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معالوائلالدكتور

أستاذ الهيدروليك والموارد المائية

الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دمشق

ة في استخراج المياه الجوفيدارةالمبادئ االرشادية ال

المنطقة العربية



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

العربية

ت وضع مبادئ تجمع افضل التجارب امام صانعي السياسا•

لالستفادة منها عند مراجعة او تطوير األنظمة المحلية

تخراج وضع آلية للتقييم السريع لالطار التنظيمي إلدارة اس•

المياه الجوفية

ات في إيجاد أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وافضل الممارس•

إدارة استخراج المياه الجوفية



طقةاإلطار التشريعي والمؤسساتي إلدارة المياه الجوفية في المن–أوالً 



اإلطار التشريعي والمؤسساتي إلدارة المياه الجوفية في المنطقة–أوالً 

محركات تنمية موارد المياه الجوفية في العالم العربي

السكان،ددعزيادةلمجرديحدثلمالعربيالعالمفيالجوفيةالمياهاستخدامفيالهائلالتوسعإن•

ً حصلوإنما .أنفسهموالمزارعينالمانحةوالمنظماتالدولمنكلقبلمنبتشجيعاًيضا

:مختلفةحاالتثالثفيالجوفيةالمياهاستغاللفيهائلةزيادةخاصبشكل  لوحظ•

مشاريعبعضواجهتحيث،الريمشاريعفيوالجوفيةالسطحيةللمياهالمشتركاالستخدام1.

منهاعواملةعدبسبباألحيان،بعضفيالمياهفينقًصاالسطحيةالمياهعلىالمعتمدةالري

مزارعونالتحوللذلك،ونتيجةاألخرى،االستخداماتمعوالمنافسةالمناخيةالتقلباتزيادة

الجوفيةالمياهطبقاتفيالمتاحةالمياهمنلالستفادةالمشتركاالستخدامإلى

مردودةزيادللمزارعينالجوفيةالمياهإمدادأتاححيث،البعليةالمناطقفيالتكميليالري2.

محاصيلهم

المناطقفيالزراعةلتوسيعالجوفيةالمياهاستخدامتمحيث،الصحاريإلىالحدودتوسيع3.

الصحراويةأوالقاحلة



اإلطار التشريعي والمؤسساتي إلدارة المياه الجوفية في المنطقة–أوالً 

حوافز تنمية موارد المياه الجوفية في العالم العربي

المياهتنميةلكبيردعمبتقديمأحياناً،التنميةبنوكمعجنبإلىجنبًاالعربية،الحكوماتقامت•

.واالستثماراتالحوافزمنالعديدتوفيرخاللمنالجوفية

:علىاشتملتوالحوافزهذهتنوعت•

،(السعودية)المحاصيلألسعارحوافز▪

،(سورية)المحاصيلشراءوأسعارالديزلوقودألسعاردعمتوفير▪

المياهعلىالقائمةالحيوانيةوالثروةالمرويةالمحاصيلإنتاجفيالتوسعلدعماإلعاناتتوفير▪

(عُمان)الجوفية

اتومعدوالمحركاتالمضخاتالستيرادالتسهيالتتقديمخاللمناآلبارحفرعملياتدعم▪

،(اليمن)الحفر

الريوتجهيزاتالمضخاتلشراءالزراعيةالمصارفمنالميسرةالماليةالقروضتقديم▪

(تونسالمغرب،اليمن،أألردن،)



منهجية العمل



1االتفاقية رقم 

الشروط المرجعية لرصد وتبادل 

معلومات المياه الجوفية لنظام الخزان 

-الجوفي من الحجر الرملي النوبي 

لمراقبة 2اتفاقية االختصاصات رقم 

ومشاركة البيانات لنظام طبقة الحجر

الرملي النوبي

22/10/2020قانون المياه 

الئحة : 2/90القرار الوزاري رقم 

ل اآلبار القائمة وتصاريح اآل بار تسجي

الجديدة
سلطنة عمان جيبوتي

-2009المرسوم رقم 

14الصادر في 2198

بشأن 2009( يوليو)تموز 

إنشاء محيط لحماية موارد 

-المياه الجوفية لحوض حت

المائي لسهل إترياس

العبابسة

منطقة المقرين بمحافظة 

.مدنين 

النظام العام للبيئة الصادر 

في 43/ بالمرسوم الملكي رقم م

1422/7/28

-1552تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.حوض هيدروليك سوس ماسة

