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أهمية المياه الجوفية في المنطقة العربية 

أحدث البيانات الموجودة.  FAO, AQUASTAT المصدر:

٪ في المملكة العربية السعودية وليبيا وفلسطين 80٪ من المنطقة العربية وتصل إلى أكثر من 60٪ من مصدر المياه العذبة في 50تشكل المياه الجوفية أكثر من 
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استخدام المياه الجوفية بالمقارنة مع مصادر المياه العذبة األخرى في بعض الدول العربية

المياه الجوفية المياه السطحية المياه المحالة مياه الصرف الصحي المعالجة الصرف الزراعي



أسباب أهمية المياه الجوفية 
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:مائيةإمدادات

2030لخطة التنمية لعام ”أهداف التنمية المستدامة"كما سيكون االستخدام المستقبلي للمياه الجوفية ذا أهمية حيوية لتحقيق 
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المياه 
الجوفية

ندرة المياه 
السطحية النمو 

السكاني

الزراعة

تغير 
المناخ

الضغوط التي تواجهها المياه الجوفية في المنطقة العربية

UNDESA, 2019, FAO, AQUASTAT المصدر:

RICCAR, 2017 :المصدر

(شهر/ ملم )متوسط   التغير في هطول األمطار السنوي 
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نمو المساحة الزراعية 
  %

)%(1960الفرق في إجمالي السكان منذ 

في 1960ونمو المساحة الزراعية منذ عام ( الفعلي والمتوقع)نسبة النمو السكاني 
المنطقة العربية  

)%(1960الفرق في إجمالي عدد السكان منذ  )%(النمو التراكمي للمساحة الزراعية 

لم يتم إضافة األراضي الزراعية في السودان بسبب نقص البيانات: مالحظة



تحديات إدارة المياه الجوفية

لبنان لمرخصة في  ا لخاصة  ا ار  اآلب لسحب ا اطق  األردن ، ومن ار في  لآلب لمكاني  ا لتوزيع  لرئيسيةا ا

UNDP, 2014 :المصدر
Molle et. Al, 2017 :المصدر
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تدهور نوعية 
ةالمياه الجوفي

المياه الجوفية في بئرين في قطاع غزةنسوبم

سهل الحوز وسايس ، المغربفي المياه الجوفيةنسوبم

AlFarrah et. Al, 2018 :المصدر

BGR, 2017 :المصدر

Benabdelfadel,2012, Closas and Molle, 2016 :المصدر

ESCWA, 2013, http://waterinventory.org المصدر:



موارد المياه الجوفية العابرة للحدود في المنطقة العربية

Euphrates River – Syrian Arab Republic

لقمر جميع الدول العربية باستثناء جزر ا•

من 40تشترك في واحدة أو أكثر من 

.طبقات المياه الجوفية

ي أحواض المياه الجوفية المشتركة تغط•

٪ من المنطقة العربية 58ما يقرب من 

من حيث المساحة السطحية



إدارة المياه الجوفية و الحاجة للتشريعات حوكمةتحديات 

وجود سياسات وتشريعات واضحة بشأن المياه الجوفيةعدم كفاية اوعدم •

فيةاإلرادة السياسية لتنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالمياه الجوعدم كفاية انعدام او •

اعات المعنيةمؤسسات المياه الجوفية ضعيفة، والمسؤوليات مجزأة أو متداخلة، وضعف التنسيق بين القط•

يؤثر على اإلدارة والرصد وتنمية القدراتالتمويل المحدود عموماً الذي •

أو التكنولوجيا الالزمة/أو البيانات و/ضعف نظم الرصد ونقص المعلومات و•

عدم فهم نظم المياه الجوفية فهماً كافياً وعدم كفاية الوعي•

مشاركة مجتمعية محدودة•
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مبادرات لدعم إدارة موارد المياه الجوفية 

في المنطقة العربية



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

العربية

نها عند وضع مبادئ تجمع افضل التجارب امام صانعي السياسات لالستفادة م•

مراجعة او تطوير األنظمة المحلية

لجوفيةوضع آلية للتقييم السريع لالطار التنظيمي إلدارة استخراج المياه ا•

تخراج إيجاد أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وافضل الممارسات في إدارة اس•

المياه الجوفية

إعادة التذكير بأهمية المياه الجوفية والحوكمة السليمة لها •



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

العربية

:  المنهجية

قة بالمياه مراسلة أعضاء لجنة الموارد المائية في االسكوا من اجل الحصول على التشريعات واألنظمة المتعل•

الجوفية 

مراسلة بعض الخبراء من اجل الحصول على التشريعات واألنظمة المتعلقة بالمياه الجوفية •

