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-ج-

 تصدير
 
يرسم هذا الدليل أولى الخطوات نحو إيجاد آلية لتعزيز التعاون بين بلدان اإلسكوا في قضـايا الميـاه                   

وهذه اآللية عبارة عـن إرشـادات عمليـة         .  الجوفية التي هي من أصعب المشاكل التي تعاني منها المنطقة         
المائية، وخصوصاً الجوفية منها، عن طريق ترسيخ أسـس ومفـاهيم           لمواءمة نهج العمل في إدارة الموارد       

 .اإلدارة المتكاملة وتكييف هذه المفاهيم حسب ظروف المنطقة
 

يتضمن معلومات أساسية حول الضغوط والعوائق التي       ويقع الدليل في خمسة فصول، فالفصل األول         
لطبقات الجيولوجية الحاملة للمياه فـي مختلـف        يعاني منها قطاع المياه في منطقة اإلسكوا عموماً، ووصفاً ل         

البلدان للتعريف بوضع المياه الجوفية في هذه البلدان وإظهار ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من االستنزاف               
 .الشديد والتلوث، وإيضاحاً لكيفية مواجهة هذه القضايا عن طريق اإلدارة المتكاملة

 
لمواتية إلدارة المياه الجوفية في إطار اإلدارة المتكاملـة للمـوارد           والفصل الثاني يتناول تهيئة البيئة ا      
فيتضمن شرحاً للسياسات المتعلقة بإدارة المياه الجوفية، بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة، وألهميـة               ،  المائية

ي وجود إطار تشريعي يجسد هذه السياسات في قواعد وأحكام قانونية نافذة، وضرورة أن تسير التشريعات ف               
 .موازاة السياسات، وال تكون متأخرة عنها، وأن تحّدث وتطّور كلما تغيرت السياسات

 
والفصل الثالث يتضمن وصفاً لألدوار المؤسسية، والفصـل الرابـع يتنـاول تعزيـز أدوات اإلدارة                 

.  متكاملـة وتفعيلها، والفصل الخامس يتضمن إطاراً تحليلياً لتقييم أوضاع الخزان الجوفي وتطبيـق اإلدارة ال             
رسم األدوار المؤسسية يتطلب تكوين إطار تنظيمي لتطوير الترتيبات المؤسسية وتحديد وظائفها، وخصوصاً             ف

ولما كـان   .  فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، ويعطي الدليل وصفا لجوانب التطوير المطلوبة لهذا الغرض            
لشمولية والمرونة الالزمتـين لتـتالءم مـع التغيـرات          افتقار العديد من الخطط المائية الحالية إلى النظرة ا        

االقتصادية الحديثة هو من أهم أسباب المشاكل المالية التي تعاني منها المنطقـة، يركـز الـدليل                 -االجتماعية
 .خصوصاً على الوسائل واآلليات الكفيلة بتعزيز عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية وتفعيلها

 
الدليل أيضا على مرفقين، أولهما يتناول الهيدروجيولوجيا اإلقليمية وخصـائص الخزانـات            ويحتوي   

 .الجوفية في المنطقة؛ والثاني يتضمن تعاريف للمصطلحات المستخدمة
 

والهدف من هذا الدليل تزويد المهنيين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية فـي بلـدان اإلسـكوا                   
فضل الممارسات إلدارة المياه الجوفية في المنطقة على ضوء الخبرة العالمية والخبرات            بوثيقة مرجعية تبين أ   

المتراكمة للدول األعضاء، ويمكن الرجوع واالستناد إليها في اعتماد سياسات إصالحية لتحسـين إدارة هـذه             
 .الموارد
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 المحتويات
 

 الصفحة  
 

 ج  ......................................................................................تصدير
 

 ١  ............................... في بلدان اإلسكوامعلومات أساسية حول وضع المياه -أوالً
 

 ١  ....................................................................لمحة عامة -ألف 
 ٣  ............الضغوط والعوائق أمام اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة -باء 
 ٥  ...............................الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في بلدان اإلسكوا -جيم 
 ٩  ...لماذا تحتاج المياه الجوفية إلى إهتمام خاص بإدارتها وإلى ترتيبات مؤسسية؟ -دال 
 ١١  ............القضايا أو المحددات الرئيسية في إدارة المياه الجوفية لدول اإلسكوا -هاء 

 
 ١٣  ..تهيئة البيئة المواتية إلدارة المياه الجوفية في إطار اإلدارة المتكاملة لموارد المياه -ثانياً

 
 ١٣  ..................................................................االستراتيجية -ألف 
 ١٤  .................................سياسات المياه الجوفية والسياسات المتعلقة بها -باء 
 ١٦  ....................................................اإلطار أو الهيكل التشريعي -جيم 
 ٢٠  .............تخصيص األموال لتلبية االحتياجات المائية: النظم المالية والحوافز -دال 

 
 ٢٣  .............................................................رسم األدوار المؤسسية -ثالثاً

 
 ٢٣  .....................التطوير المؤسسي: التنظيمات الخاصة بإدارة موارد المياه -ألف 
 ٢٣  ............................سية ووظائفهاالترتيبات المؤس: تكوين إطار تنظيمي -باء 
 ٢٥  .................................تطوير الموارد البشرية: بناء القدرة المؤسسية -جيم 

 
 ٢٧  ....................تعزيز عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية وتفعيلها -رابعاً

 
 ٢٧  .................................................اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية -ألف 
 ٢٩  .............................إعداد خطط اإلدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية -باء 
 ٣١  .........................................................إدارة العرض والطلب -جيم 
 ٣٣  .........................خلق مجتمع ذي وعي مائي: وسائل التغيير االجتماعي -دال 
 إدارة المنازعات والحرص على المشاركة في إدارة الموارد: حل المنازعات -هاء 

 ٣٤  ........................................................................المائية

 ٣٥  ............................التحصيص وحدود االستخدامات: الوسائل التنظيمية -واو 
 ٣٩  ...................استخدام القيمة لتحقيق الكفاءة والمساواة: الوسائل االقتصادية -زاي 
 ٤٠  ...................تبادل الخبرة والمعلومات إلدارة أفضل للمياه: تداول المعرفة -حاء 
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 الصفحة  
 

 إطار تحليلي لتقييم حالة الخزان الجوفي وتحديد التدابير المطلوبة عملياً لتطبيق -خامساً
 ٤٢  .................................................................اإلدارة المتكاملة

 
 ٤٥  ..............................................................................  راجعالم
 

 قائمة الجداول
 

 النسبة من موارد المياه المتجددة : درجة اعتماد بلدان اإلسكوا على المياه الجوفية -١
 ٩  ..............................................................ومن االستهالك السنوي

 ١١  ...........................................مقارنة بين موارد المياه السطحية والجوفية -٢

 ٤٣  ..........أدوات ووسائل اإلدارة المتكاملة خالل مراحل الضغط الهيدروليكي المختلفة -٣
 

 قائمة األطر
 

 ٢  .................................لماذا الحاجة إلى دليل إرشادي إلدارة المياه الجوفية؟ -١

 ضغوط وعوائق قطاع المياه في بلدان اإلسكوا والسياسات اإلدارية المقترحة  -٢
 ٤  ...........................................................................لمواجهتها

 ١٧  ......................لماذا تحتاج البلدان إلى تشريع للمياه الجوفية؟: عناصر التشريع -٣
 

 قائمة األشكال
 

 ٧  .............................................طة هيدروجيولوجية لمنطقة اإلسكواخار -١
 ٨  ..خارطة تبين التوزيع الجغرافي لبلدان اإلسكوا من ناحية االعتماد على المياه الجوفية -٢
 

 المرفقات
 

 ٤٨  ...............الخزانات الرئيسية للمياه الجوفية في منطقة اإلسكوا وخصائصها العامة -١
 ٥٢  .......................................................................تعاريف عامة -٢
 
 



 ل وضع المياه في بلدان اإلسكوا  معلومات أساسية حو-أوالً
 

   لمحة عامة-ألف
 

تواجه بلدان اإلسكوا أزمة مياه حادة تتفاقم بسرعة وتضع المنطقة كلها في حاجة ماسة إلـى اتبـاع                   
سياسات واقعية وترتيبات مؤسسية تتيح التحكم بالطلب المتزايد على المياه وزيادة كفاءة االستخدام وتحصيص              

وخالل األعوام الخمسة الماضية، اتخـذت دول       .  ائل اقتصادية وتوزيع عادل ومتوازن    الكميات المتاحة بوس  
عديدة في المنطقة تدابير مؤسسية وتشريعية تستهدف وضع سياسات إنمائية بشأن حمايـة المـوارد المائيـة                 

  وتـأتي هـذه      .وتطويرها بوسائل تقنية حديثة وأساليب إدارية تحقق استدامتها والحفاظ عليها لألجيال المقبلة           
 .اإلرشادات مساهمة من اإلسكوا في تحقيق هذه األهداف المنشودة

 
تشـجيع التعـاون اإلقليمـي      "ويمكن إيجاز المهمة المنوطة باإلسكوا في مجال الموارد المائية بــ             

ارة تشجيع اإلد "وكذلك  " ومساعدة الدول األعضاء على مواءمة سياساتها والتدابير التي تتخذها في هذا المجال           
 .)١("المتكاملة للموارد المائية واإلسهام في وضع آليات منصفة للتشارك في موارد المياه بين دول المنطقة

 
، بشأن  ٢٠٠١مايو  / أيار ١١المؤرخ  ) ٢١-د (٢٣٣وانسجاماً مع هذه المهمة، اتخذت اإلسكوا القرار         

مزيد "ة، ودعت فيه الدول األعضاء إلى       تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في مجال الموارد المائية المشترك         
من التعاون فيما بينها في مجال الموارد المائية، وعلى وجه الخصوص المياه الجوفية المشتركة، والتشريعات               
المائية، وإدارة الطلب على المياه، وذلك باستحداث فرق عمل متخصصة في الجوانب الفنية المختلفة وتابعـة                

 ".ما من شأنه خلق مواءمة في منهجية العمل في إدارة الموارد المائيةللجنة الموارد المائية، ب
 

 وهذا الدليل هو أداة عملية لمواءمـة منهجيـة العمـل فـي إدارة المـوارد المائيـة، أي مواءمـة                      
أساليب إدارة الموارد المائية في البلدان األعضاء عن طريق تثبيت نهج ومفاهيم اإلدارة المتكاملـة للمـوارد                 

ية باعتبارها مفاهيم حديثة إلدارة هذه الموارد في البلدان األعضاء، والترويج لألخذ بها، بعـد تكييفهـا                  المائ
 .حسب ظروف المنطقة، واعتمادها ودعم جهود تطبيقها بما يخدم ويعزز التعاون المائي بين هذه الدول

 
نب التي ينبغي تناولها وتحديد     وهذا الدليل الذي أعّده فريق قضايا المياه في اإلسكوا يعرض أهم الجوا            

 الموقف منها عند رسم استراتيجية إلدارة المياه الجوفية فـي إطـار اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة،                   
والغرض الرئيسي منه هو تسليط الضوء على قضايا المياه الراهنة وتقديم أداة فنية وإدارية مناسـبة يمكـن                  

موارد بما يكفل استغاللها على نحو رشيد يتماشى مع ظروف المنطقـة            استخدامها لتصحيح مسار إدارة هذه ال     
 ويمكـن االسـتفادة    .  االقتصادية من جهة واالستدامة من جهة أخرى      -المائية ومقتضيات التنمية االجتماعية   

 ضـمن  ويت.  من هذا الدليل باعتباره أداة لمواءمة النُُهج المتبعة في تحقيق اإلدارة الرشيدة للخزانات الجوفيـة              
 عرضاً مفصالً ألهم مقتضيات وجود دليل إلدارة المياه الجوفية في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد               ١اإلطار  

االقتصادي بأسلوب منصف وعادل، وبدون المـس باسـتدامة         -المائية التي تستهدف تعزيز الرفاه االجتماعي     
 ستخدامات المختلفة األساسـية السـتمرار الحيـاة        النظم البيئية األساسية، وفي مقدمتها توفر المياه العذبة لال        

 .ودفع عجلة التنمية

                                                      
 .(9.2(b)) – ((a)9.2) الفقرتان – SGB/2002/16/51  الوثيقة )١(



 

 

-٢-

   لماذا الحاجة إلى دليل إرشادي إلدارة المياه الجوفية؟-١اإلطار 

 
لعل أهم فائدة لهذا الدليل هي تزويد المهنيين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية في بلدان اإلسـكوا بوثيقـة                     

مارسات في إدارة المياه الجوفية في المنطقة على ضوء الخبرة العالمية والخبـرات المتراكمـة               مرجعية تبين أفضل الم   
ويقدم هذا الدليل أيضـاً    .  للدول األعضاء، ويمكن االستناد إليها في اعتماد سياسات إصالحية لتحسين إدارة هذه الموارد            

 : الفوائد التالية
 

 جوفية في إطار اإلدارة المتكاملة لموارد المياه؛إبراز أهمية اإلدارة الجيدة للمياه ال )أ( 

المواءمة بين ممارسات دول اإلسكوا في إدارة مياهها الجوفية لتحقيق االستفادة المثلى من تطبيق مبـادئ                 )ب( 
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في هذه الدول؛

ن في إدارة الموارد المائية عموماً ومنها الميـاه        الترويج التباع أساليب وآليات التخطيط والتنسيق المتكاملي       )ج( 
 الجوفية في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك على مستوى الحوض المائي؛

التوصية بأسس عامة للترتيبات المؤسسية المناسبة لتخطيط وإدارة المياه الجوفية وتوزيـع المسـؤوليات               )د( 
 إدارة الطلب، ومشاركة المجتمع، وغيرهما؛: هاعلى ضوء مفاهيم وسياسات حديثة من

تسليط الضوء على مختلف المجاالت التي تتطلب إرساء قواعد تنظيمية لضبط استغالل المياه الجوفية في                )•( 
 :بلدان اإلسكوا منها

 
 أعمال التنقيب عن المياه الجوفية، وحفر اآلبار، ومواصفات إنشائها وعزلها للحماية من التلوث؛ )١(  
 تسجيل االستخدامات القائمة وتنظيم الحقوق على المياه الجوفية؛ )٢(  
 وضع تعريفات الضخ من المياه الجوفية وتزويد اآلبار بعدادات للمياه؛ )٣(  
 أعمال التغذية االصطناعية للخزانات الجوفية؛ )٤(  
 أعمال مراقبة الخزانات الجوفية كّماً ونوعا؛ )٥(  
 اية حول حقول اآلبار والسيطرة على استخدامات األراضي؛إقامة مناطق حم )٦(  
 .وضع نظام غرامات وعقوبات على المخالفات في استغالل المياه الجوفية )٧(  

 
 الترويج لرفع كفاءة استخدام المياه بواسطة نظام تحصيص مدعوم بحوافز مناسبة تشجع على تنفيذه؛ )و( 

 
 استخدام مصادر مائية أخرى غير تقليدية واالستفادة من المياه األقـل            الحفاظ على المياه الجوفية بتشجيع     )ز( 

جودة وتخصيصها الستخدامات منزلية محددة ال تحتاج إلى مياه جيدة، وكذلك ري بعض المحاصيل الحقليـة التـي ال                   
 يستهلكها اإلنسان؛

أداة مـن أدوات تحسـين إدارة       تسليط الضوء على أهمية استخدام الحوافز االقتصادية المناسبة باعتبارها           )ح( 
 المياه؛

 إبراز أهمية ضبط تلوث المياه الجوفية، ووضع النظم والضوابط المناسبة لحماية نوعيتها؛  )ط( 
 

 .الترويج الستخدام دراسات األثر البيئي في تقييم المشاريع التي يمكن أن تؤثر في المياه الجوفية )ي( 

 
 لواردة في بيان دبلن بشأن المياه والتنمية القابلـة لإلدامـة الصـادر             واستناداً إلى المبادئ التوجيهية ا     

 / كـانون الثـاني    ٣١ إلـى    ٢٦عن المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة الذي عقـد خـالل الفتـرة مـن                
، باإلمكان تحديد المبادئ التي بنيت على أساسها أهداف وتطبيقـات اإلدارة المتكاملـة للمـوارد            ١٩٩٢يناير  
 :ية بما يليالمائ



 

 

-٣-

 .المياه العذبة محدودة الكمية، وهامة الستدامة الحياة والبيئة والتنمية -١

 .ضرورة التنسيق بين كل القطاعات وعلى جميع المستويات إلرساء تنمية الموارد المائية وإدارتها -٢

 .االعتراف بان للنساء دوراً مركزياً في إيجاد المياه وإدارتها ومراقبتها -٣

 .اه قيمة اقتصادية في كافة االستخدامات المتنافس عليها، ودور اجتماعي وبيئيللمي -٤
 

   الضغوط والعوائق أمام اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة-باء
 

تعاني قطاعات المياه في بلدان اإلسكوا من ضغوط واختالالت متنوعة تهدد استدامة الموارد، ويمكن               
 :ن المحاور الثالثة التاليةتصنيفها إجماالً ضم

 
 عوامل طبيعية  -١

 
تشمل المناخ الجاف السائد في المنطقة عموماً، وما ينجم عنه من ندرة في الميـاه العذبـة؛ وكـذلك                    

ارتفاع معدالت االستهالك، خصوصاً في قطاع الزراعة؛ إضافة إلى الكوارث الطبيعيـة المتكـررة، ومنهـا          
 ات الجفاف من جهة أخرى، والتي تسبب مزيـداً مـن التصـحر، واتسـاع               الفيضانات من جهة وامتداد فتر    

 .مساحة األراضي القاحلة
 

 اقتصادية-ضغوط اجتماعية  -٢
 

تنجم هذه الضغوط عموماً عن تنامي الطلب على المياه لتلبية احتياجات النمو السكاني للشرب والغذاء                
، )المنزلية والزراعيـة والصـناعية    (القطاعية الرئيسية   والتنمية، وتتجسد في تزايد التنافس بين االستخدامات        

 والعوامل االقتصادية الناجمة عن تعثر أو صعوبة تطبيق اإلصالحات المتعلقة بتعريفة الميـاه، وغيـر ذلـك          
من العوامل التي تعوق توفُر الموارد المالية الكافية لالستثمار في القطاع وتنميته بفعالية تكفل الحفـاظ علـى                  

 الخدمة والتوسع في تقديمها بما يتناسب مع النمو السكاني، وتزايد تلوث مصادر المياه الذي يـؤّدي                 مستويات
 .إلى تناقص الكميات المتاحة والشحيحة أصالً

 
 تشريعية-عوامل مؤسسية  -٣

 
تتمثل في ضعف المنظومة اإلدارية والمؤسسية القائمة على إدارة قطـاع الميـاه وإدارة القطاعـات                 
ذات الصلة؛ ومحدودية دور المجتمع المدني، وضعف المشاركة المجتمعية في هذه اإلدارة؛ وضعف             األخرى  

التعاون بين مختلف األطراف المعنية في مجال إدارة المياه المشتركة، على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة                
 .والدولية

 
 مختلف الضغوط والعوائـق     )٢(وقد تناولت دراسات عديدة ُأجريت في البلدان األعضاء وفي اإلسكوا          

 ).٢اإلطار (والتحديات المائية التي تعاني منها بلدان المنطقة 
                                                      

أوراق اإلسكوا التحضـيرية لمـؤتمر      : ، في "اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،        )٢(
 ، ٢٠٠١، األمم المتحـدة، نيويـورك،   ١٢، الورقة ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٤-أغسطس/ آب٢٦العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، القمة  

)E/ESCWA/ENR/2002/12(. 
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والتوفيق بين محدودية الموارد المائية في المنطقة من جهة والتزايد المستمر في الطلب عليهـا مـن                  
خدام خصوصـاً،   جهة أخرى، يقتضي تكثيف الجهود إلدارة الطلب عموماً، وتقليص الهدر ورفع كفاءة االست            

وال سيما في قطاع الري؛ واتخاذ تدابير تتيح توجيه كميات متزايدة من المياه إلى االسـتخدامات األخـرى،                  
 .ومنها الشرب والصناعة، مع استمرار بذل الجهد لزيادة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية

 
ح أن المدخل األهـم لمواجهـة التحـديات         ولما كانت غالبية هذه التدابير حكومية إدارية، من الواض         

وهذا يبدأ بتحديد واضح لـدور      .  المائية في المنطقة هو في إحداث تحسين جوهري في إدارة الموارد المائية           
الدولة واألطراف األخرى ذات الصلة في إدارة المياه، وتجسيد هذا الـدور فـي اسـتراتيجيات وسياسـات                  

ات مؤسسية كفوءة تضطلع الحكومات علـى أساسـها بتنفيـذ هـذه             وتشريعات مناسبة، وتكوين أطر وترتيب    
السياسات ومراجعتها كلما دعت الحاجة؛ ويتطلب أيضاً تطوير آليات الرصد الكمي والنوعي للموارد المائية،              

 .وآليات وأدوات فاعلة إلنفاذ السياسات والمعايير والمواصفات
 

ات اإلدارية المطلوبة إلدارة الميـاه الجوفيـة بمـا          ويأتي هذا الدليل ليسلط الضوء على أبرز المعالج        
 .ينسجم مع مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 
   ضغوط وعوائق قطاع المياه في بلدان اإلسكوا والسياسات اإلدارية -٢اإلطار 

 المقترحة لمواجهتها
 

 الندرة الطبيعية للمياه والجفاف والفيضانات -١
 

 وارد، وترتيبات وسياسات مؤسسية مناسبة تعمل على تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد؛إدارة كفوءة للم )أ( 
 اهتمام خاص بترشيد االستخدام ورفع كفاءته لتلبية الطلب وتحقيق االستدامة؛ )ب( 
 .الحماية من السيول )ج( 

 
 عدم توفر الموارد المالية الكافية -٢
 

 القطاع الخاص على االستثمار في القطاع وإجراء التعديالت المؤسسية خلق بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة تحفز     
 .والتشريعية واالقتصادية الالزمة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

 
 االستخدام غير المستدام للمياه -٣
 

 إنشاء وتطوير منظومات رصد لمراقبة الهطول والتدفقات السطحية، ومناسيب المياه الجوفيـة، وكميـات              )أ( 
 االستخدام وتحديد اإلنتاجيات اآلمنة؛

 بذل جهود مكثفة ووضع حوافز لترشيد االستهالك وتشجيع رفع كفاءة االستخدام؛ )ب( 

 .وضع نظم صارمة لضبط حقوق المياه )ج( 
 
 تدهور نوعية المياه -٤
 

 .إيالء اهتمام خاص للرقابة على نوعية المياه ولحماية المصادر من التلوث 
 

 السلبي لبعض سياسات الدعم لقطاعات أخرى على حساب قطاع المياهالتأثير  -٥
 

 .بذل جهود مضاعفة لتحسين آليات التنسيق مع التخطيط التنموي في القطاعات األخرى ذات العالقة بالمياه 
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 )تابع (٢اإلطار 
 
 عدم وجود تخطيط وطني شامل وسياسات مائية جيدة التصميم -٦
 

 .عتبارها أساساً لتخطيط وإدارة موارد المياه ووضع سياسات شاملة للتنميةتبني اإلدارة المتكاملة با 
 
 قدم تشريعات المياه وضعف آليات اإلنفاذ -٧
 

 وضع تشريعات تواكب تطور قطاع المياه، من حيث أساليب اإلدارة وسياسات التنمية؛ )أ( 
 .تقوية آليات إنفاذ التشريعات المائية )ب( 

 
ية لمؤسسات القطاع، وعدم وجود أطر مؤسسية فعالة لتنسيق أنشطة الميـاه وطنيـاً مـع                ضعف القدرات اإلدار   -٨

 انشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة
 

 .إيالء اهتمام خاص لتكوين قنوات ربط بين السياسة المائية والتخطيط التنموي في القطاعات ذات العالقة 
 
 موارد المائية الممكن االنتفاع بها، وعن تقديرات الطلب على المياهقلة المعلومات عن كمية ونوعية ال -٩
 

 ضرورة تقوية نظم الرصد وجمع المعلومات؛ )أ( 
 .إيالء مزيد من االهتمام لتحليل المعلومات وتوظيفها في تحسين التخطيط المائي )ب( 

 
محدودية دور المجتمعات المحلية فـي إدارة  محدودية دور الجمهور نتيجةً لقلة الوعي بالحاجة إلى ترشيد المياه و  -١٠

 هذه الموارد
 

 .زيادة مشاركة الجمهور والمجتمعات المحلية في إدارة الموارد 
 
 محدودية التعاون بين البلدان على المستوى اإلقليمي، خاصة في األنهار واألحواض الجوفية المشتركة -١١
 

الترويج ألهمية التعاون في إدارة المياه على مسـتوى الحـوض           بناء القدرات المؤسسية إلدارة المياه المشتركة و       
 .المائي

___________ 

تعزيز الترتيبات المؤسسية إلنفاذ التشريعات المائية وتحسين القدرات المؤسسية في قطاع            اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،    : المصدر
 .(E/ESCWA/ENR/2001/1)، ١٢، ص ٢٠٠١، األمم المتحدة نيويورك، المياه في بلدان اإلسكوا

 
   الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في بلدان اإلسكوا-جيم

 
تضم بلدان اإلسكوا طبقات مائية كبرى ذات انتشار جغرافي واسع، كثيراً ما يتجـاوز حـدود البلـد                   
جوفية األحفوريـة التـي     وتتلقى هذه الطبقات تغذية سنوية هامة أو تختزن كميات كبيرة من المياه ال            .  الواحد

