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 مؤشرات التنمية المستدامةل طرية وإقليميةقمالمح 

 ا في منطقة االسكولقطاعات مختارة
  

  موارد المائيةقطاع ال) ٢(  

  مقدمة
 
  

د يولي العالم اليوم اهتماماً بالغاً بمسيرة تحقيق التنمية المستدامة، مما يستلزم ضرورة العمل على الحفاظ على الموار
الطبيعية و إدارتها في خدمة التنمية، تغير انماط االنتاج واالستهالك غير المستدام والحد من تلوث البيئة باالضافة الى الحد من 
الفقر عن طريق تحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل متزايدة على ان يراعى في كل ذلك حق األجيال القادمة بالمشاركة 

  .خاصة المياه والطاقة واألراضي في الموارد الطبيعية، 
  
 على أهمية تطوير (CSD)وفي ضوء ما تقدم فقد اكدت خطة عمل جوهانسبرج وقرارات دورات لجنة التنمية المستدامة 

الهدف السابع  أكدكما  ، القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية المستدامةصانعية مؤشرات للتنمية المستدامة من أجل مساعد
وضعت و في اطار ذلك فقد . أهمية تحقيق االستدامة البيئية وتكوين قاعدة بيانات ألهم مؤشراتهاعلى ألهداف اإلنمائية لأللفية امن 

كما قامت المنظمات اإلقليمية ية المستدامة، مللتن"  مؤشرا٥٨ ، قائمة من ٢٠٠١  العاممم المتحدة فيلجنة التنمية المستدامة في األ
 .  واالقليميةطوير هذه المؤشرات لتتماشى مع األولويات الوطنيةاستكمال تبالدول و

  
 مجاالتالمتنوعة في بتضمين برامجها أنشطة ودراسات ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  وقد عنيت

 وذلك دعماً  والقطاعات اإلنتاجية،بيئة المياه، الطاقة،وعلى االخص في قطاعات الالتنمية المستدامة المختلفة ذات الصلة بتحقيق 
 قدراتها ومساندة الدول االعضاء في بناء،  وتطويرهاالسياسات المتصلة بالتنمية المستدامةياغة صلجهود الدول االعضاء في 
  . ذات الصلةالتنمية المستدامة تطوير مؤشراتمع ذلك و ، بما يناسب ظروف بلدان المنطقةلتحديث قواعد البيانات الالزمة

  
، البيئة )٣(، المياه )٢(، الطاقة )١: ( ما تقدم، أعدت االسكوا هذه المجموعة من الكتيبات للقطاعات الست التاليةطارإوفي 

 مؤشرات التنمية  حيث تتناول كل منهاالتكنولوجيا )٦(قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و) ٥(، الزراعة )٤(
يتضمن كل كتيب و.  خصوصاًسكواعضاء في اإلألا وفي كل دولة من الدول الثالث عشرة سكوا عموماً في منطقة اإل،المستدامة
تم اختيار المؤشرات وتصنيفها بحيث تأخذ وقد  .لمؤشرات التنمية المستدامة في القطاع المعنيلمحات قطرية واقليمية عرضاً ل

 لجنة التنمية المستدامة، وبعض مؤشرات الهدف  قائمةة فيولويات الوطنية واالقليمية وتناول بعض المؤشرات الواردباالعتبار األ
  . الطاقة والزراعة والموارد المائية والبيئةاتلفية في قطاعألاالهداف االنمائية لالسابع من 
  
لم و. و لسنوات متقاربةأ ،توافرهاوفق  ٢٠٠٣ و٢٠٠٠رسوم بيانية للسنوات ورضت المؤشرات على شكل جداول عو

ولوية والمتعلقة بالمؤشرات ى الجوانب الرقمية فحسب، بل سلطّت الضوء على أهم القضايا والسياسات ذات األتقتصر المالمح عل
حصاء، والوزارات المعنية اء البيانات والمؤشرات من مصادر رسمية كمنشورات مكاتب اإليفوقد تم است. المذكورة في البلد المعني

فضالً عن الوثائق ليمية ودولية إقمم المتحدة المختلفة، أو القواعد الخاصة بمنظمات األ اتبالقطاعات المختلفة، وقواعد بيانات منظم
  .والمنشورات ذات الصلة التي اصدرتها االسكوا

  
 بين و المختلفة داخل البلد الواحد  التفاوت في توفر المعلومات بين القطاعات البيانات الواردة في هذة الكتيبات مدىظهروت
البيئة والقطاع الخاص ليست متوفرة بالقدر الكافي بحصائية والمؤشرات المتعلقة البيانات اإلعلى سبيل المثال فإن ف البلدان، مختلف

 صورة عن الوضع الراهن  هذه الكتيباتعكسوت.ما زالت بحاجة الى التطوير بينما مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه اكثر توفراًو
، ومدى الحاجة الى العمل على تطوير دعم سكوامنطقة اإلفي دول التنمية المستدامة توافر مؤشرات  الضعف والقوة في وعوامل

.توافر هذه المؤشرات دعماً لخطط التنمية



٢ 

 

 
 

سلسلة بيانات على حتوي وي،  في منطقة االسكواالموارد المائيةويعرض هذا الكتيب مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع 
موارد المياه العذبة، مؤشرات استهالك المياه العذبة، وفرة مؤشرات : أصناف رئيسة هي ثالثة فيفة ومؤشرات مختلفة ومصنّ

 .ومؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه
  
التي و درهاا المنطقة إجماالً ودول المنطقة فيما يختص بتوفر الموارد المائية وفقاً لمص البيانات والمؤشرات وضعتعرضو
متلك سوى المياه الجوفية تومنها من ال ) مثل العراق ومصر(عتمد على المياه السطحية ت، فمنها من ىبين دولة وأخرتختلف 

إجماالً للمياه السطحية، وتعتمد على المياه الجوفية والمياه المحالة التي تفتقر دول الخليج  كستعين بتحلية مياه البحرتستخدمها وتف
  .صفٍة أساسية ب

  
  حوالي  نصيب الفرد السنوي من إجمالي الموارد المائية حيث يبلغن المياه هو األقل عالمياًإن نصيب منطقة اإلسكوا م

  .  سنة/فرد/ متر مكعب ١٠٠٠د عالمياً والمقدر بحوالي سنة، وهو أدنى من معدل الفقر المائي المعتم/فرد/ متر مكعب٩٩٠
  

أما فيما يتعلق باستهالك .   هاماً في زيادة الطلب على المياه يشكل تزايد عدد السكان عامالً،وباإلضافة إلى عامل شح المياه
ن المنزلي والصناعي بما تبقى؛ وتجدر اإلشارة اي الكمية، بينما يتشارك القطاع القطاع الزراعي ثلثَستهلكالمياه العذبة في المنطقة في

في  بعض دول % ٠,٤سكوا حيث يتراوح بين الناتج المحلي لدول اإلإجمالي هنا إلى أن الزراعة تساهم بشكل ضئيل جداً في 
 عدة عوامل منها أهميةإلى  استهالك قطاع الزراعة لكميات هائلة من المياه ويعود.   في سوريا% ٢٤و) قطر والكويت(الخليج 
 بين استهالكها ويسبب خلالً في توزيع المياهقد مما ونقص كفاءة استخدام المياه بالقطاع  األمن الغذائي لدى دول المنطقة، تحقيق