1553-02قرار من وزير التجهيز رقم 

قانون وزارة الموارد المائية في اقليم

العراق رقم–كوردستان 

2006لسنة 9

التشريع : 2005لسنة 31قانون رقم 

المائي
البحرين األردن

اإلمارات العربية
المتحدة

الجزائر

ري وصرف

1984لسنة 12قانون رقم 

بإصدار قانون الري والصرف

و المتعلق بالية البت.ت/31قرار رقم 

قيب بتسجيل طابات العلم والخبر للتن

اروالحصول على تراخيص استعمال األب

لسنة 193المرسوم السلطاني رقم 

مناطق حماية آبار إمدادات المياه 2001

بمنطقة الباطنة

( 6)القرار الوزاري رقم 

بتشكيل لجنة1986لسنة 

لتحديد المناطق ذات 

م األولوية إلجراءات التقيي

الشامل لحماية اآلبار 

واألفالج من التلوث

 93AN953eLالقانون رقم 
.بشأن قانون المياه

لسنة 116القانون رقم 

اهبتعديل قانون المي2001
قوانين المياه بشكل عام

-1553تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.مولوية للحوض الهيدروليكي

1554-02قرار من وزير التجهيز رقم 
2008لسنة ( 50)رقم 

قانون وزارة الموارد المائية

بشأن وضع اآلبار ( 12)قرار رقم 

للزراعة

لسنة ( 12)مرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام 1997

لسنة ( 12)المرسوم بقانون رقم 

ل الم1980 ياه بشأن تنظيم استعما

الجوفية

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية 

الهاشمية وحكومة المملكة العربية 

اه السعودية من أجل إدارة و إستثمار المي

الديسي/الجوفية في طبقة الساق

1999لسنة ( 24)قانون اتحادي رقم 

بشأن حماية البيئة وتنميتها

1436محرم 25القرار الصادر في 

بضبط 2014نوفمبر 18الموافق 

مسميات األعمال والتركيبات 

نيةالهيدروليكية الخاضعة للرقابة الف

1994لسنة 213قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون الرى 

والصرف

بشأن اإلدارة 2018لسنة 80قانون رقم 

المتكاملة للنفايات الصلبة

بإصدار 2000-29مرسوم سلطاني رقم 

قانون حماية الثروة المائية 

263القرار الوزاري رقم 

بتعديل الئحة 2000لسنة 

لية تنظيم استعمال وحدات تح

المياه في اآلبار

-2000المرسوم رقم 

0032/PRMAEM 
ً للقانون رقم  الصادر تطبيقا

93AN953eL  الصادر في

ل 4 بشأن قانون1996أبري

المياه ، المتعلق بإجراءات

التصريح والتراخيص 

.واالمتيازات

2018ديسمبر 4قانون 

ات بشأن إنشاء فئة من مؤسس

أخذ العينات المائية العامة

اه الالئحة التنفيذية لنظام مي

الصرف الصحي المعالجة 

استخدامهاوإعادة 

-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

1423شعبان 10مؤرخ في 1554

بشأن تحديد ( 2002تشرين األول 17)

ب عتبات حفر اآلبار وإقامة اآلبار وسح

الة المياه الجوفية في داخل منطقة عمل وك

.والشاوية المائيبورقراقحوض 

1555-02قرار من وزير التجهيز رقم 

( 622)قرار مجلس قيادة الثورة رقم 

عن عدم جواز حفر1984لسنة 

بار اال ابار مائية او تشغيل مكائن لحفر اال

بموجب اجازة خاصة

السودان

بشان 1997لسنة ( 4)قرار رقم 

ك و براإلرتوازيةالزام مالك االبار 

السباحة بتركيب عدادات مياه و 

أجهزة لتنظيف و تدوير المياه

1988لسنة ( 18) قانون رقم 

وتعديالته

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة 

2006لسنة ( 6)أبوظبي رقم 

ن رقم للقانوية\التنفيم بإصدار الالئحة 

بشان تنظيم حفر ابار2006لسنة ( 6)

