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امللخص التنفيذي

نظــرا لنــدرة امليــاه املتزايــدة يف املنطقــة العربيــة ، مــع زيــادة الطلــب عــى امليــاه ومحدوديــة املــوارد. 

أصبــح  وجــود تقييــم موثــوق وميكــن االعتــامد عليــه للمــؤرشات ذات الصلــة باملــوارد املائيــة يف املنطقــة 

ــع  ــة ولوض ــط واإلدارة املائي ــم التخطي ــرار لدع ــع الق ــات صن ــه عملي ــايس لتوجي ــو رشط أس ــة ه العربي

خطــط التنميــة املســتقبلية الناجحــة.

تقريــر الوضــع املــايئ للــدول العربيــة هــو ثــاين تقريــر متابعــة للمنطقــة. تــم إعــداد التقريــر عــن طريــق 

ــاركة دول  ــاه مبش ــريب للمي ــس الع ــيدارى(  واملجل ــا )س ــريب وأوروب ــم الع ــة لإلقلي ــة والتنمي ــز البيئ مرك

املنطقــة لتقديــم تقييــم الوضــع املــايئ عــى مســتوى الــدول ممثلــني 22 دولــة عربيــة، وليلقــوا الضــوء 

عــى احتياجاتهــم واســتخداماتهم املائيــة. يتــم تغطيــة مجموعــة مــن املــؤرشات املعرفــة جيــدا لتأخــد 

يف اإلعتبــار مواضيــع مثــل امليــاه املتاحــة، واســتخدامات امليــاه، وتغــري اســتخدامات األرايض، والســكان 

والطاقــة، والصحــة، واملنــاخ، واالقتصــاد، والسياســة الخارجيــة، ومواضيــع أخــرى. أثبــت تقريــر الوضــع 

ــة عــى حــدى، وللمنطقــة  ــة لتقييــم األداء، وتليــل النواقــص، والتخطيــط لــكل دول ــه أداة مثين املــايئ أن

بأرسهــا.

ــكل  ــاء املتجــددة« ل ــة الزرق ــة املتجــددة« و»مجمــوع املــوارد املائي ــغ »مجمــوع املــوارد املائي ــم تبلي يت

الــدول العربيــة، وللمنطقــة كلهــا أيضــا. الفــرق بــني القيمتــني نتيجــة ألخــذ امليــاه الخــراء يف اإلعتبــار. 

ــم يف هــذا  ــاه الخــراء كــام ت ــاه املتجــددة ليشــمل املي ــدي ملــوارد املي ــف التقلي ــري التعري ــوىص بتغي ي

ــذي يشــمل مــورد  ــة املتاحــة« وال ــح »مجمــوع املــوارد املائي ــر أيضــا مصطل ــر. قــدم هــذا التقري التقري

ــاه الغــري تقليديــة املنتجــة والتــي ميكــن ان تكــون متاحــة مــن خــالل إعــادة اإلســتخدام والتحليــة  املي

)شــكل 1(.

ــع ب %28 يف  ــام ينتف ــنويا، بين ــار س ــم األمط ــن حج ــب م ــر مكع ــار م ــن 1,384 ملي ــر %63 م يتبخ

الزراعــات املطــرية، ومناطــق املراعــي، والغابــات. يتحــول %9 فقــط مــن حجــم األمطــار إىل ميــاه زرقــاء 

ــة(. ــاه الجوفي ــاهم يف املي ــطحية و%3 تس ــاه الس ــب للمي )%6 تذه

ــددة  ــاه املتج ــوارد املي ــار م ــن يف االإعتب ــة أخذي ــة العربي ــة يف املنطق ــة املتاح ــوارد املائي ــم امل ــم تقيي ت

الزرقــاء والخــراء ومــوارد امليــاه الغــري متجــددة، ومــوارد امليــاه الغــري تقليديــة. توزعــت املــوارد املائيــة 

ــر  ــار م ــراء )385 ملي ــاه خ ــراء( إىل %59 مي ــاه الخ ــار املي ــن يف اإلعتب ــة )أخذي ــة العربي يف املنطق

مكعــب( و41 % ميــاه زرقــاء )274 مليــار مــر مكعــب(، بينــام املــوارد املائيــة الغــري متجــددة تقــدر ب 

ــار مــر مكعــب ســنويا، مبــا ميثــل %4 مــن مجمــوع املــوارد املائيــة التقليديــة يف املنطقــة. 24 ملي

مجمــوع املــوارد املائيــة الخــراء ســنويا ينقســم إىل إســتهالك املراعــي، والزراعــات املعتمــدة عــى ميــاه 

األمطــار، والغابــات. يبلــغ اســتهالك املراعــي 253 مليــار مــر مكعــب. و81 مليــار مــر مكعــب يســتهلكها 

الغابــات، و 51 مليــار مــر مكعــب يســتهلكها الزراعــة املطريــة بشــكل العــام، ينتــج %44 )121 مليــار( 
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مــن املــوارد املائيــة داخــل حــدود املنطقــة العربيــة، بينــام ينتــج الباقــي %56 )153 مليــار مــر مكعــب( خــارج الحــدود.

باإلضافــة إىل 4 مليــار مــر مكعــب مــن امليــاه املحــاله، ميثــل ميــاه الــرصف الزراعــي معظــم حصــة املــوارد املائيــة الغــري 

تقليديــة بقــدرات تصــل إىل 34 مليــار مــر مكعــب / ســنة، يتبعــه ميــاه الــرصف الصحــي والزراعــي املعالــج بقــدرات 24 

مليــار مــر مكعــب / ســنة.

ــن  ــة م ــات يف املنطق ــن الفروق ــري م ــد الكث ــق يوج ــذا املنطل ــن ه ــاه، وم ــب املي ــم جوان ــن أه ــد م ــاد واح ــد اإلقتص يع

حيــث توافــر امليــاه. ومــن املالحــظ أن املنطقــة العربيــة يف 2012 قامــت باســترياد 274 مليــار مــر مكعــب مــن امليــاه 

ــار مــر مكعــب مــن  ــة الغذائيــة، وقامــت بتصديــر 55 ملي اإلفراضيــة يف صــورة 87 مليــون طــن مــن املنتجــات الزراعي

ــاج منتجــات  ــم إنت ــة. ويف نفــس الســنة، ت ــة الغذائي ــون طــن مــن املنتجــات الزراعي ــل 19 ملي ــة مبــا ميث ــاه اإلفراضي املي

ــار مــر مكعــب. ــة اســتخدم 282 ملي ــة الغذائي الزراعي

تــم يف هــذا التقريــر لحــد كبــري مواجهــة العالقــة بــني امليــاه واملوضوعــات اإلســراتيجية مثــل: الوفــرة واإلســتهالك، وســهولة 

الوصــول، اإلقتصــاد، لدعــم جهــود التنميــة يف القطــاع املــايئ.
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أ- املياه املتاحة

املوارد املائية التقليدية

ــأيت مــن تســاقط  ــاه ت ــوان املي ــع أل ــا. فجمي ــاه املتجــددة دامئً ــدورة املي ــة ل ــة النهاي ــاة، وهــي بداي األمطــار مصــدر الحي

ــا  األمطــار، إنهــا رس الحيــاة الكامــن داخــل قطــرات امليــاه التــي تنتقــل إىل املواقــع املختلفــة وتتخلــل األرض لتتيــح طرقً

مختلفــة مــن الســحب تســمح باســتمرار األنشــطة حــول العــامل. ويف بعــض الحــاالت، تُســتهلك القطــرات املتســاقطة أو 

تتبخــر قبــل وصولهــا لــأرض أو عنــد مالمســتها لســطح األرض مبــارشًة.

وميكــن التعبــري عــن األمطــار يف أي دولــة مــن خــالل مؤرشيــن: متوســط عمــق املطــر الســنوي الشــكل رقــم )1( ومتوســط 

ــن  ــاب أحــد املؤرشي ــة غي ــة يف حال ــتكمل وصــف الهطــول يف أي دول ــم )2(. وال يُس حجــم األمطــار الســنوي الشــكل رق

الســابقني. ومســاحة املطــر الفعليــة هــي معيــار تحويــل عمــق املطــر إىل حجــم املطــر. فتحديــد عمــق املطــر إمنــا هــو 

الخطــوة األوىل يف مســار تقديــر حجــم األمطــار، بينــام الخطــوة الثانيــة هــي تحديــد مســاحة املطــر الفعليــة. وتحــدد 

ــاه  ــا لنمــوذج األمطــار الــذي وضعتــه ســيداري واملجلــس العــريب للمي حجــم األمطــار املوضــح يف الشــكل رقــم )2( وفًق

كــام يتضــح مــن التقريــر األول للوضــع املــايئ يف الــدول العربيــة املنشــور يف ديســمرب 2004 )ســيداري واملجلــس العــريب 

ــاه – 2004(. للمي

ومــن الشــكلني رقــم )1 و2(، يتضــح اختــالف ترتيــب عمــق املطــر الســنوي يف الــدول العربيــة عــن متوســط حجــم املطــر 

الســنوي الــذي يعتمــد عــى املســاحة الفعليــة. إذ بينــام نجــد أعــى عمــق مطــر ســنوي يف جــزر القمــر، فلقــد أهلتهــا 

مســاحتها الصغــرية نســبيًا باملقانــة ببقيــة الــدول العربيــة لتكــون يف الرتيــب التاســع عــر ضمــن إجــاميل متوســط حجــم 

ــز األول بالنســبة إلجــاميل  ــك، نجــد الســودان يف املرك ــرار ذل ــى غ ــم )2(. وع ــار يف الرســم املوضــح يف الشــكل رق األمط

متوســط األمطــار الســنوي، يف حــني يــأيت ترتيبهــا يف املركــز الحــادي عــر بالنســبة لعمــق املطــر الســنوي.

ــي أثــرت  وتجــدر اإلشــارة إىل أن انفصــال الســودان إىل دولتــني يف 2010 كان مــن أكــر التطــورات السياســية الهامــة الت

بشــكل مبــارش عــى املــوارد املائيــة الكليــة يف املنطقــة العربيــة، حيــث انفصــل جنــوب الســودان عــن املنطقــة العربيــة 

وكان إجــاميل متوســط حجــم املطــر الســنوي يف دولــة الســودان وهــي موحــدة 1.092 مليــار مــر مكعــب، ولذلــك فلقــد 

ــوب الســودان عــن الســودان. ويوضــح  ــر مكعــب بســبب انفصــال جن ــار م ــة حــوايل 732 ملي ــة العربي ــدت املنطق فق

ــر  ــق املط ــط عم ــدر متوس ــودان. ويق ــوب الس ــة وجن ــة العربي ــار يف املنطق ــات األمط ــم )3أ و3ب( منحني ــكالن رق الش

ــار مــر مكعــب. الســنوي يف املنطقــة العربيــة بقيمــة 229 مــم بينــام إجــاميل حجــم املطــر 1.384 ملي

الوضع املائي في املنطقة العربية
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شكل 1. عمق املطر السنوي يف املنطقة العربية )الفاو – 2012( 

شكل 2. متوسط حجم املطر السنوي يف املنطقة العربية )سيداري – املجلس العريب للمياه – الفاو – 2012(
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توزيع األمطار يف املنطقة العربية

شكل 3أ. أمناط املطر يف املنطقة العربية )سيداري – 2011(

شكل 3ب. أمناط املطر يف جنوب السودان )بعد االنفصال يف 2010( )سيداري – 2011(
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املياه الزرقاء

امليــاه الزرقــاء ببســاطة هــي امليــاه املســحوبة مــن املســطحات املائيــة الســطحية ومســتودعات امليــاه الجوفيــة. وتتكــون 

ــريات.  ــوات، والبح ــار، والقن ــطحات األنه ــا إىل مس ــاه وتوجيهه ــان الســطحي للمي ــارشة للجري ــة مب ــاء كنتيج ــاه الزرق املي

وامليــاه الجوفيــة الزرقــاء إمنــا هــي كل أنــواع امليــاه املســتخرجة مــن مســتودعات امليــاه الجوفيــة، دومنــا اعتبــار لقابليتهــا 

للتجــدد ولتغــري املــكان والزمــان. 

وميكــن أن تكــون امليــاه الزرقــاء متجــددة أو غــري متجــددة. والشــكل الوحيــد للمــوارد مــن امليــاه الزرقــاء غــري املتجــددة 

هــو امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة املتاحــة يف تشــكيالت حاويــة للميــاه الجوفيــة مل تعــد تســتقبل أي تغذيــة كبــرية.

أمــا بالنســبة للمــوارد مــن امليــاه الزرقــاء املتجــددة، فهــي تنقســم إىل ميــاه زرقــاء داخليــة وميــاه زرقــاء خارجيــة. أمــا 

ــوم  ــا، وتق ــة م ــة تحــدث يف دول ــة طبيعي ــات مائي ــارشة لعملي ــة املتجــددة، فتتشــكل كنتيجــة مب ــاء الداخلي ــاه الزرق املي

ــطحية  ــاه الس ــم )4( املي ــكل رق ــح الش ــة. ويوض ــاه الجوفي ــة للمي ــطحي أو تغذي ــان س ــيل إىل جري ــر املح ــل املط بتحوي

والجوفيــة الزرقــاء املتجــددة الداخليــة، يف الوقــت الــذي يتضــح فيــه أنــه بينــام ميتلــك العــراق أكــرب مــوارد مائيــة زرقــاء 

متجــددة داخليــة، يوجــد دول مثــل الكويــت والبحريــن لديهــا ميــاه زرقــاء متجــددة محــدودة للغايــة داخــل أراضيهــا، 

ويبــدو أنهــا تعتمــد تقريبًــا بالكامــل عــى املــوارد املائيــة الخارجيــة وامليــاه غــري التقليديــة. ومعظــم الــدول العربيــة لديهــا 

كميــات ضئيلــة مــن امليــاه الداخليــة. يوضــح الشــكل رقــم )5( إجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة الداخليــة التــي تشــمل 

امليــاه الجوفيــة باإلضافــة إىل امليــاه الســطحية. وتتضمــن كميــات امليــاه الزرقــاء املتجــددة الداخليــة واملوضحــة يف الشــكلني 

)4 و5( التداخــل بــني امليــاه الســطحية والجوفيــة الــذي يظهــر بوضــوح يف حالــة مــرص. ويصــل إجــاميل امليــاه الجوفيــة 

الداخليــة التــي يتــم إنتاجهــا للتغذيــة مــن األمطــار إىل 1.3 مليــار مــر مكعــب، حيــث يتــم تغذيــة 8.5 مليــار مــر مكعــب 

ســنويًا بواســطة ارتشــاح ميــاه نهــر النيــل والتــي تــؤدي إىل إجــاميل 9.8 مليــار مــر مكعــب. وتُعتــرب 8.5 مليــار مــر مكعــب 

اإلضافيــة ضمــن امليــاه املتجــددة الخارجيــة.

شكل 4. املياه السطحية والجوفية الزرقاء املتجددة الداخلية )الفاو 2009 وسيداري واملجلس العريب للمياه 2004(
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شكل 5. إجاميل املياه الزرقاء املتجددة الداخلية )الفاو 2009 وسيداري واملجلس العريب للمياه 2004(

كــام تنقســم امليــاه الســطحية الزرقــاء املتجــددة الخارجيــة أيًضــا إىل ميــاه ســطحية وميــاه جوفيــة. وترجــم حركــة امليــاه 

الســطحية والجوفيــة العابــرة للحــدود إىل تدفــق مــن الخــارج وكذلــك تدفــق إىل الخــارج. ويبــني الشــكالن رقــم )6 و7( 

املتوســط الســنوي للتدفــق امليــاه الســطحية الزرقــاء مــن الخــارج وإىل الخــارج عــى التــوايل، بينــام يوضــح الشــكالن رقــم 

)8 و9( املتوســط الســنوي لتدفــق امليــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود مــن الخــارج وإىل الخــارج عــى التــوايل. أمــا الشــكل 

ــة  ــاه الســطحية والجوفي ــق املي ــي توافــق إجــاميل تدف ــة الت ــاء املتجــددة الخارجي ــاه الزرق ــني إجــاميل املي ــم )1(0 فيب رق

العابــرة للحــدود مــن الخــارج إىل داخــل حــدود الــدول العربيــة املختلفــة التــي توافــرت البيانــات بشــأنها.

شكل 6. تدفق املياه السطحية املشركة الخارجية )الفاو – سيداري – مجلس املياه العريب(
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شكل 7. التدفق الطبيعي للمياه السطحية املشركة الخارجية )الفاو – سيداري – املجلس العريب للمياه(

شكل 8. تدفق املياه الجوفية املشركة الخارجية )الفاو – سيداري – املجلس العريب للمياه(
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شكل 9. تدفق املياه الجوفية املشركة )الفاو – سيداري – املجلس العريب للمياه(

شكل 10. إجاميل املياه الزرقاء املتجددة الخارجية )الفاو – سيداري – املجلس العريب للمياه(

يبــني الشــكل رقــم )11( إجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة باعتبارهــا إجــاميل امليــاه الســطحية املتجــددة وإجــاميل امليــاه 

الجوفيــة املتجــددة.   ويأخــذ الشــكل رقــم )11( يف الحســبان صــايف امليــاه الســطحية والجوفيــة الزرقــاء الخارجيــة مــن 

ــم )6 و8(.   ــكلني رق ــارج يف الش ــن الخ ــات م ــن التدفق ــم )7 و9( م ــكلني رق ــارج يف الش ــات إىل الخ ــرح التدفق ــالل ط خ

ويعكــس إجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة املبــني فيــام بعــد يف الشــكل رقــم )12ب( مجمــوع إجــاميل امليــاه الســطحية 

الزرقــاء املتجــددة وإجــاميل امليــاه الجوفيــة الزرقــاء املتجــددة املبينــني يف الشــكل رقــم )11( مــع اســتبعاد التداخــل مــا 

بينهــام املوضــح يف الشــكل رقــم )12أ(.
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شكل 11. إجاميل املياه السطحية والجوفية الزرقاء املتجددة )الفاو – سيداري – املجلس العريب للمياه(

شكل 12أ. التداخل ما بني املياه السطحية والجوفية الزرقاء )الفاو  - سيداري – املجلس العريب للمياه(
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شكل 12ب- إجاميل املياه الزرقاء املتجددة يف املنطقة العربية

ــة. ولطاملــا كان االســتخدام املســتدام  ــاه يف عــدة دول عربي ــة غــري املتجــددة مصــدًرا أساســيًا للمي ــاه الجوفي تشــكل املي

ــان يف  ــه، وألغــراض البي ــر. إال أن ــرية تتعــدى الغــرض مــن هــذا التقري ــاًم إشــكالية كب ــذي ســوف ينضــب حت للمصــدر ال

التقاريــر، هنــاك إشــكالية أخــرى، عــى عكــس املــوارد املائيــة املتجــددة، حيــث أن هنــاك صعوبــة كبــرية يف ترجمــة املــوارد 

املائيــة غــري املتجــددة إىل أحجــام ســنوية. واملقاربــة املتبعــة يف هــذا التقريــر إمنــا تقــدر فــرة االســتخدام التــي قررتهــا 

الــدول ملســتودعات امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة املختلفــة. والبــد مــن ربــط هــذا االســتغالل الســنوي املقــرر للميــاه 

الجوفيــة غــري املتجــددة بعمــر وســحب متوقــع ملســتويات امليــاه الجوفيــة. ويوضــح الشــكل رقــم )13( امليــاه الجوفيــة 

غــري املتجــددة املتاحــة لالســتخدام ســنويًا لــدول عربيــة محــددة.

شكل 13. إجاميل املياه الجوفية غري املتجددة )سيداري واملجلس العريب للمياه(
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املياه الخضراء 

امليــاه الخــراء هــي الجــزء الخــاص بالســحب املفيــد للمــوارد املائيــة املتجــددة مــن الغطــاء الخــري الناتــج مبــارشًة 

عــن املــاء يف الجــو وتســتهلكه الزراعــات املطريــة، واملراعــي الطبيعيــة، والغابــات )خالــد أبــو زيــد – 2008(. ولقــد تبــني 

عــدم إمكانيــة تحقيــق التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة والقامئــة عــى امليــاه بــدون منظــور متكامــل لجميــع 

األنشــطة القامئــة عــى امليــاه واملؤثــرة يف ميــاه الحــوض النهــري وعالقاتهــا مــع دول املنبــع/ املصــب )فالكنــامرك – 1999(.

ــن  ــك م ــة يف مجمــل الحــوض، ولذل ــوارد املائي ــم امل ــة لتقيي ــيس األهــم يف أي مقارب ــل الرئي ــاه الخــراء هــي العام واملي

ــة. ــوارد املائي ــم امل ــر، ورصــد، وتقيي ــق ضمــن تقدي ــا بشــكل دقي ــروري تقييمه ال

ويتكــون إجــاميل امليــاه الخــراء املتجــددة باألســاس مــن ســحوبات الزراعــات املطريــة، وســحوبات املراعــي الطبيعيــة، 

وســحوبات الغابــات املوضحــة بالنســبة لجميــع الــدول العربيــة يف األشــكال )14 و15 و16( عــى التــوايل.  وضعــت طريقــة 

التقييــم يف امللحــق ب، جــدول ب.1.

شكل 14.- إجاميل سحوبات الزراعات املطرية )سيداري واملجلس العريب للمياه – 2012(
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شكل 15. إجاميل سحوبات املراعي الطبيعية )سيداري واملجلس العريب للمياه – 2012(

شكل 16. إجاميل سحوبات الغابات )سيداري واملجلس العريب للمياه – 2012(

ــاه الخــراء املتجــددة املوضحــة يف الشــكل  ــة املتجــددة الســنوية يف الحســبان إجــاميل املي يأخــذ إجــاميل املــوارد املائي

رقــم )17أ( وهــو مجمــوع األشــكال مــن رقــم )14 وحتــى رقــم 16( وإجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة الســنوية. ويوضــح 

الشــكل رقــم )17ب( إجــاميل امليــاه املتجــددة يف جميــع الــدول العربيــة، بينــام يــربز الشــكل رقــم )18( أهميــة املقاربــة 

األكــر دقــة لتقديــر إجــاميل امليــاه املتجــددة الســنوية مــن خــالل مقارنتهــا باملقاربــات املســتخدمة قدميًــا والتــي تأخــذ يف 

االعتبــار امليــاه الزرقــاء فقــط.
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شكل 17أ. إجاميل املياه الخراء املتجددة )سيداري واملجلس العريب للمياه – 2012(

شكل 17ب. إجاميل املياه املتجددة السنوية )سيداري واملجلس العريب للمياه(

بالنظــر إىل مجمــل املنطقــة العربيــة، نجــد أن إجــاميل امليــاه الخــراء الســنوية مقســم وفًقــا ملــا هــو موضــح بالشــكل 

رقــم )18( حيــث تســتهلك املراعــي أغلبهــا )253 مليــار مــر مكعــب(،  ويتضــح مــن الشــكل رقــم )19أ( أن امليــاه الخــراء 

تشــكل 49 % مــن إجــاميل املــوارد املائيــة يف املنطقــة العربيــة التــي تصــل إىل 385 مليــار مــر مكعــب، وتنقســم نســبة 

51 % املتبقيــة مــا بــني امليــاه الزرقــاء املتجــددة الداخليــة )16 %( وامليــاه الزرقــاء املتجــددة الخارجيــة )35 % (. ويدخــل 

يف هــذا التقســيم مجمــوع جميــع املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة التــي تتدفــق مــن خــارج كل دولــة عربيــة، والتــي 

تتضمــن التدفقــات مــا بــني الــدول العربيــة كــام هــو الحــال بالنســبة للســودان ومــرص، وكذلــك العــراق وســوريا. أمــا 

الشــكل رقــم )19ب(، فيمثــل املنطقــة بأرسهــا، حيــث يبــني نفــس املــؤرشات املوضحــة يف الشــكل رقــم )19أ( مــع أخــذ يف 

االعتبــار إجــاميل امليــاه الزرقــاء الخارجيــة التــي تتدفــق مــن خــارة املنطقــة العربيــة كلهــا والــذي يكــون أساًســا لحســاب 

ــة  ــع املــوارد املائي ــاه الخــراء متثــل 59 % مــن جمي ــاًرا مــن هــذه النقطــة. فيوضــح أن املي ــاه الزرقــاء اعتب إجــاميل املي

املتجــددة، بينــام تنقســم امليــاه الزرقــاء مــا بــني امليــاه الزرقــاء الداخليــة والخارجيــة بنســبة 18 % و23 % عــى التــوايل. 

ويبــني الشــكل رقــم )20( أن إجــاميل املــوارد املائيــة املتجــددة يف املنطقــة العربيــة ينقســم إىل 59 % ميــاه خــراء )385 
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مليــار مــر مكعــب( و41 % ميــاه زرقــاء )274 مليــار مــر مكعــب(. ويتضــح مــن الشــكل رقــم )21أ( يــدل عــى أن املعــدل 

الســنوي الســتغالل امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة 4 % مــن مــوارد امليــاه التقليديــة يف املنطقــة.   ويبــني الشــكل )21ب( 

امليــاه الجوفيــة الزرقــاء غــري املتجــددة ٪8 مــن مــوارد امليــاه الزرقــاء،  بينــام ميثــل مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة 92 %.     

ويتــم إنتــاج 121 مليــار مــر مكعــب )44 % ( مــن إجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة خــارج حــدود الــدول كــام يتضــح مــن 

الشــكل رقــم )22(.   ويلقــي الشــكل رقــم )23( نظــرة فاحصــة عــى إجــاميل املــوارد املائيــة املتجــددة الداخليــة كنســبة 

مئويــة مــن األمطــار والتبخــر املرتبــط بتلــك األمطــار.   ويتضــح أن 63 % مــن حجــم األمطــار يتبخــر، بينــام يُســتفاد مــن 

28 % يف الزراعــات املطريــة، ومســاحات املراعــي، والغابــات. ويتحــول 9 % فقــط مــن حجــم األمطــار إىل ميــاه زرقــاء، 

منهــا 6 % ميــاه ســطحية زرقــاء و3 % ميــاه جوفيــة زرقــاء.

ويبــني الشــكل رقــم )24( إجــاميل املــوارد املائيــة املتجــددة وإجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة يف جميــع الــدول العربيــة. 

ويرجــع الفــرق بــني القيمتــني إىل احتســاب امليــاه الخــراء. ويــويص هــذا التقريــر بتغيــري التعريــف الخــاص باملصطلــح 

القديــم »إجــاميل املــوارد املائيــة املتجــددة« ليشــمل امليــاه الخــراء املتجــددة كــام هــو مســتخدم يف هــذا التقريــر.

شكل 18. توزيع املياه الخراء يف املنطقة العربية
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شكل 19أ. إجاميل توزيع املوارد املائية يف الدول العربية

شكل 19ب. توزيع املوارد املائية يف مجمل املنطقة العربية
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شكل 20. توزيع املياه الزرقاء والخراء يف املنطقة العربية

شكل 21أ. توزيع املوارد املائية املتجددة وغري املتجددة يف املنطقة العربية
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شكل 21ب. املياه الزرقاء املتجددة وغري املتجددة يف املنطقة العربية

شكل 22. توزيع املياه الزرقاء املتجددة يف املنطقة العربية

شكل 23. املوارد املائية املتجددة الداخلية كنسبة مئوية من األمطار يف املنطقة العربية
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شكل 24. إجاميل املوارد املائية املتجددة وإجاميل املياه الزرقاء املتجددة يف املنطقة العربية

املوارد املائية غير التقليدية

املياه الرمادية

تضــم املــوارد املائيــة غــري التقليديــة جميــع أحجــام امليــاه التتــي تتوفــر لتســتخدمها القطاعــات املختلفــة الســتخدامات 

امليــاه مــن خــالل عمليــة معالجــة بســبب أن تلــك األحجــام غــري قابلــة لالســتخدام يف حالتهــا األصليــة. وميــاه الــرصف 

املعالجــة هــي أهــم مصــدر للميــاه غــري التقليديــة، وتــزداد أهميتهــا حتــى أن د. خالــد أبــو زيــد قــد أطلــق عليهــا »املــورد 

املــايئ املتجــدد للمســتقبل«. وألغــراض هــذا التقريــر، يتــم اإلشــارة إىل ميــاه الــرصف يف العمــوم باعتبارهــا امليــاه الرماديــة. 

ويبــني الشــكل رقــم 25 الكميــات الســنوية مــن ميــاه الــرصف التــي يتــم إنتجهــا ومعالجتهــا يف معظــم الــدول العربيــة، 

ويتضــح مــن الشــكل أنــه عــى الرغــم مــن أن مــرص تتصــدر الرتيــب مــن حيــث أحجــام معالجــة ميــاه الــرصف ضمــن 

الــدول العربيــة، إال أن املعالجــة الســنوية الحاليــة أقــل مــن نصــف كميــة ميــاه الــرصف التــي يتــم إنتاجهــا. ويف معظــم 

الــدول العربيــة، نلحــظ توافًقــا جيــًدا مــا بــني ميــاه الــرصف املنتجــة واملعالجــة، إال أن الكميــة املعالجــة أقــل نســبيًا مــن 

أن تســاهم بشــكل كبــري يف تحقيــق التــوازن املــايئ عــى املســتوى الوطنــي. حيــث أن دولــًة مثــل األردن تقــوم مبعالجــة 

82 مليــون مــر مكعــب مــن أصــل 320 مليــون مــر مكعــب مــن ميــاه الــرصف املنتجــة، وهــي نســبة ضئيلــة )حــوايل 25 

% ( نظــرًا للشــح املــايئ الحــايل يف اململكــة الهاشــمية. وجديــر بالذكــر أن ميــاه الــرصف التــي يتــم إنتاجهــا تتضمــن عــادًة 

ميــاه الــرصف الصناعــي حيــث يصعــب تقديــر كل كميــة عــى حــدة يف كثــري مــن الــدول العربيــة يف الوقــت الراهــن. كــام 

تجــدر اإلشــارة إىل إمكانيــة تفــاوت مســتوى املعالجــة، فليســت كل كميــات ميــاه الــرصف معالجــة بنفــس درجــة املعالجــة 

)معالجــة أساســية، وثانويــة، وثالثيــة، ومتقدمــة(. فيتــم معالجــة 6.34 مليــار مــر مكعــب/ عــام فقــط مــن أصــل 23.45 

مليــار مــر مكعــب/ عــام مــن ميــاه الــرصف املنتجــة، أي 27.4 %.
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شكل 25. مياه الرصف املنتجة واملعالجة يف املنطقة العربية

ــة  ــدول العربي ــتخدامها يف ال ــاد اس ــة واملع ــة املعالج ــزيل الفعلي ــي واملن ــرصف الصناع ــاه ال ــم )26( مي ــكل رق ــني الش يب

املختلفــة. ويتضــح إعــادة اســتخدام كميــات ضخمــة مــن ميــاه الــرصف املعالجــة يف ســوريا التــي تتصــدر الرتيــب بــني 

الــدول العربيــة مــن حيــث حجــم ميــاه الــرصف املعــاد اســتخدامها. كــام أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة تعيــد اســتخدام 

كل كميــة ميــاه الــرصف املعالجــة التــي تصــل إىل 290 مليــون مــر مكعــب/ عــام، بينــام الســعوية تعيــد اســتخدام 166 

مليــون مــر مكعــب مــن أصــل 240 مليــون مــر مكعــب معالجــة ســنويًا.

وعــى الرغــم مــن أن مــرص تــأيت يف املركــز الثــاين مــن حيــث كميــات ميــاه الــرصف املعــاد اســتخدامها مبــارشًة يف املنطقــة 

العربيــة، إال أن ذلــك ميثــل 10 % فقــط مــن ميــاه الــرصف املنتجــة. ورمبــا يكــون هنــاك ميــاه رصف إضافيــة غــري معالجــة 

يُعــاد اســتخدامها بطريــق غــري مبــارش مــن خــالل خلطهــا باملــاء النظيــف يف القنــوات املائيــة أو الــرصف الزراعــي. ويصــل 

إجــاميل قيمــة ميــاه الــرصف املعــاد اســتخدامها يف املنطقــة العربيــة يف عــام 2012 حــوايل 1.63 مليــار مــر مكعــب/ عــام.

شكل 26. مياه الرصف الصناعي واملنزيل املعالجة واملعاد استخدامها
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ــاد اســتخدامه يف عــدة دول  ــا يُع ــا م ــذي غالبً ــه وهــو الــرصف الزراعــي ال ــه أهميت ــدي آخــر ل ويوجــد مــورد غــري تقلي

ــة  ــرات يف الشــكل رقــم )27( األهمي ــة. وتوضــح التقدي ــاه الزراعي ــكيل للمي ــوازن ال ــة، ولذلــك ميكــن إدراجــه يف الت عربي

ــه الكــربى يف الســودان، وســوريا، واملغــرب. ــل هــذا املــورد يف العــراق ومــرص، وأهميت القصــوى ملث

شكل 27. مياه الرصف الزراعي املنتجة يف الدول العربية املختلفة

شكل 28. املياه املحالة املنتجة يف الدول العربية املختلفة

املياه الفضية

ميــاه البحــر املحــالة )واملعروفــة كذلــك بامليــاه الفضيــة( هــي أبهــظ املــوارد املائيــة غــري التقليديــة مثًنــا، إال أنهــا أصبحــت 

مــن املــوارد املائيــة الروريــة يف العديــد مــن الــدول العربيــة، وبشــكل خــاص دول الخليــج كــام يتضــح مــن الشــكل رقــم 

)28(. وتجــدر اإلشــارة إىل أن دواًل عربيــة أخــرى يف شــامل أفريقيــا قــد بــدأت تتخطــى دول الخليــج مــن حيــث كميــات 

ــوايل، متخطــني  ــث والســادس عــى الت ــن الثال ــا يف املركزي ــان أصبحت ــر، ومــرص، اللت ــا الجزائ ــاه املحــالة يف العــام، منه املي



35

الوضع املائي في املنطقة العربية

بذلــك الكويــت، وعــامن، وقطــر، والبحريــن. شــكل رقــم )29أ( يعــرض إجــاميل املــوارد املائيــة غــري التقليديــة لــكل دولــة 

ــة  ــة يف املنطق ــري التقليدي ــة غ ــوارد املائي ــاميل امل ــن إج ــط م ــر 7 % فق ــاه البح ــة مي ــريب.  وتشــكل تحلي ــة الع يف املنطق

العربيــة، حيــث تصــل إىل 4.16 مليــار مــر مكعــب وفًقــا للشــكل رقــم )29(، الــذي يوضــح أيًضــا أن ميــاه الــرصف الزراعــي 

املنتجــة هــي أكــر املــوارد غــري التقليديــة املتاحــة بإجــاميل إمكانيــات 34 مليــار مــر مكعــب، تليهــا ميــاه الــرصف املنــزيل 

ــة غــري  ــار مــر مكعــب. ويتضــح مــن الشــكل رقــم 30 أن املــوارد املائي ــي تصــل إىل 23.43 ملي والصناعــي املنتجــة والت

التقليديــة تتضمــن 8 % مــن جميــع املــوارد املائيــة يف املنطقــة العربيــة.

شكل 29أ. املوارد املائية غري التقليدية لكل دولة يف املنطقة العربية

شكل 29ب. املوارد املائية غري التقليدية يف املنطقة العربية
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شكل 30. املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية يف املنطقة العربية

شكل 31أ. إجاميل املوارد املائية املتاحة يف املنطقة العربية

يبــني الشــكل رقــم )31أ( إجــاميل املــوارد املائيــة املتاحــة والتــي تتكــون مــن إجــاميل املــوارد املائيــة التقليديــة )املتجــددة 

ــاه الــرصف الزراعــي يف  ــاه الــرصف املنتجــة ومي وغــري املتجــددة ( واملــوارد املائيــة غــري التقليديــة. ومــن الواضــح أن مي

ــن. ويوضــح الشــكل )31ب( إجــاميل  ــة املتاحــة يف كال البلدي ــوارد املائي ــري إجــاميل امل العــراق ومــرص رفعــت بشــكل كب

ــاء املتجــددة املســتخدمة كــام  ــاه الزرق ــك إجــاميل املي ــة املتجــددة، وكذل ــة املتاحــة وإجــاميل املــوارد املائي املــوارد املائي

يوضــح شــكل )31ب( املــوارد املائيــة املتاحــة مقابــل املــوارد املائيــة املتجــددة كــام هــو مبــني يف شــكل رقــم )٢٤(.
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شكل 31ب. املوارد املائية املتاحة مقابل املتجددة
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ب- سحوبات املياه واإلستهالك

ــة  ــات املختلف ــن القطاع ــاه م ــان لوصــف اســتخدام املي ــل الســحوبات )أو الســحب( واالســتهالك مصطلحــان مختلف متث

ــح  ــن، فــإن مصطل ــح »الســحوبات« االســتخدام مــن وجهــة نظــر املوردي ــاه. ففــي حــني يصــف مصطل املســتخدمة للمي

»االســتهالك« يصــف االســتخدام الفعــيل للمســتهلك، مــع الفــرق مــا بــني كال الكميتــني اللتــان متثــالن كال املصطلحــني رقميــاً 

يف صــورة الفواقــد املاديــة والتجاريــة والــرصف الزراعــي والصحــي والصناعــي العائــد.  وســوف نتنــاول القطاعــات الثالثــة 

ــة. وتوضــح األشــكال مــن  ــة، واملنزلي ــة، والصناعي ــاه يف هــذا الفصــل، وهــي القطاعــات الزراعي الكــربى املســتخدمة للمي

)32أ وحتــى 32ت( الســحوبات املختلفــة مــن امليــاه الزرقــاء للقطاعــات الثالثــة عــن عامــي 2000 و2012 لجميــع الــدول 

العربيــة. ويتضــح مــن األرقــام أن اســتهالك القطــاع الزراعــي يف غالبيــة الــدول العربيــة يفــوق القطاعــني اآلخريــن بكثــري، 

باســتثناء جيبــويت وجــزر القمــر. حيــث أن هاتــني الدولتــني ال تعتمــد عــى امليــاه الزرقــاء ألغــراض الــري نظــرًا ألن املناطــق 

ــاه الخــراء.  ويوضــح شــكل )32ث( أجــاميل الســحوبات يف  ــا باألمطــار وتعتمــدان عــى املي ــم ريه ــام يت ــة فيه الزراعي

القطاعــات املختلفــة عــى املســتوي اإلقليمــي. ويوضــح الشــكل )33( النســب املئويــة للســحوبات للقطاعــات املختلفــة يف 

جميــع الــدول العربيــة ويعــرض تغيــري املخصصــات املائيــة وأمنــاط االســتهالك يف دول مثــل جيبــويت، والعــراق، والســودان، 

واألردن، واملغــرب، وقطــر حيــث تــم توجيــه كميــات كبــرية للقطاعــني املنــزيل والصناعــي يف الفــرة مــا بــني 2000 و2012. 

ــا الفــرق بــني اســتخدام امليــاه الزرقــاء وامليــاه الخــراء ألنــواع الغطــاء الخــري املختلفــة يف  ويوضــح الشــكل )34( جليً

املنطقــة العربيــة حيــث يتضــح أن مــرص والعــراق يســجالن أكــرب قــدر مــن االعتــامد عــى امليــاه الزرقــاء لــري الغطــاء 

الخــري، بينــام يتضــح أن الســودان يســجل أكــرب اســتهالك للميــاه الخــراء عــن طريــق الزراعــات املطريــة.

