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معالوائلالدكتور

أستاذ الهيدروليك والموارد المائية

الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دمشق

ة في استخراج المياه الجوفيدارةالمبادئ االرشادية ال

المنطقة العربية



المحتوى



ار اإلطموارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

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

وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية1.
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الحاالت التي تتطلب الحصول على ترخيص1.
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بار الخبرات المستسقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآل-ثالثاً 
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بار الخبرات المستسقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآل-ثالثاً 

وترخيصها

قياس كمية المياه المستخرجة باستخدام العدادات11.

تسعير المياه الجوفية12.
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أنماط المحاصيل▪

يةبعض عوامل النجاح في تسجيل االبار ومراقبتها في المنطقة العرب16.



الملحقات

عربيةالمبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة ال-1الملحق 

المؤشرات المتعلقة بالمبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في-2الملحق 

المنطقة العربية

المؤشرات المتعلقة بالتشريعات –آ 

ل المؤشرات المتعلقة باللوائح واألنظمة والقدرات المؤسساتية المتوفرة الت-ب ي تُسه ِّ

من عملية تطبيق التشريعات واإللزام بها



مقدمـــة



مقدمـــة

تُصنف المنطقة العربية ضمن المناطق القاحلة إلى الشديدة الجفاف من العالم•

كبير في أدى النمو السكاني الحاد والتنمية االجتماعية واالقتصادية السريعة التي شهدتها المنطقة إلى انخفاض•

توافر المياه العذبة للفرد

من المتوقع أن يزداد الوضع سوًءا مع استمرار النمو السكاني•

وسيزيد من تفاقم حالة الندرة تغير المناخ •

موارد تقليدية تعتمد الدول العربية على أنواع مختلفة من الموارد المائية لتلبية الطلب المتزايد عليها، سواء كانت•

أو غير تقليدية

موارد المياه التقليدية تشمل المياه السطحية والجوفية•

ة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه الصرف ا• لزراعي، موارد المياه غير التقليدية تشمل مياه البحر المحال 

وتجميع المياه، واستمطار السحب



مقدمـــة

ل المياه الجوفية ثاني مصدر رئيسي للمياه، بعد المياه السطحية، يُستخدم لتلبية الطلب• المتزايد على المياه في تشك ِّ

المنطقة العربية

ي يصل االعتماد على المياه الجوفية في بعض البلدان، مثل دول مجلس التعاون الخليجي واألردن واألراض•

%80الفلسطينية المحتلة وليبيا، إلى أكثر من 

لمياه الجوفية حتى في البلدان الغنية نسبيًا بالمياه السطحية مثل مصر وسورية والعراق، يتزايد االعتماد على ا•

.  بسبب الزيادة المطردة في الطلب على المياه، وانخفاض إمدادات المياه السطحية

اعا البلديات تستخدم معظم موارد المياه الجوفية في البلدان العربية من قبل قطاع الري بشكل رئيسي، يليه قط•

.والصناعة



مقدمـــة

لتوسع الكبير في بسبب ا( الجائر)تعاني العديد من طبقات المياه الجوفية في المنطقة العربية من االستغالل المفرط •

.  الزراعة المروية التي تعتمد على المياه الجوفية

لمياه االستجابة لفترات الجفاف وانخفاض إمدادات ا: يمكن أن يعزا ذلك إلى مجموعة متنوعة من األسباب، مثل•

ية السطحية، أو زيادة اإلنتاج الزراعي سواء ألغراض زيادة االكتفاء الذاتي، أو لتصدير المحاصيل الريع

(cash crops  .)

صناعية المياه الجوفية في المنطقة العربية مهددة أيضاً بالتلوث الناتج عن األنشطة البشرية والزراعية وال•

.والمنزلية

ى تقليل إن تدهور جودة موارد المياه الجوفية، سواء بسبب االستغالل المفرط أو التلوث، سيؤدي في النهاية إل•

لمخاطر كما سيؤدي إلى زيادة ا. إمدادات المياه، وزيادة شح المياه، وتفاقم مشكلة ندرة المياه في المنطقة العربية
.الصحية واألضرار التي تلحق بالبيئة واألنظمة البيئية



الهدف من الدراسة

يهية تقديم دعم جوهري إلدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية من خالل إعداد مبادئ توج•

ة التي حول إدارة استخراج المياه الجوفية التي تشمل أفضل الممارسات واألساليب المبتكر

سين إدارة يمكن أن تساعد في تطوير وتنفيذ وإنفاذ أنظمة إدارة استخراج المياه الجوفية لتح

.موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية

المساهمة في اطالق حوار وتبادل الخبرات وافضل الممارسات على الصعيد اإلقليمي •

والوطني وبين الجهات الحكومية واألكاديمية



موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية –أوالً 

اإلطار التشريعي والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقةواستخداماتها، و



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

موارد المياه واستخداماتها في المنطقة العربية-1

منطقة إلى أدى النمو السكاني الحاد والتنمية االجتماعية واالقتصادية السريعة التي شهدتها ال•

.انخفاض كبير في توافر المياه العذبة للفرد

متر مكعب 1000البالغة " )ندرة المياه"عتبة ( 22من 17)تجاوزت غالبية الدول العربية •

(من موارد المياه المتجددة للفرد سنويًا

/  متر مكعب 500تقع العديد من الدول العربية حتى دون عتبة الفقر المائي الحاد البالغة •

.سنة/ للفرد 

عالمي في حين يبلغ المتوسط ال)سنويًا / للفرد / متر مكعب 700يبلغ متوسط المنطقة حاليًا •

(.سنويًا/ للفرد / متر مكعب 7،240حوالي 

فاقم حالة من المتوقع أن يزداد الوضع سوًءا بناًء على النمو السكاني المتوقع، وسيزيد من ت•