المياه الجوفية

252-16المرسوم الرئاسي رقم 

1437ذو الحجة 25المؤرخ في 

بالمصادقة 2016سبتمبر 27الموافق 

على مذكرة التفاهم في مجال الموارد 

المائية بين حكومة الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

23وحكومة دولة قطر في الدوحة في 

2014نوفمبر

لمياه      االتفاق بين لجنة الدولة األوكرانية ل

ل العامة و         االقتصاد ووزارة األشغا

ة الموارد المائية لجمهورية مصر العربي

ل إدارة المياه حول  التعاون في مجا

بشأن تنظيم2000لسنة 221قانون رقم 

قطاع المياه

1977لسنة 76المرسوم السلطاني رقم 

.بإصدار قانون تنمية الموارد المائية

342القرار الوزاري رقم 

بإصدار الئحة 1997لسنة 

لية تنظيم استخدام وحدات تح

المياه في اآلبار

بشأن 74/8المداولة رقم 

اه حماية المياه الجوفية والمي

السطحية إلقليم عفار 

وعيسى الفرنسي

1994مجلة المياه  2017مشروع نظام المياه

-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

1423شعبان 10المؤرخ في 1555

المتعلق بتحديد ( 2002أكتوبر 17)

حب عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وس

الة المياه الجوفية في داخل منطقة عمل وك

حوض الهيدروليك سبو

1556-02قرار من وزير التجهيز رقم  الكويت م2001قانون حماية البيئة لسنة 

بشان 1997لسنة ( 5)قرار رقم 

تسجيل االبار اإلرتوازية و برك

السباحة

قانون تطوير 1988لسنة 19قانون رقم 

وادي األردن

تنظيم حفر آبار 2006( 6)قانون  رقم 

المياه الجوفية

رمضان 27مؤرخ في 20-01قانون 

2001ديسمبر 12الموافق1422

تدامة المتعلق بالتخطيط والتنمية المس

لإلقليم

ر لتعاون بين جمهورية مصإتفاقمحضر 

ة العربية و الجمهورية العربية الليبي

العظمى الخاص اإلشتراكيةالشعبية 

مية الهيئة المشتركة لدراسة و تنبانشاء

خزان الحجر الرملي النوبي

بشأن 2002لسنة 444قانون رقم 

حماية البيئة

2001لسنة 192مرسوم سلطاني رقم 

ياه بإنشاء منطقة حماية حقل آبار إمداد الم

بمنطقة الظاهرة

-40القرار الوزاري رقم 

الصادر عن وزارة 88

.البيئة والموارد المائية
دولة قطر

2082-97المرسوم رقم 

أكتوبر 27المؤرخ في 

بضبط شروط 1997

.ممارسة نشاط الحفر المائي

ياه الالئحة التنفيذية لنظام الم

الخاصة بمهام وزارة البيئة 

تحت ) 2020والمياه والزراعة

(اإلعداد والمراجعة

-1556تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

Tensiftالهيدروليكية للحوض.

