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  إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي في شارك الذيالعمل فریق 

م بشأن تشكیل 2012) لسنة 3شارة إلى قرار اللجنة التسیریة لمجلس التخطیط الوطني رقم (باإل

وتحدید مهامه، تم تشكیل  اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائيفریق العمل المكلف بإعداد فریق 

  فریق عمل متخصص على النحو التالي:

  رئیسًا.    د. حسن محمد الجدیدي  - 

  عضوًا.  أ. عبد الناصر عبد السالم أحمد  - 

  عضوًا.    د. عمر سلیمان حمودة  - 

  عضوًا.    د. سعد أحمد الغریاني  - 

  عضوًا.    د. زهیر بشیر الحافي  - 

  عضوًا.    نوري ابوفاید العیساوي  د. - 

  عضوًا.      م. محمد علي فضل  - 

  عضوًا.    م. اسامة بشیر السنوسي  - 

  عضوًا.    م. عبد اهللا الطاهر السني  - 

  عضوًا.    م. سلیمان صالح الباروني  - 

  عضوًا.    أ. فوزیة الصادق العموري - 

  .عضواً     أ. عزیزة مصطفى اسماعیل  - 

  عضوًا.    أ. ناصر مفتاح الخفیفي  - 

  مقررًا.    أ. عبد الحكیم إمحمد جدول  - 

  تولى فریق العمل عقد عدة اجتماعات تم خاللها :

حول اإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة م 1999في سنة  مراجعة الدراسة التى سبق إعدادها  - 

  وٕابداء المالحظات حولها. )2025- 2000( الموارد المائیة

م، 2006التقریر المعد من قبل الهیئة العامة للمیاه حول الوضع المائي للیبیا لسنة مراجعة  - 

والالزمة لتحدیث وتطویر اإلستراتیجیة  وتحدیث بعص البیانات والمعلومات المتضمنة فیه

  .السابقة
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ومناقشة ، واستعراص م2050 – 2015للفترة  تحدید منهجیة إلعداد اإلستراتیجیة - 

   حات للمحاور التى ستتضمنها اإلستراتیجیة.مقتر التصورات و ال

  

للفترة  اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائيكافة البیانات الالزمة إلعداد  وتجهیز بعد تجمیع

على هیئة ما توصل الیه فریق العمل ووضعه مراجعة ، تم تشكیل فریق تولى م2050 – 2015

  تكون الفریق من السادة:حیث االستراتیجیة في صورتها النهائیة، وٕاعداد فصول 

   د. حسن محمد الجدیدي  - 

      د. زهیر بشیر الحافي  - 

    م. سلیمان صالح الباروني - 

      د. عمر سلیمان حمودة  - 

      د. نوري ابوفاید العیساوي  - 

      أ. عبد الحكیم إمحمد جدول  - 
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 الملخص التنفیذي
  

ضمن برنامج االستراتیجیات الوطنیة للتنمیة المستدامة، شكل مجلس التخطیط الوطني عددًا من 

الفرق العلمیة المتخصصة والخبراء في جمیع حقول المعرفة، ومن أهم هذه الفرق فریق األمن 

  . للمجتمع المائي، الذي هو في األصل األساس لألمن الغذائي واالجتماعي والسیاسي

ستراتیجیة الوطنیة تصور جدید لال بوضع فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي هذا وقد قام 

م والوضع المائي للیبیا وللمحافظة على مواردنا ءبما یتال م2050 –م 2015لألمن المائي 

  حد من التدهور الكمي والنوعي لهذه الموارد ضمانا للتنمیة المستدامة.المائیة وال

وبحكم موقع لیبیا الجغرافي الذي یتوسط الشمال األفریقي، وهو جزٌء من الصحراء الكبرى ذات 

المناخ الجاف المتطرف محدود التساقط، ما انعكس على ندرة الموارد المائیة الطبیعیة، حیث 

% من مساحتها البالغة 98ملم/السنة، في أكثر من  50ار عن تقل معدالت هطول األمط

  ملیون كیلومتر مربع. 51.67حوالي 

لقد عانت الموارد المائیة التقلیدیة في لیبیا، استنزافًا شدیدًا وٕاهدارًا لمواردها، في ظل غیاب 

التنمیة غیر المبرمجة وغیر  روعاتاإلدارة المائیة الرشیدة، واالستهالك العشوائي في مش

المدروسة، في شكل مشاریع طفرة دعائیة زراعیة، التتناسب وقدراتنا المائیة الشحیحة، حیث ساد 

التوسع في حفر اآلبار العشوائي على مر العقود السابقة، خاصة في المناطق الشمالیة للبالد، 

لمتجدد من میاه األمطار، ما شماًال ، حیث زاد االستهالك والسحب عن القدر ا 28ºشمال خط 

سبب هبوطًا حادًا في مناسیب المیاه الجوفیة في أغلب تلك اآلبار، وأدى إلى تدهوٍر ملحوٍظ في 

نوعیة میاهها نتیجة لزحف میاه البحر المالحة في جّل الخزانات الجوفیة والمناطق المتآخمة 

تلفة، وأما في األحواض الجنوبیة، للساحل، باإلضافة إلى التلوث الناتج عن أنشطة اإلنسان المخ

شماًال، فإن جمیع المیاه المنتجة تأتي على حساب النضوب التدریجي  28ºجنوب خط عرض 

 هوبالرغم مما یعتقد تجددة) فاقت معدالت السحب اآلمن،للخزانات الجوفیة (میاه جوفیة غیر م

غیر المقنن سوف تنضب ال البعض من وفرة المیاه، فإنها مع استمرار االستنزاف واالستهالك ا

  ر. دمحالة، إذا لم تتخذ تدابیر عاجلة للحد من هذا اله

وٕاحساسًا بأهمیة الحفاظ على هذا المورد المائي الثمین، ألطول فترة ممكنة وفي حدود معدالت 

االستهالك اآلمن وبدون فاقد، والذي یتوقف على وفرته مصیر أبنائنا وأحفادنا، ویتحكم في أمننا 

  االقتصادي واالستقرار السیاسي خالل العقود القادمة. وأمنهم
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وترشیدًا لالستهالك المائي وحسن إدارة موارده بكفاءة عالیة وفّعالة، فقد عكف فریق استراتیجیة  

األمن المائي بمجلس التخطیط الوطني على إبتكار وتطویر استراتیجیة وأسلوٍب جدیٍد لتالفي 

دول ذات الشح المائي التي القت صعوبات جّمة في ضمان مضاعفات ندرة المیاه. أسوًة بال

تنمیة مستدامة، وبالدنا ال تشذ عن ذلك، وهذا األسلوب یعتمد على تقدیر االحتیاجات المائیة 

لالستعمال الحضري والصناعي، والتصرف بحكمة وتعقل في تقدیر االستعمال الزراعي، ما یحد 

في أضیق نطاق ممكن، ثم حساب الموارد المائیة  بالضرورة من الطلب المتزاید على المیاه،

المتاحة وتنمیتها ومقارنتها بإجمالي االستهالك، واستشراف الموازنة المائیة وتحدید العجز 

المحتمل في المصادر التقلیدیة والعمل على سده من المصادر غیر التقلیدیة، فضًال عن 

معة. وبذلك أعتمد فریق استراتیجیة األمن التمسك بحسن تدبیر وٕادارة هذه الموارد المائیة مجت

المائي على العدید من المعطیات  والثوابت والمنطلقات الواقعیة التي تفرض نفسها بقوة إلطالة 

  عمر الموارد المائیة ألطول مدة ممكنة ومنها:

  فرد/السنة 3م 125تحدید حصة الفرد لالستهالك الحضري والصناعي، بمقدار/

 .اإلستراتیجیة طبقًا للبدائل الواردة أدناه طیلة فترة تطبیقلكافة مناطق لیبیا 

  السنة شمال 3م م 1343تحدید حجم المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي بمقدار/

حدد حجم المیاه  فقد شماالً  28ºأما جنوب خط عرض  ,شماالً  28ºخط عرض 

 /السنة.3م م 1338المخصصة لالستهالك الزراعي بمقدار 

  من 85تجاوز ت يفه ،الزراعة هي المستهلك األكبر للمیاه في لیبیااعتبار أن %

جمالي استهالك المیاه في بعض المناطق، علیه تم اقتراح موازنة مائیة بنیت على إ

 توجهین رئیسیین:

ول: وفیه تتناقص حصة الفرد من المیاه المخصصة للزراعة مع الزیادة ألا  .1

  .السكانیة المتوقعة

ى حصة الفرد من المیاه المخصصة للزراعة  ثابتة مع الثاني: وفیه تبق .2

النمو السكاني (أي زیادة االحتیاجات المائیة الزراعیة مع زیادة عدد 

  .السكان)

حیث تضمن كل توجه ثالثة بدائل تم فیها االبقاء على كمیة المیاه المخصصة لالستهالك 

الثاني والثالث على  لینالبدی% في 50% و 25الزراعي كبدیل أول، ثم تم تخفیضها بنسبة 
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ومن خالل دراسة هذه التوجهات وبدائلها الواردة  في الفصل الثالث المتعلق بتقدیر  .التوالي

ن البدیل الثالث بالتوجه األول أیتضح  حیث ،االحتیاجات والموارد المتاحة والموازنة المائیة

الموارد المائیة المتاحة،  نسب للمحافظة علىألحسن واألشماًال) هو ا 28º(شمال خط عرض 

م (تقلیص كمیة 2050لى إم 2015حیث ال ینتج عنه عجز مائي خالل الفترة المقترحة من 

/السنة)، هذه 3م م 671.5%، والمقدرة بحوالي 50المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي بنسبة 

لمائیة للتوجه األول من خالل الموازنة او الكمیة تبقى ثابتة طیلة الفترة المقترحة. وبصفة عامة 

سنة  فيأ ن العجز في الموازنة المائیة یتوقع أن یبدأشماًال) یتضح ب 28º(شمال خط عرض 

من سنة  وضع خطة للتقلیل من االستهالك الزراعي تدریجیاً  بالضرورة م، وهذا یتطلب2025

ما م، على أن یستمر التخفیض التدریجي لتغطیة العجز في الفترة 2025م حتى سنة 2015

شماًال)  28ºم. أما في حالة تطبیق التوجه الثاني (شمال خط عرض 2050 – م2025بین 

یجاد البدائل الالزمة لسد العجز بزیادة كمیة المیاه إخذ في االعتبار ألمن اآلن ایجب فإنه 

  لتتناسب مع النمو السكاني.

التوجهین األول البدیل الثاني في  دیعفشماًال  28ºأما المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 

  األنسب للمحافضة على المیاه الجوفیة جنوبًا. وه ,والثاني
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  مقدمة

ضمن مناخ المناطق الجافة وشبه الجافة المتمیزة بقلة األمطار  معظم األراضى اللیبیة تقع

نهار، وهذا یجعل المیاه الجوفیة هي المصدر الرئیسي االمتاح لتغطیة أوندرتها وعدم وجود 

ن الوضع الراهن إغلب المناطق، وبالرغم من ذلك فأالطلب على المیاه لألغراض المختلفة في 

لهذا المصدر وصل إلى مستوى أزمة، مما یحتم اعتبار أن المیاه مورد وطني استراتیجي ویشكل 

علیه وحمایته وٕادارته بالصورة الصحیحة، وهذا یتطلب توفیر البنیة أساس التنمیة ویجب الحفاظ 

القادرة على المتابعة الجادة ورصد ومراقبة تطور األوضاع المائیة في لیبیا، و المؤسسیة المناسبة 

ووضع المخططات والسیاسات المائیة المناسبة لمواجهة التحدیات والمتطلبات الحالیة 

امة، وتطبیق التشریعات والقوانین وفقًا لألهداف التي وضعت من المستقبلیة للتنمیة المستدو 

  جلها للحد من تدهور المیاه كمًا ونوعًا.أ

ن الموارد المائیة تمثل المنطلق األساس لتنفیذ مخططات السیاسات التنمویة الشمولیة إوحیث 

الخطط االقتصادیة في اإلمكان إعداد و متها بقاعدة القوى البشریة والتقنیة  ألیة دولة، وبمواء

واالجتماعیة لتحقیق األهداف التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها انطالقا من معطیاته التاریخیة 

وضع استراتیجیات إلدارة وتنمیة واستثمار هذه لذلك من البدیهي ضرورة  ،والحضاریة والثقافیة

وطني التكاملي بین الموارد ومتابعة تنفیذ هذه االستراتیجیات وتطویرها عن طریق التخطیط ال

وتكییف الخطط التنمویة للمجتمع مع ما یمكن أن تحققه  كافة القطاعات والجهات المعنیة بالمیاه

  .اجتماعیة واقتصادیة وبیئیةهذه الموارد من أهداف 

همیة مصادر الموارد المائیة وما یجب أن یرتبط بها من سیاسات استثماریة تنمویة قام ونظرًا أل

جیة الوطنیة لألمن المائي المشكل من قبل مجلس التخطیط الوطني بالقرار رقم فریق اإلستراتی

م، بعقد عدة اجتماعات طرحت خاللها عدة 31/10/2012م الصادر بتاریخ 2012) لسنة 3(

تصورات ومقترحات لتحدید معالم ومالمح اإلستراتیجیة المائیة بعد مراجعة تقریر الوضع المائي 

م واإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة الموارد المائیة 2006عامة للمیاه في سنة المعد من قبل الهیئة ال

م من قبل مجلس التخطیط الوطني، من 1999م) المعدة في سنة 2025- 2000في لیبیا (

  خالل برنامج عمل  على النحو التالي: 

تلمس اتجاهات تنمیة واستثمار الموارد المائیة في لیبیا حسب األنماط السائدة  .1

ى القطاع الخاص وذلك لمعرفة إلى أین دى الجهات التنفیذیة العامة ولدَا لحالی

تتجه الخطط التنمویة القائمة من حیث استثمار الموارد المائیة وتقییمها بما 

  شى مع اإلمكانیات المائیة المتاحة. ایتم
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حصر وتقییم مصادر الموارد المائیة المعروفة حالیًا وما یمكن أن یضاف إلیها  .2

  دارةإالمستقبل المنظور من اكتشافات وابتكارات وتطویر وتوسیع وحسن  خالل

 بما یضمن المحافظة علیها.

التعرف على متطلبات واحتیاجات المستقبل من الموارد المائیة لتحقیق األهداف  .3

التنمویة المرغوبة حسب االنتشار المكاني والزماني للنمو السكاني المتوقع 

 دف.والمستوى المعیشي المسته

التعرف على الفجوات والنواقص والعجوزات التي قد تحول دون تحقیق مستهدفات  .4

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتهدد األمن الوطني واالستقرار السیاسي وتحدید 

إما بالرفع من كفاءة  ،البدائل والخیارات الممكنة لسد هذه الفجوات والعجوزات

كثیر بالقلیل) أو بتنمیة وتطویر وابتكار موارد استثمار الموارد المائیة (تحقیق ال

 ثنین معًا.جدیدة أو بمزیج من اإل

اإلشارة إلیه إال  تویرى فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي أنه ال یمكن تحقیق ما سبق

بإعداد برنامج تخریطي شامل ودقیق لمصادر الموارد المائیة المتوفرة والممكن توفرها مستقبال 

ي بإعداد نظام معلومات جغرافیة متكامل یشمل عناصر أومطابقته لمتطلبات التنمیة المتوقعة 

راعي والمناخ وتغیراته) والز  الطبیعي (األراضي والمیاه والغطاء النباتيكافة الموارد الطبیعیة 

  والوضع الدیموغرافي واألنشطة االقتصادیة المختلفة.

ویعرض فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي ما توصل إلیه في الفصول التالیة من دراسته 

م والوضع ءم بما یتال2050 –م 2015لوضع تصور جدید لإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي 

محافظة على مواردنا المائیة والحد من التدهور الكمي والنوعي لهذه الموارد المائي للیبیا ولل

 ضمانا للتنمیة المستدامة.

  

  

  

  

  



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

6 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصـــل األول

 خلفیة عامة
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

7 
 

  الموقع  1.1

      طول ي)، حیث تقع بین خط1.1تشغل لیبیا موقعًا متوسطًا في شمال قارة أفریقیا (شكل

′58 o9 0025′ إلىo  19′عرض  دائرتيو  ،ً شرقاo 30  إلىo 10′33  ،تبلغ مساحتها و شماًال

% من هذه المساحة تقع تحت النظم البیئیة 98، حوالي كیلومتر مربع ملیون 1.675حوالي

إمكانیة االعتماد سهولة  ًا،كیلومتر   1950حواليالذي یبلغ طوله  الساحليویوفر الشریط  .الجافة

على برامج تحلیة میاه البحر وسهولة توزیعها على كل المدن والتجمعات السكانیة الموجودة 

 .السكانعدد % من 75على طول الساحل التى تشكل 

  

  

 .خریطة الموقع :)1.1شكل (
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  التضاریس 2.1

من  %95تغطي حوالي  ، فالظروف الصحراویةلیبیا جزءًا كبیرًا من الصحراء الكبرى كلتش

تنحدر نحو الشمال  ،أرض منبسطة بصورة عامة)، أنها 2.1مساحتها، ویتبین من خالل الشكل(

وتتخللها  ,سطح البحرمستوى فوق  مترٍ  300إلى  200ن بیویتراوح متوسط ارتفاعها  ،تدریجیاً 

 الذي یبلغ ،في الشمال الغربي " نفوسة "الجبل الغربي ناك:على الساحل هف جبلیة مرتفعاتعدة 

سطح مستوى مترًا فوق  981ارتفاع ب متٍر وتتوج أعاله قمة رأس جلیزة 400توسط ارتفاعه م

ًا، متر  350حوالي ارتفاعه إلى  متوسط البحر، والجبل األخضر في الشمال الشرقي والذي یصل

سطح البحر، مستوى فوق  اً متر  880ارتفاع أكثر من على الحمري  بسیديوأعلى قمة 

 بعض قممها ویصل ارتفاع ،الهروج األسود في الجزء األوسط من البالد مرتفعاتباإلضافة إلى 

سلسلة جبال جزٍء من ومرتفعات أكاكوس و  ،سطح البحرمستوى فوق  مترٍ  1200 حواليإلى 

 مترٍ  3400 حواليإلى  بعض قممها رتفاعإبیستى بالقرب من الحدود الجنوبیة التي یصل یت

وجبل العوینات الذي یقع في الجزء الجنوبي الشرقي من لیبیا، حیث  فوق مستوى سطح البحر.

  مترًا فوق مستوى سطح البحر. 1934تبلغ أعلى قمة له 
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  المناخ  3.1

یتغیر مناخ لیبیا بصورة ملحوظة من الشمال إلى الجنوب، حیث یقع تحت تأثیر البحر المتوسط 

  یمكن تقسیم األقالیم المناخیة إلى ما یلي: ) و 1.3شماًال، والصحراء الكبرى جنوبًا (شكل 

ویقتصر على مناطق محدودة  ،شماًال ( شبه مداري): إقلیم مناخ البحر المتوسط  .أ 

م لم 350 بالجبل األخضر شمال شرق البالد، وتزید فیه كمیة سقوط األمطار عن

  سنویًا.

مساحات محدودة على الساحل الغربي  يویغط :إقلیم شبه مناخ البحر المتوسط  .ب 

  والساحل الشرقي.

ة لكل ویغطى المنحدرات الجنوبیة والغربی ،)الصحراوي( شبه  :إقلیم مناخ األستبس  .ج 

 ، وغرب سهل الجفارة، وجنوب منطقة الجبل األخضر."نفوسة" الغربي جبلالمن 

األقالیم السابقة ویتمیز بندرة األمطار والغطاء  ویقع جنوبالصحراوي:  مناخالإقلیم   .د 

  .النباتي

  

.)م1978 طلس الوطنيالمصدر: األ( قالیم المناخیة في لیبیااأل :3.1شكل   
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وتتراوح ما  ،تفاوتًا كبیرًا بین الصیف والشتاء في جمیع األقالیم المناخیة وتتفاوت درجات الحرارة 

في شهر ینایر في بعض السنوات وتتساقط الثلوج على أقل من صفر درجة مئویة بین 

 4.1(شكل  في شهري یولیو وأغسطس درجة مئویة 40ر من إلى أكثالمرتفعات أحیانا، وتصل 

 أعلى معدالت ، فإنوتزداد كلما ابتعدنا عن الساحل ر عالیة،خكما أن معدالت الب ،)5.1و

على طول  التبخر متوسط ویتراوح فصل الشتاء خاللا وأدناه، فصل الصیف فيتكون  التبخر

  -  4300 بینما  یتراوحف في المناطق الجنوبیة أما، ملم/السنة 2500- 1700 الساحل بین

  ملم/السنة. 6200

 ما بین یتراوح متوسطهاو  من الشمال إلى الجنوب تدریجیاً  تنخفضف الرطوبة النسبیةأما  

إذ تتدرج  إبریل،إلى شهر  سبتمبرمن شهر عادًة  یمتد الموسم المطیر%)، و 73-30%(

م بالجبل لم 250 م على الساحل الغربي ولم 150المعدالت السنویة لسقوط األمطار من 

د، ومن ثم فإن المساحات التى م في النصف الجنوبي من الباللم 10األخضر، إلى أقل من 

% من إجمالي 8 وال تتعدىم سنویًا محدودة لم 100تزید معدالت المطر السنویة بها عن 

  .یوضح توزیع المعدالت السنویة لهطول األمطار )6.1(شكل  .المساحة

  

  

  ).1978طلس الوطني المصدر: األینایر( متوسط درجة الحرارة في شهر :)4.1شكل (
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).1978طلس الوطني المصدر: األشهر یونیو(متوسط درجة الحرارة في  :)5.1شكل (  

  

  ).1978طلس الوطني المصدر: األ(مطارالمتوسط السنوي لسقوط األ :)6.1شكل (
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  الجیولوجیا 4.1

الستكشاف الموارد الطبیعیة والمعادن،  في لیبیا منذ فترة طویلة ات الجیولوجیةدراسالبدأت 

مع بدایة اكتشاف النفط و ، ودراسة الرواسب للتعرف على التتابع الصخري والعمر الجیولوجي لها

وقامت مصلحة   ،في منتصف الخمسینیات استمرت هذه الدراسات الجیولوجیة التفصیلیة

م 1964للیبیا في سنة بإنتاج خریطة جیولوجیة   (USGS)المساحة الجیولوجیة األمریكیة

وتم تحدیث هذه  ،من خالل البیانات المتوفرة في ذلك الوقت 1:2000000بمقیاس رسم 

الذي انتج كذلك الخرائط الجیولوجیة  )1.7(شكل الخریطة من قبل مركز البحوث الصناعیة 

  .250000: 1اإلقلیمیة بمقیاس رسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)م1975 المصدر: مركز البحوث الصناعیة ( للیبیاالخریطة الجیولوجیة  :)1.7شكل (
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الكمبري  الجیولوجیة تشمل صخور ما قبل األزمنةن صخور : أیتضح من الخریطة الجیولوجیة 

 ،الحیاة المتوسطة دهروصخور  ،الحیاة القدیمةدهر (صخور : ویشمل الحیاة الظاهرة  وأدوار

  .)الحیاة الحدیثة دهرو 

صخور من أقدم صخور هذه ال دأو ما قبل الكمبرى: تعالظاهرة صخور ماقبل الحیاة   .أ 

الجرانیت من أغلبها  ،وتتكون بصفة عامة من صخور ناریة ومتحولة ،القشرة األرضیة

تیبستى وأركنو (في سلسلة جبال  وتتمیز بشدة صالبتها، وتتواجد ،والكوارتزیت

  تقع جمیعها في جنوب وجنوب شرق البالد. التي )والعوینات

تقع جنوب خط  التيالحیاة القدیمة: تظهر هذه الصخور في المناطق  دهرصخور   .ب 

 ینصخور الدور  تشمل:تتكون من الرواسب القاریة التي  وجمیعهاشماًال،  29oعرض

تظهر في الجنوب والجنوب الغربي وجبل العوینات في ي)، و واألردوفیش يالكمبر (

تظهر على جوانب حوض )، و السیلوري(صخور الدور و  الجنوب الشرقي من البالد.

 ،الكفرة حوضوفي بعض األماكن المتفرقة ب )،مرزق وبالسفوح الشرقیة لجبال تیبستى(

خاصة بالجهة  ،متفرقة من البالد أماكنتظهر في ) فالدیفوني(صخور الدور أما 

صخور الدورین )، وكذلك كاكوسأقرقاف وعلى سفوح جبال (الجنوبیة من مرتفعات 

 ،تظهر في عدة مناطق متفرقة بالجزء الجنوبي من البالد)، والتي ي والبرمىالكربون(

  الشاطئ والعوینات. واديمنها 

صخور من األحجار الرملیة المتداخلة مع هذه الالحیاة المتوسط: تتكون  دهرصخور   .ج 

ومن أهم المناطق  )،ریةیالدولوماتیة والج(والطین وبعض الصخور  الطميطبقات من 

 صخور منطقة الجبل الغربي.هذه الیها التي تظهر ف

الحیاة الحدیث، غمرت  لدهرالجیولوجیة  األدوارالحیاة الحدیث: في أوائل  دهرخور ص  .د 

البحار مناطق شاسعة من البالد، امتدت أغلبها عبر خلیج سرت حتى وصلت إلى 

جبال تیبستى في الجنوب، ونتیجة لهذا تكونت رسوبیات سفوح األجزاء الشمالیة من 

ریة والدولوماتیة یالج(طبقات األحجار  الحاليبحریة ضخمة هي التي تكون في وقتنا 

الغنیة باألصداف، ولكثرة النشاط البركانى في أماكن عدیدة من البالد خالل  )والمارلیة

 األدوارأما في أواخر  ).الناریةاسى یالتر (فقد تكون ما یعرف بصخور الدور  الزمن،هذا 

فقد انحسرت البحار عن البالد الرابع: الحیاة الحدیث أي خالل الدور  لدهرالجیولوجیة 
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 مما أتاح الفرصة لتكون الرواسب  ،نهائیًا عدا المناطق المنخفضة القریبة من الساحل

 القاریة (البریة).

  استعماالت األراضى  5.1

أكثر المناطق  ،سهل الجفارة وسهل بنغازي يوخاصة منطقت الساحليمناطق الشریط  دتع

 للبالد، % من المساحة اإلجمالیة2فقط ورغم أن هذه المناطق تمثل  .المختلفة لألنشطة مةءمال

  ،لیبیا سكانإجمالي من  %75بالسكان حیث یقطنها أكثر من  أكثر المناطق اكتظاظاً  فهي

غیر متكافئ بدرجة السكان داخل هاتین المنطقتین أن توزیع  إالّ  ،وبالرغم من هذا التمركز

  ي.التصنیف العام الستعماالت األراض یوضح )1.1الجدول ( .عالیة

  

  .التصنیف العام الستعماالت األراضي بلیبیا :1.1جدول 

  النسبة إلى المساحة اإلجمالیة (%)  )المساحة ( كیلو متر مربع  مجال االستعمال

  0.23  3888  مناطق حضریة

  1.07  17900  مناطق زراعة مرویة وبعلیة

  4.18  70000  أعشاب أراضي رعویة وأراضي

  0.30  5000  مشجرة (أحراش) وأراضيغابات 

  94.32  1577789  أراضي بور/ صحراء غالباً 

  100  1674577  المجموع الكلى

  .م)2030 –م2006المصدر: تقریر التنمیة المكانیة على المستوى الوطني (

  السكان  6.1

المتتبع لإلحصاءات السكانیة، ومعدالت النمو السكاني السنوي في لیبیا خالل فترات التعداد مند 

سنوات، یالحظ أن النمو السكاني والزیادة السكانیة في  10م البالغ مداها 2006حتى  1954

 وأصبحم 1954ملیون نسمة سنة  1.1عدد السكان بلیبیا حوالي فقد كان . تصاعد مستمر

ومنه یتضح أن  )،2.1(جدول الم كما هو مبین في 2006ملیون نسمة سنة  5.7حوالي 

و  1984 -1973و  1973 - 1964و  1964 -1954(معدالت نمو السكان للفترات 

سنویًا على  )%1.8، 2.8، 4.2، 3.4 ،3.8(قد بلغت  )،م2006 –1995و 1995 -1984

  .الترتیب
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حالة االستقرار  إلىوذلك بالنظر  ،2خص/كمش 2.6تبلغ العامة الكثافة السكانیة متوسط وأن  

على إثر  ،من القرن العشرین السیاسي النسبي وتحسن المردود االقتصادي مند بدایة الستینیات

تنامي عائدات الثروة النفطیة، والتي انعكست بدورها على نمط الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، 

، واعتمدت علیها كافة بالدلل اإلجمالي% من الناتج القومي 95على نحو  استحوذتوالتي 

استنزاف الموارد المائیة في  إلىبدورها  أدت، والتي ة المتنوعةاالجتماعی ةنشطخطط التنمیة واأل

توازن  إلیجادظل غیاب السیاسات المائیة الرشیدة واإلدارة المائیة المحكمة، التي یجب أن تعمل 

خالل الفترة  السكان لبیان معدالت النمو وتزاید عددو  .والطلب على الموارد المائیة اإلمدادبین 

  .)1.8والشكل  1.2(الجدول  م2006 م إلى1954الممتدة من 

  

  .م2006 إلىم 1954بیانات عدد السكان خالل الفترة من  :2.1جدول 

  السنوات
  معدل النمو (%)  عدد السكان ( نسمة )

  إجمالي  لیبیون  إجمالي  لیبیون

1954  1041600  1088889      

1964  1515500  1564369  3.8  3.7  

1973  2052372  2249237  3.4  4.1  

1984  3231059  3642576  4.2  4.5  

1995  4389739  4799065  2.8  2.6  

2006  5298152  5657692  1.8  1.6  

  3.3  3.2  م2006إلى  1954معدل النمو المتوسط للفترة من 

  )لیبیون وغیر لیبیینعدد السكان (إجمالي 

  

  

  ویتبین من خالل الجدول والشكل، أن إجمالي عدد السكان ارتفع خالل الفترة المذكورة 

م، وبنسبة 1954عام  عنعددهم  اضعافالسكان خمسة  ازدادم، حیث 2006 – م1954

في معدل النمو السنوي، وحقق ٌد %، خالل نصف قرن تقریبًا، وصاحب ذلك بالطبع تزای500

 م، حیث بلغ معدل النمو للسكان1984 و م1973معدالت عالیة جدًا خاصة بین تعدادي 

%) على التوالي، كمؤشر واضح لتنامي المردودات االقتصادیة وتوفر 4.2 و %3.4اللیبیین (

م، 2006و م1995بین تعدادي  اً الرعایة الصحیة واالجتماعیة، ثم شهد هذا المعدل تناقص

.م 2006و م1995الهیئة العامة للمعلومات النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان لسنة  المصدر:  
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%) على التوالي، تحت تأثیر الضغوط االقتصادیة لألسرة 1.8 و %2.8وسجل معدًال قدره (

ضیات الحیاة العصریة، والعزوف عن الزواج، وٕاجراءات وازدیاد تكالیف المعیشة وتوفیر مقت

  تنظیم األسرة ونحوها.

  

  
  .م2006إلى  م1954للفترة من  السكاني النمو تمتوسط معدالو  عدد السكان :)8.1شكل (

  

م، حقق معدًال قدره 2006 –م1954وبوجه عام فإن المتوسط العام للنمو السكاني خالل الفترة 

نسمة، وجاءت هذه الزیادة بطبیعة الحال على  5298152%، وبلغ عدد السكان اللیبیین 3.2

حساب الموارد المائیة التي هي الداعم األساسي للخطط التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة وفي 

الذي یعیشه أكثر من لنمط الحیاة المتحضر،  یاً مختلف األنشطة، وكان االستهالك الشدید مجار 

من  نسبة السكان الحضر% من السكان، وهو ما یمكن مالحظته من خالل الزیادة في 85

ثم  ،م1964% سنة 47حوالي الى، م1954في سنة  % من إجمالي عدد السكان25 حوالي

 ،م2006م، 1995، م1984 لسنواتم، كما قدرت هذه النسبة 1973% سنة 57ارتفعت إلى 

وذلك بسبب التطور  ،من إجمالي عدد السكان التواليعلى  %)88، %85، %66(بحوالي 

واستجابة البالد خصوصًا خالل الثالثة عقود الماضیة. شهدتهاالقتصادي واالجتماعي الذي 

مة
س

 ن
ن
یو

مل
 

(%
) 

ي
ان
سك

 ال
مو

الن
ل 

عد
 م



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

17 
 

للرفاهیة التي تعودها السكان، والتي تعتمد على أسالیب وتجهیزات ال تتناسب وبیئتنا الجافة 

% من إجمالي 75أكثر من  یتمركزالمناطق الشمالیة، حیث ومواردنا المائیة الشحیحة خاصة ب

بینما یقیم الباقي في واحات وتجمعات  ،عدد السكان على شریط ضیق على طول الساحل

متالزمًا  ولذلك كان العجز في المیزان المائي ببالدنا، سكانیة متناثرة في وسط وجنوب البالد.

ومتطلبات التنمیة غیر المدروسة وغیر الموجهة  مع الزیادة في معدالت النمو والتركز السكاني

  لتحقیق أهداف غیر ذات جدوى اقتصادیة وغیر قابلة للقیاس الواقعي.

الستینات، رغم أن إجمالي االستهالك  ذفمعالم العجز ظاهرة للعیان وخاصة لدى المختصین من

م، واعتمادًا 2006في  /السنة3م م 4911إلى  وصل، /السنة3م م 600كان ال یزید حینها عن 

أضعاف بینما تضاعف عدد  8فإن االستهالك تضاعف أكثر من  على الموازنات السابقة.

أضعاف فقط، وما صاحب ذلك من تناقص مطرد في حصة الفرد من المیاه  5السكان حوالي 

 80م ثم 1990لتر/فرد/الیوم عام  154م إلى 1960لتر/فرد/الیوم عام  533من نحو 

م، وهو أقل من عشر المؤشر 2010عام الیوم /فرد/لتر 33حوالي و م، 2008لتر/فرد/الیوم عام 

  العالمي المعتمد لحساب خط الفقر المائي للفرد.