تلقتها عبر األزمنة، وهذا يكسبها أهمية اقتصادية كبيرة، خصوصاً في التنمية الزراعية التي قد تعتمـد علـى     
كما تضّم طبقات محدودة االنتشار، تتلقى كميات كبيـرة أو صـغيرة مـن التغذيـة                .  استغالل هذه الطبقات  

 .السنوية، وتتمتع بأهمية محلية للشرب والري
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واستناداً إلى المعلومات الجيولوجية المتوفرة، وإلى األوضاع الجغرافية والمناخية السائدة، باإلمكـان             
 المتوفرة في هذا الجزء من العالم العربي        – أو الطبقات الحاملة للمياه      - الهيدروجيولوجية   )٣(تحديد الوحدات 

 :، على النحو التالي١الموضحة في الخارطة الواردة في الشكل 
 
إقليم شـبه الجزيـرة     (تكوينات الساق وتبوك والوجيد      :)الحقب األول أو القديم   (صخور رملية قارية     -١

 ).العربية
 
إقلـيم شـبه    (بيـاض   -تكوينات المنجور والوسـيع    :)الحقب الثاني أو الوسيط   (صخور رملية قارية     -٢

 ).إقليم وادي النيل(والحجر الرملي النوبي ) الجزيرة العربية
 
طبقـات جبـل العـرب      : )العصرين الثالث والرابع من الحقب الثالث أو الحـديث        (بركانية  صخور   -٣

إقلـيم شـبه الجزيـرة      (وجبال اليمن البركانية وحّرات البازلت السـعودية        ) إقليم المشرق العربي  (البازلتية  
 ).العربية

 
ين من الحقب الثالث أو     الحقب الثاني أو الوسيط، والعصر الثالث أو الباليوج       (جيرية  /صخور كربونية  -٤

، )إقليم شبه الجزيـرة العربيـة     (وتكوين الدمام   ) )٤(المعروف بالبلقاء في األردن   (تكوين أم الرضمة    : )الحديث
إقليم المشرق العربـي، لبنـان والجمهوريـة        (وتكوين عجلون وطبقات السينومانيان والتيرونيان واإليوسين       

؛ وهذه الطبقات ال    )إقليم وادي النيل  (ئ البحر األبيض المتوسط     ، وطبقات مماثلة على شواط    )العربية السورية 
 .تعرف بأسماء محددة وإنما بأسماء العصور الجيولوجية التي تنتمي إليها

 
إقليم شبه  (طبقات النيوجين   : )العصران الثالث والرابع من الحقب الثالث أو الحديث       (صخور حطامية    -٥

إقليم شبه الجزيـرة العربيـة، وإقلـيم المشـرق         ( أخرى متفرقة    ورواسب حصوية وطميية  ) الجزيرة العربية 
 ).العربي، وإقليم وادي النيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
التركيـب الصـخري،    :   الوحدة هي عبارة عن طبقة أو مجموعة من الطبقات تشترك في الصفات الهيدروجيولوحية التالية               )٣(

ويمكن أن تكون من عدة طبقات ومناسيب مائية، وغالباً ما تكـون علـى              "ارد المائية، انتشارها األفقي وامتدادها في العمق        مدى تجدد المو  
 " اتصال هيدروليكي على المستوى اإلقليمي وتغلب عليها سحنة أو طبيعة صخرية تجسد البيئة الترسـيبية التـي سـادت أثنـاء تكوينهـا                      

 ).١٩٩٠أكساد، (

الذكر الحاجة الماسة إلى إجراء دراسات لتحديد امتداد الطبقات الجيولوجية الحاملة للمياه، خصوصاً عبر الحـدود                  الجدير ب   )٤(
 .السياسية للدول المتجاورة، حيث المعلومات المتاحة قد ال تستوفي الدقة الالزمة لمعرفة ذلك
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   خارطة هيدروجيولوجية لمنطقة اإلسكوا-١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية وتفسيرية للمصور الهيدروجيولوجي للـوطن      وثيقة مرجع : الموارد المائية في الوطن العربي    خوري جان، وعبد اهللا الدروبي،      : المصدر
، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، ومكتب اليونسكو اإلقليمي للعلـوم والتكنولوجيـا               العربي والمناطق المجاورة  

 .١٩٩٠للدول العربية، دمشق، 
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 العتماد على المياه الجوفية  خارطة تبين التوزيع الجغرافي لبلدان اإلسكوا من ناحية ا-٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Economic and Social Commission for Western Asia, “Updating the assessment of water resources in ESCWA member:المصـدر 
states”, Expert Group Meeting on Updating the Assessment of Water Resources in ESCWA Member States.  Beirut, 20-23 April 

1999.  E/ESCWA/ENR/1999/WG.1/7.                                                                                                                                                         
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الحقـب الجيولوجيـة    (زانات التي تتكون من صخور رسوبية قديمـة         ويتضح مما سبق أن معظم الخ      
 هي خزانات مشتركة بين أكثر من بلد، بينما تشـكل الصـخور             - خصوصاً العميقة منها     -) األولى والثانية 

 ورواسب الوديان األحدث نسبياً، أهم الخزانات التي تُستغل على المستوى القطري، حيـث تصـلها كميـات                 
 .ياه التغذية العذبة تساعد على تجدد هذه الموارد سنوياًال بأس بها من م

 
   لماذا تحتاج المياه الجوفية إلى اهتمام خاص بإدارتها وإلى ترتيبات مؤسسية؟-دال

 
هل لموارد المياه الجوفية في بلدان اإلسـكوا خصوصـيات          : السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو       

 الي وضع سياسة ومبادئ توجيهية خاصة إلدارتها؟تميزها عن المياه السطحية وتقتضي بالت
 

األول يتعلق باألهمية االقتصادية واالجتماعية للمياه الجوفية فـي         : والجواب عن هذا السؤال ذو شقين      
من جهة، ومورداً للتزود بالميـاه مـن        ) وغير المتجددة (بلدان اإلسكوا، باعتبارها من مصادر المياه المتجددة        

 يتمثل في أن للموارد الجوفية خصوصيات تميزها عن المياه السطحية وتقتضي بالتـالي              جهة أخرى؛ والثاني  
 .وضع أساليب إدارية خاصة لها

 
 أهمية المياه الجوفية لبلدان اإلسكوا  -١

 
  تقييماً لدرجة اعتماد الدول األعضاء على المياه الجوفيـة، مـن خـالل تحليـل                ١يتضمن الجدول    

حصة المياه الجوفية مـن     ) ١: (مياه أو حصتها في خانتي الموارد المتجددة واالستهالك       األهمية النسبية لهذه ال   
 حجم التجديد السنوي على صورة ميـاه جوفيـة نسـبة إلـى             (حجم التجديد السنوي اإلجمالي لموارد المياه       

حجـم  (لسنوي  حصة المياه الجوفية من حجم االستهالك اإلجمالي ا       ) ٢(؛  )إجمالي حجم المياه المتجددة سنوياً    
االستهالك السنوي الذي مصدره المياه الجوفية نسبة إلى حجم االسـتهالك اإلجمـالي السـنوي مـن شـتى                   

 ).المصادر
 

 النسبة من موارد المياه:   درجة اعتماد بلدان اإلسكوا على المياه الجوفية-١الجدول 
 المتجددة ومن االستهالك السنوي

النسبة المئوية لالعتماد 
الجوفية من على المياه 

 االستهالك السنوي
نسبة المياه الجوفية من 
 االستهالك اإلجمالي السنوي

النسبة المئوية لالعتماد 
على المياه الجوفية من 

 التجديد السنوي

النسبة المئوية للمياه الجوفية 
من مجموع الموارد المائية 

 الدولة المتجددة
 البحرين ٩٩,٨٠ ٨٣,٢
 الكويت ٩٩,٩٤ ٥٧,٨
 قطر ٩٨,٣٨ ٦٢,١
٤٥,٤ 

 ٧٥أكثر من 

 فلسطين ٨٦,٠٥
 المملكة العربية السعودية ٦٣,٣٢ ٨٨,٥
 األردن ٤٤,١٨ ٦٣,٩
 اإلمارات العربية المتحدة ٤١,٢٧ ٧٣,٦
 اليمن ٣٨,٣٦ ٧٥,٩

 ٤٥أكثر من 

٩٥,٥ 

٧٥-٢٥ 

 ُعمان ٣٧,٤٧
 الجمهورية العربية السورية ٢٣,٧٥ ٣٥,٧
 لبنان ١٩,٣٥ ١٩,٦
 مصر ٦,٨٨ ٧,٤

 ٢٥أقل من 

١,٠ 

 ٢٥أقل من 

 العراق ٢,٧٦

 Economic and Social Commission for Western Asia, Updating the assessment of water resources in ESCWA member :المصـدر 
States.  New York, United Nations, 2003.  E/ESCWA/ENR/1999/13.                                                                                                        
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 تفاوت حجم المياه الجوفية مقيسـاً بنسـبته         ١وعلى صعيد التجديد السنوي للمياه، يتضح من الجدول          
 ال تتلقـى   التـي  - في المائة فـي الكويـت      ١٠٠المئوية من حجم التجديد السنوي اإلجمالي، وذلك من نحو          

 في المائة في العراق الـذي       ٣ إلى أقل من     -عملياً أي شكل آخر من أشكال التجديد السنوي لمواردها المائية           
وقد قّسمت بلدان المنطقة حسب هذا التفاوت في األهميـة النسـبية للميـاه              .  يتلقى تجديداً سنوياً نهرياً كبيراً    

 :ئيسية هيالجوفية في التجديد السنوي، في ثالث مجموعات ر
 

بلدان تعتمد أساساً في تجديدها المائي السنوي على التغذية الجوفيـة، التـي              :المجموعة األولى  )أ( 
 ).البحرين، فلسطين، قطر، الكويت( في المائة من كمية المياه المتجددة التي تتلقاها سنوياً ٧٥تمثل أكثر من 

 
 تجديدها المـائي السـنوي علـى التغذيـة          بلدان تعتمد بدرجة متوسطة في    : المجموعة الثانية  )ب( 

األردن، ( في المائـة     ٦٣ في المائة و   ٣٨الجوفية، التي تتفاوت نسبتها إلى التجديد السنوي اإلجمالي بين نحو           
 ).اإلمارات العربية المتحدة، ُعمان، المملكة العربية السعودية، اليمن

 
السـنوي علـى مـوارد الميـاه السـطحية          بلدان تعتمد في تجديدها المائي      : المجموعة الثالثة  )ج( 

 في المائة من التجديد السـنوي  ٢٥تتجاوز كميات التغذية السنوية للخزانات الجوفية حدود الـ  ، وال)األنهار(
 ).الجمهورية العربية السورية، العراق، لبنان، مصر(اإلجمالي للموارد المائية 

 
م بلدان المنطقة إلى مجمـوعتين مـن حيـث          وعلى صعيد االستهالك السنوي من المياه، يمكن تقسي        

 :اعتمادها على المياه الجوفية مصدراً لالستهالك
 

بلدان تكثر االعتماد على المياه الجوفية لتلبية احيتاجاتها، وبدرجات متفاوتة           :المجموعة األولى  )أ( 
 .من االستهالك السنوي) عمان( في المائة ٩٦و) فلسطين( في المائة ٤٥تتراوح بين 

 
بلدان تعتمد في استهالكها السنوي على المياه السطحية، حيث تتراوح نسـبة             :المجموعة الثانية  )ب( 

الجمهوريـة  ( في المائـة     ٣٥ونحو  ) العراق( في المائة فقط     ١المياه الجوفية من هذا االستهالك بين أقل من         
تعتمد في تجديدها السنوي علـى      وتضم هذه المجموعة نفس بلدان المجموعة الثالثة التي         ).  العربية السورية 

 ).الجمهورية العربية السورية، العراق، لبنان، مصر(األنهار 
 

ويتضح مما سبق أن المياه الجوفية تلعب بالنسبة لتسعة من بلدان اإلسكوا، يقطنها نحو ثلثـي سـكان                   
أم على صـعيد    ) كثر في المائة فأ   ٣٧(الدول األعضاء، دوراً حيوياً، سواء أكان على صعيد التجديد السنوي           

وهذه المياه مرشحة ألن تحتل مكانة متزايـدة فـي          ).   في المائة فأكثر   ٤٥(تلبية إحتياجات السكان من المياه      
األهمية، سواء أكان في هذه البلدان أم في البلدان التي لديها مصادر سطحية نهرية كبيرة، وذلك مـع تزايـد                    

 ولعل هذا األمر هو ما يضفي مزيداً من األهميـة علـى هـذا    . الطلب على المياه ومحدودية الموارد عموماً     
الدليل الذي يمكن، كما بينا سابقاً، أن يساعد الدول األعضاء على تحديد التدابير الالزمة لتحسين إدارة هـذه                  

 .الموارد
 االختالفات الجوهرية بين طبيعة المياه السطحية والمياه الجوفية  -٢

 
 ، يمكـن تبـين أهـم خصوصـيات         )٢الجدول  (ه السطحية والمياه الجوفية     بمقارنة الفوارق بين الميا    

 .المياه الجوفية، التي تنعكس على استراتيجيات وسياسات إدارتها
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   مقارنة بين موارد المياه السطحية والجوفية -٢الجدول 
 

 /الصفة
 الخزان الجوفي/موارد المياه الجوفية الخصائص الهيدرولوجية

الخزان السطحي /حيةموارد المياه السط
 )السد أو البحيرة(

 صغير إلى متوسط كبير جداً حجم المخزون
المساحة التي يتواجد ضمنها 

 المورد
تشمل كامل مساحة (نسبياً غير محددة 

 )الخزان
النهر (محصورة في الجسم المائي نفسه 

 )أو البحيرة
 متوسطة إلى عالية منخفضة جداً سرعة المياه

 أسابيع إلى شهور عقود إلى قرون وربما أكثر ي الخزانمدة مكوث الماء ف
 كبير عموماً بسيط عموماً التأثر بالجفاف
واألنهار (مرتفعة بالنسبة للبحيرات  متدنية وموضعية  فواقد التبخر

 )الهادئة
مكلف، باإلضافة إلى تدني وثوقية  تقييم المورد

 المعلومات التي تجمع
 أقل كلفة وأكثر وثوقية

ال يظهر إال متأخراً وينتشر على مساحات   السحب من الموردتأثير
 واسعة

 يظهر فوراً

 متفاوتة عموماً )لكن ليس دائماً(عالية عموماً  الجودة النوعية لمياه المورد
كونها تحت (قد تكون محمية طبيعياً  التعرض للتلوث

 إال عندما تكون قريبة من السطح) السطح
 )مكشوفة(عموماً غير محمية 

التأثر بالتلوث عندما يتعرض 
المكوث في الخزان (الخزان لذلك 

 )وصعوبة التخلص منه

بقاء طويل ودائم عموماً، ويصعب 
 التخلص منه

 )ينتهي بعد فترة(مرحلي 

   الجوانب االجتماعية واالقتصادية
تصورات عامة الناس حول 

 المورد
صعب (يغلب عليها الطابع غير العلمي 

 )التنبؤ بتواجدها
 يمكن رؤيتها ولها قيمة جمالية

 كثيراً ما تكون مرتفعة متوسطة عموماً كلفة تطوير المورد
 غالباً مشاريع عامة )عام وخاص(مختلطة  مصادر تمويل المشروعات

 World Bank, Sustainable groundwater management: Concepts and Tools, Briefing note series.  Edited by Stephen Foster: المصـدر 
and Karin Kemper.  World Bank Washington, D.C., 2003.                                                                                                                         

 
 سكوا  القضايا أو المحددات الرئيسية في إدارة المياه الجوفية لدول اإل-هاء

 
 تعاني موارد المياه الجوفية من نفس الضغوط والمعوقات التي يعاني منهـا قطـاع الميـاه عمومـاً                   

غير أنه من المفيد إبراز بعض القضايا التي تستلزم اهتماماً متزايداً، خصوصاً تلك التي تميـز                ).  ٢اإلطار  (
ومن أهم هـذه    .  ه المعوقات والضغوط  المياه الجوفية والتي يمكن من خاللها استخالص متطلبات مواجهة هذ         

 :)٥(القضايا
 
 .غياب السياسات المناسبة والتخطيط المنسجم معها الستغالل الموارد وإدارتها المتكاملة -١
 
 .غياب الترتيب المؤسسي الكفيل بالتنسيق الكفوء، ومنع التضارب المؤسسي -٢

                                                      
، المنظمـة   المحددات واآلفـاق  -جوفية في الوطن العربي   إدارة المياه ال    فاطمة عطية، والبهلول اليعقوبي، وعابدين صالح،         )٥(

 .١٩٩٩العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
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 .ندرة التشريعات، والنظم المنسجمة مع السياسات -٣
 
 .م التوافق بين الكثافة السكانية من جهة وتوفر موارد األراضي والمياه من جهة أخرىعد -٤
 
 .التنافس بين القطاعات المستخدمة، وقضايا تحصيص المياه ونقلها -٥
 
 ).مراقبة الموارد كماً ونوعاً(غياب الرقابة على الموارد والبيئة  -٦
 
 ).لمعلومةاالستفادة من ا(غياب نظم المعلومات الكفوءة  -٧
 
الملوثات المختلفة، وتغلغل مياه البحر المالحة فـي        (ترّدي النوعية نتيجة للتلوث من مختلف المصادر         -٨

 ).الخزانات الجوفية في المناطق الساحلية
 
 ).السحب الجائر منها(استنزاف الخزانات الجوفية المتجددة  -٩
 
طيط لحسن استغاللها بما يحقق المنفعة القصـوى        إنضاب الخزانات الجوفية غير المتجددة، وعدم التخ       -١٠

 .منها للمجتمع
 

ويحـدد إطـار    .  ويمكن أن تكون مواجهة هذه القضايا عن طريق اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة             
 :اإلدارة المتكاملة معالجات تركّز على النقاط التالية

 
 ي إطار اإلدارة المتكاملة لموارد المياه؛تهيئة البيئة المواتية لتنفيذ إدارة المياه الجوفية ف )أ( 
 رسم األدوار المؤسسية التي ستناط بمختلف األطراف ذات الصلة؛ )ب( 
 تعزيز أدوات اإلدارة وتفعيلها؛ )ج( 
 ؛)فهم الموارد(التقييم الدوري والسليم فنياً للموارد الجوفية  )د( 
 بناء القدرات المؤسسية والبشرية؛ )•( 
 نين والنظم؛إنفاذ القوا )و( 
 .التوعية وأهميتها في ترشيد االستهالك )ز( 

 
 .وتتناول الفصول الثالثة التالية هذه المعالجات بشيء من التفصيل 

 



 

 

-١٣-

   تهيئة البيئة المواتية إلدارة المياه الجوفية في إطار اإلدارة-ثانياً
 المتكاملة لموارد المياه

 
 لة لموارد المياه تهيئـة بعـض الشـروط والمتطلبـات           من الطبيعي أن تتطلب عملية اإلدارة المتكام       

ومن المتفق عليه أن البيئة المواتية لإلدارة المتكاملة تسـتلزم أربعـة            .  الالزمة لتحقيق هذا النوع من اإلدارة     
 :عناصر أساسية هي

 
 .وجود استراتيجية ذات هدف واضح -١
 .وجود سياسات عملية مناسبة وخطط وبرامج عملية لتحقيقها -٢
 .وجود إطار تشريعي يحوي القوانين واللوائح التي تنظم وتضبط عمليات استغالل الموارد -٣
 .لالستثمار والتمويل) الرسمية وغير الرسمية(توفير المال الالزم من مختلف المصادر  -٤
 

.  والمقصود باإلستراتيجية هنا هو إستراتيجية إلدارة المياه عمومـاً ولـيس فقـط للميـاه الجوفيـة                 
رؤية االستراتيجية للحكومة، ومفهومها لما عليها فعله فـي األجـل           والمحتوى الرئيسي ألية استراتيجية هو ال     

 ).المرفق الثاني(الطويل لمواجهة التحديات المائية 
 

وينبغي أن تكون لكل دولة استراتيجية محددة جيداً، تزود متخذي القرار بإرشادات واضحة التخـاذ                
يجعل القرارات التي تتخذ موحدة     ) وااللتزام بها تنفيذياً  (ووجود مثل هذه اإلستراتيجية     .  )٦(القرارات المناسبة 

ومتماسكة ومتكاملة؛ وبدونها تصبح اإلجراءات واألعمال المتخذة اعتباطيـة، وقـد تتنـاقض وتفتقـر إلـى                 
عات التي تُـوّزع    ومن االستراتيجية تنطلق السياسات والخطط وبرامج العمل والمشرو       .  الموضوعية والحياد 

 .)٧(بواسطتها الموارد على الصعيد اليومي
 

   االستراتيجية-ألف
 

 :تتكون أية استراتيجية من العناصر التالية 
 
أهداف اجتماعية واقتصادية، ونوايا ورؤى استراتيجية طويلة األجل، تتوخى الحكومة تحقيقهـا مـن               -١

 من انتزاع أكبر نفع ممكن من موارده المائية، وحماية هذه           تمكين المجتمع : خالل استغالل المياه، ومنها مثالً    
الموارد من الهدر والتلوث الستدامتها، وتلبية احتياجات المجتمع من المياه اآلن ولألجيال المقبلة، وغير ذلـك                

 .من األهداف
 
دور الدولـة   التملك العام للمياه، وحدود     : أسس ومبادئ عامة أو قواعد ينبغي أخذها في االعتبار منها          -٢

في تنظيم استغاللها، وإدارة القطاع، والعالقة بين استراتيجية المياه مـن جهـة واالسـتراتيجيات القطاعيـة                 
 .األخرى وعملية التنمية من جهة أخرى، وغير ذلك من الثوابت

                                                      
 ).١٩٩٨(واإلستراتيجية الوطنية للمياه في اليمن ) ١٩٩٧(  مثالً إستراتيجية المياه في األردن )٦(

رؤية وأهداف في   (إلستراتيجية هي اإلطار      هناك مدرستان في تعريف اإلستراتيجية والسياسة، فالمدرسة األولى تعتبر أن ا            )٧(
هذا هو المفهوم الذي ستتبعه     (، والسياسة هي المسار المتخذ لتحقيقها أي أن السياسات عبارة عن برامج تنفيذية لإلستراتيجية               )األجل الطويل 

وبديهي .  واإلستراتيجية هي المسار التنفيذي لها    ؛ والمدرسة الثانية تتبنى فهماً معاكساً تماماً حيث تعتبر أن السياسة هي اإلطار              )هذه الوثيقة 
 .إن هذا االختالف في تعريف المصطلحين شكلي ال يؤثر في الفهم الموضوعي لكل من المفهومين
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ـ       -٣ ثالً مجاالت العمل التنفيذي إلدارة الموارد، والمالمح الرئيسية لما يتوخى القيام به في كل مجـال؛ م
بدءاً بالرصد المائي، وإدارة المعلومات، والتقييم الدوري للموارد، إلـى          (على صعيد تطوير الموارد وإدارتها      

؛ ثم التشريعات والترتيبات المؤسسـية؛ والتوعيـة        )التخطيط وتنمية المصادر وأولويات االستخدام وغير ذلك      
لخاص؛ واالسـتثمار واسـترداد الكلفـة؛ وبنـاء         ودور الجمهور؛ والمعايير الصحية والبيئية؛ ودور القطاع ا       

 ).القدرات؛ والبحث والتطوير؛ وغيرها
 

أما السياسات المائية الجوفية فليست سوى التجسيد العملي لالستراتيجية، إذ ترسم المسار الذي سيتبع،               
سات معلنة  وقد وضعت بعض بلدان اإلسكوا سيا     .  أو العمل الذي سيجري االضطالع به لتحقيق االستراتيجية       

، بينما أدرجت معظم بلدان المنطقة سياساتها المائية عمومـاً، وضـمنها سياسـات الميـاه                )٨(لمياهها الجوفية 
 .الجوفية، ضمن المسار اإلنمائي القطاعي

 
، أي مـا هـو   "مـاذا؟ ولمـاذا؟  "ويمكن استخالص أن االستراتيجية تجيب على سؤالين محددين هما         

 وما الهدف من ذلك، أي الرؤية واألهداف؟ والسياسة تجيـب علـى أسـئلة               المطلوب في مختلف المجاالت؟   
 .، أي كيف تنفيذ ذلك؟ ومن سينفذ؟ وأين سيكون التنفيذ؟"كيف؟ ومن؟ وأين؟"
 

 المياه الجوفية والسياسات المتعلقة بها   سياسات-باء
 

سها خطط وبرامج عملية    ليست لالستراتيجية المائية أية قيمة ما لم تُجّسد في سياسات توضع على أسا             
ومن المهم أن تنسجم هذه السياسات والبرامج مع سياسات وبرامج التنميـة فـي القطاعـات ذات                 .  لتنفيذها

 خدمات الميـاه، والصـرف، والزراعـة، والصـناعة،         : الصلة، وهي قطاعات عديدة في حالة المياه، منها       
 .والبيئة، والنقل النهري، والطاقة الهيدروليكية، الخ

 
 السياسة الوطنية إلدارة المياه الجوفية  -١

 
ومـن  .  عوقات في مواجهة المشاكل المائية السائدة في المنطقـة المتعد مشكلة سوء اإلدارة من أبرز       

األسباب الجوهرية التي أدت إلى االستخدام المفرط والجائر للمياه الجوفية وزيادة تلوثهـا خـالل السـنوات                 
.  ختلف القطاعات المعنية، ومحدودية الدور التخطيطي، وغيـاب التشـريعات          ضعف التنسيق بين م    ،األخيرة

ووجود سياسات مائية معتمدة وواضحة يمكن أن يساعد في التغلب على هذه المعوقات، عن طريـق توحيـد                  
 .الرؤية والمسار المتبع لمعالجة هذه المعوقات