اجراء بحث موسع للمنشورات والتشريعات المتاح الوصول اليها•

تحليل التجارب والتشريعات المتوفرة من اجل الخالصة الى المسودة الحالية•

دارة المحلية   بناًء على المسودة تم اقتراح بعض المؤشرات التي تسمح بالتقييم السريع لألنظمة واطر اإل•

عقد اجتماع خبراء لمراجعة المبادئ والمؤشرات•

اصدار النسخة النهائية بناًء على المالحظات•

ارسال المؤشرات الى دول من اجل تقييم اقليمي •



1االتفاقية رقم 

الشروط المرجعية لرصد وتبادل معلومات المياه 

نوبي الجوفية لنظام الخزان الجوفي من الحجر الرملي ال

لمراقبة ومشاركة 2اتفاقية االختصاصات رقم -

البيانات لنظام طبقة الحجر الرملي النوبي

22/10/2020قانون المياه 
الئحة تسجيل اآلبار : 2/90القرار الوزاري رقم 

القائمة وتصاريح اآلبار الجديدة
سلطنة عمان جيبوتي

الصادر 2198-2009المرسوم رقم 

بشأن 2009( يوليو)تموز 14في 

إنشاء محيط لحماية موارد المياه 

ي المائإترياس-الجوفية لحوض حت 

لسهل العبابسة

.منطقة المقرين بمحافظة مدنين 

الملكي النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم

1422/7/28في 43/ رقم م

المؤرخ في 02-1552تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2002أكتوبر 17)1423شعبان 10

المياه بتحديد عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة حوض هيدروليك

.سوس ماسة

1553-02قرار من وزير التجهيز رقم 

–قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان 
العراق رقم

2006لسنة 9

التشريع المائي: 2005لسنة 31قانون رقم  البحرين األردن
اإلمارات العربية

المتحدة
الجزائر

ري وصرف

1984لسنة 12قانون رقم 

بإصدار قانون الري والصرف

ابات و المتعلق بالية البت بتسجيل ط.ت/31قرار رقم 

ل العلم والخبر للتنقيب والحصول على تراخيص استعما

األبار

مناطق 2001لسنة 193المرسوم السلطاني رقم 

حماية آبار إمدادات المياه بمنطقة الباطنة

1986لسنة ( 6)القرار الوزاري رقم 

ت بتشكيل لجنة لتحديد المناطق ذا

األولوية إلجراءات التقييم الشامل

لحماية اآلبار واألفالج من التلوث

بشأن  93AN953eLالقانون رقم 

.قانون المياه

بتعديل 2001لسنة 116القانون رقم 

قانون المياه
قوانين المياه بشكل عام

المؤرخ في 02-1553تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2002أكتوبر 17)1423شعبان 10

