
 

 

  إدارة املوارد املائية يف اجلماهريية العظمى 
  مةامن أجل تنمية مستد

  

  عمـر سالـم. م

  :مقدمة 
ة العظمى في شمال وسط القارة األفريقية وتقدر مـساحتها بحـوالي            ـ الجماهيري تقع  

 كيلو متر مربع وتتميز بمناخ البحر األبيض المتوسط في مناطق ضيقة بأقصى             1 600 000

 صحراوي في اتجاه الجنوب وتتفاوت درجات الحرارة تفاوتا كبيـرا بـين             الشمال يتغير إلى  

 درجة مئوية ، كما أن معدالت       40الصيف والشتاء حيث تتراوح ما بين الصفر إلى اكثر من           

لساحل ويتراوح معدل البخر السنوي ما بين       االبخر عالية بصورة عامة تزداد كلما ابتعدنا عن         

  . مم بمناطق الوسط والجنوب 6000 مم بالقرب من البحر إلى 1700
  

ويتـراوح  ) مارس(إلى شهر الربيع    ) أكتوبر(  الموسم المطير من شهر التمور       ويتمد  

 مـم بالجبـل     500 مم بمحاذاة الساحل الغربـي و        350المعدل السنوي لسقوط األمطار من      

يـد   مم في النصف الجنوبي من البالد وتقدر المـساحات التـي تز            10األخضر إلى أقل من     

  .فقط من إجمالي المساحة % 6 مم بحوالي 100معدالت األمطار السنوية بها عن 

  :السكان
 مليون نسمة وعنـد     4.8) 1995( عدد سكان الجماهيرية عند آخر تعداد سكاني         يبلغ  

األخذ في االعتبار معدالت النمو السكاني المعتمدة والمقدرة للسنوات القادمة فأن عدد سـكان              

  ) .1(ن كما هو مبين بالجدول رقم الجماهيرية سيكو

  

  تطور النمو السكاني) 1(جدول 

  
  السنة  1995  2000  2005  2010  2015  2020  2025
عدد السكان   4.8  5.7  6.7  7.8  9.0  10.3  11.7

  )مليون نسمة(

  



 

 

من سكان الجماهيرية تتركـز علـى طـول         % 80 اإلشارة إلى أن أكثر من       وتجدر

  . الحدود المصرية شرقاً ىد التونسية غرباً وحتالشريط الساحلي الممتد من الحدو

  

  :المياه السطحية 
  

 بقدر ضئيل في إجمالي االسـتهالك   اال المياه السطحية محدودة جداً وال تساهم   تعتبـر   

المائي وتقدر كمية الجريان السطحي من الوديان الموسمية في مناطق الجبل الغربي والجبـل              

 60 مليون متر مكعب في السنة  يتم حجـز           200الي  األخضر ووديان المنطقة الوسطي بحو    

 سدا وسـوف    16ن والبالغ عددها    آلمليون متر مكعب منها سنوياً خلف السدود المقامة حتى ا         

  . سدا إضافية 20 مليون متر مكعب سنوياً بإنشاء حوالي 120ترتفع هذه الكمية إلى حوالي 
  

يج وخزانات أرضية مقامة في      يتم تجميع كميات من مياه األمطار بواسطة صهار        كما  

  .المناطق ذات الهطول المطري العالي نسبياً 
  

 عيناً  450 أيضاً بالجماهيرية العظمى عدد من العيون الطبيعية يتجاوز عددها           ويوجد  

ثانية ويتم حاليا   / لتر 10 إلى أكثر من     1ذات إنتاجية منخفضة عموماً إذ يتراوح تصريفها من         

  .ة والشرب وجاري التنفيذ والتخطيط الستغالل الباقي اعض الزراستغالل عدد منها في أغرا

  

  :المياه الجوفية 
  

من إجمالي الميـاه المـستهلكة فـي األغـراض          % 97 المياه الجوفية اكثر من      تمثل  

متجددة وغير متجددة ، وتتركز خزانات      : ين  يالمختلفة وتنقسم المياه الجوفية إلى قسمين رئيس      

ة أي تلك التي تستقبل تغذية سنوية فـي األحـواض المائيـة الـشمالية               المياه الجوفية المتجدد  

وبالتحديد في أحواض سهل الجفارة والجبل األخضر والحمادة الحمراء وتقدر كميات التغذيـة             

  . مليون متر مكعب 650السنوية في حدود 
  

يـات   الكميات جميعها قابلة لالستثمار بواسطة اآلبار ، بل ويتم تجاوز هذه الكم            وهذه  