شكل 32أ. سحوبات املياه الزرقاء للقطاعات املختلفة يف املنطقة العربية
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شكل 32ب. سحوبات املياه الزرقاء للقطاعات املختلفة يف املنطقة العربية

شكل 32ت. سحوبات املياه الزرقاء من مختلف القطاعات باملنطقة العربية
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شكل 32ج. سحوبات املياه الزرقاء من مختلف القطاعات باملنطقة العربية

شكل 33. النسب املئوية للسحوبات القطاعية من املياه الزرقاء يف املنطقة العربية
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شكل 34. استخدام املياه الزرقاء والخراء للغطاء الخري

مــن األهميــة مبــكان تقديــر مصــدر الســحوبات التــي تعتمــد عليهــا كل دولــة، ويظهــر مــن الشــكل رقــم )35أ( إجــاميل 

ــاميل  ــم )35ب( إج ــكل رق ــح الش ــام يوض ــددة، بين ــة املح ــدول العربي ــاء يف ال ــطحية الزرق ــاه الس ــن املي ــحوبات م الس

الســحوبات مــن امليــاه الجوفيــة الزرقــاء. ومــن ناحيــة أخــرى، يبــني الشــكل رقــم )36( الســحوبات مــن املــوارد املائيــة 

غــري التقليديــة التــي تشــمل ميــاه الــرصف الصناعيــة واملحليــة املعالجــة واملعــاد اســتخدامها، باإلضافــة إىل امليــاه املحــالة 

املســتخدمة.

شكل 35أ. سحوبات املياه القطاعية من املياه الزرقاء يف املنطقة العربية
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شكل 35ب. سحوبات املياه القطاعية من املياه الزرقاء يف املنطقة العربية

شكل 36. سحوبات املياه من املوارد املائية غري التقليدية يف املنطقة العربية

عندمــا نتنــاول باملناقشــة الســحوبات واالســتهالك، تــربز أهميــة موضوعــات مثــل كفــاءة النقــل الطبيعــي وكفــاءة الــري 

يف املــزارع، إال أن الكفــاءة الكليــة تُعتــرب مــؤرًشا شــامالً مــن حيــث الطريقــة التــي تتبعهــا دولــة مــا يف اســتخدام وإعــادة 

اســتخدام امليــاه مــن املصــادر املختلفــة لالســتخدامات املختلفــة بكفــاءة. ويتــم تعريــف الكفــاءة الكليــة الســتخدام امليــاه 

باعتبارهــا نســبة »الفــرق بــني إجــاميل الســحوبات مــن املصــادر األصليــة )امليــاه الســطحية، وامليــاه الجوفيــة املتجــددة 

وغــري املتجــددة، وامليــاه املحــالة(، »وتدفقــات ميــاه الــرصف« »للســحوبات مــن املصــادر األصليــة« يف شــكل نســبة مئويــة. 

كــام يأخــد مــؤرش الكفــاءة الكليــة الســتخدام امليــاه يف اعتبــاره امليــاه املعــاد تدويرهــا باعتبارهــا عامــل لرفــع الكفــاءة.
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شكل 37. الكفاءة الكلية الستخدام املياه يف املنطقة العربية

شكل 38. تدفقات مياه الرصف إىل الخارج

شكل 39. مؤرش استدامة املياه يف املنطقة العربية
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يوضــح الشــكل رقــم )39( مــؤرًشا غايــة يف األهميــة وقريــب الصلــة باملنطقــة العربيــة. فمــؤرش اســتدامة امليــاه هــو نســبة 

إجــاميل ســحوبات املبــاه مــن املصــادر األصليــة للمــوارد املائيــة املتجــددة. ومــؤرش اســتدامة امليــاه الــذي يتخطــى نســبة 

100 % إمنــا يشــري إىل اعتــامد الدولــة عــى مصــادر مائيــة غــري متجــددة مثــل التحليــة وامليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة، 

وهــي حالــة عــدة دول عربيــة منهــا عــى األخــص دول الخليــج.
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ت- املياه وتغير إستخدام اآلرا�ضي

ــال، أي  ــة هــو تغــري اســتخدام األرض. عــى ســبيل املث ــاه يف أي دول ــر عــى اســتخدام املي أحــد أهــم العوامــل التــي تؤث

ــاء للقطــاع الزراعــي. كــام أن  ــاه الزرق ــة مــن املي ــع الســحوبات الكلي ــة ســوف ترف ــة املروي ــادة يف املســاحات الزراعي زي

أنشــطة مثــل التصحــر مــن شــأنها التأثــري عــى اســتخراج امليــاه الخــراء يف مناطــق الغابــات، وهــو الوضــع يف مناطــق 

ــة. ــة العربي ــر منــط اســتخدام األرايض يف املنطق ــم )40أ( يظه ــة واملراعــي.  الشــكل رق الزراعــات املطري

استخدام اآلرايض يف املنطقة العربية

شكل 40أ. تغري استخدام األرايض يف املنطقة العربية 

والزحــف العمــراين عــى األرايض الزراعيــة الشــكل رقــم )40ب( إمنــا هــو ظاهــرة ســلبية متزايــدة تؤثــر عــى املســاحة 

ــاه  ــة للمي ــري االســتخدامات الكلي ــايل يغ ــي، وبالت ــي الوطن ــاج الزراع ــب اإلنت ــة إىل جان ــة الخصب ــأرايض الزراعي ــة ل الكلي

حيــث أن بعــض املناطــق واملجتمعــات قــد تتعــرض للتحــول مــن مســتهلكني زراعيــني إىل مســتهلكني منزليــني. كــام ميكــن 

للزحــف العمــراين التأثــري أيًضــا عــى املكونــات املختلفــة للمــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة الداخليــة مــن حيــث أن تغيــري 

اســتخدام األرايض مــن غطــاء خــري إىل اســتخدام عمــراين رمبــا يقلــل مــن تغذيــة مســتودعات امليــاه الجوفيــة ويرفــع 

الجريــان الســطحي، يف الوقــت الــذي رمبــا يــؤدي فيــه التعمــري إىل زيــادة مخاطــر الفيضــان بســبب انخفــاض مســاحات 

التــرسب املتاحــة. ولقــد تبــني أن إجــاميل الخســائر مــن األرايض الزراعيــة املنتجــة يف منطقــة دلتــا النيــل يف مــرص وصــل إىل 

434.9 كــم2 يف العــام مــا بــني عامــي 1984 و1992، و1525 كــم2، مبعــدل 108.9 كــم2 يف العــام، مابــني عامــي 1992 و2006 

)شــلبي- 2012(. ولقــد جــاء التوســع العمــراين خــالل الفــرة مــن 1984 إىل 2006 عــى حســاب األرايض األكــر خصوبــة، 
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حيــث ســجلت الربــة عاليــة اإلنتاجيــة )الدرجــة األوىل( خســارة بلغــت 797.9 كــم2، وســجلت الربــة متوســطة اإلنتاجيــة 

خســارة بلغــت 310.93 كــم2، بينــام ســجلت الربــة منخفضــة اإلنتاجيــة خســارة قدرهــا 672.3 كــم2 خــالل نفــس الفــرة 

املذكــورة )شــلبي- 2012(.

  

 
شكل 40ب. انخفاض املساحة الزراعية )الزحف العمراين عى األرض الزراعية يف مرص- 2010(

  
شكل 40ج. زيادة املساحة الزراعية التوسع الزراعي يف وسط الدلتا – مرص 2001-1990(

مــن ناحيــة أخــرى، غالــًب مــا يرتبــط التوســع الزراعــي يف املناطــق الصحراويــة كــام يتضــح مــن الشــكلني رقــم )40ب( 

و)40ج( باســتخدام امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة، وبنــاًء عــى عــدد ســنوات االســتخدام، ميكــن أن يكــون مــؤرًشا لنضــوب 

امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة. ويف ظــل غيــاب البيانــات امليدانيــة الفعليــة، ميكــن أن يعتمــد تقديــر هــذا املــؤرش الهــام 

عــى صــور األقــامر الصناعيــة الندســات عاليــة الدقــة بالنســبة للســنوات املختلفــة يف املنطقــة أو الدولــة املعنيــة، حيــث 

ميكــن تقييــم الكشــف عــن تغــريات اســتخدام األرايض. ويوضــح الشــكل رقــم )40ج( التوســع الزراعــي يف وســط الدلتــا 

مــا بــني عامــي 1990 و2001.
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شكل 41. الغطاء الخري يف السعودية )ناسا – 2012(

شــهدت الســعودية زيــادة كليــة يف الغطــاء الخــري كــام يتضــح مــن الشــكل رقــم )41(.   وترجــع الزيــادة الكبــرية يف 

الغطــاء الخــري مــا بــني عامــي 1987 و2012 إىل التوســع الزراعــي مــن خــالل تطويــر امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة 

النتــاج محاصيــل اســراتيجية مثــل القمــح.
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ث. املياه والسكان

تربــط هــذه الفئــة املــؤرشات املختلفــة بالســكان مــن خــالل احتســاب حصــة الفــرد لتلــك املــؤرشات. وتوضــح األشــكال 

مــن رقــم )42أ( وحتــى رقــم )46أ( حصــة الفــرد مــن امليــاه الزرقــاء املتجــددة الداخليــة، وإجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجددة، 

ــاء، وإجــاميل  ــاه الزرق ــة املتاحــة، وإجــاميل الســحب مــن املي ــة املتجــددة، وإجــاميل املــوارد املائي وإجــاميل املــوارد املائي

اســتهالك امليــاه الخــراء. وعنــد مقارنــة نصيــب الفــرد مــن امليــاه الزرقــاء املتجــددة يف عــام 2000 و2012 كــام موضــح 

بشــكل )43(، نجــد أن نصيــب الفــرد مــن إجــاميل املــوارد املائيــة الزرقــاء لــكل مــن لبنــان واملغــرب قــد هبــط تحــت خــط 

الفقــر املــايئ. وقــد ارتفــع عــدد الــدول الواقعــة تحــت خــط الفقــر املــايئ يف املنطقــة العربيــة مــن 15 إىل 17 دولــة مــن 

أصــل 22 دولــة فيــام بــني عامــي 2000 و2012.  

ووصــل عــدد الســكان يف عــام 2012 يف املنطقــة العربيــة إىل 363 مليــون نســمة  أي زاد مبقــدار 80 مليــون نســمة عــن 

عــام 2000 عندمــا كان عــدد الســكان 283 مليــون نســمة أي بزيــادة قدرهــا 28%.  

وتعكــس بيانــات 2012 أن املتوســط الســنوي لنصيــب الفــرد مــن املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة الداخليــة عــى مســتوى 

الــدول العربيــة وصــل لحــوايل 406 م3/فــرد.  وقــد إنخفــض املتوســط الســنوي إلجــاميل املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة 

للفــرد عــى مســتوى الــدول العربيــة مــن 888 م3/فــرد يف عــام 2000، إىل 691 م3/فــرد يف عــام 2012، حيــث قــل املتوســط 

الســنوي لنصيــب الفــرد مــن إجــاميل املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة عــى مســتوى الــدول العربيــة بحــوايل 197 م3/فــرد 

مــن عــام 2000 لعــام 2012.  ووصــل املتوســط الســنوي إلجــاميل املــوارد املائيــة املتجــددة للفــرد عــى مســتوى الــدول 

ــاه الخــراء.  ووصــل املتوســط الســنوي إلجــاميل املــوارد املائيــة املتاحــة  العربيــة إىل 2033 م3/فــرد ويشــمل ذلــك املي

للفــرد عــى مســتوى الــدول العربيــة إىل 2225 م3/فــرد وذلــك يشــمل املــوارد املائيــة غــري التقليديــة املمكنــة.  ووصــل 

املتوســط الســنوي للســحوبات مــن امليــاه الزرقــاء للفــرد عــى مســتوى الــدول العربيــة إىل 567 م3/فــرد.  ووصــل املتوســط 

الســنوي الســتهالك امليــاه الخــراء للفــرد عــى مســتوى الــدول العربيــة إىل حــوايل 1354 م3/فــرد.

شكل 42أ. املوارد املائية الزرقاء املتجددة الداخلية يف املنطقة العربية

حد الفقر املايئ )1000 مر مكعب/فرد/السنة(
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شكل 42ب. إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة يف املنطقة العربية

شكل 43. إجاميل املوارد املائية الزرقاء لكل فرد يف املنطقة العربية )2000( و )2012(

شكل 44أ. إجاميل املوارد املائية املتجددة لكل فرد يف املنطقة العربية

حد الفقر املايئ

حد الفقر املايئ

حد الفقر املايئ
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شكل 44ب.  إجاميل املوارد املائية املتاحة لكل فرد يف املنطقة العربية

شكل 45. سحوبات املياه الزرقاء لكل فرد يف املنطقة العربية

شكل 46. استهالك املياه الخراء لكل فرد يف املنطقة العربية

حد الفقر املايئ

حد الفقر املايئ

حد الفقر املايئ
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ج. املياه والطاقة

تعتمــد قــدرة الدولــة عــيل توليــد الطاقــة الكهرمائيــة يف األغلــب عــيل منشــأت الطاقــة الكهرمائيــة امللحقــة بالســدود. 

وال تتمتــع كل الــدول العربيــة بهــذا االمتيــاز، وال تســتخدم جميــع الــدول العربيــة امكانياتهــا مــن الطاقــة الكهرمائيــة ايل 

اقــي حــد، لذلــك يهمنــا كثــريا االبــالغ عــن املــؤرشات املختلفــة املتعلقــة بامكانيــات الطاقــة الكهرمائيــة واســتخدامها يف 

الــدول العربيــة املختلفــة. ويوضــح الجــدول رقــم 1 قيــم مــؤرشات الطاقــة الكهرمائيــة املختلفــة يف املنطقــة العربيــة طبقــا 

للهيئــة الدوليــة للكهربــاء املائيــة يف 2009.

لة
دو

ال

اإلجاميل النظري 

قدرات الطاقة 

الكهرمائية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى الفنية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى االقتصادية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

الطاقة الكهرمائية 

املنشئة )ميجا واط(

توليد الطاقة يف 

عام 2008 أو 

بعدها )جيجاوات 

ساعة / سنة( 

)املتوسط(

نسبة اإلنتاج من 

الطاقة الكهرمائية 

يف 2008 أو 

بعدها )املتوسط(

الطاقة الكهرمائية 

تحت اإلنشاء )ميجا 

واط(

الطاقة الكهرمائية 

املخططة )ميجا 

واط(

N/A  0  2.7  560  278   4,000  12,000  الجزائر

   2  1     جرز القمر

48  0  12.6  15,510  2,842   50,000~  50,000<   مرص

N/A  13  ~30  800-5,000  2,273  67,000  90,000   العراق

N/A  0  0.45  62  12     األردن

N/A  76  7  750  280     لبنان

N/A  0  N/A  120   30      موريتانيا

384-84  40~  6.6  1,318   1,265~   4,000   5,203    املغرب

      600   الصومال

N/A  19,000  575  4,333  55  >1,200  2,000-3,600   السودان

N/A  N/A  15  8000~  1,505     سوريا

N/A  >20  3  160  70~  160  250  1,000  تونس

جدول 1. القدرة الكهرمائية واستخدامها في املنطقة العربية

ــار  ــط بأحــواض األنه ــا يرتب ــريا م ــه كث ــث ان ــة، حي ــة مشــكلة وطني ــة الكهرومائي ــد الطاق ــرب تولي ــرية ال يعت يف حــاالت كث

املشــركة، وعندهــا رمبــا تتعــارض املصالــح. فعندمــا تســتخدم احــدي الــدول املتشــاطئة يف حــوض نهــري مشــرك الطاقــة 

الكهرمائيــة لديهــا بالكامــل، رمبــا يكــون ذلــك عــيل حســاب فــرص اســتخدام بقيــة الــدول املتشــاطئة. ومــن هنــا تــربز 

اهميــة تقديــر املــؤرشات املتعلقــة بالطاقــة الكهرمائيــة، ليــس فقــط لجميــع الــدول العربيــة، بــل لجميــع الدول املتشــاركة 

يف حــوض نهــري. وتوضــح الجــداول 2، و3، و4 قيــم مــؤرشات الطاقــة الكهرمائيــة الحــواض نهــر النيــل، والفرات، والســنغال 

عــيل التــوايل.
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لة
دو

ال

اإلجاميل النظري 

قدرات الطاقة 

املائية )جيجاوات 

ساعة / سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى الفنية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى االقتصادية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

الطاقة الكهرمائية 

املنشئة )ميجا واط(

توليد الطاقة يف 

عام 2008 أو 

بعدها )جيجاوات 

ساعة / سنة( 

)املتوسط(

نسبة اإلنتاج من 

الطاقة الكهرمائية 

يف 2008 أو 

بعدها )املتوسط(

الطاقة الكهرمائية 

تحت اإلنشاء 

)ميجا واط(

الطاقة الكهرمائية 

املخططة )ميجا 

واط(

177  1  100  208  50  600  1,500   6,000  بوروندي

43,000-3,690  162<  100  7,303  2,410   145,000    1,397,000  الكونغو

48  0  12.6  15,510  2,842   50,000~  50,000<   مرص

0  0  0  0  0     إريريا

10,000-4,170  1,277  95<  2,700   669  162,000   260,000<  650,000~  أثيوبيا

160<  41  63  3,000   747    24,300<  كينيا

209-120  0  59  130  55    رواندا

N/A  19,000  575  4,333  55  >1,200  2,000-3,600   السودان

1,868  0  61  2,098  561   20,000  39,450  تونس

N/A  >12500  ~395.5  1,391  67.9  337  ~1,000   أوغندا

جدول 2. القدرة الكهرمائية في نهر النيل

لة
دو

ال

اإلجاميل النظري 

قدرات الطاقة 

املائية )جيجاوات 

ساعة / سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى الفنية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى االقتصادية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

الطاقة الكهرمائية 

املنشئة )ميجا واط(

توليد الطاقة يف عام 

2008 أو بعدها 

)جيجاوات ساعة / 

سنة( )املتوسط(

نسبة اإلنتاج من 

الطاقة الكهرمائية 

يف 2008 أو بعدها 

)املتوسط(

الطاقة الكهرمائية 

تحت اإلنشاء 

)ميجا واط(

الطاقة الكهرمائية 

املخططة )ميجا 

واط(

N/A  13  ~30  800-5,000  2,273  67,000  90,000   العراق

N/A  N/A  15  8000~  1,505     سوريا

22,700  8,600  25.4  48,000  13,700  140,000  216,000  433,000  تركيا

جدول 3. القدرة الكهرمائية في حوض نهر الفرات

لة
دو

ال
اإلجاميل النظري 

قدرات الطاقة 

املائية )جيجاوات 

ساعة / سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى الفنية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

إمكانات الطاقة 

الكهرمائية ذات 

الجدوى االقتصادية 

)جيجاوات ساعة 

/ سنة(

الطاقة الكهرمائية 

املنشئة )ميجا واط(

توليد الطاقة يف 

عام 2008 أو 

بعدها )جيجاوات 

ساعة / سنة( 

)املتوسط(

نسبة اإلنتاج من 

الطاقة الكهرمائية 

يف 2008 أو 

بعدها )املتوسط(

الطاقة الكهرمائية 

تحت اإلنشاء 

)ميجا واط(

الطاقة الكهرمائية 

املخططة )ميجا 

واط(

N/A  >240  37.8  519   123   18,200   19,300   26,000  غينيا

100<50060140<155 5,000~ مايل

N/A  0  N/A  120   30      موريتانيا

123  0  16  293  66  2,050  4,250   السنغال

جدول 4. القدرة الكهرمائية في حوض نهر السنغال
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ح- املياه وخدمات التوصيل

دامئــا مــا كانــت امكانيــة الحصــول عــيل امليــاه يف العــامل أحــد األهــداف العامليــة التــي تســعي العديــد مــن املنظــامت 

واملؤسســات الدوليــة لتحقيقهــا. حيــث اعلنــت االمــم املتحــدة مؤخــرا ان الحصــول عــيل امليــاه والــرصف الصحــي حــق 

ــر التغطيــة  ــد مــن تقدي ــاه والــرصف الصحــي. لذلــك الب ــة اهتمــت بامــداد املي ــة للتنمي انســاين. كــام ان اهــداف االلفي

الحاليــة بدقــة مــن خــالل طــرق عامليــة او عــيل االقــل اقليميــة.

ــر  ــة بهــدف تقدي ــني اليونيســف ومنظمــة الصحــة العاملي ــد أنشــئ الربنامــج املشــرك للمتابعــة يف اطــار التعــاون ب ولق

تغطيــة االمــداد بامليــاه والــرصف الصحــي يف طــل دولــة يف العــامل، وبالتــايل تقييــم مــدي التقــدم الــذي تــم احــرازه يف كل 

تلــك الــدول يف ســبيل تحقيــق اهــداف االلفيــة للتنميــة.

ــرصف  ــاه وال ــداد باملي ــن يف االم ــدم تحس ــن او ع ــاره تحس ــن اعتب ــا ميك ــري مل ــة معاي ــرك للمتابع ــج املش ــدد الربنام ويح

ــاه  ــاه مبــارشة للمنــازل. وتتضمــن مصــادر مي ــاه، فأهــم الخيــارات هــو توصيــل املي الصحــي. امــا بالنســبة لالمــداد باملي

ــاه  ــع مي ــة، وتجمي ــون املحمي ــة، والعي ــار املحمي ــر، واالب ــار او الحف ــة، واالب ــات العام ــري الحنفي ــنة االخ ــرب املحس ال

االمطــار. أمــا مصــادر ميــاه الــرب غــري املحســنة فهــي االبــار املحفــورة بــال حاميــة، وعيــون امليــاه بــال حاميــة، والعربــات 

بخزانــات/ اســطوانات، وامليــاه الســطحية، وامليــاه املعبــأة. ومصــادر ميــاه الــرب الســطحية، مثــل األنهــار، والبحــريات، 

والــربك، وقنــوات الــري، امنــا هــي أقلهــا تحســنا.

ــة  ــدول العربي ــاه يف ال ــداد باملي ــة االم ــر تغطي ــة بتقدي ــج املشــرك للمتابع ــام الربنام ــورة أعــاله، ق ــري املذك ــا للمعاي ووفق

ــاه  ــداد باملي ــة لالم ــة الكلي ــم )47أ( و)47ب( و)47ج( و)47د( التغطي ــكال رق ــح األش ــة. وتوض ــوح املنزلي ــاعدة املس مبس

ــة طبقــا للربنامــج املشــرك للمتابعــة يف عــام 2012، بينــام يتضــح مــن األشــكال رقــم )48أ( و)48ب(  يف املنطقــة العربي

ــة يف  ــم )49أ( و)49ب( و)49ج( و)49د( التغطي ــكال رق ــح األش ــة، وتوض ــق الحري ــة يف املناط و)48ج( و)48د( التغطي

ــم يف امللحــق ب، جــدول ب.2. ــة التقيي ــة.  وضعــت طريق املناطــق الريفي

شكل 47أ. تغطية مياه الرب
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شكل 47ب. التغري يف تغطية مياه الرب يف املنطقة العربية

شكل 47ج. تغطية مياه الرب لعام 1990 يف املنطقة العربية

شكل 47د. تغطية مياه الرب لعام 2012 يف املنطقة العربية
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ــة مــن %82 يف ســنة األســاس )1990( إىل 84%  ــدول العربي ــاه الــرب املحســنة يف ال ــات مي ــة خدم زادت نســبة تغطي

مــن الســكان يف 2012، وتــم توصيــل الخدمــات إىل أكــر مــن 118 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، ومــا زال هنــاك 

أكــر مــن 57 مليــون نســمة ال يحصلــون عــى خدمــات ميــاه محســنة.  ومــع أن نســبة الســكان املحرومــني مــن خدمــات 

ميــاه الــرب املحســنة يف الــدول العربيــة قــد تناقصــت مــن %18 يف 1990 إىل %16 يف عــام 2012، إال أن عــدد الســكان 

ــات إىل أن املنطقــة  ــون نســمة مــن 1990 إىل 2012.  وتشــري البيان املحرومــني مــن هــذه الخدمــات زاد بحــوايل 16 ملي

ــاه وذلــك ألن نســبة املحرومــني مــن  ــة الخــاص باملي ــح لبلــوغ هــدف األلفي ــة ككل ليســت عــى الطريــق الصحي العربي

خدمــات امليــاه املحســنة انخفــض بحــوايل %11.1، وهــو أقــل بكثــري مــن نســبة ال %50 املســتهدفة يف 2015.

هنــاك 11 دولــة فقــط عــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق هــدف األلفيــة للميــاه وهــم البحريــن، جــزر القمــر، جيبــويت، 

مــرص، لبنــان، املغــرب، عــامن، قطــر، اململكــة العربيــة الســعودية، تونــس واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

شكل 48أ. تغطية إمدادات املياه للمناطق الحرية لعام 2012

شكل 48ب. التغري يف تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية يف املنطقة العربية
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شكل 48ج. تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية لعام 1990 يف املنطقة العربية

شكل 48د. تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية لعام 2012 يف املنطقة العربية

نســبة تغطيــة خدمــات ميــاه الــرب باملناطــق الحريــة يف الــدول العربيــة قلــت مــن %94 يف ســنة األســاس 1990 إىل 

%92 مــن الســكان يف 2012، وتــم توصيــل الخدمــات إىل 85 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، ومــا زال هنــاك 17 مليون 

نســمة ال يحصلــون عــى خدمــات محســنة، نســبة الســكان املحرومــني مــن خدمــات ميــاه الــرب املحســنة باملناطــق 

الحريــة يف الــدول العربيــة زادت مــن %6 يف 1990 إىل %8 يف عــام 2012، وقــد زاد عــدد الســكان املحرومــني بحــوايل 

10 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012.
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شكل 49أ. تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية لعام 2012

شكل 49ب. التغري يف تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية يف املنطقة العربية

شكل 49ج. تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية لعام 1990 يف املنطقة العربية
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شكل 49د. تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية لعام 2012 يف املنطقة العربية

نســبة تغطيــة خدمــات ميــاه الــرب املحســنة يف الــدول العربيــة زادت مــن %70 يف ســنة األســاس 1990 إىل %74 مــن 

الســكان يف 2012، وتــم توصيــل الخدمــات إىل 34 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، ومــا زال هنــاك 40 مليــون نســمة 

ال يحصلــون عــى خدمــات محســنة، مــع أن نســبة الســكان املحرومــني مــن خدمــات ميــاه الــرب املحســنة يف الــدول 

العربيــة تناقصــت مــن %30 يف 1990 إىل %26 يف عــام 2012، فقــد زاد عــدد الســكان املحرومــني بحــوايل6 مليــون نســمة 

مــن 1990 إىل 2012.

أمــا فيــام يتعلــق بالــرصف الصحــي، فالخيــارات املحســنة تشــمل نظم مواســري املجــاري ، وحفر املجــاري، وحفــر املراحيض، 

وحفــر املراحيــض املحســنة بتهويــة، وحفــر املراحيــض ببالطــة. أمــا الــرصف الصحــي مــن طــراز مختلــف مشــرك مــا بــني 

منزلــني أو أكــر، فــال يعتــرب محســنا. فاملنشــات التــي ال تكــون مشــركة أو عامــة فقــط هــي التــي تعتــرب محســنة.

ومنشــأت الــرصف الصحــي غــري املحســنة هــي تلــك التــي ال تضمــن الفصــل الصحــي بــني الــرباز األدمــي واالنســان، مثــل 

حفــر املراحيــض بــدون بالطــة أو لــوح، واملراحيــض املعلقــة، واملراحيــض يف دالء. والتغــوط يف الخــالء هــو أقــل مســتوي 

مــن الــرصف الصحــي غيــى املحســن.

وطبقــا للمعايــري املذكــورة أعــاله، قــام الربنامــج املشــرك للمتابعــة بتقديــر تغطيــة الــرصف الصحــي يف الــدول العربيــة 

ــح  ــة. وتوض ــة يف كل دول ــة الهام ــات الوطني ــدي املؤسس ــن اح ــال م ــئولو االتص ــتكملها مس ــي اس ــوح الت ــاعدة املس مبس

ــج  ــا للربنام ــة طبق ــة العربي ــرصف الصحــي يف املنطق ــة لل ــة الكلي ــم )50أ( و)50ب( و)50ج( و)50د( التغطي األشــكال رق

املشــرك للمتابعــة يف عــام 2012، بينــام يتضــح مــن األشــكال رقــم )51أ( و)51ب( و)51ج( و)51د( التغطيــة يف املناطــق 

ــة  ــت طريق ــة.  وضع ــق الريفي ــة يف املناط ــم )52أ( و)52ب( و)52ج( و)52د( التغطي ــكال رق ــح األش ــة، وتوض الحري

ــم يف امللحــق ب، جــدول ب.2. التقيي
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شكل 50أ. تغطية خدمات الرصف الصحي لعام 2012 يف املنطقة العربية

شكل 50ب. التغري يف تغطية خدمات الرصف الصحي يف املنطقة العربية

شكل 50ج. تغطية خدمات الرصف الصحي لعام 1990 يف املنطقة العربية
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شكل 50د. تغطية خدمات الرصف الصحي لعام 2012 يف املنطقة العربية

زادت نســبة تغطيــة خدمــات الــرصف الصحــي املحســنة يف الــدول العربيــة مــن %66 يف ســنة األســاس )1990( إىل 80% 

ــا زال  ــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، وم ــل خدمــات الــرصف الصحــي إىل 140 ملي ــم توصي مــن الســكان يف 2012، وت

ــات الــرصف  ــد تناقصــت نســبة الســكان املحرومــني مــن خدم ــات محســنة.  وق ــدون خدم ــون نســمة ب ــاك 73 ملي هن

الصحــي يف الــدول العربيــة مــن %34 يف 1990 إىل %20 يف عــام 2012، وعــدد الســكان املحرومــني مــن هــذه الخدمــات 

تناقــص بحــوايل 5 مليــون نســمة.  وتشــري البيانــات إىل أن املنطقــة العربيــة تقــرب مــن بلــوغ هــدف األلفيــة الخــاص 

بالــرصف الصحــي وذلــك ألن نســبة املحرومــني  مــن خدمــات الــرصف الصحــي املحســنة انخفــض بحــوايل %41.2، وهــو مــا 

يقــرب مــن نســبة ال %50 املســتهدفة يف 2015.

ــر، مــرص،  ــة للــرصف الصحــي وهــم الجزائ ــق هــدف األلفي ــح لتحقي ــق الصحي ــاك 8 دول فقــط أو هــي عــى الطري هن

ــس. ــة الســعودية، ســوريا وتون ــة العربي ــت، عــامن، قطــر، اململك الكوي

شكل 51أ. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرية لعام 2012 يف املنطقة العربية
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شكل 51ب. التغري يف تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرية يف املنطقة العربية

شكل 51ج. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرية لعام 1990 يف املنطقة العربية

شكل 51د. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الحرية لعام 2012 يف املنطقة العربية
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نســبة تغطيــة خدمــات الــرصف الصحــي باملناطــق الحريــة يف الــدول العربيــة زادت مــن %87 يف ســنة األســاس 1990 

إىل %90 مــن الســكان يف 2012، وتــم توصيــل خدمــات ميــاه الــرصف الصحــي إىل 90 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، 

ومــا زال هنــاك 20 مليــون نســمة بــدون خدمــات.

مــع أن نســبة الســكان املحرومــني مــن خدمــات الــرصف الصحــي باملناطــق الحريــة يف الــدول العربيــة تناقصــت مــن 

%13 يف 1990 إىل %10 يف عــام 2012، عــدد الســكان املحرومــني زاد بحــوايل  5مليــون نســمة.

شكل 52أ. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الريفية لعام 2012 يف املنطقة العربية

شكل 52ب. التغري يف تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الريفية يف املنطقة العربية
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شكل 52ج. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الريفية لعام 1990 يف املنطقة العربية

شكل 52د. تغطية خدمات الرصف الصحي يف املناطق الريفية لعام 2012 يف املنطقة العربية

نســبة تغطيــة خدمــات الــرصف الصحــي باملناطــق الريفيــة يف الــدول العربيــة زادت مــن %45 يف ســنة األســاس 1990 إىل 

%66 مــن الســكان يف 2012، وتــم توصيــل خدمــات ميــاه الــرصف الصحــي إىل 50 مليــون نســمة مــن 1990 إىل 2012، 

ومــا زال هنــاك 52 مليــون نســمة بــدون خدمــات.

نســبة الســكان املحرومــني مــن خدمــات الــرصف الصحــي باملناطــق الريفيــة يف الــدول العربيــة تناقصــت مــن %55 يف 

ــون نســمة. 1990 إىل %34 يف عــام 2012، وعــدد الســكان املحرومــني تناقــص بحــوايل  11ملي

وضعــت اهــداف االلفيــة للتنميــة بهــدف تحقيقهــا حتــي عــام 2015، ومــع اقــراب هــذا التاريخ، ظهــر مصطلــح »التغطية 

ــا تــربز  ــاه. ومــن هن ــة بالنســبة للمي ــة للتنمي ــاره البديــل ملــا بعــد 2015 بغــرض تحقيــق أهــداف االلفي الكونيــة« باعتب

أهميــة تقديــر التكلفــة املاليــة للتغطيــة الكونيــة مقابــل تكلفــة تحقيــق أهــداف االلفيــة للتنميــة. ويوضــح الشــكل رقــم 

53 تلــك القيــم بالنســبة للــرصف الصحــي يف الــدول العربيــة، والشــكل رقــم 54 بالنســبة لالمــداد بامليــاه.
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شكل 53. مجموع التكاليف املالية لأهداف اإلمنائية العاملية وتغطية املياه العاملية

شكل 54. مجموع التكاليف املالية لأهداف اإلمنائية العاملية و تغطية الرصف الصحي العاملية

يتبــني عــدد الســكان بــدون امــداد بامليــاه يف املنطقــة العربيــة بأرسهــا يف الشــكل رقــم 55، بينــام يظهــر عــدد الســكان 

بــدون رصف صحــي يف الشــكل رقــم 56. ويظهــر ثــالث ســنوات هامــة يف الشــكلني رقــم 55 و56: فالعــام 1990 هــو العــام 

املرجعــي لتقديــر اهــداف االلفيــة للتنميــة، والعــام 2010 هــو العــام الــذي تــم االبــالغ عنــه يف تقريــر الربنامــج املشــرك 

للمتابعــة لعــام 2012، والعــام 2015 هــو العــام املســتهدف الهــداف االلفيــة للتنميــة بالنســبة للميــاه، كــام أنــه العــام 

الــذي يبــدأ فيــه العــامل النظــر يف التغطيــة الكونيــة بالنســبة لالمــداد بامليــاه والــرصف الصحــي. كــام يتضــح مــن الشــكلني 

رقــم 57 و58 توزيــع الســكان بــدون امــداد بامليــاه ورصف صحــي يف جميــع الــدول العربيــة.
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شكل 55. تغطية املياه يف املنطقة العربية

 
شكل 56. السكان بدون مياه رشب يف املنطقة العربية
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شكل 57. تغطية الرصف الصحي يف املنطقة العربية

شكل 58. السكان بدون رصف صحي مناسب يف املنطقة العربية
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خ- املياه والصحة

بينــام  ترتبــط كثــري مــن األمــراض باملــاء والغــذاء بشــكل مبــارش، قليــل مــن األمــراض ينتقــل عــن طريــق املــاء. ولقــد 

ــن  ــن اليم ــت كل م ــي 1998 و2005، خل ــا. ويف عام ــرض دودة غيني ــن مب ــا واليم ــودان وموريتاني ــن الس ــرت كل م تأث

وموريتانيــا عــيل التــوايل مــن املــرض. وال يــزال الســودان ميثــل أغلبيــة يف عــدد الحــاالت يف العــامل ملــرض دودة غينيــا كــام 

يتضــح مــن الشــكل رقــم 59.

شكل 59. حاالت الدودة الغينية البلغ عنها يف املنطقة العربية

ــريا. وعــيل الرغــم مــن أن دوال عربيــة عديــدة أصبحــت  وهنــاك مــرض اخــر هــام ينتقــل عــن طريــق املــاء وهــو الكول

ــة كــام يظهــر يف الشــكل رقــم 60. ــدول العربي ــدا يف بعــض ال ــزال تشــكل تهدي ــريا«، ال ت ــة مــن الكول »خالي
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شكل 60. حاالت الكولريا املبلغ عنها يف املنطقة العربية )2010-2004(

عــيل الرغــم مــن أن االســهال مرتبــط باملــاء والغــذاء، فغالبــا مــا ينتــج عــن املــاء بالنســبة لالطفــال يف عمــر خمــس ســنوات. 

ويوضــح الشــطل رقــم 61 انتشــار هــذا املرضضمــن هــذه الفئــة املذكــورة مــن االطفــال يف املنطقــة العربيــة مــا بــني عامــي 

1998 و2005.

وبخــالف األمــراض املرتبطــة مبــارشة باملــاء، فــان عــادة قضــاء الحاجــة يف الخــالء تســبب مخاطــر صحيــة مختلفــة، لذلــك 

البــد مــن االبــالغ عــن قيــم هــذا املــؤرش الهــام يف هــذه الفئــة. ويبــني الشــكل رقــم 62 النســب املئويــة لقضــاء الحاجــة 

يف الخــالء يف املنطقــة العربيــة.
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شكل 61. انتشار اإلسهال يف املنطقة العربية )2005-1998(

شكل 62. قضاء الحاجة يف الخالء يف املنطقة العربية
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د- املياه واملناخ

عــيل الرغــم مــن عــدم امكانيــة التنبــؤ بأحــداث الطقــس القصــوي، البيانــات االحصائيــة لتلــك االحــداث مــن شــأنها توفــري 

معلومــات أساســية لصنــاع القــرار ألغــراض خطــط التنميــة املســتقبلية. ولقــد شــهدت دول عربيــة كثــرية أحــداث طقــس 

قصــوي مؤخــرا مثلــام حــدث يف الجزائــر يف 2012 )الشــكل رقــم 51(، ويف مــرص عــام 2010 )الشــكل رقــم 63 وحتــي 66(، 

ويف االردن يف 2011 )الشــكل رقــم 67(، ويف املغــرب يف 2009 )الشــكل رقــم 68(، ويف الســعودية يف 2011 )الشــكل رقــم 

69(، ويف الصومــال يف 2012 )الشــكل رقــم 70(، ويف الســودان يف 2012 )الشــكل رقــم 71(، ويف اليمــن يف 2008 )الشــكل 

رقــم 72((.