وانطالقًا من ذلك ولتالفي التدهور الحاصل في المیزان المائي اعتمادًا على كافة الموازنات 

مراجعة وتقییم الخطط والتدابیر السابقة، عكف فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي، على 

السابقة واستشراف اإلمداد والطلب لكافة أوجه االستغالل المائي وتقلیص الهوة في المیزان 

المائي الحاصل خالل العقود الماضیة، وٕایجاد بدائل في أسلوب التنمیة والتخطیط المستهدفة 

وبدون فاقد في ظل الظروف  لصالح أجیالنا القادمة، وٕادامة أمد اإلمداد ألطول فترة ممكنة

البیئیة القاسیة والجافة، التي تتطلب تغییر أنماط التفكیر التنموي في بالدنا في مجال االستهالك 

واالستثمار المائي وعلى كافة األصعدة والجهات ذات العالقة باستهالك المیاه، وتوحید الجهود 

جهاز وطني مركزي وٕادارة مائیة إلیجاد قاعدة بیانات مائیة ذات كفاءة عالیة تحت إشراف 

  متخصصة ومتكاملة.
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 الفصل الثاني

 تقییم الوضع المائي الحالي في لیبیا
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  ةمقدم 1.2

التي تستهدف االستكشافیة والتفصیلیة، خالل العقود الماضیة أجریت العدید من الدراسات 

وقد  ،مختلف مناطق لیبیاب التعرف على اإلمكانیات المائیة لألحواض والخزانات الجوفیة

المتاحة والبیانات المتوفرة من خالل الحفر االستكشافي بالحقول  نیاتاستعملت مختلف التق

خصائص األحواض المائیة  بعضوأتاحت هذه الدراسات التعرف على وآبار المیاه، النفطیة 

ل باألحواض وكذلك المخزون الجوفي القابل لالستغال ،كمیات التغذیة الطبیعیة لهایر قدتو 

النماذج الریاضیة المتطورة الستنباط المخططات  كما تم استخدامالمائیة غیر المتجددة، 

وبرمجة استثمار هذه المیاه بالقدر الذي یضمن استمراریتها  األحواض الكبرىالستغالل میاه 

  ملحوظ في المنسوب والنوعیة.التدني الأطول فترة زمنیة ممكنة دون تعریضها إلى 

المائیة د ر یستوجب معرفة اإلمكانیات المتاحة للمواالطموحة وتنفیذ الخطط التنمویة  عدادإل

میاه منقولة من خالل مشروع و وتحدید الموازنة بعناصرها المختلفة من میاه جوفیة وسطحیة 

لألغراض  الكمیات المستهلكةو  معالجةال الصحي صرفالومیاه محالة ومیاه  الصناعيالنهر 

  وذلك لضمان استدامة التنمیة.     ة والحضریة،یالزراعیة والصناع

وذلك من الناحیتین الكمیة  ،م الموارد المائیة المتاحة حالیا بلیبیایالهدف من هذا الفصل هو تقی

  لألغراض المختلفة.  كمیات المیاه المستهلكة والنوعیة وتحدید

  األحواض المائیة       2.2

فقد  السكاني،یات المائیة بشكل علمي تراعى فیه االحتیاجات المائیة والتوزیع لتحدید المیزان

، وذلك من خالل البیانات الجیولوجیة أحواض مائیة جوفیة ستةقسمت لیبیا هیدروجیولوجیا إلى 

التركیبیة والتتابع الطبقي للصخور المخترقة من آبار النفط والمیاه المحفورة بمختلف مناطق لیبیا 

  :هيو  1.2مبین بالشكل  كما هو

  حوض الجبل االخضر -2        حوض سهل الجفارة-1

  حوض مرزق -4        حوض الحمادة الحمراء-3

  حوض الكفرة -6               حوض السریر-5
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  أحواض المیاه الجوفیة في لیبیا. ):1.2شكل (

  الموارد المائیة  3.2

للمیاه بلیبیا وتمثل المیاه الجوفیة المورد األكثر  الرئیسيالمصدر  ،التقلیدیة المائیة الموارد دتع

 فیما یلي نستعرض الموارد المائیة المتاحة في لیبیا: هذه الموارد. بینأهمیة 

  المیاه السطحیة    .1.3.2

 المحجوزة خلف السدود ومیاه العیون الطبیعیة.والمیاه تشمل المیاه السطحیة میاه األمطار 

  بالمناطق المائیة المختلفة ملخصة فیما یلي:        المتوفرةكمیات المیاه السطحیة 

  میاه األمطار .1.1.3.2

 سنةال/ملم 350إلى  100ما بین الجزء الشمالي من لیبیا بمعدالت تتراوح  ىتسقط األمطار عل

في الجزء الشمالي الشرقي  سنةال/ملم 500الى  200في الجزء الشمالي الغربي من لیبیا، ومن 

  .في المناطق الجنوبیة سنةال/ملم 10عن بینما تقل  ،

25°0'0"E20°0'0"E15°0'0"E10°0'0"E

30°0'0"N

25°0'0"N

20°0'0"N

0 150 300 450 60075
Kilometers

سبـخـة

صخور بركانیة

صخور القاع

±
الشمال

سھل الحفارة

الحمادة الحمراء

مـرزق

الجبل االخضر

السـریـر

الكفـرة

البحـر المتوسـط
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م  200منها  ،/السنة3م م 385 حواليقدر بفیاألمطار لجریان السطحي الناتج عن هذه وأما ا 

شماًال وبني  جفارةإلى سهل الالجبل الغربي  منحدرة منمناطق الودیان العبر تنساب  /السنة،3م

المائیة التي تنصرف میاهها  الجبل األخضرولید وتاورغاء شرقًا والحمادة جنوبًا. ثم منطقة 

  .طلشماًال وجنوبًا نحو سهل بنغازي ومنطقة الب

  میاه الجریان السطحي .2.1.3.2

  الجزء الشمالي من  ىتبلغ كمیة الجریان السطحي عل :األخضر الجبلحوض

م  50بینما تبلغ حوالى نحو سهل بنغازي،  سنةال/3م م 30الجبل األخضر 

 المناخیةأن طبیعة المنطقة  إالّ  .طلإلى البالجزء الجنوبي  سنةعليال/3م

لك بسبب ذو  الجیولوجیة والطبوغرافیة تحد من إمكانیة االستفادة من هذه المیاهو 

المخصصة لحفظ وحصاد میاه األمطار  محدودیة المرافق العامة والخاصة،

    والجریان السطحي، ومعدالت البخر، ثم سرعة التصریف العالي. 

 ىیبلغ متوسط سقوط األمطار عل :الحمادة الحمراءو الجفارة  حوض سهل 

وتصل  م سنویا،لم 350ــــ  100 حواليوسهل الجفارة  "نفوسة" الغربي جبلال

السفح الشمالي  ىعل /السنة3م م200 حواليأعلى كمیة جریان سطحي بها إلى 

نحو سهل الجفارة وتساهم بشكل محدود للغایة في عملیات  لجبل نفوسة،

 ىعل /السنة3م م 20 التغذیة لبعض الخزانات الجوفیة القریبة للسطح، وحوالي

 السفح الجنوبي الشرقي للجبل.  

  میاه السدود .3.1.3.2

 اً رئیسی اً سد 18الموارد المائیة المتاحة فقد تم تنفیذ عدد في إطار االستفادة القصوى من 

م  376حوالي التصمیمیة سعاتها  تأهم الودیان بلیبیا بلغ ىبالمناطق المائیة المختلفة أقیمت عل

، )1.2(جدول  من المیاه 3م م 61لحجم التخزین الفعلي بها حوالي  السنويویبلغ المتوسط  3م

  :جملة من األهداف من بینها وقد نفذت هذه السدود لتحقیق

  استغالل المیاه المحجوزة في األغراض الزراعیة والحضریة .  .أ 

  التنمویة من أخطار الفیضانات . وعاتحمایة المدن والقرى السكنیة والمشر   .ب 

  حمایة التربة من االنجراف واستحداث مسطحات زراعیة .  .ج 

  تغذیة الخزانات الجوفیة .  .د 
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الزراعیة وفي عدد كبیر من األودیة  روعاتة بالعدید من المشتم تنفیذ عدد من السدود التعویقی

لیبیا وذلك للحد من سرعة جریان المیاه والعمل على انتشارها ومنع انجراف من بمناطق متفرقة 

من  االنتهاءعند  3م م 120وستزداد كمیات المیاه التي یتم حجزها سنویًا إلى حوالي  التربة.

  إنشاء السدود الجاري تنفیذها والتي تمت دراستها وٕاعداد المواصفات التنفیذیة لها.

كما یتم تجمیع كمیات من میاه األمطار بواسطة صهاریج وخزانات أرضیة مقامة في المناطق 

  ذات الهطول المطري العالي نسبیًا.

  .المائیة األحواضزعة على السعة التخزینیة ومتوسط التخزین للسدود المنفذة مو  ):1.2(جدول 

السعةالتخزینیة   الموقع  السد  الحوض المائي

  )3(م.م

  متوسط التخزین

  )3(م مالسنوي

  الجبل األخضر

  12  120  بنغازي  سد وادي القطارة

  0.50  1.5  بنغازي  الثانوي سد وادي القطارة

  0.15  0.15  رأس الهالل  سد مرقص

  0.80  2  العقوریة  سد زازا

  1.0  1.15  درنة  سد درنة

  2.0  22.7  درنة  سد أبو منصور

  السریر

  0.30  2.40  سرت  سد جارف

  0.70  2.20  سرت  سد الزهاویة

  0.50  2.60  سرت  سد الزید

  0.34  0.34  بن جواد  سد بن جواد

  10  58  بن غشیر  سد وادي المجینین   الجفارةسهل 

  11  30  شمال غریان  سد وادى غان

  4.5  8.6  الرابطة  سد وادي زارت

  الحمادة الحمراء

  13  111  زلیطن  سد وادي كعام

  3.4  5.2  الخمس  سد وادي لبدة

  0.50  1.6  زلیطن  سد تبریت

  0.50  2.4  زلیطن  سد الذكر

  0.20  3.65  الجفرة  سد الوشكة (زقار)

  61.39  375.584      االجمالي

   العیـــون .4.1.3.2

حسب طبوغرافیة المنطقة،  سطحيالعیون هي میاه جوفیة في األصل تظهر على شكل جریان 

. یوجد في لیبیا عدد من وهي ذات جریان مستمر أو متذبذب تبعًا لمعدالت سقوط األمطار
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عیون تزید  حسب إنتاجیتها إلى: هافیتصنعینًا، تم  450العیون الطبیعیة یتجاوز عددها 

 لتر/ثانیة. 5عیون تقل إنتاجیتها عن و   انیةلتر/ث 5إنتاجیتها عن 

  

 العیون بحوض الجبل األخضر  .أ 

ًا عین 19لتر/ثانیة في منطقة الجبل األخضر  5یبلغ عدد العیون التي تزید إنتاجیتها عن 

 5) هذا وقد تم حصر عدد كبیر من العیون المائیة التي تقل إنتاجیاتها عن 2.2(جدول

  لتر/ثانیة. 63.16مجموع إنتاجیة هذه العیون بحوالي ویقدر منطقة اللتر/ثانیة ب
  

 .الجبل األخضربحوض لتر/ثانیة  5عن  إنتاجیتهاعیون تزید  ):2.2(جدول 

  ر.م
  الموقع  االسم المحلى

اإلنتاجیة 

  (لتر/ث)

النوعیة 

  (ملیجرام/لتر)
  المالحظات

    700  9.8  جنوب رأس هالل  هلیب   .1

    800  5  درنة  ازلین   .2

    670  5.8  رأس هالل  استوه   .3

    805  5  سوسة  سوسة   .4

    500  150- 100سد بومنصور   ابو منصور   .5

    520  60  ك م شرق درنة4  عین البالد   .6

    600  230- 170  شمال القبة  عین الدبوسیة   .7

    450  6  شحات  عین شحات   .8

  غیر مستغلة  700  24- 9  وداي الناقة  عین وادي الناقة   .9

      15  وداي الناقة  عین مرقص   .10

      15  وادى بشارة  عین بشارة   .11

  غیر مستغلة    5  وادى اإلنجیل  عین الخلف/كرسة   .12

      15- 4  شمال القبة  عین شمنتر   .13

      20  وادي بشارة  المغارة   .14

  اإلستعمال الرعوي  7800  12  طبرق  عین الغزالة   .15

      18  وادي بشارة  جهیب   .16

    16000  *5580  بنغازي  عین الزیانة   .17

      5  البیضاء  الصفصاف   .18

      6  شحات  شحات   .19

 .لتر/ثانیة میاه عذبة 2850لتر/ الثانیة منها  5580اإلنتاجیة الكلیة لعین الزیانة هي *
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  العیون بحوض سهل الجفارة والحمادة الحمراء  .ب 

عیون قدرت  10لتر/ثانیة في هاتین المنطقتین  5یبلغ عدد العیون التي تزید إنتاجیتها عن 

التي ، أما العیون )3.2(كما هو مبین بالجدول  ،لتر/ثانیة 2549بحوالي  اإلجمالیةإنتاجیاتها 

  لتر/ثانیة. 25لتر/ ثانیة فیقدر إجمالي إنتاجیاتها بحوالي  5إنتاجیتها عن  تقل

  

  .بشمال غرب لیبیا لتر/ثانیة 5عن  إنتاجیتهاعیون تزید  ):3.2(جدول 

  الموقع  االسم المحلى  ر.م
اإلنتاجیة 

  )ث(لتر/

النوعیة 

  )(ملیجرام/لتر
  المالحظات

  مستغلة زراعیاً   1440  8  الرابطة    عین الرابطة الغربیة   .1

2.   
عین الرابطة 

  الشرقیة
  مستغلة زراعیاً   1200  6  الرابطة

  في رى األشجار بقرب النبع  900  7- 5  غریان  عین الصالحات   .3

  2500  7  غریان  عین الترك   .4
غیر مستغلة لوجود تلوث 

  من محطة الكهرباء

  -  950  7- 5  غریان  الكمیشات   .5

  مستغلة زراعیاً   1300  8  سد وادى زرات  تاقنیت   .6

  جافة حالیاً   1100  7  ترهونة  الشرشارة   .7

  مستغلة زراعیاً   3000  2000  تاورغاء  عین تاورغاء   .8

  -  2000-1400  350  وادى كعام  عین كعام   .9

10.   
عیون منطقة 

  الهیشة
  غیر مستغلة  3000-2000  151  الهیشة القدیمة
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  المیاه الجوفیة  .2.3.2

حیث  ،للمیاه المستخدمة لكافة األغراض واألنشطة بلیبیا الرئیسيالمیاه الجوفیة المصدر  دتع

% من االحتیاجات المائیة. ویزداد الطلب على المیاه الجوفیة بصورة مستمرة 98توفر أكثر من 

على  تشهده كافة القطاعات والمرافق الذيالسریع السكاني والطلب المتزاید و  مع النمو تمشیاً 

  .استهالك المیاه

مك والتركیب والعمق، من حیث السُ  ،تتواجد المیاه الجوفیة ضمن التكوینات الجیولوجیة المتفاوتة

  إلى الدور الكمبري، وهي تشمل:الرباعي وتتدرج من الدور 

ر وعصر المیوسین والدو الرابع خزانات میاهها متجددة وهي خزانات الدور   .أ 

مباشرة من میاه  ةالشمالیة وهى تتلقى تغذی األجزاءفي  والثالثيالعلوي  يالكریتاس

  األمطار والسیول حیث تظهر هذه الخزانات على السطح. 

 والثالثي السفلي يوهي خزانات الدور الكریتاس ،خزانات میاهها غیر متجددة  .ب 

  منطقة السریر.والكمبري أوردوفیشي في الوسط والجنوب وخزانات الدور الثالث ب

وبعض بیاناتها المهمة األحواض المائیة الرئیسیة  ) یوضح باختصار خصائص4.2جدول (

التي تشمل التكوینات الحاملة للمیاه، معدالت سقوط األمطار، نوعیة المیاه ومصادر التلوث 

حددت على  علمًا بأن المیاه غیر المتجددة. المحتملة باإلضافة إلى تأثیر االستغالل كمیًا ونوعیاً 

  متر في السنة. 0.5أساس ما یمكن سحبه بأقل هبوط ممكن والذي في الغالب ال یتجاوز 
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.خصائص األحواض الجوفیة في لیبیا :)4.2جدول (

 الخصائص

 األحــــــــــــواض

الجفارةسھل  األخضرالجبل  -سھل بنغازي   سوف الجین  –غدامس   سرت - السریر الكفرة   مرزق 

 428000 557000 300000 211000 124000 20000 المساحة (كیلومتر مربع)

ةكمیات المیاه المتاح  

لالستغالل (مم
3

/سنة)  

- -  --  --  50 300 300 متجددة  

 2000 1500 1050 350 50 50 غبر متجددة

التكوینات الحاملة للمیاهخواص   

لعصر الرباعي تكویناتا

والمیوسیني والثالثي 

العزیزیة) وھي  -(ابوشیبة

ابوشیبة)  - اما رملیة (رباعي

- او جیریة (المیوسین

 العزیزیة)

تكوینات جیریة كارستیة ذات 

انتاجیة ضعیفة الى متوسطة تابعة 

 - للعصر المیوسیني

االیوسیني  - االولیجوسیني   

الرملي والذى یوجد  تكوین ككلة

 إلى 700على اعماق تتراوح من 

متر كما توجد طبقات من  1200

الحجر الجیري التابعة للعصر 

الطباشیري العلوي ذات نوعیة 

متدنیة نسبیا وإنتاجیة  

الحجر الرملي النوبي 

عالیة ذوإنتاجیة  

الحجر الرملي مع 

تداخالت من الحجر 

ما بعد الجیري (

 ذوإنتاجیة )االیوسین

لیةعا  

 –الطباشیري السفلي 

 –التریاسي(نوبي) 

البالیوزوي وكالھما من 

حجر رملي سمیك وواسع 

عالیة إنتاجیةاالنتشار وذات   

340 - 100 معدل األمطار السنوي (مم)  70  - 560  30  - 350  0  - 3  2  - 183  0  - 20  

 نوعیة المیاه (ملیجرام/لتر)
الى  1500 -  1000من 

5000أكثر من   
5000أكثر من  إلى 1000من   

2000-  1000ككلة:   

5000 - 2000الطباشیري:   
500  -  100من   

تزید  1600 – 600من 

في اتجاه الشمال لتتجاوز 

3000 

500 – 100النوبي:   

 – 100ما بعد التاسیلي: 

815 

 مصادر التلوث الحالیة والمحتملة
تداخل میاه البحر وتلوث 

 صناعي وتلوث زراعي

تلوث صناعي وبشري مع تملح 

 بعض الطبقات قرب الساحل

ال توجد مصادر تلوث تذكر وقد 

في الضخ غزو  اإلفراطیسبب 

 المیاه المالحة المحیطة

تلوث زراعي 

وبشري محلي مع 

 تملح محتمل مستقبال

تلوث زراعي محلي مع 

 تملح محتمل مستقبال

تلوث زراعي وبشري  مع 

 تملح محتمل مستقبال

االستغالل الحالي للحوضتأثیر   

ھبوط مستمر في المنسوب 

السطحي والعمیق وتداخل 

 میاه البحر

ھبوط في المنسوب وتداخل میاه 

 البحر

ھبوط تدریجي في المنسوب 

 ونضوب بعض العیون
 ھبوط تدریجي محلي 

ھبوط تدریجي محلي 

 جداً  بسیطو
 ھبوط تدریجي في المنسوب

 معدل ھبوط منسوب المیاه السنوي

  الخزان الجوفي السطحي

  متر 2.5-  0.5 

  الخزان الجوفي العمیق

  متر 5 -  2.5 

الخزان الجوفي السطحي والعمیق 

  متر 2 -1.5

  الخزان الجوفي ككلة

  متر 1.5 – 0.2
  متر 0.34الیتجاوز 

متر في  0.23ال یتجاوز 

جالو ومشاریع السریر 

الزراعیة وال یتجاوز 

متر بمشروع النھر  0.34

  الصناعي

الخزان الجوفي البالیوزوي 

  متر 1.5 -  0.3

الخزان الجوفي الرملي 

  النوبي وما بعد التاسیلي 

  متر 1.9 -  0.1
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  الهبوط في مناسیب المیاه الجوفیة 4.2

السكانیة والنشاط الزراعي منطقة سهل الجفارة شمال غرب لیبیا المتمیزة بالكثافة  دتع

صاحب  حیث ،للمیاه الجوفیة الجائرالستغالل ل لألحواض المائیة المتعرضة الً مثا واالقتصادي

، والذي تجاوز بكثیر للسحب بمعدالت تزید على الحد اآلمنهبوطًا هذا االستغالل المفرط للمیاه 

سنویًا   3م م 200لمقدرة بحوالي معدالت التغذیة الطبیعیة من میاه األمطار والجریان السطحي وا

وحدوث مخاطر بیئیة على مستوى كبیر من الخطورة تمثلت في (هبوط مستمر لمناسیب المیاه 

بمناطق االستغالل المفرط، وتداخل میاه البحر على طول امتداد الشریط الساحلي.  فقد تجاوز 

 2.5معدل الهبوط السنوي في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة ببعض مناطق سهل الجفارة 

) یبین الهبوط في مناسیب المیاه ببعض آبار المراقبة التي تخترق 2.2ترًا الشكل رقم (م

ویمكن مالحظة الهبوط في مناسیب المیاه  المستغلة بمنطقة سهل الجفارة. الخزانات الجوفیة

بالخزانات المستغلة في بعض مناطق حوض الحمادة الحمراء، من خالل بعض آبار المراقبة 

  ).3.2( الموضحة بالشكل

أمـا الخزانـات الجوفیـة بمنطقـة سـهل بنغـازي والجبــل األخضـر فقـد تعرضـت كـذلك إلـى هبـوط فــي 

). كمـا توجـد منـاطق أخــرى 4.2كمـا هـو موضـح بالشـكل ( ،متـر سـنویاً  1مناسـیب المیـاه تجـاوز 

بــاألحواض المائیــة الرئیســیة تعــانى مــن مشــاكل االســتغالل المكثــف للمیــاه الجوفیــة مثــل منــاطق 

) یبــــین الهبــــوط فــــي 5.2ووادي الحیــــاة ووادي الشــــاطئ وغــــات بحــــوض مــــرزق، والشــــكل (ســـبها 

  مناسیب المیاه ببعض آبار المراقبة المحفورة بتلك المناطق.

وقلة الكثافة السكانیة  ،المتمیزة باالمتداد الشاسع للخزانات الجوفیة الكفرة والسریرأحواض بأما 

فقد لوحظ تركز الهبوط في  ،اإلنتاجیة واالستیطانیة عیةبالواحات والمشاریع الزرافقط المتمركزة 

 خذاً أحواف هذه المناطق عند تدریجیا  هذا الهبوط یقل ،مناسیب المیاه بوسط مناطق االستغالل

وال تتلقى تغذیة وتعتمد  ،غیر متجددة بهذه األحواض في االعتبار أن میاه الخزانات الجوفیة

من خالل االتصال الهیدرولیكي  ، وذلكالشمال ىعلى كمیات االنسیاب الطبیعي من الجنوب إل

  .)7.2 شكلو  6.2(شكل  بین الطبقات الحاملة للمیاه
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.الجفارة لمنحنیات الهبوط في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة بمنطقة سه :)2.2شكل (  

منطقة العزیزیة بئر مراقب��ة 1244 / الخزان الجوفي العزیزیة
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 بحوض الحمادةمنحنیات الهبوط في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة  :)3.2شكل (

  .الحمراء
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بحوض الجبل  المیوسیني المیاه بالخزان الجوفي مناسیبالهبوط في  ىمنحن :)4.2شكل (

  .خضرألا

  

  

منطقة بنغازي بئر مراقب��ة Pz-3007 /  الخزان الجوفي المیوسین
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  .بحوض مرزقمنحنیات الهبوط في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة  ):5.2شكل (
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  .بحوض السریرمنحنیات الهبوط في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة  ):6.2شكل (
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 .بحوض الكفرةمنحنیات الهبوط في مناسیب المیاه بالخزانات الجوفیة  ):7.2شكل (

  

  

 

 

مشروع الكفرة بئر مراقب�ة Pz-27 /  الخزان الجوفي الرملي النوبي
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  ) النماذج الریاضیةمحاكاة النماذج الرقمیة (نتائج دراسات  5.2

مع شركة شلمبرجیر  م، بالتعاقد2010 –م2008قامت الهیئة العامة للمیاه خالل الفترة من 

تازربو وحوض مرزق  –إلجراء نماذج ریاضیة بكل من حوض الكفرة، السریر ،لخدمات المیاه

،لتحدیث نتائج النماذج الریاضیة السابقة لصالح جهاز تنفیذ وٕادارة مشروع النهر الصناعي

قدیر اإلنتاج والهبوط لمنظومة النهر الصناعي الخاصة بالموازنة المائیة في األحواض لت

  واالستهالك.

  حوض مرزق .1.5.2

جاري استكمال النموذج الریاضي بمنطقة حوض مرزق، حیث تم تحدید كمیات المیاه المستهلكة 

القائمة بالمنطقة، وبیانات مزارع القطاع الخاص  روعاتحالیًا ومستقبًال، من خالل بیانات المش

 انبینی) 6.2) و(5.2( النوالتي یتم سحبها من الخزانات الجوفیة المختلفة بالحوض. والجدو 

م والهبوط 2100- م2010كمیات المیاه التي یتم سحبها، والمتوقع سحبها خالل الفترة من 

: هو خزان الحجر خزان الجوفي األولالبأن   اً المتوقع الناتج من سحب هذه الكمیات. علم

هو خزان الحجر الرملي النوبي العمیق،  الخزان الجوفي الثاني:و الرملي النوبي السطحي، 

 الخزان الجوفي الرابع:هو خزان الحجر الرملي ما بعد التاسیلي أما  الخزان الجوفي الثالث:و 

  فیمثل الخزان الجوفي البالیوزوي (دهر الحیاة القدیمة).

  

  .المستخدمة في النموذج الریاضيو ) /السنة3م م(المتوقعة كمیات السحب  ):5.2جدول (

 مناطق المشاریع
 السنوات

2020 2050 2070 2100 

 912.5 912.5 912.5 912.5 جبل الحساونة (مشروع النھر الصناعي)

 917.53 885.43 864.03 831.43 وادي الحیاة

 271.66 266.56 263.16 258.06 وادي مرزق

الویغ -القطرون - المجدول  42.33 44.23 44.83 45.73 

وادي النشوع -غدوة  166.55 172.55 176.55 182.55 

 760.60 667.30 605.10 499.80 وادي الشاطيء

غات –العوینات   85.88 105.08 117.88 132.88 

 3223.46 3071.06 2966.66 2796.56 اجمالي االستھالك

م2010االستھالك بالنسبة لسنة لزیادة في ا  719.56 889.66 994.06 1146.46 

  

  .)5.2الهبوط في مناسیب المیاه المقابل لكمیات السحب الواردة في الجدول ( :)6.2جدول (
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(متر) 2050قصى هبوط في سنة أ المنطقة (متر) 2100قصى هبوط في سنة أ   

الخزان 

الجوفي 

ولاأل   

الخزان 

الجوفي 

 الثاني

 الخزان

الجوفي 

 الثالث

الخزان 

الجوفي 

 الرابع

الخزان 

الجوفي 

ولاأل   

الخزان 

الجوفي 

 الثاني

الخزان 

الجوفي 

 الثالث

الخزان 

الجوفي 

 الرابع

جبل الحساونة 

(مشروع النهر 

 الصناعي)

 160- 20 الخزانات غیر موجودة 80- 10 الخزانات غیر موجودة

 0 100 - 20 80 - 20 30- 10 0 50 - 10 40- 10 15 – 5 وادي الحیاة

 0 20- 10 30 - 10 10 - 5 0 10 - 5 15- 5 5- 3 وادي مرزق

 - المجدول

الویغ -القطرون  
4 -5 3 - 5 0 0 5 - 10 5 - 10 0 0 

وادي  - غدوة

 النشوع

10 – 

15 
5 - 10  0 0 20 - 30  10 - 20  0 0 

 120-20 الخزانات غیر موجودة 65- 10 الخزانات غیر موجودة وادي الشاطيء

غات - العوینات   100-30 الخزانات غیر موجودة 55 - 15 الخزانات غیر موجودة 

  

  تازربو -السریر .2.5.2

  من أهمها ما یلي: )7.2 (جدولسیناریوهات  9تضمن النموذج الریاضي إجراء 

الصناعي  من مشروع النهر /السنة3م م 368القائمة ( المشروعاتضخ المیاه من  .1

الزراعیة السریر الشمالي والسریر الجنوبي)،  المشروعاتمن  /السنة3م م 180 و

قدر بحوالي قد م 2050حیث كان أقصى هبوط متوقع في مناسیب المیاه في سنة 

  الزراعیة. المشروعاتب اً متر  18 – 9بمشروع النهر الصناعي وما بین  اً متر  31

الزراعیة القائمة وبنفس مكونات مشروع  المشروعاتإذا تم إضافة حقل جدید شرق  .2

من المیاه فإن أقصى هبوط متوقع في  /السنة3م م 368النهر الصناعي أي إضافة 

بمشروع النهر الصناعي وما  اً متر  32م قدر بحوالي 2050مناسیب المیاه في سنة 

بالمشروع  اً متر  32الزراعیة القائمة وحوالي  لمشروعاتبا اً متر  21 – 14بین 

  د.الجدی

الزراعیة القائمة وبنفس مكونات  المشروعاتوٕاذا تم إضافة حقل جدید بین (وسط)  .3

من المیاه فإن أقصى هبوط متوقع  /السنة3م م 368مشروع النهر الصناعي بضخ 

مترًا بمشروع النهر الصناعي  36م قدر بحوالي 2050في مناسیب المیاه في سنة 



 فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي                                                                  مجلس التخطیط الوطني

36 
 

 لمشروعاتمترًا با 32 – 27) وما بین مترًا بالمشروع الجدید (المقترح 64وحوالي 

  الزراعیة القائمة (السریر الشمالي والجنوبي).

إلى  من المیاه) باإلضافة /السنة3م م 365ضخ المیاه من مشروع النهر الصناعي ( .4

بو، حیث كان أقصى هبوط ر الزراعیة وواحة تاز  مشروعاتلل /السنة3م م 29حوالي 

مترًا بمشروع النهر  117م قدر بحوالي 2050متوقع في مناسیب المیاه في سنة 

  الصناعي.

  حوض الكفرة .3.5.2

وتقییم الدراسات الهیدروجیولوجیة السابقة ونتائج الحفر االستكشافي   المتوفرة المعلومات تم تجمیع

زراعة وشرب (للمشاریع القائمة  ةتم إعداد نموذج ریاضي أدخلت فیه كمیات السحب الحالیو 

  وتوسعاتها المستقبلیة والمشاریع الجدیدة المقترحة، ووفق المخصصات المائیة التالیة: )وصناعة

هكتار من الحبوب  10000لزراعة  /السنة3م م 90 بـسحب كمیة من المیاه تقدر  .1

 كتوسعات لمشروع الكفرة اإلنتاجي.

هكتار من الحبوب  5000لزراعة  /السنة3م م 45 ـسحب كمیة من المیاه تقدر ب .2

 وع جدید بمنطقة الطالب.كمشر 

هكتار من الحبوب  25000لزراعة  /السنة3م م 225 ـسحب كمیة من المیاه تقدر ب .3

 كمشروع جدید بمنطقة غرب العوینات (شمالي و جنوبي).

هكتار من النخیل  10000لزراعة  /السنة3م م 28 ـسحب كمیة من المیاه تقدر ب .4

 كمشروع جدید بمنطقة جنوب الهواري.

لمشروع نقل المیاه بحقل الكفرة  /السنة3م م 613.2 ـمن المیاه تقدر بسحب كمیة  .5

 لصالح مشروع النهر الصناعي.

هكتار من الحبوب  10000لزراعة  /السنة3م م 90 ـسحب كمیة من المیاه تقدر ب .6

  كمشروع جدید للتوطین بمنطقة السارة (شمالي و جنوبي).

من المیاه من هذا الحوض، أجریت تسع  الكمیاتهذه سحب  عنولمعرفة الهبوط الذي ینجم 

القائمة والجدیدة المقترحة لمعرفة  المشروعاتلبدائل الضخ من  ،)8.2(جدول ) سیناریوهات9(

  كانت نتائجها على النحو التالي: قادمة اً عام 50الهبوط المتوقع على مدى 
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الكفرة مشروع ، مشروع الكفرة اإلنتاجي(في حالة اإلبقاء على الوضع القائم  )1

 - الهواري-لجوفابحطایا النخیل ، والهواري لجوفابالمزارع الخاصة ، االستیطاني

مترًا  20% للكمیات المخصصة، سیكون الهبوط في حدود 10مع إضافة  ربیانة)

  سنة من الضخ. 50بالكفرة بعد 

من  /السنة3م م 613.2(ضخ النهر الصناعي مشروع في حالة تنفیذ مخطط  )2

باإلضافة إلى الوضع القائم فقط سیكون الهبوط  المزمع تنفیذه) حقل آبار الكفرة

مترًا عند حقول النهر دون تأثیر على المشروعات القائمة بالكفرة  30في حدود 

  سنة من الضخ ولن یتغیر األمر كثیرًا في حالة تطویر الحقل تدریجیًا. 50بعد 

النخیل والزیتون  مشروع، القائمة المشروعاتفي حالة إضافة مشروعات جدیدة ( )3

حقل آبار الكفرة للنهر  )،شجرة 1200مزرعة تحوي كل مزرعة  160بالهواري 

، حبوبكتار ه 10000توسعات مشروع الكفرة اإلنتاجي لزراعة  ،الصناعي

مشروع جدید ، حبوبكتار ه 5000مشروع جدید بمنطقة الطالب لزراعة 

زداد الهبوط في الكفرة حبوب) سیكتار ه 10000للتوطین بمنطقة السارة لزراعة 

  وبقیة المناطق المذكورة.

 هكتار 25000في حالة إضافة مشروع جدید بمنطقة غرب العوینات لمساحة  )4

سنة  50بعد  اً متر  38حبوب سیزداد الهبوط بحقل النهر الصناعي لیصل إلى 

متر)، ویقل التأثیر في  45ضخ مع هبوط ملحوظ بموقع مشروع غرب العوینات (

  حالة إزاحة بعض آبار حقل النهر نحو الشمال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي                                                                  مجلس التخطیط الوطني

38 
 

  .تازربو -السیناریوهات وبدائلها التي أجریت في النموذج الریاضي بالسریر :)7.2جدول (

  

  

  

  

  

السینار 

  یو
  بیانات السیناریو

  م2050قصى هبوط حتى سنة أ

تازربو 

  النهر

السریر 

  النهر

السریر 

الزراعي 

  الشمالي

السریر 

الزراعي 

  الجنوبي

شرق 

السریر 

  مقترح

وسط 

السریر 

  مقترح

قصى شرق أ

  السریر مقترح

1  
ضخ  األساسسیناریو 

المیاه من المشاریع 

  القائمة

117  36  19  10  --  --  --  

6  

حقل جدید شرق  إضافة

السریر (شرق المشاریع 

الزراعیة القائمة) وبنفس 

مكونات مشروع النهر 

  الصناعي

117  31  21  14  29  --  --  

7  

حقل جدید بین  إضافة

المشاریع الزراعیة 

القائمة) وبنفس مكونات 

  مشروع النهر الصناعي

117  36  32  27  --  64  --  

8  

حقل جدید في  إضافة

شرق السریر  أقصى

(شرق المشاریع الزراعیة 

القائمة) وبضخ نصف 

كمیة المیاه المقترح 

ضخها من مشروع النهر 

  الصناعي

117  31  18  9  --  --  38  

9  

حقلین جدیدین  إضافة

شرق  وأقصىشرق 

السریر وبنفس مكونات 

  مشروع النهر الصناعي

117  32  19  10  29  --  39  
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  .بحوض الكفرة السیناریوهات وبدائلها التي أجریت في النموذج الریاضي :)8.2جدول (

  بیان بدائل السیناریوهات  السیناریو

  -% لها جمیعا، والتي تشمل:10ضخ المشاریع القائمة مع زیادة   1

 .مشروع الكفرة اإلنتاجي 

 .مشروع الكفرة االستیطاني 

 .(الكفرة والهواري ) المزارع الخاصة 

 ربیانة). -الهواري-حطایا النخیل (الكفرة  

مشروع النهر ( سنویا لحقل آبار الكفرة 3ملیون م 613.2) مع إضافة 1استخدام السیناریو(  2

  2010على أن یبدأ الضخ  لحقل النهر بكامل اإلنتاجیة مع بدایة العام ) الصناعي

سنویا لحقل آبار الكفرة لصالح مشروع النهر  3م م  613.2) مع إضافة 1استخدام السیناریو(  3

  الصناعي.على أن یبدأ الضخ من الحقل تدریجیا على: النحو التالي:

 25 م2010%   مع بدایة سنة 

 35 م2012%   مع بدایة سنة 

 50 م2014%   مع بدایة سنة 

 75 م2016%   مع بدایة سنة 

 100 م2018% مع بدایة سنة  

  إضافة مشاریع جدیدة لتصبح المشاریع على النحو التالي:) مع 3استخدام السیناریو(  4

 المشاریع القائمة.