الندرة تغير المناخ 



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

في المنطقة العربيةالجوفيةموارد المياه-2

مترمليار45بحواليوتقدرمحدودة،العربيةالمنطقةفيالمتجددةالجوفيةالمياهموارد•

مكعب

علىعتمدتالتياألنشطةمنتغذيتهاالمعادالضحلةالجوفيةالمياهطبقاتشكلعلىمعظمها•

السطحيةالمياه

العربيةةالمنطقفينسبيًاواسعةمناطقفيالمتجددةغيرالجوفيةالمياهمصادرتتوافر•

العربيةالجزيرةوشبهالصحراءفيسيماالنسبيًا،أكبرأعماقوعلى

وافرهاتيهددممامخططة،غيربطريقةالمتجددةغيرالجوفيةالمياهمصادرغالبيةتُستخدم•

طقةالمنفيواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةعمليةاحتياجاتلتلبيةالمستقبلفي

المياهمستوىفيمستمرانخفاضإلىالمواردلهذهالمفرطاالستخداميؤديأنالمتوقعومن•

.البحرمياهتسرببسببsalinizationالتملحإلىوأيًضاالجوفية،



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

(تتمة)في المنطقة العربيةالجوفيةموارد المياه-2

فيالمياهعلىالمتزايدالطلبلتلبيةيستخدمللمياهرئيسيمصدرثانيالجوفيةالمياهتمثل•

.العربيةالمنطقة

جيالخليالتعاونمجلسدولمثلالبلدان،بعضفيالجوفيةالمياهعلىاالعتماديصل•

%80منأكثرإلىوليبيا،المحتلةالفلسطينيةواألراضيواألردن

االعتمادايديتزوالعراق،وسوريامصرمثلالسطحيةبالمياهنسبيًاالغنيةالبلدانفيحتى•

لمياهاإمداداتوانخفاضالمياه،علىالطلبفيالمطردةالزيادةبسببالجوفيةالمياهعلى

السطحية

يليهئيسي،ربشكلالريقطاعقبلمنالعربيةالبلدانفيالجوفيةالمياهمواردمعظمتستخدم•

.والصناعةالبلدياتقطاعا

ً مهددةالعربيةالمنطقةفيالجوفيةالمياه• والزراعيةريةالبشاألنشطةعنالناتجبالتلوثأيضا

.والمنزليةوالصناعية



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

محركات تنمية موارد المياه الجوفية في العالم العربي-3

السكان،ددعزيادةلمجرديحدثلمالعربيالعالمفيالجوفيةالمياهاستخدامفيالهائلالتوسعإن•

.أنفسهموالمزارعينالمانحةوالمنظماتالدولمنكلقبلمنبتشجيعاًيضاً حصلوإنما

:مختلفةحاالتثالثفيالجوفيةالمياهاستغاللفيهائلةزيادةخاصبشكل  لوحظ•

مشاريعبعضواجهتحيث،الريمشاريعفيوالجوفيةالسطحيةللمياهالمشتركاالستخدام1.

منهاعواملةعدبسبباألحيان،بعضفيالمياهفينقًصاالسطحيةالمياهعلىالمعتمدةالري

مزارعونالتحوللذلك،ونتيجةاألخرى،االستخداماتمعوالمنافسةالمناخيةالتقلباتزيادة

الجوفيةالمياهطبقاتفيالمتاحةالمياهمنلالستفادةالمشتركاالستخدامإلى

مردودةزيادللمزارعينالجوفيةالمياهإمدادأتاححيث،البعليةالمناطقفيالتكميليالري2.

محاصيلهم

المناطقفيالزراعةلتوسيعالجوفيةالمياهاستخدامتمحيث،الصحاريإلىالحدودتوسيع3.

الصحراويةأوالقاحلة



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

حوافز تنمية موارد المياه الجوفية في العالم العربي-4

المياهتنميةلكبيردعمبتقديمأحياناً،التنميةبنوكمعجنبإلىجنبًاالعربية،الحكوماتقامت•

.واالستثماراتالحوافزمنالعديدتوفيرخاللمنالجوفية

:علىاشتملتوالحوافزهذهتنوعت•

،(السعودية)المحاصيلألسعارحوافز▪

،(سورية)المحاصيلشراءوأسعارالديزلوقودألسعاردعمتوفير▪

المياهعلىالقائمةالحيوانيةوالثروةالمرويةالمحاصيلإنتاجفيالتوسعلدعماإلعاناتتوفير▪
(ُعمان)الجوفية

اتومعدوالمحركاتالمضخاتالستيرادالتسهيالتتقديمخاللمناآلبارحفرعملياتدعم▪
،(اليمن)الحفر

الريوتجهيزاتالمضخاتلشراءالزراعيةالمصارفمنالميسرةالماليةالقروضتقديم▪

(تونسالمغرب،اليمن،أألردن،)



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

لوثهاوتالجوفيةللمياهالمفرطاالستغاللعواقب-5

 سيما يؤدي االستغالل المفرط للمياه الجوفية إلى عواقب وخيمة، ال

ذه عندما تكون إعادة تغذية الخزان الجوفي بطيئة نسبيًا، أهم ه

:العواقب

زيادة تكاليف الضخ ▪

(أو نضوبها)تقليل انتاجية اآلبار ▪

تضاؤل تصريفات الينابيع▪

ب مياه زيادة ملوحة طبقات المياه الجوفية الساحلية بسبب تسر▪

البحر

راعيةارتفاع كبير في تركيز النترات نتيجة للنشاطات الز▪

land subsidence"هبوط األرض"▪



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

حاكمية إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية-6

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 ▪



اإلطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة العربية واستخداماتها، و–أوالً 

والمؤسساتي إلدارة المياه في المنطقة

عربيةالالمنطقةفيالجوفيةالمياهإلدارةوالمؤسساتيالتشريعياإلطار-7

.(قوانينعدةأو)للمياهمحدَّدقانونإلىالعربيةالدولمعظمفيالمياهإدارةتستند•

:ُسنت قوانين محدَّدة للمياه في كل منعلى سبيل المثال، •

(2000عام )لبنان ▪

(1988)، واألردن (2005)وسورية ▪

،(1996)واألراضي الفلسطينية المحتلة ▪

،(1975)، وتونس (2002)واليمن ▪

،(2000)وسلطنة عمان ▪

،(2016)والمملكة المغربية ▪

(  2020)والمملكة العربية السعودية ▪



المبادئ االرشادية المقترحة إلدارة استخراج المياه الجوفية في -ثانياً 

المنطقة العربية



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

أربعةفيوفيةالجالمياهلطبقاتالجائراالستغاللمنالحدإلىالهادفةالرئيسيةالسياساتتصنيفيمكن