   . األخرىمختلف القطاعات
  

في كثافة استخدام المياه بلغ ت إذ ،وتعرض البيانات مؤشرات االعتماد على المياه المتاحة مما يشير إلى خطورة الوضع
منطقة ينذر بضرورة العمل على توفير موارد مائية إضافية مستدامة تلبي حاجات المياه في  وهذا %١٠٢,٥  حواليمنطقة اإلسكوا

  .  اإلسكوا
  



٣ 

 

ة مؤشرات استهالك المياه العذب

نسبة االستهالك 
الزراعي
%٨٣

نسبة االستهالك 
المنزلي
%١٠

نسبة االستهالك 
الصناعي  ٧%

ة      ة التقليدي اه العذب وارد المي مؤشرات توفر م

المعدل السنوي لتغذية 
المياه الجوفية 

%٩

إجمالي المياه 
المتجددة غير 

التقليدية 
%٩

إجمالي المياه 
السطحية 
%٨٢

 غير

   قطاع الموارد المائية- منطقة اإلسكوال إقليمية المحم
  

 القيمة السنة ١ موارد المياه العذبةوفرةمؤشرات 
 ١٥٢٥٢٤,٥ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ١٦٣٣٤ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٦٨٨٥٨,٥ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةر المتجددة من مصادإجمالي المياه

 ١٥٩٢٥,٧ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  من مصادرإجمالي المياه 
 ٩٠,٣ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإنسبة موارد المياه السطحية 
 ٩,٧ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 

 ١,٥ ٢٠٠٠ (%)التقليدية ى إجمالي المياه إلالمنتجة نسبة المياه المحالة 
لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي وبة مياهنس

 (%)التقليدية المياه 
٨ ٢٠٠٣ 

 لى المصادر التقليديةإغير تقليدية  ية المتاحة من مصادرنسبة الموارد المائ
(%) 

٩,٤ ٢٠٠٣ 

 ر من مصادلي الموارد المائية المتجددةجماإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد( تقليدية

٩٩٠,٤ ٢٠٠٠ 

متر(غير تقليدية من مصادرجمالي الموارد المائية إنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٩٣,٤ ٢٠٠٠ 

   ٢مؤشرات استهالك المياه العذبة
 ١٧٣١٣٣ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 

 ١٠ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 
 ٨٣ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٧ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 
   ٢مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٣٨٣٧٦ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(ن المياه الجوفية إجمالي االستهالك المنزلي م
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٢٢,٢ ٢٠٠٣ 

 ١٠١٥,٤ ٢٠٠٠ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 
 ١٠٢,٥ ٢٠٠٠ ٣(%)كثافة استخدام المياه 

  
 

  

   المائيةسياساتال 

دول اإلسكوا أغلب اتبعت 
لفترة طويلة من الزمن  

 غير مبنية على سياسات
 االستدامةتحقيق أسس 

وأدت هذه  .للموارد المائية
إلى استنزاف المياه  السياسة

الجوفية في دول المنطقة، 
وإلى اعتماد أساليب مكلفة 
.  إلنتاج المياه مثل التحلية

 بدأت دول اإلسكوا وقد
وتطبيق  عدادإمؤخراً ب
وطنية لإلدارة  استراتيجيات

  .المتكاملة للموارد المائية

  االعتبارات المؤسسية
تواجه منطقة اإلسكوا مشكلة 

ول في مختلف الدتتواجد 
دوائر أو تعدد الوهي 

عن ة مسؤولالمؤسسات ال
ومما يزيد من .  إدارة المياه
ة عدم وجود حدة المشكل

تشريعات مائية تحدد 
مسؤوليات وصالحيات كل 

 مما من هذه المؤسسات
يساعد على التنسيق والتعاون 

يؤدي في وهذا . فيما بينها
 عددكثير من األحيان إلى ت

 ذات المشاريع المائية
  وتضاربنشطة المتشابهةاال

االختصاصات بين المؤسسات 
 .القائمة بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المملكة ، و٢٠٠٢، االمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لسنة ٢٠٠١من لسنة ي، العراق وال٢٠٠٠ باسثنناء قطر،الكويت،ومصر لسنة٢٠٠٣تم احتساب المؤشرات لسنة  ١

  .٢٠٠٤السعودية لسنة العربية 
.٢٠٠٤السعودية لسنة المملكة العربية ، و٢٠٠٢من لسنة ي،االمارات العربية المتحدة، مصر وال٢٠٠٠ باسثنناء العراق وسلطنة عمان لسنة ٢٠٠٣تم احتساب المؤشرات لسنة  ٢  

  ٣   ١٠٠*)المائية المتجددة درجمالي المواإالسنوي من  نصيب الفرد)/(جمالي استهالك المياهإالسنوي من  نصيب الفرد=(آثافة استخدام المياه



٤ 

 

استخدام المياه في دول اإلسكوا حسب القطاع

٠٫٠

٢٠٫٠

٤٠٫٠

٦٠٫٠

٨٠٫٠

١٠٠٫٠

بحرين مصر العراق األردن آويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية سوريا اإلمارات اليمن

الدولة

%

نشاطات منزلية   نشاطات زراعية   ناعية   نشاطات ص

نسبة المياه السطحية والجوفية من إجمالي موارد المياه العذبة

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

مصر العراق األردن لبنان سوريا عمان السعودية اإلمارات اليمن بحرين آويت فلسطين قطر

المجموعة ١ المجموهة ٢ المجموعة ٣

الدولة

%
مياه سطحية مياه جوفية

نسبة المياه المحالة ومياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي من إجمــالي 
موارد المياه العذبة

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠

السعودية قطر ُعمان الكويت البحرين مصر اإلمارات  العراق األردن  لبنان فلسطين سورية اليمن

%
 

مياه المحالة اعادة  استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي

  
  
  
  
 
 
 
 

 ٢المجموعة 

 الدولة
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   قطاع الموارد المائية– لمملكة األردنية الهاشميةلمالمح قطرية 
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةوفرةمؤشرات 
 ١١٢٤ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب( المياه السطحية إجمالي

 ٤٠٦ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٥٣٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٨٥ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٧٣,٥ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإنسبة موارد المياه السطحية 
 ٢٦,٥ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 

 )٢٠٠٣(ى إجمالي المياه التقليديةإل )٢٠٠٠(المحالة المنتجة نسبة المياه
(%) 

 ٠,٧ 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  الصرف الصحي و استخدام مياهنسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

٤,٩ ٢٠٠٣ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

٥,٦ ٢٠٠٣ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٢٨٢,٧ ٢٠٠٣ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

١٥,٧ ٢٠٠٣ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٨٠٢ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٣٢,٥ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٦٣ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٤,٥ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٥٢٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكمى مجموع المياه المتجددة الإل ةستهلكمياه الجوفية النسبة موارد الم

(%) 
٦٤,٨ ٢٠٠٣ 

 ١٤٨,٢ ٢٠٠٣ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 
 ٥٢,٤ ٢٠٠٣ (%)كثافة استخدام المياه 

   

   المائيةسياساتال

األردن  وضعت
استراتيجيات خاصة 

، وهي تحديداً تُعنى بالمياه
إدارة : بالجوانب التالية

ري، المياه الجوفية، ال
المياه المبتزلة، سلطات 
. المياه والمياه المشتركة

أما السياسات الزراعية في 
فعالية  باألردن فتهتم 

  .المياه
  
  

