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It is with great sadness that we share with you news of the passing of our former ESCWA colleague, 

Ralf Klingbeil on 18 February 2021.

Ralf received his PhD in Hydrogeology in 1999 and joined the Bundesanstalt für Geowissenschaften

und Rohstoffe (BGR) [Federal Institute for Geosciences and Natural Resources] in 2001.  He then 

served as the BGR Project Coordinator at ESCWA on a  BGR-GTZ project providing advisory 

services and technical advice to member States on water from 2003-2004, before returning to 

Germany.  He then joined ESCWA to serve as Regional Advisor for Water from 2009-2016, where he 

supported member States on water and environment and coordinated the work of the Arab 

Integrated Water Resources Management Network (AWARENET).  He then returned to BGR, where 

he continued his work on groundwater resources in Hannover, Germany.

As one of his colleagues said, despite living in Hannover his heart and mind were still in the Middle 

East and especially in Lebanon, which was a second home to him. He closely followed the news and 

developments from the region and remained engaged in water and environment projects and 

research in ESCWA and many countries in the region. He enjoyed professional discussions with 

water professionals, young and old from all walks of life and took a particular interest in supporting 

young water professionals and researchers. He was always a step ahead in digging new information 

and liked to help and connect people to advance research and knowledge on the water agenda. He 

will be greatly missed by those who knew him notably for his insights and knowledge but also his 

openness, critical wit, humor and friendliness.  May he rest in peace.

Ralf leaves behind his wife Dima, his teenage children Yara and Jad. Our sympathies go out to 

them!

Condolences can be sent to his wife, Dr. Dima Faour-Klingbeil at dima.faour@gmail or by 

mobile/WhatsApp at +49 172 264 9835.

In memory of 

Ralf Klingbeil
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منطقة شحيحة بالمياه•

يةاعتماد كبير على مصادر المياه الخارج•

تأثر بتغير المناخ•

لمياهالقطاع الزراعي المستهلك الرئيسي ل•

اهارتفاع التكلفة بسبب تحلية المي•

ول القيود المفروضة على إمكانية الوص•

نزاع الى مصادر المياه بسبب االحتالل وال

ب ارتفاع معدالت النمو السكاني إلى جان•

زيادة التحضر

ير غ" األحفورية"طبقات المياه الجوفية "•

المتجددة

انحدار نوعية المياه•

كفاءة متدنية الستعماالت المياه•

86%



أهمية المياه الجوفية في المنطقة العربية 
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استخدا  المياه الجوفية بالمقارنة م  مصادر المياه العذبة األخر  في بع  الدول العربية

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

أحدث البيانات الموجودة.  FAO, AQUASTAT المصدر:

٪ في 80٪ من المنطقة العربية وتصل إلى أكثر من 60٪ من مصدر المياه العذبة في 50تشكل المياه الجوفية أكثر من 

المملكة العربية السعودية وليبيا وفلسطين ولبنان وجيبوتي



أسباب أهمية المياه الجوفية 

شخصمليارينحوإمداداتهاعلىيعتمدحيثالدول؛منللعديدحيويةأهميةذاتالجوفيةالمياهتعد

الصناعيةالمنشآتمنوالعديدالمزارعين،منيُحصىالوعددالعال ،مستو على

اجتماعيةفوائدعن-الماضيةالقليلةالعقودمد على-الجوفيةللمياهالمتسارعةالتنميةاسفرت

:مائيةإمداداتتوفيرخاللمنكبيرةواقتصادية

”لمستدامةأهدا  التنمية ا"كما سيكون االستخدا  المستقبلي للمياه الجوفية ذا أهمية حيوية لتحقيق 

2030لخطة التنمية لعا  



استنزا  
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 

ل  يت  إضافة األراضي الزراعية في السودان بسبب نقص البيانات: مالحظة



تحديات إدارة المياه الجوفية

اآلبار الخاصة المرخصة في لبنان الرئيسيةالتوزيع المكاني لآلبار في األردن ، ومناطق السحب