00-1648قرار وزير التجهيز رقم 
باالئحة2016لسنة ( 7)قرار رقم 

لزراعيةلحماية البيئة البرية و االتنفيدية

1990قانون الرى والصرف لسنة 

لسنة ( 9)مرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام 1999

لسنة ( 12)المرسوم بقانون رقم 

ل الم1980 ياه بشأن تنظيم استعما

الجوفية

قانون تطوير وادي األردن المعدل 

المعدل2001لسنة ( 30)بالقانون رقم 

2008لسنة ( 15)قانون رقم 

بيبشأن حماية المياه الجوفية في إمارة د

28المؤرخ في 12-05القانون رقم 

4موافق 1426جمادى الثانية 

.المتعلق بالمياه 2005أغسطس 

موريتانيا
بإنشاء سلطة خاصة 1954قانون عام 

باسم مصلحة نهر الليطاني

2001لسنة 309مرسوم السلطاني رقم 

بإنشاء منطقة حماية حقل آبار إمدادات 

.المياه في محافظة مسقط

-45القرار الوزاري رقم 

الصادر عن وزارة 88

.البيئة والموارد المائية

لسنة 20مرسوم بقانون رقم 

بشأن تنظيم وزارة1993

الشؤون البلدية والزراعة 

وتحديد اختصاصاتها

-2007المرسوم رقم 

أبريل 24المؤرخ 1014

، وتعديل المرسوم 2007

الصادر في 1200-91رقم 

بشأن 1991تموز 29

إنشاء محيط لحماية موارد 

المياه الجوفية في سهل 

.المرناق بوالية بن عروس 

اليمن

-1647تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد عتبة( 2000نوفمبر 

سحب المياه من المياه الجوفية داخل 

منطقة العمل وكالة حوض ام الربيع 

الهيدروليكي

113-16-1الظهير الشريف رقم 

10)1437ذي القعدة 6المؤرخ في 

بإصدار القانون رقم ( 2016أغسطس 

المتعلق بالمياه36-15

بشأن تعديل 2015لسنة 99قانون رقم 

لسنة 42بعض أحكام القانون رقم  

بإصدار قانون حماية البيئة2014

1995قانون الموارد المائية لسنة 

لسنة ( 12)مرسوم بقانون رقم 

ل الم1980 ياه بشأن تنظيم استعما

الجوفية

هنظام مراقبة المياه الجوفية وتعديالت

2002لسنة 85رقم 

بشأن تنظيم 2011لعام ( 2)قانون 

استخراج المياه الجوفية وحمايتها في

إمارة الفجيرة

15مؤرخ في 03-08القانون رقم 

يناير 23الموافق 1429محرم 

تعديل واستكمال قانون رقم 2008

جمادى الثانية 28مؤرخ في 05-12

1426عام 

المتعلق 2005أغسطس 4الموافق 

.بالمياه 

بإنشاء 029-2005المرسوم رقم 

وتنظيم مؤسسة عامة تسمى الشركة 

.الوطنية للحفر واآلبار

ورية اتفاقية بين الجمهورية العربية الس

ض والجمهورية اللبنانية لتقاسم مياه حو

ترك النهر الجنوبي الكبير وبناء سد مش

عليه

فلسطين
2011-8المرسوم رقم 

ابإصدار قانون النفط والغ

1988لسنة ( 1)قانون رقم 

ـر آبـــار  ـفـ ـنــظيـم ح بت

ـيـــة ـياه الجــوفـــ الم

814-78المرسوم رقم 

الخاص بضبط شروط 

البحث واستغالل المياه 

.الجوفية

لسنة ( 21)قرار جمهوري رقم 

ة م بإنشاء المؤسسة العام1997

للمياه والصرف الصحي

-1648تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد عتبة( 2000نوفمبر 

سحب المياه من المياه الجوفية خارج 

مناطق العمل في وكاالت األحواض 

.الهيدروليكية

19الصادر في 96-07-2المرسوم رقم 

بتحديد ( 2009يناير 16)1430محرم 

إجراءات منح التراخيص واالمتيازات 

المتعلقة بالملك العام للمياه

بإصدار 2017لسنة ( 12)قرار رقم 

مائية الالئحة التنفيذية لحماية البيئة ال

.والساحلية من التلوث
الصومال

بشان 1982لسنة ( 10)قرار رقم 

اإلرتوازيةالزام مالك االبار 

بتركيب عدادات مياه على ابارهم 

التعليمات المعدلة لتعليمات حماية 

2019المصادر المائية لسنة 

2012لسنة 102قرار وزاري رقم 

من بحظر تصدير المياه المعبأة المنتجة

المياه الجوفية إلى خارج الدولة

مذكرة تفاهم إلنشاء آلية استشارية 

لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

إيوليمينألنظمة طبقات المياه الجوفية 

الجزائر وبنين)تانزروفت/ وتاوديني

وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا 

( والنيجر ونيجيريا

24المؤرخ 077-2010المرسوم رقم 

المكمل للمرسوم رقم 2010مارس 

فبراير 12المؤرخ 2005-029

بشأن إنشاء الشركة الوطنية 2005

(SNFP)للحفر واآلبار 

ليبيا
2014لعام ( 14)مرسوم رقم 

المتعلقة بقانون المياه

-39مرسوم سلطاني رقم 

يم بإصدار قانون تنظ2017

وحماية مواقع األفالج 

المدرجة بقائمة التراث 

.العالمي

24( قرار وزير البيئة رقم 

بتحديد 2014لسنة ) 