  االعتبارات المؤسسية
تم إنشاء وزراة المياه 

، ١٩٩٢والري في عام 
من ُأعيدت هيكلتها وقد 

. أجل تحسين الكفاءة
وتتحمل الوزارة  

وضع : يات عدة هيمسؤول
إجراء  ،السياسات

األبحاث، إنشاء نظم 
معلومات وتأمين المياه 

  .لمختلف القطاعات
 في هامةولألردن تجربة 

في المركزية تطبيق مبدأ ال
إدارة المياه، إذ تم إنشاء 
سلطتان إلدارة المياه 

 تامة تتمتعان باستقاللية
 عند السلطات المركزية

سلطة مياه األردن، : وهما
 .وسلطة وادي األردن

  
 

  

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة التقليدية

المعدل السنوي 
اه   لتغذية المي

الجوفية  
%٢٥

إجمالي المياه 
غير التقليدية  

% ٥

إجمالي المياه 
السطحية  
%٧٠

مؤشرات  استهالك المياه العذبة

االستهالك 
الزراعي ٦٣%

االستهالك 
الصناعي

%٤
االستهالك 
المنزلي 
%٣٣



٦ 

 

   قطاع الموارد المائية– اشميةلمملكة األردنية الهلمالمح قطرية 
  

  :المصادر
 

 .٢٠٠٥ .FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية . ية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذ .١
 
  .٢٠٠٤.  رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية.المملكة األردنية الهاشمية .دائرة اإلحصاءات العامة .٢

 
 .النشرة الرابعة والعشرون. نة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراسات الحسابات القومية لمنطقة اللج .٣

E/ESCWA/SCU/2004/5.  
 
 .العدد الرابع والعشرون. المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. ٤

E/ESCWA/SCU/2004/1.  
  
  .٢٠٠٣.  استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية رد على.المملكة األردنية الهاشمية.  وزارة المياه والري. ٥
 
٦ .World Population Prospects: the 2004 Revision Population Database  

/unpp/org.un.esa://http  
 
  .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد . ٧

 
 .الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكواتطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات . ٨

E/ESCWA/SDPD/2005/10.  
  

 



٧ 

 ٧

   قطاع الموارد المائية– إلمارات العربية المتحدةمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةوفرةمؤشرات 
 ١٩٠ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ١٢٩ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(دل السنوي لتغذية المياه الجوفية المع
 ٣١٩ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٩٠٢ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٥٩,٦ ٢٠٠٢ (%)لتقليديةلى مجموع المياه المتجددة اإنسبة موارد المياه السطحية 
 ٤٠,٤ ٢٠٠٢ (%)ى مجموع المياه المتجددة التقليدية إلنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٢١١,٩ ٢٠٠٢ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 %)(المياه التقليدية 

٧٠,٨ ٢٠٠٢ 

لى المصادر التقليدية إية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

٢٨٢,٨ ٢٠٠٢ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٨٤,٩ ٢٠٠٢ 

متر(غير تقليدية ادرجمالي الموارد المائية من مصإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٢٤٠,١ ٢٠٠٢ 
 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٢٩٢٥ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٢٤,٣ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٦٥,٤ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ١٠,٣ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٢٢٢٦ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٧٦,١ ٢٠٠٢ 

 ٧٧٨,٨ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 
 ٩١٦,٩ ٢٠٠٢ (%)كثافة استخدام المياه 

   المائيةتسياساال

ارات وضعت دولة اإلم
  للبيئةاستراتيجية قومية

ارة موضوع إد شملت
ولكن . الموارد المائية

 إلى قوانين  تفتقراإلمارات
، خاصة ومحددة بالمياه

وهي تعمل على إعادة 
  .هيكلة قطاع المياه

  
  يةمؤسساالعتبارات ال

وضعت دولة اإلمارات 
خطة إلدارة الموارد 
المائية بحيث أولت وزارة 
 الكهرباء والمياه مسؤوليةَ
توزيع مياه الشفة؛ ووزارة 

راعة وصيد األسماك  الز
مهام إدارة مياه الري؛ أما 
االتحاد الوطني للبيئة 
فيتولى مهام مراقبة نوعية 
المياه؛  وتتولى وزارة 
الطاقة إدارة قطاع 

ويندرج تحت . الكهرباء
هذه الوزارة مختلف 

  .السلطات المعنية بالمياه
 

 

 
 
  

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%١١

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%٧٣

إجمالي المياه 
السطحية 
%١٦

مؤشرات  استهالك المياه العذبة

نسبة 
االستهالك  
المنزلي
%٢٤

نسبة 
االستهالك  
الصناعي 

%١٠

نسبة 
االستهالك  
الزراعي 
%٦٦



٨ 

 ٨

   قطاع الموارد المائية– إلمارات العربية المتحدةمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
 

 .٢٠٠٥ .FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية .  لزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية وا .١
  
 .٢٠٠٣.  رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية.اإلمارات العربية المتحدة.  وزارة الكهرباء والماء .٢
 
إلمارات العربية ا دولة. وزارة الكهرباء والماء. ٢٠٠٤. قسم الرصد المائي. إدارة مصادر المياه. لنشرة اإلحصائيةا .٣

 .المتحدة
 
٤. World Population Prospects: the 2004 Revision Population Database 
 /unpp/org.un.esa://http  
 
 .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٥
 
 .٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٦
 
 .النشرة الرابعة والعشرون. ومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراسات الحسابات الق .٧

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
  

 .العدد الرابع والعشرون. المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٨
E/ESCWA/SCU/2004/1.  

  
 .٢٠٠٢التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٩

  
 .ير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكواتطو  .١٠

E/ESCWA/SDPD/2005/10. 
 



٩ 

 ٩

مؤشرات توفرموارد المياه العذبة

إجمالي المياه   
السطحية 

%٠

إجمالي المياه غير   
التقليدية 
%٥١

المعدل السنوي 
لتغذية المياه  

الجوفية 
%٤٩

مؤشرات استهالك المياه العذبة

االستهالك  
المنزلي ٤٣%

االستهالك  
الصناعي ٦%

االستهالك  
الزراعي 
%٥١

   قطاع الموراد المائية– مملكة البحرينمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةوفرةمؤشرات 
 ٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ١٢٧ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٢٧ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرددة من مصادإجمالي المياه المتج

 ١٣٤,٢ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٠ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإنسبة موارد المياه السطحية 
 ١٠٠ ٢٠٠٣ (%)ة لى مجموع المياه المتجددة التقليديإنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٩٣,٧ ٢٠٠٣ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

١٢ ٢٠٠٣ 

 ى المصادر التقليديةإلة المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائي
%)( 

١٠٥,٧ ٢٠٠٣ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

١٧٩,٩ ٢٠٠٣ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٢٠٠٣ 
 

١٩٠,١ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٣٢٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٤٣,٤ ٢٠٠١ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٥٠,٣ ٢٠٠١ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٦,٣ ٢٠٠١ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   هولة الحصول على المياهمؤشرات االعتماد وس

 ٢٣٢ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكمى مجموع المياه المتجددة الإل ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٧٢,٥ ٢٠٠١ 

 ٤٦٧,٢ ٢٠٠١ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إ الفرد السنوي من نصيب

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠١المياه

 ١٠٠*)٢٠٠٣المتجددة

 ٢٥٩,٧ 

   

   المائيةسياساتال

لمملكة خطة وضعت ا
مياه، شاملة لقطاع ال

- ٢٠٠٦ فترةلمستخدمة ل
 ٢٠٠٣وفي عام . ٢٠٢٠

جرى إتمام استراتيجية 
وطنية لحماية البيئة، 
تتطرق من ضمن عدة 
. أمور إلى قضايا المياه