UNDP, 2014 :المصدر
Molle et. Al, 2017 :المصدر



نتيجة استنزا  المياه الجوفية

استنزا  
المياه 
الجوفية

انخفا  
منسوب المياه 

ندرة -الجوفية
المياه العذبة

تدهور نوعية 
المياه الجوفية

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

جزر جمي  الدول العربية باستثناء•

من القمر تشترك في واحد أو أكثر
.من طبقات المياه الجوفية40

ة أحوا  المياه الجوفية المشترك•

٪ من 58تغطي ما يقرب من 

ة المنطقة العربية من حيث المساح
السطحية



حوكمة وإدارة المياه الجوفية

Chilton and Smidt (2013)حوكمة المياه وإدارة المياه الجوفية 

يصوغ السياساتمنالذي يحدد التمكينيعلى إطار العمل حوكمة المياه الجوفية تشمل 

المصلحة يتفاعل أصحابوكيف( الجهات الفاعلة)واالستراتيجيات ويكون مسؤوالً عن تنفيذها 

ما يتعلق بما إن القرارات التي تتخذها الجهات الفاعلة في(. اإلطار القانوني والمؤسسي)المختلفون 

ي إلى ، وتؤدبالمعلومات والمعرفة والعلوميجب القيا  به لتحقيق األهدا  المجتمعية مدفوعة 

ذا اإلطار يحدد ه. ينبغي تنفيذها أو إكمالهاومتىإلى األنشطة سبب الحاجة تحدد سياسات وخطط 

.إدارة موارد المياه الجوفية واستخدا  طبقات المياه الجوفية

تطوير تقو  به الجهات الفاعلة في إطار الحوكمة؛ األنشطة المتعلقة بماهي إدارة المياه الجوفية 

يولوجيةالهيدروجستحدد الظرو  . وحماية المياه الجوفية لتنفيذ السياسات والخطط الموضوعة

. المطلوب ألنشطة اإلدارة هذهالمكانوتوزي  األنشطة البشرية 



عناصر حوكمة المياه الجوفية

حوكمة المياه 

هذه والعناصر األساسية ل. حوكمة المياه الجوفية هي العملية التي من خاللها تدار هذه الموارد"

.  لقانونالمسؤولية، المشاركة، توافر الشفافية والمعلومات، مراعاة العادات وسيادة االعملية هي 

" ةلذا فهي تعتبر فن تنسيق اإلجراءات اإلدارية و اتخاذ القرارات بين مستويات مختلف

(Saunier and Meganck. 2007)



تحديات إدارة المياه الجوفية و الحاجة للتشريعات 

وجود سياسات وتشريعات واضحة بشأن المياه عد  كفاية اوعد  •

الجوفية

ريعات اإلرادة السياسية لتنفيذ السياسات والتشعد  كفاية انعدا  او •

المتعلقة بالمياه الجوفية

ة، مؤسسات المياه الجوفية ضعيفة، والمسؤوليات مجزأة أو متداخل•

وضع  التنسيق بين القطاعات المعنية

عد  كفاية قدرات الموارد البشرية•

يؤثر على اإلدارة والرصد وتنميةالتمويل المحدود عموماً الذي •

القدرات

عد  فه  نظ  المياه الجوفية فهماً كافياً وعد  كفاية الوعي•

أو التكنولوجيا /أو البيانات و/ضع  نظ  الرصد ونقص المعلومات و•

الالزمة

مشاركة مجتمعية محدودة•



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

العربية

:  االهدا 

وض  مبادئ تجم  افضل التجارب اما  صانعي•

ر السياسات لالستفادة منها عند مراجعة او تطوي

األنظمة المحلية

ي إلدارة وض  آلية للتقيي  السري  لالطار التنظيم•

استخراج المياه الجوفية

ل إيجاد أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وافض•

الممارسات في إدارة استخراج المياه الجوفية

إعادة التذكير بأهمية المياه الجوفية والحوكمة •

السليمة لها 



المبادئ االرشادية إلدارة استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