شروط

وضوابط الحصول على 

رخصة مزاولة حفر آبار 

المياه

الجوفية واعتماد النماذج 

الالزمة

1200-91المرسوم رقم 

يوليو 29المؤرخ في 

بشأن إنشاء محيط 1991

ة لحماية موارد المياه الجوفي

محافظة )في سهل المرناق 

(.بن عروس

م 2002لسنة ( 33)قانون رقم 

بشان المياه

-1649تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد الحد ( 2000نوفمبر 

األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار داخل 

منطقة العمل وكالة حوض ام الربيع 

الهيدروليكي

المؤرخ في 13-13-323المرسوم عدد 

أغسطس 1)1434رمضان 23

-333المعدل للمرسوم عدد ( 2013

جمادى األولى 10الصادر في 69-2

الذي ينظم ( 1969يوليو 25)1389

حوافز الدولة لالستحواذ على المواد 

.الزراعية

في شأن 2014لسنة ( 42)قانون رقم 

إصدار قانون حماية البيئة 
قانون المياه الوطني

لسنة ( 2)مرسوم بقانون رقم 

حكم بشأن مراقبة و تنظيم الت1971

في المياه 

نظام معدل -٢٠١٩لسنة ( ٧٥)نظام رقم 

لنظام مراقبة المياه الجوفية

بشأن تحسين 2013( /12) نظام رقم 

دخل المزارعين و النظام المعدل له رقم 

2015لسنة ( 1)

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

30عدد 

2المؤرخ 030-2005القانون رقم 

بشأن قانون المياه2005فبراير 

في شأن . م1982لسنة ( 3)قانون رقم 

تنظيم استغالل مصادر المياه

لسنة )(  قرار مجلس الوزراء رقم 

م2020

بنظام ترخيص حفر وتأهيل اآلبار 

ر واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حف

اآلبار

29مرسوم السلطاني رقم 

بإصدار قانون 2000لسنة 

.حماية الموارد المائية

قرار مجلس الوزراء  رقم 

بتعديل 2000لسنة ( 4)

لسنة ( 21)القرار رقم 

بشأن إنشاء اللجنة1995

الدائمة للمزارع واآلبار

904-94المرسوم رقم 

بشأن التنظيم اإلداري 

والمالي إلدارة المسوح 

.المائية

م 2006لسنة ( 41)قانون رقم 

رقم بتعديل بعض المواد القانون

م بشأن 2002لسنة ( 33)

المياه

-1650تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

17)1421شعبان 20الصادر في 00

المتعلق بتحديد ( 2000تشرين الثاني 

الحد األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار 

خارج مناطق العمل في وكاالت 

.األحواض الهيدروليكية

14المؤرخ 2-05-1533المرسوم رقم 

( 2006فبراير 13)1427محرم 

.عالمتعلق بالصرف الصحي في الموق
المغرب العراق ةالجمهورية العربية السوري

نظام معدل -٢٠١٨لسنة ( ٢٥)نظام رقم 

لنظام مراقبة المياه الجوفية

حفاظ على الموارد 2013(1)قانون رقم 

المائية في إمارة الشارقة

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

48عدد 

07بتاريخ 178-2010المرسوم رقم 

2010سبتمبر 

اهيرية اتفاقية التعاون بين أوكرانيا والجم

ية الكبرى العربية الليبية الشعبية االشتراك

ل البحوث الجيولوجية  تمت )في مجا

رئاسي الموافقة على االتفاقية بالمرسوم ال

( 378/2004)378/2004رقم 

(2004مارس 31المؤرخ 

-2013سياسة المياه الوطنية لفلسطين 

2032

195مرسوم سلطاني رقم 

بإنشاء مناطق 2001لسنة 

حماية حقول آبار إمدادات 

.المياه بمحافظة الوسطى

قرار مجلس الوزراء رقم 

بتعديل 1997لسنة ( 6)