:أقسام

الجوفيةالمياهطبقةنضوبوزيادةجديدةآبارحفرمنع(1

الموجودةاآلبارمنالمستخرجةالمياهتقليلأوضبط(2

بالمياهالجوفيةالمياهطبقةشحنإعادةأواألحواضعبرالمياهنقلخاللمناإلمدادزيادة(3

اصطناعيًا

الجوفيةالمياهطبقات(تملحأوتلوث)تدهورتجنب(4



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

:المبادئ الرئيسية الواجب توفرها في نظام فعال إلدارة استخراج المياه الجوفية 

وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية-1

تخراج المياه ينظم اس( أي قانون المياه الجوفية)يفضل وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية في كل دولة 

:على سبيل المثال، الجوفية واستخداماتها وحمايتها من النضوب والتلوث

oظبيأبوإمارةفيالجوفيةالمياهتنظيمبشأن2016لسنة5رقمالقانون

oدبيإمارةفيالجوفيةالمياهحمايةشأنب2008لسنة15رقمالقانون

oيرةالفجإمارةفيوحمايتهاالجوفيةالمياهاستخراجتنظيمبشأن2013لسنة(1)رقمالقانون

oالبحرينفيالجوفيةالمياهاستعمالتنظيمبشأن1980لسنة12رقمبقانونالمرسوم

oقطرفيالجوفيةالمياهحفربتنظيمالمتعلق1988لسنة1رقمالقانون

oاألردنفي2002لسنة85رقموتعديالتهالجوفيةالمياهمراقبةنظام



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

اعتبار المياه الجوفية ملكية عامة-2

ً الجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالضروريمن ً نصا الجوفيةالمياهيةملكأنإلىبوضوحيشيرصريحا

تنظيمعنالمسؤولةالهيئةتضعهاالتيللضوابطيخضعواستخدامهااستخراجهاوأنللدولة،تعود

:المثالسبيلعلى،الجوفيةالمياهشؤون

oالمياهأنعلىالجوفيةالمياهتنظيمبشأن2016لسنة5رقمالقانونينصظبي،أبوإمارةفي

المعاييروللضوابطواستغاللهااستخراجهاويخضعلها،ملكاتكوناإلمارةفيالموجودةالجوفية

الجوفيةالمياهشؤونتنظيمعنالمسؤولةالهيئةعنالصادرةواالشتراطات

oمصادرجميعأن"1988لسنة18رقمالمياهسلطةقانونمن25المادةتنصاألردن،وفي

األرضسطحعلىالمصادرتلككانتسواءللدولةملكاالمملكةحدودداخلالموجودةالمياه

وفقاإاللهانقأواستعمالهايجوزوالالداخليةالبحارأواألنهرأواإلقليميةالمياهوفىباطنهاأوفي

"القانونهذاألحكام

oالمياهأنعلى2005لسنة31رقمالمياهقانونينصالسورية،العربيةالجمهوريةوفي

وأنالعامة،المياهمنتعدكافةالجوفيةالحواملومناآلبارمناستجرارهاالممكنالجوفية

.قةمسبلرخصةيخضعكانغرضوأليوالخاصةالعامةالجهاتقبلمنالعامةالمياهاستثمار



يةوجود هيئة عامة مختصة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوف-3

تنظيموإدارةبهاالمناطالوطنيةالهيئةعلىبوضوحالجوفيةالمياهتشريعينصأنالضروريمن

:الهيئةهذهبهاتضطلعالتيالرئيسيةالمهاميحددوأنالجوفية،المياهشؤونوترخيص

oهيئة"أنعلىالجوفيةالمياهتنظيمبشأن2016لسنة5رقمالقانونينصظبي،أبوإمارةفي

الجوفيةالمياهشؤونوترخيصوتنظيمبإدارةالمختصةالوطنيةالهيئةهي"البيئة

oهيدبيبلديةأنعلى2008لسنة15رقمالجوفيةالمياهحمايةقانونينصدبي،إمارةوفي

حفرتراخيصإصدارذلكفيبمااإلمارةفيالجوفيةالمياهشؤونبإدارةالمعنيةالوطنيةالجهة

التيمياهالكمياتوتحديداآلبار،حفرمجالفيالعاملةالشركاتترخيصعلىوالموافقةاآلبار،

.المهاممنوغيرهاباستخراجها،يصرح

oالمياهاستثمارأنعلى2005لسنة31رقمالمياهقانونينصالسورية،العربيةالجمهوريةوفي

يالروزارةوأنمسبقة،لرخصةيخضعكانغرضوأليوالخاصةالعامةالجهاتقبلمنالعامة

طالبةلجهةاعلىبناءاآلبارحفررخصبمنحتقوم(المائيةالمواردوزارةبعدفيماأصبحتالتي)

حوضكلفيالمتاحةالمياهكميةضمنوذلكالترخيص

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



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

ضبط أعداد اآلبار وتزايدها-4

عدديفالتحكمهيمعينجوفيخزانفيالجوفيةالمياهاستخدامتنظيمعمليةفياألولىالمهمةإن

تبدأأنفيةالجوالمياهإدارةتطبقدولةأيةعلىيتوجبلذا.منهاوالحدالمياهمنهاتستخرجالتياآلبار

:بـ

أليواالستخراجيتموأينالمستخرجة،والكمياتالمياهباستخراجيقومالذيمنمعرفة(1

.اآلبارلتسجيلحمالتتطلقوأنلآلبار،جردقوائمبإنشاءتشرعوان،غرض

اآلبار،ظيفتن)بالتغييروالسماحالجديدة،اآلباروترخيصبالحفر،الترخيصعمليةتنظيم(2

.وزيادتهااآلبارأعدادلضبطوذلك(استبدالهاأوتعميقها،أو



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

تسجيل اآلبار وترخيصها-5

:رئيسيينعاملينتحديدعلىالجوفيةللمياهالجائراالستخراجمعالجةتعتمد•

جائرا  استجرارا  تعد  التيالكمية-1

الجائراالستجرارهذامنالتقليلكيفية-2

:تحديدضرورةإلىيقودوهذا•

بالضخيقوممن1.