       

شكل 63. فيضان يف الجزائر العاصمة يف 2012/9/1

                                     

شكل 65. فيضان يف أسوان – مرص يف 2010/8/6

شكل 64. فيضان يف سيناء – مرص يف 2010/1/9

شكل 66. فيضان يف االسكندرية – مرص يف 2012/1/13
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شكل 67. فيضان يف عامن – االردن يف 2010/10/21

   

شكل 69. فيضان يف جدة – السعودية يف 2011/1/27

  

شكل 71. فيضان يف السودان يف 2012/8/23

شكل 68. فيضان بالقرب من الدار البيضاء – املغرب يف 2009/2/5

شكل 70. فيضان يف الصومال يف 2012/10/7

شكل 72. فيضان يف اليمن يف 2008/10/26
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شكل 73. أحداث الفيضانات يف املنطقة العربية يف أخر عقدين

يوضــح الشــكل رقــم 73 أحــداث الفيضانــات التــي وقعــت يف املنطقــة العربيــة خــالل العقديــن املاضيــني طبقــا ملرصــد 

الفيضانــات بجامعــة دارمتــوث الــذي يصنــف الفيضانــات ايل ثــالث فئــات كــام يــيل:

• الفيضانــات مــن الفئــة 1 األويل التــي تتســبب يف رضر بالــغ للمنشــأت أو الزراعــة، وتتســبب يف وفيــات، و/أو فــرة 	

زمنيــة فاصلــة تــراوح مــن عقــد ايل عقديــن منــذ اخــر حــدث مامثــل.

• الفيضانــات مــن الفئــة 1.5 امنــا هــي أحــداث كبــرية للغايــة بفاصــل زمنــي للتكــرار أكــرب مــن عقديــن وأقــل مــن 	

100 عــام و/أو فاصــل زمنــي محــيل للتكــرار قــدره عقــد أو اثنــني ويؤثــر يف منطقــة جغرافيــة أكــرب مــن 5000 

كــم مربــع.

• الفيضانات من الفئة 2 هي أحداث قصوي بفاصل زمني تقديري للتكرار يزيد عيل 100 عام.	

مــا بــني عامــي 1985 و2011، مــرت الجزائــر بحــديث فيضانــات كبرييــن ارتفعــت شــدتهام عــن 1، وحدثــا يف العقــد املــايض. 

ويف نوفمــرب 2001، تــم االبــالغ عــن فيضــان مــن فئــة 1.5 مســببا نــزوح اجــاميل 24000 شــخص، واجــاميل أرضار بقيمــة 

300 مليــون دوالر، وبلــغ اجــاميل املســاحة التقديريــة املتأثــرة 970 كيلومــر مربــع. ويف اكتوبــر 2008، تــم تســجيل فيضــان 

ــري  ــخ الجزائ ــم 74 موجــزا للتاري ــدم الشــكل رق ــع. ويق ــرة 34760 كيلومــر مرب ــة 2 باجــاميل املســاحة املتأث ــوة الفئ بق

القريــب مــن حيــث أحــداث الفيضانــات.
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شكل 74. فئات الفيضانات املختلفة يف الجزائر يف أخر عقدين

وفيــام بــني عامــي 1985و 2011، تعــرض اليمــن لثــالث أحــداث فيضانــات ضخمــة بشــدة تزيــد عــيل 1، وقــع اثنــان منهــا 

خــالل الســنوات األربعــة املاضيــة. ويف أكتوبــر 2008، تــم االبــالغ عــن فيضــان مــن فئــة 2، حيــث تســببا يف نــزوح عــدد 

اجــاميل 6800 شــخص، واجــاميل املســاحة املتأثــرة 133.200 كيلومــر مربــع. ويف يوليــو 2010، تــم تســجيل فيضــان بقــوة 

1.5 باجــاميل مســاحة متأثــرة 176.300 كيلومــر مربــع. ويقــدم الشــكل رقــم 75 موجــزا للتاريــخ اليمنــي القريــب بالنســبة 

الحــداث الفيضانــات.

ــن 1989 و2009  ــرة م ــالل الف ــريب خ ــد ع ــت يف كل بل ــي وقع ــات الت ــدد الفيضان ــاميل ع ــم 76 اج ــكل رق ــح الش ويوض

ويوضــح أن الجزائــر واليمــن والصومــال كانــت أكــر الجــول املتأثــرة بالفيضانــات يف تلــك الفــرة، تليهــا الســودان واملغــرب 

وموريتانيــا.
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شكل 75. فئات الفيضانات املختلفة يف اليمن يف أخر عقدين

شكل 76. مجموع الفياضانات يف املنطقة العربية )2009-1989(
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ذ- املياه واإلقتصاد

يتنــاول هــذا القســم االقتصاديــات املعنيــة واملتعلقــة بالناحــي املختلفــة لقطــاع امليــاه. ويوضــح الشــكل رقــم 77 االنفــاق 

العــام الــذي توجهــه بعــض الــدول العربيــة لقطــاع امليــاه مــا بــني عامــي 2011 و2013، بينــام يوضــح الشــكل رقــم 78 

املســاعدات العربيــة واالجنبيــة التــي تلقتهــا بعــض الــدول العربيــة عــام 2009. ويتضــح أن العــراق كان أكــرب مســتقبل 

للمســاعدات ضمــن جميــع الــدول العربيــة الســباب واضحــة خــالل فــرة االحتــالل العســكري ومــا بعدهــا.

كــام ميكــن توضيــح العالقــة بــني امليــاه واالقتصــاد مــن خــالل االيــرادات الناتجــة عــن ســحب امليــاه ملختلــف قطاعــات 

اســتخدام امليــاه واملعروفــة بانتاجيــة امليــاه، وتعريفهــا أنهــا اجــاميل الناتــج املحــيل الــذي يتــم اضافتــه لــكل وحــدة حجــم 

مــن امليــاه املســحوبة لقطــاع معــني. وأكــر القطاعــات انتشــارا يف اســتخدام امليــاه يف املنطقــة العربيــة هــام القطاعــني 

ــة يف الشــكلني رقــم 79 و80 عــيل  ــاه يف الزراعــة والصناعــة يف املنطقــة العربي ــة املي الزراعــي والصناعــي. وتظهــر انتاجي

التــوايل. وبينــام يتضــح ان اســتخدام امليــاه يف الصناعــة يســاهم أكــر يف اجــاميل الناتــج املحــيل الوطنــي مقارنــة بالزراعــة، 

البــد مــن أخــذ نواحــي أخــري يف االعتبــار عنــد تقديــر ومقارنــة حجــم ســحب امليــاه يف كال القطاعــني، مثــل املســاهمة يف 

األمــن الوطنــي، وخلــق الوظائــف لــكل وحــدة ســحب.

شكل 77. متوسط االنفاق القومي يف بعض الدول االعربية
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شكل 78. املساعدات العربية و األجنبية املوجهة لقطاع املياه يف الدول العربية

شكل 79. انتاجية املياه يف املجال الزراعي
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شكل 80. انتاجية املياه يف املجال الصناعي

شكل 81. عالقة بني العاملة الزراعية و السحوبات من املياه للزراعة

عــيل الرغــم مــن أن انتاجيــة امليــاه الزراعيــة والصناعيــة مــؤرشان لهــام أهميتهــام يف تقديــر االهميــة االقتصاديــة لســحب 

ــذ يف  ــر يؤخ ــر اخ ــاك ام ــة، وهن ــة الكامل ــة واالقتصادي ــورة االجتامعي ــان الص ــام ال يقدم ــني، اال انه ــكال القطاع ــاه ل املي

الحســبان وهــو عــدد الوظائــف التــي يتــم خلقهــا و/او الحفــاظ عليهــا مــن خــالل ســحب امليــاه لــكل قطــاع. ويوضــح 

الشــكل رقــم 81 الوظائــف يف القطــاع الزراعــي التــي ترتبــط بــكل مليــون مــر مكعــب يتــم ســحبه لنفــس الغــرض يف 

جميــع الــدول العربيــة. ومــن الواضــح أن الصومــال والجزائــر يســجالن أعــيل »عــدد وظيفــة لــكل قطــرة«.

كــام أن هنــاك أمــر اخــر هــام يربــط امليــاه باالقتصــاد وهــو كميــة امليــاه داخــل الســلع التجاريــة والتــي يشــار اليهــا حاليــا 

باســم »امليــاه االفراضيــة« وتعريفهــا أنهــا حجــم امليــاه العذبــة املســتخدمة يف انتــاج املنتــج، وتقــاس يف املــكان الــذي تــم 

انتــاج املنتــج بــه. ولقــد قــدم هوكســرا وشــامبني )2001( جــداول مرجعيــة تقريبيــة لحجــم امليــاه الــالزم النتــاج كيلوجــرام 

واحــد مــن املحاصيــل املختلفــة، واللحــوم، واملنتجــات الصناعيــة. ولذلــك، ميكــن تقديــر حجــم امليــاه املســتخدم يف انتــاج 
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منتــج مــا مــن خــالل رضب هــذه القيــم املرجعيــة )او اي قيــم مامثلــة مــن واقــع املســتندات الوطنيــة أو العامليــة( يف 

اجــاميل كميــة االنتــاج الســنوي مــن نفــس املنتــج. وبنفــس الطريقــة، ميكــن تقديــر كميــة امليــاه يف املنتجــات املســتوردة 

ــوم  ــة واللح ــات الزراعي ــن املنتج ــدرة م ــة واملص ــة املنتج ــاميل الكمي ــاض اج ــم 82 انخف ــكل رق ــح الش ــدرة. ويوض واملص

والــواردات مــن االلبــان. حيــث ان %90 مــن اللحــوم مســتوردة ويوضــح كميــة امليــاه فيهــا، ويوضــح الشــكالن رقــم 83 

و84 اجــاميل امليــاه االفراضيــة يف الصــادرات والــواردات يف الــدول العربيــة املختلفــة.

شكل 82. تجارة املياه اإلفراضية يف املنطقة العربية

شكل 83. واردات املياه اإلفراضية يف املنطقة العربية
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شكل 84. صادرات املياه اإلفراضية يف املنطقة العربية

ــار مــر مكعــب مــن  ــة أن 231 ملي ــاج الغــذايئ يف املنطقــة العربي ــة عــيل االنت ــا نظــرة اجاملي ــني لن الشــكل رقــم 85 يب

امليــاه االفراضيــة الزرقــاء توجــد يف املنتجــات الزراعيــة يف 2012 مقابــل 169 مليــار مــر مكعــب يف 2004 )املجلــس العــريب 

للميــاه ةســيداري- 2004(، وأنــه تــم اســتخدام 51 مليــار مــر مكعــب مــن امليــاه االفراضيــة الخــراء لالنتــاج الغــذايئ 

املحــيل يف 2012 مقابــل 44 مليــار مــر مكعــب/ عــام يف 2004 )املجلــس العــريب للميــاه وســيداري- 2004( وفقــا للشــكل 

رقــم 85. ويصــل اجــاميل كميــة امليــاه االفراضيــة يف انتــاج الغــذاء املحــيل يف املنطقــة العربيــة ايل 282 مليــار مــر مكعــب 

يف 2012 منهــا 55 مليــار مــر مكعــب ميــاه افراضيــة تــم التوســع فيهــا. حيــث أصبــح اجــاميل حجــم الــواردات مــن امليــاه 

االفراضيــة 274 مليــار مــر مكعــب/ عــام وفقــا للشــكل رقــم 86.

شكل 85. املياه الزرقاء و الخراء من أجل الغذاء يف املنطقة العربية

باملقارنــة ببيانــات 2004 )الشــكل رقــم 86( والــذي يوضــح أن امليــاه االفراضيــة يف انتــاج الغــذاء املحــيل 213 مليــار مــر 
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مكعــب/ عــام ، والصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة 57 مليــار مــر مكعــب/ عــام )جويــيل ومحمــد- 2006(، والــواردات 

مــن امليــاه االفراضيــة 292 مليــار مــر مكعب/عــام )جويــيل ومحمــد- 2006(، ورمبــا يتضمــن أن الــدول العربيــة رفعــت 

مســاهمة امليــاه يف انتــاج الغــذاء املحــيل وخفضــت صادراتهــا ووارداتهــا الغذائيــة. وجديــر بالذكــر أن التبــادل التجــاري 

الغــذايئ داخــل الــدول العربيــة مل يؤخــذ يف االعتبــار.

شكل 86أ. املياه اإلفراضية يف املنطقة العربية )2012(

شكل 86ب. املياه اإلفراضية يف املنطقة العربية )2004(

وهنــاك أمــر اخــر هــام يربــط امليــاه باالقتصــاد وايضــا بالســكان، وهــو الســعر املعقــول، فيتــم تقديــر قــدرة كل أرسة عــيل 

تحمــل تكلفــة امليــاه والــرصف الصحــي ضمــن املجموعــة األقــل دخــال يف الــدول العربيــة املحــددة. والســعر املعقــول هــو 

نســبة مــن متوســط دخــل االرسة وفقــا للشــكل رقــم 87.
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شكل 87. رسوم املياه و الرصف الصحي يف اامنطقة العربية
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ر- املياه والشئون السياسية

ترتبــط امليــاه بالشــئون السياســية والخارجيــة مــن خــالل املــوارد املائيــة املشــركة. فــان وجــود أنهــار أو مســتودعات ميــاه 

جوفيــة مشــركة يفــرض مســتوي معــني مــن التفاهــم الســيايس والتعــاون مــا بــني الــدول املتشــاطئة. ويوضــح الشــكل 

رقــم )88( نســبة املــوارد املائيــة املتجــددة الداخليــة للخارجيــة  يف جميــع الــدول العربيــة، ويوضــح أن 12 دولــة عربيــة 

تعتمــد عــيل املــوارد املاءيــة الخارجيــة، مــام يطــرح رضورة بنــاء عالقــات سياســية قويــة بــني تلــك الــدول والــدول االخــري 

املتشــاطئة يف أحواضهــا.

ومــن أكــر املســتندات املعروفــة عامليــا فيــام يتعلــق مبوضــوع املــوارد املائيــة املشــركة هــو اتفاقيــة االمــم املتحــدة لعــام 

1997 حــول اســتخدام املســطحات املائيــة الدوليــة الغــراض غــري مالحيــة. ولقــد كانــت املنطقــة العربيــة العبــا اساســيا 

يف املراحــل املختلفــة التــي مــر بهــا هــذا املســتند. وبينــام كانــت مــرص الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي رصحــت ببعــض 

التخوفــات مــن تلــك االتفاقيــة، صوتــت دول عربيــة عديــدة لصالــح االتفاقيــة يف مايــو 1997 عندمــا بــدأ التصويــت الول 

مــرة، وصدقــت دول عربيــة كثــرية عــيل االتفاقيــة وفقــا للشــكل رقــم )89(.

ــلمية يف  ــورات س ــق تط ــة لتحقي ــة رضوري ــوارد املائي ــاركة يف امل ــدول املتش ــني ال ــم ب ــرات التفاه ــات أو مذك ان االتفاقي

ــاطئة  ــدول املتش ــن لل ــة ميك ــات مختلف ــاك موضوع ــة. وهن ــاه الجوفي ــتودع املي ــوض/ مس ــق بالح ــام يتعل ــتقبل في املس

االتفــاق عليهــا مبــا يف ذلــك عــيل ســبيل املثــال وليــس الحــرص: مشــاركة املــوارد املائيــة، ومشــاركة الفوائــد، ومروعــات 

ــاه.  ــم املي ــاكل لتنظي ــاء هي ــاه، وبن نقــل املي

وتوجــد أمثلــة مختلفــة للمســطحات املائيــة املشــركة يف املنطقــة العربيــة، وهــو نظــام مســتودعات امليــاه الجوفيــة مــن 

ــع تشــاد، وهــو  ــا، والســودان م ــه كل مــن مــرص، وليبي ــذي تتشــارك في ــم )90( ال ــة الشــكل رق الحجــر الرمــيل يف النوب

أحــد أكــرب مســتودعات امليــاه الجوفيــة االحفوريــة يف العــامل. واســتخدمه يف االغلــب مــرص وليبيــا حيــث تســجالن أكــرب 

ــاه يف مناطــق  ــل املي ــذ مروعــات ضخمــة لنق ــوم بتنفي ــا تق ــة املتشــاطئة. كــام أن ليبي ــدول األرع احتياجــات ضمــن ال

مختلفــة يف نطــاق مســتودع امليــاه الجوفيــة وفقــا للشــكل رقــم 91. ومســتودع امليــاه الجوفيــة ديــيس الــذي تتشــارك فيــه 

االردن والســعودية امنــا هــو مســتودع ميــاه جوفيــة اســراتيجي اخــر، ويعتــرب بديــال مســتقبليا محتمــال للمروعــات ذات 

الطبيعــة السياســية املعقــدة مثــل قنــاة »البحــر االحمر-البحــر امليــت« الشــكل رقــم )92(.
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شكل 88. نسبة املوارد املائية الداخلية للخارجية يف املنطقة العربية

شكل 89. الدول العربية التي صدقت عى اتفاقية االمم املتحدة لسنة 1997
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شكل 90. مستودع املياه الجوفية من الحجر الرميل يف النوبة

شكل 91. مروعات ليبية لنقل مستودعات املياه الجوفية يف النوبة

شكل 92. مستودع دييس للمياه الجوفية
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ــة  ــوارد املائي ــن التفكــري يف اجــاميل امل ــد م ــرة للحــدود، الب ــة يف االحــواض العاب ــاول موضــوع الحصــص املائي ــا نتن عندم

املتجــددة يف الحــوض ككل وهــو مجمــوع امليــاه الزرقــاء والخــراء كــام يتضــح يف هــذا البــاب. واجــاميل املــوارد املائيــة 

املتجــددة يف حــوض نهــر النيــل حصــة كبــرية مــن اجــاميل حجــم االمطــار املتســاقطة عــيل الحــوض والتــي تبلــغ 1660 

ــذي يوضــح أن مــرص تســجل أقــل أمطــار يف  ــوزع بــني دول الحــوض وفقــا للشــكل رقــم 93 ال ــار مــر مكعــب، وتت ملي

الحــوض.

والشــكل رقــم 94 يبــني حصــة الفــرد مــن امليــاه الخــراء والزرقــاء يف حــوض الفــرات لــكل دولــة مــن دول الحــوض، مدلــال 

بوضــوح عــيل تعــادل اهميــة كل مــن امليــاه الخــراء والزرقــاء يف ســوريا والعــراق.

 
شكل 93. أمطار حوض النيل

شكل 94. نصيب الفرد من موارد حوض نهر الفرات
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الجزائر

ــم بتفــاوت  ــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 56 مل يبل

كبــري مــن الصفــر يف الصحــراء الجنوبيــة إىل 1500 ملــم يف املنطقــة 

ــة  ــبب معيش ــرس س ــا يف ــو م ــدول، وه ــامل رشق ال ــاحلية ش الس

%90 مــن الجزائريــني يف الجــزء الشــاميل عــى مســاحة تبلــغ 13% 

ــا  ــار أساس ــقوط األمط ــدث س ــة.  ويح ــن األرايض الجزائري ــط م فق

ــة  ــه غــري منتظــم للغاي ــع لكن ــل فصــل الربي يف فصــل الشــتاء وأوائ

وميثــل 134 مليــار م3/ســنة مــن املــوارد املائيــة الداخليــة املتجــددة.  

وتُقــدر االســتخدامات املفيــدة للزراعــة املطريــة ومناطــق املراعــي 

ــراء، بـــ  ــاه الخ ــم املي ــرف باس ــا يُع ــي م ــات، وه ــق الغاب ومناط

ــا التدفــق الســطحي مــن الخــارج عــرب  ــار م3/ســنة.  أم 15.56 ملي

ــنة  ــار م3/س ــدر بـــ 0.12 ملي ــرب( فيُق ــس واملغ ــن تون الحــدود )م

بينــام ميثــل االســتخراج اآلمــن مــن امليــاه األحفوريــة غــري املتجــددة 

ــاء  ــة الزرق ــوارد املائي ــغ إجــاميل امل ــنة.  ويبل ــار م3/س حــوايل 2 ملي

املتجــددة 28.79 مليــار م3/ســنة يف 2012 حيــث يبلــغ إجــاميل 

ــن  ــرد م ــب للف ــد نصي ــام يول ــمة، م ــون نس ــكان 35 ملي ــدد الس ع

مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة يبلــغ 379 م3/ للفــرد.  وتُقــدر 

امليــاه املحتمــل توافرهــا يف الجــزء الشــاميل بـــ 8.1 مليــار م3؛ يُعــزى 

ــاه  ــار م3 إىل املي ــة و6.5 ملي ــاه الجوفي ــا إىل املي ــار م3 منه 1.6 ملي

الســطحية التــي تحتــاج إىل ســدود لتنظيمهــا. وتُقــدر إمكانيــة الــري 

ــاء املتجــددة الســنوية مبســاحة  ــاه الزرق املعتمــدة عــى مــوارد املي

510.000 هكتــار.  وقــد تــم تقييــم تغطيــة إمــدادات امليــاه لتمثــل 

%83 بينــام متثــل تغطيــة الــرصف الصحيــى %95 )منظمــة الصحــة 

ــيف(. ــة واليونيس العاملي

ــد  ــب املتزاي ــدل %2.3 والطل ــكاين مبع ــو الس ــن النم ــل كل م وميث

عــى الغــذاء ومحــاوالت التصنيــع جنبًــا إىل جنــب مــع تكــرار 

ــدم يف  ــراز تق ــى إح ــا ع ــدة، ضغوطً ــاف ممت ــرات جف ــدوث ف ح

ــريات كــربى خــالل  ــت تغي ــد حدث ــة.  وق مجــال إدارة املــوارد املائي

الســنوات العريــن املاضيــة تضمنــت إنشــاء سلســلة مــن الســدود 

بطاقــة إجامليــة للســد تبلــغ 1.2 مليــار م3.  وقــد وضــع يف بدايــة 

التســعينيات مــن القــرن املــايض برنامــج إلعــادة تأهيــل مروعــات 

ــة  ــري القامئــة وتوســيعها بغــرض الحصــول عــى مســاحة إجاملي ال

ــغ  ــد بل ــة. وق ــزة واملروي ــن األرايض املجه ــار م ــغ 500.000 هكت تبل

ســًدا   68 الســدود  عــدد  إجــاميل 

 5.7 تبلــغ  للســد  إجامليــة  بطاقــة 

ــام 2010. ــن ع ــارا م ــار م3 اعتب ملي

ــد مشــكلة  ــات الســدود عــى وجــه التحدي ــرب الرســب يف خزان يعت

بيئيــة رئيســية حيــث يصــل ترســيب الطمــي إىل أكــر مــن %95 يف 

بعــض املواقــع.  وهنــاك اتجــاه إىل االهتــامم بتملــح الربــة اهتاممــا 

رئيســيًا يف العقــد املــايض الذي اتســم بفرات جفاف ممتــدة.  وتعترب 

تقنيــات تنقيــة امليــاه أدىن مــن املســتوى املطلــوب، لذلــك تعــد مياه 

الــرب الســيئة ســببًا رئيســيًا لإلصابــة باألمــراض وحــدوث وفيــات 

األطفــال.  هنــاك تلــوث هائــل يف احتياطيــات امليــاه يف ميتجدجــا، 

مصــدر إمــداد امليــاه الرئيــيس للعاصمــة، بســبب النفايــات البلديــة 

والصناعيــة جنبًــا إىل جنــب مــع الــرصف الزراعــي.  كــام وصــل تركيــز 

النــرات يف بعــض اآلبــار إىل 100 ملجم/لــر يف 1988.  

وعــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة، أنجــزت الجزائــر مشــاريع 

ضخمــة لنقــل امليــاه يف عــدة مناطــق. وقــد تــم بنــاء بنيــة تحتيــة 

هيدروليكيــة ضخمــة للســامح بنقــل امليــاه الجوفيــة مــن عــني صالح 

ــا عــن 1.200 كــم،  ــد إجــاميل طوله ــب يزي إىل مترناســيت عــرب أنابي

ــر.  ــام ورد بالتقاري ــي ك ــار دوالر أمري ــة 2 ملي وهــو اســتثامر بقيم

ــاه  ــل املي ــيت لنق ــني صالح-مترناس ــروع ع ــل مب ــة النق ــغ طاق وتبل

ــة(. ــوم )الصحافــة الجزائري 100.000 مــر مكعــب يف الي

تعــرف الجزائــر بتعرضهــا للفيضانــات، حيــث تعرضــت الجــاميل 13 

ــوث  ــر دارمت ــي 2009 )تقري ــن 2005 وحت ــرة م ــالل الف ــا خ فيضان

ــة(. ــدول العربي ــات يف ال عــن الفيضان

والجزائــر هــي عــارش أكــرب دولــة يف العــامل، ويقــدر اجــاميل الناتــج 

ــك خامــس  ــار دوالر يف 2011 لتســجل بذل ــة 189 ملي املحــيل بقيم

ــة  ــاهم الزراع ــريب. وتس ــامل الع ــيل يف الع ــج مح ــاميل نات ــيل اج أع

ــة 13.644  ــدر بقيم ــاميل الناتــج املحــيل املق ــن اج ــة %7 م بحص

مليــون دوالر، بينــام حصــة الصناعــة )التــي تتضمــن البــرول والغاز( 

ــاميل  ــدر اج ــيل. ويق ــج املح ــاميل النات ــن اج ــوايل %62 م ــدر بح تق

الدخــل القومــي للفــرد يف 2011 بقيمــة 4.470 دوالر يف العــام. 

وطبقــا لاللتزامــات الثنائيــة بــني لجنــة املســاعدة يف مجــال التنميــة، 

والــدول االعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، والــدول 

العربيــة، تســلمت الجزائــر يف مجــال قطــاع امليــاه والــرصف الصحــي 

ــون دوالر يف  ــني 10.15 ملي ــا ب ــراوح م ــة ت ــمية للتنمي ــة رس معون

2005 و2.23 مليــون دوالر يف 2011. وبعــد االضطرابــات السياســية 

يف الــدول يف 2011، حصلــت الجزائــر عــيل أقــل مبلــغ معونــة 

ــة  ــيل قيم ــيل أع ــر ع ــت الجزائ ــام 2009، حصل ــذ 2005. ويف ع من

ــتثامرات  ــدرت اس ــون دوالر. وق ــت ايل 19.09 ملي ــاعدات وصل مس

ــون  ــي 468 ملي ــرصف الصح ــاه وال ــال املي ــاص يف مج ــاع الخ القط

دوالر عــام 2009.
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امليــاه  توصيــل  لوحــدة  الســنوية  الرأســاملية  التكلفــة  وتقــدر 

للمنــازل يف املناطــق الحريــة بقيمــة 15.1 دوالر يف 2010، ويف 

ــة  ــا التكلف ــة بقيمــة 28.9 دوالر. أم ــة تقــدر التكلف املناطــق الريفي

ــة 12.4  ــدر بقيم ــة فتق ــر للوحــدة يف املناطــق الريفي الســنوية للب

ــة الرأســاملية  ــا التكلف ــة. أم دوالر،و12.8 دوالر يف املناطــق الحري

الســنوية للوحــدة للــرصف الصحــي لحفــرة املجــاري الواحــدة، فهــي 

ــة، و18.8 دوالر لتوصيــل املجــاري يف  11.7 دوالر يف املناطــق الريفي

ــق  ــرة 5.8 دوالر يف املناط ــة الحف ــغ تكلف ــة، وتبل ــق الحري املناط

ــا  ــة. أم ــرة املجــاري يف املناطــق الحري ــة، و19.1 دوالر لحف الريفي

عــن اجــاميل رأس املــال الــالزم لالســتثامر خــالل الفــرة مــن 2010 

وحتــي 2015، لتحقيــق التغطيــة املســتهدفة مــن أهــداف األلفيــة 

ــات  ــة احتياج ــون دوالر، لتغطي ــة 149 ملي ــدر بقيم ــة، فيق للتنمي

ــرصف  ــة ال ــالزم لتغطي ــال ال ــا رأس امل ــف شــخص. أم ــة 455 أل قراب

الصحــي العاملــي، فيقــدر بقيمــة مليــار دوالر، لتغطيــة 4106 ألــف 

ــر ايل  ــاج الجزائ ــاه، تحت ــداد املي ــاع ام ــق بقط ــام يتعل ــخص. وفي ش

2 مليــار دوالر لتحقيــق املســتهدف مــن أهــداف األلفيــة للتنميــة، 

وهــو مــا يتــم ترجمتــه ايل حــوايل 5133 ألــف شــخص يلــزم 

تغطيتهــم، و1.5 مليــار دوالر لتحقيــق التغطيــة العامليــة مــن امــداد 

ــم. ــزم تغطيته ــف شــخص يل ــا يعــادل 2.978 أل ــاه، وهــو م املي

ــث  ــر. حي ــاه يف الجزائ ــتخدم للمي ــاع مس ــرب قط ــي أك ــة ه والزراع

وصــل اجــاميل االنتــاج الزراعــي يف 2010 ايل 13.644 مليــون دوالر، 

والصــادرات الغذائيــة يف العــام نفســه بلغــت 5.515 مليــون دوالر. 

ويف 2010، أنتجــت الجزائــر 4.56 مليــون طــن مــن الحبــوب، 

واســتوردت 7.93 مليــون طــن مــن الحبــوب بقيمــة 2.325 مليــون 

حبــوب  طــن   6030 بتصديــر  الجزائــر  قامــت   ،2009 يف  دوالر. 

بقيمــة 1.82 مليــون دوالر. ويف 2009، أنتجــت الجزائــر حــوايل 

4.54 مليــون طــن خــروات، و2.99 مليــون طــن فواكــه. ويف عــام 

2010، بلغــت صــادرات امليــاه االفراضيــة للجزائــر 251 مليــون مــر 

مكعــب، بقيمــة منتجــات 54.67 مليــون دوالر. وقــدر اجــاميل امليــاه 

االفراضيــة للــواردات الزراعيــة بقيمــة 39.912 مليــون مــر مكعــب، 

ــار دوالر. ــا يعــادل حــوايل 5 ملي وهــو م

ويقــدر اجــاميل الطاقــة الكهرومائيــة نظريــا يف الجزائــر بقيمــة 

12000 جيجــا وات ســاعة يف العــام يف 2009، أمــا عــن الطاقــة 

الكهرومائيــة املمكنــة تقنيــا، فتقــدر بقيمــة 4000 جيجــا وات ســاعة 

يف العــام. ومنــذ عــام 2008، وصلــت الطاقــة الكهرومائيــة القامئــة ايل 

278 ميجــا وات ســاعة، وهــو مــا يعــادل %2.7 مــن اجــاميل انتــاج 

ــر. ــة يف الجزائ الطاق

املراجع 

Ministry of Water Resources of the Democratic 
and Popular Republic of Algeria

www.dartmouth.edu/~floods/

Algeria Press service, www.apz.dz

AQUASTAT Water data portal, www.fao.org/nr/
water/aquastat/main/index.stm

Arab Agriculture Statistics Yearbook, 2011, 
AOA D

Global costs and benefits of drinking-water supply 
and sanitation interventions to reach the MDG 
target and universal coverage, WHO, 2012

Arab Human Development Report, UNDP, 2010

Saudi Fund for Development, Annual Report 
2011

Islamic Development Bank, Annual Report 2011

Arab Fund for Economic and Social Development, 
Annual Report 2011

Kuwait Fund for Arab Economic Development, 
Annual Report 2011

Hydropower and Dams, World Atlas, 2009

WORLD DATA BANK, http://data.worldbank.
org/

FAO STAT-Agriculture FAO Statistical yearbook 
2010, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

ILO LABORSTA, http://laborsta.ilo.org/

OECD.STATExtracts, http://stats.oecd.org/
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مؤشرات املياه في الجزائر
املالحظاتالجزائرالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

56مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

134مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

11مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

2.5مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

13.5مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.12مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0.32مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.03مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.1مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.15مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
10.8

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
2.43

0مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
13.23

1.46مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

6.10مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

8.00مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

15.56مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
28.79

1.2مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.8مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.54مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
1.74

2مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

30.79مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

32.53مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

4.5مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

1.13مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.68مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

2.7مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه
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1.46مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء

4.16مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.54مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

76.19%كفاءة استخدامات املياه

0.21%استدامة املياه

1.20مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

555,500هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

7,865,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

43,152,800هكتارإجاميل أرايض املراعي

32,885,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( تغطية مياه الرب%N/A

 )Sector Ministry( 95 %تغطية مياه الرب

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي%N/A

 )Sector Ministry( 86 %تغطية الرصف الصحي

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

5.68مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 560 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

34,950 1000نسمةإجاميل عدد السكان

386مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

378مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

823مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

128مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة
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445مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء

930مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

573مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

77مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

19مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

32مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

5,941 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

1,747 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

19.8٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

4%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

27رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

8رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

19رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 173مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

567مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 3.28مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/A مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

91.63مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

30.54مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

39.91مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.25مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

39.66مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

4%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك.
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البحرين

ــم  ــار الســنوي حــوايل 83 مل ــغ متوســط ســقوط األمط يبل

وميتــد موســمه مــن نوفمــرب إىل أبريــل.  يبلــغ إجــاميل 

حجــم ســقوط األمطــار الســنوي 0.05 مليــار م3، بينــام 

يبلــغ اإلجــاميل الســنوي لكميــة امليــاه الخــراء التــي 

تســتهلكها مناطــق املراعــي الطبيعيــة 0.029 مليــار م3.  ال 

يوجــد تيــارات مســتدمية يف البحريــن حيــث يُقــدر إجــاميل 

الجريــان الســطحى الســنوي بحــوايل 0.004 مليــار م3/

ســنة.  أمــا تدفــق امليــاه الجوفيــة مــن الخــارج عــرب الحــدود 

)مــن اململكــة العربيــة الســعودية(، فيُقــدر بحــوايل 0.112 

ــة )قبــل  ــار م3/ســنة يف ظــل الظــروف املســتقرة للدول ملي

عــام 1965(، وميثــل هــذا الرقــم الحصيلــة اآلمنــة مــن 

امليــاه الجوفيــة يف البحريــن.  ومتثــل مــوارد امليــاه الداخليــة 

ــارا مــن عــام 2011،  ــار م3/ســنة اعتب املتجــددة 0.004 ملي

بينــام يُقــدر إجــاميل مــوارد امليــاه املتجــددة الفعيل بـــ 0.15 

ــارا مــن عــام 2011. ــار م3/ســنة فقــط اعتب ملي

يبلــغ إجــاميل عــدد الســكان 1.214.000 نســمة مــام يولــد 

نصيــب للفــرد مــن اجــاميل املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجددة 

يبلــغ 96 م3/ســنة، غــري أن النمــو الســكاين مبعــدل %2.8 مل 

يــؤد إىل خفــض نصيــب الفــرد مــن املــوارد املائيــة الزرقــاء 

املتجــددة فقــط، لكنــه أدى أيًضــا إىل خفــض مســاحة 

ــحب  ــاميل الس ــغ إج ــري.  يبل ــد كب ــة إىل ح األرايض املزروع

الســنوي مــن امليــاه العذبــة 0.26 مليــار م3/ســنة )294 م3/

للفرد/ســنة(؛ يوجــه منــه %62 إىل الــري وســقاية املاشــية.

متثــل مصــادر امليــاه غــري التقليديــة %55 تقريبًــا مــن 

ــاميل  ــام كان إج ــام 2009، بين ــاه يف ع ــحب املي ــاميل س إج

عــام 2011، 197  املســتخدمة يف  املحــاله  امليــاه  كميــة 

مليــون م3/ســنة.  وقــد تــم معالجــة حــوايل 62 مليــون م3/

ــا  ــام 2005؛ منه ــن ع ــارا م ــة اعتب ــاه العادم ــن املي ــنة م س

تــم  م3/ســنة  مليــون   16.2

بينــام  الــري،  اســتخدامها يف 

ــة  ــة الباقي ــف الكمي ــم ترصي ت

يف البحــر.  وتُقــدر إمكانيــة الــري اســتنادا إىل امليــاه العربيــة 

ــة  ــم تقييــم تغطي ــار.  وقــد ت ــة مســاحة 4000 هكت بتغطي

إمــدادات امليــاه )2012( لتمثــل %100 بينــام كانــت نســبة 

ــي 90%. ــرصف الصح ــة ال تغطي

ــع  ــام الواق ــتودع الدم ــى مس ــريًا ع ــامدا كب ــاك اعت كان هن

ــا  ــة األخــرية؛ فمــن أصــل م ــود الثالث ــرب الحــدود يف العق ع

ــوام  ــني األع ــة ب ــا يف اململك ــم حفره ــرٍ ت ــه 773 ب مجموع

1980 و2008، تــم حفــر 592 بــرٍ يف مســتودع الدمــام. 

ومــع صــدور تقاريــر تُظهــر اإلفــراط يف اســتخراج امليــاه مــن 

مســتودع الدمــام مــن القطــاع الزراعــي والقطاعــي املنــزيل، 

وكيــف أدى ذلــك إىل متلحــه مــن مســطحات امليــاه األجــاج 

وامليــاه املالحــة املجــاورة، تحــول االهتــامم بشــكل طفيــف 

ــو  ــل رأس أم أرضمــة ورأس أب إىل املســتودعات األخــرى مث

جرجــور. ويبــني شــكل رقــم 95  اســتخراج امليــاه الجوفيــة 

ــام 2006. ــن ع يف البحري

امليــاه  عــى  آخــر  عبئًــا  املســتودعات  متلــح  يضيــف 

الجوفيــة يف البحريــن، حيــث أصبحــت فعــال اســتدامة 

ــبب  ــك بس ــع ش ــري، موض ــد كب ــتودعات، إىل ح ــذه املس ه

ــواع  ــة أن ــد أربع ــم تحدي ــد ت ــا.  وق ــادة تغذيته ــص إع نق

ــام وهــي:  ــة مبســتودع الدم ــاه الجوفي مــن امللوحــة يف املي

تدفــق امليــاه األجــاج مــن مناطــق امليــاه األجــاج الكامنــة يف 

املناطــق الشاملية-الوســطى والغربيــة؛ وتداخــل ميــاه البحر 

ــة  ــبخة يف املنطق ــاه الس ــل مي ــة؛ وتداخ ــة الرقي يف املنطق

الجنوبيــة الغربيــة؛ وتدفــق عائــد الــري يف منطقــة محليــة 

باملنطقــة الغربيــة )زبــاري، 1999(.