 
 الجوفية، تحدد المسـار الـذي سـتتبعه         مكتوبة إلدارة المياه   أن تكون لكل دولة سياسة       ولذلك ينبغي  
 .مواجهة التحدي المائي الجوفي خصوصاًلتحقيق األهداف االستراتيجية في الحكومة 

 
، من قبيل تقلـيص معـدالت السـحب وتنظـيم           "كيف؟ ومن؟ وأين؟  "وتتناول السياسة األسئلة التالية      

الجوفية، ومكافحـة التلـوث، وتفعيـل دور        استخراج المياه واستخدامها واستعادة التوازن الطبيعي للخزانات        
 .مختلف األطراف ذات الصلة، واألولويات في المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، الخ

 

                                                      
، وهي واحدة من مجموعة السياسـيات       ١٩٩٨  أنجزت وزارة المياه والري في األردن سياسة إدارة المياه الجوفية في عام               )٨(

 .١٩٩٧ت في إطار إستراتيجية المياه في األردن ووافق عليها مجلس الوزراء في عام المائية التي وضع
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متضـمنة لبـرامج    على األمدين المتوسط والطويل،     واستناداً إلى هذه السياسات توضع خطط العمل         
ولتناول المنظم لهـذه    .   المجاالت المذكورة  ومشروعات عملية منسجمة مع السياسة المقرة في كل مجال من         

 :الجوانب، يتطلب من السياسة المائية الجوفية ما يلي
 

 أن تكون منسجمة مع استراتيجية المـوارد المائيـة الوطنيـة، وأن تتـولى وضـعها الجهـة          )أ( 
 المختصة بالتنسيق، وبمشاركة فعالة من مختلف الجهات ذات الصلة؛

 
 جميع النواحي، بحيث تضع لكل تحٍد أو مشكلة من مشاكل المياه الجوفيـة              أن تكون شاملة من    )ب( 

بما في ذلك تطـوير الرصـد       (تطوير الموارد الجوفية وإدارتها     : حزمة من المعالجات المناسبة؛ فتتناول مثال     
االستخدام، المائي وإدارة المعلومات، والتقييم الدوري للموارد، والتخطيط لتنمية المصادر المختلفة، وأولويات            

، تطوير الوضع التشريعي والمؤسسي؛ والتوعية ودور الجمهور؛ ومشـاركة القطـاع الخـاص؛              )وغير ذلك 
واالستثمار؛ واسترداد الكلفة؛ وبناء القدرات؛ والبحث والتطوير؛ وغيرها مـن المجـاالت المتعلقـة بالميـاه                

 ؛الجوفية
 

 الصلة، وأن تكون قابلـة للتنفيـذ علـى    أن ترسم بوضوح األدوار المنوطة بكافة الجهات ذات      )ج( 
 ؛جميع المستويات

 
المرونة لتتجاوب عملياً مع المشاكل اإلنمائية القائمـة، ومـع           أن تتسم صياغتها بقدر كبير من      )د( 

 ؛المستجدات االجتماعية واالقتصادية، ضمن البلد الواحد وعلى النطاق اإلقليمي األوسع
 

وأن يكون ضمن عناصرها القيام باسـتمرار       ،  ية تكفل تنفيذها  أن تتضمن إجراءات وتدابير قو     )•( 
بمراقبة مناسيب المياه؛ وإعداد خرائط تفصيلية لمناطق االستنزاف والتلوث والمنـاطق المطلـوب حمايتهـا؛     
 وتحديد أنواع الملوثات ومصادرها؛ وتقييم األثر البيئي لألنشطة الصـناعية والزراعيـة علـى الخزانـات                

؛ وتنظيم ومتابعة هذه األنشطة لضمان قيام المنتفعين بالمياه الجوفية بما هو مطلوب منهم فـي                الجوفية للمياه 
 إطار اإلجراءات واألسس العامة لحماية الموارد؛ وغير ذلك من مقتضيات اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية؛

 
ياسات التنمويـة فـي     أن تتضمن نصوصاً تعزز قوتها ونفاذها، مثل جعلها القاسم المشترك للس           )و( 

 القطاعات ذات الصلة وللسياسات اإلنمائية االقتصـادية واالجتماعيـة عمومـاً علـى المسـتوى الـوطني                 
على اعتبار أن كافة هذه القطاعـات تعتمـد         ) كالزراعة والشرب واألراضي والبيئة والتنمية الريفية وغيرها      (

 ؛بدرجة أو أخرى على المياه
 

األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمياه الجوفية، وخصوصـاً دور         أن تأخذ في االعتبار      )ز( 
المياه باعتبارها عامل استقرار اجتماعي، وبالتالي أن تتضمن إجراءات محدودة تضمن استدامتها في األجـل               

  وحمايتها مـن التلـوث، وأن تراعـي القـيم          ، والحد من استنزافها   ،الطويل، عن طريق حمايتها كماً ونوعاً     
 المجتمعية عند اختيار المعالجات المناسبة؛

 
أال تغفل الدور الهام والمتزايد للمياه الجوفية في االسـتقرار اإلقليمـي، وخصوصـاً بالنسـبة                 )ح( 

 لمشروعات تطوير المياه المشتركة؛
 

 علـى   أن تأخذ في االعتبار استدامة األنشطة اإلنمائية التي تعتمد على الموارد المائية، والحفاظ             )ط( 
مستويات مقبولة من خدمات المياه في مختلف القطاعات بما يستوجب اعتماد تعريفات مياه تتناسب مع كلفـة                 



 

 

-١٦-

إنتاجها، ومع الظروف الطبيعية واالجتماعية الستخدام هذا المورد، وبما يحقق الكفاءة االقتصـادية والعدالـة               
دامات، وبدون إغفال العالقة الوثيقـة بـين        االجتماعية والتحصيص أو التوزيع المتوازن على مختلف االستخ       

 .توفر المياه ومكافحة الفقر والحفاظ على الصحة العامة
 

 السياسات التنموية ذات الصلة بالمياه الجوفية  -٢
 

ولذلك ال  .  من األهمية إدراك التأثير المباشر لسياسات القطاعات األخرى في استخدام المياه وإدارتها            
ية أن تنجح إال بوجود تنسيق قوي مع مختلف القطاعات المستخدمة للمياه بحيث تؤخـذ               يمكن للسياسات المائ  

سياسات المياه في االعتبار أثناء وضع السياسات التنموية للقطاعات المستخدمة، وبحيث تؤخذ في االعتبـار               
لى أكثر مـن     ع ،وهذا يستوجب إيجاد آليات مناسبة لتنسيق هذه السياسات       .  مصالح واهتمامات كافة الجهات   

مستوى بين الوزارات، ومع الجهات المنوط بها إدارة موارد المياه، على المستويين الوطني والمحلي وعلـى                
 وبديهي أن يعتمد نجاح تطبيق السياسات المائية وااللتزام بها على كفـاءة وفعاليـة             .  مستوى الحوض المائي  

 .آليات التنسيق
 

األردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، وفلسـطين،  وقد أنجزت بعض بلدان المنطقة، ومنها       
الزراعـة  (ومصر، والمملكة العربية السعودية واليمن، سياسات تنموية لقطاعات ذات صلة بالموارد المائيـة           

، وما زالت بلدان أخـرى بحاجـة إلـى          )والطاقة والصناعة واستخدام األراضي، والتجارة، والبيئة، وغيرها      
 .ذه القطاعات، وتنسيقها مع قطاعات المياهوضع سياسات له

 
   اإلطار أو الهيكل التشريعي-جيم

 
ليست القوانين والتشريعات إال أدوات لتنفيذ االستراتيجيات والسياسات، تترجمها إلى قواعد وأحكـام              
ث وتطّور  ولذلك ينبغي أن تسير التشريعات في موازاة السياسات، وال تكون متأخرة عنها، وأن تحدّ             .  قانونية

 .كلما تغيرت السياسات
 

وتفاقم حدة أزمة المياه في بلدان اإلسكوا، وبالذات في البلدان التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية،                 
أدى إلى ازدياد التنافس بين المنتفعين بهذه الموارد الشحيحة، وإلى استنزافها، خصوصا في ظل عدم وجـود                 

، علماً بأن هذا التنافس ال يحدث بين األفـراد          ) هذه الضوابط إن وجدت    أو ضعف (ضوابط لتنظيم استخدامها    
ويقتضي التعامل السليم مع هـذا الوضـع        .  ومحلياً فقط وإنما أيضا بين الدول المشتركة في خزانات جوفية         

إيالء اهتمام خاص إلرساء إطار تشريعي واضح وكفوء، قادر على التعامل مع المياه الجوفية وخصوصياتها،               
ع االهتمام الخاص بتطبيق التشريعات المائية وإنفاذها، على المستويين المحلي والقطري وإبرام االتفاقـات              م

ومن األهمية بمكان أن تأخـذ التشـريعات فـي          .  بين الدول ذات األحواض الجوفية المشتركة لهذا الغرض       
 ):٣اإلطار (االعتبار الجوانب التالية 

 
دارة المياه الجوفية نتيجة لوجودها في طبقات تحت األرض، حيث كثيراً ما            التنبه للتعقيدات الخاصة بإ    -١

يصعب تحديد تموضعها وانتشارها بدقة، وهذا يزيد من صعوبة تحديد التدخالت واإلجراءات الالزمة لمعالجة              
 :وهذا يعني.  ما يستجد من قضايا ومشاكل في إدارة هذه الموارد

 
هة المناسبة لتـولي إدارة الميـاه الجوفيـة، وتخويلهـا كافـة             ضرورة التدقيق في اختيار الج     )أ( 

 التي تمكنها من التعامل الكفوء مع التعقيدات الخاصة بها؛ الصالحيات واإلمكانات
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أهمية اعتماد التعاريف المناسبة الموحدة والكفيلة بتوضيح مختلف الجوانب المتعلقـة بوجـود              )ب( 
ها، وإدراج هذه التعاريف في نصوص التشريعات أو إرفاقها بها، وذلك           المياه الجوفية واستغاللها والحفاظ علي    

ويمكن االستعانة بقائمة التعاريف    .  لتفادي أي غموض أو التباس من شأنه أن يعرقل عملية تطبيق التشريعات           
 ؛)المرفق الثالث(المرفقة بهذا الدليل 

 
تطوير برامج التعليم الجامعي في هذا      أهمية بناء القدرات القضائية في مجال المياه، عن طريق           )ج( 

 .المجال والنظر في تكوين محاكم متخصصة في المياه إن دعت الحاجة
 
 ضرورة أن تنص التشريعات بصيغة علنية واضحة على حق الدولة فـي السـيطرة علـى الميـاه                   -٢

ن حيث الكمية أو النوعية،      وكذلك تقييد أية أنشطة من شأنها أن تضر بهذه المياه، م           ،الجوفية لتنظيم استغاللها  
مع إيالء اعتبار للدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المجتمعات المحلية في الرقابة على الضخ، وإنفاذ النظم                  

 .والضوابط التي توضع لغرض استدامة المياه الجوفية
 
 وتوطيـد السـلطة، وصـياغة اللـوائح والضـوابط           التركيز على ترسـيخ الحقـوق والواجبـات،        -٣
 لمتعلقة باالستخدام والتوزيع واالستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص ودور المجتمـع المـدني والمنتفعـين               ا

 .من المورد بما يضمن تحقيق األهداف المنشودة ومتابعة تنفيذها
 

 لماذا تحتاج البلدان إلى تشريع للمياه الجوفية؟:   عناصر التشريع-٣اإلطار 

اص بالموارد المائية الجوفية هو تنظيم استغالل هذه الموارد، وتقييد األنشطة التي قد             الهدف العام من التشريع الخ     
وتتعاظم أهمية وجود مثل هذا التشريع مع تزايد التنـافس والنـزاع علـى المـوارد بـين                  .  تضر بكميتها أو نوعيتها   

ساس قانوني لإلدارة الفّعالة والمستدامة     ويقدم التشريع المائي الجوفي ميزة إرساء أ      .  المستخدمين، وتزايد مخاطر تلوثها   
 :لهذه الموارد من خالل

 
 المبادئ التوجيهية الستخدام السلطات العامة، وحدود هذه السلطة؛ ) أ(

إجراءات تحديد كميات الضخ، والحفاظ عليها واستخراجها وحقوق استخدامها، وتخطيط وتحصيص الميـاه              )ب( 
 الجوفية؛

 ادمة، بما يساعد على حماية المياه الجوفية من التلوث؛نظام ترخيص صرف المياه الع )ج( 

 تعريف حقوق وواجبات مستخدمي المياه الجوفية؛ )د( 

 حماية حقوق االستخدام وحقوق أي طرف ثالث، وضمنها حق الحفاظ على البيئة؛ )•( 

 شروط تسجيل وتأهيل متعهدي حفر اآلبار؛ )و( 

  اآلبار؛شروط وواجبات طالب أو صاحب تصريح حفر )ز( 

 ؛)استنزاف الخزان أو تلوثه(التدخالت اإلدارية الممكنة في الظروف االستثنائية  )ح( 

 .تنظيم العالقة التعاونية بين جهة إدارة المياه والمستخدمين )ط( 
________________________ 

الدستور مثالً، ويشمل التشـريع أيضـاً       التشريع هو القانون المكتوب الذي يوضع استناداً إلى إجراءات محددة يوضحها            : مالحظة
 .اللوائح والنظم التي تضعها األجهزة الفنية، بينما يشمل القانون التشريع والقواعد غير المكتوبة، ومنها مثالً العرف
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 حقوق المياه الجوفية  -١
 

، من مبدأ   ينبغي أن تنطلق النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المياه عموماً، والمياه الجوفية خصوصاً            
أن مصادر المياه ملك عام للمجتمع تنظم الدولة االنتفاع بها، وأن المياه ال تصبح ملكية خاصة إال بالنقـل أو                    

ومن هذا المنطلق يجدر بالمشرع العمل على تنظيم ممارسة كل شخص لحق االنتفاع بالمـاء دون      .  باإلحراز
لشرب الضرورية لحياة اإلنسان والماشية ولالستخدامات      اإلخالل بحقوق اآلخرين، واإلشارة إلى أولوية مياه ا       

 :المنزلية على المتطلبات األخرى كالزراعة والصناعة؛ وينبغي أيضاً إدراج نصوص تؤكد المبادئ التالية
 

اعتبار مياه الخزانات الجوفية مورداً مشتركاً بين المنتفعين بها، بحيث يتمتع كل منتفـع بحـق                 )أ( 
ر بمصالح المنتفعين اآلخرين، وحيث يتحمل نفس الواجبات المفروضة عليهم، فيما يتعلـق             االنتفاع بما ال يض   

وتتدخل الدولة لتنظيم هذه الحقوق والواجبـات مـن         .  بالحفاظ على المورد وحمايته من االستنزاف والتلوث      
 يصدر وفقاً للنظم الوطنية المتبعة؛) مثل نظام التراخيص المسبقة(خالل نظام مناسب 

 
عدم جواز االنتفاع بالمياه الجوفية من حوض أو خزان جوفي معين، أو اكتساب حقوق االنتفاع                )ب( 

بمياهه، إال بعد الحصول على ترخيص بذلك تصدره الجهة المسؤولة رسمياً عن إدارة هذه المـوارد وطبقـاً                  
مية المياه المتاحـة    ويخول الترخيص صاحبه التصرف بحجم معين من ك       .  لألحكام واألنظمة الوطنية النافذة   

 وفـي جميـع األحـوال، يبقـى        .  سنوياً لالستخدام من ذلك الحوض، والتي تحدده الجهة الرسمية المختصة         
حق االنتفاع مرتبطاً باألرض المخصص لريها أو باالستخدامات األخرى المشـروعة؛ وتحـدد التشـريعات               

 التي يجوز عند حصولها إلغـاء حـق االسـتخدام          القواعد واألحكام المنظمة لهذا الحق، والحاالت االستثنائية        
 عن األرض المستفيدة، أو تغيير نوع االستخدام؛

 
جواز قيام الجهة المختصة بوقف حق االنتفاع بالمياه لمدة معينة، أو تعديله أو إلغائـه، وذلـك                  )ج( 

ـ          : ألي سبب من األسباب الخاصة ومنها      ى التـرخيص،   تقديم المنتفع بيانات كاذبة أو مضـللة للحصـول عل
استخدام المياه لغير الغرض المحدد في الترخيص، هدر المياه أو التبذير فـي اسـتعمالها وعـدم االمتثـال                   
للتوجيهات الصادرة من الجهة المختصة للحد من ذلك، تنازل المنتفع عن حق االنتفاع لشخص آخـر بـدون                  

حة العامة، انتهاء الغرض من االنتفـاع       موافقة مسبقة من الجهة المختصة، تلوث مياه البئر وإضرارها بالص         
 .ألي سبب كان

 
 التشريعات الخاصة بنوعية المياه الجوفية  -٢

 
خاصة بنوعية الميـاه     وأخرى تصحيحية ،  من األهمية أن تتضمن التشريعات المائية إجراءات وقائية        
يـاه الطبيعيـة، وميـاه      الفحص الدوري لنوعيـة الم    : ومن الجوانب الهامة في هذا السياق ما يلي       .  الجوفية

المنزلي، ومياه التصنيع الغذائي، وتشريعات حماية مساقط المياه واألراضـي، وتخفيـف            /االستهالك البشري 
على استخدام هذه   " شهادات موافقة "التلوث من المواد الصناعية والزراعية عن طريق اإللزام بالحصول على           

 األنشطة المتعلقة بالمستودعات أو الخزانـات األرضـية         المواد قبل الترخيص باستخدام مياه جوفية، وتنظيم      
، وحماية منـاطق تحكـم اآلبـار، وإصـدار          )المرافقةمثل مياه النفط    (الصناعية وأنشطة حقن المياه العادمة      

ونجـاح التشـريعات الخاصـة      .  التشريعات التي تلزم بتصريف المخلفات في المجرى األقل ضرراً بالبيئة         
هود كبيرة في بناء القدرات المتقدمة الالزمة إلرساء نظام المؤشرات المطلوبة وتطبيقه            بالنوعية يحتاج إلى ج   

 .المائية المعتمدة-، ومن ثم تفسير النتائج وتطبيق المعايير البيئية)القياس الفعلي(ميدانياً 
 



 

 

-١٩-

 المالمح العامة للتشريع المائي الجوفي النموذجي: إصالح التشريعات  -٣
 

ات داعمة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، ينبغي تحديثها على ضوء السياسـات            لكي تكون التشريع   
ويستحسن أن يجري اإلصالح بمقتضى العناصر األساسية لـإلدارة المتكاملـة           .  المائية المترابطة والمتكاملة  
إدارة المـوارد   المياه المستخدمة، ومراعاة أهمية دور المـرأة فـي        استرداد كلفة للموارد المائية، وخصوصاً    

ومـن الضـروري    .  المتاحة، وبالذات المياه الجوفية، بصفتها المستخدم الرئيسي لها، في المنزل والحقل معاً           
 مبـدأ : أيضاً أن تشدد التشريعات على األسس أو الضوابط التي تعزز تطبيق اإلدارة المتكاملة للميـاه، مثـل                

ظام المالي، وحماية النظام االيكولوجي، وحق الوصـول        ، ومشاركة القطاع العام، وإصالح الن     "الملوث يدفع "
 .إلى الموارد المائية على أساس المساواة

 
 :ومن أهم القضايا التي ينبغي تناولها عند مراجعة الهيكل التشريعي 

 
الحاجة إلى تطوير القوانين، وتضمينها األهداف واألسس والمفاهيم المنصـوص عليهـا فـي               )أ( 

 االستراتيجية؛
 

الحاجة إلى بناء القدرات القضائية، على صعيد التعليم والتدريب واإلنفاذ، وذلك بتطوير مناهج              )ب( 
التعليم الجامعي ومؤسسات التدريب ذات الصلة، وتضمينها المفاهيم والمبادئ المتعلقة بحقوق المياه، وبتكوين             

 .)شرطة متخصصة أو ما شابه(محاكم متخصصة وآليات إنفاذ مناسبة للقوانين 
 

) من غيـر ضـعف    (المرونةً  : وينبغي أن يستوفي تشريع المياه الجوفية النموذجي ثالثة شروط هي          
فالمرونة هنا يقصد بها اقتصاره على السلطات والمبادئ األساسية وترك التفاصـيل            .  والتمكين وقابلية اإلنفاذ  

نفيذية، للتعاطي مـع أوضـاع الميـاه        للوائح التنفيذية، وهذا يعني ترك المجال مفتوحاً، من خالل اللوائح الت          
الجوفية في مستويات إدارية مختلفة ومناطق جغرافية ذات ظروف مائية متفاوتة؛ والتمكين يقصد به أن يتيح                
التشريع تمكين السلطة المعنية من القيام بالمهام المنوطة بها في إدارة المورد، بمعنى أن يحتوي القانون على                 

 ال تكون المرونة على حساب السلطات الممنوحـة للجهـة المسـؤولة عـن               نصوص سلطوية مواتية، بحيث   
 .تطبيقه؛ وقابلية اإلنفاذ يقصد بها أن يكون القانون واقعياً إزاء ما يمكن وما ال يمكن عمله، وقابالً لإلنفاذ

 
 :وينبغي أن يتناول التشريع المائي العناصر التالية 

 
 فية؛حقوق استخراج واستخدام المياه الجو )أ( 

 
 تراخيص ومعايير وضوابط صرف المياه العادمة؛ )ب( 

 
 ضوابط أنشطة حفر اآلبار، وما يتعلق بها من أنشطة تجارية؛ )ج( 

 
 العقوبات على المخالفات؛ )د( 

 
  مستوى الخزان الجوفي؛علىوالتخطيط على مستوى الحوض المائي،  )•( 

 
 ياه الجوفية؛االستخدام المتكامل بين المياه السطحية والم )و( 
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 تخطيط استخدامات األراضي لحماية المياه الجوفية والحفاظ عليها؛ )ز( 
 

 تسهيل مشاركة المستخدمين وأصحاب الصلة في إدارة المورد؛ )ح( 
 

 ، وعلى استخدامها؛)كماً ونوعاً(الرقابة على الموارد  )ط( 
 

ض المائي والمستوى المحلـي،     نظام إداري لإلنفاذ على المستوى الوطني وعلى مستوى الحو         )ي( 
 .يرسم بوضوح دور مختلف األطراف في اإلنفاذ

 
 تخصيص األموال لتلبية االحتياجات المائية:   النظم المالية والحوافز-دال

 
 ويعتمـد تـوفُر التمويـل الـالزم        .  المال والتمويل هما العنصر الثالث من عناصر البيئة المواتيـة          

 أولويات التنمية عموماً، حيث تخضع عملية تحصيص االستثمارات على مختلف           لمشاريع التنمية المائية على   
ويعتمد أيضاً علـى وجـود األطـر التشـريعية          .  القطاعات العتبارات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية     

 :ولذلك من األهمية.  والمؤسسية التي تشجع على االستثمار في القطاع
 

تيجية تمويل لقطاع المياه تحتوي علـى التقـديرات اإلجماليـة           أن تكون لدى كل حكومة استرا      )أ( 
المطلوبة لالستثمارات وعلى تحديد لمصادر التمويل، خصوصاً أن مشاريع المياه تحتاج إلى رأسمال كبيـر،               

 وأن العديد من بلدان المنطقة تعاني من تعثر المشاريع بسبب نقص التمويل؛
 

قطاعات األخرى، ومنها الصناعة والطاقة، لتعظيم االسـتفادة        التنسيق االستثماري الوثيق مع ال     )ب( 
مثل الترشـيد والحمايـة مـن       (من التحسينات التي يمكن أن تعود على قطاع المياه نتيجة لهذه االستثمارات             

 ؛)التلوث الخ
 

تبني سياسات اقتصادية وإدارية تؤدي إلى خفض أعباء المشاريع، وتكاليف تشغيل المرافـق،              )ج( 
لنسبة المستردة من االستثمار ومن مصاريف التشغيل؛ وذلك حفاظاً على مستوى الخدمات وتحسـينها،              ورفع ا 

 .بدون إغفال االحتياجات الخاصة ألشد الشرائح فقراً في المجتمع
 

ومن مقتضيات البيئة المواتية على صعيد السياسات التمويلية وضع سياسة استثمارية للقطاع، وإبداء               
لقطاع العام مؤسسياً لخفض التكاليف، ومنع االزدواجية في العمل وإهدار المـال، ووضـع              اهتمام بإصالح ا  

 الكلفـة   اسـترداد سياسة وتشريعات تشجع الشراكة مع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع، وتبني سياسـة              
ت والمفاضـلة   وسياسة التعريفة سياسة مقرة في القطاع، واعتماد أدوات اقتصادية مناسبة لتقييم االسـتثمارا            

 .بينها
 

 سياسات االستثمار وخيارات التمويل  -١
 

 :تتحمل الحكومات مسؤولية إعداد سياسات استثمارية لقطاع المياه على ثالثة مستويات 
 

وتشمل مثالً السياسات االقتصـادية والنقديـة        سياسات اقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي      )أ( 
مثل (تي تؤثر في نوع ومعدل نمو االقتصاد، وبالتالي في استخدامات المياه            والتجارية وغيرها من السياسات ال    

 ؛)تشجيع محاصيل أو صناعات تستهلك كميات أقل من المياه
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في القطاعات الخدمية التي بإمكانها أن تؤثر في الطلب علـى الميـاه،    سياسات االستثمار العام   )ب( 

 مثل اإلسكان، والسياحة، وغيرها؛
 

في قطاع المياه آخـذاً فـي االعتبـار ضـخامة حجـم             ) العام والخاص (مار المشترك   االستث )ج( 
االستثمارات المطلوبة في هذا القطاع، وال سيما في الري، وإمدادات مياه الشرب، ومعالجة ميـاه الصـرف                 