المستجرةالكميةهيما2.

(الضخآبارمواقعأي)الضخيتموأين3.

ً وذلك• "تعلمهالماإدارةيمكنكال":هومأثورقولمنانطالقا
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الحاالت التي تتطلب الحصول على ترخيص5-1

ترخيصىعلالحصولتتطلبالتيالحاالتبوضوحالجوفيةالمياهتشريعيُعرفأنالضروريمن

ً ويشمل)الجوفيةالمياهآباركحفرالوطنية؛الهيئةمن إجراءأو،هاصيانتأو،قائمةبئرتعميقأيضا

،يةالجوفالمياهواستخراج،(مواصفاتهافيتغييرأياحداثأو،قطرهازيادةأو،عليهااختبارات

.الشربأغراضلغيراآلبارعلىتحليةوحداتوتركيب،الجوفيةالمياهونقل

التسجيلعمليةتبسيط5-2

ومن.مجانيةتكنلمإنمكلفة،وغيرسهلةعليهالشرعيةإضفاءأوالبئرتسجيلعمليةتكونأنيجب

معقولةرسوممقابلاإلنترنتعبرالتسجيليتاحأنالمستحسن
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حيثيات الترخيص5-3

التيمعلوماتللذكراً الجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالمبدأحيثمنيفضل

فاتومواصوقطره،وعمقه،البئر،كموقع)البئرحفررخصةستتضمنها

جها،باستخراالمصرحالمياهوكميةالبئر،علىالمركبوالعدادالمضخة،

(الخ...بريها،المسموحاألرضومساحة

المالكالتزامات5-4

تقعتيالااللتزاماتبوضوحالجوفيةالمياهتشريعيعرفأنالضروريمن

المالكعاتقعلى
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األبارتنظيم مهنة  حفر 5-5

ً الجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالضروريمن علىحصولكالاآلبار،حفرعمليةلتنظيمنصوصا

الحفرلمقاوعاتقعلىتقعالتيوااللتزاماتاآلبار،حفرمهنةلمزاولةالمسؤولةالهيئةمنترخيص

حماية المياه الجوفية من التلوث5-6

لجوفيةاالمياهحمايةضرورةعلىبوضوحتنصأحكاماالجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالالزممن

.الملوثعلىتقعالتيوالعقوباتالتلوث،من

(أو المناطق المحظورة)المناطق ذات الحماية الخاصة 5-7

ها وضع المياه يجب أن يتضمن تشريع المياه الجوفية أحكاما تسمح بإعالن بعض المناطق التي يكون في

الجوفية حرجاً مناطَق محظورة أو ذات حماية خاصة
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عقوبات المخالفين5-8

التشريعهذاامألحكالمخالفينبحقرادعةعقوباتصريحبشكلالجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالضروريمن

الفترة الزمنية الالزمة لتوفيق األوضاع مع التشريع5-9

التشريعأحكامبالمخاطبينعلىفيهايتوجبالتيالزمنيةالفترةالجوفيةالمياهتشريعيحددأنالضروريمن
.ألحكامهطبقاأوضاعهمتوفيق

مراقبة تطبيق أحكام القانون واإللزام به5-10

جوفية من الضروري أن يحدد تشريع المياه الجوفية الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام قانون المياه ال

.وااللزام به وان يسهل أعمال المراقبة

لوطنية المسؤولة بعض تشريعات المياه الجوفية في المنطقة العربية نص ت صراحةً على أحقية موظفي الهيئة ا)

لقيام عن مراقبة تطبيق أحكام قانون المياه الجوفية وااللزام به بدخول أي أرض أو منشأة لجمع المعلومات وا

يعات المياه بأعمال المراقبة، وبأية إجراءات يتطلبها تنفيذ القانون، في حين غاب هذا النص عن العديد من تشر

(الجوفية األخرى في المنطقة العربية
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تحديد واضح وصريح لإلعفاءات واالستثناءات من أحكام القانون5-11

فأنالضروريمن هذاأحكاممناالعفاءتستوجبالتيالحاالتواضحبشكلالجوفيةالمياهتشريعيعر ِّ

(وجدتإن)القانون

مراقبة نوعية المياه الجوفية5-12

منتخرجةالمسالجوفيةالمياهنوعيةلمراقبةصريحةأحكاماالجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالضروريمن

.اآلبار

إغالق اآلبار المخالفة5-13

لفاتالمخاحالفي(ردمهأو)بئرايةإغالقتجيزأحكاماالجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنالضروريمن

البئرتلوثأوالكبيرة
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بارتركيب العدادات وقياس كميات المياه المستخرجة من اآل5-14

ً اآلبارمنالمستخرجةالجوفيةالمياهكمياتتحديدجداً الضروريمن• إدارةكنكيمال":المبدأمنانطالقا

ً الجوفيةالمياهتشريعيتضمنأنيجبوقد."تعلمهالما ً نصا .الشأنبهذاصريحا

مستخرجة،الالمياهكمياتلقياساآلبارعلىعداداتتركيبيُلزمالكتونس،العربيةالدولبعضفي•

بكثيرستتجاوزجادةالالمراقبةوأنبها،العبثسيتمأنهاالعتقادوبسببنسبيًا؛المرتفعةتكلفتهابسبب

غيربطرقالحالةهذهفيالمستخدمةالمياهكمياتتقديريتموقد.المحليةاإلداراتلدىالمتوفرةالقدرات

(المثالسبيلعلىالمحاصيلواحتياجاتالمرويةالمساحاتعلىاعتماداً )مباشرة
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طبقات المياه الجوفية الكبيرة-6

