  المطلوبةاألراضي المستخدمة بأعمال ردم النفايات 

 الكهرباء لتوليد تستخدم التي والطاقة الحرارة انتاجعلى  للحرق األخرى
 . المياه وتحلية والتدفئة

 فيمن األساليب الناجحة في معالجة النفايات  الحرارية المعالجة سلوبأ يعد
 . األراضي والمحدودة بالسكان المكتظة البلدان

 ::  عامة  متطلبات
 المعدات و االجهزة توافر و محطات حرق النفايات إدارة على القدرة 

 توفير و ، العمال عدد و الموقع تشغيل تساعا ، المرفق في الخاصة
 . العمل موقع في السالمة و التشغيل تعليمات

 عملية أثناء الحرارة درجة و االحتراق مدة و الهواء انبعاثات في التحكم  
 . التشغيل
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  ::  التصميم  متطلبات
 ، التخزين ، للتفريغ المخصصة المناطق و المقترحة المباني تصميم .1

 .من المواد المرفوضة من المحطة  النهائي التخلص ، حرقال ، التحميل
 في المستخدمة المركبات و المعدات و اآلالت جميع مواصفات تحديد .2

 .( الكفاءة ، السعات ، القدرات ، نوعال  ، العدد)  حيث من المنشأة
 المركبات نقل طريق إلى باإلضافة الموقع، داخل النقل طرق تصميم .3

  . الموقع داخل المرور كةحر نظام و التخلص موقع إلى
  . السائلة النفايات لمعالجة الصحي الصرف مياه معالجة نظام تصميم .4
 . والمداخن الهواء تلوث في التحكم نظام تصميم .5
 ، صيانة ورشة ، مكتب بناء مثل الموقع في أخرى مكونات تصميم .6

  حراسة ، بوابة ، للموظفين غرف ، المعدات ، السيارات وقوف منطقة
 . سياج

  ::  التشغيل  متطلبات
 إلى باإلضافة المعدات و اآلالت لجميع الصيانة و التشغيل كتيبات إعداد يجب 

 . الموقع في المتبعة السالمة اجراءات
 مصدرها و المستلمة النفايات نوع و لكمية إحصائيةب يومية سجالت توفير 

 .  المتجمع الرماد لكمية باإلضافة ، المستعادة المخلفات و المواد نوع
 . الغازات انبعاث و الهواء ملوثات لقياسجودة الهواء  تنفيذ نظام رصد  
 .بيئيًا سليمة و قانونية بطريقة الترميد عملية في المتولد الرماد من التخلص 
 
 

            حيث جدًا كبيرة للنفايات الحرارية المعالجة لمشاريع االقتصادية التكلفة إن
          يتضمن الصلبة البلدية النفايات معالجة محطة ووحدات مرافق تصميم أن

 سواء) العالمية القياسية والمواصفات والمعايير الضوابط من العديد على
 انبعاث عدم لضمانوالتشغيل  اإلنشاء مرحلة متطلبات ضمن( والبيئية الفنية

 . ضارة غازات أو ملوثات أية
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 والصحة السالمة تمتطلبا أقصى وتضمن صارمة المواصفات هذه تعتبر حيث
 المستثمر على المحطة إنشاء تكلفة من يزيد مما المجاورة، والبيئة العامة
 النفايات معالجة لمشاريع موازية مشاريع اعتماد فإن   وعليه كبير بشكل
 من النفايات تقليص أسلوبي اعتماد - النفايات تدوير - الصحي الردم)  حراريًا

 خالل(  الشأن بهذا البيئي الوعي نشر لخال من االستخدام وإعادة المصدر
  التشغيل مراحل خالل المشروع تطوير تكلفة من يقلل المشروع تشغيل فترة

 
  

 
 المتقدمة  الدول  في  الصلبة  البلدية  النفايات  لمعالجة  المشاريع  أحد  عن  صور

 
  ::  األداء  مقياس

 عالمشرو  من  المتوقعووااللببييئئيي    واالجتماعي  التنموي  االقتصادي  األثر  --  
 --::  األداء  مقياس

 .النفايات لردم حاليًا المستغلة األراضي وهدر استنزاف تقليل .1
 .المتجددة للطاقة بديلة مصادر توفير .2
 . الوطنية للعمالة عمل فرص توفير .3
 من لالستفادة المشاريع هذه في للمشاركة تشجيع القطاع الخاص .4

 .ته في هذا المجال خبر
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 د المصنع من النفاية  .استرجاع الطاقة بواسطة الوقو -:2

Refuse Derived Fuel-  - (RDF. ) 

هو الوقود الذي ينتج عن عملية تمزيق وتجفيف النفايات ( RDF)وقود 
الصلبة، ويتكون إلى حد كبير من مكونات قابلة لالحتراق مثل البالستيك 

 .والنفايات القابلة للتحلل 
النتاج الطاقة  RDFالـ   تستخدم التكنولوجيا المتقدمة مثل الوقود المشتق 

من حرق النفايات مولدة طاقة حرارية و هو أحد أهم أنواع الطاقة الحرارية 
الصناعة خاصة صناعة االسمنت ي قليلة التكلفة و التي يمكن االستفادة منها ف

بشكل خاص كونها تستخدم افران تحتاج طاقة حرارية عالية خالل عمليات 
ته في خفض تكاليف الوقود اإلجمالية و التقليل باإلضاقة إلى مساهم. االنتاج 

 .من حجم النفايات الالزم التخلص منها في مطامر النفايات
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 ( ( :RDF) الـ المشتق الوقود)  الطاقة الى النفايات تحويل عملية

 
 
 

  ::    ككااالالتتيي  ووههيي((  RRDDFF))  االلــ  الالننتتااجج  االلممييككااننييككييةة  االلععممللييااتت  ممنن  خخططووااتت  ععددةة  ههننااكك
  ::    ووللىىااالال  االلخخططووةة

 حيث النفايات معالجة محطة في تتم عادًة وهذه النفايات فرز فيها يتمحيث 
 :مثل محظورة وهي( RDF)الـ مع تتعارض التي النفايات إزالة يتم

  مشعة نفايات 
 االسبستوس مادة تحوي نفايات  
 ملوثة طبية نفايات  
 قوية كسدةؤم ومواد لبيروكسيد 
 ( قالزئب) كملهابأ البطاريات 
  معلومة غير تنفايا 
 . الكلور متعدد الفينيل على تحوي ونفايات 

    ::  االلثثااننييةة  االلخخططووةة
 ذلك بعد الالحقة، الفرز لتقنيات النفايات تيار العداد النفايات تقطيع فيها ويتم

 في المستخدمة ،التقنيات حرارية اجزاء واقل اعلى الى النفايات تيار ينقسم
 إزالة يتم ثم ، قاذفة ومفارز ياحالر ومناخل الهواء مضخات هو الخطوة هذه

 .  الحمراء تحت االشعة ستخدامبا عنها بالكشف الكلورية المواد
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  ::  االلثثااللثثةة  االلخخططووةة
      الحديدية المواد مغناطيسي بشكل مراحل عدة في الفرز عمليات تتم هنا
 ةعملي تتم الفرز عملية انتهاء بعد ، التيار من ازالتها يتم حديدية الغير المواد و

 يتم التي والمواد المطلوب الحجم الى RDF  ال حجم يقلل حيث الطحن
 تجارية صناعية مواد - مستخدم محركات زيت - مستخدمة إطارات:)  اخذها
 زراعية مخلفات- الصلبة البلدية مخلفات - التعبئة أكياس و البالستيك مثل

 (  وحيوانية

 
 

 الوقود باستخدام علقيت فيما االعتبار بعين أخذها يجب التي األمور
 ::  اإلسمنت مصانع في وحرقه النفايات من المتشق

 
 :  تخزينها طرق و النفايات نوع اختيار .1

 تشغيل كثيرة،مثل بعوامل وتتأثر معقدة، عملية النفايات اختيار عملية تعد
 الكلنكر ونوعية البيئة، على العام التأثير نفسها، النفايات هذه الفرن،وطبيعة

 الرطوبة، من عالية نسبة على الخام الصلبة النفايات تحتوي ثحي المطلوبة
 فإن األسباب، لهذه. الرماد من عالي ومحتوى منخفضة، حرارية وطاقة

 حرق عملية تتطلب حيث صعب أمر كوقود الخام الصلبة النفايات استخدام
 نفايات تركيبة اإلسمنت كمصانع المصانع في النفايات عن الناتج البديل الوقود

 يسبب أن يمكن ، اإلحتراق بعملية للتحكم محددة خصائص مع نسبيا متجانسة

 RDF   تقنية  الوقود  المشتق  من  النفايات 
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 مشاكل النفايات في الزئبق أو الهالوجينية والمواد الكلور من عالية نسب وجود
 تخرين أهمية إلى باإلضافة. كوقود تستعملها التي للمصانع بيئية و تشغيلية
بصفة .وعية المواد على ن  النفايات تخزين عملية تعتمد حيث النفايات

عامة،يجب اخذ الحيطة لتخفيف إطاْلقاتْ الملوثات، ولتحضير المتطلبات التقنية 
 ملوثات على تحتوي التي المواد مزیج : األولي فيما يتعلق بالتخزین.والصحية 

ومحتوى رطوبة ( بيولوجي بشكل  أساسي على سبيل المثال محتوى)قویة
وفقًا  مصممة حاویات في تخزینهاتحتاج أن يتم %( 40أعلى من )عالي 

 تام بشكل مغلق نظام في یجب تكييفها الحيوانات طعام . للتنظيمات الصحية
تجهيزات  بواسطة أو الضغط بواسطة إما نقلها یتم و حاویات ضمن تُزود و

 ، المستعملة الزیوت)النفايات السائلة  .التخزین مستودعات إلى ميكانيكية
ي حاوية مصممة بشكل خاص لمنع حدوث التسرب يجب تخزينها ف( المذیبات

 على بالحسبان آخذين)خاصة  أمان إرشادات تطویر و خطر االنفجار ،یجب
بهدف فحص جودة الوقود البديل بعد عملية (. اإلنفجار خطورة ، المثال سبيل

 .التحضير
 اقتصاديات على تؤثر التي الخصائص: االقتصادية المواصفات .2

 :الوقود استخدام
 ؛(الكلغ/كيلوجول 15و 10 بين تكون أن المفضل من) الحراريةقة الطا 
 (biomass) الحيوية الكتلة محتوى 
 .الرطوبة نسبة 

 ممكن اقتصادية حوافز وأي الوقود هذا قيمة تحدد المواصفات هذه
 .اعتمادها

 :الحرق منشأة أداء على تؤثر التي الخصائص: التقنية المواصفات .3
 .الحرق أفران أجزاء انسداد أو واتساخ تآكلال يسبب الذي الكلور محتوى 
 . الذوبان حرارة درجات على يؤثر الذي الرماد محتوى 

 .المواصفات بهذه الوقود لقبول مصممة المنشأة تكون أن يجب
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 :البيئي واألثر االنبعاثات على تؤثر التي الخصائص: البيئية المواصفات .4
 الزئبق مستويات 
 الكادميوم مستويات 
 .األخرى الثقيلة المعادن 
 يتم لم إذا ضارة انبعاثات إلى يؤدي قد البيئية بالمواصفات االلتزام عدم إن

 .سليم بشكل ضبطها
 : متطلبات التصميم 

تصميم مرافق مالئمة الستالم النفايات والتخزين المؤقت لها مع األخذ  .1
 .بعين االعتبار المخاطر و خصائص كل نوع من أنواع النفايات 

صفات جميع اآلالت و المعدات و المركبات المستخدمة في تحديد موا .2
 (.العدد ،  النوع ، القدرات ، السعات ، الكفاءة ) المنشأة من حيث 

صميم طرق النقل داخل الموقع، باإلضافة إلى طريق نقل المركبات  .3
 إلى موقع التخلص و نظام حركة المرور داخل الموقع 

ء مكتب ، ورشة صيانة ، منطقة صميم مكونات أخرى في الموقع مثل بنا .4
 .وقوف السيارات ، المعدات ، غرف للموظفين ، بوابة ، حراسة  سياج 

 .التصميم الجيد بطريقة مناسبة لمرافق تخزين الوقود البديل  .5

 :متطلبات التشغييل 
يجب على المشغل التأكد من أن النفايات المقبولة فقط  ناشئة  .1

  عن جهات موثوقة
 ة مسبقة على استقبال شحنة النفاياتالحصول على موافق .2
 .وضع قائمة بشحنات النفايات المرفضة وغير المالئمة .3
 مراقبة نقل المواد ،وتداولها و تخزينها بصورة فعالة .4
مثل القيمة الحرارية، ومحتوى )إعداد التقارير خاصة  للمؤشرات .5

الرطوبة، و محتوى المعادن الثقيلة، ومحتوى الرماد ومحتوى 
 .محتوى الكلورالكبريت و 

 .اإلبقاء على عينات يمكن تخزينها لفترات معينة من الزمن .6
 .الصيانة الجيدة لآلالت و المعدات  .7
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تدريب الموظفين التنفيذيين تدريبًا كافيًا وفقًا لالحتياجات  .8
 المحددة ولطبيعة النفايات

 :  الجوانب الصحية و السالمة
الصحية المرتبطة  مالئمة موقع المنشأة لتفادي المخاطر ال بد من .1

القرب من المناطق المؤهولة، و األثَرْ المحتمل )      بالموقع 
 ( لالنبعاثات، الخدمات اللوجستية، و النقل 

األثَرْ المحتمل لألبْخِرة و الروائح و إمْكانية ) و البنى التحتية  .1
االنسكابات  والتسربات التي يمكن أن ينجم عنها تحرر للنفايات  أو 

رى مثيرة للقلق إلى األوساط البيئية ، والتي تحتاج السيطرة مواد أُخْ
 (تطبيق حلول تقنية

توافر  الوثائق والمعلومات الكافية حول تداول الوقود المستمد من  .2
 .النفايات،و إجْراءات التشغيل و التدابير لمواجهة الحاالت الطارئة 

وأن  جب أن تكون برامج الصحة والسالمة متطورة جدًا في المنشأة .3
يتم تدريب العمال على التعامل مع هذه النفايات والتحضير لحاالت 

 . الطوارئ في حال حصول أي خلل
 : البيئي األثر

 النفايات كمية من يقلل و للبيئة توازنا يحقق البديل الوقود استخدام إن
 النفايات استخدام يؤدي أن الممكن من.  النفايات مكبات إلى المرسلة

 إلى اإلسمنت صناعة في المستخدم األحفوري قودللو بديل كوقود
 المرتفعة الحرارة أن كما الكربون أكسيد ثاني انبعاثات نسبة انخفاض
 للتخلص فعاال حال تقدم النفايات على تمام تقضي والتي األسمنت ألفران

  النفايات من
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  ::    الصحي  الردم:  سابعًا
 ذلك و الصحي المردم مكون تنفيذ الصلبة النفايات إلدارة خّطة أي تتطّلب

حيث تُحفر في الغير قابلة للتدوير  النفايات من السليم البيئي التخلص لضمان
األرض حفرة لردم النفايات على أن يتم عزل قاع الحفرة بطبقة سميكة من 
الطين يعلوها طبقة من نوع خاص من البالستيك، وذلك كي ال تتسرب 

لّلها إلى المياه الجوفية. تُوزّع النفايات على عصارة النفايات الناتجة عن تح
قاعدة الحفرة يوميًا، وتُدّك بالمداحل الثقيلة.  إلى أن يصل ارتفاع النفايات 

يسمح به تصميم المردم، ثم يوضع  فوق النفايات المرصوصة   إلى الحد الذي
طبقة من األتربة تسمى بالغطاء اليومي. يهدف هذا الغطاء إلى عزل 

ت المطمورة عن الجو المحيط، وبالتالي التقليل من تجمّع الطيور النفايا
 .والحشرات الضارة والقوارض في موقع الردم

  ::    عامة  متطلبات
 . نوعها و لمردما التي يستقبلها النفايات كميةل بيانات قاعدة .1
 عدد المتضمنة التفاصيل جميع تشمل الصحي للمردم تشغيلية خطة وضع .2

 و العمل أيام عدد ، التشغيل ساعات ، مستخدمةال المعدات و األجهزة
 . العمال عدد

 الجوفية المياه منسوب كمعرفة  للموقع الجيولوجية الخصائص معرفة .3
 ارتفاع بسبب للحفر قابل غير الموقع كان إذا ما لمعرفة الموقع في

 المناخ طبيعة و التربة نوع حفره، صعوبة أو به الجوفية المياه منسوب
 . المنطقة في

  مفصلة و مناسبة زمنية جداول خالل من الموقع لتشغيل خطة تصميم .4
عند  اإلعتبار بعين البعيدة المسافات من النفايات نقل كلفة خذأ يجب .5

 المردم . موقع اختيار
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  ::    التصميم  متطلبات  
 ومصادر ةٔ  البيي لحماية المطمر من السفلي الجزء يعزل: باطني عازل  .1

 .المياه
 . األسفل لىإ يرشح سائل أي يجمع: شحالرا تجميع نظام .2
 .تصريفه قبل الراشح يعالج: الراشح معالجة نظام .3
 الهواء،وخاّصًة في قدتتسّرب التي الغازات يجمع: الغاز تجميع نظام .4

 حرقها استعمالها، عادةإ خالل من الغازات هذه دارةإ يجب.غازالميثان
 .معالجتها أو الطاقة، إلنتاج

 حٔ  الرواي انبعاث لتجّنب األعلى المطمرمن تغطية ميتّ:المستمّرة التغطية .5
 . صّحّية لمشاكل يؤدي قد ما أ األمراض وانتشار الكريهة

 ، صيانة ورشة ، مكاتب إدارية مثل الموقع في أخرى مكونات تصميم .6
 و العزل منطقة ، سياج ، حراسة ، بوابة ، السيارات وقوف منطقة

 . الجوفية المياه فحص منطقة و اتالف منطقة ، الفرز و التخزين
 للموقع  اإلغالق اجراءات ذلك في بما اإلغالق بعد ما التصميم تفاصيل .7

 اإلغالق بعد الموقع في المردومة الخاليا مساحة استغالل إمكانية
 .كهربائية طاقة النتاج الشمسية الخاليا ألواح تركيب في النهائي

  ::  التشغيل  متطلبات
 لعمل باإلضافة للمردم الواصلة النفايات نوع و كميةل بيانات قاعدة عمل .1

 . تفصيلية وسنوية شهرية تقارير
 . لها المخصصة للعمليات مناسب وحجم عالي تحمل ذات معدات اختيار .2
 . الموقع إلدارة وكافية مدربة عمالة اختيار .3
 . المفاجئة األعطال لتجنب المعدات لصيانة برنامج وضع .4
 . المناسب المكان في حمولتها لتفريغ النقل سيارات توجيه .5
 . الحريق من الوقاية و الموقع في السالمة و االمن آلجراءات خطة وضع .6
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 في عمل لكل المناسب المعدات و االجهزة و  العمال عدد تحديد .7

 . شاملة تفصيلية خطة ضمن  المنشآة
 اعتماد - النفايات تدوير)  الصحي الردم لمشاريع موازية مشاريع اعتماد إن

 الوعي نشر خالل من االستخدام وإعادة المصدر من النفايات تقليص أسلوبي
 الحاجة فرضية من يقلل المشروع تشغيل فترة خالل(  الشأن بهذا البيئي

 . جديدة صحية مرادم إلنشاء
 --::  األداء  مقياس

 المشروع  من  المتوقع  التنموي  األثر  --   
  

 بالمزاد وبيعها النفايات فرز خالل من للدولة مالي عائد تحقيق .1
 . المتخصصة للشركات

 المياه معالجة وحدة عن الناتجة المعالجة المياه من االستفادة .2
 .أخرى وأغراض الري في الراشحة

 الغازات ومعالجة تجميع وحدة خالل من كهربائية طاقة إنتاج .3
 .الدولة قبل من استغاللها يمكن والتي النفايات تحلل عن المتولدة
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 الخاليا ألواح تركيب في المردومة الياالخ مساحة استغالل .4
 كهربائية طاقة لتوفير  للموقع النهائي اإلغالق بعد الشمسية

 . متعددة أغراض في الستخدامها

  االلططااققةة  ععللىى  ووككذذللكك  االلننففااييااتت  تتووللييدد  ععللىى  تتؤؤثثرر  االلتتيي  ووااللععوواامملل  االلممححااوورر  أأههمم
  --::ههييخخالاللل  االلففتتررةة  االلززممننييةة  للتتششغغييلل  االلممررددمم  االلصصححيي    للللممررددمم  ااالالسستتييععااببييةة

 السكاني نموال 

 نفايات من التقليل أي) نسمة لكل النفايات توليد تقليل/ زيادة 
 (األدنى الحد إلى االقتصادي النمو

 من التقليص فعالية -الصلبة النفايات إدارة جمع معدل تحسين 
 المصدر

 التدوير معدل زيادة . 

 العضوي التحلل خيارات زيادة 
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 :: المغلقة  تالنفايا  ردم  مواقع  تأهيل:  ثامنًا
 

 التوسع وبحكم معروف هو وكما المغلقة النفايات ردم مواقع إن -
 والمنشآت السكنية المناطق من قريبة أصبحت العمراني واالمتداد
 ظهور المحتمل من حيث كبيرًا وامنيًا بيئيًا عبئًا تمثل جعلها مما الحيوية
 ربةالت تلوث حيث من المواقع تلك في البيئية المشاكل من العديد

 بالمياه المواقع هذه في الموجودة الجوفية المياه تلوث واحتمال
 الغازات من العديد انبعاث وكذلك ، النفايات تحلل عن الناتجة الراشحة
 المحيط الجوي للهواء تلوث مسببة النفايات لتحلل نتيجة  الخطرة
 . بالموقع

ً  المواقع تلك من االستفادة يمكن وحتى -  تنميةال مشاريع في مستقبال
الستغاللها في مشاريع  المواقع هذه تأهيل إعادة يجب فإنه العمرانية

 تعود بالفائدة على الدولة .
 -األثر التنموي المتوقع من المشروع 

 قيمة من تمثله وما ردم النفايات المغلقة لمواقع الحيوية األهمية -1
 . ومالية اقتصادية

 . المواقع هذه معالجة على المترتبة والصحية البيئية األهمية -2
 كما إلعادتها المواقع هذه لتأهيل والوسائل الحلول أفضل إيجاد -3

 استرجاع) عالية مالية قيمة ذات نظيفة أرض البداية في عليه كانت
 سوف ذلك بأن علمًا(  للردم استغاللها قبل لألراضي المالية القيمة
 أن يجب التي والدراسات الميداني المسح أعمال نتائج على يعتمد

 على موقع كل استغالل بدائل لتحديد والتوصيات المواقع على تتم
 .للدولة مالي مردود تحقق مشاريع تكون أن
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  ::  البيئية  التوعية:  تاسعًا
 والتي البيئية بالتوعية خاصة برامج على النفايات إدارة خطة تشمل أن يجب
 مستوى رفع شأنها من التي و النفايات إدارة خطة محاور أهم أحد تعتبر

 تولد من الحد في مساهمتها و المجتمع شرائح جميع لدى البيئي الوعي
 . النفايات

  ::  البيئية  التوعية  عملية  متطلبات
 في البيئية نشرالتوعية عملية على المشرف العمل فريق تدريب و تهيئة .1

 . البلدية النفايات إدارة مشاريع من مشروع كل
 هذه مثل أهمية على اطالع على جعلهم و المناطق سكان تهيئة .2

 اإلعالن و الدعاية طريق عن ذلك و النفايات كمية لتقليل البيئية المشاريع
 . المختلفة التوعوية البرامج و

 و المدارس في التوعوية المحاضرات و العمل ورش من العديد إقامة .3
 و المصدر من الفرز اهمية و البيئية بالبرامج للتوعية المجتمع خدمة مراكز
  النفايات نتاجا تقليل

 فرز لبرامج الناس استجابة مدى و العام الرأي لمعرفة استبيان عمل .4
 . النفايات

             على يحتوي الفرز لبرامج شامل كامل توعوي ارشادي دليل عمل .5
 و الغرامات ، الفرز و بالنفايات المتعلقة البيئية القوانين ، الفرز طريقة) 

 ( غيرها و رالتدوي بإعادة الخاصة األلوان
 لموظفين و للمدارس و للمجتمع التوعوية الحمالت من العديد تنظيم .6

 . البيئية التوعية لنشر الخاصة و الحكومية القطاعات
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  ::  تشغيلية  متطلبات
  عن  الجمهور  تعليم  عند  االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يمكن  التي  الوسائل  يلي  فيما 

  :النفايات  من  لصللتخ  السليمة  الممارسات  أو  النفايـات  زفر

 نفايات مع السليم بالتعامل المتعلقة موضوعاتال عن فنية معارض تنظيم .1
 .  تدويرها عادةإ أهمية و فرزها و انتاجها من التقليلو

 إدارة تعليمات بتوضيح البيئة التوعية عملية في المعني الكادر قيام .2
 شراتن أو مطويات توزيع باالعتبار األخذ يجبو ، فرزها و النفايات

 . توضيحية

 النفايات تجميع مراكز عن وإرشادات معلومات تتضمن لوحات عرض .3
 أن يجبو،  مراكزهذه ال مواقع مثل السكنية المناطق في المفروزة

 التوضيحية واألمثلة البيانية األشكال باستخدام واضحة اللوحات تكون
 . المواطنين  من عدد أكبر إلى الرسالة لتوصيل

 معروضة المعلومات جميع تكون أن يجب حد أقصى إلى التأثير ولزيادة .4
 . المعلومة توصيل على وقادرة الناس انتباه تلفت جذابة عرض بطريقة

 برامج و االعالنات ) مثل التوعية عملية في المستخدمة األدوات تصميم .5
 التواصل مواقع التوعية الفيديوات و الفالشات و التوعويةالحمالت

 (االجتماعي

 زوارال الستقبال مواقع معالجة النفايات في للزوار مركز تصميم ممكن .6
 و النفايات تقليل و الفرز ثقافة نشر هذه المراكز خالل من يتم بحيث

 . البيئة على الحفاظ
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 مقياس  األداء  ::
 تطبق لم ما فعالة تكون  أن الصلبة البلدية النفايات إدارة الستراتيجية يمكن ال

 عنصر هي البيئية التوعية عملية فإن لذلك عام بشكل استمرارية و بعناية
 متزامنة تكون أن يجب التوعية أن حيث النفايات إدارة برامج إلنجاح أساسي

 البيئي الوعينشر  هي و منها العام الغرض لتؤدي. البيئية المشاريع جميع مع
  .البيئة في االهتمام و النفايات مجال في المممارسات تصحيح و
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  ::  ةالخاتم
 دارةدليل إل عمل في التالية المحاور أهم إلى اإلشارة من البد النهاية وفي

 : الصلبة البلدية النفايات

 الحالي الوضع تقييم إلى تهدف التي االستشارية الدراسات إعداد .1
 خالل من تطويرها على والعمل الصلبة البلدية النفايات إلدارة
 عالمية جودة ييرومعا بمواصفات المشاريع من العديد تنفيذ

 .العلمية التقنيات وبأحدث

 المجتمع فئات لكافة التوعية البرامج وإعداد البيئي الوعي نشر .2
 اجل من حكومية والغير الحكومية المؤسسات مع بالتنسيق
 خالل من البلديات ومشاريع خطط دعم في األفراد مشاركة

 بيئي دمردو له والذي ، المصدر من النفايات فرز بعملية المساهمة
 .الدولة على واقتصادي

 مالية عوائد تحقيق أجل من المتطورة واألساليب النظم اعتماد .3
 الملوث مبدأ تطبيق: المثال سبيل على) الطويل المدى على للدولة
 القوانين سن ،((  Pollutants Pay))  الخاص القطاع على يدفع

 من الغرامات تحصيل المصدر، من بالفرز الملزمة والتشريعات
 (.وغيرها خالفينالم

 للنفايات الحديثة المتكاملة اإلدارة ملف أن االعتبار عين في الوضع مع
 دول مشاريع أولوية رأس على وضعه يتم أن يجب الصلبة البلدية

 الدراسة حيث من وذلك المقبلة الفترة في الخليجي التعاون مجلس
ً  المتأنية  تجاربوال المستخدمة التقنيات أحدث على اإلطالع ثم أوال
 بالقضاء المبتغى تحقيق يتم كي التنفيذ في الشروع ثم ومن الرائدة

 وللوطن سالمته لإلنسان ويُحفظ بالبيئة المضرة العشوائية المرادم على
 ردم في المستغلة األراضي مساحة تقليص ويتم الطبيعية موارده
إيجاد مصادر بديلة  إلى باإلضافة الصناعات بعض وتطوير النفايات

 بعينه هدفًا ليست هي مادية أرباحًا ويحقق ذلك كل ويتعدى بلة للطاق
 .يانعة ثمارًا أثمرنا بأن يقين على نكون ببلوغها إنما
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 دليل 

التخضري وحتسني جودة اهلواء واحلد من التلوث البصري والسمعي

 

 
2 

 

 :لمقدمـــةا 

 أنواعها بكافة الحضرية البيئة تحقيق ألهمية العامة األمانة من استشعارًا
 في تصب والتي مجاالتها مختلف في للبيئة المستدامة التنمية لتحقيق وذلك
 مختلف بين التوازن على المحافظة خالل من للمجتمع لتنميةا صالح

 االنسان لحياة مالئمة بيئة خلق اجل من الحضري المجال عناصر
 .الحضرية البيئة مجال في واالستدامة

 الحدائق في تتمثل وهي الحضرية البيئة لخلق أهمية ذات محاور هناك
 لما حلواًل توفر فهي المدن معظم في مهمة انها حيث الخضراء والمساحات

 في آثار من االستدامة لمقومات المفتقر السريع الحضري التطور ينتجه
 . للسكان العامة والسالمة الصحة

 الخضراء المساحات تحققها التي واالقتصادية االجتماعية الفوائد أن كما
 سياق في إليها ينظر أن وينبغي األهمية، من القدر نفس على هي الحضرية
 عليها المنصوص األخرى واألولويات المناخ، تغير مثل العالمية القضايا

 عامةال والصحة المستدامة المدن ذلك في بما المستدامة، التنمية أهداف في
 .الطبيعة على والمحافظة

 المناخ تغير آثار من التخفيف في المتمثلة الواضحة الفوائد إلى باإلضافة
 والممرات الخضراء والمساحات الحدائق تساعد الهواء، تلوث من والحد
 لألمراض المسببة العوامل من رئيسي لعامل التعرض تقليل على المائية
 . البدني طالنشا انعدام وهو أال المعدية غير

 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

78

 

 
3 

 

 رياضة ممارسة لزيادة فرصًا للناس توفر الخضراء والمساحات فالحدائق
 . الفراغ أوقات في البدني النشاط في واالنخراط الدراجات وركوب المشي

 والممرات الخضراء والمساحات المدن حدائق في االستثمارات فإن ولذا
 آثار من لتخفيفوا الصحة لتحسين واقتصادية فعالة وسيلة تمثل المائية
 .سواء حد على المناخ تغير

 نوعية تدهور آثار أن العالمية الصحة منظمة تقارير تشير انه الى باإلضافة
 الوفيات حاالت من ماليين 7 من بأكثر تقدر العالم نطاق على الهواء
 في المشكلة هذه وتتفاقم.  الهواء لتلوث نتيجة عام كل تحدث التي المبكرة
 مصدر نصف المباني داخل التلوث يشكل حيث الحضرية البيئة نطاق

    .اآلخر النصف المباني خارج التلوث يشكل بينما التلوث،

 المناطق سكان من المائة في 90 أن العالمية الصحة منظمة ذكرت كما
 من أعلى هواء تلوث لمستويات يتعرضون العالمي الصعيد على الحضرية
 هؤالء من المائة في 50 وأن المنظمة، حددتها التي الهواء جودة معايير
 هذه من أكثر أو ونصف مرتين أعلى لمستويات يتعرضون السكان
 .المعايير

 البيئة تلوث عوامل أكبر من الحاضر العصر في الضوضاء أصبحت كذلك
 تساهم التي واآلليات الحديثة النقل وسائل أصوات تختلط حيث الحضرية

 البيئة  وفي.  المختلفة واإلنشائية والتجارية الصناعية األعمال إنجاز في
 من الصادرة االصوات مثل متعددة الضوضاء مصادر تكون الحضرية
 ووسائل البناء، قطاع في والتشييد والهدم الحفر ومعدات المصانع، ماكينات
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 الصاخبة، والموسيقى التنبيه وآالت الصوت ومكبرات والمواصالت، النقل
 . مباشر بشكل به المحيطة البيئة وسالمة اإلنسان صحة على تؤثر والتي

 ومتخذي المخططين ذهن تشغل مشكلة أصبح الضوضاء من الحد فإن لهذا
 المجتمع رقى قياس باإلمكان فإنه وعليه.  البلدان مختلف في القرار

 الذي الهدوء مستوى وارتفاع به الضوضاء منسوب انخفاض في وتحضره
 .يسوده

 دىؤــي حيث نيةالعمرا لبيئةا عناصر في تغيير يرــلبصا ثوـلتلا يعد ايضًا
 ويشمل ها،يترؤ من التأذي أو اـمنه روـلنفا وبالتالي ازنهابتو لالـإلخا إلى
 تاـغافر أو ، ةـقانوني غير ةـبنائي لـكت أو توهاـتش أو تافاـضإ أي ذلك
 أو المناخية أو طبيعيةلا لبيئةا مع تتنافر تضافاإ يةأ أو ،ممةـمص غير

  .المعمارية أو الجمالية أو يةلحضارا أو لدينيةا لقيما أو لوظيفيةا
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .السكنية لألحياء البصري التلوث توضح صورة
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 تفقد قد يةرمعما تعاابتدوإ نيةاعمر فوضى شكل على غالبًا ذلك ويظهر
 ويكون. والتاريخي التراثي وتميزها المعماري طابعها المنطقة أو المدينة
 ووجود وعصري، تقليدي بين المباني واجهات تضارب في أيضًا جليًا ذلك

 حرم إشغاالت حيث من متسقة غير وشوارع متباينة ارتفاعات ذات مباني
 الواجهات على ارتجالية عناصر وجود وكذلك ،صفةرألوا العام الطريق

 غيرها دون تجهاالوا من اءجزأ نهاد أو ممنعد وذوق ةمتنافر انلوأ ذات
  .يتهارؤ من رلنفوا يسبب مما

 

 :الرئيسي دفهلا 
 ومستدامة وصحية آمنه حضرية بيئة هي بيئةال تكون أن تحقيق ستمراريةا

 تحقيق في وآخر بشكل ساهمت وتخطيطية تصميمية معالجات خالل من
 مواجهة خالل من و للمدينة العمراني النسيج داخل وصحي بيئي بعد

 المناخية واألخطار والجو، الهواء تلوث من الرئيسية البيئية التحديات
 لوصولل تحقيقًا بيئية مخاطر من وغيرها  والسمعي البصري والتلوث
 عين في ألخذا ضرورة مع نتائجها ومراقبة بيقهاتط على ملوالع لحلول

 سليمة بيئة في يعيش أن المجتمع أفراد من فرد كل حق حماية االعتبار
 العالمية المواثيق علية نصت الحق هذا ان حيث مستدامة وحضرية وصحية
  . البيئة حماية ووثائق االنسان لحقوق

 

 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

81

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

     

 

 

 للبيئة بالنسبة المدن تخطيط هميةأ 
 غير أو المالئم غير التخطيط من طويلة سجالت المدن من لكثير

 بالميادين مشوهة الحضرية المناطق من كثيرا أن نجد حيث المنظم،
 ويعود. مكان ال إلى المؤدية بالطرق و المهجورة الحدائق و العامة
 مجتمعاتهم تتأثر الذين ألولئك المخططين إشراك عدم إلى السبب
 .خطيطالت بذلك مباشر بشكل
 ال حتى األرض الستخدام ضوابط على يعتمد أن للتخطيط بد وال

 التعدي -البناء مخالفات) المجتمع حقوق على األفراد حريات تتعدى
 النفايات من العشوائي التخلص – الخضراء المساحات على

 (وغيرها– الصناعية

مثال للمدينة الحضرية               توضحالصورة 
 عمان -مسقط 

الصورة توضح مثال للمدينة الحضرية              
 قطر –هذه مدينة مشيرب قلب الدوحة 
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 واستعادة البيئة على للحفاظ ضرورية خطوة الجيد التخطيط إن
 .الحضرية الحياة صورة

 
 البيئة على مظتالمن غير لتخطيط السلبية منعكساتلا 

 و األراضي المدن بها تستهلك التي بالطريقة كبيرا تأثرا البيئة تتأثر
 الفوضى تسوده الذي المنظم غير الحضري النمو و األخرى الموارد
 ينتشر التي المساحة مقدار في أو السكان أعداد في بالزيادة سواء
 من المستمدة الطاقة و الماء و األرض على دائما يعتمدو البشر عليها

 .الناس احتياجات لتلبية المحيطة المناطق
 تزداد كما السيارات على االعتماد من المخطط غير النمو يزيد و

 الناتج البيئي الدمار و الهواء لوثت يتفاقمو للطاقة المباني احتياجات
 . والبترول الغاز استخراج و الفحم تعدين عن
 محمال السيارات انتظار أماكن و الشوارع من ينساب ما كل إن

 .البحار في يصب ثم األمالح و بالزيوت
 كثير في تفتقر التي المدن يجعل لألرض العشوائي االستخدام فإن لذا
 أقل الصحي الصرف وشبكات الحدائق و األشجار إلى األحيان من
 من كبيرة نسبة أن الى باإلضافة البشر احتياجات تلبية على قدرة

 األحيان أكثر في و متعددة ألسباب المدينة ضمن الخالية المساكن
 . مقنعة غير
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 المدن تخطيط في المحلي البيئة اقعو 
 صعيد على متنوعة مشكالت من تعاني انها مدننا واقع من انطالقا
 المساحات كقلة) البيئة على انعكاساته و الحضري التخطيط
 األماكن من الكثير في اإلسمنتية الكتل باستخدام المبالغة و الخضراء

 عن الناجم البصري والتلوث -العشوائي السكن و– المدارس و العامة
 تشويه من تسببه وما البناء مخالفات و المميز العمراني الطابع غياب
 األحياء ضمن المختلفة الصناعية الورش انتشار و-العام للمنظر
 (بالبيئة تعترف ال التي السكنية
 الضجيج و للهواء تلوث من يرافقها ما و المرورية المشكلة وتعتبر

 العريقة المدينة هذه سكان مضاجع تقض التي المشكالت تلك أهم من
 لهذه المميزة السمات من سمة أصبح والذي العشوائي السير فنظام
 األبعاد مع ينسجم وال للتخطيط األساسية المقومات إلى يفتقد المدينة
-الخاصة و العامة النقل لوسائط المتكرر كالتوقف) اإلنسانية و البيئية
 يضمن مدروس بشكل و واضحة بأماكن مرورية دالالت وغياب
 عدم مع الطرق ةصيان وعمال البلديات عمال و السائقين سالمة
 من كثير ففي المشاة لعبور المخصصة الضوئية اإلشارات وجود

 عن عاجزون السيارات من هائلة بأعداد محاطون أنفسنا نجد األحيان
 أو للمشاة المخصصة الخطوط وجود عدم أن كما الشوارع اجتياز
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 مدارس من القريبة األماكن في سيما ال و آمن غير بشكل الموجودة
 .المختلفة الجسدية األضرار و للحوادث الكثيرون عرضي األطفال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المساكن بين ونفايات مخلفات من البصري التلوث توضح الصورة  

 
 عملية خطوات باتخاذ لإلسراع مضى وقت أي من أكثر بحاجة اليوم نحن
 و البيئية األبعاد االعتبار بعين آخذين الحضري التخطيط صعيد على

 . اإلنسانية

 

 عائد ولها تساعد لتيا واالسهامات الفوائد من لعديدا ناكه 
 تقسيم وُيمكن. والمجتمع للبيئة الحياة جودة تحسين في كبير
 :يلي كما الفوائد هذه

 البيئية لفوائدا

 .البيولوجي/الحيوي التنوع زيادة .1
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 .الحرارة درجات تخفيض في المساعدة .2

 (.Urban Heat Island) الحضرية االحترار جزر تأثير تقليل .3

 .الهواء جودة تحسين .4

 .السطحي الجريان مياه حجز .5

 .الطبيعي الحيوي للنظام الصحية الظروف تحسين .6

 .المياه جودة تحسين .7

 األمطار مياه تتجمع حيث الفضاء/المفتوحة المساحات في التحكم .8
 .والسيول

 

 الصحية الفوائد

 .الجسدية الصحة تحسين .1

 .النفسية الصحة تحسين .2

 .والترفيه للعب أماكن توفير .3

 .والتدريب للرياضة أماكن توفير .4

 األصدقاء لتجمع أماكن توفير عبر االجتماعية العالقات تحسين .5
 .واألقرباء

 .البيئي الحيوي النظام مع والتواصل االتصال تحسين .6

 .روالتفكي للتأمل طبيعية مساحات توفير .7
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 المجتمعية الفوائد

 عناصر مختلف بين والتفاعل للتجمع وأماكن مساحات توفير .1
 .المجتمع

 .المدينة في القائمة المجتمعات في سنًا األصغر األفراد إشراك .2

 .واالجتماعية والحركية المعرفية المهارات وتعزيز تحسين .3

 .واألقرباء األصدقاء لتجمع أماكن توفير .4

 

 والتواصلية الحركية الفوائد

 .الخضراء العشبية المساحات عبر للحركة صحية تكوينات توفير .1

 الطبيعية التكوينات عبر الهوائية الدراجات وركوب المشي تشجيع .2
 .العامة واألماكن للشوارع الخضراء

 العتيق الطبيعي األرض مشهد/منظر بإحياء الخضراء الشبكات تقوم .3
 .العمراني قبل

 المكانية التكوينات داخل الواسعة والمساحات الكبرى الطرق ءإنشا .4
 .األوسع
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 المكانية الفوائد

 وهوية خاصية تحديد( Landscape) األرض مشهد/لمنظر ُيمكن .1
 .المكان

 (.Hardscape) المادية التنسيقية العناصر من العين إراحة .2

 .الفضاء/مفتوحةال المساحات عمل طبيعة نحو السائدة النظرة تغيير .3

 تغيير في الجيدة( Landscapes) األرض مشاهد/مناظر تساعد .4
 .وترفيهيًا آمنًا مكانًا واعتباره الشارع، نحو السائدة النظرة

 المناطق تقليل على تساعد( Landscapes) األرض مشاهد/مناظر .5
 .المدينة في والجافة القاحلة

 .والتواصل للتجمع عديدة نقاط وخلق إنشاء .6

 

 االقتصادية الفوائد

 .االستخدامات متعددة التجارية المناطق مساندة .1

 .اإلضافية الحكومية التكاليف توفير .2

 .للسياحة الترويج .3
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 .والممتلكات األراضي قيمة زيادة .4

 المساحات على المطلة والممتلكات لألراضي الفردية القيمة زيادة .5
 .والمفتوحة الخضراء

 .والمفتوحة الخضراء المساحات حول التجارية المواقع انتعاش .6

 .التجارية األنشطة لبدء المتاحة المواقع زيادة .7

 

 

 

 والمنتزهات الخضراء المسطحات زيادة: ألولا لبابا 

 للبيئة خاللها من يمكن التي المختلفة الطرق الحديثة العلمية الدراسات تثبت
 إن حيث. وسالمته اإلنسان صحة على إيجابي بشكل تؤثر أن الطبيعية

 لممارسة المناسبة الفرص توفر الطبيعية والمنتزهات الخضراء المسطحات
 تلك ومن.  النفسي اإلجهاد وخفض االجتماعي والتواصل البدني النشاط

 واألنشطة واللعب الدراجات، وركوب المشي، رياضة ممارسة النشاطات
 لتجمع ومناسبة آمنة أماكن وتوفير الطلق، الهواء في تمارس التي األخرى
  .لهم األساسية الخدمات وتوفير واألطفال السن وكبار والنساء العائالت

 تخفيف نوعيتها وتحسين الخضراء المساحات عدد زيادة تتيح أن ويمكن
 صعيد على شديدة آثار إلى تؤدي التي األجل القصيرة المناخ ملوثات

 سنويًا مبكرة وفيات وقوع في يرةكب مساهمة وتساهم العالمي االحترار
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 المنشأة والحدائق والبحيرات والبرك النوافير وتتيح .  الهواء بتلوث مرتبطة 
  وخفض القصوى الحرارة درجات تلطيف الحضرية األبنية سطوح على

 المناطق في الحرارة ارتفاع ظاهرة وهي) الحضرية االحترار جزر تأثير
 وفورات تحقيق إلى وتؤدي ،(المبنية غير المناطق مقارنة الحضري البنيان

 . المدن في المناخ نوعية وتحسين الطاقة في

 

 الخضراء المساحات عريفت 

 أو األعشاب، مثل نباتي، بغطاء المكسّوة األراضي هي الخضراء المساحات
 المتنزهات، الخضراء، المسطحات وتشمل األشجار، وأ الّشجيرات،
. وغيرها العامة، الجلوس وأماكن المدارس، وساحات والمالعب، والحدائق،

 داخل وجوده على الحرص يجب مهمًا عنصرًا الخضراء المساحات وُتعد
 وبيئّية صحّية وتأثيرات جمالّية، قيمة من له لما وخارجها الحضرّية المناطق

 الخضراء، المساحات بأهمية المجتمعات توعية الواجب ومن بشرال حياة على
 على المجتمعات وتشجيع فيها، الحيويّ  الّتنّوع وعلى عليها، المحافظة وكيفية

 من الخضراء المساحات هذه أنواع تتراوح.  منها والمثلى اآلمنة االستفادة
 أكبر حاتمسا إلى ، المجتمعية والحدائق الشوارع أشجار مثل الصغيرة، تلك

 الحاجة إلى يشير وهذا. الخضراء والحدائق المتنزهات مثل ، ترابًطا وأكثر
 تلبية كيفية في النظر عند التقليدية الحضرية الحديقة مفهوم خارج التفكير إلى

 .المتنامية الحضرية المناطق سكان بين الخضراء المساحات على الطلب
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 الخضراء لمساحاتل البيئّية ألهميةا 

 :يلي ما البيئة على الخضراء للمساحات اإليجابّية اآلثار من 

 الهواء، جودة من يحسن مما والملوثات، الغبار من الهواء ترّشح •
 .أيضَا والمناخ

 من وتقلل المائية، المصادر إلى التربة من النترات ترسب من تحد •
 . الفسفور مثل بالملوثات المياه تلوث

 الحضرّية، المناطق في الحرارة درجات من وتقلل ظليلة، أماكن توفر •
 . بخيريتال التبريد خالل من الهواء رطوبة من وتزيد

 التعرية عوامل نتيجة انجرافها من وتقلل الّتربة، تماسك على تحافظ •
 . والمياه الرياح مثل

 نسبة من وتقلل الحّية، الكائنات لتنفس الالزم األوكسجين نسبة من تزيد •
 كيلوغرام 12 تستهلك واحدة شجرة أّن لمَاع الكربون، أكسيد ثاني
 . سنوّيا الكربون أكسيد ثاني من تقريبًا

 فاألشجار التبريد، في المستخدم األحفوري الوقود استهالك من تقلل •
 مما صيفَا، المنازل حرارة من تقلل الحضرّية األماكن في المزروعة

 .طاقةلل استهالكها ويقلل ،%4-2 بنسبة المكيفات كفاءة من يزيد
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 . المطر بماء االحتفاظ على التربة قدرة من تزيد •

 .البحريندولة مساحات الخضراء في الصورة توضح ال

 

 

 :يأتي ما النباتي الغطاء تواجه التي والمخاطر الّتحديات همأ 

 بعض في يؤدي الذي لالستهالك النباتات تتعّرض: المفرط االستغالل 
 لالّتجار ُتقطع األشجار فبعض محدّدة، أنواع انقراض إلى األحيان

 أّن كما األدوية، تجارة في الستخدامها ُتقطع الّنباتات وبعض بالخشب،
 وتلقيح البذور، نشر في دورها من يحد للحيوانات المفرط االستغالل

 . الّطويل المدى على الّنباتي للتنّوع تهديدَا يشكل مما اتات،الّنب

 الّناتج الهواء تلّوث من الّنباتات تعاني: الّنيتروجين وترّسب الهواء تلّوث
 الّنباتات على تؤّثر التي الملوثات أهم ومن األحفورّي، الوقود حرق عن
  عن ينتج الذي واألوزون الّنيتروجين، وأكاسيد الكبريت، أكسيد ثاني
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 ترسب أّن كما الّشمس، ضوء بوجود الّنيتروجين وأكاسيد الهيدروكربونات
 في المغذيات دورة من ويغير الّتربة، تحّمض إلى يؤدي الّنيروجين،

 .الّطبيعة

 نتيجة عالمّية انقراض حاالت حدوث على يدل ما يوجد ال: المناخي الّتغّير 
 حاالت حدوث على دلياًل هناك أّن إال المناخ، على تطرأ التي الّتغيرات
 المالحظ من أّنه كما المناخية، هوامشال عند األنواع لبعض محلّية انقراض

 نباتات نمو دورة في تغير حدوث إلى أدى الحرارة درجة ارتفاع أن
 الّربيع، من مبكر وقت في أوراقَا وتنتج تزهر فأصبحت المعتدلة، المناطق
 .الخريف فصل في أوراقها سقوط ويتأّخر

  

 :الحضرية البيئة داخل الخضراء المسطحات يادةز 

 تخطيط اساسيات من العامة والمتنزهات والحدائق الخضراء قالمناط تعد
 الترفيه و الراحة اوقات لقضاء عامة بيئة لخلق انشائها عند الحديثة المدن
 المسطحات لزيادة الحسبان في أخذها يجب التي النقاط أهم يلي ما في.  للسكان

 : ربيةالع الخليج لدول الفريدة الحضرية البيئة في والمنتزهات الخضراء

 البيئة في العامة الحدائق لتوزيع الجغرافي النمط تحديد اهمية .1
 منطقة كل في السكان حجم مع مساحاتها تناسب من والتأكد الحضرية،

 الحدائق مساحة من الفرد نصيب على التعرف عن فضاًل فرعية،
  الخضراء، والمناطق

 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

93

 

 
18 

 

 

 

 على المتسارع والحضري العمراني لالمتداد السلبي األثر من التخفيفو
  .الترويح لغايات ومنتزهات خضراء فضاءات تخصيص

 من الفرد نصيب نسبة رفع على للعمل التنفيذية الخطط ضعو .2
 بها المعمول النسب مع ليتماشى والمنتزهات الخضراء المسطحات

 علماً . الواحد للشخص مربعًا مترًا 15 و 8 بين تتراوح والتي عالميًا
 .التعاون مجلس دول في متواضعة تمازال الحالية النسب بأن

 ومكان متنفسًا لتكون والمنتزهات الحدائق تصميم ضرورة على التأكيد .3
 وذلك بها المحيطة المناطق من واألسر األفراد لتجمع ومريح آمن

 رياضة ممارسة على تساعد وممرات لالطفال بمالعب بتزويدها
 سلةو قدم كرة من المختلفة الرياضات للعب ومسطحات المشي

 وشوايات مغطاة بجلسات مزودة للرحالت وأماكن وغيرها، وطائرة
 .وغيره وحمامات طعام

 تلزمو الخاص القطاع مشاركة تجذب مرنة تخطيطية تشريعات سن .4
 من عالية نسب بتخصيص الكبيرة المشاريع وأصحاب المطورين
 والمنتزهات، الخضراء للمسطحات تطويرها المراد األراضي

 .بها الخضراء المساحات لزيادة دةجدي طرق وابتكار

 

 االستدامة أنظمة اتباع على المشاريع وأصحاب المطورين تشجيع .5
 من ومشاريعهم التطويرية خططهم وتصنيف والعالمية االقليمية
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 استخدام واعادة الخضراء المساحات جانب على التركيز مع خاللها
 تحفيز آلية استخدام إمكانية مع. بهما المرتبطة الطاقة وتوفير المياه

 تلك من متقدمة تصنيفات على الحائزة والتصاميم التطويرية للخطط
 نسبة أو به المصرح المباني ارتفاع في معينة بزيادة كالسماح األنظمة،
 .المحفزات من وغيرها التجاري للعمل المخصصة المساحات

 

 

 

 

 
 

 

 

 اتاالمار دولة في بالتشجير الطرق حرم تجميل توضح الصورة

 

 للظروف المستخدمة والنباتات واألشجار األعشاب مالئمة من التأكد .6
 عام بوجه  التعاون مجلس دول تتأثر حيث. المحلية والبيئية المناخية
 الجاف، والجو الحرارة، درجات ارتفاع أهمها قاسية مناخية بعوامل
 نشاط كذلك و االمالح، نسبة ارتفاع بسبب التربة خصوبة وتدني
 .  السنة فصول معظم في الترابية العواصف تسبب التي الرياح
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 تحمل على قادرة النباتات من انواع اختيار الضرورة من فإنه ذال
 أصناف أّن الصدد هذا في التجارب أثبتت وقد. بيئيةال العوامل هذه
 اشجار تشمل البيئة هذه مع لتتالئم زراعتها يمكن االشجار من

 مجلس دول من العديد قامت وقد. النخيل و االكاسيا، القاف، السدر،
 وعلى. باستخدامها التوصيةو غيرهاو األنواع هذه برصد التعاون
 الوسيطة والجزر الطريق وحرم العام الحيز تشجير المثال، سبيل

 . بالدولة والتقاطعات

 

 الخضراء األسقف: تقليدية غير حلول

 الستخدامها خالية /فراغ أراضي فيها يتوفر ال التي الحضرية المناطق في
 المباني أسقف إستغالل إلى التوجه يمكن الخضراء، المساحات لزيادة

 تغطيتها أو بالطوب، سقفها من بداًل خضراء، مساحات إلى لتحويلها
 مساحة إلى وتحويلها مهملة، مساحات من االستفادة يمكن وبذلك بالقطران،

 المساحات توفرها التي المزايا جميع توفر حيث بيئيًا، ومفيدة للنظر مريحة
 مناطق وتوفير الهواء، وتبريد األوكسجين، إنتاج من األرض على الخضراء
 التقليدية، األسقف لمشاكل حلواًل توفر الخطوة هذه أّن إلى باإلضافة ظليلة،
 الغرض لذات المباني شرفات استغالل يمكن كما. أطول لفترة تدوم أنها كما
 فوائد ومن. السكنية والعمارات المباني لواجهات جماليًا بعدًا يضفي مما

 :يأتي ما مبانيلل الخضراء والشرفات األسقف
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 ارتفاع ظاهرة وهي الحضرية الحرارية الجزر ظاهرة من تقلل •
 .األخرى بالبيئات مقارنة األبنية فيها تكثر التي المدن حرارة درجات

 الطاقة استهالك من يقلل مما للمبنى، طبيعيًا حراريًا عازاًل توفر •
 . للتبريد المستخدمة

 هذه لسقي المبني داخل من تدويرها يتم التي المياه استخدام يمكن •
 من ويعزز المياه استخدام كفاءة من يزيد مما الخضراء المساحات
 . استدامتها

 فتدوم القاسية، الجوية الظروف من العازلة السقف أغشية تحمي •
 .أطول لفترة

 
 (المحلية المقاييس مع يتفق بنا الهواء جودة تحسين) الثاني لبابا 

 :تعريف

 الطاقة محطات من واالنبعاثات والخاصة، العامة المركبات انبعاثات ُتعتبر
 نوعية تدهور في الرئيسية األسباب األحفوري الوقود بحرق تعمل التي

 الخصوص بوجه النامية البلدان وفي. العالم في الدول معظم في الهواء
 للتوسع نتيجة األخيرة العقود في كبير بقدر تتدهور الهواء نوعية برحت ما

 .السريع الصناعي والنمو المركبات، عدد وزيادة الحضري،

 لعمليات المصاحبة االنبعاثات فإن خاصة، بصفة الخليج منطقة في أما 
 لها المصاحبة البتروكيمياوية والصناعات الطبيعي والغاز النفط إستخراج

 الصحراوي المناخ أن كما. المدن في الهوائي التلوث من أساسي جزء ُتكّون
 المحملة الرياح لهبوب سببًا يكون ما دائمًا اإلقليم مناطق معظم في الجاف
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 حقيقياً  تحديًا تشكل والتي الحجم دقيقة بالجسيمات المشبعة واألتربة بالغبار
 األوزون تركيزات أن كما.  اإلقليم بلدان في الهواء جودة وتحسين إدارة في

 إحتباس من يصاحبها ما مع األرض سطح على الدفيئة الغازات ومستويات
 .واالقليم للعالم كبيرًا تحديًا تشكل تزال ال  مناخي وتغير حراري

 أحد تعد العالقة الدقيقة الجسيمات فإن اإلنسان، صحة على التأثير ناحية ومن
 قطرها يبلغ التي العالقة الدقيقة الجسيمات خاصة وبصفة الرئيسية، الملوثات

 مسببة الرئتين في يقًاعم تنفذ أن يمكن والتي ،(2.5PM) أقل أو ميكرومتر 2.5
 أمراض بين من والسرطان الدماغية، والسكتات التنفسي، الجهاز أمراض

 بسبب للتلوث الناس من المزيد يتعرض العالمية الصحة لمنظمة ووفقًا. أخرى
 .آخر ملوث أي من أكثر الصغيرة الجسيمية المواد

 وقياس رصد على أساسي بشكل تعتمد المحيط الهواء جودة فإّن وعليه
 الكبريت أكاسيد وتتضمن ذكرها، السابق العوامل عن ناتجة ملوثات

( CO) الكربون اكسيد أول ،(3O) األوزون ،(x, NOx SO) والنتروجين
 (.PM 10PM ,2.5) ةالدقيق الجسيمات الى باالضافة( Lead, Pb) والرصاص

 الجهات جميع تلتزم بأن العالم ولد معظم في البيئة حماية قوانين تنص لذلك
 الحدود تجاوز بعدم غيرها أو الخدمية أو االنتاجية األنشطة مباشرة عند

 تلك بتضمين التعاون مجلس دول كل وتقوم. الهواء لجودة بها المسموح
 – البيئية وقوانينها تشريعاتها في المتطلبات

 

 الهواء جودة بمستويات الخاصة المتطلبات جدول أدناه المثال سبيل علي 
 :قطر دولة في بها المسموح المحيط
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( 30بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 2005( لسنة 4قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم )
 2002لسنة 

 جودة الهواء المحيط:.  4

  الملوث

Pollutant 

الحد األقصى المسموح 
  به

limit 

 متوسط ا لفتره

Averaging period 

 الوحده

Unit 

 مفتاح تفسير المعايير

Ambient Air Quality 
Criteria Attainment 

Key 

 ثاني أكسيد الكبريت

Sulfur Dioxide 

365 

80 

24hr 

Annual 

3ug/m A 

B 

  مايكرون 10األجسام والمواد الدقيقة )قطر أقل من 

Particulate Matter (<10 microns 
diameter) 

150 

 

50 

24hr 

 

Annual 

3ug/m A 

 

B 

 NO)2(أكاسيد النيتروجين مقاس على صورة 

2Nitrogen Oxides, as NO 

400 

150 

100 

1hr 

24hr 

Annual 

3ug/m D 

A 

B 

 مقاس على صورة اوزون مؤكسدات كيميائيه ضوئيه

3Photochemical Oxidants, as O 

235 

 

120 

1hr 

 

8hr 

3ug/m C 

 

G 

  أول أكسيد الكربون

Carbon Monoxide 

40 

10 

1hr 

8hr 

3mg/m D 

E 

 Lead  1.5 3 months’ average 3ug/m F الرصاص

 مفتاح تفسير معايير جودة الهواء المحيط: 

99.7.A  اليومية خالل مدة سنة تقويمية واحدة.% لجميع المتوسطات 
B.المتوسط الحسابي لجميع القياسات اليومية التي أخذت خالل فترة سنة تقويمية واحدة . 
C. 99.7 .لكل األيام خالل سنة تقويمية واحدة تحتوي على قياسات لمدة ساعة بحد أقصى عند أو أقل من المعيار % 
D. 99.9 أثناء سنة تقويمية واحدة. % لكل القياسات لكل ساعة تؤخذ 
E. 99.8  ساعات يومًيا لمدة سنة تقويمية واحدة. 8% من كل القياسات القصوى المتوسط 
F اشهر. 3. المتوسط الحسابي لكل القياسات لكل ساعة خالل 
G. 98 ساعات( خالل سنة تقويمية واحدة. 8% من جميع القياسات القصوى اليومية )متوسط 
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 المحلية المقاييس مع يتفق بما الهواء جودة تحسينل طواتخ 

 من لمستويات الحضرية المناطق سكان يتعرض ما غالبًا أعاله، تطرقنا كما
 العالمية الصحة منظمة حددته الذي المستوى تتجاوز الخارجي الهواء تلوث

 نوعية تحسين ُيعتبر لذا. الهواء وجودة بنوعية المتعلقة المحلية والمقاييس
 سبيل فعلى. المستدامة التنمية أهداف لتحقيق األساسية العناصر أحد واءاله

 وتعزيز النظيف، الوقود الستعمال العامة المركبات تحويل فإن المثال،
 ُيعتبران بل فحسب، األرواح من الكثير ينقذان ال المتجددة الطاقة استخدام
 وتخفيض ورياألحف الوقود استخدام من للحد األساسية العناصر من أيضًا
 .  الحراري االحتباس ظاهرة ومعالجة الحرارة درجة ارتفاع

 ومراكز والجامعات الخاص والقطاع الحكومات جهود تضافر يجب وعليه،
 في المحيط الهواء جودة تحسين مجال في فعالة شراكات تفعيل في البحوث
 :التالية الخطوات بتفعيل الحضرية المناطق
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 بنقطة وربطها المحلية الهواء جودة رصد وشبكات محطات تطوير •
 الوطني المستوى على البيانات وتحليل وتجميع إلدارة مركزية تحكم
 ربطها ثم ومن. وسريعة وقتية بصورة حيالها المناسبة القرارت واتخاذ

 المجال هذا في المعلومات لتبادل التعاون مجلس دول شبكات بقية مع
 لتدارك المشترك والعمل المبكر االنذار مجاالت خدمت سريعة بصورة
 .البيئية المخاطر

 إلدارة معايير وضع في للمساعدة االقليمية االتفاقات واعتماد عقد •
 التعاون مجلس دول بلدان نطاق على الهواء نوعية لبيانات مشتركة
 .المجاورة والدول

 يفالتخف في تساهم الحضرية المناطق حول خضراء أحزمة تطوير •
 .المدن علي الترابية والعواصف الهوائي التلوث آثار من
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  األخضر للحزام توضيحية صورة 

 

 الخضراء المسطحات وزيادة لتشجير برامج وتنفيذ خطط وضع •
 الهواء جودة تحسين في تساعد الحضرية المناطق في والمنتزهات

 .الدليل هذا في األول الباب راجع. وتلطيفه
 

 االنبعاثات من الحد تستهدف واقليمية محلية ومبادرات برنامج تفعيل •
 من المنبعثة الدقيقة الجسيمية والمواد والغاز، النفط قطاعي من

 من األسود الكربون وانبعاثات االحتمال، القوية الديزل محركات
 .بالديزل تعمل التي المركبات

 

 
 رصد زتعزي إلى ترمي البيئي والتقييم المبكر لإلنذار ادارات تكوين •

 لتحسين حديثةو وقتية وأدوات معلومات توفير بغية الهواء نوعية
 . الهواء نوعية



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

102

 

 
27 

 

 

 مشكلة وتقييم لدراسة واقليمية محلية ومبادرات برنامج تفعيل •
 .لها الناجعة العلمية الحلول وتطوير والترابية الرملية العواصف

 
 

 المشابهة والمرافق الصحي الصرف معالجة بمحطات العمل تطوير •
 إنتشارها من للحد ومعالجتها منها المنبعثة الروائح في للتحكم لها

 .المحيطة للمناطق
 الصحية اآلثار لمعرفة الصحة قطاع مع بالشراكة علمية دراسات عمل •

 فصل على التركيز مع يحتويها، التي الدقيقة والجسيمات للغبار
 العمليات من الناتجة وتلك الطبيعية المصادر من الناتجة لجزيئاتا

 .والغاز النفط استخراج وعمليات الصناعية
 

 والمركبات النظيفة الوقود أنواع تطوير مجال في الشراكات تدشين •
 التقليدي الوقود الستخدام جديدة طرق الستنباط والمبادرة الخضراء،
 بكفاءة. والنظيف

 
 واالقليمي المحلي المستويين على البحوث على التركيز عام، بشكل •

  .والتنسيق الوعي وزيادة التعاون، مجلس دول نطاق على
 

 الصحة منظمة عن الصادرة والمعايير التوجيهية المبادئ تنفيذ رصد •
 .الصحة قطاع ومشاركة العامة، السياسات بشأن والحوار العالمية،
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 مصادرها في والتحكم الضوضاء من الحد :الثالث لبابا 

 :تعريف

 المرغوب الغير األصوات هي (الضجيج) الضوضاء فإن علمية، ناحية من
 والجهاز السمع على تأثيرها خالل من االنسان نشاط على تؤثر والتي فيها

. وشدتها طبيعتها عن النظر بصرف األخرى، اإلنسان وأجهزة العصبي
 شدة تكون المقياس هذا وفي ".الديسيبيل" تسمى بوحدة الصوت شدة وتقاس
 تنبيه آلة صوت وشدة ديسيبيل، 50 حدود في العادي التخاطب في الصوت
 وهو ديسيبيل 140 حتى الصوت ومكبرات ديسيبيل، 100 حوالي السيارات

 من عدة عوامل على الضوضاء أثر ويعتمد. الخطرة الضوضاء يمثل ما
 . تردده وارتفاع وحدته الصوت وشدة الضوضاء فترة طول ضمنها

 

 :هاتخفيف أو الضوضاء في التحكم من الحد متطلبات

 إلى الضجيج ذلك تأثير من الحد أو الضوضائي التلوث من الحد يتطلب
 بهذا المتعلقة المختلفة الجوانب تغطي االستراتيجيات من مجموعة وضع
 الحد أو الضوضاء وتخفيف لمكافحة الرئيسية والمجاالت. التلوث من النوع
 التخطيطو ،المعماري والتصميم الهندسة والمواصالت، النقل :هي منها

 .منطقة بكل المتعلقة واإلشتراطات المناطق تقسيم خالل من العمراني
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 الجهات جميع تلتزم بأن العالم دول معظم في البيئة حماية قوانين تنص لذلك
 تشغيل عند خاصة و غيرها أو الخدمية أو االنتاجية األنشطة مباشرة عند

 تجاوز بعدم الصوت ومكبرات التنبيه آالت واستخدام والمعدات اآلالت
 بتضمين التعاون مجلس دول كل وتقوم. الصوت لشدة بها المسموح الحدود

 – يئيةالب وقوانينها تشريعاتها في المتطلبات تلك

 الضوضاء بمستويات الخاصة المتطلبات جدول أدناه المثال سبيل علي 
 :قطر دولة في بها المسموح

 

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  2005( لسنة 4قرار رئيس المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم )
 2002( لسنة 30حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

معايير الضجيج تم إعدادها لحماية السكان من الضعف الفسيولوجي الناتج من معدالت الضجيج المفرطة. قيم  ·
وتشتمل المعايير على حدود التعرض للضجيج البيئي للحماية العامة وتوفير إرشادات لتخطيط استخدام 

 األراضي.
باستخدام مقياس لمستوى ينبغي أن يتم قياس مستويات الضجيج للحصول على تصريح بيئي وذلك  ·

 (.1النوع رقم )  Octave band Analyzer الضجيج
 معايير األوقات الليلية يجب أن تبدأ من العاشرة لياًل وحتى الرابعة صباحًا. ·

 

 مستويات الضجيج للمناطق السكنية والتجارية والصناعية:

 المناطق

 الحد األعلى لمستوى الضجيج عند حدود المباني
 قة(دقي 10)متوسط 

 وقت الليل وقت النهار

 45 55 السكنية والمؤسسات

 55 65 التجارية

 75 75 الصناعية
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 المنطقة السكنية:

 وهذه تشمل المدارس والمستشفيات والمساجد. %50هي تلك المنطقة التي تشكل فيها المباني السكنية أكثر من 
 المنطقة التجارية:

المحالت التجارية والمكاتب والكراجات والمباني التجارية ما نسبته أكثر من هي تلك المنطقة التي تشكل فيها 
50%. 

 المنطقة الصناعية:
 .%50هي تلك المنطقة التي تشكل فيها المرافق الصناعية ما نسبته أكثر من 

 
 
 
  الضوضاء من الحد ياساتس 

 :التالية العمليات الصناعية المنشأت في الضوضاء مكافحة سياسات تشمل

 األمر تطلب إذا وتعديلها الصناعية العمليات على الصارمة المراقبة •
 رخص وتجديد إصدار أثناء الضوضاء على للسيطرة
 . التشغيل/العمل

 يمكن التي واآلليات المصانع ماكينات أداء ومتابعة المستمرة الصيانة •
 .األمر استدعى اذا وتغييرها الضوضاء تصدر أن

  :المصانع آليات في التالية التقنيات إستخدام •

 حاجز إدخال خالل من الضوضاء انتقال منع: الصوتي العزل •
 الطوب مثل الكثافة عالية خصائص لها التي المواد من كتلة من

 .وغيرها والمعادن والخرسانة السميك والزجاج
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 اسفنج بمثابة تعمل مسامية مادة طريق عن: الصوت امتصاص •
 وتشمل ، حرارة إلى يةالصوت الطاقة بتحويل تقوم ضجيجي
 على يحتوي الذي كالبالط الصوت تمتص التي المواد

 .الزجاجية واأللياف ، المنفصل، الرصاص

. الكبيرة الهزازة األسطح على ذلك تطبيق يتم: االهتزاز تثبيط •
 الطاقة استخراج خالل من التخميد/التثبيط آلية وتعمل

 المواد منو. حرارتها وتشتيت رقيقة صحيفة عبر االهتزازية
 .الصوت خامد الصلب لذلك الشائعة

 المصدر من االهتزازية الطاقة نقل منع وهو: االهتزاز عزل •
. فاصل جسم أو مرن عنصر إدخال خالل من المستقبل
 الصاعد المطاط الينابيع، هي الشائعة االهتزازية العوازل
 الخ والفلين

 العمل أماكن في والوقاية السالمة معدات باستخدام العمال إلزام •
 .الضوضاء من تقلل سماعات أو أذن واقي بوضع
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 السريعة والطرق الشوارع مثل الصناعية غير األماكن يخص ما في أما
 يمكن الضوضاء مكافحة فإن التشييد،/البناء ومواقع السكنية والمناطق

 :التالية باالساليب تتم أن

 الضوضاء مصادر عن بعيدة تكون بحيث السكنية المناطق تخطيط .1
 قدر السريعة والطرق الحديدية السكة وخطوط المطارات مثل

 .اإلمكان
 .كافية بمسافات الصناعية المدن عن السكنية المناطق فصل .2
 طرق استعمال من والتقليل إستخدامه وتشجيع العام النقل وسائل توفير .3

 .الخاصة النقل

 الضجيج مصادر عن والمستشفيات الحضانة ودور المدارس إبعاد .4
 .المدن داخل

 الصوت مكبرات واستعمال والتشييد الهدم أعمال تقيد قوانين إصدار .5
 حتى مساء 10 الساعة من المثال سبيل على الليل، ساعات أثناء

 .فجرًا 5 الساعة
 
 الالزمة التشريعات بإصدار المدن في التنبيه أجهزة استخدام من لحدا .6

 .بحزم وتطبيقها
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 خطة ووضع المدينة، داخل والشاحنات الكبيرة السيارات مرور منع .7

 .السير تدفق تؤمن شاملة مرورية
 من اإلمكان قدر تقلل التي البناء مواد واستخدام البيوت بتصميم العناية .8

 وارتفاع الشوارع سعة بين التنسيق وكذلك للضوضاء، نفاذيتها
 .التشجير من واإلكثار المباني،

 شدة من لتقلل يدوالتشي البناء مواقع حول صوت عوازل اقامة .9
 .الضوضاء

 عبورها عند السريعة الطرق بطول للصوت عازل جدار اقامة .10
 .الحساسة للمناطق

 الشوارع َأو الطرق طول على واألشجار النباتات  زراعة .11
  .الضوضاء المتصاص الطرق أهم من تعتبر أنها حيث السريعة
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 المدن داخل البصري التلوث من الحد:  الرابع لبابا 

 :مقدمة

 لمنطقة الجمالي النداء يدمر أن يمكن فيه مرغوب غير مشهد أي وجود
 في بالرؤية اإلستمتاع الفرد يستطيع ال عندما المرئي التلوث يحدث محددة،
 يشمل أن ويمكن الطبيعية، البيئة في السلبية التغيرات بسبب معينة منطقة
 كشفها، ميت التي اإلغراق ومناطق القمامة، وعلب اإلعالنات، لوحات ذلك

 والمباني الكهربائية، واألسالك األحياء، في نصبها يتم التي الهاتف وأبراج
 التلوث من النوع هذا في التحكم يمكن المقطوعة، السيارات وحتى القبيحة،

 بمثابة يعتبر مشاهدته من العين تنفر شئ كل إن القوانين، تنفيذ خالل من
 كان سواء والطبيعة البيئة نلقواني المخالف الشئ هو أنه أي بصري، تلوث
 في الرغبة وعدم اإلشمئزاز حيث ذلك، غير أو والميادين الشوارع في

 .ذلك مشاهدة

 :تعريف

 إلى دىؤــي نيةالعمرا لبيئةا عناصر في بتغيير ُيعنى يرــلبصا ثوـلتلا
 ذلك ويشمل ها،يترؤ من التأذي أو اـمنه روـلنفا وبالتالى  ازنهابتو لالـإلخا

 غير تاـغافر أو ، ةـقانوني غير ةـبنائي لـكت أو توهاـتش أو تافاـضإ أي
 أو لوظيفيةا أو المناخية أو لطبيعةا لبيئةا مع تتنافر تضافاإ يةأ أو ،ممةـمص

 على غالبًا ذلك ويظهر . المعمارية أو الجمالية أو يةالحضار أو لدينيةا لقيما
 طابعها المنطقة أو ةالمدين تفقد قد يةرمعما تعاابتدإ و نيةاعمر فوضى شكل

 تضارب في أيضًا جليًا ذلك ويكون. والتاريخي التراثي وتميزها المعماري
  وعصري، تقليدي بين المباني واجهات
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 إشغاالت حيث من متسقة غير وشوارع متباينة ارتفاعات ذات مباني ووجود
 الواجهات على ارتجالية عناصر وجود وكذلك ،صفةرألوا العام الطريق حرم
 مما غيرها دون تجهاالوا من اءجزأ نهاد أو ممنعد وذوق ةمتنافر انلوأ ذات

 . يتهارؤ من رلنفوا يسبب

 

 : واسبابها البصري للتلوث األمثلة بعض أدناه

 من أو الفراغات حيث من سواء األبنية لبعض العمراني التصميم سوء ▪
 .بنائها شكل

 العالي الضغط وأبراج المدن داخل الشوارع في الكهرباء توزيع أعمدة ▪
 .أطرافها في

 مع متسقة غير عالية ارتفاعات ذات الطرقات في اإلنارة أعمدة ▪
 .الشوارع

 .المختلفة وأحجامها بأشكالها القمامة جمع صناديق ▪

 .العامة والساحات البنايات بين المنتشرة والهدم البناء مخلفات ▪

 .المباني اجهاتو دهان اختالف ▪

 .السكنية والمباني التجارية المحالت واجهات في التكييف أجهزة ▪

 .والمباني العمارات وسط المهجورة أو المهدمة المباني ▪

 وأحجام بألوان الشوارع في المستخدمة اإلعالنات ولوحات الالفتات ▪
 .متضاربة
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 السكنية االحياء في البصري التلوث توضح صورة

 

 
  البصري التلوث من جانب توضح صورة                                                              
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  ومتهالك ارصفة بدون والشارع المتهالكة الكهرباء أعمدة توضح صورة

 

 : النفايات دارةإ 
 

 المواد من الكثير على( waste: باإلنجليزية) النفايات مصطلح إطالق يمكن
 األوراق، المثال سبيل على ومنها منها، التخّلص ويجب نفع، ذات تعد لم التي

 أو المحّركات، وزيوت الكيميائّية، والمواد المشّعة، والمواد الطعام، وبقايا
 الصناعة، وتطوُّر ، السكان عدد تزايد مع. الكثير وغيرها الحلوى، مغّلفات
 على تهديدًا تشّ كل التي المشاكل من النفايات تراكم أصبح التكنولوجي والتقدم
 الجميع جهود تظافر يستدعي مما وسالمته، اإلنسان صحة على وخطرًا البيئة،
 .لها الحلول وإيجاد المشكلة، لهذه للتصدي وحكومات ومنظمات، أفرادًا
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 :أهمها عديدة النفايات أنواع توجد النفايات أنواع

 والمصانع، المنازل، مخلفات عن تنتج التي النفايات هي: لبةالص النفايات[ 1]
 البناء عمليات عن الناتج والركام الزراعّية، والعمليات والمدارس، والمتاجر،

 . البشرّية األنشطة عن تنتج التي الصلبة النفايات كمّية تخّيل ويمكن. والهدم

 عن الناتجة اهوالمي الصحي، الصرف مياه وتشمل: السَّائلة النفايات[ 2]
 باإلضافة اآلفات، مبيدات ومحاليل واألسمدة، التعدين، وعملّيات المصانع،

 مواد على الفضالت هذه تحتوي وقد الفضالت، من ترشح التي السوائل إلى
 .سامة وغير عضوّية غير مواد أو ساّمة، عضوّية

 ختلفة،الم البشر أنشطة عن تنتج التي الغازات وهي:  الغازّية النفايات[ 3]
 وأكاسيد الكربون، أكسيد وثاني الكربون، أكسيد أول الغازّية النفايات وتشمل

 .الكلوروفلوروكربون ومركبات والميثان، الكبريت، وأكاسيد النيتروجين،

 البيئة، أو لإلنسان الضرر تسبب قد التي النفايات وهي:  الخطرة النفايات[ 4]
 عند الضرر تسبب قد ألنها أو ساّمة، هالكون أو لالشتعال، قابلة ألنها إما وذلك

 غازّية، أو صلبة، أو سائلة، الخطرة النفايات تكون قد أخرى، مواد مع تفاعلها
 التي التعدين مخّلفات وبعض اآلفات، ومبيدات والديوكسينات، الزئبق، ومنها

 فتكوّ ن األكسجين مع تتفاعل والتي سامة، كيميائّية مركبات على تحتوي
 . المطر بمياه تختلط عندما الجوفّية المياه تلّوث أن كنيم أحماضًا
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 الخطرة النفايات من وُتعد المنزل، في ُتستخدم التي المنتجات من الكثير توجد
 والمواد والدهان، البواليع، منظفات ومنها سامة، كيميائية مواد على الحتوائها

 .والغراء األظافر، وطالء الهواء، ومعطر الدهان، قوام لتخفيف المستخدمة

 مثل واإللكترونّية، الكهربائّية األجهزة وتشمل: اإللكترونّية النفايات[ 5]
 التلفزة، وأجهزة. والفأرة المفاتيح، كلوحة المختلفة وأجزائها الحاسوب أجهزة

 أو كهربائّية مكونات على تحتوي التي الرياضّية والمعدات االتصال، وأجهزة
 .اوغيره إلكترونّية،

 

 : يلي ما النفايات من التخلص طرق

 النفايات في العضوّية المواد حرق عملية وهي(: Incineration) الترميد[ 1]
 عن الناتجة الحرارة من وُيستفاد وحرارة، وغاز، رماد، إلى وتحويلها الّصلبة
 المياه تلّوث ال أّنها النفايات ترميد مزايا من. الكهربائّية الطاقة إنتاج في الحرق

 فإن المقابل في األرض، من كبيرًا حيزًا تشغل ال المحارق وأنَّ الجوفّية،
( %10) من يقرب ما وتخلّ ف البيئة، تلوّ ث أنها كما ما، نوعًا ُمكلفة المحارق

 .أخرى بطريقة منها التخلص يجب والتي حرقها، يمكن ال التي النفايات من
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 بطرحها الّصلبة النفايات من التخّلص طرق من(: landfilling) الدفن[ 2]
 بالطين الحفر ُتبطَّن إذ الغرض، لهذا تجهيزها يتم ُحَفر أو مدافن، في

 التربة، إلى النفايات من ترشح التي السَّوائل وصول عدم لضمان والبالستيك
 المياه، مصادر تلوّ ث ال حتى كيميائّية بمواد وُتعالج الراشحة، المواد وُتجمع

 .الميثان مثل النفايات تحلل عن ةالناتج زاتالغا أما

 

 الحفر هذه امتالء عند. الجوّي الغالف في إطالقها فيتم الكربون أكسيد وثاني
 ويمكن إليها، األمطار مياه وصول لمنع والطين التربة من بطبقة ُتغطى

 .للترفيه كمناطق أو للتنزه كمناطق باستخدامها المنطقة من االستفادة

 

 مواد إلنتاج المخّلفات استخدام إعادة أي(: Recycling) التدوير إعادة[ 3]
 كما جديدة، موارد إلى الحاجة من تقلل أنها الطريقة هذه مميزات ومن جديدة،

 إلنتاج الالزمة الطاقة من أقل تكون المواد تدوير إلعادة الالزمة الطاقة أنَّ
 كمّية من تقلل التدوير ادةإع أنَّ كله ذلك من واألهم جديدة، مواد باستخدام منتج

 يمكن التي المواد أهم من. الدفن أو بالحرق، منها التخّلص تتطلب التي النفايات
 .والبالستيك والورق، والزجاج، المعادن، تدويرها، إعادة

 

 Biogas) حيوّي غاز إلى الصلبة العضوية النفايات تحويل[ 4]
technology :)بتأثير عضوية مواد على تحتوي التي الفضالت تحلل عند 

 الميثان، غاَزي من يتكّون الذي الحيوّي الغاز تنتج فإنها الالهوائية، البكتيريا
 .الكربون أكسيد وثاني
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 بقايا تجميع على الطريقة هذه تعتمد: عضوّية أسمدة إلى النفايات تحويل[ 5]
 والحشرات، الهوائّية، البكتيريا لتبدأ مكشوفة وتركها المطبخ، فضالت

 تقليب على الحرص مع فيها، العضوّية المواد بتحليل والفطريات والديدان،
  ال حتى الفضالت بين بالتخلُّل لألكسجين للسماح وأخرى فترة بين الفضالت

 تسبب أخرى وغازات الميثان، غاز ُينتج الذي الالهوائي للتحّلل البكتيريا تلجأ
 حيوي سماد إلى الفضالت تتحّول التحلل عملية انتهاء عند. محببة غير رائحة

 .النباتات حول وضعه أو بالتربة، خلطه يمكن -األسود الذهب أحيانًا ُيسمى -

 

 المزروعات، ري في استخدامها وإعادة: الصحي الصرف مياه معالجة[ 6]
 . المائية والنباتات الطحالب، وتكثير

 

 :الصحي الصرف مياه معالجة طرق ومن

 عن الصلبة المواد فصل تتضمن: الصحي الصرف لمياه الميكانيكّية المعالجة
 إلنتاج اواستخدامه الترسيب، أو الترشيح طريق عن الصحيّ  الصرف مياه

 في الصحي الصرف مياه تمرير تتضمن: الحيوّية المعالجة. الحيوّي الغاز
 لم التي المواد أما العضوّية، المواد تحّلل هوائّية بكتيريا على تحتوي مساكب

 ُتفصل ثم طينّي، كراسب تستقر حيث الترسيب خزانات إلى فُتضخ تتحلل
 لألمراض، المسببة الحّية كائناتال لقتل بالكلور وُتعالج الراسب، عن السَّوائل

 وتتم والفيزيائّية، الكيميائّية المعالجة. الالهوائّية البكتيريا فتحّلله الراسب أما
 . والحيوّية الميكانيكّية المعالجة من كل بعد
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 لترسيب الكالسيوم بأكسيد الصحّي، الصرف مياه معالجة: الفوسفات إزالة
 السَّائلة الفضالت معالجة وهي: اإلمتزاز. اتوالفوسف العالقة الجسيمات معظم
 األكسدة. والروائح الذائبة، العضوّية المركبات من لتخليصها النشط بالفحم

 الذائبة العضوية المركبات من الّسائلة الفضالت تخليص أي: الكيميائّية
 .الهيدروجين بيروكسيد أو األوزون، باستخدام

 المدن داخل البصري التلوث من الحد ياساتس 
 المباني ارتفاعات بخصوص صارمة تخطيطية تشريعات سن •

 منطقة كل في بهم المسموح ماالع المعماري والطابع واالرتدادات
 .مختلطة أو تجارية أو سكنية كانت أن سواء حضرية

 لمحة الضفاء فيها الوسيطة والجزر والطرق الشوارع محيط تشجير •
 .لها جمالية

 عامة وحدائق خضراء بمساحات وتزويدها السكنية األحياء تشجير •
   .للمنطقة جمالية لمحة الضفاء

 اإلماكن بقدر الكهرباء لتمديد المدفونة كيبالت استخدام إلي للجوءا •
 المنظر تشوه والتي المعلقة الكهربائية واألسالك األعمدة عن عوضًا
 .العام

 االتصاالت ابراج انسجام لضمان مبتكرة معمارية تصاميم استعمال •
 النخيل أشجار لتحاكي تصميمها مثل الحضري، محيطها مع الجديدة
 .التصاميم من وغيرها

 االعالنية اللوحات وتركيب لتصميم واضحة اشتراطات ضعو •
 بصري تناسق خلق في تساهم الحضرية المناطق في واالرشادية

 .منطقة لكل والحضري المعماري الطابع على وتحافظ
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 .عمان سلطنة في الحضرية المناطق في البصري التناسق: الصورة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قطر دولة في الطريق حرم ألرصفة جمالية إضافة توضح صورة
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 . السعودية -الشرقية السكنية في االحياء داخل الحدائق توضح صورة

 
 دولة الكويت. –صورة توضح جمالية الحدائق واهميتها 
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 المدن تجميل في معاصرا خليجيًا نموذجا حون 
 

 في معاصرا نموذجا تقديم إلى السعي إطار في والضروري الجوهري من
 المفتوحة للفراغات كاملة استراتيجية وجود على الحرص المدن تجميل

. الدولة مدن لكل وتسهيالت خدمات من يلزمها وما الخضراء والمسطحات
 والعمل الخضراء الرقعة لزيادة المستقبلية والبرامج الخطط وضع يتم ولذا
 كما. عالميا المطبقة المثالية المعايير إلى للوصول الفرد نصيب زيادة على
 زراعة في التوسع على للعمل العامة الحدائق عن المسئولة االدارات تطور

 وزراعتها بالمدن المحيطة الخضراء واألحزمة والشوارع للطرق األشجار
 واالستجمام الراحة سبل جميع بتوفير والقيام المالئمة، المحلية البيئة بنباتات

 كافة تلبي وجديدة حديثة إضافية خدمات إدراج طريق عن الحدائق في
 .العصرية االحتياجات مع وتتماشى المجتمع شرائح

 خدمة وتوفير الخاصة االحتياجات ذوي بألعاب الحدائق تلك تزويد ومنها
 جودة وتحسين الري مياه ترشيد سبل وبحث كيةالالسل المجانية االنترنت

 التقنيات تستخدم الري لمياه فعالة إدارة برامج عبر الصحي الصرف مياه
. المركزي بالتحكم الري أنظمة وربط الحديثة الري وشبكات المتطورة
 الخاص القطاع مشاركة وتشجيع االستثمار دور تفعيل إلى باإلضافة

 بالمناطق والمقيمين المواطنين وتثقيف الوعي نشر في كذلك والمساهمة
 .الفنية االستشارات وتقديم التجميلية والنواحي الخضراء

 

 

 
 

 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

121

 

46 
 

 

 

 

 يتجاوز أن يجب وخضراء جميلة خليجية مدن لتحقيق نسعى أن طموحنا
 إلى ننطلق أن يجب إنما. الزهور أحواض وتوزيع األشجار زرع مجرد
  حقبة

 تجربة له وتقدم اإلنسان تخاطب ألنها الحضري البيئي الطابع ذات المدينة
. ومشاعره عقله وتخاطب ذكرياته في ترسخ ومثيرة وممتعة جميلة حياة

 في جماعية مسئولية ويتحملون االنتماء عظيم سكانها إليها ينتمي ولذلك
 مسؤولية وهي وأوطانهم مدينتهم ألنها وتطويرها وصونها عليها الحفاظ
 .المستدامة الحضرية البيئة تحقيق وراء السعي حيث من يعالجم
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احملافظة على الرتاث العمراني والبيئة الطبيعية يف املناطق احلضرية

6

الفصل األول:

المحافظة على التراث العمراني

6



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

123

7
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

ـــر التـــراث العمرانـــي شـــاهدًا  يعتب
وعراقـــة  أصالـــة  علـــى  حيـــًا 
الوثيـــق  وارتباطـــه  العمـــران 
والعـــادات  المحليـــة  بالبيئـــة 
وهـــذا  المتوارثـــة  والتقاليـــد 
التـــراث يعبـــر بصـــدق عـــن اإلرث 
األدبـــي والثقافـــي واالجتماعـــي 
عمـــق  ويعكـــس  والحضـــاري 
التفاعـــل االيجابـــي مـــع الظـــروف 
البيئيـــة ومـــواد البنـــاء المحليـــة 
مناطـــق  مـــن  فـــي كل منطقـــة 
التـــراث  كان  ولمـــا  المملكـــة، 
العمرانـــي بهـــذه األهميـــة فقـــد 
ســـعت كثيـــر مـــن الـــدول  وفـــي 
مقدمتهـــا المملكـــة إلـــى إعـــادة 
لقناعتهـــا  التـــراث  هـــذا  إحيـــاء 
بأنـــه ال تقـــاس نهضـــة الشـــعوب 
تطـــور  مـــن  إليـــه  وصلـــت  بمـــا 
فحســـب  وحضـــاري  عمرانـــي 
علـــى  بحفاظهـــا  أيضـــًا  وإنمـــا 
والثقافـــي،  العمرانـــي  تراثهـــا 
والجزيـــرة العربيـــة بصفـــة عامـــة 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الحضـــارات  أرض  خاصـــة  بصفـــة 
مـــن  وقـــد  الرســـاالت  ومهـــد 
جعلهـــا  بـــأن  عليهـــا  اللـــه 
مهبـــط للوحـــي وأنعـــم عليهـــا 
كمـــا  الشـــريفين،  بالحرميـــن 
تزخـــر المملكـــة بتـــراث عمرانـــي 
وثقافـــي متميـــز ســـاهمت فـــي 
فـــي  متعاقبـــة  أجيـــال  بنـــاءه 
ومـــن  المملكـــة  أرجـــاء  مختلـــف 
أهـــم مـــا يميـــز هـــذا التـــراث تأثـــره 
الزاهـــرة  اإلســـالمية  بالحضـــارة 
هـــذه  علـــى  تعاقبـــت  التـــي 
المملكـــة  مـــرت  ولقـــد  البـــالد 
)الطفـــرة  عليهـــا  أطلـــق  بفتـــرة 
تحققـــت  وفيهـــا  االقتصاديـــة( 
فـــي  تنمويـــة ضخمـــة  منجـــزات 
جميـــع المجـــاالت ومنهـــا المجـــال 
نمـــوًا  شـــهد  الـــذي  العمرانـــي 
ســـريعًا، ومـــع مســـيرة التقـــدم 
المســـكن  بتوفيـــر  واالهتمـــام 
وتخطيـــط  للمواطنيـــن  الحديـــث 

ــدن  ــرى والمـ ــي القـ ــي فـ األراضـ
المناطـــق والمبانـــي  تـــم هجـــر 
المخططـــات  إلـــى  التقليديـــة 
وبمـــرور  الحديثـــة  والمبانـــي 
الزمـــن  تعرضـــت هـــذه المناطـــق 
إلـــى  التقليديـــة  والمبانـــي 
وأصبحـــت  واالنهيـــار  الخـــراب 
أوشـــك  تهديـــدًا حقيقيـــًا  تمثـــل 
أن يقطـــع صلتنـــا بماضينـــا وتراثنـــا 
وهنـــا  العريـــق،  الحضـــاري 
وتضافـــرت  األصـــوات  تعالـــت 
مناديـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
ــاذ هـــذا اإلرث الوطنـــي مـــن  بإنقـ
والمنظمـــات  الهيئـــات  خـــالل 
الــــحكومية واألهلية ومشـــاركات 
ويأتـــي  المخلصيـــن  المواطنيـــن 
لتلـــك  مكمـــالً  العمـــل  هـــذا 
للحفـــاظ  المبذولـــة  الجهـــود 
ـــا العمرانـــي الوطنـــي  علـــى تراثن
 2030 المملكـــة  لرؤيـــة  تحقيقـــًا 
العمرانـــي  بالتـــراث  باالهتمـــام 

عليـــه. والمحافظـــة 

مقدمة الفصل األول:

8

المفاهيم والمصطلحات:

األثر العمراني:

هـو المبنـي الـذي يعكـس أهميـة خاصـة دينيـة، حضاريـة ، تاريخيـة أو معماريـة كالمسـاجد واألبـراج القديمـة 
واألسـوار. والقصـور 

القرى التقليدية:

هي تلك القرى القديمة التي مازالت تحتفظ بعناصرها وسماتها التقليدية ولم تتداخل مع العمران الحديث.

األحياء القديمة:

القديمـة  األحيـاء  الحديـث مثـال ذلـك  العمـران  بهـا  اختلـط  المـدن والتـي  بداخـل  القديمـة  المناطـق  تلـك  هـي 
وجـده. المنـورة  بالمدينـة 

إعادة التوظيف للمباني )إعادة التأهيل(:

هي عملية إعادة استخدام العقار وتهيئته لالستخدام الجديد بهدف تحقيق عائد اقتصادي.

التدهور العمراني:

نـوع مـن اإلهمـال والتـردي يصيـب منطقـة عمرانيـة ويسـاهم فـي تحويلهـا إلـى منطقـة غيـر صالحـة للسـكن ما 
لـم تتخـذ إجـراءات التطويـر أو إعـادة التأهيل.

التوثيق والتسجيل:

ويعنـي تسـجيل كافـة المعلومـات والبيانـات الخاصـة بالمبانـي التراثيـة بهـدف الرجـوع إليهـا عنـد إجـراء عمليـة 
الحفـاظ.
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

الحماية )المحافظة(:

تكـون للمناطـق التاريخيـة أو األثريـة وتختـص بالمبانـي بعينهـا أو بالبيئـة العمرانيـة العامـة كمـا تتسـع لكـي 
تشـمل حمايـة الهيـكل والنشـاط االجتماعـي واالقتصـادي وكذلـك حمايـة الصـورة البصريـة العامـة جنبـًا إلـى 

جنـب مـع الهيـكل العمرانـي.

الحفاظ على المناطق التقليدية:

هـي عمليـة حمايـة ووقايـة األبنيـة التاريخيـة والتراثيـة التـي تعرضـت ألضـرار طمسـت معالمهـا  األصلية وفق 
أسـاليب عملية متطورة وهو أسـلوب مناسـب للتعامل مع المناطق السـكنية التراثية والتي يراد إسـباغ طابع 

مميـز عليها.

التجديد العمراني:

يتـم اللجـوء إليـه فـي المناطـق التاريخيـة إلصالح وتجديد المسـاكن والمرافق والطرق والخدمات وقد يشـمل 
فتـح شـوارع جديـدة أو تحويـل شـوارع قائمـة إلـى ممرات مشـاه كما يشـمل أعمال تصميم وتنسـيق السـاحات 

العامـة والميادين والحدائق.

اإلحالل في المناطق التقيلدية: 

ارتبطـت هـذة السياسـة بالمناطـق المركزيـة للمـدن التاريخيـة حيـث تـم التركيزعلـي إزالة المبانـي المتدهورة 
مـع ضعـف االهتمـام بالقيمـة التاريخيـة والثقافيـة للمباني.

االرتقاء بالمنطقة التقيلدية:

هـو سياسـة تهـدف للحفـاظ علـى الكتلة العمرانيـة والتراث الحضاري بالمناطق التاريخية كسياسـة التجديد إال 
أنـه يتميـز عنـه فـي االهتمـام بتنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للسـكان فهي سياسـة تنمية شـاملة.

10

الترميم:

ترتبـط بالمبانـي ذات الطابـع المميـز والتاريخـي أو األثـري وترتبـط بشـكل أكبـر بتعامـل األثرييـن دون المعمارييـن 
ألنهـا تختـص بأعمـال الواجهـات والتشـطيبات الخارجيـة للمبانـي التـي تحتـاج لترميـم لتعـاد إلـى شـكلها األصلي.

مشاركة المواطنين:

وهي مدى فاعلية دور المواطنين في برامج الحفاظ على تراثهم العمراني.

مشاركة الحكومة:

وهـي مـا تقـوم بـه الحكومـة مـن مشـاركة فـي برامج الحفاظ  سـواء كانت المشـاركة متمثلة فـي إصدار أنظمة 
وتشـريعات أو إدارة أو تمويل.

مشاركة القطاع الخاص:

 وهي ما يمكن أن تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة من دعم لبرامج الحفاظ على التراث  العمراني.

الهدف من المحافظة على التراث العمراني:

يهـدف الدليـل إلـى وضـع مجموعـة مـن الخطوط العملية المتسلسـلة والمبسـطة التي تعين مهنـدس األمانات 
القيـام  بالمملكـة وذلـك مـن خـالل  الوطنـي  العمرانـي  التـراث  الحفـاظ علـى  القيـام بمهمـة  والبلديـات علـى 

بالمهـام المحـددة لذلـك.
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

المحافظة على التراث العمرانى

التراث العمراني وأهمية
الحفاظ عليه

المستوى العمراني

الحفاظ على مناطق
التراث العمراني

الحفاظ علي مباني
التراث العمراني

المستوى المعماري

المواثيق الدولية للحفاظ
علي التراث العمراني

مستويات الحفاظ على التراث العمراني

كيفية الحفاظ على التراث العمراني

تنفيذ مشروعات الحفاظ علي التراث العمراني

االستثمار في مواقع التراث العمراني

أسباب تدهور التراث 
العمراني

12

1- التراث العمراني وأهمية الحفاظ عليه

1-1مفهوم التراث العمراني: 

التـراث العمرانـي هـو الجانـب المـادي مـن التـراث الحضـاري ويمثـل ذاكـرة األمـة بـكل مـا فيهـا مـن أحـداث تمـت 
علـى مـر التاريـخ وتأثـرت بالظـروف االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصادية والبيئية ويعكس عمـق التفاعل االيجابي 

لإلنسـان مـع البيئـة المحيطـة.

1-2 التراث العمراني بالمملكة:

تزخر المملكة العربية السعودية بثروة من التراث العمراني المنتشر في جميع أرجاء المملكة والمتنوع فمنه 
مـا يرجـع إلـى أحـداث فـي األمـم السـابقة مثـل مدائـن صالـح بالعـال واألخـدود بنجـران، ومنه مـا يرجع إلـى الحضارة 

اإلسـالمية مثـل الحـرم النبـوي بالمدينـة المنـورة باإلضافة إلى التراث العمرانـي المتعلق بالعهد الحديث. 

1-2-1 أهداف دليل برنامج التراث العمراني:

إيجاد قاعدة سليمة لدراسات الحفاظ.  .1

تسهيل مهمة اتخاذ القرار الصحيح حيال الحفاظ أو اإلزالة.  .2

التمهيد لوضع األسس التي يمكن من خاللها الحفاظ على مناطق التراث.  .3

الوصول إلى تقييم شامل لألنماط التقليدية ووضع الخطوط اإلرشادية لعمليات التصميم العمراني.  .4

التأكيد على أهمية التراث من خالل إشراك البلديات في هذه العملية.   .5

توجيه وسائل اإلعالم إلى أهمية التراث العمراني والحفاظ عليه.  .6
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

1-2-2 نماذج التراث العمراني بالمملكة:

تـم تقسـيم المملكـة إلـى خمـس مناطـق دراسـية )وسـط، شـمال، جنـوب، شـرق وغـرب( ، كمـا هـو موضـح باألشـكال 
التاليـة:

نماذج التراث العمراني في وسط المملكة
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نماذج التراث العمراني في غرب المملكة
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

نماذج التراث العمراني في شرق المملكة
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نماذج التراث العمراني في جنوب المملكة
ي
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

نماذج التراث العمراني في شمال المملكة
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1-3 أهمية التراث العمراني والحفاظ عليه: 
التـراث العمرانـي ال يعنـي فقـط المعالـم والمواقـع األثريـة والمـدن التاريخيـة بـل يشـمل أيضـًا كافـة العناصـر 
األخـرى المكونـة لـه فـي مجـاالت العلـوم واألدب والفنـون والحـرف التقليديــة وكذلـك القيـم االجتماعيــة كمـا 
يشـمل المعالـم والمواقـع الطبيعيــة ذات القيمـة والمحافظــة علـى التـراث العمرانـي وتظهـر أهميتهـا فـي 

الجوانـب التاليـة:

1-3-1 كمورد اقتصادي:

- العائـد االقتصـادي الناتـج عـن اسـتثمار مواقـع التـراث العمرانـي فـي مجـاالت شـتى دون اإلخـالل بقيمتهـا 
األصليـة. 

- استخدام مواقع التراث العمراني لتكون مقرًا إلنتاج وعرض الحرف والصناعات التقليدية.