تســجل البحريــن اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد مــن أعــيل 

املعــدالت يف املنطقــة العربيــة، كــام تــأيت يف الرتيــب رقــم 

ــدر ب15.920 دوالر.  ــث يق ــامل، حي ــتوي الع ــيل مس 46 ع

ــيل  ــاء ع ــي بن ــل الوطن ــاميل الدخ ــغ اج ــام 2008، بل ويف ع

القــوة الرائيــة 24.700 دوالر. ويف 2011، قــدر اجــاميل 

ــن  ــي م ــون دوالر، وه ــة 22.945 ملي ــيل بقيم ــج املح النات

ــة.  ــة العربي ــجيلها يف املنطق ــم تس ــي ت ــدالت الت ــل املع أق
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ــة تعــاين مــن الشــح املــايئ، يقــدر اجــاميل  وباعتبارهــا دول

ــرب  ــا يعت ــو م ــون دوالر، وه ــا 93 ملي ــي به ــاج الزراع االنت

حــوايل %7 مــن اجــاميل الناتــج املحــيل اعتبــارا مــن 2010، 

ــج املحــيل  ــن اجــاميل النات ــة %63.7 م ــل الصناع ــام متث بين

ــات  ــة بااللتزام ــات الخاص ــدة البيان ــا لقاع يف 2011. وطبق

ــة، والــدول االعضــاء  ــة املســاعدة يف مجــال التنمي بــني لجن

يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، والــدول العربيــة، 

ــات  ــيل معون ــة ع ــدول الحاصل ــن ال ــن ضم ــن البحري مل تك

رســمية مــن أجــل التنميــة. وحصلــت البحريــن عــيل 

ــت  ــي بلغ ــرصف الصح ــاه وال ــاع املي ــة يف قط ــة عربي معون

273 مليــون دوالر يف عــام 2011. ووصلــت موازنــة االنفــاق 

ــاه  ــاء واملي ــة الكهرب الحكومــي عــن عــام 2012/2011 لهيئ

ــون دوالر. ــوايل 663 ملي ح

والزراعــة هــي املســتهلك األكــرب للميــاه، حيــث وصــل 

اجــاميل الــواردات الزراعيــة ايل 586.19 مليــون دوالر يف 

الغذائيــة قــدرت ب527.99 مليــون  2010، والصــادرات 

دوالر. وتــم اســترياد حبــوب يف 2010 بقيمــة 85.46 مليــون 

ــام  ــون دوالر. ك ــة 0.15 ملي ــوب بقيم ــر حب دوالر، وتصدي

أنتــج البحريــن 15 مليــون دوالر مــن الخــروات، و19 

مليــون دوالر مــن الفواكــه يف 2009. أمــا يف 2010، فكانــت 

ــروات 2  ــة للخ ــاه االفراضي ــن املي ــن م ــادرات البحري ص

ــون دوالر،  ــة منتجــات 6.81 ملي ــر مكعــب، بقيم ــار م ملي

وصــدرت فواكــه مبــا يعــادل مليــار مــر مكعــب مــن امليــاه 

ــا. ــون دوالر تقريب ــة 1.81 ملي ــة بقيم االفراضي

ــدول العربيــة مبلــغ 183  ــتورد البحريــن مــن ال كــام اس

 ،2010 يف  الكــربي  الزراعيــة  الســلع  مــن  دوالر  مليــون 

ــن  ــون دوالر م ــه 37 ملي ــا قيمت ــة م ــدول العربي وصــدر لل

الســلع الزراعيــة الكــربي. ويف عــام 2010، بلــغ التوظيــف يف 

ــخص. ــي 9.120 ش ــاع الزراع القط
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شكل 95.  استخراج املياه الجوفية يف البحرين يف عام 2006 )النعيمي، 2011(
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مؤشرات املياه في البحرين
املالحظاتالبحرينالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

83مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

0.05مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.002مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.002مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.004مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.11مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.11مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - 

مليار مر مكعب/ السنة)تدفق املياه السطحية الخارجية إىل الخارج(
0

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق 

مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية إىل الخارج(
0.11

0مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة( - )التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
0.12

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0.03مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0.03مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية 

مليار مر مكعب/ السنةالخرضاء املتجددة(
0.15

0.06مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.0160مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0398مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.10مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة 

مليار مر مكعب/ السنةالصناعية( + )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.20

0.11مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

0.26مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

0.46مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

 سحب املياه واالستهالك

0.36مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.18مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.16مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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0.16مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.26مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0.26مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.12مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

72.08%كفاءة استخدامات املياه

348.14%استدامة املياه

0.08مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

 املياه والتغري يف استخدام األرايض

3,200هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

0هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

497هكتارإجاميل أرايض املراعي

4,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

 املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( تغطية مياه الرب%–

 )Sector Ministry( 100%تغطية مياه الرب

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي%–

 )Sector Ministry( 90%تغطية الرصف الصحي

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A

N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

N/Aكمطول شبكات الري 

N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.14مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/Aجيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

 املياه والسكان

1,214 1000نسمةإجاميل عدد السكان

3.29مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

95.55مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

119.44مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

294.39مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

23.89مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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378.25مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

318.28مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

131.13مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

16.72مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

146.54مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

121.40 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

 املياه والنوعية

N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

8.40٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

–%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

 املياه واملناخ

5رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

5رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

 املياه واإلقتصاد

N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 1,008مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

57.29مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.58مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0.3%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

662.9مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

273مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

91مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

1.45مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.11مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.34مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

 املياه والشئون السياسية

N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

N/Aرقمتصاريح/ السنة

N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

96%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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جزر القمر

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي عــى الجــزر 

ــان.   ــكان والزم ــري حســب امل ــاوت كب ــم بتف حــوايل 900 مل

ــاين ويســتمر  ــن الث ــدأ موســم األمطــار يف نوفمرب/تري ويب

ــنوي  ــار الس ــم األمط ــاميل حج ــغ إج ــار.  يبل ــى مايو/آي حت

1.7 كم3/ســنة. وتُقــدر مــوارد امليــاه الزرقــاء الداخليــة 

املتجــددة بـــ 0.2 مليــار م3/ســنة، وهــو مــا ميثــل 1.1 

ــة و0.2 كم3/ســنة مــن  ــاه الجوفي ــار م3/ســنة مــن املي ملي

ــاه  ــوارد املي ــا إجــاميل م ــل أيًض ــام ميث ــاه الســطحية.  ك املي

ــث  ــام 2012 حي ــن ع ــارا م ــنة اعتب ــددة 1.2 كم3/س املتج

ــام  ــمة، م ــون نس ــكان 0.737 ملي ــدد الس ــاميل ع ــغ إج يبل

ــغ  ــة الســطحية يبل ــوارد املائي ــن امل ــرد م ــب للف ــد نصي يول

ــاه الســطحية املتاحــة  ــوارد املي ــد م ــرد.  وتع 1423 م3/للف

)القمــر  للغايــة عــى جزيــرة جراند-كومــور  محــدودة 

الكــربى( بســبب نفاذيــة الربــة العاليــة جــًدا، بينــام تتمتــع 

الجزيرتــان الرئيســيتان اآلخرتــان بجريــان ســطحي.  ورغــم 

ــة  ــك، فقــد انخفضــت مســاحة الســطح املتاحــة املوصل ذل

ــراين،  ــع العم ــات والتوس ــة الغاب ــة إزال ــارات، نتيج إىل املس

مــن 42 هكتــار يف عــام 1925 إىل حــوايل 19 هكتــار يف عــام 

1992 مــام ميثــل تهديــًدا محتمــال.  وتُقــدر إجــاميل املســاحة 

ــا  ــزرع منه ــار، تُ املزروعــة يف عــام 2009 بـــ 140,000 هكت

60,000 هكتــار مبحاصيــل دامئــة.  وغالبًــا مــا ينتــج تدهــور 

ــى املنحــدرات  ــل ع ــة املحاصي ــن زراع ــا م ــة وتعريته الرب

ــبة. ــب مناس ــود مصاط دون وج

ــل 95%،  ــاه لتمث ــدادات املي ــة إم ــم تغطي ــم تقيي ــد ت وق

يف حــني تقــدر تغطيــة الــرصف الصحــي بنســبة 36%.  

تعتــرب عــدم إمكانيــة وصــول مــوارد امليــاه إىل العديــد 

ــالد  ــة للب ــع بالجــزر نتيجــة الطبيعــة الجيولوجي ــن املواق م

ــى  ــتفادة املث ــه االس ــي تواج ــربى الت ــات الك ــدى العقب إح

مــن املــوارد املتاحــة.  ويبلــغ 

ســحب  كميــات  إجــاميل 

ــار  ــنوي 0.01 ملي ــاه الس املي

يُســتهلك  فقــط؛  م3/ســنة 

منهــا %48 يف القطــاع املنــزيل، و%47 يف القطــاع الزراعــي، 

و%5 يف القطــاع الصناعــي.

ــة  ــر بقيم ــج املحــيل لجــزر القم ــر اجــاميل النات ــم تقدي وت

610.3 مليــون دوالر يف 2011. وجــاءت حصــة الزراعــة 

لتمثــل %46 منــه، بينــام متثــل الصناعــة %12.10. أمــا 

اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد بنــاء عــيل القــوة الرائيــة، 

ــيل  ــر ع ــزر القم ــت ج ــكان 1090 دوالر يف 2011. وحصل ف

يف  للتنميــة  رســمية  غــري  معونــات  دوالر  مليــون   3.07

ــا  ــي وفق ــرصف الصح ــاه وال ــدادات املي ــاع ام 2011 يف قط

ــن أجــل  ــات م ــة املعون ــن دول لجن ــة م ــات الثنائي لاللتزام

التنميــة )منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة( مــع الدول 

ــت  ــات حصل ــدل معون ــيل مع ــك بأع ــدر ذل ــة. ويق العربي

عليــه جــزر القمــر منــذ عــام 2008، حيــث تراوحــت قيمــة 

املعونــات غــري الرســمية للتنميــة مــا بــني 0.01 مليــون دوالر 

يف 2008 و5.83 مليــون دوالر يف 2010.

وبلــغ اجــاميل االنتــاج الزراعــي 247.9 مليــون دوالر يف 

2009، بلــغ انتــاج الحبــوب 0.024 مليــون طــن منــه، 

ــه  ــاج الفواك ــن، وانت ــون ط ــروات 0.005 ملي ــاج الخ وانت

ــة  ــة الســنوية لتلبي ــا التكلفــة املالي ــون طــن. أم 0.074 ملي

احتياجــات التغطيــة الجديــدة وفقــا الهــداف االلفيــة 

للتنميــة بالنســبة لقطــاع امليــاه والــرصف الصحــي للفــرة ما 

ــزل  ــاه ملن ــل امــدادات املي بــني عامــي 2010 و2015 لتوصي

ــق  ــل ايل 15.1 دوالر يف املناط ــر، فتص ــزر القم ــد يف ج واح

الريفيــة، و28.9 دوالر يف املناطــق الحريــة. وتصــل التكلفة 

ــة ايل  ــق الريفي ــر يف املناط ــل ب ــنوية لعم ــاملية الس الرأس

وتصــل  الحريــة.  املناطــق  و12.8 دوالر يف  12.4 دوالر 

التكلفــة الرأســاملية الســنوية للــرصف الصحــي مــن أجــل 

عمــل حفــرة مجــاري ايل 12 دوالر يف املناطــق الريفيــة، 

الحريــة،  املناطــق  يف  املجــاري  لتوصيــل  دوالر  و13.3 

ــة،  ــرة ايل 4.3 دوالر يف املناطــق الريفي ــة الحف وتصــل تكلف

و12.1 دوالر لحفــرة املجــاري يف املناطــق الحريــة.

ــاه. ويصــل اجــاميل  ــرب الزراعــة املســتهلك األكــرب للمي وتعت
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ــي 2015  ــن 2010 وحت ــرة م ــالل الف ــالزم خ ــال ال رأس امل

التغطيــة املســتهدفة وفقــا الهــداف االلفيــة  لتحقيــق 

ــون دوالر، و18  ــاه ايل 9 ملي ــداد املي ــبة الم ــة بالنس للتنمي

التغطيــة  بالنســبد للحصــول عــيل  أمــا  ألــف شــخص، 

العامليــة، فيلــزم 20 مليــون دوالر لتغطيــة 90 ألــف شــخص. 

ــان اجــاميل  ــا بالنســبة للمســتهدف للــرصف الصحــي، ف أم

التكلفــة املاليــة الالزمــة لتحقيــق التغطيــة املطلوبــة وفقــا 

الهــداف االلفيــة للتنميــة، يصــل ايل 10 مليــون دوالر و177 

ألــف شــخص، وكذلــك 23 مليــون دوالر للتغطيــة العامليــة، 

ــخص. ــف ش و344 أل
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مؤشرات املياه في جزر القمر
املالحظاتجزر القمرالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

900مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

1.68مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.20مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

0مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.20مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(

0مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

0.20مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0.20مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.20مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0.90مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

1.10مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0012مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

0.01مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

1.10مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

1.11مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

0.01مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

49.85%كفاءة استخدامات املياه

0.46%استدامة املياه

0.01مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
0هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

140,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

55,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

55,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( 95%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب%N/A 

 )JMP( 91%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 97%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A 

 )JMP( 36%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي%N/A 

 )JMP( 50%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 30%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A 

 N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

 N/Aكمطول شبكات الري 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 2 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
773 1000نسمةإجاميل عدد السكان

258مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

258مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

1,423مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

12.94مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,164مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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1,429مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,177مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

6.08مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

0.65مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

6.21مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

38.65 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

494 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
 N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

18.30٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

 N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

1%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
 N/Aرقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
 N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 147.71مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

 N/Aمليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

 N/A%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

 N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

 N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

16.96مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

5.65مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

0مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
 N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

 N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

 N/Aرقمتصاريح/ السنة

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري
 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Absentالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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جيبوتي

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 220 ملــم 

بتفــاوت مــن 50 ملــم يف شــامل رشق الــدول إىل 300 ملــم 

يف اإلقليــم الغــريب.  ويســمح ســقوط األمطــار غــري املنتظــم 

بحــدوث جريــان ســطحي يســتمر لبضعــة أيــام بعــد 

أحــداث األمطــار الغزيــرة.  ويبلــغ إجــاميل حجــم األمطــار 

الســنوي 3.4 مليــار م3، لكــن إجــاميل حجــم امليــاه الخــراء 

ــة  ــة املطري ــدة يف الزراع ــة مفي ــتخدم بطريق ــنوي املس الس

ومناطــق الغابــات واملراعــي ال يــكاد يذكر.    وينقســم نظام 

مســتجمعات امليــاه )حــوض تجميــع األمطــار( إىل منطقتني؛ 

تــرصف إحداهــام يف البحــر )%45( بينــام تــرصف األخــرى 

يف الســهول الغربيــة )%55(.  وتُقــدر مــوارد امليــاه الزرقــاء 

ــدر  ــام يُق ــار م3/ســنة، بين ــة املتجــددة بـــ 0.3 ملي الداخلي

التدفــق الســطحي مــن الخــارج عــرب الحــدود )مــن أثيوبيــا( 

بـــ 2 كم3/ســنة مــن امليــاه املالحــة التــي ال ميكن االســتفادة 

ــرب  ــك، يعت ــة.  بذل ــات إضافي ــراء معالج ــد إج ــا إال بع منه

إجــاميل مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة الفعــيل 0.3 مليــار 

م3/ســنة اعتبــارا مــن عــام 2012 حيــث يبلــغ إجــاميل عــدد 

ــرد  ــب للف ــد نصي ــام يول ــمة م ــون نس ــكان 0.775 ملي الس

مــن مــوارد امليــاه الزرقــاء يبلــغ 387 م3/ســنة.  أمــا مــوارد 

امليــاه الجوفيــة، فتعــاين بشــكل عــام مــن امللوحــة الزائــدة 

وارتفــاع محتــوى البــورون باســتثناء الجــزء الشــاميل الغــريب 

مــن الــدول.

يبلــغ إجــاميل الســحب الســنوي مــن امليــاه العذبــة 0.0189 

ــه %16 إىل  ــه من ــام 2000؛ يوج ــن ع ــارا م ــنة اعتب كم3/س

ــري  ــة ال ــدر إمكاني ــزيل.  وتُق ــاع املن ــة و%86 للقط الزراع

ــار،  ــاه الزرقــاء املتجــددة بحــوايل 700 هكت اســتنادا إىل املي

منهــا 407 هكتــار تقريبًــا يتــم زراعتهــا ومدهــا بامليــاه 

بواســطة اآلبــار الضحلــة.  وقــد تــم تقييــم تغطية إمــدادات 

امليــاه لتمثــل %88، بينــام تبلــغ 

نســبة تغطيــة الــرصف الصحــي 

.50%

ينعكــس اعتــامد الدول الســيايس عــى حالة الــدول املجاورة 

والقــرن األفريقــي عــى إدارة املــوارد.  وتعتــرب بيئــة جيبــويت 

بيئــة قاســية بوجــه عــام ملــا حبتهــا بــه الطبيعــة مــن مــوارد 

طبيعيــة قليلــة.  ونظــرًا لوجــود قواســم مشــركة كثــرية بــني 

ــبات  ــان يف مناس ــت الدولت ــال، أعرب ــويت وأرض الصوم جيب

ــة التعــاون والراكــة املســتمرة بينهــام  ــدة عــن أهمي عدي

ــال –  ــة أرض الصوم ــام )صحاف ــعبيهام ووطنيه ــة ش ملصلح

.)2012

وقــدر اجــاميل الناتــج املحــيل لجيبــويت بقيمــة 1.10 مليــار 

دوالر يف 2010. تصــل حصــة الزراعــة منــه ايل 36.00 مليــون 

دوالر. أمــا اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد بنــاء عــيل القــوة 

ــات  ــا لاللتزام ــغ 2460 دوالر. وطبق ــة يف 2011، فبل الرائي

للتنميــة ودول منظمــة  بــني لجنــة املســاعدة  الثنائيــة 

ــة، حصلــت  ــدول العربي ــة، وال التعــاون االقتصــادي والتنمي

جيبــويت عــيل معونــة رســمية للتنميــة يف قطــاع امليــاه 

ــون دوالر يف 2011. ــت 8.51 ملي ــي بلغ ــرصف الصح وال

أمــا اجــاميل االســتثامر الرأســاميل الــالزم خــالل الفــرة مــن 

2010 وحتــي 2015 لتحقيــق التغطيــة املســتهدفة مــن 

أهــداف االلفيــة للتنميــة، فيقــدر بقيمــة 24 مليــون دوالر، 

بينــام االســتثامر الرأســاميل الــالزم للتغطيــة العامليــة للرصف 

الصحــي، فتقــدر بقيمــة 32 مليــون دوالر. وبالنســبة لقطــاع 

امــداد امليــاه، تحتــاج جيبــويت ايل 5 مليــون دوالر لتحقيــق 

لتحقيــق  مليــون دوالر  للتنميــة، و41  االلفيــة  أهــداف 

ــكان  ــدد الس ــدر ع ــاه. ويق ــداد املي ــة الم ــة العاملي التغطي

ــة يف  ــة للتنمي ــداف االلفي ــق أه ــه لتحقي ــوب تغطيت املطل

الــرصف الصحــي بقيمــة 192 ألــف شــخص، وعــدد الســكان 

املطلــوب تغطيتــه للوصــول ايل التغطيــة العامليــة 263 

ألــف شــخص. وبالنســبة لقطــاع امليــاه، فــان عــدد الســكان 

املطلــوب تغطيتــه يصــل ايل 30 ألــف نســمة بالنســبة 

الهــداف االلفيــة للتنميــة، و99 ألــف نســمة بالنســبة 

ــة. ــة العاملي للتغطي
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والزراعــة هــي أكــرب مســتهلك للميــاه. حيــث وصــل اجــاميل 

ــدر  ــون دوالر، وق ــي يف 2010 ايل 36.00 ملي ــاج الزراع االنت

ــون دوالر،  ــة بقيمــة 143.03 ملي ــواردات الزراعي اجــاميل ال

والصــادرات الغذائيــة يف العــام نفســه بقيمــة 48.42 مليــون 

ــن  ــف ط ــويت 0.13 أل ــدرت جيب ــام 2010، ص دوالر. ويف ع

واســتوردت  دوالر،  مليــون   0.13 بقيمــة  الحبــوب  مــن 

201.12 مليــون طــن مــن الحبــوب، بقيمــة 54.66 مليــون 

دوالر. وقــدرت واردات جيبــويت مــن الفواكــه يف عــام 2010 

ــون مــر  ــة بقيمــة 0.1547 ملي ــاه االفراضي ــث املي مــن حي

مكعــب بقيمــة منتجــات 4.71 مليــون دوالر. أمــا صــادرات 

الفواكــه لجيبــويت يف عــام 2010، فقــدرت بقيمــة 0.12 

مليــون دوالر، وهــو مــا يعــادل حــوايل 250.770 مــر 

ــاميل  ــدر اج ــة. وق ــاه االفراضي ــادرات املي ــن ص ــب م مكع

واردات امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة بقيمــة 1.5 مليــار ســم، 

وهــو مــا يعــادل حــوايل 197.65 مليــون دوالر، بينــام قــدر 

ــة 7  ــة بقيم ــة يف الزراع ــاه االفراضي ــادرات املي ــاميل ص اج

ــا. ــون دوالر تقريب ــا يعــادل 1.24 ملي ــون ســم وهــو م ملي
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مؤشرات املياه في جيبوتي
املالحظاتجيبويتالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

220مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

3.40مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.02مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.32مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

N/A مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.30مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.02مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(

0.02مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

0.30مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0.50مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.50مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

1.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

1.80مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.01مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0008مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

0.01مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

0.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

0.31مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

0.02مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء



111

التقارير الوطنية للوضع املائي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

29.06%كفاءة استخدامات املياه

673.07%استدامة املياه

0.01مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

0هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

64,500هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

64,600هكتارإجاميل أرايض املراعي

64,600هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 88%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب%N/A 

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 54%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A 

 )JMP( 50%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي%N/A 

 )JMP( 63%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 10%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A 

 N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

 N/Aكمطول شبكات الري 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 N/Aجيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

775 1000نسمةإجاميل عدد السكان

406مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

387مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

387مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

24.52مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,935مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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404مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,960مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

3.87مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

0مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

20.65مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

93 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

387 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

 N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

 N/A٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

 N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

14%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

 N/Aرقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

1رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

 N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي#DIV/0!

93,356مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 12مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

 N/A%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

 N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

 N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

9.09مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

3.03مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

1.52مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.01مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.51مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

 N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

 N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

 N/Aرقمتصاريح/ السنة

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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ــا عــى  تعتــرب مــرص بلــًدا شــبه قاحلــة تعتمــد اعتــامدا كليً

ميــاه نهــر النيــل.  فيبلــغ متوســط عمــق ســقوط األمطــار 

الســنوي 51 ملــم، يف حــني يبلــغ متوســط األمطــار الســنوي 

3 مليــار م3/ســنة.  تســقط األمطــار أساســا عــى الســاحل 

الشــاميل، ويُســتخرج منهــا مبــارشة 0.7 مليــار م3/ســنة 

كميــاه خــراء.  أمــا صعيــد مــرص الجنــويب وســيناء وســاحل 

البحــر األحمــر بطولــه، فيتعرضــوا أحيانــا لعواصــف قصــرية 

ســقوط  وميثــل  مدمــرة.   قصــرية  مفاجئــة  وفيضانــات 

ــف، 1.5  ــذي يحــدث يف الشــتاء وأواخــر الخري األمطــار، ال

ــددة؛  ــة املتج ــاه الداخلي ــوارد املي ــن م ــنة م ــار م3/س ملي

مســتودعات  لتغذيــة  م3/ســنة  مليــار  منــه1.3  يوجــه 

امليــاه الجوفيــة الضحلــة و0.5 مليــار م3/ســنة إلمــداد 

مــوارد امليــاه الســطحية. وجديــر بالذكــر كذلــك أن 8.5 

ــاه  ــني املي ــا ب ــرب تداخــال م ــام تعت ــر مكعــب/ الع ــار م ملي

الســطحية وامليــاه الجوفيــة مبــا أنهــا اعــادة تغذيــة ســنوية 

للميــاه الجوفيــة مــن نظــام نهــر النيــل، مــام يرفــع الكميــة 

ــة املتجــددة ايل 9.8  ــة الداخلي ــاه الجوفي الســنوية مــن املي

ــام. ــار مــر مكعــب/ الع ملي

مــن متوســط التدفــق الطبيعــي لنهــر النيــل حتــي أســوان 

ــادم  ــق ســطحي ق ــاك تدف ــار م3/ســنة، هن ــغ 84 ملي والبال

ــنة  ــار م3/س ــغ 55.5 ملي ــودان يبل ــن الس ــدود م ــرب الح ع

ــا التفاقيــة ميــاه النيــل بــني مــرص  يُســمح لــه باملــرور وفًق

والســودان يف عــام 1959 حيــث تُخصــص االتفاقيــة الحصــة 

الســابقة )البالغــة 55.5 مليــار م3/ســنة( ملــرص وحصــة تبلغ 

18.5 مليــار م3/ســنة للســودان، يف حــني يضيــع حــوايل 10 

مليــار م3/ســنة يف التبخــر مــن خــزان الســد العــايل.  وميثــل 

إجــاميل مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة 57 مليــار م3/ســنة 

ــدد  ــاميل ع ــغ إج ــع أن يبل ــث يتوق ــن 2012 حي ــارا م اعتب

ــون نســمة مــام  الســكان 91 ملي

يولــد نصيــب ســنوي للفــرد مــن 

ــددة  ــاء املتج ــاه الزرق ــوارد املي م

ــغ 629.7 م3/ســنة. يبل

تأخــذ الحكومــة املرصيــة دامئًــا بزمــام املبــادرة لدفــع 

تــم  مــا  وهــو  قُدًمــا،  الحــوض  نطــاق  عــى  التعــاون 

تأكيــده بشــدة يف عــام 1999 بإنشــاء مبــادرة حــوض نهــر 

النيــل كمنظمــة حكوميــة دوليــة مكرســة لــإلدارة العادلــة 

ــر  ــة املشــركة لحــوض نه ــوارد املائي ــة امل املســتدامة وتنمي

النيــل يف إطــار رؤيــة مشــركة تهــدف إىل »تحقيــق التنميــة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة مــن خــالل االســتغالل 

العــادل ملــوارد ميــاه حــوض نهــر النيل املشــركة واالســتفادة 

ــم مؤخــرًا اســتبعاد مــرص مــن  ــك، فقــد ت منهــا«. ومــع ذل

ــا  ــدة وقعته ــة جدي ــق باتفاقي ــرك متعل ــاوين مش ــد تع جه

ــك، قامــت بعــض  ــع.  وفضــال عــن ذل ســت مــن دول املنب

الــدول مبســاعي فرديــة دون استشــارة الــدول األخــرى 

املتشــاطئة عــى الحــوض كــام حــدث يف حالــة إثيوبيــا عنــد 

ــاء ســد النهضــة. بن

ــب  ــة الطل ــة الواســعة لتلبي ــود املرصي ولقــد أســفرت الجه

املتزايــد عــى امليــاه إىل تنميــة إجــاميل املــوارد املائيــة 

ــام  ــن ع ــارا م ــنة اعتب ــار م3/س ــدار 66.9 ملي ــة مبق املحتمل

ــايل: ــو الت ــى النح ــم ع ــذي يُقس 2012 ال

• 55.5 مليار م3/سنة من موارد املياه السطحية )مبا يف 	

ذلك 6.2 مليار م3/سنة من املياه الجوفية املتجددة 

التي تعترب جزًءا من نظام النيل(،

• 10.3 مليار م3/سنة من سقوط األمطار واملياه الجوفية 	

الضحلة املتجددة، 

• 4.0 مليار م3/سنة من موارد املياه الجوفية غري 	

املتجددة،

• 5.5 مليار م3/سنة من إعادة استخدام مياه الرصف 	

الزراعي،

• 0.3 مليار م3/سنة من إعادة استخدام املياه البلدية 	

العادمة املعالجة،
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• 0.20 مليار م3/سنة من مياه البحر املحالة	

للميــاه  الســنوي  الســحب  مــن  ويُســتغل 79%  هــذا، 

يف الزراعــة، و%11 يف القطــاع املنــزيل، بينــام تســتهلك 

ــدر خســائر التبخــر مــن شــبكة نقــل  الصناعــة %10.  وتُق

امليــاه املمتــدة بطــول 31.000 كــم بـــ 2 مليــار م3/ســنة . 

ــذ أكــر مــن 4000 ســنة  هــذا، ولقــد مــارس املرصيــون من

إدارة مــوارد امليــاه والتحكــم الهيدروليــي وتصميــم القنوات 

ــة  ــغ طاق ــاه.  وتبل ــف املي ــع ورصــد ترصي وشــبكات التوزي

الســد اإلجامليــة يف عــام 2012 حــوايل 169 مليــار م3/ســنة، 

ــث  ــزى يف األســاس إىل خــزان الســد العــايل بأســوان حي تُع

ــة  ــة املحتمل ــة املائي ــن الطاق ــوايل %90 م ــتغالل ح ــم اس ت

لنهــر النيــل يف توليــد 11 ترياواط/ســاعة.  وتبلــغ املســاحة 

ــار  ــون هكت ــا 3.4 ملي ــاه فيه ــم إدارة املي ــي ت ــة الت اإلجاملي

ــت  ــد مت ــام 2002.  وق ــة يف ع ــاحة املزروع ــل كل املس ومتث

مامرســة الــرصف الزراعــي بواســطة محطــات ضــخ بدائيــة 

وحفــر مصــارف رئيســية يف مــرص يف وقــت مبكــر يرجــع إىل 

ــه يرجــع إىل  عــام 1898 بــل تثبــت دالئــل مــن التاريــخ أن

وقــت ســابق عــن ذلــك.

ولقــد اســتحدثت مــرص نظــام الحفــر للــرصف الصحــي يف 

ــام  ــطحي يف ع ــت الس ــرصف تح ــا ال ــم تاله ــام 1938 ث ع

1942.  وكان مــن املتوقــع أن تغطي شــبكة الــرصف الصحي 

%90 مــن املســاحة املزروعــة يف عــام 1993.  ومتثــل تغطيــة 

إمــدادات امليــاه )2011( نســبة %99.  ويبلــغ إجــاميل كمية 

امليــاه العادمــة املنتجــة 6.5 مليــار م3/ســنة يف عــام 2011؛ 

منهــا 3.65 مليــار م3/ســنة تتــم معالجتــه و0.3 مليــار م3/

ــنوي  ــامك الس ــد األس ــدر صي ــتخدامه.  ويُق ــاد اس ــنة يُع س

مــن امليــاه العذبــة بـــ 240.000 طــن مري/ســنة.

وقد تم تكريس الجهود لتحقيق ما ييل:

• تحسني مستوى النمو االقتصادي،	

• إنشاء قاعدة صناعية وطنية صلبة،	

• التحول نحو الخصخصة،	

• تجديد البنية التحتية للبالد،	

• ــد 	 ــب املتزاي ــة الطل ــة لتلبي ــة يف محاول ــة الزراع وتنمي

ــي ــكان املتنام ــدد الس ــن ع م

ــار  ــه إىل إحــداث آث ــق األهــداف بعالي ــة تحقي أدت محاول

بيئيــة كثــرية؛ إيجابيــة أحيانــا وســلبية يف كثــري مــن األحيــان، 

عــى املــوارد الطبيعيــة املتاحــة مــع كــون امليــاه أكــر 

ــرًا.  ولقــد أدى االســتغالل املفــرط ملــوارد  هــذه املــوارد تأث

امليــاه الجوفيــة عــى مــدى الســنوات العريــن األخــرية إىل 

اســتنزاف هــذه املــوارد يف واحــات الصحــراء الغربيــة.  كــام 

ــاه  ــتودعات املي ــن مس ــاه م ــتخراج املي ــراط يف اس أدى اإلف

الجوفيــة الضحلــة بالدلتــا إىل زيــادة ملوحــة امليــاه وزيــادة 

واجهــة امليــاه املالحــة الداخليــة بنســب مثــرية للقلــق.

ويقــدر اجــاميل الناتــج املحــيل يف مــرص عــام 2010 بقيمــة 

ــا ايل 14%  ــة فيه ــة الزراع ــت حص ــار دوالر، وصل 218 ملي

بقيمــة 29 مليــار دوالر، بينــام وصلــت حصــة الصناعــة 

)مبــا يف ذلــك البــرول والغــاز( ايل %36.7 مــن اجــاميل 

ــاء  ــرد بن ــي للف ــا اجــاميل الدخــل القوم ــج املحــيل. أم النات

ــا  ــغ 6060 دوالر. ووفق ــة يف 2011، فبل ــوة الرائي عــيل الق

ــة ودول  ــاعدة للتنمي ــة املس ــني لجن ــة ب ــات الثنائي لاللتزام

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حصلــت مــرص 

ــمية  ــة رس ــيل معون ــي ع ــرصف الصح ــاه وال ــاع املي يف قط

للتنميــة قدرهــا 17.24 مليــون دوالر يف 2011. أمــا بالنســبة 

ــيل 582.188  ــرص ع ــت م ــد حصل ــة، فلق ــة العربي للمعون

ألــف دوالر يف قطــاع امليــاه والــرصف الصحــي مــن صنــدوق 

ــة  ــق باملوازن ــام يتعل ــا في ــة. أم ــة االقتصادي ــت للتنمي الكوي

ــن  ــايل 2012-2013، فم ــام امل ــن الع ــة ع ــة الحالي الحكومي

املقــرر أن تنفــق مــرص حــوايل 1.5 مليــار دوالر عــيل قطــاع 

ــرصف الصحــي. ــاه وال املي

ــرة  ــالل الف ــالزم خ ــاميل ال ــتثامر الرأس ــاميل االس ــغ اج ويبل

مــن 2010 وحتــي 2015 لتحقيــق املســتهدف مــن التغطيــة 

العامليــة يف مجــال الــرصف الصحــي 2 مليــار دوالر و11 
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ــون شــخص مطلــوب تغطيتهــم، واالســتثامر الرأســاميل  ملي

الــرصف  تغطيــة  مجــال  يف  للتنميــة  االلفيــة  الهــداف 

الصحــي تــم تحقيقــه بالفعــل. وعــيل صعيــد قطــاع امــداد 

ــداف  ــا اله ــتهدف طبق ــا املس ــرص أيض ــت م ــاه، حقق املي

دوالر  مليــار   3 ايل  بحاجــة  تــزال  وال  للتنميــة  االلفيــة 

لتحقيــق التغطيــة العامليــة يف امــداد امليــاه و7 مليــون 

ــم. ــوب تغطيته ــخص مطل ش

والزراعــة هــي املســتخدم األكــرب لقطــاع امليــاه. حيــث بلــغ 

االنتــاج الزراعــي يف  2010  قيمــة 29 مليــار دوالر. ويف 

عــام 2010، قامــت مــرص بتصديــر 931.29 ألــف طــن مــن 

ــترياد  ــت باس ــون دوالر، وقام ــة 476.00 ملي ــوب بقيم الحب

15773.80 ألــف طــن مــن الحبــوب بقيمــة 438.49 مليــون 

دوالر. وقــدرت الــواردات الغذائيــة عــن العــام نفســه 

بقيمــة 8 مليــار دوالر. ويف عــام 2010، بلغــت واردات 

مــرص مــن الخــروات 0.6903 مليــون مــر مكعــب، بقيمــة 

ــون دوالر، واســتوردت فواكــه مبــا  ــة بلغــت 5.07 ملي نقدي

يعــادل 262.1892 مليــار مــر مكعــب بقيمــة نقديــة 5.07 

مليــون دوالر، واســتوردت فواكــه مبــا يعــادل 262.1892 

ــون دوالر.  ــة 235.65 ملي ــة نقدي ــر مكعــب بقيم ــار م ملي

وقــدرت صــادرات مــرص مــن امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة 

19.7 مليــار مــر مكعــب، بقيمــة منتــج 39.9 مليــار دوالر. 

ــاه االفراضيــة يف الزراعــة،  ــواردات مــن املي أمــا بالنســبة لل

فقــدرت مبــا يعــادل 44 مليــار مــر مكعــب، مبــا يعــادل 8.5 

ــار دوالر كقيمــة منتجــات. ملي

وتقــدر الطاقــة الكهرومائيــة املحتملــة عيل املســتوي التقني 

بحــوايل 50000 جيجــا وات ســاعة يف العــام، والســعة املائيــة 

ــد الطاقــة  القامئــة 2.842 ميجــا وات ســاعة. أمــا عــن تولي

املائيــة يف 2008، فلقــد بلغــت 15.510 جيجــا وات ســاعة، 

مبــا يعــادل %12.6 مــن اجــاميل انتــاج الطاقــة يف مــرص.
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مؤشرات املياه في مصر
املالحظاتمرصالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

51مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

3مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

9.80مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

10.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

55.50مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

55.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
56

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
9.80

8.50مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
57.30

0.41مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.26مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0.67مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
57.97

6.50مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

3.37مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.30مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

7.50مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

5.50مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
14.20

4مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

61.97مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

76.17مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

68.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

9.6مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

4مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

59مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.41مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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59.41مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

54.53مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

10.70مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

2.20مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

6مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

80.90%كفاءة استخدامات املياه

125.08%استدامة املياه

12.20مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

3,246,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

159,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

99,500هكتارإجاميل أرايض املراعي

0هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( 99%تغطية مياه الرب

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( 97%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( 97%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )JMP( 95%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( 66%تغطية الرصف الصحي

 )JMP( 97%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( 80%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

 )JMP( 93%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( 11%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

39,000كمطول شبكات الرصف الصحي 

33,550كمطول شبكات الري 

18,000كمطول شبكات الرصف الزراعي 

8.76مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

168مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.10مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 15,510 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

91,000 1000نسمةإجاميل عدد السكان

113مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

629مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

636مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

750مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

7.31مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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836مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

757مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

648مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

43.96مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

58.24مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

910 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

4,550 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

18.40٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

0رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

8رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

6رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

2رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

yesنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 21.06مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

113.25مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.49مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

4.13%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

1,500مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

1,124.93مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

374.98مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

44.40مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

19.78مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

24.63مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

YESنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

N/Aرقمتصاريح/ السنة

740رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

97%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Abstainedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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العراق

يُقــدر تعــداد ســكان العــراق بـــ 31.12 مليــون نســمة اعتبــارا 

مــن عــام 2011 بينــام يُقــدر متوســط الكثافــة الســكانية بـــ 71/

كــم2. أمــا متوســط النمــو الســكاين قبــل األلفيــة األخــرية فُقــدر 

بنســبة %3.6، غــري أن هــذه النســبة انخفضــت انخفاًضــا كبــريًا 

ــى أن نســبة  ــمي »بالحــرب عــى اإلرهــاب« حت ــا ُس بســبب م

االنخفــاض بلغــت 2.3 باملائــة يف عــام 2011.