 ) شجرة)  1200مزرعة تحوي كل مزرعة  160مشروع النخیل والزیتون بالهواري 

 .حقل آبار الكفرة للنهر الصناعي  

  هـ حبوب. 10000توسعات مشروع الكفرة اإلنتاجي لزراعة 

  هـ حبوب. 5000مشروع جدید بمنطقة الطالب لزراعة 

  هـ حبوب. 10000مشروع جدید للتوطین بمنطقة السارة لزراعة  

هـ  25000) مع إضافة مشروع جدید بمنطقة غرب العوینات لزراعة 4استخدام السیناریو(  5

الجدیدة  وحقل آبار الكفرة جمیعا مع  المشروعات) على أن تبدأ كافة 5استخدام السیناریو(  6

   2010بدایة العام 

) مع إزاحة بعض اآلبار من حقل آبار الكفرة  نحو الشمال و القریبة من 6استخدام السیناریو(  7

  لتقلیل مسافة النقل من حقل آبار النهر.الشرقیة العوینات غرب  مشروع 

  . 1x 10-4إلى  4x 10-4) مع تخفیض معامل التخزین من 6استخدام السیناریو(  8

  . 1x 10-4إلى  4x 10-4تخفیض معامل التخزین من ) مع 7استخدام السیناریو(  9
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  النهر الصناعي (میاه جوفیة منقولة) مشروع .6.2

من مصادرها بالجنوب الجوفیة یهدف مشروع النهر الصناعي إلى نقل كمیات كبیرة من المیاه 

النشاطات الزراعیة و إلى الشمال حیث یتركز الطلب علي المیاه بسبب الكثافة السكانیة العالیة 

والصناعیة المصاحبة لها وحیث تعاني الموارد المائیة المحلیة من استنزاف كبیر وتدهور خطیر 

  :إلىمشروع بعد استكمال جمیع مراحله الیهدف كما في نوعیة المیاه. 

  المائیة  باألحواضمخزون المیاه الجوفیة  إلیهإیقاف الوضع المتردي الذي وصل

كي تستعید جزءًا من  األحواضالفرصة لهذه  وٕاتاحةالواقعة بالمناطق الساحلیة، 

  فقدتها خالل سنوات استنزافها. التيالمیاه 

  إنشاء صناعات خفیفة في المناطق التي تستفید مباشرة من میاه المشروع ودعم

المشروع  هوفر ما یبالصناعات القائمة حالیًا مما یسهم في زیادة أنتاجها الصناعي 

  .من میاه ضروریة

  تزوید المدن والقرى بالمیاه الالزمة یساعد على إیجاد مجاالت جدیدة للعمل ویسهم

  . فیها في ازدهارها بعد أن كانت مهددة بالعطش وتوقف أنشطة التنمیة المختلفة

  تشجیع سكان المناطق الریفیة على البقاء في مناطقهم التي ستصبح مراكز زراعیة

  لهم  سبل الحیاة الكریمة وعدم ألهجرة إلى المدن الرئیسیة. توفر 

 .اإلسهام في رفع مستوى معیشة المواطن بصورة عامة 

  

ویتكون المشروع من حفر آبار المیاه اإلنتاجیة وآبار المراقبة بحقول المنظومات وأنابیب النقل 

ومنظومات توزیع  ) ومحطات الضخ8.2الرئیسیة من هذه الحقول إلى خزانات التجمیع (شكل

لتغطیة بعض احتیاجات المنطقة الطاقة الكهربائیة وغیرها من اإلنشاءات الالزمة لنقل المیاه 

. ومن ضمن مكونات المشروع حفر واستكمال عدد من شماالً  28ºالواقعة شمال خط عرض 

خطط آبار المیاه اإلنتاجیة موزعة في حقول تغذي جمیع منظومات النهر الصناعي بالمیاه الم

  ).9.2نقلها. عدد اآلبار وأعماقها وٕانتاجیاتها مبین بالجدول (ل
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  ): منظومات النهر الصناعي.8.2شكل (

  

  .بیانات حقول آبار المیاه بمنظومات النهر الصناعي :)9.2جدول (

  حقل آبار المیاه
عدد اآلبار 

  اإلنتاجیة

أعماق 

  اآلبار (متر)

إنتاجیة البئر 

  (لتر/ث)الواحد 

إجمالي كمیات 

  /یوم)3المیاه (م م

  مالحظات

  م1993تم تنفیذه ویعمل منذ   1  92  478- 436  126  السریر

  م2004تم تنفیذه ویعمل منذ   1  120  660- 440  108  تازربو

  م1996تم تنفیذه ویعمل منذ   2.5  65-45  600- 390  484  جبل الحساونة

  تحت التنفیذ  0.247  30  740- 660  106  غدامس

  انتهت الدراسات وٕاعداد المواصفات  1.68  75  600- 400  300  الكفرة
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من ثالث منظومات موزعة على أربع مراحل تنفیدیة بیاناتها  مشروع النهر الصناعيیتكون 

  كاآلتي:

  تازربو - منظومة السریر  .أ 

من المیاه یومیًا من حقلي آبار المیاه بكل من السریر  3م م 2صممت هذه المنظومة لنقل 

وتازربو جنوب شرق لیبیا متجهًا نحو الشمال إلى خزان التجمیع والموازنة باجدابیا ومنه تتفرع 

منظومة النقل إلى فرعین  حیث تنتهي المیاه في رحلتها بخزان عمر المختار ببنغازي شماًال، 

 وخزان القرضابیة بسرت غربًا.

  

  سهل الجفارة -منظومة جبل الحساونة   .ب 

من المیاه یومیًا من المنطقة الواقعة شرق وشمال  3م م 2.5تم تصمیم المنظومة لنقل حوالي 

شرق جبل الحساونة بجنوب غرب لیبیا، حیث تتجه أنابیب نقل المیاه شماًال عبر مسار یغذي 

ویتفرع فرع آخر من هذا المسار متجهًا شرقًا نحو القداحیة  )جبل نفوسةالجبل الغربي (منطقة 

ثم یتجه غربًا لیغذي المنطقة الساحلیة الغربیة ومنطقة سهل الجفارة. تضمنت هذه المرحلة حفر 

مترًا الستغالل الخزان الجوفي  600إلى  390بئرًا إنتاجیة بعمق یتراوح ما بین  484أكثر من 

بع لصخور الكمبرواردوفیشي، حیث تم توزیع هذه اآلبار بطریقة الرملي لتكوین الحساونة التا

متر  1500تتمشى مع طبیعة المنطقة الطوبوغرافیة وكانت المسافة بین البئر واآلخر حوالي 

ومعظم هذه اآلبار تم استكمالها على هیئة ثقب مفتوح (بدون مصافي) في الجزء الذي یخترق 

  الخزان الجوفي.

  

  الزاویة - زوارة -منظومة غدامس  .ج 

من المیاه  3م م 90الزاویة لنقل حوالي  - زوارة  - یجري العمل حالیًا لتنفیذ منظومة غدامس

بئرًا إنتاجیة  106سنویًا من حقل أبار یتم حفرها بمنطقة غدامس غرب لیبیا. ویتكون الحقل من 

لصخور  مترًا الستغالل تكوین الحجر الرملي ككلة التابع 740 -  660بعمق یتراوح ما بین 

  الكریتاوي السفلي. - الجوراسي

المرحلة األخیرة من المشروع والغرض منها تازربو ووصلة السدادة  - وصلة حقل الكفرة  دتع

وذلك بربط حقل اآلبار المزمع إقامته  3م م 1.68زیادة معدل تدفق المیاه الیومي بمقدار 
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سطة خط جدید.كما تهدف المرحلة بمنطقة الكفرة بأنابیب نقل میاه المرحلة األولى بتازربو بوا

إلى ربط خزان التجمیع والموازنة باجدابیا بمدینة طبرق، وكذلك ربط منظومة المرحلة األولى 

بمنظومة المرحلة الثانیة بواسطة خط أنابیب یمتد من سرت إلى منطقة سهل الجفارة بما یعرف 

  بوصلة السدادة.
  

  المیاه المحـــالة  7.2

ذات الموارد  في لیبیاأحد الموارد غیر التقلیدیة الواعدة والمهمة خصوصًا  میاه البحرتحلیة  دتع

% من إجمالي عدد السكان 75أكثر من خاصة أن المائیة المحدودة والشواطئ الطویلة، 

بعدة طرق تقوم على تغییر حالة الماء (تبخیره ثم  تحلیة المیاهتتم  .على طول الساحل ونیتمركز 

تفصل األمالح عن المیاه دون تغییر الحالة وتعرف  وأخرىالحراریة الطرق  ىوتسم ،تكثیفه)

 .االنعكاسيوطریقة الفصل الكهروغشائي  العكسيبالطرق الغشائیة وأهمها طریقة التناضح 

  محطات التحلیة الرئیسیة في لیبیا  .1.7.2

مما یجعلها من  من القرن العشرین اتین استخدام تقنیات التحلیة بلیبیا یعود إلى أوائل الستینإ

التي استغلت هذه التقنیات في المجاالت المختلفة، غیر أن استخدامات هذه  لو الدول األُ 

م والتي شهدت بعدها نموًا ملحوظًا حتى 1974التقنیات كانت على نطاق محدود حتى سنة 

ومن خالل ما هو متاح من بیانات حول یوم. ال/3م 30000اآلن وبمعدل شبه ثابت قدره حوالي 

  یمكن مالحظة اآلتي:تطور تقنیة تحلیة المیاه في لیبیا 

  تمثل  یومال/3م 4000إجمالي السعات التصمیمیة المنفذة للمحطات التي تزید عن

 % من إجمالي السعات التصمیمیة التراكمیة لمحطات التحلیة بلیبیا.73.5نسبة 

  من السعات 78التعاقد على حوالي  م1986شهدت الفترة  ما قبل سنة %

بینما انخفض التعاقد  یومال/3م 4000التصمیمیة التراكمیة للمحطات التي تزید عن 

وحتى  م1986على محطات التحلیة ذات السعات الكبیرة والمتوسطة  خالل الفترة 

فقط علمًا بأن نصف السعة   %11.1حیث لم یتم التعاقد إال على  م1995

 علیها في هذه الفترة لم ینفذ بعد. المتعاقد
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  استمر نمـــو الطلب المحلــي على تحلیة المیــاه بمعدل شبه ثابــت خـــالل السنوات

الماضیة بالرغم من تراجع التعاقد على المحطات ذات السعات الكبیرة نسبیًا مما 

 یفسر االتجاه إلى االستخدام المكثف للمحطات الصغیرة.

  لیة كمورد مائي بلیبیادور التح .2.7.2

ًا في سد االحتیاجات المائیة وعلى وجه مهمتحلیة المیاه دورًا لیتبین مما ذكر أعاله أن 

ومن ثم مستقبًال، ستزداد حالیًا و ت أهمیة هذا الدور ادزدإمنها، وقد  الحضریةالخصوص 

  .ستمرمتدریجي و بشكل  كمورد مائيواعتمادها مساهمة التحلیة ضرورة 

  على البیانات أعاله، یمكن االنتهاء إلى ما یلي:وتأسیسًا 

  27% من المحطات ذات السعة المتوسطة والكبیرة یزید عمرها على 60حوالي 

معظمها أو تدنــي معدالت اإلنتاج بها، ویعني ذلك محدودیة  سنة مما یفسر توقف

لتحلیة ومستقبًال ومن ثم محدودیة دور میاه ا االستفادة من هذه المحطـــات حاضراً 

اإلجراءات الالزمة لتفعیل هذا  كمورد یعتمد علیه في دعم الموارد المائیة مالم تتخذ

  الدور.

  مــن 26.5یوم) تنتج حوالي ال/3م 4000المحطات الصغیرة (سعة تقل عن %

% من عدد 77السعات التراكمیة المنفذة ویتم إنتاجها بواسطة حوالي ي إجمالــ

ن المحطات الصغیرة موزعة على مواقع متعددة وهو ما أ الوحدات المركبة بلیبیا أي

  المكعب من المیاه المحالة . یؤثر سلبًا على اقتصادیات إنتاج المتـــر

  ًإال  ،رغم أن السعة التصمیمیة التراكمیة لمحطات التحلیة بأنواعها تبدو كبیرة نسبیا

لعدم توفر قطع عطل كثیر من المحطات تعن ذلك ل كثیراً الفعلیة تقل  أن اإلنتاجیة

والكوادر الفنیة المتخصصة فضًال عن توقف عدد منها  الغیار ومستلزمات التشغیل

  عن العمل نهائیًا النتهاء عمرها االفتراضي.

  لذلك فإن مساهمة التحلیة ظلت محدودة إلى حد كبیر ومكلفة، وقد ساهم في ذلك عدة عوامل.

الشركة العامة  بیانات(حسب  م2012كانت تعمل خالل سنة  التيعدد محطات التحلیة 

أي ما /السنة 3م م 71.48حوالي  الفعليمحطات فقط وصل إجمالي انتاجها  8للتحلیة) حوالي 

) یبین محطات 10.2التصمیمیة للمحطات العاملة. الجدول ( اإلنتاجیةمن % 57.6یعادل 
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المائي للبلدیات  لإلمدادالتصمیمیة والفعلیة وكمیات المیاه المتاحة  وٕانتاجیاتهاالتحلیة العاملة 

  م.2013 م  وحتى شهر مایو2012خالل السنوات 

تصمیمیة  بإنتاجیةاه یمحطة تحلیة م 15یتضمن مخطط الشركة العامة لتحلیة المیاه تنفیذ عدد 

 م إلى2014من على مرحلتین خالل الفترة  یومال/3م 500000 إلى 30000تتراوح ما بین 

 162500والمرحلة الثانیة  یومال/3م 370000األولى محطات المرحلة  إنتاجیةم. قدرت 2025

للشركة  المستقبلیةیوضح المشروعات  )11.2. الجدول (یومال/3م 1995000بإجمالي  یومال/3م

  م.2025 – م2014خالل الفترة من العامة لتحلیة المیاه 
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  .بیانات محطات التحلیة التابعة للشركة العامة لتحلیة المیاه :)10.2دول (ج

 المحطة
التصميميةالقدرة  نتاجية األ القدرة المتاحة 

م2012سنة)ال/3(م  

كميات التزويد 

سنة) ال/3(م

2012 

نتاجية األ

سنة)حتى مايو ال/3(م

2013 

كميات التزويد 

سنة)حتى مايو ال/3(م

2013 

 مالحظات

يومال/3م سنةال/3مم   يومال/3م  سنةال/3مم    

  5534821 5617976 13439100 13669998 13.87 38000 14.60 40000 طبرق

انتهاء العمر االفرتاضي  32639 104522 557406 750784 ---  ---  10.95 30000خليج 

  5647005 5707059 13322199 13564632 14.60 40000 14.60 40000 درنة

1سوسة   10000 3.65 8000 2.92  ---  ---  ---  ---  

2سوسة   40000 14.60 40000 14.60 12108602 11693374 5447276 5176738  

  4640756 4738963 11223442 11410186 13.87 38000 14.6 40000 ابوترابة

انتهاء العمر االفرتاضي  862421 924860 1634059 1909798 ---  ---  10.95 30000 زليتن

  ---  ---  ---  ---  3.79 10395 14.6 40000 الخمس

 مل يستكمل املشروع 5254633 5281092 10902201 10924834 14.60 40000 29.20 80000 الزاوية

1زوارة   40000 14.60 38000 13.87 7138997 6811472 3761769 3573460  

2زوارة   مل يستكمل املشروع ---  ---  ---  ---  ---  ---  14.60 40000 

  30722473 31583517 69583253 71477831 92.12 252395 156.95 430000 االجمالي

  المصدر: الشركة العامة لتحلیة المیاه.
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 .م2025 – م2014خالل الفترة من  المستقبلیة التحلیة مشروعات: )11.2جدول (

 المرحلة /الیوم)3م(السعة التصمیمیة  اسم المشروع

 المرحلة األولى 50000 درنةمحطة تحلیة 

 المرحلة األولى 50000 سوسةمحطة تحلیة 

 المرحلة األولى 50000 تحلیة أبو ترابةمحطة 

 المرحلة األولى 50000 اجدابیا

 المرحلة األولى 50000 سرتمحطة تحلیة 

 المرحلة األولى 50000 زلیتن

 المرحلة األولى 40000 هزوار محطة تحلیة 

 المرحلة األولى 30000  خلیج البمبة

 370000  اإلجمالي

الثانیةالمرحلة  500000 محطة تحلیة طرابلس  

 المرحلة الثانیة 400000 محطة تحلیة بنغازي

 المرحلة الثانیة 200000 سهل الجفارةمحطة تحلیة 

 المرحلة الثانیة 175000 همحطة تحلیة مصرات

 المرحلة الثانیة 150000  الخمس

 المرحلة الثانیة 100000 طبرقمحطة تحلیة 

 المرحلة الثانیة 100000 الزاویةمحطة تحلیة 

 16250000 اإلجمالي

 1995000  إجمالي المرحلتین

  المصدر: الشركة العامة لتحلیة المیاه
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  میاه الصرف الصحي ( الحضري )  .8.2

واكبها استحداث بنیة  ،الماضیة زیادة مطردة في عدد السكان األربعةشهدت لیبیا خالل العقود 

ومنظومات توفیر میاه الشرب وتجمیع ومعالجة تصریف المیاه تحتیة أبرز عناصرها شبكات 

  لسببین أساسیین هما: السنوات الماضیةمیاه الصرف الصحي باهتمام خاص خالل 

 تأثیرات المیاه الملوثة السلبیة على الصحة العامة والموارد  حمایة البیئة والحد من

  الطبیعیة واالقتصادیة.

  توفیر مورد مائي (غیر تقلیدي) وبالتالي دعم الموارد المائیة القائمة المحدودة والتي

تتعرض الستنزاف شدید وتدهور خطیر في نوعیتها باعتبار أن حجم میاه الصرف 

جمالي المیاه التي یتم تزویدها لألغراض الحضریة % من إ80بحوالي تقدر الصحي 

أو التغذیة  الريمثل  مختلفة والتركیز على استخدام المیاه المعالجة ألغراض

  .االصطناعیة للمیاه الجوفیة في المناطق التي تعاني عجزًا في موارد المیاه الجوفیة

  مالحظة ما یلـي:  یمكن محطات المعالجةالمعلومات والبیانات األساسیة حول من خالل 

 ألغراض  هاالستخدام میاه معالجة میاه الصرف الصحي صممت معظم محطات

  الري.

 ل األول من المحطات (خالل الستینات) استخدمت تقنیة المرشحات البیولوجیة یالج

ة المنشطة بعد ذلك في معظم المحطات، وفي الحالتین لم أثم استخدمت تقنیة الحم

  یة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة.تتم مراعاة الظروف المحل

  م1965المنفذة خالل الفترة من  الصحيبلغ عدد محطات معالجة میاه الصرف -

محطة تحتاج  14تشتغل بكفاءة جیدة و ةمحط 14محطة منها  53حوالي م2010

وقدرت كمیة میاه الصرف . متهالكة أو منتهیةوباقي المحطات إلى صیانة 

. وقدرت كمیة میاه الصرف یومال/3م 145800بحوالي الصحي المعالجة حالیًا 

 1100221الترابیة أو اآلبار السوداء بحوالي  ولألحواضیتم ضخها للبحر  التي

، أي أن نسبة المیاه المعالجة فعلیًا إلى إجمالي كمیة المیاه المطلوب یومال/3م

  .)12.2(جدول  ٪ فقط 11.01معالجتها  تمثل 

  ( قبل وبعد المعالجة ) في  الصحيالبیانات المتوفرة حول نوعیة میاه الصرف

  أغلب المحطات قدیمة نظرًا لتعطل معظم مختبرات التحلیل.
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  استخدامات میاه الصرف الصحي .1.8.2

بتركیزها على إعادة استخدام المیاه المعالجة  الصحيتمیزت مخططات معالجة میاه الصرف 

ألغراض الري كهدف أساسي إلنشاء المحطات الكبیرة حیث أقیمت مشروعات زراعیة في كل 

من الهضبة الخضراء بطرابلس والقوارشة ببنغازي على سبیل المثال الستغالل المیاه المعالجة 

ة نوعًا ما لتضمن إنتاج میاه معالجة وقد ترتب على ذلك ضرورة استخدام تقنیات معالجة متقدم

   تحقق المواصفات المحددة لمیاه الري.

محطات فقط) یستفاد من میاهها  3( والتي تعمل حالیاً  قلیال من المحطات القائمة اً أن عدد

  ألغراض الري ویرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

 .توقف معظم المحطات ألسباب متباینة  

 ما بسبب تدني كفاءة محطات المعالجة أو إمة المیاه المعالجة للري ءعدم مال

مدینة لتجاوز ملوحة المیاه الحد األقصى المسموح به للري كما حدث في محطة 

  .سبها

  المعالجة للري  الصحيعدم قبول كثیر من المزارعین مبدأ استخدام میاه الصرف

وذلك لعوامل نفسیة واجتماعیة مما اضطر الكثیر منهم إلى القیام بتوفیر المیاه من 

  .مصادر بدیلة وذلك بحفر آبار خاصة

 ة قد التبدو مجدیة اقتصادیًا للمزارعین ینربط استخدام المیاه المعالجة بمحاصیل مع

  ة.الذین یفضلون حریة االختیار وبالتالي استخدام مصادر خاص

خالل ما تم سرده من معلومات وبیانات یتبین بوضوح أن الوضع الحالي لمعظم محطات  من

سیئ لذلك فإن كمیات میاه الصرف الصحي المعالجة صغیرة  الصحيمعالجة میاه الصرف 

نسیبًا فضال عن أن المیاه غیر المعالجة تشكل مصدرًا خطیرًا للتلوث یستوجب إجراءات 

ي تشغیل وصیانة جمیع محطات الصرف الصحي واالهتمام بها من تصحیحیة عاجلة تتمثل ف

جمیع النواحي الفنیة واإلداریة والمالیة والبشریة وذلك لما تعانیه هذه المحطات من مشاكل 

  معقدة وكبیرة .
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 المنطقة
اجمالي االمداد 

/یوم)3المائي  (م  

اجمالي كمیة میاه الصرف الصحي 

/یوم)3ب معالجتها (مالمطلو   

كمیة میاه الصرف الصحي 

/یوم)3المعالجة حالیًا (م  

كمیة میاه الصرف الصحي التى یتم ضخها للبحر 

/یوم)3وللحواض الترابیة أو اآلبار السوداء (م  

نسبة المیاه 

 المعالجة (%)

 75.0 9330 28000 37330 46662 البطنان

 30.4 27439 12000 39439 49299 الجبل االخضر

 2 39186 800 40057 49983 درنة

 0 44467 0 33240 41550 المرج

 0 242762 0 242762 303453 بنغازي

 0 29368 0 29368 36710 اجدابیا

 0 15526 0 15526 19407 الواحات

 0 14208 0 14208 17760 الجفرة

 0 26916 0 26916 33645 الكفرة

 52.7 21530 24000 45530 56913 سرت

 15.17 114472 24000 138472 155895 مصراته

 20.76 30537 8000 38537 48167 المرقب

 7.3 257206 28000 385206 481507 طرابلس

 6 37578 2400 39978 49972 الجفارة

 0 43402 0 43402 54252 الزاویة

زوارة- صبراته  31573 25258 0 25258 0 

غریان- جادو  28070 22456 3600 18937 16.03 

غدامس-نالوت  10356 8285 0 8285 0 

 51.4 14184 15000 29184 36480 سبها

 0 17158 0 24476 30720 مرزق

 0 13320 0 13320 17760 وادى الحیاة

 0 24576 0 24576 30720 وادى الشاطيء

 0 24576 0 6528 8160 غات

 11.01 1100221 145800 1324054 1639014 االجمالي

  المصدر: الشركة العام للمیاه والصرف الصحي بعد إجراء بعض التعدیالت.

 .م2010مداد المائي ومعالجة میاه الصرف الصحي إلا :)12.2جدول (
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  االستهالك المائي الحالي  .9.2

وقد ازدادت  ،الزراعیة والحضریة والصناعیة األغراضفي  اً تستهلك المیاه في لیبیا أساس

وفیما یلي عرض  ،االخیرةخالل العقود  اً معدالت االستهالك لهذه األغراض بشكل كبیر جد

أعاله.                                                                                                                       المذكورة لمعدالت االستهالك حسب األغراض الثالثة 

  استهالك المیاه لألغراض الزراعیة             .1.9.2

الألزمة لرى المحاصیل تقدر المیاه المستعملة في الزراعة بمجموع االستهالكات المائیة 

زمة لغسیل كمیة المیاه الالًال شام ،فاكهةاشجار الخضروات و العالف و األو  الحبوبة من یالزراع

ویختلف  األخرى كما تشمل االستهالكات المائیة بقطاع الثروة الحیوانیة. يالتربة وفواقد الر 

والعوامل البیدولوجیة  استهالك المیاه لألغراض الزراعیة حسب نوعیة التركیبة المحصولیة

وحسب الموقع الجغرافي للمناطق المائیة التي یقوم بها المشروع والظروف المناخیة  للتربة،

  .  االسائدة به

 ،ب مجموع استهالك المیاه لألغراض الزراعیةاحستم فقد  تقییم الوضع المائي الحاليوألغراض 

 ،لكل محصول بكل منطقة مائیة د)بتحدید المساحات المرویة (مشروعات عامة وقطاع األفرا

 حیث یتضح .بالمناطق المائیة المختلفة حصولومن ثم تحدید متوسط معدل استهالك المیاه للم

  مایلي:    

استهالكاتها  تقدر  اً هكتار  250822جمالي المساحات المرویة بلیبیا تبلغ حوالي إ .1

السنة من المیاه أي بمعدل استهالك متوسط یصل إلى /3م م 2681بحوالي 

  /هكتار/السنة.   3م 10685

من  %26.7السنة وهو ما یمثل حوالي /3م م716تستهلك أشجار الفاكهة حوالى  .2

م 1539جمالى االستهالكات المائیة لألغراض الزراعیة بینما یستهلك حوالى إ

الخضروات یتم استهالك  وإلنتاج )%57.5(واألعالف الحبوب السنة إلنتاج /3م

  .     )%15.8(السنة /3م م 426حوالى 

بلغ یإذ  مرزقالمنطقة المائیة  يجمالي االستهالكات الزراعیة أقصاها فإیكون  .3

% من إجمالى الستهالكات المائیة 30.1السنة ممثلة بذلك /3م م 805حوالى 

السنة /3م م 723بحوالى  سهل الجفارةلألغراض الزراعیة  یلیها المنطقة المائیة 
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الحمادة ثم  )،%19.9(السنة /3م م 532باستهالك  الكفرة والسریرثم  )،27.2%(

م  290وأدناها بالجبل األخضر  )%12.3(السنة /3م م 330باستهالك  الحمراء

ة الزراعیة المرویة من جهة وتوفر األمطار علمحدودیة الرق )%10(السنة /3م

  بمعدالت أعلى من جهة أخرى.                  

االحتیاجات المائیة لإلنتاج الزراعي بأنواعه تزداد بمعدالت كبیرة من الشمال إلى  .4

/السنة 3م م 1343حیث قدر استهالك المیاه لألغراض الزراعیة بحوالي  الجنوب

/السنة في 3م م 1338وبحوالي  شماالً  28ºط عرض في المناطق الواقعة شمال خ

 واالعالف یتطلب إنتاج الحبوبشماًال. و  28ºالمناطق الواقعة جنوب خط عرض 

 مرزقسنة بمنطقة ال/ه/3م 20023سنة بمنطقة الجفارة وال/ه/3م 9093حوالى 

اكثر من سنة بمنطقة الجفارة و ال/ه/3م8000یتطلب  الفواكهن إنتاج أكما 

تكالیف اإلنتاج  ىبمناطق الكفرة والسریر ومرزق مما یؤثر عل سنةال/ه/3م10000

 المیاه. واستدامة استعمال

  استهالك المیاه لألغراض الحضریة  .2.9.2

یعرف االستهالك الحضري بأنه مجموع االستهالكات المائیة داخل المخططات الحضریة 

 غیر منزلیة، ملألغراض المختلفة سواء كانت منزلیة أ التجمعات السكنیة) القرى، (المدن،

ویشمل االستهالك المنزلي االستهالك المائي بالوحدات السكنیة ألغراض الشرب والطهي 

من  ،ونظافة السكن والنظافة الشخصیة وغسیل المالبس وري الحدائق المنزلیة وغیرها

أما االستهالك غیر المنزلي فیشمل  ة.االستخدامات المائیة المتعلقة باألنشطة البشریة المنزلی

 في الوحدات الخدمیة المخططات الحضریةو المجمعات  جمیع االستهالكات المائیة داخل

والصناعیة والمرافق السیاحیة والمرافق الترفیهیة والتجاریة.                                                             

لالستخدام الحضري من ثالثة مصادر هي المیاه الجوفیة المحلیة ومیاه یتم توفیر المیاه الالزمة 

هذه المصادر یتم الحصول علیها من المیاه من  الكاستهو  النهر الصناعي ومیاه التحلیة.

  الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي.
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حظة وتأسیسا على البیانات المتوفرة بشأن استخدامات المیاه لألغراض الحالیة یمكن مال

  مایلي:  

 م 2010من المیاه لألغراض الحضریة خالل سنة ات المستهلكة یالكم قدر إجمالي

وتمثل میاه  ،منها %39حوالي/السنة تمثل المیاه الجوفیة المحلیة 3م م 598بحوالي 

 %.10مما یجعل مساهمة میاه التحلیة بسیطة حوالى. %51النهر الصناعي 

ألن معظم المدن الساحلیة ومدن الجبل الغربي سیتم تغذیتها بمیاه النهر  ونظراً 

وذلك عند االنتهاء من أعمال تنفیذ  اً ملحوظ اً الصناعي فإن هذه النسب ستتغیر تغیر 

  مشروع النهر الصناعي.

 38.2الجفارة  حوض سهلفي  المیاه الجوفیة لألغراض الحضریةاستهالك  إن%، 

%، 15.3، ثم حوض الحمادة الحمراء %32.2 الجبل األخضر حوضلیها ی

  .%6.8 والكفرة السریرحوض بینما في  %،7.5وحوض مرزق 

 الجفارةسهل  حوضفي م 2010 خالل سنة میاه النهر الصناعي  استخدمت 

 حوض الحمادةفي ثم  ،%)33.7الجبل األخضر (وفي  ،%)53.3( بنسبة:

  وال تستخدم في المناطق األخرى. ،%)13( الحمراء

  وتوزیعها كنسب مئویة تستخدم التحلیة لتغذیة عدد بسیط من التجمعات الحضریة

% في حوض الحمادة الحمراء و 22.5% في حوض الجبل األخضر، 65

 . % في حوض سهل الجفارة12.5

 استهالك المیاه لألغراض الصناعیة  .3.9.2

أساس كمیة المیاه الداخلة في اإلنتاج، استهالك المیاه لألغراض الصناعیة تحسب عادة على 

وكذلك لتزوید المباني التي تقع ضمن  ،أو المیاه الالزمة للتبرید، ولغسیل وتنظیف المعدات

وفق نوع الصناعة والموقع الجغرافي وعمر المصنع  االستهالك اهذ تغیریو  مخطط المصنع.

میاه الصناعیة تكون مستقلة فإن مصادر ال ،ومستوى التقنیة المستخدمة، وفي معظم األحوال

 عن المصادر العامة باستثناء الصناعات الخفیفة إذ تستعمل المیاه المتوفرة من الشبكة العامة.

أضعاف  إذ تبلغ حوالي ثالثة ،استهالكات المیاه بقطاع النفط أهم االستهالكات الصناعیة دوتع
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ت استهالك المیاه لألغراض لتقدیر معدالو ما تستهلكه إجمالي استهالكات المصانع بلیبیا. 

  بالمصانع القائمة، حیث تبین أن: الصناعیة

 السنة 3م م177قدرت بحوالي كمیات المیاه المستهلكة لألغراض الصناعیة  إجمالي/

 إلنتاج النفط./السنة 3م م 132حوالي منها یستهلك 

  أغلبالنفطیة في منطقة السریر لوجود لألغراض االستهالكات المائیة معظم تتركز 

 النشاطات النفطیة في هذه المنطقة. 
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  الفصل الثالث

تقدیر االحتیاجات والموارد المتاحة 

  والموازنة المائیة
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 مقدمة .1.3

وهي من أغلى  ،إن مواردنا المائیة المتجددة منها وغیر المتجددة هي نعمة أنعم اهللا بها علینا

یجب أن نحافظ علیها من أجل مستقبلنا ومستقبل أجیالنا القادمة، فال ات الطبیعیة التي و الثر 

إال بالقدر الذي یمكننا من تعویضها  ،یحق لنا هدرها أو سوء استثمارها أو العبث في استعمالها

  بمیاه أخرى متجددة.

ها التساع رقعة األراضي اللیبیة وقسوة مناخها وتعدد أحواضها المائیة فقد تمت معالجت نظراً و 

  :على أساس منطقتین

لمائیة إلى میاه ا شماًال حیث تتنوع مواردها 28⁰شمال خط عرض  المنطقة األولى .1

، ومیاه جوفیة وسطحیة متجددة نسبیًا ومیاه غیر )منقولة(جوفیة غیر متجددة 

 .تقلیدیة (تحلیة میاه البحر ومعالجة میاه الصرف الصحي)

 

وهو المورد الوحید  تعتمد علىشماًال حیث  28⁰جنوب خط عرض  المنطقة الثانیة .2

  متجددة.الجوفیة غیر المیاه ال

ولذلك فإن التقدیرات المائیة لغرض حصر االحتیاجات الكلیة للمیاه في لیبیا (الطلب الكلي على 

وكذلك حساب المیاه المتاحة لسد هذه االحتیاجات سوف تمكن من وضع موازنة مائیة  ،المیاه)

  المذكورتین أعاله. األساسیتینشمولیة للمنطقتین 

  :وللوصول إلى هذه الموازنة الناجعة یتطلب األمر

  ًالمطبقة في الدول التي تتشابه  األسسعلى  بناءً تحدید االحتیاجات المائیة  :أوال

ها وفي ظروفها المائیة مثل األردن وتونس وكثیر من الدول ذات معنا في مناخ

بغرض المحافظة على الثروات المائیة وٕاطالة عمرها  بالمنطقة الشح المائي

 .منها لسد الحاجات الملحة والمتعاظمة حاضرًا ومستقبالً  االستفادةو 

 و  صناعي، –ضري حتحدید الكمیات المتاحة لالستعماالت المختلفة (  :اً ثانی

   زراعي).