 الغير متجددة األمر الذي يؤدي إلى ظهور مشاكل االنخفاض الشديد في            الخزاناتبالسحب من   

  .المنسوب وارتفاع الملوحة نتيجة تداخل مياه البحر 
  

 الموارد المائية الجوفية الغير متجددة فهي متواجدة باألحواض المائيـة الجوفيـة             أما  

 وبالتحديـد فـي حـوض       ىجماهيرية العظم الكبرى التي تغطي معظم النصف الجنوبي من ال       

مرزق بالجنوب الغربي وحوض الكفرة والسرير بالجنوب الشرقي ياإلضـافة إلـى حـوض              



 

 

وتتواجد المياه الجوفية بهذه األحواض ضـمن       . الحمادة الحمراء في شمال غرب الجماهيرية       

واألوسط وتشير  خزانات جوفية ذات امتداد أفقي وعمودي كبير وتعود إلى حقب الحياة القديمة             

الدراسات التي أجريت على هذه األحواض خالل العقود الماضية إلى أن الميـاه بهـا غيـر                 

  .متجددة إال بقدر ضئيل وقد تجمعت خالل العصور المطيرة منذ آالف السنين 

  

  :االستعماالت الحالية للمياه 
  

زراعة والـشرب ،     استغالل الموارد المائية ضمن األنشطة الرئيسية المتمثلة في ال         يتم  

والصناعة ، وتعتبر الزراعة من أهم واكبر القطاعات المستهلكة للمياه ويـتم تغطيـة معظـم                

  .من مصادر مياه جوفية سواء المتجددة منها أو غير المتجددة %) 97كثر من أ( االحتياجات 

  

  :االستعماالت الزراعية 
    

 شبه كلي علي الـري الـدائم نظـراً           الزراعة في الجماهيرية العظمي اعتماداً     تعتمد         

للظروف المناخية السائدة من ارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع في درجات البخـر              

  .لنتح زيادة عن تدني معدالت سقوط األمطار وتذبذبها من سنة إلى أخرى او
  

لبعلية على بعض أصناف األشجار المثمرة والحبـوب بالمنـاطق          ا الزراعة   وتقتصر

سنة وتقدر المساحات المزروعة بعليـا بحـوالي        / مم 200مالية ذات المعدالت التي تفوق      الش

لبعليـة أشـجار    اومن أهم الزراعـات     ) . 1987نتائج التعداد الزراعي    (  مليون هكتار    1.5

  .الزيتون والنخيل واللوز والعنب والتين والشعير 
  

 ألف هكتـار موزعـة      400 إلى   350 الزراعات المروية فتقدر مساحتها بحوالي       أما  

على مختلف مناطق الجماهيرية ومن أهم المحاصيل التي تنـدرج تحـت النظـام المـروي                

الخضراوات بأنواعها وأشجار الحمضيات وأشجار الفاكهة المختلفـة واألعـالف والحبـوب            

وأشجار النخيل ويتفاوت استهالك الهكتار المروي من المياه من منطقة إلـى أخـرى ويبلـغ                

بالمناطق الجنوبية من البالد وباحتـساب متوسـط   ) سنة/ آلف مترمكعب30كثر من أ( أقصاه  

 آلف مترمكعب للهكتار الواحد في السنة ، يتضح أن إجمـالي            10 إلى   9استهالك سنوي من    

سـنة  / مليون مترمكعـب     3376استهالك المياه في أغراض الزراعة المروية يقدر بحوالي         

  .هالك الحالي والمستقبلي في األغراض الزراعية  تقديرات االست2ويوضح الجدول رقم 



 

 

   في األغراض الزراعية المياهاستهالك) 2(جدول 

  
  السنة 1995  2000  2005  2010  2015  2020  2025
المساحة المروية   350  400  450  500  550  600  650

  )هـ1000(
  المياه المستهلكة 3376  3860  4342  4825  5307  5790  6272

 )سنة/3مليون م(

  

  

  :االستعماالت المنزلية 
  

 التطور الملحوظ في المستوي المعيشي الذي تشهده الجماهيرية العظمى والجهـود            إن  

المبذولة في توصيل مياه الشرب إلى كافة التجمعات الـسكانية أدى إلـى ارتفـاع معـدالت                 

ستهالك االستهالك في مياه الشرب واالستعماالت المنزلية األخرى وبالرغم من التفاوت في اال           

بين التجمعات السكانية الكبرى بالمدن الرئيسية والتجمعات الصغرى بالقرى واألرياف إال أن            