شكناكهاآلبار،مناآلالفمئاتأوعشراتعلىتحتويالتيالكبيرةالجوفيةالمياهطبقاتحالةفي•

يفةضعالدولةسلطةفيهاتكونالتيالحاالتفيوخاصةالترخيص،نهجوفعاليةمالءمةمدىفي

التراخيصمنحوالتسجيلعلىالمعتمدالجوفيةالمياهلقانونمعنىالإذالسياسي،التأثيرعلىومنفتحة

.القانونهذالتنفيذالمؤسسيةالهياكلخاللمندعمهيتملمإذا

ً عوضوتستخدمالسحب،وتصاريحالجوفيةاآلبارترخيصعمليةتجنبالحالةهذهفييمكن• ذلكعنا

تنظيمل(المثالسبيلعلىالكهرباءتسعيرعلىتركزكالتي)"المباشرةغيراألدواتمنمجموعة"

الجوفيةالمياهاستخراج



ة الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملي-ثالثا  

تسجيل اآلبار وترخيصها



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

وقتًاتستغرقدقاآلبار(تنظيم)قوننةعملياتأنوالعالميةالعربيةالتجاربمنالمستقاةالخبراتتفيد•

.تكتملماونادًراباستمرار،النهائيةالمواعيدتمديدمعمقصود،هوممابكثيرأطول

مرهقة،أوفةمكلالتسجيلعملية)أسبابلعدةقانونيينغيرالبقاءالمستخدمينمنالعديديختارقدو•

(……والعدادات،الضرائبمنوالخوف

.نيةالقانوغيرالجديدةاآلبارعددزيادةعلىيعملكاف  بشكلالمطبقغيرالحفرحظرأنكما•

اليثحواضح،بشكلخاطئةأوكاملةغيرتكونماغالبًااآلبارأعدادعنجمعهايتمالتيالبيانات•

دقيقةبياناتعنلإلبالغحقيقيحافزالمستخدمينلدىيوجد

الضغطثلممختلفةوداخليةخارجيةعواملبسببالترخيصإجراءاتفعاليةتقويضيتمماوغالبًا•

.التسجيلبرامجفياالستمراريةعدمأوالمحليالسياسي



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

حوافز التسجيل-1

.عليهاالشرعيةوإضفاءآبارهم،لتسجيلحوافزالجوفيةالمياهمستخدميإعطاءمنبدال•

مليةعمنميزةأيتراخيصعلىحصلواالذينالجوفيةالمياهمستخدميمنالعديديرىالقد•

كانكماالمياهسحبيواصلونترخيصدونمنالمياهمستخدموزمالؤهمكانإذاالترخيص،

.قبلمنالحال

Exemptionsاالعفاءات-2

التيThresholdsالحدودصياغةمنبدال.منحهاوأسساإلعفاءاتتعريفالمهمةالمسائلمن

المعنيةكاالتللوالبيروقراطيالعملعبءتقليلبينالتوازنلتحقيقبعناية،اإلعفاءاتعندهاتمنح

.الجوفيةالمياهلطبقةالكميةاإلدارةتقويضوعدمالجوفية،المياهبتنظيم



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

عملية الترخيص واستحقاقات استخدام المياه-3

رخيصالتلعمليةالمطلوبةالوثائقحيثمنومرهقةجًدامتطلبةالدولةأنظمةتكونماوغالبًا•

عنماتمعلوتقديمالمتقدمينعلىيجبالشخصية،والهويةاألراضيملكيةسنداتإلىإضافة•

وتقنية،البئرموقعتبينوخرائطالمستخرجة،المياهوحجوماالستخدام،منوالغرضالبئر،عمق

الترخيصمقابلمعينةرسومدفععامبشكلعليهمويجبذلك،إلىوماالمستخدمة،الحفر

القدرةونقص،الملفاتلمعالجةالالزمينوالوقتالتكلفةتشوبهاوترخيصهااآلبارتسجيلعمليات•

والضغط،المؤهلينوالموظفينالميزانيةونقصالواقع،أرضعلىالحاليالوضعمنالتحققعلى
صالتراخيعلىللحصولالقواعدعلىالتحايلعلىالمؤثريناألشخاصوقدرةالسياسي،



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

تراخيص تعديل اآلبار-4

ً الجديدةاآلبارحفرترخيصنظاميتضمنأنيجب• أولقائمةااآلبارتعميقطلباتتعالجأحكاما

هذهستخدامواالتحايلالجوفيةالمياهلمستخدمييمكناألحكامهذهفبغياب،استبدالهاأوتنظيفها
.جديدةآبارحفرإلخفاءالممارسات

فيآلباراتعديلبتراخيصالمتعلقةاألنظمةهذهعلىالتحايلعلىاألمثلةبعضلألسف،هناك،•

باراآلتنظيفرخصةعلىللحصولبطلباتالمزارعينبعضتقدممثلالعربية،المنطقة

ً البئربتعميقذلكمنبدالً قاموالكنهم،)األردن( .المياهمنللمزيدطلبا

بطلبقدمالتمنيتمكنواكيجيد،بشكلتعملبآبار  ضرراً يلحقواأنيمكنالمزارعينبعض•

بحيثطحياً،سعرقلتهأوالبئرردمذلكيتضمنوقد.عنهابديلةأبار  حفرترخيصعلىالحصول

وبعد.االستبدالرخصةعلىالموافقةيمنحونالبئر،فحصبالمياهسلطةموظفويقومعندما
لياألصالبئرفتحويُعيدونالعوائقاألرضأصحابيزيلالجديدالبئرحفرمناالنتهاء



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

إنشاء مناطق حماية خاصة-5

ً الجوفيةالمياهوضعفيهايكونالتيالمناطقبعضفي• منلخاص،االدولةتدخلويتطلبحرجا

للمياه(مفرط)جائراستغاللذاتأو،"مهددةمناطق"أنهاعلىالمناطقهذهإعالنالمناسب

.حمايةإلىبحاجةمناطقأوالجوفية،

مثللمشكلة،اخطورةعلىاعتماًداالمناطقهذهضمن(أكثرأو)فئتينبينالتمييزيتمماوغالبًا•

zones"الحمايةمناطق" of protectionالحظرمناطق"و"zones of prohibition

التدابيرمنبعددمرتبطةفئةوكل،(المغرب)