فإن األمر یتطلب معرفة التغّیر المتوقع في عدد السكان  ،موازنة مائیة مستقبلیة ةولحساب أی

م، وذلك 2006سنة و م 1995السكاني لسنة  باإلحصاءبدءًا (زیادة طبیعیة) بالزیادة أو بالنقص 
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بالفصل السكان)  -  1.6(الفقرة  2.1بالجدول  كما هو موضح لحساب معدل النمو السكاني

  .الدراسة هذه األول من

 حساب االحتیاجات المائیة للیبیا ( الطلب على المیاه) .2.3

  الصناعیة واالستعماالت الزراعیة. –تشمل االحتیاجات المائیة للیبیا االستعماالت الحضریة 

  الصناعیة –االستعماالت الحضریة  .1.2.3

في الدول ذات الظروف المائیة المشابهة بحوالي  إستراتیجیةتقدر حصة الفرد بناًء على دراسات 

 لألغراض، وبناًء على ذلك قدرت االحتیاجات المائیة لتر/فرد/الیوم) 343( السنة/³م125

  .م2050م إلى سنة 2015الحضریة والصناعیة للسنوات من سنة 

  تقدیر االحتیاجات المائیة للزراعة المرویة .2.2.3

الزراعة  احتیاجاتإعادة النظر في تقدیر  ،في هذا الفصلتتناول خطة دراسة اإلستراتیجیة 

ما یتم  واستعمال، م1998خطة اإلستراتیجیة السابقة لسنة المرویة من المیاه الواردة  في 

معدالت  ىإل استناداً المائیة المستقبلیة،  االحتیاجاتلتقدیر  اً التوصل إلیه من تعدیالت منطلق

 المستهدفة. واالجتماعیة االقتصادیةالنمو السكاني المتوقعة وأنماط التنمیة 

  

للتباین الجغرافي والمناخي وطبیعة المصادر المائیة بین مناطق الشمال والجنوب في   ونظراً 

للمناطق مختلفتین من بیئتین مناخیتین نطالقًا إتفق على تناول هذا الموضوع أُ لیبیا، فقد 

درجة شماًال  28خط عرض  شمال وجنوبالسابقة  اإلستراتیجیةالمائیة الواردة في الخطة 

 على النحو التالي:

  شماًال  28ºمنطقة شمال خط عرض  .1.2.2.3

  من األحواض المائیة اآلتیة: الً تضم هذه المنطقة ك

  سهل الجفارة   .أ 

وباستهالك مائي  رٍ هكتا 59200قدرت المساحة المرویة لمحاصیل الحبوب واألعالف بحوالي 

/السنة مشاركة بین محاصیل األعالف الرئیسیة (الصفصفة، والشوفان 3م م 538في حدود 

 ثنین في حدود رة السكریة) وبین محاصیل الحبوب، وبمعدل استهالك متوسط بین اإلذوال
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مساحة /هكتار. ورغم معقولیة هذا المعدل المتوسط، إال أن الدراسة قد ضخمت ال3م 9600

أنها لم تأخذ في االعتبار الدورات الزراعیة لهذه  ىلى درجة غیر واقعیة، إضافة إلإالمرویة 

المحاصیل التي التزرع متزامنة على طول السنة، وأن نسبة كبیرة من المساحات المرویة قد تزید 

في خذ ذلك أوٕاذا ما تم  الل مواسم النمو.خترك بورًا بدون زراعة ت% غالبًا ما 40على 

=  x 0.659200  (االعتبار، فإن المساحة المزروعة فعًال من المساحات المرویة قد التتجاوز

  .  )فقط اً هكتار  35520

/هكتار/السنة، فإن كمیة استهالك میاه الري في 3م 9600 نفسه وباعتماد معدل االستهالك

أما  فقط. /السنة3م م323)، أو x 0.6538  =322.8 التتجاوز ( واألعالفزراعة الحبوب 

باستهالك   ًا،هكتار  85780المساحة المزروعة بمحاصیل أشجار الفاكهة فقد قدرت بحوالي 

/السنة، وبمعدل استهالك متوسط بین محاصیل أشجار 3م م519.4مائي متوسط في حدود 

 واقعیة في تقدیر هذهالالسنة. ویتضح جلیًا هنا المبالغة غیر //هكتار3م6000الفاكهة في حدود 

المساحات التي تفوق حتى المساحات المخصصة للحبوب واألعالف التي تمثل المحاصیل 

الرئیسیة في المنطقة ، إضافة إلى أن معظم محاصیل أشجار الفاكهة المرویة غالبًا ما تكون 

داخلة ضمن المساحات المزروعة بمحاصیل الحبوب واألعالف في المساحات البینیة بین 

المزدوجة، وبالتالي فإنها تحصل على معظم احتیاجاتها المائیة مع  األشجار، أي بالزراعة

  مخصصات محاصیل الحبوب واألعالف.

 30000التقدیرات التتجاوز  أعلىمحدودة جدًا وحسب  فهي الريأما أشجار الفاكهة مستقلة 

 كبر تقدیر، بما في ذلك ما یقع ضمن برامج استثمار المرحلة الثانیة من مشروعأهكتار على 

  .الصناعيالنهر 

السنة، حیث تبلغ //هكتار3م 6000الفاكهة مستقلة الري  أشجارونظرًا لتجاوز معدالت استهالك 

بینما تتراوح احتیاجات أشجار بقیة  ،السنة//هكتار3م 10000الحمضیات  أشجاراحتیاجات 

السنة، لذلك فإن اعتماد متوسط استهالك //هكتار3م 700و 600بین  األوراقالفواكه المتساقطة 

عن المحاصیل الحقلیة  الريالسنة لجمیع أشجار الفاكهة مستقلة //هكتار3م 8000في حدود 

على ذلك فإن احتیاجات  ءً ، یعتبر رقمًا معقوًال تحت ظروف منطقة سهل الجفارة. وبنااألخرى

 x 8000هكتار 30000التزید عن  مستقلة الري الفاكهة أشجارمیاه الري لمحاصیل 

  /السنة.   3م م 240/هكتار/السنة = 3م
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هكتار باستهالك  38044أما المساحات المزروعة بمحاصیل الخضروات فقد قدرت بحوالي 

 10919/السنة، وبمعدل استهالك مائي متوسط في حدود 3م م 415.4مائي في حدود 

ویالحظ هنا تضخیم مساحة محاصیل الخضروات بدرجة غیر معقولة، حیث . /هكتار/السنة3م

أن معظم هذه المحاصیل ینتج بالزراعات المحمیة (الصوبات الزراعیة والبیوت الزجاجیة)، 

 التيتضخیم معدالت االستهالك خصوصًا لبعض محاصیل الخضروات الشتویة  إلىإضافة 

فإذا ما اعتبرنا أن  وسم على أكبر تقدیر./هكتار في الم3م 5000التحتاج إلى أكثر من 

% من المساحات المخصصة لزراعة الخضروات وأن المتوسط 40مساحات البور ال تقل عن 

/هكتار/السنة، فإن احتیاجات میاه 3م 7000المعقول لمعدالت استهالكها للمیاه ال یزید عن 

 x7000 هكتار/السنة  x 0.6 38044 ال تزید عن الخضرواتالري لمحاصیل 

  /السنة على اكبر تقدیر.3م م 160/هكتار/السنة = 3م

 88350على ما سبق فإن المساحة المرویة فعًال بالتزامن في سهل الجفارة ال تزید عن  ءً وبنا

هكتار لجمیع المحاصیل الزراعیة المتنوعة، وباستهالك مائي  90000هكتار، أو ما یقرب من 

هكتار باستهالك مائي قدر بحوالي  183024/السنة، بدل مساحة 3م م 723في حدود 

، االستراتیجیة السابقة/السنة  كما ورد في 3ملیار م 1.5 أو ما یقرب من /السنة3م م 1476.8

الذي تم تبنیه في تحدیث وتطویر  من الواقع الفعلي الضعفأي بتضخیم مائي أكثر من 

  .م2014االستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي في سنة 

  

  منطقة الجبل األخضر   .ب 

الجفارة، فقد خفضت الدراسة السابقة المساحات المرویة  لفي منطقة سه تبعأعلى عكس ما 

أي مساحة مهما صغرت  إیرادلغت أبمنطقة الجبل األخضر إلى درجة ال یمكن تقبلها، حیث 

، ولكن الجمیع یعلم أن هذه المحاصیل تزرع داخل المنطقة، إما تحت واألعالفلزراعة الحبوب 

الري الدائم كما هو الحال في سهل بنغازي وبعض مناطق الجبل األخضر، وٕاما تحت الري 

. والجدیر بالذكر أن محاصیل الحبوب المرویة تزید األمطارالتكمیلي باعتماد جزئي على میاه 

وحدها بما یمكن اعتبار المساحة الكلیة لمحاصیل  ،يهكتار بمنطقة سهل بنغاز  20000عن 

هكتار،  بمعدل استهالك  30000في منطقة الجبل األخضر ال تقل عن  واألعالفالحبوب 

/هكتار/السنة لمحصولي الحبوب واألعالف الخضراء والمجففة. 3م 7000متوسط ال یقل عن 
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نطقة یقدر بما ال یقل عن الكلي لمحاصیل الحبوب واألعالف بالم االستهالكوبذلك فإن 

التقدیرات الواردة في الدراسة  أما/السنة. 3م م 210 =/هكتار/السنة 3م x7000 هكتار 30000

حول مساحات محاصیل أشجار الفاكهة والخضروات واحتیاجاتها المائیة فیمكن اعتبارها مقبولة 

نسبیًا إذا ما روعیت حقیقة الزراعات البینیة، وطول مواسم النمو السنویة، ودرجة التغطیة 

األراضي البور، وانتشار للدورات الزراعیة، وتعطیل المساحات تحت نظام مساحات استراحة 

المرویة بالتزامن لهذه  اإلجمالیةأن المساحات  أيالزراعات المحمیة لمحاصیل الخضروات. 

 يخضروات، أ اً هكتار  4490هكتار أشجار فاكهة مضافًا إلیها  7123المحاصیل التقل عن 

ذلك  /السنة بما في3م م 80في السنة باحتیاجات مائیة في حدود  اً هكتار  11613 حوالي

  المائیة الحیوانیة.  االحتیاجات

على ما سبق، تقدر اإلستهالكات المائیة لألغراض الزراعیة داخل المنطقة في حدود  ءً وبنا

  /السنة. 3م م 290=  210+80

  

  منطقة الحمادة الحمراء   .ج 

الحمادة الحمراء  حوض المرویة بمنطقة واألعالفقدرت الدراسة مساحة محاصیل الحبوب 

/السنة، بمعدل استهالك 3م م 312.1هكتار/السنة، باستهالك مائي في حدود  18315بحوالي 

/هكتار/السنة وهو معدل مرتفع جدًا ویفوق حتى معدل استهالك هذه 3م 17040في حدود 

الحمادة الحمراء، حیث لم یتجاوز حوض المحاصیل في منطقة مرزق األكثر سخونة من منطقة 

. وهذه مغالطة واضحة نفسها لمحاصیلل/هكتار/السنة 3م 14500المعدل في مرزق قیمة  هذا

في منطقة مرزق وجنوب  واألعالفن االحتیاجات المائیة الموسمیة لمحاصیل الحبوب إحیث 

على  ءً نه بناأشماًال في لیبیا أكبر بكثیر من نظیراتها شمال هذا الخط. ونعتقد  28ºخط عرض 

 ،الحمادة الحمراءحوض ات المائیة المحصولیة للحبوب واألعالف في منطقة حسابات االحتیاج

/هكتار خالل مواسم النمو، وذلك كمتوسط عام 3م12000فإن هذه االحتیاجات ال تتجاوز 

وبذلك تصبح االحتیاجات المائیة الكلیة المستهلكة في ري  محصولي ومناخي داخل المنطقة.

/هكتار =  3مx  12000هـكتار 18315محاصیل الحبوب واألعالف داخل المنطقة في حدود 

  /السنة. 3م م 220
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هكتار، وباستهالك  23606أما مساحات أشجار الفاكهة فقد تم تقدیرها في الدراسة بحوالي 

/هكتار، وهو 3م 8604بمعدل استهالك متوسط في حدود و /السنة 3م م203.1مائي في حدود 

  معدل معقول تحت الظروف المناخیة السائدة في المنطقة.

غیر أن المساحات المقدرة لمحاصیل أشجار الفاكهة، والتي تفوق المساحات المخصصة 

إلیه من أن معظمها یدخل ضمن  اإلشارةغیر واقعیة لما سبق  واألعالف،لمحاصیل الحبوب 

المائیة من ري هذه  احتیاجاتهاراعات البینیة لمحاصیل الحبوب واألعالف وتتحصل علي الز 

 10000الفاكهة عن  ألشجارالتزید المساحات المخصصة  األولیةالمحاصیل. وحسب تقدیراتنا 

المائیة الفعلیة  احتیاجاتهاولذلك فإن  هكتار تروي بصورة مستقلة عن بقیة المحاصیل الحقلیة،

  /السنة .  3م م 86/هكتار =  3م x 8604هكتار 10000التزید عن 

هكتار باستهالك مائي في  2020أما بالنسبة للمساحات المقدرة لمحاصیل الخضروات بحوالي 

فإن هذه األرقام قد  ،/هكتار3م 12000/السنة وبمعدل استهالك في حدود 3م م24.2حدود  

تكون مقبولة، أخذًا في االعتبار الظروف المناخیة للمنطقة. وبذلك یقدر االستهالك الزراعي 

  /السنة. 3م 330الكلي في حدود 

وبناء على ما سبق فإن االحتیاجات المائیة الزراعیة ومعدالت استهالكها في المناطق الواقعة 

، ومنطقة األخضرقة سهل الجفارة، ومنطقة الجبل شماًال في لیبیا (منط 28ºشمال خط عرض 

لري مساحة  /السنة 3م م 1343=330+290+723الحمادة الحمراء) تقدر بما ال یزید عن 

هكتار مثلما ورد  238578هكتار بدل 160298=30335+41613+88350تقدر بحوالي 

  )..31(جدول  السابقة في الدراسة

  شماالً  28ºمنطقة جنوب خط عرض  .2.2.2.3

  من األحواض المائیة اآلتیة: الً تضم هذه المنطقة ك

  منطقة مرزق   .أ 

 20926بحوالي  واألعالفقدرت الدراسة السابقة المساحة المرویة المزروعة بمحاصیل الحبوب 

 14556/السنة بمعدل استهالك  یقدر بحوالي 3م م 304.6هكتار باستهالك مائي في حدود 

(سنة  لهذه المحاصیل في تلك  الفترة المساحيالسنة. ورغم معقولیة التقدیر //هكتار 3م

بالمنطقة.  األعالفمحاصیل  إنتاجإّال أنه من المالحظ حدوث توسع كبیر في  ،)م1998
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ذلك فإن االحتیاجات المائیة لهذه المحاصیل مرتفعة جدًا وأكبر بكثیرمن معدالت  إلىوٕاضافة 

راسة، حیث تبلغ االحتیاجات المائیة لمحصول الصفصفة (القضب) في االستهالك الواردة في الد

 12000/هكتار، بینما تقدر احتیاجات محاصیل الحبوب بحوالي 3م 30000المنطقة أكثر من 

% من المساحة الكلیة، لذلك فإن معدل االستهالك 50وهي التمثل أكثر من  ًا،/هكتار 3م

هذا الوضع فإن  اعتبرناالسنة. فإذا //هكتار3م 20000المتوسط لهذین المحصولین الیقل عن 

تقل عن  أالفي المنطقة یجب  واألعالفمعدالت االستهالك الفعلیة لمحصولي الحبوب 

م  304.6/السنة بدل  3م م 419= 418.58/هـكتار = 3م x 20000هكتار  20926

  . السابقة /السنة الواردة في الدراسة3م

أما بالنسبة ألشجار الفاكهة فقد قدرت الدراسة المساحة المرویة لهذه المحاصیل بحوالي 

بمعدل استهالك یقدر بحوالي و  ،السنة/3مم  233هكتار باستهالك مائي في حدود  22686

السنة. وٕاذا ما أخذنا في االعتبار التوسع السریع الحادث حالیًا في إكثار //هكتار3م 10266

ووادي الشاطئ وبقیة الواحات  اآلجالوالحمضیات والزیتون في كل من وادي أشجار النخیل 

. أما بالنسبة لمحاصیل الخضروات المقدر مساحتها كما هوفیمكن اعتماد هذا الرقم الحالي 

خالل  3م 16370، بمعدل ةسن/3م م 208.4هكتار باستهالك مائي في حدود  12730بحوالي 

حیث تدل الدراسات على أن  الشيءمضخمًا بعض  الموسم، فإن هذا المعدل قد یكون

المائیة لبعض محاصیل الخضروات، خصوصًا المحاصیل الشتویة، ال تزید عن  االحتیاجات

/هكتار، إضافة إلى أن نسبة كبیرة من محاصیل الخضروات تزرع في المسافات 3م 12000

یل الخضروات في حدود البینیة مع أشجار الفاكهة. وبذلك تقدر االحتیاجات المائیة لمحاص

12730x  12000  = 152.8السنة. وتكون معدالت 3م م 153/السنة، أو حوالي3م م/

معها ، وهي كمیة كبیرة یجب التعامل ةسن/3م م 805لهذه المنطقة في حدود ياالستهالك الكل

  . بتحفظ شدید

  

  منطقة الكفرة والسریر   .ب 

بمنطقة الكفرة والسریر بحوالي  واألعالفقدرت الدراسة المساحة المرویة بمحاصیل الحبوب 

بمعدل استهالك یقدر بحوالي و  ،السنة/3م م234.7 هكتار باستهالك مائي في حدود  20400

في االعتبار محاصیل  األخذالسنة، وهو معدل منخفض جدًا إذا ما تم //هكتار3م 11500
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 30000ئیة المعمرة مثل الصفصفة (القضب) الذي تتجاوز احتیاجاته الما األعالف

استعمال معدل استهالك متحفظ ال  اإلمكانللمحصولین، في  سنويالسنة. وكمتوسط //هكتار3م

 واألعالفما تم ذلك فإن استهالك زراعة الحبوب  وٕاذا/هكتار في السنة. 3م 18000یقل عن 

 ةسن/3م م 367.2في حدود  أي/هكتار، 3م x 18000هكتار 20400في المنطقة الیقل عن 

  السنة.  /3 م234.7بدل 

هكتار باستهالك مائي  16014 بحواليأما بالنسبة لمحاصیل الفاكهة فقدرت الدراسة مساحتها 

/هكتار. ویالحظ أن 3م 12000السنة، بمعدل استهالك یقدر بحوالي /3م م192.2في حدود 

)، هوأوجلالمساحة المقدرة ألشجار الفاكهة مرتفعة بعض الشيء، باستثناء منطقة الواحات (جالو 

هكتار  10000التوجد أشجار فاكهة مكثفة ببقیة المناطق. ویعتقد أن المساحة الفعلیة التتجاوز

  10000xالفاكهة الیتجاوز  أشجارما صح ذلك فإن استهالك  وٕاذاعلى أكبر تقدیر. 

  /السنة.  3م م 120 =12000

باستهالك هكتار  3786محاصیل الخضروات فقدرت بحوالي  إلنتاجأما المساحة المخصصة 

السنة، وهذا //هكتار3م 16693السنة وبمعدل استهالك ال یقل عن /3م م63.2مائي في حدود 

معدل مرتفع جدًا لمعظم محاصیل الخضروات، خصوصًا الخضروات الشتویة، التي التتجاوز 

زراعة نسبة كبیرة منها كمحاصیل بینیة مع  ى/هكتار، إضافة إل3م 8000احتیاجاتها المائیة 

أخذ ذلك في االعتبار واعتمد معدل استهالك متوسط لمختلف االفاكهة. وٕاذا م أشجارمحاصیل 

/هكتار، فإن االستهالك الكلي لمحاصیل 3م 12000الخضروات ومواسم نموها في حدود  أنواع

  /السنة.  3م م 45.4/هكتار= 3م x12000 هكتار  3786الخضروات ال یزید عن 

وبذلك یقدر االستهالك الكلي للزراعة المرویة في هذه المنطقة بحوالي 

/السنة وتصبح االحتیاجات المائیة للزراعة 3م م 335=  532.6=  367.2+120.0+45.4

  533+  805شماًال في لیبیا في حدود  28ºالمرویة في مناطق جنوب خط عرض 

هكتار كما ورد في  96542هكتار بدل  90528لري مساحة في حدود   السنة/3م م1338=

  )..31(جدول السابقة  الدراسة
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  .المرویة في المناطق المائیة في لیبیاة عاالحتیاجات المائیة للزرا :).31جدول (

  المنطقة المائیة

  خضروات  أشجار فواكه  حبوب وأعالف
إجمالي المساحة 

  المرویة (هكتار)

إجمالي كمیة المیاه 

المستهلكة في الزراعة 

  /سنة)3(م م

المساحة 

  (هكتار)

  استهالك المیاه

  /سنة)3(م م 

المساحة 

  (هكتار)

  استهالك المیاه

  /سنة)3(م م 

المساحة 

  (هكتار)

  استهالك المیاه

  /سنة)3(م م 

  723  88346  160  22826  240  30000  323  35520  سهل الجفارة

  290  41613  43  4490  37  7123  210  30000  الجبل األخضر

  330  30335  24  2020  86  10000  220  18315  الحمادة الحمراء

  805  56342  153  12730  233  22686  419  20926  مرزق

  533  34186  46  3786  120  10000  367  20400  والسریرالكفرة 

  2681  250826  426  45852  716  79809  1539  125161  اإلجمالي
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  والتوجهات المقترحة في الخطة البدائل .3.3

المائي استنادًا إلى كل الموازنات المائیة السابقة وفي ظل اإلستراتیجیة المقترحة لتحسین االستهالك 

في لیبیا وضمان استمرار إمداده لكل القطاعات واألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة، وتقلیًال للعجز 

في المیزان المائي الحاصل في العقود المنصرمة وسوء إدارتها، والتي هي محصلة ألسالیب 

لألمن المائي  االستهالك غیر المرشد في كافة األوجه، لذلك وفي إطار تطویر اإلستراتیجیة الوطنیة

تم اقتراح عدد من البدائل "السیناریوهات" التي باتت ضروریة وملحة للتقلیل من هوة العجز في 

المیزان المائي لبالدنا وٕادامة أمد اإلمداد المائي ألطول فترة ممكنة وبدون فاقد وذلك من خالل 

من الهدر الالعقالني  التركیز على مبدأ تخفیض االستهالك واقتراح بدائل ممكنة وواقعیة للحد

لمواردنا المائیة، وٕاذا أخدنا في االعتبار أن مواردنا المائیة ذات حساسیة خاصة مقارنة بالبیئات 

الجغرافیة األخرى من حولنا (في ظل المناخ الجاف، واالعتماد على موارد مائیة غیر متجددة، 

الصرف الصحي المعالجة في  ومحدودیة استخدام المصادر غیر التقلیدیة كمیاه التحلیة ومیاه

اإلمداد، وتشتت الجهود وسوء اإلدارة المائیة)، لذلك تم إعداد إستراتیجیة تتضمن عدة بدائل 

  وتوجهات بنیت على األسس التالیة:

سنوات ما یسهل إمكانیة حساب الطلب  5حساب فترة التباین بین سنوات التوقع كل   .أ 

فضًال عن إمكانیة تطبیقها على كل منطقة أو واإلمداد، ومتابعة تقییم النتائج دوریًا، 

تجمع سكاني أو حوض مائي واستشراف اإلمداد والطلب المائي فیها وتالفي أي قصور 

  في المیزان المائي خاللها.

م كأساس لحساب معدل 2006 –م1995اعتمد العمل على نتائج التعدادات السكانیة   .ب 

م، 2050 –م2006السكان بین عامي النمو السكاني السنوي والتوقع المستقبلي لعدد 

وذلك باالعتماد على طریقة المتوسط الهندسي والذي تبین من خالله أن معدل النمو 

المتحصل علیه من نتائج توقعات  نفسه % وهو الرقم1.78السكاني قدر بحوالي 

 ).32، ویمكن تبین ذلك من خالل الجدول رقم (نفسها لفترةلمصلحة اإلحصاء والتعداد 
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نسمة  6283400م بحوالي 2015حیث قدر عدد السكان المتوقع عام  ).31والشكل (

 نسمة. 11651460م بحوالي 2050نسمة وعام  7495821م بحوالي 2025وعام 

  

  .) حسب كل المناطق المائیة1.78عدد السكان المتوقع  (بمعدل نمو سنوى =  :).32جدول (

أألخضرالجبل  الحمادة الحمراء الجفارة السنة  األجمالى مرزق الكفرة و السریر 

2006 1960368 1563650 1296047 121053 357034 5298152 

2010 2128608 1697844 1407275 131442 387675 5752843 

2015 2324920 1854428 1537061 143564 423428 6283400 

2020 2539336 2025453 1678817 156804 462479 6862889 

2025 2773527 2212251 1833646 171265 505131 7495821 

2030 3029316 2416276 2002755 187061 551717 8187125 

2035 3308696 2639118 2187459 204312 602600 8942185 

2040 3613841 2882512 2389198 223155 658175 9766881 

2045 3947129 3148352 2609543 243736 718875 10667634 

2050 4311154 3438710 2850209 266214 785173 11651460 

 

  .)1.78عدد السكان المتوقع  (بمعدل نمو سنوى =  :).31الشكل (
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كل من المساحات المرویة المتزامنة، وٕاعادة  فيعلى التعدیالت المقترحة  ءً وبنا  .ج 

تقدیرها، واالحتیاجات المائیة المحصولیة وحسابها، فلقد تم تقدیر معدالت استهالك 

في حدود  إجمالیةالسنة لري مساحة /3م م2681الزراعة المرویة في لیبیا بحوالي 

التي قدرت  م1998 اإلستراتیجیة السابقةبالسنة بدل القیم الواردة /هكتار 250826

السنة لري مساحة قدرت /3م م 3335.3االستهالك السنوي للزراعة المرویة بحوالي

توزیع هذه المساحات  ).32(ویوضح جدول  ،السنة/هكتار 335120بحوالي 

على ما تقدم  ءً وبنابمختلف المناطق المائیة داخل لیبیا  الريومعدالت استهالكها لمیاه 

 28ºالواقعة شمال خط عرض  المنطقةعیة المثلى في االحتیاجات المائیة الزرا فإن

م  1343بما ال یزید عن  م1998شماًال قد تم تقدیرها بناًء على حسابات سنة 

شماًال فتقدر االحتیاجات  28ºأما المناطق الواقعة جنوب خط عرض  .السنة/3م

  م.1998على أساس حسابات  السنة/3م م 1338المائیة الزراعیة بما ال یزید عن 

قیاسًا على البیئات الجغرافیة والموارد المائیة وعدد السكان في عدید الدول المجاورة ذات اإلدارة 

لكافة  /فرد/السنة3م 125المائیة الفعالة، التي قدرت فیها حصة الفرد من المیاه سنویًا بنحو 

 .االستخدامات الحضریة والصناعیة

فقد تم اتخاذ خط  في االستهالك السائد حالیًا، اعتمادًا على التباین في مناطق اإلمداد والطلب

شماًال كمحور للتباین المناخي بین الخزانات الشمالیة التي تشهد تغذیة سطحیة ال تزید  28ºالعرض

السنة، والخزانات الجوفیة الجنوبیة غیر المتجددة، وكذلك /3م م 600في أحسن ظروفها عن 

صحي الصرف ال میاه البحر ومعالجة میاه (تحلیةإمكانیة مساهمة المصادر غیر التقلیدیة 

صناعي)، ومراعاة الحاجة الفعلیة لالستهالك المائي بتلك المناطق وفق الخطط التنمویة الو 

 المستدامة لمختلف األوجه، وتحقیق مبدأ السحب اآلمن، وتقلیل الفاقد المائي إلى أدنى حد ممكن.

لمیاه الجوفیة، باعتباره المستهلك األبرز في االستهالك اعتماد مبدأ تقلیص اإلمداد الزراعي من اتم 

% من إجمالي االستهالك، ناهیك عن أن اإلنتاج 85المائي بلیبیا فهي تستحوذ على أكثر من 

% فقط من الناتج القومي طیلة العقود الماضیة، وفي 5الزراعي في مجمله ال یحقق سوى نسبة 

لسابقة، التي جاءت على حساب الموارد المائیة الجوفیة جمیع  مراحل الخطط التنمویة الزراعیة  ا
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وسجلت هبوطًا ملحوظًا وحادًا في مناسیبها المائیة خالل  هاغیر المتجددة، واستنزفت جّل مخزون

الزراعیة المستهدفة، وتستهدف اإلستراتیجیة المقترحة الحد من هذا  روعاتآبار أغلب المش

%)، والحد من مفهوم االكتفاء 50 و% 25زراعي بواقع (االستنزاف، من خالل تقلیص اإلمداد ال

واقعي، وانتهاج مبدأ وسیاسة استیراد عدید السلع االستهالكیة الزراعیة والصناعیة من الالذاتي غیر 

الخارج، والتي أضحت رائجة وسهلة التداول وتمتاز بقلة التكالیف في األسواق العالمیة، مقارنة 

لمهدورة إلنتاجها محلیًا في بیئات جافة كبالدنا، ناهیك عن أن استیراد بالتكالیف الباهظة للمیاه ا

الت والسلع یعني ببساطة استیراد واستهالك مالیین األمتار المكعبة من المیاه یومیًا، و حصمتلك ال

وتوفیر تكالیف باهظة أخرى كرأس المال والمیكنة الزراعیة واألیدي العاملة المستوردة في أساسها، 

 الزراعیة روعاتمشالن عدم إجهاد التربة والمضار البیئیة الناجمة عن االستمرار في فضًال ع

 واالستثمار الزراعي (العامة والخاصة).

المنطقتین شمال خط  لتاالحتیاجات المائیة الزراعیة في كتلبیة الأساسیین ن یتم اختیار توجه لذلك

  على ما یلي: ءً شماًال، وذلك بنا 28ºشماًال، وجنوب خط عرض  28ºعرض 

 وفیه تتناقص حصة الفرد تناقصًا خطیًا مع الزیادة السكانیة المتوقعة. :التوجه األول 

 مع النمو السكاني المتوقع للمنطقتین ثابتةحصة الفرد  تبقىوفیه  :التوجه الثاني 

بالشكل ، كما هو موضح (وبذلك تزید كمیة االحتیاجات المائیة مع زیادة عدد السكان)

)2.3.( 

  :)3.3(الشكل المنطقتینكلتا وهناك ثالثة بدائل لكل توجه في 

: كمیة المیاه المخصصة للزراعة تبقى كما هي دون تخفیض (أي البدیل األول .1

 %) في كال التوجهین.100تبقى 

% من 25للزراعة تخّفض بمقدار  : كمیة المیاه المخصصةالبدیل الثاني .2

 %).75في كال التوجهین (أي تبقى  اإلجمالي

% من 50: كمیة المیاه المخصصة للزراعة تخّفض بمقدار البدیل الثالث .3

 %).50في كال التوجهین (أي تبقى  اإلجمالي
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  .التوجهات المقترحة :)2.3الشكل (
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  .بدائل التوجهات المقترحة :)3.3الشكل (
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خالل الفترة  االحتیاجات المائیةیمكننا من خالل البدائل" السیناریوهات" المقترحة استشراف 

، ومن خالل ذلك بناًء على االفتراضات الواردة بالتوجهات المذكورة أعالهم، 2050إلى  م2015من

 نخلص إلى مایلي:

 شماًال  28ºخط عرض شمال  مناطق االحتیاجات المائیة  ب .1.3.3

  األولالتوجه  .1.1.3.3

كمیات المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي  المعتمد على استمراریة : البدیل األول  .أ 

افتراض ثبات إجمالي المیاه ب .% خالل الفترة المقترحة100بمعدالتها الحالیة وبنسبة 

یمكن تحدید  )،السنة/ 3مم  1343المقدرة بــ ( المخصصة لالستهالك الزراعي

)، .34والشكل رقم ( ).33رقم ( إجمالي االحتیاجات المائیة كما هو مبین بالجدول

 .على التوقعات السكانیة خالل الفترة المقترحة اً اعتماد

 

  .االحتیاجات المائیة (البدیل األول /التوجه األول) :).33جدول (

  السنة
عدد السكان   

 المتوقع

المائیة  االحتیاجات

 صناعيو  حضري 

/السنة) 3(م م  

 زراعيالمائیة   االحتیاجات

ل/السنة) التوجه األو 3(م م  

جمالي االحتیاجات المائیة  إ

/السنة) التوجه األول  3(م م  

2015 5716408 714.55 1343 2058 

2020 6243606 780.45 1343 2123 

2025 6819424 852.43 1343 2195 

2030 7448347 931.04 1343 2274 

2035 8135273 1016.91 1343 2360 

2040 8885551 1110.69 1343 2454 

2045 9705024 1213.13 1343 2556 

2050 10600073 1325.01 1343 2668 

  

 من المیاه بنسبة الحاليالزراعي المعتمد على تقلیص االستهالك  :البدیل الثاني  .ب 

الزیادات السكانیة وثبات إجمالي المیاه المتاحة  إذا تم األخذ في االعتبار 25%
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ستكون االحتیاجات المائیة /السنة)، 3م م 1343المقدرة بــ ( لالستهالك الزراعي

 .).34) والشكل رقم (  .34الجدول رقم (ب لألغراض المختلفة كما هو مبین

 

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثاني /التوجه األول) :).34جدول (

  السنة
عدد السكان   

 المتوقع

المائیة  االحتیاجات

صناعيو  حضري   

/السنة) 3(م م   

زراعيالمائیة   االحتیاجات  

ل/السنة) التوجه األو 3(م م   

جمالي االحتیاجات المائیة إ  

/السنة) التوجه األول  3(م م   

2015 5716408 714.55 1007.25 1721.80 

2020 6243606 780.45 1007.25 1787.70 

2025 6819424 852.43 1007.25 1859.68 

2030 7448347 931.04 1007.25 1938.29 

2035 8135273 1016.91 1007.25 2024.16 

2040 8885551 1110.69 1007.25 2117.94 

2045 9705024 1213.13 1007.25 2220.38 

2050 10600073 1325.01 1007.25 2332.26 

  

 كمیة المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي: المعتمد على تقلیص البدیل الثالث  .ج 

تم حساب االحتیاجات المائیة لهذا بافتراض ثبات المعطیات السابقة،  %50بنسبة 

 .).34) والشكل رقم (.35رقم ( البدیل كما هو مبین بالجدول

  

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثالث /التوجه األول) :).35جدول (

  السنة
عدد السكان   

 المتوقع

المائیة  االحتیاجات

صناعيو  حضري   

/ السنة) 3(م م   

زراعيالمائیة   االحتیاجات  

ل/ السنة) التوجه األو 3(م م   

جمالي االحتیاجات المائیة إ  

/ السنة) التوجه األول  3(م م   

2015 5716408 714.55 671.5 1386.05 

2020 6243606 780.45 671.5 1451.95 

2025 6819424 852.43 671.5 1523.93 

2030 7448347 931.04 671.5 1602.54 

2035 8135273 1016.91 671.5 1688.41 

2040 8885551 1110.69 671.5 1782.19 

2045 9705024 1213.13 671.5 1884.63 

2050 10600073 1325.01 671.5 1996.51 
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  (التوجه األول). شماالً  28ºاالحتیاجات المائیة الستهالك المیاه شمال خط عرض  :).34شكل (

  

  التوجه الثاني 2.1.3.3

كمیات المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي : المعتمد على استمراریة البدیل األول  .أ 

 یوضح أن ).35) والشكل رقم (6.3الجدول رقم ( %100بمعدالتها الحالیة وبنسبة 

، اعتمادا على االحتیاجات المائیة، وٕاجمالي لألغراض المختلفة المائیةاالحتیاجات 

بافتراض ثبات إجمالي المیاه المتاحة و التوقعات السكانیة خالل الفترة المقترحة 

  .)السنة / 3م م1343المقدرة بــ (لالستهالك الزراعي 
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  .االحتیاجات المائیة (البدیل األول /التوجه الثاني) :)6.3جدول (