  .معدل استهالك الفرد يعتبر مرتفعاً نسبياً بالمقارنة بالدول ذات الظروف المشابهة 
  

ن هذه المعدالت تتراوح ما بين      أ أشارت الدراسات التي أجريت في هذا المضمار ب        وقد  

يوم للفرد فـي    / لتر 400كثر من   أ واألرياف إلى    ىفي التجمعات الصغر  للفرد  يوم  / لتر 150

 وهذه التقديرات تشمل إلى جانب االستهالك المنزلي كافة احتياجـات المرافـق             ىالمدن الكبر 

 ىالعامة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وحدائق عامة وصـناعات صـغر            

% 30 إلـى    20الذي يعتبر مرتفعاً نسبياً حيث يقدر بحوالي        وورش وكذلك الفاقد من الشبكة و     

 المنزلية الحاليـة والمـستقبلية ويـتم        اتاالستهالك) 3(من مياه الشبكة ويوضح الجدول رقم       

  .تغطيتها من المياه الجوفية وجزئيا من مياه التحلية والمياه السطحية 
  

  تطور االستهالك المنزلي) 3(جدول 
  

  السنة 1995 2000  2005  2010  2015  2020  2025
  )مليون(السكان   4.8  5.7  6.7  7.8  9.0  10.3  11.7
 االستهالك المنزلي  364  457  573  708  870  1060  1280

 )مليون مترمكعب(



 

 

  

  :االستعماالت الصناعية 
  

 ومتوسـطة وبعـض الـصناعات       ى بالجماهيرية العظمي عدة صناعات صغر     أقيمت  

لبناء ، والـصناعات الغذائيـة ، وصـناعة األلبـان           رى ومن أمثلة ذلك صناعة مواد ا      ـالكب

اعات البتروكيميائية ، وصناعة الحديد والصلب ،       صنومشتقاتها ، والصناعات الكهربائية ، وال     

والصناعات النفطية ، وصناعة النسيج والمنظفات والمطهـرات والـصابون ، والـصناعات             

  .البالستيكية والصناعات الجلدية والورش 
  

الصناعات في إمداداتها المائية على مصادر خاصة بواسـطة اآلبـار أو             هذه   وتعتمد  

 مليـون   145جمالي االستهالك السنوي لها بحـوالي       إإقامة محطات تحلية مياه البحر ويقدر       

ن بعض المياه الداخلة في الصناعة يعاد اسـتعمالها فيمـا   أ، مع مالحظة    ) 1995(مترمكعب  

طاع الصناعة ال يمثل عبئاً كبيراً على المـوارد المائيـة           يعرف بالدائرة المغلقة ومن ثم فان ق      

 4من إجمالي االستهالك ويوضـح الجـدول رقـم          % 3.7بصورة عامة إذ ال يتجاوز نسبة       
  .االستهالك الصناعي حاضراً ومستقبالً 

  

  تطور االستهالك الصناعي) 4(جدول 
  السنة 1995 2000  2005  2010  2015  2020  2025
  االستهالك  145  176  214  261  318  386  470

  )3مليون(
  

  

  :ن المائي االميز
  

 من األرقام التي تم التوصل إليها حول االحتياجات المائية الحالية والمـستقبلية             انطالقاً  

وكذلك حول اإلمكانيات المتاحة لالستثمار ، يمكن حساب الميزان المـائي دون األخـذ فـي                

 تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الـصحي         االعتبار الكميات التي يمكن تدبيرها من خالل      

يعطي مؤشرات حول   ) 5(وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الميزان المائي العام المبين بالجدول رقم            

الفارق بين الطلب على المياه من جهة وما هو متاح منها لالستثمار على مستوى الجماهيريـة                

ا يعكس التفاوت   بل  كل حوض أو منطقة مائية      ككل وبالتالي فهذا ال يعكس الحالة الفعلية داخل         

الشديد في حدة المشكلة المائية بين المناطق الشمالية ذات الكثافة الـسكانية العاليـة والنـشاط                

  .الزراعي والصناعي المكثف والمناطق الجنوبية األقل كثافة 



 

 

    

بيانـات   اإلشارة إلى أن دقة الميزان المائي مرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً بدقـة ال              وتجدر

المستخدمة في حساب كميات المياه المستثمرة حاليا ومستقبليا وكذلك المياه المتاحة لالسـتثمار             

واإللمام بمعدالت النمو البشري واالقتصادي ، وبعض هذه البيانات غير متـوفرة بالـصورة              

المطلوبة وانما تم تقديرها من خالل المعلومات المتاحة ، ومن ثم فهي تعكـس فقـط حالـة                  

  .معرفة الحالية ويجب اعتبارها كمؤشرات تجسم حجم المشكلة وتطورها الزمني ال

  