العربية

: المنهجية

مراسلة أعضاء لجنة الموارد المائية في االسكوا من اجل الحصول على •

التشريعات واألنظمة المتعلقة بالمياه الجوفية 

قة مراسلة بع  الخبراء من اجل الحصول على التشريعات واألنظمة المتعل•

بالمياه الجوفية 

اجراء بحث موس  للمنشورات والتشريعات المتاح الوصول اليها•

اليةتحليل التجارب والتشريعات المتوفرة من اجل الخالصة الى المسودة الح•

لسري  لألنظمة بناًء على المسودة ت  اقتراح بع  المؤشرات التي تسمح بالتقيي  ا•

واطر اإلدارة المحلية   

عقد اجتماع خبراء لمراجعة المبادئ والمؤشرات•

اصدار النسخة النهائية بناًء على المالحظات•

ارسال المؤشرات الى الدول من اجل تقيي  اقليمي •



القوانين، المراسي  والتشريعات الموجودة



1االتفاقية رق  

الشروط المرجعية لرصد وتبادل 

معلومات المياه الجوفية لنظا  الخزان 

-الجوفي من الحجر الرملي النوبي 

لمراقبة 2اتفاقية االختصاصات رق  

ومشاركة البيانات لنظا  طبقة الحجر

الرملي النوبي

22/10/2020قانون المياه 

الئحة : 2/90القرار الوزاري رق  

بار تسجيل اآلبار القائمة وتصاريح اآل

الجديدة

سلطنة عمان جيبوتي

-2009المرسو  رق  

14الصادر في 2198

بشأن 2009( يوليو)تموز 

إنشاء محيط لحماية موارد 

-المياه الجوفية لحو  حت

المائي لسهل إترياس

العبابسة

منطقة المقرين بمحافظة 

.مدنين 

النظا  العا  للبيئة الصادر 

في 43/ بالمرسو  الملكي رق   

1422/7/28

-1552تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.حو  هيدروليك سوس ماسة

1553-02قرار من وزير التجهيز رق  

قانون وزارة الموارد المائية في اقلي 

العراق رق –كوردستان 

2006لسنة 9

التشري  : 2005لسنة 31قانون رق  

المائي
البحرين األردن

اإلمارات العربية

المتحدة
الجزائر

ري وصر 

1984لسنة 12قانون رق  

بإصدار قانون الري والصر 

و المتعلق بالية البت.ت/31قرار رق  

قيب بتسجيل طابات العل  والخبر للتن

اروالحصول على تراخيص استعمال األب

لسنة 193المرسو  السلطاني رق  

مناطق حماية آبار إمدادات المياه 2001

بمنطقة الباطنة

(  6)القرار الوزاري رق  

بتشكيل لجنة1986لسنة 

لتحديد المناطق ذات 

  األولوية إلجراءات التقيي

الشامل لحماية اآلبار 

واألفالج من التلوث

 93AN953eLالقانون رق  
.بشأن قانون المياه

لسنة 116القانون رق  

اهبتعديل قانون المي2001
قوانين المياه بشكل عا 

-1553تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.مولوية للحو  الهيدروليكي

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

قانون وزارة الموارد المائية

بشأن وض  اآلبار ( 12)قرار رق  

للزراعة

لسنة ( 12)مرسو  بقانون رق  

بتعديل بع  أحكا  1997

لسنة ( 12)المرسو  بقانون رق  

ياه بشأن تنظي  استعمال الم1980

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 رق  

بشأن حماية البيئة وتنميتها

1436محر  25القرار الصادر في 

بضبط 2014نوفمبر 18الموافق 

مسميات األعمال والتركيبات 

نيةالهيدروليكية الخاضعة للرقابة الف

1994لسنة 213قانون رق  

بتعديل بع  أحكا  قانون الر  

والصر 

بشأن اإلدارة 2018لسنة 80قانون رق  

المتكاملة للنفايات الصلبة

بإصدار 2000-29مرسو  سلطاني رق  

قانون حماية الثروة المائية 

263القرار الوزاري رق  

بتعديل الئحة 2000لسنة 

لية تنظي  استعمال وحدات تح

المياه في اآلبار

-2000المرسو  رق  

0032/PRMAEM 
الصادر تطبيقاً للقانون رق  

93AN953eL  الصادر في

بشأن قانون1996أبريل 4

المياه ، المتعلق بإجراءات

التصريح والتراخيص 

.واالمتيازات

2018ديسمبر 4قانون 

ات بشأن إنشاء فئة من مؤسس

أخذ العينات المائية العامة

اه الالئحة التنفيذية لنظا  مي

الصر  الصحي المعالجة 

استخدامهاوإعادة 

-02تعديل قرار وزير التجهيز رق  

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 المائيبورقراقحو  

1555-02قرار من وزير التجهيز رق  

(  622)قرار مجلس قيادة الثورة رق  

عن عد  جواز حفر1984لسنة 

بار اال ابار مائية او تشغيل مكائن لحفر اال

بموجب اجازة خاصة

السودان

بشان 1997لسنة ( 4)قرار رق  

ك و براإلرتوازيةالزا  مالك االبار 

السباحة بتركيب عدادات مياه و 

أجهزة لتنظي  و تدوير المياه

1988لسنة ( 18) قانون رق  

وتعديالته

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة 

2006لسنة ( 6)أبوظبي رق  

ن رق  للقانوية\التنفي  بإصدار الالئحة 

بشان تنظي  حفر ابار2006لسنة ( 6)