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

إعادة شراء اآلبار والتراخيص-6

يص مرة قد تشمل عملية السيطرة على حفر اآلبار وتوسعها إعادة شراء حقوق االستخراج والتراخ•

(.االستحقاق)أخرى من أصحاب الحقوق 

طبع من وعلى الرغم من أن هذه الطريقة هي األكثر بساطة   لتقليل االستخدام، لكنها تتطلب بال•

.  الحكومة تخصيص نفقات قد تكون مرتفعة جًدا

. مثل هذه السياسة غير منطقية ما لم يتم ضبط عملية حفر اآلبار غير القانونية أوالً •

العربيةقد يفسر هذا سبب عدم شيوع إعادة شراء تراخيص استخراج المياه الجوفية في المنطقة•



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

إلغاء التراخيص وردم اآلبار غير المشروعة-7

القانونية أو تنص العديد من قوانين المياه الجوفية في المنطقة العربية على وجوب ردم اآلبار غير•

تدميرها، وعلى أن يتم ذلك على نفقة المخالفين

لسنة 85نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديالته رقم من( 18)على سبيل المثال، تنص المادة •

على أنه يحق ألمين عام سلطة المياه ردم أي بئر تم حفرها دون الصادر في األردن 2002

صة الحصول على رخصة وفقا ألحكام هذا النظام، وردم اي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخ

الممنوحة له، ويتحمل المخالف كلفة ازالة المخالفات

هناك و.  لكن يعد مثل هذا اإلجراء الجذري، من الناحية العملية، نادًرا جداً في المنطقة العربية•

بعض األمثلة على قيام األردن مؤخًرا بردم عدة مئات من اآلبار غير القانونية



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ضبط حافري اآلبار-8

. تتمثل إحدى الطرق المباشرة للحد من حفر آبار جديدة في التحكم في شركات الحفر•

ر إلى التسجيل في العديد من البلدان التي تعاني من السحب الزائد للمياه الجوفية، يحتاج عمال الحف•

واإلبالغ عن أنشطتهم

ى الرغم من قد تكون السيطرة على شركات الحفر صعبة مثل السيطرة على المزارعين أنفسهم، عل•

.العدد المحدود لشركات الحفر

عينكذلك قد تكون األنظمة المتعلقة بشركات الحفر غير فعالة مثل تلك المتعلقة بالمزار•



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

األدوات غير المباشرة المستخدمة في تنظيم استخراج المياه الجوفية-9

صادية هناك طرق أخرى للحد من توسع اآلبار وانتشارها وهي تنظيم عوامل اإلنتاج األخرى أو البيئة االقت•

التي تتطور فيها الزراعة المروية

دام الطاقة ، مما يسمح أو يمنع استخإمكانية توفير الوصل بالشبكة الكهربائيةإحدى الخيارات الفعالة هي •

.  الكهربائية في عمليات ضخ المياه من اآلبار

جراء حافزاً ، ال يمكن لمالكي اآلبار غير القانونية الوصل بشبكة الكهرباء النظامية ويعد هذا االفي تونس•

آبارهملقوننةأساسيا ألصحاب اآلبار غير المشروعة 

ألردن حيث تعتمد الزراعة في صحراء ا)العمالة األجنبية " استيراد"تصاريح ربط منح تم ، في األردن•

.باالمتثال للمتطلبات القانونية المحددة( بشكل كبير على تشغيل العمالة األجنبية

اه ، عدداً كبيراً من المنتجات الزراعية المروية بالمي2008في عام دعم الديزل عنتوقفالجعل ،سورية•

الجوفية العميقة غير مربحة، فعاد المزارعون إلى الزراعة البعلية



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة-10

قياس كمية المياه المستخرجة باستخدام العدادات-1

أساسي لتطبيق إن  قياس استخدام المياه الجوفية ال يساعد في التحكم في االستخراج بحد ذاته، ولكنه شرط

ي أفضل الممارسات ف"، وغيرها من السياسات، ويعد  بالتالي من quotasوالحصص pricingالتسعير 

إدارة المياه الجوفية

تسعير المياه الجوفية-2

اشر، عن أو بشكل غير مب)عملية التسعير بمكن أن تتم بشكل مباشر حسب حجوم المياه المستخرجة 

أثير التسعير ، وهذا يعد  شرطاً ال غنى عنه إلمكانية ت(طريق كمية الكهرباء المستهلكة على سبيل المثال

على استخدام المياه والحفاظ عليها



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

(تتمة)ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة-10

استخدام نظام الحصص وتخفيض المستحقات-3

خصصة من الخزان الجوفي، أو الم)تنطوي على تثبيت كمية قصوى مناسبة للمياه المستخرجة •

.  للخزان الجوفي" آمنة"، وفقًا إلدارة مستدامة أو (للمستخدم

على نطاق واسع في مشاريع الري أو على مستوى الحوض ألنها Quotasتُستخدم الحصص •

’allocating scarcity'" لتخصيص الندرة"تعتبر الطريقة األكثر قبواًل واألكثر شفافية 

كبيربشكلتهمراقبيتمالفرديينالمستخدميناستهالكأنتعريفاً،يعني،الحصصنظاماستخدام•

الفعالةالمراقبةمندرجةفإنلذا.(مباشرةغيرأخرىطرقباستخدامأو)العداداتخاللمن

النظامهذالتطبيقأساسيشرطهيوإنفاذهالألنظمة

الممكنىاألدنالحدإلىالقانونيةغيراآلبارعددتخفيضأيًضايعنيالحصصنظامواستخدام•



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

(تتمة)ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجودة-10

استخدام التكنولوجيا لتقليل استخدام المياه الجوفية-4

أو رشوتهم، للتغلب على الصعوبات المتعلقة بقراءة العدادات بما في ذلك تخويف قارئي العدادات•