  الميزان المائي) 5(الجدول 
  

  السنة 1995  2000  2005  2010  2015  2020  2025
  *كميات المياه المتاحة  3820  3820  3820  3820  3820  3820  3820

  )مليون مترمكعب(
   الطلبإجمالي 3885  4493  5128  5794  6495  7236  8022

  )مليون مترمكعب(

  الميزان المائي  65-  673-  1308 -  1974 -  2675 -  3416 -  4202 -

  )مليون مترمكعب(

  

، الميـاه   ) 650(إجمالي الكميات المتاحة لالستثمار وتشمل المياه الجوفية المتجـددة          *   

رة وهذه الكميات كلهـا مـستثم     ) 170(والمياه السطحية   ) 3000(الجوفية الغير متجددة    

حاليا وخاصة المياه السطحية والمياه الجوفية الغير متجددة من المناطق الجنوبية ، ولم يتم              

  .األخذ في االعتبار كميات مياه التحلية ومياه الصرف الصحي 

  

  :األزمة المائية 
  

 حصة الفرد من المياه المتجددة في الجماهيرية العظمى من أدني المعدالت فـي              تعتبر  

 كما هو   2025 متر مكعب عام     70 إلى   1995 مترمكعب عام    170فض من   المنطقة إذ تنخ  

  ) .6(موضح في الجدول رقم 

  

  
  



 

 

  حصة الفرد من المياه المتجددة) 6(جدول 
  

  السنة 1995  2000  2005  2010  2015  2020  2025
70  
  

  حصة الفرد  170  143  122  105  91  80

  )مترمكعب(

  

  

  :التأثير السلبي لالستغالل المفرط للمياه 
  

 العجز الكبير في الميزان المائي يتم تعويضه من الضخ المفرط من المياه الجوفيـة             إن  

وتتجلـى  . بالخزانات الساحلية وينتج عن ذلك هبوط حاد في المنسوب وارتفاع في الملوحـة              

  -:آثار هاتين المشكلتين في المظاهر التالية 

       

  .ارتفاع تكلفة حفر اآلبار -

  .ارتفاع تكلفة الضخ  -

   .ارتفاع تكلفة صيانة المنشآت المائية من اآلبار وغيرها -

 اللجوء إلى استعمال وحدات تحلية صغيرة بالمنازل والمستـشفيات والمبـاني            -

  .العامة والفنادق وغيرها

  .زيادة معدالت مياه الري للتخلص من األمالح العالقة بالتربة -

  .تدني معدالت اإلنتاج الزراعي -

 .اكهة والمحاصيل التي ال تتحمل الملوحة العاليةاختفاء عدد من أشجار الف -
  .إقامة محطات تحلية كبيرة الحجم لتغطية احتياجات المدن والمصانع  -

  .نقل المياه العذبة لمسافات طويلة -

  

 جبهة مياه البحر على طول الساحل الغربي بمعدالت سريعة محدثة حالة من             وتتقدم

  .اكثر من نصف المساحات المروية التلوث الطبيعي يصعب معالجتها وتهدد بذلك 

  

  

  

  



 

 

  :التوزيع الجغرافي للعجز المائي 
  

 الجماهيرية العظمى إلى خمس مناطق مائية تمثل األحواض الجوفية الرئيسية           تنقسم

ومن ثم فإنه من األهمية بمكان تحديد الميزان المائي لكل حوض على حـدة نظـرا لتبـاين                  

ة وكثافة األنشطة الزراعية والعمرانية مـن جهـة         التوزيع السكاني بين هذه المناطق من جه      

ان يتركزان في المناطق الساحلية متسببين في عجز مائي ملحوظ في كل من سهل              ذأخرى وال 

  ) .7(الجفارة والجبل األخضر كما هو موضح بالجدول رقم 
  

  )1995(الميزان المائي لألحواض المائية ) 7(جدول 
  

  الكفرة  مرزق  اإلجمالي

  والسرير

  مادةالح

  الحمراء

  الجبل

  األخضر

  سهل

  الجفارة

  الحوض

  )2كلم(المساحة   18000  145 000 215 000 700 000  350 000  
  )مليون(السكان   2.24  1.27  0.92  0.13  0.24  4.8

  
3376  
364  
145  

  
888  
18  
2  

  
696  
10  
18  

  
360  
70  
25  

  
469  
96  
35  

  
965  
170  
65  

  )3م م(االستهالك 

   زراعة-

   شرب-

   صناعة-
  إجمالي الطلب  1200  600  455  724  906  3885

  
650  

3000  
170  

  