المياه الجوفية

252-16المرسو  الرئاسي رق  

1437ذو الحجة 25المؤرخ في 

بالمصادقة 2016سبتمبر 27الموافق 

على مذكرة التفاه  في مجال الموارد 

المائية بين حكومة الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

23وحكومة دولة قطر في الدوحة في 

2014نوفمبر

لمياه      االتفاق بين لجنة الدولة األوكرانية ل

االقتصاد ووزارة األشغال العامة و        

ة الموارد المائية لجمهورية مصر العربي

حول  التعاون في مجال إدارة المياه

بشأن تنظي 2000لسنة 221قانون رق  

قطاع المياه

1977لسنة 76المرسو  السلطاني رق  

.بإصدار قانون تنمية الموارد المائية

342القرار الوزاري رق  

بإصدار الئحة 1997لسنة 

لية تنظي  استخدا  وحدات تح

المياه في اآلبار

بشأن 74/8المداولة رق  

اه حماية المياه الجوفية والمي

السطحية إلقلي  عفار 

وعيسى الفرنسي

1994مجلة المياه  2017مشروع نظا  المياه

-02تعديل قرار وزير التجهيز رق  

1423شعبان 10المؤرخ في 1555

المتعلق بتحديد ( 2002أكتوبر 17)

حب عتبات حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وس

الة المياه الجوفية في داخل منطقة عمل وك

حو  الهيدروليك سبو

1556-02قرار من وزير التجهيز رق   الكويت  2001قانون حماية البيئة لسنة 

بشان 1997لسنة ( 5)قرار رق  

تسجيل االبار اإلرتوازية و برك

السباحة

قانون تطوير 1988لسنة 19قانون رق  

وادي األردن

تنظي  حفر آبار 2006( 6)قانون  رق  

المياه الجوفية

رمضان 27مؤرخ في 20-01قانون 

2001ديسمبر 12الموافق1422

تدامة المتعلق بالتخطيط والتنمية المس

لإلقلي 

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 رق  

حماية البيئة

2001لسنة 192مرسو  سلطاني رق  

ياه بإنشاء منطقة حماية حقل آبار إمداد الم

بمنطقة الظاهرة

-40القرار الوزاري رق  

الصادر عن وزارة 88

.البيئة والموارد المائية

دولة قطر

2082-97المرسو  رق  

أكتوبر 27المؤرخ في 

بضبط شروط 1997

.ممارسة نشاط الحفر المائي

ياه الالئحة التنفيذية لنظا  الم

الخاصة بمها  وزارة البيئة 

تحت ) 2020والمياه والزراعة

(اإلعداد والمراجعة

-1556تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1423شعبان 10المؤرخ في 02

المتعلق بتحديد عتبات( 2002أكتوبر 

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

Tensift الهيدروليكية للحو.