ن من قراءة العدادات عن بُعد من أكثر من قدم 100استخدمت بعض الدول تكنولوجيا متقدمة تمك ِّ

ويتم نقل القراءات آلياً في الزمن الحقيقي إلى المكاتب المركزية لمؤسسة الكهرباء

اي تالعب كذلك فقد لجأت بعض هيئات المياه الى استخدام البطاقات الذكية مسبقة الدفع لمواجهة•

في مقدار الحصص المخصصة لمستخدمي المياه



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

دةضبط أو تقليل المياه المستخرجة من اآلبار الموجو-10

(تتمة)

micro-irrigation systemsاستخدام أنظمة الري الصغرى 

لمنطقة في سياق السعي إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الري في ا•

امل لكن هناك عدة عو. العربية، جرى ترويج كبير ألنظمة الري الصغرى
:ال بد من وضعها في الحسبان قبل الشروع باعتماد هذه األنظمة أهمها

المياهرتحريإلىالسطحمساحةوحدةعلىالمطبقةالمياهكميةتقليليؤدي•

كميةفإنوبالتاليالمروية،الزراعةفيالتوسعمنمزيدفيالستخدامها
(عادةترتفعبل)تنخفضالالمستخدمةالمياه

كثافةةزيادإلىالصغرىالريأنظمةتؤديقدمعينة،أرضلقطعةبالنسبة•

حواليمناألشجاركثافةزادت:المغرب)لألشجارالبينيةوالزراعةالنبات
(شجرة800إلىشجرة200

التييلالمحاصمنالمزيدإنتاجعلىالصغرىالريأنظمةتشجعفقدكذلك•
.الفاكهةأشجارأوالموزمثلالمياه،منكبيرةكمياتتستهلك



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ةاألدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفي-11

أسعار الطاقة وهيكل التعرفة-1

وكمية من الواضح وجود عالقة عكسية بين سعر الطاقة المستخدمة في استخراج المياه الجوفية•

.  المياه المستخرجة

مية ريفية من خالل في غالبية البلدان، تجلى التشجيع على استخراج المياه الجوفية كاستراتيجية تن•

تخدام توفير دعم الطاقة المستخدمة في استخراج المياه الجوفية، األمر الذي حفز على زيادة اس

المياه الجوفية في الزراعة المروية بدالً من تقييدها 

.  علىيشجع رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة على توفير المياه وزراعة المحاصيل ذات القيمة األ•



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ةاألدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفي-11

(تتمه)أسعار الطاقة وهيكل التعرفة-1

مثااًل نموذجياً لما 2009و2008يعد إلغاء الحكومة السورية لدعم وقود الديزل للمزارعين في عامي 

قد يحدث عند إلغاء دعم الديزل؛ فقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع األسعار، وأجبرت العديد من

المزارعين إما على العودة إلى الزراعة البعلية أو التوقف تماماً عن الزراعة

ً تأثيروهيكلهاالكهرباءتعرفةلتغييريكونأنيمكن .يةالجوفالمياهاستخراجعلىأيضا

هيوالطاقة،باستخدامالجوفيةالمياهاستخراجفيللتحكمألطف،تكونربماأخرى،طرقوهناك

فيأو،للمضخاتاإلجماليالتشغيلوقتفيإماالتحكمأياألسعار،منبدالً الحصصإلىاللجوء

.للطاقةالمضخاتاستهالكمقدار



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

اه األدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المي-11

الجوفية

الجوفيةالمياهاستخراجفيالشمسيةالطاقةاستخدام-2

تكلفة توفر حلول الضخ القائمة على الطاقة الشمسية بديالً فعاالً من حيث ال•

لمجموعات المضخات التي تعمل بالكهرباء أو الديزل 

ية، وتم نضجت تكنولوجيا الطاقة الشمسية واستخدامها في استخراج المياه الجوف•

:لمثال، على سبيل انشرها خالل العقود القليلة الماضية بنجاح على نطاق واسع

وكالممل)المغربيالزراعيالمصرفيقومالمغربية،الخضراءالخطةإطاروفي•

100,000لتركيبأمريكيدوالرمليون300بقيمةمنحبتوزيع(للحكومة

فيالمتجددةالطاقةخطةتضمنتفقدكذلك.2020عامبحلولشمسيةمضخة

شاءإنمعالزراعي،القطاعفيالمتجددةالطاقةلتطويرتدابير2008لعامتونس

.هجينةبتقنياتتعملالتيالريألنظمةكبيرةمياهضخمحطة200



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ةاألدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفي-11

(تتمة)الجوفيةالمياهاستخراجفيالشمسيةالطاقةاستخدام-2

فيظلوحإذالجوفية،المياهمواردعلىالشمسيةبالطاقةالضخمخاطرإلىاإلشارةمنبداللكن•

يةإضافمخاطرظهورالشمسيةبالطاقةالضخأنظمةمنكبيرعددنشرفيهاتمالتياألماكن

للمضخات،ليةالتشغيالتكلفةفيالكبيراالنخفاضأدىفقد.للمياهالمفرطباالستخداممرتبطة

المياهسحبزيادةإلىالحاالتمنالعديدفيللطاقة،المضمونوالتوافر

الضخأنظمةفيالجوفيةللمياهالمفرطاالستجرارمعالتعاملفيحاتهانجثبتتالتيالحلولومن•

smart"ذكينظام"استخدامالشمسية،بالطاقة systemبواسطةالمياهمضخاتتفعيلفيهيتم

ً فيهاتُحد دممغنطةبطاقات مراقبةأداةمالنظاهذايشكل.استخدامهايمكنالتيالمياهكميةمسبقا

.quotasالحصصلفرضأداةكونهإلىإضافةقوية،



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ةاألدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفي-11