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 216 ملــم 

لكنــه يتعــرض إىل تفــاوت كبــري حســب املــكان بســبب مســاحة 

الــدول الواســعة واختــالف النظــم املناخيــة الســائدة يف مختلف 

املناطــق.  ويتفــاوت ســقوط األمطــار مــن أقــل مــن 100 ملــم/

ــوب إىل 1200  ــدول يف الجن ــاحة ال ــن مس ــى %60 م ــنة ع س

ملم/ســنة عــى شــامل رشق الــدول.  وتســقط األمطــار أساســا 

يف فصــل الشــتاء مــن ديســمرب إىل فربايــر )أو مــن نوفمــرب 

ــدر بـــ 94  ــال( بحجــم أمطــار ســنوية يق ــل عــى الجب إىل أبري

ــنة  ــار م3/س ــنويًا 12 ملي ــا س ــتخرج منه ــنة، يُس ــار م3/س ملي

مــن املناطــق املطريــة وأرايض املراعــي والغابــات فيــام يســمى 

بامليــاه الخــراء.  وتُقــدر مــوارد امليــاه الزرقــاء الداخليــة 

ــوارد  ــغ م ــام تبل ــنة، بين ــار م3/س ــوايل 37.2 ملي ــددة بح املتج

امليــاه الخارجيــة املتجــددة 61.41 مليــار م3/ســنة. وتبلــغ 

ــنويًا،  ــرد س ــراق 2,400 م3 للف ــة يف الع ــاه الحالي ــرات املي تقدي

ــدول  ــدى ال ــة املتاحــة ل ــاه املوازي ــد عــن كل املي ــا يزي وهــو م

ــا. ــدا تركي ــام ع املجــاورة في

ــة  ــرا دجل ــر نه ــراق: فيوف ــرية يف الع ــة وف ــوارد املائي ــرب امل تعت

ــاج  ــة لإلنت ــري الالزم ــاه ال ــن مي ــربى م ــة الك ــرات الحص والف

ــار م3 يف ســنوات الفيضــان  ــدول بإمــداد 77 ملي الزراعــي يف ال

و44 مليــار م3 يف ســنوات الجفــاف.  ويوفــر ســقوط األمطــار يف 

ــاه التــي تتدفــق  ــة مــن إمــدادات املي العــراق حــوايل 50 باملائ

يف نهــر دجلــة ويســاهم بنســبة 10 باملائــة مــن التدفــق الــذي 

ــنوي  ــق الس ــط التدف ــدر متوس ــرات.  ويُق ــر الف ــري يف نه يج

ــري أن  ــار م3 غ ــراق بـــ 30 ملي ــه الع ــد دخول ــرات عن ــر الف لنه

هــذه القيمــة متقلبــة مــن 

تــراوح  حيــث  آلخــر  عــام 

مــن 10 إىل 40 مليــار م3.  وال 

يتفــرع عــن نهــر الفــرات أي روافــد، عــى خــالف نهــر دجلــة، 

أثنــاء مــروره يف العــراق. وتســتهلك الزراعــة %92 مــن املــوارد 

ــراق. ــة يف الع املائي

يعتــرب توافــر امليــاه والــرصف الصحــي مــن املشــكالت الكــربى 

التــي تواجــه العــراق بعــد االحتــالل، بــل لقــد كان هنــاك 

قصــور فيهــام حتــى قبــل االحتــالل: فقــد أفــادت التقاريــر أن 

نســبة الحصــول عــى ميــاه صالحــة للــرب يف املــدن واملناطــق 

ــوايل.   ــة عــى الت ــة و46 باملائ ــة بلغــت 92 باملائ الريفي

ــدول إىل  ــاء ال ــع أنح ــاه يف جمي ــدادات املي ــة إم ــت تغطي وصل

ــي إىل 73%. ــرصف الصح ــة ال ــت تغطي ــام وصل %79، بين

وقــد تــم اإلبــالغ عــن حــدوث نقــص يف امليــاه يف العديــد مــن 

املناطــق يف العــراق.  ففــي أغســطس/آب 2009، تــم اإلبــالغ عن 

ــه األســوأ  ــدول وصــف بأن ــاه يف جنــوب ال وجــود نقــص يف املي

ــوايل 2  ــرم ح ــث ُح ــة حي ــة القدمي ــارة العراقي ــام الحض ــذ أي من

مليــون نســمة مــن الكهربــاء وميــاه الــرب بســبب انخفــاض 

مســتويات نهــر الفــرات إىل 50%.

ووصلــت قــدرة الســد، اعتبــارا مــن عــام 2009، إىل 4941 مــر 

مكعــب للفــرد، جنبًــا إىل جنــب مــع املشــاريع الجاريــة لزيــادة 

ــدة  ــرب ســد الشــهايب أحــد الســدود الجدي ــدرة. ويعت هــذه الق

تحــت اإلنشــاء.  وقــد ُصمــم لتخزيــن 0.8 مليــون مــر مكعــب 

مــن امليــاه ألغــراض الزراعــة.

ــار  ــة 121 ملي ــراق بقيم ــيل يف الع ــج املح ــاميل النات ــدر اج ويق

دوالر يف 2010. واجــاميل حصــة الزراعــة منهــا 7.2 مليــار دوالر، 

ــاز(  ــرول والغ ــك الب ــا يف ذل ــة )مب ــة الصناع ــدر حص ــام تق بين

أمــا اجــاميل  املحــيل.  الناتــج  بنســبة %60.5 مــن اجــاميل 

ــة يف 2011،  ــوة الرائي ــيل الق ــاء ع ــرد بن ــي للف ــل القوم الدخ

ــني  ــة ب ــات الثنائي ــا لاللتزام ــة 3370 دوالر. وطبق ــدر بقيم فتق

ــاون االقتصــادي  ــة، ودول منظمــة التع ــة املســاعدة للتنمي لجن

والتنميــة، حصلــت جيبــويت عــيل معونــة رســمية للتنميــة 

بقيمــة 22.51 مليــون دوالر يف 2011.

ــرة  ــالل الف ــالزم خ ــاميل ال ــتثامر الرأس ــاميل االس ــن اج ــا ع أم

مــن 2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف التغطيــة العامليــة يف 
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مجــال الــرصف الصحــي، فيقــدر مببلــغ 2 مليــار دوالر، و9.786 

ــام االســتثامر الرأســاميل  ــم، بين ــوب تغطيته ــف شــخص مطل أل

الــالزم لتحقيــق أهــداف االلفيــة للتنميــة فيــام يتعلــق بالــرصف 

ألــف   3.135 لتغطيــة  دوالر  مليــون   699 فيبلــغ  الصحــي، 

ــراق  ــزال الع ــاه، فالي ــداد املي ــاع ام ــبة لقط ــا بالنس ــخص. أم ش

بحاجــة ملبلــغ 1.5 مليــار دوالر لتحقيــق هــدف األلفيــة للتنميــة 

ــخص  ــار ش ــخص، و2.9 ملي ــف ش ــة 1.572 أل ــل تغطي ــن أج م

ــة  ــل تغطي ــن أج ــاه م ــداد املي ــة الم ــة العاملي ــق التغطي لتحقي

ــخص. ــف ش 7.238 أل

والزراعــة هــي أكــرب مســتهلك للميــاه. حيــث أن اجــاميل االنتــاج 

الزراعــي يف 2010 قــد بلــغ 7.294 مليــون دوالر، واجــاميل 

الــواردات الغذائيــة يف نفــس العــام تقــدر بقيمــة 1174.31 

ــون دوالر. ويف عــام 2010، صــدر العــراق 0.68 ألــف طــن  ملي

حبــوب بقيمــة 0.14 مليــون دوالر، واســتورد 275.12 ألــف طــن 

حبــوب بقيمــة 362.61 مليــون دوالر. ووصلــت واردات العــراق 

ــر مكعــب  ــار م ــة يف 2010 3524.74 ملي ــاه االفراضي ــن املي م

ــون دوالر. ــا 1233.99 ملي مبنتجــات بلغــت قيمته

ــراق يف 2010 10.59  ــة للع ــادرات العراقي ــاميل الص ــل اج ووص

ــب  ــر مكع ــون م ــوايل 23.21 ملي ــادل ح ــا يع ــون دوالر، م ملي

ــة. ــاه االفراضي ــن صــادرات املي م

ــة  ــة التقني ــن الناحي ــة م ــة املحتمل ــة الكهرومائي ــدر الطاق وتق

90.000، بينــام تقــدر الطاقــة الكهرومائيــة املحتملــة مــن 

العــام/  الناحيــة االقتصاديــة 67.000 جيجــا وات ســاعة يف 

والســعة املائيــة القامئــة 2.273 ميجــا وات ســاعة. وميثــل توليــد 

ــاميل  ــن اج ــادل %13 م ــا يع ــة يف 2008 م ــة الكهرومائي الطاق

ــراق. ــاء يف الع ــاج الكهرب انت
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مؤشرات املياه في العراق
املالحظاتالعراقالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

216مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

94.01مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

34مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

3.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

37.20مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

61.33مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

10مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.08مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

61.41مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
85.33

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
3.28

2مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
86.61

2.39مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

7.82مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

1.62مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

11.84مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
98.45

4.72مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

N/A مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

7.8مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.007مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
12.53

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

98.45مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

110.98مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

90.61مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

5.90مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

13.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

71.39مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

2.39مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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73.78مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.01مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

86.18%كفاءة استخدامات املياه

0.94%استدامة املياه

12.52مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

3,525,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

1,225,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

830,300هكتارإجاميل أرايض املراعي

4,000,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 79%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 91%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 56%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 73%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 76%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 67%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

151.80مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

31,120 1000نسمةإجاميل عدد السكان

1,195مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

2,783مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

3,163مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

2,911مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

380مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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3,566مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

3,291مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

2,293مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

427مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

189مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

6,535 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

8,402 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

N/A ٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

2رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

1%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

5رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

5رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 6.53مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

19.88مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.04مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0.09%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

2,610,000,000مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

6,546مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

2,182مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

3.52مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.02مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

3.50مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

64%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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األردن

تعتــرب اململكــة األردنيــة الهاشــمية واحــدة مــن أكــر دول العــامل 

ــكاين  ــو الس ــب النم ــم بس ــع يتفاق ــو وض ــاه، وه ــرًا يف املي فق

الرسيــع.  يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 

111 ملــم بتفــاوت كبــري مــن الصحــراء الرقيــة والجنوبيــة إىل 

املرتفعــات الشــاملية )شــكل رقــم 95(.  ويعــد ســقوط األمطــار، 

ــة  ــم للغاي ــري منتظ ــتاء، غ ــل الش ــا يف فص ــدث أساس ــذي يح ال

وميثــل 8.43 مليــار م3/ســنة؛ يســتخدم منهــا 2.055 كم3/ســنة 

بشــكل مبــارش ومفيــد مــن الغــالف الجــوي عــن طريــق املناطق 

البعليــة ومناطــق املراعــي والغابــات فيــام يُعــرف باســم امليــاه 

الخــراء. أمــا مــوارد امليــاه الزرقــاء الداخليــة املتجــددة فتبلــغ 

ــار م3/ســنة. 0.94 ملي

هــذا، وقــد تــم تقديــر التدفــق الســطحي الفعــيل عــرب الحــدود 

ــع  ــر املنب ــار م3/ســنة بعــد أعــامل تطوي مؤخــرًا بـــ 0.165 ملي

التــي قامــت بهــا ســوريا، يف حــني كان مفــرض أن يبلــغ التدفــق 

ــوك حــوايل  ــر الريم ــل نه ــار م3/ســنة.  وميث الطبيعــي 0.68 ملي

ــواض  ــا األح ــاإلردن.  أم ــطحية ب ــاه الس ــوارد املي ــن م %40 م

الكــربى األخــرى فتشــمل أحــواض الزرقــاء وأوديــة نهــر األردن 

ــة. ــة واملوجــب والحســا ووادي عرب الجانبي

تُقــدر امليــاه الجوفيــة الداخليــة املتجــددة بـــ 0,45 مليــار م3/

ســنة، بينــام يُقــدر التدفــق الســنوي الداخــل عــرب الحــدود مــن 

ــح  ــنة. ويوض ــار م3/س ــددة بـــ 0.09 ملي ــة املتج ــاه الجوفي املي

ــذا،  ــة.  ه ــة يف اململك ــاه الجوفي ــواض املي ــم 96  أح ــكل رق ش

ــم  وتســتهلك الزراعــة %64 مــن مــوارد امليــاه باململكــة، ويُقسَّ

املتبقــي بــني قطــاع البلديــة والقطــاع الصناعــي؛ فيحصــل قطــاع 

ــة عــى %31 ويحصــل القطــاع الصناعــي عــى 4%. البلدي

ــار م3/ ــاه 1.06 ملي ــن املي ــنوي م ــحب الس ــاميل الس ــغ إج يبل

ــغ 164 م3.  ــرد تبل ــنوية للف ــة س ــاوي حص ــا يس ــو م ــنة وه س

ــار. ــري بـــ 85.000 هكت ــة ال ــدر إمكاني وتُق

ــار  ــوايل 0.01 ملي ــاله ح ــر املح ــاه البح ــاميل مي ــغ إج ــد بل وق

ــني  ــام 2005، يف ح ــنة يف ع م3/س

ــة  ــة املعالج ــاه العادم ــت املي بلغ

نفــس  يف  م3/ســنة  مليــار   0.1

ــت  ــني كان ــاه %97، يف ح ــة املي ــبة تغطي ــت نس ــام.  وكان الع

نســبة  تغطيــة الــرصف الصحــي %88 يف نفــس العــام.

وتُقــدر إجــاميل طاقــة الســد بـــ 0.27 مليــار م3/ســنة.  ويعــد 

ســد امللــك طــالل عــى نهــر الزرقــاء أكــرب ســدود األردن بطاقــة 

0.08 مليــار م3/ســنة.

ــامل  ــار الع ــى أحــد أشــهر أنه ــة متشــاطئة ع ــرب األردن دول تعت

ل األردن، مبوجب معاهدة الســالم  وهــو نهــر األردن حيــث تُخــوَّ

األردنيــة اإلرسائيليــة، الحــق يف الحصــول عــى مــا ال يقــل عــن 

ــر  ــاه فيضــان نه ــن مي ــر مكعــب يف املتوســط م ــون م 20 ملي

ــا  ــل عليه ــب تحص ــر مكع ــون م ــة إىل 20 ملي األردن، باإلضاف

مــن نهــر األردن يف مقابــل ميــاه الريمــوك.  وتعتــرب نوعيــة 

ــا مل  ــا ألنه ــربى؛ إم ــة ك ــا األردن قضي ــي تحصــل عليه ــاه الت املي

تكــن مشــمولة بشــكل مكثــف يف االتفــاق، أو النتهــاك الجانــب 

ــة. ــوق األردني ــيل للحق اإلرسائي

ويقــدر اجــاميل الناتــج املحــيل يف االردن بقيمــة 26.4 دوالر يف 

ــج  ــاميل النات ــن اج ــة ايل %3 م ــة الزراع ــت حص 2010. وارتفع

املحــيل، بينــام تقــدر حصــة الصناعــة بقيمــة %31.1 مــن 

ــرد  ــي للف ــل القوم ــاميل الدخ ــا اج ــيل. أم ــج املح ــاميل النات اج

بنــاء عــيل القــوة الرائيــة يف 2011، فيقــدر ب5800 دوالر. 

وطبقــا لاللتزامــات الثنائيــة بــني لجنــة املســاعدة للتنميــة، 

ودول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حصــل األردن 

عــيل معونــة رســمية للتمنيــة يف مجــال قطــاع امليــاه والــرصف 

الصحــي بلغــت 311.18 مليــون دوالر يف 2011. وهــو مــا يعتــرب 

أكــرب مبلــغ مــن املســاعدات تــم رصفــه للــدول العربيــة يف قطاع 

امليــاه والــرصف الصحــي يف 2011. وبالنســبة للمعونــة العربيــة، 

فلقــد حصــل األردن عــيل 240 ألــف دوالر يف قطــاع امليــاه 

والــرصف الصحــي مــن صنــدوق الكويــت للتنميــة االقتصاديــة 

ــة الفعليــة للحكومــة عــن عــام  يف 2008. أمــا بالنســبة للموازن

ــوايل 1.4  ــق األردن ح ــرر أن ينف ــن املق ــكان م 2011-2013، ف

ــاه والــرصف الصحــي. ــار دوالر عــيل قطــاع املي ملي

ويصــل اجــاميل االســتثامر الرأســاميل الــالزم خــالل الفــرة مــن 

العامليــة يف  التغطيــة  2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف 

الــرصف الصحــي 155 مليــون دوالر، و559 ألف شــخص مطلوب 

االلفيــة  الهــداف  الرأســاميل  االســتثامر  ويصــل  تغطيتهــم، 
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للتنميــة بالنســبة لتغطيــة الــرصف الصحي ايل 18 مليــون دوالر، 

مــا يعــادل 55 ألــف شــخص. وفيــام يتعلــق بتغطيــة امــدادات 

امليــاه، يحتــاج االردن ايل 64 مليــون دوالر وايل تغطيــة 134 

ــغ 279  ــة، ومبل ــة للتنمي ألــف شــخص لتحقيــق اهــداف االلفي

ــخص. ــف ش ــة 564 أل ــون دوالر، وايل تغطي ملي

والزراعــة هــي أكــرب قطــاع مــن حيــث اســتخدام امليــاه، حيــث 

مليــون   791 ايل   2010 يف  الزراعــي  االنتــاج  اجــاميل  يصــل 

دوالر. وتقــدر صــادرات االردن مــن امليــاه االفراضيــة يف 2010 

1227.57 مليــون مــر مكعــب، بقيمــة منتجــات 781.78 مليــون 

دوالر. أمــا الــواردات مــن امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة، فتقــدر 

بقيمــة 7.7 مليــار مــر مكعــب، مــا يعــادل منتجــات بقيمــة 1.6 

مليــار دوالر تقريبــا.

ــة  ــة التقني ــن الناحي ــة م ــة املحتمل ــة الكهرومائي ــدر الطاق وتق

العــام، والطاقــة الكهرومائيــة  ب500 ميجــا وات ســاعة يف 

القامئــة 12 ميجــا وات ســاعة، مــا يعــادل %0.45 مــن اجــاميل 

انتــاج الطاقــة يف األردن.
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مؤشرات املياه في األردن
املالحظاتاألردنالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

111مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

8.43مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.49مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.45مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.94مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.67مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.27مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.94مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
1.16

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
0.72

0.25مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
1.62

0.40مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

1.49مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.16مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

2.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
3.68

0.18مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.11مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.08مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.17مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.01مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.36

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

3.68مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

4.04مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

1.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.33مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.04مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.69مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.40مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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1.09مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0.43مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.63مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0.50مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.09مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

66.60%كفاءة استخدامات املياه

98.27%استدامة املياه

0.27مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

64,300هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

201,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

79,200هكتارإجاميل أرايض املراعي

743,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 97%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 98%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 92%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 98%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 98%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 98%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.27مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 62 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

6,508 1000نسمةإجاميل عدد السكان

143مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

249مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

565مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

163مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

315مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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621مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

479مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

106مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

6.67مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

50.58مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

195 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

130.16 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

18٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

6رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

5رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

1رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 206.69مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

114.22مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 6.66مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

5.94%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

1,779مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

1,055مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

351.79مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

7.71مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.23مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

6.49مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

58%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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الكويت

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 121 ملــم، 

وهــو مــا يســاوي حجــم أمطــار ســنوية يبلــغ 3.14 مليــار 

ــو.  رغــم أن  ــر إىل ماي م3/ســنة، تســقط أساســا مــن أكتوب

الزراعــة املطريــة تســتهلك ســنويًا 1.72 مليــار مــر مكعــب، 

إال أنهــا ال تســاهم ســوى بجــزء بســيط يف امليــاه الجوفيــة 

نظــرًا الرتفــاع التبخــر.  هنــاك مســتودعان رئيســيان للميــاه 

العليــا(  )الطبقــة  الكويــت  مجموعــة  هــام:  الجوفيــة 

ــق  ــدر تدف ــفلية(.  ويُق ــة الس ــان )الطبق ــة الدم ومجموع

ــفيل  ــق الس ــدود )التدف ــرب الح ــة ع ــة القادم ــاه الجوفي املي

الجانبــي الــوارد مــن اململكــة العربيــة الســعودية( بحــوايل 

0.02 مليــار م3/ســنة.  وميكــن تصنيــف امليــاه الجوفيــة يف 

ــى  ــا ع ــة ملوحته ــب درج ــات حس ــالث فئ ــت إىل ث الكوي

ــايل: النحــو الت

• < 1000 جزء يف املليون للرب واألغراض املنزلية،	

• 1000 – 10,000 للري،	

• > 10,000 لالستخدامات املحدودة	

تأخــذ جــودة امليــاه الجوفيــة وكميتهــا يف التدهــور بســبب 

ــاء،  ــاه املتجــددة الزرق ــوارد املي ــا م النضــوب املســتمر.  أم

فتبلــغ 0.03 مليــار م3/ســنة اعتبــارا مــن عــام 2012 حيــث 

يبلــغ إجــاميل عــدد الســكان 2.6 مليــون نســمة مــام يولــد 

نصيــب للفــرد ال يتعــدى 7.7 م3/ســنة فقــط.

ــات  ــا للكمي ــنوي وفًق ــاه الس ــحب املي ــتكامل س ــم اس ويت

ــة: ــري تقليدي ــاه غ ــادر مي ــن مص ــة م التالي

• 0.42كم3/سنة من تحلية مياه البحر،	

• 0.25 كم3/سنة من معالجة املياه العادمة.	

ويقــدر اجــاميل الناتــج املحيل 

ــار دوالر يف  ــوايل 39.2 ملي بح

ــغ حصــة الزراعــة  2010. وتبل

%6 مــن اجــاميل الناتــج املحــيل، ما يعــادل 1.9 مليــار دوالر، 

بينــام تصــل حصــة الصناعــة )مبــا يف ذلــك البــرول والغــاز( 

ــج املحــيل. أمــا اجــاميل الدخــل  ايل 21.4 مــن اجــاميل النات

القومــي للفــرد بنــاء عــيل القــوة الرائيــة يف 2010، فيقــدر 

بقيمــة 14100 دوالر. وطبقــا لاللتزامــات الثنائيــة بــني لجنة 

املســاعدة للتنميــة، ودول منظمــة التعــاون االقتصــادي 

ــة  ــمية للتنمي ــة رس ــيل معون ــت ع ــل الكوي ــة، حص والتنمي

بقيمــة 25.49 مليــون دوالر. وطبقــا ملوازنــة الحكومــة عــن 

عــام 2012، خصــص الكويــت لــوزارة الطاقــة وامليــاه اجاميل 

مبلــغ 12.5 مليــار دوالر. أمــا االســتثامر الــالزم خــالل الفــرة 

مــن 2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف التغطيــة العامليــة، 

ــتثامر  ــام يصــل االس ــون دوالر، بين ــة 143 ملي ــدر بقيم فيق

ــة  ــداف االلفي ــا اله ــي طبق ــرصف الصح ــة ال ــالزم لتغطي ال

للتنميــة ايل قرابــة 10 مليــون دوالر. وفيــام يتعلــق بقطــاع 

ــة  ــداف االلفي ــت أه ــق الكوي ــد حق ــاه، فلق ــدادات املي ام

ــق  ــون دوالر لتحقي ــة ايل 208 ملي ــزال بحاج ــة وال ي للتنمي

تغطيــة امــدادات امليــاه. أمــا عــن عــدد الســكان املطلــوب 

تغطيتهــم للوصــول ايل التغطيــة العامليــة يف قطــاع الــرصف 

الصحــي، فيقــدر ب327 ألــف شــخص، وبالنســبة الهــداف 

ــاع  ــا. ويف قط ــم تغطيته ــل ت ــي بالفع ــة، فه ــة للتنمي االلفي

ــول ايل  ــة للوص ــخص ايل تغطي ــف ش ــاج 17 أل ــاه، يحت املي

اهــداف االلفيــة للتنميــة، و341 ألــف شــخص للوصــول ايل 

التغطيــة العامليــة.

والزراعــة هــي أكــرب قطــاع مســتخدم للميــاه. وتقــدر 

ــر  ــار م ــة ب 5 ملي ــاه االفراضي ــن املي ــت م واردات الكوي

مكعــب، بقيمــة منتجــات 1.5 مليــار دوالر. أمــا الصــادرات 

مــن امليــاه االفراضيــة يف مجــال الزراعــة، فيقــدر ب147.43 

ــات 32.66  ــة منتج ــادل قيم ــا يع ــب، م ــر مكع ــون م ملي

مليــون دوالر.
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مؤشرات املياه في الكويت
املالحظاتالكويتالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

121مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

3.14مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.01مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.01مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.02مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.02مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
0

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
0.03

0مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
0.03

0.06مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

1.60مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.06مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

1.72مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
1.75

0.27مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.25مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.08مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.13مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.42مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.82

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

1.75مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

2.58مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

1مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.44مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.54مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.06مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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0.60مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.54مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0.54مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.50مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

57.81%كفاءة استخدامات املياه

184.67%استدامة املياه

0.33مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

4,800هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

5,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

5,400هكتارإجاميل أرايض املراعي

136,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 99%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.61مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

2,600 1000نسمةإجاميل عدد السكان

3.85مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

11.5مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

674مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

383مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

663مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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991مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,046مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

206مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

8.73مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

168مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

26 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

10.20٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

N/A رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 4,062مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

470.43مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 1.33مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

12,044مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

0.62مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

0.21مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

5.33مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.15مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

5.18مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

100%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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لبنان

ــة  ــبيًا مقارن ــر نس ــاه أك ــم مي ــم بحج ــان تنع ــت لبن مازال

بالــدول املجــاورة لهــا.  فمتوســط ســقوط األمطــار حــوايل 

823 ملــم بتفــاوت مــن 600 – 900 ملــم عــى طــول 

ــال  ــى الجب ــم ع ــل إىل 1.400 مل ــاحلية ليص ــق الس املناط

املرتفعــة ويقــل إىل 400 ملــم يف األجــزاء الرقيــة ثــم يصــل 

ــقط  ــدول.  تس ــامل رشق ال ــم يف ش ــن 200 مل ــل م إىل أق

ــوايل  ــغ ح ــل، وتبل ــر وأبري ــني أكتوب ــا ب ــا م ــار أساس األمط

8 مليــار م3/ســنة، يُســتهلك منهــا 1.23 مليــار م3/ســنة 

ــات،  ــة ومناطــق املراعــي والغاب ــة املطري ــارشة يف الزراع مب

ــاه الخــراء.  وميكــن تقســيم  ــرف باســم املي وهــي مــا يُع

امليــاه الســطحية يف لبنــان إىل خمــس مناطــق هــي: حــوض 

ــاين  ــر الليط ــوض نه ــامل وح ــد( يف الش ــايص )األرن ــر الع نه

ــوب  ــاين يف الجن ــوب وحــوض نهــر الحاصب يف الــرق والجن

ــة  ــربى الباقي ــاحلية الك ــار الس ــواض األنه ــي وكل أح الرق

ــرة. ــرية متناث ــة صغ ــاه فرعي ــتجمعات مي ومس

يُقــدر التدفــق الســطحي الخــارج عــرب الحــدود إىل ســوريا 

ــرب  ــنة ع ــار م3/س بـــ 0.510 ملي

العــايص )األرنــد( ونهــر  نهــر 

ــق  ــهام تدف ــدر إس ــري. ويُق الكب

امليــاه الســطحية يف نهــر األردن 

بـــ 0.138 مليــار م3/ســنة .  أمــا املتوســط الســنوي لتدفــق 

امليــاه الجوفيــة الخارجــي فيبلــغ 1.03 مليــار م3/ســنة 

ــار  ــار م3/ســنة إىل ســوريا و0.18 ملي ويُقســم إىل 0.13 ملي

م3/ســنة إىل جنــوب لبنــان و 0.72 مليــار م3/ســنة تــرصف 

ــر. يف البح

تُقــدر مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة الســنوية بـــ 7 مليــار 

ــث  ــن 2012 حي ــارا م ــار م3/ســنة اعتب م3/ســنة، 3.23 ملي

يبلــغ إجــاميل عــدد الســكان 4.14 مليــون نســمة، مــام يولــد 

ــاه الســنوية املتجــددة يبلــغ 1690  نصيــب للفــرد مــن املي

م3/ســنة.

تبلــغ إجــاميل طاقــة الســد اعتبــارا عــام 2008 حــوايل 0.228 

مليــار م3.  وتشــمل الســدود الكــربى يف لبنــان: 

ســد القرعــون عــى نهــر الليطــاين وســد بــرسي 

عــى نهــر األويل وســد كاردايل بوســط نهــر 

ــة  ــات املائي ــم املخصص ــذا، وتُقس ــاين.  ه الليط

ــو  ــى النح ــام 2010 ع ــن ع ــارا م ــنوية اعتب الس

ــايل: الت

• 59 % للزراعة،	

• 31 % لالستخدامات املنزلية،	

• 11 % لالستخدامات الصناعية.	

ــة  ــت نســبة تغطي ــام 2006، كان ــن ع ــارا م اعتب

إمــدادات امليــاه والــرصف الصحــي %100. ويبني 

شــكل رقــم 98  توزيــع خدمــات إمــدادات امليــاه يف مناطــق 

مختلفــة يف لبنــان أثنــاء املوســم املرتفــع )الربيع-الصيــف( 

واملوســم املنخفــض )الخريف-الشــتاء( عــى الســواء.

ــان  ــرًا يف لبن ــل تطوي ــي أق ــة، فه ــاه البديل ــادر املي ــا مص أم

ــم  ــدى الحج ــث ال يتع ــا حي ــاورة له ــدول املج ــة بال مقارن

الســنوي مليــاه البحــر املحــالة 0.05 مليــار م3/ســنة وال 

يتعــدى الحجــم الســنوي للميــاه العادمــة املعالجــة 0.004 

ــنة. ــار م3/س ملي

شكل 98. إمدادات املياه يف املناطق اللبنانية )البنك الدويل(
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ــار دوالر يف  ــان 39 ملي ــيل للبن ــج املح ــاميل النات ــدر اج ويق

ــج  2010. وتصــل حصــة الزراعــة ايل %6 مــن اجــاميل النات

املحــيل، وهــو مــا يعــادل 1 مليــار دوالر، بينــام تصــل حصــة 

الصناعــة )مبــا يف ذلــك البــرول والغــاز( ايل 21.4 مــن اجاميل 

الناتــج املحــيل. ويصــل اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد 

ــا  ــة يف 2010 ايل 14100 دوالر. وطبق ــوة الرائي ــا للق وفق

ــة، ودول  ــة املســاعدة للتنمي ــني لجن ــة ب ــات الثنائي لاللتزام

ــة،  ــدول العربي ــة، وال ــاون االقتصــادي والتنمي ــة التع منظم

حصــل لبنــان عــيل معونــة رســمية للتنميــة بقيمــة 25.49 

ــة الحكومــة يف 2012، خصــص  ــا ملوازن ــون دوالر. وطبق ملي

ــون  ــغ 715 ملي ــاميل مبل ــاه اج ــة واملي ــوزارة الطاق ــان ل لبن

دوالر.

ــالزم خــالل الفــرة مــن 2010  ويصــل اجــاميل االســتثامر ال

وحتــي 2015 لتحقيــق التغطيــة العامليــة يف مجــال الــرصف 

الصحــي ايل 143 مليــون دوالر، بينــام يصــل االســتثامر الالزم 

لتحقيــق اهــداف االلفيــة للتنميــة مــن حيــث الــرصف 

الصحــي ايل 10 مليــون دوالر تقريبــا. أمــا بالنســبة لقطــاع 

امــدادات امليــاه، فلقــد حقــق لبنــان اهــداف االلفيــة 

ــق  ــون دوالر لتحقي ــة ايل 208 ملي ــزال بحاج ــة وال ي للتنمي

ــاه. ــث امــدادات املي ــة مــن حي ــة العاملي التغطي

ــاه.  ــتخدام املي ــث اس ــن حي ــاع م ــرب قط ــي أك ــة ه والزراع

وتقــدر واردات لبنــان مــن امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة ب 

5.5 مليــون مــر مكعــب، بقيمــة منتجــات مليــار دوالر. أمــا 

الصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة، فتقــدر بقيمــة 

428.5579 مليــون مــر مكعــب، مــا يعــادل منتجــات بقيمة 

140.99 مليــون دوالر.

وتقــدر الطاقــة الكهرومائيــة القامئــة 280 ميجــا وات ســاعة. 

ووصــل توليــد الطاقــة الكهرومائيــة يف 2008 ايل 750 ميجــا 

وات ســاعة، مــا يعــادل 7 % مــن اجــاميل انتــاج الطاقــة يف 

ن. لبنا
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مؤشرات املياه في لبنان
املالحظاتلبنانالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

823مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

8مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

4.10مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

3.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

7.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.04مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0.58مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

1.03مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.04مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
3.56

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
2.17

2.50مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
3.23

0.35مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0.70مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.24مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

1.29مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
4.52

0.31مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.004مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.002مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.21مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.05مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.57

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

4.52مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

5.09مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

1.42مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.41مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.16مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.84مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.35مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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1.19مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0.61مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.76مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.05مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

63.15%كفاءة استخدامات املياه

68.50%استدامة املياه

0.52مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

87,500هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

198,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

136,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

400,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 87%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%-

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.23مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 750 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

4,140 1000نسمةإجاميل عدد السكان

1,763مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

780مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

1,091مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

342مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

310مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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1,228مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

652مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

203مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

39مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

99مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

538.20 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

19.30٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

-%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

4رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

2رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

2رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 52.86مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

29.64مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.17مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

7,257مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

93.68مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

31.23مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

5.57مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.43مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

5.14مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

2%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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ليبيا

ــم  ــار الســنوي حــوايل 46 مل ــغ متوســط ســقوط األمط يبل

ــاحة  ــاميل مس ــن إج ــط م ــوى %5 فق ــرض س ــث ال يتع حي

ــرب  ــار.  وتعت ــن األمط ــر م ــنة أو أك ــدول إىل 100 ملم/س ال

املناطــق الصالحــة للزراعــة التــي تُــروى مبيــاه األمطــار 

محــدودة للغايــة، إال أن هنــاك مناطق شاســعة مــن املراعي 

الطبيعيــة. لذلــك، يصــل إجــاميل حجــم األمطــار الســنوي إىل 

ــار م3/ســنة.  تســقط األمطــار أساســا يف فصــل  22.73 ملي

الشــتاء، وينتــج عنهــا 46 مليــار م3/ســنة مــن مــوارد امليــاه 

ــج  ــطحي النات ــان الس ــدر الجري ــددة.  ويُق ــة املتج الداخلي

عــن تدفــق األمطــار بـــ 0.2 مليــار م3/ســنة؛ يســهم منه 0.1 

ــاه  ــة املي ــادة تغذي ــار م3/ســنة يف خســائر التبخــر وإع ملي

الجوفيــة.  وال تتواجــد مســتودعات امليــاه الجوفيــة القابلــة 

للتغذيــة إال عــى طــول املنطقــة الشــاملية الرقيــة حيــث 

يتــم فقــدان جــزء كبــري يف البحــر وبالتبخــر.  وتبلــغ مــوارد 

امليــاه املتجــددة الفعليــة 0.6 مليــار م3/ســنة اعتبــارا مــن 

عــام 2008 حيــث بلــغ إجــاميل عــدد الســكان 6.2 مليــون 

نســمة مــام ولــد نصيــب للفــرد مــن امليــاه الزرقــاء بلــغ 97 

م3/ســنة  84.8 مــر مكعب/للفــرد فقــط.

يُقــدر إجــاميل الســحب من امليــاه العذبــة بـ 4.3 مليــار م3/

ــه %83 للزراعــة  ــارا مــن عــام 2000؛  يوجــه من ســنة اعتب

و%14 للقطــاع املنــزيل و%3 للصناعــة.  ويتــم توفــري امليــاه 

العذبــة أساســا مــن خــالل اســتخراج امليــاه األحفوريــة 

ــة  ــاة القدمي ــب الحي ــيل بحق ــر الرم ــكيالت الحج ــن تش م

واملتوســطة جنــوب خــط عــرض 29.  وتشــمل مصــادر املياه 

غــري التقليديــة الســنوية 0.007 مليــار م3/ســنة مــن امليــاه 

ــي( و0.04  ــزيل والصناع ــتخدام املن ــة لالس ــالة )املوجه املح

ــتخدامها.  ــاد اس ــة املع ــاه املعالج ــن املي ــنة م ــار م3/س ملي

ويُــوزع إجــاميل الســحب مــن مصــادر امليــاه العذبــة عــى 

النحــو التــايل:

• امليــاه 	 مــن    % 95.6

 ، لجوفيــة ا

• من الجريان السطحي، 	   % 2.3

• من تحلية مياه البحر،  	   % 0.7

• من إعادة استخدام املياه العادمة.	   % 1.4

وتُقــدر إمكانيــة الــري املعتمــد عــى مــوارد امليــاه الزرقــاء 

املناطــق  ىف  تقــع  هكتــار   47.000 مســاحة  بتغطيــة 

ــاه بـــ %100 يف  ــدادات املي ــة إم ــدر تغطي الســاحلية.  وتُق

ــارا  ــف اعتب ــن ســكان الري ــة و%95 م ــات الحري املجتمع

مــن عــام 2011، بينــام تبلــغ تغطيــة الــرصف الصحــي 60% 

يف املناطــق الحريــة و%40 يف املناطــق الريفيــة.

تســببت األعــامل الناتجــة عــن دوافــع سياســية ومردودهــا 

ومحــاوالت العــزل والحصــار الــدويل بدعــم مــن املجتمعات 

الغربيــة يف الســابق يف فــرض قيــود خطــرية أعاقــت التنميــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــدول، ع ــات ال ــف قطاع ــة ىف مختل الفعال

ــريات الكــربى خــالل  ــة.  وتشــمل التغي ــر املــوارد املالي تواف

الســنوات العريــن املاضيــة إنشــاء ســتة عــر ســًدا بطاقــة 

إجامليــة للســد 0.387 مليــار م3/ســنة إلدارة الجريــان 

العظيــم  النهــر  مــروع  ويعتــرب  للميــاه.   الســطحي 

ــار م3/ ــل 2 ملي ــدف إىل نق ــالق يه ــروع عم ــي م الصناع

ســنة مــن امليــاه األحفوريــة املســتخرجة مــن الصحــراء إىل 

ــري. ــة أغــراض ال املناطــق الشــاملية لخدم

ــق  ــن املناط ــة م ــاه الجوفي ــتخراج املي ــراط يف اس أدى اإلف

بســبب  امليــاه  جــودة  يف  كبــري  تدهــور  إىل  الســاحلية 

ــاه  ــة املي ــة وتحــرك واجه ــاه الجوفي انخفــاض منســوب املي

املالحــة إىل الداخــل مبعــدل مــا بــني 100 إىل 250 م/ســنة.  

ــري  ــن ال ــة ع ــة الناتج ــاحة املالح ــاميل املس ــغ إج ــد بل وق

190.000 هكتــار يف عــام 1998.

ويقــدر اجــاميل الناتــج املحــيل يف ليبيــا بقيمــة 121 مليــار 

دوالر يف 2010. وارتفعــت حصــة الزراعــة ايل 7.2 مليــار 

ــرول  ــك الب ــام تقــدر حصــة الصناعــة )مبــا يف ذل دوالر، بين

ــا  ــيل. أم ــج املح ــاميل النات ــن اج ــة %60.5 م ــاز( بقيم والغ

اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد بنــاء عــيل القــوة الرائيــة 
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يف 2011، فيقــدر ب3370 دوالر. وطبقــا لاللتزامــات الثنائية 

بــني لجنــة املســاعدة للتنميــة، ودول منظمــة التعــاون 

ــة رســمية  ــا عــيل معون ــة، حصلــت ليبي االقتصــادي والتنمي

ــاه والــرصف الصحــي بلغــت  ــة يف مجــال قطــاع املي للتنمي

22.51 مليــون دوالر يف 2011.