 السنة
عدد السكان 

 المتوقع

 االحتیاجات المائیة

 حضري وصناعي

/ السنة) 3(م م  

 االحتیاجات المائیة  زراعي

/ السنة) التوجه الثاني 3(م م  

جمالي االحتیاجات المائیةإ  

/ السنة) التوجه الثاني 3(م م  

2015 5716408 714.55 1592.75 2307.30 

2020 6243606 780.45 1739.64 2520.09 

2025 6819424 852.43 1900.08 2752.50 

2030 7448347 931.04 2075.31 3006.35 

2035 8135273 1016.91 2266.71 3283.62 

2040 8885551 1110.69 2475.75 3586.45 

2045 9705024 1213.13 2704.08 3917.21 

2050 10600073 1325.01 2953.47 4278.47 

  

 %25بنسبة  لألغراض الزراعیة تقلیص االستهالك الحالي: المعتمد على البدیل الثاني  .ب 

كما هو ، لألغراض المختلفة االحتیاجات المائیةتم تقدیر بافتراض الزیادات السكانیة، 

  .)5.3) والشكل رقم (7.3الجدول رقم (مبین 

  

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثاني /التوجه الثاني) :)7.3جدول (

  السنة
عدد السكان   

 المتوقع

 االحتیاجات المائیة 

حضري وصناعي   

/السنة) 3(م م   

 االحتیاجات المائیة  زراعي

/السنة) التوجه الثاني 3(م م   

جمالي االحتیاجات المائیة إ  

/السنة) التوجه الثاني  3(م م   

2015 5716408 714.55 1194.56 1909.11 

2020 6243606 780.45 1304.73 2085.18 

2025 6819424 852.43 1425.06 2277.48 

2030 7448347 931.04 1556.48 2487.53 

2035 8135273 1016.91 1700.03 2716.94 

2040 8885551 1110.69 1856.82 2967.51 

2045 9705024 1213.13 2028.06 3241.19 

2050 10600073 1325.01 2215.10 3540.11 

  

 



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

75 
 

% بافتراض 50الحالي بنسبة  الزراعي االستهالك: المعتمد على تقلیص البدیل الثالث   .ج 

 .)5.3) والشكل رقم (8.3الجدول رقم (ب كما هو مبینالزیادات السكانیة، 

 

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثالث /التوجه الثاني) :)8.3جدول (

  السنة
عدد السكان   

 المتوقع

 االحتیاجات المائیة 

حضري وصناعي   

/السنة) 3(م م   

 االحتیاجات المائیة  زراعي

/السنة) التوجه الثاني 3(م م   

جمالي االحتیاجات المائیة إ  

/السنة) التوجه الثاني  3(م م   

2015 5716408 714.55 796.37 1510.92 

2020 6243606 780.45 869.82 1650.27 

2025 6819424 852.43 950.04 1802.47 

2030 7448347 931.04 1037.66 1968.70 

2035 8135273 1016.91 1133.35 2150.26 

2040 8885551 1110.69 1237.88 2348.57 

2045 9705024 1213.13 1352.04 2565.17 

2050 10600073 1325.01 1476.73 2801.74 

  

  

  (التوجه الثاني). شماالً  28ºاالحتیاجات المائیة الستهالك المیاه شمال خط عرض  :)5.3شكل (
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  شماًال  28ºخط عرض  جنوب مناطق االحتیاجات المائیة  ب .2.3.3

  التوجه األول .1.2.3.3

"التناقص الخطي لحصة الفرد" اعتمادا على التزاید في عدد  :البدیل األول  .أ 

السكان، واستمراریة استهالك المیاه بمعدالتها الحالیة "بدون تخفیض" وبنسبة 

لالستهالك  افتراض ثبات إجمالي المیاه المتاحةب %"، خالل الفترة المقترحة100

یمكن تحدید إجمالي االحتیاجات المائیة كما  السنة)،/ 3مم  1338المقدرة بــ ( الزراعي

على التوقعات السكانیة  اً )، اعتماد.36والشكل رقم ( ).39رقم (هو مبین بالجدول 

 .المقترحة خالل الفترة

  

  .االحتیاجات المائیة (البدیل األول /التوجه األول) :).39جدول (

 السنة

حتیاجات المائیة اال

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يحتیاجات المائیة  زراعاال

  خفیض)ت بدون  (التوجه األول

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

األحتیاجات  يجمالإ

المائیة  (التوجه األول) 

/السنة 3م م  

2015 71 1338 1477 2885 

2020 77 1338 1477 2892 

2025 85 1338 1477 2899 

2030 92 1338 1477 2907 

2035 101 1338 1477 2915 

2040 110 1338 1477 2925 

2045 120 1338 1477 2935 

2050 131 1338 1477 2946 

  

  

بنسبة  لالستهالك الزراعي"المعتمد على تقلیص االستهالك  :البدیل الثاني  .ب 

البدیل كما تم تقدیر االحتیاجات المائیة، لهذا  . وقدبافتراض الزیادات السكانیة %"25

  .)6.5) والشكل رقم (10.3الجدول رقم (هو مبین ب
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  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثاني /التوجه األول) :)10.3جدول (

 السنة

حتیاجات المائیة اال

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يحتیاجات المائیة  زراعاال

%)25خفیضت (التوجه األول  

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

األحتیاجات المائیة   يجمالإ

/السنة 3(التوجه األول) م م  

2015 71 1003.2 1477 2551 

2020 77 1003.2 1477 2558 

2025 85 1003.2 1477 2565 

2030 92 1003.2 1477 2573 

2035 101 1003.2 1477 2581 

2040 110 1003.2 1477 2590 

2045 120 1003.2 1477 2601 

2050 131 1003.2 1477 2612 

 

بافتراض  %50المعتمد على تقلیص االستهالك الحالي بنسبة  :البدیل الثالث  .ج 

) والشكل 11.3تم تحدید االحتیاجات المائیة بالجدول (ثبات المعطیات السابقة، 

)6.3.(  

  

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثالث /التوجه األول) :)11.3جدول (

 السنة

حتیاجات المائیة اال

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يحتیاجات المائیة  زراعاال

%)50خفیضت (التوجه األول  

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

األحتیاجات المائیة   يجمالإ

/السنة 3(التوجه األول) م م  

2015 71 668.8 1477 2217 

2020 77 668.8 1477 2223 

2025 85 668.8 1477 2230 

2030 92 668.8 1477 2238 

2035 101 668.8 1477 2247 

2040 110 668.8 1477 2256 

2045 120 668.8 1477 2266 

2050 131 668.8 1477 2277 
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  (التوجه األول). شماالً  28ºاالحتیاجات المائیة الستهالك المیاه جنوب خط عرض  :).36شكل (

  

 التوجه الثاني .2.2.3.3

بمعدالتها الحالیة "بدون غراض الزراعیة أللاستمراریة استهالك المیاه  :البدیل األول  .أ 

المیاه حصة الفرد من افتراض ثبات ب %"، خالل الفترة المقترحة100تخفیض" وبنسبة 

)، .37رقم ( والشكل ).312رقم (كما هو مبین بالجدول  لالستهالك الزراعي المتاحة

 .المقترحة على التوقعات السكانیة خالل الفترة اً اعتماد
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  .االحتیاجات المائیة (البدیل األول / التوجه الثاني) :)12.3جدول (

 السنة

حتیاجات المائیة اال

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يحتیاجات المائیة  زراعاال

)خفیضت بدون  (التوجه األول  

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

األحتیاجات المائیة   يجمالإ

/السنة 3(التوجه األول) م م  

2015 71 1586 1477 3134 

2020 77 1733 1477 3287 

2025 85 1892 1477 3454 

2030 92 2067 1477 3636 

2035 101 2258 1477 3835 

2040 110 2466 1477 4053 

2045 120 2693 1477 4291 

2050 131 2942 1477 4550 

  

 

 . %25بنسبة  الزراعيالمعتمد على تقلیص االستهالك  :البدیل الثاني - ب
 

  .االحتیاجات المائیة (البدیل الثاني / التوجه الثاني) :)13.3جدول (

 السنة

المائیة  االحتیاجات

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يالمائیة  زراع االحتیاجات

%)25خفیضت (التوجه األول  

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

المائیة   االحتیاجات يجمالإ

/السنة 3(التوجه األول) م م  

2015 71 1190 1477 2738 

2020 77 1299 1477 2854 

2025 85 1419 1477 2981 

2030 92 1550 1477 3120 

2035 101 1693 1477 3271 

2040 110 1849 1477 3437 

2045 120 2020 1477 3617 

2050 131 2206 1477 3815 
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حیث تم تحدید  %50المعتمد على تقلیص االستهالك الحالي بنسبة   :البدیل الثالث  .أ 

  ).6.3) والشكل (14.3االحتیاجات المائیة بالجدول (
  

  .المائیة (البدیل الثالث / التوجه الثاني)): االحتیاجات 14.3جدول (

 السنة

المائیة  االحتیاجات

يوصناع يحضر    

)/السنة   3م م(  

 يالمائیة  زراع االحتیاجات

%)50خفیضت (التوجه األول  

/السنة 3م م  

 يمیاه النهر الصناع

 للمنطقة الشمالیة

)/السنة 3م م(  

المائیة   االحتیاجات يأجمال

/السنة 3(التوجه األول) م م  

2015 71 793 1477 2341 

2020 77 866 1477 2421 

2025 85 946 1477 2508 

2030 92 1033 1477 2603 

2035 101 1129 1477 2707 

2040 110 1233 1477 2820 

2045 120 1347 1477 2944 

2050 131 1471 1477 3079 

 

 

  (التوجه الثاني). شماالً  28ºاالحتیاجات المائیة الستهالك المیاه جنوب خط عرض  :).37شكل (
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  الموارد المائیة المتاحة .4.3

 –الموارد المائیة المتاحة لالستعمال لكافة األغراض (حضري مصادر ) 15.3یبین الجدول رقم (

  :كما هو مبین شماالً  28⁰ صناعي، وزراعي) للمنطقة الواقعة شمال خط عرض

 الحساونة تبلغ  منظومةتازربو و  - میاه جوفیة منقولة من منظومة السریر

 ./السنة3م م 1477

  السنة3م م 600میاه جوفیة متجددة من میاه األمطار تبلغ/. 

  السنة3م م 61میاه سطحیة متجددة تبلغ/. 

  السنة3م م 71.50میاه غیر تقلیدیة من إزالة الملوحة تبلغ/.  

وعدم  أما میاه الصرف الصحي المعالجة فلم تؤخذ في االعتبار في هذه الموازنة نظرًا لضآلة كمیاتها

لتفادي مخاطرها  ةإقبال المواطنین على استخدامها لألغراض الزراعیة، ولكن معالجتها ضروری

  .البیئیة والصحیة

وهذه  /السنة3م م 2209هي:  شماالً  28ºالمتاحة شمال خط عرض  المائیة المجموع الكلي للموارد

الكمیة ثابتة خالل مدة الموازنة، وأي تغییر في هذه القیم مستقبًال سوف یكون خاضعًا لموازنة 

 جدیدة.

 

  .شماالً  28⁰مصادر الموارد المائیة المتاحة شمال خط عرض  أجمالى ):15.3جدول (

 )/ السنة 3م مالكمیة ( المصادر المائیة 

 1477.00        يالنھر الصناع

 600.00تغدیة سطحیة          

 60.50میاه سطحیة            

 71.50میاه تحلیة              

يجمالألأ  2209 

  

الواقعة  للمنطقةصناعي، وزراعي)  - الموارد المائیة المتاحة لالستعمال لكافة األغراض ( حضري

  شماًال تشمل األحواض المائیة اآلتیة: 28⁰جنوب خط عرض 
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  السنة3م م 1050      حوض الكفرة/ 

  السنة3م م 1500    تازربو –حوض السریر/ 

 السنة3م م 2000            حوض مرزق/ 

  /السنة3م م 4550                      اإلجمالي   

  

كمیات الموارد المائیة المتاحة لالستعمال بناًء على كمیات المیاه المستهلكة لألغراض قدرت 

نقلها عبر منظومة مشروع النهر لم، باإلضافة إلى كمیات المیاه المخطط 2010المختلفة في سنة 

  الصناعي.

  الموازنة المائیة .5.3

وینتج عن ذلك إما  ،الكمیات المتاحةتم حساب الموازنة المائیة الكلیة بطرح االحتیاجات المائیة من 

توازن مائي أو فائض أو عجز وقد استعمل هذا التصور في حساب الموازنة المائیة لكل التوجهات 

  بالتفصیل.

 شماالً  28ºالموازنة المائیة شمال خط عرض  نتائج .1.5.3

 التوجه األول .1.1.5.3

للبدائل الثالثة في هذا  ملخصًا للموازنة المائیة) 9.3و8.3 (األشكال توضح الرسومات البیانیة في 

  التوجه.

 البدیل األول  .أ 

% 100المیاه المخصصة للزراعة كما هي  تبقىالبدیل األول بالتوجه األول والذي فیه في حالة 

 م2025یبدأ العجز المائي بعد سنة  حیث، م2025إلى سنة  م2015من سنة  ءً دون تخفیض، ابتدا

، وتبعًا لذلك /سنة مع زیادة عدد السكان³م م 450یصل إلى حوالي  ویتصاعد خطیًا إلى أن

  .تتناقص حصة الفرد
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% 100المیاه المخصصة للزراعة كما هي  تبقىالبدیل األول بالتوجه األول والذي فیه في حالة 

) إذا ما استمر 16.3(الجدول یتضح من ، م2025إلى سنة  م2015من سنة  ءً دون تخفیض، ابتدا

الوضع على حاله، فإن المیزان المائي سیواجه عجزا متصاعدًا خالل العقود القادمة وسیتضح بجالء 

، 65ــم)، وبكمیات متزایدة (ـ2050 -2045 -2040 -2035-  2030في السنوات (

للزراعة  والسبب في ذلك هو أن كمیة المیاه المخصصة ) على التوالي،459، ـــ347،ـــ245ــــ،151ــــ

في هذا البدیل تتناقص عكسیًا مع زیادة عدد السكان، وتبعًا لذلك تتناقص حصة الفرد، ویصبح 

 .م2030هناك عجزًا یبدأ في سنة 

 

  .التوجه األولالبدیل األول/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة الموازنة :)16.3جدول (

 السنة

االحتیاجات ي جمالإ

المائیة  (التوجه 

/السنة 3األول) م م  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

 جمیع المصادر المائیة 

/السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

 بدون االحتیاجات المائیة (

 /السنة 3م م )خفیضت

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 
2015 2058 2209 151 6.86 

2020 2123 2209 86 3.87 

2025 2195 2209 14 0.61 

2030 2274 2209 -65 -2.94 

2035 2360 2209 -151 -6.83 

2040 2454 2209 -245 -11.08 

2045 2556 2209 -347 -15.71 

2050 2668 2209 -459 -20.78 

  

 البدیل الثاني   .ب 

ن هذا التوجه إف، )17.3(جدول  %25لزراعیة بمقدار ل كمیات المیاه المخصصةفي حالة تخفیض 

في  ونتیجة لهذا التخفیض فإن العجز في المیزان ال یظهر إال، م2040حتى سنة توازنًا مائیَا یحقق 

%) على التوالي، ویمكن 5.6 %،0.5م)، وبنسب ضئیلة ال تتجاوز (2050 -م2045سنتي (

بذلك تحقیق المیزان المائي االیجابي والحد اآلمن للسحب المائي من المیاه الجوفیة، المحدودة 

  بطبیعتها.المخزون وغیر المتجددة 
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  .التوجه األولالبدیل الثاني/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة الموازنة :)17.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يجمالإ

المائیة  (التوجه 

/السنة 3األول) م م  

المیاه المتاحة من جمیع  يجمالإ

 المصادر المائیة 

/السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

)25(%  

 /السنة 3م م

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 1722 2209 487 22.06 

2020 1788 2209 421 19.07 

2025 1860 2209 349 15.81 

2030 1938 2209 271 12.25 

2035 2024 2209 185 8.37 

2040 2118 2209 91 4.12 

2045 2220 2209 -11 -0.52 

2050 2332 2209 -123 -5.58 

  

  البدیل الثالث   .ج 

المیزان المائي جعل ی% مما 50هذا البدیل یتضمن تخفیض كمیة المیاه المخصصة للزراعة بنسبة 

)، كما یوفر كمیات معتبرة من المیاه، وبنسب عالیة 18.3(جدول  یحقق مؤشرات إیجابیة واضحة

التوجه ال هذا ، علمًا بأن )% من المتاح9,6 -  %37 (ما بینم 2015جدًا یبلغ أقصاها سنة 

یسجل عجزًا یذكر طیلة فترة التوقعات، ما یحفز ضرورة االعتماد علیه لسد العجز الحاصل في 

فترة ممكنة، ال سیما إذا ما  ألطولالمیزان المائي، ویرشد االستهالك ویحافظ على المخزون الجوفي 

بضرورة تعدیل نمط االستهالك  تصاحب ذلك مع التوعیة العامة على مستوى األفراد والمؤسسات

المائیة المحدودة، واستبدال التقنیات الحالیة  وٕامكانیاتناالسائد في حیاتنا الیومیة والذي ال یتناسب 

، "المفرطة في االستهالك المائي "الحضري والزراعي" بأخرى تحد من االستنزاف والهذر المائي

طول فترة ممكنة، أل مخزون المائي الجوفيوتكفل تحقیق مبدأ السحب اآلمن، الذي یطیل أمد ال

 .للدولةالذي هو انعكاس حقیقي لألمن االقتصادي والسیاسي واالجتماعي و 
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  .التوجه األولالبدیل الثالث/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة الموازنة :)18.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يجمالإ

المائیة  (التوجه 

/السنة 3األول) م م  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

 جمیع المصادر المائیة 

/السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

  %)50االحتیاجات المائیة (

 /السنة 3م م

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 1386 2209 823 37.25 

2020 1452 2209 757 34.27 

2025 1524 2209 685 31.01 

2030 1603 2209 606 27.45 

2035 1688 2209 521 23.57 

2040 1782 2209 427 19.32 

2045 1885 2209 324 14.68 

2050 1997 2209 212 9.62 
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  شماًال. 28º): نتائج الموازنة المائیة للبدائل الثالثة بالتوجه األول شمال خط عرض  8.3شكل (
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  شماًال. 28ºالنسبة المئویة للفائض والعجز المائي في الموازنة المائیة التوجه األول شمال خط عرض  ): 9.3شكل (
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  التوجه الثاني 2.1.5.3

للبدائل الثالثة في  ) ملخصًا للموازنة المائیة11.3و10.3 (األشكال توضح الرسومات البیانیة في 

  هذا التوجه.

  البدیل األول  .أ 

جمالي االحتیاجات المائیة، وٕاجمالي المیاه المتعلقة با)، 19.3باالستناد إلى بیانات الجدول (

یتضح بأن المتاحة من جمیع المصادر، اعتمادا على التوقعات السكانیة خالل الفترة المقترحة، 

 -م2015لإلستراتیجیة من (العجز في المیزان المائي یظهر بشكل حاد وجلي، خالل الفترة المقررة 

ن إجمالي االحتیاجات المائیة قیاسًا على عدد السكان، ستسجل زیادات متصاعدة كما أم)، 2050

ر المخزون دأن االستمرار في هذا النمط االستهالكي، سینتهي حتمًا إلى هو خالل الفترة المذكورة، 

الطلب لتلبیة  مع زیادةف تضاعیفي المیزان المائي، س ز كبیرعجوالذي سیؤدي الى الجوفي 

  %.93.7الى  %4.4بنسب تتراوح ما بین االحتیاجات 

  
  

  الثاني.التوجه البدیل األول/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة :الموازنة)19.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يجمالإ

المائیة  (التوجه 

/ السنة 3) م مالثاني  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

 جمیع المصادر المائیة 

/ السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

 بدون االحتیاجات المائیة (

 / السنة 3م م )خفیضت

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 2307 2209 -98 -4.45 

2020 2520 2209 -311 -14.08 

2025 2753 2209 -544 -24.60 

2030 3006 2209 -797 -36.10 

2035 3284 2209 -1075 -48.65 

2040 3586 2209 -1377 -62.36 

2045 3917 2209 -1708 -77.33 

2050 4278 2209 -2069 -93.68 

  

  

  



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

89 
 

  البدیل الثاني   .ب 

سنة من  ءً تظهر ابتدا بوادر العجز المائيأن یتبین ب)، 20.3الجدول رقم (بالنظر إلى بیانات 

 م.2050% في سنة 60% ویزداد هذا العجز حتى یصل إلى اكثر من 3حوالي م بنسبة 2025

  لتغطیة هذا العجز ومواجهته.بدائل  یتطلب ایجاد وهو ما 

  

  .الثانيالتوجه البدیل الثاني/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة :الموازنة)20.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يجمالإ

) الثانيالمائیة  (التوجه 

/السنة 3م م  

المیاه المتاحة  يجمالإ

من جمیع المصادر 

 المائیة

/السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

)25(%  

 /السنة 3م م

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 1909 2209 300 13.58 

2020 2085 2209 124 5.61 

2025 2277 2209 -68 -3.10 

2030 2488 2209 -279 -12.61 

2035 2717 2209 -508 -22.99 

2040 2968 2209 -759 -34.34 

2045 3241 2209 -1032 -46.73 

2050 3540 2209 -1331 -60.26 

 

  البدیل الثالث   .ج 

م، بعدها تصبح االمكانیات 2035توازنًا مائیًاحتى سنة ) یحقق 21.3(جدول البدیلأن هذا  یتضح

تظهر بوادر العجز في و بازدیاد عدد السكان المائیة المتاحة ال تغطي الطلب على المیاه المتزاید 

  .م2050% في سنة 26كثر من ألى إ% وتصل 6بنسبة تتجاوز  م2040 في سنة المائي المیزان
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  .الثانيالتوجه البدیل الثالث/ شماالً  28ºشمال خط عرض  المائیة الموازنة:)21.3جدول (

 السنة
االحتیاجات المائیة   يجمالإ

/السنة 3) م مالثاني(التوجه   

المیاه المتاحة  يجمالإ

من جمیع المصادر 

 المائیة 

/السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

)50(%  

 /السنة 3م م

 

النسبة المئویة 

أو العجز للفائض 

(%) يالمائ  

 

2015 1511 2209 698 31.60 

2020 1650 2209 559 25.29 

2025 1802 2209 407 18.40 

2030 1969 2209 240 10.88 

2035 2150 2209 59 2.66 

2040 2349 2209 -140 -6.32 

2045 2565 2209 -356 -16.12 

2050 2802 2209 -593 -26.83 
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  شماًال. 28º): نتائج الموازنة المائیة للبدائل الثالثة بالتوجه الثاني شمال خط عرض  10.3شكل (
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  شماًال. 28º): النسبة المئویة للفائض والعجز المائي في الموازنة المائیة التوجه الثاني شمال خط عرض  11.3شكل (
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 شماالً  28ºنتائج الموازنة المائیة جنوب خط عرض  .2.5.3

وهي بقاء االحتیاجات الزراعیة كما  لكل توجه: الثالثةالبدائل توضح الرسومات البیانیة أنه في جمیع 

 شكل( فسوف ال یكون هناك عجز مائي یذكر ،%50% أو إلى 25% أو تخفیضها إلى 100هي 

والفرق بین التوجهین أن الفائض في المیزان المائي في التوجه األول سوف یكون  ).14.3و 12.3

  أعلى منه في التوجه الثاني بسبب تناقص حصة الفرد الزراعیة.

  التوجه األول .1.2.5.3

   .الثالثةللبدائل  ملخصًا للموازنة المائیة)  13.3و 12.3الشكلین (توضح الرسومات البیانیة في 

   
 

  البدیل األول  .أ 

یتناقص  م)2050 - م2015خالل الفترة المقررة لإلستراتیجیة من (یحقق هذا البدیل توازنًا مائیًا 

  . )22.3(كما هو مبین بالجدول  تدریجیًا مع زیادة الطلب على المیاه

 

  .التوجه األولالبدیل األول/ شماالً  28ºجنوب خط عرض الموازنة المائیة : )22.3جدول (

 السنة
االحتیاجات المائیة   يجمالإ

/ السنة 3) م ماألول (التوجه  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/ السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

 بدون االحتیاجات المائیة (

 / السنة 3م م )خفیضت

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 2885 4550 1665 36.6 
2020 2892 4550 1658 36.4 

2025 2899 4550 1651 36.3 

2030 2907 4550 1643 36.1 

2035 2915 4550 1635 35.9 

2040 2925 4550 1625 35.7 

2045 2935 4550 1615 35.5 

2050 2946 4550 1604 35.3 
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  البدیل الثاني   .ب 

أن هذا البدیل، یسـجل نسـب زیـادة معتبـرة مقارنـة مـع )، یتبین 23.3باالستناد إلى بیانات الجدول رقم (

م، كمـا یسـجل زیـادة 2015% )، مقارنة بسنة 8.7البدیل "السیناریو" السابق، وبنسبة زیادة تصل إلى (

م، في البدیل السابق، كما أن هذا البـدیل  ال یظهـر عجـزًا 2050%) مقارنة بعام 16.1إیجابیة قدرها (

تــرة المقترحــة، ویــوفر كمیــات معتبــرة مــن المخــزون غیــر المتجــدد، مــا یــوفر فــي المیــزان المــائي طیلــة الف

  بدوره إحتیاطیا جیدًا وتنمیة مستدامة لموارد المیاه. 

  .التوجه األولالبدیل الثاني/ شماالً  28ºجنوب خط عرض المائیة  الموازنة :)23.3جدول (

 السنة
االحتیاجات المائیة   يجمالإ

السنة/  3) م ماالول (التوجه  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/ السنة 3م م  

 يجمالإ -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

 / السنة 3%)م م25(

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 2551 4550 1999 43.9 

2020 2558 4550 1992 43.8 

2025 2565 4550 1985 43.6 

2030 2573 4550 1977 43.5 

2035 2581 4550 1969 43.3 

2040 2590 4550 1960 43.1 

2045 2601 4550 1949 42.8 

2050 2612 4550 1938 42.6 

  

  البدیل الثالث  .ج 

) أن هذا البدیل، أكثر أمانًا في المحافظة على 24.3حیث یتبین استنادًا إلى بیانات الجدول رقم (

%) سنویًا مقارنة 8.7الموارد المائیة، فهو یوفر على التوالي نسبة زیادة في الموارد المائیة قدرها (

%) مقارنة بنظیرتها 16.2سجل نسبة زیادة قدرها (یم، كما 2015بنظیرتها في البدیل السابق لسنة 

)، ویوفر إحتیاطیات مائیة ذات قیمة عالیة في ترجیح كفة المیزان م2050في البدیل السابق لسنة (

 28ºبالمنطقة جنوب خط  ةإلدارة الموارد المائی اً استراتیجی اً المائي إلى األفضل. ما یرجح اعتماده خیار 

  شماًال، مقارنة بالبدائل السابقة.
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  .التوجه األولالثالث/البدیل  شماالً  28ºجنوب خط عرض المائیة  الموازنة) 24.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يجمالإ

) األول المائیة  (التوجه

/السنة 3م م  

المیاه المتاحة من  يجمالإ

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/السنة 3م م  

ي جمالإ –المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

 /السنة 3%)م م50(

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 2217 4550 2333 51.3 

2020 2223 4550 2327 51.1 

2025 2230 4550 2320 51.0 

2030 2238 4550 2312 50.8 

2035 2247 4550 2303 50.6 

2040 2256 4550 2294 50.4 

2045 2266 4550 2284 50.2 

2050 2277 4550 2273 50.0 
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  شماًال. 28º): نتائج الموازنة المائیة للبدائل الثالثة بالتوجه األول جنوب خط عرض  12.3شكل (
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  شماًال. 28º):النسبة المئویة للفائض والعجز المائي في الموازنة المائیة التوجه األول جنوب خط عرض  13.3شكل (
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  الثاني التوجه .2.2.5.3

     .الثالثةللبدائل  ملخصًا للموازنة المائیة)  15.3و 14.3الشكلین (توضح الرسومات البیانیة في 

  البدیل األول  .أ 

خالل الفترة المقررة لإلستراتیجیة بأن هذا البدیل یحقق توازنًا مائیًا ) 25.3یتضح من خالل الجدول (

ولكنه یتناقص تدریجیًا مع زیادة الطلب على المیاه حتى یتعادل المتاح مع   م)2050 - م2015من (

م. أي أنه ستظهر مؤشرات العجز بعده إذا ما استمرت معدالت 2050االحتیاجات المائیة في سنة 

%"، مما یتوجب توخي الحذر، وٕادارة الموارد المائیة بكفاءة 100السحب على ما هي علیه " بنسبة 

  عالیة.

  

  البدیل األول /التوجه الثاني.  شماالً   28ºجنوب خط عرض  ) الموازنة المائیة25.3( جدول

 السنة
االحتیاجات المائیة   يأجمال

/ السنة 3) م مالثانيالتوجھ (  

المیاه المتاحة من  يأجمال

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/ السنة 3م م  

 يأجمال -المیاه المتاحة 

 بدون االحتیاجات المائیة (

 / السنة 3م م )خفیضت

 

النسبة المئویة 

للفائض أو العجز 

(%) يالمائ  

 

2015 3134 4550 1416 31.1 

2020 3287 4550 1263 27.8 

2025 3454 4550 1096 24.1 

2030 3636 4550 914 20.1 

2035 3835 4550 715 15.7 

2040 4053 4550 497 10.9 

2045 4291 4550 259 5.7 

2050 4550 4550 0 0.0 

  

  الثاني  البدیل  .ب 

م وذلك نتیجة 2050بأن هذا البدیل یحقق فائضًا طفیفًا بحلول سنة  )26.3یتضح من خالل الجدول (

%، بــذلك یعــد هــذا البــدیل  افضــل مــن 25یــة لالســتهالك الزراعــي بمقــدار ئتخفــیض المخصصــات الما

  في المیزان المائي طیلة الفترة المقررة لالستراتیجیة. البدیل السابق والتظهر مؤشرات للعجز
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  /التوجه الثاني. نيالبدیل الثا  شماالً   28ºجنوب خط عرض  ) الموازنة المائیة26.3جدول (

 السنة
االحتیاجات المائیة   يأجمال

/ السنة 3) م مالثانيالتوجھ (  

المیاه المتاحة من  يأجمال

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/ السنة 3م م  

 يأجمال -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

 / السنة 3م م %)25(

 

النسبة المئویة 

للفائض أو العجز 

(%) يالمائ  

 

2015 2738 4550 1812 39.8 

2020 2854 4550 1696 37.3 

2025 2981 4550 1569 34.5 

2030 3120 4550 1430 31.4 

2035 3271 4550 1279 28.1 

2040 3437 4550 1113 24.5 

2045 3617 4550 933 20.5 

2050 3815 4550 735 16.2 

  

  البدیل الثالث   .ج 

البـدیل الثالـث یعـد األفضـل بـین كافـة البـدائل السـابقة، باعتبـار بـأن  )27.3یالحظ من خالل الجدول (

تقلـــیص المخصصـــات المائیـــة لالســـتهالك نتیجـــة االزدیـــاد فـــي النســـبة المئویـــة  للفـــائض وبشـــكل مطـــرد 

  من للمیاه.لتحقیق معدالت السحب اآل الً %، ما یستوجب بالضرورة اعتماده بدی50الزراعي بمقدار 

  

  /التوجه الثاني. الثالثالبدیل   شماالً   28ºجنوب خط عرض  ) الموازنة المائیة27.3جدول (

 السنة

االحتیاجات  يأجمال

) الثانيالتوجھ المائیة  (

/ السنة 3م م  

المیاه المتاحة من  يأجمال

المائیة  االحواضجمیع 

28ºجنوب خط عرض   

/ السنة 3م م  

 يأجمال -المیاه المتاحة 

االحتیاجات المائیة 

 / السنة 3م م %)50(

 

النسبة المئویة للفائض 

(%) يأو العجز المائ  

 

2015 2341 4550 2209 48.5 

2020 2421 4550 2129 46.8 

2025 2508 4550 2042 44.9 

2030 2603 4550 1947 42.8 

2035 2707 4550 1843 40.5 

2040 2820 4550 1730 38.0 

2045 2944 4550 1606 35.3 

2050 3079 4550 1471 32.3 
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  شماًال. 28º): نتائج الموازنة المائیة للبدائل الثالثة بالتوجه الثاني جنوب خط عرض  14.3شكل (  
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  شماًال. 28º): النسبة المئویة للفائض والعجز المائي في الموازنة المائیة التوجه الثاني جنوب خط عرض  15.3شكل (



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لرابعالفصل ا

 الجوانب اإلداریة والتشریعیة

في مجال المیاه   
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  المیاهالجوانب اإلداریة في مجال  .1.4

تلك التي وهي المؤسسات العاملة في مجال المیاه  :الجوانب اإلداریة في مجال المیاهیقصد ب

 ،بتنمیة وٕادارة ومراقبة الموارد المائیةو بوضع الخطط الوطنیة العامة للمیاه ومتابعتها،  تعني

وكذلك المؤسسات  ،للتأكد من حمایتها من االستنزاف والتلوثالمائیة والرقابة على المصادر 

 باإلضافة إلى التي تقوم بالتعلیم والتدریب في مجاالت تنمیة وٕادارة ومراقبة الموارد المائیة،

تلعب ، وهذه المؤسسات أنواعهمعلى اختالف للمستخدمین التي تتولى توفیر المیاه المؤسسات 

  الموارد المائیة.نجاح تنفیذ اإلستراتیجیات والخطط الوطنیة إلدارة إفي  اً جد اً هام اً دور 

هم أفي هذا الفصل تم استعراض اختصاصات هذه المؤسسات وهیاكلها التنظیمیة وٕامكاناتها و 

وذلك لتحدید قدرتها على تحقیق أهدافها واإلجراءات الالزمة لتطویرها  ،الصعوبات التي تواجهها

  لمواكبة التحدیات المائیة الحالیة والمستقبلیة .

  - یلي:ما  هاالمائیة في لیبیا من خالل عدة مؤسسات من أهمیتم تنفیذ السیاسات 

 وزارة الموارد المائیة  

 .الهیئة العامة للبیئة  

 وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة  

  وزارة الموارد المائیة .1.1.4

م بشأن منح الثقة لتشكیل الحكومة 2012) لسنة 10بناًء على قرار المؤتمر الوطني العام رقم (

م 3013) لسنة 31المؤقتة الذي یتضمن انشاء وزارة للموارد المائیة، وقرار مجلس الوزراء رقم (

باعتماد الهیكل التنظیمي واختصاصات وزارة الموارد المائیة وتنظیم جهازها اإلداري الذي یشمل 

  المؤسسات التالیة:

  

  الهیئــة العامــة للمیــاه  .1.1.1.4

) لسنة 26رقم (سابقًا م بموجب قانون مجلس قیادة الثورة 1972أنشئت الهیئة العامة للمیاه سنة 

م كهیئة لها الشخصیة االعتباریة المستقلة تتبع رئاسة 12/2/1972م الصادر بتاریخ 1972

  مجلس الوزراء في ذلك الوقت.