وتدرس وزارة المال 
واالقتصاد مشروع 
خصخصة إنتاج المياه 

  .والكهرباء

  يةمؤسساالعتبارات ال
يتولى مجلس الموارد 
المائية التنسيق والتنظيم 

 تين مختلف الوزاراب
م المعنية بالمياه، كما يقو
. بوضع السياسات المائية

الوزارات  وتتحمل
مسؤوليات مختلفة، فوزارة 
الكهرباء والماء مسؤولة 
عن مياه الشرب وإدارة 
مصادر المياه وغيرها من 
المسؤوليات، أما وزارة 
األشغال فمسؤولة عن 
إدارة المجاري ومصارف 
ان المياه، ووزارة اإلسك

والزراعة مسؤولة عن 
المياه الجوفية، أما وزارة 
البلديات والبيئة فمسؤولة 
عن البيئة وشؤون المياه 

 . التي تتصل بالبيئة



١٠ 

 ١٠

   قطاع الموراد المائية– مملكة البحرينمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
  

 .٢٠٠٥ .FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية .  ةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد .١
 
 . ٢٠٠٤.  رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية.مملكة البحرين.  الجهاز المركزي للمعلومات .٢
 
٣. World Population Prospects: the 2004 Revision Population Database  
/unpp/org.un.esa://http 
 
 .النشرة الرابعة والعشرون. دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٤

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 
 .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٥
 
 .العشرونالعدد الرابع و. المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٦

E/ESCWA/SCU/2004/1. 
 
 .٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٧
 
 .٢٠٠٥. تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا .٨

E/ESCWA/SDPD/2005/10. 



١١ 

 ١١

   قطاع الموارد المائية– لجمهورية العربية السوريةمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرت مؤشرا
 ١١٤٣٣ ٢٠٠٣ )سنة/ون متر مكعبملي(إجمالي المياه السطحية 

 ٦٣٣٣ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٧٧٦٦ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٣٢٠٦ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٦٤,٤ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإاه السطحية نسبة موارد المي

 ٣٥,٦ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٠ ٢٠٠٣ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إنتجة الزراعي الم استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

١٨ ٢٠٠٣ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

١٨ ٢٠٠٣ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٩٨٠ ٢٠٠٣ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

١٧٦,٨ ٢٠٠٣ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ١٦٦٩٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٨,٥ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٨٧,٩ ٢٠٠٣ (%) إجمالي االستهالك نسبة االستهالك الزراعي من
 ٣,٦ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٩٣٥٣ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكمى مجموع المياه المتجددة اللإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٥٦ ٢٠٠٣ 

 ٩٢٠,٦ ٢٠٠٣ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٠المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٣المتجددة

 ٩٣,٩ 

   المائيةسياساتال

وضعت وزارة الزراعة 
قوانين خاصة بالمياه، كما 

النفايات التخلّص منمنع ي 
تجنباً  مياهمجاري الفي 

تعمل سوريا و.  لتلويثها
على ترشيد استخدام المياه 
في قطاع الزراعة بهدف 

وفير المياه لقطاعات ت
على  لتعمكما .  أخرى

تعديل السياسات المتعلقة 
  .بإدارة المياه

  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
أنشأت الحكومة السورية 
ست مؤسسات مستقلة 
إلدارة المياه على مستوى 
الحوض وذلك بهدف 

مركزية في تشجيع الال
تعزيز مجال إدارة المياه، و

دور البلديات والسلطات 
  .المحلية للمياه

 

 
مؤشرات توفر موارد المياه العذبة  

إجمالي المياه 
السطحية 
%٥٥

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%١٥

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%٣٠

مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

نسبة 
االستهالك  
الزراعي 
%٨٨

نسبة 
االستهالك  
المنزلي 

%٨

نسبة 
االستهالك  
الصناعي 

%٤



١٢ 

 ١٢

   قطاع الموارد المائية– مالمح قطرية للجمهورية العربية السورية
  

 :المصادر
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١٣ 

 ١٣

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

إجمالي المياه 
السطحية 
%٩٦

إجمالي المياه 
المتجددة غير 

التقليدية 
%١

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%٣

مؤشرات  استهالك المياه العذبـة 

نسبة 
االستهالك  
الزراعي
%٨٨

نسبة 
االستهالك  
الصناعي

%٥

نسبة 
االستهالك  
المنزلي
%٧

   قطاع الموارد المائية– جمهورية العراقمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ٧٤٨٨٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(حية إجمالي المياه السط

 ٢٠٠٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٧٦٨٨٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٤٥٧ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٩٧,٤ ٢٠٠١ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإرد المياه السطحية نسبة موا

 ٢,٦ ٢٠٠١ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٠ ٢٠٠٠ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إعي المنتجة الزرا استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

٠,٦ ٢٠٠١ 

 لى المصادر التقليديةإاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائية المت
(%) 

٠,٦ ٢٠٠١ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٢٩٧٩,٢ ٢٠٠١ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإ السنوي من نصيب الفرد
  )سنة/للفردمكعب 

١٧,٧ ٢٠٠١ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٥٩٣٠٠ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٧,٣ ٢٠٠٠ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٨٧,٧ ٢٠٠٠ (%)الزراعي من إجمالي االستهالك نسبة االستهالك 
 ٥,١ ٢٠٠٠ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ١٠٠٠ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
١,٧ ٢٠٠٠ 

 ٢٣٦٤,٩ ٢٠٠٠ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

 ٢٠٠١جمالي استهالك المياهإنصيب الفردالسنوي من (هاستخدام الميا كثافة
١٠٠* )٢٠٠٣ ةالمتجدد المائيةدجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(

 ٧٩,٤ 
 

  السياسات المائية

الحرب في العراق أدت 
مياه إلى تدهور وضع 
. لمياهالشرب ومجاري ا

وم مؤسسات عالمية وتق
 الموارد بمشاريع لتنمية

من . في العراقالمائية 
ضمن تلك المؤسسات 
البنك الدولي، ووكالة 
الواليات المتحدة للتنمية 
العالمية، ووكالة تعاون 
اليابان الدولية، ووكالة 
التنمية الدولية الكندية، 
والمفوضية األوروبية قسم 

ومن . المساعدة اإلنسانية
ولويات هذه المشاريع أ

زيادة الموارد المائية 
، نوعيتهاالمتاحة وتحسين 

وتأهيل نظام الصرف 
  .الصحي

  
  يةمؤسساالعتبارات ال

أنشأ العراق وزارة خاصة 
بالمياه هي وزارة الموارد 

ومن مهام هذه . المائية
الوزارة التنسيق بين 
مختلف القطاعات 

  .المستهلكة للمياه
 

  



١٤ 

 ١٤

   قطاع الموارد المائية– جمهورية العراقمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
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١٥ 

 ١٥

   قطاع الموراد المائية– سلطنة عمانمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ٦٩٤ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ٦٠٠ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٢٩٤ ٢٠٠٢ )سنة/ مكعبمليون متر(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ١٠٩ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٥٣,٦ ٢٠٠٢ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإد المياه السطحية نسبة موار

 ٤٦,٤ ٢٠٠٢ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٦,٦ ٢٠٠٢ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إل المحالة المنتجة نسبة المياه
لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه

 (%)المياه التقليدية 
١,٨ ٢٠٠٠ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