المياه بتحديد عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب

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 للزراعة( 12)قرار رقم 

بتعديل 1997لسنة ( 12)مرسوم بقانون رقم 

لسنة ( 12)بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

ل المياه الجوفي1980 ةبشأن تنظيم استعما

ومة اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحك

إستثمارالمملكة العربية السعودية من أجل إدارة و 

الديسي/المياه الجوفية في طبقة الساق

بشأن حماية 1999لسنة ( 24)قانون اتحادي رقم 

البيئة وتنميتها

18الموافق 1436محرم 25القرار الصادر في 

ات بضبط مسميات األعمال والتركيب2014نوفمبر 

الهيدروليكية الخاضعة للرقابة الفنية

1994لسنة 213قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف

بشأن اإلدارة المتكاملة 2018لسنة 80قانون رقم 

للنفايات الصلبة

بإصدار قانون حماية 2000-29مرسوم سلطاني رقم 

الثروة المائية 

لسنة 263القرار الوزاري رقم 

عمال بتعديل الئحة تنظيم است2000

وحدات تحلية المياه في اآلبار

-2000المرسوم رقم 

0032/PRMAEM  ً الصادر تطبيقا

الصادر  93AN953eLللقانون رقم 

بشأن قانون 1996أبريل 4في 

يح المياه ، المتعلق بإجراءات التصر

.والتراخيص واالمتيازات

بشأن إنشاء 2018ديسمبر 4قانون 

ية فئة من مؤسسات أخذ العينات المائ

العامة

الالئحة التنفيذية لنظام مياه الصرف

استخدامهاالصحي المعالجة وإعادة 

مؤرخ في 1554-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

بشأن ( 2002تشرين األول 17)1423شعبان 10

ياه تحديد عتبات حفر اآلبار وإقامة اآلبار وسحب الم

بورقراقالجوفية في داخل منطقة عمل وكالة حوض 

.والشاوية المائي

1555-02قرار من وزير التجهيز رقم 

عن 1984لسنة ( 622)قرار مجلس قيادة الثورة رقم 

عدم جواز حفر

ب ابار مائية او تشغيل مكائن لحفر االبار اال بموج

اجازة خاصة

السودان
بشان الزام مالك 1997لسنة ( 4)قرار رقم 

و برك السباحة بتركيباإلرتوازيةاالبار 

عدادات مياه و أجهزة لتنظيف و تدوير المياه

وتعديالته1988لسنة ( 18) قانون رقم 

( 6)قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي رقم

2006لسنة 

لسنة ( 6)للقانون رقم ية\التنفيم بإصدار الالئحة 

بشان تنظيم حفر ابار المياه الجوفية2006

25المؤرخ في 252-16المرسوم الرئاسي رقم 

2016سبتمبر 27الموافق 1437ذو الحجة 

ل الموارد  بالمصادقة على مذكرة التفاهم في مجا

المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية 

وحة الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في الد

2014نوفمبر23في 

قتصاد االتفاق بين لجنة الدولة األوكرانية للمياه      اال

ووزارة األشغال العامة و        الموارد المائية 

ة لجمهورية مصر العربية حول  التعاون في مجال إدار

المياه

بشأن تنظيم قطاع المياه2000لسنة 221قانون رقم 
بإصدار 1977لسنة 76المرسوم السلطاني رقم 

.قانون تنمية الموارد المائية

لسنة 342القرار الوزاري رقم 

دام بإصدار الئحة تنظيم استخ1997

وحدات تحلية المياه في اآلبار

بشأن حماية المياه74/8المداولة رقم 

فار الجوفية والمياه السطحية إلقليم ع

وعيسى الفرنسي

1994مجلة المياه  2017مشروع نظام المياه

المؤرخ في 1555-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2002أكتوبر 17)1423شعبان 10

المياه بتحديد عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب

يك الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة حوض الهيدرول

سبو

1556-02قرار من وزير التجهيز رقم  الكويت م2001قانون حماية البيئة لسنة 
بشان تسجيل االبار1997لسنة ( 5)قرار رقم 

اإلرتوازية و برك السباحة
قانون تطوير وادي األردن1988لسنة 19قانون رقم  يةتنظيم حفر آبار المياه الجوف2006( 6)قانون  رقم 

1422رمضان 27مؤرخ في 20-01قانون 

المتعلق بالتخطيط 2001ديسمبر 12الموافق

والتنمية المستدامة لإلقليم

و لتعاون بين جمهورية مصر العربيةإتفاقمحضر 

العظمى ةاإلشتراكيالجمهورية العربية الليبية الشعبية 

زان الهيئة المشتركة لدراسة و تنمية خبانشاءالخاص 

الحجر الرملي النوبي

بشأن حماية البيئة2002لسنة 444قانون رقم 
بإنشاء منطقة 2001لسنة 192مرسوم سلطاني رقم 

حماية حقل آبار إمداد المياه بمنطقة الظاهرة

الصادر 88-40القرار الوزاري رقم 

.عن وزارة البيئة والموارد المائية
دولة قطر

المؤرخ في 2082-97المرسوم رقم 

بضبط شروط 1997أكتوبر 27

.ممارسة نشاط الحفر المائي

ة بمهام الالئحة التنفيذية لنظام المياه الخاص

 2020وزارة البيئة والمياه والزراعة
(تحت اإلعداد والمراجعة)

المؤرخ في 02-1556تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2002أكتوبر 17)1423شعبان 10

المياه بتحديد عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب

Tensiftالجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 
.الهيدروليكية للحوض

00-1648قرار وزير التجهيز رقم 
ة لحمايالتنفيديةباالئحة2016لسنة ( 7)قرار رقم 

البيئة البرية و الزراعية

1990قانون الرى والصرف لسنة 
بتعديل 1999لسنة ( 9)مرسوم بقانون رقم 

لسنة ( 12)بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

ل المياه الجوفي1980 ةبشأن تنظيم استعما

( 30)قانون تطوير وادي األردن المعدل بالقانون رقم 

المعدل2001لسنة 

2008لسنة ( 15)قانون رقم 

بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي

جمادى الثانية 28المؤرخ في 12-05القانون رقم 

.المتعلق بالمياه 2005أغسطس 4موافق 1426

موريتانيا
بإنشاء سلطة خاصة باسم مصلحة 1954قانون عام 

نهر الليطاني

بإنشاء منطقة 2001لسنة 309مرسوم السلطاني رقم 

.حماية حقل آبار إمدادات المياه في محافظة مسقط

الصادر 88-45القرار الوزاري رقم 

.عن وزارة البيئة والموارد المائية

1993لسنة 20مرسوم بقانون رقم 

ة بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدي

والزراعة وتحديد اختصاصاتها

المؤرخ 1014-2007المرسوم رقم 

، وتعديل المرسوم 2007أبريل 24

29الصادر في 1200-91رقم 

بشأن إنشاء محيط 1991تموز 

ل لحماية موارد المياه الجوفية في سه

.المرناق بوالية بن عروس 

اليمن

المؤرخ في 00-1647تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2000نوفمبر 17)1421شعبان 20