صدر بتنظیمها قانون التى  ،سابقاً  وزارة السدود والموارد المائیة ثم انتقلت تبعیتها اإلداریة الى

ثم أعید تنظیم  ،م9/2/1977م الصادر بتاریخ 1977) لسنة 3رقم (سابقاً مجلس قیادة الثورة 
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م الذي یقضي 24/4/1979بتاریخ  سابقاً  األمانات حیث صدر قرار اللجنة الشعبیة العامة

نة السدود والموارد أما وضم اختصاصاتبتنظیم أمانة االستصالح الزراعي وتعمیر األراضي 

اسم "مصلحة المیاه والتربة "، ثم أعید إنشاء الهیئة  تحت هر بشكل جدیدظلتالیها سابقًا المائیة 

وأعید  ،م15/2/1989) بتاریخ 249رقم ( سابقاً  بقرار اللجنة الشعبیة العامة  العامة للمیاه

والقرار رقم  ،م30/8/1990) بتاریخ 757رقم ( سابقاً  تنظیمها بقرار اللجنة الشعبیة العامة

حیث شكلت لها لجنة إداریة تتكون من تسعة أعضاء وحددت  ،م9/9/1991بتاریخ  )695(

كما هو سابقًا اختصاصاتها وهیكلها التنظیمي تحت إشراف اللجنة الشعبیة العامة للزراعة 

  موضح أذناه.

  

 اختصاصات الهیئة العامة للمیاه:  .أ 

  یاه في اآلتي:تتلخص اختصاصات الهیئة العامة للم

وتحدید األولویات للمشروعات التي تنتفع بالمیاه  ،اقتراح السیاسة العامة للمیاه .1

وٕاعداد البرامج التنفیذیة المؤدیة  ،غیرها مللصناعة أ مللزراعة أ مسواء للشرب أ

والحفاظ علیها وتطویرها ومراقبة التغیرات  اً سلیم اً إلي استثمار المیاه استثمار 

 التي تطرأ علیها من حیث الكمیة والنوعیة.

القیام بالدراسات والبحوث المائیة العلمیة والتطبیقیة على مستوى لیبیا لضمان  .2

 للمیاه.حسن استغالل مصادر المیاه القائمة أو التنقیب عن مصادر جدیدة 

ت العامة واللجان آرات والمؤسسات والهیبحث ودراسة ما یقدم للهیئة من الوزا .3

تتعلق باستغالل المیاه من حیث الموقع من دراسات وبحوث أو طلبات التنفیذیة 

وحجم االحتیاجات وهدف المشروعات وشروط استغالل المصدر المائي وذلك 

وتقوم الهیئة  ،ت العامة المذكورةآعلى ضوء ما تقدمه الوزارات والمؤسسات والهی

  .في شأنها الالزمة قراراتالتلك المشروعات بإصدار بعد دراسة 

دراسة وتقییم عروض حفر آبار المیاه وٕاصدار تراخیص الحفر وأذونات توصیل  .4

وٕاعداد المواصفات الفنیة لحفر وتجهیز واستكمال وصیانة  ،التیار الكهربائي

 اآلبار االستكشافیة واإلنتاجیة والمراقبة واإلشراف على تنفیذها.

والحرفیین العاملین في مجال والمقاولین نیف وتقییم ومتابعة الشركات قید وتص .5

 المیاه وٕاصدار التراخیص المتعلقة بمزاولة مهنة حفر آبار المیاه.

باإلضافة  ،تصمیم السدود واإلشراف على إنشائها ومتابعة تشغیلها وصیانتها .6

  تنفیذها.واألشراف على  ،إلي تصمیم الصهاریج والخزانات األرضیة
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یة والمختبریة الخاصة لوٕاجراء التجارب الحق ،إعداد البرامج والدراسات المختلفة .7

بالري والصرف لتحدید االحتیاجات المائیة للمحاصیل الزراعیة تحث الظروف 

ووضع المواصفات لمخططات وتصمیم النواحي الهیدرولیكیة في نظم ، البیئیة

 .الري المختلفة

ومتابعة تنفیذها وذلك بالتعاون مع الجهات  ،اقتراح التشریعات الخاصة بالمیاه .8

 المختصة.

 إجراء الدراسات المتعلقة بالتربة. .9

 

  التنظیم اإلداري للهیئة العامة للمیاه:  .ب 

تتولي الهیئة العامة للمیاه نشاطها وتأدیة األعمال المنوطة بها حسب االختصاصات المحددة 

وٕادارات عامة تضم  ،ومدیر عام ،لها من خالل هیكل تنظیمي یتكون من مجلس إدارة

  التخصصات اآلتیة :

 واإلحصاء.اإلدارة العامة للتخطیط والمتابعة  .1

 اإلدارة العامة للموارد المائیة. .2

 اإلدارة العامة للسدود. .3

 اإلدارة العامة للري والصرف. .4

 اإلدارة العامة للشؤون المالیة واإلداریة. .5

 اإلدارة العامة للتربة. .6

فرع المنطقة و  ،فرع المنطقة الغربیةوهي:  لیبیا المائیة في مناطقتغطي الفروع  سةخم للهیئة

  .فرع منطقة الكفرة والسریرو  ،فرع المنطقة الجنوبیةو  ،فرع المنطقة الشرقیةو  ،الوسطى

تتابع الهیئة أعمالها من خالل موظفین من ذوي التخصصات العلمیة المختلفة التي تشمل 

والجیولوجیة والجیوفیزیائیة والعلوم الزراعیة والجغرافیة والهندسة المدنیة العلوم الهیدروجیولوجیة 

  والشؤون اإلداریة والمالیة والقانونیة.

بالنظر إلي اختصاصات الهیئة یتضح أنها اختصاصات شاملة لكافة أوجه إدارة الموارد المائیة و 

ریة المتاحة محدودة مما یبرز غیر أن اإلمكانیات البش وملزمة بالتنفیذ على مستوي لیبیا كلها.

  :عدة صعوبات أهمها

 والحفر  في مجال الموارد المائیة الالزمة للتنفیذ قلة األموال المرصودة للدراسات

 .للبحث والتنقیب على مصادر مائیة جدیدة االستكشافي
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 (شبكة آبار المراقبة) وعدم تخصیص األموال  ،تدهور حالة الشبكة البیزومتریة

أدى إلى قصور واضح في  ومتابعتها دوریا ة بناء وتطویر هذه الشبكةالالزمة إلعاد

 .توفر البیانات الالزمة لمتابعة ما یطرأ من تغیرات في كمیة ونوعیة الموارد المائیة

  االهتمام بالتدریب التخصصي، وكذلك عدم توطین التقنیات الحدیثة عدم

بب في نقص شدید في بناء المستخدمة في دراسة وتقییم وٕادارة الموارد المائیة س

الكوادر المؤهلة في مجال المیاه، وعدم امكانیة تحدیث ومتابعة الدراسات التى 

  استخدمت فیها هذه التقنیات.

  النهر الصناعي مشروعجهاز تنفیذ وٕادارة  .2.1.1.4

هرت فیه ظتأكد من خالل دراسات عدیدة توفر المیاه الجوفیة بجنوب لیبیا في الوقت الذي 

مما استوجب النظر في جدوى  نقل  ،استنزاف وتدهور نوعیة المیاه بالمناطق الساحلیةمؤشرات 

الطلب في شمال لیبیا. وبتأكید هذه الجدوى تقرر تنفیذ مشروع النهر  مناطقالمیاه إلى 

) 1ألحكام المادة (طبقًا جهاز ا الفقد أنشئ هذ .من المیاه یومیاً  3م م 6 حواليالصناعي لنقل 

النهر الصناعي الصادر مشروع م بشأن جهاز تنفیذ وٕادارة 1983) لسنة 11رقم (من القانون 

ویمارس اختصاصاته  وهو جهاز عام بذاته له الشخصیة االعتباریة ،م1983أكتوبر  3بتاریخ 

  .القانون المذكورحسب 

 

 اختصاصات جهاز تنفیذ وٕادارة مشروع النهر الصناعي   .أ 

یقوم باتخاذ و  ،مشروع النهر الصناعيمراحل جهاز بتنفیذ خطة التحول المتعلقة بتنفیذ ال یختص

والعمل على تنفیذها مباشرة أو  بالمشروع،اإلجراءات الالزمة إلقرار المشروعات الخاصة 

 ، ویتولي الجهاز بوجه خاص ما یلي : غیرهباالشتراك مع 

تجمیع واستكمال الدراسات واألبحاث االقتصادیة والفنیة عن المشروع التي سبق  - 1

  عنها.إعدادها وتحلیل واستخالص النتائج التي أسفرت 

إعداد الدراسات واألبحاث االقتصادیة والفنیة للمشروعات المختلفة التي یجب  - 2

دسیة لهذه تنفیذها ضمن إطار مشروع نقل المیاه الرئیسي، وٕاعداد التصمیمات الهن

المشروعات وتحضیر مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفیذها، سواء 

بأجهزة وٕادارات الجهاز أو باالستعانة بالكلیات المتخصصة أو مراكز البحوث 

  اللیبیة أو بغیرها من الخبرات والمكاتب االستشاریة األجنبیة.شاریة والمكاتب االست
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ات المختلفة التي یجب تنفیذها ضمن إطار خطط التعاقد على تنفیذ المشروع - 3

ومراحل وبرامج تنفیذ المشروع الرئیسي لنقل المیاه للمشروعات المكملة له، وعلى ما 

  مختلفة.یحتاج إلیه من مرافق وخدمات 

ه من مشروعات بإدارة وتشغیل المشروع الرئیسي لنقل المیاه وما یكمله أو یلحق  - 4

  عمال والتصرفات الالزمة لذلك.ومرافق أخري والقیام بجمیع األ

التعاقد وٕاجراء جمیع األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقیق الغرض الذي أنشئ  - 5

  الجهاز من اجله، وذلك في نطاق األعمال المنوطة به .

إعداد وتكوین األجهزة اإلداریة والمالیة والفنیة الالزمة لتنفیذ المشروع الرئیسي وما  - 6

داراتها وتشغیلها بعد االنتهاء إلمشروعات ومرافق أخري، أو یكمله أو یلحق به من 

 .من التنفیذ

 

  التنظیم اإلداري لجهاز وٕادارة مشروع النهر الصناعي   .ب 

المراحل  إلى نظام اً تطور التنظیم اإلداري للجهاز وفقًا لتطور المشروع حیث قسم العمل إداری  

وٕادارة عامة  ،وٕادارة عامة للمالیة ،الثانیةوٕادارة عامة للمرحلة  ،(إدارة عامة للمرحلة األولي

 ،للشؤون القانونیة واإلداریة). ثم عدل النظام اإلداري إلي نشاطات أساسیة مثل التخطیط

د مباشرة عملیات التشغیل تم نوأخیرا ع ،والرقابة والمتابعة ،والشؤون المالیة ،والتنفیذ، والدراسات

النشاطات الرئیسیة في شكل إدارات عامة والي منظومات تخدم  إليإعادة تقسیم العمل اإلداري 

  كل منظومة رقعة جغرافیه معینة.

) من 4یدار الجهاز من قبل لجنة إدارة تتكون من رئیس وأربعة أعضاء وفقا لنص المادة (

) كما حددت اختصاصات 4وقد حددت اختصاصاتها في المادة ( م،1983) لسنة 11قانون (

  م.1983) لسنة 11) من قانون (7ة (رئیسها في الماد

  

  الشركة العامة لتحلیة المیاه .3.1.1.4

م 2007لسنة  924أنشئت الشركة العامة لتحلیة المیاه بقرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقم 

 وتكون لها الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة. 
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  اختصاصات الشركة العامة لتحلیة المیاه  -أ 

  

تتولى الشركة العامة لتحلیة المیاه تنفیذ الخطط والبرامج في مجال تحلیة المیاه، وبما یتمشى مع 

  ما یلي:الخصوص احدث التطورات العلمیة والتقنیة في ھذا المجال، وتتولى الشركة على وجھ 

إدارة وتشغیل وصیانة وتجدید محطات تحلیة المیاه ومحطات اإلنتاج المشترك وما  .1

من محطات معالجة ومعامل اختبار وتحلیل المیاه وضبط جودتھا، یتصل بھا 

  ومراكز مراقبة وتحكم، وذلك بما یكفل تقدیم أفضل الخدمات للمنتفعین بھا.

القیام بأعمال تحلیة المیاه وفقاً للخطط والبرامج التي یتم إعدادھا لھذا الغرض  .2

  وبالتنسیق مع الجھات ذات العالقة.

الجة وتنقیة المیاه الجوفیة العسرة أو المالحة بما یحقق تشغیل وصیانة محطات مع .3

  حسن االستفادة منھا في االستخدامات الحضریة.

جبایة مقابل بیع المیاه المحالة إلى الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي وفقاً  .4

  للوائح المنظمة لذلك. 

 

  التنظیم اإلداري للشركة  - ب 

تشریعات النافذة، كما یتولى إدارة الشركة لجنة إدارة یكون للشركة جمعیة عمومیة تشكل وفقًا لل

یتم اختیارها من قبل جمعیتها العمومیة، وتمارس المهام الموكلة للجان اإلدارة بموجب 

  التشریعات النافذة. یتكون الهیكل التنظیمي للشركة العامة لتحلیة المیاه من اإلدارات التالیة:

 .اإلدارة العامة للمشروعات  

  العامة للتخطیط.اإلدارة  

 .اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  

 .اإلدارة العامة للخدمات المساندة  

 .اإلدارة العامة للحسابات التجاریة  

  

  الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي .4.1.1.4

طار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة التي شهدتها لیبیا خالل الثالثین سنة إفي 

من  اً المیاه والصرف الصحي، ووعی يتم تنفیذ عدد كبیر من المشروعات في مرفق ،الماضیة
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مستوي  إلي انرتقییبضرورة تطویر طرق إدارة وتشغیل وصیانة هذین المرفقین بحیث  ةلدولا

االستثمارات الضخمة التي وظفت في هذه المجاالت، خاصة بعد وصول المیاه من النهر 

رئیسیة (طرابلس، بنغازي، سرت، اجدابیا، البریقة، رأس األنوف) عدد من المدن ال إليالصناعي 

لذا رأت الحكومة ضرورة التحول من إدارة هذه المرافق  واإلعداد إلمداد باقي المدن بمیاهه،

بواسطة أجهزة تمول كلیا من الخزانة العامة الي شركة عامة تمول ذاتیا من حصیلة إیراداتها 

  وذلك لتحقیق األهداف التالیة: ،من الخزانة العامة اً مة وجزئیالمحققة مقابل الخدمات المقد

  الصحي.رفع وتحسین مستوي خدمات المیاه والصرف 

  المحافظة على االستثمارات الكبیرة الموظفة في مرفقي المیاه والصرف الصحي

 ا.موالرفع من كفاءة تشغیله

 .ترشید استهالك المیاه والمحافظة علیها 

  المجال.هذا  الوطنیة فيتكوین وتأهیل وتطویر الكوادر 

 .نقل وتوطین التقنیة في مجاالت المیاه والصرف الصحي  

 

م، وكذلك 1997لسنة  8القانون رقم  تأسست الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي بموجب

م بإنشاء الشركة العامة للمیاه والصرف 2007لسنة  1052و  923بموجب القرارین رقم 

م بإضافة اختصاصات للشركة العامة للمیاه والصرف 2008لسنة  189الصحي، والقرار رقم 

م بإصدار النظام األساسي 2009لسنة  65الصحي وتقریر بعض األحكام، ثم القرار رقم 

أغراض الشركة حددت بشكل عام  مادة 50للشركة العامة للمیاه والصرف الصحي الذي تضمن 

  :كما یلي الشركة ولجنة المراقبة والمیزانیة واللجنة العمومیة وٕادارة

  

تشغیل وصیانة شبكات نقل وتوزیع المیاه وشبكات الصرف الصحي ومحطات  .1

والمعالجة والتنقیة وملحقاتها ومراكز المراقبة والتحكم وذلك بما یكفل  الضخ

  .بها تقدیم أفضل الخدمات للمنتفعین

 ،تركیباتها للمستهلكینالقیام بأعمال توصیالت المیاه والصرف الصحي و  .2

خدمات المستهلكین بما یؤدي إلي تطویر  وٕاجراء الدراسات المتعلقة بتطویر

  .خدمات المیاه والصرف الصحي بكافة المناطق

  .شراء المیاه من مصادرها .3
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 ،ومقابل خدمات المیاه والصرف الصحي ،استهالك المیاه مقابلالرسوم جبایة  .4

واقتراح تحدید تعریفة نقل وتوزیع المیاه لكافة  ،وخدمات المستهلكین وفقًا للوائح

  وكذلك تعریفة الخدمات المتعلقة بمیاه الصرف الصحي. األغراض

بتنمیة وتطویر الموارد البشریة بالشركة  وضع الخطط التدریبیة الخاصة .5

واتخاذ ما یلزم لتنفیذ ما  والجهات التابعة لها بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة

  .البرامج والخطط یعتمد من تلك

 وأدواتوالمعاییر القیاسیة المتعلقة بمعدات  المواصفاتالمشاركة في وضع  .6

 ومنظومات شبكات المیاه والصرف الصحي بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

منظومات نقل وتوزیع المیاه  إنشاءتنفیذ مشروعات خطة التحول في مجاالت  .7

 المالیة المتعلقة بها. اءاتاإلجر والقیام بكافة  ،لالستخدام الحضري

الفنیة واالقتصادیة في كل ما یتعلق بمنظومات نقل  والبحوث تإجراء الدراسا .8

 الصیانة والعمرات لمنظومات الصرف الصحي. وتوزیع المیاه ومشروعات

  

  التنظیم اإلداري للشركة  -أ 

العمومیة یكون للشركة جمعیة عمومیة تشكل وفقًا للتشریعات النافذة، وتمارس الجمعیة 

م، 1970) لسنة 65االختصاصات المسندة للجمعیات العمومیة في القانون التجاري والقانون (

كما یتولى إدارة الشركة لجنة إدارة یتم اختیارها من قبل جمعیتها العمومیة تقوم بإدارة الشركة 

الخطط  وتصریف أمورها ومباشرة جمیع التصرفات واإلعمال الالزمة لتحقیق أغراضها، وتنفیذ

  المتعلقة بعملها.

 التوزیعو  ةلدولاالسكانیة المختلفة في مناطق  ةأسس البناء التنظیمي للشركة بحیث یراعي الكثاف

كما روعي عند أعداد البناء التنظیمي للشركة أن تعتمد مركزیة التخطیط والمعلومات  الجغرافي،

لبناء التنظیمي للشركة على النحو وعلى ذلك فقد جاء ا ،التنفیذ واإلجراءاتفي مركزیة  الَّ لاو 

  التالي:

مركز خدمات والتي أنیط بها القیام بأعمال الخدمات الیومیة المباشرة  127 دعد .1

للمواطنین متمثلة في أعمال الربط على الشبكة العامة للمیاه والشبكة العامة 

عمال تسلیك خطوط أو  ،عمال سحب میاه اآلبار السوداءأو  ،للصرف الصحي
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وجبایة مقابل الخدمات التي  ،وٕابرام عقود خدمات مع المستهلكین ،صحيالصرف ال

 تقدمها الشركة .

وتشغیل  ،مباشرة للمستهلكینالمكتب خدمات أنیط بها تقدیم الخدمات غیر  16عدد  .2

وتشغیل وصیانة محطات  ،وصیانة محطات الرفع والضخ للمیاه والصرف الصحي

 ،وتشغیل وصیانة اآلبار ،ف الصحيمعالجة المیاه ومحطات معالجة میاه الصر 

المستهلكین الممولین من الخزانة العامة  نوٕابرام العقود وجبایة مقابل الخدمات م

 واإلشراف على أعمال المراكز الواقعة في نطاقها .

والقیام  ،فروع تتولي اإلشراف والمتابعة للمكاتب والمراكز الواقعة في نطاقها 4 عدد .3

بإعمال تجمیع وتحلیل البیانات والتخطیط على مستوى المنطقة ضمن إطار الخطة 

 العامة للشركة .

اإلدارات العامة للشركة تتولي إعداد ومتابعة تنفیذ الخطط والبرامج العامة لعمل  .4

تجمیع وتحلیل البیانات بما یمكن من تقییم وتطویر برامج و الشركة ومتابعة الفروع 

 . هاكة ووضع السیاسات الالزمة لتحقیق األهداف والمهام المناطة بعمل الشر 

 

  الصعوبات التي تواجه الشركة   - ب 

تدني كفاءة محطات المعالجة وتوقف أغلب اآللیات نتیجة لعدم توفر قطع  -1

 الغیار والصیانة الدوریة والوقائیة.

وتهالكها ارتفاع تكالیف الصیانة واالستبدال لقدم منظومات الصرف الصحي  -2

 الشدید وفقدان العدید منها.

إلقاء المخلفات الصلبة داخل غرف التصریف، وتصریف الزیوت والشحوم  -3

ومیاه الصرف الصناعي بالشبكات العامة، باإلضافة إلى التوصیالت غیر 

 القانونیة على شبكات تصریف میاه األمطار شتت جهود الشركة فنیًا ومالیًا.

(مهندسین وفنیین) في إدارة وتشغیل محطات صعوبة توفر عمالة متخصصة  -4

المعالجة، كما أن عددًا كبیرًا من القوى العاملة غیر قادرة على مواكبة اكتساب 

المعرفة ونقل التقنیة بهذا القطاع، وأن الرفع من مستواهم المهني یتطلب موارد 

 مالیة كبیرة.
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لتكاملیة بین عدم تفهم عدد من المدن الختصاصات الشركة وطبیعة العالقة ا -5

دور الشركة في التشغیل والصیانة ودور هذه المدن في تنفیذ خطة التنمیة 

 لمشروعات المیاه والصرف الصحي.

رادات الجبایة أظهرت تأثیراتها السلبیة على أداء الشركة في تحقیق یتدني إ -6

 :التالیةعوامل أهدافها وذلك لل

 فع مقابل خدمات المیاه الثقافة العامة السائدة لدى المستهلكین في عدم د

والصرف الصحي، فضال عن أن المستهلكین یطالبون بتحسین مستوى 

من ثم انتظامهم في تسدید الرسوم بینما الشركة في حاجة ًال و الخدمات أو 

  إلي هذه الموارد المالیة كي تتمكن من تحسین مستوى الخدمات.

 وفر المقار ضعف اإلمكانیات المتاحة حالیا للجبایة بالشركة من حیث ت

  والتجهیزات وغیرها.

 م تجاوب عدد من الجهات الممولة من الخزانة العامة بتوقیع عقود دع

الخدمات واعتماد المطالبات المالیة الخاصة بالخدمات التي تقدمها 

  الشركة.

 الهیئة العامة للبیئة  .2.1.4

م 1999) بتاریخ 263أنشئت الهیئة العامة للبیئة وفقا  لقرار اللجنة الشعبیة العامة سابقا رقم (

یكون و كهیئة لها الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة وتتبع اللجنة الشعبیة العامة سابقا 

كما نص القرار بأن تحل  ا،مقرها مدینة طرابلس ویجوز أن تنشأ لها فروع في مختلف مدن لیبی

الهیئة محل المركز الفني لحمایة البیئة وأن تؤول إلیها اختصاصات اإلدارة العامة لحمایة البیئة 

تھدف إلى حمایة المحیط الذي یعیش فیھ ومكاتبها وینقل إلیها العاملون بهذه اإلدارة، وهي 

وللهیئة  واء والغذاء من التلوث.اإلنسان وجمیع الكائنات الحیة بما في ذلك التربة والماء والھ

  ثالثة فروع  هي فرع مصراته وفرع بنغازي وفرع الجبل األخضر.

   

  اختصاصات الهیئة العامة للبیئة   -أ 

  حددت اختصاصات وصالحیات الهیئة وفقا للمادة الثالثة من قرار إنشائها كما یلي:
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تابعة اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبیئة واإلشراف على تطبیقھا وم .1

  تنفیذھا.

  اإلشراف على إصحاح البیئة. .2

مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حمایة البیئة وتدریب وتأھیل األطر  .3

  الفنیة في ھذا المجال.

القیام بحمالت التوعیة بمختلف الوسائل للتعریف بالبیئة وقواعد وأسس  .4

  حمایتھا.

بالتعاون مع الجھات إعداد خطة وطنیة لمواجھة الحاالت والكوارث البیئیة  .5

  ذات العالقة.

إجراء األبحاث والدراسات المتعلقة بالبیئة بھدف حمایتھا من جمیع الملوثات  .6

  ت والمؤسسات المحلیة والدولیة.آوذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والھی

إعداد ومراجعة التشریعات والقرارات المتعلقة بحمایة البیئة أو المشاركة في  .7

  إعدادھا.

وللهیئة في سبیل ذلك وضع الدراسات واألبحاث المتعلقة بالبیئة داخل لیبیا بهدف حمایة البیئة 

  من جمیع الملوثات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث المحلیة والدولیة.

  

  الهیئةالصعوبات التي تواجه   - ب 

 اً ر مؤهلة تأهیال عالیمع عدم توفر كواد ،اً حجم العمل المناط بالهیئة واختصاصاتها كبیر جد

كما یالحظ  أیضا عدم توفر المعدات والتجهیزات المختبریة الثابتة والمتحركة. ،وبأعداد كافیة

 اً عن األعمال التخطیطیة والتنفیذیة والرقابیة مع مسؤولةشمولیة االختصاصات مما یجعل الهیئة 

نفیذ وتخویل الهیئة دون مما یستوجب إعادة النظر بفصل هذه االختصاصات بین الرقابة والت

  الرقابیة.غیرها باالختصاصات 

  وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة 3.1.4

م، ثم عدلت الى وزارة الزراعة 29/09/1960استحدثت وزارة الزراعة في لیبیا ألول مرة بتاریخ 

م، وتم إعادة تنظیم وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 22/01/1964والثروة الحیوانیة بتارخ 

) 101م، واخیرًا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (7/1/1970بقرار مجلس الوزراء الصادر في 
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م باعتماد الهیكل التنظیمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة 2012لسنة 

  وتنظیم جهازها اإلداري الحالي.

  

  اختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة  -أ 

تمارس وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة مسؤولیة تنفیذ السیاسات والخطط، ووضع البرامج 

الالزمة لتنفیذ التشریعات النافذة في مجاالت الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة وفق المنهج 

العلمي الذي یكفل تحقیق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفیذها وصوًال الى الغایات والنتائج 

  المطلوبة، والقرار المذكور اعاله حدد اختصصات الوزارة والجهات التى تتبعها وهي:

 لزراعي. المصرف ا  

 .الهیئة العامة للثروة الحیوانیة  

 .هیئة انتاج الحبوب  

 .هیئة تنمیة منطقة فزان الزراعیة  

 .هیئة تنمیة منطقة الكفرة والسریر  

 .هیئة تنمیة منطقة الجبل األخضر  

 .(سهل بنغازي) جهاز استثمار میاه النهر الصناعي  

 .(المنطقة الوسطى) جهاز استثمار میاه النهر الصناعي  

 استثمار میاه النهر الصناعي (الجفارة/جبل الحساونة). جهاز  

 .جهاز الشرطة الزراعیة  

 .مركز البحوث الزراعیة والحیوانیة  

 .مركز بحوث االحیاء البحریة  

 .مركز المعلومات والتوثیق  

 .المركز الوطني للوقایة والحجر الزراعي  

 .المركز الوطني للصحة الحیوانیة  

 الصحراوي. المركز الوطني لمكافحة الجراد  

 .اللجنة الوطنیة لمكافحة التصحر  

 .لجنة تقییم واعتماد اصناف البذور  
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 .لجنة تسجیل األدویة والمستحضرات البیطریة  

 .لجنة تسجیل المبیدات الزراعیة  

  

  المراكز البحثیة والتعلیمیة .4.1.4

في و مراكز البحوث المختلفة القطاعیة والتعلیمیة ت و آبالهییتم البحث العلمي في مجاالت المیاه 

  وتشمل االتي: كلیات الجامعات اللیبیة

 .الهیئة اللیبیة للبحث والعلوم والتكنولوجیا 

  (طرابلس، بنغازي، سبها). الرئیسیة في لیبیاالجامعات  

 .مركز البحوث الصناعیة  

 .مركز بحوث النفط  

 .مركز البحوث الزراعیة  

  .المعهد العالي لشؤون المیاه  

  التشریعات المائیة في لیبیا  .2.4

إن العوامل التي تستوجب إصدار تشریعات مائیة عدیدة ومتشعبة منها ما هو تنظیمي صرف 

یحدد العالقة بین اإلنسان والمصدر المائي بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر یعاني من 

  یأتي لمعالجة مشكل قائم أو على وشك الحدوث. ومنها مامشكلة أو ال 

ففي لیبیا بدأت مؤشرات المشكل المائي تتجلي مع مطلع الستینات أي مباشرة بعد اكتشاف النفط 

ودخول اآلالت الزراعیة الحدیثة وآالت حفر آبار المیاه والمضخات التي تدار بمحركات الدیزل 

األمر الذي  إلي مصادر مائیة دائمة الجریان (األنهار)، أو الطاقة الكهربائیة ونظرًا الفتقار لیبیا

جعل لیبیا في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت تشریعات مائیة تنظم استغالل الموارد وتحكم 

السیطرة علیها وتؤمن حمایتها من االستنزاف والتلوث إذ صدر قانون المیاه اللیبي منذ سنة 

  في شان تنظیم استغالل مصادر المیاه. م1982لسنة  )3وعدل بالقانون رقم (م 1965

  

 .في شأن تنظیم استغالل مصادر المیاه 1982لسنة  3قانون   .أ 

یتضمن هذا القانون سبع عشرة مادة تحدد االسس العامة لتنظیم استغالل الموارد المائیة 

  یمكن تلخیصها في االتي:
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وعدم االسراف كة بین الناس ویلتزم كل شخص بالمحافظة على المیاه اأن الماء شر  .1

  في استعمالها.

مصادر المیاه في لیبیا ملك للشعب، ویقصد بمصادر المیاه في تطبیق احكام هذا  .2

  جوفیة. مالقانون كافة الموارد المائیة الطبیعیة سطحیة كانت أ

یحدد القانون جهة االختصاص في اصدار تراخیص الحفر والرقابة على المیاه  .3

  وجمع البیانات.

  بتطبیق نظام الري الجماعي.ینادي القانون  .4

ب علیه ضرر بالمیاه أو مصادرها أو االراضي أو تیجب اال یتر  استعمال المیاه .5

المنشأت المقامة علیها أو المجاورة لها، وال یجوز استعمال المصادر المرخص بها 

  ذن مسبق منه.إلمنتفع إال ب

جهات تصریف الفضالت الصلبة والسائلة في موارد المیاه والزام  یحضر .6

االختصاص بدراسة مصادر التلوث واتخاد االجراءات الالزمة لمعالجة المیاه 

  الملوثة.

ال یجوز مباشرة أعمال الحفر إال بعد الحصول على ترخیص بذلك، وال یجوز  .7

استعمال المیاه العذبة لحقن آبار النفط اال في حاالت الضرورة وبشكل مؤقت، كما 

مستعملة الاالستیالء على اآلبار غیر في ص القانون الحق لجهات االختصا ىعطأ

وغلق اآلبار المستغنى عنها، وكذلك غلق اآلبار المنتجة السباب فنیة تتعلق 

  بالمصلحة العامة.

  حدد القانون اسبقیات االنتفاع بمصادر المیاه كما یلي:ی .8

 .االستعمال البشري وسقي الحیونات  

 .االغراض الزراعیة  

 .االغراض الصناعیة والتعدین  

أجاز القانون لجهات االختصاص في حالة ظهور دالئل على تدهور المخزون  .9

  المائي نوعًا أو كمًا باتخاد الخطوات التالیة كلها أو بعضها:

  وضع منطقة المیاه تحت نظام المراقبة الدقیقة. .10
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وقف عملیات الحفر واالنتفاع بالمیاه الجدیدة وفي حاالت الضرورة توضع  .11

  زیع المقید أو نظام الحظر المطلق.المنطقة تحت نظام التو 

حدد القانون الجهات المختصة للبث في االعتراضات على القرارات الصادرة  .12

تحمل التكالیف المترتبة على استخدام  مسؤولیةبمقتضى هذا القانون وكذلك 

مصادر المیاه وتطویرها وحمایتها من التلوث والرسوم المالیة الخاصة باصدار 

 ت لكل من خالف احكام هذا القانون.التراخیص والعقوبا

  

  م 2003) لسنة 9القانون رقم (  .ب 

على رفع جمیع القیود المفروضة على ولى المادة األنص مواد، حیث ت 3القانون من ھذا یتكون 

  م.1982) لسنة 3حفر آبار المیاه المنصوص علیھا في القانون رقم (

  

  في شأن حمایة البیئة م1982لسنة  7قانون   .ج 

كامل هو الفصل الرابع من هذا القانون لحمایة المصادر المائیة وتم تفصیل ذلك خصص فصل 

  یمكن ایجاز محتواها فیما یلي: )50الى  40(من المادة  مادة 11في 

یلتزم كل من یستعمل المیاه بالمحافظة علیها وعلى الجهات المختصة باالشراف  .1

یمة في الكشف عن هذه على مصادر المیاه اتباع الوسائل والطرق العلمیة السل

المصادر واستعمالها اقتصادیًا واتباع التقنیات التى تقلل من استهالك المیاه 

  وضمان عدم احداث أیة اضرار بها.

استعمال الخزانات الجوفیة بما یضمن عدم تداخل میاه البحر ومیاه الطبقات  .2

  االخرى االكثر ملوحة أو اقل نوعیة.

  والعملي. تنظیم الصرف الزراعي االقتصادي .3

استعمال المیاه في الزراعة بالقدر الالزم واالقتصادي فقط ویجب اتباع االنظمة  .4

الزراعیة من ناحیة نوعیة المزروعات وطرق الري بما یكفل أقل استعمال للمیاه 

  واكبر عائد لالنتاج.
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میاه المخلفات المنزلیة والصناعیة مصدرًا من المصادر المائیة وال یجوز  دتع .5

فیها أو التخلص منها بعد معالجتها إال إذا ثبت أن استعمالها غیر عملي التفریط 

وعند ذلك فإن التخلص منها یجب أن یكون وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن 

  ینتج عنه أي تلویث للبیئة.

یحظر القیام بالقاء أو التخلص من أیة مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث  .6

  باشرًا أو غیر مباشر.المصادر المائیة تلوثًا م

تحدد اللوائح والقرارات التنفیذیة لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من  .7

المخلفات السائلة والصلبة والغازیة وطرق معالجتها والمعاییر والمواصفات الالزم 

  توفرها في هذه المخلفات والتى تضمن سالمة مصادر المیاه من التلوث.

موصلة بشبكة المجاري الیتم التخلص من المخلفات السائلة في االماكن غیر  .8

  العامة حسب المواصفات الفنیة المعتمدة.

على الجهات العامة تحدید مصادر المیاه مقننة االستعمال وتوفیر الكمیة الالزمة  .9

من المیاه منقاة وصالحة االستعمال في اغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو 

  رها كما یجب تحدید طرق المعالجة ووسیلة اعادة االستعمال.غی

لكل شخص الحق في الحصول على میاه صالحة للشرب واالستعماالت االخرى  .10

المسموح بها وبكمیة كافیة طبقًا للمواصفات والمعاییر الصحیة وفي الحدود التى 

  تسمح بها النواحي االقتصادیة والفنیة المتاحة.

لمیاه الشرب تطهیر ومعالجة المیاه ومراقبة جودتها والتأكد  على الجهات المزودة .11

  من سالمتها من النواحي الطبیعیة والكیمیائیة والحیویة قبل وصولها الى المستهلك.