٨,٤ ٢٠٠٢ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإوي من نصيب الفرد السن
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٥١٩,١ ٢٠٠٢ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٤٣,٧ ٢٠٠٢ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ١٤٨١ ٢٠٠٣ )سنة/متر مكعبمليون (إجمالي استخدام المياه 
 ١٦,٩ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٨٢,٢ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٠,٩ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ١١٥٠ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(لي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية إجما
الى مجموع المياه المتجددة )٢٠٠٢(ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

  (%))٢٠٠٣(ةستهلكمال
 ٧٧,٧ 

 ٥٨٩,٨ ٢٠٠٣ )سنة/متر مكعب للفرد(نصيب الفرد السنوي من اجمالي استهالك المياه 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)م المياه كثافة استخدا
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٣المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٢المتجددة

 ١١٣,٦ 

   

  سياسات

وضعت عمان سياسات 
. دارة الطلب على المياهإل

رؤية عمان "وتشمل 
عدة خطط لزيادة " ٢٠٢٠

. إمدادات الصرف الصحي
وتعمل عمان على  تطبيق 
استراتيجية الالمركزية في 
مجال إدارة المياه 
. والمشاريع المتعلقة بها
هو أما قانون الزراعة ف

الري استخدام مياه ينظم 
بهدف ترشيد استخدام 

  .عةالمياه في قطاع الزرا
  
  

  مؤسسات
 تم دمج ٢٠٠١في عام 

قطاع البلديات اإلقليمية 
والبيئة والموارد المائية في 

وتهتم . وزارة واحدة
وزارة البلديات اإلقليمية 
والبيئة وموارد المياه 
بتعزيز الالمركزية في 
مجال إدارة المياه في 

وتتولى المديرية . السلطنة
العامة لشؤون موارد المياه 

ارة شؤون في الوزارة إد
المياه في السلطنة ومنها 

المياه في تحديث وضع 
 من تهاالسلطنة  وحماي

 . التلوث
  

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

المعدل السنوي 
لتغذية المياه  

الجوفية 
%٤٣

إجمالي المياه غير   
التقليدية 

%٨

إجمالي المياه   
السطحية 
%٤٩

مؤشرات استهالك المياه العذبة

نسبة 
االستهالك  
الزراعي
%٨٢

نسبة 
االستهالك  
الصناعي

%١

نسبة 
االستهالك  
المنزلي
%١٧



١٦ 

 ١٦

   قطاع الموراد المائية– سلطنة عمانمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
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١٧ 

 ١٧

   قطاع الموارد المائية– فلسطينمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ٢ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ٧٣٧ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٧٣٩ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب( ة تقليديرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٠,٣ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإنسبة موارد المياه السطحية 
 ٩٩,٧ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 

 ٠ ٢٠٠٣ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلة المياه المحالة المنتجة نسب
لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه

 (%)المياه التقليدية 
٠ ٢٠٠٣ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

 ٠ ٢٠٠٣ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإلسنوي من نصيب الفرد ا
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٢١٢,٦ ٢٠٠٣ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٠ ٢٠٠٣ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٢٨٣ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعبمليون (إجمالي استخدام المياه 
 ٤٤,٢ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٥١,٩ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٣,٩ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٢٠٣ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(ي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية إجمال
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٧١,٧ ٢٠٠٢ 

 ٨٤,١ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من (%)(كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٢المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٣المتجددة

 ٣٩,٥ 

   

   المائيةسياساتال

 أنهت ٢٠٠٤في عام 
فلسطين إعداد السياسة 
. الوطنية للمياه الفلسطينية
 كما أعدت دولة فلسطين

استراتيجية إلدارة المياه 
  .لةذالمبت

  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
 عانت دولة فلسطين من

 في توزيع مشكالت عديدة 
المسؤوليات المتعلقة بإدارة 

 تم ١٩٩٩المياه، وفي عام 
شاء سلطة المياه إن

الفلسطينية لتهتم بالتنسيق 
بين مختلف اإلدارات 
. المعنية بقطاع المياه

وأصبحت سلطة المياه 
الفلسطينية ذات مسؤوليات 
عدة منها مراقبة  أداء 
خدمات مياه الشرب 
والصرف الصحي، 
، عوالتنسيق بين المشاري

ووضع سياسات وخطط 
مل وطنية لتطوير قطاع ع

  مهاملازت وال. المياه
تندرج تحت قطاع الري 

مسؤوليات وزارة الزراعة 
مع الحرص على التنسيق 
 .بين الوزارة وسلطة المياه

  
 

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%٩٩٫٧

إجمالي المياه  
غير التقليدية 

%٠٫٠

إجمالي المياه 
السطحية 
%٠٫٣

مؤشرات استهالك المياه العذبة

نسبة 
االستهالك  
الزراعي 
%٥٢

نسبة 
االستهالك  

الصناعي ٤%

نسبة 
االستهالك  

المنزلي ٤٤%



١٨ 

 ١٨

   قطاع الموارد المائية– فلسطينمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
 

 .٢٠٠٥ .FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية .  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .١
 

 . رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية.فلسطين. ٢٠٠٠. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .٢
 
٣. World Population Prospects: the ٢٠٠٤ Revision Population Database 
 )/unpp/org.un.esa://http( 
 
 .النشرة الرابعة والعشرون. ة لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراسات الحسابات القومي .٤

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 
 .العدد الرابع والعشرون. المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٥

E/ESCWA/SCU/2004/1. 
 
 .المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكواتطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة  .٦

E/ESCWA/SDPD/2005/10. 



١٩ 

 ١٩

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

المعدل 
السنوي لتغذية 
المياه الجوفية 

%٢٤٫٠

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%٧٥٫٤

إجمالي المياه 
السطحية 
%٠٫٦

مؤشرات  استهالك المياه العذبة

نسبة 
االستهالك  
الزراعي 
%٥٠

نسبة 
االستهالك  
الصناعي 

%١٠

نسبة 
االستهالك  
المنزلي 
%٤٠

   قطاع الموارد المائية– قطردولة مالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ١,٤ ٢٠٠٠ )سنة/متر مكعبمليون (إجمالي المياه السطحية 

 ٥٨ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٥٩,٤ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ١٨٢ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ١,٤ ٢٠٠٠ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإة اه السطحينسبة موارد المي

 ٩٧,٦ ٢٠٠٠ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 )٢٠٠٠(ى إجمالي المياه التقليديةإل )٢٠٠٣(نسبة المياه المحالة المنتجة

(%) 
 ٢٣٢,٣ 

لى إ )٢٠٠٣(لمنتجةالزراعي ا استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
  (%))٢٠٠٠(إجمالي المياه التقليدية

 ٧٤,١ 

لى المصادر إ )٢٠٠٣(ية المتاحة من مصادرغير تقليديةنسبة الموارد المائ
  (%))٢٠٠٠(التقليدية

 ٣٠٦,٤ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٩٨ ٢٠٠٠ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٢٤٨,٣ ٢٠٠٣ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٢٠٠ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٤٠ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٥٠ ٢٠٠٢ (%)الستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك نسبة ا
 ١٠ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
     مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ١٨٥ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
لى مجموع المياه المتجددة إ )٢٠٠٠(ةستهلكمفية النسبة موارد المياه الجو

  (%))٢٠٠٢(ةستهلكمال
 ٩٢,٥ 

 ٢٩١,٥ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية درجمالي المواإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٢المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٠المتجددة

 ٢٩٧,٤ 

   المائيةسياساتال

تندرج السياسة المائية في 
قطر ضمن خطة التنمية 

  .الوطنية
  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
المؤسسة العامة تقوم 