- االسـتثمار فـي إنتـاج مـواد البنـاء المحليـة التـي أصبحـت مطلبـًا لكثيـر مـن المواطنيـن والمسـتخدمة فـي 
والترميـم. الصيانـة  عمليـة 

1-3-2 كأساس لتنمية المجتمع المحلي:

- إعادة الحياة للموقع وإيجاد وظائف لشريحة من المجتمع في أعمال البناء واإلدارة والتشغيل.

- فتح أنشطة تنموية جديدة أمام سكان المنطقة )محالت تجارية، مطاعم - هدايا ...... الخ(.

- زيادة دخول سكان المنطقة نتيجة لبيع المنتجات المختلفة على زوار تلك المنطقة التراثية.

- توطيـن مزيـد مـن الخدمـات بالمنطقـة وتعـم فائدتهـا علـى المجتمـع المحلـي ومـن األمثلـة الناجحـة والتـي 
آتـت ثمارهـا فـي هـذا المجـال بلـدة رجـال المـع في عسـير.

1-3-3 كمورد سياحي: 

يعـد التـراث واحـد مـن أهـم عناصـر السـياحة الثقافيـة والعالمية ليس لزيارتـه واإلطالع عليه كصـورة من الماضي 
فحسـب وإنمـا لقدرتـه علـى اسـتيعاب عدد من األنشـطة التـي فقدتها المدن الحديثة ويحن إليهـا الكثير، وبذلك 
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
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أصبحـت مناطـق التـراث جـزءًا مكمالً لحلقـة االقتصاد والترفيه فـي المدن الحديثة.

1-3-4 كأساس للمحافظة على الثقافة المحلية والهوية العمرانية:

التـي كانـوا  التـراث العمرانـي يعتبـر شـاهدًا لمـا كان يعيشـه اآلبـاء واألجـداد مـن حضـارة ويعكـس ثقافتهـم 
يعيشـونها وتكيفهـم البيئـي وهـو رمـز لتطـور اإلنسـان عبـر التاريـخ ويعبـر عـن القـدرات التـي وصـل إليهـا في 
التكيـف مـع بيئتـه المحيطـة، كمـا انـه شـاهد محسـوس علـى التجربـة العمرانيـة التـي مـر بهـا اإلنسـان بإبرازهـا 
للمعانـي والقيـم والهويـة العمرانيـة وبذلـك فهـو بمثابـة النمـوذج المرجعـي لـكل أمـة تريـد أن تحافـظ علـى 

هويتهـا الحضاريـة.

1-4 أسباب تدهور التراث العمراني:
1-4-1 العوامل الطبيعية:

تتعـدد العوامـل الطبيعيـة التـي تلعـب دورًا كبيـرًا فـي تدهـور المناطـق والمبانـي التقليديـة( وفيمـا يلـي 
أهـم هـذه العوامـل: 

الرياح والعواصف.  -

األمطار والسيول.  -

التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين فصول السنة.   -

اختالف منسوب مياه الرشح للمياه الجوفية.  -

عوامل التلف البيولوجي )النباتات- حشرات- حيوانات(.  -

 1-4-2 العوامل البشرية:

- هجـرة السـكان للمبانـي التقليديـة بسـبب التغيـر فـي الظـروف االجتماعية والثقافية واحتياج اإلنسـان إلى 
مبانـي حديثـه بهـا كافة االحتياجـات الحديثة.

20

- دخول السيارة وما أحدثته من تغير جذري في  النسيج العمراني.

- غياب التنظيم اإلداري.

1-4-3 العوامل االقتصادية:

- ضعف االستثمار في مجاالت التراث العمراني.

- ندرة دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات التراث العمراني.

2- مستويات الحفاظ على التراث العمراني:
تنقسـم مسـتويات الحفـاظ علـى التـراث العمرانـي إلـى مسـتويين ولـكل مسـتوى منهجيتـه الخاصـة بـه فـي 
عمليـة الحفـاظ سـواء كان فـي مرحلـة الدراسـات أو مقترحـات الحفـاظ أو السياسـات المتبعة فـي عملية الحفاظ.

المستوى العمراني: الحفاظ على مناطق التراث العمراني

األحيـاء القديمـة بالمـدن ويقصـد بهـا تلـك األحيـاء التي تشـكل جـزءًا من المـدن المعاصرة التي انتشـر فيها  أ- 
العمـران الحديـث مثـال لذلـك األحيـاء القديمـة بمـدن الريـاض ومكـة المكرمـة والمدينة المنـورة وجدة.

ب- القـرى التقليديـة ويقصـد بهـا أي قريـة قديمـة مازالـت تحتفـظ بعناصرها ومسـمياتها التقليدية الرئيسـية 
بصـورة متكاملـة ولـم تتداخـل مـع العمرانـي الحديـث ومـن أمثلتها قريـة الخبراء بمنطقـة القصيم. 

المستوى المعماري: الحفاظ على مباني التراث المعماري

ويقصـد بـه أي مبنـى )أثـر( داخـل حـدود العمـران أو خارجهـا ويعكـس أهميـة خاصـة دينيـة، حضاريـة، تاريخيـة أو 
معماريـة كالمبانـي السـكنية القديمـة أو األبـراج القديمـة أو القصـور أو األسـوار أو المسـاجد.
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

3- كيفية الحفاظ على مناطق التراث العمراني: 
الخطـوات  مـن  مجموعـة  وفـق  يتـم  التقليديـة(  القـرى   – )األحيـاء  العمرانـي  التـراث  مناطـق  علـى  الحفـاظ 
واإلجـراءات ومـن الممكـن أن تتـم عمليـة الحفـاظ كعمليـة مسـتقلة عـن العمليـة التخطيطيـة بشـكل عـام مـع 

المناطـق. األخـذ فـي االعتبـار توصيـات المخطـط حيـال هـذه 

3-1 معايير تحديد اولويات مناطق التراث العمراني:

يتـم تحديـد أولويـات مناطـق التـراث العمرانـي بداخـل المدينـة أو المناطـق والتـي يجـب الحفـاظ عليهـا  ويتـم 
ذلـك بنـاءًا علـى اسـتخدام مجموعـة مـن المعاييـر كاآلتـي:

- عمر المنطقة.

- األهمية التاريخية.

- حالة المنطقة )نسبة الهدم(.

-الطابع العمراني )النسيج العمراني – الكتل والفراغات .. إلخ(

- الطابع المعماري وتفاصيل المباني.

- إمكانية اإلستثمار.

- رغبة السكان تجاه الحفاظ.

22

كيفية الحفاظ علي مناطق التراث العمراني 

تحديث خريطة المنطقة

المحددات والمشكالت

دراسات بنية أساسيةدراسات اجتماعيةدراسات اقتصاديةدراسات عمرانية

المسح الميداني وتكوين 
قاعدة البيانات

االمكـانـات

رصد الوضع الراهن للمنطقة

دراسات الوضع الراهن للمنطقة

األهداف وتحديد البدائل وتقييمها

اعتماد مقترح الحفاظ للمنطقة

التحليل العام للدراسات
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
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3-2 رصد الوضع الراهن للمنطقة:

3-2-1 تحديث خريطة المنطقة:

إن تحديــث خريطــة األســاس للمنطقــة مــن أولــى الخطــوات فــي عمليــة الحفــاظ ويتــم التحديــث وفقــًا للخطــوات 
التالية:

- تجميـع الخرائـط المسـاحية المتاحـة بمقيـاس رسـم مناسـب  500/1 أو 1/ 1000 سـواء كانـت فـي صـورة رقميـة 
أو ورقية.

- تحويـل الخرائـط إلـى صـورة رقميـة باسـتخدام البرامـج المتخصصـة  وإدخالهـا علـى الحاسـب اآللـي وربطهـا 
باإلحداثيـات الحقيقيـة للمملكة.

- مقارنة الخرائط بصورة األقمار الصناعية الحديثة للمنطقة.

- رفـع بعـض المعالـم األساسـية مـن الطبيعة لتنسـيب الخرائط المنتجة من صـور األقمار الصناعية لها وذلك 
لرفع مسـتوى دقة الرسم.

- إنتاج خريطة أساس تحتوي على كافة البيانات )المباني- شبكة الطرق- المعالم الطبيعية(.

3-2-2 المسح الميداني وتكوين قاعدة المعلومات:

تعتبــر هــذه المهمــة مــن أهــم الخطــوات األساســية التــي يقــوم عليهــا عمليــة الحفــاظ ألي منطقــة حيــث 
تعتبــر ترجمــة لنشــاط اإلنســان بهــا، وعلــى قــدر دقــة البيانــات وشــموليتها يتوقــف مســتوى دقــة الحفــاظ علــى 

المناطــق التراثيــة.
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أ- الهيكل التنظيمي لعملية المسح: 

يشتمل الهيكل التنظيمي لعملية المسح على خمسة مجموعات عمل كاآلتي:

1- جامعـي المعلومـات: القيـام بأعمـال المسـح مـن الطبيعـة وتدقيـق الحصـر بالمكتـب ويتـم االعتمـاد علـى 
المهندسـين والمسـاحين المدربيـن.

2- وحدة التصوير الفوتوغرافي: تقوم بتصوير جميع المنشـآت بالطبيعة بواسـطة آلة تصوير رقمية لتخزين 
الصـور ضمن من خـالل قاعدة البيانات.

3- المشـرفين: القيـام باإلشـراف علـى عمليـة المسـح والتأكيـد مـن دقـة العمـل ومراجعـة اسـتمارات المسـح 
علـى الطبيعـة عـن طريـق اختيـار عينـة عشـوائية مـن كل منطقـة ومراجعـة اسـتمارات المسـح والتأكـد مـن 

مطابقتهـا للخرائـط.

4- وحـدة التفريـغ: القيـام بتفريـغ المعلومات من اسـتمارات المسـح إلى خرائط لـكل قطعة أرض طبقًا للترقيم 
المتفق عليه.

5- وحـدة الحاسـب اآللـي: إدخـال وتخزيـن كافـة البيانـات بقاعـدة البيانـات والتـي يتم تصميمها بإحـدى البرامج 
المخصصـة لذلـك حيـث تعتبـر هـذه القاعـدة هـي األسـاس لتطبيق نظـم المعلومات الجغرافيـة للمنطقة.

ب- خطوات المسح الميداني:

- يتم تصميم استمارة للمسح الميداني تشتمل على كافـة البيانات.

- يتـم تقسـيم المنطقـة األساسـية إلـى مناطـق عمـل )مناطـق فرعيـة( علـى خرائـط بمقاييـس رسـم 1000/1 
لتسـهيل عمليـة المسـح الميدانـي.

- بداخـل المناطـق الفرعيـة يتـم التقسـيم إلـى قطـع )بلـوكات( كل قطعـة )بلـوك( لـه رقـم معيـن وبداخـل تلـك 
القطـع )البلوكات(.
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3-3 دراسات الوضع الراهن للمنطقة:

3-3-1 الدراسات العمرانية:

أ ـ الموقع وعالقته بالمناطق المحيطة:

يتــم دراســة موقــع المنطقــة التراثيــة مــن خــالل دراســة الموقــع ومــا حولــه مــن اســتخدامات ) طبيعية-عمرانية(
وطــرق الوصــول إليــه كمــا هــو موضــح بالشــكل وتحديــد المداخــل األساســية للمنطقــة والعالقــات بالمناطــق 

المحيطــة.

ب- دراسة التطور التاريخي

يتــم دراســة التطــور التاريخــي للمنطقــة مــن خــالل فتــرات زمنيــة ثابتــة بهــدف التعــرف علــى التطــورات التــي 
طــرأت علــى المنطقــة مــن الناحيــة العمرانيــة وتطــور األنشــطة بهــا ومحاولــة تفســير ذلــك التطــور ومــدى 

ــرح للمنطقــة. ــره علــى برنامــج الحفــاظ المقت تأثي

شكل يوضح دراسة الموقع وعالقته بالمناطق المحيطة
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جـ- دراسة الهيكل العمراني للمنطقة التراثية

الشــكلي  والتكويــن  للمنطقــة  العمرانيــة  الخصائــص  علــى  التعــرف  إلــى  العمرانــي  الهيــكل  دراســة  تهــدف 
والوظيفــي واالســتخدامات المتجانســة والغيــر متجانســة ومواقــع األراضــي الفضــاء التــي يمكــن اســتغاللها 
باإلضافــة إلــى معرفــة اتجاهــات وعناصــر جــذب النمــو العمرانــي وأهــم العوائــق الطبيعيــة بمنطقــة الدراســة 

ويتــم دراســة الهيــكل العمرانــي مــن خــالل العناصــر التاليــة:

استعماالت األراضي.  -

حاالت المباني.  -

ارتفاعات المباني.  -

طرق ومواد اإلنشاء.  -

حالة البنية األساسية.  -

الغطاء النباتي.  -

التجمعات الشجرية.  -

الطابع العام للنسيج العمراني والكتل والفراغات.  -

د- الدراسة البصرية

مــن الدراســات الهامــة للمناطــق التراثيــة والتــي تســاهم بقــوة فــي تأكيــد الطابــع العمرانــي للمنطقــة وتأكيــد 
الصــورة البصريــة عنــد وضــع مقتــرح الحفــاظ بهــدف تأكيــد الصــورة الذهنيــة لــدى ســكان وزوار المنطقــة لســهولة 

التعــرف علــى هــذه المنطقة,ويتــم إنتــاج هــذه الدراســة فــي صــورة خريطــة تســمى )الصــورة البصريــة(.

- العالمات المميزة:

وهــي مجموعــة العناصــر المميــزة بصريــًا والتــي  تســتقر فــي أذهــان الــزوار الســكان والتــي مــن خاللهــا يمكــن 
ــخ( أو رمــز )  التعــرف علــى  المنطقــة أو أجــزاء بداخلهــا وهــي أمــا مبنــى )مســجد- ســوق تجــاري- مســكن .... ال
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مــآذن – برج-عمــل تشــكيلي.... الــخ( وتنقســم إلــى عالمــات مميــزة رئيســية وعالمــات ثانويــة.

- المسارات  :

ويقصــد بهــا المســارات المســتخدمة للمشــاة والتــي تحتــوي علــى أنشــطة معينــة تجعلهــا دائمــًا فــي حالــة 
اســتخدام باإلضافــة إلــى ارتباطهــا بمداخــل المنطقــة الرئيســية وتنقســم إلــى مســارات رئيســية ومســارات 

ــة. ثانوي

- نقاط التجمع:

ويقصــد بهــا تلــك الفراغــات )الســاحات( التــي تتوســط المنطقــة والبــد أن تكــون مرتبطــة بنشــاط معيــن )تجــاري- 
إداري- ترفيهــي - دينــي( أو مرتبطــة بمبانــي ذات اســتخدام خــاص ويتــم تصنيفهــا إلــى نقــاط تجمــع رئيســية 

وثانويــة.

- البوابات:

 وهي نقاط الدخول الرئيسية للمنطقة من خالل المسارات ويتم تصنيفها إلى بوابات ثانوية.

- األحياء:

وهــي المناطــق الفرعيــة المتجانســة عمرانيــًا واجتماعيــًا بداخــل المنطقــة الرئيســية وتحتــوي المنطقــة علــى 
أكثــر مــن حــي بداخلهــا.

- الحدود:

ــخ( أو تكــون صناعيــة مثــل طــرق رئيســية  ــان ..... ال ــال – ودي وهــي حــدود المنطقــة وإمــا أن تكــون طبيعــة )جب
وتصنــف إلــى حــدود رئيســية وثانويــة.

28

الرمز في الخريطة البصريةالعناصر البصرية
مثال توضيحي

ثانويرئيسي

عالمات 
مميزة

بوابات

نقاط تجميع

احياء

مسارات

حدود
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الرمز في الخريطة البصريةالعناصر البصرية
مثال توضيحي

ثانويرئيسي

العالمات المميزة

المسارات

نقطة التجمع

البوابات

Land Marks

Paths

Nodes

Gates

30

الرمز في الخريطة البصريةالعناصر البصرية
مثال توضيحي

ثانويرئيسي

الحدود

األحياء

Edges

Districts

هـ- تحديد المباني ذات القيمة وملكياتها

مــن خــالل عمليــة المســح الميدانــي يتــم تحديــد وتصنيــف المبانــي ذات القيمــة التاريخيــة والتــي يمكــن تحديــد 
بعــض منهــا إلجــراء عمليــات الحفــاظ عليهــا طبقــٌا لبرنامــج الحفــاظ علــى المبانــي التراثيــة ومــن أمثلــة هــذه 
المبانــي )المســاجد- القصور-منــازل التجار-الخدمات-مبانــي عامــة........ الــخ( ويتــم تحديــد ملكيــة هــذة المبانــي) 

ــة – خاصــة - أوقــاف (. حكومي

3-3-2 الدراسات االقتصادية للمنطقة التراثية:

أ- دراسة األنشطة بالمنطقة

ويقصــد بهــا األنشــطة التــي تتميــز بهــا المنطقــة ســواء كانــت متعلقــة بالحــرف التراثيــة )المشــغوالت المعدنيــة 
– صناعــات خشــبية – صناعــات الخــزف(.
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ب- أسعار األراضي بالمنطقة التراثية:

مــن الدراســات الهامــة فــي المناطــق التراثيــة حيــث يتــم علــى أساســها تقديــر التعويضــات عــن الملكيــات 
الخاصــة التــي قــد تســتخدم فــي تطويــر المنطقــة باإلضافــة إلــى أنهــا إحــدى الدارســات الهامــة فــي تحديــد 
جــدوى إنشــاء المشــروعات االســتثمارية ضمــن برنامــج تطويــر المنطقــة وفيهــا يتــم تقســيم المنطقــة إلــى 

مناطــق تفصيليــة أصغــر يتــم تحديــد أســعار األراضــي لــكل منطقــة علــى حــده.

3-3-3 الدراسات االجتماعية للمنطقة التراثية:

االهتمــام بالجانــب الســكاني واالجتماعــي مــن الجوانــب الهامــة التــي تســاعد علــى إنجــاح برامــج الحفــاظ علــى 
التــراث العمرانــي بالمناطــق القديمــة والســيما دراســة بعــض خصائــص ســكان المنطقــة بهــدف التعريــف علــى 
طبيعــة الســكان وتحديــد متطلباتهــم ومــا يناســبهم مــن برامــج التنميــة المحليــة وتتــم الدراســة مــن خــالل بعــض 

العناصــر المتمثلــة فــي:

- دراسة عدد سكان المنطقة ومتوسط حجم األسرة. 

- دراسة مستوى دخل األسرة.

- دراسة النشاط االقتصادي للسكان.

3-3-4 دراسات البنية األساسية للمنطقة التراثية:

دراسـة شـبكة الطـرق بالمنطقـة والسـيما تدرجهـا وعرضها وحالتهـا ومدى إمكانية توسـعتها أوالتعديل  أ- 
فيهـا مـع دراسـة أماكـن االنتظـار العامـة والخاصة ومـدى كفايتها.

ب- دراسـة شـبكة المشـاة بالمنطقـة مـن خـالل عروضهـا ومـدى تعارضهـا مـع الطـرق وحالتهـا    ومـدى 
وتحسـينها. تطويرهـا  إمكانيـة 

جـ- دراسة مدى تأثير المرافق بالمنطقة )مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصاالت( ومدى إمكانية تطويرها 
دون اإلضرار بحالة المنطقة التراثية.

32

4- التحليل العام: 
التحليــل العــام للدراســات الســابقة مــن الخطــوات الهامــة التــي تســبق مرحلــة وضــع بدائــل مقترحــات الحفــاظ 
للمنطقــة والتــي تهــدف إلــى رصــد المحــددات والمشــكالت واإلمكانــات بالمنطقــة بهــدف االســتفادة منهــا عنــد 

دفــع بدائــل مقترحــات الحفــاظ .

4-1 المحددات والمشكالت: 

يتــم رصــد المحــددات والمشــكالت واإلمكانــات بمنطقــة الدراســة وتحديدهــا تحديــدًا تامــًا مــع محاولــة وضــع 
مجموعــة مــن مؤشــرات الحلــول ونعــرض فيمــا يلــي بعــض نمــاذج للمحــددات والمشــكالت.

- عدم وضوح المداخل الرئيسية للمنطقة.

- شبكة المشاة الرئيسية غير واضحة وتقتصر إلى الرصف والتظليل.

- نقص في مواقف السيارات.

- منطقة مزارع نخيل يحظر االمتداد العمراني عليها.

- طريق رئيسي يمثل حد بصري ووظيفي.

- فراغات وساحات غير مستغلة وظيفيًا.

- مجموعة من المباني اآليلة للسقوط.

- أنشطة حرفية مصدر للتلوث السمعي والبصرى.

4-2 اإلمكانات:

- أراضي فضاء غير مستغلة داخل الكتلة العمرانية.

- منطقة مرتفعة متميزة بصريا.ً
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- مباني ذات قيمة تاريخية يجب الحفاظ عليها.

- مداخل مميزة بصريًا يجب تأكيدها.

- منطقة ذات نسيج عمراني متميز.

- مسارات مشاة مميزة في الواجهات والتفاصيل.

- منطقة حرف تراثية يجب تنميتها.

شكل يوضح التحليل العام للدراسات

34

4-3 أهداف الحفاظ على منطقة الدراسة:

وضــع األهــداف هــي الخطــوة األولــى فــي عمليــة الحفــاظ علــى المنطقــة وهــي بمثابــة معاييــر التقييــم التــي 
مــن خاللهــا يتــم تقييــم البدائــل المقترحــة للحفــاظ علــى المنطقــة وتنقســم األهــداف إلــى ثــالث مســتويات 

كاآلتــي:

4-3-1 األهداف التخطيطية: 

- تحقيق التكامل والتوافق بين األنشطة المقترحة والقائمة.

- التوافق مع الخصائص الطبيعية للموقع.

- إمكانية التقسيم إلى مناطق عمل تفصيلية.

- إمكانية ومرونة التنمية المرحلية.

- تحقيق التكامل والتوافق مع االستعماالت المحيطة.

- بساطة ووضوح التكوين العام.

4-3-2 أهداف التصميم العمراني:

- الحفاظ على النسـيج العمراني والسـيما المباني التاريخية والمسـارات والفراغات مع التقليل من اسـتحداث 
طرق جديدة.

- تميز التكوين والتشكيل البصري للمنطقة.

- بساطة ووضوح شبكة مسارات المشاة وتوفير عناصر الفرش الالزمة. 

- تأكيد الطابع العمراني للمنطقة )الطراز – الواجهات – األلوان......... الخ(.

- الحفـاظ علـى المبانـي ذات القيمـة بالعمـل علـى صيانتهـا وترميمهـا مـع اإلبقـاء علـى معالمهـا التاريخيـة 
القديمة.

- التكامل مع حدود ونوعيات ملكيات األراضي.
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4-3-3 أهداف شبكة الطرق ومسارات المشاة:

- تأكيد المداخل وسهولة االتصال بالشبكة المحيطة

- التدرج الهرمي لشبكة الطرق الداخلية.

- توفير مواقف السيارات الالزمة وطرق تخديم.

- اإلقالل من استحداث طرق داخلية حافظًا على النسيج العمراني. 

- ارتباط شبكة المشاة الرئيسية بالفراغات والمناطق الخضراء والعناصر البصرية.

- تحقيق األمن السالمة لشبكة المشاة.

- بساطة ووضوح شبكة المشاة.

4-3-4 األهداف االجتماعية واالقتصادية:

- التوافق مع المفاهيم االجتماعية والدينية.

- توفير الخدمات الالزمة لسكان المنطقة.

- الحفاظ على الحرف التراثية التقليدية وتنميتها.

- الكفاءة والجدوى االقتصادية لمراحل المشروع.

- الحفاظ على سكان المنطقة األصليين.

35
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5- بدائــل الحفــاظ علــى المنطقــة التراثيــة 
األمثــل: البديــل  واختيــار  وتقييمهــا 

تــم وضعهــا للحفــاظ  التــي  بنــاءًا علــى األهــداف   
والمشــكالت  للمحــددات  وطبقــًا  المنطقــة  علــى 
وامكانــات الموقــع يتــم صياغــة مجموعــة البدائــل 
أن  ويجــب  المنطقــة  علــى  للمحافظــة  المقترحــة 
تقســم هــذه البدائــل بمجموعــة الســمات كاآلتــي :

- الواقعية والقابلية للتنفيذ.

لهـا  ومحققـة  األهـداف  مـن  نابعـة  تكـون  أن   -
معينـة. بدرجـة 

- االتفاق مع المعدالت والمعايير.

يتــم تقييــم البدائــل بنــاءًا علــى األهــداف المقترحــة 
هــو  ليكــون  األمثــل  البديــل  اختيــار  ويتــم  للحفــاظ 
مقتــرح الحفــاظ و يتــم عمــل بديــل توفيقــي يجمــع 

بيــن مميــزات البدائــل ويكــون هــو الحــل المقتــرح.

علــى  للحفــاظ  المقتــرح  الحــل  اعتمــاد   -6
: لمنطقــة ا

والقرويـة  البلديـة  الشـؤون  وزارة  تقـوم   -
بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العالقـة وممثلـي 

الخـاص. والقطـاع  المدنـي  المجتمـع 

- يتـم تدويـن المالحظـات مـن كافـة الجهـات ثـم 
القيام بعمل التعديالت الالزمة وإعداد مقترح 

الحفـاظ فـي صورتـه النهائيـة المعتمدة .
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7- نماذج لمشروعات الحفاظ على مناطق التراث العمراني:
7-1 تطوير الدرعية التاريخية: 

وتقديـرُا  بالشـكل  موضـح  هـو  كمـا  حنيفـة  وادي  علـى  الدرعيـة  بلـدة  تطـل   -
ونظـرًا  األولـى  السـعودية  الدولـة  عاصمـة  باعتبارهـا  التاريخيـة  ألهميتهـا 
الحتوائهـا علـى كثيـر مـن العناصـر التراثيـة ذات األهميـة الوطنية فقد صدرت 

الموافقـة علـى البرامـج المقترحـة للتطويـر عـام 1419هــ.

- قامـت الهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض علـٍى المحافظـة علـى النسـيج 
العمراني للمنطقة التاريخية وإعادة توظيفه بما يخدم األنشطة المختلفة  
بالمنطقـة  واالقتصاديـة  واالجتماعيـة  الثقافيـة  التنميـة  مقومـات  وتوفيـر 
االقتصاديـة  التنميـة  فـي  المحليـة  الخبـرات  علـى  االعتمـاد  تشـجيع  وإلـى 
وتشـجيع اسـتعماالت القطـاع الخـاص فـي المشـاركة فـي التنميـة العمرانيـة . 

وتنقســم منطقــة التطويــر إلــى ســبع مناطــق رئيســية تتميــز كل منهــا بخصائــص 
عمرانيــة وأنشــطة معينــة وهــي:

1- المنطقة التاريخية.

2- المنطقة الثقافية.

3- المنطقة المركزية.

4- المنطقة السكنية.

5- منطقة المزارع الترفيهية.

6- منطقة وادي حنيفة.

7- المنطقة األثرية.

38

7-2 تطوير منطقة قصر الحكم بالرياض:

يمثـل مشـروع تطويـر منطقـة قصـر الحكـم نجاحـًا بـارزًا فـي إبـراز مالمـح الماضـي العريق في ثوب عصـري مالئم 
حيـث كان حقـًا علـى أبنـاء  هـذا البلـد أن تحظـى منطقـة قصـر الحكـم التـي تمثـل نـواة مدينـة الريـاض ومنطقـة 
ملحمـة تأسـيس المملكـة بمـا يليـق بمكانتهـا البـارزة من عناية واهتمام يعبر عن وفـاء األبناء لمكانة اآلباء وقد 
قامـت الهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض بإعـادة الحيويـة والنشـاط لوسـط العاصمـة ليسـتمر فـي أداء دوره 

كمركـز سياسـي وإداري رئيسـي لهـا ومـن أهـم مكونـات المشـروع العناصـر التاليـة:

1- قصر الحكم.

2- ميدان العدل.

3- جامع اإلمام تركي بن عبد الله.

4- سوق الديرة.

5- ساحة المصمك.

6- سور المدينة القديم وبواباته التاريخية.

8- كيفية الحفاظ على مباني التراث العمراني:
الحفـاظ علـى مبانـي التـراث العمرانـي نعنـي بـه وقايـة األبنيـة التاريخيـة والتراثيـة المميـزة والحفـاظ عليهـا مـن 
األضـرار التـي تلحـق بهـا مـن خـالل مجموعـة مـن الخطـوات العمليـة ووفـق األسـاليب العمليـة المتطـورة بهـدف 

إعـادة تأهيلهـا لوظيفـة تحقـق لهـا التجـدد واالسـتمرارية.
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9- معايير تحديد أولويات مباني التراث العمراني:
تهـدف هـذه الدراسـات إلـى تحديـد أولويـات الحفـاظ علـى مبانـي التـراث العمرانـي، ويتـم ذلـك بنـاءً على وضع 

مجموعـة مـن المعاييـر هـي كالتالي:

عمر المبنى.  -

وظيفة المبنى األساسية  -

أهمية المبنى من الناحية التاريخية والعمرانية.  -

حالة المبنى )نسبة التهدم(.  -

التصميم المعماري لفراغات المبنى.  -

التفاصيل والنقوش المعمارية.  -

الطابع المعماري للمبنى.  -

إمكانية اإلستثمار للمبنى.  -

رغبة المالك تجاه الحفاظ على المبنى.  -

ويأخـذ كل معيـار وزنـًا نسـبيًا خاصـًا بـه )طبقـًا للهـدف مـن الحفـاظ( بحيـث يكـون التقييـم النهائـي للمبنـى طبقـًا 
لمجمـوع النقـاط الحاصـل عليهـا، ثـم يتـم تصنيـف المبنـى إلـى فئـات أولـى وثانيـة وثالثـة طبقـًا للنقـاط.

10- أنواع مباني التراث العمراني:
يمكن تصنيف مباني التراث التي يتم إجراء عمليات الحفاظ لها إلى عدة أنواع كاآلتي:

المنازل السكنية ذات القيمة التاريخية   -

القصور الكبيرة.   -

4040

المساجد.   -

منازل التجار.  -

األسواق.  -

المباني العامة األسوار واألبراج والقالع.  -
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كيفية الحفاظ علي مباني التراث العمراني 

تحديد المشكالت

تكوين قاعدة البياناتوسائل علمية التوثيقمجاالت علمية التوثيقالهيكل التنظيمي

تحديد االمكـانـات

معايير تحديد أولويات التراث العمراني

أنواع مباني التراث العمراني

توثيق مباني التراث العمراني

أسس الحفاظ على مباني التراث العمراني

مقترح الحفاظ للمبنى

تحليل الوضع الراهن للمبنى التراثي
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11- توثيق مباني التراث العمراني:
كافـة  تسـجيل  ويعنـى  العمرانـي,  التـراث  مبانـي  علـى  الحفـاظ  فـي  الهامـة  الخطـوات  أولـى  هـو  التوثيـق 
المعلومـات والبيانـات الخاصـة بالمبانـي التراثيـة بهـدف الرجـوع إليهـا عنـد إجـراء عمليـة الحفـاظ , و علـى قـدر 

المبانـي. علـى  الحفـاظ  دقـة  مسـتوى  يتوقـف  البيانـات  دقـة 

وتهدف عملية توثيق المباني إلى اآلتي:

- توفيـر قاعـدة البيانـات التـي تمكـن الباحثيـن والمخططيـن وراسـمي السياسـات مـن اتخـاذ قـرارات سـليمة 
تتعلـق بعمليـة الحفـاظ .

- تأصيل القيم الحضارية من مباني المدينة التاريخية بهدف االسـتفادة منها للمدينة المعاصرة في إظهار 
التراث الحضاري للعمارة.

11-1 الهيكل التنظيمي لعملية التوثيق: 

ينقسم الهيكل التنظيمي لعملية التوثيق إلى خمس مجموعات رئيسية كاآلتي: 

أ- جامعي المعلومات

القيـام بأعمـال التوثيـق مـن الطبيعـة وتدقيـق الحصر بالمكتب ويتم االعتماد على  المهندسـين والمسـاحين 
المتخصصين المدربين. 

ب- وحدة التصوير الفوتوغرافي

تقـوم بتصويـر جميـع أجـزاء المبنـى وتفاصيلـه المعماريـة واإلنشـائية بواسـطة آلـه تصويـر رقميـة لتخزيـن 
الصـور ضمـن مدخـالت قاعـدة البيانـات.

جـ - المشرفون 

القيـام باإلشـراف علـى عمليـة التوثيـق )المسـح( والتأكـد مـن دقـة العمـل ومراجعـة اسـتمارات التوثيـق علـى 
الطبيعيـة .
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د- وحدة التفريغ

القيـام بتفريـغ المعلومـات والبيانـات مـن اسـتمارات التوثيـق وتصنيفهـا وتجهيزهـا لقاعـدة البيانـات طبقـًا 
لألسـلوب المتفـق عليـه.

هـ- وحدة الحاسب اآللي

إدخـال وتخزيـن كافـة البيانـات والتـي يتـم تصميمها بإحدى البرامج المخصصة لذلـك حيث يتم االعتماد على 
هـذه القاعـدة في تطبيق نظـم المعلومات الجغرافية للمبنى.

11-2 مجاالت عملية التوثيق:

يتـم إجـراء عمليـة توثيـق المبنـى التراثـي فـي إطـار خمـس مجـاالت رئيسـية يحتـوي كل منهـا علـى مجموعـة 
مـن العناصـر التـي يتـم دراسـتها:

أ-البيئة المحيطة بالمبنى

عمرانيـًا: يتـم دراسـة البيئـة العمرانيـة المحيطــة بالمبنـى مـن 
خـالل دراسـة موقـع المبنـى فـي المنطقـة وطـرق الوصـول 
واسـتعماالت  الرئيسـية  المشـاة  بمسـارات  وعالقتـه  إليـه 
المواقـع  تنسـيق  عناصـر  دراسـة  مـع  المحيطـة  المبانـي 

الفـرش(.  - األرضيـات    – التشـجير   ( بالمبنـى  المحيطـة 

اجتماعيـًا واقتصاديـًا: يتـم دراسـة النشـاط االقتصـادي لسـكان 
المنطقـة المحيطـة بالمبنـى وأسـعار األراضـي بالمنطقة مع 
أهميـة  إدراك  ومـدى  للسـكان  الثقافـي  المسـتوى  دراسـة 

المبنـى التراثيـة.

شكل يوضح البيئة المحيطة بالمبنى
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ب-التطور التاريخي للمبنى التراثي

- دراسـة تاريـخ إنشـاء المبنـى واألحـداث التاريخيـة التـي مـرت بـه ومراحـل البنـاء وتكاليفـه واسـتعماالته قديمـًا 
وكذلـك معرفـة زوار المبنـى وجمـع مـا كتـب قديمـًا وحديثـًا عـن المبنـى.

- رصد وتوثيق كافة اإلضافات والتجديدات – إن وجدت – ونوعيتها وتاريخها ومعرفة أسبابها.

ج- التوثيق المعماري للمبنى التراثي

يتم التوثيق المعماري للمبنى من خالل توثيق العناصر التالية:

- المساقط األفقية لكل المبنى وتشمل األدوار واألسطح وميول األمطار. 

- الواجهات الخارجية والداخلية باإلضافة إلى الشرفات. 

- القطاعات الطولية والعرضية والمناسيب. 

- األفنية والفراغات الداخلية.

- التفاصيل المعمارية والزخارف.

- التشطيبات المعمارية ومواد النهو )اإلكساء(.

- تحليل عالقات الفراغات واستخدامها.

د- التوثيق اإلنشائي للمبنى التراثي

يتم التوثيق اإلنشائي للمبنى من خالل توثيق العناصر التالية:

- النظام اإلنشائي وطريقة اإلنشاء.

- مواد البناء المستخدمة.

- العناصر اإلنشائية )أساسات – الجسور – أعمدة ..... الخ(.
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- القطاعات  الطولية والعرضية.

- التفاصيل اإلنشائية.

- فحوصات وجسات للتربة.

- التحاليل العملية واالختيارات المطلوبة لمواد اإلنشاء )الملوحة – الترسبات – اإلجهاد .. إلخ(.

- المرافق )كهرباء – مياه- صرف صحي.... الخ(.

هـ- توثيق حالة المبنى التراثي واستخدامه

وهي عبارة عن وصف عام للمبنى من خالل تسـجيل االسـتخدام الحالي للمبنى والحالة اإلنشـائية )متدهورة 
– متوسـط – جيـد ( ويتـم تحديـد الحالـة اإلنشـائية للمبنـى بنـاءً علـى مجموعـة مـن المعاييـر يتـم وضعهـا مـن 

قبـل المختصيـن، باإلضافـة إلـى الهـدف من إنشـاء المبنـى والقيمـة المعمارية والتاريخيـة للمبنى.

11-3 الوسائل المستخدمة في عملية التوثيق:

هنـاك مجموعـة مـن الوسـائل المتعـددة التـي يمكـن اسـتخدامها فـي عمليـة التوثيـق وتختلف هذه الوسـائل 
حسـب المجـاالت وعناصـر التوثيـق المختلفـة ومـن الممكـن أن يحتـوى المجـال الواحـد علـى أكثـر مـن وسـيلة 

للتوثيق.

11-4  تكوين قاعدة البيانات:

قاعـدة البيانـات إحـدى المراحـل الهامـة فـي عمليـة التوثيـق والحفـاظ وتهـدف إلـى تسـجيل كافـة البيانـات 
تلـك  وتعديـل  تحديـث  إمكانيـة  مـع  الحفـاظ  عمليـات  فـي  منهـا  لالسـتفادة  المختلفـة  بصورهـا  والمعلومـات 
البيانـات مسـتقبالً  وفقـًا لمـا يطـرأ علـى المبنـى مـن تطويـر كمـا يمكـن االسـتفادة مـن قاعـدة البيانـات فـي 

للبيانـات. تحليـل  القيـام بعمليـات  الجغرافيـةGIS  عنـد  المعلومـات  برامـج نظـم  اسـتخدام 
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 12- تحليل الوضع الراهن للمبنى التراثي:
البيانـات والبرامـج  للمبنـى وباالسـتعانة بقاعـدة  الراهـن  الوضـع  بيانـات  بعـد االنتهـاء مـن عمليـة توثيـق كافـة 
المخصصـة لذلـك يمكـن تحليـل تلـك البيانـات وتحديـد كالً مـن المشـكالت المختلفـة التـي يعانـي منهـا المبنـى 

المتاحـة. واالمكانـات 

12-1 تحديد المشكالت:

تنقسـم المشـكالت التـي يمكـن أن يعانـي منهـا المبنـى التراثـي إلـى عـدة مسـتويات موضحـة كالتالـي باألمثلـة 
وليسـت علـى سـبيل الحصر: 

أ- مشكالت البيئة المحيطة بالمبنى

- تهالك النسيج العمراني المحيط بالمبنى.

- صعوبة الوصول للمبنى.

- عدم ارتباط المبنى بطرق خدمة أو مسارات مشاه رئيسية.

- تواجد استعماالت محيطة تؤثر سلبًا على المبنى وال تتناسب مع أهميته.

- صعوبة إدراك المبنى بصريًا.

- عدم إدراك سكان المنطقة لقيمة المبنى وأهميته التراثية.

ب- مشكالت معمارية 

- وجود إضافات بالواجهات غير مدروسة وال تتناسب مع قيمة المباني التراثية.

- تسرب الرطوبة إلى الواجهات وتساقط أجزاء منها.
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

- تالشي بعض الزخارف المعمارية.

- تغير ألوان الدهانات الداخلية والخارجية.

- تهالك في األرضيات والحوائط الداخلية.

- وجود إضافات أو تعديالت للفراغات الداخلية أو التصميم المعماري للمبنى.

جـ- مشكالت إنشائية

- تسرب المياه إلى األساسات.

- وجود بعض الشروخ في الجسور.

- تهالك في مواسير الصرف الصحي والمياه.

- وجود فواصل بين أجزاء المبنى اإلنشائية.

- وجود تعديالت استخدم فيها مواد بناء غريبة وغير متجانسة مع المواد األصلية للمبنى.

د- مشكالت استخدام المبنى

وهي المشـكالت الناتجة عن اسـتخدام المبنى اسـتخدام غير مناسـب لقيمته التراثية والتي قد ينتج عنها 
بعض األضرار المعمارية واإلنشـائية تؤثر على سـالمة المبنى.

12-2 تحديد االمكانات:

االمكانـات التـي يمكـن أن تتواجـد بمبانـي التراث العمراني التراثية متعـددة ومختلفة ومن أمثلة تلك االمكانات 
ما يلي:

- الموقع المميز للمبنى داخل  المنطقة.
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- ارتباط المبنى بشبكة المشاة الرئيسية.

- المبنى يمثل عمالً مميزًا في التصميم المعماري والتفاصيل.

- إمكانية استخدام المبنى كموقع سياحي.

- ارتباط المبنى بساحة رئيسية خارجية.

- سهولة التخديم على المبنى.

- سالمة الهيكل اإلنشائي للمبنى.

- الزخارف والتشطيبات  بحالة جيدة.

13- أسس الحفاظ على مباني التراث العمراني:
- إزالـة جميـع األعمـال المسـتحدثة مـن مبانـي وأرضيـات وأسـقف وشـبابيك وخالفـه وإعـادة المبانـي إلـى 

األصليـة. حالتهـا 

- ترميـم جميـع أجـزاء المبانـي مـن أساسـات وحوائـط و لياسـات )أعمـال الكسـاء( وشـروخ رأسـية و أفقيـة 
وأرضيـات بجميـع األدوار واألسـطح وإصـالح جميـع عناصـر المبانـي ومعالجتهـا ضـد العوامـل الخارجيـة والداخليـة.

- إعـادة تأهيـل وتوظيـف المبانـي والموقـع المحيـط بها وذلك طبقًا للتصـور النهائي وما يحتاجه من خدمات 
للزوار من دورات للمياه وشـبكة إنارة داخلية وشـبكة إنذار ضد الحريق وشـبكة هاتف وخالفه.

- تنسـيق الموقـع العـام مـن الداخـل والخـارج بأرضيـات وأماكـن جلـوس للـزوار وإضافـة إلـى أكشـاك حراسـة 
للموقـع ومواقـف للسـيارات وأماكـن زراعـة خارجيـة مـن أشـجار النخيـل وخالفـه.

- إعداد لوحات تعريفية وإعالمية للزوار عن المباني والموقع العام من الداخل والخارج.

- أعمـال الصيانـة للمبانـي والموقـع العـام التـي تضمـن اسـتمرارية األداء الجيـد لجميـع الخدمـات مـن أعمـال 
صحيـة وكهربائيـة وزراعيـة وخالفـه والمحافظـة علـى نظافـة الموقـع والصيانـة الدائمـة لألعمـال المنفـذة 

بالمبانـي والموقـع العـام.



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

144

49
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

14- مقترح الحفاظ على المبنى التراثي:
تقـوم  أن  يجـب  للمبنـى مـن سـتة مجموعـات كل مجموعـة مكونـة مـن عـدة عناصـر  الحفـاظ  يتكـون مقتـرح 

كالتالـي: وهـي  الحفـاظ  لمقتـرح  رئيسـية  كمسـتندات 

14-1 مخططات الموقع العام للمبنى:

وتشـمل خريطـة مسـاحية للمنطقـة موضـح بهـا موقـع المبنـى بالمنطقـة ومخططـات تنسـيق الموقـع العـام 
الذي يشمل الطرق وأماكن جلوس الزوار وأماكن الزراعة واألرضيات الحجرية واللوحات اإلعالمية والتعريفية 

واإلنـارة الخارجية.

14-2 المخططات المعمارية:

وتشـمل المسـاقط األفقيـة للمبنـى لـألدوار و األسـطح ومسـقط أفقـي لميـول األمطـار والواجهـات الخارجيـة 
والداخليـة المناسـيب وجـداول بمـواد النهـو المعماريـة وجـداول األبـواب والشـبابيك واألسـقف.

14-3 المخططات اإلنشائية:

وتشـمل المسـاقط االفقية للنظام اإلنشـائي والعناصر اإلنشـائية )أساسات- جسور– أعمده... الخ( والقطاعات 
الطولية والعرضية مع توقيع األبعاد الداخلية والخارجية والمناسـبة وتحديد مواد البناء المسـتخدمة.

14-4 مخططات التفاصيل المعمارية واإلنشائية:

وتشـمل جميـع التفاصيـل مـن أرضيـات وأسـقف وسـاللم وأبـواب وشـبابيك ومداخـل وخالفـه وكذلـك األشـكال 
المعماريـة مـن شـرفات وزخـارف ونقـوش ويوقـع عليهـا توقيـع األبعـاد الداخليـة والخارجيـة والمناسـيب.
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14-5 مخططات الخدمات:
وتشـمل مخططـات شـبكات الميـاه والصـرف الصحـي والكهربـاء والهاتـف واإلنـذار ضـد الحريق والتكييـف وخالفه 

موضحـًا عليهـا جميـع تفاصيـل هـذه الشـبكات الرئيسـية الخارجية 

14-6 مجسم للوضع النهائي:

يجب أن يظهر المجسم كافة التفاصيل للمبنى والموقع العام بمقياس رسم مناسب مع كتابة جميع البيانات.

15- سياسات التعامل مع التراث العمراني:
اآلثـار  نظـام  وفـق  الوطنـي  والتـراث  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  مـع  والقرويـة  البلديـة  الشـؤون  وزارة  تتعـاون 

1436/1/9هــ. وتاريـخ  م/3  رقـم  الكريـم  السـامي  باألمـر  الصـادر  العمرانـي  والتـراث  والمتاحـف 

16- آليات تنفيذ مشروعات الحفاظ على التراث العمراني:
تعتبـر مرحلـة التنفيـذ مـن أهـم مراحـل عمليـة الحفـاظ علـى التـراث العمرانـي حسـب الشـكل الموضـح حيـث يتـم 
تحويل مشروع الحفاظ من مجرد مخططات معتمدة إلى مشاريع منفذه على أرض الواقع وهي من العمليات 
الصعبـة نظـرًا لكونهـا تتـم بواسـطة جهـات مختلفـة ومتعـددة, وتنقسـم آليـات تنفيـذ مشـروعات الحفـاظ علـى 

التـراث العمرانـي إلـى خمسـة آليـات يتـم شـرح كل منهـا بالتفصيـل علـى حـده.

تجهيز المشروعات للتنفيذ.  -

إنشاء الجهاز اإلداري )الجهة المسئولة عن التنفيذ(.   -

تفعيل دور الشركاء.  -

طرق التمويل المقترحة.  -

التشريعات والقوانين المنظمة.   -
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

آليات تنفيذ مشروعات الحفاظ 
على التراث العمراني

المواطنين

حكومي

المنظمات األهلية

قطاع خاص

تحديد مناطق
العمل التفصيلية

إعداد المخططات  
معالجة الملكياتالتفصيلية

القطاع الخاص

تمويل مشترك

تجهيز المشروع للتنفيذ

التمويل

اللوائح والتشريعات المنظمة

إنشاء الجهاز اإلداري
)الجهة المسئولة عن التنفيذ(

اإلدارة العامة للتراث العمراني

تفعيل دور الشركاء

شرح آليات تنفيذ مشروعات الحفاظ  على التراث العمراني
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الفصل الثاني:

المحافظة على البيئة الطبيعية في 
المناطق الحضرية

52
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العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

المناطـق  فـي  الطبيعيـة  البيئـة 
أيضـًا  تشـمل  والتـي  الحضريـة 
بالمـدن  المحيطـة  المناطـق 
التـي  الفضـاء  األراضـي  وهـي 
التنميـة،  حمايـة  حـد  يشـكلها  
الفضـاء  األراضـي  وهـي 
المفتوحـة والتـي تفصـل الحدود 
الطبيعيـة بيـن المناطق الحضرية 

الريفيـة.  والمناطـق 

وهـذه المناطـق تخضـع لضوابـط 
واألنشـطة  االسـتخدامات 
حصريـًا  االقليميـة  الحضريـة 
والريـف  المـدن  تخـدم  والتـي 
بيـن  فاصـال  تشـكل  وهـي  معـا، 
والحضريـة   الريفيـة  المجتمعـات 
يمكـن  ذلـك   علـى  وعـالوة 
اسـتخدامها كمسـاحات ومناطق 
مفتوحـة وكفاصـل لتغييـر أنمـاط 
مـن  والحـد  الحضـري  النمـو 

وتسـتخدم  العمرانـي.  التوسـع 
كاألحزمـة  المناطـق   هـذه 
دائـم،  بشـكل  المحميـة  الخضـراء 
كمـا تسـتخدم  بشـكل كبيـر للحـد 
للمـدن،  الحضـري  النمـو  مـن 
مـلء  علـى  بذلـك  ويسـاعد 
المخططـة  األراضـي  تقسـيمات 
والمتاحـة  والشـاغرة  الفضـاء 
للتنميـة داخـل النسـيج العمرانـي 
يسـاعد  أن  يمكـن  كمـا  للمـدن، 
الكثافـات  زيـادة  علـى  ذلـك 
البنائيـة المنخفضـة إلـى كثافـات 
فـي  وإقتصـادًا  كفـاءة  أكثـر 
اسـتهالك األرض والبنيـة التحتيـة 
يمكـن  مدمجـة  ألنمـاط  وإحكامـا 
المـدن  اسـتخدامها داخـل نسـيج 
بـدال  النمـو،  احتياجـات  لتلبيـة 
المفتوحـة  األراضـي  تحويـل  مـن 
فـإن  الحضريـة،  لالسـتخدامات 

واسـتعماالت  كثافـة  أكثـر  أنمـاط 
مدمجـة تكـون أكثـر كفـاءة وأقـل 
مـع  بالمقارنـة  لـألرض  اسـتهالكا 
واألقـل  الممتـد  االنتشـار  نمـط 
ذلـك  إلـى  وباإلضافـة  كثافـة، 
الحـزام  منطقـة  توفـر  أن  يمكـن 
وكبوابـة   ، جـذب  ميـزة  األخضـر 
ترفيهية لسـكان المدن ومجتمع 
نفسـه،  الوقـت  فـي  االقليـم. 
األخضـر  الحـزام  يشـكل  أن  يمكـن 
للصـورة  واتصـال  فعلـي  رابـط 
مـن  المـدن  أحيـاء  بيـن  البصريـة 
خطيـة  ومسـاحات  ممـرات  خـالل 
أن  للحـزام  ويمكـن   ، مفتوحـة 
المناطـق  بيـن  الوصـول  يسـهل 
مـن خـالل مسـارات المشـاة علـى 
ومسـارات  الدراجـات  أو  األقـدام 

البدنيـة.  اللياقـة 

مقدمة الفصل الثاني:
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وتتعــرض المناطــق المحيطــة بالمــدن وهــي األراضــي ذات المــوارد الطبيعيــة كالغابــات وأشــجار المنجــروف فــي 
الميــاه والســبخات والمحميــات لموائــل الحيــاة البريــة إلــى التهديــد بالتلــوث أو االســتنزاف مــن قبــل االنســان 
وتوســع المــدن وهــذه األراضــي فــي مواردهــا الطبيعيــة يمكــن للدولــة القيــام بعــدد مــن الوظائــف المفيــدة 
للمجتمــع، اثنتــان مــن هــذه المناطــق الحرجــة هــي أراضــي الســبخات والرطبــة، والمحميــات كموائــل وموطــن 

للحيــاة البريــة، ولهــا وظائــف مهمــة، بمــا فــي ذلــك:

وتوفــر مناطــق الحيــاة البريــة والموائــل الفــرص 
الترفيهيــة كا الصيــد، والتصويــر الفوتوغرافــي. 
وفــي كثيــر من بيئــات المجتمعات الحيــة والحياة 
البريــة تجــذب المتخصصيــن والباحثيــن عــن هــذه 
المناطــق المفتوحــة الذيــن يســاهمون بشــكل 

كبيــر فــي دعــم االقتصــاد المحلــي.

كمــا يمكــن أن تســاعد المجموعــات النباتيــة فــي 
فلتــرة الهــواء الملــوث، وتــآكل التربــة، ولهــا تأثيــر 
كبيــر فــي اعتــدال المنــاخ، مثــل المســاهمة فــي 

ــدة / ســرعة  تخفيــض  درجــة الحــرارة وتخفيــف ِح
الريــاح.

تغيــر  إلــى  البشــري  والنشــاط  التنميــة  تــؤدي 
مناطــق كثيــرة مــن الطبيعية وتــؤدي إلى زيادة 
فــي »قائمــة األنــواع المهــددة باالنقــراض، كمــا 
أكبــر  يعتبــر  الموائــل  فقــدان  معــدل  زيــادة  أن 
تهديــدًا  أكثــر  وحتــى  البريــة  للحيــاة  تهديــد 
مــن ســلوكيات الصيــد، والتلــوث، أو غيرهــا مــن 

التهديــدات.

حماية 
نوعية المياه 

الجوفية 
وتحسينها

خزان طبيعي 
لمياه الفيضانات 

وتغذية المياه 
الجوفية

السيطرة 
على تآكل 

التربة

الحماية 
من أخطار 
االنهيارات

حماية 
القيمة 
الجمالية

مناطق 
للترفيه
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55
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

 2- أهمية المحافظة على المناطق المحيطة بالمدن
2-1: وقف التدهور البيئي نتيجة الزحف العمراني

األراضــي  اســتخدام  تحــول  هــو  العمرانــي  الزحــف 
لتحقيــق  بالمــدن  المحيطــة  األراضــي  واســتغالل 
تمــدد القــرى والمــدن، فمشــكلة الزحــف العمرانــي 
علــى األراضــي المحيطــة بالمــدن مشــكلة عالميــة.

وكذلــك تلعــب وســائل المواصــالت دورًا مهمــًا فــي 

زحــف العمــران علــى األراضــي المحيطــة بالمــدن مــن 
والمنشــآت  المصانــع  وإقامــة  الطــرق  شــق  خــالل 
الطــرق،  هــذه  جوانــب  علــى  التجاريــة  واألنشــطة 
الســلوكي والمتمثــل  العامــل  إلــى دور  باإلضافــة 
فــي رغبــة الســكان بالســكن فــي الضواحــي خــارج 

المــدن.

55
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

56

2-2: استخدام المناطق المحيطة بالمدن كحزام أخضر 

يرتبــط الحــزام األخضــر بالطــرق الرئيســية ويمكــن أن يكــون رابطــًا بيــن أقاليــم أومتنزهــات أو حزامــًا واقيــًا لعــزل 
المناطــق العمرانيــة فــي المدينــة عــن مصــادر الضوضــاء والتلــوث، كمــا يعمــل الحــزام كمصــد للريــاح.

الحزام األخضر حول مدينة 
)فيتوريا جاستن( شمال اسبانيا

الحزام األخضر حول مدينة لندن

األحزمة الخضراء حول المدن 
البريطانية
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57
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

2-3: المحافظة على الموارد الطبيعية الثابتة والموارد المتجددة

ــل الغطــاء  ــاة اإلنســان، مث ــه ســبحانه وتعالــى لتيســير حي المــوارد الطبيعيــة هــي العناصــر التــي أوجدهــا الل
ــال:  النباتــي، والمــاء، والنفــط ومشــقاته، ويجــب الحفــاظ عليهــا بأنظمــة رادعــة منهــا علــى ســبيل المث

•    وضع نظام لرعي المواشي.

•    منع صيد نوع معين من الحيوانات في حال كان أحد أنواع الحيوانات معرض لالنقراض.

•    وضع عقوبات رادعة على كل من يقوم بتدمير الغطاء النباتي.

الســتعماالت  تنظيمــي  مخطــط  وضــع   :4-2
األراضــي

الســتعماالت  تنظيمــي  مخطــط  وضــع  يتــم   
األراضــي للمناطــق الطبيعيــة للحفــاظ علــى 
المتجــددة. المــوارد  وإنمــاء  الثابتــة  المــوارد 

58

2-5: وضع نظام ترويحي مفتوح للسكان

ويتــم مــن خاللــه تهيئــة المناطــق الطبيعيــة كمناطــق ترويحيــة مفتوحــة جاذبــة بمشــاركة القطــاع الخــاص، مثــال 
علــى ذلــك مــا تــم عملــه مــن قبــل هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض، بتطويــر وادي حنيفــة.

58
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59
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

2-6: وضع خطة وبرنامج تنفيذي

منهجيـة  وفـق  تنفيـذي  وبرنامـج  خطـة  إعـداد  يتـم 
فـي  المسـتقبلية  التوجهـات  وصياغـة  واضحـة،  عمـل 
كافـة  مـع  بالتنسـيق  وذلـك  التنميـة،  قطاعـات  كافـة 
واألهالـي  بالمسـئولين  وااللتقـاء  العالقـة  ذات  الــجهات 
كافـة  االعتبـار  بعيـن  واألخـذ  المنطقـة،  محافظـات  فـي 
الخطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة والمحليـة، ومـن أبرزهـا 

العمرانيـة. االسـتراتيجية 

2-7: مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ واالستثمار

المشـاريع  أبـواب  فتـح  يتطلـب  الخـاص  القطـاع  تشـجيع 
لهـذا القطـاع وتزويـده بأفـكار لمشـروعات يمكنـه إدارتها 
للدولـة،  ملكيتهـا  ذلـك  بعـد  تـؤول  ثـم  معينـة  لسـنوات 
فالعديـد مـن دول العالـم تعمـل بهـذا النظـام حيـث يكون 

التكلفـة خـالل سـنوات قليلـة. العائـد سـريعا ويغطـي 

وهنـاك عـدة أنماط السـتثمار المناطق الطبيعية لمناطق 
ترويحية جاذبة للسـكان:

: أسلوب اإليجار
ً
أوال

أحـد  بإسـتئجار  شـركة  قيـام  فـي  األسـلوب  هـذا  يتلخـص 
مسـؤولية  وتتولـى  الحكومـة  تمتلكهـا  التـي  المرافـق 
إدارتهـا اليوميـة، ويقـوم المسـتأجر بتمويـل راس المـال 
الجهـة  وتحتفـظ  الثابتـه  األصـول  فـي  النقـص  وسـد 
والمسـتقبلية،  الحاليـة  الثابتـة  األصـول  بملكيـة  المالكـة 
وعـادة تتـراوح فتـرة التأجيـر بيـن )5-10( سـنوات حسـب نـوع 
المشـروع إذ قـد تزيـد المـدة لتصـل إلـى أكثـر مـن عشـرين 

سـنة.

ثانيًا : االمتياز:

عقـد  مظاهـر  جميـع  األسـلوب  أو  النمـط  هـذا  ويتضمـن 
هـذا  ويتخـذ  الثابتـة  األصـول  تمويـل  إلـى  إضافـة  اإليجـار 

التاليـة: األسـاليب  أحـد  النمـط 

• البناء والتشغيل والتحويل:

     يتضمن ثالث مراحل متتابعة، البناء والتشـييد وتشـغيل 
المشـروع وتحويلـه إلى الدولـة في نهاية المطاف.

• البناء والتملك والتشغيل والنقل:

    ويعـد هـذا النـوع أحـد أنمـاط التخصيـص الكاملـة للقطـاع 
الخاص.

• البناء والتملك والتشغيل:

وتأجيـره  مرحليـًا  المشـروع  تملـك  النـوع  هـذا  ويعتبـر    
إلـى  الملكيـة  تحويـل  إعـادة  ثـم  ومـن  للغيـر  تمويليـًا 

اإلمتيـاز. مـدة  نهايـة  فـي  الدولـة 

• البناء والتملك والتأجير وتحويل الملكية:

وتأجيـره  مرحليـًا  وامتالكـه  المشـروع  بنـاء  يتـم  حيـث    
تمويليـًا للغيـر، ومـن ثـم تحـول  إعـادة  الملكيـة إلـى 

االمتيـاز. مـدة  نهايـة  فـي  الدولـة 

• البناء واإليجار والتحويل:

      يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارًا 
سنويًا قابالً للتجديد أو طول فترة االمتياز.

60

3: بعض االستعماالت الحضرية االقليمية المسموح بإنشائها في المناطق المحيطة بالمدن:

3-1: النطاق العمراني وعالقته بالكتلة العمرانية وما يحيط بها

إعتمــدت إدارات التخطيــط فــي معظــم مــدن العالــم )النطــاق العمرانــي( الــذي يحيــط بالكتلــة العمرانيــة للمــدن 
وهدفــه األساســي هــو ضبــط التنميــة العمرانيــة وتوجيههــا التوجيــه الصحيــح والســيما فــي المســتقبل، ومــن 

أهــداف النطــاق العمرانــي للمــدن:

الحفاظ على المناطق 
المفتوحة المحيطة 
بالمدن ذات البيئة 
الطبيعة المتميزة، 

وكذلك حماية الرقعة 
الزراعية المتاخمة 

للكتلة العمرانية فى 
بعض المراكز الحضرية 

وكذلك المناطق 
التاريخية واألثرية 

والمناطق ذات الطابع 
البيئي الخاص.

ضبط وإدارة النمو 
العمرانى فى 
نطاق مكاني 
محدد لتحقيق 
أهداف التنمية 

ورفع كفاءة 
استخدام األرض 
وحماية البيئة 

والسيطرة األمنية.

توجيه التنمية 
الحضرية فى 
حدود نطاق 

عمرانى مرحلي 
يحقق ترابط 

النسيج العمراني 
واالجتماعي والحد 
من ظاهرة النمو 

العشوائي.

تشجيع تنمية 
األراضى البيضاء 

داخل الكتلة 
العمرانية لتحقيق 

االستفادة 
القصوى من 

األراضي المتاحة 
وشبكات المرافق 
والخدمات العامة 
بما يحقق ترشيد 

اإلنفاق.

وضوح أولويات 
التنمية فى 

المناطق 
المختلفة وبالتالي 
اإلسهام فى رفع 

كفاءة وفعالية 
إدارة التنمية 

العمرانية للمدن.

الحد من الزحف 
العمرانى على 

المناطق المحيطة 
بالمدن و ذات 

المردود االقتصادية 
مثل المناطق الزراعية 

والنخيل المثمرة، 
والمناطق ذات 

بيئة طبيعة متميزة 
)كوادي حنيفة في 

منطقة الرياض( 
كمتنفس للمدن 

...وغيرها.

الحفاظ على البيئة 
من خالل التوزيع 
المالئم وحماية 

المناطق ذات 
الطبيعية الخاصة 

من النمو العمراني 
من وديان وغابات 

وخالفه.
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61
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

3-2: أنواع اإلستعماالت المسموح بإنشائها خارج النطاق العمراني:

وضعــت إدارات التخطيــط أدلــة وأســس ومعاييــر وضوابــط لنــوع االســتعماالت الحضريــة االقليميــة المســموح 
بإنشــائها خــارج النطــاق العمرانــي للمــدن، والتــي تخــدم نطــاق المدينــة األكبــر مــع المــدن التابعــة لهــا، مع شــروط 
اختيــار مواقــع تلــك االســتعماالت اإلقليميــة الخاصــة والتــي تــم حصرهــا مــن خــالل مجموعــة مــن االســتعماالت بلــغ 

عددهــا ســبعة كمــا هــو موضــح بالشــكل:

وتؤثــر هــذه االســتعماالت تأثيــرًا واضحــًا علــى البيئــة بوجــه عــام وعلــى االســتعماالت المحيطــة بالمدينــة بوجه 
خــاص لــذا كان مــن األهميــة حصــر تلــك االســتعماالت وتحديــد المواقــع المالئمــة لها.

االستعماالت اإلقليمية الخاصة

مدافن النفايات والمخلفات الصلبة

محطات تنقية مياه الشرب

محطات توليد الطاقة الكهربائية

المطـــارات

محطات السكة الحديد

المقــابر

محطات ومعالجات وتنقية مياه 
الصرف الصحي

62

4- دور المناطق الطبيعية ذات الحساسية البيئية

الطبيعــة  ذات  الجــزر   :1-4
 : لبكــر ا

عليهــا  بالمحافظــة  إمــا 
أو  بالكامــل،  كمحميــة 
اســتخدام جــزء منهــا لعمــل 
مناطــق ســياحية وفنــادق.

السيول  مجاري   :2-4
واألودية:

عـدم التعـدي عليهـا أو البناء 
بهـا، ويلـزم عمـل حمـى حـول 
واألوديـة  السـيول  مجـاري 
كمناطـق  واسـتخدامها 

مفتوحـة. ترفيهيـة 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

152

63
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

4-3: المناطق الجبلية.
عليهــا  التعــدي  عــدم 
ممــا  والتكســير  بالهــدم 
بالمناطــق  يتســبب بمشــاكل 
عنــد  مســتقبالً  الســكنية 
هطــول األمطــار، أو ســقوط 

المنــازل. علــى  الصخــور 

4-4: المحميات الطبيعية:
بعــض  علــى  المحافظــة 
المهــددة  الحيوانــات 
محميــات  وعمــل  باالنقــراض 
لحمايــة  محميــات  أو  لهــا، 

النباتــي. الغطــاء 

64

4 -5: الغابات:

العمرانــي  الزحــف  إيقــاف 
قطــع  وعــدم  عليهــا، 
األشــجار وســن قوانيــن لمنــع 

الجائــر. االحتطــاب 
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65
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

الطبيعيــة  المناطــق  تأهيــل  وإعــادة  لحمايــة  شــاملة  وخطــة  برنامــج  وضــع  5-مراحــل 
بالمــدن:  المحيطــة 

5-1: دراسة الوضع الراهن وتأثير توسع المدن عليها
يتــم دراســة الوضــع الراهــن للمــدن وتوســعها، والمحافظــة على المناطــق المحيطة بها كاألوديــة والمحميات 
ــات، والمناطــق الخضــراء المفتوحــة، والمناطــق ذات الطبيعــة الجبليــة، والمناطــق التاريخيــة  الفطريــة، والغاب

ويتــم أخذهــا باالعتبــار بالمحافظــة عليهــا عنــد  توســيع المــدن.

5-2: اإلمكانات والمحددات
ــات الموجــودة باالســتفادة منهــا وعــدم التأثيــر علــى المحــددات باســتنفادها، كالميــاه  يتــم اســتغالل اإلمكان
الجوفيــة مثــالً، وبذلــك يتــم االســتفادة مــن ميــاه األمطــار بعمــل مدرجــات للميــاه تبطــيء مجراها ليتــم وصولها 

للميــاه الجوفيــة.

5-3: تقييم األثر البيئي
يتــم عمــل دراســة للمشــروع لتحديــد اآلثــار المحتملــة أو الناجمــة عــن المشــروع، لمنــع اآلثــار الســلبية وتحقيــق 

المــردودات اإليجابيــة.

5-4: اختيار االستراتيجية المالئمة للمنطقة )الطبيعية(
يتــم وضــع اســتراتيجية مالئمــة للمناطــق الطبيعيــة للعمــل بهــا لــكل منطقــة وكيفيــة حمايتهــا وتطويرهــا 

واســتغاللها االســتغالل األمثــل بمشــاركة القطــاع الخــاص، وهنــاك مناطــق عديــدة:
الجزر.  •

األودية.  •
المحميات الطبيعية.  •

الشواطئ والسواحل .. إلخ.  •

66

5-5: بدائل التطوير والتأهيل والحماية

فــي أي عمليــة تخطيطيــة يتــم وضــع عــدة بدائــل 
ليتــم اختيــار البديــل األمثــل بعــد ذلــك.

وقبــل وضــع البدائــل يجب دراســة إمكانيــات ومحددات 
مــن  الكثيــر  فهنــاك   ، بالمــدن  المحيطــة  األراضــي 

العوامــل المؤثــرة علــى تلــك 

نمــو  أهمهــا  مــن   ، بالمــدن  المحيطــة  المناطــق 
المدينــة واتخــاذ قــرارات تحديــد إتجــاه نمــو المدينــة 
حــدود  تحديــث  إعــادة  تتطلــب  والتــي   ، وتوســعها 
العوامــل  وفهــم  المســتقبلي  العمرانــى  النطــاق 
المختلفــة التــى يمكــن أن تؤثــر علــى قــوة الدفــع 
الزمنــي  ومعدلــه  المدينــة  )حجــم  المدينــة  لنمــو 
علــى  المؤثــرة  العوامــل  ذلــك  واتجاهــه(، ويشــمل 

المــدن. نمــو  توســع 

5-6: وضع المخطط الشامل للتطوير

بعد اختيار البديل األمثل بمشاركة الـجهات ذات العالقة يتم إعداد المخطط الشامل لتطوير منطقة الدراسة.

البديل 
األول

البديل 
الثاني

البديل 
الثالث

البدائل
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67
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 

ــن يحمــي مجموعــة متنوعــة  ــة لوحدهــا ل ــاة البري إن منهــج إدارة الحي
مــن النباتــات واألنــواع الحيوانيــة بــدون اتخــاذ تدابيــر تكميليــة للحفــاظ 
علــى احتياطــي المناطــق المفتوحــة كحمايــة للموائــل بشــكل كافي.

» الحياة البرية توفر الفرص الترفيهية ليستمتع بها الناس «

* بعض الصور مصدرها مجلة تطوير الرياض.

67
العمرانـي التـراث  علـى  المحافظـة  دليـل 
الحضريـة المناطـق  فـي  الطبيعيـة  والبيئـة 
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 التوجهات املستقبلية للتخطيط العمراني

االسرتاتيجي لدول جملس التعاون 
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p. 6

مقدمة
في  لخليجي  ا ن  و لتعا ا مجلس  ل  و د ت  شهد
السنوات األخيرة قفزات كبرى في كافة أوجه 
التنمية وعلى وجه الخصوص النشاط االقتصادي 
تقنية  و لتعليمي  ا و لصحي  ا و عي  لصنا ا و
والتنمية  االجتماعية  والخدمات  المعلومات 
السياحية – نتيجة لرؤية القيادات العليا وتطبيق 
التغيرات  بجانب  الطموحة  التنموية  الخطط 
الظروف  في  للتغيرات  ا  نظر وإن  لعالمية.  ا
بها منطقة  وتـتأثر  تمر  التي  الراهنة  واألوضاع 
ت  يا لمستو ا مختلف  على   ، بي لعر ا لخليج  ا
قليمية  إل ا و لمحلية  ا و طنية  لو ا ة  صعد أل ا و
والعالمية، فقد برزت الحاجة بشدة إلعادة النظر 
بصورة شاملة في تنافسية مكانة دول مجلس 
والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على  التعاون 
وتكاملها فيما بينها وتنسيق أدوارها التنموية 
تكاملي، ومن  والعمرانية بشكل  واالقتصادية 
العام  ر  اإلطا اعتماد  تم  فقد  المنطلق   هذا 
لالستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس 
عام 20١0م، والذي حدد الركائز التي تستند عليها 
بمختلف  التنموية  والتوجهات  االستراتيجية 
مجلس  ل  و لد لتـنمية  ا ت  عا قطا و ت  يا مستو

مجتمعة. التعاون 

تمليها  صة  خا ت  يا تحد و ف  و ظر بسبب  و
والجغرافية  واالجتماعية  الدينية  الخصوصية 
التاريخية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي 
أخذت هذه التغيرات في السنوات األخيرة طابعًا 
متسارعًا ومنحنًى متصاعدًا يحتم على المنطقة 
االستشراف  إلى  بل  فحسب،  مواكبتها  ليس 
والتخطيط لما يتوقع أن تكون الحاجة إليه في 
اجل  من  المستويات  جميع  وعلى  المستقبل 
استغالل  أفضل  المنطقة  إمكانات  استغالل 
ممكن يعود بالنفع على دول ومواطني المجلس 
والمستثمرين على حد سواء و بما يحقق رسالة 
ومسؤولية قادة دول المجلس  بشكل تكاملي 
يعزز موقعها التنافسي على المستوى المحلي 
التالي بشكل  واإلقليمي والدولي. وبما يحقق 

خاص:
العمرانية لدول مجلس  تجانس االستراتيجيات 
قليمي  إ ني  ا عمر تخطيط  ر  طا إ في  ن  و لتعا ا
متكامل ومستدام. واالستغالل األمثل للموارد. 
وتكامل الجهود الوطنية والتنسيق المشترك. 
فرص  وإيجاد  الثقافية.  الهوية  على  والحفاظ 
المصادر  إضافية جديدة. والحفاظ على  تنموية 
الطبيعية )البيئة، المياه، الطاقة، الخ(. باإلضافة 

تنفيذ  في  ص  لخا ا ع  لقطا ا مع  كة  ر لمشا ا لى  ا
عدد  تحقيق  على  عالوة  العمرانية.  االستراتيجية 
من األهداف العليا المتمثلة في تقوية التنافسية 
ن  و لتعا ا مجلس  ل  و لد ملية  لتكا ا ية  د قتصا ال ا
)اإلقليمية، والعالمية(. وتوافق التكامل العمراني 
واالقتصادي مع االتجاهات العالمية. باإلضافة الى 
بعد  لما  المستدامة  التنمية  أهداف  االنسجام مع 

20١٥م )١٧ هدفا(.
ومن هنا برزت أهمية تنفيذ دراسة تحليلية مقارنه 
بين استراتيجيات التنمية العمرانية لدول المجلس 
عمرانية  استراتيجية  الى صياغة  الوصول  اجل  من 
الشروط  على  بناء  التعاون  مجلس  لدول  موحده 
المرجعية ونطاق العمل الذي حددته إدارة البلديات 
في األمانة العامة لدوي مجلس التعاون الخليجي. 
العمل  نطاق  على  ًء  بنا لدراسة  ا ز  إنجا تم  وقد 

المقترح.
عملية  في  الدولية  التجارب  من  االستفادة  ولعل 
تحديد وتحيد الرؤى المشتركة ستعطي الكثير من 
التجربة  من  واالستفادة  النيرة.  واألفكار  الخبرة 
األوروبية المتمثلة باالتحاد األوروبي ودول أمريكا 
استلهام  في  الكبير  األثر  لها  سيكون  الالتينية 
بما  الخليج منفصلة وموحدة  لدول  األفكار  بعض 
والدول  عام  بشكل  المنطقة  طبيعة  مع  يتناسب 

األعضاء بشكل خاص. 



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

156
ون

عا
الت

س 
جل

 م
ول

لد
ي  

يج
رات

ست
اإل

ي 
ران

عم
 ال

ط
طي

تخ
 لل

ية
بل

تق
س

لم
ت ا

ها
وج

الت

p. 7

الجزء األول: الرؤية االستراتيجية

الجزء الثاني: البيانات والمؤشرات 
العمرانية

الســياســــات  لـــــث:  لثا ا لجــزء  ا
العمرانية

المشتركة  التنمية  الرابع:  الجزء 
الحدودية المناطق  وتطوير 

اإلقليمي  البعد  الخامس:  الجزء 
والعالمي

5
ء ا جز أ

ويتكون تقرير هذه االستراتيجية من خمسة أجزاء:

1

2

3

4

5



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

157

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

p. 8

الجزء األول: الرؤية االستراتيجية

من اجل اقتراح رؤية مشتركة لالستراتيجيات العمرانية لدول مجلس التعاون فقد تم تنفيذ الدارسات التالية:

وقد تم إعداد أوراق عمل مفصلة تشتمل على نتائج البحث في البنود الثالث  المذكورة أعاله وهي مرفقة مع هذا 

التقرير، فيما يلخص هذا التقرير ويعرض اهم نتائج أوراق العمل هذه والتي تجدونها مرفقه مع هذا التقرير. 

مراجعة التجارب العالمية في مجال تحديد الرؤى 
مشابه  دوليه  لتكتالت  نية  العمرا لالستراتيجيات 
أمريكا  دول  وتجربة  األوروبي  االتحاد  تجربة  وهي 

الكاريبي. والبحر  الالتينية 

مراجعة الرؤى الواردة في االستراتيجيات العمرانية 
التعاون. مجلس  لدول  الوطنية 

لدول  العمرانية  االستراتيجية  الرؤية  بدائل  اقتراح 
األنسب بالبديل  والتوصية  التعاون  مجلس 
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الرؤى الواردة في االستراتيجيات العمرانية الوطنية لدول مجلس 1.1
التعاون.

قامت دولة االمارات العربية المتحدة بالعمل مع جميع امارات الدولة على المرحلة األولى للمخطط الشمولي التوافقي والذي يعتمد االستراتيجية الوطنية 

للتنمية الخضراء بمساراتها الستة للعام 2١١2 لتعزيز روح االتحاد وتحفيز التعاون بين االمارات كافة في مقابلة المتغيرات العالمية ومواجهة التحديات المستقبلية 

وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2١١2 والتنمية المستدامة 2030 وأهداف مئوية االمارات.

المتحدة1 العربية  اإلمارات  دولة 

المواطن رفاهية  لتعظيم  للفرص والخدمات  تخطيط متوازن 

للدولة التنافسية  القدرة  النمو وتعزيز  تحفيز فرص 

التخطيط إمكانيات  وتفعيل  تحسين 

بين اإلمارات كافة المجتمعية  النمو االقتصادية والخدمات  متابعة مؤشرات 
الوطنية األجندة  المشاريع االستراتيجية في  أولويات  تحديد 

استدامتها الطبيعية وضمان  الموارد  استعمال  ترشيد 

2١٧١ وأهدافها الوطنية اعتماد رؤية 
عالمية مستدامة تنافسية  لتأمين  النمو  تعزيز فرص 

الطبيعية التحتية والموارد  األراضي والبنى  تكامل في سياسات استعماالت 

العمراني والتطوير  النمو  تحديات  استباق 
األداء التخطيط ومراقبة  لغايات  المعلومات  تبادل  تفعيل 

تفاعلية متطورة العمراني عبر نظم معلوماتية  النطاق  إدارة 

صياغة  في  للتعاون  اطارا  للدولة  التوافقي  الشمولي  المخطط  يشكل 

التنسيق  تشجيع  عبر  وذلك  المستدامة  التنمية  وسياسات  أهداف 

اإلداري والتقني بين الجهات المعنية في كل إمارة، ويضع إطارا عاما 

لالستراتيجيات المكانية الوطنية وإجراءات التنفيذ ومتابعة األداء عبر 

نظم معلوماتية تفاعلية مترابطة ومؤشرات إنمائية واضحة. 

أهداف المخطط الشمولي التوافقي:

المخطط الشمولي التوافقي أداة فعالة لتعزيز القدرة التنافسية للدولة 

ومواكبة التطورات في معدالت ومعايير التخطيط العمراني والتنمية 

وجودة  الرخاء  وتحقيق  االزدهار  لتأمين  وسيلة  ايضا  وهو  المستدامة. 

الحياة لألجيال القادمة من خالل المخططات االستراتيجية والسياسات 

أهم  ومن  السبع،  اإلمارات  من  كل  خصائص  مع  يتوافق  بما  القطاعية 

أهدافه المخطط الشمولي التوافقي:
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بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة: حيث تعمل حكومة دولة اإلمارات على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق 
والمحافظة  الهواء،  جودة  حيث  من  مستدامة  بيئة  لتحقيق   ٢0٢١ اإلمارات  لرؤية  الوطنية  األجندة  تسعى  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  بين  التوازن 
الوطنية إلى أن تصبح  التحتية تتطلع األجندة  البنية  التنمية الخضراء. وعلى صعيد  النظيفة وتطبيق  االعتماد على الطاقة  المائية، وزيادة  الموارد  على 
في  الدولة  لتصبح  االتصاالت  جودة  وتعزيز  الكهرباء  توفير  إلى  إضافة  والطرق،  والموانئ  للمطارات  التحتية  البنية  جودة  في  عالميًا  األولى  الدولة 
السكن  توفير  أهمية  على  الوطنية  األجندة  ركزت  فقد  المواطن  حياة  جودة  في  االرتقاء  من  المزيد  ولتحقق  الذكية.  الخدمات  في  الدول  مقدمة 

قياسي. وقت  المستحقين ضمن  للمواطنين  المالئم 

نظام صحي بمعايير عالمية: يتطلب النجاح عقالً متفتحًا وجسمًا سليمًا، لذا تتطلع األجندة الوطنية ٢0٢١ إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى 
المعايير العالمية. وضمن هذه األولوية ستعمل كافة الهيئات الصحية بالدولة على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية 
معدل  وتخفيض  الوقائي  الجانب  ترسيخ  إلى  الوطنية  األجندة  تتطلع  كما  الطبي.  الكادر  وكفاية  وجودة  الخدمات  تقديم  ناحية  من  واضحة  وعالمية 
التدخين،  انتشار  مستوى  تقليل  إلى  إضافة  مديد،  وعمر  حياة صحية  لتحقيق  السرطان  وأمراض  والقلب  كالسكري  الحياة  بنمط  المتعلقة  األمراض 

الصحية. الرعاية  الدول في جودة  أفضل  اإلمارات من  لتكون  الصّحية،  والمخاطر  األوبئة  مع  للتعامل  الصحي  النظام  وتطوير جاهزية 

1234 متحدون في المسؤوليةمتحدون في المصيرمتحدون في المعرفةمتحدون بالرخاء
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وتحت هذه العناصر األربعة قامت دولة اإلمارات بتحديد ستة أولويات وطنية أطلق عليها “األجندة الوطنية” والتي تهدف إلى تأكيد حصول 

مواطني الدولة على العناصر األساسية األربعة للرؤية، واألولويات الوطنية الست هي كاآلتي:

1

2

باإلضافة لذلك، فان “رؤية االمارات 202١" و "االجندة الوطنية "202١ تحوي بعض الرؤى التي لها انعكاس على البيئة العمرانية.  تهدف رؤية اإلمارات 
العربية المتحدة في عام ألن تكون دولة اإلمارات من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد". ولهذه الرؤية أربعة عناصر وركائز رئيسية هي:

٢0٢١ معلى  اإلمارات  لرؤية  الوطنية  األجندة  تؤكد  لذا  المستقبل،  استثمار في جيل  األمم، وأهم  تقدم  العلم أساس  المستوى:  نظام تعليمي رفيع 
المستوى. رفيع  تعليمي  نظام  تطوير  على  التركيز 

ضمن هذه األولوية تستهدف األجندة الوطنية أن تكون جميع المدارس والجامعات مجهزة وجميع الطالب مزودين باألجهزة واألنظمة الذكية وأن تكون 
تقييم  اختبارات  في  العالم  طلبة  أفضل  ضمن  طلبتنا  وضع  إلى  الوطنية  األجندة  تتطلع  كما  الذكية.  األنظمة  هذه  عبر  واألبحاث  والمشاريع  المناهج 
وتهدف  العالمية.  لمعدالت  مع  يتناسب  بما  الثانوية  المرحلة  من  التخرج  نسبة  رفع  إلى  إضافة  والعلوم،  والرياضيات  القراءة  في  والمهارات  المعرفة 
العربية. للغة  متقنين  فيها  الطلبة  يكون  وأن  الدولية  للمعايير  وفقًا  مرخصين  ومعلمين جميعهم  بقيادات  متميزة  المدارس  تكون جميع  أن  األجندة 

األجندة  وتهدف  العالمي،  المستوي  على  كبيرة  اقتصادية  تحوالت  القادمة  السنوات  ستشهد  االبتكار:  على  مبني  معرفي  تنافسي  اقتصاد 
مليار   ٢ والتجارية ألكثر من  والسياحية  االقتصادية  العاصمة  التحوالت وأن تكون  اإلمارات في قلب هذه  أن تكون دولة   ٢0٢١ اإلمارات  لرؤية  الوطنية 
نسمة، حيث ستواصل الحكومة جهودها في االنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع االبتكار والبحث والتطوير، وتعزيز اإلطار التنظيمي 
االمارات لالستثمارات. كما تهدف  األعمال ويعزز من جاذبية  بيئة  بما يطور من  العالية  المضافة  القيمة  القطاعات ذات  الرئيسية، وتشجيع  للقطاعات 
األجندة الوطنية إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة األعمال، وغرس ثقافة ريادة األعمال في الجامعات والمدارس، لتخريج 
أجياٍل تتمتع بروح الريادة واإلبداع والمسؤولية والطموح. كما تهدف األجندة الوطنية إلى وضع اإلمارات في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد من 

القادمة. السنوات  الخاص خالل  القطاع  التوطين في  رفع نسبة  إلى  اإلجمالي، إضافة  القومي  الدخل 

مجتمع آمن وقضاء عادل: وتهدف هذه أألولوية أن تصبح دولة اإلمارات البقعة األكثر أمانًا على المستوى العالمي من خالل تعزيز شعور كافة أفراد 
المجتمع باألمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في االعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحاالت الطوارئ، والحفاظ على سالمة الطرق 
وغيرها. كما تحرص األجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة واالستمرار في ضمان حقوق األفراد والمؤّسسات من خالل نظام قضائي فاعل، يصل 

القضائي. النظام  العالم في كفاءة  الدول في  بالدولة ألن تكون بين أفضل 

بيئة شاملة تدمج  بهويته وانتمائه من خالل توفير  الحفاظ على مجتمع متالحم يعتز  الوطنية إلى  األجندة  مجتمع متالحم محافظ على هويته: تطمح 
في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة اإلمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تالحمها المجتمعي واألسري. كما تهدف األجندة الوطنية 
التعبير عن  من  مواطن  ليتمكن كل  الدول سعادة،  أكثر  من  تكون  وأن  البشرية  التنمية  مؤشر  العالم في  الدول في  أفضل  من  الدولة  تكون  ألن 

الوسائل. بمختلف  االنتماء  بهذا  ونفخره 
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من خالل مساندة اآللة المحركة لالقتصاد، 
في  والمشاركة  المطرد  النمو  رية  استمرا

العالمي االقتصاد 

وتعزيزها من خالل شبكة طرق لدعم عملية 
لمطارات  وا نئ  لموا ا تطوير  منها  لنمو،  ا
العامة  للمواصالت  متطورة  بيئات  وخلق 

للمشاة.  عبور  ومحاور 

 من خالل الحفاظ على الموروث الثقافي 
والقرى  المناطق  على  الحفاظ  للبحرين، 
ث  ا تر في  لم  لعا ا ك  ا شر إ و  ، يخية ر لتا ا

البحرين.

حماية  لبحرية،  ا لبيئة  ا بمعالجة  ويعنى 
تحسين  خلية  لدا ا و لساحلية  ا لمناطق  ا

والهواء الماء  نوعية 

خاصة  دراسات  الهوية،  تشكيل  خالل  من 
 ، ية حضر ة  ا نو ء  نشا إ  ، بعينها طق  لمنا
ت  جا حا و مختلفة  سكنية  ت  مجمعا
مجتمعية متعددة واالحتياجات العسكرية 

 . لمستقبلية ا

 ، لتخطيط ا عملية  تحسين  ل  خال من 
منهج  ع  تبا ا و للتنفيذ،  خطة  تحديد  و

الرؤية لتحقيق  التدريجية  المراحل 

 النمو

 المنافذ

 الثقافة

 البيئة

 الهوية

 التنفيذ
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االستراتيجي  الهيكلي  المخطط  يهدف 

الوطني للمملكة البحرين 2030 لتحقيق 

رؤية مملكة البحرين في مجال التخطيط 

في  البحرين  ورؤية  للمملكة.  العمراني 

أن  المملكة  تمكين  هي  المجال  هذا 

تكون أهم مركز مالي في الشرق األوسط 

مقصدًا  تصبح  وأن   ،2030 سنة  بحلول 

في  العائلية  والسياحة  األعمال  لرجال 

المنطقة، وموقعًا لعدة صناعات متنوعة 

قادرة على المنافسة عالميا في قطاعات 

التحويلية  كالصناعات  متخصصة( 

والتعليم والصحة( وأن تنمو نموًا مزدهرًا 

الماضي  يحترم  ومتوازنا  ومستمرًا 

بما  وجديد،  عصري  هو  ما  كل  ويتقبل 

ُيمكنها من تلبية حاجاتها في المستقبل. 

البحرين2 مملكة 

 وتتمحور رؤية البحرين حول ستة محاور رئيسية
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ووضع المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني للبحرين عشرة أهدف استراتيجية لتحقيق الرؤيا ومحاورها الستة المذكورة، وهذه األهداف االستراتيجية 

هي كما يلي:   

إنشاء مخطط أوحد: يضمن وضوح الرؤية لجميع القطاعات المشاركة ويهدف إلى معالجة قضايا التنمية على مختلف األصعدة، إنشاء تصنيف موحد 
بالبنية  واالستثمار  الموجودة  الموارد  لتعظيم  النمو  وتوجيه  تركيز  والتنمية،  باالستثمار  المعنية  األوساط  لدى  االطمئنان  خلق  األراضي،  الستخدامات 
مراحل  وتتبع  المخطط  تنفيذ  على  يشرف  حكومي  نظام  تأمين  والمنفتحة،  العادلة  التخطيط  سياسات  على  والشفافية  المصداقية  اضفاء  التحتية، 
الوطنية  المكاسب  أهم  وتحديد  للمشاريع،  فعل  كردة  التخطيط  الى  اللجوء  من  بدالً  بالمخطط  االسترشاد  من  المستقبلية  المشاريع  تمكين  تطوره، 

العامة. البحرية  الواجهات  وتوسعة  اإلسكان  كتطوير 

والترفيه  العمل  مناطق  إلى  للوصول  عدة  خيارات  توفر  نقل  إيجاد شبكة  إلى  وتهدف  والمواصالت:  للنقل  ومتنوعة  مترابطة  استراتيجية  وضع 
استراتيجية  وضع  والنمو،  المستدامة  التنمية  يدعم  الذي  والمواصالت  للنقل  متوازن  نظام  إيجاد  خالل  من  لالستثمار  جاذبة  بيئة  تشكل  كما  وغيرها، 
للنقل والمواصالت تأخذ في االعتبار جميع وسائط التنقل بما فيها السير على األقدام وركوب الدراجات والنقل العام والسيارات الخاصة، إنشاء ممرات 
خلق حضور  طريق  عن  العالمية  األسواق  إلى  النفاذ  تعزيز  المستقبل،  في  العمراني  والنمو  التنمية  عمليات  توجيه  شأنها  من  العام  للنقل  أساسية 
إقليمي بارز للبحرين كمركز للنقل الجوي والبري والقطار السريع، تنفيذ نظام هرمي متكامل للطرقات، بحيث يؤّمن مستويات خدمة مالئمة، اعتماد 
نظام متطور للنقل العام السريع بهدف تسهيل الوصول إلى مراكز العمل والخدمات وإلى الوجهات عبر الجسر البحري، تصميم شوارع ذات مساحات 

بالمشاة.  الخاصة  المرافق  أمن، وغير ذلك من  أكبر، وأرصفة أفضل، وتقاطعات  خضراء 

العمل  إنتاجية  وتحسين  التجاري  والتبادل  االستثمارية  الفرص  زيادة  إلى  ويهدف  واإلقليمية:  العالمية  األسواق  في  متخصص  اقتصاد  تحقيق 
وتوفير فرص وظيفية أعلى من خالل السعي ألن تكون البحرين من أهم مراكز المالية في الشرق األوسط، دعم مكانة المنامة كعاصمة إدارية وتجارية 
والزراعة وخدمات  والسياحة  والتحويلية  والصناعات  والتجارية  المالية  الخدمات  متنوعة في قطاع  اقتصادية  األوسط، خلق نشاطات  للبحرين وللشرق 
الترويج لمشايع ومناطق جديدة ذات طابع فريد،  ٢0٣0، تشجيع السياحة من خالل  األراضي الصناعية بحلول  التجزئة. والتأكد من توفر  المجتمع وتجارة 

المعرفة. على  قائم  اقتصاد  لبناء  الوطنية  التطلعات  ودعم 

حفظ ودعم الموارد البيئية: عبر االستخدام األمثل لتلك الموارد ومن خالل تنفيذ خطة إلدارة وتطوير المناطق البحرية وكذلك عمليات الحفاظ على البيئة 
لمناطق  شامل  نظام  وإنشاء  البحرية،  البيئة  عن  للمعلومات  قاعدة  تطوير  ومواصلة  مالئم.  بشكل  عليها  والمحافظة  مواردها  إدارة  ضمان  بهدف  البحرية، 

البيئة. تحسين  إلى  تهدف  البيئة ووضع خطة  قوانين  مراجعة  البرية،  البيئات  أهم  المحافظة على  أجل  المحميات من 
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مثل  عدة سياسات  المستقبل من خالل  أجيال   فيها  ويعيش  ليعمل  بالحياة  ونابضة  آمنة  أماكن  إنشاء  إلى  وتهدف  اإلسكانية:  الحاجات  تلبية 
مبانيها  على  بالحفاظ  التاريخية  والقرى  والمدن  الضواحي  وتعزيز  حماية  والقرى،  المدن  في  الطبيعي  النمو  تشجيع  اإلسكانية،  االحتياجات  تلبية 
وأماكنها التاريخية وإحيائها، التخطيط للنمو المرّكز في الجزر الجديدة والمجتمعات الصحراوية النامية، التأكد من أن جميع المجتمعات المحلية في 
الرئيسية،  الطرق  على  العالية  والمباني  المحلية  المجتمعات  في  الحاصل  التعمير  تنظيم  وخدمية،  اجتماعية  مرافق  من  يلزمها  بما  مجهزة  البحرين 

الكبيرة. المدينة  الحياة في هذه  نوعية  والحفاظ على  النمو  توجيه  بهدف  المنامة وضواحيها  لمدينة  ووضع خطة خاصة 

تلبية االحتياجات العسكرية: ويهدف إلى إنشاء قائمة بالموجودات والمتطلبات من األراضي العسكرية للبحرين، تعيين وحماية المواقع االستراتيجية 
والرفاع. الجوية وسار  الشيخ عيسى  البحرين كقاعدة  مواقع هامة في  نقاط دفاعية في  إنشاء  بالدفاع،  المتعلقة  العسكرية  التجهيزات  ألغراض 

عدة  خالل  من  جاذبة  بحرية  مناطق  وخلق  الفريدة  البيئية  القيمة  ذات  البحرية  المناطق  على  للمحافظة  العامة:  البحرية  الواجهات  تحديد 
متاحة  تكون  كي  مشاريعها  من  البحرية  الواجهات  من   %  50 تخصيص  الجديدة  البناء  مشاريع  على  القائمين  جميع  على  االشتراط  مثل  سياسات 
للعامة، إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية  بتأمين حد أدنى من حق المرور، الربط بين كل ضاحية وواجهتها البحرية من خالل تأهيل مساحات 
معينة لألماكن العامة المفتوحة،  مساندة وتعزيز حرفة صيد األسماك في القرى التقليدية وموانئ الصيد البحري بصفتها عنصرا مهمًا من عناصر 
البحرين  في  الفطرية  للحياة  هامة  مواطن  تشكل  التي  المغمورة  األراضي  وأنظمة  الداخلية  للسواحل  اإليكولوجية  األنظمة  حماية  البحرينية،  الحياة 

الحماية. بأعلى مستوى من  أن تحظى  والتي يجب 

إطار شامل  إيجاد  خالل  من  وإدارته  وحمايته  التاريخي  اإلرث  استراتيجية هي صون  من خالل ست سياسات  واألثري:  الثقافي  البحرين  تراث  حماية 
إلدارة التراث عبر رؤية وسياسة واضحة، ضمان الحفاظ على أهم المواقع والكنوز األثرية في البحرين من أجل أجيال المستقبل وتبني إجراءات وسياسات 
ألخذ التراث في الحسبان أثناء عملية التنمية، إنشاء وكالة حكومية تعنى بالدفاع عن البيئة التاريخية للبحرين وتقّدم المشورة وخدمات إدارية مساندة 
العالمي  التراث  المدرجة على قائمة  األثرية  المواقع  البحرين بصفتها أحد  القانون في هذا الشأن، حماية قلعة  بالتراث وتؤكد على تطبيق  فيما يتعلق 
اإلنساني لمنظمة اليونيسكو بما في ذلك الممر الهام المطّل على البحر، تطوير مواقع أثرية بارزة كموقعي سار وعالي  لتكون مقصدًا للزوار والسياح،  

والخارجية.  الداخلية  السياحة  أجل تشجيع  الزيارة من  تستحق  التي  واألثرية  التاريخية  المواقع  بين  يربط  تراثي  ممر  إنشاء 
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العامة وتجميل  المتنزهات والساحات  اإلكثار من  المملكة من خالل  تشجير البالد: يهدف إلى خلق بيئات طبيعية مالئمة للعيش في كافة أرجاء 
التوسع  مع  لتتالءم  إنشاء دروب خضراء  المحافظات،  متنزهات جديدة في كل  إنشاء  والمستقبلية،  الحالية  الحضرية  المناطق  باألشجار في  الشوارع 
العامة  واألماكن  الساحات  إنشاء جيل جديد من  الوطنية،  الهوية  لتعزيز  للمشاة  باألشجار وبيئات مريحة  األشجار لخلق مساحات مظللة  زراعة  في 

أو على نطاق تأهيل فردي. الزراعية سواء عن طريق تأهيل جماعي  األراضي  الفرصة لتطوير ثُلث من مساحة  إتاحة  المشي،  الناس على  يُشجع 

ثابتة  ركائز  ثالث  حول  يدور  المستدامة  للتنمية  استراتيجي  إطار  تصميم  منها  سياسات  عدة  خالل  من  ثابتة:  بخطى  الواعد  المستقبل  ترويج 
بالتزاماتها  تفي  أن  من  تُمكنها  بطريقه  للبحرين  العامة  السياسات  تُرسم  أن  ينبغ  البيئية،  والدعامة  االجتماعية  والدعامة  االقتصادية  الدعامة  هي: 
تنموية  سياسات  ووضع  العامة،  الوطنية  السياسات  كافة  ضمن  أساسي  كعنصر  المستدامة  التنمية  مفهوم  إدراج  العالمية،  البيئة  معايير  حسب 
فعالة يمكنها أن تؤثر في السلوك على مستويات الحكومة والشركات والمشاريع واألفراد، زيادة الوعي العام فيما يتعلق بالمبادئ والممارسات 
إدارة  إنشاء  النظر في  الجديدة،  التنموية  المشاريع  والثبات في جميع  االستمرارية  توافر  لتصنيف مدى  نظام  وتطوير  والثبات  باالستمرارية  المتعلقة 
موحدة إلدارة موارد البحرين الطبيعية، وضع سياسة وطنية عامة للطاقة، تتميز باالستمرارية والثبات وتشتمل على مبادرات خاصة بالطاقة المتجددة.
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يع  ر لمشا وا لتنمية  ا قيادة  تضمن  لتي  وا
الكبرى والمدن الكبرى وتوجيهها من خالل 
ما تتمتع به المملكة من قيادة رشيدة قادرة 
على صنع القرار وتبني السياسات الفعالة.

التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا من خالل 
وإعطاء  وريادته،  الخاص  القطاع  تمكين 
لتنويع  وا االقتصادية،  الحرية  من  المزيد 

المباشر. األجنبي  واالستثمار  االقتصادي 

مما يضمن إعطاء الصالحيات وتفويضها للجهات 
لمحلية  ا ة  ر إلدا ا وتمكين  مباشرة،  لمختصة  ا
لتماسك  ا يز  تعز و ية  لالمركز ا نحو  لتوجه  ا و
االجتماعي وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية. 

123 توحيد الجهود التحول االقتصاديالقيادة القوية
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تتمحور رؤية االستراتيجية العمرانية الوطنية ٢0٣0 للمملكة العربية السعودية حول ثالثة قيم جوهرية هي:

السعودية3 العربية  المملكة 

الوطنية ٢0٣0 العمرانية  االستراتيجية  أهداف 

الثقافي والموروث  الوطنية  الهوية   تأكيد 

والحضاري

تعزيز تكامل وترابط المملكة إقليميًا وعالميًا

 تكريس نهج “تحسين جودة الحياة والخدمات

في المدن” لزيادة جاذبيتها وتعزيز تنافسيتها

مة ا مستد نية  ا عمر مة  منظو  تحقيق 

الطبيعية الموارد  على  الحفاظ  مع  .وذكية 

مة ا ستد ا و لتحتية  ا لبنى  ا ة  ء كفا  تحسين 

والريفية الحضرية  المناطق  في  الخدمات 

تمكين الجهات المحلية في عملية صنع القرار 

المحلية القدرات  االستثمار في تطوير وبناء 

تمكين التنسيق  المؤسسي      القطاعي \المكاني

والخاص العام  القطاعين  بين  الشراكة   تعزيز 

المستدامة التنمية  لتحقيق 

تحقيق اقتصاد متنّوع ومستدام

1٤7

10

258

3٦9

لضمان تنفيذ االستراتيجية العمرانية الوطنية بصورة ناجحة، حددت االستراتيجية ثمان وعشرين سياسة عمرانية مرتبطة ارتباط واضح بأهداف االستراتيجية 

العمرانية وباألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة ٢0٣0 وبأهداف التنمية المستدامة وهذه السياسات العمرانية مقسمة تحت ستة محاور على النحو التالي:
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تعزيز موقع المملكة في السياق العالمي: وذلك من خالل تبني ست سياسات عامه هي ربط شبكة المرافق العامة والبنى التحتية مع الشبكات األكبر 
العابرة للحدود الوطنية، زيادة تأثير المملكة في العالم من خالل تنمية البنية التحتية الدينية، تعزيز بوابات المملكة إلى الدول المجاورة وما بعدها 
لدعم التنمية االقتصادية وزيادة التركز السكاني في المناطق الحدودية، تنويع االقتصاد من خالل المشاريع الكبرى ومراكز التنمية والمحاور اللوجستية، 

واإلقليمية. العالمية  والمتغيرات  المستجدات  المملكة حسب  حدود  وحماية  العالمية،  التنافسية  القدرة  لتعزيز  الذكية  التقنيات  على  التركيز 

للمناطق،  والثقافي  والطبيعي  العمراني  التراث  حماية  عامة هي  اربع سياسات  تبني  من خالل  للسكان:  الحياة  العيش وجودة  تعزيز فرص 
الرئيسية،  والمدن  لحضرية  البيئة  في  الحياة  جودة  ضمان  للمملكة،  محورية  واقتصادية  طبيعية  كأصول  والبحرية  الساحلية  بالمناطق  االرتقاء 

المدن. كفاءة  لتعزيز  النقل  وأنظمة  األراضي  استعماالت  تخطيط  بين  والموائمة 

لها  الوظيفية  األدوار  المدن حسب  تصنيف  تحديث  سياسات هي  أربع  وتطبيق  تبني  خالل  من  وذلك  ومستدامة:  ذكية  عمرانية  منظومة  نحو 
)المدينة  المدن  بعض  تصنيف  رفع  وجدة،  والرياض  مكة  مثل  السكان  المرتفعة  للمدن  العالمي  الترتيب  تحسين  الحضرية،  االستدامة  لتحقيق 
المنورة، الدمام ونيوم( لتحتل مراتب متقدمة عالميا، خلق شبكات ترابط متقدمة وذكية بين المدن الكبرى والمتوسطة مع القرى والمناطق الريفية.