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

لزراعيةلحماية البيئة البرية و االتنفيدية

1990قانون الر  والصر  لسنة 

لسنة ( 9)مرسو  بقانون رق  

بتعديل بع  أحكا  1999

لسنة ( 12)المرسو  بقانون رق  

ياه بشأن تنظي  استعمال الم1980

الجوفية

قانون تطوير وادي األردن المعدل 

المعدل2001لسنة ( 30)بالقانون رق  

2008لسنة ( 15)قانون رق  

بيبشأن حماية المياه الجوفية في إمارة د

28المؤرخ في 12-05القانون رق  

4موافق 1426جماد  الثانية 

.المتعلق بالمياه 2005أغسطس 

موريتانيا
بإنشاء سلطة خاصة 1954قانون عا  

باس  مصلحة نهر الليطاني

2001لسنة 309مرسو  السلطاني رق  

بإنشاء منطقة حماية حقل آبار إمدادات 

.المياه في محافظة مسقط

-45القرار الوزاري رق  

الصادر عن وزارة 88

.البيئة والموارد المائية

لسنة 20مرسو  بقانون رق  

بشأن تنظي  وزارة1993

الشؤون البلدية والزراعة 

وتحديد اختصاصاتها

-2007المرسو  رق  

أبريل 24المؤرخ 1014

، وتعديل المرسو  2007

الصادر في 1200-91رق  

بشأن 1991تموز 29

إنشاء محيط لحماية موارد 

المياه الجوفية في سهل 

.المرناق بوالية بن عروس 

اليمن

-1647تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد عتبة( 2000نوفمبر 

سحب المياه من المياه الجوفية داخل 

منطقة العمل وكالة حو  ا  الربي  

الهيدروليكي

113-16-1الظهير الشري  رق  

10)1437ذي القعدة 6المؤرخ في 

بإصدار القانون رق  ( 2016أغسطس 

المتعلق بالمياه36-15

بشأن تعديل 2015لسنة 99قانون رق  

لسنة 42بع  أحكا  القانون رق   

بإصدار قانون حماية البيئة2014

1995قانون الموارد المائية لسنة 

لسنة ( 12)مرسو  بقانون رق  

ياه بشأن تنظي  استعمال الم1980

الجوفية

هنظا  مراقبة المياه الجوفية وتعديالت

2002لسنة 85رق  

بشأن تنظي  2011لعا  ( 2)قانون 

استخراج المياه الجوفية وحمايتها في

إمارة الفجيرة

15مؤرخ في 03-08القانون رق  

يناير 23الموافق 1429محر  

تعديل واستكمال قانون رق  2008

جماد  الثانية 28مؤرخ في 05-12

1426عا  

المتعلق 2005أغسطس 4الموافق 

.بالمياه 

بإنشاء 029-2005المرسو  رق  

وتنظي  مؤسسة عامة تسمى الشركة 

.الوطنية للحفر واآلبار

ورية اتفاقية بين الجمهورية العربية الس

  والجمهورية اللبنانية لتقاس  مياه حو

ترك النهر الجنوبي الكبير وبناء سد مش

عليه

فلسطين
2011-8المرسو  رق  

ابإصدار قانون النفط والغ

1988لسنة ( 1)قانون رق  

بتـنــظيـ  حـفــر آبـــار 

المـياه الجــوفــــيـــة

814-78المرسو  رق  

الخاص بضبط شروط 

البحث واستغالل المياه 

.الجوفية

لسنة ( 21)قرار جمهوري رق  

ة   بإنشاء المؤسسة العام1997

للمياه والصر  الصحي

-1648تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد عتبة( 2000نوفمبر 

سحب المياه من المياه الجوفية خارج 

مناطق العمل في وكاالت األحوا  

.الهيدروليكية

19الصادر في 96-07-2المرسو  رق  

بتحديد ( 2009يناير 16)1430محر  

إجراءات منح التراخيص واالمتيازات 

المتعلقة بالملك العا  للمياه

بإصدار 2017لسنة ( 12)قرار رق  

مائية الالئحة التنفيذية لحماية البيئة ال

.والساحلية من التلوث

الصومال
بشان 1982لسنة ( 10)قرار رق  

اإلرتوازيةالزا  مالك االبار 

بتركيب عدادات مياه على اباره  

التعليمات المعدلة لتعليمات حماية 

2019المصادر المائية لسنة 

2012لسنة 102قرار وزاري رق  

من بحظر تصدير المياه المعبأة المنتجة

المياه الجوفية إلى خارج الدولة

مذكرة تفاه  إلنشاء آلية استشارية 

لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

إيوليمينألنظمة طبقات المياه الجوفية 

الجزائر وبنين)تانزروفت/ وتاوديني

وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا 

( والنيجر ونيجيريا

24المؤرخ 077-2010المرسو  رق  

المكمل للمرسو  رق  2010مارس 

فبراير 12المؤرخ 2005-029

بشأن إنشاء الشركة الوطنية 2005

(SNFP)للحفر واآلبار 

ليبيا
2014لعا  ( 14)مرسو  رق  

المتعلقة بقانون المياه

-39مرسو  سلطاني رق  

ي  بإصدار قانون تنظ2017

وحماية مواق  األفالج 

المدرجة بقائمة التراث 

.العالمي

24( قرار وزير البيئة رق  

بتحديد 2014لسنة ) 