ــرة  ــالزم خــالل الف ويصــل اجــاميل االســتثامر الرأســاميل ال

مــن 2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف التغطيــة العامليــة 

يف الــرصف الصحــي 2 مليــار دوالر، بينــام يصــل االســتثامر 

الرأســاميل الهــداف االلفيــة للتنميــة بالنســبة لتغطيــة 

الــرصف الصحــي ايل 966 مليــون دوالر. وفيــام يتعلــق 

بتغطيــة امــدادات امليــاه، تحتــاج ليبيــا ايل 1.5 مليــار دوالر 

لتحقيــق اهــداف االلفيــة للتنميــة و 2 مليــار دوالر لتحقيــق 

ــاه. ــة مــن حيــث امــدادات املي ــة العاملي التغطي

ــاه،  ــتخدام املي ــث اس ــن حي ــاع م ــرب قط ــي أك ــة ه والزراع

 7 ايل  الزراعــي يف 2010  االنتــاج  اجــاميل  يصــل  حيــث 

ــه  ــام نفس ــة يف الع ــواردات الغذائي ــدر ال ــار دوالر. وتق ملي

ب1174.31 مليــون دوالر. ويف عــام 2010، قامــت ليبيــا 

بتصديــر 0.68 ألــف طــن مــن الحبــوب بقيمــة 0.14 مليــون 

دوالر، واســتوردت 275.12 ألــف طــن مــن الحبــوب بقيمــة 

اجــاميل  وصــل   ،2010 عــام  ويف  دوالر.  مليــون   362.61

امليــاه االفراضيــة مــن الــواردات الزراعيــة 3.5 مــر مكعــب 

بقيمــة منتجــات 1 مليــر دوالر. أمــا الصــادرات مــن امليــاه 

االفراضيــة يف الزراعــة يف ليبيــا لعــام 2010، فتقــدر بقيمــة 

10.59 مليــون دوالر، مــا يعــادل حــوايل 23.21 مليــون مــر 

ــة. ــاه االفراضي مكعــب مــن صــادرات املي

وتقــدر الطاقــة الكهرومائيــة املحتملــة فنيــا ب90.000، 

اقتصاديــا  الكهرومائيــة املحتملــة  الطاقــة  بينــام تقــدر 

بحــوايل 67.000 جيجــا وات ســاعة يف العــام، والطاقــة 

ــل  ــاعة. ووص ــا وات س ــة ب2.273 ميج ــة القامئ الكهرومائي

انتــاج الطاقــة الكهرومائيــة يف 2008 متثــل 13 % مــن 

اجــاميل انتــاج الطاقــة يف ليبيــا.
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مؤشرات املياه في ليبيا
املالحظاتليبياالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

46مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

75مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.03مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.60مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.63مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
0.03

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
0.60

0.10مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
0.53

2.35مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

20.12مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.26مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

22.73مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
23.26

0.55مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0896مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.0070مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.64

1.79مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

25.05مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

25.69مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

4.33مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.61مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.13مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

3.58مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

2.35مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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5.94مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

4.61مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

4مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.05مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

86.25%كفاءة استخدامات املياه

127.93%استدامة املياه

0.60مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

470,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

1,580,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

176,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

13,500,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 71%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%–

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 97%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 97%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 96%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.38مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 0 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

6,200 1000نسمةإجاميل عدد السكان

100مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

84مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

3,751مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

697مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

3,666مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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4,143مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

4,364مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

578مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

21مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

98مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

1,798 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

186 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

16.90٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

-%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

N/A رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 369.48مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

14.62مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.33مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

 N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

0.06مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

0.02مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

8.10مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.04مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

8.07مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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موريتانيا

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 92 ملــم 

بتفــاوت كبــري مــن أقــل مــن 20 ملــم يف الشــامل إىل أكــر مــن 

500 ملــم يف الجنــوب الرقــي.  يحــدث ســقوط األمطار أساســا 

ــنوي  ــار س ــم أمط ــد حج ــط ويول ــهور يف املتوس ــة ش ــدة ثالث مل

ــاه  ــة باملي ــات املتعلق ــم املعلوم ــنة )نظ ــار م3/س ــغ 95 ملي يبل

والزراعــة، الفــاو(.  ويقــدر اســتهالك امليــاه الخــراء بـــ 4.077 

ــة  ــاء الداخلي ــاه الزرق ــوارد املي ــدر م ــام تُق ــنة بين ــار م3/س ملي

املتجــددة بـــ 0.4 مليــار م3/ســنة؛ يُعــزى منهــا 0.1 مليــار م3/

ــاه  ــنة ايل املي ــار م3/س ــطحي و0.3 ملي ــان الس ــنة إىل الجري س

الجوفيــة.  يجــري نهــر الســنغال عــى طــول الحــدود الجنوبيــة، 

ــى،  ــة اليمن ــى الضف ــده ع ــع رواف ــب م ــا إىل جن ــدم، جنب ويق

نظــام الســيطرة الهيدروغرافيــة ملوريتانيــا.  يبلــغ إجــاميل مــوارد 

امليــاه الزرقــاء املتجــددة 11.4 مليــار م3/ســنة بــدًءا مــن عــام 

ــكان 3.359  ــدد الس ــاميل ع ــغ إج ــع أن يبل ــث يُتوق 2012 حي

ــة  ــاه العربي ــن املي ــرد م ــب للف ــد نصي ــام يول ــون نســمة م ملي

ــة للســد  ــة اإلجاملي ــد بلغــت الطاق ــغ 3394 م3/ســنة.  وق يبل

ــام 1994. ــار م3 يف ع 0.50 ملي

كانــت مــوارد امليــاه غــري التقليديــة تشــمل ســابًقا 0.03 مليــار 

م3/ســنة مــن ميــاه البحــر املحــالة املنتجــة يف محطــة بالقــرب 

ــري إىل  ــر تش ــض التقري ــري أن بع ــوط، غ ــة نواكش ــن العاصم م

هجــر هــذه املحطــة بعــد فــرة قليلــة مــن تشــغيلها، ومل يعــد 

ــة  ــاه العادم ــة املي ــدة ملعالج ــة واح ــوى محط ــا س ــاك حاليً هن

ــاه العادمــة  ــغ 730,000 م3. وتُســتخدم املي بطاقــة ســنوية تبل

ــن  ــنوي م ــحب الس ــاميل الس ــا إج ــق.  أم ــا يف ري الحدائ أساس

امليــاه العذبــة فيبلــغ 1.6 مليــار م3/ســنة )923 م3/ســنة /

ــايل: ــن 1985 ويُقســم عــى النحــو الت ــارا م للفرد/ســنة( اعتب

• 80 %  للزراعة،	

• 15 % لالستخدامات املنزلية،	

• لالستخدامات الصناعية	  % 4

• 1 % للسياحة.	

ــري املعتمــدة  ــة ال ــدر إمكاني وتُق

عــى امليــاه العربيــة املتجــددة 

 220.000 مســاحة  بتغطيــة 

ــم  ــث يت ــارة عــن واحــات حي ــار عب ــا 5.000 هكت ــار؛ منه هكت

توفــري ميــاه الــري مــن خــالل اســتخراج امليــاه يدويـًـا مــن اآلبــار 

ــاه )2008(  ــدادات املي ــة إم ــم تغطي ــم تقيي ــد ت ــة.  وق الضحل

لتمثــل %52 يف املجتمعــات الحريــة و%47 مــن ســكان 

الريــف.  ومــن املقــدر حصــول نســبة %50 مــن ســكان الحــر 

عــى رصف صحــي اعتبــارا مــن عــام 2008. هــذا، وتشــري 

ــي  ــون دوالر أمري ــغ 41 ملي ــا مبل ــد موريتاني ــر إىل فق التقاري

ســنويًا بســبب ســوء الــرصف الصحــي، وهــو مــا يعــادل 12.2 

ــك،  ــال عــن ذل ــن يف الســنة. وفض ــكل مواط ــا ل دوالرا أمريكيً

يتقاســمونها  أو  املراحيــض  مليــون موريتــاين   0.7 يســتخدم 

ــض  ــون مراحي ــك 1.7 ملي ــام ال ميل ــة، بين ــري صحي ــة غ بطريق

ــا  ــف موريتاني ــذي يكل ــر ال ــم يف الخــالء، األم ويقضــون حاجته

30.4 مليــون دوالر وفًقــا لربنامــج امليــاه والــرصف الصحــي. 

ــاء  ــب بن ــإن القضــاء عــى هــذه املامرســة يتطل ــك، ف ــع ذل وم

ــاض. ــن 350.000 مرح ــل ع ــا ال يق ــتخدام م واس

كذلــك، يســتفيد 300,000 مواطــن موريتنــاين مــن إطــار قانــوين 

ــنغال«  ــر الس ــتثامر نه ــة اس ــمى »منظم ــوي يس ــيس ق ومؤس

ــة  ــواض الثالث ــن األح ــني م ــد اثن ــت واح ــورت يف وق ــي ط الت

املتبقيــة املتشــاطئة عــى نهــر الســنغال لتوصيــل الكهربــاء إىل 

ــة  ــن خــالل محطــة كهرومائي ــالث م ــدول الث املســتهلكني يف ال

بطاقــة 200 ميجــاوات عنــد ســفح ســد ماناننتــايل يف مــايل 

ــاء  ــل الكهرب ــوط نق ــن خط ــر م ــول 1.000 كيلوم ــام بط ونظ

بســعة 225 كيلوفولــت. وتبلــغ نســبة الســكان املوريتانيــني 

الذيــن يخدمهــم هــذا اإلطــار %20 مــن إجــاميل ســكان الحــوض 

ــة. ــم الخدم ــن تصله الذي

ــا إىل  ــغ %2.3 جنبً ــرب معــدل النمــو الســكاين الســنوي البال يعت

ــات  ــة، واملتطلب ــواد الغذائي ــب عــى امل ــد الطل ــع تزاي ــب م جن

ــس يف  ــوًرا تنعك ــة أم ــة الوطني ــط التنمي ــق خط ــة لتحقي الالزم

محــاوالت الــدول الجــادة لتحســني إدارة املــوارد املائيــة.  ويعترب 

ــاع الخــاص  ــم القط ــري وضعــف دع ــر ال ــة تطوي ــاع تكلف ارتف

والتنظيــم غــري املناســب لتشــغيل مروعــات الري مــن العوامل 

التــي تشــكل معوقــات رئيســية.  كــام يعتــرب أيضــا عــدم كفايــة 

ســقوط األمطــار وتدفــق امليــاه الســطحية وعــدم انتظامهــام يف 

ــر مــن  ــاه النه ــة الحصــول عــى مي ــان فضــال عــن صعوب الودي

ــذا،  ــة.  ه ــوارد املائي ــه إدارة امل ــي تواج ــية الت ــاكل الرئيس املش
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وتشــمل التغيــريات الكــربى التــي طــرأت خــالل الســنوات 

ــد األســامك  ــة البــدء يف االســتغالل الفعــال ملصاي العــر املاضي

الغنيــة بالــدول حيــث يُقــدر متوســط صيــد األســامك الســنوي 

مــن امليــاه العذبــة بـــ 5300 طــن اعتبــارا مــن عــام 1992 وهــو 

تقريبًــا نصــف تقديــرات عــام 1973.  ويســاهم مســتوى التبخــر 

املرتفــع للغايــة الــذي يُقــدر بـ 3500 ملم/ســنة يف فقدان نســبة 

كبــرية مــن املــوارد املائيــة.

 3.6 بقيمــة  موريتانيــا  يف  املحــيل  الناتــج  اجــاميل  ويقــدر 

مليــار دوالر يف 2010. وارتفعــت حصــة الزراعــة ايل %16 مــن 

ــا يف  ــة )مب ــة الصناع ــدر حص ــام تق ــيل، بين ــج املح ــاميل النات اج

ذلــك البــرول والغــاز( بقيمــة %46.2 مــن اجــاميل الناتــج 

املحــيل. أمــا اجــاميل الدخــل القومــي للفــرد بنــاء عــيل القــوة 

ــات  ــا لاللتزام ــدر ب1960 دوالر. وطبق ــة يف 2009، فيق الرائي

الثنائيــة بــني لجنــة املســاعدة للتنميــة، ودول منظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنميــة، حصلــت موريتانيــا عــيل معونــة رســمية 

للتمنيــة يف مجــال قطــاع امليــاه والــرصف الصحــي بلغــت 1.68 

مليــون دوالر يف 2011، يف حــني حصلــت موريتانيــا يف 2010 

عــيل معونــة تصــل ايل 14.95 مليــون دوالر. وبالنســبة للمعونــة 

العربيــة، فلقــد حصلــت موريتانيــا عــيل 55.84 مليــون دوالر يف 

ــرصف الصحــي يف 2011. ــاه وال ــاع املي قط

ويصــل اجــاميل االســتثامر الرأســاميل الــالزم خــالل الفــرة مــن 

العامليــة يف  التغطيــة  2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف 

الــرصف الصحــي 185 مليــون دوالر، و1.671 ألــف شــخص 

مطلــوب تغطيتهــم، ويصــل االســتثامر الرأســاميل الهــداف 

ــي ايل 111  ــرصف الصح ــة ال ــبة لتغطي ــة بالنس ــة للتنمي االلفي

مليــون دوالر، مــا يعــادل 1.173 ألــف شــخص. وفيــام يتعلــق 

بتغطيــة امــدادات امليــاه، تحتــاج موريتانيــا ايل 78 مليــون 

دوالر لتحقيــق اهــداف االلفيــة للتنميــة وايل تغطيــة 576 ألــف 

شــخص. أمــا بالنســبة للتغطيــة العامليــة، فيلــزم موريتانيــا 222 

مليــون دوالر لتحقيــق تغطيــة اهــداف االلفيــة للتنميــة، بقيمــة 

ــم. ــوب تغطيته ــخص مطل ــف ش 1.485 أل

والزراعــة هــي أكــرب قطــاع مــن حيــث اســتخدام امليــاه، حيــث 

يصــل اجــاميل االنتــاج الزراعــي يف 2010 ايل 575 مليــون دوالر. 

وتقــدر واردات موريتانيــا مــن امليــاه االفراضيــة يف 2010، 

2640.931 مليــون مــر مكعــب، بقيمــة منتجــات 351.47 

مليــون دوالر. أمــا الصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة، 

ــة  ــا قيم ــب، اال ان له ــر مكع ــون م ــر ملي ــة صف ــدر بقيم فتق

نقديــة للمنتجــات تعــادل 119.6 مليــون دوالر مــن الصــادرات.

ــا وات  ــوايل 30 ميج ــة بح ــة القامئ ــة الكهرومائي ــدر الطاق وتق

ــة يف 2008 ايل 1318  ــة الكهرومائي ــاج الطاق ســاعة. ووصــل انت

جيجــا وات ســاعة، مــا يعــادل %6.6 مــن اجــاميل انتــاج الطاقــة 

ــا. يف موريتاني
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مؤشرات املياه في موريتانيا
املالحظاتموريتانياالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

224مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

94.82مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.10مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.30مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.40مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

11مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

11مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
11.10

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
0.30

0.00مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
11.40

0.04مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

3.94مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

4.00مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
15.40

0.08مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.000700مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.0007مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.3750مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.03مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.48

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

15.40مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

15.88مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

1.62مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.10مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.03مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

1.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.04مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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1.54مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.03مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

72.58%كفاءة استخدامات املياه

26.54%استدامة املياه

0.45مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

49,200هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

356,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

206,200هكتارإجاميل أرايض املراعي

39,250,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 50%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 52%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 48%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 26%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 51%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 9%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.50مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 120  جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

3,359 1000نسمةإجاميل عدد السكان

119مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

3,393مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

4,584مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

482مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,190مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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4,726مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,673مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

446مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

7.53مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

28.40مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

1,679 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

2,485 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

18.30٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

2,047رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

54%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

6رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

6رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 74.44مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

285.85مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 1.06مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/A مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

93.97مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

31.32مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

2.64مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

2.64مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

96%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

N/A التصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار حــوايل 346 ملــم بتفــاوت 

مــن أكــر مــن 450 ملــم يف الشــامل إىل أقــل مــن 150 ملــم 

ــغ  ــنوي يبل ــار س ــم أمط ــًدا حج ــي، مول ــوب الرق يف الجن

154 مليــار م3/ســنة.  وتســقط أكــر مــن %50 مــن كميــة 

األمطــار عــى أكــر مــن %15 مــن مســاحة الــدول.  ويُقــدر 

ــار م3/ســنة،  ــاه الخــراء بـــ 46 ملي إجــاميل اســتهالك املي

ــدر التدفقــات الســطحية الخارجــة عــرب الحــدود  ــام تُق بين

إىل الجزائــر بـــ 0.23 مليــار م3/ســنة، واجــاميل امليــاه الزرقاء 

الداخليــة املتجــددة يقــدر ايضــا ب29 مليــار مــر مكعــب/ 

ــكان 32  ــدد الس ــغ ع ــث يبل ــن 2012 حي ــارا م ــام اعتب ع

مليــون نســمة، مــام يولــد حصــة للفــرد مــن امليــاه الزرقــاء 

املتجــددة بقيمــة 908.5 مــر مكعب/عــام. وتبلــغ الطاقــة 

اإلجامليــة للســد يف عــام 2012 حــوايل 17 مليــار م3، وهــو 

ــحب  ــاميل الس ــغ إج ــد.  ويبل ــغيل 130 س ــوازي تش ــا ي م

الســنوي مــن امليــاه العذبــة 12.6 مليــار م3 )400 م3/

للفرد/ســنة( 13.89 مليــار مــر مكعب/عــام  بــدًءا مــن عــام 

2012 ويُقســم عــى النحــو التــايل:

• 87 %  للزراعة،	

• 10 %  لالستخدامات املنزلية،	

• 3 %  لالستخدامات الصناعية.	

وقــد بلغــت إجــاميل املســاحة املرويــة 1.05 مليــون هكتــار 

ــاحة  ــن املس ــط م ــل %10 فق ــا ميث ــو م ــام 2000 وه يف ع

املزروعــة.  وبلــغ قيــاس إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة 1.000 

كيلــو واط/ســاعة يف عــام 2004 ليســاهم بنســبة %16 مــن 

إنتــاج الطاقــة املحليــة.  وقــد تــم تقييــم تغطيــة إمــدادات 

امليــاه )2008( لتمثــل %98 يف املجتمعــات الحريــة و60% 

مــن ســكان الريــف.  وبــدًءا مــن عــام 2008، كانــت نســبة 

الصحــي  الــرصف  تغطيــة 

%83 يف املناطــق الحريــة 

ــة. ــق الريفي و%52 يف املناط

يعــد النمــو الســكاين مبعــدل حــوايل %1.054 وزيــادة 

الصناعيــة  واألغــراض  والــراب  الغــذاء  عــى  الطلــب 

ــني  ــل تحس ــن أج ــط م ــتمرة تضغ ــل مس ــة عوام والزراعي

ــاه  ــى املي ــب ع ــة الطل ــم تلبي ــة.  ورغ ــوارد املائي إدارة امل

ــن  ــاين م ــل تع ــة بالفع ــاك مناطــق معين ــة إال أن هن املحلي

نــدرة امليــاه والســيام أثنــاء موســم الجفــاف.  لذلــك، تعتمــد 

السياســة الوطنيــة العامــة لزيــادة توافــر امليــاه عــى 

ــل  ــيطرة أفض ــق س ــام؛ تحقي ــراءات ه ــن اإلج ــني م اتجاه

ــالل  ــن خ ــطحي م ــن الس ــطحية والتخزي ــاه الس ــى املي ع

ــة.   ــاه الجوفي ــتخراج املي ــع يف اس ــدود والتوس ــم الس تنظي

ــة  ــدود املنظم ــاء الس ــوى لبن ــة قص ــالء أهمي ــم إي ــد ت ولق

للميــاه وإنشــاء مروعــات ري كــربى منــذ أوائــل الســتينات 

ــايض. ــرن امل يف الق

هــذا، وقــد بــدء تطبيــق قانــون جديــد للميــاه اعتبــارا مــن 

عــام 1995 يجعــل مــن إدارة مــوارد امليــاه إدارة ال مركزيــة 

بهــدف إرشاك الــوكاالت عــى مســتوى الحــوض، كــام قــدم 

عمليــة استشــارية يتــم مــن خاللهــا إرشاك مزيــد مــن 

ــا  ــاه وتطويره ــتخدام املي ــط اس ــة يف خط ــاب املصلح أصح

ــا. وتوزيعه

ــة  ــى رأس قامئ ــاه ع ــر املي ــألة تواف ــع مس ــاء وض ــد ج وق

األولويــات املحليــة مبــروع قانــون تحملــت البيئــة معظــم 

العــبء الناجــم عنــه حيــث أدى اإلفــراط يف اســتخراج 

اختفــاء  إىل  الســواء  عــى  والجوفيــة  الســطحية  امليــاه 

ــوث  ــام زاد تل ــة.  ك ــن األرايض الرطب ــعة م ــاحات شاس مس

ــاء فــرات الجفــاف يف  ــادة ضخمــة أثن ــاه الســطحية زي املي

األعــوام مــن 1979 إىل 1984 ومــن 1991 إىل 1995 بســبب 

البلديــة والصناعيــة.  وتتــم حاليًــا  النفايــات  ترصيــف 

مواجهــة تدهــور جــودة امليــاه مــن خــالل الخطــة الرئيســية 

الوطنيــة للــرصف الصحــي الســائل رغــم مــا تواجهــه الخطة 

ــرية. ــة كث مــن مشــاكل مالي

ويقــدر اجــاميل الناتــج املحــيل يف املغــرب بقيمــة 91 مليــار 

دوالر يف 2010. وارتفعــت حصــة الزراعــة ايل %15 مــن 
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اجــاميل الناتــج املحــيل، بينــام تقــدر حصــة الصناعــة )مبــا يف 

ذلــك البــرول والغــاز( بقيمــة %29.9 مــن اجــاميل الناتــج 

ــيل  ــاء ع ــرد بن ــي للف ــل القوم ــاميل الدخ ــا اج ــيل. أم املح

القــوة الرائيــة يف 2011، فيقــدر ب4600 دوالر. وطبقــا 

ــة، ودول  ــة املســاعدة للتنمي ــني لجن ــة ب ــات الثنائي لاللتزام

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حصــل املغــرب عيل 

ــرصف  ــاه وال ــة يف مجــال قطــاع املي ــة رســمية للتمني معون

الصحــي بلغــت 306.59 مليــون دوالر يف 2011، وهــو ثــاين 

ــة  ــدول العربي ــا لل ــم رصفه ــي ت ــات الت ــغ للمعون ــرب مبل أك

بعــد االردن يف قطــاع امــدادات امليــاه والــرصف الصحــي يف 

2011. أمــا بالنســبة ملوازنــة الحكومــة للعــام املــايل 2013، 

فكانــت املغــرب قــد قــررت االســتثامر يف ميــاه الــرب مــن 

ــة  ــة ورصف قراب ــة البري ــى للتنمي ــادرة الوطني ــالل املب خ

87.07 مليــون دوالر عــيل قطــاع امــدادات امليــاه والــرصف 

الصحــي.

ــرة  ــالزم خــالل الف ويصــل اجــاميل االســتثامر الرأســاميل ال

مــن 2010 وحتــي 2015 لتحقيــق هــدف التغطيــة العامليــة 

يف الــرصف الصحــي 1.6 مليــار دوالر، 8.655 ألــف شــخص 

مطلــوب تغطيتهــم، ويصــل االســتثامر الرأســاميل الهــداف 

االلفيــة للتنميــة بالنســبة لتغطيــة الــرصف الصحــي ايل 

638 مليــون دوالر، مــا يعــادل 3.141 ألــف شــخص. وفيــام 

ــون  ــاج املغــرب ايل 426 ملي ــاه، تحت ــق بامــدادات املي يتعل

اهــداف  لتحقيــق  شــخص  ألــف   2.337 لتغطيــة  دوالر 

ــزم  ــة، فيل ــة العاملي ــبة للتغطي ــا بالنس ــة. أم ــة للتنمي االلفي

املغــرب 1.7 مليــار دوالر لتحقيــق تغطيــة اهــداف االلفيــة 

ــة، بقيمــة 5.443 ألــف شــخص مطلــوب تغطيتهــم. للتنمي

ــاه،  ــتخدام املي ــث اس ــن حي ــاع م ــرب قط ــي أك ــة ه والزراع

ــي يف 2010 ايل 12.6  ــاج الزراع ــاميل االنت ــل اج ــث يص حي

مليــار دوالر. وتقــدر واردات املغــرب مــن امليــاه االفراضيــة 

يف 2010 ب21766.82 مليــون مــر مكعــب، بقيمة منتجات 

30.5 مليــار دوالر. أمــا الصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة يف 

ــب،  ــر مكع ــون م ــة 3325.301 ملي ــدر بقيم ــة، فتق الزراع

بقيمــة منتجــات تعــادل 3 مليــار دوالر.

وتقــدر الطاقــة الكهرومائيــة املحتملــة فنيــا بحــوايل 5.203 

ــة القامئــة  جيجــا وات ســاعة يف العــام والطاقــة الكهرومائي

ــة  ــاج الطاق ــل انت ــاعة. ووص ــا وات س ــوايل 1.265 ميج بح

الكهرومائيــة يف 2008 ايل 1.318 جيجــا وات ســاعة، مــا 

ــرب. ــة يف املغ ــاج الطاق ــن اجــاميل انت ــادل %6.6 م يع
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مؤشرات املياه في املغرب
املالحظاتاملغربالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

346مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

154.50مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

22مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

10مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

32مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0.23مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.03مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
21.77

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
9.97

3مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
28.74

10.74مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

29.68مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

6.18مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

46.59مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
75.33

0.65مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

2.9523مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.01مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
3.61

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

75.33مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

78.94مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

13.89مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

1.61مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.47مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

11.81مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

10.74مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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22.55مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

10.12مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

3.40مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.01مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

73.36%كفاءة استخدامات املياه

94.06%استدامة املياه

3.60مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

1,258,200هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

7,598,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

4,370,800هكتارإجاميل أرايض املراعي

21,000,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 83%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( 80%تغطية مياه الرب

 )JMP( 98%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 61%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( 80%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )JMP( 70%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( 70%تغطية الرصف الصحي

 )JMP( 83%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 52%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

16.90مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 1,318  جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

31,635 1000نسمةإجاميل عدد السكان

1,011مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

908مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

2,381مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

438مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,472مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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2,495مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,911مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

373مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

14.87مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

50.81مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

5,377 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

9,490 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

10.40٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

16%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

15رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

5رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

10رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 63.69مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

191.37مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.03مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

87.07مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

954.54مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

318.18مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

21.77مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

3.33مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

18.44مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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ــار. ــاحة 136,000 هكت ــزة مبس ــة املجه ــدر املنطق وتُق

ويعتــرب نظــام األفــالج يف ســلطنة ُعــامن )شــكل 99( نظامــا 

ــالج  ــكل األف ــث تش ــاه حي ــال إلدارة املي ــه فع ــا ولكن قدميً

الفرديــة )القنــوات املائيــة( مجتمعــة شــبكة األفــالج، ومتتــد 

مــن قمــم الجبــال والوديــان إىل املناطــق موضــع االهتــامم 

ُعــامن  يف  األفــالج  حفــر  ويتــم  بالســكان.   واملأهولــة 

بطريقــة تضمــن حمــل امليــاه بواســطة الجاذبيــة األرضيــة 

ــة دون اســتخدام  ــل الطبيعــي لــأرض ملســافات طويل واملي

ــاك 4112  ــرى. وهن ــة أخ ــيلة ميكانيكي ــات أو أي وس مضخ

ــن 3017  ــت الراه ــا يف الوق ــل منه ــلطنة، يعم ــٍج يف الس فل

فلــج.  وتتــوىل الحكومــة صيانــة هــذه األفــالج وفًقــا لجــدول 

.)Omanet.com( زمنــي ســنوي تتغــري أولوياتــه باســتمرار

)Omannet.com( شكل 99. أحد األفالج العامنية

لعــامن  املحــيل اإلجــاميل  الناتــج  قُــدر  ويف عــام 2010 

ــار دوالر أمريــي. واقــرب نصيــب الزراعــة  بحــوايل 63 ملي

منــه %1.30، أي مــا يعــادل 857 مليــون دوالر، يف حــني بلــغ 

ــي(  ــاز الطبيع ــط والغ ــك النف ــا يف ذل ــة )مب ــب الصناع نصي

املحــيل.  الناتــج  يقــدر بحــوايل 55.1 مــن إجــاميل  مــا 

ــدر الدخــل القومــي اإلجــاميل للفــرد بنــاء عــى تعــادل  وقُ

ــداره 25200 دوالر.  ــا مق ــام 2008 مب ــة يف ع ــوة الرائي الق

ووفقــا لاللتزامــات الثنائيــة املربمــة فيــام بــني بلــدان لجنــة 

عمان

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 100 ملــم 

ــة  ــق الجبلي ــم يف املناط ــن 350 مل ــر م ــغ أك ــاوت يبل بتف

ــة.   ــة الداخلي ــم الصحراوي ــم يف األقالي ــن 50 مل ــل م إىل أق

ويــراوح معــدل التبخــر الســنوي مــن 1660 إىل 2200 ملــم 

ــقط  ــف.  وتس ــة يف الصي ــرارة املرتفع ــات الح ــبب درج بس

األمطــار أثنــاء فصــل الشــتاء )مــن نوفمرب/تريــن إىل 

أبريل/نيســان( يف الجــزء الشــاميل مــن الــدول، بينــام تراكــم 

العواصــف الصيفيــة املوســمية يف الجــزء الجنــويب ويف بعــض 

األجــزاء الداخليــة.  ويبلــغ إجــاميل حجــم األمطــار 27 مليــار 

ــارشة يف  ــار كم3/ســنة مب ــا 5 ملي ــتهلك منه كم3/ســنة، يُس

الزراعــة البعليــة ومناطــق املراعــي ومناطــق الغابــات فيــام 

ــات  ــة طبق ــدر تغذي ــراء.  وتُق ــاه الخ ــم املي ــرف باس يُع

امليــاه الجوفيــة بحــوايل 1.3 مليــار كم3/ســنة. بينــام يُقــدر  

إجــاميل الســحب الســنوي مــن امليــاه الزرقــاء بـــحوايل 1.43 

ــارا مــن 2011 مقســمة عــى النحــو  ــار كم3/ســنة اعتب ملي

التــايل:

	•78 % للزراعة

	•12 % لالستخدامات املنزلية

	•6 % لالستخدامات الصناعية والتجارية

	•1 % للرعي

	•%3 لأغراض البيئية

ــة  ــاه العذب ــن املي ــنوي م ــحب الس ــاميل الس ــس إج ويعك

نقًصــا يبلــغ 378 مليــون مــر مكعــب يتــم اســتعاضته 

باملــوارد غــري التقليديــة و/أو غــري املتجــددة.

ــار كم3/ســنة فقــط يف عــام  ــد متــت معالجــة 0.03 ملي وق

2006 مــن أصــل 0.09 مليــار كم3/ســنة مــن امليــاه العادمــة 

املنتجــة.  وإضافــة إىل ذلــك، قــدرت امليــاه املحــالة بـــحوايل 

كم3/ســنة  مليــار   0.109

ــارا مــن عــام 2006. ويف  اعتب

ــم ري كل الزراعــة،  ــامن يت ُع
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املســاعدة اإلمنائيــة ومنظمــة التعــاون يف امليــدان االقتصادي 

والتنميــة مــن ناحيــة والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، 

مل تتلــق عــامن أيــة مســاعدات عــن عــام 2011. ومبوجــب 

االلتزامــات الثنائيــة نفســها املربمــة ســابقا حصلــت عــامن 

ــة  ــاعدات إمنائي ــى مس ــي 2005 و2007 ع ــني عام ــام ب في

ــة  ــة الفعلي ــة الحكومي ــن املوازن ــرت عــامن م رســمية. ووف

اإلقليميــة  البلديــات  لــوزارة  مخصصــات   2012 لعــام 

ومــوارد امليــاه وللهيئــة العامــة للكهربــاء وامليــاه وللميزانيــة 

ــة  ــة اإلمنائي ــات عــالوة عــى امليزاني ــوزارة البلدي ــة ل اإلمنائي

لقطــاع امليــاه واملــوارد املائيــة والــري، حيــث بلــغ إجــاميل 

ــون دوالر.  ــة 3.4 ملي ــات مجتمع ــذه املخصص ه

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

بشــبكات الــرصف الصحــي مببلــغ 124 مليــون دوالر، يف 

ــق  ــة لتحقي ــاملية الروري ــتثامرات الرأس ــغ االس ــني تبل ح

هــدف التغطيــة بالــرصف الصحــي مــن األهــداف اإلمنائيــة 

لألفيــة قرابــة 37 مليــون دوالر. وتحتــاج عــامن إىل 13 

مليــون دوالر يف قطــاع توفــري امليــاه  لتحقيــق هــذا الهــدف 

ــزال بحاجــة إىل 216  ــة لألفيــة وال ت مــن األهــداف اإلمنائي

مليــون دوالر أخــرى لتحقيــق التغطيــة الشــاملة بإمــدادات 

ــاه الــرب.  مي

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

امليــاه، حيــث قـُـدرت واردات امليــاه االفراضيــة يف عــامن يف 

ــار مــر مكعــب بقيمــة  مجــال الزراعــة مبــا مقــداره 4 ملي

امليــاه  وقُــدرت صــادرات  دوالر.  مليــون   595.30 تبلــغ 

االفراضيــة يف الزراعــة مبــا مقــداره 12 مليــون مــر مكعــب 

ــار دوالر. ــغ 1.3 ملي ــات تبل ــة منتج ــادل قيم ــا يع أي م

وتُقــدر الطاقــة املحتملــة املائيــة املجديــة فنيًــا بصفــر 

ــة  ــة املائي ــعة الطاق ــغ س ــام تبل ــاعة، بين ــاواط يف الس جيج

املتوفــرة صفــر ميجــاواط يف الســاعة. وبلــغ توليــد الطاقــة 

ــا  ــر جيجــاواط يف الســاعة، أي م ــام 2008 صف ــة يف ع املائي

ــامن. ــة يف ع ــة املنتج ــاميل الطاق ــن إج ــر م ــادل صف يع
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مؤشرات املياه في عمان
املالحظاتعامنالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

100مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

27.42مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.21مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.85مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

1.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
0.22

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
0.85

0.95مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
0.11

0.25مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

5.55مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.00مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

5.81مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
5.92

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.04مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.0370مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.2824مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
0.52

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

5.92مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

6.44مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

1.43مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.06مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.04مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

1.13مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.25مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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1.38مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0.11مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

1.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.23مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

80.06%كفاءة استخدامات املياه

133.78%استدامة املياه

0.29مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

79,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

77,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

0هكتارإجاميل أرايض املراعي

1,700,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 89%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( 0.95%تغطية مياه الرب

 )JMP( 93%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( 0.80%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

 )JMP( 78%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( 67%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )JMP( 99%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( 88%تغطية الرصف الصحي

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( 97%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

 )JMP( 95%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( 80%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.12مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.20مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 0 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

2,712 1000نسمةإجاميل عدد السكان

390مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

41.7مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

2,182مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

527مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

2,140مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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2,374مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

2,667مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

416مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

14.24مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

21.76مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

2,686 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

325.44 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

6.70٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

–%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

6رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

2رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

5رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 1,024مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

177.93مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 9.15مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0.02%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

domestic only 50%%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

6,940مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

12.62مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

4.84مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

7.78مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

yesنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

4,175رقمحقوق املياه/ السنة

83رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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فلسطين

يعتــرب الســكان العامــل الرئيــيس املؤثــر عــى تدهــور 

امليــاه يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة حيــث وصــل عــدد 

ــاع  ــمة يف قط ــون نس ــام 2011 إىل 1.59 ملي ــكان يف ع الس

غــزة وحــوايل 2.58 مليــون نســمة يف الضفــة الغربيــة.  

وتختلــف درجــة الحــرارة وســقوط األمطــار تبًعــا لالرتفــاع 

عــن مســتوى ســطح البحــر، ففــي الضفــة الغربيــة يــراوح 

االرتفــاع مــا بــني 400 مــر تحــت مســتوى ســطح البحــر إىل 

1000 فــوق مســتوى ســطح البحــر.  ويبلــغ معــدل ســقوط 

األمطــار الســنوي 340 ملــم أي مــا يعــادل 2.42 مليــار مــر 

مكعــب/ ســنة.

ــاه يف  ــوارد املي ــيس مل ــة املصــدر الرئي ــاه الجوفي ــرب املي وتعت

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة حيــث تم تســجيل االســتخراج 

ــة  ــل بالضف ــتودع الجب ــن مس ــة م ــاه الجوفي ــنوي للمي الس

الغربيــة واملســتودع الســاحيل بغــزة عنــد 173 مليــون مــر 

ــاه  ــل %10 مــن إجــاميل املي ــا ميث ــم(، وهــو م مكعــب )مل

ــل. وال يتضمــن هــذا الرقــم  ــة املشــركة مــع إرسائي الجوفي

الجــزء اإلضــايف الــذي يتــم ضخــه مــن مســتودع قطــاع غــزة 

الســاحيل.

ــدادا  ــزة امت ــيس بغ ــة الرئي ــاه الجوفي ــرب مســتودع املي ويعت

للمســتودعات الرمليــة الضحلة/واملســتودعات الحجريــة 

الرمليــة الســاحلية بإرسائيــل.  ويف هــذا املســتودع الجــويف 

ــامق  ــى أع ــا ع ــر مياهه ــوايل 2200 ب ــتمد ح ــيس تس الرئي

تــراوح غالبًــا مــا بــني 25 إىل 30 مــرًا، وتبلــغ حصيلــة هــذه 

ــك،  ــون مــر مكعــب.  ومــع ذل ــة 60 – 65 ملي ــار اآلمن اآلب

فدامئـًـا مــا يتــم اإلفــراط يف ضــخ كميــات إضافيــة ضخمة من 

امليــاه مــن املســتودع الجــويف بنســبة 90 – 100 مليــون مــر 

مكعــب/ الســنة لتلبيــة احتياجــات املســتوطنني اإلرسائيليــني 

ــن  ــني الفلســطينيني م واملواطن

امليــاه.  وغالبًــا مــا تتــم تغذيــة 

الجــويف  الجبــل  مســتودع 

بالضفــة الغربيــة مــن ســقوط األمطــار عــى جبــال الضفــة 

الغربيــة التــي يزيــد ارتفاعهــا عــن 500 مــر فــوق متوســط 

ســطح البحــر.  وتــراوح امليــاه العذبــة املتجــددة ســنويا يف 

هــذا املســتودع الجــويف بــدًءا مــن 600 مليــون مــر مكعــب 

ــة والفلســطينية املختلفــة. حســب املصــادر اإلرسائيلي

ويبلــغ متوســط ســقوط األمطــار عــى أعــى األردن وبحــرية 

ــا  ــوايل.  أم ــى الت ــم ع ــم و800 مل ــة حــوايل 1600 مل طربي

ــاخ  ــوده من ــت، فيس ــر املي ــول البح ــض ح ــوض املنخف الح

صحــراوي يتميــز بنــدرة ســقوط األمطــار.  وتتزايــد درجــة 

ملوحــة نهــر األردن تدريجيًــا ويقــل اســتخدامه كلــام اتجهنا 

نحــو البحــر امليــت.  ومــع ذلــك، يلبــي نهــر األردن حــوايل 

%50 مــن الطلــب اإلرسائيــيل واألردين عــى امليــاه يف حــني 

ــذي  ــر األردن ال ــاه نه ــان وســوريا عــى مي ــب لبن ــل طل يق

يلبــي %5 مــن االحتياجــات املجمعــة للبلديــن عــرب األردن.  