والمحافظة  الطبيعية  الموارد  استخدام  لترشيد  األخضر  االقتصاد  نحو  التوجه  هي  سياسات  خالل ست  من  ويتم  المناخي:  التغير  مع  التكيف 
عليها، الحد من االعتماد على الطاقة غير المتجددة، تمكين إدارة المخاطر واألزمات لزيادة قدرة المدن على التكيف واالستمرار، تعزيز إدارة الموارد 

فيها. الحياة  لتحسين جودة  المدن  حرارة  تخفيض  على  والعمل  التصحر،  لمكافحة  مبتكرة  حلول  االستهالك،  ممارسات  وتحديث  المائية 

النسبية  المزايا  تعزيز  عامة هي  سياسات  أربع  وتطبيق  تبني  خالل  من  وذلك  المملكة:  قيادية في  كموجهات  متنوعة  تنافسية  ومدن  مناطق 
وتنافسية  الغذائي، وتحسين جاذبية  األمن  لتعزيز  المحلية  األغذية  إنتاج  األمثل، تشجيع  بالشكل  مواردها  تطويرها وتوظيف  أجل  الريفية من  للمناطق 
المناطق لالستثمارات الخاصة وتوفير الفرص الوظيفة للسكان، و إنشاء الروابط بين األماكن الحضرية والريفية وتوفير خدمات عامة وبنى تحتية أفضل. 

الملهمة  لتكون  العمرانية  االستراتيجية  تمكين  العمرانية،  االستراتيجية  تنفيذ  لمتابعة  عليا  لجنة  إنشاء  هي  آليات  أربع  خالل  من  التنفيذ:  آليات 
الوطنية،  العمرانية  االستراتيجية  مع  يتوافق  بما  المشاريع  وأولويات  المائية  الموارد  رصد  آليات  توجيه  والتنموية،  والمحلية  المناطقية  للمخططات 

المنشودة. لألهداف  تحقيقها  مدى  وقياس  الوطنية  العمرانية  االستراتيجية  وتقييم 
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الموجه الرئيسيالموجه الرئيسي األهداف اإلستراتيجيةاألهداف اإلستراتيجية
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يقوم المجلس األعلى للتخطيط في سلطنة ُعمان بإعداد »االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية« للسلطنة وهي في مراحلها األخيرة إلقرارها.  وتحتوي االستراتيجية 

الوطنية للتنمية العمرانية على خطة وطنية بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة وحتى عام 20٤0. ُتحدد االستراتيجية الوطنية 

استراتيجيات مختلفة للنمو العمراني للسلطنة تأخذ في االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتشمل استراتيجيات إقليمية مفصلة لجميع المحافظات. ُيحدد ويؤطر 

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية« للسلطنة رؤية استراتيجية تقوم على سبعه محاور واهداف أساسية هي كالتالي: 

عمان4 سلطنة 

والنفايات المياه  إدارة  المتجددة وكفاءة  الطاقة  الطاقة ومصادر  انتاج  للموارد،  األمثل  واالستخدام  االستهالك  للموارد: كفاءة  األمثل  ١االستخدام 

محافظه. كل  مقومات  على  تستند  متكاملة  تنمية  االقتصادي:  والتنويع  النمو 

حمايتها على  يعمل  بما  فيها  التنمية  بتنظيم  وذلك  بيئيًا  الحساسة  المناطق  على  التأثيرات  ومراقبة  ادارة  البيئة:  وتعزيز  حماية 

آثاره من  والتخفيف  المناخ  تغيرات  مع  التكيف  المناخ:  لتغير  االستجابة 

العمانية. الهوية  على  ومحافظة  للعيش  ومالئمة  مرنة  ومجتمعات  مدن 

الدراجات واستخدام  المشي  بما في ذلك   - للتنقل  بديلة  بوسائل  يعزز  نقل مستدام  نظام  األساسية:  والبنية  المستدام  النقل 

المائية الموارد  ادارة  الغذائي وكفاءة  األمن  المائية: تحقيق  والموارد  الغذائي  االمن 
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عالميا، ومنافس  مبتكر  بهويته،   معتز 
مستدامة. ورفاهية  كريمة  بحياة   ينعم 
وطنية ولويات  أ بع  ر أ تحتها  ج  يندر  و

 .))األولويات ١ إلى ٤

االبتكار وتكامل  منتج ومتنوع، يقوم على 
القطاع يوجهه  الفرص،  وتكافؤ  ر   األدوا
مستدامة. شاملة  تنمية  ويحقق   الخاص، 
وطنية ولويات  أ خمس  تحتها  ج  يندر  و

.))األولويات 5 إلى 9

رقابتها فاعلة، قضاؤها  حوكمتها شاملة، 
ربع أ تحتها  ويندرج  كفؤ.  أداؤها   ناجز، 

.)أولويات وطنية )األولويات ١0 الى ١٣

123 دولة أجهزتها مسؤولةاقتصاد بنيته تنافسيةمجتمع إنسانه مبدع

والقدرات  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  يلي:   أولية هي كما   ١3 الوطنية وعددها  األوليات  المحاور عدد من  وتندرج تحت هذه 
التنويع  االقتصادية،  القيادة واإلدارة  االجتماعية   الرفاه والحماية   ، الوطنية  والثقافة  والتراث  المواطنة والهوية   ، الصحة  الوطنية، 
والمدن  المحافظات  تنمية  الدولي،   والتعاون  واالستثمار  الخاص  القطاع  والتشغيل،  العمل  المالية، سوق  واالستدامة  االقتصادي 
الجهاز  األدوار، حوكمة  وتكامل  الشراكة  والرقابة،  والقضاء  التشريع  البيئية، منظومة  واالستدامة  الطبيعية  الموارد   ، المستدامة 

والمشاريع.  والموارد  الحكومي 
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الرؤية على ثالث محاور رئيسية هي: ٢0٤0 تستند  محاور رؤية ُعمان 

وألنه هناك صلة قوية وتكامل بين مشروع "االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية" ولرؤية المستقبلية للسلطنة )ُعمان 20٤0( والذي أطلق عام 20١٧، فإننا 
سنشير هنا الى الرؤية المستقبلية )ُعمان 20٤0( كمؤشر اخر على رؤية "االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية". 
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والترفيه  والعمل  المعيشة  بيئة  تحسين 
والتعليم، مع توفير الخيارات ودعم القدرة 

الخدمات بهذه  الجميع  انتفاع  على 

دعم إعادة التأهيل والحفاظ على البيئات 
والعمرانية  الطبيعية 

تحقيق التكامل وإمكانية التنقل والوصول 
لتحسين التفاعل االجتماعي واالقتصادي 
واألعمال  والمؤسسات  للناس  والثقافي 

قطر. التجارية في 

وتعزيز  القتصادي  ا لتنوع  ا و لنمو  ا دعم 
القدرة التنافسية، وتشجيع االستثمار في 

االبتكار وتحفيز  التجارية  األعمال 

عن  القطرية  الوطنية  الهوية  واحترام  تأكيد 
طريق مراعاة تاريخها وتقاليدها وقيمها التي 
هي واضحة في الثقافة المحلية، والعالقات 
األسرية والتطلعات والتوقعات المستقبلية.

ء  شركا بين  م  ا لتز ال ا و لتنسيق  ا تشجيع 
اإلطار  وتنفيذ  بتخطيط  المعنيين  التنمية 

قطر لدولة  للتنمية  الوطني 

جودة الحياة للجميع

القيم البيئية

النمو والتنوع االقتصاديعالقة السكان باألماكن

 الملكية في التخطيط والتنفيذ الهوية

1
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العمراني في دولة قطر.  النمو  لتوجيه  رؤية وأهداف واستراتيجية  يتبنى  للتنمية لدولة قطر )٢9٣٢( “  الوطني  “اإلطار 
تنص رؤية اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر )٢0٣٢( على “خلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين، وأفضل مدن مالئمة للمعيشة”  
الوطني للتنمية لدولة قطر.   ٦ مبادئ توجيهية، و١7 هدفا تخطيطيا استراتيجيا والتي تشكل اإلطار  العمرانية من خالل  المستقبلية للتنمية  الرؤية  ويتم ترجمة هذه 

يلي:  كما  لدولة قطر هي  للتنمية  الوطني  لإلطار  الست  التوجيهية  المبادئ 

تتكون الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر                                                      من جزئيين: 

دولة قطـر5

)Qatar National Master Plan(

اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر )٢0٣٢( والذي يضع الخطوط 
لتوجيه  الالزمة  والسياسات  االستراتيجية  للتوجهات  العريضة 
شكل النمو العمراني والتوزيع المكاني المستقبلي لدولة قطر، 

نية  العمرا لتجمعات  وا للبلديات  لتفصيلية  ا المخططات 
بها، والتي يتم إعدادها في ضوء توجيهات اإلطار الوطني 

قطر. لدولة  للتنمية 

١٢

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

p. 21

وقد تم تحديد أهداف التخطيط العمراني االستراتيجي التالية لتوجيه اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر كما يلي:

)وهي  العاصمة  على مستوى خدمات  مراكز  ثالثة  على  وتشتمل  عال،  على مستوى  وتكون  الدوحة  مركزية ضمن حدود حاضرة  منطقة  دعم وجود 
الخليج الغربي ووسط مدينة الدوحة ومدينة المطار( حيث تتمتع بمجال حيوي جذاب ومتنوع يتيح خيارات أسلوب الحياة على مستوى عال من التميز.

للتنمية   )TOD( وأنماط  متوازن  نمو  لتحقيق  استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج وذلك  ذات  المستوى،  عالية  العمرانية  المراكز  إنشاء عدد من 
التنقل. من  متنوعة  العام  النقل  على خدمات  المرتكزة 

لجودة  المالئمة  االستدامة  تعزيز  شأنها  من  التي  المشروعات  ودعم  الحضرية  غير  والمجتمعات  القروية  للمجتمعات  الثقافية  الهوية  على  المحافظة 
المجتمعات. هذه  في  المعيشة 

الخاصة إلى نموذج نقل  السيارات  القائم على استخدام  النقل  التي يمكن من خاللها تغيير نموذج  الجودة  إنشاء شبكة نقل عام متكاملة، وعالية 
أنحاء دولة قطر. العام في جميع  النقل  قائم على استخدام وسائل 

البيئية  والتكلفة  الخاصة  السيارات  استخدام  لتقليل  العام ومصممة  للنقل  أساسي كمحاور  تعمل بشكل  الشعاعية  الطرق  أن منظومة  التأكد من 
متوازنة. تنمية  تحقيق  في  للمساعدة  الدائرية  بالطرق  واالرتقاء 

التأكد من أن المشروعات الكبرى ومشروعات التنمية تتكامل مع نطاق واسع وأشمل من المجتمع وأن تسهم في تحقيق الرقي واالستدامة لدولة قطر.

إليها بسهولة. الوصول  ويمكن  بدولة قطر  الحضرية  المناطق  أنحاء  تتخلل جميع  بحيث  الجودة  مميزة وعلى مستوى عال من  عامة  أماكن  تطوير 

استخدام أنماط من المباني والكثافات إلنشاء نطاق واسع من أنواع المساكن بما في ذلك توفير المساكن الميسرة بسعر في متناول جميع السكان.

تخطيط وتوظيف حجم وشكل وارتفاع الكتل العمرانية بالمناطق الحضرية بحيث تحقق إمكانية اتصال عالية، وتوفر أماكن عامة حيوية، كما تسهم 
المتقدمة. والتكنولوجيا  التقليدية  الحلول  أفضل  باستخدام  واالجتماعية  البيئية  الظروف  تحسين  في 
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تعد وثيقتا رؤية قطر الوطنية )QNV 2030(، واستراتيجية التنمية الوطنية الوثيقتين األهم وحجر األساس الخطة العمرانية الشاملة متمثال في اإلطار الوطني 
للتنمية لدولة قطر تعتمد بشكل أساسي على وثيقتا رؤية قطر الوطنية )QNV 2030( واستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتوافق مع أهداف األلفية للتنمية، 

والمبادئ التوجيهية الستة بشأن تعزيز التنمية االستدامة، وغيرها من السياسات التوجيهية الوطنية األخرى.

القطريين. لدى  مفضل  حياة  بأسلوب  الثقافية  الهوية  مع  ومتناغمة  متميزة  مجاورات سكنية  إنشاء 

المدينة  نمو  وتدعم  قطر،  لدولة  المميز  الطابع  تعزز  كما  القطرية،  القيم  على  تبنى  والتي  الدوحة  لمدينة  المميزة  الهوية  تدعيم  على  العمل 
المستقبل. في  الخليج  لمنطقة  ثقافيًا  مركزًا  لتصبح  المستقبلي 

الحضرية. األراضي  استخدامات  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  لتجنب  والثقافية،  والعمرانية  الطبيعية  البيئة  وتحسين  حماية 

إنشاء شبكة نقل عام متكاملة، وعالية الجودة التي يمكن من خاللها تغيير نموذج النقل القائم على استخدام السيارات الخاصة إلى نموذج 
أنحاء دولة قطر. العام في جميع  النقل  نقل قائم على استخدام وسائل 

تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتحديث وإدارة خدمات النقل والبنية التحتية بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة بصورة تؤدي إلى إنشاء مجتمعات 
لدولة قطر. بيئية  فوائد  يحقق  متوازن،  ونمو  االستخدامات،  متعددة  ومراكز  عمرانية مستدامة، 

استعماالت  مخططات  صعيد  على  وتنفيذها  منها  للتخفيف  إجراءات  ووضع  المناخية  التغيرات  من  الناتجة  المخاطر  أثر  تقييم  من  التأكد 
التحتية. البنية  مرافق  وتطوير  األراضي، 

ترسيم حدود واضحة للنمو العمراني حول حاضرة الدوحة والمناطق الحضرية األخرى لضمان استخدام األرض بكفاءة. وتوفير األراضي الالزمة 
المناسب. الوقت  لذلك في 

إطار عمل حكومي مؤسسي. التنموي من خالل  التغيير  عملية  وتدير  تدعم  تبّني سياسات وخطط  يعتمد على  نظام  تطوير 
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نصت رؤية سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح رحمه هللا على 
مالي  مركز  إلى  الكويت  تحويل   “
يقوم  للمستثمرين  جاذب  وتجاري، 
النشاط  فيه القطاع الخاص بقيادة 
المنافسة  روح  وخلق  االقتصادي 
ظل  في  اإلنتاج  كفاءة  وتعزيز 
ويقوم  داعمة،  حكومية  مؤسسات 
على ترسيخ القيم والمحافظة على 
تنمية  ويحقق  االجتماعية  الهوية 
الى  باإلضافة  البشرية  الموارد 
التنمية المتوازنة ويوفر بنية تحتية 
وبيئة  متطورة  وتشريعات  مالئمة 
أعمال مشجعة.” وهذه هي الرؤية 

الوطنية لدولة الكويت. 
تطوير  تم  الرؤية  تلك  على  وبناء 
مخططين لتحقيق الرؤية الطموحة 
التنمية  خطة  هما:   20٤0 لعام 
الوطنية لدولة الكويت، والمخطط 

الكويت6 دولة 

الكويت  لدولة  الرابع  الهيكلي 
االستراتيجية  يمثل  واألخير   .20٤0

العمرانية للدولة.   
الهيكلي  بالمخطط  الخاصة  الرؤية 
 “ على  تنص  الكويت  لدولة  الرابع 
حياة  خلق  في  الجيل  هذا  يساهم 
وهي  الالحقة”.  لألجيال  أفضل 
الرؤية التي تحكم التنمية العمرانية 

واالجتماعية والسياسات الخاصة.
تحكم  التي  والقيم  المبادئ  أما 
الرابع  الهيكلي  المخطط  وتوجه 
من  والمستلهمة  الكويت،  لدولة 
هي:  مبادئ  خمسة  فهي  الرؤيا، 
االستقرار، الفاعلية، قابلية التنفيذ، 
المبادئ  وهذه  واالحترام.  الرخاء، 
الرابع  الهيكلي  بالمخطط  الخاصة 
بأهداف  ترتبط  الكويت  لدولة 
تنموية يراد تحقيقها في المجالين 

العمراني واالجتماعي.

الرابع  الهيكلي  بالمخطط  الخاصة  المبادئ 
لدولة الكويت



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

165

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

p. 24

أنشطة تنافسية: التركيز على أنشطة 
ية  د قتصا ا ص  فر تخلق  ية  د قتصا ا
بعدة  ألنشطة  ا تتصف  ن  وا وعمل، 
 ، ر بتكا ال ا  ، جية نتا إل ا منها  ت  صفا
لتطور  ا  ، ية لحر ا  ، متكتلة لتكيف،  ا
مبنية  الموارد،  واسعة  التكنولوجي، 
على المعرفة وفعالة. ويحدد المخطط 
الهيكلي الرابع لدولة الكويت خمس 
األنشطة  وتعزيز  لخلق  استراتيجيات 
لتطوير  ا “تسهيل  وهي  لتنافسية  ا
“خلق  االقتصادي”،  التنوع  لتحقيق 
تنمية جديد تساعد على تعزيز الفرص 
“زيادة  اإلنتاجية،  لدعم  الوظيفية” 
التنسيق الحكومي” لجعل الكويت 
لشركات  وا للمواطنين  محببة  بيئة 
تخطيطي  ر  طا إ ير  تطو  ، لمية لعا ا
للعمران يعكس استراتيجية الكويت 
يم  لتقد  ” ية د قتصا ال ا و عية  جتما ال ا
في  و”االستثمار  لالستثمار،  التوجيه 
المواطنين” لتطوير المهارات الخاصة 

اإلنتاجية. لزيادة  العاملة  بالقوى 

من  لوصول:  ا سهلة  تصاالت  ا
خالل شبكات نقل وطرق مترابطة 
الوصول  سهولة  لتعزيز  ومتكاملة 
لمختلفة  ا كن  ما أل ا و ص  للفر
والخدمات، وبالتالي تضيف قيمة 
ويعتمد  السكان.  لحياة  ملموسة 
لة  لدو بع  ا لر ا لهيكلي  ا لمخطط  ا
استراتيجيات  الكويت على خمس 
لتعزيز سهولة الوصول هي “خلق 
ليسهل  موثوق”  عام  نقل  نظام 
الوصول لمختلف األماكن الحيوية 
ويدعم االستدامة. “بناء شبكة نقل 
السكان  متكاملة” لتسهيل حركة 
منظم  نقل  نظام  إنشاء  والبضائع. 
ة  ء كفا يضمن  ة”  ر ا د إل ا وحسن 
التشغيل واإلدارة الخاصة بالنقل. 
“بناء نظام نقل ذكي”، و”إنشاء 
على  تعتمد  متكاملة  تنقل  شبكة 
فرص  لخلق  والمشي”  الدراجات 

أكثر. نقل 

أماكن نوعية للعيش: توجيه التطوير 
الحضري لخلق أماكن جاذبه ومرغوبة 
والخدمات  المرافق  توفير  خالل  من 
مع  زن  متوا بشكل  لسكان  ا يع  وتوز
 . لمعيشية ا لبيئة  ا مستوى  تحسين 
بع  ا لر ا لهيكلي  ا لمخطط  ا د  يحد و
استراتيجيات  خمس  الكويت  لدولة 
لتحسين أماكن العيش وهي: “خلق 
 ” للعيش بة  غو مر و ية  حيو كن  ما أ
جعل  و ة  لحيا ا ة  د جو لتحسين 
سواءً  للناس  جاذبة  منطقة  الكويت 
م  “االستخدا لالستثمار.  و  أ للعيش 
األمثل والتكامل لألصول الموجودة” 
ناجحة.  ومعيشية  عملية  بيئية  لخلق 
لحضرية  ا ألصول  ا على  لمحافظة  “ا
الهوية  لتعزيز  للكويت”  والطبيعية 
الوطنية. “حماية األراضي واستخدامها” 
لتعزيز القيمة االجتماعية واالقتصادية 
لتأثير  ا و”تقليل  لقادمة.  ا لألجيال 
السلبي على البيئية”   لتعزيز الصحة 

العامة.

أنظمة داعمة: من خالل التركيز على 
والعمل  ومستجيبة  ثرية  ثقافه  خلق 
المختلفة  النشاطات  تكون  أن  على 
وسبل التواصل في األماكن المختلفة 
مرنة وتتكيف مع المتغيرات.    ويحدد 
المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 
جودة  لضمان  تيجيات  استرا خمس 
الداعمة وهي “تطوير قانون  األنظمة 
لتقسيم  ا ز  مو بر يف  للتعر طني  و
ير  تطو منصة  فير  لتو  ” يتية لكو ا
رد  لموا ا نظم  في  “االستثمار  مرنة. 
متصلة.  تحتية  بنية  لتوفير  الفعالة” 
لبيئة  ا م  ا حتر ا و على  فظة  لمحا ا “
نة  مكا يز  لتعز  ” لوطني ا ث  ا لتر ا و
هيكلة  عادة  “إ إلقليمية.  ا لكويت  ا
ة  ر ا لإلد للبالد”  لمؤسسي  ا ر  إلطا ا
البناء وتسهيل  القادرة على  الفعالة 
األدوات  م  “استخدا لتنمية.   ا حركة 
 ” عمة ا لد ا ت  يعا لتشر ا و يثة  لحد ا
تضمن  التي  القرارات  اتخاذ  لتسهيل 
تحقيق رؤية الكويت بطريقة منسقة. 

 أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لتحقيق الرؤية هي كاآلتي:

1234

كما احتوى المخطط الهيكلي الرابع استراتيجية متكاملة فيما يخص تخطيط استعماالت األراضي واستراتيجيات لألنظمة، وأيضًا 

مجموعة متكاملة من األنشطة واألعمال فيما يخص المشاريع التنفيذية والدراسات القطاعية لضمان تحقيق الرؤية.

الرؤيا الخليجية المشتركة1.2

الخليج لدول  الوطنية  العمرانية  لالستراتيجيات  الرؤى  التقاء  نقاط 

ودولة  الكويت  ودولة  البحرين  ومملكة  السعودية،  العربية  المملكة  دول هي  أربع  في  عمرانية  استراتيجيات  هناك  فان  أعاله  تحليل  من  ورد  ما  حسب 
الرؤية  اعتماد  تم  وقد  عمان،  وسلطنة  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  من  كل  في  الموحدة  الوطنية  العمرانية  لالستراتيجية  توثيق  يوجد  ال  بينما  قطر، 

الوطنية.   العمرانية  االستراتيجية  على  ومؤشر  كمنطلق  الدولتين  لهاتين  المستقبلية 

تركيب هرمي يكون في  تتكون من  االستراتيجيات  أدناه( أن هذه  الجدول  الخليج )كما هو واضح في  العمرانية لدول  االستراتيجيات   نالحظ من تحليل 
لترجمه  الموجه  المبادئ  أو  المحاور  من  مجموعه  الثاني(  )المستوى  الترتيب  في  يليها  ثم  الوطنية،  العمرانية  لالستراتيجية  الرؤية  األول(  )المستوى  أعاله 
الروية، ثم بعد ذلك في المستوى الثالث مجموعه من األهداف االستراتيجية، وفي المستوى الرابع بعض الدول تحدد السياسات واالستراتيجيات لتنفيذ 
الرؤية واألهداف االستراتيجية. إال أنه يالحظ أن هناك اختالف نوعا في األسماء والتعريف في المستويين الثاني والثالث بين الدول الست، كما هو واضح 

في الجول ادناه. 
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الكويت قطر ُعمان  السعودية البحرين االمارات  عناصر االستراتيجية العمراني

الرؤية الرؤية الرؤية الرؤية الرؤية الرؤية المستوى االول

مبادئ توجيهيه )6( المبادئ والقيم )5( أهداف استراتيجية )7( أهداف استراتيجية )10( محاور )6( اهداف )3( المستوى الثاني

أهداف استراتيجية )4( أهداف استراتيجية )17(  السياسات )57( السياسات )28( أهداف استراتيجية )10( أولويات وطنية )9( المستوى الثالث

االستراتيجيات )20( - - السياسات  - المستوى الرابع
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الوطنية ووسائل تحقيقها من خالل أهداف وسياسات واستراتيجيات في  العمرانية  االستراتيجية  الخليجية في  الدول  وبتحليل رؤى 
المستوى الثاني والثالث، نالحظ أن هناك على األقل ١٢ هدف استراتيجي يتكرر ذكره في الرؤى العمرانية لثالث دول أو أكثر كما 

هو موضح في الجدول ادناه. 

عدد الدول التي استخدمتها في المستوى الثاني والثالث للرؤية اهداف استراتيجية لتحقيق الرؤية

6  جودة الحياة
6 حفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي وتعزيزها
6   التنوع االقتصادي المستدام
5 تطوير البنى التحتية
5 حفظ وحماية البيئة واالستخدام األمثل للموارد
5 نمو عمراني مستدام
4 تكامل وترابط داخليا وإقليميًا وعالميًا
4 تمكين دور الجهات المحلية في صناعة القرار
4 مدن ذكية ومجتمع المعرفة
4 زيادة التنسيق المؤسسي القطاعي \المكاني
3 التعليم والتنمية البشرية
3 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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المشتركة الخليجية  الرؤية  اختيار  منهجية 

االستراتيجية  األهداف  من  عدد  تحقيق  على  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  تعكف 
مشتركة  رؤية  ولصياغه  العمرانية.   لالستراتيجية  مشتركة  خليجية  رؤية  خالل  من  تحققيها  يمكن 
الممارسات  ومراعاة  الخصوصية  احترام  من  البد  الست  الخليج  لدول  نية  العمرا تيجية  لالسترا
الرؤية  لبناء  التالية  المنهجية  تبني  تم  الهدف  هذه  ولتحقيق  دوله.  لكل  الوطنية  والسياسات 

الخليجي.  التعاون  مجلس  لدول  العمرانية  لالستراتيجية  المشتركة 

اقتراح  العمرانية للدول الست، يمكن  االستراتيجيات  السابق للرؤى في  التحليل  نتائج  بناء على 
رؤيا مشتركة مقترحة  ومنها سنختار  المشتركة كبدائل محتمله،  العمرانية  لالستراتيجية  رؤى  ثالث 

التالية: المنهجية  حسب 
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من  مجموعة  يتبنى  ألول:  ا لبديل  ا
التي ذكرت في  االستراتيجية  األهداف 
الوطنية لكل  العمرانية  االستراتيجيات 
األهداف\ وهي  الست،  الخليج  دول 

التالية الثالث  المحاور 
الحياة 	  جودة 
ث 	  ا لتر ا و طنية  لو ا ية  لهو ا حفظ 

وتعزيزها والطبيعي  الثقافي 
المستدام  	  االقتصادي  التنوع 

على  مبني  البديل  وهذا  الثاني:  البديل 
مجموعة األهداف االستراتيجية التي ُذكرت 
الوطنية في  العمرانية  االستراتيجيات  في 
خمس دول خليجية أو أكثر، وهي األهداف\

التالية: الست  المحاور 
الحياة 	  جودة 
حفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي 	 

وتعزيزها والطبيعي 
المستدام  	  االقتصادي  التنوع 
التحتية	  البنى  تطوير 
حفظ وحماية البيئة واالستخدام األمثل 	 

للموارد
نمو عمراني مستدام	 

\ المقترح  البديل  الثالث )وهو  البديل 
البديل مبني على مجموعة  وهذا  المختار(: 
في  ت  كر ُذ لتي  ا تيجية  ا ستر ال ا ف  ا هد أل ا
الوطنية في خمس  العمرانية  االستراتيجيات 
دول خليجية أو أكثر، وهي األهداف\المحاور 

التالية:  العشرة 
الحياة 	  جودة 
الثقافي 	  والتراث  الوطنية  الهوية  حفظ 

وتعزيزها والطبيعي 
المستدام  	  االقتصادي  التنوع 
التحتية	  البنى  تطوير 
مثل 	  أل ا م  ا ستخد ال ا و لبيئة  ا ية  حما و حفظ 

للموارد
نمو عمراني مستدام	 
داخليا وإقليميًا وعالميًا	  وترابط  تكامل 
صناعة 	  في  المحلية  الجهات  دور  تمكين 

القرار
المعرفة	  مدن ذكية ومجتمع 
 	 \ عي لقطا ا سسي  لمؤ ا لتنسيق  ا ة  د يا ز

المكاني

١٢

٣
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الرؤية البديلة الثانيةالرؤية البديلة األولى

  التنوع االقتصادي المستدام
  التنوع االقتصادي المستدام

 جودة الحياة

حفظ وحماية البيئة واالستخدام األمثل للموارد
حفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي وتعزيزها

نمو عمراني مستدام

حفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي وتعزيزها

تطوير البنى التحتية
 جودة الحياة

١2

وَتهدف هذه الرؤية على أن تكون دول الخليج ذات اقتصاد متنوع ومستدام 
يرتقي بجود الحياة ويحافظ على الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي 

للدول ويعززها.

استراتيجية مشتركة  أهداف وقيم  ثالثة  تحقيق  الرؤية حول  وتتمحور هذه 
يلي:  العمرانية هي كما  لالستراتيجية 

وتهدف هذه الرؤية على أن تكون دول الخليج ذات اقتصاد متنوع ومستدام، 
الذي  المستدام  العمراني  النمو  وتنتهج  للمواطنين،  الحياة  بجودة  ترتقي 
يحفظ ويعزز الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي، ويركز على حفظ 
وحماية البيئة والستخدام األمثل للموارد، وتطوير بنى تحتية عالية الجودة. 

وتتمحور هذه الرؤية حول تحقيق ستة أهداف وقيم استراتيجية لالستراتيجية 
يلي:  المشتركة هي كما  العمرانية 
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  التنوع االقتصادي المستدامتكامل وترابط داخليا وإقليميًا وعالميًا.

 جودة الحياةمدن ذكية ومجتمع المعرفة

حفظ وحماية البيئة واالستخدام األمثل للمواردحفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي وتعزيزها.

نمو عمراني مستدامتمكين دور الجهات المحلية في صناعة القرار

زيادة التنسيق المؤسسي القطاعي \ المكانيتطوير البنى التحتية

الرؤية البديلة الثالثة )الرؤية المقترحة( ٣

البيئة من  المعرفة ويحافظ على  تحتية متطورة، تستهدف مدن ذكيه واقتصاد متنوع مبني على  بنية  الخليج ذات  أن تكون دول  الرؤية على  وَتهدف هذه 
القرار. المحلية في صناعة  الجهات  القطاعات وإشراك  التنسيق بين مختلف  المستدام وَتفعيل دور  النمو  للمواد وَتبني استراتيجيات  خالل االستخدام األمثل 

يلي:  المشتركة هي كما  العمرانية  الرؤية حول تحقيق عشرة أهداف وقيم استراتيجية لالستراتيجية  وتتمحور هذه 
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الجزء الثاني: قاعدة البيانات والمؤشرات العمرانية 

ويشمل هذا الجزء على معلومات ونتائج البحث واالستقصاء بخصوص ما يلي  

وبالنسبة لمراجعة وثائق االستراتيجيات العمرانية والخطط الوطنية لدول مجلس التعاون فقد تم مناقشتها 

في الفصل الثالث. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع ألوراق العمل المرفقة، والتي تحوي كثير 

من التفاصيل والمعلومات اإلضافية بهذا الخصوص. 

العمرانية  االستراتيجية  ألبعاد  القطاعية  العمرانية  المؤشرات  تحديد 

تصميم قاعدة بيانات عمرانية تشتمل على جميع البيانات والمعلومات 
العمرانية. االستراتيجية  بمجاالت  المتعلقة  التنموية  والمؤشرات 

١

٢

p. 31
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2.1
تحديد المؤشرات العمرانية ألبعاد 

االستراتيجية العمرانية القطاعية

العمرانية المؤشرات  على  عامة  نظرة 

بشكل عام، ومن واقع تفحصنا ألفضل الممارسات في مجال المؤشرات 
العمرانية، تنقسم هذه المؤشرات الى ثالث مجموعات رئيسية:

وفيما يخص الدول الخليجية، فان الدراسة أوضحت أن كل الدول الخليجية تتبنى مؤشرات عمرانية \حضرية من المجموعتين األولى والثانية )المؤشرات 
العمرانية\الحضرية الوطنية ومؤشرات االستدامة(، أما فيما يخص المؤشرات من المجموعة الثالثة )مؤشرات جودة الحياة( فان عدد محدود جدا من 
دول الخليج يستخدمها على رأسها السعودية. كذلك أوضحت الدراسة تباين واضح بين الدول الخليجية في عدد المؤشرات الوطنية المستخدمة 

وكيف يتم تعريفها والهدف منها، كما سيم التطرق إليه فيما يلي.

دولة بكل  خاصه  مؤشرات  وهذه  الوطنية،  العمرانية\الحضرية   المؤشرات 
والمحافظات بالمناطق  تكون هناك مؤشرات خاصه  وأحيانا   على حده، 

   .والمدن

)Urban sustainability indicators(  مؤشرات االستدامة الحضرية

)Urban Quality of life indicators( مؤشرات جودة الحياة في المدينة

١

٢

3

p. 32
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الخليج الحضرية في دول  العمرانية\  المؤشرات  استخدام  واقع 

المؤشرات العمرانية الوطنية ١

استراتيجية  الخليجية  الدول  بعض  لدي  بينما 
عمرانية فان بعض الدول األخرى ليس لها مثل 
إنشائها  على  تعمل  وهي  االستراتيجية  هذه 
مجموعة  لديها  الخليجية  الدول  وجميع  حاليا.  
ُترصد  التي  \الحضرية  العمرانية  المؤشرات  من 
وُتقاس كجزء من عمليه التخطيط العمراني في 
عمليه  من  كجزء  أو  العمرانية  االستراتيجية 
الخطط   من  وغيرها  الوطني  التنموي  التخطيط 
يوجد في المملكة العربية السعودية حوالي 309 
إذ  االستخدام.  قيد  \حضريه  عمرانية  مؤشرات 
المستوى  على  حضرية  مراصد  المملكة  تحوي 
الوطني وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى 
بتطوير  المراصد  هذه  وتقوم  الكبرى  المدن 
خبرة  ولها  مختلفة  حضرية   \ عمرانية  مؤشرات 
عدد  تخلو  المقابل  في  المجال،  هذا  في  طويلة 
من  المنظومة  هذه  مثل  من  المجلس  دول  من 
إيجاد  في  صعوبة  ونجد  الحضرية،  المراصد 
الحضرية   \ العمرانية  المؤشرات  عن  معلومات 

الخاصة بها. 

\الحضرية  العمرانية  المؤشرات  دراسة  بعد 
المستخدمة في الدول الخليجية المختلفة )سواء 

فانه  خارجها(،  أو  العمرانية  االستراتيجية  ضمن 
واالختالفات  التباينات  أن  مالحظة  السهل  من 
العديدة بين هذه المؤشرات سواء في عددها أو 
أو  القياس  أو وحدة  تعريفها أو كيفية قياسها 
الهدف من هذه المؤشرات في عمليه التخطيط 
المؤشرات  هذه  دراسة  من  والبد  والتنمية. 
المؤشرات  بعض  نجد  لكي  المستخدمة 
المشتركة والتي يمكن العمل على توحيدها مع 
القياس  ووحدة  التعريف  حيث  من  الوقت 
والهدف من هذه المؤشرات.  وال شك أن أفضل 
طريقه لبناء حزمة من المؤشرات العمرانية هي 
لدى  حاليا  موجود  هو  ما  على  البناء  خالل  من 

دول المجلس وليس استبدالها. 

تمثل  السعودية  العربية  المملكة  إن  وحيث 
والتجمع   )%  80.٤( األكبر  الجغرافية  الرقعة 
إقليم  %( ضمن منظومة   ٧3.6( األكبر  السكاني 
تجربه  ولديها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
\الحضرية،  العمرانية  المؤشرات  مجال  في  غنية 
فقد يكون من المناسب االستفادة من تجربتها 
واعتماد بعض أساسيات منظومتها للمؤشرات 
غياب  حال  في  خاصه  والعمرانية  الحضرية 
مؤشرات في نفس القطاع لدي الدول الخليجية 
األخرى. ولعدم توفر المعلومات حول المؤشرات 

دقيق،  بشكل  الخليج  دول  من  لكثير  العمرانية 
المؤشرات  بعض  عرض  المناسب  من  فإنه 
الحضرية المستخدمة في المملكة. فكما يظهر 
في الجدول التالي فان حزم المؤشرات التنموية 
الشاملة )309 مؤشر( في السعودية مقسمة الى 
العامة،  الخلفية  هي:  مختلفة  قطاعات  سبعة 
البنية  النقل،  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
التحتية، المأوى، إدارة البيئة والمحليات )القطاع 
البلدي(.   هذه المؤشرات والتي تتقاطع أيضا مع 
عدد من محاور المؤشرات وأهدافها المنقسمة 
االزدهار  ومؤشرات  عالميه  مؤشرات  الى 
ومؤشرات  المستدامة  التنمية  ومؤشرات 
الرؤية  ومؤشرات  العمرانية  االستراتيجية 
المحلية.  التنمية  ومؤشرات  وبرامجها  الوطنية 
وبعض هذه المؤشرات موجود لدى بعض الدول 
االستراتيجية  ضمن  )سواء  األخرى  الخليجية 
هذه  تضليل  تم  وقد  خارجها(،  أو  العمرانية 
ادناه،  الجدول  في  الزهري  باللون  المؤشرات 
المؤشرات هي مؤشرات قطاعية تنموية  وهذه 
باستراتيجية  مباشر  بشكل  مرتبطة  وعمرانية 

التنمية العمرانية.
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المؤشر الحزم م

معدل النمو السكاني

ان
سك

 )ال
مة

عا
ة ال

في
خل

)ال

1
2 التوزيع السكاني حسب النوع

3 التوزيع السكاني حسب الجنسية
التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية 4

متوسط حجم األسرة المعيشية 5
معدل التكوين األسري 6

نسبة األسر التي تعيلها امرأة 7
الكثافة السكانية 8

مساحة الكتلة العمرانية 9
نسب استعماالت األراضي 10

إجمالي الحيازة 11
توزيع الدخل )معامل جيني( 12

نسبة األسر الفقيرة

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ة ا
مي

لتن
ا

13
نسبة السكان دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس والعمر، 

الوضع الوظيفي والموقع الجغرافي )حضر/ريف(
14

نســـبة الرجال والنســـاء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون 
الفقر بجميع أبعاده وفقا للتعاريف الوطنية.

15

نسبة الموارد المحلية والتي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج 
الحد من الفقر.      النسبة المئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة 
الحماية االجتماعية مصنفة حسب الجنس، األطفال، العاطلين عن 

العمل، كبار السن، ذوي االحتياجات الخاصة، الحوامل، المواليد، 
ضحايا إصابات العمل، الفقراء والضعفاء.

16

مجموع إجمالي المنح والتدفقات المباشرة لبرامج 
الحد من الفقر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.                                                                                     
نسبة السكان الذي يحصلون علي الخدمات األساسية                                                                                      

17

نسبة اإلنفاق الحكومي الدوري والرأسمالي إلى القطاعات التي 
تفيد النساء والفئات الفقيرة والضعيفة بشكل غير متناسب.

18

متوسط الدخل الشهري لألسر 19
متوسط اإلدخار الشهري لألسر 20

المؤشر الحزم م

توزيع بنود اإلنفاق الشهري لألسر  المعيشية

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ة ا
مي

لتن
ا

21
نسبة األسر التي حصلت على قروض بنكية 22

أسباب أخذ القروض لألسر  23
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ٢٤
معدل الوفيات دون سن الخامسة ٢5

معدل وفيات االطفال أقل من سنة 26
معدل الوفيات النفاسية. 27

كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحي )االطباء( 28
كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحي )التمريض( 29

معدل أسرة المستشفيات 30
اإلصابة بالسل لكل 100,000 من السكان. 31

عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة )اإليدز( لكل 1000 من 
السكان غير المصابين، حسب الجنس والعمر والسكان.

32

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، 
السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. )السكري(

33

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، 
السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. )الضغط(

34

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، 
السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. )السرطان(

35

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، 
السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة. )سرطان النساء فوق 

15 سنة(

36

اإلصابة بالمالريا لكل 1000 من السكان. 37
االصابة بااللتهاب الكبدي B لكل 100,000 من السكان. 38

معدل اإلصابة بأمراض الكلى 39
نسبة األطفال الذين تلقوا تطعيمًا ضد ).......( 40

معدل انتشار نقص التغذية.                                                                           41
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المؤشر الحزم م
معدل انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة، حسب 

النوع )الهزال/ الوزن الزائد(.

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ة ا
مي

لتن
ا

42

نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة. 43
معدل الوالدات لدى المراهقات )من عمر 14 - 10 سنة، من عمر 19 - 

15 سنة( لكل 1000 امرأة في تلك الفئة العمرية.
44

نسبة المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد 45
نسبة المرافق الصحية المرخصة ) التابعة لوزارة الصحة والخاصة( 46

نسبة رضا المستفيدين من خدمات التنويم في المستشفيات 47
معدل وفيات االنتحار 48

معدل الوفيات الناجم  عن التسمم الغير متعمد. 49
نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من 

إجمالي إنفاق األسرة أو دخلها.
50

نسبة األمية بين الكبار )15 سنة فأكثر، سعوديين( 51
نسبة األطفال الملتحقين برياض األطفال ) 3 إلى 6 سنوات( 52

نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس األهلية 53
نسبة القيد بالتعليم قبل الجامعي 54

متوسط عدد سنوات الدراسة 55
نسبة القيد بالتعليم الجامعي 56

عدد الجامعات ) حكومي - خاص ( 57
معدل كثافة الفصول  58

نسبة المدارس المستأجرة 59
معدل اإللتحاق العادل بالمرحلة الثانوية  60

نسبة الطالب الذين أكملوا التعليم االبتدائي إلى اجمالي 
الملتحقين بمرحلة التعليم االبتدائي )بنين وبنات(

61

نسبة الطالب الذين أكملوا التعليم الثانوي إلى اجمالي الملتحقين 
بمرحلة التعليم الثانوي )بنين - وبنات(

62

معدل اإللتحاق العادل بالتعليم الجامعي 63
معدل الطالب )طالب/ معلم( 64

المؤشر الحزم م
مؤشرات التكافؤ )اإلناث / الذكور، القروي / المدني، األقل / األكثر 

ثروة، حالة اإلعاقة، الشعوب األصلية والمتأثرة بالصراع مع توافر 
البيانات( جميع مؤشرات التعليم في هذه القائمة يمكن تصنيفها.

دية
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تم
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ة ا
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لتن
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65

نسبة المدارس التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى: )أ( الكهرباء، )ب( 
اإلنترنت ألغراض تعليمية، )ج( حواسيب ألغراض التعليم، )د( البنية 

التحتية واللوازم للطالب ذوي اإلعاقة، )هـ( مياه الشرب األساسية، 
)و( مرافق الصرف الصحي األساسية، )ز( مرافق غسل اليدين 

األساسية )حسب تعريفات مؤشر المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية(.

66

نسبة المعلمين في: )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، )ب( 
التعليم االبتدائي، )ج( التعليم االعدادي، )د( التعليم الثانوي الذين 
حصلوا على األقل الحد األدنى من تدريب المعلمين المنظم )مثل 
التدريب التربوي( قبل الخدمة أو أثناء الخدمة المطلوبة للتدريس 

على المستوى المناسب في بلد معين.

67

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات النقل المدرسي )في 
المدارس الحكومية(

68

نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي اإلعاقة ) -6 18 سنة( 69
نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين 70

نسبة الطلبة في التعليم العالي غير الحكومي 71
عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص 72
متوسط أيام الغياب في المدارس والجامعات لكل طالب سنويا 73

نسبة المشاركة في االنشطة )المدرسية( 74
التصنيفات العالمية للجامعات السعودية 75

نسبة العمالة غير الرسمية 76
معدل البطالة حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة. 77

نسبة بطالة الشباب 15 - 24 سنة 78

نسبة الباحثين عن عمل من السكان فى سن العمل 79

نسبة العمالة الوطنية فى القطاع الخاص 80
نسبة العمالة األجنبية حسب المهنة 81p. 35
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المؤشر الحزم م
نسبة وعدد األطفال الذين يعملون وتتراوح أعمارهم بين) 5-17 

سنة(، حسب الجنس والعمر.
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ا

82

نسبة قطاع العمل ألفراد األسرة )15 سنة فأكثر( 83
حصة المرأة في سوق العمل )من القوى العاملة السعودية( 84

معدل المشاركة االقتصادية لإلناث السعوديات )فوق سن 15 سنة ( 85
نسبة النساء في المناصب اإلدارية 86

نسبة النساء في الوظائف العليا )رتبة 11 وما فوق( 87
نسبة العمالة المخالفة ماعدا  القطاع الزراعي، حسب الجنس. 88

األجر في الساعة لموظفي اإلناث والذكور حسب المهنة والعمر 
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

89

نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24سنة( وليسوا في 
التعليم أو التوظيف أو التدريب.

90

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24سنة وتزوجن قبل 
بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن 18 سنة.

91

عـدد البلـدان التي لـديهـا قوانين وأنظمـة تكفـل حصــــــــول 
النساء والرجال الذين في سن 15 سنة فأكثر على خدمات الرعاية 

والمعلومات والتثقيف في مجال الصــــحة الجنســــية واإلنجابية 
على نحو كامل وعلى قدم المساواة.

92

نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك 
القانون العرفي( للمرأة المساواة في ملكية األراضي و / أو 

السيطرة عليها 
  نسبة السكان البالغين الذين يحصلون على حق امتالك األراضي، 

مع وثائق معترف بها قانونيًا. (حسب نوع الجنس ونوع الملكية)

93

نسبة البالغين )15 سنة فما فوق( اللذين لديهم حساب بنكي أو 
حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لديهم خدمات الهاتف النقال 

المالية.

94

نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي بحسب العمر، والجنس، 
ووضـــــع األشـــــخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثه خالل االثني عشر 

شهرا السابقة.

95

نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي أو 
الجنسي في األشهر الـ 12 السابقة.

96

المؤشر الحزم م
نسبة السكان الذين يشعرون باألمان أثناء السير بمفردهم حول 

منطقة العيش.
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97

نسبة الشباب من النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين -18
29سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي في سن 18 سنة.

98

نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي 
العاملين في القطاع الخاص والعام

99

المنشآت الصناعية حسب القطاع 100
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من 

الصناعات.
101

العمالة في الصناعية كنسبة من إجمالي العمالة. 102
نسبة االمتثال بنظام حماية األجور للعمالة الوافدة 103

معدل مؤسسات وشركات االعمال المسجلة لكل )100( الف من 
السكان

104

الزمن المطلوب للحصول على ترخيص لبدء ومزاولة النشاط 105
النسبة المئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة الحماية االجتماعية 

مصنفة حسب الجنس، األطفال، العاطلين عن العمل، كبار 
السن، ذوي االحتياجات الخاصة، الحوامل، المواليد، ضحايا إصابات 

العمل، الفقراء والضعفاء.

106

نسبة األسر التي تحصل على اعانات اجتماعية 107
نسبة األسر المشمولة بالضمان االجتماعي 108

تكاليف التحويالت كنسبة من المبالغ المحولة. 109
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط االئتمان. 110
)أ( عدد فروع المصارف التجارية لكل 100 ألف بالغ،)ب( عدد آالت 

الصرف اآللي )ATMs( لكل 100 ألف بالغ. 
111

مؤشرات القطاع الزراعي )الزيادة السنوية في األراضي المزروعة ( 112
مؤشرات القطاع الزراعي )انتاجية الهكتار من الخضروات ( 113

)أ( نســــــبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق 
مضــــمونة في األراضــــي الزراعية، بحســــب الجنس. )ب( حصة المرأة بين 

المالك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة.

114
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المؤشر الحزم م
حجم انتاج االستزراع المائي )نسبة التغير السنوي في إنتاج الثروة 
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تم

الج
ة ا

مي
لتن

ا
115

إجمالي عدد المنشآت السياحية 116
اجمالي عدد الرحالت السياحية 117

إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية 118
عدد البني التحتية الثقافية 119

عدد األنشطة الثقافية المعروضة 120
عدد الفعاليات  التراثية المستضافة  121
عدد سواح المناطق التراثية والثقافية 122

االنفاق الصحي من المصروفات النثرية  123
قياس الفساد ) تصنيف (  124

عدد الرياضيين المشاركين في دورة االلعاب األولمبية  125
عدد البنى التحتية التراثية 126

عدد عناصر التراث الثقافي غير المادية حسب اليونسكو 127
نسبة أنفاق المستهلك على العروض الثقافية  128

عدد الكتب المنشورة الجديدة  129
عدد األفالم السعودية المنتجة  130

عدد العناوين الفريدة للفعاليات الترفيهية  131
عدد وسائل االعالم المتاحة )مثل الراديو والتلفاز والصحف ( 132

عدد مواقع التراث العالمي المعترف بها في اليونسكو  ١٣٣
عدد المشاركات في الفعاليات الدولية الكبرى  134

إنفاق األسرة على الترفية  ١٣5
إجمإلي عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة 136

متوسط أيام التدريب السنوي لموظفي الخدمة المدنية ١٣7
نسبة موظفي الخدمة المدنية الذين تم تحديد أهداف األداء 

السنوية لهم
١٣٨

المؤشر الحزم م
نسبة موظفي الخدمة المدنية الذين تلقوا تدريبًا خالل العام

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ة ا
مي

لتن
ا

139
نسبة االكتفاء الذاتي من الدجاج الالحم 140

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى 
السجل المدني، حسب العمر.

141

عدد أماكن ممارسة الرياضة المفعلة  142
نسبة األشخاص الممارسين لألنشطة الرياضية والبدنية بشكل 

أسبوعي 
143

نسبة المحتجزون غير المحكوم عليهم بعد؛ من إجمالي عدد 
السجناء.

144

عدد المخالفات الحدودية 145
الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة 146

عدد ضحايا القتل العمد لكل 100,000 من السكان حسب )الجنس 
,والعمر(.

147

معدل جرائم السرقة 148
معدل أفراد الشرطة لكل )100( الف من السكان 149

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من 
مخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار )Sendai( للحد من مخاطر 

الكوارث 2015-2030

150

نسبة الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات الحد من 
مخاطر الكوارث المحلية تمشيًا مع االستراتيجيات الوطنية للحد من 

مخاطر الكوارث.

151

عدد الوفيات واألشخاص المتوفين والمفقودين والمتأثرين بشكل 
مباشر بسبب الكوارث لكل 100,000 من السكان. )الحريق والخسائر 

البشرية(

152

نسبة بالغات العنف التي تم معالجتها خالل 3 أشهر من تاريخ البالغ 15٣
عدد المنظمات األهلية )الجمعيات، والمؤسسات، واللجان( 154

عدد المتطوعين في محافظات امانة المنطقة الشرقية 155
نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي أو 

الجنسي في األشهر الـ 12 السابقة.
156

معدل المكتبات العامة 157
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المؤشر الحزم م
نسبة اعالة الشيخوخة

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ة ا
مي

لتن
ا

158
معدل اإلعالة )نسبة المعالين لالعمار أقل من 15 وأعلى من 64 

عام إلى اجمالي السكان(
159

نسبة المعاقين )اإلعاقة ألحد أفراد األسرة( 160
نسبة صكوك الطالق 161

نسبة اجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم، 
الصحة، الحماية االجتماعية(.

162

نسبة الوقت المخصص للعمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة األجر، 
حسب الجنس والعمر والموقع.

163

نسبة السكان الذين يشعرون باألمان أثناء السير بمفردهم حول 
منطقة العيش.

164

نسبة األشخاص الذين لديهم اتصال واحد على األقل مع موظف 
حكومي اللذين قبلوا رشوة من هؤالء الموظفين الحكوميين أو تم 

الدفع لهم خالل االثني عشر شهرًا الماضية.

165

حجم التجارة )القيمة والحجم( سنويًا عبر المناطق التي يتواجد 
فيها بوابات.

166

معدل الخسائر البشرية والمادية من الكوارث
عدد الوفيات واألشخاص المتوفين والمفقودين والمتأثرين بشكل 

مباشر بسبب الكوارث لكل 100000 من السكان.

167

الخسارة االقتصادية السنوية الناتجة عن العواصف الرملية 168
عدد المخالفات المرورية لكل 1000 شخص

ل
نق

ال

169
معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق. 170

عدد إصابات الحوادث المرورية لكل ١00 ألف نسمة 171
معدل ملكية األسرة للسيارة 172

استخدام النقل العام 17٣
نسبة الرحالت في النقل العام / مجموع الرحالت 174

متوسط زمن الرحلة اليومي 175
نسبة التغير السنوي في أعداد الركاب المغادرين والقادمين من 

المطارات
176

المؤشر الحزم م
نسبة التغير السنوي في اجمالي الشحن الداخل والخارج من 

مطارات

ل
نق

ال

177

نسبة التغير السنوي في اجمالي الشحن الداخل والخارج من 
الموانئ

178

نسبة التغير السنوي في أعداد الركاب المغادرين والقادمين من 
السكك الحديد

179

نسبة التغير السنوية فى حركة السيارات والشاحنات عبر جسر 
الملك فهد

180

نسبة المساحة المخصصة للطرق 181
حجم الشحن وحركة التجارة في المراكز والمنصات اللوجستية 

والمحاور
182

معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق )متر طولي/فرد( 18٣
نصيب الفرد من اإلنفاق على إنشاء الطرق 184

نسبة المشاريع المتأخرة عن برامج تنفيذها في قطاع الطرق  185
كثافة أطوال الشوارع 186

نسبة السيارات التي تعمل بالكهرباء 187
كثافة التقاطعات المرورية 188
المساحة المخصصة للطرق 189

كثافة الشوارع 190
نسب الحصول على مياه الشرب النقية

ية
حت

الت
ية 

لبن
ا

191
192 نسبة السكان الذي يحصلون على الماء المحسن

معدل استخدام الماء سنويا / الفرد 193
متوسط سعر المياه المستخدمة لالغراض المنزلية لكل )100( متر 

مكعب
194

نسب توزيع مصادر مياه الشرب 195
نصيب الفرد من انتاج تحلية المياه 196

كمية المياه المحالة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي يتم 
إنتاجها سنويًا

197

p. 38

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

المؤشر الحزم م
معدل االستهالك البلدي للمياه

ية
حت

الت
ية 

لبن
ا

198
نسبة الفاقد من المياه 199

حجم استهالك المياه لألغراض الزراعية من المياه غير المتجددة 200
201 نسبة السكان الذي يحصلون على الصرف الصحي المحسن

نسب التخلص من الصرف الصحي  202
الحصول على الكهرباء 203

متوسط االستهالك السنوي للكهرباء فى القطاع السكني 204
نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت. 205

نسبة األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنس. 206
االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذو النطاق العريض لكل 100من 

السكان، بحسب بالسرعة
207

التوصيل بالهاتف الثابت 208
نسبة السكان المشمولين بشبكة المحمول، حسب التكنولوجيا. 209

نسبة زيادة مستخدمي التقنيات الجديدة 210
نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل بالمناطق الحضرية مرتفعة 

الكثافة
211

نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل بالمناطق الحضرية 212
نسبة تغطية شبكات النطاق العريض الالسلكية )أكثر من 10 

ميجابت بالثانية( بالمناطق النائية
213

نسبة المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه األمطار 214
نسبة التملك لألسر السعودية

وى
مأ

ال

215
متوسط عدد سنوات تملك أرض للسعوديين  216

نسبة تملك األسر السعودية للمنازل )حسب مستوى الدخل( 217
معدل سعر المسكن )التملك( إلى وسيط الدخل السنوي لألسر 

السعودية
218

متوسط عدد سنوات تملك وحدة سكنية للسعوديين )شقة( 219
متوسط عدد سنوات تملك فيال سكنية للسعوديين  220

المؤشر الحزم م
متوسط سعر متر األرض

وى
مأ

ال

221
نسبة إيجار المسكن الى الدخل الشهري لألسر السعودية 222

معدل ايجار المسكن إلى وسيط الدخل السنوي لألسر السعودية 
المستاجرة

223

نسبة مساحة األراضي البيضاء المخصصة للسكن إلى اجمالي 
مساحة االراضي السكنية )المطورة والبيضاء(

224

ديموغرافيا المسكن  225
معدل إنتاج الوحدات السكنية 226

معدل القروض الممنوحة للتمويل العقاري 227
نسب األسر السعودية المستفيدة من قروض التمويل العقاري 228

نسبة تسديد القروض الممنوحة للتمويل العقاري 229
نسب مصادر تمويل األرض  230

نسب مصادر تمويل المسكن  231
نسب أنواع المسكن  232

نسبة الوحدات السكنية الشاغرة 233
نسبة السكان البالغين الذين يحصلون على حق امتالك األراضي، 

مع وثائق معترف بها قانونيًا. )حسب نوع الجنس ونوع الملكية(
234

عدد الوحدات السكنية المالئمة الموفرة لألسر الضمانية األكثر حاجة 235
نسبة الذين ال يتوفر لهم مسكن مالئم من مستفيدي الضمان األكثر 

حاجة
236

نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق )شاغرة أو 
جديدة( الي عدد مستحقي الدعم

237

نسبة ااألسر الحاصلة على تمويل سكني من األسر المدرجة في 
مسارات التملك

238

قصور العرض في المساكن )الفرق بين معدل بناء المساكن 
والنمو السكاني( أونسبة النمو السنوي للقطاع العقاري )قياس 

معدل النمو السنوي للقطاع العقاري )ملكية المساكن( بالمقارنة 
مع العام السابق(

239
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المؤشر الحزم م
رضا المستفيدين عن البرامج اإلسكانية المقدمة لهم )قياس مدى 

رضا المستفيدين من برامج اإلسكان وتشمل جودة الوحدات 
المقدمة لهم، سهولة الوحدات، مستوى الشفافية مع المستفيدين، 

االهتمام بخدمات المستفيدين.(
المأوى

240

نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

ئة
لبي

ة ا
دار

إ

241

معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة )متر مربع/فرد( 242
نسبة المناطق الخضراء العامة للفرد الواحد في المدن 243

نسبة تلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون 244
CO2 انبعاث ثاني أكسيد الكربون 245
حجم انبعاثات غاز أكاسيد الكبريت 246

حجم انبعاثات غاز أكاسيد النيتروجين 247
حجم انبعاثات غاز األوزون 248

نسبة تركيزات البنزين فى الهواء 249
نسبة تركيزات التولون فى الهواء 250
نسبة تركيزات الزيلين فى الهواء 251

نسبة تركيزات المركبات العضوية غير الميثان 252
نسبة تركيزات الجزيئات العالقة في الهواء 10 ميكرون 253

نسبة تركيزات الجزيئات العالقة في الهواء 2.5 ميكرون 254
عدد محطات الرصد البيئي 255

نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى اجمالي مياه الصرف 
الصحي

256

نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة 257
النسبة المئوية للنفايات التي يعاد تدويرها إلى اجمالي كمية 

النفايات الصلبة
258

نسبة النفايات المطمورة من إجمالي النفايات المنتجة 259
تآكل األراضي الزراعية نتيجة التمدد العمراني 260

أطوال شبكات تصريف السيول 261

المؤشر الحزم م
حجم خسائر آخر سيول

ئة
لبي

ة ا
دار

إ

262
نسبة المخصصات المالية لمشروعات درء أخطار السيول 263

نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود 
النظيف والتكنولوجيا.

264

نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة 
بيولوجيًا.

265

نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية. 266
عدد المناطق المحمية على شاطئ البحر على بعمق 300 متر 267

مؤشر ندرة المياه - األمم المتحدة 268
متوسط درجة الحرارة في المدن 269

مؤشر ازدهار المدن )موائل األمم المتحدة( في المدينة المنورة، 
والدمام ونيوم 

دي
لبل

ع ا
طا

لق
ت )ا

ليا
مح

)ال
270

نسبة اإلنفاق الرأسمالي من إجمالي اإلنفاق 271
نسبة اإلنفاق على تعاقدات المحليات من جملة اإلنفاق 272

نسبة اإلعتماد على اإليرادات الذاتية لتمويل الميزانية التشغيلية 273
نسبة اإليرادات البلدية غير المحصلة 274

نسبة انحراف الميزانية الفعلية عن المخططة 275
نسب رواتب الموظفين باإلدارة المحلية 276
تباين الميزانية التشغيلية للباب الثالث 277

تباين الميزانية الراسمالية للباب الرابع 278
معدل العاملين باإلدارة المحلية 279

التفريغ المنتظم لحاويات جمع المخلفات الصلبة 280
نسبة مخلفات البناء والهدم المنقولة إلى مر افق المعالجة 281

نسبة المشاريع المتعثرة 282
نسبة المشاريع المتأخرة  283

نسبة المشاريع المنفذة حسب الخطة 284
نسبة المشاريع التي تخلفت عن موعد اإلنجاز بنسبة تزيد عن 20 % 285 p. 40
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المؤشر الحزم م
رصيد األراضي السكنية

ي(
لد

الب
اع 

قط
 )ال

ت
ليا

مح
ال

286
عدد المساكن التي صدر عليها رخص إزالة 287

تصنيف حجج االستحكام داخل النطاق العمراني  288
نسبة التغير السنوي في عدد رخص البناء السكني 289
نسبة رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبني  290

نسبة التغير السنوي فى ايجار المواقع االستثمارية 291
نسبة التغير السنوي فى عدد المواقع االستثمارية 292

نسبة التغير السنوي في مساحة المواقع االستثمارية 293
عدد بالغات التشوه البصري لكل 100,000 فرد 294

نسبة إمكانية الوصول للمناطق العامة المفتوحة 295
مساحة الموالت بالمتر المربع للفرد  296

نسبة المساحة المأهولة التي تم تغطيتها بمشاريع تصريف مياه ا 
ألمطار ودرء أخطار السيول في المدن ال 5 الكبرى )مكة المكرمة - 

المدينة المنورة - جدة - الرياض - حاضرة الدمام(

297

نسبة استكمال ربط المعلومات المكانية لكافة الخدمات وشبكات 
المرافق العامة في المدينة

298

نسبة الحلول الذكية المطبقة من اجمالي الحلول الذكية المخطط 
لها لكل مدينة من المدن الخمس الكبرى

299

نمط التواصل ما بين المناطق الريفية وأقرب تجمع عمراني 300
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مؤشرات االستدامة العمرانية \ الحضرية ٢

األراضي  )مثل  الطبيعية  الموارد  استنزاف  إن 
الحضرية والمياه والطاقة والمواد الخام والنظام 
)مثل  البيئية  والمشاكل  والغذاء(  الحيوي 
من  هما  البيئي(  والتدهور  والتلوث،  النفايات، 
ومن  اليوم  العالم  يواجها  التي  التحديات  أكبر 
التعاون الخليجي. ومن أجل  ضمنة دول مجلس 
بد  ال  المقبلة،  لألجيال  مستدام  مستقبل  ضمان 
ومن  ومعالجتها.  التحديات  لهذه  التصدي  من 
المسلم به على نطاق واسع أن تعزيز ممارسات 
ينتج  المدينة  مستوى  على  المستدامة  التنمية 
مرتبطة  عدة  جبهات  عدة  على  إيجابية  آثار  عنه 
بهذه التحديات، فالمناطق الحضرية )أو المدن( 
المتحدة(  األمم  )حسب  األنسب  المكان  هي 

لتطبيق سياسات التنمية المستدامة. 

الحاضر  احتياجات  تلبية  على  االستدامة  تركز 
األجيال  ومقدرات  بثروات  المساس  دون 
القادمة والتي تلبي احتياجاتها. يتألف مفهوم 
وبيئية  اقتصادية  ركائز:  ثالث  من  االستدامة 
واجتماعية – معروفة أيضًا بشكل غير رسمي 
األرض  كوكب  على  والمحافظة  األرباح  بجني 

وتحقيق رغبات البشر.

اعتمدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية  اجندة 
بأهدافها الـ ١٧ وتم تبنيها على عدة مستويات 
للدولة،  الوطنية  الرؤية  فيها  بما  دوله  لكل 
واالستراتيجيات  للتنموية  الوطنية  والخطط 
العمرانية.  ومخططاتها  الوطنية  العمرانية 
ومستويات  بصيغ  المجلس  دول  تبنت  فقد 
التنمية  اجندة  أهداف  من  عدد  مختلقه 
ضمن  ومؤشراتها  المتحدة  لألمم  المستدامة 
المستدامة  التنمية  مؤشرات  منظومة 
الوطنية لديها كما سيتم تفصيله ادناه وفي 
الستراتيجيات  استعراضنا  عند  الثالث  الفصل 
التعاون  مجلس  بدول  العمرانية  التنمية 
الخليجي.  ونظرا ألهمية هذه المؤشرات فان 
جميع الدول الخليجية اعتمدت هذه المؤشرات 
وطنيا وتقوم بقياسها ورصدها ومن ثم تقدم 
القياسات للمؤسسات  إحصاءات دوريه بهذه 
االستعراض  تقارير  خالل  من  المعنية  الدولية 
الضروري  من  فانه  ولهذا  الطوعي.  الوطني 
التنسيق في هذا المجال واالتفاق على حزمة 
تمثل  والعمرانية  القطاعية  المؤشرات  من 
المؤشرات في استراتيجية  األدنى لهذه  الحد 
ان  فالبد  المجلس.  لدول  العمراني  التخطيط 
وتحديد  هذه  االستدامة  مؤشرات  دراسة  يتم 

المقترحة  المبدئية  القائمة  اعتباره  يمكن  ما 
هذه  من  العديد  بان  علما  المؤشرات،  لهذه 
المؤشرات  حسب  موحدة  المؤشرات 

المطلوبة\ المقترحة من األمم المتحدة.   

في  وإدماجها  االستدامة  ممارسات  تبني  إن 
يكتسب  والتنموية  البشرية  األنشطة  جميع 
زخما يوما بعد يوما وتصبح ذات أهمية كبيرة 
والدول.  المجتمعات  من  للعديد  بالنسبة 
المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  فاعتماد 
السبعة  وأهدافها  المستدامة  التنمية  خطة 
في  عقدت  التي  األممية  القمة  في  عشر 
هذا  في  هامة  خطوة   ،20١٥ عام  من  سبتمبر 
الجهود  استكمال  على  عزمها  تؤكد  المجال 
في  السابقة  السنوات  مدى  على  بذلت  التي 
أثمرت  والتي  لأللفية  التنموية  األهداف  إطار 
على  تحقيقها  في  كبير  تقدم  إحراز  عن 
اإلشارة  من  البد  ولكن  الوطنية.  المستويات 
التأثير  محددة  هذه  االستدامة  تقارير  ان  هنا 
مؤشرات   )١ كونها  العمراني  المستوى  على 
استدامة عامة ال تراعي خصوصيات كل دولة 
أو منطقه مع انه من المتفق عليه ان التنمية 
لمنطقة، و2(  تختلف من منطقة  المستدامة 
وليس  المستدامة  للتنمية  مؤشرات  انها 
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الحضرية   \ العمرانية  للتنمية  مؤشرات 
المستدامة.  

من  العديد  قامت  التحديات،  هذه  ولمعالجة 
في  خاص  وبشكل  والمدن،  والمناطق  الدول 
لتقييم  خاصة  نظم  بتطوير  المتقدمة،  الدول 
بها.   خاصة  \الحضرية  العمرانية  االستدامة 
فعلى مدى العقدين الماضيين أو نحو ذلك، تم 
االستدامة  تقييم  أنظمة  من  العديد  إدخال 
الحضرية في جميع أنحاء العالم من أجل تقييم 
والمناطق.   المدن  استدامة  مستوى  وتقييم 
الحضرية  االستدامة  تقييم  نظم  وتعتبر 
المصممة لمنطقه محددة أدوات عملية وفعالة 
للغاية كونها تحوي مؤشرات مخصصة لتقييم 
الحضرية  التنمية  سياسات  أثر  وقياس 
والبيئة  الناس  على  واالقتصادية  واالجتماعية 
االعتبار  في  أخذًا  محددة  منطقه  في 
خصوصياتها. وعلى الرغم من أن الدول الخليجية 
قد تبنت الكثير من مؤشرات االستدامة الخاصة 
هناك  أن  إال  المتحدة،  األمم  األلفية  بأهداف 
والمؤشرات  المقاييس  تطوير  في  تأخر 
في  الحضرية  االستدامة  لقياس  المخصصة 
مدنها وتقييم كفاءة سياسات التنمية التي يتم 

تنفيذها وتأثيرها على الناس والبيئة. 

٣ مؤشرات جودة الحياة

العامة  الرفاهية  أنها  الحياة على  ُتعرف جودة 
فيها.  يعيشون  التي  البيئة  وجودة  لألشخاص 
أحد  المدن  في  الحياة  جودة  مؤشرات  وتعتبر 
الحضرية  المناطق  إدارة  في  المهمة  أدوات 
جوانب  في  إيجابية  تغييرات  إلحداث  والمدن 
مختلفة من الحياة وكذلك لتقييم أنواع التنمية 
الناس  الحتياجات  مناسبتها  ومدى  المتبعة 
أي  في  مهم  عنصر  هي  وبالتالي  وأولوياتهم، 

خطو وطنية للتنمية العمرانية.

األمم  برنامج  مثل  الدولية  المنظمات  قامت 
واألقاليم  والدول   )UNDP( اإلنمائي  المتحدة 
وحتى المدن بتطوير مؤشرات ومعايير لقياس 
جودة الحياة في هذه المناطق والمدن والدول 
وكذلك آثار السياسات االجتماعية واالقتصادية 
مؤشرات  أصبحت  الحياة.  جودة  على  المتبعة 
دول  في  جدا  منشرة  الحياة  جودة  ومعايير 

االستدامة  لتقييم  “نظام  تطوير  نقترح  لهذا 
بحيث  الخليجية،  الدول  في  خاص  الحضرية” 
ومعايير  مؤشرات  على  النظام  هذا  يحتوي 
لدول  خصيصا  تطويرها  يتم  حضرية  استدامة 
واالجتماعي  البيئي  الواقع  تناسب  الخليج 
هذا  من  والهدف  الدول.  لهذه  واالقتصادي 
مؤشرات  من  عدد  وقياس  رصد  هو  النظام 
االستدامة الخاصة بدول الخليج من اجل قياس 
وتقييم أفضل ودقيق لمستوى االستدامة في 
المدن الخليجية بأسلوب يراعي خصوصية هذه 
الدول وبيئتها المميزة.  فالبد ان يتم التأكد ان 
كل  لبيئة  مناسبة  والمعايير  المؤشرات  هذه 
وألهداف  المحددة  واحتياجاتها  خليجية  دولة 
االستدامة الخاصة بكل دولة، وان نظام تقييم 
أفضل  الى  يستند  هذا  الحضرية  االستدامة 
الممارسات والتجارب ألنظمة تقييم االستدامة 
القائمة في مناطق مختلفة من دول  الحضرية 
دول  احتياجات  مراعاة  مع  المتطور،  العالم 
الحقا  ويمكن   الخاصة.  وظروفها  المنطقة 
للقيام  خصيصا  عمل  ونطاق  إرشادات  إعداد 
لتقييم  المتخصصة  االنظمة  هذه  مثل  بتطوير 

مؤشرات االستدامة حضرية. 

مجتمع  وبناء  واألسرة  الفرد  حياة  نمط  تحسين 
من  وذلك  متوازن،  حياة  بأسلوب  أفراده  ينعم 
واستحداث  لدعم  الالزمة  البيئة  تهيئة  خالل 
والمقيم  المواطن  مشاركة  تعزز  جديدة  خيارات 
والرياضية  والترفيهية  الثقافية  األنشطة  في 

التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة
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العالم المتقدم.   تم االنتشار السريع لمؤشرات 
الدول  اهتمامات  بسب  الحياة  جودة  ومعايير 
والبرامج  الدولية  والمنظمات  المتقدمة، 
شبكات  وبرامج  المجتمعية  والبرامج  البلدية 
ُيشير  الواسع  النطاق  الوطنية. هذا  عبر  المدن 
الحياة  جودة  ومعايير  مؤشرات  أهمية  الى 
وقياس  الختبار  وفعالة  وعملية  قوية  كأداة 
واالجتماعية  الحضرية  التنمية  سياسات  تأثير 
َتبرز  المواطنين.  حياة  جودة  على  االقتصادية 
أداة  كونها  من  الحياة  جودة  مؤشرات  أهمية 
مناسبة توفر قاعدة معلومات شاملة للسلطات 
والمخططين  السياسات  وصانعي  المحلية 
للغاية  مفيدة  المؤشرات  فهذه  الحضريين. 
للسلطات المحلية وصانعي السياسات وغيرهم 
أداء  لقياس  الحكوميين  القرار  صانعي  من 
وإجراءات  واالقتصادية  االجتماعية  سياساتهم 
التنمية الحضرية، وبالتالي هي عنصر مهم في 
الوطنية  العمرانية  االستراتيجية  تطوير 

والعابرة للحدود.

وعلى الرغم من أن الدول الخليجية قد استثمرت 
الحضرية  ومراكزها  مدنها  تطوير  في  كثيرا 
وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها، إال أن هناك 
في  الحياة  جودة  معايير  تبني  في  نسبيا  تأخًرا 
مدنها، وتقييم كفاءة سياسات التنمية المتبعة 
حاجة  هناك  فان  ولذلك  الناس.  على  وتأثيرها 
ماسة لتطوير وتبني مؤشرات ومعايير مناسبة 

وعلى  الخليج.  دول  في  الحياة  جودة  لقياس 
الرغم من ان الدول الخليجية ُتصنف كدول ذات 
يتم  انه  اال  الدولي،  البنك  دخل مرتفع من قبل 
بشرية  تنمية  كدول  الدول  هذه  تصنيف 
متوسطة وفًقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP(، وهذا يؤشر الى ان هناك حاجة لمزيد 
الخليجية  المجتمعات  لتطوير  الجهود  من 

وبالذات في مجال جودة الحياة.

أحد  هي  للمواطنين  الحياة  جودة  ان  مع 
العمرانية  االستراتيجية  في  المهمة  األهداف 
تقريبا،  الخليجية  الدول  لكل  الوطنية  والرؤية 
المؤشرات  عن  المتوفرة  المعلومات  أن  إال 
في  الحياة  جودة  وقياس  لرصد  المستخدمة 
كانت  إذا  هذا  جدا،  محدودة  هي  الدول  هذه 
باستثناء  الخليجية  الدول  معظم  في  متوفرة 

المملكة العربية السعودية.

والجدول التالي يوضح عدد من مؤشرات جودة 
العربية  المملكة  في  المستخدمة  الحياة 
الوطنية  الرؤية  في  والواردة  السعودية، 
الوطني  التحول  برامج  واحد   ،2030 للسعودية 
من  وألنه  الحياة.  جودة  برنامج  وهو   2020
األفضل البناء على ما هو موجود ويمارس في 
يبدأ  ان  نقترح  فأننا  التعاون،  مجلس  دول 
المرحلة  في  المؤشرات  هذه  بعض  باستخدام 

األولى. 

وفي هذا المجال نود ان نذكر ان فريق الدراسة 
قام بتقييم اولي لهذه المؤشرات لجودة الحياة 
الحضرية في ١١ نظام لقياس جودة الحياة تمثل 
المجال،  هذا  في  عالميا  الممارسات  أفضل 
برنامج  في  المستخدمة  المؤشرات  ومعظم 
العدد  في  مشمولة  السعودي  الحياة  جودة 
يعتبر  وهذا  العلمية.  األنظمة  هذه  من  األكبر 
بداية مناسبة جدا في هذا المجال ويمكن البناء 
عليها مستقبال. علما بان فريق الدراسة يوصي 
ان ُتستكمل دراسة عدد من األنظمة التي تمثل 
أفضل الممارسات في مجال قياس جودة الحياة 
جودة  لقياس  متكامل  نظام  واقتراح  الحضرية 
من  ُتمكن  متكاملة  مؤشرات  يحوي  الحياة 
الخليجية  المدن  في  الحياة  جودة  قياس 
ويمكن  ودوليا،  إقليميا  غيرها  مع  ومقارنتها 
تصميم  تنفيذ  تم  حيث  مستقبال  بذلك  القيام 
عدد من أنظمة رصد وقياس جودة الحياة لمدن 
الخبر  مثل  السعودية  العربية  المملكة  في 
أنظمة على مستوى  لعمل  وقدمت مقترحات 
وجدة  الرياض  مثل  الكبرى  السعودية  المدن 

وحاضرة الدمام.
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2.2
المتعلقة  المقترحة  الخليجية  العمرانية  البيانات  قاعدة 

بمجاالت االستراتيجية العمرانية 

بعد مراجعة أفضل الممارسات في مجال المؤشرات العمرانية على المستوى الدولي، ومراجعة الوضع الحالي للمؤشرات العمرانية 
واستخدامها في االستراتيجيات العمرانية الوطنية لدول الخليج، فان هذا الفصل َسيبني على كل ما تم جمعه وتحليله من معلومات 
في هذا الشأن القتراح وتصميم قاعدة بيانات عمرانية شاملة تحوي على جميع البيانات والمعلومات والمؤشرات التنموية المتعلقة 

بمجاالت االستراتيجية العمرانية.  

بمجاالت  المتعلقة  التنموية  والمؤشرات  والمعلومات  البيانات  جميع  على  َتحوي  متكاملة  خليجية  عمرانية  بيانات  قاعدة  إلنشاء 
التخطيط العمراني االستراتيجي، البد ان َتحوي قاعدة البيانات العمرانية هذه أربع أنواع من البيانات هي كالتالي: 

والبد لقاعدة البيانات هذه من تصميم يحدد المؤشرات الحضرية المستخدمة والبد لها من اليه إلدارتها وتشغيلها، ونقترح في هذا المجال إنشاء مرصد 
حضري خليجي موحد مرتبط بمنظومة من المراصد الحضرية الوطنية والتي بعضها موجود ويعمل حاليا بينما البد من إنشاء هذه المراصد في دول 

أخرى. وهذا ما سنفصله فيما يلي

المقترحة العمرانية  االستراتيجية   منظومة مؤشرات 

الحياة  منظومة مؤشرات جودة 

الحضرية الجغرافية  المعلومات  بيانات نظم   قاعدة 

تقارير  الحضرية )مستخلصه من  االستدامة  منظومة مؤشرات 
االستعراض الوطني الطوعي لدول مجلس التعاون الخليجي(

١

3

4
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المقترحة العمرانية  االستراتيجية  مؤشرات  منظومة 

كما أشرنا سابقا، فان بعض الدول الخليجية لديها استراتيجية عمرانية 
وهي  االستراتيجية  هذه  مثل  لديها  ليس  األخرى  الدول  بعض  بينما 
دول  جميع  ولدى  االستراتيجية.   هذه  وتطوير  بناء  على  حاليا  تعمل 
لرصد  تستخدم  التي  \الحضرية  العمرانية  المؤشرات  من  ُحزم  الخليجية 
االستراتيجية  من  كجزء  سواء  وجودتها،  المدن  أداء  مستوى  وقياس 
العمرانية الوطنية أو كجزء من عمليه التخطيط التنموي الوطني العام.   

بعد دراسة هذه المؤشرات العمرانية \الحضرية المستخدمة في كافة 
من  فانه  وخارجها(،  العمرانية  االستراتيجية  )ضمن  الخليجية  الدول 

المالحظ ان هناك تباينات واختالفات في عدد هذه المؤشرات وتعريفها 
وكيفية قياسها ووحدة القياس والهدف من هذه المؤشرات في عمليه 
التخطيط والتنمية. لكن من السهل ان نجد بعض المؤشرات المشتركة 
القياس  التعريف ووحدة  توحيدها من حيث  العمل على  يمكن  والتي 
\ اعتماد ٤8 مؤشر عمراني  نقترح  المنطلق  والهدف منها. ومن هذا 
حضري يتم حاليا استخدامها في معظم الدول الخليجية وهذه المؤشرات 

ملخصة في الجدول التالي:

المؤشر العمراني \ الحضري الفئة
معدل النمو السكاني

مة
عا

ة ال
في

خل
 ال

ان
سك

)ال
متوسط حجم األسرة المعيشية)

الكثافة السكانية
مساحة الكتلة العمرانية

نسب استعماالت األراضي
مؤشرات القطاع الزراعي )الزيادة السنوية في األراضي 

المزروعة (

ية
اع

تم
الج

ب ا
وان

لج
 ا

دية
صا

قت
واال

مؤشرات القطاع الزراعي )انتاجية الهكتار من الخضروات (
حجم انتاج االستزراع المائي )نسبة التغير السنوي في إنتاج 

الثروة السمكية(

المؤشر العمراني \ الحضري الفئة
إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية

دية
صا

قت
واال

ية 
اع

تم
الج

ب ا
وان

لج
عدد البنى التحتية التراثيةا

عدد عناصر التراث الثقافي غير المادية حسب اليونسكو

إجمالي عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة
حجم التجارة )القيمة والحجم( سنويًا عبر المناطق التي 

يتواجد فيها بوابات حدودية
معدل الخسائر البشرية والمادية من الكوارث    )  عدد 
الوفيات واألشخاص المتوفين والمفقودين والمتأثرين 
بشكل مباشر بسبب الكوارث لكل 100000 من السكان.(

الخسارة االقتصادية السنوية الناتجة عن العواصف الرملية
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المؤشر العمراني \ الحضري الفئة
معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة )متر 

مربع/فرد(

ئة
لبي

ا

نسبة المناطق الخضراء العامة للفرد الواحد في المدن
نسبة تلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون

CO2 انبعاث ثاني أكسيد الكربون
عدد محطات الرصد البيئي

نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى اجمالي مياه 
الصرف الصحي

نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة
النسبة المئوية للنفايات التي يعاد تدويرها إلى اجمالي 

كمية النفايات الصلبة
التفريغ المنتظم لحاويات جمع المخلفات الصلبة

نسبة المساحة المأهولة التي تم تغطيتها بمشاريع تصريف 
مياه االمطار ودرء أخطار السيول في المدن 

رة
إلدا

 وا
ت

ديا
لبل

 ا
ية

حل
لم

نسبة استكمال ربط المعلومات المكانية لكافة الخدمات ا
وشبكات المرافق العامة في المدينة

نمط التواصل ما بين المناطق الريفية وأقرب تجمع عمراني
عدد أماكن الترفيه 

المؤشر العام لرضا المواطنين عن الخدمات والمرافق

المؤشر العمراني \ الحضري الفئة
استخدام النقل العام

ل
نق

ال
نسبة الرحالت في النقل العام / مجموع الرحالت

نسبة المساحة المخصصة للطرق
حجم الشحن وحركة التجارة في المراكز والمنصات 

اللوجستية والمحاور
معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق )متر طولي/فرد(

نسب الحصول على مياه الشرب النقية

ية
حت

الت
ية 

لبن
ا

 نسبة السكان الذي يحصلون على الماء المحسن
معدل استخدام الماء سنويا / الفرد

متوسط سعر المياه المستخدمة لألغراض المنزلية لكل )100( 

متر مكعب
نسب توزيع مصادر مياه الشرب

نصيب الفرد من انتاج تحلية المياه
كمية المياه المحالة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي 

يتم إنتاجها سنويًا
معدل االستهالك البلدي للمياه

 نسبة السكان الذي يحصلون على الصرف الصحي 
نسب المنازل المرتبطة مع شبكة الصرف الصحي 

نسبة المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه األمطار
نسبة تملك األسر للمنازل )حسب مستوى الدخل(

ن
سك

  ال
وى

مأ
معدل سعر تملك المسكن إلى وسيط الدخل السنوي ال

لألسرة
نسبة تكلفة إيجار المسكن الى الدخل الشهري لألسرة
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وهذه الحزمة من المؤشرات متواجدة بكاملها في مجموعة المؤشرات الحضرية السعودية البالغ عددها 309 مؤشر )وهي معلمة باللون البرتقالي( والتي 
ُذكرت سابقا، وتستخدم في العديد من الدول الخليجية األخرى. وهي مرتبطة ارتباط وثيق باستراتيجية التنمية العمرانية واالستدامة وبعض أهداف التنمية 
دوري  بشكل  مراجعتها  ويمكن  المطلوبة  المؤشرات  من  األولى  المرحلة  تشكل  هذه  المقترحة  المؤشرات  ومجموعه  المتحدة.   لألمم   ١٧ الـ  المستدامة 
وبناء على  المختلفة  المحلية  المراصد  بيانات  الميدانية وتحديث  المسوحات  لعمل  الالزمة  المحلية  القدرات  وبناء  الفنية  الكوادر  تكامل  وزيادتها حسب 

توجهات الجهات المعنية بالشؤون البلدية والتنمية المستدامة في دول المجلس.

الحضرية االستدامة  مؤشرات   منظومة 

الوطني  االستعراض  تقارير  في  المتضمنة  االستدامة  مؤشرات 
الطوعي التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي. كما عرضنا 
سابقا، لقد تبنت دول مجلس التعاون الخليجي وبصيغ ومستويات 
مختلقه عدد من أهداف أجندة التنمية المستدامة لألمم المتحدة 
ومؤشراتها ضمن منظومة مؤشرات التنمية المستدامة الوطنية 
لديها. فكل دولة من هذه الدول ُتقدم ما يسمى تقريــر االستعراض 
التقــدم  فيه  تفصل  ومنتظم  دوري  بشــكل  الطوعــي  الوطنــي 
التنميــة  أهــداف  تحقيق  صعيــد  علــى  الدولة  حققتــه  الــذي 
التقرير  هذا  يتنــاول  حيــث  عشــر،  الســبعة  المســتدامة 
والمبــادرات  والممارســات  الوطنيــة  والخطــط  االستراتيجيات 
الحاليــة التــي ُوضعــت لبلوغ وتحقيق هذه األهداف، ويســتعرض 
التحديــات والخطــط المســتقبلية لبلوغ وتحقيــق تلــك األهــداف 
هذا  ويحتوي  المســتدامة.  للتنميــة  الوطنيــة  واألولويات 
االستدامة  مؤشرات  هائل  كم  على  للدول  الوطني  االستعراض 

والمعلومات ذات العالقة التي يمكن من خاللها رفد ودعم قاعدة 
موحدة  المؤشرات  هذه  من  والكثير  المقترحة.  العمرانية  البيانات 
ألنها مطلوبة من مصدر واحد )األمم المتحدة(، ولذلك نقترح ان يتم 
واعتماد  دولة  كل  في  رصدها  يتم  التي  المؤشرات  هذه  دراسة 
المؤشرات الموحدة في قاعدة البيانات العمرانية الخليجية الموحدة. 
وحيث ان دول المجلس تتفاوت في اهتمامها وتطور ورصدها لهذه 
االعتبار  بعين  األخذ  من  فالبد  مختلقه،  مستويات  على  المؤشرات 
على  الحرص  ضرورة  مع  المؤشرات  هذه  اعتماد  عملية  في  التدرج 
دول  وحث  التعاون  مجلس  لدول  العام  األمانة  قبل  من  اعتمادها 
المجلس على رصدها بشكل دوري من اجل توحيد المقارنة بين دول 
المستدامة  التنمية  أجندة  تنفيذ  متابعة  المجلس وتسهيل عملية 

بأهدافها الـ ١٧ التي أشرنا إليها.

١
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لتناسب  الخليج  لدول  خصيصا  تطويرها  يتم  استدامة  مؤشرات 
نقترح  إذا  الدول.  لهذه  واالقتصادي  واالجتماعي  البيئي  الواقع 
تطوير “نظام لتقييم االستدامة الحضرية” خاص في الدول الخليجية.    
الهدف من هذا النظام هو رصد وقياس عدد من مؤشرات االستدامة 
لمستوى  أفضل  وتقييم  قياس  اجل  من  الخليج  بدول  الخاصة 
االستدامة في المدن الخليجية بأسلوب يراعي خصوصية هذه الدول 
المؤشرات والمعايير  ان هذه  التأكد  يتم  المميزة.  بحيث  وبيئتها 
وألهداف  المحددة  واحتياجاتها  خليجية  دولة  كل  لبيئة  مناسبة 
تقييم  ونظام  مؤشرات  تطوير  ان  دولة.  بكل  الخاصة  االستدامة 
استدامة حضرية خاص بدول الخليج سيمكننا من استعمال مجموعة 

و  لظروف  الحساسة  \الحضرية  العمرانية  المؤشرات  من  كبير 
أهداف المنطقة في االستدامة الحضرية، ووضع هذه المؤشرات 
ُيمكن مجموعة واسعة  بيانات خليجية موحدة سوف  في قاعدة 
والوكاالت  السياسات  وصناع  البلديات  مثل  العالقة  أصحاب  من 
قياس  من  القرار  وصانعي  المهنيين  واالستشاريين  الحكومية 
وتقييم أثر سياساتهم اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية، وتحديد 
الدولة  داخل  أخرى  مدن  أداء  مع  والمقارنة  فيها،  القصور  أوجه 
السياسات  كفاءة  تحسين  من  سيمكنهم  وبالتالي  وخارجها، 

والتدخالت الحضرية و اإلنمائية.

2

 اجندة التنمية المستدامة لألمم المتحدة بأهدافها الـ 17
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والجدول التالي يوضح عدد من مؤشرات جودة الحياة المستخدمة في المملكة العربية السعودية، والواردة في الرؤية الوطنية للسعودية 
2030، واحد برامج التحول الوطني 2020 وهو برنامج جودة الحياة. 

التي طورت مجموعة من معايير جودة  الوحيدة  الدولة  السعودية هي  العربية  المملكة  البحثي، فان  للفريق  المتوفرة  المعلومات  حسب 
الحياة وتستخدمها لقيس مدى تحقيقها ألهدافها في تحسن الحياة في المدن والمناطق الحضرية. حيث لديها مجموعه من مؤشرات جودة 
الحياة كجزء من برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج التحول الوطني 2020. والجدول ادناه يعرض بعض مؤشرات جودة الحياة المستخدمة 

برنامج جودة الحياة، في المملكة العربية السعودية.

وألنه من األفضل البناء على ما هو موجود ويمارس في منطق مجلس التعاون، فأننا نقترح ان يتم يبدأ في المرحلة األولى باستخدام بعض 
هذه المؤشرات )انظر الجدول ادناه(. واحد األسباب التي تدفعنا لهذا االقتراح هو ان فريق الدراسة قام بتقييم اولي احدى عشر )١١( نظام 
لقياس جودة الحياة الحضرية والتي ُتمثل أفضل الممارسات عالميا في هذا المجال، ووجد ان معظم المؤشرات المستخدمة في برنامج جودة 
الحياة السعودي مشمولة وتتقاطع مع المؤشرات الموجودة في العدد األكبر من هذه األنظمة العالمية. ولهذا يعتبر بداية مناسبة االعتماد 
على هذه المؤشرات أو مجموعه منها ويمكن البناء عليها مستقبال. علما بان فريق الدراسة يوصي ان ُتستكمل دراسة عدد من األنظمة التي 
تمثل أفضل الممارسات عالميا في مجال قياس جودة الحياة الحضرية واقتراح نظام متكامل لقياس جودة الحياة يحوي مؤشرات متكاملة 
ُتمكن من قياس جودة الحياة في المدن الخليجية ومقارنتها مع غيرها إقليميا ودوليا، ويمكن القيام بذلك مستقبال حيث تم تنفيذ تصميم 
عدد من أنظمة رصد وقياس جودة الحياة لمدن في المملكة العربية السعودية مثل الخبر وقدمت مقترحات لعمل أنظمة على مستوى المدن 

السعودية الكبرى مثل الرياض وجدة وحاضرة الدمام.  

الحضرية  الحياة  مؤشرات جودة 
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بعض مؤشرات جودة الحياة المستخدمة في المملكة العربية السعودية )برنامج جودة الحياة، أحد برامج التحول الوطني 2020(

 مؤشر
اإلطار

المؤشر الحزم م

١ عدد الساعات التي يقضيها الركب في الزحمة المرورية 

ل
نق

وال
ة  

حتي
الت

ية 
لبن

 ا

١
١ عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية  ٢

نسبة الطاقة المتجددة الى إجمالى الطاقة المستخدمة  ٣
جاهزية الشبكة ) تصنيف (  ٤

١ عدد األجهزة الموصوله باإلنترنت لكل فرد واحد  5
١ نسبة النفايات المعاد تدويرها من اجمالي النفايات 

المنتجة 
٦

١ عدد الرحالت الدولية المباشرة تبعا للمدينة أو التواتر  7
١ نسبة السيارات التي تعمل بالكهرباء  ٨

حصة الفرد الواحد من الرحالت السنوية في وسائل 
النقل العامة 

9

١ نسبة المالكي لمنازلهم من السكان 

يم
صم

الت
ن و

كا
إلس

 ا

ئة
لبي

و ا
ي 

صر
لح

ا ١0
١ عدد الخطوات التي يخطوها الشخص يوميا  ١١
١ حصة الفرد من المساحة الخضراء 
١ أنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق 

الوقود 
١٣

١ متوسط العمر المتوقع بالسنوات 

ية
صح

ة ال
عاي

الر

١٤
١ االنفاق الصحي من المصروفات النارية  ١5
١ معدل البدانة  ١٦
١ عدد األسرة في المستشفيات  ١7
١ تفسيني مرض السكري  ١٨

 مؤشر
اإلطار

المؤشر الحزم م

١ معدل البطالة 

دية
صا

قت
 اال

ص
فر

ال ١9
١ عدد الجامعات المحلية المصنفة عالميا  ٢0

ترتيب مؤشر التنافسية العالمية  ٢١
العالمات المحصلة في البرنامج الدوري لتقييم الطلبة  ٢٢

١ معدل توظيف األثاث  ٢٣
١ قياس الفساد ) تصنيف ( 

ئة
لبي

 وا
ن

ألم
 ا

ي
اع

تم
الج

ا ٢٤
مسح الحكومات اإللكترونية  ٢5

١ انعدام المساواة بين الجنس  ٢٦
١ معدل حاالت القتل العمد  ٢7
١ عدد أماكن ممارسة الرياضة المفعلة 

ضة
ريا

ال

٢٨
نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي  ٢9

١ عدد الرياضيين المشاركين في دورة األلعاب األولمبية
١  نسبة األشخاص الممارسين لألنشطة الرياضية والبدنية 

بشكل أسبوعي
٣١

١  عدد البنى التحتية التراثية 

فة
قا

الث
ث و

ترا
ال

٣٢
١ عدد الفعاليات التراثية المستضافة ٣٣
١ عدد مواقع التراث العالمي المعترف بها في اليونسكو ٣٤
١ عدد عناصر التراث الثقافي غير المادية حسب 

اليونسكو
٣5

١ عدد األنشطة الثقافية المعروضة ٣٦
١ نسبة أنفاق المستهلك على العروض الثقافية  ٣7
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 مؤشر
اإلطار

المؤشر الحزم م

١ عدد المشاركات في الفعاليات الدولية الكبرى 

ث
ترا

 ال
فة

قا
الث

و ٣٨
١ عدد الكتب المنشورة الجديدة  ٣9
١ عدد األفالم السعودية المنتجة  ٤0
١ إنفاق األسرة على الترفية 

ية
رف

الت

٤١
١ عدد أماكن الترفية  ٤٢
١ عدد العناوين الفريدة للفعاليات الترفيهية  ٤٣
١ عدد وسائل االعالم المتاحة )مثل الراديو والتلفاز 

والصحف ( 

٤٤

١ عدد محالت األطعمة والمشروبات 

يح
رو

الت

٤5
عدد المطاعم الراقية )المطاعم التي تم منحها نجمة 

ميشالن ( 

٤٦

١ نسبة إنفاق المستهلك على عروض األطعمة 

والمشروبات 

٤7

١ مساحة الموالت بالمتر المربع للفرد  ٤٨
عدد المشاريع االيقونية  ٤9

١ عدد المتطوعين في السعودية 

كة
شار

الم
 

ية
اع

تم
الج

ا 50
١ عدد المنظمات غير الحكومية 

عدد مجموعات الهواة الفعالة 5٢

٤٢
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المعلومات  نظم  الخليجية.   العمرانية  البيانات  قاعدة  لمنظومة  المعززة  المهمة  الروافد  أحد  وهي 
وأمانات  بلديات  لدى  الموجودة  العمرانية  والمكانية  الجغرافية  البيانات  قواعد  على  تعتمد  الجغرافية 
اليومية  القرارات  يتم تحديثها واستخدامها وبشكل يومي التخاذ  والتي  الخليجي  التعاون  دول مجلس 
لعملية التنمية العمرانية وضبط التنمية وتنفيذ رخص البناء والتطوير العمراني الروتيني واليومي. وهي 
قواعد بيانات ذات سمه عمرانية مكانيه يمكن ربطها بسهولة بسبب توحيد صيغ وبرمجيات هذه النظم 
تقريبا بشكل منتظم في جميع بلديات و أمانات العواصم والمدن الكبرى في دول المجلس ومن أشهرها 
على سبيل المثال نظام ArcGIS.  ونقترح العمل على توحيد تصنيفاتها بلجنة فنيه تمهيدا لربطها خليجيا 
بشكل تدريجي نظرا للحاجة الملحة إليها خاصة فيما يخص تطوير وإنماء المشاريع في المناطق الحدودية 

المشتركة. 

العربية  للملكة  الوطني  المعلومات  بيانات نظام  ادناه عينات مستله من طبقات وحقول قاعدة  مرفق 
البلدية  الشؤون  بوزارة  البلدي  العمل  منظومة  وبلديات  أمانات  جميع  لدى  به  والمعمول  السعودية 

والقروية بالمملكة، ومع بعض التعديل لتناسب االستخدام لكافة الدول.