تتولى الجهات المكلفة بحمایة البیئة االشراف على مصادر المیاه ومراقبتها  .12

  لك ما یلي:وتقنین استعمالها وحمایتها من التلوث وعلیها في سبیل ذ

 .المشاركة في اعداد اللوائح والقرارات التنفیذیة لهذا القانون  

 .مراجعة دراسات التأثیر البیئي للمشروعات  

  ابداء المالحظات حول استیراد وتصنیع ونقل واستعمال كافة انواع

المبیدات الكیمیائیة وبقیة المواد االخرى بما یضمن عدم تلوث مصادر 

  یة أو غیرها.المیاه السطحیة والجوف
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  تنظیم مراقبة تجمیع وتنقیة المخلفات المختلفة بما یضمن حمایة وسالمة

  مصادر المیاه من التلوث.

  

  في شأن حمایة وتحسین البیئة م2003لسنة  15قانون رقم   .د 

 12مادة في  79بشأن حمایة البیئة، ویتضمن  م1982لسنة  7هذا القانون القانون رقم الغى 

الفصل الرابع من هذا القانون لحمایة الموارد المائیة وتم تفصیل ذلك في ، حیث خصص الً فص

. م1982لسنة  7) وهي كما ورد بالفصل الرابع من القانون 47الى  39مواد (من المادة  9

  اح البیئة:حصإ(الفصل السادس)  51تضمنت المادة 

  ة من المیاه الصالحة للشرب.یتوفر كمیات كاف .1

  فات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات.مخلالالتخلص الصحي من  .2

إنشاء المكبات النهائیة للتخلص من المخلفات الحضریة، تراعى فیها المواصفات  .3

الفنیة المتبعة والموقع المالئم وضرورة التخلص من القمامة في تلك األماكن دون 

  غیرها.

بغرامة ال تقل  یعاقب حیت (الفصل الحادي عشر) العقوبات: 70تضمنت المادة كما 

عن ثالثة أالف دینار وال تتجاوز عشرة أالف دینار كل من یلقى أیة مخلفات أو 

یتخلص منها ویكون من شأن ذلك التسبب في تلویث المصادر المائیة تلوثًا مباشرًا أو 

وبالحیوانات في الخزانات ومجارى  غیر مباشر أو إلقاء مواد مضرة بالصحة العامة

  المیاه.

  

  اعمال حفر آبار المیاه تنظیم مزاولة في شأنم 1973لسنة  112 مقانون رق  .ه 

مادة تشمل شروط قید المقاول في السجل الخاص بذلك في الهیئة العامة  25یتضمن القانون 

تهم الفنیة كما یتضمن ءللمیاه وتصنیف المقاولین الى ثالث فئات حسب امكانیاتهم المادیة وكفا

مقاولي حفر آبار المیاه في هذا السجل وتشكیل اللجنة الخاصة بقید القانون كیفیة تنظیم تسجیل 

ولجنة الفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القید وتحدید صفات  المقاولین

  .اعضائها
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القانون المقاول عند قیامه بحفر اي بئر میاه أن یزود الهیئة العامة للمیاه بتقریر فني بعد  والزم

حفره یتضمن بیانات الوصف اللیثولوجي للبئر، نتائج الضخ التجریبي، سمك االنتهاء من 

الطبقات الحاملة للمیاه، التركیب االنشائي للبئر، التحلیل الكیمیائي للمیاه، انتاجیة البئر، مستوى 

وحدد القانون متى یتم الغاء قید المقاول وكیفیة الغاء  الماء الساكن ومستوى الماء المتحرك.

لسنة  112م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 1975لسنة  98كما صدر القانون رقم  القید. 

  م.1973

  بشأن الجرائم االقتصادیة م 1979لسنة  2القانون رقم   .و 

یعاقب بالسجن وبغرامة مالیة ال تقل ” :من الفصل الثاني من هذا القانون 11جاء في المادة 

بالمشاریع الزراعیة أو الغابات أو  دینار كل من تسبب في الحاق ضرر جسیم 1000عن 

المراعي أو مصادر المیاه أو قام بقطع االشجار أو اتالف مزروعات أو اقامة مبان أو اجراء 

تقسیمات أو حفر آبار داخل االراضي الزراعیة دون الحصول على اذن بذلك من جهات 

ائیة بطاقة الكهر اشهر كل من اختلس ال 6كما یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  ." االختصاص

  أو المیاه من شبكات المرافق العامة.

  في شأن جهاز التفتیش الزراعي م1983لسنة  1القانون رقم   .ز 

نصت المادة الثانیة من القانون على أن یتولى رجال التفتیش الزراعي كل في حدود اختصاصه 

  نافذة المفعول.التأكد من أن تراخیص حفر آبار المیاه التى تجري بموجبها عملیات الحفر 

  قرارات لها عالقة بالمیاه  .ح 

في شأن تنظیم  م1976لسنة   225قرار وزیر الزراعة واالصالح الزراعي رقم  .1

  .زراعة أشجار الحمضیات

  .بتقریر بعض االجراءات في شأن توجیه الزراعة سابقاً  قرار اللجنة الشعبیة العامة .2

بتقریر بعض االجراءات لزیادة  م1978لسنة  سابقاً  قرار اللجنة الشعبیة العامة .3

  .االنتاج الزراعي

في شأن اتخاد بعض االجراءات  م1980لسنة  سابقاً  قرار اللجنة الشعبیة العامة .4

صدر هذا القرار لمعالجة الحالة . الخاصة  باعادة تخطیط وتنمیة الشریط الساحلي
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ث تضمن لت الیها الخزانات الجوفیة على طول الشریط الساحلي الغربي حیآالتى 

% من مساحات االراضي الزراعیة الواقعة حالیًا 30القرار تخفیض نسبة قدرها 

  .تحت النظام المروي بمناطق الشریط الساحلي

رقم  سابقاً  قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح الزراعي وتعمیر االراضي .5

  .بتنظیم الري الزراعي  م1983لسنة  267

الى  لیبیافي شأن تقسیم  م1982لسنة  791رقم  سابقاً  ةقرار اللجنة الشعبیة العام .6

مواد یمكن تلخیصها كما  10. یتضمن القرار مناطق مائیة وقواعد ونظم ادارتها

  یلي:

  الى خمس مناطق مائیة تدار من قبل فرق فنیة (حالیًا فروع  لیبیاقسمت

  . الهیئة)

  حدد التى تتولى إدارة هذه المناطق وطریقة إدارتها كما جهة ال القرارحدد

  اختصاصاتها.

 قواعد استغالل الموارد المائیة خاصة في المناطق  التى تعاني  القرار تناول

 :اآلتيعلى النحو  من عجز مائي ظاهر

  یحظر تغطیة احتیاجات التوسع في المشروعات القائمة أو الجدیدة في

الساحلي الغربي بسحب كمیات اضافیة  مناطق سهل الجفارة والشریط

 من الخزان االول. 

  یحظر حفر آبار میاه جدیدة أو بدیلة بمنطقة سهل الجفارة والمنطقة

الجبلیة المحیطة ویجوز أن یمنح المزارعون الملتزمون بتطبیق نظام 

التوجیه الزراعي تراخیص للمشاركة في مصادر المیاه القائمة والقریبة 

  من مزارعهم.

 ع منطقة سهل بنغازي لنظام التوزیع المقید للمیاه على المزارعین تخض

  .بنغازي ویمنع منعًا باتًا الحفر االنتاجي في الجزء الشمالي من سهل

  تخضع المنطقة بین الخمس ومصراته لنظام الحظر المطلق لالنتفاع

  بالمیاه.

 نتفاع بالمیاه. تخضع منطقة حوض المرج لنظام الحظر المطلق لال  
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 ضوابط االستغالل الزراعي للمیاه ووضع االسس الكفیلة القرار  حدد

االستغالل البشري  ضوابط. كما حدد القرار بتطبیق نظام الري الجماعي

للمیاه، حیث نصت على عدم السماح بضخ كمیات من المیاه الجوفیة تزید 

على ما یتم سحبه حالیًا لسد احتیاجات االستهالك البشري للمدن الساحلیة 

المباه  ستغاللاضوابط القرار  حددو  غطیة العجز باقامة محطات تحلیة.وت

  لألغراض الصناعیة أیضًا.

 االولویات في دراسات االحواض المائیة الرئیسیة.  

  

م بتعدیل بعض احكام 1984لسنة  95سابقًا رقم  قرار اللجنة الشعبیة العامة .7

الى مناطق مائیة وقواعد  لیبیافي شأن تقسیم  م1982لسنة  791رقم القرار 

  .دارتهاإونظم 

ضافة مادة جدیدة الى إب م1993لسنة  47رقم  سابقاً  امةعقرار اللجنة الشعبیة ال .8

تنص  بائیةر بالئحة تنظیم خدمات الطاقة الكه م1987لسنة  680قرارها رقم 

قد معه عند اوقف الطاقة الكهربائیة عن المتع لشركة العامة للكهرباءاحق  على

  حدى الحاالت المبینة فیما بعد ودون أن یكون له حق المطالبة بالتعویض:إ توافر

  إذا خالف المتعاقد معه احكام القرارات والقواعد التى تصدرها الهیئة العامة

للمیاه في شأن اخضاع منطقة ما لنظام الحظر الكامل أو االنتفاع المقید 

  للمیاه بقصد منع االضرار بمصادر المیاه.

  المتعاقد معه الشروط التى تصدرها الهیئة العامة للمیاه بشأن إذا خالف

  استغالل المورد المائي.

  إذا قدم المتعاقد معه معلومات غیر صحیحة بغرض االنتفاع بمورد المیاه

  دون وجه حق.

  إذا خالف المتعاقد معه التعلیمات التى تصدرها الهیئة العامة للمیاه بشأن

له في مورد المیاه القائم بمزرعته شریطة أن یدفع له تعویض  غیرهمشاركة 

  عن جزء من التكالیف التى انفقها یساوي نسبة المشاركة المقررة.
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ینص على تشجیع الفالحین وتقدیم  الذي م2000) لسنة 7المنشور رقم ( .9

المساعدات الممكنة لهم الستغالل كافة االراضي الصالحة للزراعة بأي نوع من 

المزروعات والمغروسات التى توفر الغذاء وتشجیعًا لذلك یسمح بحفر اآلبار انواع 

  لغرض توفیر المیاه الالزمة لذلك.

الذي اسند  م2002) لسنة 82قرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقم ( .10

اختصاصات الهیئة العامة للمیاه فیما یتعلق بإصدار تراخیص الحفر واالذن 

لآلبار وكذلك العدید من االجراءات ذات العالقة بإدارة  بتوصیل التیار الكهربائي

  الموارد المائیة الى ما كان یعرف باللجان الشعبیة بالشعبیات.
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  أهداف االستراتیجیة .1.5

االستراتیجیة اساسًا الى تحقیق األمن المائي وتنمیة الموارد المائیة ألطول فترة ممكنة تهدف 

حتى تستجیب لمتطلبات المستقبل، وبذلك تتحقق جملة من االهداف الكبرى یمكن تلخیصها فیما 

  یلي:

 .تقلیص العجز المائي المتزاید مع الزمن  

 سبة لكافة مستهلكي المیاه ولمختلف تأمین االحتیاجات المائیة بالكمیة والنوعیة المنا

 وخدمات الصرف الصحيلشرب الصالحة لمیاه التوفیر قطاعات التنمیة واالهتمام ب

  لكافة السكان.

 تحقیق تنمیة مستدامة تضمن  االدارة السلیمة للموارد المائیة المتاحة بما یكفل

ال یقوق االجالمحافظة على مستوى المعیشة الحالیة اجتماعیًا واقتصادیًا وتؤمن ح

  .القادمة في المیاه

  تنمیة الموارد المائیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة، وتحقیق االستخدام األمثل لهذه

  الموارد.

 .حمایة الموارد المائیة من االستنزاف والتلوث  

  توفیر المعلومات عن الموارد المائیة المتاحة من خالل بناء قاعدة بیانات مائیة

  متكاملة.

  شبكات الرصد المائي.تحسین اداء  

 .تطبیق اسس اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة  

  تقییم الموارد التطویر المؤسساتي وتنمیة وتأهیل القدرات البشریة والفنیة في مجال

  .المائیة وتنمیتها وادارتها

  رفع مستوى الوعي المائي والبیئي بین جمیع فئات المجتمع، بما في ذلك مؤسسات

  .المجتمع المدني

  توطین ودعم صناعة التقنیات الحدیثة في مجال تحلیة میاه البحر ومعالجة میاه

  الصرف الصحي.

 .تعزیز دور البحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائیة 
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 دوافع (مبررات) االستراتیجیة  .2.5

 .نمط االستهالك الحضري والزراعي السائد للمیاه في ظل ندرة المیاه  

  في المیزان المائي الذي سیتطور مع زیادة الطلب على المیاه.العجز  

 .ضعف كفاءة استخدام المیاه لآلغراض المختلفة  

 .تدهور نوعیة المیاه وتلوثها والتأثیر البیئي لذلك  

 .الزیادة السكانیة وزیادة الطلب على المیاه  

 .محدودیة الوعي بقضایا المیاه على مستوى الفرد والمجتمع  

 المؤسساتیة والبشریة وتدني مستوى التدریب في مجال المیاه. ضعف القدرات  

 .غیاب التخطیط الشمولي في إدارة قطاع المیاه  

  ضعف دور البحث العلمي في تطویر قطاع المیاه ونقل وتوطین التقنیات الحدیثة

  في مجال انتاج وتنمیة وٕادارة الموارد المائیة.

  إدارة الرقابة المتعلقة بحسن تنظیم عدم تطبیق القوانین والتشریعات، وضعف

  واستغالل وحمایة الموارد المائیة.

 من حیث الكمیة والنوعیة  محدودیة المعلومات المتوفرة حول مصادر المیاه

 والتغیرات التى تطرأ علیها خالل سنوات االستهالك.

  

 مفهوم ومالمح اإلستراتیجیـــــة .3.5

استعمــال مفهوم اإلستراتیجیـــــة "  ىألي عمـــــل كبیرا كان أو صغیرًا إلغـــــــالبا ما یلجا المخططون 

strategyمفهوم "الخطة الشمولیة أو المخطط الشمولي"  " أوmaster plan"  بنفس المعني "

ستثمار وٕادارة الموارد الطبیعیة مثل الموارد والمدلول للمفهومین. غیر أنه في حالة التخطیط أل

على االستراتیجیات التي تصاغ لهذا الغرض التركیز على سرد وتحلیل التوجهات المائیة،یغلب 

وصفیا ونوعیا دون التحدید  فیها الالزمة لتحقیق األهداف المطلوبة والمرغوب والسیناریوهات

الكمي الدقیق لهذه األهداف والمدخالت والمخرجات الالزمة لتحقیقها، بینما تصاغ الخطط 

على التقدیرات الكمیة لألهداف المرغوب الوصول إلیها  ءً حیان بناالشمولیة في معظم األ

وللمدخالت والمخرجات الالزمة لهذا الغرض بدرجات متفاوتة من الدقة . ولهذا السبب هناك 

  خلط شائع فیما ینشر ویصاغ باسم هذین المفهومین.



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

127 
 

واإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة اإلطالع بتمعن على " دراسة الوضع المائي في لیبیا خالل ومن 

یتضح أن هذه الدراسة یمكن  م1999المعدة في سنة "  م2025 – 2000للفترة  الموارد المائیة

وصفها بمزیج من المفهومین.فقد غلب علیها التركیز الوصفي لتوضیح الوضع المائي القائم 

ي الذي حددته استنادًا التخطیط ىلمداوالتوجهات والتوصیات التي یجب إتباعها لمواجهته على 

على التدعیم الكمي لمعطیات هذا الوضع، بمدخالته ومخرجاته، حسب قاعدة بیانات 

تقدیریة،وأحیانًا افتراضیة، متعددة البدائل،ینقصها التحقق المیداني في غیاب الرصد المستمر 

سباب فإن هذه والقیاس المتواصل الدقیق لما ورد في قاعدة البیانات هذه من معلومات.ولهذه األ

الدراسة تفتح أمام المخططین ومتخذي القرار إلدارة الموارد المائیة في لیبیا مجاالت واسعة 

للبیانات والبدائل  ملتفسیر والتحلیل سواًء للتوجهات النظریة والتوصیات الوصفیة، أالالجتهاد في 

لمتعلقة باإلجراءات الكمیة التي وردت فیها مما یصعِّب من سهولة عملیات إتخاد القرارات ا

  العملیة التنفیذیة الالزمة في غیاب دقة تحــــــــــدید األهداف ومتطلبات تحقیقها.

الغرض في بعض الحاالت واألوضاع  - المتبع في هذه الدراسة- وقد یؤدي مثل هذا األسلوب

ضع " مفروضة على الو Imposed Constraintsالمائیة التي ال توجد فیها محدِّات قسریَّة "

المائي القائم في كل من جانبي الطلب على المیاه لمختلف االستعماالت واإلمداد المائي 

المستدیم الممكن تنمیته مثلما هو الحال في مناطق الوفرة المائیة حیث یتوفر للمخطط ومتخذ 

ة بین خیارات تكاد تكون غیر محدودة ألنماط االستعماالت المائی فاضلةالقرار مجاًال واسعًا للم

المتعددة ومعدالت إتاحتها من مواردها المتنوعة التي تفوق معدالت الطلب علیها. وال یلجمه 

عن ذلك إال االعتبارات االقتصادیة والبیئیة.أما في حالة مناطق الندرة المائیة المتأزمة، مثلما 

الضیق هو الحال في لیبیا ومعظم بلدان شمال إفریقیا والشرق األوسط ، فیجب إتباع المفهوم 

جدًا " للخطة الشمولیة " أو "المخطط الشمولي " التي یركز على تشخیص مكونات وعناصر 

 الموازنة المائیة الوطنیة  

" لعناصر جانب الطلب من هذه الموازنة وحصره "Apriorityانطالقا من التحدید الكمي المسبق 

ة التي تحقق مستوى معیشیًا في الحد األدنى لمختلف االستعماالت البشریة والصناعیة والزراعی

كافة عناصر الموارد المائیة المتاحة من مختلف  حصرمقبوًال تحت ظروف الندرة والجفاف ، و 

مصادرها المتوفرة، وما یمكن توفره منها بصورة مقبولة اقتصادیا وبیئیا لمواجهة هذه 

  وب للمجتمع.االستعماالت حسب معدالت النمو السكاني والتنموي والمستوي المعیشي المرغ
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وٕاتباع مثل هذا األسلوب یضع األمور المتعلقة باإلدارة المائیة واضحة المعالم كمیًا ونوعیًا أمام 

متخذ القرار بما یسهل علیه اتخاذ كافة اإلجراءات اإلداریة والقانونیة لتنفیذ " الخطة المائیة 

تم اتباعه في إعداد الخطة الحالیة المحدثة حیث تم  الذيالشمولیة " بنجاح. وهذا هو األسلوب 

  سرد خطوات صیاغتها في الخطوات التالیة: 

والصناعي للفرد  االستعمال البشريالتحدید التقدیري المسبق والمعقول لمعدالت  .1

الواحد التي یجب إتاحتها حسب النمط التنموي المتناسب مع أهداف المجتمع 

 المتوفرة،یئیة على ضوء قاعدة الموارد الطبیعیة االقتصادیة واالجتماعیة والب

  المتعددة.والظروف والمعطیات السائدة في األوساط اإلنتاجیة 

تقدیر االحتیاجات المائیة للزراعة المرویة حسب المساحات التي یجب تحدیدها   .2

واستهداف زراعتها مسبقا، واختیار المحاصیل الزراعیة والمفاضلة بینها استنادًا إلي 

تاجیتها المائیة، ومردودیتها االقتصادیة، ومیزاتها المقارنة في السوق المحلیة إن

واألسواق الخارجیة والعائد اإلنتاجي واالقتصادي على وحدة الحجم من المیاه 

  المستهلكة في عملیات الري الزراعي.

التحدید التقدیري المسبق لالحتیاجات المائیة لكل عنصر من عناصر االستهالك  .3

وتحسب االحتیاجات  ،قة حسب التعداد السكاني القائم خالل فترة إعداد الخطةالساب

المائیة السنویة الكلیة على المستوي الوطني، ویتم التحوط لتعدیلها مع مرور الزمن 

حسب معدالت النمو السكاني المتوقعة مستقبال ، وما یستجد من متغیرات علي 

غیر أسالیب وأنماط التنمیة ومستویات معدالت االستهالك السابقة التي تنتج عن ت

 معیشة السكان.

وتقدیر الموارد المائیة المتوفرة والممكن توفرها تقنیا واقتصادیا بسهولة ویسر  حصر .4

وغیر تقلیدیة ( إزالة  ،من مختلف مصادرها التقلیدیة ( میاه جوفیة ومیاه سطحیة )

والتعرف على مدى  ،ة )ملوحة میاه البحر وتجمیع وٕاعادة استعمال المیاه العادم

 قدرتها على مواجهة االحتیاجات المائیة الوطنیة سنویًا. 

لة ضرورة البحث عن ؤو فرض على الجهات المسی لذيالمائي المتوقع ا العجزتقدیر  .5

، إما بتنمیة موارد مائیة جدیدة، زالعج اوسائل دعم اإلمداد المائي بما یسد هذ

إدارة الطلب المعروفة كالرفع من ء إلي أسالیب تقلیدیة أو غیر تقلیدیة، وٕاما باللجو 
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كفاءة االستعمال وتسعیر المیاه بما یتناسب مع تكالیف الفرص االستثماریة 

الضائعة ، والتوعیة والترشید وغیرها. ولكي یتم التوصل إلي تحدید االحتیاجات 

ة المائیة ومعدالت  اإلستهالك  لمختلف االستعماالت بصورة مسبقة وبقیم منطقی

تم االستعانة بالعدید من المصادر والخبرات ی معقولة على درجة عالیة من الدقة،

إضافة إلي االستفادة من الدراسة الحالیة المتوفرة عن الوضع  ،وتجارب اآلخرین

المائي في لیبیا واإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة الموارد المائیة من خالل مراجعة ما 

 ورد فیها من بیانات  ومعلومات وتقییمها حسب الخطوات التالیة:  

اسة والتأكد من دقتها مراجعة وتقییم وتنقیح معدالت استهالك المیاه الواردة في الدر  .6

خصوصا فیما یتعلق بمعدالت االستهالك الزراعي من حیث دقة  ذلك،كلما أمكن 

واالحتیاجات المائیة لمختلف المحاصیل  المرویة،تقدیر المساحات الزراعیة 

 الزمن.ومعدالت التوسع في زراعتها مع  ،السائدة

ا یتعلق بمعدالت النمو السكاني بدائل الواردة في الدراسة السابقة فیمالمراجعة وتقییم  .7

وتقدیر كمیات ومعدالت الطلب المتزایدة على المیاه لمواجهة االحتیاجات  ،والتنموي

البشریة والصناعیة والزراعیة المتوقعة مستقبال  لمساعدة متخذ القرار في اختیار 

ت البدائل أو البدیل األكثر واقعیة واعتماده مرجعیة أشاریة تبني علیها القرارا

واإلجراءات التي یجب اتخاذها للموازنة بین اإلمداد المائي المستدیم والطلب علیه 

 لمختلف االستعماالت.

یتم التوصل إلیه فیما  واختیار واعتماد ما، تنقیح قاعدة البیانات الواردة في الدراسة .8

دیة یتعلق بكمیات الموارد المائیة المتوفرة من مختلف مصادرها القائمة حالیا (التقلی

ستجد علیها خالل الفترة الزمنیة الالحقة لتاریخ االنتهاء من یوما  ،وغیر التقلیدیة )

 الدراسة.

 ،التوصل إلي قیم مقبولة یتم اعتمادها بخصوص  كمیات المیاه المتوفرة حالیا .9

إن  ،والفجوة المائیة القائمة حالیا ،ومعدالت الطلب علیها لمختلف االستعماالت

والتوزیع المكاني والزماني لجمیع هذه المعدالت في  ،والطلب وجدت، بین اإلمداد

حتى یتسنى اقتراح الحلول والتوصیات المناسبة لقفل هذه الفجوة في كل  ،لیبیا

 حسب ظروفها ومعطیاتها المحلیة. ،منطقة
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نظرا إلرتفاع معدالت االستهالك الزراعي الواردة في الدارسة، والتي تزید عن  .10

الكلي للمیاه، فان أي إجراءات فعالة لقفل الفجوة المائیة یجب %من االستهالك 80

أن تنطلق من محاولة تصحیح معدالت استهالك میاه الري والمساحات الزراعیة 

الواقعة تحت الري الدائم من خالل االقتراحات والتوصیات التي أوردتها اللجنة 

تركزت هذه  المكلفة بإعداد هذه الدراسة وتقدیمها للجهات المختصة، حیث

 االقتراحات والتوصیات على  التدخالت التالیة:

المفاضلة بین مختلف المحاصیل الزراعیة المرویة من حیث عائدها   -أ 

االقتصادي والنفعي على وحدة الحجم من المیاه المستهلكة في إنتاجها 

 بمختلف المناطق الهیدرومناخیة في لیبیا.

نظرا الرتفاع معدالت منها، د أو الح المرویة األعالفمنع زراعة محاصیل   - ب 

استهالكها لمیاه الري وانخفاض مردودیتها االقتصادیة، وحصر مساحات 

في أضیق حیز ممكن. وفي اإلمكان تحقیق ذلك من خالل المرویة الحبوب 

التوسع في استیراد األعالف والحبوب واللحوم الحمراء واأللبان ومشتقاتها من 

 الخارج.

ا للخزانات الجوفیة بمناطق الشریط الساحلي وسهل وقف النزیف القائم حالی  -ج 

وتعویض المساحات  ،الجفارة وسهل بنغازي من خالل قفل اآلبار القائمة

المرویة الحالیة بها بمیاه منظومات مشروع النهر الصناعي بدل استعمال میاه 

 هذه المنظومات للتوسع في ري مساحات جدیدة كما هو الوضع القائم حالیا .

في إدخال وتطویع وتطویر وترسیخ صناعة إزالة ملوحة میاه البحر التوسع   -د 

لمواجهة االحتیاجات المائیة الحضریة القائمة والمتوقعة مستقبال، وكذلك 

 تجمیع ومعالجة وٕاعادة استعمال المیاه العادمة لري محاصیل األعالف.

بة وتحدید تسعیرة مناس اقتصادیة،وجوب التعامل مع اإلمداد المائي كسلعة   -ه 

وذلك بهدف  االستعمال،لوحدة الحجم من المیاه المستعملة حسب إغراض 

قومي یمكِّن من  لر دخیوتوف استهالك المیاهالمساهمة في عقلنه وترشید 

 الوطنیة.تنمیة واستدامة الموارد المائیة 
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  المحاور الرئیسیة الستراتیجیة األمن المائي .4.5
  

فرض ضرورة صیاغة تالفصل الثالث من الواضح أن الموازنة المائیة المستقبلیة الواردة في 

المائي المتزاید مع الزمن.  زوتطبیق استراتیجیات وسیاسات جذریة إلدارة مائیة فعالة لسد العج

زیع المائیة الحالیة في القریب العاجل تحدیات كثیرة یتركز معظمها في كیفیة تو  اإلدارةوستواجه 

التغلب  اإلمكانالمائیة محدودة التوفر بین مختلف القطاعات المستهلكة للمیاه. وفي  اإلمدادات

ن تصنف في المحاور أالفنیة واإلداریة یمكن  اإلجراءاتعلى هذه التحدیات بإتباع العدید من 

  التالیة:

 (ادارة الطلب على المیاه) تقلیص العجز المائي.  

  والمؤسسیةر القدرات البشریة یتطو.  

 تنمیة وتطویر الموارد المائیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة.  

  من التلوثوالبیئة حمایة الموارد المائیة.  

  یر المیاهفاسترجاع تكالیف تو.  

 تطویر التشریعات المائیة.  

  متكامل وطنیة معلومات مائیةوشبكة بناء نظام.  

 تطویر البحث العلمي وتوطین التقنیة الحدیثة.  

  الوعي المائي والبیئي لدى كافة افراد المجتمعرفع. 

  دارة الطلب على المیاه)إتقلیص العجز المائي ( .1.4.5

  كفاءة استعمال المیاه واإلنتاجیة المائیة للمحاصیل الزراعیة .1.1.4.5

وذلك الرتفاع معدالت استهالكها على اعتبار أن الزراعة هي المستهلك األكبر للمیاه في لیبیا 

تم اقتراح موازنة مائیة لذلك جمالي استهالك المیاه في بعض المناطق، إ% من 80یتجاوز ال

والثاني ، االول تتناقص حصة الفرد مع الزیادة السكانیة المتوقعةبنیت على توجهین رئیسیین: 

المائیة مع زیادة عدد  تبقى حصة الفرد ثابتة مع النمو السكاني (أي زیادة االحتیاجات

بقاء على كمیة المیاه المخصصة إلا احیث تضمن كل توجه ثالثة بدائل تم فیه السكان)

%. من خالل دراسة هذه 50% و 25لالستهالك الزراعي كما هي، ثم تم تخفیضها بنسبة 
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حة االحتیاجات والموارد المتاالمتعلق بتقدیر  الثالثالتوجهات وبدائلها الواردة في الفصل 

شماًال والبدیل  28ºعرض ل خط اشمن البدیل الثالث بالتوجه األول أ، یتضح والموازنة المائیة

نسب للمحافظة على الموارد األ  ماهشماًال  28ºخط عرض  الثاني بالتوجه األول جنوب

م 2050لى إم 2015حیث ال ینتج عنه عجز مائي خالل الفترة المقترحة من  المائیة المتاحة،

م  671.5%، والمقدرة بحوالي 50كمیة المیاه المخصصة لالستهالك الزراعي بنسبة (تقلیص 

  /السنة)، هذه الكمیة تبقى ثابتة طیلة الفترة المقترحة.3م

شمال خط عرض  الموازنة المائیة للتوجه األولالخاص ب )8.3( من خالل الشكلو وبصفة عامة 

28º  ًم، وهذا یتطلب 2025سنة  بعد أیتوقع أن یبدن العجز في الموازنة المائیة أیتضح ب :شماال

م، على 2025م حتى سنة 2015وضع خطة للتقلیل من االستهالك الزراعي تدریجیًا من سنة 

  م.2050 – م2025أن یستمر التخفیض التدریجي لتغطیة العجز في الفترة ما بین 

یجاد البدائل الالزمة إخذ في االعتبار من اآلن األیجب أما في حالة تطبیق التوجه الثاني فإنه 

  .)10.3كما هو مبین بالشكل ( لسد العجز بزیادة كمیة المیاه لتتناسب مع النمو السكاني

وتحدید الحقوق المائیة  ،توزیع كمیات المیاه المحدودة بین مختلف قطاعات االستهالكوٕاذا تم 

لقوانین العرض والطلب  تخضع اقتصادیةوتقنینها لتغییر مفهوم المیاه التقلیدیة وتعریفها كسلعة 

تخفیض  إلىیؤدي سفإن هذا ، بدل النظر إلیها كمورد مجاني مشاع متاح لجمیع المستهلكین

یقاف إ، وبالتالي المساحات الزراعیة والتقلیل من الطلب على المیاه لمواجهة احتیاجاتها المائیة

المرویة القائمة حالیًا المساحات  لى تقلیصإ، وقد یؤدي التوسع في الزراعات المرویة استمرار

طالما أن اإلمدادات المائیة المستهلكة في قطاع الزراعة المرویة یتم تحویلها وٕاعادة توزیعها 

على قطاعات أخرى توفر أنشطة اقتصادیة وخدمیة للسكان وتحقق عائدات نقدیة تساهم في 

هذه الحالة یجب حصر  محلیًا ألسباب مائیة. وفي مثل إنتاجهااستیراد السلع الغذائیة المتعذر 

االقتصادیة العالیة والمتمیزة بقدرة  اإلنتاجیةالمساحات المرویة في زراعة المحاصیل ذات 

ویجب أن تحقق هذه  تنافسیة مرتفعة على كل من المستوى المحلى واإلقلیمي والدولي.

لمستهلكة في ا الريالقصوى المحددة جینیًا بأقل قدر ممكن من میاه  اإلنتاجیةالمحاصیل قدرتها 

استعماله  یمكن" كفاءة استعمال المیاه " في الزراعة المرویة ، وهو ما یعرف بمصطلح إنتاجها

ترتبط به. فإذا ما تم تعریف هذا  أخرى قدمن ضمن عدة أدوات  الريكأداة إلدارة میاه 

المصطلح بصورة عامة على أنه یعّبر عن العائدات النفعیة الكلیة على وحدة الحجم من المیاه 
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حینها یمكن ربط هذا المصطلح مباشرة بمصطلحات  ،المحولة أو المستهلكة نفعیًا أو غیر نفعي

على میاه الري " و" تكالیف الفرص و" إدارة الطلب  ومفاهیم " اإلنتاجیة المائیة المحصولیة "

و" المیزة اإلنتاجیة المقارنة للمحاصیل الزراعیة " وغیرها  الضائعة الستعمال المیاه في الزراعة "

  من أدوات التخطیط االقتصادي.