شروط

وضوابط الحصول على 

رخصة مزاولة حفر آبار 

المياه

الجوفية واعتماد النماذج 

الالزمة

1200-91المرسو  رق  

يوليو 29المؤرخ في 

بشأن إنشاء محيط 1991

ة لحماية موارد المياه الجوفي

محافظة )في سهل المرناق 

(.بن عروس

  2002لسنة ( 33)قانون رق  

بشان المياه

-1649تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1421شعبان 20المؤرخ في 00

المتعلق بتحديد الحد ( 2000نوفمبر 

األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار داخل 

منطقة العمل وكالة حو  ا  الربي  

الهيدروليكي

المؤرخ في 13-13-323المرسو  عدد 

أغسطس 1)1434رمضان 23

-333المعدل للمرسو  عدد ( 2013

جماد  األولى 10الصادر في 69-2

الذي ينظ  ( 1969يوليو 25)1389

حوافز الدولة لالستحواذ على المواد 

.الزراعية

في شأن 2014لسنة ( 42)قانون رق  

إصدار قانون حماية البيئة 
قانون المياه الوطني

لسنة ( 2)مرسو  بقانون رق  

حك  بشأن مراقبة و تنظي  الت1971

في المياه 

نظا  معدل -٢٠١٩لسنة ( ٧٥)نظا  رق  

لنظا  مراقبة المياه الجوفية

بشأن تحسين 2013( /12) نظا  رق  

دخل المزارعين و النظا  المعدل له رق  

2015لسنة ( 1)

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

30عدد 

2المؤرخ 030-2005القانون رق  

بشأن قانون المياه2005فبراير 

في شأن .  1982لسنة ( 3)قانون رق  

تنظي  استغالل مصادر المياه

لسنة )(  قرار مجلس الوزراء رق  

2020 

بنظا  ترخيص حفر وتأهيل اآلبار 

ر واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حف

اآلبار

29مرسو  السلطاني رق  

بإصدار قانون 2000لسنة 

.حماية الموارد المائية

قرار مجلس الوزراء  رق  

بتعديل 2000لسنة ( 4)

لسنة ( 21)القرار رق  

بشأن إنشاء اللجنة1995

الدائمة للمزارع واآلبار

904-94المرسو  رق  

بشأن التنظي  اإلداري 

والمالي إلدارة المسوح 

.المائية

  2006لسنة ( 41)قانون رق  

رق  بتعديل بع  المواد القانون

  بشأن 2002لسنة ( 33)

المياه

-1650تعديل قرار وزير التجهيز رق  

17)1421شعبان 20الصادر في 00

المتعلق بتحديد ( 2000تشرين الثاني 

الحد األدنى لحفر اآلبار وعمل اآلبار 

خارج مناطق العمل في وكاالت 

.األحوا  الهيدروليكية

14المؤرخ 2-05-1533المرسو  رق  

(  2006فبراير 13)1427محر  

. المتعلق بالصر  الصحي في الموق

المغرب العراق ةالجمهورية العربية السوري
نظا  معدل -٢٠١٨لسنة ( ٢٥)نظا  رق  

لنظا  مراقبة المياه الجوفية

حفاظ على الموارد 2013(1)قانون رق  

المائية في إمارة الشارقة

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

48عدد 

07بتاريخ 178-2010المرسو  رق  

2010سبتمبر 

اهيرية اتفاقية التعاون بين أوكرانيا والجم

ية الكبر  العربية الليبية الشعبية االشتراك

تمت )في مجال البحوث الجيولوجية 

رئاسي الموافقة على االتفاقية بالمرسو  ال

(  378/2004)378/2004رق  

(2004مارس 31المؤرخ 

-2013سياسة المياه الوطنية لفلسطين 

2032

195مرسو  سلطاني رق  

بإنشاء مناطق 2001لسنة 

حماية حقول آبار إمدادات 

.المياه بمحافظة الوسطى

قرار مجلس الوزراء رق  

بتعديل 1997لسنة ( 6)