الحضرية الجغرافية  المعلومات  بيانات نظم  قاعدة 
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UNESCO Heritage Ten-
tat ive or Nominated 
Sites

المواقع التراثية )المواقع المؤقتة أو المرشحة 
لليونسكو(

Cit ies مدن

Major Commercial  Port ميناء تجاري رئيسي

Economic Cit ies المدن االقتصادية

Cit ies and Vi l lages المدن والقرى

Tourism السياحة

Ruins أثار

Infrastructures:  Mi l i tary, 
Mines,  Agriculture,  Fish-
ery,  Industry,  Cement 
Factory,  Rai l ,  Airport , 
Internat ional  Airport

البنى التحتية: الجيش ، المناجم ، الزراعة ، 
الثروة السمكية ، الصناعة ، مصنع اإلسمنت ، 
السكك الحديدية ، المطار ، المطار الدولي

Populat ion تعداد السكان

Faci l i t ies:  Educational , 
Governmental ,  Health-
care,  Rel ig ious

المرافق: التعليمية ، الحكومية ، الرعاية 
الصحية ، الدينية

Equipment Points نقاط المعدات

Vil lages القرى

Rai l :  Exist ing Rai l  Net-
work,  under construc-
t ion Rai l  Network

السكك الحديدية: شبكة السكك الحديدية 
الحالية ، قيد اإلنشاء شبكة السكك 

الحديدية

Main Wadis الوديان الرئيسية

Megaproject مشاريع ضخمة

Roads:  Dual  Carr iage 
Roads,  Expressway, 
Proposed Expressway

الطرق: طرق النقل المزدوج ، الطرق 
السريعة ، الطرق السريعة المقترحة

UNESCO Projects:  Ten-
tat ive or Nominated 
Road, 

مشاريع اليونسكو: الطريق المرشح او 
المؤقت ، 

Cult ivated Land األراضي المزروعة

Exist ing Land Use/Land 
Cover:  Protected Area, 
Areas to be Protected, 
Mining Area,  Gas or Oi l 
Area,  Recreat ional  Area, 
Agriculture Area

استخدام االراض الحالي / الغطاء األرضي: 
منطقة محمية ، مناطق محمية ، منطقة 

تعدين ، منطقة غاز أو نفط ، منطقة 
ترفيهية ، منطقة زراعية

Regional  Boundary
الحدود اإلقليمية

National  Boundary الحدود الوطنية

Mega Projects المشاريع العمالقة

Terrain التضاريس

ECONOMIC POTENTIAL MAP 
(ArcGIS Project  I )     

خريطة اإلمكانات اإلقتصادية
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LINKAGES (ArcGIS Project  I I I )   الروابط
Anchor Cit ies ,  Cit ies ,  Main 
Road,  Connectors , 

المدن الرئيسية ، المدن ، الطريق 
الرئيسية ، شرايين المواصالت

Exist ing NSS Classi-
f icat ion:  Rural  Devel-
opment Center,  Rural 
Development/Service 
Center

تصنيف االستراتيجية العمرانية: 
مركز التنمية الريفية ، مركز 

التنمية الريفية / الخدمة

Metropol itan Coverage 
Clusters

مجموعات الحواضر الكبرى

Rural  Clusters التجمعات الريفية

City Clusters تجمعات المدن

Municipal i t ies (Baldai-
yat)

البلديات

Economic Cit ies المدن االقتصادية

Industr ia l  Cit ies المدن الصناعية

Mega Project المشاريع العمالقة

Development Regions
مناطق التنمية

MISC GIS DATA NSS – 2030  (ArcGIS Project  IV)  بيانات متفرقة 
Vil lages:  Low Density,  Medium 
Density,  High Density

القرى: منخفضة الكثافة ، متوسطة الكثافة ، عالية 
الكثافة

Cit ies Functions:  World City, 
Emerging World City,  Regional  Cap-
ita l ,  F irst  Rank Intermediate City, 
Second Rank Intermediate City, 
Medium City,  Gateway,  Economic/
Industr ia l  c it ies

وظائف المدن: المدينة العالمية ، المدينة العالمية 
الناشئة ، العاصمة اإلقليمية ، المدينة المتوسطة 

المرتبة األولى ، المدينة المتوسطة المرتبة الثانية، 
المدينة المتوسطة ، البوابة ، المدن االقتصادية / 

الصناعية
Governorate Density: كثافة المحافظة:
Economic Cit ies Boundary: حدود المدن االقتصادية:

Industr ia l  Cit ies: مدن الصناعية:

Heritage Sites _UNESCO: المواقع التراثية _ يونسكو:

Vil lages: القرى:
UNESCO Tentat ive or Nominated 
Sites:

مواقع اليونسكو )المرشحة او المؤقتة(:

Exist ing Land use:  Protected Area; 
Areas to be Protected;  Mining 
Area;  Gas or Oi l  Area;  Recreat ional 
Area;  Agriculture Area

استخدام األراضي الحالي: منطقة محمية ؛ المناطق 
الواجب حمايتها ؛ منطقة التعدين؛ منطقة الغاز أو 

النفط منطقة ترفيهية؛ منطقة الزراعة

Airports and Seaports: المطارات والموانئ البحرية:

Economic Cit ies: المدن االقتصادية:
Transportat ion:  Rai lways,  Roads 
Proposed,  Other Roads,  Paved 
Roads,  Border Roads

النقل: السكك الحديدية ، الطرق المقترحة ، 
الطرق األخرى ، الطرق المعبدة ، الطرق الحدودية

Protected Areas Border: :حدود المناطق المحمية

New Protected Areas Border: :حدود المناطق المحمية الجديدة
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ECONOMIC CORRI-

DORS-VISION 2030 (Arc-

GIS Project  V)     

  الممرات التنموية

Key Cit ies Classes:  Major 
Cit ies with Populat ion

فئات المدن الرئيسية: المدن 
الرئيسية التي يبلغ عدد سكانها

Main Development Corr i-
dors:  National ,  Main,  Sec-
ondary,

الممرات التنموية الرئيسية: الوطنية 
، الرئيسية ، الثانوية 

Transportat ion:  Rai lways, 
Roads,  Proposed Roads, 
Unpaved Roads,  Other 
Roads,  Border Roads

النقل: السكك الحديدية ، الطرق 
، الطرق المقترحة ، الطرق غير 

المعبدة ، الطرق األخرى ، الطرق 
الحدودية 

Administrat ive Boundar-
ies: :الحدود اإلدارية

Bathymetry: قياس األعماق:

URBAN ZONE GROWTH 

AREA 2000-2017 (ArcGIS 

Project  VII I )

 مناطق النمو الحضري

Urban Growth Zone:  Name 
of the Zone,  Populat ion

منطقة النمو الحضري: اسم 
المنطقة ، عدد السكان

Administrat ive Boundar-
ies:  Governorate ID,  Name 
of the Administrat ive 
Boundaries in Arabic and 
Engl ish,  Data Source, 

الحدود اإلدارية: معرف المحافظة 
، اسم الحدود اإلدارية باللغتين 

العربية واإلنجليزية ، مصدر البيانات 

Regional  Boundary:  Con-
t inent ,  Country,  Aff i l iate 
Country,  Land Type,  Name 
in Engl ish and Arabic ,  Any 
Notes

الحدود اإلقليمية: القارة ، البلد 
، البلد التابع ، نوع األرض ، االسم 
باللغة اإلنجليزية والعربية ، أي 

مالحظات

Internat ional  Boundary: 
Name in Engl ish and Ara-
bic

الحدود الدولية: االسم باللغتين 
العربية واإلنجليزية

National  Boundary:  Name 
in Engl ish and Arabic

الحدود الوطنية: االسم باللغة 
اإلنجليزية والعربية
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الوسائل  أحد  الحضرية  المراصد  تشكل 
المؤشرات  وقياس  لرصد  المهمة 
تقوم  اذ  للدول،  \العمرانية  الحضرية 
هذه المراصد بقياس ورصد حزمه كبير 
الحضرية\العمرانية  المؤشرات  من 
والمدن  وللمناطق  للدولة  والتنموية 
المراصد  وهذه  الدولة.  في  المختلفة 
المناطق\المحافظات  في  المتواجدة 
المختلفة للدولة َترصد وَتقييس وُتحلل 
كم كبير من المؤشرات الحضرية الغنية 
باالستراتيجية  المرتبطة  بالمعلومات 
قاعدة  شكل  على  وتوفرها  العمرانية 

بينات لصناع القرار والسياسات.  

لرصد  مهمة  اداة  المراصد  هذه  والن 
وقياس الكثير من المؤشرات العمرانية 
\ الحضرية المهمة، نقترح ان ُينشأ في 
المراصد  الخليجية  الدول  من  دولة  كل 
الحضرية الخاصة، إذا لم يكن لديها االن 
مراصد حضرية، للتأكد من جمع وتحليل 
التنمية  بمؤشرات  الخاصة  البيانات 
\ المناطق  مستوى  على  الحضرية 

الوطنية  الحضرية  المراصد  ومنظومة  الخليجي  الحضري  المرصد 

المحافظات وعلى مستوى الدولة وان 
يتم  موحد  خليجي  حضري  مرصد  ُينشأ 
الحضرية  بالمراصد  ومرتبط  تغذيته 
من  أدني  حد  على  باالعتماد  الوطنية 
\الحضرية  العمرانية  المؤشرات 
دول  قبل  من  المعتمدة  الموحدة 

مجلس التعاون الخليجي.

الخليجي  الحضري  المرصد  إنشاء  ُيعتبر 
قاعدة  إدارة  في  للغاية  مهم  الموحد 
بيانات االستراتيجية العمرانية الموحدة 
في  واضح  هو  )كما  الخليج  لدول 
ادناه(  الشكل  التوضيحي في  المخطط 
وفي المساعدة في بناء قدرات المراصد 
ال  التي  الدول  لدى  الوطنية  الخليجية 
وإلنشاء  المراصد.  هذه  مثل  تملك 
المرصد الحضري الموحد البد من تجهيز 
الخاص  العمل  ونطاق  مواصفات 
وتعريف  ونوع  عدد  )مثال  بإنشائه 
المؤشرات الموحدة( وربطة مع المراصد 
المجلس  لدول  الوطنية  الحضرية 
الكوادر  فيه  تتوفر  له  مقر  وتحديد 

الفنية الالزمة.  

الدول  لدى  متواجد  هو  ما  على  للبناء 
المناسب  من  يكون  قد  الخليجية، 
لها  التي  الدول  تجارب  من  االستفادة 
تجربة سابقه في المراصد الحضرية مثل 
المملكة العربية السعودية التي لديها 
منظومة متطورة من المراصد الحضرية، 
حضرية  مراصد  المملكة  في  توجد  اذ 
على المستوى الوطني وعلى مستوى 
المناطق وعلى مستوى المدن الكبرى.  
تجاربهم  من  االستفادة  يمكن  لذلك 
في  وخاصه  المجال  هذا  في  وخبراتهم 
المراصد  بيانات  قاعدة  تصميم  مجال 
الخليجي  والمرصد  الوطنية  الخليجية 
من  االستفادة  يمكن  وكذلك  الموحد، 
ومن  لديهم.  المعتمدة  المؤشرات 
بفعالية  تعمل  التي  الحضرية  المراصد 
كالمرصد  نسبيا  طويلة  فترة  منذ 
السعودية  العربية  للملكة  الوطني 
المنورة،  بالمدينة  الحضري  والمرصد 
شاملة  قائمة  بوجود  يتميز  حيث 

ومتكاملة من المؤشرات الحضرية. 
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العمرانية  البيانات  قاعدة  وتصميم  بنية  تلخيص  يمكن 
الخليجية بانها تتكون من اربع قواعد بينات متكاملة كما 

يلي )انظر الشكل ادناه أيضا(:

العمرانية  البيانات  قاعدة  وتصميم  بنية  توضح  ادناه  االشكال 
الموحد  الخليجي  الحضري  المرصد  ودور  المقترحة،  الخليجية 
ومنظومة المراصد الحضرية الوطنية كأداة إلدارة قاعدة البيانات 

هذه وتحديث بياناتها. 

الخليجية  العمرانية  البيانات  قاعدة  بنية وتصميم 

قاعد بيانات مؤشرات االستراتيجية العمرانية الخليجية: وتتكون 
المقترحة  العمرانية  االستراتيجية  المؤشرات  منظومة  من 

اعتمادها( )مقترح 

وتتكون من منظومة مؤشرات  الحضرية:  االستدامة  بيانات  قاعد 
االستدامة الحضرية المتضمنة في تقارير االستعراض الوطني الطوعي 
لدول مجلس التعاون الخليجي )قائمة ويقترح ربطها(، ومؤشرات 

التي يمكن تطويرها مستقبال.  الخليج  بدول  الخاصة  االستدامة 

مجموعة  وتشمل  ة:  لحيا ا جودة  مؤشرات  نات  بيا قاعدة 
لتطوير( )قائمة وبحاجة  الحياة  الخاصة بجودة  المؤشرات 

قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الحضرية )قائمة ويقترح 
ربطها(

١

٣

٢

4
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قاعدة  نواة  تمثل  الحياة  وجودة  االستدامة  مؤشرات  ومنظومة  العمرانية،  االستراتيجية  مؤشرات  منظومة  ان  مالحظة  ويمكن 
البيانات المقترحة والعنصر األهم فيها. فيما تمثل قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الحضرية أداة الربط المكاني لهذه 
الية أفضل لتقييم  المنظومات من المؤشرات مما من شانه ان يوفر تصور جغرافي مكاني لتوزيع هذه المؤشرات وبالتالي يوفر 

وتوجيه وضبط أنشطة التنمية والتطوير العمراني في جميع دول المجلس.

المقترحة الخليجية  العمرانية  البيانات  قاعدة  إلدارة  كأداة  الوطنية  الحضرية  والمراصد  الموحد  الخليجي  الحضري  المرصد 
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المقترحة العمرانية  المؤشرات  منظومة 
العمرانية  المؤشرات  لمنظومة  ملخص  تقدم  التالية  االشكال 
هي  العمرانية  لالستراتيجية  المؤشرات  هذه  بان  علما  المقترحة. 
كما أسلفنا تمثل المرحلة األولى والتي تحتاج الى زيادتها والتوسع 
ارض  على  المجلس  دول  وقدرات  اتفاق  وحسب  بالتدريج  فيها 
الميدانية  والمسوحات  المعلومات  التوسع  هذا  لتنفيذ  الواقع 

المطلوبة.

p. 60

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

p. 61

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

184

p. 62

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

من اجل إنجاز وتنفيذ قاعدة البيانات العمرانية الخليجية المقترحة بشكل سلس ومتدرج وفعال فإننا نقترح ان يتم ذلك عبر المراحل التسلسلية 

التالية: 

الموحدة الخليجية  البيانات  قاعدة  تنفيذ  الية 

المبدأ. أعاله والموافقة عليها من حيث  المقترحة  البيانات  اعتماد منظومة قاعدة  مرحلة 

اعتماد الموافقة على إنشاء وتأسيس مرصد حضري خليجي موحد والموافقة عليه ويكون مقره أيضا األمانة العامة للمجلس والحصول 
بالبيانات  بياناته  لتغذية قاعدة  الموحد  الخليجي  بالمرصد  الوطنية  الحضرية  ربط مراصدها  األعضاء على  الدول  على موفقة واعتماد 
الموحدة المتفق عليه بشكل دوري. ويمكن االستفادة من تجربة وخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية 
القيام بعمل قياس  يمنع من  المجال وال  ثريه في ذلك  المجلس ولديها خبره  أكبر منظومة مراصد حضريه في دول  تمتلك  لكونها 

بالعالم.  الناجحة  العالمية  للتجارب 

مرحلة اعتماد مقر استضافه فنية لهذه القاعدة ونقترح ان تكون مبدئيا إدارة البلديات واالسكان في قطاع شؤون االنسان والبيئة 
التعاون. العامة لدول مجلس  باألمانة 

وربطها  المجلس  دول  لدى  الجغرافية  المعلومات  نظم  منظومات  جميع  بين  االلكتروني  الربط  وتفعيل  اعتماد  على  الموافقة 
بالوحدة المزمع انشاؤها في البند ثانيا، ويمكن االستعانة بهذا المجال بخبرات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية 

المجلس. أكبر منظومة نظم معلومات جغرافية مكانيه في دول  السعودية لكونها تمتلك 

1

2

3

4
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اعتماد المؤشرات العمرانية المقترحة أعاله وتفعيل الموافقة على تزويد قاعدة بيانات المرصد الحضري الخليجي الموحد باألمانة 
المؤشرات بشكل دوري. الخاصة بهذه  بالبيانات  العامة  5

العمرانية  البيانات  قاعدة  لدى مقر  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الطوعي  الوطني  االستعراض  ادراج مؤشرات  اعتماد وتفعيل 
المقترح أعاله باألمانة وتزويده بشكل دوري ببيانات هذه المؤشرات.

اعتماد الية لدعم هذا المقر ماليا وفنيا ببناء القدرات الالزمة والتدريب لتشغيله وادارته وتطويره بشكل يتناسب مع تطلعات قادة 
دول المجلس بما يحقق أهدافه المرسومة في هذه الوثيقة.

ادراج مهام إدارة هذه المنظومة لقاعدة البيانات العمرانية الخليجية ضمن آليات ومهام إدارة البلديات واإلسكان باألمانة العامة 
الخليجي واعتما ميزانياتها بشكل سنوي. التعاون  لدول مجلس 

في المرحلة النهائية وبعد تطوير واستكمال منظومة قاعدة البيانات الحضرية والمرصد الحضري الخليجي نقترح العمل على إنشاء 
استشرافيه  وبحوث  دراسات  بعمل  يقوم  الخليجي”  الحضري  “المعمل  مسمى  تحت  الحضري  للتحليل  متخصص  معمل  وتأسيس 
لتحليل الظاهر الحضرية بمدن دول المجلس والعمل على تقديم حلول لها ومعالجتها قبل استفحالها وهناك امثلة ناجحة كثيره 
بعد  إعداد تصور محدد إلتمام ذلك  برشلونة وغيرهما ويمكن  الحضري في  والمعمل  تالين  البلطيق في  العالم منها معمل  حول 

الموافقة على الفكرة من حيث المبدأ من قبل الدول األعضاء إذا ارتأوا جدواه. 

6

7

8

9
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مراجعة سياسات االستراتيجيات العمرانية لدول مجلس 
التعاون لخليجي 

مراجعة آليات وسياسات رصد الموارد على البعد العمراني 
ومدى تجانس تلك اآلليات مع السياسات الوطنية.

اقتراح إجراءات وآليات تنظيمية لتفعيل السياسات وتطبيقها على االستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون

مراجعة مدى مواءمة السياسات العمرانية الواردة في االستراتيجيات 
العمرانية لدول مجلس التعاون مع السياسات الوطنية الواردة في 

خطط التنمية الوطنية لتلك الدول.

اقتراح سياسات قطاعية / عمرانية متجانسة لالستراتيجية 
العمرانية لدول مجلس التعاون.

3.1

3.3

3.5

3.2

3.4

الجزء الثالث: السياسات العمرانية

  يعرض هذا الباب المعلومات والنتائج بخصوص السياسات العمرانية في دول الخليج، ويتطرف بالتحديد لما يلي

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع ألوراق العمل المرفقة، والتي تحوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات اإلضافية، باإلضافة الى 
مراجعة التجارب العالمية الناجحة في مجال السياسات العمرانية للتكتالت االقتصادية العالمية وحوكمة تنفيذها وكيفية االستفادة منها.
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3.1
مجلس  لدول  العمرانية  االستراتيجيات  سياسات  مراجعة 

التعاون. الخليجي

يحدد المخطط الشمولي التوافقي لدولة االمارات والمعتمد عام 20١2 إطارا عاما لالستراتيجيات العمرانية الوطنية لدولة االمارات وإجراءات 
التنفيذ ومتابعة األداء. ويحدد المخطط الشمولي 9 سياسات عامة هي كما يلي:

المتحدة1 العربية  اإلمارات  دولة 

الحياة بالرفاهية وجودة  الخاصة  للفرص والخدمات  المتوازن  بالتخطيط  سياسات خاصة 

للدولة التنافسية  القدرة  النمو وتعزيز  سياسات خاصة بتحفيز فرص 

التخطيط إمكانيات  وتفعيل  بتحسين  خاصة  سياسات 

بين اإلمارات كافة المجتمعية  النمو االقتصادية والخدمات  متابعة مؤشرات 
الوطنية األجندة  المشاريع االستراتيجية في  أولويات  تحديد 

استدامتها الطبيعية وضمان  الموارد  استعمال  ترشيد 

2١٧١ وأهدافها الوطنية اعتماد رؤية 
عالمية مستدامة تنافسية  لتأمين  النمو  تعزيز فرص 

الطبيعية التحتية والموارد  األراضي والبنى  تكامل في سياسات استعماالت 

العمراني والتطوير  النمو  تحديات  استباق 
األداء التخطيط ومراقبة  لغايات  المعلومات  تبادل  تفعيل 

تفاعلية متطورة العمراني عبر نظم معلوماتية  النطاق  إدارة 
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كذلك من المفيد اإلشارة هنا الى السياسات المعتمدة في خطة إطار عمل الهيكل العمراني »خطة ابوظبي 2030«، المعدة من قبل مجلس ابوظبي 

للتخطيط العمراني، والتي تم اعتمادها من قبل حكومة ابوظبي. ُتقدم خطة إطار عمل الهيكل العمراني حلول ومفاهيم ومقترحات عامة تساهم في 

تشكيل النمو العمراني ألبو ظبي. وهذه الخطة تقوم ٥ مبادئ للتخطيط و١3١ سياسة موزعة على ١0 قطاعات رئيسية هي: البيئة، استخدام األراضي، 

النقل والمواصالت، المساحات العامة، المدينة العاصمة، التصميم الحضري، مربعات المباني، التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، التخطيط المستمر. 
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سياسات إطار العمل البيئة االستراتيجية ١
التأكيد على أن حماية البيئة الطبيعية وتحسينها وإصالحها؛  إجراء تقييم شامل لتحديد المعايير البيئية وقدرة الجزر 

والمناطق الساحلية والصحراء على استيعاب النمو الجديد؛  خطة متكاملة للتحكم في البيئة الساحلية مع وضع معايير أداء 
بيئي واستراتيجيات تطبيق واضحة.

سياسات ١-٣

تخطيط الجزيرة والمناطق الساحلية للمدينة بناء على تدرج أخضر لحماية البيئة؛  تخطيط امتداد المدينة إلى الصحراء بناء 
على تدرج أخضر لحماية البيئة؛ اتباع مقاييس بناء خضراء لتصميم وإنشاء المباني التي تتوافق مع المناخ المحلي كممارسات 

بناء مستدامة ؛ اعتماد ممارسات خضراء في كافة األنشطة الصناعية.
سياسات ٤ - ٨

تقديم أبوظبي باعتبارها نموذجا للمدينة ذات السلوك المسؤول نحو البيئة؛ استحداث وتنفيذ برنامج لتحديد مناسيب 
الدخان المقبولة لكافة المراكب التي تستخدم الممرات المائية حول جزر أبوظبي وشبكة الحدائق العامة الوطنية؛  إنشاء 

شبكة برامج ومرافق تعليم بيئي في كافة أنحاء أبوظبي.
سياسات 9 -١١

سياسات إطار عمل استخدام األراضي االستراتيجية ٢

توجيه النمو نحو استحداث مركزين رئيسيين بكثافة عالية هما منطقة مركز المدينة ومنطقة العاصمة مع دعم سلسلة مراكز 
ثانوية أصغر ؛  تلبية حاجة األحياء السكنية منخفضة الكثافة التي يفضلها الكثير من المواطنين؛ استكمال تطوير المواقع 

العمرانية الشاغرة قبل الشروع في التوسعة عند الطرف العمراني وعدم التوسعة إلى ما بعد امتداد طريق اإلمارات السريع 
الجديد ؛ ضبط النمو العمراني بحيث يمتد من المناطق المأهولة حاليا وفقا للطلب في السوق.

سياسات  ١ - ٤
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تقسيم المدينة إلى أحياء أو مناطق متناسقة؛ يكون لكل منطقة أوحي سكني مركز خاص بالمرافق والمنافع والخدمات؛ 
إنجاز خطة تطوير شاملة لكل حي سكني جديد للمواطنين؛ إنجاز خطط المناطق لألحياء السكنية الحالية في جزيرة أبوظبي.   سياسات 7-5

إنجاز خطة تطوير شاملة لمنطقة العاصمة والمباشرة إنجاز خطة تطوير شاملة لمنطقة المسجد الكبير بأسرع ما يمكن ؛ 
تنفيذ خطة تحديث للمناطق القائمة من منطقة مركز المدينة ؛  تنفيذ خطة تطوير شاملة متكاملة للتوسعات الجديدة في 

منطقة مركز المدينة بالقرب من وداخل جزيرة الصوة وجزيرة الريم وشبه جزيرة الميناء؛  تبقى كثافة االستخدامات كما هي 
لحين إنجاز الخطة الشاملة للمدينة.

سياسات ٨ -١٣ 

دعم تطوير المناطق الخاصة مثل جزيرة السعيدات وجزيرة اللولو؛ دراسة األراضي الصناعية وتوفير أراضي كافية للصناعات 
تخدم المدينة؛ إنجاز خطة تطوير شاملة للمناطق حول مطار أبوظبي الدولي توزيع المحال التجارية على كل قطاع في 

المدينة؛ توجيه مشروعات تطوير الجامعات والمستشفيات الجديدة نحو منطقة العاصمة. 
سياسات ١٤-١٨ 

سياسات إطار عمل النقل والمواصالت االستراتيجية ٣

ربط تخطيط وتطوير أوجه استخدام األراضي بتوفر شبكات نقل متعددة الوسائل؛   إنجاز خطة شاملة للنقل والمواصالت 
على نطاق المدينة؛  توفير مجموعة متنوعة من خيارات النقل والمواصالت المترابطة وذلك كبدائل للمركبات 

الخفيفة)وسائل النقل ، العبارات، الحافالت، الدراجات والمشاة(.
سياسات ١ -٣ 

تصميم وإعادة تصميم المساحات العامة المفتوحة في شبكات النقل والمواصالت من أجل تنظيم مناطق المشاة وتحسينها؛ 
تجنب توسيع الطرق السريعة وذلك بتوفير شبكة نقل مترابطة متعددة المسارات؛ توفير شبكة نقل عام متكاملة. سياسات ٤ - ٦ 

تصميم شبكة النقل وضبطها بشكل جذاب بحيث تستقطب كافة فئات المستخدمين؛ تطبيق تدابير إلدارة حجم الطلب 
على وسائل النقل والمواصالت؛  إنجاز خطة شاملة لتوفير مواقف مناسبة   للمدينة بأكملها إنجاز خطة شاملة لمواقف 

السيارات لمنطقة األعمال المركزية ومنطقة ؛ تحسين التحكم في الطلب على شبكة الطرق والسكك الحديدية.
سياسات 7 - ١١ 
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سياسات إطار عمل المساحات العامة االستراتيجية ٤

السياسات االجتماعية - اإلسكان والخدمات االجتماعية: اإلسكان والخدمات االجتماعية: تطوير مجموعة من أنواع اإلسكان 
والسكن الميسور لتلبية متطلبات المواطنين ونمط الحياة في أبوظبي ؛ توفير خطة شاملة وتنفيذ برنامج بما في ذلك 

معايير خدمة المجتمع ؛ تحسين سياسات سكن العمال ؛ تطوير مساكن مخصصة منخفضة التكلفة للعمال: تحديد مكان 
سكن عمال الخدمة الدائمة.

سياسات  ١ -٣

حيثما أمكن، تأمين وسائل وصول إلى حدود المياه في داخل المدينة والتأكد من عدم وجود عوائق تمنع الوصول إلى 
المياه؛ تصميم مساحات مفتوحة وحدائق عامة تحتوي على مرافق لخدمة الجمهور مثل المظالت واستخدام المياه، وزراعة 

نباتات مقاومة للجفاف إضافة إلى مرافق عامة مثل أماكن الصالة والحمامات العامة.  
سياسات ٤ - 5

ضمان أحقية المرور كمكون أساسي لشبكة المساحات العامة المفتوحة واستغاللها لربط مساحات الحدائق العامة ؛   وضع 
إرشادات تصميم ومتطلبات اعتماد للمساحات العامة والحدائق؛  وضع مالعب جولف حيثما يكون مناسب. سياسات ٦-٨

سياسات إطار عمل المدينة العاصمة. االستراتيجية 5

تركيز المؤسسات والمرافق الحكومية وكذلك السفارات والهيئات األجنبية في منطقة العاصمة الجديدة؛  تنظيم منطقة 
العاصمة بتجميع المرافق الحكومية الوطنية فيها بحيث يمكن تمييز )مْنطقة الحكومة الوطنية( قانونيا ضمن منطقة 

العاصمة؛ إنشاء مفوضية العاصمة الوطنية التي تتولى إدارة ورعاية النمو العمراني؛ إعداد خطة لمواقع المعالم التذكارية 
على المستوى الوطني ومستوى إمارة أبوظبي.

سياسات ١ - ٤  

تمييز العديد من الشوارع الرئيسية التي تربط مرافق المدينة العاصمة وإعالنها شوارع وطنية وإنجاز مشاريع تصميم حضري لها 
لتعميق الهوية والثقافة الوطنية؛  إعداد وتمويل برامج عمل للتعبير عن الهوية الوطنية من خالل المعالم والصروح والمواقع 

التاريخية  وغيرها؛ إنشاء برنامج ومنظومة إدارية لتحديد الحدائق العامة الوطنية، ومن ثم تمييز وتخصيص الحدائق العامة 
الوطنية، وإدارتها كمورد عام.

سياسات 5 -7
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سياسات التصميم الحضري  االستراتيجية ٦
سياسات تخص ارتفاعات المباني سياسات ١- ٢

سياسات تخص المشاهد  والمناظر في المدينة سياسات ٣ - 5

االستجابة لضرورات المناخ سياسات ٦- ٨

محيط الشوارع. سياسات 9 - ١٦

الخصائص الرئيسية في المدينة سياسات ١7-٢0

التراث سياسات ٢١-٢٢

منع الجريمة سياسة ٢٣

الفنون الشعبية سياسة ٢٤

الالفتات اإلعالنية والعناوين سياسات ٢5-٢٦

سياسات مربعات المباني االستراتيجية 7
األحياء اإلماراتية سياسات ١ -9

القرى المنسجمة بيئيا مع الصحراء سياسات ١0-١5

القرى المنسجمة بيئيا مع الجزر سياسات ١٦-٢٦

مراكز األحياء السكنية سياسات ٢7-٣٢

سياسات ٣٣-٣7 منطقة األعمال المركزية
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سياسات التنمية االجتماعية االستراتيجية ٨

المساكن االقتصادية سياسة ١

الخدمات االجتماعية سياسة ٢

مساكن العمال الوافدين سياسات ٣ - ٤

التنمية االقتصادية االستراتيجية 9

عند اعتماد مشاريع التطوير التأكد من مطابقه اإلسقاطات المستقبلية للنمو العمرانية وحاجة السوق؛ عند اعتماد المشاريع 
التطوير التأكد من اعتبار حجات ومتطلبات المستخدمين النهائيين؛ إعطاء األولوية في مشاريع التطوير لقطاعات النمو 

الرئيسية الضرورية لالقتصاد؛ دعم نمو مطار أبوظبي الدولي . 
سياسات ١-٤

التخطيط المستمر االستراتيجية ١0

إنجاز خطة شاملة ألبوظبي متوافقة مع خطة إطار عمل الهيكل العمراني هذه؛ إنجاز مرسوم لتنظيم التطور العمراني ؛ إعداد 
استراتيجية شاملة للبنية التحتية وبرامج تمويل خاصة؛ خرائط رقمية تفاعلية للخرائط واألنظمة الداعمة لها. سياسات ١-٤

حدد المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني للبحرين 2030، والذي اعتمد سنة 200٧، عشرة استراتيجيات عمرانية تمثل جوهر هذا 

المخطط. ويندرج تحت كل استراتيجية عمرانية عدد من السياسات ذات العالقة، كما هو موضح ادناه:  

البحرين2 مملكة 

إنشاء مخطط أوحد: وضع مخطط شامل ومتكامل ومتوازن يمكن القطاعات المختلفة من 
المشاركة في بناء البحرين ومعالجة قضايا التنمية على مختلف األصعدة.

استراتيجية ١

إنشاء تصنيف موحد الستخدامات األراضي واستخدامات المناطق البحري  -
مجموعة سياسات عمرانية موحدة لخلق االطمئنان لدى األوساط المعنية باالستثمار والتنمية،  -

تركيز وتوجيه النمو لتعظيم الموارد الموجودة واالستثمار بالبنية التحتية،  -
اضفاء المصداقية والشفافية على سياسات التخطيط العادلة والمنفتحة،  -

تأمين نظام حكومي واضح يُشرف على تنفيذ المخطط وتتبع مراحل تطوره.   -

 السياسات

تحقيق اقتصاد متخصص في األسواق العالمية واإلقليمية: زيادة الفرص االستثمارية والتبادل 
التجاري وتحسين إنتاجية العمل وتوفير فرص وظيفية أكثر ربحية والتوجه نحو اإلنتاجية 

العالية في قاعات مثل التمويل، السياحة والصناعات المتخصصة والرعاية الصحية والتعليم.

استراتيجية ٢

دعم مكانة المنامة كعاصمة إدارية وتجارية للبحرين وكمركز مالي مزدهر في للشرق األوسط،  -
خلق نشاطات اقتصادية متنوعة في قطاع الخدمات المالية والتجارية والصناعات التحويلية والسياحة والزراعة،   -

وخدمات   المجتمع وتجارة التجزئة.
التأكد من توفر األراضي الصناعية بحلول ٢0٣0، وعدم التفريط فيها ألغراض تنمية سريعة ذات مردودية متدنية.  -

تشجيع السياحة من خالل الترويج لمشاريع ومناطق جديدة ذات طابع فريد،  -
دعم التطلعات الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.  -

 السياسات
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حفظ ودعم الموارد البيئية: التأكد ان التنمية االقتصادية واالجتماعية ال تتأتى على حساب جودة 
البيئة والمحافظة عليها وعلى الموارد البيئية المتاحة.

استراتيجية ٣

تنفيذ خطة إلدارة وتطوير المناطق البحرية، بهدف ضمان حسن إدارة مواردها والمحافظة عليها بشكل   -
مالئم.

مواصلة تطوير قاعدة للمعلومات المتخصصة عن البيئة البحرية،  -
إنشاء نظام شامل لمناطق المحميات من أجل المحافظة على أهم البيئات البرية،  -

مراجعة قوانين البيئة ووضع وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحسين البيئة.  -
 السياسات

وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصالت: وضع استراتيجية متكاملة إلنشاء شبكة نقل 
ومواصالت متعددة الوسائل تؤمن التنقل بشكل امن وفعال.

استراتيجية ٤

إيجاد نظام متوازن للنقل والمواصالت بحيث يدعم التنمية المستدامة والنمو، وذلك من خالل توفير خيارات تنقل   -
ووصول أمنة وفاعلة للجميع. 

وضع استراتيجية للنقل والمواصالت تأخذ في االعتبار جميع وسائط التنقل بما فيها السير على األقدام وركوب   -
الدراجات والنقل العام والسيارات الخاصة.

إنشاء ممرات أساسية للنقل العام من شأنها توجيه عمليات التنمية والنمو العمراني في المستقبل.  -
تعزيز النفاذ إلى األسواق العالمية عن طريق خلق حضور إقليمي بارز للبحرين كمركز للنقل الجوي والبري   -

والقطار السريع.
تنفيذ نظام هرمي متكامل للطرقات، بحيث يؤّمن مستويات خدمة مالئمة.  -

اعتماد نظام متطور للنقل العام السريع بهدف تسهيل الوصول إلى مراكز العمل والخدمات وإلى الوجهات عبر   -
الجسر البحري.

تنفيذ تحسينات على المطار والموانئ البحرية.  -
تصميم شوارع ذات جودة أفضل )مساحات خضراء أكبر، أرصفة أفضل، تقاطعات أمنة، وغير ذلك من المرافق   -

الخاصة بالمشاة(.

 السياسات
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تلبية الحاجات االسكانية: إنشاء أماكن آمنة ونابضة بالحياة ليعمل ويعيش فيها أجيال 
المستقبل من خالل بناء مجتمعات محلية متماسكة تعطي أهمية للعائلة.

استراتيجية 5

تلبية االحتياجات اإلسكانية.  -
تشجيع النمو الطبيعي في المدن والقرى.  -

حماية وتعزيز الضواحي والمدن والقرى التاريخية بالحفاظ على مبانيها وأماكنها التاريخية وإحيائها.  -
التخطيط للنمو المرّكز في الجزر الجديدة والمجتمعات الصحراوية النامية.  -

التأكد من أن جميع المجتمعات المحلية في البحرين مجهزة بما يلزمها من مرافق اجتماعية وخدمية.  -
تنظيم التعمير الحاصل في المجتمعات المحلية والمباني العالية على الطرق الرئيسية.  -

وضع خطة خاصة لمدينة المنامة وضواحيها بهدف توجيه النمو والحفاظ على نوعية الحياة في هذه المدينة الكبيرة.  -

 السياسات

تحديد الواجهات البحرية العامة: المحافظة على المناطق البحرية ذات القيمة البيئية الفريدة 
وحمايتها وخلق مناطق بحرية جاذبة.

استراتيجية ٦

االشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50 % من الواجهات البحرية من مشاريعها كي   -
تكون متاحة للعامة.

إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حد أدنى من حق المرور.  -
الربط بين كل ضاحية وواجهتها البحرية من خالل تأهيل مساحات معينة لألماكن العامة المفتوحة.  -

مساندة وتعزيز حرفة صيد األسماك في القرى التقليدية وموانئ الصيد البحري بصفتها عنصرا مهمًا من عناصر   -
الحياة البحرينية.

حماية األنظمة اإليكولوجية للسواحل الداخلية وأنظمة األراضي المغمورة التي تشكل مواطن هامة للحياة الفطرية   -
في البحرين والتي يجب أن تحظى بأعلى مستوى من الحماية.

 السياسات
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حماية تراث البحرين الثقافي واألثري: حماية وصيانة وحسن إدارة اإلرث التاريخي للبحرين الذي 
يمتد لخمسة االف عام.

استراتيجية 7

إيجاد إطار شامل إلدارة التراث الوطني عبر رؤية وسياسة واضحة.  -
ضمان الحفاظ على أهم المواقع والكنوز األثرية في البحرين من أجل أجيال المستقبل وتبني إجراءات   -

وسياسات ألخذ التراث في الحسبان أثناء عملية التنمية.
إنشاء وكالة حكومية تعنى بالدفاع عن البيئة التاريخية للبحرين وتقّدم المشورة وخدمات إدارية مساندة   -

فيما يتعلق بالتراث وتؤكد على تطبيق القانون في هذا الشأن. 
حماية قلعة البحرين بصفتها أحد المواقع األثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي اإلنساني لمنظمة   -

اليونسكو بما في ذلك الممر الهام المطّل على البحر.
تطوير مواقع أثرية بارزة، كموقعي سار وعالي، لتكون مقصدًا للزوار والسياح.  -

إنشاء ممر تراثي يربط بين المواقع التاريخية واألثرية التي الهامة من أجل تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.    -

 السياسات

تلبية االحتياجات العسكرية: ان يكون التخطيط الستخدام األراضي ألغراض عسكرية جزء من 
استراتيجية التخطيط الستخدامات األراضي في البحرين.

استراتيجية ٨

إنشاء قائمة بالموجودات والمتطلبات من األراضي العسكرية للبحرين.  -
تعيين وحماية المواقع االستراتيجية ألغراض التجهيزات العسكرية المتعلقة بالدفاع.  -

إنشاء نقاط دفاعية في مواقع هامة في البحرين كقاعدة الشيخ عيسى الجوية وسار والرفاع.  -  السياسات
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تشجير البالد: خلق بيئات طبيعية مالئمة للعيش في كافة أرجاء المملكة، من خالل التشجير 
وزيادة نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة في كافة المدن.

استراتيجية 9

اإلكثار من المتنزهات والساحات العامة وتجميل الشوارع باألشجار في المناطق الحضرية الحالية   -
والمستقبلية.

إنشاء متنزهات جديدة في كل المحافظات.  -
إنشاء دروب خضراء لتتالءم مع التوسع في زراعة األشجار لخلق مساحات مظللة باألشجار وبيئات مريحة   -

للمشاة لتعزيز الهوية المدنية.
إنشاء جيل جديد من الساحات واألماكن العامة يُشجع الناس على المشي.  -

إتاحة الفرصة لتطوير ثُلث من مساحة األراضي الزراعية، سواء عن طريق تأهيل جماعي أو على نطاق تأهيل فردي.  -

 السياسات

ترويج المستقبل الواعد المستدام: العمل على ضمان مستقبل واعد ومستدام. استراتيجية ١0
تصميم إطار استراتيجي للتنمية المستدامة يدور حول ثالث ركائز ثابتة هي: الدعامة االقتصادية والدعامة االجتماعية   -

والدعامة البيئية.
تبني سياسات تُمكن البحرين من أن تفي بالتزاماتها حسب معايير البيئة العالمية.  -

اعتماد التنمية المستدامة كعنصر أساسي ضمن كافة السياسات الوطنية العامة.  -
وضع سياسات تنموية فعالة يمكنها أن تؤثر في السلوك على مستويات الحكومة والشركات والمشاريع واألفراد.   -

-  زيادة الوعي العام فيما يتعلق بالمبادئ والممارسات المتعلقة باالستمرارية والثبات، وتطوير نظام لتصنيف مدى 
توافر االستمرارية والثبات في جميع المشاريع التنموية الجديدة.

إنشاء إدارة موحدة إلدارة موارد البحرين الطبيعية.  -
وضع سياسة وطنية عامة للطاقة، تتميز باالستمرارية والثبات وتشتمل على مبادرات خاصة بالطاقة المتجددة.  -

 السياسات

p. 75

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

191

حددت االستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة العربية السعودية ثمان وعشرين سياسة عمرانية مقسمة تحت ستة محاور 
)استراتيجيات( رئيسية على النحو التالي:

مناطق ومدن تنافسية متنوعة كموجهات قيادية في المملكة االستراتيجية الثالثة
تعزيز المزايا النسبية للمناطق الريفية من أجل توظيف إمكاناتها التنموية القصوى السياسة #11

تشجيع إنتاج األغذية المحلية المستدامة لزيادة األمن الغذائي السياسة #12
تحسين تنافسية المناطق من أجل جذب االستثمار الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السياسة #13

انشاء الروابط الحضرية والريفية وزيادة جودة الخدمات العامة والبنية التحتية السياسة #14

االستراتيجية األولى تعزيز مكانة المملكة في السياق العالمي
ربط شبكة المرافق العامة والبنية التحتية في المملكة مع الشبكات األكبر العابرة للحدود الوطنية  السياسة #1

زيادة نفوذ المملكة في العالم من خالل تنمية بنيتها التحتية الدينية السياسة #2
تعزيز بوابات المملكة إلى الدول المجاورة وما بعدها لدعم التنمية االقتصادية وزيادة التركز السكاني في المناطق الحدودية في المملكة السياسة #3

تنويع االقتصاد بناءً على المشاريع الكبرى ومراكز التميز والمحاور اللوجستية السياسة #4
التركيز على التقنيات الذكية لزيادة القدرة التنافسية العالمية وتعزيز التنمية االقتصادية للمناطق السياسة #5

حماية حدود المملكة حسب مستجدات المتغيرات العالمية واإلقليمية السياسة #6

نحو منظومة عمرانية ذكية مستدامة االستراتيجية الثانية
تحديث تصنيف المدن حسب أدوارها الوظيفية لتحقيق منظومة عمرانية مستدامة السياسة #7

تحسين الترتيب العالمي لمدن مكة المكرمة و الرياض وجدة السياسة #8
رفع مستوى تصنيف المدينة المنورة والدمام ونيوم ضمن أفضل ١00 مدينة في العالم بحلول العام ٢0٣0 السياسة #9

تقديم الدعم والتكامل الذكي مع عواصم المناطق والمدن المتوسطة إلى المناطق الريفية وخلق روابط حضرية وريفية قوية  السياسة #10

السعودية3 العربية  المملكة 
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تعزيز فرص العيش وجودة الحياة االستراتيجية الرابعة
حماية التراث الطبيعي والعمراني والثقافي لتعزيز المزايا النسبية المحلية والمناطقية السياسة #15

االرتقاء بالمناطق الساحلية والبحرية والصحراوية كأصول طبيعية واقتصادية رئيسية في المملكة السياسة #16
ضمان جودة الحياة والخدمات واألمن في البيئة الحضرية السعودية لمدن ومناطق حيوية السياسة #17

الموائمة بين تخطيط استعماالت األراضي وأنظمة النقل لتعزيز كفاءة المدن والمناطق السياسة #18

التكيف مع التغير المناخي   االستراتيجية الخامسة
التحول نحو االقتصاد األخضر للمحافظة على الموارد الطبيعية السياسة #19

الحد من االعتماد على الطاقة غير المتجددة السياسة #20
تمكين إدارة المخاطر واألزمات لزيادة قدرة المدن والمناطق على الصمود السياسة #21

تعزيز إدارة الموارد المائية وتحديث ممارسات االستهالك السياسة #22
مكافحة التصحر من خالل حلول مبتكرة السياسة #23

تشجيع وسائل تخفيض حرارة المدن لتحسين جودة الحياة السياسة #24

إدارة وآليات التنفيذ االستراتيجية السادسة
تشكيل لجنة عالية المستوى لحوكمة متابعة تنفيذ االستراتيجية العمرانية الوطنية ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة باالستراتيجية على أعلى 

مستوى من خالل توفير دعم فني من وزارة الشؤون البلدية والقروية )وكالة تخطيط المدن( السياسة #25
تمكين االستراتيجية العمرانية لتكون المنصة التوجيهية للمخططات المناطقية والمحلية وإدارة وتوجيه التنمية في المملكة السياسة #26

توجيه آليات رصد الموارد المالية وأولويات المشاريع بناء على أهداف االستراتيجية العمرانية الوطنية . السياسة #27
تقييم االستراتيجية العمرانية الوطنية وقياس أثارها التنموية المكانية بشكل مستمر السياسة #28
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االستراتيجية العمرانية لسلطنة ُعمان تحت االعداد حاليا، وتم االطالع على النسخة قبل النهائية للخطة. وبالتالي ال يوجد استراتيجية عمرانية 
معتمدة بعد. حددت االستراتيجية العمرانية الوطنية لسلطنة عمان ٥٧ سياسة عمرانية مقسمة تحت ستة محاور )استراتيجيات( رئيسية 

على النحو التالي:   

عمان4 سلطنة 

التنمية المستدامة وتغير المناخ المحور االستراتيجي األول:
التنمية المستدامة  السياسة #1

تقييم االستدامة السياسة #2
التخفيف من تغير المناخ السياسة #3

التكيف مع تغير المناخ السياسة #4
التخطيط المرن السياسة #5

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنمية العمرانية المحور االستراتيجي الثاني:
التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية سياسية #1

وضع حدود لالحتواء الحضري للتجمعات السكانية سياسية #2
ضمان توفر األراضي الكافية الستيعاب النمو السكاني وخطط التطوير سياسية #3

تطوير المناطق الحضرية المهجورة سياسية #4
مدن ذكية وجاذبة للعيش سياسية #5

التنمية العمرانية المركزة حول محطات النقل الرئيسية سياسية #6
توفير المرافق الحضرية لبناء مجتمعات سكانية متماسكة سياسية #7

تعزيز المجتمعات الريفية سياسية #8
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تعزيز التماسك االجتماعي والحفاظ على الهوية العمانية سياسية #9
ضبط التنمية في المناطق غير المالئمة سياسية #10

مناطق التخطيط الحساسة سياسية #11
البنية العمرانية الخضراء سياسية #12

تحقيق النمو واالزدهار االقتصادي المحور االستراتيجي الثالث:
تحديد نطاقات متخصصه لتوفير فرص العمل والنمو االقتصاد سياسية #1

تحديد مناطق ذات نشاطات اقتصادية متخصصة سياسية #2
تطوير بيئة االعمال لتعزيز القدرة التنافسية سياسية #3

تعزيز مصادر التمويل سياسية #4
اإلدارة البيئية - التراث الطبيعي والثقافي المحور االستراتيجي الرابع:

شبكة متكاملة لحماية التنوع البيولوجي والجيولوجي والمناظر الطبيعية سياسية #1
حالة البيئة )المراقبة والتقارير واإلجراءات( سياسية #2

تحسين جودة الهواء وإدارة الضوضاء  سياسية #3
إدارة المناطق الساحلية سياسية #4

مناطق التخطيط الحساسة الساحلية سياسية #5
التخطيط المكاني البحري سياسية #6

مناطق حماية التراث الثقافي والمواقع االثرية سياسية #7
تعزيز مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قوائم اليونسكو سياسية #8

الحفاظ على التكامل بين المناظر الطبيعية والثقافية المتنوعة سياسية #9
الحفاظ على المباني التاريخية سياسية #10

الحفاظ على التقاليد االجتماعية والثقافية العمانية سياسية #11
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المحور االستراتيجي الخامس: إدارة الموارد الطبيعية
رصد ومراقبة مستوى استنزاف المياه الجوفية سياسية #1

حماية الموارد المائية من التلوث سياسية #2
تعزيز منظومة جمع وتخزين واستخدام الموارد المائية سياسية #3
إدارة السهول والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات سياسية #4

التوسع الزراعي لتعزيز االمن الغذائي سياسية #5
زيادة انتاج المزارع القائمة سياسية #6

إعادة هيكلة المناطق الزراعية غير المجدية اقتصاديا والمتأثرة بالملوحة سياسية #7
حماية وإدارة المراعي سياسية #8

انشاء قطاع صيد بمواصفات عالمية سياسية #9
التعدين والبيئة سياسية #10

منظومة النقل الفعالة المحور االستراتيجي السادس:
ادار السعة االستيعابية لشبكة الطرق سياسية #1

تعزيز الخدمات والبنية األساسية الالزمة لسكة الحديد سياسية #2
تسين جودة النقل العام سياسية #3
تطوير المطارات والموانئ سياسية #4

تطوير النقل متعدد الوسائط سياسية #5
تعزيز النقل المستدام سياسية #6

تعزيز سالمة النقل واألمان الفردي سياسية #7
استثمار التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة النقل سياسية #8
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المحور االستراتيجي السابع: منظومة البنية األساسية الفّعالة
تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مزيج الطاقة سياسية #1

مرونة وتكامل الشبكات سياسية #2
توفير البنية األساسية االستراتيجية إلمدادات المياه سياسية #3

تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية الحضرية سياسية #4
تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات وتعزيز االقتصاد الدائري سياسية #5

ضمان توفير شبكات االتصال للجميع سياسية #6
تطوير التقنيات الذكية في المناطق الحضرية سياسية #7
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تتكون الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر )Qatar National Master Plan( من جزئيين هما ١( اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر 
المكاني  والتوزيع  العمراني  النمو  لتوجيه  الالزمة  والسياسات  االستراتيجية  للتوجهات  العريضة  الخطوط  يضع  والذي   )2032(
المستقبلي لدولة قطر، و 2( المخططات التفصيلية للبلديات والتجمعات العمرانية بها، والتي يتم إعدادها في ضوء توجيهات 

اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر.
حدد اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر سبعة عشر استراتيجيات للتنمية العمرانية )ُيطلق عليها األهداف االستراتيجية(، وحدد 60 
سياسة عمرانية لتنفيذ هذه األهداف االستراتيجية موزعة على 6 قطاعات هي: االزدهار االقتصادي، المعيشة داخل المجمعات، 

البيئة الطبيعية، البيئة العمرانية، وسائل النقل، والمرافق العامة. 
واستراتيجيات التنمية العمرانية السبعة عشر كما وردت في اإلطار الوطني للتنمية لدولة قطر هي كما يلي:  

دولة قطر5
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مراكز  ثالثة  على  وتشتمل  والجودة،  التميز  من  عال  على مستوى  وتكون  الدوحة  مركزية ضمن حدود حاضرة  منطقة  دعم وجود 
على مستوى خدمات العاصمة )وهي الخليج الغربي ووسط مدينة الدوحة ومدينة المطار( حيث تتمتع بمجال حيوي جذاب ومتنوع 

التميز. الحياة على مستوى عال من  يتيح خيارات أسلوب 

إنشاء عدد من المراكز العمرانية عالية الجودة، ذات استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على وسائل النقل 
.)TOD( العام

المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمعات الريفية والمجتمعات غير الحضرية، ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز االستدامة 
المجتمعات. المعيشة في هذه  لجودة  المالئمة 

إنشاء شبكة نقل عام متكاملة وعالية الجودة التي يمكن من خاللها تغيير نموذج النقل القائم على استخدام السيارات الخاصة 
إلى نموذج نقل قائم على استخدام وسائل النقل العام في جميع أنحاء دولة قطر.
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السيارات  العام ومصممة لتقليل استخدام  للنقل  رئيسية  الشعاعية تعمل بشكل أساسي كمحاور  الطرق  أن منظومة  لتأكد من 
متوازنة. تنمية  تحقيق  للمساعدة في  الدائرية  بالطرق  واالرتقاء  البيئية  والتكلفة  الخاصة 

ببعضها(،  )تتصل  عالية  اتصال  إمكانية  تحقق  بحيث  الحضرية  بالمناطق  العمرانية  الكتل  وارتفاع  وتوظيف حجم وشكل  تخطيط 
التقليدية  الحلول  أفضل  باستخدام  واالجتماعية  البيئية  الظروف  تحسين  في  تسهم  كما  حيوية،  عامة  أماكن  تصبح  وبذلك 

المتقدمة. والتكنولوجيا 

التأكد من تكامل المشروعات الكبرى وغيرها من مشروعات التنمية الكبيرة مع نطاق شامل من المجتمع وأن تسهم في تحقيق 
لدولة قطر. واالستدامة  الرقي 

الميسرة بسعر في  المساكن  توفير  بما في ذلك  المساكن  أنواع  واسع من  نطاق  والكثافات إلنشاء  المباني  أنماط من  استخدام 
السكان. جميع  متناول 

القطريين. بأسلوب حياة مفضل لدى  الثقافية  الهوية  مع  إنشاء مجاورات سكنية ذات جودة عالية ومتناغمة 

تعزيز إمكانية وصول كافة السكان إلى المرافق العامة والخدمات المجتمعية من خالل نقل هذه الخدمات والمرافق إلى المراكز 
المتكامل. النقل  بنظام  والمخدومة  المختلطة  االستخدامات  ذات  العمرانية 

تطوير أماكن عامة مميزة وعلى مستوى عال من الجودة بحيث تتخلل جميع أنحاء المناطق الحضرية بدولة قطر ويمكن الوصول 
بسهولة. إليها 
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العمل على تدعيم الهوية المميزة لمدينة الدوحة والتي تبنى على القيم القطرية، كما تعزز الطابع المميز لدولة قطر، وتدعم 
المستقبل. الخليج في  لمنطقة  ثقافيًا  مركزًا  لتصبح  المستقبلي  المدينة  نمو 

الحضرية. األراضي  استخدامات  الناتجة عن  السلبية  اآلثار  لتجنب  والثقافية،  والعمرانية  الطبيعية  البيئة  وتحسين  حماية 

التنموي من خالل إطار عمل حكومي مؤسسي. التغيير  تبّني سياسات وخطط تدعم وتدير عملية  تطوير نظام يعتمد على 

األرض بكفاءة. وتوفير  استخدام  األخرى لضمان  الحضرية  والمناطق  الدوحة  العمراني حول حاضرة  للنمو  ترسيم حدود واضحة 

المناسب. الالزمة لذلك في الوقت  األراضي 

وتنفيذها على صعيد مخططات  منها  للتخفيف  إجراءات  المناخية ووضع  التغيرات  من  الناتجة  المخاطر  أثر  تقييم  التأكد من 
التحتية. البنية  مرافق  وتطوير  األراضي،  استعماالت 

التحتية بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة بصورة تؤدي إلى  النقل والبنية  تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتحديث وإدارة خدمات 
لدولة قطر. بيئية  يحقق فوائد  متوازن،  ونمو  االستخدامات،  متعددة  ومراكز  عمرانية مستدامة،  إنشاء مجتمعات 
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السياسات الخاصة بالمعيشة داخل المجتمعات السياسات الخاصة باالزدهار االقتصادي
اراضي إسكان القطريين  )١

العرض لألراضي السكنية  )٢
المعروض من االراضي السكنية مختلطة الكثافة  )٣

السكن الميسر  )٤
سكن العمال  )5

الخدمات المجتمعية  )٦
مواقع المدارس الحكومية والخاصة  )7

التعليم العالي ومؤسسات التعليم  )٨
مواقع الخدمات الصحية  )9
مواقع الخدمات الدينية  )١0

الخدمات المتكاملة في حالة الطوارئ  )١١
تحديد الخدمات االجتماعية والحكومية  )١٢

المساحات والفراغات العامة والخدمات الترفيهية  )١٣
رفاهية المجتمع وفرص الترفيه  )١٤

المدن الصناعية ضمن امتياز قطر للبترول  -١
المناطق الصناعية  -٢

مشاريع التنمية الصغرى والمتوسطة  -٣
الصناعات القائمة على المعرفة  -٤

أنشطة الصناعات الريفية وتشمل أنشطة       -5
         الزراعة والصيد والثروة الحيوانية

األمن الغذائي الوطني  -٦
المشاريع التجارية واإلدارية ومتاجر التجزئة   -7

األنشطة السياحية  -٨
إسهامات المطورين  -9

يلي  المختلفة هي كما  القطاعات  على  لدولة قطر موزعة  للتنمية  الوطني  اإلطار  المحددة في  الستين  العمرانية  والسياسات 
)وهنا نحن نشير الى عنوان السياسة دون تفصيلها لالختصار، ويمكن الرجوع اليها في وثيقة اإلطار الوطني للتنمية، ص 9٥ -200(:
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السياسات الخاصة بالبيئة العمرانية السياسات الخاصة بالبيئة الطبيعية
وضع تدرج هرمي للمراكز   )١
تعزيز التنوع في األنشطة  )٢

تكامل األنشطة واالستعماالت الكبرى  )٣
إدارة النمو العمراني  )٤

االحزمة الخضراء  )5
األحياء السكنية المالئمة للعيش  )٦

مناطق عمرانية جذابة في العاصمة يسهل التعرف عليها  )7
الشكل الحضري والنفاذية المكانية  )٨

تصميم الكثافة  )9
شكل قطعة األرض والطراز المعماري للمبنى  )١0

تصميم المباني في اإلطار المحلي )الماضي والمستقبل(  )١١
وسائل الترفيه المحلية واألماكن العامة  )١٢

إنشاء الشوارع النشطة والمساحات العامة    )١٣
تصميم عناصر تنسيق الموقع في الطرق  )١٤

تصميم عناصر تنسيق الحدائق في المناطق المفتوحة  )١5
مناطق الحفاظ والحماية   )١٦

التخطيط والتنمية المستدامة  )١
إدارة التغيرات المناخية  )٢

الخطة الوطنية إلدارة البيئة  )٣
االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  )٤

التنوع االحيائي )البيولوجي(  )5
حماية مصادر المياه الجوفية  )٦

استخدامات األراضي الملوثة والمناطق العازلة  )7
االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات  )٨

مواقع متخصصة لخدمات إدارة المخلفات  )9
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السياسات الخاصة بالبيئة العمرانية السياسات الخاصة بالبيئة الطبيعية
وضع تدرج هرمي للمراكز   )١
تعزيز التنوع في األنشطة  )٢

تكامل األنشطة واالستعماالت الكبرى  )٣
إدارة النمو العمراني  )٤

االحزمة الخضراء  )5
األحياء السكنية المالئمة للعيش  )٦

مناطق عمرانية جذابة في العاصمة يسهل التعرف عليها  )7
الشكل الحضري والنفاذية المكانية  )٨

تصميم الكثافة  )9
شكل قطعة األرض والطراز المعماري للمبنى  )١0

تصميم المباني في اإلطار المحلي )الماضي والمستقبل(  )١١
وسائل الترفيه المحلية واألماكن العامة  )١٢

إنشاء الشوارع النشطة والمساحات العامة    )١٣
تصميم عناصر تنسيق الموقع في الطرق  )١٤

تصميم عناصر تنسيق الحدائق في المناطق المفتوحة  )١5
مناطق الحفاظ والحماية   )١٦

التخطيط والتنمية المستدامة  )١
إدارة التغيرات المناخية  )٢

الخطة الوطنية إلدارة البيئة  )٣
االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  )٤

التنوع االحيائي )البيولوجي(  )5
حماية مصادر المياه الجوفية  )٦

استخدامات األراضي الملوثة والمناطق العازلة  )7
االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات  )٨

مواقع متخصصة لخدمات إدارة المخلفات  )9



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

197

p. 88

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

السياسات الخاصة بالبيئة العمرانية السياسات الخاصة بالبيئة الطبيعية
االمداد والتوزيع المتكامل لمرافق البنية التحتية  )١

الحد من تأثير مرافق البنية التحتية  )٢
تحديد مواقع مرافق البنية التحتية  )٣

شبكة نقل عام متكاملة  )١
إدارة وسالمة شبكة الطرق  )٢

إدارة وتخصيص مواقف االنتظار  )٣
متطلبات النقل وأماكن االنتظار في مشروعات التنمية الجديدة  )٤

خدمات المشاة وراكبي الدراجات وذوي االحتياجات الخاصة.  )5
مطار حمد الدول  )٦

ميناء الدوحة الجديد  )7
النقل البحري  )٨

مراكز الخدمات اللوجستية  )9

تسهيل ودعم التنمية \التطوير لتحقيق التنوع االقتصادي  استراتيجية ١

خلق تنمية جديدة مرتبطة بفرص العمل الموجودة والمتوقعة لدعم اإلنتاجية، من خالل تقليل  استراتيجية 2

تطوير إطار للتخطيط العمراني يعكس استراتيجية الكويت االجتماعية واالقتصادية لتقديم وتعزيز االتجاه الصحيح لالستثمار. استراتيجية 3

االستثمار في رأس المال البشري لتحسين مهارات القوى العاملة الكويتية لزيادة اإلنتاجية.  استراتيجية ٤

االستثمار في رأس المال البشري لتحسين مهارات القوى العاملة الكويتية لزيادة اإلنتاجية. استراتيجية ٥

ُيمثل المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 20٤0 االستراتيجية العمرانية الرسمية لدولة الكويت.   ويحدد هذا المخطط 
الهيكلي عشرون استراتيجية عمرانية موزعة على أربع أهداف استراتيجية هي كاآلتي:

)Competitive Activities(: والهدف االستراتيجي هو »خلق الفرص االقتصادية من خالل  تنافسية  أنشطة   -١  
تنويع االقتصاد واالستفادة القصوى من القيمة السوقية لألراضي« و »جعل الكويت أكثر قدرة على التنافس«.

ويحدد المخطط الهيكلي للكويت خمسة استراتيجيات\سياسات لخلق وتعزيز األنشطة التنافسية هي كالتالي: 

الكويت6 دولة 
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إنشاء نظام نقل عام يعتمد علية لتسهيل الوصول لمختلف األماكن الحيوية وتعزيز االستدامة. استراتيجية ١
بناء شبكة نقل متكاملة لتسهيل نقل الناس والبضائع. استراتيجية 2

إنشاء نظام منظم وحسن اإلدارة لضمان كفاءة تشغيل وإدارة شبكة النقل. استراتيجية 3
بناء نظام نقل ذكي يستجيب الحتياجات كل من المستخدمين والمشغلين. استراتيجية ٤

توفير شبكة تنقل شاملة تأخذ في الحسبان ركوب الدراجات والمشي كأحد خيارات التنقل.   استراتيجية ٥

أنشاء أماكن حيوية ومرغوبة للعيش لرفع جودة الحياة وجعل الكويت أكثر جاذبية للناس سواءً للعيش أو لالستثمار. استراتيجية ١
االستخدام األمثل لألصول الموجودة وتكاملها لخلق بيئات ناجحة للعمل والمعيشة. استراتيجية 2

المحافظة على األصول الحضرية والطبيعية للكويت لتعزيز هويتها الوطنية. استراتيجية 3
حماية واستخدام األراضي إلطالق وتعزيز قيمتها االقتصادية واالجتماعية لألجيال القادمة. استراتيجية ٤

تقليل التأثيرات السلبية على البيئية لتعزيز الصحة العامة والرفاه. استراتيجية ٥

لتعزيز  ومتكاملة  مترابطة  نقل  شبكات  خالل  من   :)Accessible Connections( الوصول  سهل  تواصل   -2
سهولة الوصول للفرص واألماكن المختلفة والخدمات. ويحدد المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت خمسة استراتيجيات 

لتعزيز سهولة التنقل والوصول هي:

الحضري لخلق أماكن جاذبه ومرغوبة من خالل  التطوير  توجيه   :)Liveable Places( 3- أماكن نوعية للعيش
توفير المرافق والخدمات وتوزيع السكان بشكل متوازن مع تحسين مستوى البيئة المعيشية. ويحدد المخطط الهيكلي 

خمسة استراتيجيات لتحسين أماكن العيش وخلق أماكن جاذبه ومرغوبة هي كالتالي:
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تطوير قانون وطني خاص بالتنظيم المكاني للكويت )Zoning Code( لتوجيه التطوير المكاني. استراتيجية ١
االستثمار في أنظمة موارد فعالة لتوفير أساس لبنية تحتية متصلة. استراتيجية 2

الحفاظ على واحترام البيئة والتراث الوطني للكويت لتعزيز مكانته اإلقليمية. استراتيجية 3
إعادة هيكلة اإلطار المؤسسي للبالد من اجل اإلدارة الفعالة، وبناء القدرات، وتسهيل عملية التنمية والتطوير. استراتيجية ٤

استخدم األدوات الحديثة والتشريعات الداعمة التخاذ القرارات التي تضمن تحقيق رؤية الكويت بطريقة ُمنسقة. استراتيجية ٥

٤- أنظمة داعمة )Enabling Systems(: من خالل التركيز على إنشاء وتطوير ثقافه االستجابة والثراء، والعمل على ان 
خمسة  الهيكلي  المخطط  وُيحدد  المتغيرات.  مع  وتتكيف  مرنة  األماكن  ونوعية  التواصل  وسبل  المختلفة  النشاطات  تكون 

استراتيجيات لضمان جودة األنظمة الداعمة هي كما يلي:
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)Competitive Activities( أنشطة تنافسية

٥ ٤ ٣ ٢ ١
 االستثمار في رأس المال

البشري
 تطوير إطار للتخطيط

 العمراني يعكس
 استراتيجية الكويت

االجتماعية واالقتصادية

زيادة التنسيق الحكومي  خلق تنمية جديدة مرتبطة
 بفرص العمل الموجودة

والمتوقعة

تسهيل ودعم التنمية

)Accessible Connections( 5 استراتيجيات لـ تواصل سهل الوصول

٥ ٤ ٣ ٢ ١
 توفير شبكة تنقل شاملة
 بما فيها ركوب الدراجات

 والمشي

بناء نظام نقل ذكي  إنشاء نظام نقل منظم
وحسن اإلدارة

بناء شبكة نقل متكاملة  إنشاء نظام نقل عام
يعتمد علية
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)Liveable Places( 5 استراتيجيات لـ أماكن نوعية للعيش

٥ ٤ ٣ ٢ ١
 التأثيرات السلبية على

البيئية
 حماية واستخدام األراضي

تقليل
 المحافظة على األصول

الحضرية والطبيعية
 االستخدام األمثل لألصول

الموجودة وتكاملها
 أنشاء أماكن حيوية

ومرغوبة للعيش

)Enabling Systems( أنظمة داعمة

٥ ٤ ٣ ٢ ١
 استخدم األدوات الحديثة

والتشريعات الداعمة
 إعادة هيكلة اإلطار

المؤسسي للبالد
 الحفاظ على واحترام البيئة

والتراث الوطني
 االستثمار في أنظمة موارد

فعالة
 تطوير قانون وطني خاص
بالتنظيم المكاني للكويت
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3.2
االستراتيجيات  في  الواردة  العمرانية  السياسات  مواءمة  مدى 

العمرانية لكل دولة مع السياسات الواردة في خطط التنمية الوطنية

p. 94
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المتحدة 1 العربية  االمارات  دولة 

حسب الوثائق المتوفرة حول التخطيط العمراني فان الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية فقط دون تفاصيل 
على مستوى السياسات نفسها وبذلك يكون قد حقق موائمة مناسبه.

يشير المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني للمملكة البحرين بشكل محدود الى عالقته التكاملية وانسجامه مع السياسات واالستراتيجيات 

التنافسية  منها  عدة محاور  2030 في  البحرين  رؤية  مع  يتقاطع  الهيكلي  المخطط  ان  يمكن مالحظة  للبحرين حيث  الوطنية  والمبادرات 

والعدالة واالستدامة من خالل نمو اقتصادي قوي ومجتمع عادل ومزدهر وحكومة فعالة ذات كفاءه تحقق االستدامة وتحافظ على البيئة 

وتحافظ على الهوية والثقافة وغيرها. اال ان هذا الربط مع السياسات واالستراتيجيات والمبادرات الوطنية يبقى محدود وغير واضح على 

مستوى االستراتيجية العمرانية.  

البحرين2 مملكة 

١

3

5

2

4

أهداف ومؤشرات ميثاق االستراتيجية العمرانية الوطنية 2030

2030 المملكة  لرؤية  األهداف والغايات االستراتيجية 

الربط مع مجموعة من المؤشرات الوطنية )مؤشرات 
االستدامة وجودة الحياة وغيره(

2030 المستدامة  التنمية  أهداف 

برامج تحقيق الرؤية )وعددها ١2 ببرنامج( والمبادرات الوطنية 
ذات الصلة
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كما ُتظهر وثيقة االستراتيجية العمرانية للمملكة العربية السعودية، فان سياسات االستراتيجية مرتبطة ومنسجمة مع األهداف االستراتيجية 

لرؤية المملكة 2030، وبأهداف التنمية المستدامة 2030، ومع برامج تحقيق الرؤية.  حيث تربط وثيقة االستراتيجية العمرانية كل سياسة من 

السياسات العمرانية الثمانية والعشرين وُتقيم مدى ُمؤمتها للسياسات واالستراتيجيات والمبادرات الوطنية التالية: 

السعودية3 العربية  المملكة 

مع  والموائمة  الربط  ويعتبر هذا   .)22 والمحلي )ص 93، شكل  والمناطقي  الوطني  المستوى  على  السياسات  تنفيذ هذه  ربط  تم  كذلك 

السياسات واالستراتيجيات والمبادرات الوطنية مناسب ومعقول كونه يتم على مستوي كل سياسة من سياسات االستراتيجية العمرانية 

ويتم ربطه مع كل االستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية. وللتحليل المقارن مع الدول الخليجية االخرى، انظر الجدول في نهاية هذا 

الجزء )3.2(.
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p. 96
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ُيعتبر »اإلطار الوطني للتنمية« لدولة قطر حجر األساس للخطة العمرانية الشاملة للدولة QNMP( 2032(.  وبتحليل وثائق الخطة العمرانية الت

الشاملة لقطر فأننا نالحظ انها في سياق متوافق مع توجهات السياسات الوطنية للدولة. فالخطة العمرانية مرتبطة وفي سياق منسجم 

من  وغيرها  االستدامة،  التنمية  لتعزيز  التوجيهية  المبادئ   ،)QNDS( الوطنية  التنمية  واستراتيجية   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  وثيقة  مع 

للتنمية«، وهو حجر األساس في الخطة  التوجيهية الوطنية األخرى كما يتم تفصيله ادناه.  حيث يربط وثيقة »اإلطار الوطني  السياسات 

مع  توائم  وفي  ترتبط  العمرانية  لالستراتيجية   )60( الستين  العمرانية  السياسات  من  سياسة  كل  ان  الوثيقة  وتوضح  الشاملة.  العمرانية 

السياسات واالستراتيجيات والمبادرات الوطنية التالية:

دولة قطر5

١

2

3

4

رؤية قطر الوطنية 2030  

)QNDS( استراتيجية التنمية الوطنية

المبادئ التوجيهية الستة لتعزيز التنمية المستدامة وأهداف األلفية للتنمية )2008( 

وغيرها من السياسات التوجيهية الوطنية األخرى كما يظهر في الشكل ادناه.

عمان4 سلطنة 

حسب الوثائق المتوفرة حول التخطيط العمراني فان الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية فقط دون تفاصيل على مستوى 

السياسات نفسها وبذلك يكون قد حقق موائمة مناسبه.
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وقد تم الربط والموائمة بين كل سياسة على حده ولكن بشكل غير مباشر عبر ربطها باألداء على مستوى القطاعات المختلفة )ص 9٥ – 200، 

الربط لسياسات االستراتيجية العمرانية مع السياسات واالستراتيجيات والمبادرات الوطنية ربطا مناسب ومعقول  وملحق 2 ويعتبر هذا 

كونه يتم على مستوي كل سياسة من سياسات االستراتيجية العمرانية. وللتحليل والمقارنة مع باقي الدول الخليجية األخرى، انظر الجدول 

في نهاية هذا الجزء )3.2(.
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2
2

أهداف األلفية للتنمية المستدامة لألمم المتحدة والمتبناة وطنيا.خطة التنمية الوطنية للكويت

أهداف األلفية للتنمية المستدامة لألمم المتحدة والمتبناة وطنيا.

والمتبناة وطنيا. المتحدة  لألمم  المستدامة  للتنمية  األلفية  أهداف 

ُيمثل المخطط الهيكلي الرابع 20٤0 االستراتيجية العمرانية لدولة الكويت. واألخير يمثل االستراتيجية العمرانية للدولة. كما ُتظهر 
وثيقة المخطط الهيكلي الرابع فانه تم صيغتها في سياق متوافق مع سياسات خطة التنمية الوطنية للدولة التي تتمثل استراتيجية 

التنمية االقتصادية للكويت، كما يظهر في الشكل ادناه. 
 وبالرغم من ان كل سياسة من سياسات االستراتيجية العمرانية للكويت ال توثق كيف ترتبط وتنسجم مع مجموعة السياسات 
الوطنية بشكل عام، اال ان االستراتيجية العمرانية )أي المخطط الهيكلي الرابع 20٤0( ُصمم وفي االعتبار االستراتيجيات والمبادرات 

الوطنية التالية:

ومستوى  القومية  الخطة  خالل  من  والمحلي  والمناطقي  الوطني  المستوى  على  العمرانية  السياسات  تنفيذ  ربط  تم  كذلك   
المناطق اإلقليمية ومستوى المنطقة الحضرية ومستوى مدينة الكويت.

الكويت6 دولة 
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وللتحليل والمقارنة مع االستراتيجية العمرانية لباقي الدول الخليجية األخرى، انظر الجدول في نهاية هذا الجزء )3.2(.
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p. 100
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وفيما يلي ملخص وتقييم لمدى مواءمة السياسات العمرانية الواردة في االستراتيجيات العمرانية لكل دولة خليجية مع السياسات 
الواردة في خطط التنمية الوطنية لتلك الدول

تقييم مستوى الموائمة مع 
السياسات الوطنية مستوى الموائمة مع السياسات الوطنية السياسات الوطنية التي تم اعتبارها في الموائمة الدولة

يمكن تحسين الموائمة الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية 
فقط دون تفاصيل على مستوى السياسات

المخطط الشمولي التوافقي )٢0١٢(  -
خطة ابوظبي ٢0٣0  - اإلمارات

يمكن تحسين الموائمة الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية 
فقط دون تفاصيل على مستوى السياسات رؤية مملكة البحرين االقتصادية ٢0٣0  - البحرين

مؤامة مناسبة يتم الربط والموائمة على مستوى كل سياسة على 
حده

أهداف التنمية المستدامة ٢0٣0  -
األهداف والغايات االستراتيجية لرؤية المملكة ٢0٣0  -

برامج تحقيق الرؤية أو المبادرات أو االستراتيجيات ذات الصلة  -
الربط مع مجموعة من المؤشرات الوطنية  -

السعودية

يمكن تحسين الموائمة الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية 
فقط دون تفاصيل على مستوى السياسات

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لسلطنة ُعمان )٢0٢0(   -
رؤية عمان ٢0٤0   - عمان

مؤامة مناسبة يتم الربط والموائمة على مستوى كل سياسة على 
حده ولكن بشكل غير مباشر

رؤية قطر الوطنية ٢0٣0    -
)QNDS( استراتيجية التنمية الوطنية  -

المبادئ التوجيهية لتعزيز التنمية االستدامة   -
سياسات وتوجيهية وطنية األخرى.  -

قطر

مؤامة مناسبه الربط والموائمة على مستوى االستراتيجية العمرانية 
فقط دون تفاصيل على مستوى السياسات

خطة التنمية الوطنية للكويت  -
أهداف األلفية للتنمية المستدامة لألمم المتحدة والمتبناة وطنيا.   - الكويت
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3.3
مراجعة آليات وسياسات رصد الموارد على البعد المكاني ومدى 

تجانس تلك اآلليات مع السياسات الوطنية

١

3

5

2

4

إسقاط مستقبلي للنمو السكاني وربطه بشكل أو باخر البعد العمراني

 إسقاط مستقبلي لمستويات الطلب بناء على مستويات الطلب الحالية، 

الخدمات، والنقل،  )التجارة،  القطاعات  المحلى اإلجمالي حسب  الناتج  نمو 
البعد العمراني.  أو باخر  والتصنيع وغيرها( وربطه بشكل 

متطلبات االستثمار على المدى البعيد

النمو العمراني واالحتياجات العمرانية في المستقبل

لقد تم ُمراجعة الخطط االستراتيجية العمرانية ألربع دول خليجية هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، باإلضافة لالستراتيجية 
العمرانية لدولة االمارات وسلطنة عمان. وبشكل عام،  الفريق معلومات عن االستراتيجية  تتوفر لدى  العمرانية ألبو ظبي، ولم 
اظهر التحليل ان االستراتيجيات العمرانية الخمس ُتشير، وبدرجات مختلفة من التفصيل والعمق، الى كيفية تنفيذ االستراتيجية 
العمرانية واليات وسياسات رصد الموارد من اجل ذلك. اال ان االستراتيجيات العمرانية لكل دول الخليج لم تتطرق بشكل محدد الى 

اليات وكيفية توفير المصادر المالية وغيرها لتنفيذ هذه االستراتيجيات والسياسات. 

فعلى سبيل المثال، معظم االستراتيجيات العمرانية التي تم تحليلها تحتوي على االسقاطات المستقبلية التالية وعلقتها بالموارد 
وعالقتها بالبعد العمراني والحتياجات المستقبلية: 

وفيما يلي مراجعة آلليات وسياسات رصد الموارد على البعد العمراني ومدى تجانس تلك اآلليات مع السياسات الوطنية لكل دولة 
من دول الخليج.
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المتحدة 1 العربية  االمارات  دولة 

المخطط الشمولي التوافقي لدولة االمارات والمخطط الهيكلي العمراني “خطة أبو 

ظبي 2030 » ال ُيحددان آليات التنفيذ وال يتطرقان لرصد الموارد على الُبعد العمراني 

ومدى ارتباط ذلك باآلليات والسياسات الوطنية بشكل تفصيلي واضح، وان تم ذلك 

في بعض االحيان فانة تم على مستوى محدود جدا.  وللتحليل المقارن مع االستراتيجية 

العمرانية لباقي دول الخليجية االخرى، انظر الجدول في نهاية هذا الجزء )3.3(.

البحرين2 مملكة 

بشكل  التنفيذ  الليات  ُيشير  ال  البحرين  للمملكة  الوطني  االستراتيجي  الهيكلي  المخطط 

مفصل وال يتطرق لرصد الموارد على الُبعد العمراني ومدى ارتباط ذلك بآالليات والسياسات 

الوطنية بشكل تفصيلي، وان تم ذلك في بعض االحيان فانة تم على مستوى محدود.  

وللتحليل المقارن مع االستراتيجية العمرانية لباقي دول الخليجية االخرى، انظر الجدول في 

نهاية هذا الجزء )3.3(.
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السعودية3 العربية  المملكة 

على  الموارد  رصد  وسياسات  آليات  وتحديد  مناقشة  تم 
والسياسات  باآلليات  ارتباطها  ومدى  العمراني  البعد 
الوطنية في الجزء التنفيذي من االستراتيجية العمرانية 
آليات \سياسات )سياسة  أربع  )استراتيجية رقم 6( ضمن 

  .)28 ،2٧ ،26 ،2٥
للتأكد  عناصر  خمسة  العمرانية  االستراتيجية  حددت  إذ 
١0( منها 3 عناصر ذات عالقة  التنفيذ وفاعليته )ص  من 
برصد الموارد وربطة مع آليات السياسة الوطنية، وهذه 

العناصر هي: 

تقوية العالقة بين التخطيط العمراني والميزانية السنوية والتخطيط القطاعي على مستوى المناطق، وإيحاد منصة دائمة لمتابعة 
المشاريع.

تنفيذ االستراتيجية العمرانية من خالل موائمة االستراتيجيات العمرانية المناطقية وتنسيقها مع االستراتيجيات القطاعية 
الكبرى فيها الجديدة  المشاريع والمبادرات  آليات لدمج  ووضع 

تحديد منهجية وإطار للتسويق المناطقي على المستويات الوطنية والمناطقية والحضرية وإيجاد أدوات لجذب االستثمارات 
والمحلي المناطقي  المستويين  على 

1
2
3
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كذلك حدد الجزء التنفيذي لالستراتيجية العمرانية في السعودية أربعة آليات\سياسات للتنفيذ )ص 90( أحدها يعالج رصد الموارد 
على البعد العمراني، واآلليات الثالث األخرى تحد آليات للتناغم مع اآلليات والسياسات الوطنية، وهي ما يلي:

 وللتحليل المقارن مع الدول الخليجية األخرى، انظر الجدول في نهاية هذا الجزء )3.3(.

آليات   ،2٧ رقم  )سياسة  الوطنية  العمرانية  االستراتيجية  أهداف  على  بناء  المشاريع  وأولويات  المالية  الموارد  رصد  آليات  توجيه 
الموارد(. رصد 

المتعلقة  القرارات  اتخاذ  ويتم  الوطنية  العمرانية  االستراتيجية  تنفيذ  متابعة  لحوكمة  المستوى  عالية  لجنة  تشكيل 
المدن(.  )وكالة تخطيط  البلدية والقروية  الشؤون  وزارة  توفير دعم فني من  أعلى مستوى من خالل  باالستراتيجية على 

)سياسة رقم 2٥(

)28 رقم  المكانية بشكل مستمر. )سياسة  التنموية  أثارها  الوطنية وقياس  العمرانية  قييم االستراتيجية 
2030 ضمن عملية صنع  الوطنية  العمرانية  2٧ هو »وضع االستراتيجية  رقم  االلية\السياسة  المحددة في  اإلجراءات  فأحد 
القرار العتماد المشاريع ذات األولوية في المناطق، والوزارات القطاعية واإلدارات المحلية للميزانية السنوية« )ص 96(.

التنمية في  وتوجيه  وإدارة  والمحلية  المناطقية  للمخططات  التوجيهية  المنصة  لتكون  العمرانية  االستراتيجية  تمكين 
)26 المملكة. )سياسة رقم 

1

2

4
3
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تمت مناقشة وتحديد آليات التنفيذ وعالقتها بسياسات رصد الموارد على البعد العمراني 

االستراتيجية  من  التنفيذي  الجزء  في  الوطنية  والسياسات  بآالليات  ارتباطها  ومدى 

العمرانية )ص 203 – 2١0(، وعلى مستوى كل استراتيجة، كما يظهر في الجدول ادناه. 

حدة  على  سياسة  كل  مستوى  على  التنفيذية  االجراءات  وتحديد  مناقشة  تم  وبينما 

اليات  الى  تتطرق بشكل محدد  لم  لقطر  العمرانية  االستراتيجية  ان  اال  ُمفصل،  بشكل 

تم  االحيان  السياسات. ففي بعض  لتنفيذ هذه  المالية وغيرها  المصادر  توفير  وكيفية 

االشارة تحت بعض السياسات الى رصد الموارد، وكذلك اشار اإلطار الوطني للتنمية الى 

أعمال  المال على  رأس  الضرورية إلنفاق  الموارد  االعتبار نطاق   االخذ »في عين  تم  انه 

التنمية، مع إعطاء أولوية التنفيذ لإلجراءات المتنوعة، التي تم تحديدها« )ص 20٥(، اال ان 

تلك االشارات لرصد الموارد المالية كانت بشكل محدودة.  

عمان4 سلطنة 

ُعمان  لسلطنة  العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  من  المتوفرة  الوثائق  حسب 

فأنها ال تشير آلليات التنفيذ وال تتطرق لرصد الموارد على الُبعد العمراني ومدى ارتباط 

ذلك باآلليات والسياسات الوطنية بشكل واضح، وان تم ذلك في بعض االحيان فانة تم 

على مستوى محدود. 
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وللتحليل المقارن مع االستراتيجية العمرانية لباقي دول الخليجية األخرى، انظر الجدول في نهاية هذا الجزء )3.3(.

 قطاعات
السياسيات

االزدهار

االقتصادي

9/30

داخل المعيشة 

المجتمعات

١٤/٥0

لبيئة ا

لطبيعية ا

9/29

لبيئة ا

العمرانية

١6/٥8

النقل  وسائل 

والمواصالت

9/32

المرافق

3/١2

)٦( مبادئ توجيهية.
للتخطيط استراتيجيا  هدفا   )١٧(

)٦٠( سياسية
للسياسات)٢١١( أجراء تنفيذي )٦( قطاعات 
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الكويت6 دولة 

هناك ذكر محدود ألليات التنفيذ للسياست المختلفة 
في الفصل ٥.٥ والباب 6 من المخطط الهيكلي الرابع 
تتطرق  ال  التنفيذ  الليات  االشارة  وهذه  للكويت.  
لرصد الموارد على الُبعد العمراني ومدى ارتباط ذلك 
بآالليات والسياسات الوطنية بشكل مفصل، وان تم 
ذلك في بعض االحيان فانة تم على مستوى محدود.  
وللتحليل المقارن مع االستراتيجية العمرانية لباقي 
الجدول في نهاية هذا  انظر  الخليجية االخرى،  دول 

الجزء )3.3(.
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وفيما يلي ملخص وتقييم لسياسات رصد الموارد على البعد العمراني ومدى ارتباطها باآلليات والسياسات الوطنية لكل دولة.

تحسينهمناسبقوي يمكن  إلى تحسينمحدود  غير موجودبحاجة 

مدى ارتباط سياسات رصد الموارد باآلليات و السياسات الوطنية مدى رصد الموارد على البعد المكاني في االستراتيجية الوطنية الدولة

اإلمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت
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3.4
العمرانية  لالستراتيجية  المتجانسة  والسياسات  االستراتيجيات 

لدول مجلس التعاون 

أولى  كمرحلة  تبنيها  التعاون  مجلس  دول  لجميع  يمكن  التي  المرنة  الموحدة  القطاعية  االستراتيجيات  من  مجموعة  يلي  فيما 
للوصول الى استراتيجية عمرانية متجانسة لدول المجلس. ويمكن البناء على هذه االستراتيجيات والسياسات وتوسيعا مستقبال 
حسب رغبة الدول األعضاء.  وفي الجزء التالي من هذا الفصل )جزء 3.٥( نجد تفصيل للسياسات واإلجراءات التنفيذية التي يمكن ان 

ُتتبع لتحقيق هذه االستراتيجيات.

االستراتيجية األولى

االستراتيجية الثالثة

االستراتيجية الثانية

االستراتيجية الرابعة

تحسين نوعية الحياة الحضرية ورفع األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي والثقافي للمدن مع التأكيد على )إعادة( 
تنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية واألماكن العامة، متبعين بذلك أفضل المعايير والممارسات العالمية.

تبني مجموعة من مؤشرات ومقاييس التنمية العمرانية المتوافقة مع المؤشرات الناجحة عالمًيا والتي تراعي 
الخصوصية الخليجية، بما في ذلك مؤشرات االستدامة الحضرية وجودة الحياة.  

تحقيق التكامل المكاني والقطاعي والتنمية المتوازنة بين مراكز النمو الوطنية واإلقليمية والمحلية مع تقليل الفجوة بين 
.)resilience( المناطق والمدن مقترنا ذلك بالتشريعات واللوائح التي تشجع التنمية المستدامة المرنة

تطوير نظام حكم متكامل ومرن وقائم على المشاركة لصالح بيئة مبنية أكثر أماًنا وصحة وأكثر ذكاًء لجميع السكان. 
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تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع جذب المواهب المحلية والدولية واالستثمارات في البنية التحتية في االستراتيجية الخامسة
المناطق الحضرية والريفية والتي ُتحقق منافع مزدوجة: التقدم التكنولوجي لجعل المدن أكثر ذكاًء وأيضا تسريع نقل 

المعرفة.

ُتتبع  ان  يمكن  التي  واإلجراءات  السياسات   )3.٥ )جزء  الفصل  هذا  من  التالي  الجزء  ُيوضح  وفيما 

لتحقيق هذه االستراتيجيات، فان الجدول والشكل ادناه يوضح االستراتيجيات العمرانية المقترحة 

واألهداف التي تحققها من أهداف االستراتيجية العمرانية الخليجية المقترحة، والتي تم تحديدها 

في الرؤية الخليجية المقترحة في الفصل األول. 

االستراتيجية المقترحة 
لتحقيق الرؤية أهداف الرؤية الخليجية الموحدة

١، ٣ جودة الحياة 

١، ٣ حفظ الهوية الوطنية والتراث الثقافي والطبيعي وتعزيزها

1 التنوع االقتصادي المستدام  

5 تطوير البنى التحتية

1 حفظ وحماية البيئة واالستخدام األمثل للموارد

3 ،2 نمو عمراني مستدام

2 تكامل وترابط داخليا وإقليميًا وعالميًا

5 ،4 مدن ذكية ومجتمع المعرفة

5 ،4 تمكين دور الجهات المحلية في صناعة القرار

2 زيادة التنسيق المؤسسي القطاعي \المكاني
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3.5
السياسات واإلجراءات التنظيمية لتفعيل االستراتيجية العمرانية 

لدول مجلس التعاون

االستراتيجية األولى

لتحقيق هذه االستراتيجيات الخمس و أهدافها، البد من مجموعة من السياسات واإلجراءات التنفيذية للوصول لهذه األهداف 
عليها  والبناء  األولى  المرحلة  في  استخدامها  يمكن  التي  واإلجراءات  السياسات  اهم  لبعض  ملخص  يلي  وفيما  االستراتيجيات. 

مستقبال:

تحسين نوعية الحياة الحضرية ورفع األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي والثقافي للمدن مع التأكيد على )إعادة( تنمية والحفاظ 
على الموارد الطبيعية واألماكن العامة، متبعين بذلك أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويمكن تحقيقها من خالل مجموعة اإلجراءات التنفيذية التالية:

المتوفرة. والثقافية  والبيئية  الفكرية واالقتصادية واالجتماعية  الموارد  تحديد 

العامة. الموارد، بما في ذلك الممتلكات والفضاءات الحضرية  الداعمة لتحسين أداء هذه  التحتية  طوير األدوات والبنية 

الخليجي وخارجها. التعاون  العربية والوطنية عبر دول مجلس  الثقافية  العربي ونشر األنشطة  المحتوى  إنتاج ونشر  تشجيع 

الخاص العام والقطاع  القطاع  بين  التنسيق والتكامل  زيادة 

الحفاظ على التراث الثقافي الحضري للمدن والتنوع االجتماعي واحيائهما، وهما مصدر لألفكار الخالقة والمبادئ العامة لتصميم 
.)livable communities( مجتمعات صالحة للعيش

1

2

3

5

4
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المستدامة. البيئة  الطبيعة ودعم  للحفاظ على  للموارد  الرشيد  االستخدام 
)أ( تحسين نوعية المياه والهواء في المدن واألرياف.

آثار تغير المناخ. )ب( سياسات للتكيف والحد من 

. لبيئة ا مة  سال و لصحة  ا لتحسين  جي  لو لبيو ا ع  لتنو ا على  ظ  لحفا ا

إيجاد حلول أكثر كفاءة وذكاًء للتخفيف من تأثير محدودية الموارد.

تشجيع األساليب الزراعية المبتكرة وتنويع المنتجات مع المحافظة على الموارد المائية.

للجميع. معقولة  بأسعار  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  على  والقدرة  الجودة  تحسين 

للمياه  التحتية  البنية  لقطاع  الشامل  التحسين 

6

7

8

11

10

9

االستراتيجية الثانية

بين  الفجوة  تقليل  مع  والمحلية  واإلقليمية  الوطنية  النمو  مراكز  بين  المتوازنة  والتنمية  والقطاعي  المكاني  التكامل  تحقيق 
.)resilience( المناطق والمدن مقترنا ذلك بالتشريعات واللوائح التي تشجع التنمية المستدامة المرنة

ويمكن تحقيقها من خالل مجموعة اإلجراءات التنفيذية التالية:

المختلفة  والمناطق  المحافظات  بين  المتوازنة  التنمية  المعيشية وتحقيق  الظروف  تحسين 
المحافظات والمناطق البلدية في جميع  الخدمات  التوسع في توفير  )أ( 

الريفية. النمو والمناطق  المعتمدة ومراكز  التنمية  الالزمة في ممرات  البلدية  الخدمات والمرافق  )ب( توفير 
)ج( التخفيف من أو إزالة االستقطاب الحضري مع تشجيع البقاء في األرياف والمدن الصغير.

1
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الريفية. الحضرية والمناطق  المناطق  بين  الفجوة  التي تسد  الجودة  العامة عالية  التحتية والمرافق  البنية  إنشاء 

البيئي، مثل تقييم  العام بجودة عالية، مع األخذ بعين االعتبار دارسات األثر  النقل  العامة ووسائل  التحتية والمرافق  البنية  توفير 
األثر البيئي )EIA( والتقييم عبر دورة الحياة )LCA( ، إلخ.

والتعليمية وغيرها من خدمات  االجتماعية واالقتصادية  الخدمات  للجميع من خالل تحسين جودة  ضمان حياة كريمة ومستدامة 
المساواة. للجميع على قدم  للجميع مع ضمان توفرها  الحيوية  االجتماعية  الرعاية 

تطوير نظام نقل فعال مع التخطيط والتنسيق المناسب الذي يضمن تكامل وتعزيز النمو االقتصادي الحضري واإلقليمي المتوازن، 
.)resilience( وُيعزز قدرة المدن على التحمل

تطوير المدن الذكية المعتمد على الكثافة العالية، واألراضي المتعددة االستخدامات )mixed land use(، والنقل الفعال، وتعزيز 
بالمدن. المحيطة  المجاورة والمناطق  المناطق  التواصل مع 

2

1

2

3

4

االستراتيجية الثالثة

تبني مجموعة من مؤشرات ومقاييس التنمية العمرانية المتوافقة مع المؤشرات الناجحة عالمًيا والتي تراعي الخصوصية الخليجية، 
بما في ذلك مؤشرات االستدامة الحضرية وجودة الحياة.

ويمكن تحقيقها من خالل مجموعة اإلجراءات التنفيذية التالية:  
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الحياة من خالل نوعية  المجتمع وتحسين  احتياجات  لتلبية  الحضرية وتكاملها  المناطق  ربط 
للتنمية واالستدامة التخطيط  تكامل  )أ( 

الحضرية للمشاريع  )ب( ضمان تشغيل وتمويل فعال 
الحضرية وخدماتها للتنمية  الشاملة  الجودة  )ج( تحسين 

القوانين. المطلوب لهذه  للبيئة مع اإلنفاذ  المراعية  القوانين  المستدامة من خالل سن  البيئة  الحفاظ على 

للكربون  محايدة  ونمو  مكانية  تنمية  لتشجيع  العمرانية  التنمية  وسياسات  مبادرات  ضمن  المستدامة  التنمية  منهج  تطبيق 
 )carbon neutral(

 إستهداف أن مدن مجلس التعاون الخليجي هي ذات جودة حياة عالية ومحايدة للكربون )carbon neutral( مع توافر السياسات 
.20٥0 الخليج جاهزة لتحقيق هذا الهدف بحلول عام  التنظيمية لتكون دول  التنظيمية واألليات  واألدوات 

القطاع  إشراك  أجل  من  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  للبنية  باإلضافة  والتنظيمية  واإلدارية  التقنية  البيئة  توفير 
المستدام. النمو االقتصادي والحضري  الخاص في تسريع 

الوظيفي: التكامل  التخصصية واالبتكار على أساس  التي تشجع  االقتصادية  األنشطة  تقييم ودعم 
إلنتاج  المهنية(،  ذلك  )بما في  التعليمية  المؤسسات  الجامعات وغيرها من  تركيز  المتمثلة في  المعرفة  التركيز على صناعة  )أ( 

المتنوعة. الكفاءات والمهارات  المزيد من 

3

4

5

6

7

8

االستراتيجية الرابعة

تطوير نظام حكم متكامل ومرن وقائم على المشاركة لصالح بيئة مبنية أكثر أماًنا وصحة وأكثر ذكاًء لجميع السكان. 
ويمكن تحقيقها من خالل مجموعة اإلجراءات التنفيذية التالية:
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المستدامة من خالل البيئة  الحفاظ على 
البيئية مع اإلنفاذ المطلوب لها. )أ( تطوير األنظمة واللوائح 

توفير الظروف التي تمكن الجميع من الحصول على فرص متساوية لالنضمام إلى واالستفادة من التنمية االقتصادية واالجتماعية.

المعرفة. على  القائمة  لالقتصاد  التاسيس  إنشاء  أجل  من  المعرفة،  مجتمع  لبناء  المرافقة  التشغيلية  واآلليات  التنظيمية  السياسات  دعم 

المؤسسي. للحكم  إطار متكامل  المتجددة ضمن  الكفاءات  اقتصادية ديناميكية وآلية مرونة من  قيادة 

جذب المواهب من جميع أنحاء الدولة ودول اإلقليم والعالم لخلق ثقافة المعرفة واالبتكارات.

بناء وتعزيز النظام التشريعي التشاركي والشراكة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص بمساهمة قوية وعادلة من جميع أطياف 
المجتمع. 

ثقافة  وتأسيس  واالبتكارات  والتكنولوجيا  العلوم  ثقافة  لتعزيز  معها  والشراكة  فيها  واالستثمار  للتعليم  التحتية  البنية  دعم 
اليومية. الممارسات  البيئية في  المسؤولية 

بناء آلية حكم شاملة ومتكاملة تراعي الفوارق بين الجنسين وتؤدي إلى توفير بنى تحتية أكثر أماًنا وأكثر صحة وأكثر اعتماد على 
الرضع والشباب والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة وغيرها. التقنيات الذكية تخدم جميع األشخاص بما في ذلك 

1

2
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2
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االستراتيجية الخامسة

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع جذب المواهب المحلية والدولية واالستثمارات في البنية التحتية في المناطق 
الحضرية والريفية والتي ُتحقق منافع مزدوجة: التقدم التكنولوجي لجعل المدن أكثر ذكاًء وأيضا تسريع نقل المعرفة.

ويمكن تحقيقها من خالل مجموعة اإلجراءات التنفيذية التالية:
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المعلومات واالتصاالت معتمدة على  لتكنولوجيا  تحتية متطورة  بنية  توفير  ، وكذلك  والتنظيمية  التقنية واإلدارية  البيئة  تطوير 
التقنيات في هذا المجال. أخر 

وُتمكن  تدعم  التي  التحتية  البنية  لتطوير  الخاص  والقطاع  العامة  المؤسسات  بين  شراكات  بناء  مع  الخاص  القطاع  نمو  تسريع 
الشابة. الذكية والمبدعة لدى األجيال  األفكار 

4

5

 Integrated Framework for Spatial( المكانية  لالستراتيجيات  متكامل  إطار  على  التوافق  المتوسط  المدى  على  ونقترح 
Strategies( للعمل على زيادة االنسجام في عدد من المجالت المهمة في المجال العمراني التي تعاني من التباين واالختالف، حتى 

عل مستوى المسميات والمصطلحات المستخدمة:

استراتيجية التوزيع المكاني  -
استراتيجية النقل والمواصالت  -

االستراتيجية البيئية  -
استراتيجية االستدامة   -

استراتيجية السياحة   -
االستراتيجية التراثية  -

استراتيجية تطوير الواجهات البحرية  -

الفضاءات العامة وهندسة المواقع العامة  -
استراتيجية الخدمات والمراق العامة  -

استراتيجية االستعماالت السكنية  -
استراتيجية االستعماالت الصناعية  -
استراتيجية االستعماالت التجارية  -

االستراتيجية الزراعية  -

المناطق الحدودية التي يمكن تطويرها

تحديد وتقييم المناطق الحدودية المقترحة للتطوير

تحديد وتقييم محاور التنمية المشتركة لدول مجلس التعاون

اآلليات واإلجراءات وااللتزامات المؤسسية لدول المجلس

االستراتيجيات العمرانية لدول مجلس التعاون وطريق الحرير

مراجعة المقترحات المتعلقة بالمشاريع الكبرى وتقييم جدواها االقتصادي

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

الجزء الرابع: التنمية المشتركة وتطوير المناطق الحدودية 

  ويشمل هذا الجزء على معلومات ونتائج البحث بخصوص ما يلي

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع ألوراق العمل المرفقة، والتي تحوي كثير من التفاصيل والمعلومات اإلضافية بخصوص التجارب 
العالمية الناجحة في مجال التنمية المشتركة وتطوير المناطق الحدودية )مثل تجربة االتحاد األوروبي( وكيفية االستفادة منها.