القطرية للكهرباء والماء 
التابعة لوزارة ) كهرماء(
 بتوفير طاقة والصناعةال

إمدادات مياه الشرب 
والصرف الصحي وشراء 
الكهرباء من شركات 

ويقوم . خاصة وتوزيعها
قسم الصرف الصحي في 

ل العامة بإدارة هيئة األعما
 .لةذالمياه المبت

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



٢٠ 

 ٢٠

   قطاع الموارد المائية– دولة قطرمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
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 .٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٨
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 .العشرونالعدد الرابع و. المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .١١
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٢١ 

 ٢١

مؤشرات توفرموارد المياه العذبة

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%٧١٫٠
المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%٢٩٫٠

مؤشرات  استهالك المياه العذبة

نسبة 
االستهالك 
الزراعي 

%٤

نسبة 
االستهالك 
المنزلي 
%٨٩

نسبة 
االستهالك 
الصناعي 

%٧

   الموارد المائية قطاع– دولة الكويتمالمح قطرية ل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةوفرةمؤشرات 
 ٠,١ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ١٦٠ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ١٦٠,١ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرلمتجددة من مصادإجمالي المياه ا

 ٣٩٢ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٠,١ ٢٠٠٠ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإموارد المياه السطحية نسبة 

 ٩٩,٩ ٢٠٠٠ (%)تقليدية لى مجموع المياه المتجددة الإنسبة موارد المياه الجوفية 
 ١٩٤,٩ ٢٠٠٠ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

٥٠ ٢٠٠٠ 

 ليديةلى المصادر التقإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

٢٤٤,٨ ٢٠٠٠ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٧١,٨ ٢٠٠٠ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

١٧٥,٨ ٢٠٠٠ 

    
   عذبةمؤشرات استهالك المياه ال

 ٤٥٣ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٨٩,٦ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٣,٨ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٦,٦ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   اد وسهولة الحصول على المياهمؤشرات االعتم

 ٤٠٥ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
لى مجموع المياه المتجددة إ )٢٠٠٢(ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

  (%))٢٠٠٣(ةستهلكمال
 ٨٩,٤ 

 ١٧٩,٤ ٢٠٠٣ )سنة/للفردمتر مكعب (جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٣المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٠المتجددة

 ٢٤٩,٩ 

   المائيةسياساتال

ويت خطة وضعت الك
 ٢٠٠٦- ٢٠٠١تنمية لفترة 

تشمل مشاريع أبحاث 
لتطوير تحلية المياه، 
وإعادة استخدام مياه 

  .الصرف الصحي
  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
اللوائح وضعت الكويت 

 والقوانين لمساعدة القطاع
الخاص على معالجة المياه 
المبتذلة وإعادة استخدامها 

من و. الزراعةفي مجال 
المتوقع أن يتم إتمام هذا 

 .٢٠٠٦المشروع في عام 

 
 

 



٢٢ 

 ٢٢

   قطاع الموارد المائية– دولة الكويتمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
  

 .٢٠٠٥ .FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية .  مم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لأل .١
 
٢. Implications of Groundwater Rehabilitation on Water Resources Protection and Conservation: 

Artificial Recharge and Water Quality Improvement in the ESCWA Region. ESCWA. United 
Nations. 2001. (E/ESCWA/ENR/2001/12) 

 
٣. Sectoral Water Allocation Policies in Selected ESCWA Member Countries. An Evaluation of 

the Economic, Social and Drought-Related Impact. ESCWA. United Nations.2003 
(E/ESCWA/SDPD/2003/13) 

 
 .٢٠٠٣. ى استبيان الغسكوا حول الموارد المائية رد عل.الكويت. وزارة التخطيط.  اإلدارة المركزية لإلحصاء .٤
 
٥. Water Demand Management and Pollution Control: Keys to Securing and Safeguarding the 

Water Supplies of MENA in the 21st Century. Hamed Bakir. WHO Regional Centre for 
Environmental Health Activities, Amman, Jordan 

 
٦.  1997AQUASTAT, /FAO: Renewable water resources data
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 /unpp/org.un.esa://http 
 
 .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٨
 
 .معهد الكويت لألبحاث العلمية.  ٢٠٠٥مشروع إعداد الخطة االستراتيجية السادسة،  .٩
 

 .٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد  .١٠
 

 .العدد الرابع والعشرون. ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجن .١١
E/ESCWA/SCU/2004/1. 

 
 .النشرة الرابعة والعشرون. دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .١٢

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 

 .٢٠٠٢التقرير االقتصادي العربي الموحد  .١٣
 

 .موارد المائية في بلدان اإلسكوااالستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للتطوير أطر لتطبيق  .١٤
E/ESCWA/SDPD/2005/10. 



٢٣ 

 ٢٣

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

إجمالي المياه   
السطحية 
%٨٤٫٥

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%٠٫١
المعدل السنوي 
لتغذية المياه  

الجوفية 
%١٥٫٤

ة  مؤشرات  استهالك المياه العذب

نسبة 
االستهالك 
الزراعي 
%٥٨

نسبة 
االستهالك 
الصناعي 

%١٠

نسبة 
االستهالك 

المنزلي 
%٣٢

   قطاع الموارد المائية– جمهورية اللبنانيةمالمح قطرية لل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ٢٢٠٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ٤٠٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٢٦٠٠ ٢٠٠٣ )سنة/كعبمليون متر م(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٤,٥ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٨٤,٦ ٢٠٠٠ (%)ى مجموع المياه المتجددة التقليديةإلنسبة موارد المياه السطحية 
 ١٥,٤ ٢٠٠٣ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 

 )٢٠٠٣(ى إجمالي المياه التقليديةإل )٢٠٠٠(لمحالة المنتجةنسبة المياه ا
(%) 

 ٠,١ 

لى إ )٢٠٠٠(الزراعي المنتجة استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
  (%))٢٠٠٣(إجمالي المياه التقليدية

 ٠,١ 

 الى المصادر )٢٠٠٠(نسبة الموارد المائية المتاحة من مصادرغير تقليدية
  (%))٢٠٠٣(التقليدية

 ٠,٢ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٧٤٢ ٢٠٠٣ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

١,٣ ٢٠٠٠ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ١٥٥٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(خدام المياه إجمالي است
 ٣٢,٣ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٥٨,١ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٩,٧ ٢٠٠٣ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   على المياهمؤشرات االعتماد وسهولة الحصول 

 ٢٤٠ ٢٠٠٣ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
١٥,٥ ٢٠٠٣ 

 ٤٤٢,٤ ٢٠٠٣ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 
 ٥٩,٦ ٢٠٠٣ (%)ثافة استخدام المياه ك

   

   المائيسياساتال

إن الحكومة اللبنانية هي 
 جفي صدد وضع برنام

الذي يهدف " شرعة المياه"
تطوير وتحديث إلى 
 المتعلقة بالمياه بالقوانين

 تتماشى وصياغتها بطرق
مع التطورات الحاصلة في 

  .قطاع المياه
سياسات كما وضعت 

تتماشى مع اإلدارة 
المتكاملة للموارد المائية، 
ومنها تشجيع الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

  . في مجال إدارة المياه
  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
تولت وزارة الطاقة والمياه 
صالحيات جديدة  مثل 
وضع السياسات الخاصة 