 .الصحي، والحماية من الفيضانات، والحفاظ على البيئة، وغيرها
 

 :ت استثمارية جيدةومن الشروط الضرورية إلعداد سياسا 
 

 ؛) سنوات٥-٣(إجراء استقراءات اقتصادية متوسطة المدى  )أ( 
 ؛)جهاز تخطيط مركزي مثالً(إقامة وحدة مركزية لتنسيق ومراجعة كل السياسات  )ب( 
 وضع برنامج استثماري عام، مفصل بحسب القطاعات؛ )ج( 
 بلورة آلية معتمدة لتقييم المشاريع؛ )د( 
 ت ومعلومات عن االحتياجات المائية واحتياجات كل قطاع؛توفر بيانا )•( 
 .تطوير قدرة المؤسسات ذات الصلة على تنفيذ البرنامج االستثماري بكفاءة ودقة )و( 

 
 :ومن أهم محتويات سياسة االستثمار 

 
 تقدير حجم االستثمارات المطلوبة؛ )أ( 

 
 المركزيـة والبلـديات، الجهـات       الحكومـة (تحديد مسؤولية كل مصدر من مصادر التمويل         )ب( 

 ؛)المستقلة، القطاع الخاص، المجتمع المحلي
 

في البلدان التي تحتاج    [تحديد دور المساعدات الخارجية والجهات المقرضة ومنها البنك الدولي           )ج( 
 ؛]قروض

 
 تحديد دور القطاع الخاص واألهداف االستثمارية المنشودة من خالل االمتيـازات والمشـاريع             )د( 
 المشتركة؛

 
تقدير الوفورات التي يمكن تحقيقها في حجم االستثمار المطلوب في حالة اللجوء إلـى وسـائل        )•( 

 حديثة في تقليص الطلب على المياه؛
 

 تقدير االستثمار المطلوب على مستوى المجتمع والمنزل؛ )و( 
 

 .مقترحات بشأن تعريفة للمياه والصرف الصحي )ز( 
 

 :التمويل، يمكن التمييز بين مصدرينوعلى صعيد خيارات  
 

 سواًء أكانت االستثمارات ممولة من ميزانيـة        :والمساعدات) الحكومية(المصادر الداخلية    )١(  
الدولة، أم من المساعدات الخارجية، ينبغي أن تركز سياسة الدولة في هذا الشـأن علـى                
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ن أعباء المشاريع وتحفيـز     تقليل الكلفة االستثمارية وتشجيع المنتفعين على تحمل جزء م        
 القطاع الخاص على االستثمار؛

 
ال يمكن اعتبارها مصادر تمويـل إضـافية، حيـث مـن            : القروض واألسهم والسندات   )٢(  

المفترض أن تُسّدد من إيرادات المرافق على المدى البعيد وهذا يشمل القروض الطويلـة              
البنك الدولي، وكـذلك القـروض      األجل أو أي تسهيالت إئتمانية من مؤسسات دولية مثل          

 .التجارية من بنوك محلية وعالمية
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   رسم األدوار المؤسسية-ثالثاً
 

 التطوير المؤسسي:   التنظيمات الخاصة بإدارة موارد المياه-ألف
 

تطوير الترتيبات المؤسسية هو من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة في سعيها إلى تفعيل مجموعة                
 :ويمكن تحديد هذه الترتيبات بما يلي.  تي يلزم تبنيها لتحسين التخطيط المائيالتدابير ال

 
تعزيز الالمركزية واالستقالل المالي واإلداري في إطار النظم المعمول بها بمـا يضـمن المرونـة                 -١

ة، مع الحفـاظ    لمؤسسات المياه، فيما يتعلق باألعمال اليومية وتنفيذ المشاريع المقرة في الخطة المائية المعتمد            
 .في الوقت نفسه على مركزية عمليات التخطيط لتنمية وإدارة مصادر المياه

 
التحديد الواضح الختصاصات كل مؤسسة أو جهة حكومية في قطاع المياه، واعتماد آليـات مناسـبة       -٢

إلدارية والقانونية  للتنسيق والتكامل فيما بينها، وتجاوز معوقات إنفاذ التشريعات باتخاذ مجموعة من التدابير ا            
 .المناسبة

 
إتاحة فرص للتدريب أثناء العمل وتطوير برامج للتأهيل والتعليم تتماشى مع التنوع الكبير في قضايا                -٣

 .المياه في مختلف القطاعات المستخدمة
 
 .دعم مراكز التدريب الوطنية واألهلية مادياً ومعنوياً، على ضوء ضوابط ومعايير مناسبة -٤
 
ر حوافز معقولة، تتسم بالشفافية والمصداقية، في عمليات توظيف وترقية العاملين في مؤسسـات              توفي -٥

 .القطاع على ضوء تقييم دوري ألدائهم
 
تمويل برامج البحث العلمي والتطوير في مختلف المجاالت المتعلقة بالمياه، وتشجيع القطاع الخـاص               -٦

 .على اإلسهام في هذا المجال
 
ال لتعزيز الروابط بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية من جهة، والمؤسسـات            تخصيص األمو  -٧

 .األكاديمية والمعاهد التقنية من جهة أخرى
 

 الترتيبات المؤسسية ووظائفها:   تكوين إطار تنظيمي-باء
 

 تنظيمات مؤسسية: جوانب التطوير  -١
 

ية خالل األعوام الخمسة والعشـرين المقبلـة        باإلمكان تحديد أهم الجوانب لتطوير الترتيبات المؤسس       
 :على النحو التالي

 
فالشرط األول لنجاح أنشـطة      :إنشاء هيئات شاملة لالضطالع بشؤون المياه في كل القطاعات         )أ( 

والتي تستهدف تحقيق التكامل، هو إنشاء مؤسسات تشرف بفعالية على          ) المتعددة المناهج (إدارة المياه الجوفية    
 هذه األنشطة، ويكون هدفها تصحيح الوضع الحالي في معظم البلدان حيث التحكم بقضايا المياه               ترسيخ ودعم 

 مجزأ بين هيئات عديدة؛
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ينبغي تنظيم الجمعيات الزراعية وتعاونيات الري      : إنشاء اتحادات لمستخدمي المياه في الزراعة      )ب( 
 لها أن تكون عامل توازن في كـل بلـد،           على شكل اتحادات قوية تشمل القطاع غير الحكومي، حتى يتسنى         

وينبغي أن تتمتع هذه االتحادات بالمرونة الكافية لوضع ترتيبات         .  مقابل الهيئات الفنية والمؤسسات الحكومية    
، وإدارة عمليات نقل المياه، وتنظيمها بـين مختلـف الفئـات            )ومن عام آلخر  (اقتسام المياه على مدار العام      

 المستخدمة؛
 

تحتاج المنطقة إلى المزيد من المؤسسات والوكاالت اإلقليمية الثنائيـة          :  مؤسسات إقليمية  إنشاء )ج( 
والمتعددة األطراف، تضطلع بدور إيجابي في تشجيع المسؤولين المحليين في قطاع الميـاه علـى التفكيـر                 

 لمنطقة عموماً؛بطريقة شاملة، وتشكل منتدى للتداول في مشاكل المياه وتسليط األضواء عليها بما يخدم ا
 

باإلمكان تحقيق قدر اكبر من المرونة وتحسين الفعاليـة         : إنشاء مؤسسات تابعة للقطاع الخاص     )د( 
االقتصادية عن طريق المزج السليم بين الهيئات العامة والخاصة، وهذا المزج يستلزم توسيع نشاط القطـاع                

بعض التعديالت في النظم القانونية والسياسية      الخاص، وتسخير قدراته، وإعطائه الحرية، وقد يستلزم إحداث         
 .والمصرفية السارية

 
 األبحاث والتقنيات: جوانب التطوير  -٢

 
تستدعي أوضاع المياه الراهنة في المنطقة التركيز على إدارة الطلب، إال أن هذه اإلدارة لن تكـون                  

وهـذا  .  لتحكم بمسار تطورهما معـا    فعالة بدون إيجاد وسائل للتعامل مع أهم قضايا العرض والطلب بغية ا           
 :يتطلب إجراء الدراسات والبحوث الميدانية التي يمكن تحديدها تبعاً للتحديات المطروحة في المجاالت التالية

 
وأهم مجالين على هذا الصعيد هما تحسين كفـاءة الـري، والتحـول إلـى                :الزراعة والري  )أ( 

سئلة ما زالت تطرح حول حجم الوفورات المتوقعة من الميـاه           محاصيل أقل استهالكاً للمياه، مع أن بعض األ       
 والجـدير  .  ومدى جدواها، إذا أخذت في االعتبار بعض النتائج السلبية لهذا التوجه، ومنهـا تملّـح التربـة                

بالذكر هنا أن المطلوب في هذا المجال إجراء مسوح ميدانية تعطي نتائج ميدانية حقيقيـة، ولـيس دراسـات       
  غالباً بعيدة عن الواقع العملي؛نظرية تكون

 
الحفاظ على المياه الجوفيـة بغيـة        أصبح: استخدام المياه في المناطق الحضرية وفي الصناعة       )ب( 

استخدامها ألغراض الشرب والصناعة في المناطق الحضرية هو موضوع الساعة، وكثيراً ما يستحوذ علـى               
هنا التحديد الدقيق لكمية المياه التي يمكن توفيرهـا بـالطرق           ومن األهمية   .  االهتمام من الناحية االقتصادية   

المختلفة، سواًء داخل شبكة اإلمدادات في المدن أم في غيرها من البيئات التـي تتجمـع فيهـا الميـاه، دون                     
 اإلخالل بتوازن نظم الخزانات الجوفية؛

 
يولوجيا، مـن أكثـر     تعتبر منطقة غرب آسيا، هيـدرولوجيا وهيـدروج       : بحوث مائية تطبيقية   )ج( 

 المناطق تعقيداً، خصوصا فيما يتعلق بتأثيرات صدعي البحر األحمـر وخلـيج عـدن والسالسـل الجبليـة                  
وهذا يعني أن هناك حاجة إلـى تكثيـف         .  المحيطة بالمنطقة على تكوُّن الخزانات الجوفية وطبيعتها وتغذيتها       

وفي هذا السياق، ينبغي االسـتفادة      .  خور المختلفة المسوح الميدانية للكشف عن خزانات المياه في أنواع الص        
قدر اإلمكان من الكم الهائل من المعلومات التي تيّسرت من االستكشافات الجيولوجية والنفطية قبـل إجـراء                 

 ، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه؛)جيوفيزيائية، وهيدروجيوكيميائية، وغيرها(مسوح وأبحاث تفصيلية جديدة 
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تمتّد خزانات جوفية عديدة عبر اكثر مـن        : وائد للتعاون بشأن خزانات المياه المشتركة     تقييم الف  )د( 
دولة في المنطقة، ويمكن استغاللها بطريقة تكاملية قد تعود بالرخاء واالستقرار علـى المنطقـة بأسـرها إذا     

األسـس علـى    ويفترض أن تبنى هـذه      .  ُوضعت األسس العلمية والقانونية الصحيحة الستخدامها المشترك      
 .االقتصادية بين البلدان بغية التوصل إلى حلول مقبولة تدعم الثقة بين كافة األطراف-التفاعالت االجتماعية

 
 تطوير الموارد البشرية:   بناء القدرة المؤسسية-جيم

 
 الكفاءة في العمل  -١

 
دول اإلسكوا، ولن يكتب    تطوير الترتيبات المؤسسية هو من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في              

وبالتالي من األهمية بنـاء القـدرات       .  النجاح ألية خطة مائية، إال بتنمية الموارد البشرية الالزمة لتطويرها         
 لترسيخ فكرة االعتماد على الذات في نفوس عمـوم المـواطنين، وإيجـاد              ،على مستوى األفراد والمؤسسات   

ويتطلب ذلك كفاءة عالية في العمـل       .  رة الطويلة نحو االستدامة   يمكن االعتماد عليها في المسي     قيادات وطنية 
 :يمكن تحقيقها بالوسائل التالية

 
يجب على مؤسسات المياه والجهات المنسقة ذات الصلة أن تكتسـب القـدرة             : مستوى الكفاءة  )أ( 

الطلـب المتعـّدد    على الربط بين مختلف جوانب إدارة الموارد المائية، والخبرة التي تؤهلها للتوفيـق بـين                
الجوانب على المياه الجوفية والذي يتمثل غالباً بأهداف متباينة وأغراض مختلفة السـتخدام كميـات الميـاه                 

 المسحوبة من الخزانات، وذلك في األجل القصير والمتوسط والطويل؛
 

ء فـي   على المؤسسات المعنية أن تحاول جاهدة العمل وكأنها أعضـا         : طبيعة الكفاءة المطلوبة   )ب( 
الجسم الواحد الذي ال يستطيع النمو والتطور إال من خالل العمل الدؤوب والمنظم والمتواصل لكافة أعضائه،                

والكفاءة المطلوبة في إدارة المياه الجوفية مرهونة بتوحيد القدرات نحـو ضـمان صـحة             .  وذلك ليس سهالً  
ـ    ة بمختلـف أنواعهـا، وإدارة المخلفـات    اإلنسان، والتخطيط الستخدامات األراضي، وإدارة الترب الزراعي

 البشرية التي تشكل خطراً على اإلنسان والبيئة معاً، وغير ذلك؛
 

يجب أالّ تتقيد الكفاءة المؤسسية بحدود جغرافية أو إداريـة أو حتـى الحـدود               : حدود الكفاءة  )ج( 
ان جوفي باعتباره مصدراً    الطبيعية للحوض، بل يجب أن تتعّدى كافة الحدود في محاولة جادة إلدارة كل خز             

 مائياً متكامالً وبالشكل الذي يتناسب مع كل منطقة؛
 

من الضروري تزويد المؤسسات بالدعم الكامل إذا ما أريـد          : اإلمكانات المطلوبة لتفعيل الكفاءة    )د( 
 :لها أن تعمل بكفاءة عالية، وذلك من خالل

 
لمهام دون أية معوقات مؤسسية مـن أي        إعطاء التسهيالت والصالحيات الالزمة لتنفيذ ا      )١(  

جهات حكومية إال فيما يتعلق بالمصلحة العامة، وبشفافية كاملة توصل كل األطراف إلى             
 االقتناع بهذا الجانب، ورفع مستوى أدائها باستمرار، باعتبارها مؤسسة وموظفين أفراداً؛

 
راءات المطلوب اتخاذهـا    ينبغي أن تتضمن التشريعات المائية آليات عمل واضحة لإلج         )٢(  

عند الطوارئ، وإعطاء الجهات ذات الكفاءة والمسؤولة إدارياً حق التصرف بموجب هذه            
 اإلجراءات حيال أي خطر من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالموارد المائية؛
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ت في إطار التشريعات نفسها المذكورة آنفاً، تُحدد اإلجراءات الالزمة التي ينبغي للجهـا             )٣(  
ذات الكفاءة والمسؤولة إدارياً اتخاذها عند وقوع حوادث تلوث للميـاه الجوفيـة أو مـا                

 .يماثلها من حوادث قد تضر بالموارد
 

 )العوامل االجتماعية واالقتصادية(التكامل في المنظومة البشرية   -٢
 

بنظم الخدمات التي تحـدد     العامل اإلنساني هام جداً في تحقيق اإلدارة المتكاملة، وال سيما فيما يتعلق              
أسس استخدام المياه لألغراض المختلفة، وهنا تُطرح ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي واألضرار التي              

وهذا يعني عملياً أن يكون هناك تكامـل بـين القطاعـات والمؤسسـات      .  تلحقها بصحة اإلنسان والبيئة معاً    
 :لتاليوعبرها لكي يتحقق التكامل في القضايا على النحو ا

 
التكامل بين السياسات االجتماعية واالقتصادية من جهة والسياسات المائية من جهـة أخـرى               )أ( 

 بحيث تكون أساساً ومنطلقاً للتوجهات والسياسات والخطط التنموية االجتماعية واالقتصادية؛
 

الموارد المائية،  التقييم الدوري ألداء االقتصاد الوطني على ضوء المردود من تنمية واستغالل             )ب( 
 خصوصاً فيما يتعلق بموارد المياه الجوفية غير المتجددة؛

 
االهتمام ببناء القدرات البشرية والمؤسسية في مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة واعتمـاد              )ج( 

 اإلمكانات المادية والترتيبات المؤسسية لتحفيز الكوادر المحلية؛
 

 وبرامج التنفيذ تجاوباً مع طلب حقيقي قائم على احتياجات فعلية           التأكد من وضع الخطط المائية     )د( 
داخل القطاع، وضمان التنسيق بين الجهات الرسمية وكافة المسـتفيدين، وخصوصـاً صـغار المـزارعين                
والشرائح الفقيرة في التجمعات السكنية الكبيرة والمنظمات األهلية، لوضع الخطط الهادفة وتحقيق المشـاركة              

 ي برامج التنفيذ؛الفاعلة ف
 

التعامل مع موضوع إدارة الموارد المائية من منطلق الخاصية المحلية وتوجه حقيقي إلى إيجاد               )•( 
 .قيادات محلية يمكنها تفعيل برامج التنفيذ
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 الجوفية وتفعيلها للموارد المائية   تعزيز عناصر اإلدارة المتكاملة-رابعاً
 

شديد والتلوث المتزايد للخزانات الجوفية في المنطقة وضع خطط         تتطلب مواجهة حاالت االستنزاف ال     
ومع أن العديـد مـن      .  قطرية وإقليمية شاملة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز االستخدام الرشيد لتلك الخزانات          

 دول المنطقة باشرت إعداد مثل هذه الخطط خالل العقد المنصرم، ظلّت فعاليتها محدودة، بسـبب افتقارهـا                 
االقتصادية الحديثة في هذه الفتـرة      -المطلوبة لتتالءم مع التغيرات االجتماعية      النظرة الشمولية والمرونة   إلى

وللتوصل إلى خطط مائية متكاملة ومرنة، ال بد من إدماج التخطيط المائي فـي              .  الحرجة من تاريخ المنطقة   
مائية المتكاملة أساساً لتـوفير إمـدادات       التخطيط التنموي للقطاعات المستخدمة للمياه، بحيث تكون الخطط ال        

 .المياه، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات إليها
 

   اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية-ألف
 

 خالل السنوات األخيرة، وتحديداً منذ مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الـذي ُعقـد فـي                  
 والمؤتمر الدولي المعني بالميـاه والبيئـة        ١٩٩٢يوينو  / حزيران ١٤ إلى   ٣ريو دي جانيرو خالل الفترة من       

، ازداد االهتمـام بفكـرة اإلدارة   ١٩٩٢ينـاير  / كانون الثاني٣١ إلى ٢٦الذي ُعقد في دبلن خالل الفترة من   
ومنذ ذلـك الحـين، توالـت       .  المتكاملة للمياه، باعتبارها وسيلة ناجعة لتحسين استخدام هذا المورد وإدارته         

ؤتمرات العالمية التي تُعنى بشؤون إدارة المياه بموجب هذا المبدأ وأصبحت هناك أهداف واضحة ينبغـي                الم
على الدول والعالم بأسره تحقيقها في مواعيد محددة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحـة علـى األرض،                 

 على تطبيق مبـدأ اإلدارة المتكاملـة        ويركز هذا الجزء من المبادئ التوجيهية ليركز      .  وتعظيم االستفادة منها  
 .على موارد المياه الجوفية

 
 مفهوم التكامل في إدارة المياه الجوفية  -١

 
 :من األهمية تناول مسألة اإلدارة المتكاملة لمختلف الجوانب المتعلقة بالمياه الجوفية على النحو التالي 

 
ن توضع الخطط لكافة الموارد المائية بحيـث        يجب أ : التكامل بين إدارة المياه وإدارة األراضي      )أ( 

من جهة، واستخدامات األراضي من جهة      ) خصوصاً المياه الجوفية  (تحقق التكامل والتنسيق بين توزيع المياه       
 أخرى، مع إيالء اعتبار للمسائل المتعلقة بالتنافس على المياه بـين القطاعـات المسـتخدمة، والعمـل قـدر                   

 االقتصادي لمختلف االستخدامات؛– على ضوء المردود االجتماعياإلمكان على توزيع المياه
 

 التكامل حسب توفر المياه وبين كميات المياه ونوعيتها من جهـة واسـتخداماتها مـن جهـة                  )ب( 
ينبغي تحديد أولويات استخدام المياه حسب النوعية، مع السعي إلى رفع كفاءة االسـتخدام وتحسـين                : أخرى

بتطبيق الطرق المالئمة لمعالجة المياه العادمة، وحماية مصادر الميـاه مـن التلـوث،              إدارة النوعية، وذلك    
 وخاصة الخزانات الجوفية؛

 
ال بد من وضع الخطط المائية على أساس تعظيم         : التكامل في استخدام المياه الجوفية والسطحية      )ج( 

ة، وذلك باعتبار مواسم وكميـات األمطـار،        االستفادة من المياه السطحية أوالً، قبل اللجوء إلى المياه الجوفي         
وتدفقات الوديان، وبحيث يكون دور المياه الجوفية دوراً تكميلياً عند الحاجة، وتستغل الطبقـات الجيولوجيـة                

 الجوفية لخزن المياه، من أوقات الفائض إلى أوقات الحاجة؛
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ن األحواض الجوفية، والتقليل    ينبغي العمل للحفاظ على تواز    : مراعاة توازن األحواض الجوفية    )د( 
من مخاطر تدهور نوعيتها، وذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لمراقبة النوعية ومناسيب الخزانات الجوفية               
المعرضة للتدهور النوعي، سواء بالتملح الناجم عن تسّرب المياه الجوفية المالحة من الطبقات العميقـة فـي                 

 رط وما يترتب عليه من تغلغل لمياه البحر، أو بـالتلوث خصوصـاً             المناطق المعرضة لذلك، أم السحب المف     
 في المناطق المزدحمة بالسكان أو الكثيفة النشاط الصناعي أو الزراعي؛

 
ينبغي أن تراعي الخطط    : تكامل المصالح المائية بين المستخدمين في أعالي األحواض وأسفلها         )•( 

مائي، وأن توضع على أساس تكامل الوحدة الهيدرولوجية، بما         المائية مصالح كافة المستخدمين في الحوض ال      
 في ذلك األحواض الجوفية التي تحتويها، وذلك بتنسيق االستخدامات حسـب الحقـوق المكتسـبة وتحقيـق                 

 .التكامل االجتماعي واالقتصادي والبيئي
 

 متطلبات تحقيق التكامل  -٢
 

سس علمية لتوفير المنهجية التي سيصـار إلـى         من األهمية بمكان إعداد برنامج واضح مبني على أ         
 :وفي هذا السياق ينبغي األخذ بما يلي.  اتباعها في تحقيق التكامل

 
في وضع الخطـة لضـمان التحـديث         مشاركة الكوادر الفنية المتخصصة والباحثين المحليين      )أ( 

 ها؛والتطوير المستمر، وتحسين عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتوثيق
 

الموجـودة  (إنشاء بنوك للمعلومات لتوفير المعلومات الدقيقة عن موارد المياه الجوفية المتاحة             )ب( 
، على أن تشمل معلومات عن الكميات المستخدمة، واالحتياجات         )داخل البلد أو المشتركة مع البلدان المجاورة      

ومـن  .  ث وكيفية الحد من آثارها، وغيرها     المستقبلية، والمخزون االحتياطي، ونوعية المياه، ومصادر التلو      
األهمية أن يكون هناك استيعاب كامل لقضايا المياه الجوفية في مختلف األحواض المتاحة للبلد قبـل البـدء                  

 :بإعداد خطط تفصيلية لكل حوض، في إطار االستراتيجية الوطنية، وهذا يستدعي ما يلي
 

وتعزيز قدرات وإمكانات السلطة التي تعنـى بشـؤون          أقاليم إدارية للمياه   تقسيم البلد إلى   )١(  
المياه في مراكز التجمعات الرئيسية في كل إقليم، لتثبيت مكانتهـا وتمكينهـا مـن أداء                

أو وحدة هيدرولوجيـة فقـط إذا       (وتتكون هذه األقاليم من وحدات هيدرولوجية       .  مهامها
ـ   ( توجد فيها عّدة أحواض جوفية    ) استدعت الضرورة  ، تحتـوي   )د فقـط  أو حوض واح

.  ، وتكوِِّن معاً خزاناً للمياه الجوفية     )أو طبقة واحدة فقط   (بدورها على طبقات حاملة للمياه      
وإذا تبين أن هذه الطبقات تمتد إلى خارج الحوض، توضع حـدود مصـطنعة للخـزان                
تتالءم مع حدود الوحدة الهيدرولوجية، مع أخذ التقسيم اإلداري للمنطقة فـي االعتبـار،              

 ك ألغراض إدارة المياه الجوفية؛وذل
 

يكون رسم الحدود الطبيعية بين األحـواض علـى أسـاس المعلومـات الهيدرولوجيـة                )٢(  
االقتصادية، ألهميتهـا   -والهيدروجيولوجية، وتُجمع البيانات المتعلقة بالجوانب االجتماعية     

وفية لكل وحدة   القصوى في إدارة الموارد على أساس التكامل بين الموارد السطحية والج          
 هيدرولوجية؛

 
تكون إدارة الموارد المائية على مستوى األحواض الجوفية أساساً للتنمية داخل أية وحدة              )٣(  

هيدرولوجية في إقليم معين، وهكذا تُجمع المعلومات عن كل الطبقات المكونة للخزانـات             
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لفيزيائيـة  تركيبهـا الجيولـوجي، خواصـها ا      (المتوفرة داخل الحوض في هذا اإلطار       
 ، وكـذلك البيانـات الخاصـة       )والكيميائية، مستوى استنزافها، مدى تلوثها، وغير ذلـك       