تطوير المناطق الحدودية له دور فعال في تحقيق األهداف التنموية للدول، ولهذا يعتبر تطوير المناطق الحدودية بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي هدف استراتيجي مهم لما يمكن ان يحققه من فوائد اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية. تطوير المناطق الحدودية ينعكس على 
المال  راس  وانسياب  األشخاص  النقل، وحرية حركة  واألسواق، ووسائل  التحتية،  البنية  وتحسين  االقتصادي  والتعاون  الحدود  عبر  التجارة  تحسين 
والبضائع، وقطاعات اجتماعية أخرى. وهذا ما تعكسه النتائج العملية لتجارب مثل تجربة االتحاد األوروبي. وفيما يلي بعض المقترحات إليجاد سبل 

مناسبة لتطوير واستثمار المناطق الحـدودية بين دول الخليج. 
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المناطق الحدودية التي يمكن تطويرها4.1

والقابلة المشتركة  الحدودية  والقرى  المدن  يبين  يلي جدول  وفيما  المشتركة،  البرية  الحدود  على  تقع  والقرى  المدن  من  مجموعه  الخليج  دول   تمتلك 
الحدودية المنافذ  هذه  مواقع  تبين  وخارطة   :للتطوير، 

المنفذ الرابع المنفذ الثالث المنفذ الثاني المنفذ األول جميع المنافذ بين دول الخليج
-- -- الرقعي - السالمي الخفجي - النويصيب الحدود السعودية الكويتية

-- -- -- الخبر - الجسرة الحدود السعودية البحرينية

-- رأس أبو قميص - العديد العديد - العديد سلوى - أبو سمرة الحدود السعودية القطرية

شيبة - بطين ليوا الشبيطة - عرادة الكويفرية - راس غميس البطحاء - الغويفات الحدود السعودية اإلماراتية

-- -- -- رملة خيله - الربع الخالي الحدود السعودية العمانية

رأس الخيمة - خصب كلباء - بو بقرة حتا - الوجاجة العين - البريمي الحدود اإلماراتية العمانية
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العربية الخليج  التعاون لدول  البرية المشتركة بين دول مجلس  الحدودية  المنافذ  وهذه مواقع 

الخفجي والنويصيب

الرقعي والسالمي

الخبر والجسرة

رأس أبو قميص - العديد

رملة خيله و الربع الخالي

شيبة وبطين ليوا

العين والبريمي

سلوى و أبو سمرة

البطحاء والغويفات أو السلع

الكويفرية – رأس غميس أو السلع

حتا والوجاجة

كلباء وبو بقرة

خصب ورأس الخيمة

الشبيطة وعرادة
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العربية الخليج  التعاون لدول  بين دول مجلس  المشتركة  البحرية  الحدودية  المنافذ  تبين مواقع   خريطة 

باإلضافة لهذه المنافذ الحدودية، تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مناطق حدودية بحرية وبرية اخرى تربطها بدول خارج الخليج وقد 
يكون التركيز عليها للمدى البعيد لما لها أهمية بالغه في تعزي اقتصاد هذه الدول ومكانتها اإلقليمية.  
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تحديد وتقييم المناطق الحدودية المقترحة للتطوير4.2

تسعى األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من خالل قطاع اإلنسان والبيئة الى إيجاد منظومة عمرانية تضمن أهداف التعاون والتكامل في ثالثة 
مجاالت هي: التكامل االقتصادي، التكامل االجتماعي والبنية األساسية، كما يلخصها الرسم البياني التالي:

المشتركة العملة 

الجمركي  االتحاد 

الحديدية  السكة 

الكهربائي الربط 

البري النقل  خطوط 

 السماح بالتنقل بواسطة
 الهوية الوطنية لمواطني
ون لتعا ا مجلس   دول 
الخليجي بين دول الخليج

التكامل االقتصادي

البنية األساسية

التكامل االجتماعي

١

2

٣

 خطوات
 التكامل اإلستراتيجي العمراني
 لدول مجلس التعاون الخليجي
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العمرانية  لالستراتيجية  العام  اإلطار  وفي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
تنمية  محاور  اقتراح  تم    ٢0١٣ عام  الصادرة 
الدول وهي  بين  ونمو في مناطق حدودية 

على ثالث مراحل:

- محور تنمية قائم: كالذي يربط بين المملكة 
البحرين من خالل  السعودية ودولة  العربية 
وقد  البلدين.  يربط  الذي  فهد  الملك  جسر 
حقق ترابط في المجالت االقتصادية من خالل 

نقل البضائع وحركة العمال والخدمات.

p. 122
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المدى:  متوسط  تنمية  محور 
ومثاله ما يربط المملكة العربية السعودية 
ومثاله ما يربط المملكة العربية السعودية 
الدولتين  تمتلك  حيث  الكويت.  بدولة 
مناطق حدودية قائمة كمنفذ النويصيب 
بنية  تمتلك  مناطق  وهي  والخفجي 
وتطويرها  كبير  لحد  مكتملة  تحتية 
البلدين.  لمصلحة  أمرا« سهال«  سيكون 
كذلك منفذ الرقعي والسالمي والذي 
الباطن  حفر  لمدينة  الوصول  يسهل 
وشمال ووسط المملكة. ولكن المنطقة 
غير مطورة او مستغله كمدينة الخفجي 
منفذ  وكذلك  النويصيب.  ومنطقة 
البريمي والعين بين سلطنة عمان ودولة 
االمارات والقائم حاليا ولكنه بحاجة الى 

تطوير.

p. 123
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بن  كالرابط  المدى:  بعيد  تنمية  ومحور   
بحريًا  وقطر  السعودية  وكذلك  وقطر  البحرين 
ربط  علية  سيترتب  مما  وعمان،  السعودية  وبين 
حتى  شماال  الكويت  من  الخليجية  الدول  كامل 

ُعمان جنوبا.  

الحدودية  المناطق  لتنمية  االقتراحات  وهذه 
وتطويرها وإطارها الزمني هي مقترحات مناسبة 

كخطوة أولية لما هو أبعد من ذلك.

األوروبي  االتحاد  تجربة  من  المستفادة  فالدروس 
المناطق  وتطوير  تنمية  دور  أهمية  الى  تشير 
الحدودية في الوصول الى تكامل اقتصادي وانشاء 
سوق مشترك يتيح الحركة الحرة للبضائع، ورؤوس 
وألن  والتأسيس.  والخدمات  واألشخاص  األموال، 
دول الخليج تسعى ألن تكون بيئة منطقه اقتصادية 
تحتية  بنية  وتمتلك  لالستثمارات  جاذبة  متكاملة 
الحدودية  المناطق  تطوير  لها من  متكاملة، فالبد 
واالزدهار  للنمو  محفزات  لتصبح  مشترك  بشكل 
االقتصادي وبوابات للوصول للعالم ما  والتكامل 
تطوير  البد من  الغرض  ولهذا  الخليج.  بعد حدود 
وتنمية المناطق الحدودية من خالل أهداف بعيدة 
ومتوسطة المدى للربط مع العالم وليس فقط ربط 
دول الخليج مع بعضها البعض. الجدير بالذكر بأنه 
عواصم  يربط  الذي  الخليجي  القطار  إنشاء  سيتم 
مع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
السعودية،  العربية  للمملكة  الشرقية  المنطقة 
والتي تمتلك قطارًا يربط الدمام بالرياض. ولكن 
دعت الحاجة إلى تنمية المناطق الحدودية وتوفير 

أكثر من وسيلة للتحرك بين دول الخليج.
p. 124
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تحديد وتقييم محاور التنمية المشتركة لدول مجلس التعاون4.3

يربط هذا المحور العديد السعودية والقطرية بالبطحاء وأم الزمول اإلماراتية. 
وهو مؤهل ليكون محورا« تجاريا« دوليا« يربط ثالث دول خليجية.

اهم وظائف هذا المحور: يقترح ان يكون هذا المحور بشكل أساس محورا 
للتبادل التجاري بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
نقل  خدمات  وتقديم  بدعم  يقوم  ان  أيضا  يقترح  كما  قطر  ودولة  المتحدة 
لوجستية يساهم في نجاح وتطوير المناطق المحاذية لهذا المحور في هذه 

الدول الثالث.

محطات طاقة نووية، مركز تجارة وأعمال وأنشطة مالية  األنشطة المقترحة: 
ببراكة  تمر  المنطقة  المتجددة كون  التقليدية والطاقة  الطاقة  ترتبط بمجال 

اإلماراتية، والكويفرية والعديد السعودية.

المخازن  مناطق  مع  حره  منطقة  انشاء  المقترحة:  المشاريع  لبعض  امثلة 
للقطار  ومحطة  اإلماراتية  السعودية  الحدود  على  الالزمة  والمستودعات 
وخدماتها المساندة من قطاع الضيافة والسياحة والتخييم في عدة مواقع على 
النقل  وخدمات  الدولي  الخط  تحسين  خدمات  مع  المحور  هذا  امتداد 
احترافي  مستوى  ذات  متخصصة  شركات  خالل  من  الداعمة  واللوجستيات 
عالي. كما يقترح انشاء فرص ألنشطة سباق الخيل والهجن وصناعة المعارض 
والمؤتمرات المتخصصة او مدن رياضيه وسياحه شاطئيه على كل من الحدود 

السعودية القطرية في منطقة سلوى وابوسمره.

المدة الزمنية: المدة المقترحة لتطوير هذا المحور هي ١0-١5 سنه.

قطاعات  حول  تتمحور  أن  يجب  المحور  لهذا  التكميلية  القطاعية  واألبعاد 
اإلسكان، الصحة، والخدمات التعليمية، السياحية، األمنية، والتجارية وخدمات 
سواءً  العديد  منطقة  في  بالسكان  مأهولة  المنطقة  ألن  ونظرًا  النقل. 
السعودية والقطرية وفي منطقة البطحاء بحكم قربها من الغويفات والسلع، 
واألخيرة تمتلك مع رأس مشيرب اإلمكانيات السياحية كونها مطلة على الخليج 

العربي وبالقرب من جزر الياسات الشمالية والجنوبية. 

السعودية  العديد  مناطق  في  الرئيسية  الخدمات  بعض  لتواجد  ونظرًا 
والقطرية وكذلك منطقة البطحاء والغويفات أو السلع وبالتالي فلن تجد 
دول الخليج صعوبة كبيرة في إكمال تطويرها بتوفير المزيد من الخدمات 

p. 125غير المتوفرة حاليا.
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وصحية  تعليمية  من  المناطق  تلك  في  للسكن  السكان  تجذب  بتوفير خدمات  البدء  يفضل  لسريعة.   ا لمكاسب  وا ألولويات  ا
وبنية تحتية ونقل حيث يتم بعدها توفير باقي الخدمات ومنها خدمات السياحة لتتوفر الوظائف وتدعم استدامتها وتنوع اقتصادها وترفع 
تركيز السكان في المناطق أو المدن الكبيرة وبالتالي تضمن االستخدام األمثل للموارد واألراضي وكذلك حفظ الموارد الطبيعية والبيئية 

والبحرية وهذه أهداف تسعى االستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقها كرؤية مشتركة.

ومن شأن هذا المحور أن يربط الشبيطة، شيبة وأبو قميص وعرادة من نقطة بدأت بالعديد وانتهت بأم الزمول اإلماراتية. ومن مميزات هذا 
المحور أنه قابل لالمتداد إلى مناطق مختلفة للمملكة كاألحساء، الخرج والرياض وأن يتجه شماالً ليوازي خط القطار الخليجي ذهابًا للدمام 
العالم  مع  للتواصل  العربي  الخليج  على  المطلة  الموانئ  استغالل  بإمكانية  المحور  يتميز هذا  أيضًا. كذلك  الكويت  إلى  ومنه  والجبيل 

الخارجي وكذلك ربط مناطق اإلقليم معا وتشجيع التجارة البينية ومع العالم.  

p. 126
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واللتان  والكويت  السعودية  العربية  المملكة  المقترح  المحور  هذا  يربط 
هي  المجال  هذا  في  والقادمة  البتروكيماويات،  صناعه  على  تعتمدان 
األخرى دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تعد حاليًا ثاني أكبر مستثمر 

بالمنطقة بعد السعودية.

أساس  بشكل  المحور  هذا  يكون  ان  يقترح  المحور:  هذا  وظائف  اهم 
البتروكيميائية بين كل من المملكة العربية السعودية  محورا للصناعات 
لقطاع  اللوجستي  الدعم  بدور  يقوم  ان  أيضا  يقترح  كما  الكويت  ودولة 
النقل بدعم بما يساهم في نجاح وتطوير المناطق المحاذية لهذا المحور 
بين الدولتين. باإلضافة الى صناعة الضيافة والسياحة في الجانبين في 
ظل وجود بنية تحتية تدعم ذلك ووجود ما يدعم قيام منطقة حرة بينهما 
تساند قطاع التنمية الزراعية في الجانبين. خاصو في ظل الجهود الحالية 

لتطوير مدينة الخفجي الحدودية. 

األنشطة المقترحة: صناعات ثقيلة وتحديدًا صناعات بتروكيماوية لإلنتاج 
المشترك وهي التي تتميز بها السعودية، والكويت، باإلضافة لنشاطات 
السياحة البحرية وصناعة الضيافة، والموانئ التجارية. باإلضافة الى تجارة 
المنطقة من  التقليدية كون  وأعمال وأنشطة مالية ترتبط بمجال الطاقة 
الجبيل الى راس الخير وحتى الخفجي عبورا الى منطقة الوفرة واالحمدي 
العمرانية  االستراتيجية  الخطة  مع  انشطة طاقة. وذلك تمشيا  هي منطقة 
والتي  السعودية  العربية  للملكة  العمرانية  واالستراتيجية  الكويت  لدولة 
التالية  لألنشطة  مسرحا  الجانبين  من  المنطقة  هذه  تكون  ان  تقترحان 
)الخدمات اللوجستية المتعلقة بالميناء، والصناعات الخفيفة، والزراعات 

المائية واألغذية واألعمال الزراعية، والسياحة، واألعمال الزراعية والتجارية(.

مناطق  مع  حره  منطقة  انشاء  المقترحة:  المشاريع  لبعض  امثلة 
المخازن والمستودعات الالزمة على الحدود السعودية الكويتية ومحطة 
الشاطئية  والسياحة  الضيافة  قطاع  من  المساندة  وخدماتها  للقطار 
والتخييم مع خدمات النقل واللوجستيات عبر شركات عالمية متخصصة 
بما في ذلك محطة القطار الخليجي. كما يقترح انشاء محطة للطاقة 
أنشطة  في  والتوسع  السعودي  او  الكويتي  الجانب  في  الكهربائية 
من  لقربها  نظرا  والغذائية  الزراعية  والتنمية  والهجن  الخيل  سباق 
يقترح  كما  بالسعودية.  العليا  وقرية  بالكويت  العاصمة  محافظات 
مشاريع تدعم صناعة المعارض وانشاء مطار في مدينة الخفجي ومدن 
رياضيه تكامليه على كل من الحدود السعودية الكويتية في منطقة 

الخفجي النويصيب وكذلك السالمي الرقعي.
p. 127المدة الزمنية: المدة المقترحة لتطوير هذا المحور ٣-5 سنوات.
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الكويت(  - الخفجي   - )الجبيل  بتروكيميائية  محور صناعات 
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فمدينة  مكتمل  شبه  أن  هو  المحور  هذا  يميز  ما 
وال  المتكاملة.  المدن  من  تعبر  والخفجي  الجبيل 
ينقص الجانب الكويتي أي نوع من الخدمات ايضًا 
ولكن  الكويت.  بعاصمة  المحور  ينتهي  عندما 
ينقص هذا المحور بعض الجهد لرفع مستواه قليالً   
وترغيب السكان في منطقة النويصيب أو الوفرة.

ليصبح  المقومات  من  العديد  المحور  هذا  يمتلك 
البتروكيماويات  ينقل  الذي  األول  العالمي  المحور 
في العالم وليس فقط في الخليج. حيث إن المحور 
بتلك  المختصة  السعودية  المناطق  بأهم  يمر 
ورأس  منيفة  تناجيب،  السفانية،  مثل  الصناعات 
الخير وكذلك المناطق المطلة على الخليج العربي. 
المحور  هذا  في  للتطوير  المستهدفة  والقطاعات 
التعليمية،  والخدمات  الصحة،  اإلسكان،  تشمل 
)وخاصه  والسياحية  والتجارية  األمنية،  السياحية، 

السياحة البحرية(. 

ويخدم هذا المحور عدد من األهداف المشتركة في 
هذا  يضمن  حيث  الخليجية.  العمرانية  االستراتيجية 
األمثل  االستخدام  الخليج،  دول  بين  النقل  المحور 
التحتية  البنية  وتنمية  االقتصادي،  التنوع  للطاقة، 
العمراني  والنمو  والكويت  السعودية  لدولتي 
الذكي والمستدام وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. 
خالل  من  الخليجي  القطار  يمر  أن  المقرر  فمن 
تلك  قرب  ذلك،  على  عالوة  المحور.  هذا  مناطق 
المناطق من منطقة النعيرية والتي يقصدها معظم 
سكان الخليج في الرحالت البرية والتي تعزز الهوية 
والحياة  السلوك  انماط  تنمية  خالل  من  الوطنية 

العربية االصيلة لمواطني المنطقة.

األولويات والمكاسب السريعة.  يمكن أن تتم المكاسب السريعة لهذا المحور عن طريق تنمية 
النويصيب  أو  الوفرة  منطقتي  طريق  عن  السعودية  مع  للكويت  الحدودية  المنطقة  وتطوير 
واألفضلية لألخيرة في تحقيق السياحة نظرًا ألنها مطلة على الخليج العربي ولقربها من الحدود. 
وللوفرة األفضلية في امتالكها بنية تحتية أفضل من نظريتها النويصيب. وبالتالي فإن األولويات 
لهذا المحور هي تلك المناطق الحدودية الكويتية. ويأتي بعدها للمكاسب االقتصادية للبلدين 

ولدول الخليج عامة من خالل تطوير مناطق السفانية، تناجيب، منيفة ورأس الزور. 
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3
يستهدف هذا المحور بأن يكون تنمويًا يختص بالنقل العام والتنمية السياحية ويربط 
دخان  مدينة  عبر  األحساء  ومدينة  الدوحة  بين  المسافة  ويختصر  بحرًا  بقطر  المملكة 
مناطق  وباقي  الرياض  مدينة  إلى  ليمتد  الربط  استكمال  يتم  أن  شأنه  ومن  القطرية. 

المملكة. 
اهم وظائف هذا المحور: يقترح ان يكون هذا المحور بشكل أساس محورا تنمويا« 

للنقل العام والتنمية السياحية بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. 
األنشطة المقترحة: سياحة شاطئية، سياحة تاريخية، صناعات خفيفة محلية تراثيه، أنشطة 

زراعية. 
الحدود  على  سياحيه  خدمات  منطقة  انشاء  المقترحة:  المشاريع  لبعض  امثلة 
السعودية القطرية وخدماتها المساندة من قطاع الضيافة والسياحة الشاطئية والتخييم 
مع مشاريع التنمية السياحية التراثية والتاريخية التقليدية. كما يقترح انشاء مشاريع تنمية 

زراعية وغذائية في الجانب السعودي ومشاريع صناعات خفيفة   ومتوسطه.
المدة الزمنية: المدة المقترحة لتطوير هذا المحور ٣-5 سنوات.

واألمنية،  الطبية،  والخدمات  اإلسكان  قطاعات  في  االستثمار  الى  يحتاج  المحور  وهذا 
والتجارية والصناعية والنقل نظرًا الن المحور يمر عبر الخليج العربي ويربط دولتين لهما 
ثقل عالمي في مجال الطاقة في العالم.  وسيعمل هذا المحور على تحقيق التنمية 
المتكاملة في البنى التحتية وسينوع من االقتصاد المحلي ويعزز االرتباط بين دول الخليج 
وكذلك سيرفع من مستوى جودة الحياة للسكان وسيضمن االستخدام األمثل لألراضي 

والموارد الطبيعية وجميعها أهداف تسعى الرؤية الخليجية المشتركة تحقيقها.
تطوير  هي  المحور  هذا  في  األولية  فان  ودخان  الدوحة  في  الخدمات  الكتمال  ونظرًا 
من  ليقترب  العربي  الخليج  امتداد  على  للجنوب  نزوالً  السعودية  في  العقير  منطقة 

المنطقة الحدودية سلوى.
األولويات والمكاسب السريعة.  ولعل النقل البحري هو الجزء األصعب في تطوير هذا 
من  السعودي  الجانب  في  والخدمات  السكان  كثافة  النخفاض  نظرًا  كذلك  المحور، 

المنطقة، فانه هناك حاجة للتركيز على منطقه سلوى خاصة ان 
الرؤية  أهداف  تحقيق  في  بالغ  دور  له  والذي  الخليجي  القطار 
فإن  وبالتالي  سلوى.  منطقة  خالل  من  يمر  المشتركة  الخليجية 
الحالية  األولوية  هو  سمرة  وأبو  سلوى  تطوير  خالل  من  التدرج 
البحري  للربط  سيكون  المستقبل  وفي  السريعة  للمكاسب 
بالمنفعة  تعود  اقتصادية  مكاسبا”  أيضا  وللركاب  التجاري 

للبلدين.
وسيرتبط هذا المحور بقطار الخليج أيضًا وسيكون مقاربًا لمحور 
العديد والبطحاء وأم الزمول وهو المحور المقترح للتجارة الدولية. 

وبالتالي سيعزز هذا المحور التنمية السياحية والصناعية.

p. 129

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

محور نقل عام وتنمية سياحية )الدوحة - دخان - األحساء(
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تتصل السعودية بالبحرين برًا عن طريق جسر الملك فهد، ولكن العمل 4
بالبديع  الدمام  الملك حمد والذي سيربط مدينة  انشاء جسر  قائم على 
مسار  من  مترًا  كيلو   ٢5 طوله  البالغ  الجسر  وسيتكون  البحرينية. 
للمسافرين.  واألخر  للبضائع  أحدهما  للقطارات  ومسارين  للسيارات 
وبالتالي فإن الجسر سيعزز ما يسمى بالسوق الداخلي ويضمن نقل 

البضائع، والعمال، والخدمات بين الدولتين. 

اهم وظائف هذا المحور: يقترح ان يكون هذا المحور بشكل أساس 
العربية  المملكة  محورا سياحيا« خدميا تجاريا« ودوليا« بين كل من 

السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.

األنشطة المقترحة: سياحة دولية من خالل المؤتمرات واالعمال، وسياحة 
شاطئية، وخدمات موانئ تجارية، باإلضافة الى أنشطة تقنية وتكنولوجية، 

صناعات محلية خفيفة وتجارة دولية ذات صبغة ماليه.

امثلة لبعض المشاريع المقترحة: انشاء منطقة خدمات سياحيه على 
كال الحدود السعودية البحرينية والقطرية البحرينية وخدماتهما المساندة 
التنمية  مشاريع  مع  والتخييم  الشاطئية  والسياحة  الضيافة  قطاع  من 
تنمية  انشاء مشاريع  التقليدية. كما يقترح  والتاريخية  التراثية  السياحية 
صناعات خفيفة على الجانب القطري لقربها من منطقة الدعم الصناعي 
في شمال قطر ومشاريع تنمية سياحيه تراثية على الجانب البحريني من 
البحريني  السعودي  الجانب  اما  المحور  من  البحريني  القطري  الجزء 
فيقترح مشاريع تنمية سياحيه وشاطئية على الجانب البحريني وتجاريه 
ولوجستية في الجانب السعودي باإلضافة الى الدعم لخط القطار في 

الجانبين.

محور سياحي، خدمي، تجاري ودولي )قطر - البحرين - السعودية(

p. 130

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

األولويات والمكاسب السريعة: إن تحقيق مكاسب 
سريعة في فترة وجيزة في هذين المشروعين قد يكون 
فإنها  وبالتالي  بعد  تبدأ  لم  المشاريع  ألن  نظرًا  صعبًا 
ولكن  سنوات  األربع  تتجاوز  زمنية  فترة  ستستغرق 
منافعها االقتصادية ستعود بالمنفعة على الدول الثالثة 
الجسرين  مشاريع  انتهاء  من  سنوات   ٣-٤ غضون  في 

بالمحور. 

المحور  هذا  لتطوير  المقترحة  المدة  الزمنية:  المدة 
5-7 سنوات.

الخليجي  بالقطار  متصال  المسافرين  قطار  وسيكون 
الخليج  دول  من  المسافرين  وبالتالي سيضمن وصول 

إلى البحرين عن طريق الدمام. 

والقطاعات المستهدفة بالتطوير على هذا المحور هي 
جميع الخدمات كون المشروع يربط ثالث دول والخدمات 
لهذا  وسيكون  المشاركة.  المدن  جميع  في  مكتملة 
المشروع دور كبير في تنويع االقتصاد وتعزز جودة الحياة 
وتنمية البنى التحتية وتدعم االستدامة في وسائل النقل 

عوضًا عن استعمال السيارات الخاصة.
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محاور 5 ثالث  على  اإلمارات  دولة  مع  عمان  ارتباط  يعزز  المحور  هذا 
ورابع  البريمي(  والعين  الوجاجه  الخيمة خصب، حتا  )راس  اساسيه 
بمختلف  المسافرين  نقل  عملية  تسهل  بوبقره(  )كلباء  فرعي 
وجهاتهم وتتيح تنقل للبضائع واألشخاص بسهولة واستغالل الموانئ 
المجودة لدى الدولتين وبالتالي فإن القطار الخليجي المنطلق 
من مسقط مرورًا بأبو ظبي سيكون له دور كبير في بداية ونهاية 

رحلة البضائع من وإلى دول الخليج.

بشكل  المحور  هذا  يكون  ان  يقترح  المحور:  هذا  وظائف  اهم 
أساس محورا سياحيا« خدميا تجاريا« بين كل من سلطنة عمان 

ودولة االمارات العربية المتحدة. 
األنشطة المقترحة: سياحة بينيه ودولية وخدمات لوجستية وسياحة 
بريه  تجارية  بيئية وشاطئيه )في منطقة خصب(، وخدمات موانئ 
وبحريه، باإلضافة الى أنشطة تنمية زراعية، وصناعات محلية خفيفة 

مرتبطة بها.
امثلة لبعض المشاريع المقترحة: انشاء مناطق نقل لوجستية 
اإلماراتية  الحدود  كال  على  سياحيه  وخدمات  والركاب  للبضائع 
والعمانية عبر المحاور األربعة المشار اليها مع خدماتها المساندة من 
السياحية  التنمية  مشاريع  مع  والتخييم  والسياحة  الضيافة  قطاع 
التراثية والتاريخية التقليدية. كما يقترح انشاء مشاريع تنمية صناعات 
تنمية  ومشاريع  العين  البريمي  محور  الجانبين في  كال  زراعية في 
سياحيه تراثية ريفيه في جميع المحاور ويقترح مشاريع تنمية سياحيه 
بو  الخيمة خصب وكلباء  راس  الجانبين في محور  وشاطئية على 
الى  باإلضافة  العين  البريمي  محور  في  ولوجستية  وتجاريه  بقره 

الدعم لخط القطار في الجانبين.

محور تنمية )اإلمارات - عمان(
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المدة الزمنية: المدة المقترحة لتطوير هذا المحور 5-7 سنوات.
ولعل الجزء األهم في هذا المسار هو مسار أبو ظبي-العين- البريمي-صحار مسقط، وهذا هو مسار القطار الخليجي وبالتالي فإن تنمية هذا المحور قادمة 
ال محالة من خالل المشروع. وتمتلك دولة االمارات من خالل مدينة العين مدينة مكتملة على صعيد الخدمات والقطاعات، وكذلك هو الحال في مدينة 

البريمي العمانية، وبالتالي فإن تنمية المنطقة الحدودية هي بالفعل قائمة الى حد كبير.
 

ولكن المسار الخاص بدبي االماراتية مع الروضة العمانية قد ال يكون ذا فائدة كبيرة في الفترة الحالية إال إذا أنشأ قطار بين البلدين وربطه بوالية صحار 
العمانية لكي يكون بديالً لنقل البضائع بين الدولتين وهذا ما سيعطي مردودًا لالقتصاد بعد عدد من السنوات. ومسار رأس الخيمة – خصب له أهمية 
للتنقل بين البلدين وله مردود سياحي كبير على البلدين خاصة في ظل وجود فرص تنمية سياحيه حسب االستراتيجية الوطنية العمانية في كل من خصب 
والبريمي والروضة عالوة على التنمية الزراعية أيضا. إال أن المسارات الثالث لها المقدرة على تحسين جودة الحياة للسكان وتسهل نقل البضائع والمسافرين 

وتعزز البنية التحتية للبلدين والتنوع االقتصادي المستدام وهذه اهداف مشتركة في الرؤية الخليجية.
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6

7

عواصم  يربط  قطار  وهو  الخليجي  القطار  مشروع  اعتماد  تم 
الدمام  مدينة  مع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
المتعددة بين  النقل  الرياض. ولكن وسائل  العاصمة  بداًل من 
بالقطار  الرياض  وتربط  الهدف  ستكمل  والدمام  الرياض 

الخليجي. 

وسيمر القطار ابتداًء من الكويت، مرورًا بالدمام الذي سيتفرع 
جسر  طريق  عن  البحرين  إلى  وآخر  سلوى  إلى  القطار  منها 
الملك حمد وبعدها عن طريق جسر قطر-البحرين ليذهب إلى 
الدوحة ويعود القطار مرة أخرى لالتصال في غرب الكويفرية 
ثم  ظبي،  ألبو  بعدها  ويتجه  السعودية  العربية  المملكة  في 
وانتهاًء  صحار  والية  إلى  بعدها  ومن  اإلمارات  في  للعين 

بالعاصمة العمانية مسقط. وتفاصيل مسار القطار كاالتي:

المنافذ الحدودية الخارجية

القطار الخليجي

المسافة التي يقطعها الخط الحديدي )كم( الدولة
145 الكويت
36 البحرين

283 قطر
306 عمان
663 السعودية
684 اإلمارات
2117 المجموع

التنمية االقتصادية والعمرانية  هناك مراكز حدودية ومنافذ خارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة يتم تطويرها حسب خطط 
التنموية  أهدافها  يحقق  بما  المعتمدة  استراتيجياتها  وضمن  المعتمد  الزمني  جدولها  وحسب  تنفيذها  اليات  ضمن  المجلس  لدول  الوطنية 

الدول كل على حده. المشتركة واقتصاديات  الخليجية  الجمركية  بالمنظومة  المشتركة  المنافع  الحدودي ويحقق  واالقتصادية والتكامل 
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الخريطة الرئيسية لمسار القطار الخليجي 

والخريطة الرئيسية لمسار القطار الخليجي هي 
األحمر  المسار  يمثل  التالي:  حيث  النحو  على 
شماالً  الكويت  يربط  الذي  الخليجي  القطار 
بمسقط جنوبًا مرورًا بعدة مدن خليجية. الجدير 
بالذكر بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
إنشاء  من  االنتهاء  على  شارفت  التي  الوحيدة 

المسار الخاص بأراضيها.
واالشارة إلى القطار الخليجي وجب كونه مرتبط 
ارتباطا وثيقًا بمحاور التنمية للمناطق الحدودية 
التي سيمر من خاللها وهذا سيكون له دور كبير 
وتوفير  االقتصادية  التنمية  عجلة  دعم  في 
وتحقيق  التحتية  للبنية  وتجهيز  الوظائف 
أهداف الرؤية المشتركة وتحقيق تجربة السوق 

الخليجي الواحد.
بالكويت شماالً  يكتفي  لن  الخليجي  والقطار 
القطار  يمتد  أن  في  رغبة  هنالك  سيكون  بل 
إلى  ومنه  بغداد  العراقية  للعاصمة  ليصل 
إلى  الطريق  يفتح  وبعدها  تركيا  ثم  الموصل 
بعيدة  الفكرة  هذه  تكون  قد  ولكن  أوروبا 
نقل  شبكة  إلنشاء  الخطط  وضع  أن  إال  المدى، 
من  سيكون  المجاورة  بالدول  الخليج  تربط 

األولويات القادمة

ويمكن تلخيص المناطق الحدودية المقترحة من اجل التطوير المشترك والمدى الزمني لها كما يلي

محاور تنمية قريبة المدىمحاور تنمية قائمة 

محاور تنمية بعيدة المدى محاور تنمية متوسطة المدى

١٢

٤ ٣
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محاور تنمية قائمة  ١

مدينة الخبر ومدن البحرين يعتبرون من 
المدن المتكاملة

الحدود السعودية البحرينية

مدينتا العين والبريمي تعتبران من المدن 
المتكاملة

الحدود اإلمارتية العمانية

p. 136
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Arabian Gulf

مدينة النويصب تحتاج إلى تنمية نظير إمكانياتها السياحية 
ولكونها على طريق القطار الخليجي

الحدود السعودية الكويتية

العديد السعودية القطرية ومنطقة أبوقميص والكوفرية 
السعوديتيين من أهم المناطق التي يجب تطويرها وتنميتها 

على المدى القريب

الحدود السعوية القطرية

مدينة البطحاء والسلع أو الغويفات لما لهما من تأثير سياحي الحدود السعوية اإلماراتية

محاور تنمية قريبة المدى ٢

p. 137
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منفذ الرقعي ومنفذ السالمي على الحدود السعودية والكويتية 
وموقعهما الجغرافي المميز لشمال السعودية ودول العراق

الحدود السعودية الكويتية

على طريق محور التنمية للنقل العام السياحي الدوحة - الدخان - األحساء الحدود السعودية القطرية

عن طريق رملة خيله و الربع الخالي نظرًا لكونهما منطقة تجارية وسياحية الحدود السعودية العمانية

محاور تنمية متوسطة المدى ٣

p. 138
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Arabian GulfArabian Gulf

الحدود الكويتية اإليرانية
الحدود الكويتية العراقية

الحدود السعودية العراقية
الحدود السعودية األردنية

الحدود السعودية المصرية
الحدود السعودية العمانية
الحدود السعودية اليمنية

الحدود العمانية اليمنية
الصيني  الحرير  السعودية لخط  استغالل 
والمراد مروره للقرن األفريقي وإلى خليج 

السويس عن طريق البحر األحمر

محاور تنمية بعيدة المدى لما بعد الخليج ٤

p. 139
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اآلليات واإلجراءات وااللتزامات المؤسسية لدول المجلس 4.4

ولتحقيق األهداف المنشودة للرؤية المشتركة، 
ولالستفادة من التجربة األوروبية في مجاالت 
وراء  السعي  الخليج  دول  على  تبقى  عدة، 
المؤسسية  وااللتزامات  اإلجراءات  من  حزمة 
للهدف  فعليا  الوصول  من  تمكنها  التي 
المنشود من خالل تطوير وتنمية وربط المنافذ 
الخليجية ومنها إلى الدول المجاورة. وقد ورد 
االتحاد  لدول  العمرانية  االستراتيجية  في 
ما  وهو  لها  مكمل  جزء  إعداد  تم  انه  األوروبي 
االستراتيجية  إدارة  بخطة  يسمى 
(Management Plan).  ونحن نقترح أن 
االستراتيجية  بهذه  ملحقة  خطة  إعداد  يتم 
إدارة  خطة  باسم  الخليجية  العمرانية 
آليات  تحديد  مهمتها  تكون  االستراتيجية 
وخاصة  االستراتيجية  وتنفيذ  إدارة  وتفصيالت 
فيما  المجلس  دول  بين  الحدودية  المناطق 
بينها وبين دول المجلس وجاراتها من الدول 
اإلجراءات  فان  وعليه  الشقيقة.  أو  الصديقة 
وااللتزامات  األليات  لتفعيل  المطلوبة 
على  تكون  المجلس  لدول  المؤسسية 

مرحلتين:

مشتركة  لجان  إنشاء  األولى:  المرحلة 
دول  في  حدودية  منطقة  لكل  خاصة 
دول  بكل  البلديات  وزارات  وتتبع  المجلس 
صالحيات  لديها  وتكون  التعاون  مجلس 
اتخاذ القرار بمستوى معين يضمن انسيابية 
لوزارات  ممثلين  بها  ومرتبط  اإلنجاز  وسرعة 
المالية والجمارك والداخلية تكلف من قبل 
وإتمام  بينها  بالتنسيق  المجلس  دول 
الحدودية  المشاريع  تنفيذ  على  اإلشراف 
إدارة  خطة  وإقرار  تصميم  لحين  المشتركة 
والتي  الخليجية  العمرانية  االستراتيجية 
تنمية  بإدارة  خاص  قسم  على  ستشتمل 
اللجان  بهذه  ويرفق  الحدودية.   المناطق 
سيتم  والتي  وقانونية  وماليه  فنيه  فرق 
لكل  يكون  بحيث  محدد  بشكل  تسميتها 
الحدودية  المشاريع  على  تشرف  لجنة  دولة 
بمنطقة  ومحدد  منفرد  بشكل  جارتها  مع 
أدوات  تسلم  لحين  فقط  محدده  حدودية 
في  ممنهج  بشكل  العمرانية  الخطة  إدارة 

المرحلة الثانية.

بإدارة  خاصه  وثيقة  إعداد  الثانية:  المرحلة 
االستراتيجية العمرانية الخليجية بشكل منهجي 
ومركزي من قبل إدارة متخصصة مرتبطة باألمانة 
العربي  الخليج  التعاون لدول  العامة لمجلس 
على غرار الخطة التي اقرها االتحاد األوروبي مثال 
الوثيقة  وهذه  العمرانية  استراتيجيته  لتنفيذ 
يكون بها تفصيل وتحديد مفصل ألليات االلتزام 
المؤسسي لدول مجلس التعاون بشكل رسمي 
مع  تفعيلها  موعد  وتحديد  إقرارها  بعد 
لإلشراف  الالزمة  والمالية  التنفيذية  الصالحيات 
الحدودية  التنمية  ومشاريع  خطط  تنفيذ  على 
البينية بين دول المجلس لتتولى إكمال العمل 
الذي تمت اإلشارة إليه أعاله وتستلم إكمال إدارته 
من اللجان التي تم إنشاؤها في المرحلة األولى 
على  التأكيد  ينبغي  االستراتيجية.  تنفيذ  من 
خطة  إعداد  لمشروع  دقيق  وصف  وضع  أهمية 
إدارة االستراتيجية العمرانية عبر المقارنة بأفضل 
الممارسات ومن بينها تجربة االتحاد األوروبي بما 
للتنسيق  واضحة  واسعه  آليات  إدراج  يضمن 
المناطق  في  خاصة  والتنفيذ  والحوكمة 
وبين  بينها  فيما  المجلس  دول  بين  الحدودية 

دول المجلس مع جاراتها الخارجية.

p. 140
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الكفاءة  لتفعيل  الخليجية  التحتية  البنية  وخطط  ومدنها  الخليجية  للدول  والحضرية  العمرانية  التنمية  استراتيجيات  مراجعة 
الخليج وتكاملها. الكبرى في دول  الحضرية  المراكز  بين  اللوجستية 

أكبر وقدرتها على  لتقييم استعدادها الستيعاب عدد سكان  الحدودية  المناطق  لجميع  العمرانية  المخططات  استعراض وإنشاء 
الضرورية. الوظائف والخدمات  توفير 

وجعلها  والعالم  الجوار  دول  مع  الخليج  لمدن  التجارية  التبادالت  من  وغيرها  الصناعات  لمختلف  مشتركة  استراتيجيات  تطوير 
للعالم.  اللوجستي  للشحن  مركزًا 

المناطق  المشتركة في  التنمية  اهداف  تخدم  بحيث  الخليج،  استراتيجيات كل دولة من دول  الخليجية مع  الرؤية  أهداف  تكامل 
وتنميتها المراد تطويرها  الحدودية 

1

2

3

4

وعلى سبيل التفصيل فان هناك بعضا من اإلجراءات التخطيطية الالزم تأكيدها لضمان مضي دول الخليج نحو هدف واحد وتأكيد 
تكامله في المستقبل وهي خطوات تخطيطية المؤسسية على مستوى دول المجلس التي نقترح اإلسراع بتنفيذها ومنها على 

سبيل المثال:
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ولعل من اهم السبل لتحقيق األهداف المنشودة للرؤية المشتركة على المدى القصير كما أشرنا سابقا البد لدول الخليج من 
تفعيل اإلجراءات التي تمكنها من الربط مع المنافذ الحدودية الخليجية ومنها إلى الدول المجاورة، وهذه بعض المقترحات اآلنية 

لحين تفعيل وتنفيذ اإلجراءات في المرحلتين المشار إليهما أعاله لتحقيق ذلك: 

التحتية  والبنية  العامة  المرافق  خالل  من  الخليج  في  االقتصادية  األنشطة  مراكز  بين  الفاعل  والربط  الكفاءة 
االستراتيجية للسكك الحديدية والطرق السريعة.

تحسين الربط اإلقليمي من خالل شبكات السكك الحديدية المتكاملة والطرق السريعة بين دول الخليج لتسهيل 
األنشطة االجتماعية والصناعية والتجارية.

توفير شبكه موانئ فعالة وذات كفاءة عالية ليتم دمجها مع وسائط النقل األخرى، لربط اقتصاد الخليج بالسوق العالمية.

الشاملة. االقتصادية  التنمية  لدعم  الدولية  للمطارات  التحتية  والبنية  العامة  المرافق  روابط جوية وتعزيز  إنشاء 

لألراضي  األمثل  االستخدام  الى  للوصول  المشاريع  لمختلف  الجغرافي  التوزيع  ودراسة  االقتصادية  المشاريع  دعم 
ولضمان االستدامة من خالل توزيع السكان على مناطق الدول المختلفة.

دمج خدمات السكك الحديدية مع بعضها البعض ومع وسائط النقل األخرى لضمان كفاءة العمليات اللوجستية 
في دول الخليج )منظومة نقل مشتركة وموحده(

p. 142
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وقد سعت بعض دول الخليج جاهده لتحقيق بعض هذه األهداف. فالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال حرصت في استراتيجيتها 
العمرانية على تطوير المناطق الحدودية ووضع اإلجراءات المطلوبة إداريًا وتخطيطًا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو ربط المملكة مع دول 

الجوار وهذا ما نسعى لتحقيق من خالل االستراتيجية العمرانية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الكفاءة والربط الفاعل بين مراكز األنشطة االقتصادية في الخليج من خالل المرافق العامة والبنية التحتية االستراتيجية للسكك الحديدية والطرق 
p. 143السريعة.
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تحسين الربط اإلقليمي من خالل شبكات السكك الحديدة المتكاملة والطرق السريعة بين دول الخليج لتسهيل 
األنشطة االجتماعية والصناعية والتجارية

p. 144
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العمليات  األخرى لضمان كفاءة  النقل  البعض ومع وسائط  مع بعضها  الحديدية  السكك  دمج خدمات 
اللوجستية في دول الخليج

p. 145
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توفير شبكة موانئ فعالة وذات كفاءة عالية ليتم دمجها مع وسائط النقل األخرى لربط اقتصاد الخليج بالسوق العالمية

p. 146
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إنشاء روابط جوية وتعزيز المرافق العامة والبنية التحتية للمطارات الدولية لدعم التنمية االقتصادية الشاملة

p. 147
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دعم المشاريع االقتصادية ودراسة التوزيع الجغرافي لمختلف المشاريع للوصول الى االستخدام األمثل لألراضي ولضمان االستدامة 
من خالل توزيع السكان على مناطق الدول المختلفة

p. 148
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نحو  الخليج  دول  مضي  لضمان  تأكيدها  الالزم  التخطيطية  اإلجراءات  أما 
هدف واحد وتأكيد تكامله في المستقبل فهي:

الخليجية  للدول  العمرانية والحضرية  التنمية  استراتيجيات  مراجعة 
ومدنها وخطط البنية التحتية الخليجية لتفعيل الكفاءة اللوجستية 

الخليج. المراكز الحضرية الكبرى في دول  بين 

استعراض وإنشاء المخططات العمرانية لجميع المناطق الحدودية 
لتقييم استعدادها الستيعاب عدد سكان أكبر وقدرتها على توفير 

الضرورية. الوظائف والخدمات 

تطوير استراتيجيات مشتركة لمختلف الصناعات وغيرها من التبادالت 
التجارية لمدن الخليج مع دول الجوار والعالم وجعلها مركزًا للشحن 

للعالم.  اللوجستي 

تكامل أهداف الرؤية الخليجية مع استراتيجيات كل دولة من دول 
الخليج، بحيث تخدم أهداف التنمية المشتركة في المناطق الحدودية 

وتنميتها. تطويرها  المراد 

١

٢

٣

٤

p. 149
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تكامل االستراتيجيات العمرانية لدول مجلس التعاون مع طريق الحرير4.5

مبادرة “الحزام والطريق” هي مبادرة صينية إلحياء طريق الحرير التاريخي من أجل ربط الصين بالعالم. تغطي هذه المبادرة 
أكثر من )68( دولة، بما في ذلك 6٥% من سكان العالم، َو ٤0% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 20١٧، لذلك فهي تعتبر 
احد أكبر مشاريع البنية الّتحتّية واالستثمار في الّتاريخ.  تقع منطقه الخليج العربي في قلب هذا المشروع، لذلك البد أن 
تعمل دول الخليج على تبني خطط تنموية وعمرانية استراتيجية لالستفادة من هذا المشروع. وفي هذا المجال تحاول 
الى  للدخول  األحمر  البحر  خالل  من  يمر  والذي  البحري  الحرير  لطريق  بمسار  للظفر  جاهدًة  السعودية  العربية  المملكة 

أوروبا مرورًا بالقرن اإلفريقي.

p. 150
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يقترح ان يتم تنفيذ هذه االستراتيجية تدريجيا من قبل دول المجلس بالتزامن من خالل استراتيجياتها الوطنية 
تنموي  الزمني لكل محور حدودي  الجدول  المقترح في  الحدودية حسب  للتنمية  األولوية  إعطاء  المعتمدة مع 
التكامل  تحقيق  يتم  حتى  حده  على  دولة  كل  والتزامات  وميزانيات  وقدرات  مخططات  مع  يتمشى  وبما  أعاله 
الحدودي والعمراني بين وعبر دول المجلس. مع االخذ باالعتبار ان يتم ذلك قبل حلول الموعد المقترح لتنفيذ 

كامل االستراتيجيات الخليجية 2030- 20٤0.

البرنامج الزمني للتنفيذ4.6
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يقترح ان يتم اعتماد الية لحوكمة التنفيذ لهذه االستراتيجية حسب التصور التالي:

مجلس  دول  مستوى  على  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  حوكمة  أللية  المقترح  لتصور  يبين  التالي  والشكل 
التعاون وتحت مظلة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حوكمة التنفيذ4.7
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تشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة تنفيذ االستراتيجية العمرانية الخليجية مرتبطة بمجلس وزراء البلديات والوزارات 
المعنية بالشؤون البلدية في دول المجلس. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة باالستراتيجية على أعلى مستوى من خالل 

توفير دعم فني من قبل هذه الوزارات في دول المجلس.

المحلية. الخليجية  العمرانية  للمخططات  التوجيهية  المنصة  لتكون  العمرانية  االستراتيجية  تمكين 

المكانية بشكل مستمر التنموية  أثارها  الخليجية وقياس  العمرانية  االستراتيجية  تقييم 

الوطنية العمرانية  بناء على أهداف االستراتيجية  المشاريع  المالية وأولويات  الموارد  آليات رصد وتقييم  توجيه 

على  تنفيذها  تعترض سبيل  التي  العقبات  وتذلذل  االستراتيجية  تنفيذ  لمتابعة  دوريه بشكل مستمر  اجتماعات  عقد 
المجلس. بين دول  الحدودية  والتنمية  بالربط  المرتبط  تلك  التشغيلي وخاصة  المستوى 

1

2

4

3

5

p. 153

ون
عا

الت
س 

جل
 م

ول
لد

ي  
يج

رات
ست

اإل
ي 

ران
عم

 ال
ط

طي
تخ

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ت ا
ها

وج
الت

العليا التخطيط 

ممثلوا وزارات دول المجلس المعنية بالشؤون البلدية
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الجزء الخامس: البعد اإلقليمي والعالمي 

ويشمل هذا الجزء معلومات ونتائج بخصوص ما يلي:

التفاصيل  من  كثير  تحوي  والتي  المرفقة،  العمل  ألوراق  الرجوع  يمكن  والتفاصيل  المعلومات  من  ولمزيد 

والمعلومات اإلضافية بخصوص التجارب العالمية الناجحة في مجال االندماج العالمي والبعد اإلقليمي )مثل 

االتحاد األوروبي ودول آسيا( وكيفية االستفادة منها.

والسياحية  الصناعية  )التجارية  االقتصادية  القطاعات  وتقييم  مراجعة 
التعاون. مجلس  لدول  التحتية(  والبنية 

مجلس  دول  في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  حجم  وتقييم  مراجعة 
تطويرها. وسبل  التعاون 

التعاون. مجلس  لدول  الخارجي  الخليجي  االستثمار  وتقييم  مراجعة 

١

2

3
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تجربة  كانت  كيف  السابقة  األجزاء  في  ذكرنا 
االتحاد األوروبي في خلق إقليم متكامل اقتصاديًا 
متكاملة  عمرانية  استراتيجية  وخلق  واجتماعيًا 
تغيير  على  األعضاء  الدول  خاللها  من  تحرص 
الدولة  صعيد  على  الداخلية  استراتيجياتهم 
تسعى  حيث  األوروبي.  االتحاد  رؤية  مع  للتوافق 
على  للتكامل  للوصول  األوروبي  االتحاد  دول 
مجاالت عدة مثل المجاالت االقتصادية، العمرانية، 
التي  المجاالت  نفس  وهي  والبيئية.  االجتماعية 
تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لتحقيقها. ونظرًا الن دول االتحاد األوروبي تمتلك 
عكسها  تم  والتي  االقتصادية  االندماج  مقومات 
على الجانب المكاني من خالل بنية تحتية مترابطة 
للحدود  عابرة  عمرانية  وتنمية  نقل  وشبكات 
النسيج  لتعزيز  مشتركه  حدودية  ومشاريع 
فهي  موحد،  جمركي  وجهاز  المشترك  األوروبي 
التعاون  مجال  في  الخليج  دول  سبقت  قد  بذلك 

االقتصادي. 

مراجعة التجارب العالمية تجربة االتحاد األوروبي

االقتصادية  البيئية  تقوية  خالل  من  التكامل  لتحقيق  تسعى  األوروبي  االتحاد  دول  فإن  ذكرنا  وكما 
الجاذبة لرؤوس األموال من خالل السوق الداخلي وهو أحد أولويات االتحاد األوروبي. وتحقيق السوق 
الخدمات  التأسيس وتقديم  المال، حرية  البضائع، حرية حركة رأس  الداخلي سيتم عن طريق حرية نقل 
وحرية حركة العمال وهو ما تم اقتراحه في الفصل الخاص بالتنمية المشتركة وتنمية المناطق الحدودية 

بين دول مجلس التعاون.
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ونستطيع رؤية العالقة القوية التي تربط السوق الداخلي ببقية 
أو  تحقيق  في  أيضًا  تساهم  أن  لغاياتها  وكيف  األولويات 
االتحاد  أولويات  من  أخرى  أولويات  تحقيق  في  المساهمة 

األوروبي.

والنمو  الوظائف  دعم  في  كبير  دور  الغايات  لتلك  حيث 
واالستثمار وجذب رؤوس األموال وكذلك لها دور كبير في دعم 
رأس  وحركة  البضائع  نقل  لحرية  لما  الموحد  الرقمي  السوق 
المال دور حساس في تحقيق التكامل الرقمي. وكذلك فإن 
تحقيق غايات السوق الداخلي لها األثر الكبير في خلق اقتصاد 
قوي يعزز وجود الدول الكبرى وكذلك يرتقي بالدول األخرى 

لتنمو وتزدهر.

دعم  شأنها  من  والتي  التجارة  تعزيز  هي  األخرى  األمور  ومن 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة الى التحرك بين 
لتلك  النمو  لتحقيق  ضريبي  وبإعفاء  بسهولة  األعضاء  الدول 
األوروبية.  للدول  االقتصاد  تعزيز  في  ولتساهم  المنشآت 
فاالهتمام باالقتصاد والتجارة والتنقل السهل لألموال والبضائع 
والعمال له الدور في تقوية الوجود األوروبي وبالتالي تصبح 
مركزًا جاذبًا للمشاريع ورؤوس األموال في العالم وال يكون ذلك 
ممكنا دون وجود انعكاس عملي له على الواقع المكاني من 
التنمية  تدعم سياسة  موحدة  عمرانية  مكانية  استراتيجية  خالل 
المتوازنة وسياسة التناغم والتنسيق واالرتباط العمراني والبنية 
التحتية المتطورة والمشتركة بين دول االتحاد األوروبي لتحقيق 
تلك األهداف االقتصادية التي تم ذكرها في مقدمة هذا الفصل.

الداخلي السوق  غاية 
بأولويات االتحاد األوروبي وعالقتها 

حرية نقل البضائع

دعم الوظائف والنمو واالستثمار
دعم السوق الرقمي الموحد

خلق اقتصاد قوي وجاذب
تعزيز التجارة التموازنة
تقوية الوجود األوروبي

حرية التأسيس والخدمات

دعم الوظائف والنمو واالستثمار
دعم السوق الرقمي الموحد

خلق اقتصاد قوي وجاذب
تعزيز التجارة التموازنة
تقوية الوجود األوروبي

تطبيق العدالة االجتماعية

حرية حركة رؤوس األموال

دعم الوظائف والنمو واالستثمار
دعم السوق الرقمي الموحد

خلق اقتصاد قوي وجاذب
تعزيز التجارة التموازنة
تقوية الوجود األوروبي

حرية حركة العمال

دعم الوظائف والنمو واالستثمار
دعم السوق الرقمي الموحد

خلق اقتصاد قوي وجاذب
تعزيز التجارة التموازنة
تقوية الوجود األوروبي

تطبيق العدالة االجتماعية
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استغالالً للموارد الطبيعية والموقع الجغرافي العام 
تلك  فتحت  فقد  وتايالند،  فيتنام  كمبوديا  لدول 
جاذبة  سياحية  منطقة  لخلق  حدودها  الدول 
الخالبة،  الخضراء  المناطق  جمال  بذلك  مدركين 

والجبال والبحيرات والمحيط. 

بل  فقط،  حدودها  بفتح  الدول  هذه  تكتفي  ولم 
سخرت سبل المواصالت المطلوبة والطرق السياحية 
كل  من  السياح  تجذب  التي  بالمعالم  تمر  التي 

مكان 

وهذه التجربة قادره على تعزيز االقتصاد من خالل 
السياحية  االستثمارات  وجذب  الوظائف  خلق 
والرقي بجودة الحياة وتعزيز حماية الموارد البيئية. 
وهي تجربة يجب أن تأخذها دول مجلس التعاون 
ووجودها  االقتصاد  لتعزز  العربية  الخليج  لدول 
السياحية  إمكاناتها  وربط  العالم  في  السياحي 
و  متينة لدعم  تحتية  بشبكة نقل ومواصالت وبنية 
بدول  السياحي  المجال  في  االستثمار  إنجاح 

المجلس.

مراجعة التجارب العالمية محور التنمية السياحية األسيوي
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5.1
مجلس  لدول  االقتصادية  القطاعات  وتقييم  مراجعة 

التعاون لدول الخليج العربية

االهتمام والتنسيق بين مختلف القطاعات االقتصادية لدول الخليج وتعزيزها ودعمها من قبل البنى التحتية 
بدول مجلس التعاون وانعكاساتها المكانية له األثر الكبير في جذب مزيد من االستثمارات وتحفيز النمو، كما 
اقتصاد  تحقيق  في  المشتركة  العمرانية  االستراتيجية  رؤيتها  لتحقيق  الخليج  دول  سعي  في  الكبير  األثر  له 

جاذب ومستدام.

أثر إيجابي على كافة الدول الخليجية. وبالرغم من   كما أن تنويع وتنشيط القطاعات االقتصادية المختلفة له 
التحتية  البنية  صعيد  وعلى  االجتماعي،  االقتصادي،  التكامل  أن  إال  المجال،  هذا  في  الخليج  دول  بين  التباين 
سيكون له الدور األكبر الكتساب المزيد واالستفادة من التكامل في النقل والبنية التحتية لكل دولة على حده. 

واألساسية  التحتية  والبنية  والسياحية  والصناعية  )التجارية  االقتصادية  للقطاعات  وتقييم  تحليل  يلي  وفيما   
...... الخ( لدول مجلس التعاون الخليجي مع إبراز القطاعات التي تعزز من مكانة دول المجلس.
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يبلغ الناتج المحلي لإلمارات أكثر من ٤2٤ مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو 38 ألف دوالر.

وكما يظهر من البيانات الرسمية، فان دولة االمارات تمتاز دولة االمارات بمنتجاتها الصناعية )٤9.9% من الصادرات(، يليها المنتجات النفطية والتعدينية 
واللحوم  األرز  تستورد  المقابل  واألجبان وفي  واأللبان  المجففة  والفواكه  السجائر  تصدر  الصادرات(، حيث  )2.3% من  الزراعية  ثم  الصادرات(  )2١.٥% من 

وغيرها.

االمارات العربية المتحدة

تفاوت  وجود  الرسمية  البيانات  من  ونالحظ 

بما يقارب ٧ مليار دوالر بين التصدير واإلنتاج 

دولة  صادرات  وتنخفض  االمارات.   دولة  في 

وتحديدًا  الزراعية  غير  المنتجات  من  االمارات 

في المجاالت الصناعية وارداتها بما يقارب 30 

التجارية  التعامالت  يخص  وفيما  دوالر.  مليار 

دولة  تكون  ألن  تتجه  االمارات  فان  األخرى، 

متوازنة من حيث التصدير االستيراد. 

وبشكل عام فإن دولة االمارات تمتلك اقتصادا 

قويا بالمقارنة مع بقية دول العالم كما يظهر 

تبلغ  حيث  والواردات.  الصادرات  حجم  في 

مليار  يعادل ١٤2  بما  االمارات سنويًا  صادرات 
دوالر ووارداتها تقدر بـ ١٧٥ مليار دوالر.
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يبلغ الناتج المحلي البحريني أكثر من 38 مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو 2٤ ألف دوالر.

كما يظهر من البيانات الرسمية، فان االقتصاد البحريني يعتمد على النفط والمنتجات النفطية )٧2.٧% من الصادرات( يليها المنتجات الصناعية )6.%2٤ 

من الصادرات( ثم المنتجات الزراعية )2.6% من الصادرات(، حيث تصدر الفواكه واأللبان واألجبان وفي المقابل تستورد األرز واللحوم وغيرها. 

مملكة البحرين

تفاوت  وجود  الرسمية  البيانات  من  ونالحظ 

بما يقارب ١.٤ مليار دوالر بين التصدير واإلنتاج 

الزراعية  غير  فالمنتجات  البحرين.  في مملكة 

وتحديدًا في مجاالت النفط والتعدين ومجال 

الصناعة فإن مملكة البحرين تتقارب صادراتها 

أما  مليون دوالر.   ٤00 يقارب  بما  وارداتها  مع 

فان  األخرى،  التجارية  التعامالت  يخص  فيما 

البحرين تتجه ألن تكون دولة مستوردة على 

أن تكون مصدرة.

تمتلك  ال  البحرين  مملكة  فإن  عام  وبشكل 

العالم  حجم صادرات عالي مقارنة ببقية دول 

آما  دوالر.  مليار   ٥.٥ بـ  يقدر  صادراتها  فحجم 

وارداتها فتبلغ ٧ مليار دوالر.
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يبلغ الناتج المحلي السعودي أكثر من ٧82 مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو 2١ ألف دوالر.

 وكما يظهر من البيانات الرسمية، فان االقتصاد السعودي يعتمد على النفط والمنتجات النفطية )٧٤.٤% من الصادرات( يليها المنتجات 
الصناعية )١9.3% من الصادرات( ثم المنتجات الزراعية، حيث تصدر الفواكه واأللبان واألجبان وفي المقابل تستورد األرز واللحوم وغيرها. 

المملكة العربية السعودية

ونالحظ من البيانات الرسمية وجود تفاوت  
التصدير  بين  دوالر  مليار   ١٥ يقارب  بما 
العربية  المملكة  في  الزراعي  واإلنتاج 
السعودية.ولكن فيما يخص المنتجات غير 
الصناعية  المجاالت  في  وتحديدًا  الزراعية 
العربية  المملكة  فإن  والبتروكيماوية 
وارداتها  عن  صادراتها  تتفوق  السعودية 
بما يقارب ١80مليار.  وفيما يخص التعامالت 
تتجه ألن  السعودية  فان  األخرى،  التجارية 
تكون  أن  على  مستوردة  دولة  تكون 

مصدرة.
العربية  المملكة  فإن  عام  وبشكل 
السعودية تمتلك مركزًا اقتصادا قويا كما 
والواردات  الصادرات  حجم  في  ينعكس 
وذلك بالمقارنة مع بقية دول العالم، كما 

يظهر ادناه.
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يبلغ الناتج المحلي العماني أكثر من 82 مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو ١٧ ألف دوالر.

تمتاز السلطنة كسابقاتها في دول الخليج بمنتجاتها النفطية والصناعة والزراعية، حيث يساهم قطاع النفط والتعدين بـ ٧2.2% من الصادرات، يليها 

القطاع الصناعي ويساهم  ١8.3% من الصادرات، يليها القطاع الزراعي ويساهم بـ ٥.١% من الصادرات، حيث تصدر السجائر واأللبان واألجبان وفي المقابل 

تستورد األرز واللحوم وغيرها.

سلطنة عمان

بما  تفاوت  البياني  الرسم  من  ونالحظ 

التصدير واإلنتاج  بين  يقارب 2 مليار دوالر 

في سلطنة عمان.  وفيما يخص المنتجات 

المجاالت  في  وتحديدًا  الزراعية  غير 

تنخفض  عمان  سلطنة  فإن  الصناعية 

مليار   9 يقارب  بما  وارداتها  صادراتها عن 

التجارية  التعامالت  يخص  وفيما  دوالر. 

األخرى، فان سلطنة عمان تتجه ألن تكون 

دولة مستوردة على أن تكون مصدرة. 

وبشكل عام فإن سلطنة عمان، بالمقارنة 

وضع  تمتلك  العالم،  دول  بقية  مع 

حجم  في  ينعكس  كما  جيد  اقتصادي 

صادرات  تبلغ  حيث  والواردات.  الصادرات 

مليار   3١ يعادل  بما  سنويًا  عمان  سلطنة 

دوالر ووارداتها تقدر بـ 29 مليار دوالر.
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يبلغ الناتج المحلي القطري أكثر من ١92 مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو 63 ألف دوالر.

تمتاز دولة قطر كسابقاتها في السعودية والكويت والبحرين بمنتجاتها النفطية والصناعة، حيث يساهم قطاع النفط والمنتجات النفطية بـ ٧8.8% من 

الصادرات، يليها قطاع المنتجات الصناعية ويساهم بـ 9.6% من الصادرات. 

دولة قطر

وجود  الرسمية  البيانات  من  ونالحظ 

بين  دوالر  مليار   3 يقارب  بما  تفاوت 

وفيما  قطـر.  دولة  في  واإلنتاج  التصدير 

يخص المنتجات غير الزراعية وتحديدًا في 

المجاالت الصناعية فإن دولة قطـر تتفوق 

صادراتها على وارداتها بما يقارب 20 مليار 

التجارية  التعامالت  يخص  وفيما  دوالر.  

دولة  تكون  ألن  تتجه  قطر  فان  األخرى، 

مستوردة على أن تكون مصدرة.

وبشكل عام فإن دولة قطر تمتلك مركزًا 

الصادرات  وحجم  االقتصاد  قوة  في  عاليًا 

والواردات بالمقارنة مع بقية دول العالم، 

تبلغ  حيث  ادناه.  البيانات  ُتظهر  كما 

مليار   ٥2 يعادل  بما  سنويًا  قطر  صادرات 

دوالر ووارداتها تقدر بـ 2١ مليار دوالر.
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يبلغ الناتج المحلي الكويتي أكثر من ١٤١ مليار دوالر، والناتج المحلي لكل نسمة هو 2٧ ألف دوالر.

وكما يظهر من البيانات الرسمية، فان االقتصاد الكويتي يعتمد  على النفط والمنتجات النفطية )90.٥% من الصادرات( يليها المنتجات الصناعية )8.٧% 

من الصادرات( ثم المنتجات الزراعية )١.١% من الصادرات(، حيث تصدر الفواكه واأللبان واألجبان وفي المقابل تستورد األرز واللحوم وغيرها.

دولة الكويت

تفاوت  وجود  الرسمية  البيانات  من  ونالحظ 

بما يقارب ٥ مليار دوالر بين التصدير واإلنتاج 

في دولة الكويت. ولكن فيما يخص المنتجات 

الصناعية  والمجاالت  )النفط،  الزراعية  غير 

تتفوق  الكويت  دولة  فإن  والبتروكيماوية( 

مليار.    ٤١ يقارب  بما  وارداتها  عن  صادراتها 

وفيما يخص التعامالت التجارية األخرى، فان 

الكويت تتجه ألن تكون دولة مستوردة على 

أن تكون مصدرة.

وبشكل عام فإن دولة الكويت تمتلك اقتصادا 

والواردات  الصادرات  فيحجم  ينعكس  كما 

كما  العالم،  دول  بقية  مع  بالمقارنة  وذلك 

تبلغ  حيث  ادناه.  البياني  الرسم  في  يظهر 

مليار   3٤ يعادل  بما  سنويًا  الكويت  صادرات 

دوالر ووارداتها تقدر بـ 33 مليار دوالر.
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5.2
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  حجم  وتقيم  مراجعة 

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعد االستثمار األجنبي المباشر عامل مهم من 
النمو  تعزيز  إلى  تؤدي  التي  العوامل 
االقتصادي وذلك لما يضيفه للبلد المستضيف 
والقابلة  المستهدفة  التنمية  تحقيق  في 
الناتج  نمو  معدالت  رفع  خالل  من  لالستمرار 
ونقل  العمل،  فرص  وخلق  اإلجمالي،  المحلي 
اإلنتاج،  كفاءة  ورفع  الحديثة،  التكنولوجيا 
التنافسية.  القدرات  ودعم  الصادرات  وتحفيز 
ودول مجلس التعاون الخليجي ال تختلف عن 
االستثمار  إلى  حاجتها  في  العالم  دول  بقية 

األجنبي المباشر.  

على  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تعرف 
شركات  أو  دول  تملكها  أموال  رؤوس  أنها 
طريق  عن  تكون  أخرى  دوله  داخل  عالمية 
عن  أو  القطاعات  بمختلف  فروع  أو  شركات 
خارجية  جهات  تمتلكها  التي  األسهم  طريق 
للمستثمر  يكون  وبحيث  االستثمار،  بغرض 
وحسب  اإلدارة.  في  تصويتية  قوة  األجنبي 

تعريف صندوق النقد الدولي فإن هذه القوة 
يجب أال تقل عن ١0 في المئة. 

لدول الخليج مكانه اقتصادية عالمية كإقليم 
جاذب لالستثمارات الخارجية، حيث تعتبر دول 
الشرق  منطقة  دول  أكثر  من  العربية  الخليج 
األوسط وشمال أفريقيا في جذب االستثمارات 
اإلمارات  استحوذت  حيث  المباشرة،  األجنبية 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
على نصيب األسد من تلك التدفقات. وبعض 
بأن  اقتصادها  يخولها  منفردة  الخليج  دول 
اقتصاديًا  الكبرى  الدول  بمصاف  تكون 
تتواجد  والتي  السعودية  العربية  كالمملكة 

في مجموعة الدول العشرين العظمى. 

االستثمار  لجذب  الخليج  دول  سعت  وقد 
األجنبي المباشر من خالل تحسين بيئة األعمال 
وتطوير األنظمة وتطوير المشاريع المشتركة، 
كما يتضح في اإلحصاءات والبيانات المفصلة 

االقتصادية  القوة  بين  والمزج  يلي.  فيما 
لالستثمارات  الجاذبة  المرنة  والسياسات 
األجنبية، عالوًة على خلق اقتصاد خليجي قوي 
تقوية  في  الكبير  األثر  له  ومتكامل  منفتح 
المباشرة  الخارجية  االستثمارات  تدفق  حجم 
االستثمار  من  ولالستفادة  الخليج.   دول  نحو 
األجنبي، يجب البد من تهيئة الشروط الالزمة 
لنجاحه، فتوفر األنظمة والتشريعات الواضحة 
المناسبة،  التحتية  البنية  ووجود  والنافذة، 
عوامل  -ضمن  جميعها  التجاري  واالنفتاح 
أخرى- تساعد في جذب االستثمارات األجنبية 
الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  المباشرة. 
بحاجة إلى جذب االستثمارات األجنبية في عدد 
من القطاعات االقتصادية مع ضرورة االستفادة 
من المزايا النسبية الموجودة كوفرة الموارد 
المميز  الجغرافي  والموقع  الطبيعية 

واالستقرار السياسي واألمني.
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تحتل دولة االمارات العربية المتحدة المركز األول خليجيًا من حيث حجم االستثمارات الخارجية المباشرة في الدولة من 
حيث  من  الثاني  المركز  تحتل  المتحدة  العربية  فاإلمارات  األسهم  سوق  حيث  ومن  أخرى.  دول  من  مملوكة  شركات 

االستثمارات الخارجية في سوق األسهم بقيمة قاربت ال٥00 مليار دوالر، وذلك كما هو موضح ادناه.

االمارات العربية المتحدة

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $38,895  $10,385  $10,354  $9,605  $8,551 

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $499,808  $140,319  $129,934  $119,580  $109,975 
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تحتل مملكة البحرين المركز الرابع بين دول الخليج من حيث قدرتها على جذب الشركات العالمية لالستثمار المباشر 
فيها، حيث بلغت نسبة االستثمار الخارجي فيها قرابة 3.2٥ مليار دوالر. وفي مجال االستثمار الخارجي عن طريق سوق 
الرابعة  وهي  دوالر  مليار   ١08 هو  البحرين  في  مباشرًة  المستثمر  الخارجي  المبلغ  قيمة  بلغت  فقد  البحريني  األسهم 

خليجيًا، كما هو موضح في الجداول ادناه.

مملكة البحرين

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $3,249  $1,515  $1,426  $243  $65 

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $108,345  $28,997  $27,481  $26,055  $25,812 
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المشاريع والشركات  أراضيها من خالل  العالمية في  الثاني خليجيًا بحجم االستثمارات  المركز  العربية السعودية  المملكة  تحتل 

فقط.  ولكن المملكة العربية السعودية تحتل المركز األول في حجم االستثمار الخارجي في سوق األسهم الخاصة بالمملكة حيث 

بلغت مجمل األموال الداخلة للمملكة في عام 20١8 قرابة 23١ مليار دوالر، كما هو موضح بالجدول ادناه.  حيث تعتبر المملكة 

العربية السعودية من الدول الجاذبة للشركات الخاصة في مجال التشييد والدراسات والخدمات النفطية واالستراتيجية.

المملكة العربية السعودية

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

$20,222 $3,209 $1,419 $7,453 $8,141

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $913,904  $230,786  $227,566  $231,502  $224,050 
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تحتل السلطنة المركز الثالث خليجيًا من حيث حجم االستثمار الخارجي فيها حيث تجاوزت المبالغ حاجز الـ٧ مليار دوالر. ورغم خسارة 

التعافي وجذب شركات عالمية جديدة في عام 20١8.  لم يمنعها من  ان ذلك  اال   ،20١٥ السلطنة لكثير من رؤوس األموال في عام 

وعلى صعيد االستثمار الخارجي لسوق األسهم في عمان بلغت األموال الخارجية في ذلك السوق حوالي 92 مليار دوالر، كما هو 

موضح.

سلطنة عمـان

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $7,202  $4,191  $2,918  $2,265 (2,172)$ 

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

$92,156 $28,207 $24,017 $21,099 $18,833
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تحتل دولة قطر المركز السادس واألخير بين دول الخليج في جذب االستثمارات الخارجية المباشرة من خالل الشركات والضمانات 
المالية حيث بلغت قرابة 6٥0 مليون دوالر فقط. وعلى صعيد سوق األسهم فقد احتلت قطر المركز الثالث خليجيًا بمبلغ قارب ١3٥ 

مليون دوالر.

دولة قطــر

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $645 (2,186)$  $986  $774  $1,071 

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

 $134,784  $32,743  $34,929  $33,943  $33,169 

p. 170
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تحتل دولة الكويت المركز الخامس بين دول الخليج الست في حجم االستثمارات المتواجد حاليًا من خالل الشركات والمشاريع 
والضمانات حيث بلغ مجموع االستثمار الخارجي داخل دولة الكويت حوالي ١.6 مليار دوالر. بينما على صعيد األسهم تحتل دولة 
األموال  بلغت  حيث  بها  الخاص  األسهم  لسوق  األموال  جذب  في  التعاون  مجلس  دول  بين  واألخير  السادس  المركز  الكويت 

األجنبية الداخلة لها بمجال األسهم قرابة 60 مليار دوالر، كما هو موضح في الجداول ادناه.

دولة الكويت

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

$1,424 $346 $348 $419 $311

حجم االستثمار الخارجي لداخل الدولة في األسهم )بالمليون دوالر(

المجموع المتواجد 2018 2017 2016 2015

$59,538 $14,742 $15,207 $14,968 $14,621

p. 171
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اجنبيه  بين شركات  ما  الخليج  دول  المباشرة في  الخارجية  لالستثمارات  يلي ملخص  وفيما 
واسهم مملوكة لشركات أو دول أجنبية.

2018 2017 2016 2015 الدولة
$143,528 $131,353 $127,033 $118,116 االمارات العربية المتحدة

$30,512 $28,907 $26,298 $25,877 مملكة البحرين

$241,171 $237,920 $241,107 $232,601 المملكة العربية السعودية

$32,398 $26,935 $23,364 $16,661 سلطنة عمان

$30,557 $35,915 $34,717 $34,240 دولة قطر

$15,088 $15,555 $15,387 $14,932 دولة الكويت

p. 172
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وفيما يلي رسم بياني يوضح حجم االستثمارات المالي المباشر فقط دون سوق االسهم في 
دول الخليج:

p. 173
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قطاعي  أن  األخير  للعقد  البيانات  توضح 
استحوذا  قد  التجارية  والخدمات  المقاوالت 
األجنبي  االستثمار  من  األكبر  النصيب  على 
التعاون، األمر الذي  المباشر في دول مجلس 
والقيمة  األنشطة  هذه  في  النظر  إعادة  يلزم 
مساهمتها  خالل  من  تقدمها  التي  المضافة 
ويالحظ  والتوظيف،  المحلي  الناتج  في 
انخفاض االستثمار األجنبي المباشر في القطاع 
الصناعي غير النفطي في معظم دول الخليج 
السعودية  العربية  المملكة  عدا  ما  العربية 
مما يلزم االنتباه لهذا األمر والعمل على جذب 
وتذليل  القطاع  لهذا  األجنبية  االستثمارات 
هذا  لدور  وذلك  تواجهه  التي  الصعوبات 
واستقطاب  الصادرات  تنويع  في  القطاع 
األيدي العاملة الوطنية، وخلق المنافسة على 
الحقيقية  األهداف  تتحقق  حتى  الصادرات 
لالستثمار األجنبي وعلى رأسها تنويع القاعدة 

اإلنتاجية في دول المجلس.

هناك عدة عوامل تؤثر على تدفقات االستثمار 
العوامل  تقسم  ما  وعادة  المباشر.  األجنبي 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  من  تزيد  التي 
المباشر إلى عوامل ترتبط بالدول المستضيفة 
وعوامل ترتبط باالقتصاد العالمي، فالعوامل 

معدل  تشمل  المستضيفة  الدول  تخص  التي 
ووفرة  المحلية،  السوق  وحجم  للدولة،  النمو 
الجيدة،  التحتية  والبنية  الطبيعية،  الموارد 
واالستقرار  والموقع،  التجاري،  واالنفتاح 
االقتصادية  والسياسات  واألمني،  السياسي 
بشكل  تؤثر  التي  األمور  من  وغيرها  والضريبية 
المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  على  كبير 

بطرق مختلفة.

الدراسات أن معظم هذه  العديد من  وقد بينت 
األجنبي  لالستثمار  جذب  في  المؤثرة  العوامل 
متوفرة في دول المجلس وترتبط ارتباطًا إيجابيًا 
ولكن  المباشر.  األجنبي  االستثمار  تدفقات  مع 
أكبر  االستثمارات  لجذب  بحاجة  المجلس  دول 
خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط وبالتالي 
دور  يأتي  فهنا  الحكومي،  اإلنقاق  انخفاض 
العوامل  من  يكون  كي  األجنبي  االستثمار 
تهيئة  يتطلب  وهذا  للنمو.  الداعمة  الرئيسة 
األنظمة  تحديث  خالل  من  االستثمارية  البيئة 
واإلجراءات وتقديم التسهيالت الالزمة ومعالجة 
التي  والسياسات  اإلجراءات  ووضع  العوائق 

تخلق بيئة استثمارية جاذبة.

ومن الضروري لدول المجلس التركيز على نوعية 

األجنبي  االستثمار  يكون  ال  كي  االستثمارات 
أن  يجب  األجنبية  فاالستثمارات  عليها،  عبء 
السوق  وتزود  للمواطنين  عمل  فرص  تخلق 
أجل  من  المطلوبة  والتقنية  بالخبرات  المحلي 
الخارجية،  األسواق  مع  المنافسة  معدل  رفع 
لالقتصاد  تضيف  أن  الضروري  من  وكذلك 
مجلس  دول  توجه  أن  الواضح  ومن  الوطني. 
سبيل  فعلى  المسار،  هذا  في  يسير  التعاون 
االقتصادية  التنمية  استراتيجيات  ركزت  المثال 
على  التعاون  مجلس  لدول  التنموية  والرؤى 
جذب االستثمارات األجنبية النوعية التي تضيف 
التقنية  جلب  ذلك  في  بما  وتدعمه  لالقتصاد 
وخلق فرص العمل. وهناك حاجة لعمل المزيد 
الموضوعة  واالستراتيجيات  الخطط  وتنفيذ 
وتقديم الحوافر لجذب االستثمار األجنبي لتعزيز 
التنمية المستدامة من خالل االستثمار األجنبي 
األكثر فعالية والذي يساعد في خلق الوظائف 
وتنويع مصادر الدخل وبالتالي الحد من االعتماد 
المفيد  للدخل. ومن  النفط كمصدر وحيد  على 
وضع خطط لجذب الشركات الصناعية العمالقة 
المتقدمة،  التكنولوجيا  على  للحصول 
فالصناديق السيادية الخليجية تستثمر فقط 8 
داخل  السيادية  أموالها  قيمة  من  المائة  في 
لجذب  المزيد  استثمار  من  بد  وال  الخليج،  دول 
مشاريع  ضمن  متقدمة  تكنولوجيا  شركات 

مشتركة تقودها دول الخليج.

القطاعات المستهدفة من االستثمار األجنبي المباشر واليات التطوير

p. 174
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مراجعة وتقيم حجم االستثمار الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي5.3

تمتلك دول الخليج موارد طبيعية تخولها 
على  اقتصادية  ريادة  ذات  تكون  بان 
مجلس  دول  تسعى  العالم.  مستوى 
التعاون الخليجي، إلى تعزيز مكانتها على 
استغالل  عبر  العالمي،  االستثمار  خريطة 
الصناديق  خالل  من  الوطنية  ثرواتها 
الدول  هذه  لحكومات  التابعة  ة  السياديَّ
لتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على 
النفط، الذي يعدُّ المصدر الرئيس لإليرادات 

العامة في هذه الدول.

ة هي صناديق مملوكة  والصناديق السياديَّ
من قبل الدول، تتكون أصولها من أصول، 
ة  أو األسهم، أو السندات أو أجهزة استثماريَّ
الصناديق  هذه  وصف  الممكن  من  أخرى. 
أجل  من  الدولة  فوائض  تدير  ككيانات 
دولة  أول  الكويت  وكانت  االستثمار، 
عام  العالم  في  سياديًا  صندوقًا  تؤسس 

العامة  “الهيئة  اسم  تحت   ،١9٥3
الدول  باقي  بعدها  وتبعتها  لالستثمار”، 

ة. ة والعالميَّ الخليجيَّ

الخليج  لدول  الخارجية  واالستثمارات 
هي  بل  الدخل،  مصادر  تنويع  فقط  ليست 
بمثابة تبادل تجاري وتعاون بين التقنيات 
واالبتكارات يقوي اقتصاد الدول الخليجية. 
الصناديق  عبر  الخارج  في  فاالستثمار 
تطبيق  في  نجحت  الخليجية  ة  السياديَّ
نمو  ناجحة أسهمت في  استثمارية  خطط 
أصولها على نحو جيد، وكان لها دور كبير 
وتحقق  ة،  المحليَّ اقتصاداتها  دعم  في 
استدامة مالية كبيرة عبر دعم برامج البنية 
المشروعات  في  واالستثمار  التحتية 
وتقوية  الجديدة  األفكار  وتمويل  الكبرى 

العالقات االقتصادية مع الدول الكبرى. 

بالخليج  ة  السياديَّ الثروة  وتشكل صناديق 
حيث  النفط،  بعد  ما  لحقبة  أمان  صمام 
الصناديق  إجمالي  من   %  3٤ نسبة  تمثل 
 8.١٤ بلغت  التي  العالم،  حول  ة  السياديَّ
تريليون دوالر. وهذا يعني ان دول الخليج 
االقتصاد  في  أكبر  دور  للعب  مرشحة 
لالستثمارات  ملخص  يلي  وفيما  العالمي. 

الخليجية في الخارج.

p. 175
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أو في سوق األسهم  المباشر  التالي يوضح حجم االستثمار  البياني  والرسم 
المتواجد في الخليج:

p. 176
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كما تشير اإلحصاءات ادناه، فانه ورغم انخفاض أرقام االستثمار الخارجي لدولة االمارات العربية المتحدة 
نسبيا خالل األربع سنوات الماضية إال ان المبالغ المستثمرة خارجيا تعتبر عالية مقارنة ببقية دول الخليج. 

وفي مجال االستثمار الخارجي باألسهم فقد شهد ارتفاعًا ملحوظا مقارنًة بالسنوات الماضية.

االمارات العربية المتحدة

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $15,079  $14,060  $15,711  $16,692 

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

$139,529 $124,449 $110,494 $97,530

p. 177
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االنخفاض  ووصل  الماضية  األربع  السنوات  في  كبيرًا  انخفاضًا  الخارجية  البحرينية  االستثمارات  شهدت 
ألكثر من 3 مليارات دوالر، كما تشير اإلحصاءات ادناه. أما على صعيد االستثمارات البحرينية الخارجية في 

مجال األسهم، فقد ظل حجم االستثمار ثابتًا خالل السنوات األربع الماضية.

مملكة البحرين

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $111  $229 (880)$  $3,191 

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $19,344  $19,233  $19,004  $19,884 

p. 178
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تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني في حجم االستثمارات واألمالك الخارجية حيث شهدت 
للدور  مؤشر  وهو  السابقة  السنوات  عن  كبيرًا  ارتفاعًا  استحواذ  أو  شركات  من  الخارجية  استثماراتها 
المملكة  استثمار  فإن  األسهم  العالمي. وفي مجال سوق  االقتصاد  المملكة في  تلعبه  الذي  المتزايد 
في الخارجً  في هذا المجال قد شهد ارتفاعا كبيرًا أيضًا في األعوام الماضية ليصل الى ١0٥ مليار في العام 

الماضي. وهذه األرقام تشير الى ان اقتصاد المملكة بدأ التحديث والتنويع بعيدًا عن النفط.

المملكة العربية السعودية

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $21,219  $7,280  $8,936  $5,390 

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $105,656  $84,437  $73,973  $63,121 

p. 179
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السنوات  في  متذبذبة  الخارجية  العمانية  االستثمارات  كانت  فقد  ادناه،  اإلحصاءات  تشير  كما 
الماضية فقدت شهدت حجم هذه االستثمارات قفزة كبيرة في عام 20١٧ إال أن ذلك لم يستمر في 
السنوات  في  ارتفاعًا  العمانية  االستثمارات  شهدت  األسهم  مجال  في  أما  يليه.  الذي  العام 

الماضية مقارنة مع 20١٥ أو 20١6.

سلطنة عمـان

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $567  $2,424  $356  $336 

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $10,876  $10,310  $7,886  $7,529 

p. 180
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شهد حجم االستثمارات الخارجية القطرية تذبذبا في السنوات األربع األخيرة ولكن ما وصلت إليه 
في عام 20١8 كان أفضل بال شك من حجم استثماراتها في عام 20١٧. أما على صعيد االستثمارات 
األعوام  ارتفاعًا طفيفًا عما كانت عليه في  المباشرة في مجال األسهم فقدت شهدت  الخارجية 

الماضية.

دولة قطــر

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

$3,523 $1,695 $7,902 $4,023

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

$56,406 $52,883 $51,189 $43,287
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كما تشير األرقام ادناه، فان هناك تذبذب في االستثمارات الكويتية الخارجية. فعلى سبيل المثال، فقد 
شهد عام 20١٧ استثمارًا عاليًا لدولة الكويت ولكنه انخفض الى اقل من النصف في عام 20١8. التفسيرات 
لن تكون واضحة في هذا التقرير ولكنها قراءه لألرقام المسجلة عالميًا ولعلها تكون إيجابية وقد تكون 
سلبيه أيضًا. وفي المقابل، فقد شهدت االستثمارات الخارجية الكويتية في مجال األسهم ارتفاعًا طفيفًا 

عن السنوات السابقة.

دولة الكويت

حجم االستثمار الخارجي  للدولة )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $3,751  $9,013  $4,528  $5,367 

حجم االستثمار الخارجي للدولة باألسهم )بالمليون دوالر(

2018 2017 2016 2015

 $32,852  $32,756  $30,228  $31,559 

p. 182
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وكما هو مالحظ من التحليل السابق، فان 
الخارج  في  الخليجية  االستثمارات  حجم 
استثماراتها  زادت  الدول  فبعض  تفاوتت، 
بينما  انخفض،  األخر  وبعضها  الخارج  في 
استمارات  في  التذبذب  بعض  هناك  كان 
وذلك  األخرى  الدول  لبعض  الخارجية 
بلد  كل  تخص  محلية  اقتصادية  ألسباب 
بالوضع  عالقة  لها  عالمية  وأخرى 
االقتصادي العالمي وقنوات االستثمار في 

الدول التي يستثمر فيها الصندوق.

تشير الدراسات واألرقام أعاله الى ان دول 
مجلس التعاون الخليجي قد أصبحت مركز 
أكثر قوة ونفوذًا اقتصاديا إقليميًا ودوليًا. 
فقد ظهرت دول مجلس التعاون الخليجي 
أقوياء  كشركاء  الثالثة  األلفية  بداية  في 
االقتصاد  وموازنة  تشكيل  في  مؤثرين 
ولتعزيز مكانة دول  العالمي من حولهم. 
فمن  العالمي،  االقتصاد  في  الخليج 
في  الدول  هذه  تستثمر  أن  الضروري 
المتجددة  والطاقة  التكنولوجيا  مجاالت 

بتنويع  ينصح  كما  الصناعي.  والذكاء 
بحيث  فيها،  يستثمر  التي  الشركات 
تستثمر في شركات قوية ومجاالت جاذبة 
استثمارية  عائدات  تحقق  تقليدية  غير 
من  االستفادة  يمكن  وكذلك  عالية. 
النرويج  مثل  دول  في  العالمية  التجارب 
وكوريا  وروسيا  وسنغافورة  والصين 
الجنوبية، حيث حققت الصناديق السيادية 
قبل  عالية  استثمارية  عائدات  الدول  لتلك 
وبعد األزمة االقتصادية والمالية العالمية. 
ومن المالحظ ان بعض الدول تتخوف من 
تأثير االستثمار األجنبي فيها، فعلى سبيل 
المثال ركز التقرير المقدم من الكونجرس 
من  والخوف  الشفافية  على  األمريكي 
بعض  على  السيادية  الصناديق  سيطرة 
العالقة  ذات  االقتصادية  القطاعات 
مثل  األمريكي  القومي  باألمن  المباشرة 
المتقدمة.  والتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
لذلك من األهمية أن تقوم إدارة الصناديق 
الدول  بطمأنة  الخليجية  السيادية 
المتخوفة من التطورات السلبية المحتملة 

إصدار  خالل  من  العالمي  االقتصاد  على 
تقارير دورية تتميز بشفافية عالية وإفصاح 
تقع في مخالفات  ال  محاسبي دقيق حتى 
قانونية تكلفها الكثير ما يؤثر في أدائها 
وبالتالي ينعكس على اقتصاد دول الخليج. 
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من 5.4 وتعزز  التعاون  التكامل مع مجلس  تضمن  عالمية  أسواق  اقتراح 
مكانة دول المجلس عالميا:

االقتصادية  والصعوبات  للتعقيدات  نظرا 
العالمي وتفشي  االقتصاد  يواجهها  التي 
في  االقتصادي  والكساد  الركود  ظاهرة 
من  كثير  ومرور  العالمية  األسواق  بعض 
اقتصاديا  واعده  كانت  التي  المناطق 
أثرا عليها بشكل  بأزمات اقتصادية تركت 
مجلس  لدول  المناسب  من  فانه  كبير 
أوال  مكتسباتها  على  المحافظة  التعاون 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
ظل  وفي  العالمي  االقتصاد  بها  يمر 
من  المتصاعدة  الجيوسياسية  التوترات 
ذلك  ويكون  المجلس.  دول  حول 
بالمحافظة على توثيق االتفاقيات التجارية 
الحالية  األسواق  مع  االقتصادي  والتبادل 
لدول المجلس بعقود واتفاقيات متوسطة 
األسواق  استقرار  لحين  األجل  وقصيرة 
والبتروكيماوية  النفطية  وغير  النفطية 
اتفاقيات  على  والحرص  األخرى.  والسلع 

وعقود طويلة األجل للسلع الريعية أو ذات 
دول  بين  اقتصاديا  المستديمة  الطبيعة 
كما  االقتصاديين.   وشركائهم  المجلس 
أكبر  التوجه بشكل  المناسب  انه من  نرى 
والهند  الصين  مثل  الواعدة  األسواق  الى 
عموما  أسيا  وشرق  وكوريا  واليابان 
االتحاد  مع  التعاون  تعزيز  الى  باإلضافة 
على  خاص  بشكل  والحرص  األوروبي 
ديمومة التركيز على نقاط التقاء المصالح 
هذه  ودول  المجلس  دول  بين  المشتركة 
العالقة  بقاء  لضمان  الواعدة  األسواق 
االستراتيجية فاعله ومستمرة في نجاحها. 
البالغة  األهمية  على  التأكيد  يفوتنا  وال 
دول  باسم  جماعي  بشكل  للتفاوض 
ولفتح  تجاريه  اتفاقيات  لعقد  المجلس 
يدعم حصول  ان ذلك  أسواق جديده حيث 
نظرا  أكبر  مكاسب  على  المجلس  دول 
لكون المجلس بكيانه مجتمعا يمثل حصة 

من  لكثير  العالمي  السوق  من  كبيرة 
في  فاعل  دور  وله  والصناعات  المنتجات 
النظرة  ومن  عالميا  المال  منظومة 
السريعة لمنظومة الشركاء التجاريين لكل 
دولة من دول المجلس نجد أننا نتحدث عن 
اقتصاد  اغلب  يمثلون  تجاريين  شركاء 
العالم ان لم يكن اجمعه تقريبا. باإلضافة 
تنمية  على  الحرص  ينبغي  سبق  ما  الى 
المجلس  دول  بين  االقتصادي  التعامالت 
ومنظومة الدول العربية وهي سوق واعد 
أيضا نظرا لمرورها في مرحلة هدوء نسبي 
وإعادة إعمار بعد موجة من عدم االستقرار.  
التالية  األسواق  لدينا  يتبلور  وبذلك 

كأولوية )دون الترتيب المذكور(:

p. 184
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والمخاطر  والفرص  والقوة  الضعف  لنقاط  الرباعي  التحليل  انظر  معمق  ولتحليل 
)SWOT( في أوراق العمل. 

الدول العربيةاالتحاد األوروبي

دول مجموعة جنوب شرق اسيا
)ASEAN COUNTRIES(  

الصين

الواليات المتحدة األمريكيةالهند

اليابانالمملكة المتحدة

1٢

34

56

78

p. 185
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 Management Plan اعداد خطة إلدارة االستراتيجية

الخليجي الحضري  المرصد  إنشاء  تفعيل و 

التعاون العامه لمجلس  لمتابعة االستراتيجية بداخل األمانة  إنشاء وحدة 

الخليجي والمراصد الحضرية الوطنية بدول المجلس المرصد الحضري  للربط بين  إنشاء وحده 

الحضري  المرصد  متابعة  وحدة  وتزويد  المجلس  دول  مستوى  على  وجمعها  المستدامة  التنمية  مؤشرات  اعتماد 
بها بشكل دوري

البدء في إعداد تفصيالت مشاريع التنمية الحدودية ذات المدى الزمني القصير

إنشاء مركز لألبحاث والتطوير  للعناية بالشأن الحضري واالقتصادي لدول المجلس

الرابع كمرحلة أولى تشكيل لجان تفعيل مشاريع التنمية الحدودية كما وردت في الفصل 

األسواق  ممثلي  مع  التفاوض  في  اقتصاديه  منظومة  بشكل  المجلس  دول  تمثل  موحده  مفاوضات  لجنة  اعتماد 
الثنائي التفاوض  الواعدة لتحقيق مكاسب اكبر لدول المجلس بدل 

التنمية الحدودية التعاون لتولي إدارة ومتابعة شؤون  اعتماد تأسيس وحده باألمانة العامه لمجلس 

التوصيات
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 اسرتاتيـجية جملـس التعـاون يف 

جمـال اخلـدمة املدنيـة وتنمية 

املوارد البشرية 2021 ــ 2025

  مجال الخدمة المدنية وتنمية المو 
اتيجية مجلس التعاون ف  يةاستر ارد البشر

الرؤية01

الرسالة02

محتويات العرض

القيم03

اتيجي04 ةاألهداف االستر

المبادرات05

الرسالة

ي دول مجلس خدمة مدنية متكاملة
مستدامة ف 

التعاون 

الرؤية

  مجال الخدمة المدنية وتنمية المو 
اتيجية مجلس التعاون ف  يةاستر ارد البشر
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الرسالة

الرسالة
يجاد بيئة عمل خليجية نعمل عىل إ

كة ي أجهزة الخدمة المدنية للمشتر
ي ف 

رفر
بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة

  مجال الخدمة المدنية وتنمية المو 
اتيجية مجلس التعاون ف  يةاستر ارد البشر

القيم

االستدامة

ك التعاون المشتر

االبداع واالبتكار

الشفافية
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القيم

االبداع واالبتكار

ية  ي جميع نواحي التنمية المؤسسية والبشر
عىل التطوير من خالل العملاالستدامة ف 

ية بأجهزة الخدمة المدنية والمحافظة عىل الموارد المتاح ة عتر إتباع المستمر لقطاع الموارد البشر
.المناهج واألساليب العلمية الرائدة

ك بي   أجهزة الخدمة المد نية  دعم وتعزيز مبادئ التعاون والعمل المشتر
ية بدول عن طريق التواصل والتعاون الفعال بي   كافة  أجهزة الخدمة المدنبدول المجلس 

المجلس لوضع المبادرات والمشاري    ع الداعمة سعيًا نحو تحقيق األهداف المنشودة

ي بأجهزة الخدمة المدنية بدول المجل
من خالل س دعم وتعزيز االبداع واالبتكار للرفر

  شتر مجاال 
كت   عىل إتاحة المجال لتقديم الحلول والمبادرات واألفكار المبتكرة  ف  ت العمل وتنمية التر

.  قدرات الموظفي   

ن خالل  مرفع وتعزيز مبدأ الشفافية بي   أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس 
موضوعة تبادل المعلومات وتقديم اإليضاحات الالزمة المتعلقة بالقرارات والمبادرات واالهداف ال

.والمتفق عليها

ك التعاون المشتر

االستدامة

الشفافية

دولي التعاون والتمثيل اإلقليمي وال

ي االستثمار ال 
مثل ف 
ي رأس المال البشر

ةسياسات وهياكل تنظيمية مت مت  

03 02 01

اتيجية األهداف االستر
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اتيجية األهداف االستر

01
ي االستثمار االمثل
ف 
ي رأس المال البشر

االطالع عىل التجارب 
ة لدول المجلس المتمت  
ي رسم السياسات 

ف 
والهياكل التنظيمية 

ي ت
طوير لالستفادة منها ف 

أجهزة الخدمة المدنية

ةسياسات وهياكل تنظيمية م تمت  

تنمية مهارات وقدرات 
ي رأس المال البشر

وإدارة المواهب
ات هم واالستفادة من ختر
الوظيفية لالرتقاء 

بالقطاعات الحكومية 
.بدول المجلس

02

اكات  تطوير الشر
اتيجية بي   أ جهزة االستر

الخدمة المدنية بدول 
ي مجال 

المجلس ف 
ية عىل  الموارد البشر
المستوى اإلقليمي  

.والعالمي 

اإلقليمي التعاون والتمثيل
والدولي 

03
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 اإلطار اخلليجي 

خلطة الصحة العامة للتأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ

املعلومات األساسية:. 	

هــذه وثيقة سياســة رمسية لألمانة العامة لــدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيــة ووزارات الصحة يف 

كل دولة.

السياسة

التأهــب واالســتعداد واالســتجابة جلميــع املخاطــر الــيت تؤثــر علــى الصحــة العامة وذلــك للوقاية وســرعة 

االســتجابة اللحظيــة والتصــدي جلميــع املخاطر وســرعة التواصل والتنســيق بــني كافــة وزارات الصحة 

واجلهــات املعنية وحتديد آلية اختاذ القرار املشــرتك واالســتخدام األمثل للمــوارد اخلليجية يف دول جملس 

. التعاون 

الغرض من الوثيقة

اإلطار اخلليجي خلطة الصحة العامة للتأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ العنوان

اإلصدار األول 2020 تاريخ النشر

وزارات الصحة يف دول جملس التعاون اخلليجي. اجلهة القيادية

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية. اجلهــة اإلدارية، اإلشــرافية والرقابية 

اخلليجية

يشمل هذا اإلطار مجيع املخاطر اليت تؤثر على الصحة العامة  اليت تؤثر على مجيع فئات أفراد اجملتمع يف 

دول جملس التعاون  وذلك حسب تقارير ومعايري وتوصيات املنظمات العاملية أو  منظمة الصحة العاملية و 

اهليئات اخلليجية املعنية املعتمدة.

ويشمل نطاق تنفيذ اإلطار احلدود اجلغرافية واملياه اإلقليمية لدول جملس التعاون .

نطاق التنفيذ

- إطار االستجابة للطوارئ ملنظمة الصحة العاملية 2017.

- اللوائح الصحية الدولية 2005  الطبعة الثالثة.

املراجع
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املصطلحات والتعاريف الرئيسية:   . 	

قامت  اليت  واملعارف  القدرات  هي  التأهب: 
بتنميتها احلكومات، أو منظمات االستجابة 
الذين  واألفراد  احمللية  اجملتمعات  أو  الفنية، 
األخطار  ظروف  أو  أحداث  أثر  توقع  ميكنهم 
احملتملة، أو الوشيكة أو احلالية واالستجابة 

فعالة. بصورة  هلا 

بتجهيز  املتعلقة  اإلجراءات  اختاذ  االستعداد: 
ملواجهة حاالت  املوارد واالمكانيات واخلطط 
يف  حدوثها  املتوقع  العامة  الصحة  طوارئ 
خطط  إعداد  املرحلة  هذه  وتشمل  املستقبل 
االستجابة الوطنية وتنسيقها والتدرب عليها. 

االستجابة: مجيع اإلجراءات اليت يتم اختاذها 
الكارثة  أو  األزمة  أو  الطارئ  حدوث  نتيجة 
عنه  النامجة  السلبية  اآلثار  تقليل  بهدف 
والتأكد من تقديم الدعم والعون للمجتمع. 

اليت  واإلجراءات  األعمال  التعايف:مجيع 
أو  األزمة  أو  الطارئ  حدوث  بعد  اختاذها  يتم 
التحتية  البنية  بناء  إعادة  بهدف  الكارثة، 
إىل  احلياة  أوجه  مجيع  وإعادة  املتأثرة 
إجراءات  إىل  املرحلة  هذه  وتنقسم  طبيعتها، 
املدى  متوسطة  وإجراءات  املدى  قصرية 
البعيد. املدى  على  تنفيذها  يتم  وإجراءات 

الطارئ: أحداث رئيسية توقع أضرارًا جسيمه 
باألفراد أو املمتلكات أو تهدد النظام العام أو 
استمرارية العمل احلكومي أو استقرار أمن 
البيئة واالقتصاد حتتاج إىل  أو  البشر  وصحة 

تعبئة خاصة وتنسيق من عدة جهات.

بصورة  تقع  أن  ميكن  أحداث  املخاطر: 
طبيعية أو من صنع اإلنسان )عن طريق اخلطأ 
اإلجراءات  اتباع  يف  التقصري  أو  اإلهمال  أو 
الصحية أو وجود ثغرات تؤدي حلدوث أي من 
يف  وتتسبب  والكوارث(  واألزمات  الطوارئ 
اجملتمع  ألفراد  معنويه  أو  ماديه  أضرار  وقوع 
مبا يف ذلك اإلصابات والوفيات واخلسائر يف 
واالقتصادية  البيئية  واالضرار  املمتلكات 
تسبب  أن  وميكن  والصحية  واالجتماعية 

اجملتمع. أفراد  لدى  السخط  أو  القلق 

منظومة  عن  عبارة  هي  اخلطر:  تقييم 
حتليل يتم فيها تقييم احتمالية وقوع اخلطر 
وذلك  حدوثها  املتوقع  باألضرار  ومقارنته 
أساسًا  ليكون  للخطر  عام  بتقييم  للخروج 
ملواجهته. املستقبلية  والقرارات  لألولويات 

الطارئ  من  تعقيدًا  أكثر  حدث  األزمه: 
وقدرة  اجملتمع  أفراد  ورفاهية  استقرار  يهدد 

بواجبها. القيام  على  احلكومة 

أضرار  وسببت  وقعت  أحداث  الكارثة: 
احلكومة  تعاون  إىل  حتتاج  جدًا  جسيمة 
من  للتعايف  عام  بشكل  اجملتمع  وأفراد 
اجملتمع  من  مساندة  تتطلب  وقد  أضرارها، 

الدولي. 

بصورة  تقع  أن  ميكن  أحداث  التهديدات: 
طريق  )عن  اإلنسان  صنع  من  أو  طبيعية 
احلروب  طريق  عن  مقصودة  أو  اخلطأ 
التقصري  أو  اإلهمال  أو  املسلحة  والنزاعات 
يف اتباع اإلجراءات الصحيحة أو وجود ثغرات 
أو  األزمات  أو  الطوارئ  من  أي  حلدوث  تؤدي 
الكوارث( وتتسبب يف وقوع أضرار مادية أو 
معنوية ألفراد اجملتمع، مبا يف ذلك اإلصابات 
املمتلكات واألضرار  والوفيات واخلسائر يف 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية 
وميكن أن تسبب القلق أو السخط لدى أفراد 

اجملتمع.