ويبلــغ الترصيــف الطبيعــي الســنوي لنهــر األردن 1400 

ــا 580  ــل وحده ــه إرسائي ــه من ــب، توج ــر مكع ــون م ملي

ــة. ــون مــر مكعــب إىل مركزهــا وإىل الصحــراء الجنوبي ملي

يف  امليــاه  مصــادر  عــى  اإلرسائيليــة  الســيطرة  وتعــد 

ــع  ــوق وض ــي تع ــية الت ــات الرئيس ــدى العقب ــطني إح فلس

سياســة ســليمة للميــاه الفلســطينية مــام أثــر تأثــريًا ســلبيًا 

عــى إنشــاء إمــدادات ثابتــة والحفــاظ عــى جــودة امليــاه 

ــيل اإلجــاميل،  ــد االســتهالك اإلرسائي وتحســني النظــم.  ويزي

مبــا يف ذلــك االســتهالك الزراعــي، ســبع مــرات عــى األقــل 

عــن االســتهالك الفلســطيني.  لذلــك، فهنــاك حاجــة شــديدة 

إىل الجهــود اإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل حصــول فلســطني 

ــاه حســب القانــون  ــة مــن املي ــة ومعقول عــى حصــة عادل

الــدويل العــريف، األمــر الــذي مل تراعيــه بشــكل كاٍف اتفاقيــة 

أوســلو عــام 1995 التــي يُفــرض أنهــا دعــت إىل مخصصــات 

ــاه مشــركة ملــدة 5 ســنوات. مؤقتــة وإىل إنشــاء لجنــة مي
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مؤشرات املياه في فلسطين
املالحظاتفلسطنيالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

340مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

2.04مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.80مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.74مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

1.54مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.02مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0.13مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.18مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.87مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.20مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.68مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.05مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(

0.00مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

0.74مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0.19مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0.40مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0.61مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

1.35مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.52مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.32مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0344مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.01مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

0.56مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

1.35مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

1.91مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

0.33مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.17مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.14مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.19مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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0.33مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.01مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

66.50-%كفاءة استخدامات املياه

60.38%استدامة املياه

0.55مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
12,443هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

71,300هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

0هكتارإجاميل أرايض املراعي

0هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( تغطية مياه الرب% N/A

 )Sector Ministry( 95%تغطية مياه الرب

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

  )Sector Ministry( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )Sector Ministry( 95%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )JMP( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
3,981 1000نسمةإجاميل عدد السكان

386مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

185مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

339مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

82.39مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

154مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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479مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

236مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

34.60مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

5.77مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

42.02مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

199 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

NA 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

N/A ٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

N/A %مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
N/A رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
yesنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 0مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

241.07مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 2.59مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/A مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

1.42مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.11مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.31مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
yesنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

4%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

N/A التصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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إجــاميل طــول شــبكات ميــاه الــرب 6400 كــم، بينــام يبلــغ 

ــات. ــع 7 محط ــات التوزي ــدد محط ــاميل ع إج

ــرب يف  ــاه ال ــيس ملي ــدر الرئي ــاله املص ــاه املح ــرب املي وتعت

ــة  ــاه العربي ــتنادا إىل املي ــري اس ــة ال ــدر إمكاني ــر.  وتُق قط

ــارا مــن عــام 2008.   ــار اعتب ــة مســاحة 12000 هكت بتغطي

ــاه الســطحية، يقتــرص  ــري للمي مــع عــدم وجــود تدفــق كب

التدفــق عــرب الحــدود عــى 0.002 مليــار مــر مكعب/ســنة 

ــرب الحــدود  ــي تدخــل ع ــة الســنوية الت ــاه الجوفي ــن املي م

القطريــة. ومــع ذلــك، كانــت قطــر مــن أوائــل الــدول 

التعاقديــة املوقعــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام 

1997 لالســتخدامات غــري املالحيــة ملجــاري امليــاه الدوليــة. 

وكانــت إحــدى النقــاط الرئيســية التــي أُلقــي عليهــا الضــوء 

يف الجلســات العربيــة يف املنتــدى العاملــي الســادس للميــاه 

االلتــزام املســتقبيل القــوي مــن قبــل حكومــة قطــر حيــث 

ــذايئ  ــن الغ ــق األم ــة تحقي ــة الدول ــن ني ــا ع ــرب وفده أع

واالســتقالل مــن خــالل تحليــة ميــاه البحــر.

شكل 100. محطات معالجة املياه الجوفية بالتناضح العكيس يف قطر

قطر

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 130 ملــم.  

وتســقط األمطــار أساســا يف فصــل الشــتاء مــن شــهر نوفمــرب 

ــار الســنوي 0.8  ــغ حجــم األمط ــل، ويبل ــى شــهر أبري وحت

مليــار مــر مكعب/ســنة. ويُقــدر إجــاميل مــوارد امليــاه 

ــارا  ــنة اعتب ــر مكعب/س ــار م ــوايل 0.06 ملي ــددة بح املتج

مــن 2012 بينــام يبلــغ إجــاميل عــدد الســكان 1.85 مليــون 

نســمة مــام يجعــل نصيــب الفــرد مــن مــوارد امليــاه الزرقــاء 

ــل  ــنة. ويص ــر مكعب/س ــار م ــغ 36.30 ملي ــددة يبل املتج

إجــاميل اســتهالك الفــرد الفعــيل إىل 277.85 مــر مكعــب/

ــاه  ســنة، وهــو مــا يعــد واحــد مــن أعــى اســتهالكات املي

ــتهلكها  ــي تس ــراء الت ــاه الخ ــاميل املي ــا إج ــامل.  أم يف الع

املناطــق البعليــة ومناطــق املراعــي والغابــات فتبلــغ 0.154 

ــار مــر مكعب/ســنة. ملي

ــن  ــا م ــة %82 تقريبً ــري التقليدي ــاه غ ــادر املي ــل مص ومتث

ــام 2011  ــاه يف ع ــنوي للمي ــحب الس ــات الس ــاميل كمي إج

ــتخدمة يف  ــاله املس ــاه املح ــة املي ــاميل كمي ــغ إج ــث بل حي

ــة  ــت معالج ــام مت ــنة بين ــون م3/س ــام 401 ملي ــك الع ذل

حــوايل 193 مليــون م3/ســنة مــن امليــاه العادمــة يف 2011.  

وتعــد امليــاه الجوفيــة األحفوريــة إحــدى املصــادر الرئيســية 

للميــاه الزراعيــة يف قطــر. وهنــاك محطتــان رئيســيتان 

ملعالجــة التناضــح العكــيس كــام يوضــح شــكل )100(.  وبلغ 

إنتــاج امليــاه مــن محطتــني تعمــالن مبعالجــة التناضــح 

ــون م3  ــداره 0.242 ملي ــا مق ــام 2011 م ــيس يف ع العك

ويُقســم إجــاميل الســحب الســنوي مــن امليــاه العذبــة 

ــايل: ــام 2011 عــى النحــو الت ــارا مــن ع اعتب

	•0.027 كم3/سنة  للزراعة

	•0.016 كم3/سنة احتياطي للطوارئ البلدية

ــاه  ــدادات املي ــة إم ــغ تغطي وتبل

ــرصف الصحــي عــى  ــة ال وتغطي

يبلــغ  حيــث   100% الســواء 
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 128.5 بحــوايل  لقطــر  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  وقُــدر 

ــة  ــب الصناع ــدر نصي ــام قُ ــام 2010، بين ــار دوالر يف ع ملي

منــه )مبــا يف ذلــك الغــاز الطبيعــي والنفــط( بنســبة 67%. 

ــدان  ــني بل ــام ب ــة في ــة املربم ــات الثنائي ــب االلتزام ومبوج

ــدان  ــاون يف املي ــة التع ــة ومنظم ــاعدة اإلمنائي ــة املس لجن

ــة مل تكــن قطــر مــن  ــدول العربي ــة وال االقتصــادي والتنمي

ــاعدات. ــة للمس ــدول املتلقي ال

ــا  ــرة م ــة يف الف ــاملية الروري ــتثامرات الرأس ــغ االس وتبل

ــاملة  ــة الش ــتهدف التغطي ــق مس ــني 2010-2015 لتحقي ب

بشــبكات الــرصف الصحــي حــوايل 45 مليــون دوالر بحيــث 

االســتثامرات  أمــا يف حالــة  ألــف نســمة،  تشــمل 122 

املعنــي  لألفيــة  اإلمنــايئ  الهــدف  الخاصــة  الرأســاملية 

بالشــمول بخدمــة الــرصف الصحــي يف قطــر فهــي مغطــاة 

يف قطــر. وتحتــاج قطــر إىل اســتثامر مبلــغ 70 مليــون دوالر 

ــمل  ــي تش ــرب ل ــاه ال ــدادات مي ــة بإم ــال التغطي يف مج

122 ألــف نســمة حتــى تتمكــن مــن تحقيــق هــذا الهــدف 

مــن األهــداف اإلمنائيــة لألفيــة. وهــذا الهــدف قــد تحقــق 

ــل. بالفع

ــاه،  ــاع املي ــتخدامات قط ــاالت اس ــم مج ــن أه ــة م والزراع

ــه  ــا قيمت ــاج الزراعــي يف 2010 م ــغ إجــاميل اإلنت ــث بل حي

92 مليــون دوالر. وقُــدرت الــواردات مــن امليــاه االفراضيــة 

ــب  ــر مكع ــار م ــوايل 3 ملي ــة بح ــال الزراع ــر يف مج يف قط

قُــدرت  بينــام  دوالر.  مليــار  قيمتهــا  تبلــغ  مبنتجــات 

الصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة يف مجــال الزراعــة بحــوايل 

39 مليــون مــر مكعــب أي مــا يعــادل قرابــة 16.78 مليــون 

ــات. ــة املنتج ــة يف قيم دوالر ممثل
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مؤشرات املياه في قطر
املالحظاتقطرالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

130مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

0.86مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.06مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

0مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

0.06مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(

0مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

0.06مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

0.06مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.06مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.05مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.0430مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.0655مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.18مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

0.30مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

0.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

0.36مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

0.44مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.17مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.01مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

0.26مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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0.26مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.60مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0.60مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.22مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

84.10%كفاءة استخدامات املياه

1,724%استدامة املياه

0.08مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
0هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

199,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

9,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

150,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( 100%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب%N/A 

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A 

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي%N/A 

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A 

 N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

 N/Aكمطول شبكات الري 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.34مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 N/Aجيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
1,598 1000نسمةإجاميل عدد السكان

35.04مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

36.3مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

36.30مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

277مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

0مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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226مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

277مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

163مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

5.01مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

108مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
 N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

8.80٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

 N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
 N/Aرقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

0رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
 N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 14,485مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

75.49مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 1.20مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

1.72%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

 N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

 N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

 N/Aمليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

 N/Aمليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

3.43مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.04مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

3.39مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
 N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

 N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

 N/Aرقمتصاريح/ السنة

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري
 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

4%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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نصيــب الفــرد مــن مــوارد امليــاه املتجــددة بحــوايل 281 مــر 

ــاه. ــرب فقــر مدقــع يف املي مكعــب، وهــو مــا يعت

ــن  ــأيت م ــي ت ــري املتجــددة – الت ــاه غ ويصــل اســتهالك املي

مســتودع  و13  رئيســية  جوفيــة  ميــاه  مســتودعات   9

ــار م3/ ــوايل 15.5 ملي ــكل 102( – إىل ح ــوي )ش ــويف ثان ج

ــة املتجــددة  ــاه الجوفي ســنة.  ومــن أهــم مســتودعات املي

الرئيســة مســتودع وجيــد باحتياطــي مثبــت عنــد 30,000 

مليــون مــر مكعــب، ومســتودع ســعق باحتياطــي مثبــت 

عنــد 65,000 مليــون مــر مكعــب ومســتودع واصيــا بيــادا 

ــب. ــر مكع ــون م ــد 120,000 ملي ــت عن ــي مثب باحتياط

وتســتهلك الزراعــة حــوايل %85 مــن إجــاميل اســتهالك املياه 

يف الــدول، بينــام يســتهلك الطلــب عــى اســتخدامات امليــاه 

البلديــة والصناعيــة النســبة املتبقيــة التــي متثــل 15%.

وتعتــرب اململكــة العربيــة الســعودية مــن أكــرب مســتخدمي 

تكنولوجيــا تحليــة امليــاه منــذ عــام 1970، إال أنهــا تســتخدم 

ــا  ــة فقــط.  ويوجــد حاليً ــاه املحــاله يف األغــراض املنزلي املي

21 محطــة تحليــة يف املنطقــة الغربيــة و6 محطــات تحليــة 

ــن املحطــات عــى  ــة.  وتعتمــد %76 م ــة الرقي يف املنطق

ــم  ــني يت ــل، يف ح ــددة املراح ــالش متع ــم ف ــا نظ تكنولوجي

ــيس.   ــح العك ــة التناض ــة مبنهجي ــات املتبقي ــغيل املحط تش

ويبلــغ متوســط تكلفــة تحليــة ميــاه البحــر 4 ريــاالٍت 

دوالرا   1.06 يعــادل  مــا  )أي  املكعــب  للمــر  ســعودية 

أمريكيًــا(. ويبلــغ متوســط كميــة امليــاه املحــالة ســنويًا 1.05 

ــار مــر مكعــب. ملي

وتقــوم اململكــة العربيــة الســعودية اآلن بتنفيــذ خطــة 

الســرجاع معظــم امليــاه العادمــة املعالجــة الســتخدامها يف 

ــة  ــغ كمي ــة.  وتبل ــة واملســطحات الجاملي ــة والصناع الزراع

ــر  ــون م ــوايل 240 ملي ــنويًا ح ــة س ــة املعالج ــاه العادم املي

ــب. مكع

ويف عــام 2010 قُــدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل للملكــة 

العربيــة الســعودية بحــوايل 44.7 مليــار دوالر أمريــي. 

السعودية

تشــغل اململكــة العربيــة الســعودية الجــزء األكــرب مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة مبســاحة إجامليــة 2.25 كــم2 يف جنــوب 

غــرب آســيا، بينــام يبلــغ طــول الخــط الســاحيل عــى 

البحــر األحمــر والخليــج العــريب حــوايل 2.640 كــم.  ويصــل 

ــوز 2012 إىل  ــن يوليو/مت ــارا م ــكان اعتب ــدد الس ــاميل ع إج

ــون نســمة  ــم حــوايل 6 ملي ــون نســمة، منه حــوايل 26 ملي

مــن األجانــب املقيمــني.  وتُقــدر الكثافــة الســكانية بحــوايل 

12 نســمة/كم2، بينــام يُفــدر معــدل النمــو الســكاين بنســبة 

.1.523%

ــيًا  ــا قاس ــعودية مناًخ ــة الس ــة العربي ــاخ اململك ــرب من ويعت

ــة.   ــراء جاف ــا صح ــة غالبيته ــث أن اململك ــام حي ــكل ع بش

ــني 90 إىل  ــا ب ــار الســنوية م ــة ســقوط األمط ــراوح كمي وت

ــغ حجــم األمطــار الســنوي 126  ــام يبل 500 ملم/ســنة، بين

ــاه  ــنوي للمي ــتهالك الس ــغ االس ــب. ويبل ــر مكع ــار م ملي

ــارشة  ــدة املب ــتخدامات املفي ــمل االس ــي تش ــراء، الت الخ

ــب.   ــر مكع ــار م ــات، 0.405 ملي ــق الغاب ــي ومناط للمراع

ــة  ــات مفاجئ ــة لفيضان ــن اململك ــرية م ــزاء كث ــرض أج وتتع

بســبب ســقوط أمطــار غزيــرة عــى فــرات قصــرية.  ويبلــغ 

متوســط الجريــان الســطحي الســنوي يف كافــة الــدول 

ــن 223  ــر م ــم إنشــاء أك ــك، ت ــر مكعــب.  لذل ــار م 2 ملي

ســد ملختلــف األغــراض )أي للتحكــم يف الفيضانــات والــري 

ــاميل  ــغ إج ــة( وتبل ــاه الجوفي ــة املي ــاه وتغذي ــداد املي وإم

الســعة التخزينيــة بهــا )835 مليــون مــر مكعــب( .  ويعتــرب 

ســد نجــران الــذي تبلــغ ســعته التخزينيــة 86 مليــون مــر 

ــة 51  ــعته التخزيني ــغ س ــذي تبل ــزان ال ــد جي ــب وس مكع

ــة. ــرب ســدين يف اململك ــر مكعــب أك ــون م ملي

ويُقــدر إجــاميل حجــم مــوارد امليــاه املتجــددة املتاحــة مــن 

ــاه  ــة املي ــطحية وتغذي ــاه الس املي

الجوفيــة بحــوايل 6.188 مليــون 

مــر مكعــب.  ويُقــدر متوســط 
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واقــرب نصيــب الزراعــة %2، يف حــني بلــغ نصيــب الصناعــة 

ــك النفــط والغــاز الطبيعــي( مــا يقــدر بحــوايل  )مبــا يف ذل

59.8 %مــن إجــاميل الناتــج املحــيل. وقـُـدر الدخــل القومــي 

اإلجــاميل للفــرد بنــاء عــى تعــادل القــوة الرائيــة يف 

ــات  ــا لاللتزام ــداره 22800 دوالر. ووفق ــا مق ــام 2008 مب ع

الثنائيــة املربمــة فيــام بــني بلــدان لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة 

ــن  ــة م ــادي والتنمي ــدان االقتص ــاون يف املي ــة التع ومنظم

ناحيــة والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، تلقــت اململكــة 

العربيــة الســعودية مســاعدات إمنائيــة رســمية يف عــام 

ــون دوالر يف مجــال  ــا حــوايل 0.57 ملي 2011 بلغــت قيمته

ــاه والــرصف الصحــي. وهــذا املبلــغ مــن أصغــر  قطــاع املي

ــا  ــة. أم ــدول العربي ــي تُــرصف إىل ال ــغ املســاعدات الت مبال

فيــام يخــص املوازنــة الحكوميــة لعــام 2011 خططــت 

ــاه  ــاع املي ــى قط ــاق ع ــعودية لإلنف ــة الس ــة العربي اململك

ــه  ــاميل قيمت ــغ إج ــة مبل ــاع الزراع ــة وقط ــاع الصناع وقط

13.5 مليــار دوالر. 

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

بشــبكات الــرصف الصحــي مببلــغ 717 مليون دوالر، يشــمل 

2687 ألــف نســمة، يف حــني تحقــق هــذا املســتهدف مــن 

األهــداف اإلمنائيــة لألفية.  وتحتاج الســعودية إىل اســتثامر 

ــاه  ليشــمل  ــري املي ــون دوالر يف قطــاع توف ــغ  472 ملي مبل

ــق هــذا الهــدف مــن األهــداف  ــف نســمة لتحقي 1263 أل

ــار  ــزال بحاجــة إىل اســتثامر 1.9 ملي ــة لألفيــة وال ت اإلمنائي

ــاه  ــدادات مي ــة الشــاملة بإم ــق التغطي دوالر أخــرى لتحقي

الــرب ملــا يزيــد عــن 3811 ألــف نســمة.

شكل 101. مستودعات املياه الجوفية يف اململكة العربية السعودية
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وتشــكل الزراعــة القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

ــة  ــي يف 2010 قراب ــاج الزراع ــاميل اإلنت ــل إج ــاه. ووص املي

11 مليــار دوالر. وقُــدرت واردات الســعودية مــن امليــاه 

مــر  مليــار   38 بحــوايل  الزراعــة  مجــال  يف  االفراضيــة 

مكعــب بلغــت قيــة منتجاتهــا 8 مليــار دوالر. بينــام قـُـدرت 

الصــادرات مــن امليــاه االفراضيــة يف مجــال الزارعــة بحــوايل 

5 مليــار مــر مكعــب أي مــا يعــادل قيمــة نقديــة للمنتجات 

ــار دوالر. ــغ حــوايل ملي تبل
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مؤشرات املياه في السعودية
املالحظاتالسعوديةالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

59مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

126.80مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

2.20مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

2.20مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

4.40مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.39مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

2.20مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

1.81مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(

2مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

2.01مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

2.01مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.73مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.24مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.1660مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.5000مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

1.03مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

2.26مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

15.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

19.90مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

22.16مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

23.24مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

2.09مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.70مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

20.46مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.00مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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20.46مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

1.08مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

21.15مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

21.15مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

1.20مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

94.71%كفاءة استخدامات املياه

556.03%استدامة املياه

1.06مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

1,608,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

1,704,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

2,800,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

170,000,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( تغطية مياه الرب%–

 )Sector Ministry( 89%تغطية مياه الرب

 )JMP( 97%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A 

 )JMP( تغطية الرصف الصحي%–

 )Sector Ministry( 46%تغطية الرصف الصحي

 )JMP( 100%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A 

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A 

 N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

 N/Aكمطول شبكات الري 

 N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

 N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

1مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

1.22مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 0 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

26,809 1000نسمةإجاميل عدد السكان

164.12مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

74.8مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

164.12مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

867مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

0مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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826مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

867مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

763مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

26.01مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

78.02مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

2,948 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

14,476.86 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

 N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

9.10٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

 N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

–%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

15رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

3رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

12رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

 N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 494.72مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

24.08مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0.11%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

 N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

13,545مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

0.57مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

0.19مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

38.99مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

5.28مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

33.71مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

 N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

 N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

 N/Aرقمتصاريح/ السنة

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

 N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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الصومال

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 282 ملــم 

بتفــاوت يُقــدر بأقــل مــن 250 ملــم يف الشــامل ويصــل إىل 

حــوايل 400 ملــم يف الجنــوب و700 ملم يف الجنــوب الغريب. 

ــدث يف  ــط ويح ــايئ النم ــه ثن ــار بأن ــقوط األمط ــم س ويتس

األغلــب يف الفــرة مــا بــني منتصــف أبريــل وحتــى يونيــه، 

ثــم يتكــرر مــرة أخــرى يف الفــرة مــا بــني أكتوبــر وديســمرب، 

ــر  ــار م ــنوي 161 ملي ــار الس ــم األمط ــاميل حج ــغ إج ويبل

مكعب/ســنة ، يُســتخرج منهــا 70 مليــار مــر مكعــب/

ســنة بطريقــة مبــارشة ومفيــدة للزراعــة البعليــة ومناطــق 

الغابــات ومناطــق املراعــي الطبيعيــة املعروفــة عامليًــا باســم 

ــك، تتعــرض الصومــال لفــرات  ــاه الخــراء.  ورغــم ذل املي

جفــاف منتظمــة.  ويُقــدر التدفــق الســطحي القــادم عــرب 

ــنة .   ــر مكعب/س ــار م ــا بـــ 8.74 ملي ــن أثيوبي ــدود م الح

وتُقــدر مــوارد امليــاه الزرقــاء الداخليــة املتجــددة بـــحوايل 9 

مليــار مــر مكعب/ســنة، بينــام يبلــغ إجــاميل مــوارد امليــاه 

الزرقــاء املتجــددة الفعــيل 14.74 مليــار مــر مكعب/ســنة 

اعتبــارا مــن عــام 2012 حيــث يبلــغ إجــاميل عــدد الســكان 

ــن  ــرد م ــب للف ــل نصي ــام يجع ــمة م ــون نس 10.085 ملي

ــاه الزرقــاء املتجــددة يبلــغ 1461 م3/ســنة. مــوارد املي

ــا  ــن أثيوبي ــا م ــذان  ينبع ــا، الل ــبييل وجوب ــرا ش ــرب نه ويعت

ويســتخرجا أكــر مــن %90 مــن تدفقهــام مــن أثيوبيــا 

ــدي،  ــط الهن ــي تجــاه املحي ــوب الرق ــا يف الجن ــام يصب بين

ــم   ــال.  وتت ــطحية يف الصوم ــاه الس ــيس للمي ــل الرئي املوص

إدارة النهريــن  إدارة ســيئة مــام يفقدهــام معظــم  قدرتهــام 

االســتيعابية نتيجــة الرشــح واالنســكاب عــى الضفــاف 

بســبب طاقتهــا املحــدودة يف النقــل وســحب امليــاه.  وتوافر 

ــة  ــور إمكاني ــة لقص ــة نتيج ــدود للغاي ــة مح ــاه الجوفي املي

التغذيــة باســتثناء مواقــع قليلــة 

الشــاميل.   اإلقليــم  وديــان  يف 

ــن  ــة م ــن كمي ــم تخزي ــام يت ك

ــن املخــزون  ــاه مســحوبة م املي

ــار. ــون م3 يف جوه ــغ 200 ملي ــويف تبل الج

ــاه العذبــة 3.3  ويبلــغ، إجــاميل الســحب الســنوي مــن املي

ــارا مــن عــام 2003 ويُقســم  ــار مــر مكعب/ســنة اعتب ملي

عــى النحــو التــايل:

	•99 % للزراعة 

	•1 % لالستخدامات املنزلية

وتُقــدر القــدرة عــى الــري بـــحوايل 240ألــف هكتــار اعتبارا 

مــن عــام 2000.  ويف عــام 1984، بلغــت إجــاميل املســاحة 

ــا 50  ــار؛ منه ــف هكت ــا 200 أل ــاه فيه ــم إدارة املي ــي ت الت

ــم يف شــبكة  ــن خــالل التحك ــروى م ــط ت ــار فق ــف هكت أل

الــري.  وكانــت نســبة تغطيــة إمــدادات شــبكة امليــاه 29% 

يف عــام 2006، بينــام كانــت نســبة تغطيــة الــرصف الصحــي 

%23 يف العــام نفســه.

ــة  ــوارث الطبيعي ــواع الك ــر أن ــن أك ــات م ــرب الفيضان وتعت

انتشــارا عــى امتــداد ســهول شــبييل وجوبــا الغرينيــة 

ــيع  ــام تش ــة(، بين ــة النهري ــم )املنطق ــا باس ــة أيًض املعروف

حــوادث الفيضانــات املفاجئــة عى طــول الوديــان املتقطعة 

شــاميل الــدول، وتتســبب كلتــا الظاهرتــني يف وقــوع أعــداد 

كبــرية مــن اإلصابــات. ويبــني شــكل )103( خريطــة توضــح 

ــال ــام 2006 عــى الصوم ــري فيضــان ع مــدى تأث

وكان آخــر الفيضانــات املفاجئــة الفيضــان الــذي وقــع يف 28 

ســبتمرب/أيلول، 2012، يف مدينــة بلدويــن املركزيــة، عاصمــة 

ــتمرت  ــرة اس ــارا غزي ــت ألمط ــي تعرض ــريان الت ــم ه إقلي

ملــدة 10 ســاعات يومــي الخميــس والجمعــة، مــام أدى إىل 

حــدوث فيضــان يف نهــر شــبييل فانفجــرت ضفتيــه ففــاض 

بــدوره عــى املدينــة.

ويف عــام 2010 قُــدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل للصومــال 

بحــوايل 1.3 مليــار دوالر أمريــي. ووصــل نصيــب الزراعــة 

منــه إىل %63، أي مــا يعــادل 820 مليــون دوالر. ووفقــا 

لجنــة  بلــدان  بــني  فيــام  املربمــة  الثنائيــة  لاللتزامــات 
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املســاعدة اإلمنائيــة ومنظمــة التعــاون يف امليــدان االقتصادي 

والتنميــة مــن ناحيــة والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، 

تلقــت الصومــال مســاعدات يف عــام 2011  يف قطــاع امليــاه 

ــمية  ــة الرس ــاعدات اإلمنائي ــدر املس ــي وتق ــرصف الصح وال

ــون دوالر.  ــغ 2.33 ملي مببل

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

بشــبكات الــرصف الصحــي مببلــغ 362 مليــون دوالر، يف 

ــق  ــة لتحقي ــاملية الروري ــتثامرات الرأس ــغ االس ــني تبل ح

هــدف التغطيــة بالــرصف الصحــي مــن األهــداف اإلمنائيــة 

الصومــال  تــزال  وال  مليــون دوالر.  قرابــة 242  لألفيــة 

بحاجــة إىل الوصــول إىل 4033 نســمة لتحقيــق الهــدف 

اإلمنــايئ الخــاص بالــرصف الصحــي والوصــول إىل 4525 

ــاج الصومــال إىل  ــة الشــاملة. وتحت نســمة لتحقيــق التغطي

اســتثامر 242 مليــون دوالر لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة 

ــزال بحاجــة إىل 334  ــرب وال ت ــاه ال ــة يف قطــاع مي لألفي

مليــون دوالر لتحقيــق التغطيــة الشــاملة بإمــدادات ميــاه 

ــدف  ــق اله ــمه لتحقي ــف نس ــة 4525 أل ــرب، أي تغطي ال

اإلمنــايئ الخــاص بإمــدادات ميــاه الــرب والوصــول إىل 

ــاملة. ــة الش ــق التغطي ــمة لتحقي ــف نس 4115 أل

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

يف  االفراضيــة  امليــاه  صــادرات  قُــدرت  حيــث  امليــاه، 

الصومــال يف مجــال الزراعــة مبــا مقــداره 343.3034 مليــار 

ــون دوالر.  ــغ 16.85 ملي ــة منتجــات تبل ــر مكعــب بقيم م

ــة يف الزراعــة مبــا مقــداره  ــاه االفراضي ــدرت واردات املي وقُ

ــات  ــة منتج ــادل قيم ــا يع ــب أي م ــر مكع ــار م 38.9 ملي

تبلــغ 280.8 مليــون دوالر.

وتُقــدر الطاقــة املحتملــة املائيــة املجديــة فنيًــا ب600 

جيجــاواط يف الســاعة يف الســنة يف الصومــال.
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مؤشرات املياه في الصومال
املالحظاتالصومالالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

282مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

161مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

5.70مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

3.30مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

9مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

8.70مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

8.70مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
14.40

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
3.30

3مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
14.70

1.14مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

59.15مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

9.57مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

69.86مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
84.56

0.02مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

1.0308مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
1.05

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

84.56مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

85.60مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

4.14مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

4.12مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

1.14مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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5.26مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

4.13مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

0.02مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

74.77%كفاءة استخدامات املياه

0.06%استدامة املياه

1.05مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

200,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

828,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

6,959,700هكتارإجاميل أرايض املراعي

43,000,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 29%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 66%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 7%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 23%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 52%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 6%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

10,085 1000نسمةإجاميل عدد السكان

892مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

1,457مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

8,384مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

410مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

6,926مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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8,488مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

7,337مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

408مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

0.25مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

1.87مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

7,160 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

7,765.45 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

23.40٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

3,510رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

53%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

31رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

16رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

15رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 0مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

687.75مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.16مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/A مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

7.13مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

2.38مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

1.13مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.34مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

0.78مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

59%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

N/A التصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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السودان

مل يُصاحــب االنقســام الرســمي يف الســوادن إىل شــامل الســودان 

الــالزم يف األرقــام  التغيــري  الســودان  عــام 2011  وجنــوب 

واإلحصائيــات الرســمية.  ففــي حــني أن البيانــات واألرقــام 

ــاميل، إال  ــزء الش ــاه يف الج ــة املي ــس حال ــاه تعك ــة أدن املوضح

ــا  ــث الهيدرولوجي ــن حي ــات م ــام يف املعلوم ــال الت أن االنفص

ــوًدا  ــتأخذ جه ــمني  س ــني القس ــدود ب ــرة للح ــات العاب والتدفق

األمطــار  متوســط ســقوط  ويبلــغ  حثيثــة ووقتــا طويــال.  

الســنوي حــوايل 186 ملــم، بينــام يبلــغ إجــاميل حجــم األمطــار 

ــار مــر مكعــب /ســنة، تُســتخرج منهــا 150  الســنوي 320 ملي

ــارشة،  ــات مب ــة ومناطــق املراعــي والغاب ــد املناطــق البعلي لتفي

فيــام يُعــرف باســم امليــاه الخــراء.  وتُقــدر مــوارد امليــاه 

الزرقــاء الداخليــة املتجــددة بـــ 13 مــر مكعب/ســنة فقــط )أي 

ــار(. ــاميل األمط ــن إج ــادل %0.05 م ــا يع م

ومــن بــني التدفقــات النيليــة القادمــة البالغــة 108 مليــار مــر 

ــابًقا،  ــد س ــودان املوح ــل الس ــت تدخ ــي كان ــنة الت مكعب/س

تقــدر الكميــات املنرصفــة مــن  أثيوبيــا مبــا مقــداره 30 مليــار 

مــر مكعــب/ الســنة  ينبــع 30 مليــار مــر مكعــب/ الســنة مــن 

البحــريات االســتوائية.  ويبلــغ متوســط التدفــق الســنوي لنهــر 

النيــل عنــد أســوان، عــى الحــدود الســودانية املرصيــة، حــوايل 

84 مليــار مــر مكعــب /الســنة حيــث يــأيت أكــر مــن %80 منــه 

ــغ 18.5  ــة تبل ــص حص ــم تخصي ــر.  ويت ــطس وأكتوب ــني أغس ب

مليــار مــر مكعب/الســنة للســودان وحصــة تبلــغ 55.1 مليــار 

ــام  ــل لع ــاه الني ــة مي ــا التفاقي ــرص، وفًق ــنة مل ــر مكعب/الس م

.1959

ويِنشــأ  نهــر النيــل يف الســودان مــن مصدريــن أساســيني وهــام: 

البحــريات االســتوائية والهضبــة اإلثيوبيــة.  وتضــم  هضبــة 

هضبــة البحــريات االســتوائية عــدًدا مــن البحــريات الكــربى هــي:

• حــوض بحــريات فيكتوريــا وكيوجــا التــي تغــذي  نيــل 	

فيكتوريــا

• ــذي 	 ــيميليي ال ــر س ــورج وإدوارد ونه ــريات ج ــوض بح ح

ببحــرية  إداورد  بحــرية  يربــط 

ألــربت

• ألــربت 	 نهــر  حــوض 

الــذي ينبــع منــه نهــر ألــربت وتنضــم إليــه تيــارات غزيــرة 

الــذي يدخــل الســودان تُعــرف باســم نهــر بحــر الجبــل 

ويضم حوض الهضبة اإلثيوبية ما ييل:

• حوض نهر السوباط	

• حوض النيل األزرق	

• حوض نهر عطربة	

ويتدفــق بحــر الجبــل الــذي يعــرب حــدود الســودان الجنوبيــة 

عــرب مناطــق املســتنقعات املعروفــة باســم الســود حيــث يتحــد 

ــن  ــوباط م ــر الس ــم نه ــرب ث ــن الغ ــزال م ــر الغ ــر بح ــع نه م

الــرق.  ويُعــرف املجــرى املــايئ املتكــون باســم النيــل األبيــض 

الــذي ينضــم إليــة النيــل األزرق الحقــا شــامال عنــد الخرطــوم 

ــوايل  ــد ح ــى بُع ــربة، ع ــر عط ــم نه ــودان.  وينض ــة الس عاصم

1550 كــم جنــوب الحــدود الســودانية املرصيــة، إىل نهــر النيــل 

ــار مــر مكعــب /الســنة. ليمــده بحــوايل 12 ملي

أمــا نهــري القــاش املوســمي والربكــة  اللــذان تقــع رشقــي 

ــقوط  ــرة س ــاء ف ــف أثن ــام بعن ــاه فيه ــق املي ــودان، فتتدف الس

األمطــار مــن يوليــو إىل ســبتمرب ثــم ينقســم التدفــق إىل قناتــني 

ــي(. ــري الفي ــروى بال ــة )ت ــا خصب ــة دلت ــا منطق تُكون

ــاه 27.22  ــن املي ــنوي م ــحب الس ــات الس ــاميل كمي ــغ إج ويبل

ــتغل  ــارا مــن عــام 2012؛ يُس ــار مــر مكعــب /الســنة اعتب ملي

منهــا %92 يف الزراعــة و%6 يف القطــاع املنــزيل و%2 تســتهلكه 

الصناعــة.  

كانــت تغطيــة شــبكات الــرصف الصحــي يف الســودان املوحــد 

%30 فقــط يف عــام 2006، بينــام بلغــت نســبة تغطيــة إمدادات 

امليــاه %70 يف العــام نفســه.

ويف املناطــق شــبه القاحلــة، مثــل املنطقــة الغربيــة، ينــدر وجود 

ميــاه رشب نقيــة.  وتعتمــد املناطــق يف واليــات شــامل دارفــور 

وجنــوب كردفــان، عــى وجــه الخصــوص، عــى إمــدادات امليــاه 

ــم  ــة باس ــاه املعروف ــن املي ــاليب تخزي ــار( أو أس ــة )اآلب الجوفي

الحفــري )وهــي بحــريات صغــرية ُشــيدت يف املناطــق املنخفضــة 

ــار(، أو  ــقوط األمط ــداث س ــاء أح ــاه أثن ــن املي ــامح بتخزي للس

باســتخدام الســدود الرابيــة لتوفــري احتياجــات هــذه املناطــق 

مــن إمــدادات امليــاه الخاصــة بهــا )محمــد عــيل، 2009(.
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ويف عــام 2010 قـُـدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل للســودان بحــوايل 

ــا  ــه م ــة من ــب الزراع ــرب نصي ــي. واق ــار دوالر أمري 72.5 ملي

يعــادل 22.7 مليــون دوالر، يف حــني بلــغ نصيــب الصناعــة )مبــا 

يف ذلــك النفــط والغــاز الطبيعــي( مــا يقــدر بحــوايل %38.9 من 

إجــاميل الناتــج املحــيل. وقـُـدر الدخــل القومــي اإلجــاميل للفــرد 

ــداره  ــة يف عــام 2011 مبــا مق ــوة الرائي ــاء عــى تعــادل الق بن

2030 دوالر. ووفقــا لاللتزامــات الثنائيــة املربمــة فيــام بــني 

بلــدان لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ومنظمــة التعــاون يف امليــدان 

االقتصــادي والتنميــة مــن ناحيــة والــدول العربيــة مــن ناحيــة 

أخــرى، تلقــت الســودان مســاعدات يف عــام 2011 قـُـدرت مببلغ 

ــن  ــة م ــاعدات عربي ــودان مس ــت الس ــون دوالر. وتلق 33 ملي

ــون  ــا 1682.85 ملي ــغ إجامليه ــة بل ــق العربي ــوك والصنادي البن

دوالر يف قطاعــي ميــاه الــرب والــرصف الصحــي.

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

الشــاملة  التغطيــة  مســتهدف  إىل  للوصــول   2015-2010

بشــبكات الــرصف الصحــي مببلــغ 3.5 مليــار دوالر لتشــمل 

ــاملية  ــتثامرات الرأس ــغ االس ــني تبل ــمة، يف ح ــون نس 15.5 ملي

ــن  ــي م ــرصف الصح ــة بال ــدف التغطي ــق ه ــة لتحقي الروري

األهــداف اإلمنائيــة لألفيــة قرابــة 3710 مليــون دوالر لتغطيــة 

20316 ألــف نســمة. وتحتــاج الســودان إىل 1445 مليــون دوالر 

ــق هــذا الهــدف مــن األهــداف  ــاه  لتحقي ــري املي يف قطــاع توف

ــمل 12534  ــة لتش ــة الروري ــي القيم ــة، وه ــة لألفي اإلمنائي

ألــف نســمة، وال تــزال الســودان بحاجــة إىل 926 مليــون دوالر 

ــرب  ــاه ال ــدادات مي ــاملة بإم ــة الش ــق التغطي ــرى لتحقي أخ

ــمة.  ــون نس ــات 9 ملي ــي احتياج لتغط

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات امليــاه، 

حيــث قـُـدرت صــادرات امليــاه االفراضيــة يف الســودان يف مجــال 

الزراعــة مبــا مقــداره 1.7 مليــار مــر مكعــب بقيمــة تبلــغ 4.50 

مليــون دوالر. وقـُـدرت واردات امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة مبــا 

ــا يعــادل قيمــة منتجــات  ــار مــر مكعــب أي م ــداره 5 ملي مق

تبلــغ 765 مليــون دوالر.