 بالمياه من حيث الكمية والنوعية؛
 

في الحاالت التي يكون فيها الخـزان       ) أو أكثر (باإلمكان وضع خطط لخزان محدد فقط        )٤(  
جـودة داخـل الوحـدة      معرضاً لالستنزاف أو التلوث الشديد دون بقية الخزانـات المو         

 .الهيدرولوجية
 

   إعداد خطط اإلدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية-باء
 

.  أصبح من المسلَّمات في عالم اليوم أنه يستحيل التخطيط المركزي الشامل على نحو يحقق الكفـاءة                
 وفـي  .  لمركـزي وكلما كبر حجم االقتصاد في بلد معين، وزادت درجة انفتاحه، زادت صعوبة التخطـيط ا              

.  ظل االنفتاح العالمي، يصبح من الصعوبة بمكان األخذ بمنهجية التخطيط المركزي أو حتـى الـدفاع عنهـا       
 .غير أن المركزية تظل مقبولة على مستوى وضع االستراتيجيات التنموية عموماً

 
لمستوى الحـوض  وفي مجال تخطيط الموارد المائية، يمكن القول إن عملية التخطيط ينبغي أن تكون           

تخص الحوض وتأخذ في االعتبار طبيعـة       ) برامج تنفيذية (المائي، استناداً إلى استراتيجية مركزية وسياسات       
 .األنشطة القائمة فيه وخصوصياته المائية االجتماعية واالقتصادية

 
 األسس العامة إلعداد الخطط  -١

 
مختلفة المعنية ألخذها في االعتبـار فـي        ينبغي التقيد بمجموعة من الشروط ونشرها بين الجهات ال         

 :عملية التخطيط وهي
 

 وضـمنها الشـرب     ،تكون األولوية في االستفادة من المياه الجوفيـة لالحتياجـات البشـرية            )أ( 
 والحيوانات واإلحتياجات المنزلية، واالستخدام للمرافق العامة في المدن واألرياف؛

 
  وضمنها متطلبات الزراعـة ومتطلبـات الصـناعة         ، التنمية تحّل في المرتبة الثانية احتياجات     )ب( 

وأية أغراض أخرى ترفيهية أو جمالية من شأنها أن تساهم في اإلسراع بعملية التنمية والمضي بهـا قـدماً،                   
 ويكون تحديد األولويات بين هذه المتطلبات حسب ظروف البلد في مختلف مراحله التنموية؛

 
ير المتجددة من مخزون أي حوض مياه جوفي عند الضـرورة فقـط             يتاح استخدام الموارد غ    )ج( 

وحسب احتياجات المنتفعين المباشرين من الحوض، وذلك بموجب خطة حكيمة تستند إلى دراسـات دقيقـة                
 وشاملة، وتُنفذ في إطار التنمية المتكاملة لمنطقة الحوض؛

 
 ستخدامات؛الحرص الشديد على الحفاظ على المياه الجوفية في كافة اال )د( 

 
 تؤخذ كافة االحتياطات والتدابير الالزمة لحماية الموارد من التلوث؛ )•( 

 
للتجمعات السكنية الرئيسية، وتحسينها بالتطوير المتواصل       تعطى عناية خاصة لتوفير المجاري     )و( 

 والصيانة المستمرة؛
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اعية بعـد معالجتهـا وفقـاً       تشجيع إعادة استخدام المياه العادمة من المناطق السكنية والصـن          )ز( 
في تلّوث الخزانات الجوفية إذا أصـبحت هـذه          لمواصفات وشروط متفق عليها، وبحيث ال تشكل أي خطر        

 المياه جزءاً من التغذية؛
 

تكون مراقبة المياه السطحية والجوفية في اآلبار ومجاري الوديان وقنوات مخارج التصـريف              )ح( 
 ج دورية تشمل كل حوض مياه جوفي؛ضرورة حتمية ُيلتزم بها ضمن برام

 
إجراء األبحاث والدراسات الميدانية على مستوى الحقـول المزروعـة، لتطـوير             من األهمية  )ط( 

وسائل الري بما يتناسب مع خصائص التربة وطبيعة األراضي، وذلك بغرض تحديد كفاءة اسـتخدام الميـاه                 
 والتوصل إلى أفضل األساليب لالستفادة المثلى؛

 
وواضحة لتقليص االختالل المتزايد بين العـرض        استعراض بدائل معقولة   يترتب على الخطة   )ي( 

 والطلب، ووسائل تنفيذ هذه البدائل باستمرار، لتحقيق الدعائم األساسية لالستدامة؛
 

تجري مراجعة البرامج التنفيذية للخطط المائية للخزانات دورياً، وتعديلها حسب االقتضاء فـي              )ك( 
تجدات الموازنة المائية لكل خزان، وذلك وفقاً للوائح واألسس والضوابط واإلجراءات النافـذة فـي               ضوء مس 

 .البلد، وبمشاركة كافة الجهات المختصة
 

 المحتويات الرئيسية للخطط  -٢
 

 :تشمل الخطة المائية للحوض الجوفي العناصر التالية 
 

 جودة في الحـوض وخصائصـها الطبيعيـة،        لمختلف مصادر المياه المو    األساسية المعلومات )أ( 
 وال سيما فيما يتعلق بكميات المياه المتاحة ونوعيتها؛

تقديرات االستخدامات الحالية وطبيعة العالقة بين العرض والطلب والتنبـؤات فيمـا يخـص               )ب( 
 االحتياجات المستقبلية؛

اه وإدارتها، ومراعاة أولويات    المتعلقة بتنمية موارد المي    المشروعات واإلجراءات والممارسات   )ج( 
االستخدام واألسس المتبعة في تحديد األولويات سواء بين القطاعات أم بين االستخدامات في القطاع الواحـد،                

 والحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، وتنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها؛

تغالل مياه الخزانات الجوفية داخـل الحـوض        الخيارات العملية المتاحة والهادفة إلى حسن اس       )د( 
 وحمايتها من التلوث واالستنزاف؛

الدراسات الفنية الهادفة إلى استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بـالحوض وتقيـيم مـوارده       )•( 
 المائية بما يكفل رفع مستوى التخطيط واالرتقاء بإدارة الحوض؛

 ة التي تتطلبها الخطة؛البنى األساسية والخطوات األساسي )و( 

 المطلوبة لتنفيذ الخطة ومصادر التمويل؛ تقدير أولي للمبالغ المالية )ز( 

 .أي عناصر أخرى تنص عليها اللوائح المطبقة )ح( 



 

 

-٣١-

   إدارة العرض والطلب-جيم
 

ولـذلك  .  الثغرات التي تشوب الجوانب المؤسسية هي من أهم القيود التي تعوق تنظيم موارد الميـاه               
 على شكل لجنة أو مجلس قومي لموارد المياه، يكـون مفوضـاً   ،بغي لكل دولة أن تنشئ جهاز تنسيق فعاالً  ين

من الحكومة بكافة سلطاتها في هذا الشأن، لتنسيق األنشطة ومتابعة تنفيذها في مواعيدها المحددة، سواًء على                
المثلى والتنظيم األنسب الستغالل مـوارد      المستوى القومي أم اإلقليمي، وتحديد الموقف الوطني بشأن التنمية          

ومن أهم النقاط التي يجب التركيـز       .  المياه، وخصوصاً في األحواض الجوفية المعَرضة للنضوب أو التلوث        
 :عليها في هذا المجال

 
 تعديل وتطوير الطلب على المياه  -١

 
حواض الجوفية بلغ مـؤخراً     أّدت عدة عوامل إلى إغفال تنظيم الطلب على المياه، مع أن استخدام األ             

 :ومن هذه العوامل.  حد االستنزاف
 

 عدم وضوح الرؤية بسبب نقص الوعي العام بقضايا المياه؛ )أ( 
 

فعالية تجارة األغذية العالمية، حيث ما زال العديد مـن دول المنطقـة يعتمـد علـى الميـاه                    )ب( 
  في صورة مواد غذائية؛)٩(المستوردة

 
ل، حتى الفقيرة منها، على سداد قيمة الواردات الغذائية، وبالتالي شراء الميـاه             قدرة معظم الدو   )ج( 

المستوردة بطريقة غير مباشرة، وهذا خيار قد يكون بحد ذاته أحد أهم متطلبات المرحلة المقبلة وإنمـا بعـد                   
 .الدراسة والتخطيط المناسبين

 
الربع األول من القرن الجديد، يتعين على       وإزاء توقع تضاعف احتياجات المياه في المنطقة مع نهاية           

وهذا يعني أن التحدي الرئيسي أمام القيـادات        .  الدول التصِدي لمسألة الطلب على جميع مستويات االستخدام       
السياسية والمسؤولين عن إدارة المياه لن يقتصر على ممارسات االستخدام على مستوى الفرد، بـل يشـمل                 

 .صص المياه على مستوى الدولة ممثلة بمؤسساتها الرئيسيةتوزيع ح أيضاً تغيير سلوكيات
 

وعملية توزيع الحصص هي قرار سياسي بالدرجة األولى، قد ينطوي علـى تغّيـرات كبيـرة فـي                   
استخدامات المياه تضر بمصالح القلة المستفيدة من عدم تطبيقها، ولكنها بالتأكيد تؤدي إلى تحسين سبل العيش                

بما لهذا السبب يكاد يكون تجاهل كلفة استخدام المياه الجوفية الموضوع الوحيد الـذي              ور.  للكثير من السكان  
ومع ذلك مـن  .  تلتقي عليه ضمناً كافة األطراف المحلية في معظم بلدان المنطقة، وضمنها الجهات المسؤولة    

وتنظـيم  في نهج تقسيم الحصـص،       الضروري إيجاد حلول جديده وجذرية تساعد على تفعيل تحوالت كبرى         
 :الطلب المتزايد على المياه في المنطقة، على النحو التالي

 
تكثيف وتفعيل برامج الترشيد لتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وزيادة المـردود االقتصـادي               )أ( 

 واالجتماعي الستخدام المياه؛

                                                      
  استيراد األغذية المباشرة يوفر على الدولة عناء إيجاد واستخدام المياه الالزمة إلنتاج هذه األغذية محلياً، وبالتالي يصـبح                    )٩(

 .استيراد الغذاء وكأنه استيراد غير مباشر للمياه
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 التوزيع المتوازن للمياه بين مختلف القطاعات على مستوى الخزان الواحد؛ )ب( 
 

من خالل تخفيض الفاقد،     زيادة فعالية عمليات تغذية الخزانات الجوفية      إيجاد حلول تساعد على    )ج( 
وعلى األخص فيما يتعلق بتقليل البخر من الخزانات السطحية، وتقليل تسرب المياه من الشـبكات، وزيـادة                 

 معالجة المياه وإعادة استخدامها؛
 

عية في سياسة توزيع حصص المياه وتنظيمها، من خـالل          تطبيق المبادئ االقتصادية واالجتما    )د( 
على المياه في جميع قطاعات االستخدام بنسـب تراعـي           ممارسات جديدة وجريئة، منها مثالً، فرض رسوم      

 ؛الوضع االجتماعي للمستخدم، وإقرار مبادئ االقتصاديات البيئية
 

 الشخصـية، والسـيما فـي قطـاع        االنتقال من الممارسات التقليدية التي تحكمها المصـالح          )•( 
الزراعة، الذي هو أكثر القطاعات استهالكاً للمياه في المنطقة، إلى ممارسات جديدة مبنية على مبادئ العدالة                

لتـأمين   االجتماعية وكفاءة االستخدام االقتصادية التي تستهدف في الوقت نفسه ترسيخ مفـاهيم االسـتحقاق             
أهمية توزيعها حصصاً تحقيقـاً السـتخدامات        و  واالعتراف بقيمة المياه   احتياجات المياه لألغراض المنزلية،   

 اقتصادية صحيحة؛
 

ينبغي لدول المنطقة، على صعيد آخر، التعاون الوثيق لبلورة موقف موحد تجاه الجهات الدولية               )و( 
  الـدول  توزيع حصـص الميـاه بـين       التي تشاركها في مصادر المياه، والمطالبة بتحقيق مبادئ العدالة في         

وإعطاء المنطقة حقها من الموارد المتاحة بالتطبيق الفعلي للقرارات الدولية، ومنها أحكام اتفاقيـة              ،  المتشاركة
 حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود، التي اعتُمدت فـي هلسـنكي فـي عـام                

ألساسية التي تعترض تطبيق مثـل هـذه االتفاقـات،          ، وإزالة العوائق ا   )١٠(، ومشروع معاهدة بيالجيو   ١٩٩٢
ومنها ندرة المعلومات حول معظم األحواض الجوفية المشتركة، وعدم وجـود سياسـات واضـحة للـدول                 

 المتشاركة؛
 

اتخاذ التدابير الالزمة لتهيئة مناخ مناسب لربط استخدامات المياه بخصائص التربة واألراضي،             )ز( 
 ".قابلية االستمرار البيئي"االستخدام، واالعتراف بمبادئ بغرض الحد من أضرار سوء 

 
 زيادة كميات المياه المتاحة  -٢

 
إزاء الوعي المتزايد بمشاكل المياه في المنطقة، برزت ضرورة إعطاء أولوية قصوى إلدارة الطلب               

وفـي هـذا    .  التقليديةالمتنامي، وعدم إغفال الحاجة الملحة إلى زيادة العرض بشتى الوسائل التقليدية وغير             
 :السياق، من الضروري تشجيع االستثمارات المتوازية في اتجاهات مختلفة

 
إقامة منشآت مالئمة وبسيطة فوق سطح األرض، يكون الهدف منها تخزين المياه واالسـتفادة               )أ( 

، أو  )العليـا في المنـاطق    (المتوازنة منها على مستوى الحوض، إما بحجزها لتلبية احتياجات الري مباشرة            
 بتعزيز التغذية للطبقات التي تعتمد عليها المناطق السفلى، وذلك حسب ظروف كل منطقة وحاجاتها؛

                                                      
 عدم وجود قوانين أو مؤسسات قانونية معنية بالتنظيم السلمي والعادل لموارد المياه الجوفية العابرة لحدود البلدان                   اقتضى  )١٠(

والمبدأ الذي يرتكز .   تلبية لهذا الغرض١٩٨٨المتجاورة، تعجيل وضع معاهدة نموذجية فعالة، وقد وضع مشروع معاهدة بيالجيو في عام   
ار بأن حقوق المياه الجوفية يتعين تنظيمها على أساس االحترام المتبادل، وحسن الجوار، والمعاملـة بالمثـل،                 عليه هذا المشروع هو اإلقر    

 .واالتفاق الجماعي، والوفاء بهذه المفاهيم يستلزم إدارة مشتركة لموارد المياه
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تطوير وتنمية عملية إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة بعد تنقيتها حسب األصـول، إذ إن                )ب( 
جهوداً لمواجهة الصعوبات المتعلقة    حجم هذا النوع من المياه في تزايد مطرد مع النمو السكاني، وهذا يتطلب              

 بتوفير األجهزة والمختبرات والمعدات المطلوبة؛
 

توفير التقنيات الحديثة والمتطورة من حيث الكلفة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية وغيرها من               )ج( 
لتصنيع فـي المنـاطق     الموارد المائية المتوسطة أو الشديدة الملوحة، وال سّيما في تلبية احتياجات الشرب وا            

المحاذية للسواحل، أو التي تقع على أحواض مياه جوفية مالحة في المرتفعات الجبلية وفي مناطق األهـوار                 
هي من أهـم العوائـق      ) أو النفاية الملحية المركزة   (والجدير بالذكر هنا أن كلفة التخلص من الثفالة         .  المالحة

مشاريع، وتقتضي إنشاء مراكز بحوث إقليمية متخصصة لدراسـة         التي يمكنها أن تحول دون تنفيذ مثل هذه ال        
 وتحديد أفضل التقنيات، وتقييم البدائل، وخفض تكاليف اإلنتاج والصيانة؛

 
التطبيقي الذي بدأ مؤخراً حـول      -بذل المزيد من الجهود، وزيادة االستثمار في النشاط البحثي         )د( 

في بعض المناطق الصـالحة لمثـل هـذه     "تكثيف الضباب"من واالستفادة ، "التحكم في الطقس المحلي   "كيفية  
الوسيلة الجديدة لتوفير كميات إضافية من المياه العذبة، وال سيما في المناطق الجبلية المتاخمة للسواحل، مثل                

 بعد دراسة جدواها االقتصادية؛) المملكة العربية السعودية(جبال اليمن وعمان والحجاز 
 

لبعض البلدان من دول الجـوار الواقعـة          المشاريع المقترحة الستيراد المياه    إعادة تقييم بعض   )•( 
، ووضع الدراسات العلميـة     )قطر-خط إيران (وإيران  ) خط أنابيب السالم التركي   (خارج المنطقة، مثل تركيا     

ة السـعودية   إمدادات مياه من لبنان إلى المملكة العربي      (نفسها   الالزمة لتقييم مشاريع جديدة من داخل المنطقة      
 .، خصوصاً إذا ما استقرت المنطقة وزال القلق إزاء النتائج السياسية لالعتماد على دول أعالي الحوض)مثالً

 
 خلق مجتمع ذي وعي مائي:   وسائل التغيير االجتماعي-دال

 
هناك ضرورة قصوى لخلق مجتمع ذي وعي مائي عن طريق ربط قضايا الميـاه ببـرامج التربيـة             
 وهذا سيساعد األجيال الناشئة ليس فقط على فهم األسس الصـحيحة السـتخدام المـوارد المائيـة                  . والتعليم

وخاصة المياه الجوفية، بل إدراك األضرار التي تلحق بكمية المياه ونوعيتها في الخزانات الجوفية إذا تعاملوا                
قضايا الميـاه فـي المنـاهج       وهناك طرق عديدة يمكن استخدامها إلدراج       .  مع هذه الموارد بأساليب خاطئة    

 :ففي المدارس يمكن مثالً.  التعليمية، داخل وخارج الفصول الدراسية
 

وضع كتب عن المياه واستخدامها ضمن المقررات في كافة المراحل التعليميـة، ودعـم هـذا                 )أ( 
 النشاط بوسائل الحاسوب، ومنها شبكة االنترنت واألقراص المدمجة؛

 
ة تعليمية تختص بالمياه، وإضافتها إلى المناهج المدرسية المناسبة كـالعلوم           إعداد نماذج مخبري   )ب( 
 وغيرها؛

 
استخدام المشاريع المحلية، ومنها الفصول الدراسية الفعلية للمواد التعليمية حول إدارة الميـاه،              )ج( 

 .لتعليميةواستغالل الزيارات إلى مرافق معالجة المياه، لتوسيع نظام الدراسة في كافة المراحل ا
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 :وفي الوقت نفسه باإلمكان أن يتعاون المدرسون ومسؤولو إدارة المياه على النحو التالي 
 

التفكير في كيفية استغالل إمكانات الجهات ذات الصلة بالمياه ضمن برامج تعليمية للمـدارس،               )أ( 
 والمجتمعات المحلية؛

 
خصوصاً فيما يتعلق بالمياه الجوفية كمورد غير       إعداد الندوات المشتركة حول قضايا المياه، و       )ب( 

متجدد في المناخ السائد في منطقة اإلسكوا عموماً، وتشجيع تبادل اآلراء واألفكـار البنَـاءة حـول أسـاليب                   
 .استخدام اإلمكانات المتاحة لتحقيق الغايات المرجوة من البرامج التعليمية

 
 على المشاركة في إدارة الموارد المائيةإدارة المنازعات والحرص :   حل المنازعات-هاء

 
 إدارة المنازعات  -١

 
التسهيل، والتوسط، والبحث عن الحقائق،     : هناك أربع طرق معروفة يمكن اتباعها في حل المنازعات         
 .والتحكيم

 
يستخدم عادةً في الحاالت التي تتعدد فيها األطراف، تكثر القضـايا، وتكـون غيـر               : التسهيل )أ( 
للتحضير الجتماعات تتعلق بإيجاد الحلول؛     ) شخص أو جهة معنوية   (عندئذ ُيستعان بطرف محايد     و.  واضحة

ويتولى هذا الطرف تسيير االجتماعات لمساعدة األطراف ذات الصلة المشتركة في تحليل القضايا جماعيـاً،               
ن المنازعات في حـدود     وهذه الطريقة تنجح عادة عندما تكو     .  والتوصل إلى حلول يقبل بها الجميع وينفذونها      

 المعقول، وباإلمكان اعتبارها الخطوة األولى لوضع الحلول المقبولة في أي قضية من قضايا النزاع؛
 

عبارة عن مباحثات مبنية على مصالح، وتشارك جميع األطراف المتنازعة في اختيار            : التوسط )ب( 
لول ترضي جميع الذين يتشاركون في دفـع        خالل عملية إعداد اتفاقية للتوصل إلى ح      " يرشدهم"وسيط مقبول   

وهذه العملية تكون أكثر رسمية من عملية التسهيل، وتكون جـدواها أكثـر فعاليـة فـي                 .  تكاليف الوساطة 
 الحاالت التي تصل فيها أطراف ذات مشتركة إلى طريق مسدود؛

 
انات أو عـدم    تستهدف التوضيح وتقديم التوصيات بشأن خالفات حول بي       : البحث عن الحقائق   )ج( 

وهي مفيدة في بعض األمـور الفنيـة   .  اتفاق جوهري، وذلك عن طريق خبير أو أكثر من خبير من الخارج         
 المتعلقة بمجاالت محَددة مثل تدفق المياه الجوفية وتحديد التلوث في بعض أجزاء األحواض المائية؛

 
كون النزاع على مستوى البلدان،     تكون هذه العملية عادة طوعية وغير ملزمة، عندما ي        : التحكيم )د( 

وهنا تقـّدم األطـراف المتنازعـة       .  وهي مجدية عندما تكون السلطات التشريعية ضعيفة داخل البلد الواحد         
يضطلع بدور الحاكم، وتؤدي هذه العملية إلى ادعاءات وادعاءات مضادة، تحّد           ) متدخِّل(حججها إلى ُمصاِلح    

التوسط، وذلك ألن الحلول لم تنبع من المتنازعين بل تُِركت للُمصـاِلح،            من نجاحها بالمقارنة مع التسهيل أو       
مثـل محكمـة    (إال إذا قبلت األطراف المحتكمة سلفاً نتيجة الحكم، أو كان للمحتكم إليه صفة قانونية إلزامية                

 ).العدل الدولية
 
 
 



 

 

-٣٥-

 التحصيص وحدود االستخدامات:   الوسائل التنظيمية-واو
 

 عن االستنزاف الشديد الذي تتعرض له المياه الجوفية في المنطقة منذ اللحظة التي              يبدأ الخطر الناجم   
يتحرك فيها حفار ما إلى حوض معين، وبالتالي ال بد من بذل كافة الجهود لمنع هذا التحـرك، إال بشـروط                     

 االعتبـارات   غاية في الدقة والوضوح ترتبط ارتباطاً مباشراً بظروف المياه في كل منطقة، مع مراعاة كافة              
وفي هذا الصـدد ينبغـي   .  السياسية أو االجتماعية التي من شأنها أن تتعارض مع تحقيق حماية هذه الموارد           

 .اتخاذ التدابير اآلتية، وتطبيقها بعناية وحزم
 

 توثيق حقوق المياه الجوفية  -١
 

 :من التدابير الالزمة في هذا السياق 
 

.  للحقوق المائية المكتسبة، وحقوق االنتفاع المـرخص بهـا        تحتفظ الجهة المختصة بسجل قيد       )أ( 
وتكون قواعد مسك هذا السجل، وإجراءات القيد فيه، وكيفية الشطب منه، مفصلة ضمن اللـوائح واألنظمـة                 

 المعمول بها رسمياً في كل دولة؛
 

وسـائر  تعلن الجهة المختصة عبر وسائل اإلعالم المختلفة عزمها على تسجيل كافـة اآلبـار                )ب( 
المنشآت التي تعطي حق التمتع واالنتفاع بالمياه، طبقاً ألحكام النظام المعمول به، مطالبة كل المستفيدين مـن                 
آبار محفورة قبل صدور القوانين والتشريعات المائية، سواًء أكانت مستغلة أم موقوفة مؤقتـاً أو مهجـورة،                 

إلثبات ) ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن الموجه مثالً      (اً  التقدم إلى الجهة المختصة خالل فترة وجيزة تحدد مسبق        
حقوقهم؛ ويجوز تمديد مهلة التسجيل لمدة مماثلة إذا قررت الجهة المختصة ذلك، على أن يتضمن اإلعالن ما                 

منها مثالً اعتبار البئر غير المسـجلة       ،  إجراءات جزائية  سيترتب على عدم التسجيل خالل المهلة المحددة من       
  بها؛غير مرخص

 
سندات استالم استمارات التسجيل لآلبار التي يتقدم أصحابها لتسـجيلها           تصدر الجهة المختصة   )ج( 

 .وال تصدر شهادة تسجيل البئر إال بعد تدقيق البيانات الواردة في االستمارة ميدانياً.  في الميعاد
 

 تراخيص الحفر لمختلف األغراض: تنظيم استخدامات المياه الجوفية  -٢
 

 :من التدابير الالزمة في هذا المجال 
 

، حفـر  )مدنية أو عسـكرية  (ال يجوز ألي فرد أو جماعة أو جهة حكومية          : إصدار التراخيص  )أ( 
آبار المياه أو تطويرها أو تعميقها أو زيادة سعتها أو اختبار إنتاجيتها أو القيام بصيانتها أو تركيب المضخات                  

د الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهـة المختصـة بعـد تقـديم               عليها بواسطة آالت الحفر، إال بع     
 الضمانات المطلوبة؛