منطقة بتحديد عتبة سحب المياه من المياه الجوفية داخل

العمل وكالة حوض ام الربيع الهيدروليكي

ذي 6المؤرخ في 113-16-1الظهير الشريف رقم 

بإصدار القانون ( 2016أغسطس 10)1437القعدة 

المتعلق بالمياه15-36رقم 

بشأن تعديل بعض أحكام 2015لسنة 99قانون رقم 

بإصدار قانون حماية 2014لسنة 42القانون رقم  

البيئة

1995قانون الموارد المائية لسنة 
بشأن 1980لسنة ( 12)مرسوم بقانون رقم 

ل المياه الجوفية تنظيم استعما

نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديالته

2002لسنة 85رقم 

بشأن تنظيم استخراج المياه 2011لعام ( 2)قانون 

الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة

1429محرم 15مؤرخ في 03-08القانون رقم 

تعديل واستكمال قانون 2008يناير 23الموافق 

جمادى الثانية عام 28مؤرخ في 12-05رقم 

1426

.المتعلق بالمياه 2005أغسطس 4الموافق 

بإنشاء وتنظيم مؤسسة 029-2005المرسوم رقم 

.عامة تسمى الشركة الوطنية للحفر واآلبار

رية اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية والجمهو

ير وبناء اللبنانية لتقاسم مياه حوض النهر الجنوبي الكب

سد مشترك عليه
فلسطين

بإصدار 2011-8المرسوم رقم 

قانون النفط والغا

1988لسنة ( 1)قانون رقم 

ـياه  ـر آبـــار الم ـفـ ـنــظيـم ح بت

ـيـــة الجــوفـــ

الخاص 814-78المرسوم رقم 

مياه بضبط شروط البحث واستغالل ال

.الجوفية

م 1997لسنة ( 21)قرار جمهوري رقم 

بإنشاء المؤسسة العامة للمياه والصرف

الصحي

المؤرخ في 00-1648تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2000نوفمبر 17)1421شعبان 20

بتحديد عتبة سحب المياه من المياه الجوفية خارج

.مناطق العمل في وكاالت األحواض الهيدروليكية

محرم 19الصادر في 96-07-2المرسوم رقم 

بتحديد إجراءات منح ( 2009يناير 16)1430

مياهالتراخيص واالمتيازات المتعلقة بالملك العام لل

ية بإصدار الالئحة التنفيذ2017لسنة ( 12)قرار رقم 

.لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث
الصومال

بشان الزام مالك 1982لسنة ( 10)قرار رقم 

بتركيب عدادات مياه علىاإلرتوازيةاالبار 

ابارهم 

ية لسنة التعليمات المعدلة لتعليمات حماية المصادر المائ

2019

بحظر تصدير 2012لسنة 102قرار وزاري رقم 

المياه المعبأة المنتجة من المياه الجوفية إلى خارج

الدولة

مذكرة تفاهم إلنشاء آلية استشارية لإلدارة المتكاملة

للموارد المائية ألنظمة طبقات المياه الجوفية 

الجزائر وبنين )تانزروفت/ وتاودينيإيوليمين

وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر 

( ونيجيريا

مارس 24المؤرخ 077-2010المرسوم رقم 

المؤرخ 029-2005المكمل للمرسوم رقم 2010

ر بشأن إنشاء الشركة الوطنية للحف2005فبراير 12

(SNFP)واآلبار 

ليبيا
2014لعام ( 14)مرسوم رقم 

المتعلقة بقانون المياه

2017-39مرسوم سلطاني رقم 

بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع

األفالج المدرجة بقائمة التراث 

.العالمي

لسنة ) 24( قرار وزير البيئة رقم 

بتحديد شروط2014

وضوابط الحصول على رخصة 

مزاولة حفر آبار المياه

الجوفية واعتماد النماذج الالزمة

المؤرخ في 1200-91المرسوم رقم 

بشأن إنشاء محيط 1991يوليو 29

ل لحماية موارد المياه الجوفية في سه

(.محافظة بن عروس)المرناق 

م بشان 2002لسنة ( 33)قانون رقم 

المياه

المؤرخ في 00-1649تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2000نوفمبر 17)1421شعبان 20