 وتطبيق هبإدارة الميا
وتم دمج إحدى .  المشاريع

 ،وعشرين مصلحة قديمة
 أربع مؤسسات إنشاءو

على موزعة  عوضاً عنها
المناطق والمحافظات 

باإلضافة إلى المصلحة (
  ).يطانيالوطنية لنهر الل

ومهمة هذه المؤسسات 
،  وتنفيذها المشاريعإعداد

وتتمتع باستقاللية إدارية 
 .ومادية
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   قطاع الموارد المائية– جمهورية اللبنانيةمالمح قطرية لل
  

 :المصادر
  

 .٢٠٠٥ .FAOSTAT  قاعدة البيانات اإلحصائية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .١
 

٢. Implications of Groundwater Rehabilitation on Water Resources Protection and Conservation: 
Artificial Recharge and Water Quality Improvement in the ESCWA Region. ESCWA. United 

Nations. 2001. (E/ESCWA/ENR/2001/12) 
 
 .٢٠٠٣.  رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية. لبنان،وزارة الطاقة والمياه والصناعة .٣
 
٤. Sectoral Water Allocation Policies in Selected ESCWA Member Countries. An Evaluation of 

the Economic, Social and Drought-Related Impact. ESCWA. United Nations. 2003 
(E/ESCWA/SDPD/2003/13) 
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 /unpp/org.un.esa://http 
 
 .٢٠٠١.  مركز دراسات الوحدة العربي،الدكتور محمود األشرم. اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم .٦
 
٧.  1997AQUASTAT, /FAO: Renewable water resources data

stm.index/water_res/aquastat/aglw/agl/ag/org.fao.www://http 
 

 ٢٠٠٤.التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٨
 
 . النشرة الرابعة والعشرون،دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٩

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 

 . العدد الرابع والعشرون،ة لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياالمجموعة اإلحصائي .١٠
E/ESCWA/SCU/2004/1. 

 
١١. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Coverage 

estimates 1980−2000. September, 2001  
 html._wat_dev_en٢٥/en/org.wssinfo.www://http 
 

 .تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا .١٢
E/ESCWA/SDPD/2005/10. 

  
١٣. Global Water Intelligence. Water Market Middle East. January 2005  

  
  
 



٢٥ 

 ٢٥

 
   قطاع الموارد المائية– جمهورية مصر العربية قطرية لمالمح

  
 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 

 ٥٥٥٠٠ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 
 ١٣٨٤ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(تغذية المياه الجوفية المعدل السنوي ل

 ٥٦٣٨٤ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد
 ٨٩٦٦ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر

 ٩٧,٥ ٢٠٠٠ (%)ةلى مجموع المياه المتجددة التقليديإسطحية نسبة موارد المياه ال
 ٢,٤ ٢٠٠٠ (%)ى مجموع المياه المتجددة التقليدية إلنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٠,١ ٢٠٠٠ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

١٥,٦ ٢٠٠٠ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

١٥,٨ ٢٠٠٠ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٨٤٥,٤ ٢٠٠٠ 

متر(ليديةغير تق جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

١٣٣,٣ ٢٠٠٠ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٦٥٩٥٦ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٩,٦ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٧٨,٦ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ١١,٨ ٢٠٠٢ (%) االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك نسبة

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ٧٠٢٢ ٢٠٠٠ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
لى مجموع المياه المتجددة إ )٢٠٠٠(ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

  (%))٢٠٠٢(ةكستهلمال
 ١٠,٦ 

 ٩٤٣,٤ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إسنوي من نصيب الفرد ال

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإنصيب الفردالسنوي من )/(٢٠٠٠المياه

 ١٠٠)*٢٠٠٢المتجددة

 ١١١,٦ 

   

  سياساتال

وضعت مصر  المائية
خطة وطنية للموارد 
المائية تبرز أهداف عمل 
اإلدارة المتكاملة للموارد 

تُعنى كما .  وأسلوبهاالمائية
الخطة الوطنية للعمل 

 )٢٠١٧-٢٠٠٢(البيئي 
بتطوير مجال الصرف 

وتشدد السياسات . الصحي
الزراعية على التقليص 
من الزراعات المستنزفة 
للمياه مثل زراعة األرز 
  .وزراعة القصب السكري

  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
تتعاون وزارة الموارد 
المائية والري مع 
الوزارات القطاعية مثل 
وزارة الزارعة، ووزارة 

لبيئة، اإلسكان، ووزارة ا
ووزارة الصناعة وغيرها 

الوزارات  من
درج تنو. المتخصصة

ضمن هيكلية وزارة 
الموارد المائية والري 

:  التالية والقطاعاتالهيئات
التخطيط، مياه النيل، 

،  والخزاناتالري، السدود
مشاريع الصرف، 

 .وغيرها
  
  

 
  
  
  
 

  
  

  

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 

%٢

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%١٤

إجمالي المياه 
السطحية 

%٨٤

اه العذبة   مؤشرات  استهالك المي

نسبة 
االستهالك 
المنزلي
%١٠

نسبة 
االستهالك 
الصناعي
%١٢

نسبة 
االستهالك 
الزراعي
%٧٨
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   قطاع الموارد المائية– جمهورية مصر العربيةمالمح قطرية ل
  

 :المصادر
  

 .٢٠٠٥ .FAOSTAT  قاعدة البيانات اإلحصائية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .١
 
 .٢٠٠٣.  رد على استبيان اإسكوا حول الموراد المائية.مصر. ، المائية والريوزارة الموارد .٢
 
٣. World Population Prospects: the 2004 Revision Population Database 
 /unpp/org.un.esa://http 
 
 .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٤
 
 .٢٠٠٣التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٥
 
 . النشرة الرابعة والعشرون،سيادراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ .٦

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 
 . العدد الرابع والعشرون،المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٧

E/ESCWA/SCU/2004/1. 
 
 .٢٠٠٤.  رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية. مصر،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .٨
 
٩. Updating the Assessment of Water Resources in ESCWA Member Countries.  ESCWA. United 

Nations. 2003 (E/ESCWA/ENR/1999/13) 
 

 .تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا .١٠
E/ESCWA/SDPD/2005/10. 
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 ٢٧

   قطاع الموارد المائية– كة العربية السعوديةمملمالمح قطرية لل
  

 القيمة السنة  موارد المياه العذبةةوفرمؤشرات 
 ٥٠٠٠ ٢٠٠٤ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ٣٠٠٠ ٢٠٠٤ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٨٠٠٠ ٢٠٠٤ )سنة/يون متر مكعبمل(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ١٤٥٠ ٢٠٠٤ )سنة/مليون متر مكعب(غير تقليدية  إجمالي المياه من مصادر
 ٦٢,٥ ٢٠٠٤ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإحية نسبة موارد المياه السط

 ٣٧,٥ ٢٠٠٤ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 ١٣,١ ٢٠٠٤ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلة المياه المحالة المنتجة نسب

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

٥ ٢٠٠٤ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

١٨,١ ٢٠٠٤ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإفرد السنوي من نصيب ال
  ) سنة/متر مكعب للفرد(تقليدية 

٣٥٤ ٢٠٠٤ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٤٨٢,٥ ٢٠٠٤ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٢٠٢٧٠ ٢٠٠٤ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ١٠,٣ ٢٠٠٤ (%)نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي االستهالك 

 ٨٦,٥ ٢٠٠٤ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٣,١٥ ٢٠٠٤ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
     مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ١٣٩٤٠ ٢٠٠٤ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
 ةستهلكملى مجموع المياه المتجددة الإ ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