لسنة ( 21)القرار رقم 

مة بإنشاء اللجنة الدائ1995

.للمزارع واآلبار

اه تغييرات على قانون المي

2001لعام 
تونس 16/10/2017الجريدة الرسمية 

بتحديد 96-07-2المرسوم رقم 

إجراءات منح التراخيص واالمتيازات 

.المتعلقة بالملك العام للمياه

ير قرار مشترك بين وزير الداخلية ووز

ر الطاقة والمناجم والمياه والبيئة ووزي

جديدة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ال

2942-13ووزير الصناعات التقليدية 

أكتوبر 7)1434حجة 1من 11

وضع القيم الحدية العامة ( 2013

.وفيةللتصريف في المياه السطحية أو الج

قانون 2008لسنة ( 8) قانون رقم 

حماية و تحسين البيئة في اقليم

كوردستان  العراق

اتفاقية بين اللجنة الحكومية 

األوكرانية إلدارة المياه ووزارة 

الري في الجمهورية العربية 

السورية بشأن التعاون في مجال

إدارة المياه

نظام معدل -2015لسنة ( 64)نظام رقم 

لنظام مراقبة المياه الجوفية

حفاظ على الموارد 2013(1)قانون رقم 

المائية في إمارة الشارقة

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

77عدد 

الخاص برسوم 20-2002المرسوم رقم 

استخراج المياه
مصر لبنان

-196القرار الوزاري رقم 

بإنشاء مناطق حماية2001

حقول إمداد المياه بمحافظة 

.ظفار

قرار مجلس الوزراء رقم 

ل 1999لسنة ( 11) بتعدي

بعض أحكام قرار مجلس 

1995( 21)الوزراء رقم 

لسنة

تقرير حول المبادئ 

التوجيهية عن إدارة 

استخراج المياه الجوفية 

بالبالد التونسية

-2017المرسوم الحكومي رقم 

ديسمبر 25المؤرخ في 1400

بشأن إنشاء محيط 2017

لهرمدينلحماية الموارد المائية 

"تيربني حسين من والية المنس-

المملكة العربية السعودية
المتعلق 657-97-2المرسوم رقم 

بتعيين حدود مناطق الحماية ومحيط 

.الحماية والمنع

1551-02قرار من وزير التجهيز رقم 
الخاصة بحماية األنهار 25الالئحة رقم 

والمياه العامة من التلوث

بإنشاء 2002لسنة ( 15)قرار رقم 

ولة لجان فنية في المحافظات المشم

بالصحراء

نظام معدل -2017لسنة ( 92)نظام رقم 

لنظام مراقبة المياه الجوفية

2015لسنة ( 1)نظام رقم  

( 12)بتعديل بعض أحكام النظام رقم 

بشأن تحسين دخل 2013لسنة 

المزارعين

298-13المرسوم التنفيذي رقم 

ل 11الصادر في  الموافق 1434شوا

استكمال 2013أغسطس  18

196-04المرسوم التنفيذي رقم 

1425جمادى األولى27الصادر في 

م استغالل 2004يوليو 15الموافق 

اه وحماية المياه المعادن الطبيعية ومي

.الينابيع 

ج دول مجلس التعاون لدول الخلي
العربي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

٢٠١٧لسنة ٦٥٠رقم 

ة حكومبيناالتفاقيةبالموافقة على 

األغذيةومنظمة العربيةمصر جمهورية

بشأن مشروع استخدام ( فاو)والزراعة 

لمياهاباستخدام الرىفىالشمسيةالطاقة 

، والموقعة الجوفية

2017/10/19بتاريخ

ية اتفاقية قانون استخدام المجاري المائ

الدولية في االغراض غير المالحية 

31/3/1999صادر في 67قانون رقم 

194القرار الوزاري رقم 

بشأن إنشاء 2001لسنة 

مناطق حماية حقول آبار 

إمدادات المياه في محافظة 

.الشرقية

قرار مجلس الوزراء رقم 

م بإنشاء 1995لسنة ( 21)

اللجنة الدائمة للمزارع 

واآلبار وتنظيم شؤون 

المزارعين

جزر القمر

1401قرار حكومي رقم 

25مؤرخ في 2017لسنة 

يقضي بإنشاء 2017ديسمبر 

منطقة لحماية الموارد المائية 

لطبقة المياه الجوفية جنوب 

-الميدو-ليماوا-كتانة "قابس 

.بوالية قابس" مطماطة الجديدة

لسنة 42قرار مجلس الوزراء رقم 

ي بشأن قانون مياه الصرف الصح2000

المعالجة وإعادة استخدامها

-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

1423شعبان 10مؤرخ في 1551

بشأن تحديد عتبات( 2002أكتوبر 17)