بتحديد الحد األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار داخل

منطقة العمل وكالة حوض ام الربيع الهيدروليكي

رمضان 23المؤرخ في 13-13-323المرسوم عدد 

المعدل للمرسوم عدد ( 2013أغسطس 1)1434

1389جمادى األولى 10الصادر في 333-69-2

اذ الذي ينظم حوافز الدولة لالستحو( 1969يوليو 25)

.على المواد الزراعية

في شأن إصدار قانون 2014لسنة ( 42)قانون رقم 

حماية البيئة 
قانون المياه الوطني

بشأن 1971لسنة ( 2)مرسوم بقانون رقم 

مراقبة و تنظيم التحكم في المياه 

نظام معدل لنظام مراقبة -٢٠١٩لسنة ( ٧٥)نظام رقم 

المياه الجوفية

بشأن تحسين دخل 2013( /12) نظام رقم 

2015لسنة ( 1)المزارعين و النظام المعدل له رقم 

30الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

2005فبراير 2المؤرخ 030-2005القانون رقم 

بشأن قانون المياه

ل في شأن تنظيم استغال. م1982لسنة ( 3)قانون رقم 

مصادر المياه

م2020لسنة )(  قرار مجلس الوزراء رقم 

ياه بنظام ترخيص حفر وتأهيل اآلبار واستخراج الم

الجوفية ومقاولة حفر اآلبار

لسنة 29مرسوم السلطاني رقم 

بإصدار قانون حماية الموارد 2000

.المائية

لسنة ( 4)قرار مجلس الوزراء  رقم 

لسنة ( 21)بتعديل القرار رقم 2000

بشأن إنشاء اللجنة الدائمة 1995

للمزارع واآلبار

بشأن التنظيم904-94المرسوم رقم 

اإلداري والمالي إلدارة المسوح 

.المائية

م بتعديل 2006لسنة ( 41)قانون رقم 

لسنة ( 33)بعض المواد القانون رقم 

م بشأن المياه2002

الصادر في 00-1650تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

المتعلق ( 2000تشرين الثاني 17)1421شعبان 20

بتحديد الحد األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار خارج

.مناطق العمل في وكاالت األحواض الهيدروليكية

محرم 14المؤرخ 2-05-1533المرسوم رقم 

المتعلق بالصرف ( 2006فبراير 13)1427

.الصحي في الموقع
المغرب العراق الجمهورية العربية السورية

نظام معدل لنظام مراقبة -٢٠١٨لسنة ( ٢٥)نظام رقم 

المياه الجوفية

حفاظ على الموارد المائية في 2013(1)قانون رقم 

إمارة الشارقة
48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

2010سبتمبر 07بتاريخ 178-2010المرسوم رقم 

ية الليبية اتفاقية التعاون بين أوكرانيا والجماهيرية العرب

الشعبية االشتراكية الكبرى في مجال البحوث 

سوم تمت الموافقة على االتفاقية بالمر)الجيولوجية 

المؤرخ ( 378/2004)378/2004الرئاسي رقم 

(2004مارس 31

2032-2013سياسة المياه الوطنية لفلسطين 

لسنة 195مرسوم سلطاني رقم 

بإنشاء مناطق حماية حقول 2001

.آبار إمدادات المياه بمحافظة الوسطى

لسنة ( 6)قرار مجلس الوزراء رقم 

لسنة ( 21)بتعديل القرار رقم 1997

رع بإنشاء اللجنة الدائمة للمزا1995

.واآلبار

2001تغييرات على قانون المياه لعام  تونس 16/10/2017الجريدة الرسمية 
بتحديد إجراءات منح 96-07-2المرسوم رقم 