-  
1500  

-  

  

-  
1300  

-  

  
250  
150  
59  
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  )3مم(المتاحة 

   مياه جوفية متجددة-

 مياه جوفية -

  غيرمتجددة

   مياه سطحية-
  إجمالي المتاح  273  288  459  1300  1500  3820

  الميزان  927 -  312 -  4  576  594  65 -
  

 المتوقع أن يزداد العجز في الميزان المائي حدة خالل السنوات القادمة وخاصـة              ومن

ومن بين الحلول التي بوشر في تطبيقها نقل المياه مـن الجنـوب إلـى               . باألحواض الشمالية   

الشمال ، تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ، باإلضافة إلى سـن التـشريعات                

  .لجباية والتوعية واإلرشاد المائية وتطبيق نظم ا



 

 

  

  :السياسة المائية 
  

 ضوء التناقص المستمر في الموارد المائية ، كان من الضروري إعـادة تقيـيم               وفي  

الوضع المائي وتبني سياسة مائية طويلة المدى إذ تم تشكيل لجنة وطنية للموارد المائية سـنة                

  : ما يليا ف من عدد من المختصين في قطاع المياه وعهد إليه1996

عداد دراسة شاملة عن الوضع المائي بالجماهيرية العظمي واقتراح االستراتيجية الوطنية           إ -  

مة تحلية  ءعشر سنوات قادمة ووضع رؤية واضحة حول مال       ) 10(في هذا المجال ألكثر من      

ه ن هذ يالمياه سواء ألغراض الشرب أو للصناعة وبيان الحلول التي ينبغي التركيز عليها لتمك            

المحطات من االستمرار في استخدامها بشكل تقني واقتصادي ، مع وضع المحددات العامـة              

  .ة حولحول مدى االستفادة من مياه البحر والمياه الضاربة للم

دراسة اقتراح إنشاء مؤسسة أو هيئة أو شركة تتولى إدارة ومتابعة وتطـوير تـشغيل                -    

  .محطات تحلية المياه بالجماهيرية العظمي 

  .وقد انتهت اللجنة من إعداد تقريرها النهائي متضمنا توصياتها بالخصوص

  

   :أهداف السياسة المائية 
  

  -:مثل األهداف الرئيسية للسياسة المائية في تت  
  

  .تقليل العجز في الميزان المائي  -

  .الحد من تدهور نوعية الميــــاه -

  

  :التدابير المتخذة 
  

  -:أهمية خاصة في التطبيق من التدابير التي أعطيت  

  

  مساهمة الموارد المائية غير التقليدية        
  

كثر مـن   أ  عددها  محطات التحلية التي أقيمت على طول الساحل الليبي والبالغ         تساهم

سنة ، باإلضافة إلى مـساهمة المحطـات        /3 مليون م  69 محطة كبرى ومتوسطة بحوالي      20

  الـصرف   معالجـة ميـاه    سع ، كما تساهم محطـات     الصغيرة الحجم والمنتشرة على نطاق وا     

  .سنة /3 مليون م70 بحوالي الصحي



 

 

فقط من الطاقـة التـصميمية لمحطـات التحليـة          % 32و  % 39 هذه األرقام    وتمثل

من الميـاه   % 50وباألخذ في االعتبار أن حوالي      . ومحطات الصرف الصحي على التوالي      

 يكون بمقدور الجماهيرية إنتاج ما بـين        2025 المنزلية باإلمكان معالجتها ، فإنه بحلول سنة      

سنة من المياه المعالجة والصالحة لالستخدامات الزراعية ، وبالرغم         /3 مليون م  600 و   400

يوم وذلـك   /3من أن تحلية مياه البحر غير محدودة نظرياً إال أنه ال يتوقع أن تتجاوز مليون م               

   .2025 من االستهالك المنزلي سنة % 41 و 28يمثل ما بين 

  

  إعادة النظر في السياسة الزراعية 
  

 الزراعات المروية بصفة خاصة في الجزء الشمالي الغربي مـن الجماهيريـة             تتركز  

وتقدر . من إجمالي المساحات المروية     % 50وبالتحديد في سهل الجفارة الذي يحوى حوالي        

 10نة وهو مـا يعـادل       س/ مليار مترمكعب  2.0 إلى   1.5كميات المياه المستخدمة فيه ما بين       

  .أضعاف كميات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية 
  

  أوصت الدراسات السابقة بتخفيض كميات المياه الجوفية المستغلة بهذا الحـوض           وقد         