ویعّرف مصطلح " كفاءة استعمال المیاه في الزراعة المرویة " على أنه " النسبة بین حجم المیاه 

محصول الزراعي في عملیتي النتح والبخر وحجم المیاه المحولة من مصدرها لري التي یفقدها ال

هذا المحصول بنفس الوحدات الحجمیة. أما  مفهوم " اإلنتاجیة المائیة  للمحاصیل الزراعیة 

المرویة " فیعرف بأنه " النسبة بین المنتوج االقتصادي (كجم) للمحصول الزراعي وحجم المیاه 

المكّعب) لري المحصول  لتحقیق هذا المنتوج. وهذان المفهومان یعكسان معًا  المحولة (بالمتر

استعمالهما معًا  اإلمكانفي و مدى الجدوى الفنیة واالقتصادیة الستثمار المیاه في الزراعة 

 الريلتمییز بین مختلف المحاصیل الزراعیة من حیث جدواها الفنیة في استهالك میاه ل

حسب التوزیع ، لى وحدة الحجم من المیاه المستهلكة في إنتاجهاوعائداتها االقتصادیة ع

وأنظمة الري المستعملة في   ،ومواسم نموها خالل السنة ،الجغرافي والمناخي لمناطق زراعتها

  .والممارسات الزراعیة الخاضعة لها ،إمدادها بالمیاه

احتها مما یوجب تقلیص وفي حالة محدودیة الموارد المائیة المتوفرة و/أو ارتفاع تكالیف إت

أو حصرها ضمن نطاق محدد ال تتجاوزه مثلما هو الحال في  ،المساحات الزراعیة المرویة

یجب اللجوء إلى استعمال هذین المفهومین للمفاضلة واالختیار بین مختلف المحاصیل   ،لیبیا

سبة لتحقیق أعلى والممارسات الزراعیة المنا  ،وأنظمة ریها وٕامدادها بالمیاه ،اومناطق زراعته

قیمة ممكنة لكفاءة استعمال میاه الري واإلنتاجیة المائیة المحصولیة. وهذا یتطلب إجراء 

وٕاعداد أطلس  ،الدراسات وتجمیع المعلومات التي تمكن من التقدیر الكمي لهذین المصطلحین

متكاملة من یوضح ذلك لتمكین المخططین ومتخذي القرار ذوي العالقة باإلدارة المائیة ال وطني

) نتائج دراسة میدانیة لتقدیر القیم 1.5تحقیق هذا الهدف. ومثال على ذلك یوضح جدول (

الكمیة لهذین المصطلحین لبعض المحاصیل الزراعیة ومدى تباینها بین المناطق الصحراویة 

 الريومدى تأثر بعضها داخل كل منطقة بموسم الزراعة ونظام  ،في لیبیا الساحليوالشریط 

  ستعمل.الم
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 المائیة، العائد المحصولي على وحدة الحجم اإلنتاجیةكفاءة استعمال المیاه،  :)1.5جدول (

  الري.المستعملة في  من المیاه

المحصول ، موسم النمو 

 ونظام الري

 المناطق الجنوبیة الصحراویة المناطق الساحلیة

كفاءة استعمال 

  المیاه

  اإلنتاجیة المائیة

  )3(كجم/م 

استعمال كفاءة 

  المیاه

  اإلنتاجیة المائیة

  )3(كجم/م

 القمح
0.72 0.66 0.66 0.29 

 الشعیر
0.74 0.96 0.67 0.42 

 الصفصفة
0.67 1.03 0.63 0.53 

 الشوفان
0.75 1.45 0.69 0.67 

(ذرة سكریة) السرقوم  
0.61 0.97 0.61 0.38 

 الحمضیات
0.64 1.56 0.61 0.74 

(رى بالرش) العنب  
0.63 1.73 0.61 0.72 

(رى موضعى) العنب  
0.87 3.02 0.86 1.28 

 البطاطا
0.67 4.73 0.62 2.10 

 البصل ( شتوي)
0.67 7.10 0.58 2.53 

 البصل (صیفي)
0.59 4.03 0.58 1.68 

 الطماطم (ربیعي )
0.65 3.54 0.63 2.16 

 الطماطم (صیفي)
0.64 3.11 0.64 2.08 

 البطیخ ( دالع)
0.64 2.87 0.63 1.28 

(رى بالرش) الزیتون  
0.68 0.49 0.63 0.16 

 0.28 0.80 0.80 0.87 الزیتون ( رى موضعي )

 

ونظرًا العتماد الزراعة المرویة في لیبیا على المیاه الجوفیة، فإن هذه المیاه تضخ مباشرة من 

محكمة لتوزع على هیئة رذاذ فوق  أنبوبیةاآلبار أو خزانات التجمیع عبر شبكات نقل وتوزیع 

% في مناطق الشریط الساحلي وتنخفض 75كلیة قدر بحوالي  ريالمحاصیل الزراعیة بكفاءة 
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ن معدل إخصوصًا في فصل الصیف. وحیث   ،%  في مناطق الجنوب الصحراویة65إلي  

یاه المحّولة من استهالك میاه الري في عملیتي البخر والنتح یكاد یمثل نسبة ثابتة من كمیة  الم

، لذلك فإن قیمة " كفاءة استعمال الريمصدر اإلمداد المائي تحت  ظروف تشابه كفاءة أنظمة 

) ال تتأثر كثیرًا بتغیر الظروف المناخیة السائدة بین 1.5" الواردة في جدول ( الريمیاه 

یوضح جلیًا أن " اإلنتاجیة المائیة   )1.5المنطقتین. وعلى العكس من ذلك  فإن جدول (

المحصولیة " لنفس المحاصیل تتباین كثیرًا بین المنطقتین حسب الظروف المناخیة السائدة في 

حیث ال تزید قیمة هذا المؤشر لمعظم المحاصیل المزروعة بالمناطق الصحراویة   ،كل منطقة

، وأسباب ذلك الساحليیط %) من قیمته لنفس المحاصیل المزروعة في منطقة الشر 50عن (

البخر والنتح حساسة جدًا للتغیر في  عملیتيفي  الريتكمن في حقیقة أن مفقودات میاه 

االقتصادیة لنفس المحاصیل تكاد تكون  اإلنتاجیةالعناصر المناخیة المرتبطة بكل منطقة، بینما 

لحقیقة وحدها  متساویة في المنطقتین تحت ظروف الممارسات الزراعیة المتشابهة. وهذه ا

توضح أن مفهوم " اإلنتاجیة المائیة المحصولیة" كما تم تعریفه في هذا التقریر یمنح مخططي 

. وٕاذا ما تم الرياإلدارة المائیة مجاًال  أوسع للمناورة والتدخالت  المؤدیة لتحسین إدارة میاه 

عة المرویة في لیبیا، في المائیة المحصولیة " كأداة تخطیطیة للزرا اإلنتاجیةاستعمال مفهوم " 

توفیر كمیات هائلة من المیاه المستهلكة من خالل عدة مسارات وخیارات توضحها  اإلمكان

  ) والتي یمكن حصرها وتلخیصها فیما یلي: 1.5والبیانات الواردة في جدول ( األرقام

النصف مع المحافظة على  إلى الريفي اإلمكان تخفیض معدالت استهالك میاه  .1

بنقل معظم المحاصیل المرویة من مناطق الجنوب  المحصولي نتاجاإلنفس 

  وحصرها في مناطق الشمال. 

باستبدال المحاصیل التي  الريالتقلیل من معدالت استهالك میاه  اإلمكانفي  .2

تنمو في المواسم الباردة أو زراعة نفس  التيتنمو في المواسم الساخنة بتلك 

دل الموسم الساخن كما في حالة ب نةالمحصول خالل الموسم البارد من الس

  ).1.5البصل والطماطم في جدول ( محصولي
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الموضعیة كلما تسمح الظروف  الريبالرش بأنظمة  الرينظام  استبدال .3

العنب  لمحصوليالمحصولیة وطرق الزراعة بذلك كما هو الحال بالنسبة 

  ).1.5والزیتون في جدول (

المائیة المحصولیة " كأداة تخطیطیة للموارد المائیة  اإلنتاجیةاستعمال مفهوم "  لذلك یمكن

االعتماد علیه في االختیار والمفاضلة بین و المحدودة التي یتم تخصیصها لالستعماالت الزراعیة 

المائیة في تحدید التسعیرة  اإلدارةمساعدة  إلىمختلف المحاصیل الممكن زراعتها، إضافة 

سترجاع الجزئي أو الكلي لتكالیف إتاحتها للمستهلك التي تمكن من اال الريالمناسبة لمیاه 

على استهالك میاه الري لبعض  النقدي) العائد االقتصادي 2.5جدول (الالزراعي. یوضح 

  ).1.5جدول (الالمحاصیل المشار إلیها سابقًا في 

) یتضح مدى حدة سوء 2.5) و (1.5( جدوليومن الحقائق واألرقام المیدانیة الواردة في 

التقدیر والمغالطات العلمیة التي بنیت في السابق على المفاهیم الخاطئة التي تصنف 

المحاصیل الزراعیة وتفارق وتفاضل بینها حسب االحتیاجات المائیة المطلقة لوحدة المساحة 

من  المزروعة بهذه المحاصیل دون األخذ في االعتبار العائد االقتصادي على وحدة الحجم

المیاه المستهلكة وتكالیف إتاحتها. ولقد أدى هذا الى حضر زراعة بعض المحاصیل ذات 

الجدوى والمردودیة االقتصادیة المرتفعة كالطماطم والحمضیات مثًال والسماح بزراعة محاصیل 

متدنیة المردودیة كالحبوب واألعالف. ویجب من اآلن والحقًا االعتماد على المفاهیم المائیة 

إلیها هنا للتخطیط الفعال لإلدارة المائیة متكاملة الطرق واألسالیب  اإلشارةدیثة التي سبق الح

  المائیة للمحاصیل المرویة ". اإلنتاجیةوالقواعد الترشیدیة للرفع من "

 اإلنتاجیةتوجد عدة طرق وأسالیب وقواعد أساسیة یجب تطبیقها مجتمعة أو منفردة  للرفع من "

الحجم من  ةأو االقتصادي على وحد المحصولي" التي سبق تعریفها بالعائد  ةیالمائیة المحصول

المستهلكة لتحقیق هذا العائد. وتقع كافة هذه الطرق واألسالیب تحت عدة قواعد  الريمیاه 

  .ترشیدیة
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العائد النقدي (المالي) على وحدة و المائیة  اإلنتاجیةو  كفاءة استعمال المیاه :)2.5(جدول 

  الري.الحجم من المیاه المستعملة في 

المحصول، موسم النمو 

 ونظام الرى

 المناطق الجنوبیة الصحراویة المناطق الساحلیة

المائیة  اإلنتاجیة

  )3كجم/م(

  العائد االقتصادي

  )3دوالر/م(

المائیة  اإلنتاجیة

  )3كجم/م(

  العائد االقتصادي

  )3دوالر/م(

 0.06 0.29 0.11 0.66 القمح
 0.04 048 0.8 0.96 الشعیر

 0.09 0.67 0.15 1.45 الشوفان

 0.06 0.54 0.09 1.03 الصفصفة

 0.30 0.70 0.64 1.56 الحمضیات

 0.46 2.10 1.04 4.73 البطاطا

 0.74 1.28 0.98 2.87 الدالع

 0.65 2.53 1.38 7.10 البصل ( شتوي)

 1.17 2.16 1.92 3.54 الطماطم (ربیعي )

  

من خالل  ،بدرجات  متفاوتة من النجاح ،تحقیق أهداف هذه القواعد الترشیدیة اإلمكانوفي 

یجب تطبیقها على كل من المستوى  ،اختیار عدة استراتیجیات وخیارات وممارسات زراعیة

فیما ومستوى البیئة الزراعیة المحیطة بالمحاصیل الزراعیة. و  ،والمستوى الحقلي ،المحصولي

االستراتیجیات والخیارات والممارسات الزراعیة على مختلف هذه القواعد الترشیدیة و یلي نورد 

  :القواعدهذه المستویات لكل قاعدة ترشیدیة من 

تهدف إلى زیادة اإلنتاج المحصولي أو العائد النقدي  القاعدة الترشیدیة األولى:  .أ 

 .اإلنتاجیةللمحاصیل الزراعیة على وحدة الحجم من المیاه المستهلكة في العملیة 

  على مستوى المحصول .1

 .الرفع من قیمة معامل الحصاد للمحصول المروي 

 .الرفع من كفاءة معدل التمثیل الضوئي 

  الضوئي بین مختلف أعضاء نبات تقریر نسب توزیع نواتج التمثیل

 المحصول.

 .تخفیض معدالت النتح من ثغور نبات المحصول ومن غیر ثغوره 

 .تقصیر مواسم وفترات نمو المحصول 
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 على مستوى الحقل الزراعي .2

  المحصول ( اختیار األصناف،  إنتاجیةالممارسة الزراعیة الفعالة لزیادة

 إلخ .. ). ،مكافحة اآلفات، الصرف، التسمید

 .برمجة الري بتزامنه مع الطلب المحصولي  للمیاه 

 .التوجه نحو المحاصیل مرتفعة القیمة االقتصادیة 

  على مستوى البیئة الزراعیة .3

 مع قدرة وسعة نظام  ،على المستوى الحقلي ،تزامن الطلب على میاه الري

 .المائي اإلمداد

  تحویل المخصصات المائیة المتوفرة من المحاصیل متدنیة القیمة

 المحاصیل مرتفعة القیمة االقتصادیة. إلىاالقتصادیة 

  األقصى ومعدالت  اإلنتاجالتحلیل المكاني الختیار مواقع معدالت

 االستهالك المائي األقل.

  

تهدف إلى تخفیض الطلب على میاه الرى بالتقلیل من  القاعدة الترشیدیة الثانیة:  .ب 

معدل استهالك المحاصیل المرویة من خالل التحكم الفعال في االستعمال غیر 

النفعي لمیاه الري والتدفقات المائیة الخارجة من المحیط اإلنتاجي للمحاصیل 

  المرویة.

  على مستوى المحصول .1

  المبكرة للمحصول. األرضیةتحقیق التغطیة 

 لرفع من حیویة نشاط البذور.ا 

 .مقاومة األعشاب والرفع من القدرة التنافسیة للمحصول معها 

 .تعمیق الجذور وشدة انتشارها في قطاع التربة 

  على مستوى الحقل الزراعي .2

  برمجة موسم نمو المحصول بما یقلل من مفقودات البخر المباشر من

 العراء. األرض
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  بین النباتات واتجاهات السطور داخل معدالت البذور والمسافة الفاصلة

 الحقل.

 .عملیات الحرث وٕادارة ماء التربة بما یقلل من البخر المباشر 

 وضعي ).مأنظمة وتقنیات الري ( الري بالرش والري ال 

 .مقاومة األعشاب 

 الريودقة تصمیم أنظمة  يتسویة االراض. 

 .حصاد میاه األمطار 

 طح التربة، خصوصًا في الترب الرفع من معدالت الرشح وتخلل الماء لس

 الثقیلة. 

  على مستوى البیئة الزراعیة .3

تخطیط نمط استعمال األراضي داخل البیئة الزراعیة بما یؤدى الى تخفیض 

ل الجریان یقلتمفقودات الماء في  البخر المباشر من األراضي العراء و 

  .السطحي

  

تهدف إلى زیادة االعتماد الفعال على حصاد واستعمال  القاعدة الترشیدیة الثالثة:  .ج 

  ، ومخزون ماء التربة، ومصادر المیاه الجوفیة.األمطارمیاه 

  على مستوى المحصول  .1

  زراعة المحاصیل الكفؤة في استعمال میاه األمطار والقادرة على تجنب

 فترات الجفاف في حالة الزراعات البعلیة والري التكمیلي.

 یل المقاومة للجفاف وبقیة اإلجهادات البیئیة األخرى.المحاص اختیار 

  زراعة المحاصیل المقاومة للتغدق وسوء الصرف والغمر المائي لفترات

 طویلة.

 المحاصیل عمیقة الجذور لتفادي الجفاف باالستعمال الفعال  اختیار

 لمخزون ماء التربة.

 المحاصیل المقاومة للملوحة لالستعمال الفعال للمیاه الحّدیة  اختیار

 متدهورة النوعیة.
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  على مستوى الحقل الزراعي  .2

 . إدارة المخاطر في حالة الزراعات البعلیة والري التكمیلي 

  التخطیط لتزامن موسم هطول األمطار وموسم النمو المحصولي والطلب

 على المیاه .

 تقلیل من آثار اإلجهاد المائي في الزراعة البعلیة اإلدارة الجیدة للتسمید لل

 وحاالت الرى التكمیلي.

  اإلدارة الجیدة للصرف في حالة الترب الثقیلة المعرضة ألمطار شدیدة

 الهطول.

  واالستعمالالتوسع في تطویر تقنیات حصاد میاه األمطار والري التكمیلي 

 الفعال لمخزون المیاه السطحیة.

 ة المتدنیة النوعیة بالمیاه الجیدة النوعیة واستعمالها للري.خلط المیاه الحّدی 

  المحصولي. اإلنتاجإدارة التربة ومیاه الري للتقلیل من تأثیر الملوحة على 
  

  على مستوى البیئة الزراعیة  .3

  برمجة الري بالتزامن مع الطلب على المیاه خالل موسم النمو أخذًا في

 في حالة حدوث ذلك.االعتبار التغیر في هطول األمطار 

 .التنبؤات الجویة قصیرة المدى وطویلة المدى إلدارة المخاطر 

  منسوب الماء االرضى والفیضانات في حالة توقع حدوث  ارتفاعالتحكم في

 ذلك .

  االستعمال المشترك لمصادر المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة في حالة توفر

 األخیرة بكمیات معقولة. 

  داخل البیئة الزراعیة بإنشاء  السطحين میاه الجریان محاولة زیادة مخزو

 السدود والخزانات األرضیة.

  التقلیل من مخاطر ملوحة التربة من خالل اإلدارة الجیدة لألراضي ومیاه

  الري داخل البیئة الزراعیة.
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  االستهالك الحضري .2.1.4.5

جدًا مقارنة بالمیاه المستخدمة  قلیلةبالرغم من أن كمیات المیاه المستخدمة لألغراض الحضریة 

الجوفیة في الزراعة ولكن هناك بعض التدابیر التى یمكن اتخادها لتقلیص كمیات المیاه 

  المستخدمة لألغراض الحضریة تشمل:

حسن إدارة منظومات توفیر المیاه بما في ذلك منظومات النقل والتخزین  .1

  طلبات البشریة والمادیة.والتوزیع وكذلك التشغیل والصیانة وتوفیر كافة المت

  تفعیل الرقابة والجبایة وتطبیق رسوم استهالك المیاه على جمیع المستعملین. .2

  توفیر واستعمال االدوات والحنفیات الموفرة للمیاه بالمنازل واالماكن العامة. .3

  سراف في استعمال المیاه.إلالتوعیة والترشید لتقلیص ا .4

انعكس جلیًا في الذي كبیر في التقنیات التقدم البمتابعة تطور التحلیة عالمیًا یمكن مالحظة 

كثر أتقلیص التكالیف وزیادة عمر مكونات المحطات وتیسیر عملیات تشغیلها مما یجعلها 

 الذيمداد المائي إللمواجهة مشاكل ا الً مكم اً منافسة ویمكن االعتماد على تحلیة المیاه مورد

ستراتیجي خصوصاً اوكخیار  ،ىفي اإلمداد المائي المستقبل اً ھام اً مصدرو، ني منه البالدتعا

  .الشریط الساحليامتداد على  غلب المدن ذات الكثافة السكانیة تقعأوأن 
 

  یةاتتطویر القدرات البشریة والمؤسس .2.4.5

  لتطویر القدرات البشریة العاملة في قطاع المیاه یجب اتخاد اآلتي:

إعداد برامج یمكن تنفیذها على المدى القصیر والمتوسط والطویل لتأهیل  .1

الكوادر العاملة في قطاع المیاه فیما یتعلق بإدارة وتنمیة واستغالل الموارد 

المائیة ووضع آلیات التمویل المستمرة لهذه البرامج من خالل میزانیات التنمیة 

  وااللتزام بتوفیر هذه التمویالت.

ب العناصر العاملة في مجال تقییم الموارد المائیة، تنمیتها تأهیل وتدری .2

همها نظم أوٕادارتها، والتركیز على التدریب في مجال استخدام التقنیات الحدیثة 

المعلومات الجغرافیة، االستشعار عن بعد، النماذج الریاضیة ووسائل البحث 

  والتنقیب على المیاه الجوفیة.

محطات معالجة میاه الصرف إعداد الكوادر البشریة الالزمة لتشغیل وصیانة  .3

بالتدریب في مجال صناعة واالهتمام الصحي ومحطات تحلیة میاه البحر 
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نجاح ذلك یجب الشروع إل، و لمحطاتهذه امستلزمات التشغیل وقطع الغیار ل

الخدمیة الفوري في إدماج هذه الصناعة في المؤسسات التعلیمیة التقنیة و 

  . ألعداد الكوادر الفنیة واإلداریة االزمة لذلك

توفیر الكتب والمجالت والدوریات العلمیة وذلك بتخصیص مبلغ مالي یكون  .4

ضمن میزانیة التحول یصرف سنویًا لتوفیر الكتب والمجالت والدوریات العلمیة 

 وتطویر المكتبات وتجهیزها لتصبح مكتبات تخصصیة ونموذجیة وایجاد مكان

  مناسب لهذه المكتبات یتسع للمطلعین والبحاث وطلبة الجامعات.

تفعیل وتكثیف المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المحلیة  .5

  والخارجیة وتشجیع المشاركین بفعالیة بكل الوسائل مادیًا ومعنویًا.

  تنمیة وتطویر الموارد المائیة  .3.4.5

جدًا وضروري لتحقیق واستدامة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ن تقییم الموارد المائیة مهم إ

وحمایة البیئة ویجب أن یشمل التقییم دراسة االمكانیات المائیة المتاحة من حیث المصادر 

ستعماالت ومراقبة التغییر من حیث الكمیة والنوعیة وتقییم التأثیر البیئي وتطور النظم إلوا

  العوامل االجتماعیة واالقتصادیة. المائیة والبیئیة وعالقتها مع

  تقییم الموارد المائیة .1.3.4.5

تقییم الموارد المائیة یجب أن یكون دوریًا على أن یتضمن حصر اآلبار القائمة وتجمیع بیاناتها 

وتخصص  فنیة میدانیة ولتحقیق ذلك یجب تشكیل فرقستعماالت المیاه إوتصنیفها من حیث 

وتوفیر وسائل المواصالت  لتغطیة مصاریف اعمالها (ضمن میزانیة التحول للهیئة) لها میزانیة

والمعدات واالجهزة الالزمة لعمل هذه الفرق على أن تتولى هذه الفرق حصر كافة النقاط المائیة 

ماتها لالغراض المختلفة اوتجمیع بیاناتها وتحدید مواقعها وكمیات سحب المیاه الجوفیة واستخد

زراعة وصناعة) وحصر موارد المیاه غیر التقلیدیة (محطات تحلیة میاه البحر ومعالجة (شرب، 

میاه الصرف الصحي وانتاجیاتها التصمیمیة والفعلیة) على أن یتم تحدیث هذه البیانات دوریًا 

  كل خمس سنوات على سبیل المثال.

  )شبكات رصد المیاه الجوفیةمشروع شبكة آبار المراقبة ( .2.3.4.5

مستوى سطح المیاه الجوفیة من أهم المعلومات المائیة الالزمة لمعرفة كمیة واتجاه تذبذب قیاس 

سریان المیاه الجوفیة واستجابة الطبقات المائیة للتغذیة الناتجة عن تسرب المیاه السطحیة 
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ى مستو منسوب قیاس  دعیوبالتالي  وكذلك التأثیرات التي تنتج عن استهالك المیاه الجوفیة.

الماء دوریا معلومة أساسیة لتقییم الموارد المائیة والتكهن بالتغیرات التي قد تطرأ على مخزون 

، كما ستساهم وهذا سیساعد في إدارة هذه الموارد واستثمارها االستثمار األمثل .المیاه الجوفیة

هذه المعلومات في التحقق من التوقعات المستقبلیة الواردة في هذه االستراتیجیة وتحدید امكانیة 

 .تحدیثها وتطویرها 

لمراقبة نوعیة  وذلك موجودةالبار اآلأو استخدام  جدیدة تشمل شبكات الرصد حفر آباریجب أن 

المیاه وخاصة بالمناطق الساحلیة التي تعاني من مشكلة تداخل میاه البحر أو الموجودة بها 

وتعتمد كثافة شبكات رصد مناسیب المیاه الجوفیة على األهمیة والحاجة  تلوث للمیاه الجوفیة.

ن هذه الشبكة یسمح بتحلیل القیاسات المتحصل علیها ممما إلى تنمیة هذه المصادر وتوزیعها 

  على الوجه األمثل.

ن تكون شبكات الرصد ممثلة لجمیع الطبقات المائیة التي یتم استغاللها في مناطق أكما یجب 

ن یكون بالقرب من بعض آبار مراقبة الخزانات الضحلة أیجب و التنمیة أو الحوض المائي. 

یة، وذلك لتحدید وجود مقیاس أمطار للتمكن من مقارنة كمیة األمطار بمنسوب المیاه الجوف

تغذیة رأسیة ناجمة عن تسرب میاه األمطار. وفي المناطق التي یوجد فیها جریان سطحي 

یفضل أن یكون في منطقة المجرى أو بالقرب منه بعض آبار للمراقبة وفي هذه الحالة یجب 

السطحیة  جل معرفة العالقة بین المیاهأخذ المعلومات من المحطات الهیدرومتریة القریبة من أ

تطرأ على مناسیب  يونظرًا ألهمیة شبكات الرصد وحتى تستمر متابعة التغیرات الت والجوفیة.

نشاء إدارة أو مشروع خاص یسمى مشروع شبكة آبار إالمیاه دوریًا ودون انقطاع نقترح أن یتم 

  المراقبة في لیبیا یخصص له بند بمیزانیة التحول للجهة التى یتبعها المشروع یتولى:

شراف علیها بهدف استكمال الشبكة إلاقتراح ومتابعة تنفیذ حفر آبار المراقبة وا .1

 المتناقصة سنویًا.

 تجمیع بیانات قیاسات مناسیب المیاه دوریًا وبانتظام وتبویبها وتحلیلها. .2

 تجمیع عینات المیاه من هذه اآلبار دوریًا وتحلیلها. .3

تأثیر استغالل المیاه الجوفیة  إعداد تقاریر دوریة لشبكة آبار المراقبة تعكس  .4

 حواض المائیة في لیبیا. بمختلف األ

على أن یتكون مشروع شبكة آبار المراقبة من مدیر المشروع ومندوبین عن فروع الهیئة 

  العامة للمیاه بالمناطق المائیة في لیبیا.

  



 مجلس التخطیط الوطني  فریق اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن المائي

144 
 

  ة من التلوثیحمایة الموارد المائیة والبیئ .4.4.5

  تي:من التلوث هناك تدابیر متعددة یجب اتخادها وتشمل اآل لحمایة الموارد المائیة

إعداد استراتیجیة و یجاد الطرق العلمیة المناسبة لجمع القمامة والتخلص منهاإ .1

  للتخلص من المخلفات الصلبة واالستفادة منها اقتصادیًا.

یجاد البدیل المناسب إ هتمام بتطهیر میاه الشرب دوریًا والغاء اآلبار السوداء و األ .2

للتخلص من مخلفات التنظیف بالورش والمصانع والبیوت، وعدم تصریف میاه 

  ال بعد معالجتها.إالمجاري ومخلفات المصانع 

یجاد الطرق المناسبة والمثلى للتخلص من مخلفات المستشفیات ومختبرات إ .3

ترمى  التحلیل بدًال من أن تضخ المخلفات السائلة مباشرة في المجاري وأن

  المخلفات الصلبة بالقمامة.

سمدة والمبیدات وفرض رقابة شدیدة على تفادي التلوث الناتج عن استخدام األ .4

ن لها بقایا أثبتت الدراسات أجمیع المبیدات المستعملة، ومنع استخدام تلك التى 

ستخدام المكافحة التى تجمع إ في المیاه والتربة والغذاء وفي البیئة بوجه عام، و 

ستخدام إالطرق المیكانیكیة والطبیعیة والحیویة وغیرها، والتقلیل من بین 

  سمدة النترات في المناطق المرویة.أسمدة الكیمیائیة خاصة األ

نظرا للتلوث الناجم عن تداخل میاه البحر بالشریط الساحلي اللیبي وتحدیدًا من  .5

ًال وتحدیثا الحدود اللیبیة غربًا وحتى منطقة سهـــل بنغازي شرقا، واستكما

إجراء هذه الدراسة لرصد سلوك ظاهرة مر یتطلب فإن األللدراســــات السابقة 

الجوفیة الساحلیة ومراقبتها ومتابعة التغیر  المیاه تداخل میاه البحر في خزانات

  المناسبة. قتراح الحلولاتفاقم هذه المشكلة و  ىفي ملوحة المیاه لتحدید مد

 يالمعلومات المتعلقة بالمیاه المصاحبة للنفط أو التهتمام بجمع الضرورة ا .6

لغرض الحفر والحقن من حیث عدد آبار المیاه المحفورة بحقول النفط  تستخدم

عماقها وكمیات المیاه المنتجة أو التى یتم حقنها أنتاج أو حقن المیاه و إلغرض 

یر البیئي تستخرج منها أو تحقن فیها والثأث يونوعیة هذه المیاه والطبقات الت

لزام الشركات إ للمیاه المصاحبة للنفط وٕایجاد حلول مناسبة للتخلص منها و 

النفطیة بتقدیم المعلومات المتعلقة بذلك لجهات االختصاص دوریًا واصدار 
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قوانین وتشریعات لحمایة الموارد المائیة الجوفیة بمواقع حقول النفط من التلوث 

  الناتج عن هذه األنشطة.

ج والدراسات الالزمة لحمایة مصبات المیاه السطحیة والعیون من إعداد البرام .7

الصناعیة والبناء و (القمامة  السائلة والصلبة الناتج عن رمي المخلفات ثلو تال

  والمستشفیات) خاصة بالمناطق المتمیزة بالظاهرة الكارستیة.

  تطویر التشریعات المائیة .5.4.5

المائیة بفعالیة مجدیة في الماضي وتعرضها لالهمال ان عدم تطبیق القوانین والتشریعات 

واالنتهاكات على مختلف المستویات المتعاملة مع الموارد المائیة یستدعي إعادة النظر في 

سالیب والجهات التنفیذیة لتحقیق مستهدفاتها، لذلك یجب تحدید الجهة المعنیة الوسائل واأل

ة المعنیة باصدار هذه القوانین والتشریعات، وكذلك باقتراح القوانین والتشریعات المائیة والجه

عن التنفیذ وكیفیة التنفیذ منعًا لصدور قرارات وقوانین تتعارض مع القوانین  ؤولةالجهة المس

والتشریعات الصادرة بشأن تنظیم استغالل المیاه وحمایتها من التلوث والمحافظة علیها، كما 

  یجب:

رها وتنفیذها بصرامة وتوفیر مناخ سیادة تفعیل القوانین والتشریعات وتطوی .1

  القانون.

م 1982) لسنة 3مراجعة التشریعات والقوانین القائمة خاصة القانون رقم ( .2

وتطویره لیتناول جمیع قضایا المیاه والغاء المناشیر والقرارات والقوانین التي 

  م.2003) لسنة 9تتعارض مع هذا القانون خاصة القانون رقم (

م في شأن حمایة 2003) لسنة 15لفصل الرابع من قانون رقم (إضافة مواد ا .3

  م.1982) لسنة 3المصادر المائیة  الى القانون رقم (

إضافة مواد تنظم استخدام المیاه في انتاج النفط وحمایة المیاه الجوفیة والبیئة  .4

  من التلوث الناتج عن المیاه المصاحبة النتاج النفط.

  على عدم تقزیم الرقع الزراعیة. سن تشریعات لتحفیز المواطنین .5

إضافة مواد للتشریعات المتعلقة بمنع زراعة محصول معین تنص على  .6

  التعویض المادي المجزي للمتضررین من جراء تطبیقها.
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  اضافة مواد تنظم عملیات الري والصرف واستخدام المضخات. .7

والتشریعات تكوین اجهزة ضبطیة وقضائیة تتولى متابعة وتنفیذ القوانین  .8

  المتعلقة بالمیاه.

  ةبناء نظام وشبكة معلومات مائیة وطنیة متكامل .6.4.5

الركن الرئیسي في التخطیط السلیم ووضع  والبیانات الدقیقة والصحیحة المعلوماتتوفر شكل ی

السیاسات المالئمة الدارة الموارد الطبیعیة بصورة عامة والموارد المائیة بصورة خاصة، ولقد 

ساعد التطور التقني الذي شهده العالم مؤخرًا بتوفیر االدوات والبرمجیات المناسبة من اجهزة 

بنظام المعلومات الجغرافیة مما سهل عملیة  الحاسوب  وقواعد المعلومات المتكاملة المرتبطة

جمع وتبویب وتخزین البیانات والمعلومات المتاحة ومتابعة تطور االوضاع المائیة واعدادها 

  بالشكل المناسب لمتخذي القرار.

یتضمن البرنامج تجمیع  وتوثیق كافة البیانات المتعلقة بمصادر المیاه والالزمة لتقییمها وتنمیتها 

، وتشمل معدالت سقوط االمطار والبیانات المناخیة، بیانات استعماالت االراضي، وٕادارتها

غراض المختلفة، بیانات النقاط والمنشآت المائیة، مصادر المیاه ستهالك المیاه لألإبیانات 

والخصائص الجیولوجیة والهیدرولیكیة والهیدروكیمیائیة  ،(كمیاتها ونوعیتها واستعماالتها)

على أن یتم تحدیث  ،وبیانات رصد ومراقبة خزانات المیاه الجوفیة كمًا ونوعاً  ،یةحواض المائلأل

  هذه البیانات دوریًا.

  تطویر البحث العلمي وتوطین التقنیات الحدیثة .7.4.5

أن یمكن  يالعدید من المجاالت الت وتوطین التقنیات الحدیثة في مواكبة التطور العلمي والتقني

  :العجز المائي مثلساهم في مواجهة ت

تقنیة تحلیة میاه البحر ومعالجة میاه الصرف الصحي واعادة استخدام المیاه  .1

المعالجة، حیث الزلنا نعتمد على التقنیة المستوردة بما فیها التجهیزات 

بمختلف أنواعها كالمضخات واالغشیة واجهزة الرصد المائي والمناخي 

  والري الحدیث.

ال الزراعة مثل تطویر اصناف البذور تطویر البحث العلمي في مج .2

  .المقاومة للجفاف والتغیرات المناخیة والملوحة
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وتقسیمه الى بیئات زراعیة رئیسیة حسب  ،التصنیف الجغرافي للقطر اللیبي .3

مدى التباین المكاني والزماني للبیانات المتنوعة المتحصل علیها في الخطوة 

السابقة. وٕاذا أستدعى األمر ذلك، في االمكان تقسیم كل بیئة زراعیة رئیسیة 

إلى بیئات زراعیة تحتیة حسبما تملیه درجة التباین في المعلومات داخل كل 

  عیة رئیسیة.بیئة زرا

على  ءً بنا ،حساب مؤشر " االنتاجیة المائیة المحصولیة " لكل محصول .4

وتقییم تأثیر قیم  ،نتاجیته وكمیات المیاه المحولة لریه لتحقیق هذه اإلنتاجیةإ

المكونات المتعددة لمؤشر " كفاءة استعمال المیاه" ومستویات االنتاج 

المحصولي على مؤشر " االنتاجیة المائیة المحصولیة " تحت مختلف 

  الممارسات الزراعیة المتباینة.

البحث في توطین استخدام الطاقات البدیلة والنظیفة مثل طاقة الریاح  .5

  .توفرة الى حد كبیر في بالدناوالطاقة الشمسیة الم

نقل وتوطین تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة، االستشعار عن بعد والنماذج  .6

جراء الدراسات الهیدروجیولوجیة ومحاكات سلوك الریاضیة الالزمة إل

  الخزانات الجوفیة الناتج عن استغالل المیاه الجوفیة.

المناطق التى تعاني من التغذیة االصطناعیة للخزانات الجوفیة، خاصة في  .7

استنزاف للمیاه الجوفیة أو تلوثها نتیجة تداخل میاه البحر، وذلك باستخدام 

میاه الصرف الصحي المعالجة أو المیاه المحجوزة خلف السدود أو میاه 

  النهر الصناعي الزائدة اثناء فترات نقص الطلب على المیاه.

  المیاه. بحوث وتقنیاتالخاصة بهد امعإقامة المراكز وال .8

  فراد المجتمعأرفع الوعي المائي والبیئي لدى كافة  .8.4.5

نظرًا ألهمیة التوعیة باستخدام الوسائل المختلفة في زیادة الوعي لدى كافة شرائح وفئات 

ستخدامها ومحاولة تغیر إهمیة المحافظة على الموارد المائیة والحد من الهدر في أالمجتمع عن 

ستهالك المیاه، وفیما یلي بعض الخطوات التى إنمط السلوك والممارسات الخاطئة المتبعة في 

  ستساعد على نشر الوعي في مجال المیاه:
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للفئات العمریـة تطویر المناهج والمقرارات التعلیمیة للرفع من الوعي واإلدراك  .1

ه والتعامـــل األمثـــل مـــع هـــذه المـــوارد لكیفیـــة المحافظـــة علـــى مـــوارد المیـــا رةیالصـــغ

جیـال المسـتقبل أالستثمارها في تنفیذ بـرامج التنمیـة المختلفـة والتركیـز علـى تنشـئة 

  .المائیةحمایة البیئة والموارد  ءيعلى مباد

فـواج حركـة الكشـافة والمرشـدات فـي أاالستفادة من مكاتـب النشـاط المدرسـي و  .2

المحافظة على الموارد المائیة المتاحة من  همیةأنشر الوعي المتعلق بندرة المیاه و 

االســتنزاف والتلــوث، وتنظــیم مســابقات دوریــة لرســوم االطفــال تتعلــق بموضــوعات 

  المیاه.

عــالم إلوضـع الخطــط والبـرامج االعالمیــة للتوعیـة المائیــة مـن خــالل وسـائل ا .3

  المتاحة.
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