 
اعتباراً من تاريخ نشر القوانين والتشريعات المنظمة الستخدامات الميـاه، ال      : نطاق التراخيص  )ب( 

 :يجوز مزاولة أٍي من األعمال التالية إال بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
 

 آبار المياه أو تطويرها أو تعميقها أو زيادة سعتها أو اختبار إنتاجيتها أو صيانتها أو                حفر )١(  
 تركيب المضخات عليها بواسطة آالت الحفر؛
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التنقيب عن المياه الجوفية وإجراء الدراسات واألعمال االستشـارية بخصوصـها عـن              )٢(  
  الجهات الحكومية؛طريق األفراد والمكاتب وبيوت الخبرة من القطاع الخاص، أو

 
بيع المياه من اآلبار مباشرة أو عبر شبكات خاصة أو بتعبئتهـا عـن طريـق األفـراد                   )٣(  

 .وشركات القطاع الخاص أو جهات عامة
 

وعلى جميع األشخاص الذين يزاولون أي من األعمال المذكورة في الفقرات السابقة، أو يرون أن لهم                 
 إلى الجهة المختصة خالل فترة قصيرة من تاريخ اإلعالن الموجه عبر وسائل             حقاً طبيعياً في ممارستها التقدم    

 لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو شركاتهم، والحصـول علـى تـراخيص مزاولـة              ) ثالثين يوماً مثالً  (اإلعالم  
ـ  .  المهنة ا وتتولى الجهة المختصة تصنيف الشخصيات االعتبارية التي تزاول أعمال المقاولة، بحسب خبراته

ويجوز للجهة المختصة أن ترفض تسجيل أو إعادة تسجيل أي من هؤالء            .  وإمكاناتها الفنية والمالية والبشرية   
وفي الوقت نفسه يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها الجهـة           .  المقاولين بموجب قرار يوضح األسباب    

ثالثـين يومـاً    (الل فترة قصيرة أيضاً     المختصة تنفيذاً ألحكام هذا النظام إلى جهة قضائية مختصة، وذلك خ          
 من تاريخ تسلم المتظلم للقرار؛) مثالً

 
تدرس الجهة المختصة طلبات الترخيص بحفر اآلبار، المقدمة إليهـا          : دراسة طلب الترخيص   )ج( 

من طالبي االنتفاع، ولها أن تمنح تلك التراخيص أو تطلب المزيد من المعلومـات حـول تلـك اآلبـار أو                     
 أو تعدل في مواصفاتها، أو ترفض منح تلك التراخيص، تبعاً لحالة موارد المياه في المنطقة أو ألية                  المنشآت،

) أو المراسـيم أو األنظمـة     (أسباب موضوعية تتعلق بالمصلحة العامة يتضمنها قرار الرفض، وتبين اللوائح           
 القواعد واإلجراءات المنفذة ألحكام هذه المادة؛

 
 لغى التراخيص التي تمنح لحفر آبار المياه ما لـم ُينجـز المـرخص لـه                ت :سقوط التراخيص  )د( 

وفي جميع األحوال، ال يجوز التنازل للغير عن هـذه          .  أعمال الحفر خالل سنة من تاريخ صدور الترخيص       
 التراخيص، بمقابل أو بدون مقابل إال بموافقة الجهة المختصة؛

 
ختصة سحب ترخيص الحفر من أي مقاول إذ أقدم         يجوز للجهة الحكومية الم   : سحب التراخيص  )•( 

 بحفر بئر بدون ترخيص مسبق أو بدون إشراف من جهة متخصصة لديها تصريح بمزاولة العمل المطلوب؛
 

على صاحب الترخيص بحفر بئر أن يتقدم إلى الجهة المختصة خـالل مـدة ال                :تسجيل البئر  )و( 
رخص بها لتسجيل بئره واكتساب حق االنتفاع، وموافاة الجهة          يوماً من تاريخ إنجازه لألعمال الم      ١٥تتجاوز  

إنجاز العمل وتقديم استمارة المعلومات الفنية الصـادرة عـن الجهـة            ) أو وثيقة (المختصة بنسخة من شهادة     
وتصدر الجهة المختصة شهادة تسجيل البئر وإعادة التأمين، إذا كـان           .  المختصة بعد أن يمأل المقاول بياناتها     

وفي جميع األحوال ال يجوز مباشـرة سـحب         .  م أي تأمين في إطار الضمانات المطلوبة لعملية الحفر        قد سلّ 
المياه من البئر المحفورة والتمتع بحق االنتفاع إال بعد استكمال إجراءات التسجيل طبقـاً ألحكـام القـوانين                  

 المعمول بها؛
 

لجهة المختصة عند االقتضـاء إعـادة   يجوز ل :إعادة النظر في كميات المياه المرخص بضخها      )ز( 
النظر في كميات المياه المرخص بضخها من أي خزان جوفي بما يتناسب مع الموارد الكلية المتاحة من ذلك                  
الخزان، ولها عندما ترى ضرورة، اتخاذ إجراءات لغرض التقنين والترشيد، وذلـك بتحديـد كميـة الميـاه                  

 نطاق الحوض المائي، وأن تلزم المنتفعين بهذه اآلبار بإتبـاع           المسموح باستخراجها من كل بئر محفورة في      
أساليب الري الحديثة واألساليب التي توفر استخدام المياه عمومـاً، أو بتركيـب عـدادات علـى مخـارج                   
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وعلـى هـؤالء المنتفعـين      .  المضخات، أو تتولى الجهة المختصة تركيبها لقياس كميات المياه المسـحوبة          
وينبغي أن تبين اللوائح واألنظمة المعمول بهـا        .  العدادات بحالة جيدة وعدم التالعب بها     المحافظة على تلك    

 القواعد واإلجراءات المنفذة ألحكام هذه المادة؛
 

تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة األعمال        :المعايير والمواصفات الفنية لألعمال    )ح( 
ويرها وإكمالها واختبار إنتاجياتها وكل ما يتعلق بهذه اآلبار مـن األعمـال             حفر آبار المياه وتط   ) ١: (التالية

).  أو الغيـول  (محارم اآلبار وحقول اآلبار والعيون والمياه الدائمة الجريان في أعـالي الوديـان              ) ٢(الفنية؛  
ـ     وتحدد اللوائح واألنظمة المعمول بها هذه المعايير         راءات المنفـذة   والمواصفات العامة وسائر القواعد واإلج

 .ألحكام مثل هذه المادة، مع التأكيد على اإلشراف الفني على هذه األعمال من الجهة المختصة
 

 ضوابط الحفاظ على الموارد المائية الجوفية من االستنزاف  -٣
 

 ينبغي التشديد على حماية الخزانات الجوفية من االسـتنزاف، فـي جميـع األوقـات وتحـت كـل                    
 :عتماد مجموعة من الممارسات اعتيادياً وروتينياً، وفي مقدمتها ما يليالظروف، وذلك با

 
تتولى الجهة المختصة دورياً مراقبة وتقييم الموارد المائيـة الجوفيـة            :دورية المراقبة والتقييم   )أ( 

الل على مستوى الخزانات، وإجراء الدراسات وجمع البيانات والمعلومات الالزمة إلدارة هذه الموارد، من خ             
وتعد هذه المعلومات والبيانات ونتائج التحاليـل التـي تجـرى          .  شبكة الرصد المائي لكل وحدة هيدرولوجية     

عليها ملكيةً عامة، ويجوز لكل ذي مصلحة الحصول على معطيات هذه المعلومات والبيانات والتحاليل لقـاء                
 رسوم مالية رمزية تحددها اللوائح التنظيمية؛

 
تعمل الدولة، ممثلة بالجهة المختصة، على األخذ بالتقنيات واألساليب الهادفة           :امترشيد االستخد  )ب( 

إلى التوفير في استخدام المياه الجوفية، ولها في سبيل ذلك أن تتولى، بمفردها أو بالمشـاركة مـع الجهـات                    
رض الحفاظ على   الحكومية المعنية، وضع وتنفيذ برامج وحمالت للتوعية العامة، وتشجيع الجهود الشعبية لغ           

 هذه المياه وترشيد استخداماتها؛
 

يجوز للجهة المختصة، بعد موافقة الجهات الحكومية العليا، أن          :نقل المياه من حوض إلى آخر      )ج( 
ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية ونقلها دائماً أو مؤقتاً لالستخدام في حوض أو أحواض أخـرى                  

 :الية مجتمعةوذلك متى توافرت الشروط الت
 

أن يكون المخزون المائي في الحوض الذي تنقل إليه غير كاٍف لتلبية االحتياجات بسبب               )١(  
 النقص في المياه أو عدم صالحيتها للشرب؛

 
أال تلحق عملية النقل ضرراً باحتياجات مياه الشرب واالستخدامات المنزلية في الحوض             )٢(  

 الذي تنقل منه المياه؛
 

يوجد أي بديل مجٍد اقتصادياً عن مثل هذا النقل، لتلبية حاجات الشرب واالستخدامات             ال   )٣(  
 .المنزلية في الحوض الذي تنقل إليه المياه
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وفي جميع األحوال يراعى، في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة االقتصـادية                 
  واحد فقط، أن تسحب الكميـات المطلوبـة مـن الميـاه             للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر         

 موزعة على أكثر من مصدر بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الخزانات؛
 

يجوز، بقرار من الجهات الحكومية وبناًء على اقتراح الجهـة          : حظر السحب من منطقة معينة     )د( 
طة تزيد من العبء على المخزون الجـوفي فـي          المختصة، تحديد مناطق معينة يحظر فيها استحداث أية أنش        

ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق ومـدة الحظـر واإلجـراءات               .  تلك المناطق 
 .والتدابير المنفذة له

 
 ضوابط حماية الموارد المائية الجوفية من التلوث  -٤

 
 الحفاظ على نوعية المياه )أ(
 

ة حماية الموارد المائية الجوفية من التلوث، والحفاظ على جودتها، ومنـع            للجهة المختصة سلط   )١( 
األنشطة التي تؤدي إلى تلويثها أو تدهور نوعيتها، ومكافحة حاالت التلوث الطارئ بالتعـاون              

وتلتزم كافة الجهات، التي تمارس أنشطة من شأنها أن تـؤدي إلـى             .  مع الجهات ذات الصلة   
ة، بالمعايير والمواصفات الخاصة بتصـريف المخلفـات الصـلبة أو           تلوث هذه الموارد المائي   

السائلة، والتي تضعها الجهة المختصة مسبقاً، بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، لحمايـة تلـك               
 الموارد؛

 
تتولى الجهة المختصة في المناطق الساحلية حماية الخزانات الجوفية من تداخل ميـاه البحـر،                )٢( 

الضخ لمختلف االستخدامات، وإعادة توزيع مواقع االسـتخدامات القائمـة          وذلك بضبط كميات    
ويتعين أن تشمل الخطط المائية للخزانات المعرضة لهذه المشـكلة الضـوابط            .  عند االقتضاء 

 األساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ هذه اإلجراءات االحترازية؛
 

ية المياه الجوفية العذبة، عن طريق االختالط       تُتخذ كافة االحتياطات التي تضمن عدم تردي نوع        )٣( 
أثناء الحفر بمياه رديئة تتسرب إليها من طبقات جيولوجية أخرى، أو بمياه سطحية مصـدرها               
الصرف الصحي أو الزراعي، وذلك بعدم السماح بأي حفر لآلبار إال تحـت إشـراف فنـي                 

 .مختص ومواصفات فنية واضحة معدة لمنع خلط الطبقات وتلوثها
 
 دراسة تقييم األثر البيئي )ب(
 

ينبغي للمتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص انتفاع بالميـاه الجوفيـة بغيـة اسـتخدامها                )١( 
ألغراض من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أن يرفقوا بطلباتهم دراسة تقيـيم عـن                 

 رفض الطلب بعـد التقيـيم       األثر البيئي لمشاريعهم، ويحق للجهة الحكومية المختصة قبول أو        
 الوافي والشامل لكافة النواحي والمشاريع المطروحة؛

 
اعتباراً من تاريخ صدور التشريعات الوطنية، ال يجوز مزاولـة أنشـطة نقـل أو تصـريف                  )٢( 

المخلفات السائلة، أياً كان مصدرها، أو التصريح بإقامة أية منشآت تؤدي مخلفاتها إلى تلـوث               
الجوفية أو تدهور نوعيتها، إال بعد موافاة الجهة المختصة بدراسة تقييمية لألثر            الموارد المائية   

 .البيئي لهذه األنشطة أو المنشآت، ومنحها التصاريح الخاصة بطريقة تصريف تلك المخلفات
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وعلى أصحاب المنشآت القائمة قبل صدور التشريعات التقدم إلى الجهة المختصة، خالل فترة وجيزة               
من تاريخ اإلعالن الموجه عبر وسائل اإلعالم، المبادرة لتسوية أوضاعهم          )  يوماً أو ما يقاربها    ٣٠ ال تتعدى (

 .بما يتفق وأحكام المواد المتعلقة بالموضوع
 

وفي جميع األحوال ال تصدر موافقة الجهة المختصة على تصريف أو إلقاء أية مخلفات من شأنها أن                  
فية إال بعد التيقن من توفر التجهيزات والتقنيـات الالزمـة لتنقيـة هـذه               تؤدي إلى تدهور نوعية المياه الجو     

ويجوز للجهة المختصة أن تسمح     .  المخلفات وإزالة أضرارها المحتملة بما يتفق والمواصفات الفنية المعتمدة        
رار بمهلة زمنية للتكيف التدريجي مع هذه المواصفات، وذلك دون اإلخالل بحق الجهة المختصة في إصدار ق               
 بشأن إيقاف مزاولة هذه المنشآت للنشاط حتى تعمل على تسوية وضعها وفقاً ألحكام النظام المعمول به؛

 
 حظر بعض األعمال )ج(
 

يحظر على أي مواطن، أياً كانت اعتباراته الشخصية، أو على أية جهة مدنية أو معنويـة أخـرى،                   
 :القيام بأي من األعمال التالية

 
فات سائلة، أياً كان مصدرها، إذا كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلـى              تصريف أية مخل   )١( 

 تلوث الموارد المائية الجوفية؛
 

إلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة، أو الحيوانات الميتة، أو مزاولة أي نشاط ضار من                 )٢( 
ق التـي تحـددها الجهـة       شأنه أن يؤدي إلى تلوث الموارد المائية وتدهور نوعيتها في المناط          

 المختصة على أنها مناطق تغذية للمياه الجوفية؛
 

حفر أية آبار عشوائية من شأنها أن تلحق أضراراً تنتج من خلط المياه الجوفية فـي مختلـف                   )٣( 
 .الطبقات وتلويثها أو زيادة ملوحتها

 
 استخدام القيمة لتحقيق الكفاءة والمساواة:   الوسائل االقتصادية-زاي

 
 تسعير الخدمات  -١

 
 :األهداف الرئيسية لتسعيرة الخدمات هي 

 
من خـالل وضـع     (أن تسجد القيمة االقتصادية الحقيقية للمياه الجوفية باعتبارها مورداً نادراً            )أ( 

ومن خالل التسعيرة، يمكن أيضاً التعرف علـى أفضـل          .  ، وقيمة الخدمات المتعلقة بها    )تسعيرة للضخ مثالً  
 لتحقيق احتياجات الطلب واالستثمار؛) أي األقل كلفة(صادياً الوسائل اقت

 
، من خالل تشجيع التوفير، وحسن      )بمعناها الشامل الذي يضم المياه    (أن تساعد في حماية البيئة       )ب( 

االستخدام، والتعريف بالفوائد التي تعود على البيئة، وبالتالي على صحة اإلنسان، بالحفاظ على خزانات المياه               
 وفية في حالتها الطبيعية؛الج
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أن تساهم في استرداد الكلفة بواسطة تحقيق الدخل لتوفير خدمات تشغيل عاليـة الكفـاءة مـع          )ج( 
مراعاة الصيانة والتحديث والتوسيع مستقبالً، وتكون في الوقت نفسه مقدوراً عليها اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً              

 .وممكنة إدارياً
 

 رسوم التلويث  -٢
 

إلمكان فرض هذه الرسوم على تصريف الملوثات حسب الحمل والكثافة والنوع؛ وينبغي توضـيح              با 
وينبغـي أن تسـتوفي     .  أن هذا النوع من الرسوم ال عالقة له برسوم المجاري أو معالجة الصرف الصحي             

 :رسوم التلويث الشروط التالية لتصبح مقبولة
 

 من جراء التلوث بمخلفـات الصـرف الصـحي، وأن           أن تجّسد قيمة األضرار الالحقة بالبيئة      )أ( 
 تشجِّع على االستثمار في وسائل تخفيف آثار التلوث؛

 
 أن تحقق دخالً مادياً معقوالً لعمليات التنظيف البيئي يغطي تكاليفها على األقل؛ )ب( 

 
 نطـاق   أن تولي اهتماماً خاصاً ودعماً معنوياً للجهات التي تعتني بالملوثات التـي تقـع فـي                )ج( 

مسؤولياتها، وتقوم بتنظيفها وتصريفها جاهزة للتخفيف والخلط، وأن تروج لما قامت به هذه الجهـات حتـى                 
 .يحذو اآلخرون حذوها

 
 تبادل الخبرة والمعلومات إلدارة أفضل للمياه:   تداول المعرفة-حاء

 
 نظم إدارة المعلومات  -١

 
معلوماتية إلدارة المياه عموماً، والميـاه الجوفيـة        هناك حاجة ماسة إلى تطبيق نوعين من األنظمة ال         
 :خصوصاً

 
يكون عادة في حوزة المؤسسات الحكوميـة والشـركات الخاصـة           : نظام المعلومات التوثيقية   )أ( 

 :الكبيرة، ويحتوي على ما يلي
 

 أدوات متابعة وتقييم؛ )١(  
 مات؛أدوات تساعد على توصيل اإلشارات الصحيحة في تبادل المعلو )٢(  
 .أدوات لوضع أنجح األساليب اإلدارية بإظهارها والتأكيد عليها في عالمات بينة )٣(  

 
تربة، أراضي، ميـاه،    (هو عبارة عن أداة حصر للموارد الطبيعية        : نظام المعلومات الجغرافية   )ب( 
لمـائي واإلدارة   في إطارها الجغرافي؛ وبالتالي جمع ودمج المعلومات لتحليلها ألغراض التخطـيط ا           ) نباتات

وباإلمكان استخالص نتائج متعددة ومفيدة جداً من هذين النظامين، وضمنها رؤية           .  المتكاملة للموارد المتاحة  
شاملة لألحواض المائية، بخرائط وصور تمثل طبقات مختلفة من المعلومات، بحيث يستند التخطيط المـائي               

 .المكانإلى عدة تصورات عن كل حوض تختلف باختالف الزمان و
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 تبادل المعرفة  -٢
 

معلومات فنية أو مؤسسية أو مالية،      (مع إدراك الجميع أن تبادل المعلومات المائية، أًيا كانت طبيعتها            
، يعود بالفائدة على كافة العاملين في القطاع، تبقى بعض الصعوبات االجتماعية والمؤسسـية، وتتعلـق                )الخ

وهذا النوع مـن    .  تتعقد وتتفاقم مع صالبة األنظمة البيروقراطية المتبعة      بمجموعة من العوائق اإلدارية التي      
األنظمة اإلدارية غالباً ما يمنع الكوادر من ذوي المؤهالت في مجال معين من تسخير خبراتهم لتحسين األداء                 

 .في مجال آخر، قد يكون له عالقة بمجال عملهم أساساً، وبالتالي يؤثر في األداء المؤسسي عموماً
 

والمطلوب نظام يشجع على التواصل الشخصي بين الموظفين، ويعزز بناء الثقة والمصداقية بيـنهم،               
بينما يساعد على نشر الوعي عبر المؤسسات واألشخاص بأهمية تبادل المعلومات لغرض التكامل فـي إدارة                

ناول الجميع يعتبـر تبـذيراً   المياه الجوفية، والتأكيد على أن تكديس بعض المؤسسات لبيانات ال توضع في مت  
ويجري تبادل المعرفة عبر طرق عّدة، ضمنها تنظيم بـرامج          .  لألموال العامة تحاسب عليها هذه المؤسسات     

والجدير بالذكر أن جمع البيانـات      .  تدريب مشتركة، وورشات عمل، وندوات، ودورات تعليمية، ومؤتمرات       
مصداقية، هما من أهم المتطلبـات األساسـية إلنجـاح أي           الصحيحة، والتعامل مع هذه المعلومات بشفافية و      

 .تحاور حول قضايا المياه خصوصاً تلك المشتركة بين البلدان المتجاورة
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   إطار تحليلي لتقييم حالة الخزان الجوفي وتحديد التدابير-خامساً
 المطلوبة عملياً لتطبيق اإلدارة المتكاملة

 
 الثالثة السابقة مجرد إطار نظري يحـدد عناصـر أو أدوات            تظل اإلرشادات التي تناولتها الفصول     

ولتعزيز االستفادة من   .  اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية، وما يجب أن تكون عليه في وضعها المثالي المنشود            
وهـذا  .  هذا اإلطار، يصبح من الضروري وضع منهجية يمكن من خاللها تحديد طريقة تطبيق هذه األدوات              

 الوضع المـائي للخـزان، مـن حيـث مرحلـة اسـتغالله ودرجـة تـدهور أوضـاعه؛                ) ١ (:يعتمد على 
وضعه اإلداري، من حيث اإلجراءات والتدابير واألدوات المستخدمة لضبط عمليـات اسـتغالل مياهـه               ) ٢(

 .ودرجة السيطرة عليها
 

تحسـين أوضـاعه    واستناداً إلى الوضعين المائي واإلداري للخزان، يصبح باإلمكان تحديد متطلبات            
 .واالقتراب بحالة الخزان باإلدارة المتكاملة نحو االستدامة

 
 ويعتمد تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة كثيراً على حالـة الخـزان الجـوفي موضـع الدراسـة، أي                   

 المرحلة التي بلغتها عملية استغالله على مر السنين، حيث يمكن تمييـز أربـع مراحـل رئيسـية مختلفـة                    
 ):٣الجدول (
 
يكون الخزان عملياً غير معرض ألي ضغط، حيث يكون الطلب على المياه الجوفية             : مرحلة األساس  -١

الموجودة فيه محدوداً جداً، وبالتالي ال توجد صعوبات تذكر في الحصول علـى الميـاه بالكميـة والنوعيـة                   
غلة، وإعداد الخرائط للخزانات    ويفترض في هذه المرحلة وضع نظام لتسجيل اآلبار والعيون المست         .  المطلوبة

 .المنتجة في الحوض، ألغراض التخطيط نحو االستدامة في المستقبل
 
، مـع تنـامي اسـتغالل       )أو نوعاً /كماً و (تُحدد ببداية ظهور أعراض التدهور      : مرحلة بداية الضغط   -٢

ة علـى مسـتوى     وتكون هذه المرحلة في الغالب مصحوبة بظهور منازعات محلية قليلة ومحـدود           .  الخزان
وتتطلب هذه المرحلة اعتماد أدوات بسيطة لحل المنازعات، ومنها تحديد المسـافات المقبولـة      .  مواقع اآلبار 

 .التي يمكن السماح بها بين اآلبار المتجاورة، بما يتناسب مع خصائص الخزان
 
 مناطق واسـعة    تعرف هذه المرحلة من خالل أعراض التدهور الملحوظ في        : مرحلة الضغط المتزايد   -٣

أو متفرقة من الحوض المائي الجوفي، نتيجة للضخ السريع والمطرد من خزان ما، بحيث يخـّل بتوازنـه،                  
ويخفف االعتماد عليه لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف القطاعات، وبالتالي تتطلب هذه المرحلة وضع              

 .امل للموارد واالحتياجاتإطار تنظيمي الستغالل هذا الخزان يعتمد على تقويم دقيق وش
 
تعني أن الخزان أصبح يتعرض ألقصى ضغط ممكن؛ إال أن هذا الضغط            : مرحلة التنمية أو التدهور    -٤

يمكن أن يؤدي إلى إحدى حالتين متضادتين تماما، وهما التنمية المستقرة  أو التدهور التام، وذلك تبعاً لوجود                  
 : األخيرة والخطيرة جداً من عمر الخزانأو عدم وجود تدخالت ناجحة في هذه المرحلة

 
تكون معدالت الضخ عالية، ولكنها تحقـق التـوازن بـين مصـالح             : مرحلة التنمية المستقرة   )أ( 

وتعتمد هذه المرحلة على تحقيق إدارة متكاملة تعتمد على الرقابـة الذاتيـة،             .  المستفيدين واالحتياجات البيئية  
 بنظام دقيق لمراقبة الموارد؛وتسترشد بنماذج رياضية للخزان، و
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أي استمرار الضخ المفرط من الخزان الجوفي بدون إدارة رشيدة، ممـا            : مرحلة التدهور التام   )ب( 
ولمعالجة هـذا الوضـع قبـل       .  بالخزان، ونزاعاً بين المستخدمين   ) غير قابل لإلصالح  (يلحق ضرراً دائماً    

أو تعزيز التغذية الطبيعية للخـزان، عـن        /دارة الطلب و  تفاقمه، يلزم بلورة إطار تنظيمي، ووضع تدابير إل       
 .طريق التغذية االصطناعية مثالً

 
وتستلزم اإلدارة المتكاملة ألي خزان جوفي تدخالت معينة في كل مرحلة، تتناسب مع طبيعة المرحلة                

يات المختلفة ألدوات    المستو ٣ويبين الجدول   .  وتنسجم مع العنصر أو أداة اإلدارة المتكاملة المطلوب تطبيقها        
ووسائل اإلدارة المتكاملة بموجب كيفية ومدى استغالل الخزانات الجوفية خالل مراحل الضغط الهيـدروليكي          