أنماط المحاصيل-3

زراعتها،يمكنالتيالمحاصيلأنواععلىحظرأوقيودفرضإن:المحاصيلبعضحظر•

استخراجمنللحدوسيلةهوالسكر،قصبأوالموزأواألرزمثلللماءالشرهةكالمحاصيل

فيوزالمزراعةعلىالسعوديةالعربيةالمملكةفرضتهالذيالحظرذلكعناألمثلةومن.المياه

علىجالخليدولفرضتهاالتيوالقيودالساحلية،الجوفيةالمياهطبقاتبعضنضوبمواجهة

.البرسيمزراعة

للمياه يعد إلغاء الدعم المقدم لزراعة المحاصيل ذات االستهالك العالي:تغيير اإلعانات الزراعية•

.  ة المرويةمن أهم األدوات غير المباشرة التي تؤدي إلى تخفيض استخدام المياه الجوفية في الزراع

 Rhodes grassومن أهم األمثلة عن ذلك اإللغاء التدريجي للدعم المقدم لزراعة عشب رودس 

في أبو ظبي



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

ةاألدوات غير المباشرة المستخدمة لتخفيض استخدام المياه الجوفي-11

(تتمة)أنماط المحاصيل-3

،(ردناأل)الموزمثلالمحاصيلتثيرماغالبًا:العطشىالمحاصيلتصدير/استيرادتنظيم•

يتمالتي(االفتراضية)المياهكميةحولمناقشةاللوزوأشجار،(المغرب)والحمضياتواألرز،

هذهزراعةمنالحد.أخرىبمحاصيلاستبدالهاأوتقييدهاينبغيكانإذاماأوتصديرها،

.المرويةالزراعةفيالجوفيةالمياهاستخدامعلىكبيرتأثيرلهسيكونالمحاصيل

مااآلنللمزارعينيُدفعظبي،أبوفي:معينةمحاصيلزراعةعدممقابلللمزارعينأموالدفع•

ً دوالرألفييعادل .أراضيهممن%10منأكثرعلىرودسعشبزراعةلعدمشهريا

اصيلللمحالبديلةالمحاصيلالزراعيةوالبحوثاإلرشادخدماتتشجعقد:البديلةالمحاصيل•

(الخليجدولفي)والجفافالملوحةتتحملالتيتلكذلكفيبمافيها،المرغوبغيرللمياهالشرهة

cashالريعيةالمحاصيلأو cropsالنباتاتالمثال،سبيلعلى)المتخصصةاألسواقذات

.(مصرفيالطبية



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

بيةبعض عوامل النجاح في تسجيل االبار ومراقبتها في المنطقة العر-12
وفيةالجالمياهطبقاتمنمحدودعدداعتباريمكنأنهالعمليةالخبراتمنالمستقاةالدروسأظهرت

جميعتسجيلفقطتشملالمصداقية،ذاتأونسبيًاناجحةكميةبإدارةتتمتعأنهاالعربيةالمنطقةفي

للهيئةيكونعندمايتحققذلكحدوثأنتبينوقد.الفعلياالستخداممراقبةأيًضاولكنالمستخدمين

حينكذلكوالمرعية،واألنظمةاللوائحإنفاذعلىالقدرةالجوفيةالمياهطبقةإدارةلىعالمشرفةالعامة

.المائيالموردإدارةفيالمستخدمونيشارك

:أهمهامعينةعواملتسهلهلهاالحالياالستخدامومعرفةالموجودةاآلبارتسجيلأنتبينوقد

حيويأمرفيهاوالتحكمالمتاح،الرئيسيالمورد(بعيدحدإلى)الجوفيةالمياهتكونعندما1.

.(واألردنالخليجدولفيالحالهوكما)

مفرطأوكاملبشكلالجوفيةالمياهموارداستغاللفيهايتمالتيالحاالتفي2.



الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية والمتعلقة بعملية تسجيل اآلبار -ثالثا  

وترخيصها

بيةبعض عوامل النجاح في تسجيل االبار ومراقبتها في المنطقة العر-12

بلقمنوتدار،(البحرين)بسهولةإليهاالوصولويمكنالعددمحدودةاآلبارتكونعندما3.

البلدياتأوالصناعاتأوالمستخدمينمنمحدودعدد

ميمهاوتصحجمهاخاللمنالمرويةوالمناطقالمزارعتحديدفيهايسهلالتيالحاالتفي4.

الستشعاراتكنولوجيااستخدامتسهلالتيالجافةالبيئةخاللمنأو،(السعوديةالصحراء)

(الخليجومنطقةإفريقياوشمالاألوسطالشرق)المرويةالمناطقلتحديدبعدعن

دمعمنتعانيالتيالمناطق)المزارعينبينكبيراجتماعيتجانسهناكيكونعندما5.

(صعوبةأكثراآلبارتسجيليكونواالقتصاديةاالجتماعيةالمساواة

التخاذوالشرعيةالكافيةبالسلطةالجوفيةالمياهمستخدميواتحادالدولةتتمتععندما6.

الحفرعملياتفيوالتحكمالقانونية،غيراآلباربحقإجراءات



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

:بتهاومراقالمياه الجوفيةاستخراج لتنظيمالمواد التي يجب أن يتضمنها القانون المقترح •

docx.1-الملحق 

الملحق -1.docx


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

docx.2-الملحق •

الملحق -2.docx


الخاتمــــــــة

أعداديفالتحكمخاللمنالعربيةالمنطقةفيالجوفيةالمائيةالموارداستنزافضبطإن•

رورةضأصبحبلمحتملخيار  مجرديعدلممنهاالمستجرةوالكمياتوانتشارهااآلبار

.للمنطقةومستدامأفضلمائيلمستقبلضمانابها،األخذمنبدالملحة

اربتجبينهاومنالصدد،هذافياتخذتالتيواالجراءاتالسياساتبعضآنفاأوردنا•

المياهإدارةحاكميةتحسينفيتفيدوكلهانجاحاً،أقلوأخرىفعاليتها،أثبتتناجحة

.الجوفية

State-centredالحكومةعنالمنبثقةاألنظمةعلىالدراسةهذهفيركزنا•

regulationالنجاحاتبعضوجودينفيالوهذا.العربيةالمنطقةفياألنسبكونها

Community-centeredالمجتمعيةالهيئاتعنمنبثقةألنظمة governance،أو

.المشتركةاإلدارةأنظمة



شكرا  