ينشأ  سجل  والتهديدات:  املخاطر  سجل 
املخاطر  يبني  واحمللي،  الوطين  املستوى  يف 
والتهديدات اليت ميكن أن تتعرض هلا الدولة 
توفرها  جيب  اليت  اإلمكانيات  أو  املنطقة  أو 

والتهديدات. املخاطر  هذه  مثل  ملواجهة 

اجلائحة: طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا 
دوليًا وتشكل خطرًا حمتماًل حيق بالصحة 
العامة يف الدول األخرى، وذلك بسبب انتشار 
استجابة  يقتضي  قد  الذي  األمر  دوليًا  املرض 

دولية منسقة.

الوباء: طارئة صحية تتمثل يف ظهور حاالت 
منطقة  يف  الناس  من  جمموعة  بني  مرضية 
حمددة,  زمنيه  فرتة  خالل  حمددة  جغرافية 

مقارنة  الطبيعي  املعدل  عن  واضحة  بزيادة 

بفرتة مماثلة للفرتة السابقة لنفس املنطقة 

اجلغرافية وتسبب قلقًا على املستوى الوطين.

 : أساسية  أنشطة  ستة  يشمل  الرتصد: 

واإلبالغ  والتأكيد  والتسجيل  الكشف 

الفعل. وردود  والتحليل 

ومستمر  منهجي  مجع  الوبائي:  التقصي 

البيانات  هذه  وحتليل  الصحية  للبيانات 

الصحي  للتخطيط  الالزمة  املعلومات  لتوفري 

العامة. الصحة  برامج  ولتقييم 

املرض املشرتك: مرض أو انتشار ملسبب مرض 

ينتقل طبيعيًا من احليوان إىل اإلنسان.

يقوم  فريق  أو  شخص  هو  االتصال:  ضابط 

بأعمال التنسيق وتبادل املعلومات بني جهتني 

أو أكثر وحيدد التشكيل والواجبات ضمن 

االستجابة. خطط 

احلكومية  اجلهات  هي  املعنية:  اجلهات 

الصحة  إدارة طوارئ  املعنية بشؤون  واحمللية 

العامة.

وتوصيل  لتجميع  أداة  املبكر:  اإلنذار 

وقوع  قبل  الصحية  املخاطر  حول  املعلومات 

من  التمكن  وبالتالي  خطر  أو  حدث  أي 

يف  املتحملة  األضرار  لتخفيف  إجراءات  اختاذ 

معظم األحيان وتوفري فرصة ملنع وقوع احلدث 

األحيان. بعض  يف  املخاطر  وتنب 

تستخدم  للقياس  قابله  معلومات  املؤشرات: 

االستعداد  برامج  كانت  إذا  ما  لتحديد 

وحتقق  متوقع  هو  كما  تنفذ  واالستجابة 

املطلوبة. النتائج 

املنطقة املتضررة: هي أي منطقة من مناطق 

مل  حادث  أو  أزمة  أو  لطارئ  تعرضت  الدولة 

الكارثة. حلد  يصل 

من  منطقة  أي  هي  املنكوبة:  املنطقة 

مناطق الدولة تعرضت حلادث يفوق مستوى 

الكارثة. حد  إىل  ويصل  واألزمة  الطارئ 
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املقدمة:. 	
يف إطار حرص األمانة العامة جمللس التعاون 
املستمر  والتواصل  العربية  اخلليج  لدول 
العاملية  املستجدات  ملتابعة  الصحة  لوزارات 
الصحة  اخلليجي خلطة  اإلطار   « وضع  مت  قد 
العامة للتأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ 
« وتصميمه ليكون قابل للتوسع واملرونة، 
الصحة يف تطوير  وزارات  مهام  اإلطار  يوضح 
طوارئ  حلاالت  واالستجابة  التأهب  خطط 
الصحة العامة يف كل دولة من دول اجمللس 
وفق االشرتاطات املعتمدة مبا يضمن تنفيذ 
خطة الطوارئ الوطنية جلميع املخاطر حسب 
الصحية  واجلهات  الوزارة  ومسؤوليات  أدوار 
تقييم  حتليل  نتائج  إىل  استناًدا  األخرى 
االستشارية  الفنية  الفرق  وتوصية  املخاطر 
يف كل دولة وتكون مرنة وقابلة للتحديث 
التنسيقية  اآللية  اإلطار  هذا  ويرسم  الدوري. 
أي  حدث  حال  يف  التعاون  جملس  دول  بني 
املشرتكة  االستجابة  تستلزم  صحية  طارئة 

بينها. فيما  للدعم  احلاجة  أو 

لألدوار  أساسية  طريق  خارطة  توفري  جيب  
لوزارات  األساسية  واملوارد  واملهام  واملسؤوليات 
الصحة واجلهات املساندة للرتصد واالستجابة 
والتعايف بسرعة وفعالية من أي ضرر حمتمل 

والزوار. ملواطين دول اخلليج واملقيمني 

االفرتاضات واعتبارات اإلطار:. 	
يشمل نطاق هذه اإلطار أي نوع من األخطار 	 

واإلشعاعية  والكيميائية  البيولوجية 
والنووية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري 
على الصحة العامة مثل األمراض املعدية 
انبعاثات  أو  كيميائية  مواد  وتسرب 
إشعاعية أو غريها تتطلب استجابة فورية 
املخاطر  مع  يتناسب  حنو  ومنسقة على 
مع  العامة  بالصحة  احملدقة  احملتملة 
مراعاة التدخل غري الضروري يف حركة 
وهذا  الدولية،  والتجارة  الدولي  املرور 
على  العامة  الصحة  إدارات  على  ينطبق 
أماكن  وعلى  والوطين  احمللي  املستوى 
إدارة  ويعزز  األخرى  الصحية  الرعاية 
أحداث الطوارئ بطريقة فّعالة مع مراعاة 

القطاعات  املوضوعة يف خمتلف  اخلطط 
وخارجها.  الصحة  وزارات  داخل 

أي نوع من هذه األخطار يف إحدى 	  حدوث 
تفعيل خطة  يستدعي  مما  اجمللس  دول 
يف  واالستعداد  للتأهب  العامة  الصحة 

الطوارئ. حاالت 

العاملي/ 	  املستوى  على  خطر  ظهور 
اإلقليمي يف أكثر من دولة أو يف أي من 

اجملاورة. البلدان 

املهمة: 

لدول  التعاون  جمللس  العامة  األمانة  تقوم 
الصحة  وزارات  مع  بالتنسيق  العربية  اخلليج 
اليت  األخطار  ومواجهة  للتصدي  اجمللس  بدول 
بهدف  بوادرها  ظهور  منذ  العامة  الصحة  تهدد 
اآلثار  مجيع  تقليل  أو  منها  واحلد  احتواءها 

اخلليجي. واجملتمع  األفراد  على  الصحية 

األدوار واملسئوليات للجهات الصحية 
واملساندة :

بتحديد  اجمللس  دول  من  دولة  كل  تقوم 
الدولة  ومؤسسات  الوزارات  ومسئوليات  أدوار 
احلدث  نوع  حسب  واخلاصة  العامة  املعنية 
وتقييم اخلطر ومراحل طوارئ الصحة العامة.

إدارة املخاطر :

تهدف هذه التدابري إىل إزالة أسباب الطارئ أو 
األزمة أو الكارثة وتقليل احتمالية حدوث أي 
منها، وتشمل هذه املرحلة مجلة من اإلجراءات، 
وترتيبها  والتهديدات،  املخاطر  تقييم  منها 
حسب األولويات، واقرتاح التشريعات الالزمة 
واختاذ كافة التدابري واإلجراءات الوقائية من 

قبل مجيع اجلهات املعنية. 

الصحية  للوائـح  الشـامل  األخطـار  نهـج 
:)2005( الدولـية 

ينبغي تصميم السياسات والربامج واألنشطة 
املشرتكة  القدرات  وبناء  القضايا  ملعاجلة 
من  فليس  اخلطر،  نوع  عن  النظر  بغض 
التكلفة  حيث  من  الفعالية  أو  الكفاءة 
استجابة  آليات  أو  منفصلة  قدرات  تطوير 

تكون  أن  ميكن  الفردية.  املخاطر  ملعظم 
مجيع  يف  مفيدة  للتأهب  العامة  القدرات 
إضافية  قدرات  وجود  مع  الطوارئ،  حاالت 
االنبعاثات  )مثل  حمددة  ألخطار  مطلوبة 

واألوبئة(.   الكيميائية 

الطوارئ  خلطر  معرضة  اجملتمعات   مجيع 
املخاطر  من  جمموعة  من  والكوارث 
الزالزل  هذه  وتشمل  والبشرية.  الطبيعية 
والتفشي،  واجلفاف  والفيضانات  واألعاصري 
واالنتشارات  والصراعات،  النقل،  وحوادث 
ضمان  مع  وغريها  والنووية،  الكيميائية 
تعزيز  إىل   وتهدف  العمل  خطة  استمرارية 
تعزيز  يف  واملساهمة  للدولة  الصحي  األمن 

العاملي.  الصحي  األمن 

التنسيق والقيادة:

العامة مع وزارات الصحة بدول   تنسق األمانة 
حسب  وذلك  طارئ  حدوث  حال  يف  اجمللس 
واألنظمة  التعاون  جملس  يف  املتبع  النظام 

دولة.  كل  يف  بها  املعمول 

قائمة املخاطر الصحية:. 	

مرض 	  أي  على  يقتصر  ال  نطاق  حتديد 
حالة  أو  عله  أي  يشمل  وإمنا  حمدد، 
أو  منشئها  عن  النظر  بصرف  مرضية 

تفاقمها. منع  أو  تلحق  مصدرها 

السابق حتديدها 	  املخاطر احملتملة  قائمة 
ما  ظهور  أو  العامة  الصحية  لألحداث 
األمراض  مسببات  بسبب  يوازيها  
وزارة  دفعت  اليت  غريها  أو  الفريوسية، 
للتأهب  حمددة  خطط  وضع  إىل  الصحة 

املخاطر.  جلميع  واالستجابة 

)فيضانات، 	   / طبيعية  بيئية  كارثة  أي 
زالزل، أعاصري( أو من صنع اإلنسان شاملة 
اإلشعاعي  أو  الكيميائي  التعرض 
النووي الذي يهدد صحة اإلنسان بشكل 
مباشر أو غري مباشر أو قد يؤدي إىل عواقب 

العامة.  الصحة  على  سلبية 

على 	  حمتمل  )خطر  البيولوجية  املخاطر 
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عن  البيئة يتسبب  أو  احليوان  أو  اإلنسان 
مواد  أو  بيولوجية  حية  كائنات  طريق 

احلية(. الكائنات  تنتجها 

وزارة . 	 الستجابة  األساسية  املفاهيم 
الطوارئ: حلاالت  الصحة 

تكون االستجابة مبستوى مناسب حلجم 	 
مستويات  خالل  من  وتقدم  الطوارئ  حالة 

حمددة من التفعيل.
جانب 	  من  الطارئة  االستجابة  تتوافق 

وزارات الصحة  يف دول اجمللس مع اإلطار 
العامة.  للصحة  اخلليجي 

يف 	  للوزارة  الرئيسية  األدوار  تتمثل 
احلكومة  وإعالم  الصحي  الوعي  رفع 
الصحية،  واملخاطر  بالتأثريات  واجملتمع 
للطوارئ  االستجابة  أنشطة  ومتابعة 
للسلطات  الدعم  وتقديم  الصحية 

املختلفة. املناطق  يف  الصحية 
تؤثر 	  كبرية  كارثة  وقوع  حالة  يف 

الصحة  وزارة  فإن  متعددة،  جهات  على 
على امت االستعداد للقيام مبهمة القيادة 
الطوارئ  حاالت  يف  املباشر  والتحكم 
االستجابة  وضمان  العامة  الصحية 
ذات  الصحية  اخلدمات  وحتديد  هلا  املثلى 

. األولوية 

آلية التطبيق: . 	

املعنية 	  اخلليجية  اللجان  دور  تفعيل 
بالطوارئ  وجلنة تطبيق اللوائح الصحية 
التطبيق  حيز  يف  اإلطار  جلعل  الدولية 

 . لفعلي ا

إصدار القرارات وتفعيل التشريعات.	 

لتطبيق 	  واملتطلبات  املوارد  ختصيص 
اإلجراءات.

واالحتياجات 	  امليزانيات  استخدام  تفعيل 
اخلطط  لتنفيذ  املرصودة  املختلفة 

وفاعلة.  سريعة  بصورة  واإلجراءات 

توفري ميزانية طارئة عاجلة خلطة الصحة 	 
حاالت  يف  واالستجابة  للتأهب  العامة 

الطوارئ.

أهمية عقد االجتماعات الدورية الطارئة 	 
جمللس  العامة  األمانة  يف  املعنية  للجان 

العربية.  اخلليج  لدول  التعاون 

اخلطر 	  تقييم  على  القدرة  توفري 
االستعانة  أو  خمربيًا  األمراض  وتشخيص 

العاملية. املرجعية  باملختربات 

والرسائل 	  اإلعالمية  اخلطط  توحيد 
اجملتمع  فئات  جلميع  الصحية  التوعوية 
الوقاية واحلفاظ على سالمة مجيع  حول 

اجملتمع. أفراد 

بتوحيد اجلهود 	  آلية تنسيق معنّية  وضع 
اجمللس. دول  بني  واخلطط 

يف 	  الصحة  بدمج  املعنية  اآلليات  تفعيل 
املستوى  على  والسياسات  اجملاالت  كل 

واحمللي. الوطين 

اإلقليم 	  ودول  اجملاورة  الدول  مع  التنسيق 
واملواجهه  لالستعداد  الدولية  واملنظمات 

العامة. الصحة  خماطر  على  والسيطرة 

والتجربة 	  املشرتكة  احملاكاة  متارين 
هلا  املستمر  والتقييم  للخطط  امليدانية 

. ومراجعتها

النتيجة املتوقعة من تطبيق اإلطار:

التنسيق  ضمان  املتوقعة  النتيجة  تتمثل 

القرارات  واختاذ  اجمللس  دول  بني  األمثل 

والوطنية  احمللية  املستويات  بني  والتواصل 

واخلليجية إلدارة  الطارئ بكفاءة وفاعلية.

وبالتالي حتقيق:

حلظية 	  ومنسقة  فعالة  استجابة  تنظيم 

على  أهمية  ذات  املخاطر  من  نوع  ألي 

واحليلولة دون  منها  للحد  العامة   الصحة 

انتقاهلا. من  املزيد 

املرضية 	  واحلاالت  الوفيات  عدد  خفض 

اجلماعية  اإلصابات  حوادث  يف  والعجز 

الكبرية.  الصحية  الطوارئ  حلاالت 

الصحية 	  اخلدمات  مرونة  مستوى  زيادة 

واالستخدام  احليوية  التحتية  والبنية 

للقطاع  االسرتاتيجي  للمخزون  األمثل 
الدولة.  يف  الصحي 

والنظم 	  املوارد  لتنمية  الفعال  التخطيط 
العامة. الصحة  طوارئ  إلدارة  واآلليات 

الصحة . 	 لطوارئ  االستجابة  مستويات 
العامة: 

االستجابة احمللية: 
يعترب املستوى احمللي هو املسؤول املباشر عن 
وتقييم  االعتيادي  للحدث  األولوية  اإلدارة 
ويقوم  ساعة   48 غضون  يف  الفوري  احلدث 
املوقف  تطور  عند  األول  للمستوى  بتحويله 
باستخدام  احمللية  الطوارئ  خطة  وتفعيل 
اجلهة  عمليات  مركز  وإنذار  احمللية  املوارد 
التابع  الوطين  التنسيق  ومكتب  القيادية 
والكوارث  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  للجهة 

يوازيها. ما  أو  واألزمات 

االستجابة اإلقليمية: 
احلدث  حجم  وتاوز  املوقف  تطور  عند 
وحتوله  احمللى  املستوى  إمكانيات  الصحي 
القيادية  اجلهة  تقوم  الثاني  املستوى  إىل 
اجلهة  احلالة  هذه  )وفى  باحلدث  املعنية 
فريق  بتفعيل  الصحة(  وزارة  هي  القيادية 
يوازيه   ما  أ  هلا  التابع  واألزمات  الطوارئ  إدارة 
خطة  بتفعيل  اخلاصة  اإلجراءات  واختاذ 
احمللية  املوارد  باستخدام  االقليمية  الطوارئ 
وإنذار مركز العمليات الوطين أو ما يوازيه.

االستجابة الوطنية: 
الطارئ  مستوى  وحتول  املوقف  تطور  عند 
إدارة  فريق  يقوم  الثالث  للمستوى  الصحي 
الطوارئ واألزمات الوطين أو ما يوازيه بتفعيل 
إجراءات اإلدارة االسرتاتيجية من خالل مركز 

الوطين.   العمليات 

مراحل االستعداد واالستجابة لطوارئ . 	
الصحة العامة ) تتم على أربعة مراحل 

وال يشرتط فيها تسلسل االنتقال(:

املرحلة األوىل: )مرحلة االستعداد(

تعترب هذه املرحلة مرحلة مستمرة وتبدأ 
إىل  باالنتقال  وتنتهي  اخلطة  اعتماد  من 
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بعد  أخرى  مره  تفعل  أن  على  أخرى  مرحلة 
احلالة  إىل  والعودة  الطارئ  على  السيطرة 
الرئيسية  اإلجراءات  وتشمل  الطبيعية 

لتالية: ا

ويف 	  دوري  بشكل  املخاطر  تقييم 
احلاجه  دعت  إذا  ساعة   48 غضون 
وحتديد اجملتمعات األكثر عرضة هلذه 

. طر ملخا ا
املخاطر 	  وتقييم  للقياس  مؤشرات  وضع 

متفق  مؤشرات  خالل  من  دوري  بشكل 
باالستجابة  املعنية  اللجان  بني  عليها 

. طر للمخا
اخلليجية 	  الوطنية  الكوادر  تأهيل 

بصورة  العامة  الصحة  طوارئ  جمال  يف 
دورية. 

املوّحدة 	  املرجعّية  املعامل  قدرات  بناء 
واجلوائح. لألوبئة  لالستجابة 

أولويات 	  حول  خليجية  أجندة  إعداد 
البحوث العلمية اخلاصة مبخاطر الصحة 
اعتمادَا  دورية  بصورة  وحتديثها  العامة 
البحوث. هذه  من  املستفادة  النتائج  على 

معنّية 	  استعداد  آليات  على  االتفاق 
أو  البيئي  املنشأ  ذات  الصحية  باألخطار 

. ني ا حليو ا
وتبادل 	  لتوفري  متكاملة  خطة  وضع 

خرائط  حتدد  اليت  الالزمة  املعلومات 
املخاطر لتحديد املناطق الساخنة لألوبئة 

األولوية. ذات  واملخاطر  واجلوائح 
من 	  االستفادة  إمكانية  مناقشة 

واملبادرات  التطوعية  اجملهودات 
اجملتمعية بني دول اجمللس يف االستجابة 

العامة. الصحة  ملخاطر 
عن 	  عليها  والتدريب  اخلطط  مراجعة 

مع  بالتنسيق  العملية  التمارين  طريق 
املعنية. اجلهات 

تعزيز القدرات األساسية للوائح الصحية 	 
والوقاية  السالمة  وإجراءات  الدولية 

. لصحية ا
وضع خطة لتحريك الكوادر الطبية بني 	 

دول اجمللس عند اقتضاء احلاجه.

مراقبة الوضع الصحي باستمرار وفعالية 	 
تطبيق  مع  األحداث  على  املبين  التقصي 
الوطين لإلبالغ عن األحداث  الربتوكول 

العامة. التأثري على الصحة  ذات 
ذات 	  اجلهات  بني  املعلومات  تبادل 

التعاون  جملس  بدول  االختصاص 
. خلليجي ا

التواصل املستمر مع املنظمات اإلقليمية 	 
والدولية وتبادل املعلومات.

املرحلة الثانية: )مرحلة اإلنذار(
املرحلة عند اإلعالن عن وجود  تبدأ هذه 
اجلهات  طريق  عن  اجمللس  دول  خارج  خطر 
وتنتهي  العاملية  الصحة  منظمة  أو  املختصة 
االنتقال إىل أي مرحلة أخرى وتتم فيها  بقرار 

التالية: الرئيسية  اإلجراءات 

الوطين 	  املبكر  اإلنذار  منظومة  استخدام 
اخلليجي.  /

تبادل مجيع املعلومات املتوفرة عن اخلطر 	 
واجلهات  الصحة  وزارات  مجيع  قبل  من 
املعنية يف دول جملس التعاون اخلليجي 

الالزم. وعمل 

صحتها 	  من  والتأكد  املعلومات  مجع 
الالزمة. اإلمكانيات  وحتديد 

تقييم اخلطر من ناحية التأثري وإمكانية 	 
انتقاله لدول اجمللس أو فيما بينها.

تفعــيل خطـــة اإلعـــالم والتواصـل 	 
اجلماهريي.

املرحلة الثالثة: ) مرحلة االستجابة(

وجود  تأكيد  عند  املرحلة  هذه  تبدأ 
السيطرة  عند  املرحلة  هذه  وتنتهي  اخلطر 
اإلجراءات  املرحلة  هذه  يف  ويتم  عليه، 

التالية: الرئيسية 
من 	  التحول  عن  األعضاء  الدول  إعالم 

طوارئ  مستويات  من  آخر  إىل  مستوى 
العامة. الصحة 

واختاذ 	  والوطنية  الفنية  اخلطط  تفعيل 
املناسبة. اللحظية  اإلجراءات 

تفعـيل آليـــة االســتفادة مـــن املخزون 	 
االسرتاتيجي اخلليجي.

تفعيل خطط زيادة القدرة االستيعابية 	 
الصلة  ذات  واجلهات  الصحية  للمنشآت 

اخلليجي. املستوى  على 

حتريك الكوادر الطبية بني دول اجمللس 	 
عند اقتضاء احلاجة.

يف 	  املعنية  للجان  طارئ  اجتماع  عقد 
لدول  الصحة  وجملس  العامة  األمانة 

التعاون. جملس 

عاجلة 	  بصفة  اخلطر  تقييم  إعادة 
العام  والوضع  املعطيات  حسب  ودوريه 
الواجب  اللحظية  اإلجراءات  وحتديث 

. ها ذ ختا ا

والتواصل 	  اإلعــالم  خطــــط  تفعــيل 
. جملتمعي ا

بصورة 	  املعلومات  تبادل  استمرارية 
الوطين  االتصال  ضباط  بني  عاجله 
لدول  الدولية  الصحية  باللوائح  املعنني 

  . جمللس ا

املنظمـــات 	  مـــــع  املســتمر  التواصـل 
والعاملية. اإلقليمية 

على 	  والسيطرة  االحتواء  من  التأكد 
 . خلطر ا

املرحلة الرابعة: )مرحلة التعايف(

والسيطرة  االحتواء  بعد  املرحلة  هذه  تبدأ 
اإلجراءات  املرحلة  هذه  يف  وتتم  اخلطر  على 

التالية: الرئيسية 

دول 	  مجيع  من  والتقارير  املعلومات  مجع 
اجمللس.

يف 	  االستمرار  مع  الوضع  تقييم  إعادة 
مراقبة املوقف واختاذ اإلجراءات املناسبة 

عليه. بناءًا 

واستخراج 	  االستجابة  عمليات  تقييم 
املستفادة. الدروس 

اإلجراءات 	  وحتديث  اخلطط  تقييم 
لالزم. ا
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 آلية تفعيل املستويات حسب التالي:

اجلهات واملوارد اليت يتم تفعيلهامسؤولية التفعيلنوع اخلطةمستوى الطارئ وتعريفه

حدث غري مصنف يف مستوى:

حــدث تقيمــه األمانــة العامــة وجملــس 

الصحة لدول جملــس التعاون أو يتتبعه 

أو يرصــده غري أنــه ال يتطلب اســتجابة 

ــدى ظهوره. اجمللس له ل

الفنيــة خطط الطوارئ  احمللية واملؤسســات  اإلدارات 

ــارئ  ــتجابة للط ــن االس ــؤولة ع املس

ــني باللوائح الصحية  واخلطر واملعني

ــة الدولي

اإلدارات واملؤسســات الفنيــة املســؤولة 

واخلطــر  للطــارئ  االســتجابة  عــن 

واملعنيــني باللوائــح الصحيــة الدوليــة

حدث من املستوى األول:

حــدث دولــي وحيــد أو متعــدد ينطــوي 

علــى عواقب تؤثــر على الصحــة العامة 

ويتطلب استجابة أو دعم تنظيمي و/أو 

خارجي أدنى مــن األمانة العامة وجملس 

الصحــة لــدول جملــس التعــاون للدولــة 

املتأثرة. 

الفنيــة خطة الطوارئ الوطنية واملؤسســات  اإلدارات 

ــارئ  ــتجابة للط ــن االس ــؤولة ع املس

واملعنيــني باللوائــح الصحية الدولية

الفنيــة 	  واملؤسســات  اإلدارات 

ــارئ  ــتجابة للط ــن االس ــؤولة ع املس

واخلطــر واملعنيني باللوائح الصحية 

ــة الدولي

األمانة العامة لدول جملس التعاون	 

جملــس 	  لــدول  الصحــة  جملــس 

التعــاون

املستوى الثاني:

حــدث دولــي وحيــد أو متعــدد ينطــوي 

ــة  ــى الصح ــة عل ــب معتدل ــى عواق عل

العامة ويتطلب اســتجابة معتدلة ودعم 

تنظيمي و/أو خارجي معتدل من األمانة 

العامــة وجملــس الصحــة لــدول جملــس 

التعاون 

للجهــة   الطــوارئ  خطــة 

الوطنيــة

وزيــر الصحــة / وكيــل وزارة 	 

الصحــة بالدولة املعنيــة واملعنيني 

باللوائــح الصحيــة الدوليــة.

جملــس 	  لــدول  العامــة  األمانــة 

التعــاون.

جملــس الصحــة بــدول جملــس 	 

ــاون. التع

وزارة الصحة واجلهات املســؤولة عن 	 

الطــوارئ بالدولــة املعنيــة واملعنيني 

باللوائــح الصحية الدولية

األمانة العامة لدول جملس التعاون	 

جملــس 	  بــدول  الصحــة  جملــس 

التعــاون

املستوى الثالث: 

حــدث دولــي وحيــد أو متعــدد ينطــوي 

على عواقب شديده واسعة النطاق على 

الصحــة العموميــة ويتطلــب اســتجابة 

ــي و/أو  ــم تنظيم ــاق ودع ــعة النط واس

خارجي واســع النطاق مــن  األمانة العامة 

و جملــس الصحــة لدول جملــس التعاون 

اخلليجــي 	  الدليــل 

االســتعداد  خلطــط 

لألوبئــة  واالســتجابة 

واجلوائــح

خطــة الطــوارئ للجهــه 	 

القياديه

وزيــر الصحــة / وكيــل وزارة 	 

الصحــة بالدولة املعنيــة واملعنيني 

باللوائــح الصحيــة الدوليــة

جملــس 	  لــدول  العامــة  األمانــة 

التعــاون

جملــس الصحــة بــدول جملــس 	 

ــاون  التع

وزارة الصحــة واجلهــات املســؤلة عن 	 

االســتجابه للطــوارئ بالدولة املعنية 

واملعنيني باللوائــح الصحية الدولية

األمانة العامة لدول جملس التعاون	 

جملــس 	  بــدول  الصحــة  جملــس 

التعــاون

اجلهات الدولة	 

  يتم التشاور بني اجلهة القيادية واجلهات املسؤولة عن االستجابة للطوارئ بالدولة لتحديد مستوى الطارئ الثاني والثالث ورفع التوصية 
للجهات املختصة بإصدار قرار حتديد املستوى.

  ملستشار األمن الوطين أو من يوازيه حتديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ على املستوى احمللي أو الوطين.
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الدعم الدولي :

تقوم األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية بالتنســيق للدعم الدولي حســب وضع ومســتوى الطارئ واخلطر يف املنطقة ومدى تأثريه على 

الصحة العامة .

استمرارية العمل:

تتضمــن خطــة اســتمرارية العمــل خطًطــا للتخفيــف من املخاطــر، واحلد من تأثــري مع ضمــان اســتمرارية العمليات والوظائــف احليوية أثنــاء احلدث 

واســتعادة العمــل إىل وضعة الطبيعــي بعد احلدث.

 يتــم التعامــل مع هذا من خالل حتديد املخاطر، وتطوير اخلطة، وتدريب املوظفني على املســتوى املؤسســي . ومن الضــروري أن يكون برنامج التعاون 

التطوعي ضرورًيا على املستويات اإلدارية للخدمات الصحية وكذلك يف أقسام مراقبة الصحة العامة واالستجابة هلا على املستويني الوطين واحمللى. 

خيتلف احلفاظ على هذه الوظائف اليومية )االستعداد أو استمرارية العمل( عن االستجابة للطوارئ. وبالتالي فإن الرتكيز يف استمرارية العمل هو 

احلفــاظ على اخلدمات العادية بداًل من إدارة خدمات الطوارئ.

خالل حاالت الطوارئ مبا فيها االشعاعية والكيميائية والبيئية وغريها  والكوارث الصحية العامة، يتم حتديد اخلدمات األساسية التالية لألولوية 

مثال: 

خدمات الرعاية األولية األساسية.	 

رعاية ما قبل الوالدة.	 

خدمات التحصني.	 

اإلبالغ عن األمراض السارية والتحقيقات.	 

مت التأكيــد على أن اســتمرار اخلدمات الصحية األساســية يتطلــب موظفني صحيني إضافيني للخدمات واملرافق. هناك عــدد قليل من األدوات اليت من 

شــأنها أن تساعد كدليل للمســاعدة يف هذا التخطيط يف حالة ديناميكية مثل الكارثة. يتم تناول هذه اخلطط. 
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مهام االستجابة للطوارئ: 

حسب موجهات منظمة الصحة العاملية، اجلداول التالية توضح مهام واجراءات االستجابة لطوارئ الصحة العامة بشكل عام. 

سلسلة التعليمات  

تفعيل اللجنة القيادية إلدارة احلدث  مبا يف ذلك اللجان الفرعية: الرصد واملراقبة ،العالج ،اللوجستيات ،االتصاالت

تنسيق اللجان الفرعية للجنة القيادية إلدارة احلدث 

التعاون مع اللجنة القيادية  الوطنية  للصحة احليوانية 

إعالن الطارئ او اجلائحة الوطنية

تفعيل خطة االحتواء

نقطة االتصال الوطين للوائح الصحية الدولية 

التنسيق مع الوزارات املعنية حول األحدث اليت قد تشكل حدث صحة عامة ذات أهمية وطنية أو دولية 

مراجعة مواقع معلومات األحدث العاملية التابعة للوائح الصحية الدولية 

تنفيذ أدوار ومسؤوليات إضافية لوظائف نقاط االتصال الوطنية باللوائح الصحية الدولية

حتديد جهة  اتصال واحدة للتواصل مع منظمة الصحة العاملية للتبليغ  أو تبادل املعلومات حول احلدث الصحي الطارئ

توثيق اإلجراءات واملشاورات مع منظمة الصحة العاملية اليت اختذها مكتب أو مركز تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

التحقق من طوارئ الصحة العامة ذات االهتمام الدولي  حسب اخطار  منظمة الصحة العاملية

تقييم املخاطر األولية 

مشاركة معلومات تقييم املخاطر مع منظمة الصحة العاملية

مركز عمليات الطوارئ

اعتماد مركز عمليات قيادة وحتكم وظيفية على املستوى الوطين أو املستوى املناسب

نقطة االتصال / التنسيق

إنشاء نقطة االتصال الرئيسية لتلقي الدعم الدولي  )أي املوارد البشرية واإلمدادات الطبية واملعدات (

تطوير الصلة بني وزارة الصحة وغريها من هياكل القيادة والسيطرة الوطنية واإلقليمية والدولية ، ونقاط االتصال اخلاصة بهم

تفعيل  اللجان احمللية لعمليات الطوارئ

إصدار رسائل توجيه رمسية )مبا يف ذلك تطوير مناذج التقارير القياسية( من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية للجان التوجيهية احمللية 

تنســيق خدمــات قطاع الصحة مع املنظمــات اجلماهريية مثل املنظمات غري احلكوميــة، واملنظمات غري العامة، والبنية األساســية احلرجة واملوارد 
األساسية

مجع املعلومات عن حالة مرافق الطوارئ، وأسّرة املستشفيات، ومواقع العالج األخرى، واملعدات الطبية واملستحضرات الصيدالنية

تسهيل دخول البلد للخرباء / املستشارين األجانب الذين يساعدون يف أنشطة االستجابة

تقديم تقارير عن الوضع املنتظم عن حالة االستجابة الوبائية

فرق االستجابة السريعة
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إجراءات إدارة االستجابة السريعة

تقييم إجراءات إدارة االستجابة للطوارئ بعد استجابة الصحة العامة احلقيقية أو متارين احملاكاة 

حتديث إجراءات االستجابة بعد وقوع احلدث الفعلي )التقييم ( 

تقديم املساعدة إىل الدول األطراف األخرى لتطوير قدراتها على االستجابة أو تنفيذ تدابري الرقابة

إرشادات االستجابة السريعة

توفري املوجهات الفنية فيما يتعلق بتدابري  الرصد والرقابة ملنع االنتشار احمللي

توفري املوجهات الفنية فيما يتعلق بتدابري الرصد والرقابة ملنع االنتشار الدولي

توفري املوجهات فيما يتعلق بتوفري املوظفني املتخصصني

توفري املوجهات الفنية بشأن التحليل املختربي للعينات اليت تتم حملًيا أو من خالل املراكز املتعاونة

فرق االستجابة السريعة

حتديد فرق االستجابة السريعة متعددة التخصصات / متعددة القطاعات على املستوى املركزي  

حتديد وتكوين فريق )فرق( االستجابة السريعة  

نشر فرق االستجابة السريعة متعددة التخصصات يف غضون 48 ساعة من التقرير األول حلدث بشكل عاجل 

حتديد أهداف فريق االستجابة السريعة الستكمال التحقيقات احمللية

ضمان أمن وسالمة فريق االستجابة السريعة

تميع تقارير الرصد والتحقيق الفنية عن الفاشية بعد التأكيد على وقوع الفاشية. 

تقديم تقرير كتابي أولي عن إجراءات التحقيق والرقابة إىل السلطات املختصة

تدريب فرق االستجابة السريعة  يف العمل امليداني

االتصال السريع لالستجابة

احلفاظ على صلة تشغيلية مباشرة مع كبار املسؤولني الصحيني وغريهم من املسؤولني العتماد وتنفيذ تدابري االحتواء والسيطرة

احلفاظ على االتصال املباشر مع الوزارات احلكومية األخرى ذات الصلة

متويل االستجابة السريعة

تسهيل الوصول الفوري إىل ميزانية لتمويل أنشطة االستجابة السريعة

تقييم ما بعد االستجابة

تقييم منهجي الستجابات ما بعد تفشي املرض

اخلدمات اللوجستية وإدارة املوارد

جراء إعداد لوجيسيت لفريق االستجابة امليدانية

توفري التوجيه فيما يتعلق باملساعدة اللوجستية مثل املعدات واللوازم والنقل

تقديم الدعم اللوجسيت لفرق االستجابة السريعة

حتديد وتهيز فرق االستجابة السريعة على املستوى دون الوطين

احلفــاظ علــى توافر معــدات الوقاية الشــخصية، ومكافحة ناقالت األمراض، واملخدرات واللــوازم، ومواد مجع العينات والتخزين والنقل لالســتجابة 
األولية
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التقييم والرصد السريع لالحتياجات الصحية:

تقييم املخاطر

اجراء تقييم سريع ملوقف االحتواء

خريطة أمناط األمراض وطرق االنتشار 

خريطة األغذية امللوثة أو مصادر املياه

خريطة الكوارث من صنع اإلنسان

إجراء تقييم وطين للمخاطر لتحديد األحداث الصحية العامة العاجلة احملتملة ، وهي املصادر األكثر احتمااًل هلذه األحداث واجملموعات السكانية 
عالية األختطار  

خارطة املوارد الوطنية لألخطار ذات الصلة واملخاطر ذات األولوية للوائح الصحية الدولية 

تقييم موجز للمخاطر الوطنية واملوارد املتاحة ملواجهة التهديدات الصحية 

حتديد املواقع واملرافق اليت ميكن أن تكون مصدر حلاالت طوارئ صحية كيميائية أو إشعاعية أو نووية أو معدية

إجراء تقييم لالحتياجات الوطنية من اإلمدادات الطبية ومستلزمات الصحة العامة استنادًا إىل تقييم املخاطر واألولويات الوطنية

تقييم املوارد

إنشاء دليل / قائمة باخلرباء يف جمال الصحة والقطاعات األخرى املتاحة لدعم االستجابة للمخاطر ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية

إجراء جرد للموارد املتاحة وموقعها

العزل واحلجر الصحي:

نظام العزل واحلجر الصحي 

مراجعة وتنقيح لوائح احلجر الصحي باملنافذ احلدودية 

توزيع املوجهات الفنية  إلجراءات  العزل واحلجر الصحي 

تعميم خطة العزل واحلجر الصحي 

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة )حسب الطلب، السياحة، الشؤون اخلارجية، التعليم، / املنظمات غري احلكومية، الشرطة، امن املنافذ( 

اإلجراءات التشغيلية للعزل واحلجر الصحي 

حتديد وتعيني األماكن اليت يتم فيها العزل  واحلجر الصحي

عزل املرضى يف امليدان

توفري خطة  التواصل حول العزل  واحلجر الصحي للجمهور

تفعيل العزل القسري والطوعي / احلجر الصحي

عزل املرضى واألشخاص املشتبه بهم، واحلجر الصحي لألشخاص املخالطني  ومتابعتهم دوريًا 

احلجر الصحي للمناطق  املتضررة / واجملموعات السكانية 

توفري إمدادات املياه والغذاء والدعم االجتماعي واخلدمات الطبية لألفراد أو اجملتمعات املعزولة

تقديم توصيات بشأن تدابري التباعد االجتماعي )الفصل بني احلاالت املرضية واملخالطني (

الرصد والتقصي: 

صيانة متابعة نظام املراقبة
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مراجعة وتطوير نظام املراقبة الوطين جلميع األحداث الصحية الطارئة 

مراجعة تعريف احلالة  املرضية ألغراض املراقبة والتحري 

تعزيز نظم اإلنذار املبكر

sentinel surveillance system تطوير ومراجعة نظام التقصي املرضى حسب املواقع املختارة

التحري والتقصي عن األمراض املرتبطة بالسفر 

مراقبة تغيب القوى العاملة يف اخلدمات يف مواقع التقصي املختارة 

مراقبة  توزيع اللقاحات ومضادات للفريوسات واملضادات احليوية واألدوية األخرى ومضادات املواد السامة 

التقصي عن االثار اجلانبية اخلطرة اليت قد حتدث بعد إعطاء اللقاحات ومضادات للفريوسات أو أي أدوية ومضادات أخرى 

تنفيذ مراقبة مقاومة األدوية املضادة للفريوسات للبكرتيا وليس الفريوسات 

رصد استخدام األدوية والعقاقري املضادة للفريوسات  واملضادات احليوية أو أي أدوية أخرى 

مراجعة التقصي احليواني  يف املناطق اليت تتأثر بها احليوانات

مصادر املعلومات

تقييم احلاجة إىل أنظمة مراقبة وتقصي أخرى خالل حالة الطوارئ

إجراء أنشــطة التقصي القائمة على املؤشــرات من خالل التقارير الروتينية للحاالت من املؤسســات الصحية  ومرافق الرعاية الصحية األولية مبا يف 
ذلك املستشــفيات والعيادات التابعة للقطاعني العام واخلاص

تعزيز التقصي القائم على املؤشرات من خالل التقارير الروتينية للحاالت من املختربات العامة واخلاصة

تعزيز التقصي للحاالت الطارئة  مبا يف ذلك اخلط الساخن

تعزيز التقصي ألى حدث طارئ عرب اإلعالم أو مواقع التواصل االجتماعي

إدارة وحتليل البيانات

الكشف عن التقارير اليت توضح أن االحنرافات أو القيم أصبحت تشكل تهديدا على األمن الصحي 

استخدام التقارير اليت توضح أن االحنرافات أو القيم قد ختطت احلدود للعمل على مستوى استجابة الصحة العامة األولية 

حتليل بيانات املراقبة الوطنية وشبه الوطنية حول األحداث الصحية الطارئة  اليت ميكن ان تشكل  خطرا صحيا   

التدريب املالئم 

توفري التدريب يف الوقت املناسب على املبادئ التوجيهية للتحري والتقصي املرضى من خالل نظام  املراقبة  والتقصي الوطين

توفري التدريب يف الوقت املناسب على املبادئ وموجهات نظام التقصي املرضى لقطاع الرعاية الصحية 

توفري التدريب املناسب للعاملني الصحيني لكيفية التعامل مع احلدث الطارئ  وتقليل االثار املرتتبة عليه

Event-Based Surveillance  التقصي املبنى على األحداث

إجراء تقييم للتقصي املرضى  القائم على األحداث

متابعة وسائل اإلعالم للكشف عن األحداث الصحية احملتملة 

الكشف عن  األحداث الصحية  عن طريق نظام  املراقبة املستندة إىل األحداث للكشف عن املخاطر والتحقق منها وتقييمها ومراقبتها

اعتماد نظام  تقارير اجملتمعات احمللية ـ تقارير االستجابة األولية ـ وتقارير مستوى اإلبالغ

اعتماد مؤشرات أداء قياسية تشغيلية لنظام التقصي الوطين القائم  على األحداث 
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إجراء تأكيد لألحداث الصحية  املكتشفة بواسطة نظام التقصي القائمة على احلدث

تقارير للحاالت املكتشفة بواسطة نظام التقصي القائمة على احلدث

تأكيد للحاالت املكتشفة بواسطة نظام التقصي القائمة على احلدث

توثيق اخلربات والنتائج القطرية بشأن تنفيذ املراقبة القائمة على احلدث، والتكامل مع املراقبة القائمة على املؤشرات

تبادل اخلربات والنتائج بشأن تنفيذ املراقبة القائمة على احلدث، والتكامل مع املراقبة القائمة على املؤشر مع اجملتمع العاملي

التقصي واملراقبة اجملتمعية

تدريــب املتطوعــني الصحيــني باجملتمــع علــى التثقيــف الصحي جلميــع األمــراض الوبائية املعروفــة واملســتجدة او األحــداث الصحيــة الطارئة مثل 
التســربات الكيمائيــة أو االشــعاعية وكذلــك ســالمة الغــذاء

مراقبة احلاالت الثانوية واملخالطني حلاالت األمراض املعدية  يف حال األحداث الصحية الوبائية 

إشــراك قــادة اجملتمــع واملتطوعــني الصحيني وغريهم مــن أفراد اجملتمع يف الكشــف عن األحــداث املرضية غــري العادية وغري املتوقعــة أو اجلديدة 
عنها  واإلبالغ 

تقييم اإلبالغ عن مستوى االستجابة اجملتمعية / األساسية 

حتديث تقارير مستوى االستجابة اجملتمعية / األساسية على أساس التقييم 

املراقبة عرب احلدود واملراقبة الدولية

إجراء مراقبة عرب احلدود

مراقبــة األحــداث الــيت حتــدث يف اخلــارج من خــالل التواصل بــني ضباط االتصــال للوائــح الصحية الدوليــة يف دول العــامل ومتابعة موقــع اإلبالغ عن 
WHO التابــع ملنظمة الصحــة العاملية  EIS األحــداث الصحيــة الطارئة

التقصي لألحداث الصحية الطارئة  

تطوير موجهات فنية ملتابعة احلاالت غري املكتشفة أو املشتبه فيها يف اجملتمع

القيام بتصفية وتصنيف األحداث اليت مت اإلبالغ عنها بشكل منظم للتأكد من مالءمتها ومصداقيتها

تقييم املوارد املتاحة إلدارة بيانات األحداث

عند تأكيد احلدث، القيام بتنفيذ تدابري الرقابة األولية

اإلبالغ عن األحداث الطارئة 

التقييم واإلخطار باألحداث اليت قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العامة

إخطــار منظمــة الصحــة العاملية إذا اســتوفت حالة الطوارئ معايري اإلخطار مبوجــب صك القرار اخلاص بالتقييم واإلخطار باألحداث اليت قد تشــكل 
تهديدًا لألمن الصحي 

حتديد معايري تقييم املخاطر 

إجراء تقييم املخاطر لألحداث اليت تفي مبعايري اإلخطار 

تقييــم تقاريــر األحــداث العاجلة اليت هلا تأثري خطري على الصحة العامة و / أو طبيعة غري عادية أو غري متوقعة مع إمكانية عالية لالنتشــار خالل 
48 ساعة من اإلبالغ 

الرد على طلب التحقق من منظمة الصحة العاملية يف غضون 24 ساعة 

تبادل أفضل املمارسات للتحكم يف الطوارئ الصحية العمومية  مع الدول اجملاورة

توثيق وتبادل اخلربات والنتائج الدولية يف اإلخطار مع اجملتمع العاملي

تبادل اخلربات والنتائج حول تنفيذ املراقبة القائمة على احلدث ، والتكامل مع املراقبة القائمة على املؤشر مع اجملتمع العاملي
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وضع تقرير عن األحداث الصحية العامة العاجلة من املستويات دون الوطنية

تبادل اخلربات والنتائج حول تنفيذ املراقبة القائمة على احلدث والتكامل مع املراقبة القائمة على املؤشر

اإلبالغ عن نتائج التحقيق يف احلاالت البشرية لصانعي القرار على املستويني الوطين ودون الوطين

نشر البيانات

تقرير معلومات نظام التقصي إىل السلطات الوطنية

إبالغ معلومات التقصي إىل منظمة الصحة العاملية

تقديم مالحظات وتقارير تغذية راجعة ملقدمي اخلدمات وغريهم من املسؤولني عن اإلبالغ يف أنظمة التقصي واملراقبة

مراجعة االستجابة للحدث / مراجعة ما بعد احلدث 

عمل تغذية راجعة عن مالحظات االشراف من املستوى املركزي إىل املستويات دون الوطنية 

نشر التعليقات حول نتائج ومالحظات االشراف على مجيع املستويات وأصحاب املصلحة املعنيني 

تقييم أفضل املمارسات و تسليط الضوء على الفجوات أثناء االستجابة للحدث  الصحي الطارئ

إدارة املخزون الطيب: 	

اإلدارة العامة والبنية التحتية

 التأكد من توفر طلب خمزون وطين وإقليمي ملدة ستة أشهر على األقل 

حتديد املناطق ذات التكتالت الســكانية واملنتشــر بها املرض  أو املناطق األكثر تأثرًا، واألســر واملدارس وأماكن العمل ومرافق الرعاية الصحية 
وغريها من األماكن اليت ينبغي فيها توجيه األدوية املضادة للفريوسات واألدوية األخرى  ومعدات احلماية الشخصية وغريها من اإلمدادات الطبية.

اخلدمات اللوجستية والتوزيع مبا يف ذلك إدارة سلسلة التوريد

إدارة اإلمدادات

احلفاظ على سلسلة من إجراءات التخزين يف مجيع أحناء سلسلة التوريد

توفري سريع لإلمدادات جملابهة اجلائحة من املطارات أو املوانئ البحرية أو حمطات الشاحنات

توزيع املواد من املستودع إىل مراكز العالج ومواقع االستجابة 

رصد معدالت تدفق املستودعات وتوزيعها يف املوقع إلعادة ترتيب اإلمدادات واألدوية الالزمة

تنفيذ خطة لتلقي وختزين وتوزيع املواد اخلاضعة للرقابة

احلفاظ على مساحات ختزين كافيه )التحكم ، سلسلة التربيد( الرتفاع كميات اللقاحات ومضادات الفريوسات واألدوية األخرى

احلفاظ على سلسلة التوزيع للزيادة يف كميات من اللقاحات واملضادات احليوية واألدوية األخرى

توفري اللوازم املكتبية واملعدات للتوزيع للمواقع

طلب املضادات الفريوسية  واملضادات احليوية او أي أدوية األخرى من الشركات احمللية

حتديــد مــا إذا كان هنــاك مــا يكفي مــن أدوات ومعدات التطهــري واإلمدادات الطبيــة )األقنعة(  ومجيع وســائل احلماية الشــخصية PPE املتاحة 
) CBRN( جلميع املخاطــر الصحية

حتديد عملية التخزين والتخلص من البضائع منتهية الصالحية

القيام بتوفري املضادات السمية ) ANTIDOTE(  حتسبا ألي حدث كيمائي أو أشعاعي طارئ 

وسائل النقل
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حتليل مجيع مسارات النقل )اجلوية والبحرية والسكك احلديدية والطرق( لنقل إمدادات أي خطر صحي  لتحديد املشاكل احملتملة

مراقبة التزود بالوقود واإلصالح واستعادة املركبات )العامة واخلاصة( املستخدمة يف عملية االستجابة للحدث الصحي الطارئ 

احلفاظ على قائمة لشركات األدوية وتفعيل عمليات تسليم اللوازم

احلفاظ على نظام إلرسال املواد

تسجيل عمليات تسليم واستالم املعدات لتوزيعها للمواقع ومراكز العالج

املرافق الصحية 

إنشاء خريطة وقائمة باملخازن )املركزية واحمللية( ومواقع االستعمال 

االحتفاظ بقائمة من معدات تعبئة وترحيل املواد واملعدات املكتبية ومعدات ختزين اللقاحات واألدوية واملضادات

التنسيق مع مراكز العالج

حتديد املوظفني املسؤولني عن سلسلة تداول األدوية

إخطار اجلمهور عن ساعات العمل، وتوجيه األنظمة، والرتتيبات األمنية يف موقع التوزيع 

ضمان أمن مراكز العالج

توفري األمن يف مواقع التوزيع حلماية املوظفني واملرضى واملعدات واإلمدادات

توفري األمن حلماية األدوية واملعدات واللوازم من نقطة الدخول إىل املخازن ومواقع التوزيع

التوزيع 

طلب املرافق احمللية لتوزيع األدوية واإلمدادات

االحتفاظ بقائمة جهات االتصال اخلاصة باملوظفني واألوصاف الوظيفية لتوزيع املواقع

نقل املوظفني إىل مواقع االستعمال دون االتصال  باملرضى 

توزيع األدوية وغريها من املواد املعيشية )الغذاء ومجيع املرافق وغريها( على األسر املوجودة  يف احلجر الصحي او أماكن االيواء أو املناطق املعزولة 

االتصال واإلعالم:    

اآللية والتنسيق

التنسيق مع اللجان الفرعية األخرى للجنة التوجيه الوطنية لالتصال 

إنشاء مصدر معلومات لوسائل اإلعالم واجلمهور بغرض نشر املعلومات احملدثة بانتظام 

إنشاء معلومات وتعليمات ومواد تواصل سهلة الوصول وذات صلة مبا يناسب احتياجات اجلمهور

إعالم الشركاء بأي خطر حقيقي أو حمتمل خالل 24 ساعة بعد التأكيد 

حتديد متحدث لإلعالم أثناء حالة الطوارئ

حدد حتديد متحدثًا بدياًل لإلعالم أثناء الطوارئ

حتديد اجلماهري املستهدفة الرئيسية

نشر معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب عن األوضاع خالل حاالت الطوارئ الصحية العامة 

حتديد القنوات والتنسيقات اليت ميكن من خالهلا نشر املعلومات والرسائل
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متابعة كل ما ينشــر عرب اإلعالم أو مواقع التواصل االجتماعي مع ضرورة الرد املناســب ملا قد يرد  فيها من معلومات مغلوطة قد تثري الذعر واخلوف 

بني اجلمهور

حتديد األدوات املناسبة لتوزيع الرسائل

إجراء تقييم إلدراك املخاطر

دمج تقييم إدراك املخاطر يف عملية صنع القرار يف حاالت الطوارئ الصحية العامة

شبكة اتصال

تفعيل وصيانة شبكة االتصاالت لالستجابة والرد السريع يف حاالت الطوارئ 

إنشاء جمموعة عمل أساسية لتنفيذ أنشطة االتصال على مستويات خمتلفة يف حالة الطوارئ

حتديد املتحدثني

توفري التدريب املناسب على االتصال يف الوقت للمخاطر ألخصائي االتصاالت

توفري التدريب يف الوقت املناسب لتحسني قدرة االتصاالت ملوظفي االتصاالت على االستجابة ألي حدث طارئ 

إنشاء وصيانة موقع / قاعدة املعلومات لتخزين وإدارة وتوفري املعلومات املتعلقة حباالت الطوارئ

إنشاء خط ساخن لألسئلة حول حالة الطوارئ

خطة تواصل

مراجعة وتنقيح خطة عمل لالتصال والتواصل بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ

تنفيذ خطة للتواصل عرب قنوات اإلعالم )التلفزيون  الراديو، الصحافة، اإلنرتنت / اخلط الســاخن( أو شــركات االتصال عن طريق الرسائل النصية 

للعمالء  باستخدام عدة لغات 

تنفيذ خطة للتواصل يف املرافق الصحية

تنفيذ خطة للتواصل يف اجملتمعات  

توزيع خطة )خطط( االتصال على الوكاالت ذات الصلة جبميع املستويات

مواد	االتصال

ختصيص املعلومات واملواد التعليمية واالتصاالت الحتياجات السكان خالل حالة الطوارئ 

مراجعة / وتطوير مواد تعليمية ونشرات صحية  الستخدامها يف املرافق الصحية واجملتمعات )امللصق، النشرة، الكتيب، املبادئ التوجيهية(

القيام بتطوير إصدار سهل االستخدام من األسئلة الشائعة املتداولة الستخدامها يف  الوسائط العامة

مراجعة / وتطوير الرسائل الرئيسية الستخدامها من خالل وسائل اإلعالم )القنوات التلفزيونية، البقع اإلذاعية، الصحافة، املتحدث الرمسي(

تقييم الفعالية

تنفيذ خطة لرصد وتقييم أنشطة االتصاالت 

تقييم فعالية االتصاالت الصحية العامة بعد حاالت الطوارئ

دمج نتائج التقييم يف نظام إدارة الطوارئ العام 

نشر نتائج تقييم جهود االتصاالت املتعلقة باملخاطر خالل حالة الطوارئ الصحية العامة مع املنظمات الدولية 
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الشؤون القانونية: 

احلجر الصحي، حركة السكان،	التجمع اجلماعي

مراجعة وتطبيق اللوائح للحد من التجمعات العامة

مراجعة وتطبيق اللوائح على احلجر الصحي / عزل األفراد يف املرافق واملواقع اجلغرافية

مراجعة  وتطبيق اللوائح اخلاصة بالعزل واحلجر الصحي وتقييد حركة املسافرين

اإلشــارة إىل اللوائح وتطبيقها ملنح املوظفني األساســيني )مثل الصحة العامة واألشــغال العامة،، إخل( حرية احلركة والسلطة واحلصول على الدعم 
الطيب

مراجعة  وتطبيق اللوائح اخلاصة بتقييد استخدام أنظمة النقل اجلماعي واحلافالت والقطارات والشوارع والطرق السريعة

التوزيع الطيب 

مراجعة وتطبيق اللوائح لتحديد أولويات التوزيع / توزيع اللقاحات ومضادات الفريوسات  أو أي مضادات وغريها من املستحضرات الصيدالنية

مراجعــة وتطبيــق اللوائــح الــيت تتطلــب العاملني يف جمــال الرعايــة الصحية وغريهم مــن مقدمي اخلدمــات األساســيني للعمل خالل حالــة الطوارئ 
املعلنة الصحية 

مراجعة وتطبيق اللوائح اخلاصة  بالعالج واألدوية

مراجعة وتطبيق اللوائح لتمكني مرافق الرعاية البديلة )مثل املدارس والفنادق واجلمنازيوم( لتوفري معايري بديلة للرعاية

مراجعة وتطبيق لوائح األمن احليوي

مراجعة وتطبيق اللوائح لتعيني املوظفني املساعدين لتوزيع املستحضرات الصيدالنية وتوفري الرعاية الطبية

إعداد التربير الستخدام صالحيات الطوارئ

مراقبة األسعار، ومنشآت اإلنتاج احليواني

إصدار إرشادات ولوائح خاصة بتنظيف وتطهري منشآت اإلنتاج احليواني ومؤسسات الذبح واألسواق

مراجعة وتطبيق اللوائح لبدء الضوابط السعرية على األدوية

مراجعة وتطبيق اللوائح الالزمة لرتشيد استخدام املعدات الطبية 

مراجعة وتطبيق اللوائح اخلاصة مبراقبة التلوث البيئي من املزارع احليوانية 

اإلدارة  

مراجعة وتطبيق اللوائح إلعالن حالة الطوارئ

مراجعة وتطبيق اللوائح اخلاصة مبكافحة األمراض السارية واالحداث الكيمائية أو االشعاعية والنووية 

مراجعة وتطبيق اللوائح املتعلقة باآلثار السلبية للقاحات أو استخدام األدوية أو املضادات بأنواعها 

مراجعة وتطبيق اللوائح اليت تنطبق على االلتزامات املهنية للعاملني يف جمال الرعاية الصحية وفق عقود العمل

مراجعة االتفاقيات مع سلطات احلدود يف الدول اجملاورة مع ضرورة تبادل املعلومات واالشرتاطات املتخذة مع الدول اجملاورة 

مراجعة وتطبيق اللوائح اليت ختول  للسلطة فحص شخص أو طائرة أو سفينة 

مراجعة وتطبيق اللوائح اخلاصة بسلطة االحتجاز ألغراض العزل أو احلجر الصحي

مراجعة وتطبيق اللوائح للسلطة إلجبار الشخص على عدم السفر 

مراجعة وتطبيق اللوائح للشرطة أو اجليش للحد من السفر ووقفه داخليا وعرب احلدود الدولية

مراجعة وتطبيق اللوائح اليت تتيح  إقامة تمعات حاشدة 
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خدمات املختربات: 

أنشطه وإجراءات املخترب 

استخدام إجراءات التشغيل القياسية املختربية جلمع العينات اآلمنة ، املناولة ، الشحن ، االختبار ، التخلص ، إخل.

تقييــم وضمــان احلاجــة إىل املعــدات املختربية واملواد االســتهالكية واملــواد الكيميائية والكواشــف املخربيــة ومنتجات االختبــارات البيولوجية 
واألدوات التشــخيصية الختبــارات  أي حــدث طارئ مــن األحداث اليت تؤثر علــى الصحة العامة 

إنشاء وتشغيل خمتربات تشخيص أي مسبب لألحداث الصحية الطارئة ) وبائي ـ كيمائي إشعاعي أو نووي(  

اختيار ومجع العينات 

إجراء االختبارات التفصيلية  

وضع تعريف للحالة املرضية وطرق انتقال املسبب مع حتديد املصدر وقابلية االستجابة للعالج 

تتبع العينات والنتائج

ختزين العينات من احلاالت املشتبه بها واملثبتة

إبالغ نتائج االختبارات إىل السلطات املختصة )مثل الصحة العامة واملراقبة(

سياسة وتنسيق خدمات املخترب

نشــر سياســات حمدثــة للمختربات التشــخيصية ، وحتديــد احلد األدنى من املتطلبــات يف خدمات املختــربات املعتمدة مع العمل علــى توفري عدد من 
املختربات املعتمدة على حســب حجم الســكان واملوقع اجلغرايف 

حتديــد الســلطات التنظيميــة للتحقق من صحة أو تنظيم أجهزة التشــخيص املختربية املســتخدمة داخل البلد مع وجود اتصــال باملختربات املرجعية 
لضمان تطوير طرق التشــخيص املخربية واتباع االرشــادات والتوجهات العاملية  

القدرة العامة التشخيصية والتأكيد احمللية

 رفع قدرات املختربات الوطنية واملرجعية مع وضع قياسات ضمان اجلودة

تقييم ما إذا كانت االختبارات التشخيصية والطرق املستخدمة مناسبة ملستوى املخترب

إنشاء نظام وطين للمخزون والكواشف

حتديد ما إذا كانت املوارد املقابلة املتاحة على خمتلف املستويات وفقا ملتطلبات احلد األدنى الوطين

أهمية توفري أو إنشاء مركز للسموم

التشبيك مع املختربات الوطنية والدولية املتعاونة

إقامة روابط تعاونية بني املختربات املرجعية يف البالد مبا يف ذلك املختربات البيطرية وغريها من املختربات املتخصصة

التنسيق مع املختربات الدولية املختصة املعنية بإحالة العينات للتأكيد على األحداث املتعلقة باللوائح الصحية الدولية

السالمة احليوية واألمن البيولوجي

تنفيذ إجراءات السالمة احليوية واألمن البيولوجي باملختربات  

التأكيد على وضع بروتوكوالت التعامل مع مسببات األمراض اخلطرية للغاية يف خمتربات احتواء عالية حسب مستوى اخلطورة 

املراقبة القائمة على املخترب

إجراء حتليل شامل للبيانات املخربية 

تميع تقرير حتليل البيانات املختربية 
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نشر تقرير حتليل البيانات ألصحاب املصلحة والشركاء 

تلقي البيانات من املختربات على الصعيد الوطين

إرسال تقرير بيانات املخترب إىل وحدة التقصي واملراقبة الوطنية

تبادل اخلربات القطرية والنتائج املتعلقة باملراقبة املختربية مع منظمة الصحة العاملية 

حتديد األمراض / األحداث املختربية اليت جيب اإلبالغ عنها

حتديد مسببات األمراض ذات األولوية للمخترب على أساس الرصد والتقصي 

تتبع ومراقبة البيانات املختربية ذات الصلة باستخدام نظم املعلومات اإللكرتونية

الرتحيل والشحن 

القدرة على مجع العينات والنقل، سريعًا داخل البلد

تقديم عينات ســريرية قابلة لالســتمرار من التحقيق يف األحداث اليت تؤثر على الصحة العامة العاجلة إىل املختربات املناســبة يف إطار اإلطار الزمين 
املناســب للتجميع أو النقل إىل املخترب املرجعي الدولي 

االلتــزام مبعايــري منظمــة الطــريان املدني الدولي / رابطة النقل اجلوي الدولي عند شــحن املواد البيولوجية أو أي مواد خطــرة  خالل التحقيق يف حدث 
صحي عام عاجل 

تطوير مجع العينات وجمموعات النقل 

نقل عينة خطرة إىل خمترب دولي متعاون كجزء من حتقيق أو مترين

مجع عينات قابلة للحياة يف الوقت املطلوب

حزم عينات قابلة للحياة للشحن إىل خمترب مرجعي

ختزين عينات حية 

نقل عينة حية إىل خمترب مرجعي

مجع العينات والنقل ـ القدرة على الشحن بسرعة خارج البالد

لوازم الشــراء )مبا يف ذلك وســائط النقل واحلزم الثالثية ملواد الفئة ألف وباء( حبيث ميكن شــحن املواد البيولوجية أو أي مواد خطرة  على املســتوى 
الدولي يف ظل الظروف املناسبة

نقل العينات السريرية من نقطة اجلمع إىل املختربات اإلقليمية والوطنية

تنفيذ سياسة مشاركة املواد السريرية من احلاالت املؤكدة وطنيا ودوليا

إنشاء آلية لتقديم العينات إىل املختربات املرجعية 

مراجعة الربوتوكوالت للتعامل السليم مع العينات وشحنها

شحن عينات املخترب املرجعي ملنظمة الصحة العاملية واملختربات األخرى

املستشفيات الوطنية واخلدمات الطبية:

توجه وزارة الصحة املستشفيات الوطنية لتعزيز اللجان التوجيهية ألى حدث صحى طارئ 

تفعيل اللجان التوجيهية للمستشفى لألحداث الصحية الطارئة 

إبالغ املوظفني بااللتزامات املهنية حسب مهام العمل الوظيفية أثناء احلدث الصحي الطارئ 

تنفيذ إجراءات استالم األصول وختزينها وتوزيعها الواردة من املخزونات الطبية يف سياق الطوارئ

استعراض ونشر املبادئ التوجيهية السريرية
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تفعيل النظام للحفاظ على اتصال وثيق مع موفري الرعاية الصحية واحلكومة

تعبئة املوظفني الطبيني لتوفري الرعاية داخل مرافق  الرعاية الصحية

التعاون مع املسؤولني احلكوميني الحتواء ومنع انتقال أي خطر صحي  يف البيئة املؤسسية واجملتمعية

إبالغ املوظفني جبميع سياسات وإجراءات املرفق ذات الصلة باالستجابة ألي خطر صحي طارئ 

تقييم ورصد سعة املرفق، ومستويات العرض، واحتياجات التوظيف

احلفاظ على إدارة الرواتب، واستحقاقات املوظفني، واحملاسبة وغريها من خدمات املوظفني ذات األولوية

سبل الوقاية أثناء حدوث خطر صحي طارئ ومكافحته 

تقييد حركة العاملني بالرعاية الصحية يف العمل

عزل احلاالت املشتبه فيها ومعاجلتها وفًقا للمبادئ التوجيهية الوطنية

وضع إجراءات للمرافق الصحية لعزل املرضى املؤكدين 

تعزيز استخدام األقنعة من قبل األشخاص الذين يعانون من أعراض يف املناطق املشرتكة

تنفيذ وتعزيز املبادئ التوجيهية الوطنية ملكافحة احلدث الصحي الطارئ 

إنشاء مناطق انتظار منفصلة يف قسم الطوارئ لألشخاص الذين يعانون من أعراض أو احلاالت املشتبهة 

وضع بروتوكوالت ومبادئ وإجراءات لعزل املرضى واحلجر الصحي والتنقل داخل مرافق الرعاية الصحية

تدريب العاملني يف املستشفيات على كيفية التعامل أثناء اخلطر الصحي  واستخدام معدات الوقاية الشخصية

اإلشراف على وضمان االستخدام السليم ملعدات الوقاية الشخصية

متابعة تنفيذ إجراءات الوقاية واملراقبة 

حتديد املسئولني عن املراقبة واملتابعة  املرتبطة بالرعاية الصحية 

رصد ومتابعة اجملموعات األكثر عرضة وعالية اخلطورة من أجل الكشف الفوري والتحقق منها 

رصد ومتابعة  العامليني الصحيني يف مجيع مرافق الرعاية الصحية  

مجع البيانات حول حجم واتاهات احلدث الصحي الطارئ 

مراقبة الرصد وتقييم تدابري مكافحة العدوى يف حال األمراض املعدية 

تطبيق نظام مراقبة ملقاومة مضادات امليكروبات

تقييم تدابري مكافحة العدوى وفعاليتها

نشر تدابري مكافحة العدوى وفعاليتها

رصد االمتثال لتدابري مكافحة العدوى

تقييم االمتثال لتدابري مكافحة العدوى وفعاليتها

مستشفيات العزل  واحلجر الصحي

تطهري أماكن بيئة العزل  قبل استقبال املرضى يف مرافق الرعاية الصحية

حتديد مناطق لرعاية املرضى الذين حيتاجون إىل احتياطات معينة للعزل وفًقا لإلرشادات الوطنية أو الداخلية 

رعاية املرضى الذين يعانون من أعراض بسبب التعرض للحدث الصحي الطارئ  وفقا للمعايري املنشأة 

حتديد مواقع العزل واملعاجلة البديلة واملرافق)عندما تطغى مرافق الرعاية الصحية(
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حتديد أجنحة العزل إلدارة املرضى الذين يعانون من األمراض املعدية للغاية

إنشاء مواقع ومرافق العزل واملعاجلة البديلة

الرصد والتقصي باملستشفيات 

تنفيذ التقصي  يف أقسام الطوارئ وأماكن العيادات اخلارجية ألي حدث صحي طارئ 

االنتقال من التقصي السليب إىل املراقبة النشطة يف املرضى يف املستشفيات عند حدوث طارئة صحية 

رصد  وتتبع حاالت دخول املستشفيات  والوفيات  

الشروع يف نظام للكشف املبكر وعالج احلاالت  املنتشرة  بني املرضى وأفراد املستشفى

تأكد من أن نظام اإلبالغ احلالي يعمل بفعالية

االتصال والتواصل باملستشفيات 

تكليف املسئولية عن اتصاالت املخاطر الداخلية واخلارجية حول  األحداث الصحية الطارئة 

تطوير وتفعيل خطة اتصاالت الطوارئ مع السلطات احلكومية ووزراه الصحة 

إنشاء قائمة مبرافق الرعاية الصحية األخرى اليت ستكون ضرورية لتسهيل التواصل أثناء احلدث الصحي 

تعيني املسؤولية داخل املستشفى للتواصل مع مرافق الرعاية الصحية األخرى

ضمان االتصال املتكرر والسريع داخل املرافق وبني املرافق واملسؤولني احلكوميني

توفري حتديثات منتظمة للموظفني عن مجيع سياسات وإجراءات املرفق ذات الصلة باحلدث الصحي الطارئ

إبالغ املسؤولني واملوظفني واملرضى عن التأثري املستمر هلذا احلدث الصحي الطارئ على املنشأة واجملتمع

نشر أفراد لتوفري الرعاية خارج مرافق الرعاية الصحية

تصنيف حاالت املرضى، التقييم السريري وإجراءات الدخول 

رعاية احلاالت باملستشفى 

تنفيذ إجراءات رعاية احلاالت اخلاصة باألخطار ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية 

نشر املبادئ التوجيهية لرعاية  احلاالت

تنفيذ إجراءات إحالة املريض وفًقا لإلرشادات الوطنية أو الدولية 

فرز وتصنيف احلاالت 

تدريب املوظفني على معايري لدخول  للمستشفى  

حتديد منسق لعمليات فرز وتصنيف احلاالت

تنفيذ التصنيف باهلاتف لتقليل  زيارات قسم الطوارئ / العيادات اخلارجية ال لزوم هلا

تطوير سياسة لتأجيل الدخول االختياري للمستشفى  حتى يتم احتواء  اخلطر الصحي 

دخول  املرضى املصابني  وفًقا لإلجراءات

التحكم والسيطرة على عمليات الدخول  للمستشفيات 

حتديد إجراءات تصنيف احلاالت و دخول   املرضى بني مرافق الرعاية الصحية على خمتلف املستويات

تطوير نظم التواصل  مع  املرضى احملتملني من خالل اخلطوط الساخنة

وضع قواعد إلنهاء عالج املرضى وفقا حلالة املريض
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إنشاء طرق للتصنيف  السريري للمساعدة يف اختاذ قرارات العالج / النقل

تقييم إجراءات رعاية احلاالت باملستشفيات 

تبادل اخلربات القطرية بشأن رعاية حاالت األحداث البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية والنووية  مع اجملتمع العاملي

نشر اخلربات القطرية بشأن رعاية حاالت األحداث البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية والنووية  مع اجملتمع العاملي

نقل / وحتويل احلاالت املصابة 

تنفيذ نقل وحتويل املرضى وفًقا للمبادئ التوجيهية الوطنية أو الدولية 

نقل املرضى على أساس تصنيف مسبق وفق نظام النقل

وضع مبادئ توجيهية لنقل احلاالت املشتبه فيها إىل املرافق الصحية / مناطق العزل

نقل احلاالت املشتبه فيها إىل املرافق الصحية / مناطق العزل

تنسيق نقل املرضى مع اجلهات الفنية ذات الصلة 

الصحة املهنية باملستشفيات 

محاية العاملني يف الرعاية الصحية يف املرافق

مراقبة العاملني يف الرعاية الصحية يف املرافق

عالج العاملني يف الرعاية الصحية يف املرافق

تنفيذ برنامج وطين حلماية العاملني يف جمال الرعاية الصحية

تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع األخطار احملتملة بني املوظفني

تكليف املسئولية عن مراقبة العناقيد ملرض غري مفسر يف العاملني يف جمال الرعاية الصحية

كشف العالمات واألعراض يف موظفي املستشفى قبل أن يقدموا تقاريرهم إىل العمل

استبعاد تعيني املوظفني احلوامل وغريهم املعرضني ملخاطر مضاعفات اإلصابة 

تتبع أسباب غيابات مجيع املوظفني باملستشفى 

وضع قائمة باألولوية للموظفني وتزويدهم بالعالجات الوقائية واللقاحات  ومعدات احلماية الشخصية

توفري السكن واملواد الغذائية والعناية الشخصية ألفراد املستشفى الذين قد حيتاجون إىل املوقع لفرتات طويلة من الزمن

دعم املوظفني الذين لديهم مسؤوليات رعاية األطفال أو كبار السن

العالجات الوقائية واستخدام األدوية يف املستشفيات 

توفري مجيع أنواع املضادات  أو اللقاحات )إن وجدت( للموظفني

توفري  كميات تقديرية من املضادات الالزمة لـوزارة الصحة 

توثيق عمليات  التطعيم وإعطاء أدوية الوقاية والعالج  ملوظفي املستشفى

تطوير واستخدام بروتوكول لإلبالغ عن حوادث االثار اجلانبية اليت تعقب استخدام املضادات 

تطوير بروتوكول لتغيري معايري الرعاية واالستجابة لتشمل العالج يف املنزل دون أي وسائل النقل

قدرة املستشفيات الوظيفية 

املوظفون / القوى العاملة

تقييم ومتابعة قدرات رافق الرعاية الصحية
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القيام  بإنشاء قائمة بأفراد الدعم األساسيني الالزمني للحفاظ على عمليات املستشفى

خطة املؤسسات الصحية  لالعتماد السريع ملتخصصني يف الرعاية الصحية خالل احلدث الصحي الطارئ 

إعادة تعيني املوظفني غري األساسيني لدعم خدمات املستشفيات احلرجة

حتديد مصادر إضافية لتوظيف العاملني يف جمال الرعاية الصحية

توظيف املتطوعني ملرافق الرعاية الصحية )الطبية والدعم(

اعتماد متطوعني ملرافق الرعاية الصحية

تطوير إجراءات إلدارة املتطوعني

احلفاظ على جمموعة من املتطوعني  لتقديم اخلدمات الصحية

توفري املزيد من موظفي السالمة واألمن

حتديد أدوار الرعاية الصحية اليت يكون املتطوعون مناسبني أو مطلوبني هلا

ضمان زيادة قدرة الطاقم الطيب 

قائمة باملختصني غري الرمسيني الذين يستطيعون تقديم الدعم جملاالت رعاية املريض الداخلية، أي قسم الطوارئ، وحدة العناية املركزة، إخل 

إنشاء شراكات / عقود خاصة خلدمات الدعم مثل اهلندسة ومراكز االتصال والعمال / اخلدمات املؤقتة ومشغلي املعدات 

تدريب املوظفني غري الرمسيني  واملتطوعني وأفراد عائالت املرضى ملساعدة العاملني السريريني يف توفري الرعاية األساسية للمرضى

زيادة قدرة املستشفيات االستيعابية   

مراجعة وتنقيح معايري القبول للحد من حاالت القبول

ختريج  املرضى الذين ال حيتاجون أو لن يستفيدوا من الرعاية املستمرة للمرضى الداخليني

متابعة املرضى يف املنزل الذين مت خترجيهم يف وقت مبكر 

مراقبة مدى توافر أجهزة التنفس الصناعي

رصد توافر أسرة وحدة العناية املركزة

ضمان مقدرة املستشفيات االستيعابية 

متابعة القدرات االستيعابية للمستشفيات وعمل تقارير بذلك لوزارة الصحة 

 االمدادات الطبية 

احلفاظ على جرد جلميع املعدات واملستلزمات اليت تديرها املستشفى

توفري مجيع أنواع املضادات حتسبا ألي حدث صحي طارئ  

التشاور مع وزارة الصحة  حول كيفية الوصول إىل املخزونات الوطنية االسرتاتيجية 

ضمان وجود  اخلدمات الغذائية )التربيد، تداول األغذية، التحضري( 

ضمان زيادة اخلدمات البيئية اخلاصة بالقدرات )  الغسيل، النفايات(

تأكد من وجود مساحة كافية بني املرضى

حتديد واحلفاظ على اللوازم الطبية عالية  اجلودة

التعامل مع الوفيات 
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حتديد مواقع مشرحة مؤقتة

ضمان إمدادات كافية الزمة للتعامل مع زيادة عدد املتوفني

التنسيق مع وزارة الصحة  واجلهات ذات الصلة بشأن توفري خدمات مشرحة مجاعية

ضرورة تدريب العاملني الصحيني على كيفية التعامل مع جثث احلاالت املتوفاة واستخدام وسائل الوقاية الشخصية املناسبة

التطهري، إزالة التلوث ومكافحة ناقالت األمراض

معدات ومواد تطهري ومكافحة ناقالت األمراض

احلفاظ على تقرير جرد املواد األساسية للتطهري ومكافحة ناقالت األمراض 

االحتفاظ جبرد معدات احلماية الشخصية

شراء معدات الوقاية الشخصية

ختزين معدات احلماية الشخصية

صيانة وصيانة معدات إزالة التلوث

التطهري ومكافحة نواقل األمراض 

توظيف أعضاء فريق جديد إلزالة التلوث

التطهري  وتوثيق مكافحة ناقالت األمراض

احلفاظ على سجالت التعرض للخطر الصحي 

الرعاية الصحية األولوية: 

اإلسعافات األولية

نشر أفراد لتوفري الرعاية خارج مرفق الرعاية الصحية

رصد االحتياجات والدعم من املوظفني املنتشرين إىل يف أماكن  غري املستشفى

استخدام وسائل االتصال التكنولوجية  ملوظفي الرعاية الصحية املنتشرة

حتديد وتهيئة املرافق اجملتمعية واملوظفني للمرضى الذين ال ميكن نقلهم إىل املستشفى أو رعايتهم يف املنزل

إدارة احلاالت خارج سياق مرفق الرعاية الصحية ، يف اجملتمع

إدارة اخلسائر اجلماعية  

األمراض غري املعدية 

األمراض املعدية

التخطيط: لتوزيع العالجات واملضادات الوقائية  

وضع قائمة باألولوية للمجموعات املستهدفة وتقدير عدد األشخاص الذين ينبغي أن يتلقوا العالجات واملضادات الوقائية 

تقدير كمية األدوية واملضادات  واملستلزمات الطبية املطلوب طلبها

وضع خطة لتخزين ونقل وتوزيع املضادات واألدوية والعالجات الوقائية 

طلــب إذن احلكومــة الســتخدام العالجــات واملضــادات الوقائية  )كجزء من خطة وطنية شــاملة للتأهب واالســتجابة للحدث الصحــي ( بعد إعالن 
منظمــة الصحــة العاملية أنها طارئة صحية عموميــة تثري قلقا دوليا (

تنفيذ خطة: لتوزيع العالجات واملضادات الوقائية   
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اعتماد املبادئ التوجيهية / اإلرشادات لتوزيع  العالجات واملضادات الوقائية  

توفري التدريب لتوزيع  العالجات واملضادات الوقائية والتخزين واألمن واآلثار اجلانبية

إذا كانت كمية العالجات واملضادات الوقائية حمدودة،  يتم حتديد  اجملموعات ذات األولوية العطاءها 

إذا كانت كمية العالجات واملضادات الوقائية كافية، القيام بتنفيذ خطة التوزيع جلميع الفئات املستهدفة

توفري املعلومات واملبادئ التوجيهية للمستهدفني بشأن كيفية تناول املضادات واآلثار الضارة احملتملة

احلفاظ على البيانات املتعلقة باألفراد الذين تلقوا املضادات والعالجات الوقائية 

احلفاظ على خمزون من املضادات  والعالجات الوقائية وضمان إعادة التوريد

اإلبالغ عن التقدم احملرز )مبا يف ذلك االثار السلبية( على توزيع املضادات والعالجات الوقائية لألطراف املعنية

التخطيط لتنفيذ محلة تطعيم يف حال حدوث وباء أو جائحة 

وضع قائمة أولويات اجملموعات املستهدفة وتقدير عدد األشخاص الذين ينبغي أن يتلقوا اللقاح 

تقدير كمية اللقاح واللوازم الطبية اليت يتعني طلبها

وضع خطة لتخزين ونقل اللقاح

حتديد واختيار مرافق التطعيم

حتديد أي من وحدات التطعيم ستقوم بتلقيح اجملموعات املستهدفة

تطوير جدول التطعيم لكل مرافق التطعيم

طلب إذن احلكومة الستخدام اللقاح بعد إعالن وباء من قبل منظمة الصحة العاملية

تنفيذ خطة محلة التطعيم يف حال حدوث وباء او جائحة

تعديل إرشادات / تعليمات التطعيم للوباء

توفري التدريب إلعطاء اللقاح والتخزين  واآلثار اجلانبية

تنفيذ خطة التطعيم على مجيع املستويات من املستوى املركزي إىل املستوى احمللى إذا كانت كمية اللقاح كافية

القيام  بتطعيم  اجملموعات ذات األولوية إذا كانت كمية اللقاحات حمدودة

توفري املعلومات واإلرشادات للمطعمني حول التأثريات الضارة احملتملة

احلفاظ على البيانات عن األفراد الذين مت تلقيحهم

احلفــاظ علــى خمــزون اللقــاح ، وضمان إعادة التزويــد باملعدات )على ســبيل املثال، اإلبــر، احملاقن، مناديــل الكحــول، الضمادات ( وضمان إعادة 

التوريد

تنسيق معلومات التطعيم مع جلنة االتصاالت الفرعية التابعة للجنة التوجيهية الوطنية 

توفري تقارير  التطعيم )مبا يف ذلك تقارير عن حاالت االثار اجلانبية اليت تعقب التطعيم ( إىل األطراف ذات الصلة

صحة األم والطفل

التغذية

الصحة النفسية

الصحة البيئية
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إدارة الوفيات

نظام إدارة الوفيات 

التنسيق مع املستشفيات واهليئات الطبية والسلطات احمللية ملتابعة مشارح املستشفيات ومواقع املشارح احمللية

حتديد االحتياجات واملعدات واللوازم املطلوبة يف توفري الرعاية اجلنائزية وطرق احلصول عليها 

ضمان توفر اجلهات اليت ميكن احلصول منها االحتياجات ولوازم الرعاية جلنائزية

تنفيذ بروتوكوالت معاجلة البقايا املصابة وامللوثة

تنسيق عملية إدارة الوفيات مع الطب الشرعي 

تنفيذ نظام اإلبالغ عن الوفاة

تنفيذ طرق لتقدير أو عد الوفيات املرتبطة بالطوارئ

حتديد مواقع املشرحة والدفن وإعداد إرشادات الدفن 

إنشاء سجل للوفيات 

التنسيق مع مسؤولي الصحة احلكوميني حول توفري خدمات مشرحة ودفن  مجاعي 

مجع معلومات الوفيات  بشكل منهجي

االحتفاظ بسجالت للوفيات أثناء الطارئ 

إجراءات إدارة الوفيات

سن بروتوكول للتعامل مع احلاالت احلساسة اخلاصة )حساسية دينية، ثقافية..( فيما خيص إجراءات الدفن 

سن إجراءات الستالم اجلثث ، ونقل املتوفى إىل أماكن الدفن  

إجراء التعرف على الضحايا  وحتديد هوياتهم 

اخطار أهل وأسرة املتوفى 

 وضع بروتوكول للتعامل مع مجع أو تطهري أو ختزين أو إرجاع أو التخلص من املتعلقات الشخصية للمتوفى 

حرق اجلثث أو دفنهم 

التعامل مع عوائل الضحايا 

معلومات التواصل:

معلومات التواصل ملراكز عمليات الطوارئ اخلليجية.	 

معلومات التواصل لضباط االتصال الوطين املعين باللوائح الصحية الدولية. 	 

معلومات التواصل لضباط اتصال اللجنة اخلليجية ملكافحة األمراض السارية. 	 

املبادئ التوجيهية الختاذ القرارات يف تقييم األحداث ذات التأثري على الصحة العامة:

اواًل: هل أثر احلدث على الصحة العامة خطري: 

• هل عدد حاالت اإلصابات أو الوفيات النامجة من هذا احلدث كبري بالنسبة للمكان أو الوقت أو السكان املعنيني 	

• هل يؤثر احلدث تأثريًا كبريًا على الصحة العامة	
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هل يؤثر احلدث تأثريا كبري على الصحة العامة:

مثال لذلك: 

• حدث يسببه عامل ممرض ينطوي على إمكانية كبرية بأن يسبب وباء )تعدد طرق االنتقال، معدل إمانة عالي(	

• وجود دالئل على إخفاق املعاجلة )مقاومة جديدة أو مستجدة للمضادات احليوية أو إخفاق اللقاحات(	

• بعض األحداث متثل خطر صحي كبري حتى وإن كان عدد اإلصابات قليل جدا أو منعدم مثال التسربات النفطية 	

• وقوع احلدث يف منطقة ذات كثافة سكانية عالية 	

• وجود عوامل مالزمة قد تعوق االستجابة أو تأخرها )كوارث طبيعية، صراعات مسلحة، أحوال جوية غري مواتية  	

هل هنالك حاجة ملساعدات خارجية:

مثال لذلك: 

• عدم كفاية املوارد البشرية أو املالية أو املادية أو التقنية وبشكل خاص ما يلي: 	

• عدم كفاية القدرات املختربية وعدم القدرة على التقصي والتحري الوبائي )عدم كفاية املعدات أو العاملني أو املوارد األخرى(  	

• عدم كفاية العالجات واألدوية الصيدالنية أو اللقاحات أو معدات الوقاية واملعدات الطبية األخرى. 	

ثانيًا: هل احلدث غري عادي أو متوقع:

• يكون احلدث نتيجة لعامل جمهول أو أن مصدره أو ناقله أو طريقة انتقاله غري عادى أو معروف 	

• ظهور احلاالت أشد وخامة مما هو متوقع أو عادي ومقرتنة بأعراض غري عادية 	

• وقوع احلدث ذاته أمر غري عادي يف املنطقة أو املوسم الذي وقع فيه أو السكان اللذين وقع بينهم 	

• حدث غري متوقع يسببه مرض أو عامل مرضى سبق التخلص منه أو استئصاله من الدولة أو مل يسبق التبليغ عنه 	

ثالثًا: هل هنالك خماطر حمتملة كبرية على انتشاره على الصعيد الدولي:

• هل هنالك بينات على وجود صلة وبائية بأحداث مماثله فال دولة أخرى  	

• هــل هنالــك عامل جيب أن ينبهنــا على إمكانية انتقال العامل املمــرض أو الناقل عرب احلدود )القيام برحالت دولية، املشــاركة يف تمع 	

دولي، وقوع احلدث بســبب ملوث ميكنه االنتشــار عرب احلدود الدولية أو يف منطقة تتســم بكثافة حركة املرور الدولي وصعوبة القدرة 

على املراقبة الصحية 

رابعًا: هل هنالك خماطر حمتملة كبرية من فرض قيود دولية على السفر الدولي أو التجارة الدولية:

• هل أفضت أحداث مماثلة وقعت يف املاضي إىل فرض قيود دولية على التجارة / أو السفر 	

• هل املصدر املشتبه فيه أو املعروف بأنه منتج غذائي أو ماء أو أي سلع أخرى قد تكون ملوثة قد صدر إىل دولة أخرى أو استورد منها 	

• هل وقع احلدث باالقرتان مع تمع بشري دولي أو يف منطقة من مناطق السياحة الدولية الكثيفة 	

هل تسبب احلدث يف طلب املسؤولني األجانب أو وسائل اإلعالم الدولية احلصول على مزيد من املعلومات بشأنه.  



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

277



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

278

دليل 

نظام اإلنذار الصحي املبكر

)EWAR(

  املقدمة

متهيد:

يعتــرب دليل نظــام اإلنــذار الصحي املبكر 

أداة لتجميــع وتوصيــل املعلومات حــول املخاطر 

الصحيــة قبــل وقــوع أي حــدث خطــر. وبالتالــي 

التمكــن من اختاذ إجــراءات لتخفيــف االضرار 

احملتملــة يف معظــم احلاالت وتوفــري فرصة ملنع 

وقوع احلدث وتنــب املخاطر يف بعض األحيان 

تستخدم أنظمة اإلنذار املبكر بشكل روتيين 

يف األحــداث الطبيعيــة اخلطرة مثــل األعاصري 

وثــوران الرباكــني وعلــى النقيض مــن ذلك مل 

يــوِل حتــى اآلن ســوى قدر ضئيــل مــن االهتمام 

لتطوير هذه النظم فيما يتعلق بأوبئة األمراض 

ــات  ــل االنبعاث ــرى مث ــر األخ ــة واملخاط املعدي

الكيمائية أو النووية أو االشــعاعية  اليت تهدد 

الصحــة العامــة واالمن الصحــي العاملي .

ــر  ــي املبك ــذار الصح ــرب اإلن ــا ويعت كم

عنصرًا رئيســيًا للتقليل من اآلثــار االقتصادية 

واملاديــة الــيت ميكــن أن تنجــم عــن األخطــار 

املذكورة ويقلل من اآلثار االقتصادية واملادية 

الــيت ميكــن ان تنجــم عنهــا. ولكــي تكون 

أنظمــة اإلنــذار املبكــر فعالــة، يتعــني عليهــا 

إشراك اجملتمعات املعرضة للخطر، ورفع الوعي 

ــائل  ــر الرس ــر، ونش ــي باملخاط ــي والوع الصح

والتحذيرات يف الوقت املناسب بفعالية وضمان 

وجــود حالــة اســتعداد دائمــة وأنظمــة دقيقــة 

متناســقة ومتكاملــة لرتصــد املخاطــر.

يعتــرب الرصــد املبكــر لتفشــي أو حــدوث 

أي حــدث صحــي طــارئ مثــل األمــراض املعدية 

أمرًا حامسًا جدًا ســواء بالنســبة للبــدء يف تدابري 

ــب  ــت املناس ــه يف الوق ــة والتنبي ــة العام الصح

جلميع اجلهات ذات العالقة أو بالنســبة إليصال 

املعلومات إىل الســكان، مع األخــذ يف االعتبار 

ــر  ــن أكث ــرب م ــد تعت ــم الرتص ــا إىل أن نظ هن

القــدرات الــيت يتطلب توفرهــا تكلفــة عالية. 

إضافــة إىل ذلــك، فــإن الكثري من الــدول متيل 

لعدم الكشــف بشــكل كامل عــن طبيعة 

ومــدى تفشــي األمــراض واملشــاكل الصحيــة 

لتأثــري ذلك على الســياحة واالقتصــاد بها، ومع 

ــائل  ــي وس ــتخدام باق ــت واس ــإن اإلنرتن ــك ف ذل

التواصــل االجتماعــي أحــدث ثــورة يف ســهولة 

مجــع املعلومــات الــيت ختــص األحــداث الصحية 

الطارئة الوبائية، ويقدم باستمرار حلواًل لبعض 

هذه التحديات وقد تســمح لنا مصادر املعلومات 

املتاحــة عــرب الويــب حبريــة اكتشــاف تفشــي 

األمــراض أو وقــوع حــدث طــارئ يف وقت ســابق 

بتكلفة خمفضة مما يسهم يف زيادة شفافية 

التقارير.

يتطلــب دليــل نظــام اإلنــذار الصحــي 

املبكــر تعاونًا وثيقًا بــني وزارات الصحة بدول 

جملــس التعاون لدول اخلليــج العربية ومنظمة 

الصحــة العاملية األمر الذي سيســهم يف تســهيل 

ــذار  ــام اإلن ــل نظ ــاء دلي ــة إنش ــريع عملي وتس

ــدرات يف  ــز الق ــع وتعزي ــر ورف ــي املبك الصح

جمــال االســتجابة الســريعة، ولعل مــن األهمية 

مبكان إعــداد دليل عمل إرشــادي حول نظام 

اإلنــذار املبكــر واالســتجابة الســريعة تعــرض 

يف صفحاتــه أهم مكونــات النظام واحتياجات 

 . تشغيله

املتعلقــة  األساســية  القــدرات  تعتــرب 

ــورة  ــة بص ــر مرتبط ــذار املبك ــد واإلن بالرتص

وثيقة بقدرات االســتجابة واالســتعداد حيث أن 

الرتصد يتيح تقييــم املخاطر ورصدها وبالتالي 

حتديــد االســتجابة املالئمــة ويؤثــر علــى دقــة 

وســرعة اإلنــذار علــى فاعليــة االســتجابة.

يوم
17
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يف صفحاته أهم مكونات النظام  تعرض السريعةاملبكر واالستجابة  عمل إرشادي حول نظام اإلنذار دليل

 . تشغيله واحتياجات

صورة وثيقة بقدرات االستجابة نذار املبكر مرتبطة بتعترب القدرات األساسية املتعلقة بالترصد واإل

على  ويؤثر وبالتايل حتديد االستجابة املالئمة ن الترصد يتيح تقييم املخاطر ورصدهاحيث أ واالستعداد

 .فاعلية االستجابة لىاإلنذار عدقة وسرعة 
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اليت  وتقليل املخاطر واآلثاراملخاطر الصحية  منع حدوث املبكر يشكل حجر الزاوية يف اإلنذار الصحين أ

 واستعداد مبكر مما يسهم يف زيادة فرص الدخلة املبكر يتيح استجابة مبكراإلنذار ن وذلك ألتنجم عنها 

للمخاطر  ة االستعداد وتسهم يف جعله مناسبًابيانات تسهم يف حتديد نوعي ويوفر قاعدة وفاعلية االستجابة

 احملتملة حدوثها.

يعتمد على املعلومات الروتينية واليت ختزن باملراكز الصحية بعد  دليل نظام اإلنذار الصحي املبكر أن

األعراض املرضية حتى قبل  بواسطةعلى اكتشاف احلاالت  ويعتمد أيضاالفحوصات املخربية وتأكيد احلالة 

املختربات. إن إضافة إنذارات اخرى إىل نظام اإلنذار املبكر سيساعد على سرعة  بواسطةأن يتم تأكيدها 

. مثل: التنبه لنسبة الغياب من املدارس أو من واملاديةأو منع اخلسائر البشرية  وبالتالي التقليلللحدث  ابةاالستج

أيضا متابعه اإلشاعات واألخبار  معينه،مراكز العمل باإلضافة إىل التنبه لنسبة استهالك األدوية يف فرتة زمنية 

ا من معرفة وجود حدث معني حتى قبل ارتفاع عدد اإللكرتوني واليت متكنن االتصال املتداولة من وسائل

 هذه املراكز عنها. وإبالغ احلاالت ووصوهلا للمراكز الصحية 
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إن اإلنــذار الصحــي املبكر يشــكل حجر 

الزاويــة يف منع حدوث املخاطر الصحية وتقليل 

املخاطــر واآلثار اليت تنجــم عنها وذلك ألن اإلنذار 

املبكــر يتيــح اســتجابة مبكــرة واســتعداد 

ــل  ــرص الدخ ــادة ف ــهم يف زي ــا يس ــر مم مبك

وفاعلية االســتجابة ويوفر قاعدة بيانات تسهم 

يف حتديــد نوعية االســتعداد وتســهم يف جعله 

مناســبًا للمخاطر احملتملــة حدوثها.

ــر  ــي املبك ــذار الصح ــام اإلن ــل نظ إن دلي

يعتمــد علــى املعلومــات الروتينيــة واليت ختزن 

باملراكــز الصحيــة بعــد الفحوصــات املخربيــة 

وتأكيد احلالة ويعتمد أيضا على اكتشاف 

احلــاالت بواســطة األعــراض املرضيــة حتى قبل 

أن يتم تأكيدها بواســطة املختربات. إن إضافة 

إنذارات أخرى إىل نظام اإلنذار املبكر سيساعد 

علــى ســرعة االســتجابة للحــدث وبالتالــي 

التقليل أو منع اخلسائر البشرية واملادية. مثل: 

التنبــه لنســبة الغياب من املــدارس أو من مراكز 

العمــل باإلضافــة إىل التنبــه لنســبة اســتهالك 

األدويــة يف فــرتة زمنيــة معينة، أيضــا متابعة 

اإلشــاعات واألخبار املتداولة من وسائل االتصال 

اإللكرتونــي والــيت متكننا مــن معرفة وجود 

حــدث معــني حتــى قبــل ارتفــاع عــدد احلــاالت 

ــذه  ــالغ ه ــة وإب ــز الصحي ــا للمراك ووصوهل

املراكــز عنها. 

األهداف 

املكونات الرئيسية

اهلدف العام:

  إنشــاء دليــل نظام اإلنذار الصحــي املبكر يف 
دول جملــس التعاون ميثل ركيــزة للمحافظة 

علــى األمــن الصحــي يف دول جملــس التعــاون 

ــج العربية. لدول اخللي

االهداف اخلاصة:
املبكــر  الكشــف  ضمــان   .1  

والســريعة  املالئمــة  واالســتجابة 

لألحــداث الصحيــة الــيت قد تشــكل 

ــدول  ــي ب ــن الصح ــى األم ــرًا عل خط

اجمللــس عــن طريــق نظــام للرتصــد 

شــامل ومتكامــل بــني دول جملــس 

التعــاون.

رصــد فاشــيات األمــراض املعديــة مــن   .2  

أجــل اختــاذ إجــراءات الصحــة العامــة 

التعــاون  جملــس  دول  يف  املناســبة 

اخلليجــي. 

حتديــد ورصــد كل عوامــل اخلطــر   .3  

احملتملة واملخاطر املؤثرة على الصحة 

ــة.  ــة يف املنطق العام

دول  يف  األساســية  القــدرات  بنــاء   .4  

جملــس التعــاون للتأهب واالســتعداد 

املبكــر واالســتجابة لألوبئــة )مثــل 

املراقبــة  وأنظمــة  املختــربات  بنــاء 

. ) نيــة و لكرت إل ا

ــتجابة يف دول  ــب واالس ــز التأه تعزي  .5  

التعــاون. جملــس 

تشــجيع تبــادل املعلومــات واخلــربات   .6  

والــدروس املســتفادة، والتجــارب الــيت 

ــن  ــاء، م ــرار األخط ــدم تك ــم ع تدع

ــي  ــام الصح ــني أداء النظ ــل حتس أج

مبــا  االســرتاتيجيات  وتكييــف 

ــات. ــد األولوي ــع حتدي ــب م يتناس

تعزيز التواصل بشــأن خماطر الصحة   .7  

ــة. العام

تعزيــز ودعم برامــج التدريب الوطنية   .8  

لألوبئــة  واالســتجابة  التأهــب  يف 

واألخطار األخــرى املؤثرة على الصحة 

ــر. ــت مبك ــة يف وق العام

تعزيــز التنســيق بــني دول اجمللس يف   .9  

جمــال صحــة وطــب احلشــود وأحداث 

الصحــة العامــة الكــربى مثــل احلــج 

وبرنامــج التحصــني املوســع واألمراض 

ــة. ــتجدة واملنبعث املس

إنشــاء دليل نظــام اإلنذار الصحــي املبكر يف 
دول جملس التعاون
العناصر الرئيسية:

ــل  ــاء دلي ــن إنش ــي م ــدف الرئيس ــل اهل يتمث

نظــام اإلنذار الصحــي املبكر متكــني األفراد 

واجملتمعــات املهــددة حبــدوث املخاطــر الصحية 

مــن التصــرف يف وقــت كاف وبطريقة مالئمة 

لتقليل احتمال اإلصابة الشــخصية ، وخســارة 

األرواح ، وإحلــاق الضــرر باملمتلــكات والبيئة. 

ويشمل نظام اإلنذار املبكر الكامل والفعال 

مخســة عناصــر مرتابطــة، تشــمل املعرفــة عن 

املخاطــر بأنواعهــا ومواطــن الضعــف مــن خــالل 

املراجعة والتقييم املســتمر لالســتعداد والقدرة 

ــذار  ــة اإلن ــا أن أنظم ــتجابة. كم ــى االس عل

املبكر يف أفضل املمارسات هلا روابط متداخلة 

قوية وقنوات اتصــال فعالة بني مجيع العناصر.

تشــمل أنظمــة اإلنــذار املبكــر علــى أنظمــة 

مصممــة للتعامل مــع األخطــار الطبيعية مثل 

ــارات  ــزالزل واالنهي ــات وال ــة للفيضان املصمم

الثلجية وأمواج تسونامي والتورنادو واالنهيارات 

األرضية واجلفاف وعلى أنظمة أخرى جملموعة 

ــالق  ــك إط ــا يف ذل ــداث مب ــن األح ــة م متنوع

الصواريــخ وظــروف الطــرق وتفشــي األمــراض 

واحلــوادث الكيميائية واإلشــعاعية والنووية 

واكتشــاف األخطــار األخــرى املؤثــرة علــى 

الصحــة العامــة. توصــي االســرتاتيجية الدولية 

لألمــم املتحدة للحد من الكــوارث )ISDR( بأن 

تشــتمل أنظمة اإلنذار املبكر على املكونات 

ــة التالية. اخلمس

وتقديرهــا  املخاطــر  معرفــة   .1  

 Knowledge and Risk(

. )A s s e s s m e n t
نظام املراقبة والتحذير)الرتصد(.  .2  

النشر واالتصال.  .3  

4.  القدرة على االستجابة.  

حتديــد مســتوى التحذيــر مــن   .5  

. طــر ملخا ا

1. 	معرفة املخاطر وتقديرها:

  تنشــأ املخاطــر يف جمــال الصحــة العامــة مــن 
مزيــج مــن املهــددات ونقــاط الضعــف يف موقــع 

ــة  ــل الكــوارث الطبيعي ــني مث ــرايف مع جغ

تقييــم  ويتطلــب  الفيضانــات(  ـ  )الــزالزل 

املخاطــر مجــع وتبويــب وحتليــل البيانــات 

املتعلقــة بها وكما ينبغــي النظر يف الطبيعة 

الديناميكيــة للمخاطــر ونقــاط الضعف اليت 

قــد تنشــأ من عمليــات عوامــل اجتماعيــة مثل 

اتاه الســكان إىل السكن يف املدن واملناطق 

التقنيــات  احلضريــة بصــورة غالبــة وانتشــار 
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احلديثة وازدياد استخدامها، والنزوح من الريف 

وقلــة الرقعــة الزراعية، وتدهــور البيئة وتغريات 

املناخ.