 .األربع المذكورة أعاله
 

   أدوات ووسائل اإلدارة المتكاملة خالل مراحل-٣الجدول 
 الضغط الهيدروليكي المختلفة

 
 توى تطوير األدوات أو الوسائل المتطابقةمس

أدوات أو وسائل  )بموجب مراحل الضغط الهيدروليكي األربعة(
 ٤ ٣ ٢ ١ اإلدارة المتكاملة
 األدوات الفنية

معلومات أساسية  تقييم موارد الخزان
 حول الخزان الجوفي

نموذج أولي للخزان 
الجوفي يستند إلى 
 البيانات الميدانية

نموذج رياضي 
للخزان ) رقمي(

ة الجوفي يصلح لمحاكا
سيناريوهات مختلفة 

 للضخ

نماذج رياضية 
مربوطة بنظام اتخاذ 

قرار وتستخدم 
 للتخطيط واإلدارة

تقييم نوعية المياه في 
 الخزان

ال توجد مشاكل في 
 نوعية المياه

أصبح تفاوت النوعية 
أحد معايير تحصيص 

 المياه

مزيد من الفهم لعمليات 
تغير نوعية المياه 

 وأسبابها

إدماج النوعية في 
 خطط تحصيص المياه

مراقبة الخزان الجوفي 
شبكات رصد للكمية (

 )والنوعية

ال يوجد برنامج 
 مراقبة منتظم

رقابة في إطار 
مشروعات معينة، 

 تبادل اعتباطي للبيانات

جعل برامج الرقابة 
جزءاً روتينياً من 

 اإلدارة

استخدام نتائج الرقابة 
عند اتخاذ ) البيانات(

القرارات بشأن إدارة 
 خزانال

 األساليب اإلدارية
اهتمام ضئيل  منع التأثيرات الجانبية

 بالتأثيرات الجانبية
إدراك التأثيرات 

الجانبية التي تظهر في 
األجلْين القصير 

 والمتوسط

تدابير وقائية انطالقاً 
من إدراك واع لقيمة 
بقاء المياه في الخزان 

 )عدم ضخها(الجوفي 

آليات للموازنة بين 
الستخراج الفوائد من ا

وفائدة إبقاء المياه في 
) عدم ضخها(مكانها 

 الفائدة البيئة
تحصيص المياه 

 الجوفية
قيود محدودة جداً 
 على التحصيص

تحديد أولويات  تنافس بين المستخدمين
 التحصيص

تحصيص منصف 
يراعي حصة البيئة من 

 المياه
ضوابط محدودة جداً  السيطرة على التلوث

على استخدام 
التخلص األراضي و

من النفايات للحماية 
 من التلوث

اعتماد نظام تنطيق 
األراضي لكن ال توجد 

تدابير أكثر إيجابية 
 على استخدام األراضي

سيطرة على المصادر 
الجديدة للتلوث وتحديد 
مواقع حفر آبار جديدة 

 في مناطق آمنة

سيطرة على كافة 
 مصادر التلوث 

وإعادة تأهيل مصادر 
 التلوث القائمة
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 )تابع (٣لجدول ا
 

 مستوى تطوير األدوات أو الوسائل المتطابقة
أدوات أو وسائل  )بموجب مراحل الضغط الهيدروليكي األربعة(

 ٤ ٣ ٢ ١ اإلدارة المتكاملة
 األدوات المؤسسية
تحديد للحقوق التقليدية  حقوق المياه التقليدية نظام حقوق المياه

في ضوء المتغيرات 
 االجتماعية، وحاالت

 قضائية داعمة

إدراك وتفهم لضرورة 
تجاوز الحقوق 

التقليدية، تجاوباً مع 
 المتغيرات االجتماعية

حقوق ديناميكية في 
المياه، حيث تتحدد 
الحقوق على ضوء 
 خطط إدارة المورد

تنظيم قواعد االستغالل 
 )الضخ(

تنظيم مجتمعي على 
ضوء العادات 

 والتقاليد

تنظيم محدود 
تراخيص حفر آبار (
ديدة وقيود على ج

 )الحفارات

تنظيم نشط وانفاذ من 
 قبل مؤسسة كفؤة

تسهيل وضبط وتنظيم 
الرقابة الذاتية من قبل 

 أصحاب المصلحة

ال توجد سياسة مائية  السياسة المائية
وال إدارة رسمية 

 للخزان

مالمح عامة لسياسة 
مائية، بداية تدخل 

 رسمي إلدارة الموارد

أهداف وسياسة مائية 
ص وإدارة للتحصي
 للمورد

سياسة متكاملة للخزان 
 الجوفي

التشريع المائي للمياه 
 الجوفية

ال يوجد تشريع للمياه 
 الجوفية

تحضير ومناقشة قانون 
 المياه الجوفية

أحكام قانونية لتنظيم 
 استخدام المياه الجوفية

إطار قانوني كامل 
 إلدارة الخزان الجوفي

 دور أصحاب المصلحة
 ومشاركتهم

محدود بين تفاعل 
الجهة التي تنظم 
استخدام المورد 
 والمستخدمين

مشاركة تفاعلية 
وظهور اتحادات 

 المستخدمين

إدماج تنظيمات 
أصحاب المصلحة في 

مثل (تنظيمات إدارية 
 )لجنة للخزان الجوفي

مشاركة أصحاب 
المصلحة مع الجهة 

التنظيمية في مسؤولية 
 إدارة الخزان الجوفي

بار المياه الجوفية اعت التوعية والتعليم
ال /مورداً غير محدود

بدون (ينتهي ومجاني 
 )مقابل

اعتبار المياه مورداً 
محدوداً قابالً للنضوب 

حمالت توعية للحفاظ (
 )على المياه وحمايتها

اقتصادية ) سلعة(الماء 
وجزء من منظومة 
متكاملة، ومطلوب 

 استدامته

تفاعل فّعال وتواصل 
 بين أصحاب 

المصلحة لتحسين 
 استدامة المورد

دعم حكومي مباشر  األدوات االقتصادية
وغير مباشر 

الستغالل المياه 
الجوفية، وبالكاد 
تلَحظ التأثيرات 

 االقتصادية الجانبية

رسوم رمزية على 
 الضخ

إدراك القيمة 
االقتصادية للمياه 

تقليص واستهداف (
 )الدعم الحكومي للوقود

إدراك القيمة 
رسوم (االقتصادية 

 تؤثر على مناسبة
 )تحصيص المياه

 .مقتبس من البنك الدولي، مصدر سبق ذكره: المصدر
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ENGLISH SUMMARY 
 
 This is a summary of the report entitled “A mechanism for consolidating regional cooperation: 
general guidelines for groundwater management in the ESCWA region within the scope of integrated water 
resources management” (in arabic).  While this summary endeavours to highlight the salient issues covered 
in this report, a fuller description is available in Arabic in the main body of this study. 

 
 The percentage of groundwater as a natural renewable source varies among ESCWA members and 
can be divided into the following three groups: (a) Bahrain, Kuwait, Palestine and Qatar for which 
groundwater represents more than 75 per cent of renewable resources; (b) Jordan, Oman, Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates whose groundwater represents 25-75 per cent of renewable resources; and (c) 
Egypt, Iraq, Lebanon and the Syrian Arab Republic where groundwater represents less than 25 per cent of 
renewable resources.  ESCWA members can be further grouped in terms of groundwater as a percentage of 
total water consumption as follows: Egypt, Iraq, Lebanon and the Syrian Arab Republic where groundwater 
does not represent a significant portion of total consumption; and Bahrain, Jordan Kuwait, Oman, Palestine, 
Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates for which groundwater represents a significant portion of 
total consumption. 

 
 ESCWA resolution 233 (XXI) of 11 May 2001 urged members to “increase the level of their 

cooperation in the field of water resources and, in particular, with regard to shared groundwater, water-
related legislation and the management of demand”.1  Within that context, the two principal objectives of the 
guidelines are to highlight the prevailing water issues, particularly with regard to the overuse of aquifers; and 
to introduce and optimise suitable management tools that take into consideration hydrological conditions and 

issues of sustainability while promoting socio-economic development in the region.  The guidelines 
reviewed in this study are aimed at enhancing the management of aquifer systems in the ESCWA region 

through the application of integrated water resources management (IWRM) concepts.  With the stated 
objective of sustaining groundwater resources, these improvements focus on various key issues, including 

prevailing natural limitations, socio-economic constraints and legal or institutional controls. 
 

 There are a number of general rules and conditions with regard to preparing sound IWRM plans.  
Prominent among these are the following: (a) to prioritize consumption such that it matches public demand, 

including consumption by domestic animals; (b) to cater for other water needs, particularly in the areas of 
agriculture and industry; (c) to use non-renewable resources from aquifers only when absolutely vital; (d) to 

take all necessary measures in order to protect the resources from pollution by, inter alia, providing proper 
sanitation facilities, promoting recycled wastewater and monitoring all available freshwater resources; and 

(e) to evaluate and revise implementation programmes on a regular basis. 
 

 However, the main obstacles that limit the application of IWRM concepts in the region include the 
following: (a) lack of adequate financial resources; (b) unsustainable and injudicious use of water; (c) the 

degradation of the quality of water; (d) State support in the agricultural and other sectors at the expense of 
the water sector; (e) the absence of comprehensive national water plans and of integrated strategies; (f) 

outdated water legislations, where such legislations exist at all, and ineffective implementation tools; (g) 
weak managerial capabilities in water-related institutions and the lack of an effective institutional framework 

to coordinate water programmes; (h) inadequate and inaccurate water demand estimates and hydrological 
and geological data; (i) limited participation by the public due to both insufficient awareness and the limited 

capabilities of local communities in managing available water resources; and (j) limited regional cooperation 
between States, particularly with respect to shared rivers and aquifers. 

 
 There is therefore a need for ESCWA members to formulate sound and comprehensive groundwater 
policies with a focus on national water resources and in close coordination with all relevant stakeholders.  
Moreover, this collaboration must be flexible at both local and regional levels, thereby promoting swift and 
effective responses to prevailing issues and reaping the benefits from bilateral agreements on shared water 

                                                      
1 E/ESCWA/21/10. 
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resources.  ESCWA members can indicate that they remain seized on the matters of socio-economic 
development and the environmental value of groundwater by guaranteeing policy implementations through 
enhanced procedures and reforms, and by disseminating such information and data that increases public 
awareness.  Additionally, such emphasis by the State increases the role of groundwater in regional 
development and, consequently, in regional stability, and stresses the strong relationship between socio-
economic development that arises from a sustainable use of water and other important societal issues, 
including poverty, health and sanitation. 

 
 Furthermore, ESCWA members have a responsibility for investment policies that affect the water 
sector on three levels, namely, macroeconomic, including monetary, fiscal and trade policies, all of which 

affect the pace and type of development of the economy in general and of the water sector in particular; 
public investment in sectors that provide services, which have an impact on water demand; and public and 

private investment in the water sector itself given the capital-intensive nature of this sector with its 
significant financial needs in the areas of irrigation, water supply, wastewater treatment, protection from 

floods and environmental protection.  Investments in the water sector can be encouraged by, inter alia, 
building simple and appropriate surface water structures, developing and improving wastewater recycling 

processes, providing modern technologies for desalination, enhancing research and development in hydro-
meteorological sciences, and reassessing a number of the water importation projects. 

 
 Within the context of socio-economic development, there is a need to integrate strategies on water 

resources with socio-economic policies.  Moreover, the state of the national economy needs to be evaluated 
on a regular basis with an eye on allocating adequate funds to enhance capacity-building programmes, to 
motivate local staff and to draft strategies on water resources in accordance with prevailing needs and in 

order to reduce losses.  Water issues need to be addressed in educational programmes by developing 
textbooks on such issues and using them with Internet support sites and CD-ROMs, developing educational 

laboratory tools and models around water and adding them to curricula, and using actual local projects as 
learning classrooms for lessons on water management. 
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  األول المرفق

 العامة وخصائصها اإلسكوا منطقة في الجوفية للمياه الرئيسية الخزانات
 

المجموعة  خاصية التشاطؤ مناطق اإلنتشار
وجيولوجية الهيدر

 الخصائص العامة مناطق التشاطؤ )ال/نعم( الطبقة/التكوين البلدان األقاليم الرئيسية

إقليم شبه 
الجزيرة 
العربية 
وإقليم 

المشرق 
 العربي

المملكة العربية  -
 السعودية

 األردن -
لجمهورية ا -

 العربية السورية

تكوين الساق 
 وتكوين تبوك

 نعم

المنــــــاطق  -
ــن   ــة م الجنوبي

 األردن
ــة  - ــمال المملك ش

 العربية السعودية
جنوب الجمهورية   -

 العربية السورية

 المناطق من دانتيم اللذان الوحيدان العميقان الخزانان -١
 السـعودية  العربيـة  المملكة من والشمالية الوسطى

 السورية العربية الجمهورية من الجنوبية نطقةالم إلى
 .واألردن

 ويمـّدان  المناطق هذه في الزراعي التوسع يدعمان -٢
 .كثيرة وقرى مدناً بالمياه

 .وعذوبتها المياه بوفرة يمتازان -٣

 العربيـة  المملكـة  مـن  الشمالي الجزء في يتكشفان -٤
 مـن  آالف بضـعة  إلـى  أحيانا ويغوصان السعودية
 .األمتار

 عبـر  مالحةه  ميا تصاعد ولكن عموماً جيدة مياههما -٥
 مـن  العليا األجزاء على  خطراً يشكل العميقة اآلبار
 .تبوك خزان وخصوصاً الخزانين، هذين

الصخور الرملية 
القارية من 

الحقب األول أو 
 القديم

إقليم شبه 
الجزيرة 
 العربية

المملكة العربية  -
 السعودية 

 اليمن -
 نعم تكوين الوجيد

ــرب  - ــوب غ جن
المملكة العربيـة   

 السعودية
 شمال غرب اليمن -

 العربيـة  المملكـة  من الجنوبي الجزء أسفل في عيق -١
 .اليمن شرقي الشمالي والجزء السعودية

 ويتعـرض  المناطق هذه في للزراعة  أساساً ستخدمُي -٢
 شمالي صعدة منطقة في خصوصا شديد، الستنزاف
 .صنعاء اليمنية العاصمة

 المناطق بعض في الحرارة بارتفاع تتسم عذبة مياهه -٣
 . درجة ٥٥ نحو إلى تصل حيث

الصخور الرملية 
القارية من 

الحقب الثاني أو 
 الوسيط

إقليم شبه 
الجزيرة 
 العربية

المملكة العربية  -
 السعودية

تكوين 
 المنجور

 _ ال

 وقـد  متـر،  ١٤٠٠-١٢٠٠أعماق على إال يوجد ال -١
 فـي  كمـا  متر ٣٠٠٠ إلى تصل أعماق إلى يغوص
 .خريص منطقة

ـ  وتتـراوح  األحيـان  بعض في تدفقية مياهه -٢  ةكمي
 أعلـى  وهي ل،/مغ ٢٠ ٠٠٠ فيها، المذابة األمالح
 .اآلن حتى ُرصدت ملوحة

الصخور الرملية 
القارية من 

الحقب الثاني أو 
 الوسيط

 

المملكة العربية  -
 السعودية

 اليمن -
 عمان -
االمارات  -

 العربية المتحدة
 البحرين -
 قطر -
 الكويت -

تكويني 
 -الوسيعة 
 بياض

 نعم

ــمال شــ  - رق ش
وجنوب المملكـة   
 العربية السعودية

 شرق اليمن -
المناطق الشمالية   -

 من عمان
ــر  - ــزء األكب الج

ــارات  ــن االم م
العربية المتحدة ما   
ــريط   ــدا الش ع
الشرقي الـداخلي   
على طول الحدود   

 العمانية
 البحرين -
 قطر -
 الكويت -

 على تمتد المنشأ قارية هيدروجيولوجية وحدة يشكالن -١
 مـن  الشـرقية  والجنوبيـة  الشـرقية  قالمناط طول

 .الجزيرة

 تصـاريف  تصـل  حيث اإلنتاجية في ملحوظ ارتفاع -٢
 في الحال هي كما أكثر، أو ث/ل ٦٠-٤٠ إلى اآلبار
 ١٧٠-١٣٠ بين ما الوسيع ينتج حيث الهفوف منطقة

 .ث/ل

 تفـاوت  وهناك بالمياه والقرى المدن من العديد يزود -٣
) ل/مـغ  ١٠ ٠٠٠-٩٠٠ (الملوحة مستوى في كبير
 الحد في مهما عامال النوعية تصبح أن يعني قد مما
 .االستخدام هذا من

 الكويـت  سـواحل  باتجاه وشرقا شماال المياه حركة -٤
 فـي  الطبيعـي  التصريف ويجري والبحرين وقطر
 .السواحل على المنتشرة والسبخات العربي الخليج

 طبقاتوال التكوينين هذين بين هيدروليكي اتصال ثمة -٥
 ).الكربوناتية الصخور مجوعة (تعلوها التي المائية
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المجموعة  خاصية التشاطؤ مناطق اإلنتشار

الهيدروجيولوجية 
 الخصائص العامة مناطق التشاطؤ )ال/نعم( الطبقة/التكوين البلدان األقاليم الرئيسية

الصخور الرملية 
القارية من 

الحقب الثاني أو 
 الوسيط

إقليم وادي 
 لنيلا

 مصر -
 السودان -
 ليبيا -
 تشاد -

الحجر الرملي 
 نعم النوبي

ــر  - مصـــــ
الصــــحراء (

واألجزاء ) الغربية
الغربيـة  -الشمالية

من السودان حتى   
ــاد  ــراف تش أط

 )حوض الداخلة(
المناطق الشـرقية    -

حوض (من ليبيا   
 )الكفرة والسرير

 حيـث  من فريقياأ شمالي في المائية الطبقات أهم من -١
 مؤشـرات  هنـاك  أن إال الميـاه،  وعذوبة يةاإلنتاج
 المنـاطق  من القريبة الطبقات في مالحة مياه بوجود
 .الساحلية

 والرمـل  القـاري  الرملي الحجر تناوب من تتكون -٢
 فـي  سماكتها تصل بحيث والكنغلوميرات والغضار
 يعني مما متر، ٥٠٠٠ نحو إلى المصرية األراضي
 . التكوين هذا في هائل مخزون وجود

 تبين كما حالية، تغذية لوجود كافية مؤشرات توجد ال -٣
 فـي  الحيطة يستدعي وهذا النظائرية، الدراسات من

 باعتبارها معها التعامل يجب التي المياه هذه استخدام
 .أساسا أحفورية مياه

الصخور 
البركانية من 

الحقبين الثالث أو 
 الحديث والرابع

إقليم 
المشرق 
 العربي

الجمهورية  -
 لعربية السوريةا
 األردن -

طبقات جبل 
العرب 
 البازلتية

 نعم

هضبة الجـوالن    -
وهضبة حـوران   
ــزاء  واألجـــ
ــن   ــة م الغربي
حوض حمادة في   
ــرب  ــوب غ جن
ــة  الجمهوريــ
العربية السـورية   
حتـــى جبـــل 
العرب الممتد عبر   
ــدود  الحــــ
ــة -األردنيـــ

 .السورية

 سـطوح  تفصـلها  متعاقبة بركانية تدفقات عن عبارة -١
 بـين  النسـبي  الهـدوء  فتـرات  في شكلتت تجوية

 .البركانية النشاطات

 مقـدار  على إنتاجيتها تتوقف متجانسة غير صخور -٢
 سريعة بحركة يسمح قد الذي التشقق ودرجة التجوية
 األحـدث  التـدفقات  في الحال هي كما الجوفية للمياه
 .حوران هضبة شمالي في نسبيا

  هـذه  فـي ) الناقليـة  (المياه سريان معامل يتناقص -٣
 هـو  كمـا  الطبقات عمر ازدياد مع عموماً الصخور
 العـرب  وجبل والجوالن حوران هضبة في حاصل

 تنـاقص  يالحظ حيث ،)السورية العربية الجمهورية(
 القديمـة  البازلـت  صخور ناقلية معامل بين ملموس
 الحقـب  أو النيوجين البازلت صخور ناقلية ومعامل
 .الثالث

 

إقليم شبه 
الجزيرة 

 عربيةال
 

جبال اليمن 
البركانية 
وحّرات 
البازلت 
 السعودية

  ال

 تـدفقات  عـن  العامة خصائصها في كثيرا تختلف ال -١
 تباينـا  المنـاطق  بعـض  فـي  أن إال العرب، جبل

 زيـادة  فـي  يتمثل البتروغرافي التركيب في واضحا
 لتـأثير  نظـرا  الريوليـت،  مثل الحمضية الصخور
 المرتبطة  لجيوكيميائيا والتفاعل التكتونية الحركات
 للبحـر  المحـاذي ) العربي الدرع (البلورية بالركيزة
 .األحمر

) أ  (في الحمضية التدفقات لهذه العملي التأثير يتمثل -٢
 فـي  الكبيـر  التفاوت في واضح وهذا النفاذية تحديد
 البركانيـة  المنـاطق  فـي  تقـع  التي اآلبار إنتاجية

) ب (العربي؛ قالمشر في تقع التي تلك مع بالمقارنة
 بعيـدة  أعمـاق  من الصاعدة الساخنة العيون انتشار
 متفرقـة،  أمـاكن  في القريبة، الجوفية بالمياه لتختلط
 ارتفـاع  أو/و الملوحـة  بسبب صالحيتها من وتحد
 .الحرارة درجة

الصخور 
الكربوناتية من 

الحقب الثاني أو 
الوسيط والعصر 

الثالث أو 
الباليوجيني من 
و الحقب الثالث أ

 الحديث

إقليم شبه 
الجزيرة 
العربية 
وإقليم 

المشرق 
 العربي

المملكة العربية  -
 السعودية

 اليمن -
 عمان -
اإلمارات  -

 العربية المتحدة
 

أم الرضمة 
إقليم شبه (

الجزيرة 
) العربية

إقليم (والبلقاء 
المشرق 
 )العربي

 نعم

شمال شرق  -
وجنوب المملكة 
 العربية السعودية

 شرق اليمن -
لمناطق الشمالية ا -

 من عمان
 

يتمتع هذا التكوين بأهمية بالغة المتداده الواسع مـن          -١
جهة وانكشافه في أكثر من موقع مما يسمح بحصوله         

 .على مياه تغذية حديثة من األمطار والسيول

يتكشف في األجزاء الشرقية من اليمن ثم يختفي تحت  -٢
لكـة  رمال الربع الخالي والمناطق الشرقية مـن المم       

العربية السعودية وعمان واالمارات العربية المتحدة      
ليعود ويتكشف ثانية على نطاق واسع في الجمهورية        
العربية السورية والعـراق واألردن حيـث يعـرف         

 .بالبلقاء
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المجموعة  خاصية التشاطؤ مناطق اإلنتشار

الهيدروجيولوجية 
 الخصائص العامة مناطق التشاطؤ )ال/نعم( الطبقة/ينالتكو البلدان األقاليم الرئيسية

 

 

 البحرين -
 قطر -
 الكويت -
 األردن -
الجمهورية  -

 العربية السورية

  

ــر  - ــزء األكب الج
ــارات  ــن االم م
العربية المتحدة ما   
ــريط   ــدا الش ع
ــى  ــرقي عل الش
ــدود  ــول الح ط

 العمانية
 البحرين -
 قطر –
 الكويت -

) ث/ل ١٠٠ إلى ١٠ من (كثيراً اآلبار إنتاجية تتغير -٣
 عـدم  وأهمها للتكوين الطبيعية الخواص يجسد وهذا

 .الشقوق ووجود االنحالل ودرجة التجانس

 تتفـاوت  التـي  المياه نوعية على العوامل هذه تؤثر -٤
 مناطق في ل/ملغ ٢٠٠٠- ١٠٠٠ من أقل بين أيضا

  باالتجـاه  ل/مـغ  ١٥ ٠٠٠ مـن  وأكثـر  التكشف
 .التصريف أماكن نحو شماال أو شرقا

 اتصـال  وعلـى  الغالب في مضغوطة التكوين مياه -٥
 التـي  والنيـوجين  الـدمام  طبقات بمياه هيدروليكي

 .تعلوها

 احتياجـات  مـن  هام جزء لتلبية الخزان هذا ُيستغل -٦
 والبحـرين  السعودية العربية المملكة شرق في الري
 .المتحدة العربية واإلمارات وقطر

الصخور 
الكربوناتية من 
أو الحقب الثاني 

الوسيط والعصر 
الثالث أو 

الباليوجيني من 
الحقب الثالث أو 

 الحديث

 شبه إقليم
 الجزيرة
 العربية

 المملكة شرق -
العربية 
 السعودية

 عمان -
 اإلمارات -

 العربية المتحدة
 البحرين -
 قطر -
 الكويت -
 العراق -

 نعم الدمام تكوين

 الشـرقية  المنطقة -
ــن ــة م  المملك
  السعودية العربية

 المنــــــاطق -
ــحراويه  الصــ

ــة ــن الغربي  م
 واإلمارات عمان
 المتحدة العربية

 البحرين -
 قطر -
 الكويت-
 مـن  بسيطة أجزاء-

 .العراق جنوب

 سـواحل  مـن  ومتفرقة صغيرة مناطق في يتكشف -١
 الخالي، الربع من متعددة مناطق وفي العربي الخليج
 .العراق حتى تكشفاته وتمتد

 أدت وشقوق فجوات على هاباحتوائ الطبقة هذه تتميز -٢
 .فيها عالية نفاذية إلى

 باتجـاه  وتزداد وعالية متوسطة بين الملوحة تتراوح -٣
 .ل/مغ ٦٠٠٠ تتجاوز حيث والجنوب الشرق