  -:سنة باتخاذ التدابير اآلتية / مليون مترمكعب250 الى
  

 كلم  10احلي بعرض   منع استخراج المياه الجوفية ألغراض الري من الشريط الس         -

 . مياه الصرف الصحي المعالجة منوتعويض ذلك تدريجياً
منع استخدام المياه الجوفية ألغراض الري بالمنطقة الواقعة جنوب مدينة طرابلس            -

والتي تسجل أعلى معدالت هبوط وتعويض ذلك باستخدام مياه النهـر الـصناعي             

 .العظيم
% 80المياه المستخدمة بنـسبة     عدم منح تراخيص جديدة للحفر وتخفيض كميات         -

وذلك بتخفيض المساحات المروية وإعادة النظر في التركيبة المحصولية وتحسين          

 .طرق الري 
 مليـون   50تخفيض كميات المياه الجوفية المستخدمة في األغراض المنزلية إلى           -

سنة وتعويض العجز من مياه النهر الصناعي العظيم وعلى المدى البعيد مـن             /3م

 .تحلية مياه ال
  .تبنى سياسة لالقتصاد في المياه والتركيز على توعية وترشيد المستهلك -

  



 

 

 مشروع النهر الصناعي العظيم فإنه من المتوقـع تغييـر نمـط اإلنتـاج               وباستكمال

مة وبالتـالي رفـع     ءكثر مال أالزراعي الحالي واالتجاه نحو اإلنتاج في ظروف مناخية وتربة          

لتدابير المكملة زيادة التركيز على إنتـاج الخـضراوات داخـل           ومن ا . كفاءة الوحدة المائية    

  .الصوبات والحد من تصدير المنتجات الزراعية وتطبيق مبدأ االنتفاع بالمياه 

  

  :الجوانب التشريعية
  

 الجماهيرية من الدول القليلة بالمنطقة التي تحضي بوجـود تـشريعات مائيـة              تعتبر  

 إفرنجي وهو يعالج الجوانب المتعلقـة بملكيـة         1982متطورة حيث صدر قانون المياه سنة       

المصادر المائية ، إدارة الموارد المائية ، منح التراخيص ألغراض التنقيـب واالسـتهالك ،               

ال إوبحكم القانون فإن المياه ملكية عامـة وال يمكـن اسـتغاللها             . مراقبة التلوث والعقوبات    

منطقة ما لالستغالل المفرط ينتج عنـه       ض  روعند تع . بترخيص يحدد كمية ومدة االستعمال      

كمـا يعـالج    . ر  ظهبوط حاد في المنسوب وتدهور في النوعية ، يتم إخضاعها إلى نظام الح            

  -:ومن التشريعات ذات العالقة بالسياسة المائية . القانون مشكلة التلوث 

 .قانون حماية البيئـة -
 .اهآبار المي قانون حفر -
 .قانون الجرائم االقتصاديـة -
 .نون حماية المراعي والغاباتقا -
 .قانون التفتيش الزراعـي -

  

 إلى عدد من القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة واللجنة الـشعبية             باإلضافة        

  -:العامة للزراعة منها 
  

قرار أمين الزراعة لمنع حفر آبار مياه بمنطقة سهل الجفـارة والمنطقـة الجبليـة                -

 ).1979(المحيطة 
 )1976( بمنع زراعة أشجار الحمضيات قرار -
قرار اللجنة الشعبية العامة باتخاذ بعض التدابير إلعادة تخطـيط وتنميـة الـشريط            -

 )1981(الساحلي 
  )1983(قرار أمين الزراعة بتنظيم الري  -

  

  



 

 

  الهيكلية اإلدارية 
  

نشئت الهيئة   الهيئة العامة للمياه مسئولة عن تنمية وإدارة الموارد المائية ، وقد أ            تعتبر  

  -: وأوكلت إليها المهام التالية 1972سنة 

 .اقتراح السياسة العامة للموارد المائية -
 .القيام بالدراسات واألبحاث لضمان االستعمال األمثل للموارد المائية المتاحة -
 .النظر في طلبات االنتفاع بالمياه وتقدير حجم وموقع وشروط االنتفـاع -
 .ةاقتراح التشريعات المائيـ -
  .اإلشراف على تنفيذ المشروعات المائية -

  

 أعيد تنظيم الهيئة وأضيفت إليها عديد المهام األخرى ذات العالقة بنشاطها منهـا              وقد

إقامة السدود والصهاريج ، دراسات الري والصرف ، دراسات التربة وتخضع الهيئة حاليا             

  .ألشراف اللجنة الشعبية العامة 
  

 إقامة وإدارة جميع حقول مياه الشرب       ه و الصرف الصحي   الشركة العامة للميا   وتتولى