يســاعد تقييــم املخاطــر وحتديــد توزعهــا 

اجلغــرايف يف حتفيــز اجملتمعــات ورفــع الوعــي 

عندهــم حــول ماهيــة املخاطر الــيت قــد تهددهم، 

ــد أولويــات احتياجــات نظــام اإلنــذار  وحتدي

للوقايــة  االســتعدادات  وتوجيــه  املبكــر، 

ــة  ــدد الصح ــيت ته ــر ال ــوارث واملخاط ــن الك م

العامــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال باإلضافة إىل 

األمراض املعدية املخاطر الناشــئة من التســربات 

الكيماويــة والنوويــة أو اإلشــعاعية وتلــوث 

الغــذاء.

يتم حتديد املخاطر الــيت تهدد الصحة العامة من 

خالل:

مجــع البيانــات وحتليلهــا الــدوري يف أ- 

الوقت املناســب. 

القيام بتقييم املخاطر.ب- 

لضمــان دقــة وفعاليــة حتديد املخاطــر جيب أن 

يســتويف املعايري التالية:

ــواع املخاطر الصحية أ-  تغطية مجيع أن

احملتملة. 

توضيــح التــوزع اجلغــرايف للمخاطــر ب- 

الــيت ميكــن ان تهــدد الصحــة العامة 

وإرفاقهــا بالبيانــات يف كل بلد ويف 

كل رقعــة داخــل البلد.

تســتخدم كل هــذه البيانــات لتحديــد املخاطر 

يف دول اجمللــس والتعرف عليهــا، اعتمادًا على 

تعزيــز نظم املراقبــة املســتمرة يف دول اجمللس، 

وكما أســلفنا، جيب أن يشــمل نظــام املراقبة 

مجيــع املخاطر الصحيــة احملددة على املســتوى 

ــك )األمــراض  ــة مبــا يف ذل الوطــين لــكل دول

املعديــة، واملخاطر الكيميائيــة والبيولوجية، 

ــر الفيزيائية( واملخاط

والبــّد مــن أن تشــارك مجيع اجلهــات املعنية يف 

نظــام املراقبــة للمخاطــر الصحيــة ويتــم تقييم 

هــذه املخاطــر أو األحــداث الــيت قــد تؤثــر علــى 

الصحة العامة يف مجيع اجلهات باســتخدام أداة 

تقييــم املخاطر )رقم2( وحســب اللوائح الصحية 

الدولية وجيب مشــاركة هذا التقييم مع اجلهة 

املعنيــة يف الدولة )وزارة الصحــة( وذلك لتقييم 

هذه املخاطر وتشــكيل خارطة هلا واالستفادة 

مــن ذلــك يف االســتعداد والتأهب وبنــاء القدرات 

لالســتجابة بناء على هــذه املعطيات.

	2. مبــادئ تطبيق دليل نظام اإلنذار الصحي   

املبكر بدول جملس التعاون:  

املبــادئ األساســية لنظــام اإلنــذار للتحذيــر مــن 

املخاطــر لكي تعكس أفضل املمارســات وأن 

تضمــن وجــود نظــام إنــذار فَعــال وذو اســتجابة 

ســريعة للتحذيــر مــن املخاطــر. كمــا ينبغــي 

أن تدعــم هــذه املبــادئ نظام اإلنــذار على مجيع 

ــال  ــة إيص ــرعة وفاعلي ــان س ــتويات لضم املس

املعلومــات إىل الدول والبدء باالســتجابة الفعالة 

ــب. يف الوقت املناس

وتشــمل تلك املبادئ األساســية لتطبيق نظام 
اإلنذار للتحذير من املخاطر ما يلي:

املعلومــات: 1 		 إيصــال  الســرعة يف 

إيصال املعلومات بالسرعة والشكل 

لألشــخاص  املطلــوب  واملــكان 

املعنيــني. 

االســتجابة الفوريــة: مــن قبــل مجيع 1 		

الــدول لتطبيق نظام اإلنــذار للتحذير 

مــن املخاطر يف مجيــع مراحله.

يف 1 		 اجلهــات  قبــل  مــن  اجلاهزيــة: 

خماطــر. ألي  والتصــدي  التعامــل 

الســرية التامــة: يف تبــادل املعلومــات 1 		

وطبيعــة اإلجراءات املتخذة وتفاصيل 

تنفيذها. 

ــرارات 1 		 ــات والق ــوح: يف التوصي الوض

واإلجــراءات حبيــث تغطي: مــن، متى، 

أيــن، وملاذا.

واملعلومــات 1 		 اإلجــراءات  يف  الدقــة: 

ــذه. ــرار وتنفي ــاذ الق ــة باخت املتعلق

ــود 1 		 ــل اجله ــات: تكام ــادل املعلوم تب

املعلوماتيــة للوصــول إىل التوصيــات 

املطلوبة.

)WHO شكل رقم )3( اداة تقييم املخاطر حسب اللوائح الصحية الدولية 2005)املصدر
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 3 .  نظام املراقبة واالنذار:
ــام  ــورًا يف نظ ــة حم ــم املراقب ــزة ونظ ــل أجه متث

اإلنذار الصحي املبكر وجيب أن يكون هناك 

أســاس علمي ســليم للتنبؤ باألخطار والتحذير 

منهــا ونظام فعــال ومطابق للمواصفــات للتنبؤ 

واإلنــذار يعمل على مــدار 24 ســاعة يف اليوم. 

ــة  ــات املتعلق ــتمر للمعلوم ــد املس ــد الرص يع

باملخاطــر الصحيــة واملخاطــر اليت قــد تؤثر على 

الصحــة العامــة أمــرًا ضروريــًا إلنشــاء حتذيرات 

دقيقــة يف الوقت املناســب جيب أن يتــم التوافق 

والتنســيق والتكامل بشــأن االنــذار والتحذير 

ملختلــف املخاطــر مــن أجــل االســتفادة مــن 

الشــبكات املستخدمة والعاملة لدى املؤسسات 

واجلهــات الرمسيــة واألهليــة وقنــوات االتصــال 

املشــرتك وتقليل العبء على النظام. يشــار يف 

هــذا اجلزء إىل أنــواع الرتصــد )الروتيــين – املبين 

علــى احلــدث – الرتصد النشــط(

جيــب علــى نظــام اإلنــذار الصحــي املبكــر يف 

دول جملــس التعاون اخلليجــي تأمني والتأكد 

مــن تطبيــق املعايــري الصحيحــة يف مجيــع دول 

اجمللــس باإلضافــة إىل إعطــاء إنــذار دقيــق يف 

الوقت املناســب. جيب تنســيق خدمــات التحذير 

ــل  ــن أج ــن م ــا أمك ــار حيثم ــف األخط ملختل

االســتفادة مــن الشــبكات العاملــة واإلجرائية 

وقنــوات االتصــال املشــرتكة يف كل من دول 

. جمللس ا

بــني دول اجمللــس  املعلومــات  إيصــال   .4 
ــر: ــأن املخاط ــل بش والتواص

جيــب أن تصــل التحذيــرات إىل األشــخاص 

املعرضــني للخطــر ، كمــا  يعتــرب إعــداد 

الرســائل الواضحــة الــيت حتتوي علــى معلومات 

بســيطة ومفيــدة أمرًا بالــغ األهميــة للتمكن 

من االســتجابة الفعالة واملناســبة اليت ستســاعد 

يف محايــة األرواح واملمتلــكات واليت ستســهم 

يف احلفــاظ علــى املــوارد ومنــع انتشــار املخاطر 

والتقليــل مــن آثارهــا، و جيــب حتديــد أنظمــة 

االتصــاالت اإلقليميــة والوطنيــة واجملتمعيــة 

مســبًقا وحتديــد املتحدثــني الرمسيــني لــكل 

اجلهات الرمسية ومن الضروري اســتخدام قنوات 

اتصــال متعــددة لضمــان حتذيــر أكــرب عــدد 

ممكــن من األشــخاص، لتجنــب فشــل أي قناة 

ــن  ــد م ــذار والتأك ــالة اإلن ــز رس ــدة وتعزي واح

وصوهلــا ألكرب عــدد .

إن نظــام اإلنذار املبكر هو أيضــًا أداة لتوصيل 

املعلومــات حــول املخاطــر الوشــيكة للجهــات 

املختصــة واجملتمعات قبل وقوع أي حدث خطر، 

وبالتالــي يعمل علــى متكني اختــاذ إجراءات 

لتخفيــف الضرر احملتمل، ويف بعــض األحيان، 

توفري فرصة ملنــع وقوع األحداث اخلطرة يف دول 

جملس التعــاون اخلليجي.

	5. القدرة على االستجابة:

تعتــرب قــدرات االســتجابة هــي واحدة مــن حزمة 

التقنيــات الفنيــة لتعزيــز تطبيق وفــق اللوائح 

ــرتك  ــم املش ــدة التقيي ــة وأجن ــة الدولي الصحي

اخلارجــي ولعــل مــن الضــروري أن تكــون 

اجملتمعــات واعيــة ومتفهمــة ملخاطرها، وجيب 

كذلك أن تقوم اجلهات املختصة بنشر وترويج 

مفاهيــم احــرتام خدمة اإلنــذار ومعرفة كيفية 

التصرف. 

تلعب برامج التدريب واالســتعداد دورًا رئيســيًا 

ومــن الضــروري أيضــًا أن تكــون خطــط إدارة 

الكــوارث مكتملــة وحمدثــة ويتــم تطبيقها 

واختبارهــا وفــق دورية حمــددة، كما جيب أن 

يكــون اجملتمــع علــى درايــة جيدة خبيــارات 

السلوك اآلمن، ومسارات اهلروب املتاحة، وأفضل 

طريقــة لتجنــب األضــرار واخلســائر يف األرواح 

واملمتلــكات يف حال حدوث كــوارث ال مسح 

هللا

شكل رقم )4( مكونات نظام االنذار املبكر

Source: UN/ISDR Platform for the Promotion of Early Warning
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 املخاطر: بشأناجمللس والتواصل ني دول ايصال املعلومات ب .4

الرسائل الواضحة اليت  يعترب اعداد كما  ، جيب أن تصل التحذيرات إىل األشخاص املعرضني للخطر

حتتوي على معلومات بسيطة ومفيدة أمرًا بالغ األهمية للتمكن من االستجابة الفعالة واملناسبة اليت ستساعد يف 

و  آثارها،محاية األرواح واملمتلكات واليت ستسهم يف احلفاظ على املوارد ومنع انتشار املخاطر والتقليل من 

ليمية والوطنية واجملتمعية مسبًقا وحتديد املتحدثني الرمسيني لكل اجلهات جيب حتديد أنظمة االتصاالت اإلق

 األشخاص،الضروري استخدام قنوات اتصال متعددة لضمان حتذير أكرب عدد ممكن من  الرمسية ومن

 . عدد ألكربمن وصوهلا  والتأكدوتعزيز رسالة االنذار  واحدةلتجنب فشل أي قناة 

أداة لتوصيل املعلومات حول املخاطر الوشيكة للجهات املختصة  أيضًا ن نظام اإلنذار املبكر هوإ

ويف  احملتمل،اختاذ إجراءات لتخفيف الضرر  على متكني يعمل وبالتالي خطر،واجملتمعات قبل وقوع أي حدث 

 توفري فرصة ملنع وقوع األحداث اخلطرة يف دول جملس التعاون اخلليجي. األحيان،بعض 

 :االستجابةالقدرة على  .5

وفق اللوائح الصحية الدولية هي واحدة من حزمة التقنيات الفنية لتعزيز تطبيق  االستجابة تعترب قدرات

وجيب  ،خاطرهاملومتفهمة  اجملتمعات واعية تكون أن الضروري جندة التقييم املشرتك اخلارجي ولعل منوأ

 احرتام خدمة اإلنذار ومعرفة كيفية التصرف.  نشر وترويج مفاهيمن تقوم اجلهات املختصة بكذلك أ

مكتملة  أن تكون خطط إدارة الكوارث ومن الضروري أيضًارئيسيًا  ًادورواالستعداد  التدريبتلعب برامج 

جيب أن يكون اجملتمع على دراية جيدة خبيارات  كماحمددة،  دورية وفق تطبيقها واختبارهاوحمدثة ويتم 

 واملمتلكات يف يف األرواحوأفضل طريقة لتجنب األضرار واخلسائر  املتاحة،ومسارات اهلروب  اآلمن،السلوك 

 اهلل. ال مسححال حدوث كوارث 

 حتديد املخاطر 
 انظمة جلمع البيانات  -

 التدريب الدعم اللوجيسيت -

  نظام الترصد 

 . مراكز وطنية للوقاية من االمراض ومكافحتها يف مجيع دول اجمللس -
 .التنسيق مع اجلهات ذات العالقة -
 .تقييم األحداث اليت قد تشكل خطرا على الصحة العامة -

نقاط االتصال املعنية بتطبيق اللوائح يف مجيع  -

 اجلهات يف كل دول اجمللس
 نقاط االتصال الوطين بدول اجمللس -
 منسق للنظام يف دول جملس التعاون -

 نظام املراقبة واالنذار 

 ساعة / على مدار االسبوع 24نظام يعمل  -
  التنسيق -
 وضع مؤشرات االداء ومتابعتها -

 التعليمات وتتابع تسلسل -
 الوطين املستوى -
 التعاون جملس مستوى -
 املخاطر وحتديد فهم -

 والتواصل النشر - 
 املؤشرات ضبط -
 املناسب الوقت يف حتذير -
 دقيق حتذير -
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 اخلطط حتديث -
 اجمللس بدول القدرات من االستفادة -
 احملاكاة ومتارين الفرضيات واجراء التدريب -

 االستجابة على القدرة - 
  االستجابة على والتدريب اخلطط -
 القدرات بناء -

 املبكر اإلنذار الصحي( حتليل عناصر 5شكل رقم )

  

 . حتديد مستوى التحذير من املخاطر: .6

حتديد وتقييم مستوى االخطار اليت قد حتدث لتنفيذ االجراء الصحيح ملواجهتها وطرق التواصل بني دول  

 اجمللس لإلبالغ عنها كما هو موضح بالشكل:

 
 االحتمالية وصف االحتمالية  التأثري الوصف

, وقوع والتجارب السابقةوفق نوع اخلطر   1 منخفض  احمليط.تأثري يكاد ال يذكر على اجملتمع 

 اخلطر اري حمتمل 

غري 

 حمتمل
1 

, صحى ن حيث التأثري )اجتماعي ,اقتصادي, امنىاثر طفيف للحدث م

 ....اخل ( 
 2 ضئيل امكانية حدوث اخلطر ضئيلة   2 متوسط

 3 ممكن قابل للحدوث خطر   3 عايل .تأثري كبري )اجتماعي ,اقتصادي , امنى , صحى ...اخل ( 

خطر قد يطرأ يف كثري من األحوال، رمبا   4 بالغ .بالغ  )اجتماعي ,اقتصادي , امنى , صحى ...اخل ( تأثري

 مرات عديدة يف السنة.
 4 ايلع

فقدان حياة أشخاص من اجملتمع ووفيات  واحتمالآثار صحية خطرية 

 )يتطلب استجابة وطنية ( . متعددة
شديدة 

 اخلطورة
 5 متكررة خطر حيدث بشكل متكرر.  5

 
 

 

 مصفوفة قياس املخاطر

 

 مكانية احلدوثا
 تأثريال

 شديدة اخلطورة بالغ متوسط طفيف اري مؤثر

 بالغ بالغ عالي متوسط منخفض مؤكد احلدوث

 بالغ بالغ عالي متوسط منخفض عالي

 بالغ عالي عالي متوسط منخفض ممكن

 عالي عالي منخفض منخفض منخفض ضئيل

 عالي عالي منخفض منخفض منخفض اري حمتمل

	6. . حتديد مستوى التحذير من املخاطر:
 حتديــد وتقييــم مســتوى األخطــار اليت قــد حتدث لتنفيــذ اإلجراء الصحيــح ملواجهتها وطــرق التواصل بني دول اجمللــس لإلبالغ عنها كمــا هو موضح 

بالشكل:

مصفوفة	قياس	املخاطر

امكانية الحدوث

التأثير

غير مؤثر طفيف متوسط بالغ شديدة الخطورة

مؤكد الحدوث منخفض متوسط عالي بالغ بالغ

عالي منخفض متوسط عالي بالغ بالغ

ممكن منخفض متوسط عالي عالي بالغ

ضئيل منخفض منخفض منخفض عالي عالي

غير محتمل منخفض منخفض منخفض عالي عالي

الوصف التأثري وصف	االحتمالية االحتمالية

تأثير يكاد ال يذكر على المجتمع المحيط.  منخفض 1 وفــق نــوع الخطــر والتجــارب الســابقة, وقــوع الخطــر 
غيــر محتمــل 

غير محتمل 1

أثــر طفيــف للحــدث مــن حيــث التأثيــر )اجتماعــي، اقتصــادي، امنــى، صحــى 
...الــخ ( .

متوسط 2 امكانية حدوث الخطر ضئيلة  ضئيل 2

تأثير كبير )اجتماعي، اقتصادي،  امنى،  صحى ...الخ ( . عالي 3 خطر قابل للحدوث  ممكن 3

تأثير بالغ  )اجتماعي، إقتصادي،  أمنى،  صحى ...الخ (. بالغ 4 خطــر قــد يطــرأ فــي كثيــر مــن األحــوال، ربمــا مــرات 
عديــدة فــي الســنة.

عالي 4

آثــار صحيــة خطيــرة واحتمــال فقــدان حيــاة أشــخاص مــن المجتمــع ووفيــات 
متعــددة .)يتطلــب اســتجابة وطنيــة ( .

شديدة الخطورة 5 خطر يحدث بشكل متكرر. متكررة 5
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مشــروع دليل نظــام اإلنــذار الصحــي املبكر 
بدول جملــس التعاون لدول اخلليــج العربية

خطة وخارطة الطريق إلنشاء النظام

• إلنشــاء 	 الطريــق  وخارطــة  خطــة 
ــام: النظ

مــن أجــل بنــاء نظــام إنــذار صحــي مبكر 

بدول جملــس التعاون، يتوجب اختــاذ االجراءات 

التالية:

دعــم وتقوية أنظمــة املراقبة والرتصد 1 	

يف مجيع دول جملس التعاون. 

ربــط مجيــع اجلهــات ذات العالقــة 1 	

بــدول اجمللــس بنظــام معــني وتدريب 

املختصــني العاملــني بهــا علــى تقييم 

املخاطــر الــيت تؤثــر علــى الصحــة العامــة.

إنشــاء جلنــة خليجيــة لنظــام اإلنــذار 1 	

الصحــي املبكــر تتألــف من:

رئيس للجنة. . 	

مكتــب فين للجنــة يتــم التعيني فيه . 	

ملوظفــني مــن املختصــني مــن الــوزارات 

بــدول اجمللس. 

ــة . 	 ــح الصحي ــال باللوائ ــاط االتص نق

التعــاون  جملــس  لــدول  الدوليــة 

. كأعضــاء

ممثلــون عــن الصحــة العامــة بــوزارات . 	

الصحــة بدول جملــس التعاون.

ــوارئ يف وزارت . 	 ــن إدارات الط ــل م ممث

الصحــة بــدول اجمللــس مــن كل دولة 

ــتعداد(. )التأهب واالس

ــة . 	 ــة املعني ــة الرمسي ــن اجله ــل م ممث

بالكوارث والــيت تربط مجيع األجهزة 

واملؤسســات الرمسيــة واألهلية بكل 

ــن  ــل ع ــس. ممث ــن دول اجملل ــة م دول

األخبــار واألرصــاد ــــ الدفــاع املدني. 

• واجبــات ومهــام اللجنــة اخلليجيــة 	
ــر: ــي املبك ــذار الصح لإلن

بناء قــدرات االســتجابة الوطنية على   )1  

مســتوى دول اجمللــس مــع بنــاء جســم 

ونظــام تكاملــي لالســتجابة بــدول 

ــاون. ــس التع جمل

إعداد خطط االستجابة.	 

ــة 	  ــرتاتيجيات اخلاص ــداد االس إع

باالســتجابة لتحذيــرات املخاطــر 

ــم  ــم حج ــق وتوائ ــة تتواف الصحي

اخلطــر أو التهديــد وتعــزز ذلــك.

بناء فرق االســتجابة السريعة يف دول   )2  

جملــس التعــاون وتدريبهــا لتكــون 

اخلط األول يف مواجهة أي خطر صحي 

حمتمــل يف دول اجمللــس. 
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رئيس اللجنة 
الخليجية لالنذار 

 املبكر

 املكتب الفني 

الترصد 
 الخليجي

مكتب االتصال 
 والتنسيق

ممثل ادارة الطوارئ 
 من كل دولة

فرق االستجابة 
 السريعة

نقاط االتصال 
 الوطني بدول املجلس

ممثل من الجهة 
الرسمية املعنية 

 بالكوارث 

ممثل الصحة 
 العامةمن كل دولة

 مشروع دليل نظام اإلنذار الصحي املبكر بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 خطة وخارطة الطريق إلنشاء النظام

  النظام: نشاءإلخطة وخارطة الطريق 

 اختاذ االجراءات التالية: يتوجب التعاون،مبكر بدول جملس  صحي من أجل بناء نظام إنذار

 يف مجيع دول جملس التعاون  والرتصد املراقبةدعم وتقوية أنظمة  (1

عني وتدريب املختصني العاملني بها على تقييم ذات العالقة بدول اجمللس بنظام مربط مجيع اجلهات  (2

 املخاطر اليت تؤثر على الصحة العامة.

 :من تتألف ااململببككررااللصصححيي  ننظظاامم  ااإلإلننذذاارر  خخللييججييةة  لل  جلجلننةةنشاء إ (3

 للجنة رئيس  .1

  .لساجملبدول  وظفني من املختصني من الوزاراتفيه ملتعيني اليتم للجنة فين مكتب  .2

 .نقاط االتصال باللوائح الصحية الدولية لدول جملس التعاون كأعضاء .3

 .التعاون بدول جملسالصحة العامة بوزارات الصحة ممثلون عن  .4

 عداد(.)التأهب واالست دولةمن كل  اجمللس الصحة بدول يف وزارتالطوار   اتممثل من إدار .5

ممثل من اجلهة الرمسية املعنية بالكوارث واليت تربط مجيع االجهزة واملؤسسات الرمسية واالهلية  .6

 الدفاع املدني  –ممثل عن االخبار واالرصاد  .بكل دولة من دول اجمللس

 املبكر الصحي لإلنذار( هيكل اللجنة اخلليجية 6شكل رقم )
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التدريب وفق ما يلي: 	)3  

عمــل 	  ورش  تنفيــذ  متابعــة 

العامــة  بالصحــة  للمختصــني 

مــع الرتكيــز علــى العاملني يف 

املناطــق املعرضــة للخطــر لتعزيز 

أنشطة املراقبة )بناء على حتديد 

نواقــل  ومكافحــة  املخاطــر(، 

األمراض، وتعزيز أنشــطة الوقاية 

مــن املخاطــر الصحيــة.

ــى 	  ــل عل ــذ ورش عم ــم تنفي دع

إلجيــاد  اجمللــس  دول  مســتوى 

حلول ملشاكل االصحاح البيئية 

وعمل متارين حماكاة لألخطار 

ــع حدوثها. املتوق

يف 	  القــدرات  وتعزيــز  تقويــة 

مــع  اجمللــس  دول  خمتــربات 

الرتكيــز على خمتــربات الصحة 

ــة. العام

دعــم وتعزيز وتيســري تبــادل اخلربات   )4  
بــني مجيع اجلهــات ذات العالقة بدول 

اجمللــس.

حتديــد االحتياجات وفرص التحســني   )5  
اجمللــس. دول  يف 

حتليــل الوضــع الراهــن وحتديــد   	  

اجمللــس  دول  التحســني  فــرص 

خلــق آليــة لربــط األحــداث يف دول   	  

التعــاون. جملــس 

حكومــات  اســتجابة  تنســيق   	  

دول جملــس التعــاون فيمــا يتعلــق 

ــل  ــر والتواص ــتجابة للمخاط باالس

بشــأنها.

لتشــــكيل  احلاجــة  حتــــديد   	  

ميدانيــة. فــــرق 

ــاالت  ــني واجمل ــرص التحس ــد ف رص  	  

الــيت حتتــاج اىل تطويــر وتقويــة يف 

املختــربات.

الدراســات والتدريب يف علم األوبئة   	  

الســريرية. واجملــاالت 

ــن  ــادات ع ــح واالرش ــري النصائ توف  	  

الســفر الدولــي والصحــة واالجراءات 

الدخــول. نقــاط  يف  الصحيــة 

إيصــال املعلومــات والتوصيــات مــن   	  

املناســب. الوقــت  يف  الســيطرة  أجــل 

تقديم الدعم املباشر واملساندة.  	  

ــي  ــذار الصح ــام اإلن ــة نظ ــوم جلن تق  )6  

ــة  ــا إىل األمان ــم رأيه ــر بتقدي املبك

العامــة جمللــس التعــاون حــول مجيــع 

األحــداث وحتــدد مــا إذا كان احلــدث 

صحيــة  طــوارئ  حالــة  يشــكل 

عموميــة ذات أهميــة بــدول اجمللــس.

إصــدار التوصيــات املؤقتــة اليت يتعني   )7  
علــى دول اجمللس اختاذها يف جماالت 

وتطبيــق  الدولــي  الســفر  تشــمل 

ــدة  ــة املوح ــراءات الصحي ــل اإلج دلي

يف دول جملــس التعــاون يف املنافــذ 

ــة  ــام املراقب ــل نظ ــة وتفعي احلدودي

ووضــع بروتوكــول التعامــل مــع 

احلاالت الســريرية وااللتــزام بإجراءات 

ــدوى. ــة الع مكافح

حتديــد حــاالت الطــوارئ الصحيــة   )8  
التعــاون. جملــس  لــدول  العامــة 

موحــدة  االســتجابة  آليــة  اختبــار   )9  
الصحيــة. املخاطــر  لتحذيــرات 

تقييــم أداء اجلهات املختصــة بعد هذا   )10  
ــار. االختب

العمــل على حتســني نقــاط الضعف   )11  

بعــد حتديدهــا.

ــة  ــرارات املتعلق ــع القــ ــاذ مجي ــم اخت يت

بهــذه القضايا من قبل رئيــس نظام اإلنذار 

 )GCC(الصحــي املبكــر جمللــس التعــاون

• خطة العمل:	

ــية  ــات التنظـــيمـ التـرتـيبـ  )1  

: سيســية لتأ ا

حتديــد اجلهات احلكوميــة الوطنية 	 

جملــس  دول  مجيــع  يف  الرئيســية 

التعــاون املعنيــة بتقييــم املخاطــر 

واألدوار  الضعــف  نقــاط  وحتديــد 

)على ســبيل املثال: اجلهات املســؤولة 

عــن البيانــات االقتصاديــة، والبيانات 

الدميوغرافيــة، وختطيــط األراضــي، 

والبيانــات االجتماعيــة، إخل.

حتديــد اجلهــة املســئولة عــن تنســيق 	 

ــق  ــددات ومناط ــر وامله ــم املخاط تقيي

ــار  ــة األخط ــات عالي ــورة والفئ اخلط

بــكل دولة مــن دول اجمللــس وربطها 

باملكتب الفين لتجميع البيانات وفق 

ســجل موحد.

أو 	  التشــريعات  وحتديــث  مراجعــة 

ــط  ــداد خرائ ــة بإع ــة اخلاص السياس

التــوزع اجلغــرايف للمخاطــر ومناطق 

اخلطــورة والضعــف جبميــع الــدول. 

إعــداد ووضــع معايــري وموجهــات 	 

املعلومــات  مجــع  لنظــم  خليجيــة 

وتداوهلــا بشــأن املخاطــر الصحيــة  

وتبادل وتقييم  املعلومات عن املخاطر 

ــورة والفئات  واملهددات ومناطق اخلط

عاليــة األخطار ومشــاركتها مع دول 

جملــس التعــاون.

ــرباء 	  ــح للخ ــة تتي ــة عملي ــاء آلي إنش

العلميــني والتقنيني تقييم ومراجعة 

دقة بيانات ومعلومــات املخاطر اليت مت 

تطويرها.

حتـديد التنبـؤ باملخـاطر  	)2 	
الطبيعية:

حتليل خصائــص املخاطــر الطبيعية 	 

الرئيســية )مــن حيــث الشــدة والتواتر 

واحتمال احلدوث( واليت مت حتليلها من 

خالل بيانــات حدوثها يف املاضي واليت 

تقييمها. مت 

إعــداد خرائط توزيــع املخاطر لتحديد 	 

املناطــق اجلغرافيــة واجملتمعــات اليت 

ميكــن أن تتأثر باملخاطــر الطبيعية.

تطويــر خريطــة خماطــر متكاملــة 	 

ــل  ــم تفاع ــن( لتقيي ــا أمك )حيثم

ــددة. ــة املتع ــر الطبيعي املخاط



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

286

اجملموعــات  حتديــد  حتليــل  	)3        

تعرضــا  األكثــر  الســكانية 
: طــر للمخا

للبيانــات 	  وتقييــم  حتليــل  إجــراء 

اجملموعــات  لتحديــد  واملخاطــر 

الســكانية األكثر تعرضــا جلميع 

الصلــة. ذات  الطبيعيــة  األخطــار 

مراعــاة مصادر البيانــات وحدوث هذه 	 

املخاطــر يف املاضــي واحتمــال وقوعها 

ــات  ــر والدراس ــتقبل والتقاري يف املس

الــيت متت ومشلــت تقييــم جمموعات 

اخلطر.

مجيــع 	  االعتبــار  يف  األخــذ  جيــب 

النــوع،  مثــل  األخــرى  العوامــل 

اخلدمــات،  إىل  الوصــول  اإلعاقــة، 

وخصوصيــة  االقتصــادي  التنــوع 

العوامــل البيئيــة، واالجتماعيــة هلذه 

اجملموعــات.

4(	 تقييم املخاطر:
تقييــم املخاطــر ونقــاط الضعــف 	 

لتحديــد درجــة التعــرض وإمكانية 

احلــدوث لــكل منطقــة أو جمتمــع.

إجــراء مشــاورة جمتمعــة ومؤسســية 	 

لضمــان أن معلومــات املخاطر شــاملة 

وتتضمــن معرفــة ومعلومــات حملية. 

حتديــد وتقييم العوامــل اليت تزيد من 	 

إمكانية حدوث املخاطر.

دمج نتائــج تقييم املخاطــر يف خطط 	 

إدارة املخاطــر احملليــة وتضمينهــا يف 

التحذير. رسائل 

ــة  ــات والي ــن املعلوم ــق وختزي 5 التوثي
ــول إليها: الوص

خليجيــة 	  بيانــات  إنشــاء قاعــدة 

نظــم  مــن  واالســتفادة  مركزيــة 

املعلومــات اجلغرافيــة اليت مت انشــاءها 

يف دول جملــس التعــاون للتوثيــق 

ــوارث  ــر الك ــات خماط ــال معلوم حي

. لطبيعيــة ا

جلميــع 	  املخاطــر  بيانــات  إتاحــة 

حكومات الــدول األعضاء يف جملس 

التعــاون واجملتمع الدولــي إذا ما دعت 

احلــاج احلاجــة وبعــد موافقــة اجمللس 

األعلــى لــدول جملــس التعاون.

وجــود خطــة ملتابعــة النظــام تشــمل 	 

األمنيــة ونظــام احلفــظ  اجلوانــب 

واالســرتداد. 

• املراقبة واإلنذار:	

اهلدف:

إنشــاء خدمــة دقيقــة وفعالــة للرتصــد واإلنذار 

مــن املخاطــر ذات قاعــدة علميــة وإلكرتونية 

. سليمة

مراحل اإلنشاء لنظام اإلنذار:
ــتخدمة يف  ــات املس ــد اآللي ــع وحتدي 1. وض

النظام:

تصميــم نظــام موحــد يشــتمل على 	 

ــات  ــع املنظم ــؤوليات مجي أدوار ومس

ــوم  ــيت تق ــة وال ــات ذات العالق واجله

ــالغ  ــذارات واإلب ــدار اإلن ــاء وإص بإنش

عــن األحداث على أن توضــع القوانني 

ــات  ــزم املؤسس ــيت تل ــريعات ال والتش

. بذلك

وبروتوكــوالت 	  اتفاقــات  إبــرام 

مشــرتكة بــني اجلهــات واملؤسســات 

العالقــة  ذات  واألهليــة  الرمسيــة 

لضمــان اتســاق لغــة اإلنــذار وقنــوات 

االتصال حيث يتم التعامل مع خمتلف 

األخطــار مــن قبــل جهــات خمتلفــة.

جيــب أن توضــع خطة شــاملة جلميع 	 

املخاطــر لتحقيق الكفاءة والفعالية 

املتبادلني بــني أنظمة اإلنذار املختلفة.

جيــب أن يكــون مجيــع الشــركاء 	 

ــر  ــي املبك ــذار الصح ــام اإلن يف نظ

علــى علــم باملنظمــات املســؤولة عــن 

ــرات. التحذي

حتــدد 	  بروتوكــوالت  إنشــاء 

مســئوليات االتصال والقنــوات الفنية 

املعتمــدة خلدمــات اإلنــذار.

توقيع اتفاقيات مــع املنظمات الدولية 	 

واإلقليميــة بشــأن التواصــل وتبــادل 

ــول املخاطر.  املعلومات ح

  وضع دورية حمــددة إلجراء اختبارات 	 

وفرضيات لتقييم نظام اإلنذار وإجراء 

ــتوى دول  ــى مس ــرتك عل ــن مش متري

اجمللــس مــرة واحدة علــى األقل كل 

عام.

إنشــاء جلنة خليجية جلميــع املخاطر 	 

فيمــا يتعلــق بنظــم اإلنــذار التقنيــة 

ــة إلدارة  ــلطات الوطني ــط بالس وترتب

الكــوارث واحلــد منهــا، مبــا يف ذلــك 

اجلهــات الوطنية بــكل دول اجمللس 

الوطنيــة املختصــة باحلــد مــن خماطر 

الكوارث. 

ــول 	  ــن وص ــق م ــام للتحق ــاء نظ إنش

التحذيــرات إىل اجلهــات املســتهدفة 

بــدول اجمللــس وفاعليــة البــالغ وزمن 

ــه. وصول

جيــب أن تعمــل مراكــز التحذير يف 	 

مجيــع األوقــات )24 ســاعة يف اليوم، 

ســبعة أيــام يف األســبوع علــى مــدار 

.) العام 

2. آليــة مراقبة عمل نظــام اإلنذار: ويتم ذلك 
عن طريق تقييم:

املؤشــرات وعوامــل اخلطــر املوثقــة 	 

ــة.  ــر احملتمل للمخاط

اخلاصــة 	  واملســتندات  اخلطــط 

ــق  ــة ومتف ــة متاح ــبكات املراقب بش

عليها مع اخلرباء واهليئات ذات الصلة.

املالئمــة 	  التقنيــة  املعــدات  توفــر 

ــى  ــن علــ ــن املدربيــ واملوظـــفـــيــ

وصيانتـــــها. استخــــدامها 

البيانــات 	  إىل  الوصــول  إمكانيــة 

ــن  ــق م ــة للتطبي ــالت القابل والتحلي

مجيع املختصني بدول اجمللس وحسب 

ــة. ــات املمنوح الصالحي

ــا يف 	  ــات ومعاجلته ــي البيان ــم تلق يت

فــرتة زمنيــة مطابقة.

ــى كل 	  ــول عل ــة للحص ــود اليـ وجـ

البيانــات املتعلقـــة باخلطـــر الصحي  

ومراجعتهــا ونشــرها.
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وحفظهــا 	  البيانــات  أرشــفة  يتــم 

ــكل روتيين وييتم الوصول إليها  بش

ــث. ــق والبح ــراض التحق ــهولة ألغ بس

3. إنشاء أنظمة التنبؤ واإلنذار:
يتــم إصــدار اإلنــذار والتحذيــرات بناء 	 

عل أســس علمية وفنيــة مقبولة. 

البيانــــات 	  تكــــون  ان  جيـــــب 

ومنتجــات التحذيــر وفــق املعايــري 

الدوليــة. والربوتوكــوالت 

ــات على املعايري 	  تدريب حمللي البيان

الدولية املناسبة.

جيــب أن تكــون مراكــز اإلنــذار 	 

ــة  ــدات املناســبة الالزم جمهــزة باملع

للتعامــل مع البيانــات وتوافــق مناذج 

التنبــؤ، والقدرة على حتليل البينات.

توفــري محايــة واحتياطات لوجســتية 	 

لضمــان اســتمرار عمل النظــام، مثل 

ــة،  ــة االحتياطي ــادر الطاق ــري مص توف

واحتياطــي مــن املعــدات ونظــام لتوفر 

القــوى العاملــة والقــوى البديلــة عند 

. الطلب

التحذيــرات ونشــرها 	  يتــم إصــدار 

ــوات  ــق قن ــن طري ــة ع ــة فعال بطريق

ــن  ــتفيد م ــة للمس ــدة ومعروف معتم

النظــام ويف الوقــت املناســب وبصيغة 

مناســبة الحتياجــات املســتخدمني.

تنفيذ خطــة لرصد وتقييم العمليات 	 

التشــغيلية بشــكل روتيين، مبا يف 

ذلك جــودة البيانات وأداء نظام اإلنذار.

• النشر والتواصل	

مراحل اإلنشاء:
1. وضع الية معتمدة الختاذ القرار

ــع 	  ــر ووض ــذار املبك ــز دور اإلن تعزي

التشــريعات والسياســات اخلاصــة به 

وتضمينهــا يف سياســات حكومــات 

دول اجمللس مــع حتديد القنوات وآلية 

. تسلسلها

ــلطات املختصة 	  تقوية ومتكني الس

لتقــوم بنشــر رســائل التحذيــر )على 

ســبيل املثال، سلطات األرصاد اجلوية 

لتوفــري رســائل الطقــس، والســلطات 

الصحية لتوفــري التحذيــرات الصحية(.

ــؤوليات 	  ــام واألدوار واملس ــد امله حتدي

لكل جهــة يف عملية نشــر التحذير 

احملــددة يف التشــريعات أو السياســة 

احلكوميــة )مثــل خدمــات األرصــاد 

الوطنيــة،  واهليدرولوجيــا  اجلويــة 

ــري  ــات غ ــالم، واملنظم ــائل اإلع ووس

ــة(. احلكومي

ــز 	  ــؤوليات مراك ــد أدوار ومس حتدي

اإلنــذار الصحــي املبكر بــكل دولة 

مــن دول اجمللــس إضافــة إىل مركــز 

االنــذار مبجلس التعــاون، مبا يف ذلك 

نشــر اإلنــذارات للــدول اجملــاورة لدول 

جملــس التعــاون اخلليجي.

تدريــب ومتكــني املتطوعــني علــى 	 

تلقي إنذارات األخطار وتوزيعها على 

نطــاق واســع إىل األســر واجملتمعــات 

النائية. 

2. أنظمــة االتصــاالت الفعالــة واملعــدات 
ملثبتة ا

ــال 	  ــة االتص ــر أنظم ــد وتطوي حتدي

احتياجــات  تناســب  الــيت  والنشــر 

أو  اإلذاعــــة  )مثــــل  اجملتمعــات 

التلفزيــون ملــن لديهــم إمكانيــة 

الوصول، وصافــرات اإلنذار، أو األعالم 

التواصــل  وســائل  أو  التحذيريــة 

  .) النائيــة  للمناطــق  االجتماعــي 

االتصــال 	  وســائل  وجــود  ضمــان 

التقنية جبميع املناطق مما يؤدي إىل 

إيصال الرسائل التحذيرية إىل مجيع 

ــكان  ــك الس ــا يف ذل ــكان مب الس

املومسيــني واملواقــع النائيــة.

أو 	  دوليــــة  املنظمــــات  استشـــارة 

اخلبـــراء الدولييــــن للمساعدة فـــي 

حتديــد وشــراء املعــدات املناســبة.

متعــددة 	  اتصــال  وســائل  تأمــني 

ســبيل  )علــى  والنشــر  للتحذيــر 

ــريي  ــالم اجلماه ــائل اإلع ــال، وس املث

الرمسيــة(. غــري  واالتصــاالت 

عمــل اتفاقيــات مــع القطــاع اخلاص 	 

لالستفادة من املوارد املادية والبشرية 

لــدى احلاجــة عــدد لذلك )مثــل أجهزة 

راديــو اهلواة ومالجئ الســالمة(.

حتديــد نظــم ثابتــة للنشــر وأنظمــة 	 

لالتصــال تســتخدم جلميــع املخاطر.

االتصــال 	  نظــام  يتيــح  أن  جيــب 

التواصــل يف االتاهــني وأن يكــون 

تفاعلي للســماح بالتحقــق من تلقي 

ــرات. التحذي

تنفيــذ برنامــج صيانــة وحتديــث 	 

األجهــزة واملعــدات وتنفيــذ عمليــات 

اســتبداهلا باألحــدث مــع وجــود أجهزة 

ــود  ــة وج ــم يف حال ــة للدع احتياطي

إشــكالية يف األجهــزة األساســية.

3. تصميم رسائل إنذار مفهومة ومعروفة

تصميــم تنبيهـــات ورســـائل خاصـــة 	 

اخلاصـــة  االحـــتياجات  لتلــبيـــة 

ــبيل  ــى س ــر )عل ــني للمخاط للمعرض

الثقافيــة  املثــال مراعــاة اخللفيــات 

واالجتماعيــة والتعليميــة املتنوعــة(.

ــر 	  ــات التحذي ــون تنبيه ــب أن تك جي

ــان  ــًا لضم ــددة جغرافي ــائل حم والرس

األشــخاص  إىل  التحذيــرات  توجيــه 

ــط. ــر فق ــني للخط املعرض

جيــب أن تراعي الرســائل قيــم وخماوف 	 

ــيحتاجون  ــن س ــك الذي ــاحل أولئ ومص

إىل اختــاذ إجــراء )علــى ســبيل املثــال، 

احليوانــات  حلمايــة  تعليمــات 

األليفــة(. واحليوانــات 

جيــب أن تكــون التنبيهات والرســائل 	 

التحذيرية واضحة املعامل ومتســقة مع 

الزمــن وتشــمل إجــراءات املتابعــة عنــد 

احلاجة.

جيــب أن تكــون التحذيــرات نوعيــة 	 
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للتهديــد وآثــاره وتراعي طبيعــة املهدد.

وجود آليــة معمول بها إلعــالم اجملتمع 	 

عندما ينتهي التهديد.

دراســة كيفية وصول رســائل اإلنذار 	 

وكيــف  املســتهدفني  إىل  املبكــر 

ــتفادة يف  ــدروس املس ــريها وال مت تفس

تنســيق الرســائل وعمليــات النشــر.

• القدرة على االستجابة	

اجلهات الفاعلة الرئيسية:

الصلــة،  ذات  احلكوميــة  القطاعــات 

املنظمــات اجملتمعية، املــدارس، اجلامعات. 

ــالم  ــائل اإلع ــي وس ــم األهل ــاع التعلي قط

)صحــف، إذاعــة، تلفزيونيــة، اإلنرتنــت(، 

باإلخطــار  متخصصــة  فنيــة  وكاالت 

الدولي، الوكاالت الوطنية واحمللية إلدارة 

ــة إلدارة  ــوكاالت اإلقليمي ــوارث، ال الك

الكوارث، الوكاالت الدولية والوكاالت 

التابعــة لألمــم املتحدة

مراحــل تطويــر القــدرة علــى االســتجابة: 

يف مرحلــة االســتجابة يتــم التنســيق بــني 

مجيع اجلهات املذكورة ســابقا واملشمولة 

يف نظــام اإلنــذار لتنفيــذ خطة االســتجابة 

املوضوعــة يف مرحلــة التأهب 

1. اعتبارات خاصة بالتحذيرات

جيــب أن تكــون التحذيــرات الــيت 	 

يتــم نشــرها وإرســاهلا صــادرة مــن 

قبــل مصــادر موثوقــة )حكوميــة، 

قيــادات، منظمــات اجملتمــع(.

جيــب أن يراعى مفهــوم اجملتمعات 	 

للمخاطر الطبيعية وأن يتم حتليل 

استجابة اجملتمع تاه اإلنذار.

لبنــاء 	  اســرتاتيجيات  وضــع 

ــرات  ــة يف التحذي ــة والثق املصداقي

مــع اجملتمــع واجلهــات املختلفــة 

)على ســبيل املثال، فهــم الفرق بني 

والتحذيــرات(. التوقعــات 

الكاذبــة 	  اإلنــذارات  مــن  احلــد 

وإجراء حتســينات مستمرة لإلبقاء 

علــى الثقــة يف نظــام اإلنــذار.

وخطــط  للكــوارث  التأهــب   .2
بة ســتجا ال ا

واللوائــح 	  التشــريعات  وضــع 

خطــط  تدعــم  الــيت  والقوانــني 

ــتجابة للكوارث. االستعداد واالس

إعــداد خطــط التأهــب للكــوارث 	 

تعنــى  والــيت  هلــا  واالســتجابة 

ــق  ــة للمناط ــات اخلاص باالحتياج

واجملتمعــات عاليــة اخلطــورة.  

ــح 	  ــيت توض ــط ال ــتخدام اخلرائ  اس

توزع مناطق اخلطورة والضعف يف 

تطويــر خطــط التأهب واالســتجابة 

للطوارئ. 

تطويــر خطــط التأهب واالســتجابة 	 

حلاالت الطوارئ وحتديثها ونشــرها 

ــات  ــراء فرضي ــع وإج ــى اجملتم عل

ــدرب عليها. للت

حتليل أحــداث الكوارث الســابقة 	 

املســتفادة  والــدروس  وردودهــا، 

وإدراجها يف خطط إدارة الكوارث. 

ــرتاتيجيات للحفاظ على 	  تنفيذ اس

االســتعداد للمخاطــر املتكــررة 

والــيت حتمــل احتمال حــدوث أعلى 

ــداث املتكررة. واألح

إجــراء متارين واختبــارات حماكاة 	 

منتظمــة وبصــورة دوريــة الختبار 

مــدى فعالية نظــام اإلنــذار الصحي 

املبكر.

3. تقييـــم قــــدرة اجملتمـــــع علــى 
وتقويتهـــا االســتجابة 

علــى 	  اجملتمــع  قــدرة  تقييــم 

االستجابة بفعالية لإلنذار الصحي 

ــر. املبك

للكــوارث 	  االســتجابة  حتليــل 

السابقة وحتديد الدروس املستفادة 

منهــا وتضمينهــا يف اســرتاتيجيات 

بنــاء القدرات مســتقباًل.

املختصــة 	  املنظمــات  إشــراك 

بنــاء  يف  للمســاعدة  باجملتمــع 

القــدرات.

ــم 	  ــج التعلي ــذ برام ــر وتنفي تطوي

للمجتمعـــــات  والتدريــــــــب 

واملتطوعــني.

4. التعليم وتعزيز الوعي العام
نشــر معلومات بسيطة عن املخاطر 	 

ومواطــن الضعــف وكيفيــة احلد 

من آثار الكــوارث على اجملتمعات 

القرار. وصناع 

ــة 	  ــول كيفي ــع ح ــف اجملتم تثقي

نشــر التحذيرات وإبالغــه باملصادر 

االســتجابة  وكيفيــة  املوثوقــة 

لألنــواع املختلفــة مــن املخاطــر بعد 

اســتالم رســالة اإلنــذار الصحــي 

ــر.  املبك

تدريــب اجملتمعــات علــى التعــرف 	 

علــى اإلشــارات البســيطة لألحوال 

اجلويــة املتعلقة باألرصــاد اجلوية 

ممــا يعــزز قدرتــه على االســتجابة 

الفورية. 

ــية 	  إدراج التوعية يف املناهج الدراس

ــدول  ــة بــــ ــات التعليمي باملؤسس

ــدارس  ــن امل ــاون م ــس التعــ جملــ

ــة. ــة إىل اجلامع االبتدائي

اإلعــــالم 	  وســـائل  استخـــدام 

اإلعــالم  ووســائل  اجلماهرييــة 

الشعبية أو البديلة لتحسني الوعي 

العــام.

ــة 	  ــة العام ــالت التوعي ــذ مح تنفي

ــيت تلــيب  والتثقيــف املخصصــة وال

االحتياجــات اخلاصــة للمجتمــع 

وشــرائحه والفئــات اخلاصــة )مثــل 

ــن واألشخاص  األطفال وكبار الس

املعرضني للخطــر ومديري الطوارئ 

ووســائل اإلعــالم(.

يتــم تقييــم اســرتاتيجيات وبرامــج 	 

التوعيــة العامــة مــرة واحــدة علــى 

األقــل كل عــام ويتــم حتديثها ما 

اقتضــى األمر.
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العمــل مــع اجملتمــع األهلــي علــى 	 

التحذيــر من خطــر الشــائعات والرد 

عليهــا خاصــة أثناء حــدوث األزمات 

واملخاطــر مع عــدم إثــارة الذعر بني 

ــل أو  ــدون تهوي ــع وب ــراد اجملتم أف

ترويــع.    

آلية عمل النظام يف دول اجمللس:

االســتفادة من أجهــزة اإلنــذار املبكر 	 

يف مجيــع اجلهات داخــل دول اجمللس 

ــؤ باملخاطر. واملعنية يف التنب

ــتفادة من أجهزة الرتصداملوجودة 	  االس

ذات  اجلهــات  مجيــع  يف  املوجــودة 

ــة يف دول  ــة واألهلي ــة الرمسي العالق

اجمللــس.

نشــر مفهــوم اإلنــذار الصحــي املبكر 	 

يف دول اجمللــس بــني اجلهــات ذات 

العالقــة الرمسيــة والشــعبية وإجياد 

قنــوات لتبــادل املعلومــات والتواصــل 

ــأن اخلطر. بش

األداء 	  وتطويــر  املســتمر  التدريــب 

ــس. ــني دول اجملل ــربات ب ــادل اخل وتب

ــة 	  ــل تقني ــرق عم ــزة وف ــاء أجه إنش

ــاء  ــين بإنش ــة تع ــة وتنفيذي وعلمي

النظــام وإكمــال التحضــريات حلــني 

ــه. إطالق

التبليغ لنظام اإلنذار الصحي املبكر:
ــذار 	  ــة لإلن ــة اخلليجي ــون للجن يك

الصحــي املبكــر مكتــب فــين دائــم 

ــتمر  ــيق املس ــال للتنس ــط اتص وضاب

يعمــل علــى مــدار الســاعة.

يتــم االبــالغ عــرب اجلهــات املختصــة 	 

ــب  ــة إىل مكت ــيت حتددهــا اللجن ال

اللجنــة الفــين. 

حتــدد اللجنــة الدوريــة واألولويــة 	 

ــم  ــدة ويت ــائل املعتم ــالغ والوس لإلب

بالتنســيق مــع وزارات الصحــة بــدول 

اجمللــس واألجهــزة املختصــة بالرتصد 

ــتجابة. ــذار واالس واإلن
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To report to NFP by  

 Telephone 
 Email 

 

Notification required 

 

Notify GCC E.W 
system committee 
through IHR focal 
point within 24 
hours 

Assessment of the events using Annex 2 (IHR2005) 

Inform higher 
authorities 

 

If the assessment of the 
event is difficult 

If Notification 
not required 
discard the 
event and 
inform   Director 
of Public health 

Notification not 
required 

Discard the case 

 
IHR focal point will consult 
IHR contact point at (GCC 

committee) 

 CONTACT  

Event detected (that may be a PHEIC) in the country by national surveillance 
system (communicable, food safety, radiation safety, environmental, port of 

entry and health facilities) or event detected in other country 

والوسائل املعتمدة ويتم بالتنسيق مع وزارات الصحة بدول اجمللس  لإلبالغحتدد اللجنة الدورية واالولوية  -

 واالجهزة املختصة بالرتصد واالنذار واالستجابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health event 

Assignment and Notification to GCC Early Warning Committee according to IHR 2005  
(modified from WHO source) 

    2005 الصحية الدولية  وفًقا للوائحجنة اإلنذار املبكر لدول جملس التعاون لل التقييم واالبالغ املبكر ( 7رقم ) شكل
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ــو  ــى النح ــيتم عل ــة س ــذه اللجن ــار هل اإلخط
التالــي:

( ــوم 	(أ ــاون تق ــس التع ــع دول جمل مجي

باإلخطــار جبميــع األحــداث الصحية 

الدوليــة  الصحيــة  للوائــح  وفقــًا 

واالمتثــال للوائــح الوطنيــة لنقطــة 

االتصــال املعنيــة باللوائــح الصحيــة 

الدولية حسب اإلستمارة رقم )2( أداة 

تقييــم األحــداث باللوائــح الصحيــة 

2005م. الدوليــة 

( ســيكون مســؤول االتصــال الوطين 	(أ

يف كل بلــد مســؤواًل عن التنســيق 

ــح  ــة باللوائ ــات ذات العالق ــع اجله م

واألجـــهزة  الدوليــــة  الصحيــة 

والتنبــــؤ  باإلنــــذار  املختصـــة 

باملخاطــر واالســتجابة للكــوارث 

يف مجيــع جمــاالت اللوائــح الصحية 

الدولية )األمن الصحي والكيميائي 

والبيولوجــي، إخل ...( يف بلــده.

( ــوري 	(أ ــالغ الفـ ــم اإلب ــب أن يتــ جيـ

: حالة

• األمراض املعدية املستجدة.	

• األمراض املنبعثة.	

• ــدرة 	 ــه الق ــِد لدي ــرض مع أي م

علــى االنتشــار يف دول اجمللس 

خاصــة يف املناطــق احلدوديــة.

• أو 	 كيميائــي  حــدث  أي 

نــووي أو إشــعاعي أو بيولوجي 

)معدي( ُيظهر إمكانية التأثري 

علــى دول جملــس التعــاون.

• ال 	 طــارئ  صحــي  حــدث  أي 

ميكــن الســيطرة عليــه على 

ــاج إىل  ــين وحيت ــتوى الوط املس

مســاعدة للتحقيــق أو الســيطرة.

• أي حــدث قد يكون لــه أهمية 	

بالصحــة العامة يف دول جملس 

التعاون.

( الوطــين 	(أ االتصــال  مركــز  يقــوم 

للوائح الصحيــة الدولية بكل دولة 

مــن دول اجمللس )وهــو عضو باللجنة 

اخلليجيــة لإلنذار الصحــي املبكر( 

بإرســال تقارير شــهرية منتظمة إىل 

اللجنــة، إال أن هــذه التقاريــر قــد 

تتحــول إىل أســبوعية أو يومية وفًقا 

للموقــف وبنــاًء علــى توصيــة جلنة 

نظام اإلنذار الصحي املبكر يف دول 

ــاون(. جملس التع

التعريفات واملصطلحات:                          

اإلنذار الصحي املبكر:

أداة لتجميــع وتوصيــل املعلومات حــول املخاطر 

الصحيــة قبــل وقــوع أي حــدث خطــر، وبالتالــي 

التمكــن من اختاذ إجــراءات لتوفــري فرصة منع 

وقــوع احلــدث او لتخفيف األضــرار احملتملة يف 

معظــم احلاالت وتنــب املخاطر  

الوباء:

 طارئــة صحية تتمثل يف ظهــور حاالت مرضية 

بــني جمموعــة مــن النــاس يف منطقــة جغرافية 

حمددة خالل فرتة زمنية حمددة بزيادة واضحة 

عــن املتوقــع الطبيعــي مقارنــة بفــرتة مماثلــة 

ــة  ــة اجلغرافي ــس املنطق ــابقة لنف ــرتة الس للف

وتســبب قلقا علــى املســتوى الوطين.

تقييم اخلطر: 

هــي عبارة عن منظومة حتليــل يتم فيها تقييم 

احتمالية وقوع اخلطر والقدرة على مواجهة هذا 

اخلطر ومقارنته باألضــرار املتوقع حدوثها وذلك 

للخــروج بتقييــم عــام للخطــر ليكون أساســًا 

لألولويات والقرارات املســتقبلية ملواجهته.

االستجابة: 

ــة  ــا نتيج ــم اختاذه ــيت يت ــراءات ال ــع اإلج مجي

حــدوث خطــر وطــين طــارئ أو أزمــة أو كارثة، 

بهدف تقليل اآلثار الســلبية النامجة عنه أو عن 

أي منهــم، والتأكــد مــن تقديــم العــون والدعم 

للمجتمــع.

ــم  ــاط الدع ــات ونق ــة املالحظ ــتقبل اللجن تس

والطلبــات مــن مجيــع اللجــان اخلليجيــة الــيت 

تعمــل يف جماالت احلفاظ علــى األمن الصحي.
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املركز اخلليـجي للوقـاية  

من األمراض ومكافحتها

ملخص تنفيذي

املركز اخلليجي للوقاية 

من األمراض ومكافحتها

اخلطة االسرتاتيجية والتنفيذية

Confidential 3

للمركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منهاالمبادئ األساسية 

  ::المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منهاسسووفف  ييككوونن  

وكالة إقليمية للصحة العامة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة وتبادل المعارف في جميع الدول األعضاء؛

هيئة مستقلة  تحت إشراف مجلس الصحة الخليجي يديرها مجلس إدارة مع التمثيل المتساوي لصانعي القرار الرئيسيين من الدول األعضاء؛

بقيادة رئيس تنفيذي تم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة ويعمل باستقاللية كافية؛ 

 .أنشئ من خالل نهج مرحلي للتخفيف من المخاطر التشغيلية وضمان نجاح المركز على المدى الطويل

  ::المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منهاللنن  ييككوونن  

اعدة ، بل سيعمل على المس(مثل تطوير مراكز وطنية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها)بدياًل عن مؤسسات الصحة العامة داخل كل دولة عضو 
على إنشاء قدرات وخبرات صحية عامة في جميع أنحاء المنطقة؛ 

هيئة تشريعية تقترح القوانين والسياسات في الدول األعضاء أو تتدخل فيها؛  

أو /دول األعضاء ووعوضًا عن ذلك، سوف تستفيد من البنية التحتية والموارد القائمة من ال( مثل امتالك وتشغيل مختبرات رئيسية)منظمة ذات أثر مادي كبير 
الشركاء؛ و

 .هيئة تمويل تدعم ماليًا مشاريع أو برامج البنية التحتية الكبرى في الدول األعضاء
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Confidential 4

الرؤية والرسالة

..ممججتتممعع  خخللييججيي  ييتتممتتعع  ففييهه  ججممييعع  ااألألففرراادد  ببصصححةة  ججييددةة  ققددرر  ااإلإلممككاانن  ففيي  ككلل  ممررححللةة  ممنن  ممررااححلل  االلححييااةة االلررؤؤييةة

ففييفف  ححااالالتت  تتععززييزز  االلتتننسسييقق  ووببننااءء  االلممععررففةة  ووتتووللييدد  ااألألددللةة  للللتتممككيينن  ممنن  االلووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  االلممععددييةة  ووغغييرر  االلممععددييةة،،  ووتتخخااللررسسااللةة
..    االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلععممووممييةة،،  ووتتععززييزز  االلممججتتممععااتت  االلممححللييةة  االلصصححييةة  ففيي  ججممييعع  أأننححااءء  االلخخللييجج

Confidential 5

األهداف اإلستراتيجية المقترحة للمركز الخليجي 
لمكافحة األمراض والوقاية منها

االلممررككزز  
االلخخللييججيي  
للللووققااييةة

االلببررااممجج  ووااللممممااررسسااتت
االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت

االلممررااققببةة  ووااللببححووثث

::ثثالالثثةة  أأههددااففسسووفف  ييححقققق  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

. دعم تطوير برامج وممارسات وسيايات تعاونية في مجال الصحة العامة1.

.  تعزيز التدريب اإلقليمي في مجال الصحة العامة وبناء القدرات2.

رصد تمكين جمع ودمج واستخدام بيانات الصحة العامة عالية الجودة من خالل الت3.
.والبحوث
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Confidential 6

النموذج التنظيمي

ببررااممجج  ووسسييااسسااتت  االلصصححةة  االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت
االلععممللييااتتممععللووممااتت  صصححييةة33االلععااممةة

 .تقديم الدعم اإلداري المخصص للرئيس التنفيذي 1
.تقديم الدعم إلدارة المشاريع إلى الرئيس التنفيذي في اإلشراف على أنشطة المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها 2
 .اللجان التي تضم ممثلين من جميع الدول األعضاء في المجاالت ذات األولوية الرئيسية/سوف يقوم المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها بتنسيق مجموعات العمل 3
اشرة إلى عة مجموعات عمل ذات موظفين كافية تقدم تقاريرها مببسرسيعمل خبراء من برامج الصحة العامة األخرى مع وظيفة المعلومات الصحية لتحديد حاالت الطوارئ الصحية العمومية عند ظهورها، وسيشكلون  4

.الرئيس التنفيذي
.يمكن أن تشكل وحدات مستقلة متميزة 5

برامج تدريبية

4طوارئ الصحة العامة

إدارة المعرفة

األمراض غير المعدية

األمراض المعدية

المراقبة والتحليالت

السياسة/حوكمة البيانات

5البحث اإلصابات

5اتصاالت الشركات

الموارد البشرية 

دعم تكنولوجيا المعلومات

المالية

الرصد والتقييم

تت
االلععمملليياا

القانونية

المشتريات

1مساعد إداري تنفيذي 2مدير المشاريع والتخطيط

ممككتتبب  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي

الرئيس التنفيذي

Confidential 7

Gulf-CDC: 5-Year Budget

(SAR) YYeeaarr  11 YYeeaarr  22 YYeeaarr  33 YYeeaarr  44 YYeeaarr  55 55--YYeeaarr  TToottaall

Salary & Benefits Expenses 8.0 M 14.9 M 18.0 M 18.7 M 19.1 M 7788..66  MM

Committee & Working Group Expenses 2.4 M 3.1 M 4.0 M 5.2 M 6.7 M 2211..33  MM

Initial Start-up Costs & Overhead Expenses 8.7 M 9.0 M 9.7 M 10.6 M 11.7 M 4499..66  MM

IT Systems and other Capital Exp 7.2 M 2.8 M 2.6 M 2.6 M 2.6 M 1177..88  MM

TToottaall  EExxppeennddiittuurree 2266..22  MM 2299..88  MM 3344..22  MM 3377..00  MM 4400..00  MM 116677..33  MM
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Confidential 8

نموذج المنطق

..ممججتتممعع  خخللييججيي  ييتتممتتعع  ففييهه  ججممييعع  ااألألففرراادد  ببصصححةة  ججييددةة  ققددرر  ااإلإلممككاانن  ففيي  ككلل  ممررححللةة  ممنن  ممررااححلل  االلححييااةة::  االلررؤؤييةة

  ..عع  أأننححااءء  االلخخللييجج،،  ووتتععززييزز  االلممججتتممععااتت  االلممححللييةة  االلصصححييةة  ففيي  ججممييااممةةتتععززييزز  االلتتننسسييقق  ووببننااءء  االلممععررففةة  ووتتووللييدد  ااألألددللةة  للللتتممككيينن  ممنن  االلووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  االلممععددييةة  ووغغييرر  االلممععددييةة،،  ووتتخخففييفف  ححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلعع::  االلممههممةة

ااألألههدداافف  
ددععمم  تتططووييرر  ببررااممجج  ووممممااررسسااتت  ووسسييااسسااتت  تتععااووننييةة  ففيي  ممججاالل  ااالالسستتررااتتييججييةة

  ..االلصصححةة  االلععااممةة
تتععززييزز  االلتتددررييبب  ااإلإلققللييمميي  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ووببننااءء  

  ..االلققددررااتت
ججووددةة  تتممككيينن  ججممعع  ووددممجج  ووااسستتخخدداامم  ببييااننااتت  االلصصححةة  االلععااممةة  ععااللييةة  االل

  ..ممنن  خخالاللل  االلتتررصصدد  ووااللببححووثث

ااالالههدداافف

التعاون مع الدول األعضاء لوضع استراتيجية إقليمية 
للصحة العامة 

عوامل الخطورة لتحسين /وضع برامج تركز على األمراض
الصحة العامة في الدول األعضاء

ت أو تكييف السياسات واإلجراءات والبروتوكوال/وضع و
لتوجيه مبادرات الصحة العامة

إنشاء برامج تدريبية إقليمية لبناء القدرات الصحية 
العمومية

تعزيز الوصول إلى شبكة من خبراء الصحة العمومية 
العالمية

تيسير تطوير شبكة لدعم تبادل المعارف

وضع وضمان االمتثال لمعايير جمع البيانات وسياسات
المشاركة

إنشاء نظام متكامل لمراقبة األمراض
بشأن االستفادة من التكنولوجيات المتقدمة إلجراء البحوث

التهديدات الصحية العامة

االلممخخررججااتت

تعزيز وتنسيق قدرات الصحة العامة في جميع الدول 
األعضاء

ركز السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت المنسقة التي ت
هاعلى أولويات الصحة العامة والتهديدات التي تتعرض ل
زيادة الوعي بالممارسات الصحية واعتمادها في جميع 

المجاالت ذات األولوية الصحية

الموارد التعليمية النظرية والعملية وآليات النهوض 
المهني

األدوات المنشأة لتبادل المعرفة بين الدول األعضاء
عمليات مخصصة لتبادل المعارف مع الشركاء الدوليين

تعزيز توحيد البيانات وتبادلها عبر الدول األعضاء
نظام موحد لمراقبة األمراض للحد من مخاطر الطوارئ 

الصحية العامة
أحدث التقنيات التي ٌيسترشد بها في التهديدات أو 

المخاطر الصحية العمومية

ععوواامملل  االلتتممككيينن
االلررئئييسسييةة

أدوات وموارد متاحة لتبادل المعارف♦مختبر مرجعي إقليمي لتهديدات األمراض وحاالت الطوارئ الصحية العامة 
عمليات ونظم البيانات القابلة للتشغيل البيني♦

تحسين التأهب لحاالت الطوارئ الصحية العامة♦تعزيز النظم الصحية اإلقليمية والوطنية االلتتأأثثييرر
السكان الصحي في الخليج♦

الخلفية
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Confidential 10

الدوافع

..    االلصصححةة  االلععااممةة  أأممرر  ببااللغغ  ااألألههممييةة  للتتععززييزز  االلسسالالممةة  ووااللووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  ووضضمماانن  ااالالسستتددااممةة  ععللىى  االلممددىى  االلططووييلل  ألألننظظممةة  االلررععااييةة  االلصصححييةة
يي  ووإإددررااككاًاً  للللححااججةة  إإللىى  تتننسسييقق  ققوويي  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ببيينن  ججممييعع  االلددوولل  ااألألععضضااءء  ففيي  ممججللسس  االلتتععااوونن  االلخخللييججيي  ووااللففررصص  االلككااممننةة  فف

يي  للممككااففححةة  ااالالسستتثثممااررااتت  ااإلإلققللييممييةة  االلححااللييةة  ففيي  االلببننييةة  االلتتححتتييةة  للللصصححةة  االلععااممةة،،  ففإإنن  ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججيي  ييتتططللعع  إلإلننششااءء  االلممررككزز  االلخخللييجج
..ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

،،  ووههيي  ششررككةة  ااسستتششااررييةة  ااسستتررااتتييججييةة  تتررككزز  ععللىى  ""SShhiifftt  HHeeaalltthhششففتت  ههييللثث،،  ""ووتتححققييققاا  للههذذهه  االلغغااييةة،،  ييععمملل  ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججيي  ممعع  ششررككةة  
..ققططااعع  االلصصححةة  ووععللوومم  االلححييااةة،،  للووضضعع  خخططةة  ااسستتررااتتييججييةة  ووتتششغغييللييةة  للللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

Confidential 11

االعتبارات الحاسمة

::ييججبب  أأنن  ييننظظرر  االلننججااحح  ففيي  ههذذهه  االلممببااددررةة  ففيي  ااألألمموورر  االلتتااللييةة  ببععيينن  ننااققددةة

وذجًا ور نميطكإحدى الهيئات الرسمية األولى التي تركز على الصحة العامة في المنطقة، يتعين على المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها أن
.  للحوكمة وصنع القرار يمّكن الهيئة من تحقيق أهدافه مع احترام سيادة أعضائه

ت المساهمة ياونظرًا للتباين في البنية التحتية للرعاية الصحية والصحة العامة في جميع أنحاء المنطقة، سيكون من المهم وضع نموذج تمويلي يراعي مست
.واالعتماد عليها بشكل غير متساو  في خدمات المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها

المركز دىمن خالل االستفادة من النهج القائمة التي يتبعها مجلس الصحة الخليجي في تبادل المعلومات، ومبادرات التخطيط، وتتبع األداء، سيكون ل
بشكل فعال مع أهداف مجلس الصحة الخليجينقطة انطالق قوية للنجاح، وتعظيم الكفاءة التشغيلية وتداخلالخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها

.  األوسع نطاقاً 

ث تتقاسم العديد من التحديات الصحية العامة، فإن نظم الرعاية الصحية والنظم اإليكولوجية للبحوفي حين أن البلدان التي يمثلها مجلس الصحة الخليجي
.الصحية تتباين عمومًا، وبرامج الصحة العامة، على وجه التحديد، من حيث النطاق والنضج

ي ف" مركز وقاية"إن فهم كيفية توافق المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها مع مهمة أكبر وأقدم نظام للرعاية الصحية في المنطقة، وهو 
زاماته اإلقليمية التالمملكة العربية السعودية، واستكمال أنشطته، سيكون أمرًا بالغ األهمية لضمان قدرة هذا المركز الخليجي في طور التأسيس على الوفاء ب

.المأمولة
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Confidential 12

الأنشطة الرئيسية

    ::تتمم  تتططووييرر  االلخخططةة  ااالالسستتررااتتييججييةة  للللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ببننااءء  ععللىى  ااألألننششططةة  االلتتااللييةة

::ددررااسسةة  ممققااررننةة  للثثالالثث  ممننظظممااتت  ممععييااررييةة11..

التعاون في المركز األوروبي للوقاية، ومجلس)تم إجراء دراسة أولية باستخدام البحوث الثانوية لتقييم استراتيجيات ونماذج التشغيل لثالث وكاالت للصحة العامة 2.
مثل مهام التكليف واألهداف االستراتيجية، ومجاالت )محورًا 11؛ تم تقييم المعايير عبر (بلدان الشمال األوروبي، والمركز األمريكي لمكافحة األمراض والوقاية منها

(األولوية الصحية، ونظم الحوكمة، والهيكل التشغيلي، ونظم تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وما إلى ذلك

بشأنالخبراءتوصياتوجمعالمعرفيةالثغراتلسدالثالثالمرجعيةالمنظماتفيممثاًل 16معمقابالتوأجريتاألهدافمحددةإضافيةثانويةبحوثإجراءتم
منهاوالوقايةاألمراضلمكافحةالخليجيالمركزمشروع

االلخخللييججففييااللععااممةةااللصصححييةةللللققددررةةااللووضضععتتققييييمم

الخليجيالتعاونمجلسدوليمثلوناتصالضباط6معاستكشافيةاستشاراتإجراءتم

وثائقيأجانبإلىالعامةالصحةلوكالةاإلقليميةالشبكيةالمواقعواستعراضالخليجيالتعاونمجلسدولفياألمراضعبءأنماطعنهادفةثانويةبحوثإجراءتم
المصلحةأصحابيقدمها

أصحابمنأوسعمجموعةواستهدفاالستكشافيةالمشاوراتعلىاالستبيانبنيوقدالمصلحةأصحابمن44قبلمنتعبأتهتمإلكترونياستبيانتوزيع
الخليجيالتعاونمجلسدولجميعفيالمصلحة

Confidential 13

مقدمة للخطة االستراتيجية

(مثل الرؤية والمهمة، واألهداف االستراتيجية لـلمركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها)النموذج االستراتيجي 

المستوى-نموذج الحوكمة رفيع

(مثل الهيكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات)النموذج التنظيمي رفيع المستوى 

(مثل تحقيق المكاسب)نماذج الشراكة 

(مثل التأسيس والنضج)المستوى -خارطة طريق رفيعة

األثر

نموذج المنطق

ممععتت  ححتتىى  ااآلآلنن  ففيي  ووضضعع  االلععننااصصرر  ااألألسسااسسييةة  االلتتااللييةة  ممنن  االلخخططةة  ااالالسستتررااتتييججييةة،،  ففضضالال  ععنن  خخططةة  تتششغغييللييةة ممصصااححببةة،،  أأسسههممتت  االلممععللووممااتت  االلتتيي  جُجُ
  ..ييججرريي  إإععددااددههاا  ححاالليياا
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Confidential 14

مقدمة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية

(مثل الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية وأهداف مركز السيطرة على األمراض في الخليج)النموذج االستراتيجي 

(والهيئات اإلدارية GHCمثل العالقة مع )نموذج الحوكمة 

(مثل تحقيق المكاسب)نماذج الشراكة 

(مثل الهيكل التنظيمي والوظائف الرئيسية)النموذج التنظيمي 

(مثل المؤهالت حسب الدور والوظيفة وخطط التوظيف والتدريب)الموارد البشرية 

(مثل مصروفات الرواتب، ونفقات اللجان، واالستثمار األولي، وتكاليف تكنولوجيا المعلومات)الميزانية عالية المستوى 

(مثل الوظائف الرئيسية ومؤشرات األداء)قياسات األداء 

(مثل البدء حتى تاريخ االستحقاق)خطة تنفيذ رفيعة المستوى 

األثر

ووققدد  أأببللغغتت  االلممععللووممااتت  االلتتيي  تتمم  ججممععههاا  ححتتىى  ااآلآلنن  االلععننااصصرر  ااألألسسااسسييةة  االلتتااللييةة  ممنن  االلخخططةة  ااالالسستتررااتتييججييةة  ووااللتتششغغييللييةة  للممررككزز  االلخخللييجج  
::للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

النموذج االستراتيجي
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Confidential 16

االلممببااددئئ  االلتتأأسسييسسييةة  للللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

  ::سسووفف  ييككوونن  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

دول المركز إقليمي للصحة العامة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة ووضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف بين جميع
.األعضاء

مركز شبه مستقل تتبع مجلس الصحة الخليجي، يديرها مجلس إشرافي مع التمثيل المتساوي لصانعي القرار الرئيسيين من الدول األعضاء؛

بقيادة رئيس تنفيذي يتم تعيينه من قبل مجلس الصحة الخليجي بالتنسيق مع المجلس اإلشرافي ويعمل باستقاللية كافية؛ 

 .أنشئ من خالل نهج مرحلي للتخفيف من المخاطر التشغيلية وضمان نجاح المركز على المدى الطويل

  ::للنن  ييككوونن  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

نشاء ، بل سيكون مساعدًا على إ(مثل تطوير مراكز وطنية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها)بديل عن القدرة الصحية العامة داخل كل دولة عضو 
قدرات وخبرات صحية عامة في جميع أنحاء المنطقة؛ 

هيئة تشريعية تقترح القوانين والسياسات في الدول األعضاء أو تتدخل فيها؛  

أو /دول األعضاء ووعوضًا عن ذلك، سوف يستفيد من البنية التحتية والموارد القائمة من ال( مثل امتالك وتشغيل مختبرات رئيسية)منظمة ذات أثر مادي كبير 
.الشركاء

.  هيئة تمويل تدعم ماليًا مشاريع أو برامج البنية التحتية الكبرى في الدول األعضاء

Confidential 17

(ققييدد  االلممررااججععةة)الرؤية والرسالة 

..ممججتتممعع  خخللييججيي  ييتتممتتعع  ففييهه  ججممييعع  ااألألففرراادد  ببصصححةة  ججييددةة  ففيي  ككلل  ممررححللةة  ممنن  ممررااححلل  االلححييااةة االلررؤؤييةة

خخففييفف  ممنن  تتععززييزز  االلتتننسسييقق  ووببننااءء  االلممععررففةة  ووإإننتتااجج  ااألألددللةة  للللتتممككيينن  ممنن  االلووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  االلممععددييةة  ووغغييرر  االلممععددييةة،،  ووااللتتااللررسسااللةة
  ..ححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلععااممةة،،  ووتتععززييزز  االلممججتتممععااتت  االلممححللييةة  االلصصححييةة  ففيي  ججممييعع  أأننححااءء  االلخخللييجج
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Confidential 18

ججيي  ااألألههدداافف  ااالالسستتررااتتييججييةة  االلممققتتررححةة  للللممررككزز  االلخخلليي
للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

االلممررككزز  
االلخخللييججيي  
للللووققااييةة

االلببررااممجج  ووااللسسييااسسااتت  
ووااللممممااررسسااتت

االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت

االلممررااققببةة  ووااللببححووثث

::ثثالالثثةة  أأههددااففااللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  وو  االلووققااييةة  ممننههااسسووفف  ييححقققق

.  دعم تطوير برامج وممارسات تعاونية في مجال الصحة العامة1.

. تعزيز التدريب اإلقليمي في مجال الصحة العامة وبناء القدرات2.

تمكين جمع ودمج واستخدام بيانات الصحة العامة عبر المؤشرات 3.
.  الرئيسية من خالل الترصد والبحوث

Confidential 19

::11االلههددفف  
دعم تطوير برامج وممارسات تعاونية في مجال الصحة العامة

رات التعاون مع الدول األعضاء لتقييم وتحديد القد
ة والثغرات واألولويات اإلقليمية في مجال الصح

ة العامة لتوجيه عملية وضع استراتيجية إقليمي
للصحة العامة 

الخطورة تعزز/إنشاء برامج تركز على عوامل المرض
امة التعاون اإلقليمي والدولي لتحسين الصحة الع

في الدول األعضاء

أو تكييف السياسات واإلجراءات /وضع و
اخل والبروتوكوالت لتوجيه مبادرات الصحة العامة د

الدول األعضاء

::االلممببااددررااتتممثثاالل

من أجل فهرسة الوضع الحالي للبنية التحتيةممسسحح  للتتققييييمم  االلققددررااتت  إجراء 
والموارد الصحية العامة داخل الدول األعضاء

ئحة لمواجهة الجاخخططةة  إإققللييممييةة  للللتتأأههبب  التفكير في تجربة المنطقة في وضع 

مثل)على أولوية صحية رئيسية في المنطقة ممررككزز  إإققللييمميي  للللتتممييزز  إنشاء 
( السمنة

تستند إلى توافق اآلراء ألمراض القلبااسستتررااتتييججييااتت  للللصصححةة  االلععااممةة  وضع 
واألوعية الدموية، واستخدام التبغ وحوادث المرور على الطرق، وهي 

استراتيجيات يوصى باستخدامها من قبل جميع الدول األعضاء

::ااالالههدداافف

PP&&PP TT&&CCBB

SS&&RR
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Confidential 20

درات إنشاء برامج تدريبية إقليمية لبناء الق
والمهارات الصحية العمومية في مجاالت 

الحاجة البالغة األهمية 

حة تعزيز الوصول إلى شبكة من خبراء الص
العامة العالمية مع الشركاء الدوليين

رفة تسهيل تطوير شبكة لدعم تبادل المع
ي وأفضل الممارسات والتقدم التكنولوج

في مجال الصحة العامة

::22االلههددفف  
امة تعزيز التدريب اإلقليمي في مجال الصحة الع

وبناء القدرات

::ممثثاالل  االلممببااددررااتت

بين المؤسسات ومعهد افتراضي ببررننااممجج  ززممااللةة  ممششتترركك  إنشاء 
للصحة العامة من أجل مواصلة تثقيف خبراء الصحة العامة

الدولية المعنية بعلم أوبئةااللممؤؤتتممررااتت  االلععللممييةة  المشاركة في 
األمراض المعدية لمناقشة البحوث الحديثة والتقدم المحرز مع 

الشركاء الدوليين

ري من لمرض السكري يجتمع فيها خبراء السكششببككةة  إإققللييممييةة  إنشاء 
اتالدول األعضاء لتبادل المخاوف وقصص النجاح وأفضل الممارس

لنشر ونشر البحوث التي ممججللةة  االلخخللييجج  للللصصححةة  االلععااممةة  إنشاء 
يستعرضها النظراء من المنطقة 

::ااالالههدداافف

PP&&PP TT&&CCBB

SS&&RR

Confidential 21

  ::33االلههددفف  
الية تمكين جمع ودمج واستخدام بيانات الصحة العامة ع

الجودة من خالل الترصد والبحوث

وضع وضمان االمتثال لتوحيد سياسات تبادل
من البيانات والبيانات المتعلقة بمراقبة األمراض

اءأجل المؤشرات الرئيسية في جميع الدول األعض

اإلشراف على تطوير وإدارة نظام مراقبة متكامل 
وسهل المنال لرصد حالة المرض ومخاطره في 

جميع الدول األعضاء

االستفادة من التكنولوجيات المتقدمة إلجراء 
البحوث حول التهديدات والمخاطر الرئيسية من 

ة أجل توجيه عملية اتخاذ القرارات الصحية العمومي
في الوقت المناسب

::االلممببااددررااتتممثثاالل

الحالية داخل ووببررووتتووككووالالتت  ججممعع  االلببييااننااتت  أأففضضلل  االلممممااررسسااتت  االستفادة من 
بروتوكوالت موحدة للمنطقة/الدول األعضاء لوضع سياسات

ث الجاهزة المتاحة من طرف ثالممننصصااتت  ممررااققببةة  تتككننووللووججيياا  االلممععللووممااتت  تقييم 
والعمل مع خبراء تكنولوجيا المعلومات من أجل تخصيص النظام وفق 

االحتياجات المحددة للمنطقة

مع والتعلم اآللي لجننظظاامم  إإننذذاارر  ممببككرر  ييسستتففييدد  ممنن  االلذذككااءء  ااالالصصططننااععيي  تطوير 
ق مثل تطبي)بيانات الصحة العامة من تطبيقات الهواتف الذكية الموجودة 

(التطبيب عن بعد،FitBitالصحة، 

عن مقاومة مضادات الميكروبات أو األمراض تتققررييرر  إإققللييمميي  سسننوويي  نشر أول 
المنقولة باألغذية

PP&&PP TT&&CCBB

SS&&RR

::ااالالههدداافف
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نموذج حوكمة عالي المستوى 

Confidential 23

ننممووذذجج  االلححووككممةة  االلششاامملل

ففححةة  سسييتتمم  تتأأسسييسس  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككاا
ففيي  ننههااييةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

::االلممططاافف
ر إلى مركز شبه مستقل يقوم برفع التقاري

ع والتي بدوره يرف،مجلس الصحة الخليجي
التقارير إلى الهيئة التنفيذية

مركز متخصص تابع لمجلس الصحة 
الخليجي ضمن المراكزالمتخصصة األخرى

جي مثل المركز الخلي)التي سيتم إنشاؤها 
(للغذاء والدواء

ممررااككزز  ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججيي

ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججيي

االلههييئئةة  االلتتننففييذذييةة

ممررااككزز  ممججللسس  االلصصححةة  
ااألألخخررىىااللخخللييججيي

االلممررككزز  االلخخللييججيي  
للممككااففححةة  ااألألممررااضض  

ووااللووققااييةة  ممننههاا
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Confidential 24

ننممووذذجج  االلححووككممةة  االلتتننظظييممييةة

ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججيي

ممججللسس  االلششررااككااتت  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي
ووااالالسستتررااتتييججييااتت

ركز اإلشراف على اإلدارة اليومية وتنفيذ استراتيجية م
السيطرة على األمراض في الخليج

الموافقة على خطة عمل وميزانية المركز الخليجي 
للسيطرة على األمراض ومراقبة تنفيذها

علميين توفير الخبراء االستراتيجيين وال
للرئيس التنفيذي

ااإلإلششررااففيي  سسييتتووللىى  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  إإددااررةة  االلممررككزز  ببققييااددةة  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي  االلذذيي  ييددععممهه  االلممججللسس
ووممججللسس  االلششررااككااتت  ووااالالسستتررااتتييججييااتت  

االلممججللسس  ااإلإلششررااففيي
يضمن انعكاس احتياجات الدول األعضاء 

في استراتيجية مركز السيطرة على 
األمراض في الخليج

Confidential 25

ممججللسس  االلصصححةة  االلخخللييججةة

اا،،  ببمماا  سسييممثثلل  أأععللىى  سسللططةة  تتممااررسس  االلححووككممةة  ففيي  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننهه
::ووتتششمملل  ااألألددوواارر  االلممححددددةة  مماا  ييلليي..  ييضضممنن  أأنن  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي  ييققوودد  االلممررككزز  للللووففااءء  ببممههااممهه

الموافقة على الخطط االستراتيجية والتشغيلية
الوقاية الموافقة على ترشيح الرئيس التنفيذي لقيادة اإلدارة اليومية لمركز الخليج لمكافحة األمراض و

منها
إقرار الميزانية السنوية وضمان وجود ضوابط مالية مناسبة

تفويض السلطة إلى اإلدارة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل
هاالبت في أي مقترحات لتغيير مهمة أو هيكل تنظيمي لمركز الخليج لمكافحة األمراض والوقاية من

الموافقة على اتفاقيات تعاقدية رئيسية مع أطراف ثالثة

مجلس الصحة الخليجي

.GHCُيعقد الرئيس لمدة سنة واحدة ويتناوب بين جميع الدول األعضاء التي تم التصويت عليها، وسيتبع نفس الجدول الزمني الذي تتبعه لجنة  1
.للحصول على مزيد من التفاصيل عن لجنة التدقيق14انظر الشريحة  2
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Confidential 26

االلممججللسس  ااإلإلششررااففيي  

أأففرراادد  للددييههمم  خخببررةة  ققييااددييةة  ففيي  االلننظظاامم  االلصصححيي،،  ووممععررففةة  ببااللصصححةة  االلععااممةة  1100--88سسييتتأأللفف  ممنن  ررئئييسس  وو  
وواارر  ووتتششمملل  ااألألدد((..  ممثثلل  ككبباارر  ققااددةة  االلصصححةة  االلععااممةة  ممنن  ووككااالالتت  االلصصححةة  االلععااممةة  االلووططننييةة))ووسسللططةة  صصننعع  االلققرراارر  

::االلممححددددةة  مماا  ييلليي
تقديم رؤى حول االحتياجات والفرص والتهديدات الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء المعنية

مبادرات تقديم المشورة بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية مركز السيطرة على األمراض في الخليج وال
الرئيسية

ة الحفاظ على قناة اتصال مع صناع القرار في الدول األعضاء لضمان المواءمة بين جهود الصحة العام
الوطنية واإلقليمية

االلممججللسس  ااإلإلششررااففيي

.لخليجية ايعين الرئيس لمدة سنة واحدة ويتناوب بين جميع الدول األعضاء التي تم التصويت عليها، وسيتبع نفس الجدول الزمني المتبع في مجلس الصح 1

Confidential 27

االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي

ححهه  ممججللسس  ييررششااللققييااددييةة،،//ععااللمماًاً  ممععتتممدداًاً  ذذاا  خخللففييةة  ممتتممييززةة  ووممتتييننةة  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ووااللخخببررةة  ااإلإلددااررييةة//سسييككوونن  ططببييببااًً  
االلممررككزز  االلصصححةة  االلخخللييججيي  ببااالالششتتررااكك  ممعع  االلللججننةة  ااالالششررااففييةة،،  ووههوو  ممخخوولل  ببمماا  ففييهه  االلككففااييةة  للإلإلششرراافف  ععللىى  ججممييعع  ججووااننبب  ععممللييااتت

::ووتتششمملل  ااألألددوواارر  االلممححددددةة  مماا  ييلليي..  االلخخللييججيي  للللسسييططررةة  ععللىى  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ففيي  االلخخللييجج
لمستشار وضع خطط استراتيجية وتقييم األداء في مقابل الخطة وتقديم تقرير الميزانية والتقرير السنوي إلى مركز ا♦

المالي والمجالس االستشارية
اإلشراف على عمليات مركز السيطرة على األمراض في الخليج، بما في ذلك توظيف الموظفين، والتعاقد مع ♦

مقدمي الخدمات، والتعامل مع ممثلين من الدول األعضاء في المسائل المتعلقة بالصحة العامة
إدارة ميزانية المركز، بما في ذلك تخصيص األموال في مختلف األنشطة والبرامج ♦
اإلشراف على تطوير وتنفيذ برامج وسياسات الصحة العامة اإلقليمية ♦
للتوعية بالصحة العامة والمبادرات ذات الصلة( مثل إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم)إشراك الجمهور ♦
والمنظمات الوطنية  )مثل مجلس الصحة الخليجي)التعاون مع القادة اآلخرين في المنظمات اإلقليمية الرئيسية ♦

لضمان تنسيق جهود الصحة العامة( وزارات الصحة في الدول األعضاء)
(مثل منظمة الصحة العالمية)تمثيل مركز السيطرة على األمراض في الخليج في المحافل الدولية ♦

االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي

1 Nomination of the CEO will be subject to Board approval. 
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Confidential 28

ممججللسس  االلششررااككااتت  ووااالالسستتررااتتييججييااتت

ممثثلل  ااألألووسسااطط  ))ععضضوواا  ممعع  خخببررااءء  إإققللييمميييينن  ممنن  خخااررجج  ووززااررااتت  االلصصححةة  1166--1144سسووفف  ييتتككوونن  ممنن  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي  وو  
االلصصححييةة  االلععااممةة  ففيي  ممججااالالتت  //ووققااددةة  االلففككرر  االلددوولليي  ذذوويي  االلخخببررةة  االلععللممييةة((  ااألألككااددييممييةة،،  ووااللصصننااععةة،،  ووااللددففااعع

أأششههرر  ووسسووفف  ييججتتممعع  االلممججللسس  ككلل  ثثالالثثةة((..  ممثثلل  ععللمم  ااألألووببئئةة،،  ووااللممررااققببةة))أأوو  االلووظظاائئفف  //ااألألممررااضض  ذذااتت  ااألألووللووييةة  وو
يي  للممككااففححةة  ععللىى  ااألألققلل  ووييققددمم  االلممششووررةة  االلععللممييةة  أأوو  االلتتققننييةة  أأوو  االلسسييااسسييةة  إإللىى  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي  للللممررككزز  االلخخللييجج

  ..ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا
::أأددوواارر  ممححددددةة  تتششمملل

استعراض وتقديم آراء الخبراء بشأن االستراتيجيات السنوية للمبادرة ومبادراتها الجارية
تبادل وجهات النظر المتعددة القطاعات ذات الصلة بوضع برامج وسياسات شاملة للصحة العامة

ز الخليجي التي يقوم بها المرك( مثل الترصد)استعراض وتفسير النتائج الناتجة عن وظائف الصحة العامة 
لمكافحة األمراض والوقاية منها

العمل كقناة تواصل مع صانعي القرار في المنظمات الوطنية والدولية

ممججللسس  االلششررااككااتت  
ووااالالسستتررااتتييججييااتت

Confidential 29

للججننةة  ممررااججععةة  االلححسسااببااتت

أأععضضااءء  ممنن  ممججللسس  ااإلإلددااررةة  ممعع  مماا  الال  ييققلل  ععنن  ععضضوو  أأوو  ععضضوويينن  للددييههمم  خخببررةة  ففيي  ممججاالل  االلتتددققييقق  االلققااننووننيي  44ييتتككوونن  ممنن  
ففيي  االلسسننةة  ووااللمماالليي،،  ووااللررئئييسس  االلتتننففييذذيي  ووممددييرر  االلععممللييااتت  ببووصصففههمماا  ععضضوويينن  ببححككمم  ممننصصببييههمماا؛؛  ووسستتججتتممعع  االلللججننةة  ممررتتيينن

ععللىى  ااألألققلل،،  ووسستتككوونن  ممسسؤؤووللةة  ععنن  ااإلإلششرراافف  ععللىى  ععممللييااتت  االلتتددققييقق  االلمماالليي  ووممررااججععةة  االلححسسااببااتت،،  ففضضالال  ععنن  ررصصدد  أأددااءء  
..ممؤؤششررااتت  ااألألددااءء  االلررئئييسسييةة  االلممتتععللققةة  ببااللببررااممجج  االلتتققننييةة  للللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

::أأددوواارر  ممححددددةة  تتششمملل
توفير الرقابة على معايير الرقابة المالية للمركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها

تقييم المخاطر المالية والتخفيف منها
الحفاظ على اإلشراف على عملية التدقيق الداخلي في المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها

استعراض الميزانية السنوية وتقديم تعليقات بشأنها
تي رصد وضع خطط عمل فيما يتعلق بتوصيات مراجعة الحسابات الصادرة عن عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ال

أجريت

للججننةة  ممررااججععةة  االلححسسااببااتت
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نموذج تنظيمي رفيع المستوى

Confidential 31

االلننممووذذجج  االلتتننظظييمميي

االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت 22ببررااممجج  ووسسييااسسااتت  االلصصححةة  االلععااممةة ممععللووممااتت  صصححييةة االلععممللييااتت

برامج التدريب

إدارة المعرفة

األمراض غير المعدية

األمراض المعدية

المراقبة والتحليالت

السياسة/حوكمة البيانات

االصابات3البحث

3اتصاالت الشركات

الموارد البشرية 

دعم تكنولوجيا المعلومات

المالية

القانونية

المشتريات

مساعد إداري تنفيذي 1مدير المشاريع والتخطيط

ممككتتبب  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي

الرئيس التنفيذي

ططووااررئئ  االلصصححةة  االلععااممةة

االستعداد

االستجابة

ي وظيفة يتم تشغيلها من قبل المجلس الصح
الخليجي

تت
االلععمملليياا

(بما في ذلك الرصد والتقييم)تقديم الدعم إلدارة المشاريع إلى الرئيس التنفيذي  1
اللجان مع تمثيل جميع الدول األعضاء في /ستنسق مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الخليج مجموعات العمل 2

.  المجاالت الرئيسية ذات األولوية
.يمكن أن تشكل وحدات مستقلة متميزة 3
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Confidential 32

االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت

برامج التدريب

إدارة المعرفة

:الخبرة

تصميم وتطوير الدورة

:االصول

بوابة على اإلنترنت مع القدرة 
على دعم وحدات التعلم 

اإللكتروني، ومكتبة مرجعية 
ومنتديات للمناقشة 

  ..سسووفف  ييللععبب  االلممررككزز  ددوورراًاً  ححااسسمماًاً  ففيي  تتععززييزز  االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ععللىى  االلصصععييدد  ااإلإلققللييمميي

ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة

العامةمشاركة الدورات االفتراضية حول المواضيع الرئيسية للصحة
العمل مع الجامعات المحلية إلنشاء برامج دراسات عليا وشهادات 

مثل علم األوبئة والصحة المهنية )عليا في مجال الصحة العامة 
(والبيئية

تعزيز فرص التثقيف الصحي العام في الجامعات الرائدة دولياً 

حة من المهنيين في مجال الص( افتراضية)تيسير إنشاء شبكة 
العامة لتبادل أفضل الممارسات

مشاركة التحديثات من الشركاء اإلقليميين والدوليين
تعزيز أفضل الممارسات في مجال ترجمة المعارف

االلووظظاائئففااللققددررااتت  ااألألسسااسسييةة

Confidential 33

ببررااممجج  ووسسييااسسااتت  االلصصححةة  االلععااممةة

األمراض غير المعدية

األمراض المعدية

االصابات

..سسووفف  ييددععمم  االلممررككزز  تتططووييرر  ببررااممجج  ووممممااررسسااتت  تتععااووننييةة  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ففيي  ججممييعع  أأننححااءء  االلخخللييجج

ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة

دي لجان تضم ممثلين من جميع الدول األعضاء للتص/عقد فرق عمل
لألخطار التي تهدد الصحة العامة

الت تنظيم البرامج التعاونية اإلقليمية واإلشراف عليها في المجا
ذات األولوية

يذ تكييف وتنف/تطوير/العمل مع فرق البرامج اإلقليمية لتحديد
الممارسات والسياسات ذات الصلة بالمجاالت ذات األولوية

الخبرة

علم األوبئة♦

سياسة الصحة العامة♦

االلققددررااتت  ااألألسسااسسييةة

االلووظظاائئفف
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Confidential 34

االلممررااققببةة

المراقبة والتحليالت

ةالسياس/حوكمة البيانات

البحث

..سسووفف  ييتتييحح  ههذذاا  االلننظظاامم  ججممعع  ووددممجج  ووااسستتخخدداامم  ببييااننااتت  االلصصححةة  االلععااممةة  ععااللييةة  االلججووددةة  ممنن  خخالاللل  االلممررااققببةة  ووااللببححووثث

ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة

حة الثغرات في مجال الص/العمل مع الدول األعضاء لتقييم االحتياجات
.العامة وتطوير قدرات وعمليات جمع البيانات

ة في العمل مع الشركاء اإلقليميين لتكييف أفضل الممارسات الدولي
ة ُنهج السياسات المتعلقة بالبيانات الصحية من أجل مواءم/مجال حوكمة

جمع البيانات وتخزينها

ل مث)وضع ُنهج مبتكرة للوصول إلى بيانات الصحة العامة وتحليلها 
يانات ودعم أصحاب المصلحة في تفسير الب( تطبيقات الهاتف المحمول

لتوجيه عملية صنع القرار والبحوث المستقبلية

الخبرة
اتالبنية التحتية لـتقنية المعلوم

سياسة البيانات
االصول

يانات البنية التحتية اآلمنة لتخزين الب
من المرجح االعتماد على األصول )

(الحالية لـ وقاية
الذكاء /منصات التعلم اآللي

الغ االصطناعي لتحليل البيانات واإلب
عنها

االلووظظاائئففااللققددررااتت  ااألألسسااسسييةة

Confidential 35

ططووااررئئ  االلصصححةة  االلععااممةة

..  سسووفف  تتددععمم  ممررااككزز  ممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ففيي  االلخخللييجج  االلددوولل  ااألألععضضااءء  ففيي  ااالالسستتععدداادد  للححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلععااممةة  ووااالالسستتججااببةة  للههاا

االلووظظاائئفف ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة

الخبرة

االستجابة في حاالت 
الطوارئ

االلققددررااتت  ااألألسسااسسييةة

االستعداد

االستجابة

العمل مع النظم الصحية اإلقليمية لوضع بروتوكوالت وأنظمة 
لالستجابة لحاالت الطوارئ في البلدان 

ية تحديد حاالت الطوارئ عند ظهورها والتنسيق مع األفرقة اإلقليم
لالستجابة في الوقت المناسب

عقد فرق عمل مخصصة ومتعددة البلدان لحاالت الطوارئ
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Confidential 36

االلععممللييااتت

اتصاالت الشركات

الموارد البشرية 

دعم تكنولوجيا المعلومات

المالية

القانونية

المشتريات

..    سسييددععمم  ههذذاا  االلببررننااممجج  ففررييقق  ععممللييااتت  أأسسااسسييةة

ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة

تعزيز األنشطة واألحداث الرئيسية وتأثير المركز

ينإدارة التوظيف، واإليجار، والتدريب، وكشوف المرتبات، ومنافع الموظف

الحفاظ على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداخلية الرئيسية

إدارة الميزانية التنظيمية والبيانات المالية السنوية

تقديم مشورة قانونية مخصصة

لفةاإلشراف على نظام مشتريات يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التك

الخبرة

يفة الخبرة المرتبطة بكل وظ
على النحو المبين

االلووظظاائئففااللققددررااتت  ااألألسسااسسييةة

نماذج الشراكة 
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Confidential 38

االلششررااككااتت  ففيي  االلممررككزز  االلخخللييججيي  
االلممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننهه

  ::ببمماا  ففيي  ذذللكك،،  ععللىى  ووججهه  االلخخصصووصص،،  ممعع،،سستتككوونن  االلششررااككااتت  أأسسااسسييةة  ففيي  االلووففااءء  ببممههاامم  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

االلددوولل  ااألألععضضااءءممررككزز  ووققااييةة
االلممننظظممااتت  االلععااللممييةة((ددوولل  االلخخللييجج))

Confidential 39

11ننممووذذجج  االلششررااككةة  ممعع  ووققااييةة

رر  االلممررككزز  االلسسععوودديي  ششررييككاًاً  ددااععمماًاً  أأسسااسسيياًاً  ففيي  ككلل  ممررححللةة  ممنن  ممررااححلل  تتططوويي""  ووققااييةة""ببااععتتببااررههاا  ووككااللةة  االلصصححةة  االلععااممةة  ااألألككثثرر  تتققددمماا  ففيي  االلممننططققةة،،  سسووفف  ييممثثلل  ممررككزز  
  ..االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

ييححدددد  ممججااالالتت  ممححددددةة  للللددععمم  ووااتتففااققييااتت  ""  ووققااييةة""ااتتففااققييةة  ققااننووننييةة  ممعع  ممررككزز  //  ببووضضعع  ععققدد  سسييققوومم  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا::  ننممووذذجج  االلششررااككةة
..ممسستتووىى  االلخخددممةة  ذذااتت  االلصصللةة

(  لمرجعيمثل المختبر ا)البنية التحتية الحالية لـمركز وقاية 
قبل سيتم االستفادة منها من( مثل علم األوبئة)والخبرة 

لتعزيز المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها
 .الجوانب الرئيسية لمهامه

في وضع يمكنه من الوفاء بمهامه " وقاية"سيكون مركز 
التنظيمية المتمثلة في تمكين القدرات الصحية العامة 