 المملكـة  من الشرقية المنطقة في التكوين هذا يستغل -٤
 ألغراض واسعا استغالال والبحرين السعودية العربية
 .والصناعة والشرب الزراعة

الصخور 
الكربوناتية من 

الحقب الثاني أو 
الوسيط والعصر 

الثالث أو 
الباليوجيني من 

الحقب الثالث أو 
 الحديث

 إقليم
 المشرق
 العربي

الجمهورية  -
 العربية السورية

 لبنان -
 ناألرد -

 عجلون
) األردن(

 وسينومانيان،
 تيرونيان،
 لبنان (أيوسين

الجمهورية و
العربية 

 )ةسوريال

 نعم

 الممتدة الشام بادية -
ــى ــراف حت  أط
 العربيـة  المملكة
 والعراق السعودية
 الـدوة  ومنخفض

 الجبال سلسلة بين
 التدمرية

 دمشــق حــوض -
ــلة ــال وسلس  جب
ــان ــرقية لبن  الش
ــى ــدود حت  الح
 لألردن الشمالية

) تيرونيان سينومانيان، (الدلوموتية-الجيرية الطبقات -١
 ذات متجانسـة  وهـي  انتشارا، واألوسع األهم هي

 داخلية وسهول جبلية مناطق عبر وتمتد عالية نفاذية
 ولبنان السورية العربية الجمهورية شمالي من اعتبارا
 .وفلسطين األردن وحتى

 عاليـة  كارسـتية  ينـابيع  الطبقـات  هذه من تتفجر -٢
 الطبقـات  هذه تصدع تكوينها على ساعد التصريف
 . عليها األمطار هطول معدالت وارتفاع وانحاللها

 ولكـن  تصـدعا  أقـل  عادة تكون األيوسين طبقات -٣
 شـمالي  فـي  الحـال  هي كما الكارست فيها ينتشر

 العـين  نبع يتفّجر حيث السورية العربية الجمهورية
 .العالم في كارستي نبع أكبر يعتبر الذي

 

 وادي إقليم
  ال  مصر - النيل

 الهيدروليكيـة  سـماتها  فـي  سريعة تغيرات تظهر -١
 لسـماكة ا وتتنـاقص  الهيدروجيولوجية، وأوضاعها

 في أمتار بضعة إلى سوهاج قرب متر ٣٠٠ نحو من
 .القاهرة قرب الشمال

 والنوعيـة  الكميـة  خواصها بسبب األهمية محدودة -٢
 .محلية طبقات سوى تشكل ال بحيث

 الحجر وبين بينها هيدروليكي اتصال وجود يستبعد ال -٣
 فـي  وخصوصاً أسفلها، في يقع الذي النوبي الرملي
 .الفوالق نطاق
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المجموعة  خاصية التشاطؤ مناطق اإلنتشار

الهيدروجيولوجية 
 الخصائص العامة مناطق التشاطؤ )ال/نعم( الطبقة/التكوين البلدان األقاليم الرئيسية

 شبه إقليم
 الجزيرة
 العربية

 ربيةالع المملكة -
  ال النيوجين السعودية

 من يعتبر حيث الشرقية المنطقة في كبيرة أهمية ذو -١
 العيـون  معظـم  وتتـدفق  اإلنتاجية العالية التكوينات
 الصخور هذه تشققات من اإلحساء منطقة في واآلبار
 .الكلسية

 الكربوناتيـة  الصـخور  مجموعة من التغذية تستمد -٢
 يعتقد كما ،)والدمام الرضمة أم (التكوين تحت الواقعة

 .مباشرة جوفية تغذية هناك أن

 المحدبة البنى أعلى في المنتشرة التشقق مناطق تعتبر -٣
 هيـدروليكي  اتصـال  أمـاكن  الساحلية المناطق في

 .التكوين هذا طبقات مختلف في هامة

مجموعة 
الصخور 

الحطامية من 
العصرين الثالث 

والرابع من 
الحقب الثالث أو 

 الحديث

 

 العربية لكةمالم -
 السعودية

 )الغربي الجزء(
 ناليم -
 ُعمان -
 اإلمارات -

 ة المتحدةالعربي

 المنقوالت
 السيلية

 الرواسب(
 الحصوية
 )والطميية

  ال

 الرئيسـية  المائيـة  الطبقـات  وتضم االنتشار واسعة -١
 الجزيـرة،  بلـدان  معظـم  فـي  لالسـتثمار  القابلة

 .واليمن ُعمان وخصوصا

 تهامـة  أحـواض  المجموعـة  هذه أحواض أهم من -٢
 ما أحواض أو البينية األحواض من وعدد أبين-وتبن
 والفجيـرة  ،)عمـان  (والباطنة ،)اليمن (الجبال بين

 والعـين  الخيمـة  رأس بـين  الممتد الحصى وسهم
 ).المتحدة العربية اإلمارات(

 إقليم
 المشرق
 العربي

 

 المنقوالت
 السيلية

 الرواسب(
 الحصوية
 )والطميية

  ال

 .العليا والجزيرة والدو دمشق سهول في منتشرة -١

 ما أحواض أو البينية األحواض من عدد في منتشرة -٢
 أخـرى  وأجـزاء  لبنان جبال سلسلة في الجبال بين

 . المتوسط األبيض البحر لسواحل موازية

مجموعة 
الصخور 

الحطامية من 
العصرين الثالث 

والرابع من 
الحقب الثالث أو 

 الحديث

 وادي إقليم
  النيل

 المنقوالت
 السيلية

 الرواسب(
 الحصوية
 )والطميية

  ال

 تعـود  رسوبيات من وتتمون الدلتا منطقة في منتشرة -١
 .الثالث والحقب الرابع للحقب

 الغضـار  من عدسات مع وحصى رمال عن عبارة -٢
 إنتاجيـة  إضعاف إلى يؤدي مما الشمال باتجاه تزداد

 .المنطقة تلك في الطبقات

) متـر  ٢٠٠ نحو (القاهرة من اعتبارا السماكة تزداد -٣
 علـى  متـر  ١٠٠٠ دحدو الى لتصل الشمال باتجاه
 الجنـوبي  الجزء في اإلنتاجية وترتفع الشاطئ، طول
 .الدلتا من

 البحـر  ساحل طول على ضيق سهل في أيضا توجد -٤
 .العريش منطقة وفي المتوسط األبيض

 .إعداد المؤلف:  المصدر
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 الثاني المرفق
 
 عامة تعاريف
 المستخدمة المصطلحات

 
 .ذلك خالف على النص سياق يدل لم ما منها كٍل إزاء الواردة لمعانيا التالية والعبارات بالمفردات قصدُي

 

 والـذي  مائي، خزان أو حوض لكل المائية الموارد إدارة في الشامل األسلوب اعتماد :المائية للموارد المتكاملة اإلدارة
 لمختلـف  عليهـا  لطلـب وا واسـتخداماتها  مصـادرها  حيث من الموارد بهذه المتعلقة الجوانب كافة االعتبار في يأخذ

 غير من الحوض في واالقتصادية االجتماعية التنمية وبرامج وخطط أهداف مع الجوانب هذه تتكامل وبحيث األغراض،
 .بنوعيتها اإلضرار أو الموارد هذه باستدامة اإلخالل

 لتحقيـق  تتخـذ  التي) المخبرية( والمعملية والمكتبية الحقلية واألنشطة والتدابير اإلجراءات كافة :المائية الموارد إدارة
 .المائية السياسة أهداف

 .وسيلة بأية األرض سطح إلى رفعها في التسبب أو الجوفية المياه رفع: الستخراجا

 مصادرها من سحبها أثناء وذلك للمياه، المبرر غير الفقدان في استخدام وسوء إهمال أو قصد عن التسبب: المياه إهدار
 المرافـق  وفـي  العامة لألغراض السحب بعد استخدامها أثناء أو تنقيتها،و وخزنها ونقلها يلهاوتوص وضخها، الطبيعية
 .بها االنتفاع من بدال . الخ السياحية، واألماكن والمطاعم، الحكومية، المكاتب مثل الحيوية

 الكميات تزيد ال بحيث قالنيةبع الجوفية الخزانات من المياه استخراج على المحافظة: الجوفية للمياه المستدام االستخدام
 يضـر  ال وبمـا ،  نفسـها  الفترة خالل المصادر مختلف من تعويضه يمكن عّما محددة زمنية فترة أية خالل المسحوبة
 .الطويل األجل في ونوعيتها المياه تلك من المتاحة بالكميات

 شـكل  على المياه فيها توجد مناطق أو قةمنط أية من الجائر بالسحب الجوفية المياه استخراج: الجوفي الخزان استنزاف
 فـي  حـاد  انخفـاض  إلى السحب في اإلفراط يؤدي بحيث السنوي التعويض معّدل تفوق بكميات وذلك متكامل، حوض
 .الحوض داخل المائي المخزون في مستمر وتناقص الجوفية المياه مناسيب

 عـن  النظـر  بصرف الجوفية المياه استخراج لغرض ألرضا باطن في آلياً أو يدوياً ُيحفر ثقب أو حفرة أو فتحة: البئر
 .المياه تلك نوعية أو منها المستخرجة المياه كمية أو قطرها أو عمقها

 .المتاحة المياه من المختلفة القطاعات حصص تحديد: المياه تحصيص

 لتلبيـة  الحـوض  أو المنطقـة  في الموجودة المياه الستغالل الممكنة البدائل كافة وتقييم فحص: المائية الموارد تخطيط
 .استخداماتها وترشيد جودتها على والحفاظ المائية الموارد توفر ولزيادة الممكنة الطرق بأفضل المياه على الطلب

 اختبـار  أو سـعتها  زيادة أو تعميقها أو تطويرها أو مياه بئر حفر لغرض أرض لصاحب الممنوحة الوثيقة: الترخيص
 .الحفر آالت بواسطة عليها المضخات تركيب أو يانتهابص القيام أو إنتاجيتها

 يصـار  وال بالبيئة، يضر ال بما صلبة أو سائلة مخلفات أي نقل أو لتصريف الشأن لصاحب الممنوحة الوثيقة: لتصريƞا
 .جوفية مياه كميات أي سحب إلى بمقتضاه

 أو مباشـرة  بطريقـة  طبيعية غير مواد من يرهاغ أو المنزلية أو الصناعية المخلفات من للتخلص عملية أية :التصريف
 أم األرض، بـاطن  في بالحقن أم بالسكب أم السطح تحت بالدفن أم األرض سطح على بالتكويم سواًء وذلك مباشرة غير

 .أخرى طريقة بأية البلد في المياه موارد إلى تصل بأن ملوثات ألي السماح

 والقابلـة  بيئيـاً  السـليمة  التنميـة  ضـمان  بغية لتنفيذها يخطط التي شطةاألن وتقييم وتحليل فحص: البيئي األثر تقييم
 .مفعولها إلبطال أو منها للتخفيف التدابير واقتراح األنشطة لتلك المحتملة العواقب بتوقع وذلك لالستمرار،

Ƙمن ألي صالحيتها من لحدا إلى ويؤدي للمياه الحياتية أو الكيميائية أو الطبيعية الخواص على يطرأ الذي التغير :التلو 
 .لها المخصصة االستخدامات
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  وتنميتهـا  الجوفيـة  للميـاه  الطبيعيـة  المصـادر  استخدامات على اإلشراف رسميا بها المنوط الجهة: المختصة الجهة
 .المائية للموارد المستدامة والتنمية المتكاملة اإلدارة إطار في عليها والحفاظ

 علـى  والحفـاظ  واسـتغاللها  اسـتعمالها  حسن يكفل بما المائية للموارد الحكيمة اإلدارة: المائية الموارد على الحفاظ
 .ونوعاً كماً استدامتها

 محـددة  مصادر أو كميات الستخدام المكتسبة االنتفاع حقوق أو الخاصة الملكية وحقوق التقليدية الحقوق :المياه حقوق
 .محددة ألغراض المياه من

 بحيـث  متكاملة وحدة والسطحية الجوفية المائية مواردها تشكل األرض سطح من مساحة أو ةمنطق أية: المائي الحوض
 فـي  المياه توفر على اإلنسان، لتدخل أو طبيعية لعوامل نتيجة،  المنطقة من جزء أي في تحدث التي المتغيرات تنعكس
 .النوعية أم الكمية حيث من سواء المنطقة أجزاء سائر

 بالمياه ومشبعةً األرض سطح تحت ممتّدة،  متماسكة غير أو متماسكة جيولوجية، طبقات أو وينتك أي: الجøوفي  الخزان
 بواسطة استخراجها يمكن أو والضغط، الجاذبية وأهمها،  الطبيعية العوامل تأثير تحت السطح إلى تلقائياً منها تنساب التي
 .المختلفة الميكانيكية أو اليدوية الرفع آالت

 السياسـة  أهـداف  لتحقيـق  كنةمالم البدائل كافة من عليها االختيار يقع التي البدائل مجموعة أو البديل: المائية الخطة
 .المائية

 عـن  البحث لغرض تجرى التي والمخبرية المكتبية واألعمال الحقلية واالختبارات والقياسات األبحاث: المائية الدراسة
 االقتصـادية -واالجتماعيـة  الفنية الجوانب كافة من وتقييمها معينة منطقة في متاحة موارد تنمية أو جديدة مياه مصادر
 .والقانونية

 لتحقيـق  وتنميتهـا  وإدارتها المائية للموارد األمثل االستخدام بشأن الدولة تعتمدها التي التوجهات كافة: المائية السياسة
 .معينة وبيئية واقتصادية اجتماعية أهداف

 داخلهـا  نشـاط  أي استحداث ويحظر القائمة السطحية المائية والمنشآت اآلبار حول عتق األرض من مساحات: المحارم
 أنشـطة  أي استحداث أو تطوير أو منشآت أية وضع فيها يحظر جغرافية مناطق هي وكذلك اآلبار، تلك بإنتاجية يضر

 .نوعاً أو كماً فيها المائي المخزون في تؤثر قد زراعية أو صناعية

 الصناعية األنشطة أم الصحي الصرف من ناتجة أكانت سواء كنفايات، منها التخلص يراد سائلة مواد: السائلة المخلفات
 .التجارية أم الزراعية أم

 أم الصـناعية  أم البلديـة  األنشـطة  من ناتجة أكانت سواء كنفايات، منها التخلص يراد صلبة مواد: الصøلبة  المخلفات
 .التجارية أم الزراعية

 .الدولة تعتمدها التي المؤشرات أو الكميات أو الحدود: مواصفاتوال لمعاييرا

 يتعاطى أو يزاول الطبيعية الموارد بإدارة المختصة الجهة لدى مسجل شخص أي: )الحفر مقاول أو الحفار أو (المقاول
 .غرضال لهذا يستخدمهم آخرين أشخاص بمعاونة أم بنفسه سواء الجوفية المياه استخراج بقصد اآلبار حفر

 غير أو مباشرة بطريقة المياه، لتسريب المالئمة الظروف فيها تتوفر التي مائي حوض أي من المساحة: التغذية منطقة
 مصـادر  مـن  جديدة بمياه الحوض داخل الممتدة الجوفية الخزانات أو الخزان يغذّى بحيث األرض سطح من مباشرة،
  أو سـكنية  منـاطق  مـن  متملّحـة  أو عادمة مياه تدفقات (يعيةطب غير أو) وغيول سطحية وجريانات أمطار (طبيعية
 ). التوالي على زراعية

 أن ويمكنهـا  البشرية األنشطة عن مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تنجم غازية أو سائلة أو صلبة مواد: الملوثة المواد
 أو الحيـوان  بحيـاة  تضر أو لها المخصصة االستخدامات من ألي صالحيتها من والحد المياه نوعية تدهور إلى تؤدي
 .العامة والسالمة بالصحة تضر أو الممتلكات، أو النبات

 أكانت سواء التنمية، ألغراض المختلفة واالستخدامات للشرب صالحة اليابسة حدود ضمن موجودة مياه: المائية الموارد
 .تنقيتها بعد العادمة والمياه الصناعية القنوات يوف الوديان مجاري في المتدفقة المياه ذلك في بما سطحية، أم جوفية مياه
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 علـى  الموجـودة  الجيولوجيـة  الطبقات في لتتجمع طبيعية بطريقة األرض سطح تحت المتدفقة المياه: الجوفية المياه
 .متجدد غير مائياً مخزوناً أو متجددة مائية موارد وتشكل األعماق مختلف

 في سواء للمياه المنزلي االستخدام عن الناجمة والصلبة السائلة والحيوانية يةالبشر الفضالت كافة: الصحي الصرف مياه
 .األرياف في أم المدن

 لفتـرات  أو السنة طوال ويبقى وهيدرولوجية طوبوغرافية ظروف بببس األرض سطح على يظهر مائي مصدر: النبع
 .منها متقطعة زمنية

والسياسـة  . ع وتنفذ بنفس الطريقة التي تتخذ وتنفذ بها القـرارات         مسار أو قرار أو برنامج عمل، وهي تصن       : السياسة
 : عبارة عن

مسار مقصود أو أسلوب عمل محدد تختاره الحكومة أو المؤسسة أو الجماعة أو الفرد من بـين عـدد مـن                      - 
البدائل على ضوء الظروف الموضوعية، ويسترشد بها عند اتخاذ القرارات الحالية والمسـتقبلية لمواجهـة               

 مشكلة أو تحٍد معين؛

 قرار أو مجموعة قرارات تُصّمم للسير في ذلك المسار؛ - 

 القرار أو القرارات المتخذة نفسها ومعها األعمال أو اإلجراءات ذات الصلة المنفذة لها؛ - 

 .برنامج عمل مكون من أهداف مطلوبة ووسائل لتحقيقها - 
 

 الخطوات العملياتية أو الخطـوات المنفـذة لالسـتراتيجية أي أنهـا             السياسة بأنها ترسم     (*)وُيعّرف البنك الدولي   
 .في عملية تنفيذ اإلستراتيجية" أين ؟"و" من ؟"و" كيف ؟"تتناول الـ 

 
تحديد قيم المجتمع التي ينبغي مراعاتها      ) ٢(تحديد المشكلة؛   ) ١: (وتوضع السياسات الرشيدة باتباع النهج التالي      

بتحديد نسبة مردوده إلى تكاليفه بالنسـبة لكافـة         (تقييم كل بديل    ) ٤( كافة الحلول الممكنة؛     تحديد) ٣(في حل المشكلة؛    
وبديهي أن هناك صـعوبات     .  واعتماده) البديل الذي يعطي أعلى نسبة    (اختيار أفضل بديل    ) ٥(؛  )األطراف ذات الصلة  

 .وتقييم المردودات والتكاليفكثيرة في كل خطوة، بدءاً من تحديد المشكلة الى تحديد القيم المجتمعية 

، ولكن أية استراتيجية يمكن أن تضم عنصراً أو أكثر من العناصر "لالستراتيجية"ال يوجد تعريف واحد : االستراتيجية
 :بمعنى آخر قد تتضمن االستراتيجية العناصر التالي. ، تكتيك(**)خطة، موقف، منظور أو رؤية: التالية

والمستقبل " اآلن"للوصول إلى وضع مستقبلي معين، أي خارطة طريق بين " اتيجيالتخطيط االستر"شيء من   - 
 ؛ "كيف يمكن مواجهة تحٍد معين؟"المنشود، حيث يكون جوهر هذه الخارطة هو 

التي تتخذها الحكومة أو المؤسسة المعنية أو الجماعة أو الفرد تجاه قضايا " المواقف االستراتيجية"شيء من  - 
 نية؛أو تحديات مع 

 لوضع مائي مطلوب الوصول إليه؛ " المنظور أو الرؤية االستراتيجية"شيء من  - 

شيء من التدابير االستراتيجية التي تتخذ لخلق انطباع إيجابي لدى األطراف ذات الصلة حـول دور الجهـة                   - 
 .صاحبة االستراتيجية في مواجهة القضايا أو التحديات المطروحة 

 
 هذه العناصر ويجعلها عناصر استراتيجية هو أنه تم التوصل إليهـا بأعمـال الفكـر فـي                 وما تشترك فيه كافة      

....).  كخطة أو موقف أو منظـور أو      (القضية موضع االهتمام وتناولها من جميع جوانبها لتحديد ما يجب ويمكن عمله             
ه، أوالً عمالً هاماً وقيماً، وثانيـا لعـدم         لكون) وليس عملياتياً أو تشغيلياً   " (استراتيجي"ويوصف هذا العمل أو الجهد بأنه       

 .كونه من النوع التشغيلي الروتيني اليومي الذي يقتضي سرعة التنفيذ بل جاء ثمرةً لجهد فكري قيم أستغرق وقتاً
 

وهي تجّسد . ومن التعاريف األخرى لالستراتيجية أنها أداة لجعل القرارات التي تتخذ متكاملة وموحدة ومتماسكة 
  االستراتيجية للحكومة أو للمؤسسات ذات الصلة وتستهدف تطوير ورعاية القرارات المؤسسية، وهي أداة النوايا

لتوجيه استثمار الموارد لتطوير قدرات االستدامة، وهي تحدد األهداف الطويلة األجل وبرامج العمل وأولويات تخصيص 
 .تدامة التنمية ودرء المخاطرالموارد ودور مختلف األطراف ذات الصلة، وتعمل على تحقيق اس
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وتعرف أيضاً بأنها عبارة عن توجه المؤسسة المعنية ومنظورها الطويل األجل والذي يكفل تحقيق المؤسسة  
ألهدافها من خالل تخصيصها للموارد على نحو يتماشى مع ظروف ومتغيرات اجتماعية معينة لمواجهة احتياجات 

ولهذا ُيعّرفها البنك الدولي بأنها مجموعة القواعد األساسية والمتطلبات التي . المجتمع وتوقعات األطراف ذات الصلة
 "لماذا ؟"و" ماذا ؟"يجب االسترشاد بها في األجل الطويل في كافة القرارات واألعمال، أي تتناول 

لومـات  وتجسد االستراتيجية بعد نظر المؤسسة، ولهذا يعتبرها البعض نتاج لتفاعل معقـد بـين األفكـار والمع                 
  . وإنما نقطة البداية في التخطـيط      وتعرف أيضاً بأنها ليست نتاج للتخطيط     .  والمفاهيم والمبادئ والشخصيات والرغبات   

من حيث ديناميات العرض والطلب وما يمكن تحقيقـه واقعيـاً لمواجهـة             ) المائي(فهم للواقع   ) ١(تعرف أيضاً بأنها    و
اتخـاذ  ) ٣(معنية تحقيقه والخيارات االستراتيجية التي أمامهـا لـذلك، و         تحديد لما تستهدف المؤسسة ال    ) ٢(التحديات؛ و 

لإلجراءات التي تحسن النتائج التي تحققها المؤسسة على صعيد التوفيق بين الواقع المائي من جهة واألهداف المنشـودة                  
 .من جهة أخرى

 
لقرارات المناسبة، وبدونها تصبح واالستراتيجيات المحددة جيداً تمد متخذ القرار بإرشادات واضحة التخاذ ا 

وباعتماد استراتيجية معّينة، يمكن .  إجراءاته وأعماله اعتباطية وقد يناقض بعضها البعض اآلخر وتميل إلى التحّيز
 .وضع السياسات والخطط التي يمكن استخدامها التخاذ القرارات اليومية

 
التي يجب تناولها مرتبة حسب أولويتها، ) المائية(سية وتتطلب عملية وضع االستراتيجية تحديداً للقضايا األسا 

وهذا التحديد يكون بطريقة منهجية وبتنسيق مع ومشاركة من جميع األطراف ذات الصلة من القمة إلى القاعدة وفي 
لى إدماج وباعتماد هذه المنهجية، يمكن العمل ع.  االتجاه المعاكس، حتى يمكن رسم استراتيجية قابلة للتنفيذ واالستدامة

االستراتيجية المائية مع االستراتيجيات التنموية األخرى ذات الصلة مثل الزراعة واألراضي والتنوع البيولوجي والتغير 
كما .  والتنمية الحضرية إلخ) الهيدروليكية(والطاقة ) النهري(والنقل ) الفيضانات والجفاف(المناخي ودرء المخاطر 

 .  تكوين فهم كامل لماهية األدوات التي ستكون متاحة لتنفيذهاينبغي أثناء وضع االستراتيجية 
 

ويتطلب تنفيذ االستراتيجية سياسة وخطة عمل، وينبغي أن تميز السياسات بين التدابير التي يمكن تنفيذها فوراً،  
لتنفيذية وتناولها وبينما تغلب على السياسة العمومية والبعد عن التفاصيل ا.  وتلك التي يستغرق تنفيذها وقتاً أطول

للقضايا على مستوى وطني أو إقليمي، تكون خطة العمل أكثر تفصيالً من حيث تحديد األنشطة التي ستنفذ وتوزيع 
المسؤولية عن كل عنصر من عناصر السياسة وتوقيت التنفيذ والموارد المطلوبة، وتتضمن مؤشرات تتيح مراقبة التنفيذ 

 .واألداء وتقييمهما

 . المؤلف هذا المرفق استناداً إلى مراجع مختلفةأعّد: المصدر
 

لكن حفاظـاً علـى     .  في األصل يستخدم البنك الدولي مصطلح االستراتيجية محل السياسة والسياسة محل اإلستراتيجية            (*) : مالحظة
 .تناسق هذه المادة فقد تم عكس هذين المفهومين لتنسجم التعاريف مع تلك التي جمعت من مراجع أخرى

 يمكن أن يكون أساس الرؤية أو منطلقها تحقيق التنمية المستدامة التي تسـتهدف تحقيـق حيـاة أفضـل للجميـع اآلن                       (**) 
 .ولألجيال القادمة

 