وملحقاتها من محطات ضخ وشبكات توزيع وتقوم بكلورة المياه وتركيب العدادات ألغـراض             

الشركة وتتولى  . ا  . كما تتولى إقامة وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي          . الجباية  

  .رئيسية  إقامة وتشغيل محطات التحلية الالعامة للكهرباء
  

 المشروع الحضاري العمالق لنقل المياه الجوفية من الجنوب إلى الشمال والمعرف            أما

دارته إلى جهاز خاص يعـرف بجهـاز         وإ بمشروع النهر الصناعي العظيم فقد عهد بإنشائه      

تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم كما عهد إلى أجهـزة أخـرى باسـتثمار ميـاه                 

  .اض الزراعية المشروع في األغر

  

   :مشروع النهر الصناعي العظيم
  

 نقل المياه الجوفية من األحواض الرسوبية الكبرى الواقعة في جنوب الجماهيريـة             إن  

العظمى إلى المناطق الساحلية في الشمال يمثل أحد أهم الحلول الناجعة على المدى القـصير               

 ، ومن الناحية االقتصادية يعتبـر       والمتوسط للتغلب على مشكلة نقص المياه وتدهور نوعيتها       

كثر جدوى حيث يتيح استثمار  الموارد المائية تحت ظروف          أمشروع النهر الصناعي العظيم     

أما على المدى البعيد فإن االعتماد علـى        . مناسبة تضاعف من كفاءة ومردود الوحدة المائية        

ون مجديا لعدة اعتبـارات منهـا       وية المختلفة قد ال يك    منقل المياه الجوفية لسد االحتياجات التن     



 

 

عدم تجدد المياه الجوفية بهذه األحواض بالقدر الموازى الستثمارها والرتفاع تكلفة اسـتخراج         

هذه المياه ونقلها وكذلك الحتمالية تعرضها لتدن في النوعية ، ومن ثم فإن الجماهيرية تـدرك                

  .ة قادمة أن نقل المياه الجوفية هو مرحلة انتقالية على مدى خمسين سن
  

كثر من ستة ماليين مترمكعب يوميا من       أ يمكن هذا المشروع الضخم من نقل        وسوف  

المياه الجوفية العذبة عبر أنابيب ضخمة يصل قطرها إلى أربعة أمتار وآلالف الكيلو متـرات             

  .انطالقا من حقول اآلبار في كل من السرير وتازربو والكفرة وجبل الحساونة 
    

كثر من ربـع    أ هو حصيلة الدراسات المكثفة لألحواض المائية على مدى          عوالمشرو         

قرن روعي فيها تجنب أي تأثير سلبي على أنماط التنمية الحالية والمستقبلية فـي الواحـات                

  .والقرى داخل الجماهيرية العظمى 

  

   :بناء القدرات
  

ل الكوادر العلمية وبناء     أولويات السياسة المائية بالجماهيرية العظمى االهتمام بتأهي       من  

المؤسسات القادرة على إدارة هذا المرفق الحيوي الهام وقد تم بالفعل تطبيق بـرامج تدريبيـة          

وعلـى  . مكثفة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومن خالل االتفاقيات الثنائية مع عديد الـدول              

ت فـي المجـاالت ذات      المستوى المحلى يتم التدريب والتأهيل بالمراكز والمعاهد والجامعـا        

وتجدر اإلشارة إلى وجود معهد متوسط لشئون المياه وكذلك معهد عال لشئون المياه             . العالقة  

  .إلى جانب األقسام المتخصصة بالكليات الجامعية

  

   :تحديد أولويات االستعمال
  

ح التراخيص لالنتفاع بالموارد المائية علـى النحـو         ـون المياه أولويات من   ـ قان حدد  

  -:الي الت

  .االستعمال البشري وسقي الحيوانات -

  .االستعماالت الزراعية وتفضل زراعة المواد الغذائية على غيرها -

 .األغراض الصناعية والتعدين -
  

ة المائيـة   ر استمرارية اإلمدادات المائية ألغراض الشرب تحت ظروف الند        ولضمان

زانـات الجوفيـة لهـذا      تنامي الطلب فإنه من الضروري تخصيص بعض الخ       والسائدة حاليا   



 

 

الغرض وخاصة الخزانات الضحلة والمتجددة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية علـى             

  .طول الشريط الساحلي وكذلك الخزانات العذبة بالواحات 

  

    :تقييم الموارد
  

 على حالة الخزانات الجوفية وخواصها الهيدروليكية وامتدادها ونوعية مياهها          للتعرف  