لسنة ( 21)القرار رق  

مة بإنشاء اللجنة الدائ1995

.للمزارع واآلبار

اه تغييرات على قانون المي

2001لعا  
تونس 16/10/2017الجريدة الرسمية 

بتحديد 96-07-2المرسو  رق  

إجراءات منح التراخيص واالمتيازات 

.المتعلقة بالملك العا  للمياه

ير قرار مشترك بين وزير الداخلية ووز

ر الطاقة والمناج  والمياه والبيئة ووزي

جديدة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ال

2942-13ووزير الصناعات التقليدية 

أكتوبر 7)1434حجة 1من 11

وض  القي  الحدية العامة ( 2013

.وفيةللتصري  في المياه السطحية أو الج

قانون 2008لسنة ( 8) قانون رق  

حماية و تحسين البيئة في اقلي 

كوردستان  العراق

اتفاقية بين اللجنة الحكومية 

األوكرانية إلدارة المياه ووزارة 

الري في الجمهورية العربية 

السورية بشأن التعاون في مجال

إدارة المياه

نظا  معدل -2015لسنة ( 64)نظا  رق  

لنظا  مراقبة المياه الجوفية

حفاظ على الموارد 2013(1)قانون رق  

المائية في إمارة الشارقة

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر

77عدد 

الخاص برسو  20-2002المرسو  رق  

استخراج المياه
مصر لبنان

-196القرار الوزاري رق  

بإنشاء مناطق حماية2001

حقول إمداد المياه بمحافظة 

.ظفار

قرار مجلس الوزراء رق  

بتعديل 1999لسنة ( 11)

بع  أحكا  قرار مجلس 

1995( 21)الوزراء رق  

لسنة

تقرير حول المبادئ 

التوجيهية عن إدارة 

استخراج المياه الجوفية 

بالبالد التونسية

-2017المرسو  الحكومي رق  

ديسمبر 25المؤرخ في 1400

بشأن إنشاء محيط 2017

لهرمدينلحماية الموارد المائية 

"تيربني حسين من والية المنس-

المملكة العربية السعودية
المتعلق 657-97-2المرسو  رق  

بتعيين حدود مناطق الحماية ومحيط 

.الحماية والمن 

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

والمياه العامة من التلوث

بإنشاء 2002لسنة ( 15)قرار رق  

ولة لجان فنية في المحافظات المشم

بالصحراء

نظا  معدل -2017لسنة ( 92)نظا  رق  

لنظا  مراقبة المياه الجوفية

2015لسنة ( 1)نظا  رق   

(  12)بتعديل بع  أحكا  النظا  رق  

بشأن تحسين دخل 2013لسنة 

المزارعين

298-13المرسو  التنفيذي رق  

الموافق 1434شوال 11الصادر في 

استكمال 2013أغسطس  18

196-04المرسو  التنفيذي رق  

1425جماد  األولى27الصادر في 

  استغالل 2004يوليو 15الموافق 

اه وحماية المياه المعادن الطبيعية ومي

.الينابي  

ج دول مجلس التعاون لدول الخلي

العربي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

٢٠١٧لسنة ٦٥٠رق  

ة حكومبيناالتفاقيةبالموافقة على 

األغذيةومنظمة العربيةمصر جمهورية

بشأن مشروع استخدا  ( فاو)والزراعة 

لمياهاباستخدا  الر فىالشمسيةالطاقة 

، والموقعة الجوفية

2017/10/19بتاريخ

ية اتفاقية قانون استخدا  المجاري المائ

الدولية في االغرا  غير المالحية 

31/3/1999صادر في 67قانون رق  

194القرار الوزاري رق  

بشأن إنشاء 2001لسنة 

مناطق حماية حقول آبار 

إمدادات المياه في محافظة 

.الشرقية

قرار مجلس الوزراء رق  

  بإنشاء 1995لسنة ( 21)

اللجنة الدائمة للمزارع 

واآلبار وتنظي  شؤون 

المزارعين

جزر القمر

1401قرار حكومي رق  

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 رق  

ي بشأن قانون مياه الصر  الصح2000

المعالجة وإعادة استخدامها

-02تعديل قرار وزير التجهيز رق  

1423شعبان 10مؤرخ في 1551

بشأن تحديد عتبات( 2002أكتوبر 17)