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.حوض الهيدروليك لوكوس

1552-02قرار من وزير التجهيز رقم 

لسنة ( 449)قرار مجلس الوزراء رقم 

م نظام المحددات الوطنية الستخدا2012

ي مياه الصرف الصحي المعالجة في الر

الزراعي 

بإلزام أصحاب 2166قرار رقم 

اآلبار المرخصة بتركيب عدادات

على آبارهم و اتباع طرق الري 

الحديثة

2016لسنة ( 7/ز)تعليمات رقم 

ل المياه العا دمة تعليمات و شروط إستعما

وس والمعالجة والمياه المليحة والمياه المس

لإلستخدامات الزراعية

بشأن تنظيم 2016لسنة 5قانون رقم 

المياه الجوفية في إمارة أبوظبي

المؤرخ 73-10المرسوم التنفيذي رقم 

6الموافق 1431صفر 21في 

بشأن حماية كمية 2010فبراير 

خزانات المياه الجوفية

ة قانون مصادر المياه السطحية والجوفي مذكرة تفاهم وتعاون

ل الحماية واالستخدام الرشيد في مجا

للموارد المائية بين وزارة الموارد 

الطبيعية

الموارد وحماية البيئة للجمهورية

بيالروسيا ووزارة الموارد المائية

"والري جمهورية مصر العربية 

13/4/2018قانون المياه  لسنة 3قرار الوزاري رقم 

الئحة تنظيم باصدار2009

اآلبار واألفالج

قانون المياه القانون رقم 

21المؤرخ في 94-037

1994ديسمبر 

لسنة 162مرسوم حكومي عدد 

فيفري 13مؤرخ في 2018

يقضي بإنشاء محيط 2018

لحماية الموارد المائية لمجرى 

-النضور"المياه الجوفية 

.في والية زغوان" الصواف

الالئحة الداخلية لالئحة المحافظة على 

-14الموارد المائية األمر التنفيذي رقم 

1989لسنة 62

( 1) تعليمات حفر االبار المائية رقم 

2011لسنة 

عمل التعليمات التنفيذية الناظمة ل

اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة 

2007/2/13الحوض

قانون معدل 2014لسنة 22قانون رقم 

لقانون سلطة المياه



حاكمية إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية

تدامة البيئية اإلنصاف، والشفافية، والمساءلة، واالس: العناصر الرئيسية للحاكمية الجيدة للمياه هي•

.واالقتصادية، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين

:ومن المظاهر المنتشرة ألنظمة الحاكمية غير الفعالة هي•

ضعف مراقبة المياه الجوفية▪

نقص التحكم في عمليات االستخراج▪

عدم وجود منظمات رسمية إلدارة المياه والسياسات عبر القطاعات▪

( أو ضعف تطبيقها)واالفتقار إلى القواعد واللوائح الرسمية ▪



المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية في -ثانياً 

المنطقة العربية



المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية-ثانياً 

وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية1.

اعتبار المياه الجوفية ملكية عامة2.

وجود هيئة عامة مختصة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية3.

ضبط أعداد اآلبار وتزايدها4.

اتسجيل اآلبار وترخيصه5.



المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية-ثانياً 

تسجيل اآلبار وترخيصها5.

الحاالت التي تتطلب الحصول على ترخيص1.

تبسيط عملية التسجيل2.

حيثيات الترخيص3.

التزامات المالك4.

تنظيم مهنة مزاولة حفر اآلبار5.

حماية المياه الجوفية من التلوث6.

(أو المناطق المحظورة)المناطق ذات الحماية الخاصة 7.

عقوبات المخالفين8.

الفترة الزمنية الالزمة لتوفيق األوضاع مع التشريع9.

مراقبة تطبيق أحكام القانون واإللزام به10.

تحديد واضح وصريح لإلعفاءات واالستثناءات من أحكام القانون11.

مراقبة نوعية المياه الجوفية12.

إغالق اآلبار المخالفة13.

بارتركيب العدادات وقياس كميات المياه المستخرجة من اآل14.

طبقات المياه الجوفية الكبيرة6.



ة الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملي-ثالثاً 

تسجيل اآلبار وترخيصها



بار الخبرات المستسقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآل-ثالثاً 

وترخيصها

حوافز التسجيل1.

Exemptionsاالعفاءات 2.

عملية الترخيص واستحقاقات استخدام المياه3.

تراخيص تعديل اآلبار4.

إنشاء مناطق حماية خاصة5.

إعادة شراء اآلبار والتراخيص6.

إلغاء التراخيص وردم اآلبار غير المشروعة7.

ضبط حافري اآلبار8.

األدوات غير المباشرة المستخدمة في تنظيم استخراج المياه الجوفية9.

ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة10.



بار الخبرات المستسقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآل-ثالثاً 

وترخيصها

قياس كمية المياه المستخرجة باستخدام العدادات11.

تسعير المياه الجوفية12.

استخدام نظام الحصص وتخفيض المستحقات13.

استخدام التكنولوجيا لتقليل استخدام المياه الجوفية14.

األدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفية15.