.مياهالتراخيص واالمتيازات المتعلقة بالملك العام لل

قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الطاقة 

والمناجم والمياه والبيئة ووزير الصناعة والتجارة

-13دية والتكنولوجيات الجديدة ووزير الصناعات التقلي

( 2013أكتوبر 7)1434حجة 1من 294211

سطحية وضع القيم الحدية العامة للتصريف في المياه ال

.أو الجوفية

قانون حماية و تحسين 2008لسنة ( 8) قانون رقم 

البيئة في اقليم

كوردستان  العراق

دارة اتفاقية بين اللجنة الحكومية األوكرانية إل

المياه ووزارة الري في الجمهورية العربية 

ل إدارة المياه السورية بشأن التعاون في مجا

نظام معدل لنظام مراقبة -2015لسنة ( 64)نظام رقم 

المياه الجوفية

حفاظ على الموارد المائية في 2013(1)قانون رقم 

إمارة الشارقة

77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

الخاص برسوم استخراج 20-2002المرسوم رقم 

المياه
مصر لبنان

2001-196القرار الوزاري رقم 

اه بإنشاء مناطق حماية حقول إمداد المي

.بمحافظة ظفار

لسنة ( 11)قرار مجلس الوزراء رقم 

بتعديل بعض أحكام قرار 1999

1995( 21)مجلس الوزراء رقم 

لسنة

تقرير حول المبادئ التوجيهية عن

الد إدارة استخراج المياه الجوفية بالب

التونسية

1400-2017المرسوم الحكومي رقم 

بشأن 2017ديسمبر 25المؤرخ في 

إنشاء محيط لحماية الموارد المائية 

"يربني حسين من والية المنست-لهرمدين

المملكة العربية السعودية
المتعلق بتعيين حدود 657-97-2المرسوم رقم 

.مناطق الحماية ومحيط الحماية والمنع
1551-02قرار من وزير التجهيز رقم 

الخاصة بحماية األنهار والمياه العامة 25الالئحة رقم 

من التلوث

بإنشاء لجان فنية 2002لسنة ( 15)قرار رقم 

في المحافظات المشمولة بالصحراء

نظام معدل لنظام مراقبة -2017لسنة ( 92)نظام رقم 

المياه الجوفية

2015لسنة ( 1)نظام رقم  

2013لسنة ( 12)بتعديل بعض أحكام النظام رقم 

بشأن تحسين دخل المزارعين

11الصادر في 298-13المرسوم التنفيذي رقم 

ل  أغسطس  18الموافق 1434شوا

196-04استكمال المرسوم التنفيذي رقم 2013

15الموافق 1425جمادى األولى27الصادر في 

م استغالل وحماية المياه المعادن 2004يوليو 

.الطبيعية ومياه الينابيع 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

٢٠١٧لسنة ٦٥٠رقم 

ر مصجمهوريةحكومة بيناالتفاقيةبالموافقة على 

ع بشأن مشرو( فاو)والزراعة األغذيةومنظمة العربية

اهالميباستخدام الرىفىالشمسيةاستخدام الطاقة 

2017/10/19، والموقعة بتاريخالجوفية

ي اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية ف

صادر في 67االغراض غير المالحية قانون رقم 

31/3/1999

لسنة 194القرار الوزاري رقم 

بشأن إنشاء مناطق حماية 2001

ة حقول آبار إمدادات المياه في محافظ

.الشرقية

لسنة ( 21)قرار مجلس الوزراء رقم 

م بإنشاء اللجنة الدائمة 1995

للمزارع واآلبار وتنظيم شؤون 

المزارعين

جزر القمر

2017لسنة 1401قرار حكومي رقم 

يقضي 2017ديسمبر 25مؤرخ في 

بإنشاء منطقة لحماية الموارد المائية لطبقة

ليماوا-كتانة "المياه الجوفية جنوب قابس 

.بوالية قابس" مطماطة الجديدة-الميدو-

بشأن قانون 2000لسنة 42قرار مجلس الوزراء رقم 

مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

مؤرخ في 1551-02تعديل قرار وزير التجهيز رقم 

بشأن تحديد ( 2002أكتوبر 17)1423شعبان 10

وفية عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المياه الج

في داخل منطقة عمل وكالة حوض الهيدروليك 

.لوكوس

1552-02قرار من وزير التجهيز رقم 

نظام 2012لسنة ( 449)قرار مجلس الوزراء رقم 

المحددات الوطنية الستخدام مياه الصرف الصحي 

المعالجة في الري الزراعي 

بإلزام أصحاب اآلبار 2166قرار رقم 

اع المرخصة بتركيب عدادات على آبارهم و اتب

طرق الري الحديثة

تعليمات و شروط 2016لسنة ( 7/ز)تعليمات رقم 

ل المياه العادمة والمعالجة والمياه المليحة وال مياه إستعما

المسوس لإلستخدامات الزراعية

بشأن تنظيم المياه الجوفية 2016لسنة 5قانون رقم 

في إمارة أبوظبي

21المؤرخ في 73-10المرسوم التنفيذي رقم 

بشأن حماية 2010فبراير 6الموافق 1431صفر 

كمية خزانات المياه الجوفية

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية  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  2009لسنة 3قرار الوزاري رقم 

الئحة تنظيم اآلبار واألفالجباصدار

037-94قانون المياه القانون رقم 

1994ديسمبر 21المؤرخ في 

2018لسنة 162مرسوم حكومي عدد 

يقضي بإنشاء 2018فيفري 13مؤرخ في 

محيط لحماية الموارد المائية لمجرى المياه 

في والية " الصواف-النضور"الجوفية 

.زغوان

الالئحة الداخلية لالئحة المحافظة على الموارد المائية 

1989لسنة 62-14األمر التنفيذي رقم 

2011لسنة ( 1) تعليمات حفر االبار المائية رقم  العليا التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة

2007/2/13للمياه ولجنة إدارة الحوض

قانون معدل لقانون سلطة 2014لسنة 22قانون رقم 

المياه



بناء القدرات في مجال إدارة المياه الجوفية في إطار 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

دورات وهذه ال. إدارة المياه الجوفية في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةنظمت اإلسكوا سلسلة من الدورات التدريبية حول •

والشبكة العالمية لتنمية ،(AWARENET)هي نتيجة للتعاون بين اإلسكوا، والشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

.القدرات في اإلدارة المستدامة للمياه

وحدة مترابطة 11، من خالل 2020ديسمبر /كانون األول7نوفمبر إلى /تشرين الثاني2وقُدمت الدورات التدريبية في الفترة من •

ومتكاملة تناولت أدوات وآليات إدارة المياه الجوفية

ة في المنطقة لإلدارة المستدامة للمياه الجوفيللحوكمة والهدف من الدورات التدريبية تحسين المعرفة بشأن الطبيعة المعقدةکان•

العربية، وبشأن التحديات المشتركة بين القطاعات التي تواجهها

.دولة عربية16مشارك من أكثر من 100شارك في الدورات، المنعقدة عبر منصة افتراضية، ما ال يقل عن •



ورشة عمل حول التقنيات الكاسحة لتحسين إدارة المياه الجوفية في

منطقة المشرق

وفية في منطقة ورشة عمل حول التقنيات الكاسحة لتحسين إدارة المياه الجنّظمت اإلسكوا، بالتعاون مع البنك الدولي،•

2021يونيو /حزيران17إلى 15المشرق في الفترة من 

ات المبتكرة من تعزيز النقاش حول الفرص والتحديات المتعلقة باستخدام التقنيات الكاسحة واألدوهدفت الورشة الى •

.في منطقة المشرقالجوفية هايأجل تحسين إدارة الم

ي المنطقة، وركزت ورشة العمل على كيفية استخدام التقنيات الكاسحة في توجيه وتحسين إدارة المياه الجوفية ف•

.وذلك في ظل العديد من التحديات، منها اإلفراط في سحب المياه، وتدهور جودتها، وتغيُّر المناخ



تقييم آثار تغيُّر المناخ على موارد المياه الجوفية

من خالل إجراء تقييمات تجريبية لطبقات مياه جوفية محددة في مختلف الدول األعضاء في المنطقة•

تم انشاء ة، باالستناد إلى إسقاطات النمذجة المناخية اإلقليمية الصادرة عن مبادرة ريكار لتوجيه عملية وضع النماذج الهيدروجيولوجي•

خزان بني عامر فية فيأُجري تقييٌم آلثار تغيُّر المناخ على توافر موارد المياه الجوفية واستخدامها في شبكة الخزانات الجوقاعدة بيانات و

تادلة في المغرب

ة الطبيعية الناجم عن ستتضرر من تغيُّر المناخ، وذلك بسبب انخفاض التغذيخزان بني عامر تادلةقد تبيّن أن موارد المياه الجوفية في •

.انخفاض هطول األمطار والزيادة في النتح والتبخر الناتجة جزئياً من ارتفاع درجات الحرارة

بين عشرة أمتار ، حيث يتراوحالسيناريوهينويظهر ذلك في انخفاض الميزان المائي، مصحوباً بانخفاض منسوب المياه الجوفية بحسب •

.والجفاف التام لبعض مناطق خزان المياه الجوفية،RCP 8.5متراً حسب سيناريو 25وأكثر من  RCP 4.5حسب سيناريو 

RCP 4.5 RCP 8.5
RCP 4.5 RCP 8.5 

  
 Second layer (Dry cells over 16.5 Km2)  Second layer (Dry cells over 68.5 Km2) 

 
 

Third layer (Dry cells over 1 Km2) Third layer (Dry cells over 4.5 Km2) 

 



تقييم آثار تغيُّر المناخ على موارد المياه الجوفية

باالستناد لمناخأطلقت اإلسكوا مؤخراً تقييمين مماثلين آلثار تغيُّر ا•

اذج إلى مجموعة جديدة من المخرجات اإلقليمية العالية الدقة للنم

:ريكارالمناخية لمنطقة المشرق في إطار مبادرة 

(طبقة الدمام الجوفية)المياه الجوفية في العراق•

(اإليوسينيةطبقة المياه الجوفية )دولة فلسطين•
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الخطوات المستقبلية



إدراج إدارة موارد المياه الجوفية على مسار التنمية المستدامة

تاسع على سيركز هذا التقرير في عدده ال. تقرير اإلسكوا حول التنمية المائية(أ)

.موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية

رد المائية تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمواعن التقدم المحرز فيتقرير اإلسكوا (ب)