اه حفر اآلبار وإنشاء اآلبار وسحب المي

الجوفية في داخل منطقة عمل وكالة 

.حو  الهيدروليك لوكوس

1552-02قرار من وزير التجهيز رق  

لسنة ( 449)قرار مجلس الوزراء رق  

  نظا  المحددات الوطنية الستخدا2012

ي مياه الصر  الصحي المعالجة في الر

الزراعي 

بإلزا  أصحاب 2166قرار رق  

اآلبار المرخصة بتركيب عدادات

على آباره  و اتباع طرق الري 

الحديثة

2016لسنة ( 7/ز)تعليمات رق  

دمة تعليمات و شروط إستعمال المياه العا

وس والمعالجة والمياه المليحة والمياه المس

لإلستخدامات الزراعية

بشأن تنظي  2016لسنة 5قانون رق  

المياه الجوفية في إمارة أبوظبي

المؤرخ 73-10المرسو  التنفيذي رق  

6الموافق 1431صفر 21في 

بشأن حماية كمية 2010فبراير 

خزانات المياه الجوفية

ة قانون مصادر المياه السطحية والجوفي مذكرة تفاه  وتعاون

في مجال الحماية واالستخدا  الرشيد

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 رق  

الئحة تنظي  باصدار2009

اآلبار واألفالج

قانون المياه القانون رق  

21المؤرخ في 94-037

1994ديسمبر 

لسنة 162مرسو  حكومي عدد 

فيفري 13مؤرخ في 2018

يقضي بإنشاء محيط 2018

لحماية الموارد المائية لمجر  

-النضور"المياه الجوفية 

.في والية زغوان" الصوا 

الالئحة الداخلية لالئحة المحافظة على 

-14الموارد المائية األمر التنفيذي رق  

1989لسنة 62

(  1) تعليمات حفر االبار المائية رق  

2011لسنة 

عمل التعليمات التنفيذية الناظمة ل

اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة 

2007/2/13الحو 
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لقانون سلطة المياه



عا  المياه الجوفية



جعل غير المرئي مرئيًا: المياه الجوفية

تناول تقرير االسكوا عن المياه والتنمية هذا العا  سو  ي•

(حالةطلب دراسات)المياه الجوفية في المنطقة العربية 

للمياه 2022سيُخصص اليو  العالمي للمياه في العا  •

ً جعل غير المرئي مرئي"الجوفية من خالل الموضوع  "ا

ذلك العا  كالعادة ، سيكون تقرير المياه والتنمية العالمي ل•

.المياه الجوفية: حول نفس الموضوع

فال كما سو  يت  عقد قمة المياه الجوفية على أنها احت•

المياه مركزي باليو  العالمي للمياه ومكان إلطالق تقرير

والتنمية العالمي



جدول االعمال



جدول االعمال

العربيةالمنطقةفيالجوفيةالمياهاستخراجإلدارةاالرشاديةالمبادئIالجلسة

11:35 – والمؤشراتالمبادئ،العملمنهجية:العربيةالمنطقةفيالجوفيةالمياهاستخراجإلدارةاالرشاديةالمبادئ12:20

،دمشق،قدمشوجامعةوالتكنولوجياللعلو الدوليةالجامعةفيالمائيةوالمواردروليكالهيدأستاذ،معالوائلالسيد•

السوريةالعربيةالجمهورية

12:20 – مناقشة12:50

12:50 – استراحة13:00

العربيةالمنطقةمنالجوفيةالمياهاستخراجإدارةفيتجاربIIالجلسة

مةاألنظحيثمنالجوفيةالمياهاستخراجومراقبةإدارةفيدوله تجاربلعر للمشاركينفرصةهيالجلسةهذه
المتاحةوالمعاييروالخبرات

الدولتجارب13:00-13:50

ُعمانسلطنةفيالتشريعيةالناحيةمنالجوفيةالمياهوض •

،المياهواردوموالسمكيةالزراعيةالثروةوزارة،والمراقبةللتقيي المساعدالعا المدير،العبرييحيىبنراشدالسيد

ُعمانسلطنة،مسقط

الجوفيةالمياهادارةفيالبحرينتجربة•

البحرينمملكة،المنامة،العربيالخليججامعة،المائيةالمواردإدارةبرنامج-أستاذ،زباريوليدالسيد

المغرب،الكويت،قطر،تونس،السودان،العراق،السورية،العربيةالجمهوريةاألردن،)وعرو مداخالت•

(....لبنان،فلسطين،

الخالصة والتطل  إلى األما 14:00–13:50

االسكوا،الخياطزيادالسيد•



شكرا  