 التغيرات التي تصاحب االستغالل المستمر على المدى البعيد فإنه من الضروري القيام             وكذلك

وقد تم بالفعـل تغطيـة مـساحات        . بالدراسات التفصيلية والمراقبة المستمرة لهذه الخزانات       

شاسعة من الجماهيرية العظمى بدراسات استطالعية وشبه تفصيلية وتفـصيلية إال أن األمـر              

 هذه الدراسات إلى جانب إدخال التقنيات الحديثة وإعادة بناء شـبكة آبـار              يتطلب المزيد من  

  .المراقبة وشبكات الرصد األخرى 

    

   :كفاءة استعمال المياه
  

 كفاءة شبكات توزيع     من رها سنويا عن طريق الرفع    ي كميات المياه التي يمكن توف     تقدر  

 مليـار   1.5مات المنزلية بحوالي    المياه واستعماالتها وخاصة في المجال الزراعي واالستخدا      

مترمكعب ويتطلب ذلك رصد وإصالح التسرب من شبكات التوزيع داخل المخططات وتبنـي             

وقد بوشر فعال في    . نظم ري عالية الكفاءة وتنظيم حمالت توعية وإرشاد للمزارعين لتطبيقها           

  .ن المياه اتخاذ كافة هذه التدابير وال تزال الجهود تبذل لتوفير أكبر قدر ممكن م

  

   :حصاد المياه
  

 التحكم الكامل في الموارد المائية السطحية بإضافة عشرين سدا ومئات الخزانات            يمكن  

األرضية والتي استكملت الدراسات والتصاميم الخاصة بها ومن ثم يمكن زيادة إجمالي كميات             

  . مليون مترمكعب 150 إلى 120المياه السطحية المتحكم فيها إلى حوالي 

  

   :تسعيرة المياه
  

 فرض رسوم على استهالك المياه من الوسائل الفعالة للحد من هدرها ، وهـذا               يعتبر  

األسلوب غير مطبق بصورة مرضية سواء لألغراض المنزليـة أو االسـتعماالت الزراعيـة       

 وإلى حد ما االستعمال المنزلـي       ةوالصناعية ويرجع ذلك العتماد قطاعي الزراعة والصناع      



 

 

ات المدن على مصادر خاصة ، ويجري حاليا إعادة النظر في نظم الجباية حيث              خارج مخطط 

صدرت التشريعات الالزمة لفرض رسوم استعمال مياه النهر الصناعي العظيم في األغراض            

المختلفة كما تتولى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي التي استحدثت مؤخراً إعادة تنظيم             

ويجب أن تشمل الجباية مصادر المياه الخاصة وأن تعتمد علـى           . لية  الجباية على المياه المنز   

مبدأ حق االنتفاع الذي يخول جهات االختصاص تحديد كميات المياه لكل مزارع على ضـوء               

المساحة ونوع المحصول والموقع وأن تكون تصاعدية بالقدر الذي يكفل عدم اإلفـراط فـي               

  .االستهالك 

  

   :تنظيم النمو السكاني
  

 عملية تخطيطية وخاصة تحت ظروف       أي  تنظيم النمو السكاني يعتبر أساس نجاح      إن  

وقد أظهرت نتائج التعداد السكاني تناقصا مستمرا في        . الندرة المائية التي تشهدها الجماهيرية      

  .ف 1995سنة % 2.8 ف إلى 1984سنة % 4.2معدالت النمو إذ انخفض هذا المعدل من 

  

  :الخالصـة 
  

هيرية العظمى نقصاً ملحوظاً في مواردها المائية قد يتطور إلـى أزمـة              الجما تواجه  

حادة في المستقبل مردها االستنزاف المتنامي للموارد المائية الجوفية الغير متجددة في معظمها             

ويعاني قطاع الموارد المائية من مشاكل مزمنة تتمثل في اختالل التوازن بين الطلـب علـى                

ة لالستثمار ، تدني كفاءة االستخدام والتوزيع ، تدهور النوعية وبعـض            المياه والكميات المتاح  

المصاعب االدارية وتشمل التدابير المتخذة لمواجهة هذه الصعوبات الجوانب التشريعية ، نقل            

المياه الجوفية ، تنمية الموارد غير التقليدية ، االهتمام برفع كفاءة ومردود الوحـدة المائيـة ،                 

ارد المتاحة وخاصة السطحية منها ، تطوير نظم الري واألسـاليب الزراعيـة             تنمية كافة المو  

  .وتطبيق نظم الجباية وتوعية المواطن وترشيده بوسائل االقتصاد في استعماالت المياه 

  

  

  