-5-6لمؤشر سيصدر هذا التقرير في إطار اإلبالغ عن تنفيذ ا. في المنطقة العربية

.من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة1

حول التعاون في مجال المياه العابرة 2021التقرير اإلقليمي العربي لعام ( ج)

من مؤشرات 2-5-6سيصدر هذا التقرير في إطار اإلبالغ عن المؤشر . للحدود

.أهداف التنمية المستدامة



إدراج إدارة موارد المياه الجوفية على مسار التنمية المستدامة

".  جعل غير المرئي مرئيا: المياه الجوفية: "2022سيكون موضوع اليوم العالمي للمياه لعام (د)

، الذي يتناول 2022تساهم اإلسكوا في تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام •

.نفس الموضوع ويتضمن قسماً عن المياه الجوفية في المنطقة العربية

قمة المياه الجوفية•

حملة اليوم اإلسكوا هي عضو في فرقة العمل المعنية بالمياه التابعة لألمم المتحدة، والتي تنظم•

مبر ديس/باريس في كانون األولالعالمي للمياه ومؤتمر قمة المياه الجوفية المقرر عقده في 

2022  .

قليمية ستعمل اإلسكوا مع الدول األعضاء لضمان أن تنعكس األولويات والرسائل الرئيسية اإل•

إقليمية كما أنها ستنظَّم حوارات. في هذه المحافل وغيرها من المحافل العالمية المعنية بالمياه

بشأن المياه الجوفية 



مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية لتحسين األمن المائي في الدول العربية

هدف هذا وي. مشروعاً مموالً من حساب األمم المتحدة للتنمية لتحسين األمن المائي في الدول العربية2022ستطلق اإلسكوا في عام ➢

قمية المشروع إلى زيادة الوصول إلى المعرفة والمعلومات اإلقليمية المتعلقة بموارد المياه الجوفية، من خالل منصة معرفة ر

.مخصصة للمياه الجوفية

:تتضمن منصة المعرفة➢

ول األعضاء أو تحديث بنك بيانات الموارد المائية الذي طورته االسكوا بالتعاون مع الد)تطوير قاعدة بيانات للمياه الجوفية ▪

.للسماح بتخزين البيانات الجغرافية المكانية واالستعالم عنها بطريقة منهجية(والشركاء االقليمين مثل اكساد

دمج بيانات االستشعار عن بعد المتعددة االبعاد واالستعماالت ▪

اخ من عرض معلومات اضافية مثل التوزيع السنوي لهطول األمطار والتغير المتوقع في هطول األمطار بسبب تغير المن▪

ريكارمخرجات مبادرة 



مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية لتحسين األمن المائي في الدول العربية

كة نظام فعال يراعي مشاكل الشب
وحدود األجهزة في بعض الدول 

العربية

تحليل البيانات و أدوات ما 
قبل المعالجة

الوصول السريع إلى البيانات
واألدوات الجغرافية المكانية

عمرونة كبيرة في التجمي
ادة في الحاجة إلى بيانات مختلفة متوفرة ع

أكثر من مكان

البياناتأدوات تحليل التصور الديناميكي للمنصة الخاصة بالمياه الجوفية من خالل للبيانات التفاعلية عبر اإلنترنت والغني بالمعالجة المسبقة و
.ه الجوفيةايبمصادر الماألساسية يمكن أن يعالج قضايا متعددة خاصة 

صانعي القرارلمساعدةالمختلفةالبياناتمصادرمعمعلومات الجغرافية المكانيةالشبكةبياناتاستخداميمكن

الجوفيةموارد المياه
اسئلةأخرىبياناتمجموعةحلول متعددة االبعاد

لبيانات التفاعلية اقيمة



إدارة منصة المعرفة الرقمية للمياه الجوفية•

التعاون الفني بين االسكوا واكساد•

نقاط اتصال في كل دولة لألنشطة الفنية•

مجموعة استشارية فنية للمشروع تضم ممثلين الدول وخبراء اقليمين ودوليين   •

مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية لتحسين األمن المائي في الدول العربية



حسين ويهدف المشروع أيضاً إلى بناء القدرات في مجال الوصول إلى التقنيات الكاسحة لت•

فية، وذلك من المعرفة بشأن المياه الجوفية، وفي مجال تقييم آثار تغيُّر المناخ على المياه الجو

.خالل تقديم التدريب وإعداد دراسات حالة على أساس الطلب

، جهات اتصال وطنية لدعم أنشطة هذا المشروعوالدول األعضاء مدعوة إلى ترشيح •

راسات فنية، والمشاركة مع اإلسكوا في طلب تطبيق دالستشارية االمجموعة الواالنضمام إلى 

حالة تجريبية في بلدانها

مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية لتحسين األمن المائي في الدول العربية



شكرا  