أسعار الطاقة وهيكل التعرفة▪

أنماط المحاصيل▪

يةبعض عوامل النجاح في تسجيل االبار ومراقبتها في المنطقة العرب16.



المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية ( 1)الملحق 

في المنطقة العربية

ومراقبتها ةالمياه الجوفياستخراج قانون يوضع لتنظيممن حيث المبدأ، يجب على أي تشريع أو •

مياه أن يتضمن مجموعة من المواد القانونية تحدد بوضوح الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة ال

راخيص، الجوفية، واختصاصات هذه الهيئة، والحاالت التي تتطلب الترخيص، وإجراءات منح الت

تطلب ، واجراءات منح الرخصة لكل حالة من الحاالت التي ت(طالب الترخيص)والتزامات المالك 

.الترخيص

كما يجب أن يتضمن التشريع أسس منح رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار، والتزامات مقاول•

.فر اآلبارالحفر، وآلية التظلم من قرارات رفض طلبات التراخيص لحفر البئر أو لمزاولة مهنة ح

ألحكام هذا كذلك يجب أن يتضمن التشريع بوضوح العقوبات التي ستفرض بحق المخالفين•

القانون، والفترة الزمنية الالزمة لجعل األوضاع متوافقة مع هذا القانون



المؤشرات المتعلقة بالمبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه ( 2)الملحق 

الجوفية في المنطقة العربية

checklist" قائمة تدقيق"يتضمن هذا الملحق مجموعة من المؤشرات تشكل فيما بينها •

وفية في يمكن باستخدامها الحكم عن مدى مالئمة التشريعات والسياسات الوطنية للمياه الج

بلد  ما مع المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية

:هناك نوعين من المؤشرات•

المؤشرات المتعلقة بالتشريعات –آ •

ل من المؤشرات المتعلقة باللوائح واألنظمة والقدرات المؤسساتية المتوفرة التي تُ -ب• سه ِّ

عملية تطبيق التشريعات واإللزام بها



المؤشرات المتعلقة بالمبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه ( 2)الملحق 

الجوفية في المنطقة العربية

ن نقطة وتحتوي على مجموعتين رئيسيتي365المؤشرات المتعلقة بالتشريعات خصص لها . آ

:من المؤشرات

نقطة وتحتوي 235وخصص لها المؤشرات المتعلقة بضبط أعداد اآلبار وانتشارها–أوالً 

:، هيأربعة مجموعات فرعية من المؤشراتعلى

(نقطة135)حفر اآلبار الجديدة وتسجيل اآلبار القائمة وترخيصها 1.

(نقطة20)تعديل اآلبار القائمة 2.

(نقطة70)ضبط حافري اآلبار 3.

(نقاط10)إنشاء مناطق حماية خاصة 4.



المؤشرات المتعلقة بالمبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه ( 2)الملحق 

الجوفية في المنطقة العربية

خصص و،المؤشرات المتعلقة بضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة–ثانياً 

:، هيثالثة مجموعات فرعية من المؤشراتنقطة، وتحتوي على 130لها 

( نقطة90)قياس كميات المياه المستخرجة باستخدام العدادات 1.

(نقطة20)قياس نوعية المياه ومناسيب المياه في اآلبار 2.

(نقطة20)تسعير المياه الجوفية 3.

كل مجموعة فرعية تتضمن عدد من المؤشرات الفردية، خصص لكل مؤشر عدد معين من 

.النقاط حسب أهميته



الخاتمــــــــة

أعداديفالتحكمخاللمنالعربيةالمنطقةفيالجوفيةالمائيةالموارداستنزافضبطإن•

ملحةرةضروأصبحبلمحتملخيار  مجرديعدلممنهاالمستجرةوالكمياتوانتشارهااآلبار

.للمنطقةومستدامأفضلمائيلمستقبلضمانابها،األخذمنبدال

وقعمعبرللجمهورمتاحةوباتتالنهائية،صيغتهافيوصدرتالتوجيهاتمراجعةجرت•

:اإلسكوا

https://www.unescwa.org/events/groundwater-abstraction-guidelines

خاللمنالجوفي ةاهالميباستخراجالمتعلقةالوطنيةوسياساتهاقوانينهاتقييمإلىالبلدانوُدعيت•

والكويت،العراق،منتقاريراالسكواتلق تالحين،ذلكومنذ.التوجيهيةالمؤشراتاستكمال

.وتونسالسورية،العربيةوالجمهورية



شكراً 