(%) 
٦٨,٧ ٢٠٠٤ 

 ٨٩٤,٠١ ٢٠٠٤  )سنة/متر مكعب للفرد(مالي استهالك المياه إجنصيب الفرد السنوي من 
 ٢٥٢,٥ ٢٠٠٤ (%)استخدام المياه كثافة 

   المائيةسياساتال

ت عد أ٢٠٠٥في عام 
السعودية استراتيجية 
وطنية وخطة عمل لقطاع 

  .المياه
  
  

  يةسمؤساالعتبارات ال
 تم فصل ٢٠٠١في عام 

إدارة الموارد المائية عن 
افت وزارة الزراعة وأض

إلى مسؤولياتها إدارة 
 باتتقطاع الكهرباء و

عرف بوزارة المياه تُ
ومن مهام هذه . والكهرباء

الوزارة وضع القوانين 
ومراقبة تنفيذ المشاريع 
الوطنية إلدارة المياه 
والترخيص لحفر اآلبار، 

وفي . ووضع تعرفة المياه
 تم مشاركة ٢٠٠٣عام 

القطاع الخاص عبر إنشاء 
لكهرباء، شركة المياه وا

وهي شركة مملوكة 
مناصفة من قبل كل من 
الحكومة السعودية وشركة 

 .خاصة لتحلية المياه

  

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

إجمالي المياه 
السطحية 
%٥٣

إجمالي المياه 
غير التقليدية 

%١٥

المعدل السنوي 
لتغذية المياه 

الجوفية 
%٣٢

اه العذبة   مؤشرات استهالك المي

االستهالك  
الصناعي 

%٣
االستهالك  
المنزلي
%١٠

االستهالك  
الزراعي
%٨٧
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   قطاع الموارد المائية– مملكة العربية السعوديةمالمح قطرية لل
  

 :المصادر
  

 .٢٠٠٥ .FAOSTAT  قاعدة البيانات اإلحصائية .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .١
 
 .٢٠٠٣. وا حول الموارد المائية رد على استبيان اإلسك. المملكة العربية السعودية.وزارة المياه والكهرباء .٢
 
 .٢٠٠٣. رد على استبيان اإلسكوا حول الموارد المائية.  المملكة العربية السعودية.وزارة االقتصاد والتخطيط .٣
 
٤. World Population Prospects: the 2004 Revision Population Database  
/unpp/gor.un.esa://http 
 
 .٢٠٠٤التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٥
 
 . النشرة الرابعة والعشرون.دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٦

E/ESCWA/SCU/2004/5. 
 
 .ن العدد الرابع والعشرو.المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .٧

E/ESCWA/SCU/2004/1. 
 
 رد على استبيان اإلسكوا حول . إدارة اإلحصاء. مركز المعلومات،األمانة العامة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية .٨

 .٢٠٠٤. الموارد المائية
 
 . تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا .٩

E/ESCWA/SDPD/2005/10. 
  
 



٢٩ 

 ٢٩

مؤشرات توفر موارد المياه العذبة

إجمالي المياه   
السطحية 
%٦٠

إجمالي المياه   
غير التقليدية 

%١

المعدل السنوي 
لتغذية المياه  

الجوفية 
%٣٩

مؤشرات استهالك المياه العذبـة 

نسبة 
االستهالك  
الزراعي
%٩٣

نسبة 
االستهالك  
المنزلي
%٥

نسبة 
االستهالك  
الصناعي

%٢

   قطاع الموارد المائية– منليجمهورية امالمح قطرية ل
 

 القيمة السنة مؤشرات توفر موارد المياه العذبة
 ١٥٠٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي المياه السطحية 

 ١٠٠٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(المعدل السنوي لتغذية المياه الجوفية 
 ٢٥٠٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(  تقليديةرإجمالي المياه المتجددة من مصاد

 ٣٨ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(ليدية غير تق إجمالي المياه من مصادر
 ٦٠ ٢٠٠١ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليديةإنسبة موارد المياه السطحية 
 ٤٠ ٢٠٠١ (%)لى مجموع المياه المتجددة التقليدية إنسبة موارد المياه الجوفية 
 ٠,٤ ٢٠٠١ (%)ى إجمالي المياه التقليدية إلنسبة المياه المحالة المنتجة 

لى إجمالي إالزراعي المنتجة  استخدام مياه الصرف الصحي ونسبة مياه
 (%)المياه التقليدية 

١,٢ ٢٠٠١ 

 لى المصادر التقليديةإية المتاحة من مصادرغير تقليدية نسبة الموارد المائ
(%) 

١,٥ ٢٠٠١ 

 رجمالي الموارد المائية المتجددة من مصادإنصيب الفرد السنوي من 
  ) سنة/تر مكعب للفردم(تقليدية 

١٣٥,١ ٢٠٠١ 

متر(غير تقليدية جمالي الموارد المائية من مصادرإنصيب الفرد السنوي من 
  )سنة/للفردمكعب 

٢,١ ٢٠٠١ 

    
   مؤشرات استهالك المياه العذبة

 ٢٩٠٣ ٢٠٠٢ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي استخدام المياه 
 ٥ ٢٠٠٢ (%) االستهالك نسبة االستهالك المنزلي من إجمالي

 ٩٣ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الزراعي من إجمالي االستهالك 
 ٢ ٢٠٠٢ (%)نسبة االستهالك الصناعي من إجمالي االستهالك 

    
   مؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على المياه

 ١٩٠٠ ٢٠٠١ )سنة/مليون متر مكعب(إجمالي االستهالك المنزلي من المياه الجوفية 
لى مجموع المياه المتجددة إ )٢٠٠١(ةستهلكمنسبة موارد المياه الجوفية ال

  (%))٢٠٠٢(ةستهلكمال
 ٦٥,٤ 

 ١٥٢ ٢٠٠٢ )سنة/متر مكعب للفرد(جمالي استهالك المياه إنصيب الفرد السنوي من 

جمالي استهالك إنصيب الفردالسنوي من ((%)كثافة استخدام المياه 
المائية دجمالي الموارإالفردالسنوي من نصيب )/(٢٠٠٢المياه

 ١٠٠)*٢٠٠١المتجددة

 ١١٢,٥ 

   

   المائيةسياساتال

 ٢٠٠٤عام وضعت اليمن 
استراتيجية وطنية للمياه، 
وأخرى لترشيد استخدام 

  .مياه الري
  
  

  يةمؤسساالعتبارات ال
 تم تأسيس ٢٠٠٣في عام 
 المياه والبيئة وهي وزارة

تهتم بمختلف قضايا المياه 
ما عدا موضوع الري 
الذي تتواله وزارة 
الزراعة والري مع 
الحرص على التنسيق بين 

وتتألف وزارة . الوزارتين
المياه والبيئة من أربع 

الهيئة : هيئات مستقلة هي
العامة للموارد المائية، 
الهيئة العامة إلمدادات 

ي، المياه والصرف الصح
دادات الهيئة العامة إلم

 ،المياه في المناطق الريفية
والهيئة العامة لحماية 

ومن ضمن .  البيئة
حرصها على اعتماد منهج 
الشراكة يتضمن مجلس 
المدراء في الهيئة العامة 

 جميع للموارد المائية
.  المعنيين بشؤون المياه

مبدأ كما تم اعتماد 
الالمركزية في إدارة المياه 

المشاريع الخاصة وتنفيذ 
 .بهذا القطاع
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