. اإلقليمية

::ججللبب  إإللىى  االلششررااككةة::  ااالالسستتففااددةة  ممنن  االلششررااككةة
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Confidential 40

ننممووذذجج  االلششررااككةة  ممعع  االلددوولل  ااألألععضضااءء

بوضع مذكرات تفاهم مع وزارات الصحة أو الوكالة الوطنية للصحة العامة في كل سيقوم المركز الخليجي لمكافحة األمراض والوقاية منها::  ننممووذذجج  االلششررااككةة
 .دولة عضو

ستقوم الدول األعضاء بتعيين فرق من الخبراء ذوي الصلة لدعم الحوكمة 
سياسات البيانات ( من خالل المشاركة في المجلس واللجنة االستشارية)

وسيقدم المركز الخليجي لمكافحة . التي يحددها مجلس الصحة الخليجي
األمراض والوقاية منها

ر وستيس. من خالل البرامج وفرق العمل لالستجابة في حاالت الطوارئ
ة الدول األعضاء الوصول إلى البيانات الصحية الوطنية وفقًا لطبيع

ـون من العضوية دعما ماليا سنويا لتشغيل المركز الخليجي للوقاية المتك
.الـدول المعنية

خليجي سوف تستفيد الدول األعضاء بشكل مباشر من أنشطة المركز ال
بما في ذلك)للوقاية في شكل برامج وسياسات إقليمية منسقة 

لمعارف ، وتحسين التدريب، والتعليم وتبادل ا(االستجابة لحاالت الطوارئ
ع عملية بشأن المواضيع ذات الصلة، وتحسين البيانات والتحليالت لدف

وسيكون هذا الدعم أساسيا في تمكين كل دولة من . صنع القرار
.تعزيز بنيتها التحتية المخصصة للصحة العامة/إنشاء

ووتتممثثلل  االلددوولل  ااألألععضضااءء  االلششررككااءء  االلررئئييسسيييينن  للللممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

::ججللبب  إإللىى  االلششررااككةة::    ااالالسستتففااددةة  ممنن  االلششررااككةة

Confidential 41

ننممووذذجج  االلششررااككةة  ممعع  االلممننظظممااتت  االلععااللممييةة

 .سينشئ المركز مذكرات التفاهم مع المنظمات الدولية::  ننممووذذجج  االلششررااككةة

ستتيح المنظمات الدولية فرصة المشاركة في الجهود 
العالمية في مجال الصحة العمومية وبناء شراكات 
متعددة األطراف تمكن من الوصول إلى الخبراء 

مثل المختبرات )المعارف والبنية التحتية /والبيانات
(. المرجعية

ة ستكتسب المنظمات الدولية فهمًا أفضل لقضايا الصح
العامة الرئيسية والفرص والمبادرات في الخليج من أجل 

. إثراء أنشطتها

ممررااضض  سسووفف  تتضضممنن  أأنن  ععمملل  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألأل((  ممثثلل  االلممررككزز  ااألألووررووببيي  للللووققااييةة،،  االلممررككزز  ااألألممررييككيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا))االلممننظظممااتت  االلععااللممييةة  
  ..ييتتممااششىى  ممعع  ججههوودد  االلننظظررااءء  االلددوولليييينن  ممنن  خخالاللل  تتععززييزز  االلممههاامم  االلممتتررااببططةةووااللووققااييةة  ممننههاا  

::ججللبب  إإللىى  االلششررااككةة::  ااالالسستتففااددةة  ممنن  االلششررااككةة
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الموارد البشرية

Confidential 43

نظره عامه

الاللل  مماا  ييققددمم  االلققسسمم  االلتتاالليي  للممححةة  ععااممةة  ررففييععةة  االلممسستتووىى  ععنن  ااالالححتتييااججااتت  االلررئئييسسييةة  ممنن  االلمموواارردد  االلببششررييةة  ممنن  خخ
::    ييلليي

أأيي  االلممددييرر،،  االلممددييرر،،  االلممددييرر،،  االلممسسااععدد))االلممؤؤههالالتت  االلررئئييسسييةة  للككلل  ممسستتووىى  ممنن  ممسستتووييااتت  االلممننظظممةة  --االلددوورر  
((ااإلإلدداارريي

ةة  االلخخببررااتت  االلتتيي  ممنن  ششأأننههاا  أأنن  تتسستتففييدد  ووححددااتت  ممححدددد//  أأننووااعع  ممححددددةة  ممنن  االلخخببررةة  ووااللممععررففةة  ووااللممههااررااتت  --ووظظييففةة  
..    ممنن  ممررككزز  االلسسييططررةة  ععللىى  ااألألممررااضض  ففيي  االلخخللييجج

للتتووججييهه  ععممللييةة  ووضضعع  ((  ععللىى  االلننححوو  االلممببيينن  ففيي  االلففررعع  االلسسااببقق))ووييننببغغيي  االلججممعع  ببيينن  ههذذهه  ااالالححتتييااججااتت  ووااألألننششططةة  االلممححددددةة  للككلل  ممههممةة  
((..  11))تتووصصييففااتت  االلووظظاائئفف  للككلل  ووظظييففةة  ففيي  االلممننظظممةة

. يتم تطويره عند المصادقة على هذا التفكير التأسيسي وإدراجه في ملحق موسع( 1)
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Confidential 44

مدير-المؤهالت حسب الدور 

ددوورر االلممؤؤههالالتت

االلممددييرر

تم االنتهاء من مستوى التعليم في مستوى الدكتوراه أو درجة الماجستير في جامعة معتمدة
سنوات في الوظائف ذات الصلة بالوصف الوظيفي7خبرة مهنية ال تقل عن 

سجل ممتاز في المناصب اإلدارية على مستوى رفيع في سياق دولي
تجربة مثبتة في وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق االستخدام األمثل للموارد 

التغييرات المتعددة/تجربة مثبتة في القيادة خالل فترات من التحديات
ممتاز في اللغة اإلنجليزية والعربية، سواء المكتوبة أو المنطوقة 

مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها -جنسية إحدى الدول الخليجية

Confidential 45

مدير-المؤهالت حسب الدور

االلووظظييففةة االلممؤؤههالالتت

ممددييرر  إإدداارريي

مستوى تعليمي يتوافق مع الدراسات الجامعية المكتملة التي تشهد عليها شهادة
سنوات في الوظائف ذات الصلة بالوصف الوظيفي5خبرة مهنية ال تقل عن 

مهارات إدارة البرامج والمشاريع االستراتيجية الممتازة، بما في ذلك قضايا الميزانية
أو تنسيق األنشطة المشتركة بين المنظمات/الخبرة في إدارة األفرقة الصغيرة و

خبرة وقيادة ُمثبتة في إدارة األشخاص
ممتاز في اللغة اإلنجليزية والعربية، سواء المكتوبة أو المنطوقة

مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها -جنسية إحدى الدول الخليجية
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Confidential 46

رئيس قسم-المؤهالت حسب الدور

االلووظظييففةة
االلممؤؤههالالتت

ررئئييسس  ققسسمم

مستوى تعليمي يتوافق مع الدراسات الجامعية المكتملة التي تشهد عليها شهادة
خبرة مهنية ال تقل عن سنتين في الوظائف ذات الصلة بالوصف الوظيفي

خبرة ومهارات قوية في إدارة المشاريع
خبرة عمل من بيئة دولية متعددة الثقافات

ممتاز في اللغة اإلنجليزية والعربية، سواء المكتوبة أو المنطوقة
مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها -جنسية إحدى الدول الخليجية

Confidential 47

مساعد إداري-المؤهالت حسب الدور

االلووظظييففةة
االلممؤؤههالالتت

ممسسااععدد  إإدداارريي

مستوى تعليمي يتوافق مع الدراسات الجامعية المكتملة التي تشهد عليها شهادة 
خبرة مهنية على األقل من سنة إلى سنتين في الوظائف ذات الصلة بالوصف الوظيفي

الخبرة في صياغة المراسالت التجارية
خبرة مثبتة في العمل في وظيفة دعم إداري ضمن بيئة عمل متعددة الثقافات

خبرة مثبتة في المساهمة في تنظيم االجتماعات، بما في ذلك االجتماعات مع المشاركين الخارجيين
(وورد، إكسل، باور بوينت و أوتلوك)معرفة ممتازة من ميكروسوفت أوفيس 

ممتاز في اللغة اإلنجليزية والعربية، سواء المكتوبة أو المنطوقة
مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها -جنسية إحدى الدول الخليجية
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Confidential 48

التدريب وبناء القدرات-المؤهالت حسب الوظيفة 

ووظظييففهه االلممععررففةة//  االلخخببررةة االلخخببررةة//  االلممههااررااتت

االلتتددررييبب
، مجال الصحة العامة، والتعليم، وعلم األوبئة، والطب

أو مجال آخر ذي صلة؛ الخبرة االختيارية في مجال 
مراقبة األمراض غير السارية أو مؤتمر نزع السالح 

ودراسة األوبئة التدخلية

نيتنظيم أنشطة تدريبية، بما في ذلك التعلم اإللكترو
التواصل العلمي مع السلطات واألقران والمجتمع

ممششااررككةة  االلممععااررفف
، مجال الصحة العامة، والتعليم، وعلم األوبئة، والطب

أو مجال آخر ذي صلة؛ الخبرة االختيارية في مجال 
مراقبة األمراض غير السارية أو مؤتمر نزع السالح 

ودراسة األوبئة التدخلية

تنسيق األنشطة المتعددة المنظمات
التواصل العلمي مع السلطات واألقران والمجتمع

Confidential 49

برامج وسياسات الصحة العامة-المؤهالت حسب الوظيفة

ووظظييففهه االلممععررففةة//  االلخخببررةة االلخخببررةة//  االلممههااررااتت

ااألألممررااضض  غغييرر  االلممععددييةة

مجال الصحة العامة، أو علم األوبئة، أو الطب أو 
مجال آخر ذي صلة 

اإلصابات /CD/معرفة قوية باألمراض غير السارية
في الخليج

الصحة العامة على الصعيد الوطني أو الدولي، ويفضل أن
اإلصابات/CD/يكون ذلك في األمراض غير السارية

وبئة تحليل البيانات، وتفسير المعلومات العلمية، وعلم األ
التحليلي

ااألألممررااضض  االلممععددييةة

ااالالصصااببااتت
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Confidential 50

المعلومات الصحية -المؤهالت حسب الوظيفة 

FFuunnccttiioonn EExxppeerrttiissee//KKnnoowwlleeddggee SSkkiillllss//EExxppeerriieennccee

تتااللممررااققببةة  ووااللتتححللييالال مجال اإلحصاءات، واإلحصاءات البيولوجية، 
والرياضيات أو المجاالت ذات الصلة مع اإللمام 

بعلم وبائيات األمراض والترصد

أو/وظائف تكنولوجيا المعلومات في مجاالت الصحة العامة، و
أو المعلوماتية الحيوية/علم األحياء الدقيقة و

التواصل العلمي مع السلطات واألقران والمجتمع

//إإددااررةة  االلببييااننااتت
االلسسييااسسااتت

و مجال التخصص التحليلي مثل علوم الحاسوب، أ
علوم المعلومات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو 

المجاالت ذات الصلة

تطوير وتنفيذ وإدارة هياكل إدارة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

إدارة /يةالبيانات الوصف/إدارة البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية
البيانات المرجعية

عقدةنمذجة البيانات وتحويلها وتجميعها لمجموعات البيانات الم
تنفيذ مشاريع نوعية البيانات وتحليلها

Confidential 51

(Cont'd)المعلومات الصحية -المؤهالت حسب الوظيفة

FFuunnccttiioonn EExxppeerrttiissee//KKnnoowwlleeddggee SSkkiillllss//EExxppeerriieennccee

االلببححثث
مجال الصحة العامة، أو علم األوبئة، أو الطب أو مجال آخر 

ذي صلة
اإلصابات في /CD/معرفة قوية باألمراض غير السارية

منطقة الخليج

الكمي/تطبيقات منهجيات البحث النوعي
لم تحليل البيانات، وتفسير المعلومات العلمية، وع

ية اإلحصائالبرامجياتاألوبئة التحليلية باستخدام 
التواصل العلمي مع السلطات واألقران والمجتمع
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Confidential 52

طوارئ الصحة العامة-المؤهالت حسب الوظيفة 

FFuunnccttiioonn EExxppeerrttiissee//KKnnoowwlleeddggee SSkkiillllss//EExxppeerriieennccee

ااالالسستتععدداادد
ميدان الصحة العامة، وإدارة حاالت الطوارئ، وعلم 

األوبئة، والطب، أو المجاالت األخرى ذات الصلة
ت معرفة قوية باألمراض السارية واالستجابة لحاال

الطوارئ داخل منطقة الخليج

حديات العمل في بيئة سريعة التكيف للغاية، مع فترات من الت
التغيير/ المتعددة

ئة تحليل البيانات، وتفسير المعلومات العلمية، وعلم األوب
اإلحصائيةالبرامجياتالتحليلية باستخدام 

التواصل العلمي مع السلطات واألقران والمجتمع

ااسستتججااببهه

Confidential 53

خطة توظيف القادة واإلداريين والفنيين

ميثاق لمجلس اإلشراف ومجلس الشراكة واالستراتيجية/وضع اختصاصات

GHCمواثيق الرئيس التنفيذي والمديرين والحصول على موافقة مجلس اإلشراف و /وضع اختصاصات

رشحين لوظائف صياغة مشروع طلب تقديم العروض لتجنيد شركة متخصصة للبحث التنفيذي في الموارد البشرية لدعم تحديد وتعيين الم
أساسية

لتحديد المرشحين وفحصهم واختيارهم ( التي تمت مناقشتها أعاله)العمل مع شركة الموارد البشرية 

مثل ووقاية و)الخبرات التي يمكن معالجتها من خالل نقل المهام القائمة من المنظمات األخرى /إجراء تحليل للثغرات لفهم المهارات
GHC) والتي سوف تحتاج إلى الوفاء بها من خالل التدريب أو التوظيف أو الشراكات

توظيف عمالء تأسيسية وموظفين إداريين من مراكز السيطرة على األمراض في الخليج لدعم نمو المركز 
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Confidential 54

خطة التدريب وبناء القدرات للقادة والفنيين واإلداريين

العمل مع خبراء الصحة العامة الدوليين وغيرهم من الوكاالت اإلقليمية للصحة العامة لوضع برنامج داخلي للتدريب وبناء القدرات

ادة خبراء من تنظيم برامج تدريبية مكثفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين لكل وظيفة رئيسية لمركز السيطرة على األمراض في الخليج بقي
(مثل التعاون االقتصادي فيما بين البلدان النامية)وكاالت الصحة العامة اإلقليمية األخرى 

(  لمديرينالمدير التنفيذي وا)تنظيم ورش عمل تدريبية سنوية للقيادات العليا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها في الخليج 
CDC-بقيادة خبراء الصحة العامة الدوليين لدعم مجاالت النمو المستهدفة في منطقة الخليج

عقد دورات تدريبية الحقة مع الموظفين المتبقين لنشر المعارف المكتسبة داخل المنظمة

عاون  عقد حلقات دراسية شهرية مشتركة بين المنظمات لتقديم تحديثات عن التقدم المحرز في تطوير كل وظيفة وتحديد فرص الت

مختارة من للسماح لمجموعة( مثل التعاون االقتصادي فيما بين البلدان النامية)إقامة شراكات مع وكاالت الصحة العامة اإلقليمية األخرى 
موظفي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الخليج بحضور التدريب في الخارج أو تعلم أفضل الممارسات تقريباً 

ميزانية رفيعة المستوى
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Confidential 56

ةة  ممننههاا،،  ببمماا  ووتتععررضض  االلششرراائئحح  االلتتااللييةة  ممييززااننييةة  ررففييععةة  االلممسستتووىى  للممررككزز  االلخخللييجج  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققاايي
ااصصييلل  ييممككنن  االلععثثوورر  ععللىى  تتفف..  ففيي  ذذللكك  تتووززييعع  ننففققااتت  االلتتششغغييلل  االلررئئييسسييةة  االلالالززممةة  إلإلععااددةة  ححييااةة  االلممررككزز

..االلممصصااححبب((  EExxcceell))إإضضااففييةة  ححوولل  ههذذهه  االلممييززااننييةة  ففيي  ممللفف  ااإلإلككسسلل

Confidential 57

مكونات الميزانية

..    ااألألسسااسسييييننللللممووظظففيينن((  ممثثلل  االلننققلل  ووااللسسككنن  ووااللتتأأمميينن))تتششمملل  تتققددييررااتت  االلممررتتببااتت  ووااالالسستتححققااققااتت  ::  ممصصررووففااتت  االلممووظظففيينن

ففييذذ  ووظظييففةة  تتششمملل  تتققددييررااتت  للللتتككااللييفف  االلممررتتببططةة  ببااللللججاانن  االلممججتتممععةة  ووممججممووععااتت  االلععمملل  للتتنن::  ننففققااتت  االلللججننةة  ووممججممووععااتت  االلععمملل
االلننققلل  ممثثلل  تتككااللييفف  االلررععااييةة  االلييوومميي  وو))ببررااممجج  ووسسييااسسااتت  االلصصححةة  االلععااممةة  للممررككزز  ممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ففيي  االلخخللييجج  

((..ووتتأأججييرر  االلسسييااررااتت  ووخخددممااتت  االلممططااععمم

االلععااممةة  ممثثلل  ععققوودد  ااإلإلييججاارر  ووااللممررااففقق))تتششمملل  تتققددييررااتت  للممخختتللفف  االلننففققااتت  االلععااممةة  ::  تتككااللييفف  االلببددءء  ااألألووللييةة  ووااللننففققااتت  االلععااممةة
((..ووااللممططااععمم

للووججيياا  االلممععللووممااتت  تتششمملل  االلتتككااللييفف  االلممررتتببططةة  ببإإننششااءء  ووصصييااننةة  أأننظظممةة  تتككننوو::  ننظظمم  تتككننووللووججيياا  االلممععللووممااتت  ووااللننففققااتت  االلررأأسسممااللييةة
..االلالالززممةة  إلإلننششااءء  االلممررككزز((  ممثثلل  ااألألثثااثث،،  ووننففققااتت  االلتتججددييدد))للللممررااققببةة  ووااإلإلببالالغغ  إإللىى  ججااننبب  االلننففققااتت  االلررأأسسممااللييةة  ااألألخخررىى  
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Confidential 58

سنوات5ميزانية : مركز السيطرة على األمراض في الخليج

)SAR( YYeeaarr  11 YYeeaarr  22 YYeeaarr  33 YYeeaarr  44 YYeeaarr  55 55--YYeeaarr  TToottaall

نفقات الراتب والمزايا 8.0 M 14.9 M 18.0 M 18.7 M 19.1 M 7788..66  MM

مصروفات اللجنة والفريق العامل 2.4 M 3.1 M 4.0 M 5.2 M 6.7 M 2211..33  MM

تكاليف البدء األولية والنفقات العامة 8.7 M 9.0 M 9.7 M 10.6 M 11.7 M 4499..66  MM

أنظمة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من النفقات 
الرأسمالية 7.2 M 2.8 M 2.6 M 2.6 M 2.6 M 1177..88  MM

ممججممووعع  االلننففققااتت 2266..22  MM 2299..88  MM 3344..22  MM 3377..00  MM 4400..00  MM 116677..33  MM

Confidential 59

المحاذير واالفتراضات

ن وفريق تقديرات التكاليف المقدمة هي مبادئ توجيهية وقد تحتاج إلى تعديل من جانب كبير الموظفين التنفيذيي
اإلدارة على أساس النفقات الفعلية المتكبدة

سي للدور كما يتوقع أن يتم تعيين الرئيس التنفيذي من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تم تقدير راتب أعلى وتناف
(سنويا،2Mريال ~ )

ية، وسوف التكاليف المرتبطة بنظم تكنولوجيا المعلومات هي تقديرات عالية المستوى تستند إلى المنظمات المرجع
أو الشركات االستشارية/ تحتاج إلى التحقق من قبل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والبائعين و
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قياسات األداء

Confidential 61

نظره عامه

ييققددمم  االلققسسمم  االلتتاالليي  ممججممووععةة  ممنن  االلممؤؤششررااتت  ااألألووللييةة  للللممسسااععددةة  ففيي  تتققييييمم  أأددااءء  ممررككزز  االلخخللييجج  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ععللىى  ممددىى  
::ووععللىى  ووججهه  االلتتححددييدد،،  ففإإنن  ههذذهه  االلممؤؤششررااتت..  ااألألووللىى  ممنن  ععممررههاا33االلسسننووااتت  االلــ  

تاج إلى التي ستح)التركيز على أداء وظائف مركز السيطرة على األمراض في الخليج كمنظمة وليس برامج ذات صلة بالصحة الفردية 
؛ (تطوير مجموعة خاصة بها من المقاييس المصممة خصيًصا

الصحة تمثل أساسا لمزيد من التحسين من قبل الرئيس التنفيذي لمركز الخليج لمركز السيطرة على األمراض بالتعاون مع مجلس
.  الخليجي

.  األولى من التشغيل لتعكس بشكل مناسب تطور المنظمة3يمكن إعادة النظر فيها وتحديثها بعد السنوات ال 
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Confidential 62

التدريب وبناء القدرات–مؤشرات األداء 

ووظظييففهه ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة ممؤؤششررااتت  ااألألددااءء

ببررااممجج  االلتتددررييبب

سية مشاركة الدورات االفتراضية حول المواضيع الرئي
للصحة العامة

العمل مع الجامعات المحلية إلنشاء برامج دراسات 
مثل )عليا وشهادات عليا في مجال الصحة العامة 

(علم األوبئة والصحة المهنية والبيئية
تعزيز فرص التثقيف الصحي العام في الجامعات

الرائدة دولياً 

هاعدد البرامج التدريبية والدورات االفتراضية التي تمت استضافت
عدد المشاركين في البرامج التدريبية والدورات االفتراضية 

ج عدد الطالب الذين يحققون األهداف التعليمية المتفق عليها في برام
التدريب على مراكز السيطرة على األمراض في الخليج والدورات 

االفتراضية 
عدد البرامج الجديدة لمرحلة ما بعد الثانوية والدرجة العليا في الصحة 

العامة التي تم إطالقها في الجامعات اإلقليمية
ي مجال عدد الفعاليات الترويجية التي تم استضافتها للتوعية بالمهن ف

(مثل معارض الوظائف والمناسبات الناطقة)الصحة العامة 

ممششااررككةة  االلممععااررفف
ي من المهنيين ف( افتراضية)تيسير إنشاء شبكة 

مجال الصحة العامة لتبادل أفضل الممارسات
وليينمشاركة التحديثات من الشركاء اإلقليميين والد

تعزيز أفضل الممارسات في مجال ترجمة المعارف

بكية مثل الندوات الش)عدد فعاليات تبادل المعارف التي تم استضافتها 
(والمؤتمرات واالجتماعات
عدد الحضور في الحدث

الوكاالت الممثلة في المناسبات/عدد البلدان

Confidential 63

برامج وسياسات الصحة العامة–مؤشرات األداء 

ووظظييففهه ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة ممؤؤششررااتت  ااألألددااءء

,,    ااألألممررااضض  غغييرر  االلممععددييةة
,,    ااألألممررااضض  االلسسااررييةة

ااالالصصااببااتت

لجان تضم ممثلين من جميع الدول/عقد أفرقة عمل
ةاألعضاء للتصدي لألخطار التي تهدد الصحة العام

ليها تنظيم البرامج التعاونية اإلقليمية واإلشراف ع
في المجاالت ذات األولوية

العمل مع أفرقة البرامج اإلقليمية 
سياسات تكييف وتنفيذ الممارسات وال/تطوير/لتحديد

ذات الصلة بالمجاالت ذات األولوية

اللجان المشكلة/عدد األفرقة العاملة

لجنة/عدد الدول األعضاء الممثلة في كل مجموعة عمل

اللجان/عدد مناطق األمراض التي تغطيها األفرقة العاملة



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

322

Confidential 64

المعلومات الصحية–مؤشرات األداء 

FFuunnccttiioonn KKeeyy  AAccttiivviittiieess PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorrss

االلممررااققببةة  ووااللتتححللييالالتت رات الثغ/العمل مع الدول األعضاء لتقييم االحتياجات
في مجال الصحة العامة وتطوير قدرات وعمليات 

.جمع البيانات

عدد األمراض وعوامل الخطر التي تم مراقبتها
(لكل بلد)المواقع المساهمة بالبيانات /عدد المؤسسات

لى نسبة األمراض الخاضعة للمراقبة التي تتوفر لها نواتج تفاعلية ع
اإلنترنت 

ححووككممةة  
االلسسييااسسةة//االلببييااننااتت

العمل مع الشركاء اإلقليميين لتكييف أفضل 
السياسات /الممارسات الدولية في مجال حوكمة

مع المتعلقة بالبيانات الصحية من أجل مواءمة ُنهج ج
البيانات وتخزينها

عدد عمليات جمع البيانات على الصعيدين اإلقليمي والوطني، 
والخصوصية، وسياسات ومعايير الحماية

عدد حاالت عدم االمتثال لسياسات البيانات ومعاييرها

االلببححثث
لعامة وضع ُنهج مبتكرة للوصول إلى بيانات الصحة ا

ودعم( مثل تطبيقات الهاتف المحمول)وتحليلها 
عملية أصحاب المصلحة في تفسير البيانات لتوجيه

صنع القرار والبحوث المستقبلية

عدد ومبلغ المنح البحثية المقدمة إلى موظفي مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها في الخليج

حسب مرحلة ( مثل القطاع الخاص والقطاع العام)تنوع مصادر التمويل 
البحث

عدد منشورات مركز السيطرة على األمراض في الخليج، وعامل التأثير، 
واالستشهادات، وتنزيلها

Confidential 65

طوارئ الصحة العامة–مؤشرات األداء 

ووظظييففهه ااألألننششططةة  االلررئئييسسييةة ممؤؤششررااتت  ااألألددااءء

ااالالسستتععدداادد  ووااللررغغببةة  ففيي
إإععااددةة  االلننققــدد

العمل مع النظم الصحية اإلقليمية لوضع 
ي بروتوكوالت وأنظمة لالستجابة لحاالت الطوارئ ف

البلدان 

تحديد حاالت الطوارئ عند ظهورها والتنسيق مع 
باألفرقة اإلقليمية لالستجابة في الوقت المناس

عقد فرق عمل مخصصة ومتعددة البلدان لحاالت 
الطوارئ

اإلجراءات المتعلقة باالستجابة في حاالت الطوارئ في/عدد السياسات
جميع الدول األعضاء

مثل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في )عدد الشراكات الدولية 
(  الواليات المتحدة، والتعاون االقتصادي فيما بين البلدان النامية

لالستعداد لحاالت الطوارئ الصحية العامة واالستجابة لها

الوقت الذي تتم فيه معالجة طلبات الموارد الهامة والموافقة عليها 
وتسليمها إلى الدولة العضو الطالبة

الوقت الذي بدأ فيه أخصائي األوبئة في مجال الصحة العامة التحقيق
األولي في حالة تفشي المرض 
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خارطة طريق عالية المستوى

Confidential 67

اعتبارات التطور المرحلي لمركز السيطرة على األمراض 
في الخليج

ووخخالاللل  تتططووييررههاا،،  سستتححتتااجج  ممررااككزز  االلخخللييجج  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  إإللىى  االلتتررككييزز  ععللىى  إإننششااءء  خخببررااتت  أأسسااسسييةة  ووببننييةة  تتححتتييةة  ووددممجج  
أأننششططتتههاا  ممعع  االلععممللييااتت  االلححااللييةة  للضضمماانن  تتللببييتتههاا  للللححااججةة  إإللىى  ققددررةة  إإققللييممييةة  ممخخصصصصةة  للللصصححةة  االلععااممةة  ددوونن  ااززددووااججييةة  ججههوودد  االلششررككااءء  

..    االلححاالليييينن

ووففيي  ححيينن  أأنن  ممررككزز  ..  ووننظظرراًاً  للممددىى  أأههممييةة  ههذذهه  ااألألننششططةة  االلتتأأسسييسسييةة  ففيي  االلننججااحح،،  ففممنن  ااألألففضضلل  ااتتببااعع  ننههجج  ممررححلليي  إإززااءء  تتووسسييعع  االلممررككزز
،،  إإالال  أأننهه  سسييححتتااجج  ""ججيي  إإتتشش  سسيي""االلسسييططررةة  ععللىى  ااألألممررااضض  ففيي  االلخخللييجج  سسييععمملل  ففيي  ننههااييةة  االلممططاافف  ككههييئئةة  ششببهه  ممسستتققللةة  ييححككممههاا  

..  خخالاللل  االلممررااححلل  ااألألووللىى  ممنن  إإننششاائئهه  إإللىى  ااالالسستتففااددةة  ممنن  أأصصوولل  وومموواارردد  ووخخببررااتت  االلششررككااءء  االلررئئييسسيييينن

..تتققتتررحح  االلششرراائئحح  االلتتااللييةة  ااععتتببااررااتت  ررففييععةة  االلممسستتووىى  للللتتططووييرر  االلممررححلليي  للممررككزز  االلخخللييجج  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا
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Confidential 68

ااععتتببااررااتت  االلتتططوورر  االلممررححلليي  للللممررككزز  االلخخللييججيي  
للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  

االلننضضجج
+3سنة 

االلتتأأسسييسس
2-1سنة 

مبادرة بقيادة مجلس الصحة الخليجي 
"وقاية"وبالتعاون مع مركز 

وكالة شبه مستقلة من مركز وقاية تحت 
إشراف مجلس الصحة الخليجي 

Confidential 69

ممررححللةة  االلتتأأسسييسس

صصللةة  ممنن  ممججللسس  ببمماا  ففيي  ذذللكك  ننققلل  ااألألددوواارر  ذذااتت  االل--ففيي  ممررححللةة  االلتتأأسسييسس،،  سسييتتمم  تتععيييينن  االلررئئييسس  االلتتننففييذذيي،،  ووتتععيييينن  االلممووظظففيينن  االلررئئييسسيييينن،،  ووإإننششااءء  ووظظاائئفف  تتأأسسييسسييةة  
  ..االلصصححةة  االلخخللييججيي

االلتتففااصصييللااللففئئااتت

االلححووككممةة
.  تستعمل لجنة األشغال العامة مع ممثلين من الدول األعضاء لتعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اللجنة العليا ومجلس الشراكات واالستراتيجيا

، (أساسيةأي مدراء أربع وظائف)سيقوم كل من مجلس الصحة الخليجي والرئيس التنفيذي بتعيين بقية فريق القيادة في مركز الخليج لمركز السيطرة على األمراض 
.  والذي سيشرف على انتقال المهام الرئيسية من مركز الخليج للرقابة إلى مركز الخليج

االلععممللييااتت

.  وعضسوف تنشئ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الخليج مذكرات تفاهم مع وزارات الصحة أو الوكالة الوطنية للصحة العامة في كل دولة
:  من أجل" وقاية"سيعمل الرئيس التنفيذي بشكل وثيق مع فريق مركز الخليج لمكافحة األمراض والوقاية منها الذي تم إنشاؤه حديًثا ومع موظفي 

؛نقل الوظائف ذات الصلة من مجلس الصحة الخليجي/تقييم وتحديد الفرص المتاحة إلدماج( ج)
؛ و (وفقًا للخطة التشغيلية)وضع سياسات داخلية تأسيسية وإجراءات تشغيلية إرشادية للعمليات األساسية لمركز مكافحة األمراض في الخليج 

.ارئلطوالعمل مع الدول األعضاء لتحديد نقاط االتصال الرئيسية للبرامج في األمراض غير السارية وغير السارية واإلصابات واالستجابة لحاالت ا
(.مثل االتصاالت والموارد البشرية والمالية)لدعم العمليات التجارية الرئيسية كما سيعتمد الرئيس التنفيذي على فريق إداري من مجلس الصحة الخليجي

االلووظظاائئفف  ررئئييسسييةة

.سيتم إنشاء مكتب الرئيس التنفيذي لدعم الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي السيطرة على األمراض المعّين حديثاً 
(.مثل النشرة اإلخبارية، الموقع اإللكتروني)سياسات وآليات لتبادل المعرفة بين الدول األعضاء التي سيتم تنفيذها 

.لجان لمجاالت األمراض ذات األولوية بالتعاون مع ممثلي الدول األعضاء/إنشاء فرق عاملة
.وضع سياسات وعمليات تأسيسية لتمكين جمع البيانات وتبادلها وتكاملها

.البرامج التعليمية والمراقبة والتحليالت والوظائف البحثية التي سيتم إنشاؤها
.تحديد اختصاصات الوظائف األساسية لمركز مكافحة األمراض في الخليج

.وظيفة وتركيز لجان دول مجلس التعاون الخليجي الحالية على أن تكون متوافقة مع أنشطة مركز السيطرة على األمراض في الخليج
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Confidential 70

مرحلة النضج

ةة  إإللىى  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ففيي  ممررححللةة  االلننضضجج،،  سسييتتمم  تتععيييينن  ببققييةة  ففررييقق  االلققييااددةة  ففيي  االلممررككزز  االلخخللييججيي  للممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا يَيَ قَقَ ووننققلل  إإددااررةة  االلممههاامم  ممنن  وَوَ
((..        ممثثلل  االلووظظاائئفف  االلتتققننييةة))ممسسؤؤووالاًلً  ععنن  تتششغغييلل  االلووظظاائئفف  االلررئئييسسييةة  ""  ووققااييةة""ووممعع  ذذللكك،،  سسييظظلل  ممررككزز  ؛؛ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا

االلتتففااصصييللااللففئئااتت

االلححووككممةة

والوقاية منها وستكون مراكز مكافحة األمراض. سيكون مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في الخليج مركزًا شبه مستقاًل يحكمه مجلس الصحة الخليجي
(.ومجلس وزراء الصحة)في الخليج مسؤولة أمام السلطة التنفيذية 

ين مركز السيطرة على األمراض مسؤواًل عن اإلشراف على إدارة المنظمة والحفاظ على العالقات مع الشركاء الدولي-سيكون فريق قيادة مركز الخليج
. واإلقليميين الرئيسيين

االلععممللييااتت
.سيتم تعيين جميع موظفي مركز الخليج لمكافحة األمراض والوقاية منها وسيكونون مسؤولين عن تشغيل الوظائف الرئيسية للمنظمة

األعضاء أو وكاالت الصحة العامة من الدول–" وقاية"قد يختار مركز الخليج لمكافحة األمراض والوقاية منها االستعانة بمصادر خارجية الختيار وظائف في 
(. مثل المراقبة والتحليالت والبحوث)حيث توجد أوجه تآزر واضحة –األخرى 

.  سيتم إنشاء مركز الخليج لمكافحة األمراض والوقاية منها كهيئة متخصصة من قبل مجلس الصحة الخليجيووظظاائئفف  ررئئييسسييةة
(.مثل المالية والقانونية)سيواصل مجلس الصحة الخليجي توفير مهام الدعم التشغيلي 

Confidential 71

المبادرات ذات األولوية

االلببررااممجج  ووااللسسييااسسااتت  ووااللممممااررسسااتت االلتتددررييبب  ووببننااءء  االلققددررااتت االلممررااققببةة  ووااللببححووثث

للوضع من أجل " على أرض الواقع"إجراء تقييم 
حة تصنيف الوضع الحالي للبنية التحتية للص

العامة، والموارد، واألولويات، واالحتياجات داخل 
الدول األعضاء

وضع استراتيجيات للصحة العامة تستند إلى
لكل من )توافق اآلراء ألولويات الصحة العامة 

الموصى( اإلصابات،CDاألمراض غير السارية، 
وهذا . باستخدامها من قبل جميع الدول األعضاء

من شأنه أن يدعم وضع استراتيجية إقليمية 
للصحة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في

.  مرحلة الحقة

المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية 
لمناقشة إطالق مركز الخليج لمكافحة األمراض
ء والوقاية منها والشراكات المحتملة مع الشركا

الدوليين

أولويات 3إنشاء شبكات إقليمية في أعلى 
،CDاألمراض غير السارية، )للصحة العامة 

تجتمع فيها الدول األعضاء لتبادل( اإلصابات
المخاوف وقصص النجاح وأفضل الممارسات

 )GDPRمثل )االستفادة من أفضل الممارسات 
وبروتوكوالت جمع البيانات الحالية داخل الدول

بروتوكوالت موحدة /األعضاء لوضع سياسات
للبيانات للمنطقة

تقييم منصات مراقبة تكنولوجيا المعلومات
واإلنذار المبكر الجاهزة المتاحة من طرف ثالث 
والعمل مع خبراء تكنولوجيا المعلومات على 

تخصيص النظام لتلبية االحتياجات المحددة 
للمنطقة

ففيي  االلسسننووااتت  ااألألووللىى  ممنن  تتأأسسييسسههاا،،  سستتععططيي  ممررااككزز  االلخخللييجج  للللتتننممييةة  ووااإلإلييددزز  ااألألووللووييةة  للللععددييدد  ممنن  االلممببااددررااتت  االلتتيي  ممنن  ششأأننههاا  أأنن  تتررسسيي  ااألألسسااسس  
::للتتححققييقق  أأههددااففههاا  ااالالسستتررااتتييججييةة  االلثثالالثثةة
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التأثير
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ووممنن  خخالاللل  ببننااءء  ببررااممجج  تتررككزز  ععللىى  ااألألممررااضض  ووععوواامملل  االلخخططرر،،  ووتتووسسييعع  ووتتععززييزز  االلققددررةة  ععللىى  االلصصححةة  
االلععااممةة،،  ووددععمم  ااالالممتتثثاالل  للسسييااسسةة  االلببييااننااتت،،  سسووفف  تتععمملل  ممررااككزز  ممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  
ففيي  االلخخللييجج  ععللىى  تتححسسيينن  صصححةة  االلسسككاانن  ووااللررففااهه  ااالالججتتممااععيي  ووااالالققتتصصاادديي  للللددوولل  ااألألععضضااءء  ففيي  

..ممننططققةة  االلخخللييجج
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التأثير

االلممررككزز  
االلخخللييججيي  
للللووققااييةة

االلببررااممجج  
ووااللممممااررسسااتت

االلتتددررييبب  ووببننااءء  
االلققددررااتت

االلممررااققببةة  ووااللببححووثث

Confidential 75

األثر

تت  ممنن  خخالاللل  تتننسسييقق  االلسسييااسسااتت  ووااإلإلججررااءءااتت  ووااللببررووتتووككووالال::  االلسسككاانن  ااألألصصححااءء  ففيي  االلخخللييجج
ووززييااددةة  االلووععيي  ببااللممممااررسسااتت  االلصصححييةة  ففيي  ججممييعع  االلممججااالالتت  االلصصححييةة  ذذااتت  ااألألووللووييةة  االلععلليياا،،

سستتععمملل  ممررااككزز  ممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  ففيي  االلخخللييجج  ععللىى  االلووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  
..ووااإلإلصصااببااتت  االلممععددييةة  ووغغييرر  االلممععددييةة  ففيي  االلممننططققةة

ةة  ممننههاا  سستتققوومم  ممررااككزز  ممككااففححةة  ااألألممررااضض  ووااللووققاايي::  تتععززييزز  االلننظظمم  االلصصححييةة  ااإلإلققللييممييةة  ووااللووططننييةة
تتببااددلل  ففيي  االلخخللييجج  ببتتووسسييعع  ببررااممجج  االلتتددررييبب،،  ووتتططووييرر  ششببككةة  ععااللممييةة  ممنن  االلخخببررااءء،،  ووتتسسههييلل

..االلممععررففةة،،  مممماا  ييؤؤدديي  إإللىى  تتححسسيينن  أأننظظممةة  االلصصححةة  االلععااممةة  ممعع  ززييااددةة  االلققددررااتت

ااففححةة  سسييضضممنن  ععمملل  ممررككزز  االلخخللييجج  للممكك::  تتححسسيينن  ااالالسستتععدداادد  للححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلععااممةة
ااججحح  ااألألممررااضض  ووااللووققااييةة  ممننههاا  تتززووييدد  االلددوولل  ااألألععضضااءء  ببااألألددووااتت  االلالالززممةة  للضضمماانن  االلتتخخففييفف  االلنن

..    للححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلععممووممييةة



 

 

 ةةمسمسِِييََّّرراالل    ااجلجلََررِِييددََةةُُ  

 

 
 

  

328

Confidential 76

نموذج المنطق

..ممججتتممعع  خخللييججيي  ييتتممتتعع  ففييهه  ججممييعع  ااألألففرراادد  ببصصححةة  ججييددةة    ففيي  ككلل  ممررححللةة  ممنن  ممررااححلل  االلححييااةة::  االلررؤؤييةة

  ..عع  أأننححااءء  االلخخللييجج،،  ووتتععززييزز  االلممججتتممععااتت  االلممححللييةة  االلصصححييةة  ففيي  ججممييااممةةتتععززييزز  االلتتننسسييقق  ووببننااءء  االلممععررففةة  ووتتووللييدد  ااألألددللةة  للللتتممككيينن  ممنن  االلووققااييةة  ممنن  ااألألممررااضض  االلممععددييةة  ووغغييرر  االلممععددييةة،،  ووتتخخففييفف  ححااالالتت  االلططووااررئئ  االلصصححييةة  االلعع::  االلممههممةة

ااألألههدداافف  
ددععمم  تتططووييرر  ببررااممجج  ووممممااررسسااتت  تتععااووننييةة  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  ااالالسستتررااتتييججييةة

  ..االلععااممةة
تتععززييزز  االلتتددررييبب  ااإلإلققللييمميي  ففيي  ممججاالل  االلصصححةة  االلععااممةة  ووببننااءء  

  ..االلققددررااتت
ججووددةة  تتممككيينن  ججممعع  ووددممجج  ووااسستتخخدداامم  ببييااننااتت  االلصصححةة  االلععااممةة  ععااللييةة  االل

  ..ممنن  خخالاللل  االلتتررصصدد  ووااللببححووثث

ااالالههدداافف

مية التعاون مع التصلب المتعدد لوضع استراتيجية إقلي
للصحة العامة 

عوامل الخطورة لتحسين /إنشاء برامج تركز على األمراض
الصحة العامة في مرض التصلب المتعدد

ت أو تكييف السياسات واإلجراءات والبروتوكوال/وضع و
لتوجيه مبادرات الصحة العامة

إنشاء برامج تدريبية إقليمية لبناء القدرات الصحية 
العمومية

تعزيز الوصول إلى شبكة من خبراء الصحة العمومية 
العالمية

تيسير تطوير شبكة لدعم تبادل المعارف

وضع وضمان االمتثال لمعايير جمع البيانات وسياسات
المشاركة

إنشاء نظام متكامل لمراقبة األمراض
بشأن االستفادة من التكنولوجيات المتقدمة إلجراء البحوث

التهديدات الصحية العامة

المخرجات

تعزيز وتنسيق قدرات الصحة العامة في جميع الدول 
األعضاء

ركز السياسات واإلجراءات والبروتوكوالت المنسقة التي ت
هاعلى أولويات الصحة العامة والتهديدات التي تتعرض ل
زيادة الوعي بالممارسات الصحية واعتمادها في جميع 

المجاالت ذات األولوية الصحية

الموارد التعليمية النظرية والعملية وآليات النهوض 
المهني

األدوات المنشأة لتبادل المعرفة بين الدول األعضاء 
عمليات مخصصة لتبادل المعارف مع الشركاء الدوليين

تعزيز توحيد البيانات وتبادلها عبر الدول األعضاء
نظام موحد لمراقبة األمراض للحد من مخاطر الطوارئ 

الصحية العامة
أحدث التقنيات التي ُتسترشد بها في التهديدات أو 

المخاطر الصحية العمومية

ععوواامملل  االلتتممككيينن
أدوات وموارد متاحة لتبادل المعارف♦مختبر مرجعي إقليمي لتهديدات األمراض وحاالت الطوارئ الصحية العامة االلررئئييسسييةة

عمليات ونظم البيانات القابلة للتشغيل البيني♦

تحسين التأهب لحاالت الطوارئ الصحية العامة♦تعزيز النظم الصحية اإلقليمية والوطنية االلتتأأثثييرر
السكان األصحاء في منطقة الخليج♦

الملحق
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خطة التوظيف في المركز الخليجي للوقاية

POSITION TITLE 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Chief Executive Officer's Office
Chief Executive Officer 1 1 1 1 1
Executive Administrative Assistant 1 1 1 1 1
Project and Planning  Manager 1 1 1 1 1
Lead, Project and Planning 1 1 2 2 2
Administrative Assistant 1 1 1 1 1

Training and Capability Building
Director, Training and Capability Building 1 1 1 1 1
Manager, Training Programs 0 1 1 1 1
Manager, Knowledge Sharing and Translation 0 1 1 1 1
Lead, Training Programs 0 1 2 2 2
Lead, Knowledge Sharing and Translation 0 1 2 2 2
Administrative Assistant 0 0.5 0.5 0.5 1

Public Health Programs & Policies
Director, Public Health Programs & Policies 1 1 1 1 1
Manager, Non-Communicable Diseases 0 1 1 1 1
Manager,  Communicable Diseases 0 1 1 1 1
Manager, Injuries 0 1 1 1 1
Lead, Non-Communicable Diseases 0 1 2 2 2
Lead, Communicable Diseases 0 1 2 2 2
Lead, Injuries 0 1 2 2 2
Administrative Assistant 0 0.5 0.5 0.5 1

NUMBER OF STAFF (FTE)
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((Cont’dخطة التوظيف في المركز الخليجي للوقاية 

POSITION TITLE 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Health Information

Director, Health Information 1 1 1 1 1
Manager, Surveillance and Analytics 0 1 1 1 1
Manager, Data Goverance and Policy 0 1 1 1 1
Manager, Research 0 1 1 1 1
Lead, Surveillance and Analytics 0 0 2 3 3
Lead, Data Governance and Policy 0 1 2 2 2
Lead, Research 0 0 2 2 2
Administrative Assistant 0 0.5 0.5 0.5 1

Public Health Emergency Preparedness and Response
Director, Public Health Emergency Preparedness and Response 1 1 1 1 1
Manager, Emergency Preparedness 0 1 1 1 1
Lead, Emergency Preparedness 0 1 1 2 2
Lead, Emergency  Response 0 1 1 2 2
Administrative Assistant 0 0.5 0.5 0.5 1

9 28 39 42 44

NUMBER OF STAFF (FTE)
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املركز اخلليـجي للوقـاية  

من األمراض ومكافحتها

نظام )قانون( بتعديل بعض أحكام نظام براءات االخرتاع

 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املقر من مقام اجمللس األعلى عام 

1999م

املادة األوىل

 ،9  ،4  يســتبدل بنصــوص املــواد أرقــام )1، 

 ،30  ،29  ،28  ،25  ،21  ،20  ،19  ،18  ،17
32، 33( مــن نظــام بــراءات االخــرتاع لــدول 
، العربيــة  لــدول اخلليــج  التعــاون   جملــس 

 النصوص اآلتية:

املادة )1(:

النظــام يقصــد  يف تطبيــق أحــكام هــذا 

بالكلمــات والعبــارات التاليــة املعانــي املبينة 

قريــن كل منهــا مــا مل يقتــض الســياق خالف 

: لك ذ

1/1 - جمـلـــس الـــتعاون: جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية.

2/1 - النظــام: نظــام )قانــون( بــراءات االخــرتاع 
جمللــس التعاون.

ــا  ــيت مينحه ــة ال ــرتاع: الوثيق ــراءة االخ 3/1 - ب
املكتــب ملالــك االخــرتاع ليتمتــع اخرتاعــه 

باحلمايــة النظاميــة )القانونيــة( يف أي من دول 

جملــس التعاون طـبـقـــًا ألحكام هــذا النظام.

4/1 - جلنــة التعــاون التجــاري: الــوزراء املعنيون 
بشــئون التجارة بدول جملس التعاون.

5/1 - اللجنــة: جلنــة التظلمــات املشــكلة 
مــن قبــل جلنــة التعــاون التجــاري ملمارســة 

اختصاصاتهــا املنصــوص عليهــا يف هــذا النظام 

ــة. ــة التنفيذي والالئح

6/1 - املكتــب: مكتــب بــراءات االخــرتاع 
باألمانــة العامــة جمللــس التعــاون.

7/1 - اجلهــة املختصة: الوزارة أو اهليئة أو اإلدارة 
ــراءات  أو املكتــب الوطــين املختــص بشــؤون ب

االخــرتاع يف كل مــن دول جملــس التعاون.

ــادرة  ــة الص ــة: الالئح ــة التنفيذي 8/1 - الالئح
تطبيقــًا ألحكام هــذا النظام.

املادة )4(:

 جيوز للجنة التعاون التجاري أن تســتثين بعض 

االخرتاعــات مــن احلصول علــى بــراءة االخرتاع 

متــى كان ذلــك ضروريا حلماية النظــام العام 

أو اآلداب العامــة مبــا يف ذلــك محايــة احلياة أو 

ــة أو  ــة أو النباتي ــرية أو احليواني ــة البش الصح

لتجنب اإلضــرار الشــديد بالبيئة.

املادة )9(:

1/9 - يقــوم املكتــب عنــد اســتقبال طلبــات 
بــراءة االخــرتاع نيابــة عــن أي مــن دول جملــس 

التعــاون، وبعــد التأكد من اســتيفاء الشــروط 

املنصوص عليها يف النظام والالئحة التنفيذية، 

بتســجيل تاريخ تقديــم الطلب.

2/9 - يقــوم املكتــب بفحص الطلب شــكليًا 
ــس  ــن دول جمل ــن أي م ــة ع ــًا نياب أو موضوعي

التعــاون الــيت اختــارت املكتــب ليقــوم بإجــراء 

الفحــص أو إحالتــه إىل إحــدى اجلهــات املعتمدة 

للقيــام بذلــك، بعــد اســتيفاء رســوم الفحــص 

ــي . املوضوع

املادة )17(:

1/17 -جيــوز ملالــك بــراءة االخــرتاع الــيت تتمتع 
باحلمايــة املقررة له يف النظام أن يرخص لغريه 

يف القيــام بــكل أعمال االســتغالل املنصوص 

عليهــا يف املــادة )1/12( أو بعضهــا وجيــب أن 

يكــون الرتخيص مكتوبــا، وموقعا عليه من 

الطرفــني، وموثقا من جهة رمسية يف إحدى دول 

جملس التعاون، وال يعتد بعقد الرتخيص ما مل 

يتم قيده يف سجالت اجلهة املختصة، ودفع رسم 

طلب القيد ورســم قيد عقد الرتخيص. 

2/17- ال يرتتب على منــح الرتخيص التعاقدي 
حرمان مالك براءة االخرتاع من اســتغالل الرباءة 

بنفســه أو منح ترخيص آخر عــن الرباءة ذاتها ما 

مل ينص عقد الرتخيص األول على خالف ذلك.

3/17- يرتتــب علــى الرتاخيــص التعاقديــة 
أحقيــة املرخــص لــه يف القيــام جبميــع أعمــال 

اســتغالل االخرتاع املنصوص عليهــا يف العقد، 

وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن احلقوق 
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وااللتزامــات املرخص له فيها مــن قبل مالك براءة 

االخرتاع ما مل يكن  حقه يف التنازل منصوصا 

عليــه صراحة يف عقــد الرتخيص.

املادة )18(:

خيضــع عقــد الرتخيــص باســتغالل بــراءة 

االخــرتاع أو التصــرف فيهــا يف مجيــع األحــوال 

لســلطة ورقابــة اجلهــة املختصــة وهلــا أن تطلب 

مــن أطراف العقد تعديله مبا ينفي عنه إســاءة 

استخدام احلق يف براءة االخرتاع، وما للعقد من 

أثر ســليب على املنافســة يف دول جملس التعاون 

أو حيازتهــا للتقنيــة ونشــرها، فــإذا مل تســتجب 

األطــراف كان للجهــة املختصــة رفــض املوافقة 

علــى العقد وعــدم قيده يف الســجل.

املادة )19(:

ــرتاع،  ــراءة االخ ــك ب ــتغل مال 1/19- إذا مل يس
الرباءة على اإلطالق أو اســتغلها على وجه غري 

كاف طبقــا للمــادة الثالثة عشــر جــاز  للدولة 

اليت اختــارت املكتب منح بــراءة االخرتاع نيابة 

عنهــا ، منــح ترخيــص إجبــاري وفــق الشــروط 

اآلتية: 

19/1/1 - أن يكون قد مضى على منح براءة 
االخرتاع ثالث سنوات على األقل . 

19/1/2 - أن يثبت طالب الرتخيص بذله، 
خالل فرتة معقولة، جهودًا للحصول على 

ترخيص من مالك براءة االخرتاع بسعر معقول 

وبشروط تارية معقولة . 

ــًا. ــص حصري ــون الرتخي 19/1/3 - أن ال يك

لســد  الرتخيــص  يكــون  أن   -  19/1/4
 . أساســًا  احملليــة  الســوق  احتياجــات 

 19/1/5 - أن حيدد قرار الرتخيص نطاق ومدة 

الرتخيص مبا يقتضيه الغرض الذي منح من 

أجله.

 19/1/6 - أن مينح مالك براءة االخرتاع 

تعويضًا عاداًل . 

 19/1/7 - أن يقتصر استغالل براءة االخرتاع 

على املرخص له، وال ينتقل الرتخيص إىل  

الغري إال يف حاله نقل ملكية منشأة املرخص 

له أو اجلزء من منشأته الذي يستغل الرباءة، 

وبشرط موافقة الدولة على هذا االنتقال .

19/2 - إذا كان االخرتاع يتعلق بتقنية 
أشباه املوصالت ال جيوز الرتخيص إال 

لألغراض العامة غري التجارية أو لتصحيح 

ممارسات تقرر قضائيًا أو إداريًا أنها غري 

تنافسية . 

مــن دول جملــس  3/19- حتــدد كل دولــة 
ــح  ــب ومن ــن طل ــتحق ع ــم املس ــاون الرس التع

الرتخيــص اإلجبــاري وفقــا لتشــريعها الوطــين.  

املادة )20(:

ــص  ــح الرتخي ــرار من ــى ق ــب عل 1/20- ال يرتت
اإلجبــاري عدم منــح تراخيص إجباريــة أخرى أو 

حرمان مالك الرباءة من اســتغالل االخرتاع بذاته 

أو منحــه تراخيــص أخرى باســتغالله .

2/20- جيــوز لدول جملس التعــاون اليت اختارت 
املكتــب منح بــراءة االخــرتاع نيابــة عنها عدم 

مراعــاة البنديــن 1/1/19 و 2/1/19 إذا  كان 

طلــب الرتخيــص اإلجباري بســبب حالــة طوارئ 

عامة أو حاجة عامة ملحة أو كان الستخدامات 

عامــة غــري تارية، يف دولــة أو أكثــر من دول 

التعاون. جملس 

3/20- إذا كان طالــب الرتخيــص اإلجبــاري 
ــيت  ــاون ال ــس التع ــدى دول جمل ــة إح حكوم

اختــارت املكتب منح براءة االخرتاع نيابة عنها 

لتقــوم باســتغالل اخــرتاع معــني فيها بواســطة 

أحد أجهزتها وكان ذلك اســتنادًا إىل ما تتطلبه 

املصلحــة العامــة ، جــاز هلا املوافقة علـــى مـــنح 

الرتخيــص بـــالشروط املذكــورة يف املــادة 

التاسعة عشرة ومبراعاة مـــا ورد فـي الفقرتني 

.  2/20  ،1/20

املادة )21(:

إذا كان اســتغالل اخــرتاع ينطــوي على تقدم 

تقــين ذي شــأن ولــه أهمية كــربى وكان هذا 

االســتغالل يســتلزم اســتخدام اخــرتاع آخر جاز 

لدول جملس التعــاون اليت اختارت املكتب منح 

بــراءة االخــرتاع نيابــة عنهــا مــع مراعاة مــا ورد 

يف املادتــني التاســعة عشــرة والعشــرين، منــح 

اي مــن الطرفــني أو كليهمــا ترخيصــا إجباريا 

ــم  ــا مل يت ــك م ــر وذل ــرتاع اآلخ ــتغالل االخ باس

اتفاقهمــا وديــا على االســتغالل.

املادة )25(:

جيــوز الطعــن يف قــرارات اللجنــة أمــام اهليئــة 

القضائية االقتصادية جمللس التعاون، ويفصل 

يف ذلــك طبقــا ألحكام هــذا النظــام وألنظمة 

دول جملــس التعاون املتعلقة بــرباءات االخرتاع 

علــى الرتتيــب وإال وفقا للقواعــد العامة.

املادة )28(:

تصــدر جلنة التعــاون التجاري قرارًا بتشــكيل 

جلنــة التظلمات على النحو اآلتي:

1/28- ترشــح كل دولــة مــن دول جملــس 
التعــاون عضوين اثنــني لعضوية اللجنة حبيث 

يكــون أحدهمــا قانونيــا واآلخــر فنيا.

2/28- يكــون للجنــة رئيــس ونائــب للرئيس 
مــن القانونيــني خيتارهمــا بقية األعضــاء ملدة 

ثالث ســنوات.

ــي  ــة ثلث ــا بأغلبي ــة قراراته ــذ اللجن 3/28 تتخ
األعضــاء احلاضريــن.

إذا  اللجنــة صحيحــا  انعقــاد  4/28- يعتــرب 
حضــره ثلثــا أعضــاء اللجنــة.
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ــبوعني إذا  ــة أس ــاع اللجن ــل اجتم 5/28 يؤج
تعــذر اكتمال النصاب املشــار إليــه يف الفقرة 

4/28 فيكــون االجتمــاع صحيحــا باألعضاء 
احلاضرين.

6/28- يقــوم أعضــاء اللجنــة بتأديــة عملهــم 
ــة  ــة جه ــات أي ــن توجيه ــتقالل ع ــدة واس حبي

ــت.  كان

املادة )29(:

ال جيــوز ألعضــاء اللجنــة وموظفــي املكتــب 

تقديــم طلبــات بأمسائهــم خــالل مــدة عملهم، 

وخــالل الســنتني التاليتــني النتهــاء خدمتهــم، 

وتعتــرب املعلومــات الــيت حبوزتهــم يف غايــة 

الســرية.

املادة )30(:

مــع مراعاة أحكام املــادة )1مكرر( واملادة )9( 

حيصــل املكتب رســوما مالية من املســتفيدين 

يف احلاالت اآلتية:

طلب براءة االخرتاع.  -	  

منح الرباءة ونشرها.  -	  

الرسوم السنوية.  -	  

التعديل أو اإلضافة إىل طلب الرباءة.  -	  

ــري يف  ــة التأخ ــايف نتيج ــم اإلض الرس  -	  

للــرباءة. الســنوي  الرســم  تســديد 

نقــل  أو  الطلــب  يف  احلــق  نقــل   -	  

الــرباءة. ملكيــة 

احلصــول علــى صــورة عــن الطلــب أو   -	  

الــرباءة. عــن تســجيل الطلــب أو 

قيد التظلم أمام اللجنة.  -	  

تديد التظلم أمام اللجنة.  -	  

طلب عينة ملستنبت.  -	0  

يف  االخــرتاع  عــرض  ســند  طلــب   -		  

. ض معــر

إجراء حبث يف وثائق املكتب.  -		  

الفحص املوضوعي.  -		  

ــدار  ــة مق ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت

الرســوم.

املادة )32(:

الالئحــة  التجــاري  التعــاون  جلنــة  تصــدر 

النظــام. التنفيذيــة هلــذا 

املادة )33(:

للجنــة التعــاون التجــاري اقــرتاح تعديــل هــذا 

لنظام. ا

املادة الثانية

تضــاف إىل نظــام بــراءات االخرتاع لــدول جملس 

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ، مــادة جديدة 

برقــم )1 مكرر(، نصهــا اآلتي:

املادة )1 مكرر(:

اســتقبال  املكتــب  يتــوىل    - مكــرر/1   1
طلبات براءات االخرتاع أو فحصها أو منح براءات 

االخــرتاع بنــاء علــى طلــب أي مــن دول جملــس 

التعــاون ، ويكون اللجــوء للمكتب اختياريًا 

مــن أي مــن دول جملــس التعاون.

ــاون يف  ــس التع ــوم دول جمل ــرر/2 - تق 1 مك
حــال اختيــار املكتــب لينــوب عنهــا باســتقبال 

الطلــب أو فحصه أو منح براءة االخرتاع بإشــعار 

األمــني العام جمللس التعــاون بذلك، وحيدد هذا 

اإلشــعار حــدود االســتفادة جزئيــا أو كليا من 

خدمــات املكتب ، وتطبــق دول جملس التعاون 

تشــريعاتها الوطنيــة علــى طلبــات بــراءات 

االخــرتاع يف اجلوانــب الــيت ال ترغــب فيهــا مــن 

االســتفادة مــن خدمــات املكتب .

1 مكــرر/3 - علــى املكتــب يف حــال اختارتــه 
أي من دول جملس التعاون الستقبال طلب براءة 

االخــرتاع ، إحالتــه إىل اجلهــة املختصــة الختــاذ 

اإلجراءات الالزمة وفقًا للتشريع الوطين للدولة.

1 مكــرر/4 - ال جيــوز للمكتــب منــح بــراءة 
اخــرتاع إال بعــد موافقــة الدولــة أو الــدول الــيت 

ــراءة  ــح ب ــا مبن ــة عنه ــام نياب ــه يف القي اختارت

االخــرتاع، وذلــك وفــق اإلجــراءات الــيت حتددهــا 

الالئحة التنفيذية، ويف مجيع األحوال ال تسري 

بــراءة االخــرتاع إال يف تلــك الــدول.

1 مكــرر/5 - يقــوم املكتــب بإصــدار تعميــم 
ــاء دول  ــا أمس ــر فيه ــة تنش ــرة الرمسي يف النش

جملــس التعاون واخلدمات اليت يقدمها املكتب 

نيابــة عنهــا وأي حتديثات تطــرأ عليها.

املادة الثالثة

تلغــى املــادة )31( مــن نظــام بــراءات االخــرتاع 

لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربية.

املادة الرابعة

تصــدر جلنــة التعــاون التجــاري آليــة التعامــل 

مــع طلبــات بــراءات االخــرتاع الــيت مت إيداعهــا 

قبــل إقرار هــذا النظام، ويســتّمر العمل جبميع 

براءات االخرتاع اليت ســبق وأن أصدرها املكتب 

وتكون ســارية املفعول يف مجيع دول اجمللس 

إىل تاريــخ انتهــاء مــدة احلماية املقــررة قانونًا .

املادة اخلامسة

يقــر هذا النظــام من اجمللس األعلــى ويعمل به 

وفقا لإلجراءات الدســتورية يف كل دولة.
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 تعريف / معاني كلمات ومصطلحات امليثاق 

 في تطبيق معايير هذا امليثاق، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها:

 .العربيةمجلس التعاون لدول الخليج س التعاون: لمج

واململكة العربية السعودية، وسلطنة ُعمان،  ومملكة البحرين،دولة اإلمارات العربية املتحدة، : دول الخليج العربية
 .ودولة قطر، ودولة الكويت

بصفته املرجع الرسمي الوحيد لإلحصاءات الرسمية  لدول الخليج العربية:  املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون 
، ويتولى تنسيق األعمال اإلحصائية التي الفني واملُنظم للعمل اإلحصائي املشترك لدول املجلسللمجلس، واملشرف 

 األخرى.تقوم بها الوحدات اإلحصائية في قطاعات ومؤسسات مجلس التعاون واملؤسسات الخليجية 

الجهة املعنية باإلحصاء في دول مجلس التعاون وهي املرجع الرسمي الوحيد مجلس التعاون:  األجهزة اإلحصائية لدول 
 .لتنفيذ العمل اإلحصائي بدول مجلس التعاون واملشرف الفني واملُنظم له

 عن الرسمية باإلحصاءات املعنية الجهة بصفته دولة، كل في الوطني اإلحصاء جهاز تشمل :الوطنية اإلحصائية ةاملنظوم
 والجهات املركزي  والبنك الوزارات في اإلحصائية الوحدات إلى باإلضافة الوطنية، ملنظومة  واملمكن واملنّسق الدولة،

 األخرى  الحكومية

ويشمل ذلك الشركات  ،العامةغيرها من األشخاص االعتبارية الوزارات والهيئات واملؤسسات و الهيئات الحكومية: 
 .% من رأسمالها51أو بنسبة ال تقل عن  للدولة العضو اململوكة بكاملها

اململوكة لألشخاص سواًء كانوا طبيعيين أو اعتباريين تمارس نشاطًا مدنيًا أو تجاريًا وذلك املنشآت  :املنشآت الخاصة
 وفق األنظمة والقوانين املعمول بها في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

 في املسكن واملأكل بشكل معتاد سواء كانت تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة.يشتركون مجموعة أفراد رد أو فاألسرة: 

غير ذلك فيما يتعلق بأحوال املجتمع ونشاطاته،  األرقام والخصائص الوصفية املتعلقة باملجاالت اإلحصائية أوالبيانات: 
 .الفرديةوقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات 

 .البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية ويقدمها بناًء على طلبالبيانات الفردية: 

املجاالت اإلحصائية السكانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية وما تشمله من مجاالت املجاالت اإلحصائية: 
 .ية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو حيوية أو سياحية أو زراعية أو غيرهاإحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليم
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السجالت الورقية أو اإللكترونية التي تدون فيها البيانات أو املعلومات في مختلف الجهات العامة أو السجالت اإلدارية: 
باإلضافة إلى  جتمع ونشاطاته،املنشآت الخاصة، املتعلقة باملجاالت اإلحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال امل

إدارية  الجهات ألغراضوالتي تستخدم من قبل هذه  السجالت عن العمليات اإلنتاجية لتلك الجهات واملنشآت
 .مختلفة

البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى املعلومات: 
 .باملجاالت اإلحصائيةيتعلق 

البيانات أو املعلومات بداللة مثيالتها زمنيًا أو مكانيًا أو بداللة أي من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق املؤشرات: 
 .معادالت رياضية

ية، البيانات واملعلومات واملؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال املجتمع ونشاطاته باستخدام األساليب العلماإلحصاءات: 
 .وتكون قابلة للتبويب والتحليل بهدف الوصول الى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة

األجهزة اإلحصائية لدول املجلس الصادرة عن اإلحصاءات : لرسمية لدول مجلس التعاون الخليج العربيةاإلحصاءات ا
 . .ونشرهاالتي يتم إنتاجها و  وفًقا للقوانين الوطنيةلدول الخليج العربية التعاون 

املعلومات املتعلقة بخصائص اإلحصاءات وأطر ومنهجيات إعدادها والتصانيف واملعايير اإلحصائية البيانات الوصفية: 
 .املتبعة

مجموعة من العمليات الفرعية )األنشطة( املترابطة أو املتفاعلة التي تحول املدخالت إلى مخرجات العمل اإلحصائي: 
أي عمل يتعلق التعدات أو  أو مسوحدراسة أو بحث أو استطالع ب, ويشمل القيام ددةإحصائية في بيئة مؤسسية مح

 .باملجاالت اإلحصائية سواء يتم بشكل كلي أو جزئي

 اإلحصائية.عملية جمع البيانات من مصادرها وفق أساليب وطرق اختيار العينات املسوح: 

 .محدد مجال أو معينة سكانية ملجموعة التابعة املشاهدات كافة على تنفذ استقصائية دراسةالتعداد: 

األعمال التفصيلية للعمل اإلحصائي أو ذات العالقة به وتشمل تقديم االستشارات اإلحصائية الخدمات اإلحصائية: 
 وغيرها. بشأن تصميم املسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها

الخرائط واملخططات والسجالت واألدلة واملنهجيات وقوائم العينات وغيرها املستخدمة في العمل الوثائق اإلحصائية: 
 .الورقية كانت أو اإللكترونية اإلحصائي

أو  أثناء تأدية وظيفته اإلحصائيةاألجهزة أو مجموعة موظفي  ملوظف او غير مادية ماديةاستفادة : ربحية مآرب شخصية
 او الوثائق اإلحصائية.و/اإلحصاءات تخص أطراف أخرى  وأشركات  وأمن خالل تقديم خدمات ألفراد  وظيفتهم
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 تقديم

ملبادئ دليل ، قام املركز بإعداد للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةتنفيذًا لألهداف االستراتيجية 

ميثاق العمل اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول " بعنوانالعربية  الخليجلدول العمل اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 ".الخليج العربية

 

مجموعة من املبادئ األساسية املوحدة لإلحصاءات الرسمية  علىميثاق العمل اإلحصائي لدول مجلس التعاون حتوي ي

التي يرتكز عليها العمل اإلحصائي في دول ومؤسسات مجلس التعاون. وهي مبادئ مستوحاة من املبادئ املماثلة وأفضل 

اإلحصائية املقرة من االستئناس باملواثيق بيثاق املمارسات في اإلحصاء املتبعة دوليا في هذا املجال. وتم عند إعداد هذا امل

قبل جهات إقليمية أخرى وباملعايير اإلحصائية املعتمدة من قبل منظمات دولية وخاصة منها املبادئ األساسية لإلحصاءات 

م، ودليل املمارسات الفضلى 2014م والتي اعتمدتها الجمعية العمومية في يناير 2013الرسمية لألمم املتحدة لسنة 

ودليل املمارسات الفضلى املعدل لإلحصاءات األوروبية )يوروستات( م 2011وروستات( لسنة لإلحصاءات األوروبية )ي

إلى توثيق أسس وقواعد التعاون بين دول مجلس يثاق كما يهدف هذا امل املعايير الدولية املتعلقة بالجودة.و م 2017لسنة 

 املشترك.التعاون في املجال اإلحصائي في إطار التوجهات العامة للعمل الخليجي 

 

 سبعة عشر مبدلدول الخليج العربية لدول مجلس التعاون تضمن ميثاق العمل اإلحصائي يو 
ً
معيار وثمانين اثنان و  أ

الجودة وضوابط  املنتج اإلحصائيامتثال، وذلك لتوضيح مختلف أوجه العمل اإلحصائي من تنظيم مؤسس ي وإنتاج ونشر 

 .لهذا املنتج
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املقدمة: 
 

املبادئ األساسية وضع بهدف يمثل هذا امليثاق إطارا إحصائيا موحدا للدول األعضاء في مجلس التعاون وملؤسساته 

، وتشكل هذه املبادئ وثيقة استرشادية الخليجي املشترك في العمل اإلحصائيالفضلى لإلحصاءات الرسمية واملمارسات 

واألجهزة  املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون ملتمثلة في ااإلحصائي لدول مجلس التعاون  مكونات النظاملكافة 

عن اإلحصائية الوطنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الجهات الوطنية املسؤولة في كل دولة عضو 

 املتحدة األمممبادئ مع التي يتضمنها الدليل  واملعاييراملحاور كما تتسق  .الرسميةاإلحصاءات تطوير وإنتاج ونشر 

وتتوافق هذه املبادئ واملعايير مع التوصيات الناجمة عن العديد من  .م2013لسنة  الرسمية إلحصاءاتنتاج ااألساسية ال 

  .اهمية الرقم االحصائي في مختلف املجاالت إلى تعزيزاملبادرات الدولية واإلقليمية في مجال اإلحصاء والهادفة 

 

وعلى مستوى إلى وضع معايير مرجعية للقيام باألنشطة اإلحصائية على املستويات الوطنية  ويهدف امليثاق بصفة عامة

وتشمل مختلف أوجه هذه األنشطة من أطر تنظيمية ومؤسسية وقواعد مهنية وأبعاد العمل االحصائي الخليجي املشترك، 

وتحليلها ونشرها. ويوفر امليثاق ومبادؤه  فنية تخص كل مراحل العمل اإلحصائي من تجميع البيانات اإلحصائية ومعالجتها

اإلطار التوجيهي املناسب لتطوير وتحسين النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون على أسس موحدة تضمن تكامل 

وتناسق هذا النظام من أجل القيام بمهمته األساسية وهي توفير البيانات اإلحصائية الضرورية ملختلف مستخدميها على 

نية واإلقليمية والدولية. كما تمثل هذه املبادئ قواعد أساسية لهذا النظام لضمان جودة العمل اإلحصائي األصعدة الوط

 في مختلف مراحله، وضمان جودة اإلحصاءات املستخرجة من هذا العمل.

 

تعاون على يرتكز تطبيق امليثاق وتحقيق أهدافه على تبني مبادئه وقواعده من قبل األجهزة اإلحصائية لدول مجلس الو 

عنصرا أساسيا في بناء وتطوير نظام إحصائي ألنها تمثل تنفيذ قواعد هذا امليثاق نوص ي بالصعيدين الوطني واإلقليمي. و 

والتعاون التنمية التخطيط و قدرة هذا النظام على االستجابة ملتطلبات  ورفعالدولية متكامل ومتناسق مع املعايير 

الضمان  هو بادئ امليثاقملاإلحصائيين لدول مجلس التعاون احترام االقتصادي واالجتماعي لدول مجلس التعاون ، ويمثل 

للتطورات واملستجدات في املجال اإلحصائي. ويمثل تعاون كل  واملعايير املهنية ومواكباً  باألسسملتزمًا  لبناء نظاٍم إحصائي

بادئ امليثاق عاماًل مهمًا في تطوير النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون وفي النهوض األطراف وتظافر جهودها في تطبيق م

 .ووصولها الى مختلف فئات املستخدمينباملعلومة اإلحصائية وفي نشر الثقافة اإلحصائية 

 

مجلس لدول متابعة ومراقبة تنفيذ املبادئ األساسية بصفة دورية من خالل وضع آلية يديرها املركز اإلحصائي  سيتم

وتتضمن هذه اآللية  .لتطبيق امليثاق املتطوعة بالتعاون مع األجهزة اإلحصائية الوطنية التعاون لدول الخليج العربية

املركز سيقوم  للنظراء كماعلى أساس استبيان مشترك واستعراض ألجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون تقييمًا ذاتيًا ل
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املركز بكل من الجهاز اإلحصائي املتطوع و للجهات العليا قديم تقارير دورية )سنوية( بت اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 حول نتائج املتابعة والتقييم.  اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 

 مجاالت التحسنتنفيذ املبادئ األساسية للميثاق وماهية في  األجهزة اإلحصائية الوطنيةوستحدد هذه املتابعة مدى تقدم 

. ويمكن أن تؤدي إلى إمكانية مراجعة بنود هذا امليثاق كلما دعت األجهزة اإلحصائية الوطنيةفي جميع  التي تم تحقيقها

 الحاجة.

  

 

6 
 

 املبادئ األساسية

 أواًل: اإلطار القانوني واملؤسس ي للعمل اإلحصائي
 النظام اإلحصائي في دول تعد األبعاد القانونية والتنظيمية املتعلقة بالعمل اإلحصائي عناصر أساسية في بناء وتطوير 

ومستجيبة الحتياجات  عاليةومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكينها من توفير إحصاءات ذات جودة 

باإلطار القانوني واملؤسس ي للنشاط اإلحصائي واملرتبطة بمختلف  مستخدميها. وتشمل هذه العناصر املسائل ذات الصلة

املجال. أوجه هذا النشاط وكذلك املبادئ التي يرتكز عليها العمل اإلحصائي بصفة متناسقة مع املعايير الدولية في هذا 

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبدول  الشأن بهذا القوانين املطبقة أحكام ال يخالف وبما

 املهنية االستقاللية: املبدأ األول 
بتنفيذ أعمالها من تجميع ومعالجة وإنتاج وتحليل ونشر اإلحصاءات  لدول مجلس التعاون تقوم األجهزة اإلحصائية 

 مهنية لضمان مصداقية هذه اإلحصاءات وكسب ثقة مستخدميها. استقالليةالرسمية بكل 

 :معايير االمتثال

لدول مجلس التعاون بكل استقاللية مهنية قراراتها املتعلقة باألساليب واملعايير تتخذ األجهزة اإلحصائية  .1

 إحصاءاتها ونشراتها اإلحصائية. اتاحة واإلجراءات اإلحصائية، ومضمون وتوقيت

تقوم األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون باتخاذ كافة االجراءات لتعزيز مصداقية بياناتها وعدم  .2

 تضارب محتمل أو فعلي في املصالح مع املستخدمين.د و وجانحيازها وضمان عدم 

 .ربحية من تحقيق مآرب شخصيةدول مجلس التعاون العمل اإلحصائي في  خلوي .3

 ي تحد من سوءتالاإلجراءات  باتخاذ، حيثما كان مناسبًا، لدول مجلس التعاون تقوم األجهزة اإلحصائية  .4

كما استخدام البيانات اإلحصائية الرسمية أو نشر تفسيرات أو تحاليل خاطئة مبنية على هذه اإلحصاءات. 

 تحتفظ األجهزة بحق الرد على أي سوء استخدام لإلحصاءات الرسمية أو القيام بتفسيرات خاطئة لها.

 

 : الصالحية القانونية لجمع البياناتاملبدأ الثاني
تتمتع األجهزة اإلحصائية الوطنية بالصالحية القانونية لجمع وتوفير البيانات واملعلومات الضرورية لعملية إنتاج 

البيانات من خالل االجهزة االحصائية ب إلزامية التعاون وتزويد خالل وجود انظمة تعزز  اإلحصاءات ونشرها وذلك من

او اية مصادر مستجدة املسوح والتعدادات اإلحصائية، باإلضافة إلى صالحية الولوج إلى بيانات املصادر اإلدارية 

 .نفيذيةالت اوالئحته املنظومة اإلحصائية الوطنيةحددها توالتي  الستخدامها لألغراض اإلحصائية
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 :معايير االمتثال

للمسوح والتعدادات التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية الوطنية في إطار مهامها يلتزم املبحوثون باالستجابة  .1

 وذلك حسب ضوابط وإجراءات محددة.

او اية مصادر مستجدة السماح لألجهزة اإلحصائية الوطنية رسميًا بالولوج إلى بيانات السجالت اإلدارية  .2

 ا لألغراض اإلحصائية.على الصعيد الوطني حسب إجراءات وضوابط محددة بهدف استخدامه

العمل على توعية املبحوثين بأهمية التعدادات واملسوح اإلحصائية وإعالمهم بالغايات املنشودة منها  .3

وبأطرها القانونية وبالخصوص إلزامية اإلجابة على االستبيانات املرخص إجرائها والتعهد بضمان سرية 

 .ةواملعلومات املستوفاالبيانات 

العبء على على تطوير اآلليات والوسائل التي من شأنها تخفيف املستمر العمل االحصائية بتقوم االجهزة  .4

 .املبحوثين

 : سرية البيانات الفرديةاملبدأ الثالث
تتعهد األجهزة اإلحصائية الوطنية بضمان سرية البيانات واملعلومات الفردية التي توفرها املسوح والتعدادات اإلحصائية 

 .ةاملستوفاوالسجالت اإلدارية بما يكفل حماية خصوصية األفراد وأسرار األعمال من البيانات واملعلومات 

 :معايير االمتثال

إال في األغراض استخدامها عدم على ضمان سرية البيانات الفردية و تعمل األجهزة اإلحصائية الوطنية  .1

  .ن سالمتها وتنظيم استخدامهايتأمو  اإلحصائية فقط

التأكيد على ضرورة إعالم املبحوثين بأهداف جمع بيانات املسوح والتعدادات اإلحصائية ومعلومات  .2

 سريتها.السجالت اإلدارية واستخداماتها وشروط وآليات املحافظة على 

ترسيخ أخالقيات املهنة لدى العاملين في إنتاج اإلحصاءات الرسمية وبوجوب احترام سرية البيانات  .3

خالل عملهم واملعرفة واإلملام بالعقوبات الناتجة عن عدم االمتثال لتلك التعليمات  ةواملعلومات املستوفا

 والقوانين.

 قوانين مع ال يتعارض ، بمايةالبحث غراضأل ل البيانات الخام نشر آلية فيما يخص محددة ضوابط وضع .4

 الدولة.
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 وتعزيز القدرات املالي: الدعم املبدأ الرابع
تقدم السلطات املعنية الدعم الالزم بهدف تعزيز وبناء القدرات البشرية وتقوم بتوفير املوارد املالية واملعدات والتجهيزات 

من االستجابة ملتطلبات العمل اإلحصائي على املستوى الوطني  التعاون لدول مجلس الضرورية لتمكين األجهزة اإلحصائية 

 واإلقليمي والدولي.

 :معايير االمتثال

أخرى بما وإيجاد بدائل تمويل ضمان استمرارية تمويل العمل اإلحصائي باالعتماد أساسا على املوارد العامة  .1

، وذلك وفق القوانين لدول مجلس التعاون يكفل تنفيذ الخطط والبرامج السنوية لألجهزة اإلحصائية 

 واألنظمة املعمول بها في كل دولة.

برامج لتطوير مهاراتهم  من خاللملوظفي األجهزة اإلحصائية بدول مجلس التعاون  الكفاءة املهنية تعزيز .2

الجدد لخريجين لانتداب فعالة وضع سياسة و ، بهافي مختلف املجاالت اإلحصائية واملجاالت املتصلة املهنية 

 في التخصصات األكاديمية ذات الصلة.
استمرار أي إحصاء أو  إدراج وأ للنظر في استبعاد اإلحصائي، املسؤولين عن اإلنتاج من قبل دوري تقييم .3

 .االستخدام األمثل للموارد رسمي وذلك من أجل

لتقاض ي العوائد من الخدمات يجوز لألجهزة اإلحصائية في الدول األعضاء العمل بأسلوب العمل التجاري  .4

 ذات املردود املادي بما ال يتعارض مع دورها الحكومي وال مع أنظمتها وال مع ميثاق العمل االحصائي املشترك.

 األخذ بعين االعتبار التكلفة والفوائد املرجوة عند تخطيط األنشطة اإلحصائية ووضع األولويات. .5

 : تحسين الجودةاملبدأ الخامس
األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون بشكل مستمر على تحسين جودة املنتج اإلحصائي ملختلف مراحل العمل تعمل 

 من تجميع ومعالجة وإنتاج وتحليل ونشر، باعتماد آليات إدارة الجودة وبمتابعة وتقييم عناصر الجودة بصفة دورية.

 :معايير االمتثال

 .لألجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون  ومعروف وموثقبشكل واضح سياسة الجودة و  نموذج تحديد .1

األجهزة اإلحصائية لدول وضع سياسة ضبط الجودة اإلحصائية وأسس إدارتها في مختلف مراحل أعمال  .2

 مجلس التعاون.

وتقييمها بصفة دورية حسب ضوابط محددة  املنتجات اإلحصائيةاملتابعة املستمرة لجودة عمليات  .3

 ير الدولية في هذا املجال.ومتناسقة مع املعاي

 .اإلحصائي املستمر لجودة اإلنتاج ثقافة التحسينتعزيز منهجية ل بذل جهود .4
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العمل التوثيق املفصل للمنهجيات وآليات العمل املستخدمة في العمل اإلحصائي الرسمي بهدف التحسين املستمر لجودة 

 . ونقل املعرفة اإلحصائي

 واملوضوعية: الحياد املبدأ السادس
مي لونشر اإلحصاءات الرسمية في إطار احترام االستقالل العبإنتاج لدول مجلس التعاون تتعهد األجهزة اإلحصائية 

 .وبطريقة موضوعية ونزيهة وشفافة، ضمانا للمساواة بين جميع املستخدمين

 :معايير االمتثال

والبيانات ومسارات النشر على اعتبارات اختيار مصادر املعلومات واألساليب والعمليات، واملفاهيم  .1

 .املبادئ الدولية وأفضل املمارسات الوطنية واإلقليمية والدولية إلى إحصائية وبنزاهة وشفافية واستناداً 

إعداد البيانات اإلحصائية بطريقة تعكس الصورة الحقيقية والدقيقة للواقع في مختلف املجاالت  .2

 املجاالت.االقتصادية واالجتماعية وغيرها من 

  ضمان وصول املستخدمين للمعلومات االحصائية بحيادية ووضوح وفق املبادئ التوجيهية املستخدمة .3

احتساب وإنتاج  بتوفير املعلومات حول منهجيات لدول مجلس التعاون تقوم األجهزة اإلحصائية  .4

 بما يحقق االستخدام األمثل لإلحصاءات.الرسمية  اإلحصاءات

 .واألساليب والعمليات املستخدمة وإتاحتها للجمهور  والتصانيفتوثيق املعايير  .5

 .على نحو موضوعي وبطريقة مهنيةن مستخدميللايصال واتاحة املعلومات االحصائية  .6

 .اإلحصاءات الرسمية نشر اإلعالن املسبق عن توقيتوجود رزنامة للنشر االحصائي تتضمن  .7

 .املمارسات اإلحصائية تحكمالتي  توثيق ونشر املعايير والقيم األخالقية .8
 

  لدول الخليج العربية دول مجلس التعاون : التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني و املبدأ السابع
على إرساء اآلليات املؤسسية والفنية للتنسيق والتشاور بين مختلف  لدول مجلس التعاون تعمل األجهزة اإلحصائية 

تبادل ، وتيسير املبحوثين تخفيف العبء علىو لتجنب ازدواجية العمل،  ةواإلقليمي املنظومة اإلحصائية الوطنيةمكونات 

اإلحصاءات يحسن ويضمن جودة و  ةالنظم اإلحصائيهذه حقق اتساق وكفاءة مما ي دمج البيانات من مصادر مختلفةو 

 . الرسمية لدول مجلس التعاون الخليج العربية

 

 :معايير االمتثال
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املنظومة تقوم األجهزة اإلحصائية الوطنية بتنسيق جميع األنشطة اإلحصائية بين مختلف مكونات  .1

 .بهدف إيجاد التكامل بينها وتجنب ازدواجية أعمالها وتحسين كفاءتها اإلحصائية الوطنية

دف هب املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية الوطنية االتصال والتواصل مع  .2

 .تنسيق األنشطة اإلحصائية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةتنظيم و 

موحدة داخليا ومتناسقة مع  ومنهجيات إحصائيةالتنسيق الفني من مفاهيم وتصانيف  آلياتتطوير  .3

مثيالتها اإلقليمية والدولية األخرى بما يضمن جودة البيانات اإلحصائية الوطنية وإمكانية مقارنتها مع 

 مثيالتها من البيانات.

ق هذه املعلومات مع تنظيم التشاور مع مختلف فئات مستخدمي املعلومات اإلحصائية لضمان تطاب .4

 احتياجاتهم.

حة ودورية لنقل املعرفة بين األجهزة اإلحصائية وتبني األفكار او املنهجيات املمكن وضع منهجية واض .5

 .وتعميمهاتطبيقها 

  : التعاون الدولياملبدأ الثامن
املنظومة اإلحصائية تنسيق مع مختلف مكونات بال لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول تعمل األجهزة اإلحصائية 

بهدف تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب والدولية  األصعدة اإلقليميةعلى وضع برامج التعاون على مختلف  الوطنية

 .ةالدولياإلقليمية و  املعايير اإلحصائية في تطويرمعا على املساهمة  تعمل. كما الناجحة لرفع اداءها

 :معايير االمتثال

املنظومة اإلحصائية تنسيق مع مختلف مكونات باللدول مجلس التعاون الوطنية  تعمل األجهزة اإلحصائية .1

اإلقليمية والدولية مع املنظمات  على وضع برامج تعاون ثنائية وبرامج تعاون متعددة األطراف الوطنية

وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب  اإلحصائي،بهدف تطوير نظامها  املعنية باملجاالت اإلحصائية

 .الناجحة

أصحاب  وتعزيز مشاركةالثنائية ومتعددة األطراف إلى احتياجات املستخدمين،  تعاون البرامج تستند  .2

 ومرحلة التطوير اإلحصائي.واإلقليمية املصلحة الرئيسيين، مع مراعاة الظروف الوطنية 

املعتمدة إقليميًا اإلحصائية عايير املفي تطوير  لدول مجلس التعاون تساهم األجهزة اإلحصائية الوطنية  .3

 .ودولياً 

 

 :ثانيا: اإلنتاج اإلحصائي
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مع  متسقةفي إنتاج اإلحصاءات الرسمية على قواعد منهجية وإجراءات  التعاون  مجلس لدول ترتكز األجهزة اإلحصائية 

مجلس  دول  خصوصيةاالعتبار  بعيناملعايير وأفضل املمارسات املتعارف عليها في املجال اإلحصائي إقليميا ودوليا مع األخذ 

 التي توفرها. اإلحصاءاتذه األجهزة وجودة هيضمن فاعلية  مماالتعاون 

 : منهجيات وإجراءات متينةاملبدأ التاسع
 أدوات وإجراءاتمنهجيات و إلى ها إحصاءات إنتاجالخليج العربية في لدول تستند األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون 

 بهدف ضمان جودتها. سليمة وخبراتوموثقة علمية إحصائية 

 :معايير االمتثال
 ومفاهيم وتصانيف إحصائية متطابقة مع املعايير املماثلة واملعتمدة إقليميا ودوليا. منهجياتاعتماد  .1

طر اإلحصائي بانتظام بتقييم سجل األعمال  ةتقوم األجهزة اإلحصائية الوطني .2
ُ
باملسوح  ةالخاص املعاينةوأ

 لزم األمر لضمان جودة العمل اإلحصائي.ما إذا  اوتعديلهوالسجالت األخرى 

املنظومة تضمن تطبيق املفاهيم والتعاريف والتصانيف املعتمدة وطنيًا من قبل مكونات وضع إجراءات  .3

 . اإلحصائية الوطنية

الضرورة،  بشكل دوري وعند في البرامج اإلحصائية السجالت اإلدارية تقييم منهجيات املسوح واستخدام .4

  .جودة اإلصدارات اإلحصائيةلضمان 
 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالجامعات واملؤسسات البحثية بدول مع تعاون األجهزة اإلحصائية ت .5

 .املنفذةاإلحصائية علية األساليب افاملنهجيات و تحسين و  ريتطو من أجل 

 املناسبة اإلجراءات اإلحصائيةاملبدأ العاشر: 
مناسبة في كل مرحلة من مراحله  إجراءات وأدواتلدول مجلس التعاون على لألجهزة اإلحصائية  اإلحصائي العمل يرتكز

 .اإلحصاءات والبيانات الرسميةجودة لضمان 

 االمتثال معايير 

الحاسب اآللي وغيرها من األدوات  التطبيقات املستندة إلىوالكتيبات و  االستبياناتو  املنهجيات من التحقق .1

 .عملية جمع البيانات البدء فيقبل  ومن صحتها

 .طلبال حسبحديثها أو تنقيحها تو بانتظام  العمل اإلحصائي مراحلقبة مرا .2

 .قياسية واضحة وشفافة إجراءات تتبع مراجعات التنقيحات .3

التصانيف التعاريف و و املفاهيم  معتماشية وم جودةذات  السجالت اإلداريةاملبنية على  تكون اإلحصاءات .4

 .املستخدمة
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من أجل  البيانات اإلداريةالهيئات الحكومية األخرى املسؤولة على مع األجهزة اإلحصائية الوطنية تتعاون  .5

 .جودة البيانات ضمان

 .املمارسات الدولية أفضلتقوم االجهزة االحصائية بمأسسة اجراءاتها وعملياتها وفق  .6

 العبء غير املفرط تجاه املبحوثيناملبدأ الحادي عشر: 

طلباتهم  وأن تكون  املبحوثين علىتدريجيا اإلحصائية الوطنية أهدافها في إطار ضمان تخفيف العبء األجهزة  تحدد

 .وغير مبالٍغ فيها احتياجات املستخدمين تتماش ى مع للمعلومات

 :معايير االمتثال

 .ضروريةو  على معلومات معينة هاتفاصيلو تها تغطيفيما يخص  بيانات طلبات الحصول على اقتصار .1

 .تخفيف العبء على املبحوثين من أجل استخدام تقنيات متقدمةالعمل باستمرار على  .2

 بهدف واألشخاص الشركاتاملؤسسات و  عن املنظومة اإلحصائية الوطنيةأعضاء  البيانات بين تبادل .3

 .أو أية تحفظات قانونية موجودة اإلحصائية سريةبال بدون االخالل العبء،تخفيف 

 البيانات من مصادر مختلفة من أجل تخفيف العبء على املبحوثين.الترويج إلى ربط  .4

 : التحكم في التكلفةاملبدأ الثاني عشر
عند القيام بمهامها على االستخدام األمثل للموارد املتاحة في األعمال لدول مجلس التعاون تعتمد األجهزة اإلحصائية 

اإلحصائية واستخدام املصادر اإلدارية املتوفرة، بما يضمن جدوى هذه األعمال وجودة اإلحصاءات الرسمية، واالستجابة 

اءات الرسمية الصادرة عن اللجنة بما يتالءم ومعايير ومبادئ اعداد ونشر االحصإلى االحتياجات اإلحصائية ذات األولوية، 

 االحصائية التابعة لألمم املتحدة 

 :معايير االمتثال

اعتماد اجراءات تضمن االستغالل الفعال للموارد املتاحة من خالل برمجة األعمال اإلحصائية وتجنب  .1

 املوارد. ازدواجيتها ومطابقتها مع احتياجات املستخدمين ومن خالل املراقبة املتواصلة الستخدام هذه

 باشرةامل عمليات املسح اإلدارية ألغراض إحصائية وتجنبسجالت استباقية إلمكانية استعمال ال بذل جهود .2

 .كلفةوامل

 .االزدواجية في املنتج اإلحصائي من أجل تجنب منتجي اإلحصاءات البيانات بين تبادلل الترويج .3

وتبادل وتنفيذ الحلول املوحدة التي تزيد من تعمل األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون على تعزيز  .4

 فاعلية وكفاءة العمل اإلحصائي.
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.االتصاالت بطريقة فعالة في جميع مراحل العمل اإلحصائيتكنولوجيا املعلومات و  تستخدم .5

 

 اإلحصائيةاملنتجات ثالثا: 
على التحسين الدائم لجودة املنتجات اإلحصائية وفقا ملعايير الجودة  لدول مجلس التعاون تعمل األجهزة اإلحصائية 

املتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، ومن خالل اعتماد ومتابعة عناصر هذه الجودة ومن بينها املالءمة واالستجابة إلى احتياجات 

 ملقارنة والنفاذ إلى املعرفة والوضوحواالتساق واالسرعة ودقة مواعيد نشر اإلحصاءات املستخدمين والدقة واملوثوقية و 

 .والتوسع في عدد املنتجات وفق احتياجات املستفيد

 : املالءمة واالستجابة الحتياجات املستخدميناملبدأ الثالث عشر
الحتياجات مستخدميها وأن يكون هناك فائدة من  لدول مجلس التعاون  يجب أن تستجيب اإلحصاءات املتوفرة

استخدامها. ويمثل التشاور مع املستخدمين سبياًل كفياًل لتحديد احتياجاتهم الحقيقية وذات األولوية ومعاينة رضاهم 

 عن املعلومات اإلحصائية املتوفرة.

 :معايير االمتثال

من  االحتياجات ذات األولويةاستراتيجيات لتحديد و  وطنية واإلقليمية وفق آلياتال إنتاج اإلحصاءات .1

 .ككل وللمجتمعاألعمال  قطاعول ، لدول مجلس التعاون حكومية الوطنية و الجهات لل املعلومات

 للمستخدمين بشكل دوري وإعداد التقارير تقديم املشورة إجراءات لدول مجلس التعاون اإلحصاءات  تتبع .2

 .اإلحصائيةبيانات االستخدام العملي لل على

االحتياجات من  وتقييم تحديد وتحليل في عمليات اإلحصاءات الرسمية إشراك مستخدمي ومنتجي .3

 .القطاعيةو املؤسسية األكاديمية و  اللجان من خالل املعلومات

لحصر والتعرف على احتياجات املستخدمين وقياس مدى تلبية  دوريةاستطالعات الرأي بصفة  إجراء .4

 املنتجات والخدمات االحصائية الحتياجاتهم.

بهدف االبتكار التنظيمي واإلداري وتطوير وابتكار منتجات إنشاء وحدة إدارية خاصة باالبتكار االحصائي  .5

ت اإلحصائية ذات العالقة وخدمات إحصائية جديدة تلبي احتياجات املستخدمين بالتعاون مع اإلدارا

 .راحل العمل االحصائيمل اوفقو 

 : الدقة واملوثوقيةاملبدأ الرابع عشر
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في هذا لدول مجلس التعاون تعكس اإلحصاءات املتوفرة الواقع بصورة صحيحة وموثوق بها وتقوم األجهزة اإلحصائية 

خصائصها ومنهجياتها الفنية وفي مختلف مراحل اإلطار بالتقييم املنتظم للنتائج اإلحصائية على مستوى مختلف 

 إعدادها.

 :معايير االمتثال

، عند من خالل مقارنتهاالتحقق من صحتها واملنتج اإلحصائي و  نتائج املشتقةوال، تقييم البيانات األصلية .1

 .اإلحصائية املعلوماتمن  مع غيرهااالقتضاء، 

 .املعاينة وتوثيقها وغير خطاء املعاينةأاحتساب  .2

على مختلف إدخال تحسينات بهدف واالستفادة منها اإلحصائية بصفة منتظمة عملية ال مراجعةو تحليل  .3

 .مراحلها

 
 

 السرعة ودقة مواعيد نشر اإلحصاءات: املبدأ الخامس عشر
، واملوعد في الوقت املناسب الرسمية إحصاءاتها لدول الخليج العربيةلدول مجلس التعاون األجهزة اإلحصائية تنتج وتنشر 

 .وبطريقة شفافةاملحدد 

 :معايير االمتثال

 .للمعايير الدوليةوفقا  اإلحصاءات في الوقت املناسب بعد انتهاء الفترة املرجعية إنتاج .1

 .دون إبطاءبتصحيح األخطاء في اإلحصاءات املنشورة وإعادة نشرها بعد تصحيحها  .2

 .للنتائج اإلحصائية قبل النشر النهائي تقنياتال جراءات أوواإل  املنهجية كبير في اإلعالن عن أي تحديث .3

يجب اإلعالم ، ذلك يتم إذا لمنشر اإلحصاءات في الوقت املناسب وحسب رزنامة نشر معلن عنها مسبقا. و  .4

 .عدم االلتزام باملوعد السابقل وتقديم تفسيرللنشر  بموعد آخر نهائي مسبقا

تحديد دورية نشر اإلحصاءات حسب متطلبات استخدامها ووفقا للمعايير اإلقليمية والدولية في مجال  .5

 النشر اإلحصائي. 

 الدولية.عايير ملتماشيًا مع اتقوم االجهزة االحصائية بالتحسين املستمر لوقتية نشر البيانات  .6

 
 : االتساق واملقارنةاملبدأ السادس عشر

اإلحصاءات الرسمية املنتجة فيما بينها داخل نفس املصدر وأن تكون قابلة للمقارنة عبر الزمن وبين يتعين ضمان اتساق 

 مع بيانات من مصادر إحصائية أخرى.  هاتقاربالتأكد من الجهات والدول و 

 :معايير االمتثال
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 .داخليا اإلحصاءات الرسمية تماسك وانسجام .1

  .ملدة زمنية معينةقابلة للمقارنة اإلحصاءات الرسمية كون ت .2

 إنتاج واملمارسات الجيدة فياملفاهيم واملؤشرات و  اإلجراءات، و والتصانيف األطر اإلحصائية استخدام .3

 من مصادر إحصائية بياناتمع تقاربها و أجل تعزيز قابليتها للمقارنة عبر الزمن من الرسمية اإلحصاءات 

 .أخرى 

 .والدولية واإلقليميةبين دول مجلس التعاون  إلحصاءات املنتجةا قارنةماتخاذ خطوات لتعزيز  .4

 
 : النفاذ إلى املعرفة والوضوحاملبدأ السابع عشر

حق الحصول على املعلومة اإلحصائية املتوفرة ملختلف فئات مستخدميها لدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية 

ومنظمات وباحثين وإعالميين وأفراد وغيرهم وذلك بدون تمييز بين هؤالء  خاصة من مؤسسات إدارية ومنشآت

بالبيانات  ومصحوبةفي نفس الوقت، وفي صيغ واضحة ومفهومة يتم اتاحة البيانات لكافة املستخدمين املستخدمين و 

 الوصفية الخاصة بهذه اإلحصاءات لتيسير االستخدام األمثل لها.

 :معايير االمتثال

اإلحصاءات في صيغ واضحة ومفهومة ونشرها حسب طرق عملية ومالئمة لتيسير استخدامها من تقديم  .1

 قبل مستخدميها.

اإلحصاءات في نفس الوقت وبدون تمييز  اتاحةها ستخدميمللدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية  .2

صول املبكر على هذه بينهم ويتم إعالم العموم باالستثناءات املخولة لبعض الجهات الرسمية الح

 اإلحصاءات.

وأطر ومنهجيات إعدادها بما ييسر  املنشورة الوصفية املتعلقة بخصائص اإلحصاءات توفير البيانات  .3

 استخدامها وتحليلها وبما يضيف أكثر شفافية ومصداقية عليها.

 تطوير تقارير تقييم الجودة للمخرجات اإلحصائية واتاحتها للمستخدمين. .4

 .املنهجيات املستخدمة في اإلنتاج اإلحصائي وإتاحتها للمستخدمينتوثيق  .5

من خارج األجهزة اإلحصائية الوطنية استخدام البيانات مستخدمين لللسماح اإلعداد والتحضير ل .6

األجهزة اإلحصائية الوطنية جراءات املعتمدة لدى خضوع لإل مع ال ألغراض البحثاإلحصائية األولية )الخام( 

 .الخصوصفي هذا 
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