وتُقــدر الطاقــة املحتملــة املائيــة املجديــة اقتصاديــا فنيًــا 

ب19000 جيجــاواط يف الســاعة يف عــام 2008، بينــام تبلــغ 

ســعة الطاقــة املائيــة املتوفــرة 575 ميجــاواط يف الســاعة. 

ــداره 4333  ــا مق ــام 2008 م ــة يف ع ــة املائي ــد الطاق ــغ تولي وبل

جيجــاواط يف الســاعة، أي مــا يعــادل %55 مــن إجــاميل الطاقــة 

املنتجــة يف الســودان.
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مؤشرات املياه في السودان
املالحظاتالسودانالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة

186مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

320مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

6مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

7مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

13مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

84مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

65.50مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

1.00مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

84مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالسطحية الخارجية إىل الخارج(
24.50

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق املياه 

مليار مر مكعب/ السنةالجوفية إىل الخارج(
6

2مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء املتجددة( - 

مليار مر مكعب/ السنة)التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(
28.50

13.76مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

87.02مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

49.23مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

150مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(
178.50

4.80مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

N/A مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

5.1911مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة الصناعية( 

مليار مر مكعب/ السنة+ )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(
9.99

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

178.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

188.49مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك

27.22مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

6مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.45مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

20.76مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

13.76مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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34.52مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

63.29%كفاءة استخدامات املياه

0.23%استدامة املياه

9.99مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض

1,946,200هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

18,528,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

66,290,400هكتارإجاميل أرايض املراعي

117,180,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 58%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 67%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 52%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 26%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 44%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 14%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 4,333 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان

24,620 1000نسمةإجاميل عدد السكان

528مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

1,157مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

7,250مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

1,105مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

6,092مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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7,656مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

7,198مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

843مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

18.33مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

243مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

10,340 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

18,218 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية

N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

29.40٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

1,686رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

43%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ

21رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

10رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

11رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد

N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 0مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

188.57مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.66مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/A مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

1,885مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

628مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

5.06مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.75مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

3.31مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية

N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

80%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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سوريا

يســود بشــكل عــام منــاخ البحــر األبيــض املتوســط بطقــس معتــدل 
رطــب شــتاءوجاف حــار صيًفــا.  ويتــراوح ســقوط األمطــار الســنوي 
من 100 إلى 150 ملم في الشمال الغربي، ومن 150 إلى 200 ملم 
بــدًءا مــن الجنــوب فــي اتجــاه املناطــق الوســطى واملناطــق الشــرقية 
الوسطى، ومن 300 إلى 600 ملم في السهول وعلى امتداد سفوح 
التــال فــي الغــرب، ومــن 800 إلــى 1000 ملــم علــى طــول الســاحل، 
وتزيد إلى 1400 ملم على الجبال.  ويبلغ متوسط سقوط األمطار 
الســنوي في ســوريا 252 ملم، وهو ما يعادل حجم ســنوي إجمالي 
يبلــغ 46.6 مليــار متــر مكعــب؛ يذهــب منــه 4.28 مليــار متــر مكعــب 
بينمــا  إلــى ميــاه جوفيــة،   4.88 ويتحــول  إلــى الجريــان الســطحي، 
ويبلــغ  مليــار متــر مكعــب علــى هيئــة ميــاه خضــراء.    30 ُيســتهلك 
التدفق السطحي الفعلي الذي يدخل سوريا عبر الحدود وتؤمنه 
الســنوي  التدفــق  )يبلــغ  مكعــب  متــر  مليــار   16.09 املعاهــدات 
فــي حيــن تبلــغ امليــاه الجوفيــة  مليــار متــر مكعــب(،   28 الطبيعــي 
الواردة فعلًيا 1.33 مليار متر مكعب، وهو ما يقل عشر مرات على 
األقل عن التدفق الطبيعي السنوي.  وُيقدر إجمالي عدد السكان 
فــي ســوريا بـــ 22.5 مليــون نســمة )2012(؛ يعيــش منهــم %49 فــي 
املناطــق الريفيــة. أمــا معــدل نمــو الســكان الفعلــي فيبلــغ 0.97% 
وبلغــت نســبة تغطيــة إمــدادات امليــاه   .2011 اعتبــارا مــن عــام 
%89 اعتبــارا مــن 2006، فــي حيــن وصلــت نســبة تغطيــة الصــرف 

الصحــي إلــى %92 فــي العــام نفســه.

يبلــغ إجمالــي الســحب الســنوي مــن امليــاه الزرقــاء 21.35 مليــار متــر 
مكعب/ السنة اعتبارا من عام 1990، وُيقسم على النحو التالي:

للزراعة	   % 88

لاستخدامات املنزلية	   % 8

لاستخدامات الصناعية	   % 4

وتبلــغ تغذيــة امليــاه الجوفيــة حــوايل 4.88 مليــار مــر 

ــار مــر مكعب/الســنة تــرصف  ــا 2 ملي مكعب/الســنة، منه

ــدر إجــاميل  ــد قُ ــع.  ولق ــاه ينابي ــة مي ــار عــى هيئ يف األنه

ــار مــر  ــة الداخــيل بـــحوايل 1.35 ملي ــاه الجوفي تدفــق املي

ــا 1.2  ــأيت منه مكعب/الســنة؛ ي

ــا  ــار مكعــب منهــا مــن تركي ملي

ــان. ــن لبن ــب م ــر مكع ــار م و0.15 ملي

وهنــاك 141 ســد عــى األقــل يف ســوريا تبلــغ إجــاميل 

طاقتهــا التخزينيــة 19.65 مليــار مــر مكعــب.  وتعتــرب 

بحــرية األســد إحــدى الخزانــات الرئيســية يف ســوريا، وتبلــغ 

ســعتها التخزينيــة 11.2 مليــار مــر مكعــب.  وهنــاك أيًضــا 

خمــس بحــريات يف ســوريا، أكربهــا بحــرية الجبــول بالقــرب 

مــن حلــب مبســاحة حــوايل 239 كــم2.  أمــا بحــرية قطينــة 

بجانــب حمــص فهــي البحــرية الرئيســية الدامئــة يف ســوريا.

ــة،  ــات مختلف ــة يف ســوريا عقب ــوارد املائي وتواجــه إدارة امل

ــم  ــة أن معظ ــات حقيق ــذه العقب ــى رأس ه ــأيت ع ــن ت لك

ــرة للحــدود. ويعــد  ــاه عاب ــارة عــن مي ــاه يف ســوريا عب املي

ــذي  ــوريا ال ــد يف س ــر الوحي ــكل 104( النه ــردى )ش ــر ب نه

ــد  ــوريا إىل ح ــد س ــم. وتعتم ــل اإلقلي ــل داخ ــع بالكام يق

ــالل  ــن خ ــا م ــرب تركي ــوارد ع ــاه ال ــق املي ــى تدف ــري ع كب

ــع ســوريا  ــن توقي ــده. وعــى الرغــم م ــرات ورواف ــر الف نه

عــى اتفاقيــات كتابيــة مــع جريانهــا بشــأن األنهــار العابــرة 

للحــدود، يزعــم البعــض أنــه ال ميكــن اعتبــار أي مــن هــذه 

االتفاقيــات معاهــدات دوليــة معــرف بهــا مــن الربملانــات 

املعنيــة. لذلــك، فالزالــت هــذه االتفاقيــات تعتــرب مذكــرات 

ــاه ذات  تفاهــم تعكــس اإلرادات السياســية ومســتقبل املي

ــة. ــدول املوقع ــا ال ــة بنواي الصل

وتركيــا  والعــراق  ســوريا  عقــدت   ،1962 عــام  ومنــذ 

ــويض  ــاه يف ح ــورات املي ــة تط ــام ملناقش ــات بانتظ اجتامع

الفــرات ودجلــة.  وقــد شــهد الربوتوكــول متعــدد األغــراض 

يف عــام 1987 أول اتفاقيــة ثنائيــة بــني ســوريا وتركيــا حيــث 

ــول، بإطــالق 500 م3 يف  ــذا الربوتوك ــا له ــا، وفًق ــزم تركي تلت

ــورية. ــدود الس ــرب الح ــد أدىن ع ــة كح الثاني

ويف عــام 1989، دخــل بلــدا املصــب لنهــري دجلــة والفــرات 

يف اتفاقيــة لتقاســم امليــاه ُخصصــت مبوجبهــا نســبة 58 يف 

ــع  ــوريا. وم ــة لس ــراق، و42 يف املائ ــاه للع ــن املي ــة م املائ

ذلــك، اشــتعلت رشارة يف أوائــل عــام 1990 عندمــا رشعــت 

ــري ملــدة  ــر الفــرات إىل حــد كب ــق نه ــص تدف ــا يف تقلي تركي
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شــهر كامــل مللــئ ســد أتاتــورك، وكان الوضــع بــني ســوريا 

ــا ينــذر بنشــوب حــرب. وتركي

ومنــذ بدايــات األلفيــة الثانيــة، تغــري خطــاب تركيــا بشــأن 

امليــاه العابــرة للحــدود، وبــدال مــن الركيــز عــى الســيادة، 

ــوريا،  ــع س ــايئ م ــاس ثن ــى أس ــدة ع ــم الفائ ــت تقاس دعم

مــام أدى إىل تنظيــم سلســلة مــن االجتامعــات، واملشــاريع 

البحثيــة وبرامــج تدريبيــة.  وعــى ذلــك، فتحــت االتفاقيــة 

الثنائيــة الثالثــة يف عــام 2001 صفحــة جديــدة بــني ســوريا 

وتركيــا، رغــم فشــلها يف تنــاول املخصصــات الحجميــة، 

ــا،  ــن تركي ــي م ــوث الزراع ــة الخاصــة بالتل ــة املعلق والقضي

ــراق. ــة أي الع ــة املتشــاطئة الثالث ووضــع الدول

ــر  ــأن نه ــوريا بش ــان وس ــني لبن ــة ب ــد اتفاقي ــك، توج وكذل

العــايص تــم التوقيــع عليهــا يف عــام 1994.  وتنــص االتفاقية 

ــن  ــب م ــر مكع ــون م ــى 80 ملي ــان ع ــول لبن ــى حص ع

ــان  ــل لبن ــر داخ ــاه النه ــق مي ــغ تدف ــنويًا »إذا بل ــاه س املي

400 مليــون مــر مكعــب يف الســنة أو أكــر«، وهو مــا يعني 

تحمــل لبنــان خطــر تعرضهــا إىل جفــاف. ومنــذ توقيــع هذه 

االتفاقيــة، مل يُســمح بحفــر آبــار جديــدة يف الجــزء اللبنــاين 

مــن حــوض نهــر العــايص، إال أنــه ال توجــد اتفاقيــة مامثلــة 

بشــأن نهــر العــايص بــني ســوريا وتركيــا.

ــة بشــأن تقاســم  ــى اتفاقي ــام وقعــت ســوريا واألردن ع ك

ميــاه نهــر الريمــوك يف عــام 1987، وبالتــايل، تــم بنــاء ســد 

ــن. ــني البلدي الوحــدة عــى الحــدود املشــركة ب

شكل 103. نهر بردى

ويف عــام 2010 قُــدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل لســوريا 

ــة  ــب الزراع ــغ نصي ــي. وبل ــار دوالر أمري ــوايل 59 ملي بح

ــة  ــب الصناع ــغ نصي ــني بل ــام 2008، يف ح ــه %23 يف ع من

ــك النفــط والغــاز الطبيعــي( مــا يقــدر بحــوايل  )مبــا يف ذل

%30.6مــن إجــاميل الناتــج املحــيل. وقُــدر الدخــل القومــي 

اإلجــاميل للفــرد بنــاء عــى تعــادل القــوة الرائيــة يف عــام 

2011 مبــا مقــداره 5120 دوالر. ووفقــا لاللتزامــات الثنائيــة 

املربمــة فيــام بــني بلــدان لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ومنظمة 

ناحيــة  امليــدان االقتصــادي والتنميــة مــن  التعــاون يف 

والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، حصلــت ســوريا عــى 

مســاعدات قيمتهــا 6.09 مليون دوالر عن عــام 2011. وهذا 

ــن ســبيل  ــه ســوريا م ــت علي ــغ حصل ــغ هــو أدىن مبل املبل

املســاعدات اعتبــاًرا مــن عــام 2005. وحصلــت ســوريا عــى 

ــاع  ــة لقط ــاعدات العربي ــن املس ــف دوالر م ــغ 300 أل مبل

ــت  ــدوق الكوي ــن صن ــي م ــرصف الصح ــرب وال ــاه ال مي

ــام 2009. ــة يف ع ــة االقتصادي للتنمي

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

ــع  ــون دوالر م ــغ 831 ملي ــي مببل ــرصف الصح ــبكات ال بش

بالخدمــة، يف حــني  نســمة  ألــف  رضورة شــمول 3055 

ــة لتحقيــق هــدف  ــغ االســتثامرات الرأســاملية الروري تبل
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Arab Human Development Report, UNDP, 2010

Saudi Fund for Development, Annual Report 
2011

Islamic Development Bank, Annual Report 2011

Arab Fund for Economic and Social Development, 
Annual Report 2011

Kuwait Fund for Arab Economic Development, 
Annual Report 2011

Hydropower and Dams, World Atlas, 2009

WORLD DATA BANK, http://data.worldbank.
org/

FAO STAT-Agriculture FAO Statistical yearbook 
2010, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

ILO LABORSTA, http://laborsta.ilo.org/

OECD.STATExtracts, http://stats.oecd.org/

التغطيــة بالــرصف الصحــي مــن األهــداف اإلمنائيــة لألفيــة 

ــمة.  ــف نس ــمل 139 أل ــي تش ــون دوالر الت ــة 52 ملي قراب

ــاع  ــون دوالر يف قط ــتثامر 391 ملي ــوريا إىل اس ــاج س وتحت

توفــري امليــاه  لتحقيــق هــذا الهــدف مــن األهــداف اإلمنائيــة 

لألفيــة وأن تشــمل التغطيــة 854 ألــف شــخص. وال تــزال 

التغطيــة  لتحقيــق  أخــرى  دوالر  1.4مليــار  إىل  بحاجــة 

ــمة.  ــف نس ــدد 3421 أل ــاملة لع الش

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

امليــاه، وبلــغ إجــاميل الناتــج الزراعــي 12 مليــار دوالر 

يف عــام 2010. حيــث قُــدرت واردات امليــاه االفراضيــة 

ــر  ــار م ــداره 15 ملي ــا مق ــة مب ــال الزراع ــوريا يف مج يف س

ــدرت صــادرات  ــار دوالر. وقُ ــغ 2.6 ملي مكعــب بقيمــة تبل

ــر  ــار م ــداره 4.6 ملي ــا مق ــة مب ــة يف الزراع ــاه االفراضي املي

مكعــب أي مــا يعــادل قيمــة نقديــة للمنتجــات تبلــغ 1.4 

مليــار دوالر.

ــا ب1505 ميجــاواط يف  وتُقــدر الطاقــة املائيــة املتاحــة فنيً

ــام 2008 15%  ــة يف ع ــة املائي ــد الطاق ــغ تولي الســاعة، وبل

مــن إجــاميل الطاقــة املنتجــة يف ســوريا.
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Arab Agriculture Statistics Yearbook, 2011, 
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Global costs and benefits of drinking-water supply 
and sanitation interventions to reach the MDG 
target and universal coverage, WHO, 2012
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مؤشرات املياه في سوريا
املالحظاتسورياالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

 املياه املتاحة

252مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

46.67مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

4.29مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

4.84مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

9.13مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

37.52مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

31.73مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

11.13مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.34مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

48.65مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق 

10.08مليار مر مكعب/ السنةاملياه السطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق 

15.63مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية إىل الخارج(

2مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء 

23.71مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة( - )التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

10.08مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

19.26مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

1.12مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

30.46مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

86.24مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

1.36مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.55مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.5500مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

4.6988مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/Aمليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.005مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة 

6.06مليار مر مكعب/ السنةالصناعية( + )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

86.24مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

92.30مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

 سحب املياه واالستهالك

21.35مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

1.80مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.75مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

18.80مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

10.08مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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28.88مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

N/Aمليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.55مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

71.60%كفاءة استخدامات املياه

0.36%استدامة املياه

5.51مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

 املياه والتغري يف استخدام األرايض

1,013,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

4,308,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

478,400هكتارإجاميل أرايض املراعي

8,232,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

 املياه وخدمات التوصيل

 )JMP( 90%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب%N/A

 )JMP( 93%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية%N/A

 )JMP( 86%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%N/A

 )JMP( 95%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي%N/A

 )JMP( 96%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A

 )JMP( 93%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%N/A

N/Aكمطول شبكات مياه الرب 

N/Aكمطول شبكات الرصف الصحي 

N/Aكمطول شبكات الري 

N/Aكمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/Aمليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

19.65مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

0.005مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

8000~جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

 املياه والسكان

22,554 1000نسمةإجاميل عدد السكان

404مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

1,051مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

3,823مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

946مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,350مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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4,092مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

2,297مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

833مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

33.32مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

79.87مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

2,255.40 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

1,127.70 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

 املياه والنوعية

N/Aمجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

8.60٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/Aرقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

 املياه واملناخ

4رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

1رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

3رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

 املياه واإلقتصاد

N/Aنعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 24.08مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

24.97مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.42مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A%الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

32.38مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

10.79مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

15.18مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

4.68مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

10.49مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

 املياه والشئون السياسية

N/Aنعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

N/Aرقمتصاريح/ السنة

N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/Aرقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

88%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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تونس

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 153 ملــم 

بتفــاوت يــراوح بــني أكــر مــن 1500 ملــم يف الشــامل إىل أقــل 

مــن 100 ملــم يف حــوايل %50 مــن مســاحة الــدول.  وتســقط 

أكــر مــن %80 مــن األمطــار بــني أكتوبــر ومــارس حيــث 

ــر  ــار م ــنوي إىل 23.70 ملي ــار الس ــم األمط ــاميل حج ــل إج يص

مكعــب/ الســنة؛ منهــا 12.8 مليــار مــر مكعــب  تســحبها 

ــة،  ــي الطبيعي ــق املراع ــار، ومناط ــروى باألمط ــي تُ ــة الت الزراع

ــراء.   ــاه الخ ــم املي ــرف باس ــا يُع ــي م ــات، وه ــق الغاب ومناط

ــر  ــن الجزائ ــدود م ــرة للح ــاه العاب ــق املي ــاميل تدف ــدر إج ويُق

ــاء  ــاه الزرق ــوارد املي ــا م ــار مــر مكعب/الســنة.  أم بـــ 0.6 ملي

الداخليــة املتجــددة فتُقــدر بـــ 4.20 مــر مكعب/الســنة؛ يُعــزى 

الســطحية  امليــاه  منهــا 2.7 مليــار مــر مكعب/الســنة إىل 

ــوارد  ــدر م ــة. وتق ــاه الجوفي ــر مكعب/الســنة إىل املي و0.96 م

ــاًرا مــن ســنة 2010  ــاه الســطحية املتاحــة واملســتغلة اعتب املي

بحــوايل2.2 مليــار مــر مكعــب/ الســنة.  وتُقــدر مــوارد امليــاه 

الجوفيــة بـــ 0.745 مليــار مــر مكعب/الســنة، ويتم اســتخراجها 

ــد  ــة متجــددة عــى عمــق يزي ــة أرضي مــن مســتودعات جوفي

ــة بـــ  ــاه األحفوري ــامالت اســتخراج املي ــدر احت ــن 50 م. وتُق ع

0.62 مليــار مــر مكعب/الســنة.  وقــد بلغــت الطاقــة اإلجامليــة 

للســد يف عــام 1991 حــوايل 1.51 مليــار مــر مكعب/الســنة مبــا 

ــادل 257 ســد. يع

ويبلــغ إجــاميل الســحب الســنوي مــن امليــاه الزرقــاء 2.64 

مليــار مــر مكعــب/ الســنة )412 مر3/للنسمة/الســنة( اعتبــارا 

ــايل: مــن 2011 ويُقســم عــى النحــو الت

• 75 % للزراعة	

• 18 % لالستخدامات املنزلية	

• 6 %  لالستخدامات الصناعية	

• 1 % للسياحة	

ــارًشا  ــا مب ــحوبة توقًف ــاه املس ــة املي ــف كمي ــك، تتوق ــع ذل وم

عــى كثافــة األمطــار وتوزيعهــا.  

وقــد بلغــت إجــاميل املســاحة التــي 

تتــم إدارة امليــاه فيهــا 0.56 مليــون 

هكتــار يف 2007؛ ويتــم اســتغالل %39 منهــا يف مروعــات 

الــري املوجهــة كليــا أو جزئيــا.  ويبلــغ متوســط النمــو الســنوي 

ملروعــات تطويــر الــري حــوايل %2.  وقــد تــم تقييــم تغطيــة 

إمــدادات امليــاه )2006( لتمثــل %99 يف املجتمعــات الحريــة 

ــة  ــدر نســبة الســكان الحاصل و%84 مــن ســكان الريــف.  وتُق

عــى خدمــات الــرصف الصحــي بنســبة 96%.

ــرد  ــب الف ــاه املحــدودة ونصي ــوارد املي ــرب م ــام تعت وبشــكل ع

ــا إىل جنــب  املضغــوط ومخاطــر نــدرة امليــاه يف املســتقبل جنبً

ــذاء  ــى الغ ــع ع ــب املوس ــكان والطل ــتمر للس ــو املس ــع النم م

والــراب والخطــط الصناعيــة والزراعيــة وخطــط التنميــة 

ــم  مــن القــوى الدافعــة للحفــاظ عــى املــوارد املتاحــة وتعظي

الفوائــد مــن خــالل اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة.  لذلــك، 

ــرن  ــينات الق ــتقاللها يف خمس ــى اس ــس ع ــول تون ــذ حص فمن

ــة  ــة موجه ــة تحتي ــاء بني ــرية إلنش ــوًدا كب ــت جه ــايض، بذل امل

توجيًهــا صناعيًــا وزراعيًــا.  ويف التســعينات، اقرنــت برامــج 

ــة. ــة البيئي ــق مــع برامــج الحامي ــة بشــكل وثي ــة الوطني التنمي

ومنــذ بدايــات الثامنينــات، اعتمــدت تونــس عــى إعــادة 

اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة لتوفــري املزيــد مــن املــوارد 

املائيــة املحتملــة.  ففــي عــام 2011، تــم معالجــة 240 مليــون 

مــر مكعــب مــن امليــاه العادمــة؛ منهــا 38 مليــون مــر مكعــب 

أُعيــد اســتخدامها.  كــام تتضمــن أيًضــا مــوارد امليــاه غــري 

ــي  ــم تبن ــد ت ــالة.  وق ــاه املح ــن املي ــة 373000 م3 م التقليدي

عمليــة االســتخدام املشــرك للميــاه الســطحية وامليــاه الجوفيــة 

ــان. ــاح يف الودي بنج

وكذلــك، متــت مامرســة زيــادة إمكانيــات التخزيــن مــن خــالل 

تغذيــة امليــاه الجوفيــة، وتُقــدر إعــادة تغذيــة امليــاه الجوفيــة 

الحاليــة بـــ 33 مليــون م3.  وتعتمــد السياســة الوطنيــة العامــة 

ــاريع  ــر مش ــى تطوي ــاه ع ــر املي ــادة تواف ــدف إىل زي ــي ته الت

الــري وتكييــف تقنيــات توفــري امليــاه وتشــجيع إعــادة اســتخدام 

امليــاه العادمــة.  ولقــد تــم وضــع نظــام لرصــد كل مروعــات 

الــري التــي لهــا آثــار محتملــة عــى متليــح الربــة حيــث تبلــغ 

درجــة ملوحــة ميــاه الــري مــا بــني 1.5 إىل 4.0 جم/لــر.

ــج املحــيل اإلجــاميل لعــامن بحــوايل  ــدر النات ــام 2010 قُ ويف ع

ــة  ــه قراب ــة من ــب الزراع ــغ نصي ــي. وبل ــار دوالر أمري 44 ملي
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%8، يف حــني بلــغ نصيــب الصناعــة )مبــا يف ذلــك النفــط والغــاز 

الطبيعــي( مــا يقــدر بحــوايل %29.9 مــن إجــاميل الناتــج 

ــى  ــاء ع ــرد بن ــاميل للف ــي اإلج ــل القوم ــدر الدخ ــيل. وقُ املح

تعــادل القــوة الرائيــة يف عــام 2011 مبــا مقــداره 9060 دوالر. 

ــة  ــدان لجن ــني بل ــام ب ــة في ــة املربم ــات الثنائي ــا لاللتزام ووفق

ــادي  ــدان االقتص ــاون يف املي ــة التع ــة ومنظم ــاعدة اإلمنائي املس

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــدول العربي ــة وال ــن ناحي ــة م والتنمي

تلقــت تونــس مســاعدات عــن عــام 2011 تقــدر مببلــغ 108.1 

ــرة  ــن ف ــة ع ــة للحكوم ــة الفعلي ــا للموازن ــون دوالر. ووفق ملي

2007-2011 خططــت تونــس اســتثامر قرابــة 1.8 مليــار دوالر 

ــرب. ــاه ال يف قطــاع مي

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

الشــاملة  التغطيــة  مســتهدف  إىل  للوصــول   2015-2010

ــة   ــون دوالر لتغطي ــغ 190 ملي ــرصف الصحــي مببل ــبكات ال بش

1628 ألــف نســمة، يف حــني تبلــغ االســتثامرات الرأســاملية 

ــن  ــي م ــرصف الصح ــة بال ــدف التغطي ــق ه ــة لتحقي الروري

ــة  ــون دوالر لتغطي ــة 29 ملي ــة قراب ــة لألفي ــداف اإلمنائي األه

247 ألــف نســمة. ومتكنــت تونــس مــن تحقيــق الهــدف 

اإلمنــايئ لألفيــة الخــاص بإمــدادات امليــاه.  وتحتــاج تونــس إىل 

اســتثامر 378 مليــون دوالر يف قطــاع توفــري امليــاه لتغطيــة 953 

ــاه. ــدادات املي ــمة بإم ــف نس أل

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات امليــاه، 

دوالر.  مليــار   3 الزراعــي  اإلنتــاج  إجــاميل   2010 عــام  ويف 

وقُــدرت واردات امليــاه االفراضيــة يف تونــس يف مجــال الزراعــة 

مبــا مقــداره 13 مليــار مــر مكعــب بقيمــة تبلــغ مليــار دوالر. 

ــدرت صــادرات امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة مبــا مقــداره 4  وقُ

مليــار مــر مكعــب أي مــا يعــادل منتجــات تبلــغ قيمتهــا 995 

ــون دوالر. ملي

ب250  فنيًــا  املجديــة  املائيــة  املحتملــة  الطاقــة  وتُقــدر 

جيجــاواط يف الســنة، بينــام تبلــغ ســعة الطاقــة املائيــة املتوفــرة 

70 ميجــاواط يف الســاعة. وبلــغ توليــد الطاقــة املائيــة يف عــام 

2008 مــا قيمتــه 160 جيجــاواط يف الســاعة، أي مــا يعــادل 3% 

ــس. ــة املنتجــة يف تون ــن إجــاميل الطاق م
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مؤشرات املياه في تونس
املالحظاتتونسالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة
153مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

23.70مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

2.70مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

1.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

4.20مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.30مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0.19مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0.10مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0.10مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0.40مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق 

2.81مليار مر مكعب/ السنةاملياه السطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق 

1.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية إىل الخارج(

0.40مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء 

3.91مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة( - )التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

5.52مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

5.95مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

1.33مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

12.81مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

17.41مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.29مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.25مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.02مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.14مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/Aمليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.03مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة 

0.46مليار مر مكعب/ السنةالصناعية( + )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

0.65مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

18.06مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

18.52مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك
2.64مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.37مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.11مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

2.16مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

5.52مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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7.69مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

1.50مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

1.14مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.05مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

83.78%كفاءة استخدامات املياه

120.97%استدامة املياه

0.41مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
385,000هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

4,491,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

1,085,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

4,840,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( 99%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 96%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية%–

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

2.66مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

 160 جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
10,365 1000نسمةإجاميل عدد السكان

404مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

376مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

1,679مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

254مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

1,236مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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1,786مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,490مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

208مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

10.61مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

35.21مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

103.65 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

414.60 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
4,000مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

5.80٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

–%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
7رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

2رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

5رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
 نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 138.83مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

97.46مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.41مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

0.01%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

1,863مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

318.94مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

106.31مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

13.01مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

4.78مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

8.23مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

8%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Ratifiedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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اإلمارات

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 120 ملــم 

ــراء  ــم يف الصح ــن 40 مل ــل م ــني أق ــا ب ــراوح م ــاوت ي بتف

الجنوبيــة إىل حــوايل 160 ملــم يف الجبال الشــاملية الرقية.  

ــرب  ــارس.  وتعت ــر وم ــني أكتوب ــار ب ــم األمط ــقط معظ وتس

املناطــق املالمئــة للزراعــة املطريــة محــدودة للغايــة.  لذلك، 

يبلــغ إجــاميل  اســتهالك امليــاه الخــراء يف االســتخدام 

اســتخدامها  جانــب  إىل  املناطــق،  هــذه  يف  الزراعــي 

لالســتهالك يف املراعــي والغابــات 2.4 مليــار كم3/الســنة 

ــذي يتفــاوت حســب املــكان  .  ويبلــغ ســقوط األمطــار، ال

امليــاه  والزمــان، 6.52 مليــار كم3/الســنة  مــن مــوارد 

الداخليــة املتجــددة.  أمــا متوســط تغذيــة امليــاه الجوفيــة 

ــدث  ــث تح ــم3 حي ــار ك ــوايل 0.12 ملي ــغ ح ــنوي فيبل الس

تغذيــة مســتودعات امليــاه الجوفيــة أساســا مــن االرتشــاح 

ــاميل  ــدر إج ــان  ويُق ــمية الجري ــار موس ــة األنه ــن  أودي م

امليــاه الجوفيــة املســتخرجة بـــ 2.157 مليــار كــم3 يف عــام 

2010 مــام يعنــي أن اســتنزاف امليــاه الجوفيــة كان يبلــغ 2 

مليــار كــم3 تقريبًــا.  وقــد أدى اإلفــراط يف اســتخراج مــوارد 

امليــاه الجوفيــة إىل خفــض منســوب امليــاه الجوفيــة بأكــر 

ــاء العقديــن األخرييــن، يف  مــن مــر واحــد يف املتوســط أثن

ــاحلية.   ــق الس ــر يف املناط ــاه البح ــل مي ــزداد تداخ ــني ي ح

ــة.   ــاه الجوفي ــع جــودة املي ــم )105( توزي ــني شــكل رق ويب

ــه 0.15  ــا قيمت ــة مب ــاه املتجــددة الفعلي ــوارد املي ــدر م وتُق

ــغ  ــث يبل ــام 2010، حي ــن ع ــارا م ــار كم3/الســنة  اعتب ملي

ــك  ــا يف ذل ــمة )مب ــون نس ــدد الســكان 8.26 ملي إجــاميل ع

جميــع العاملــني املؤقتــني( مــام يجعــل نصيــب الفــرد مــن 

ــرد فقــط. ــر مكعــب/ للف ــاه 2.16 م املي

هــذا، ومُيــيل ســقوط األمطــار، إىل جانــب تضاريــس األرض، 

طبيعــة الجريــان يف الــوادي بدولــة اإلمــارات العربيــة 

يــراوح  حيــث  املتحــدة 

املتوســط املحتمــل للتدفقــات 

ــني  ــا ب ــنوية م ــطحية الس الس

23 إىل 138 مليــون مــر مكعــب. وإىل جانــب ذلــك، هنــاك 

60 مســتجمًعا مائيًــا معرفًــا بهــا يف اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة )شــكل رقــم 106(.

ويُقــدر إجــاميل الســحب مــن امليــاه العذبــة بـــ 8.29 

مليــون كم3/الســنة ؛ يوجــه منــه %60 إىل الزراعــة و39% 

ــاميل  ــوزع إج ــة.  ويت ــزيل و%1 إىل الصناع ــاع املن إىل القط

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع ــاه العذب ــن املي ــحب م الس

• 51 % من املياه الجوفية	

• 40 % من تحلية مياه البحر	

• 9 % من إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة	

ــم  ــام، ت ــف األحج ــزًا مبختل ــًدا وحاج ــاك حــوايل 118 س هن

ــن  ــة م ــري الحامي ــة ولتوف ــراض التغذي ــا ألغ إنشــاؤها أساس

األرضار التــي تســببها الفيضانــات املفاجئــة.  وتُقــدر إجــاميل 

الســعة التخزينيــة لهذه الســدود بحــوايل0.06 مليــون كم3/

السنة.

العربيــة  اإلمــارات  يف  امليــاه  إمــدادات  تغطيــة  وتبلــغ 

املتحــدة نســبة %100 وتبلــغ تغطيــة الــرصف الصحــي 

.100%

ويف عــام 2010 قُــدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل لإلمــارات 

العربيــة املتحــدة بحــوايل 297 مليــار دوالر أمريــي. وبلــغ 

نصيــب الزراعــة منــه قرابــة %1، يف حــني بلــغ نصيــب 

الصناعــة )مبــا يف ذلــك النفــط والغــاز الطبيعــي( مــا يقــدر 

بحــوايل 55.52 % مــن إجــاميل الناتــج املحــيل. وقـُـدر الدخل 

القومــي اإلجــاميل للفــرد بنــاء عــى تعــادل القــوة الرائيــة 

يف عــام 2009 مبــا مقــداره 50600 دوالر. ووفقــا لاللتزامــات 

الثنائيــة املربمــة فيــام بــني بلــدان لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة 

ــن  ــة م ــادي والتنمي ــدان االقتص ــاون يف املي ــة التع ومنظم

ناحيــة والــدول العربيــة مــن ناحيــة أخــرى، مل تتلــق 

ــة  ــارات العربي ــت اإلم ــاعدات. وخطط ــة مس ــارات أي اإلم

ــة  ــغال العام ــة واألش ــاه والبيئ ــى املي ــاق ع ــدة لإلنف املتح

ــار  ــل إىل 6.6 ملي ــغ يص ــاد مبل ــارة واالقتص ــة والتج والطاق
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ــة.  ــة العام ــن املوازن ــدر بنســبة %4 م ــا يق دوالر أي م

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

بشــبكات الــرصف الصحــي مببلــغ 408 مليــون دوالر لتغطية 

ــغ االســتثامرات الرأســاملية  ــف نســمة، يف حــني تبل 543 أل

الروريــة لتحقيــق هــدف التغطيــة بالــرصف الصحــي مــن 

األهــداف اإلمنائيــة لألفيــة قرابــة 44 مليــون دوالر تشــمل 

68 ألــف نســمة. وتحتــاج اإلمــارات إىل اســتثامر 64  مليــون 

دوالر تشــمل 134 ألــف نســمة يف قطــاع توفــري امليــاه  

ــار  ــتثامر ملي ــاج إىل اس ــاملة، وتحت ــة الش ــق التغطي لتحقي

ــدف اإلمنــايئ  ــق اله ــف نســمة. وتحق دوالر تشــمل 486 أل

ــة املتحــدة. ــاه يف اإلمــارات العربي لألفيــة لتوفــري املي

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

امليــاه، حيــث بلــغ الناتــج اإلجــاميل الزراعــي يف عامــة 

2010 مــا مقــداره 2.6 مليــار دوالر.  وقـُـدرت واردات امليــاه 

ــة يف اإلمــارات يف مجــال الزراعــة مبــا مقــداره 27  االفراضي

مليــار مــر مكعــب بقيمــة تبلــغ 7.8 مليــار دوالر. وقـُـدرت 

صــادرات امليــاه االفراضيــة يف الزراعــة مبــا مقــداره 6.8 

مليــار مــر مكعــب أي مــا يعــادل قيمــة منتجــات تبلــغ 2 

ــار دوالر. ملي
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شكل 104. توزيع املياه الجوفية يف اإلمارات حسب الجودة )وزارة البيئة واملياه باإلمارات، 2011(

شكل 105. مستجمعات املياه يف اإلمارات )وزارة البيئة واملياه باإلمارات(
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مؤشرات املياه في اإلمارات
املالحظاتاإلماراتالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة
120مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

6.52مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

0.15مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

0.12مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.17مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0.مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق 

0.15مليار مر مكعب/ السنةاملياه السطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق 

0.12مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية إىل الخارج(

0.12مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء 

0.15مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة( - )التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0.13مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

1.13مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

1.15مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

2.41مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

2.56مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

1.02مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.29مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.29مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

1.72مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.95مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة 

3.69مليار مر مكعب/ السنةالصناعية( + )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

2.56مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

6.25مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك
8.29مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

1.28مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.14مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

6.87مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.13مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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6.99مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

0مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

6.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

6.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

1.24مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

70.34%كفاءة استخدامات املياه

431.85%استدامة املياه

2.45مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
66,700هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

34,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

310,800هكتارإجاميل أرايض املراعي

305,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( 100%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 100%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 98%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 98%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية%N/A

 )JMP( 95%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.06مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

1.78مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
6,939 1000نسمةإجاميل عدد السكان

21.62مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

21.6مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

368مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

1,194مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

346مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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900مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

1,541مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

989مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

20.62مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

184مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

0 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

138.78 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

8.80٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

N/A رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

0%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
1رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

0رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

1رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
N/A نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 1,398مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

24.35مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 0.50مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

3.36%تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

 N/Aمليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

N/A مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

27.06مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

6.86مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

20.20مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

N/A رقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Voted in Favorالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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اليمن

يبلــغ متوســط ســقوط األمطــار الســنوي حــوايل 232 ملــم، 

ــم يف  ــم إىل 800 مل ــني 500 مل ــا ب ــار م ــات األمط ــاوت كمي وتتف

املرتفعــات الغربيــة، وتصــل إىل أقــل مــن 50 ملــم عنــد شــواطئ 

ــاء  ــا أثن ــار أساس ــقط األمط ــدن.  وتس ــج ع ــر وخلي ــر األحم البح

ــو/ ــع )مــارس/آذار – أبريل/نيســان( والصيــف )يوني فصــيل الربي

ــغ حجــم األمطــار الســنوي 89  ــران – أغســطس/آب(.  ويبل حزي

كــم3، يف حــني تُقــدر كميــات الســحب املفيــدة يف املناطــق 

البعليــة ومناطــق املراعــي والغابــات وهــي امليــاه املعروفــة 

ــم3. ــاه الخــراء بحــوايل 4 ك باملي

وتوجــد أربعــة مناطــق رئيســية للــرصف يف اليمــن وهــي البحــر 

األحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب والربــع الخــايل الــذي يحتوي 

ــداول  ــن الج ــات واردة م ــى تدفق ــدل ع ــة ت ــار تاريخي ــى آث ع

ــامل.  ــال يف الع ــار الرم ــرب بح ــن أك ــد م ــه واح ــم كون ــار، رغ واألنه

ويبــني الشــكل 101 منــط متفــرع ال ميكــن أن ينجــم إال عــن ميــاه 

متدفقــة.

شــكل 101  آثــار جــداول يف الربــع الخــايل )املصــدر: معهــد القمــر 

والكواكــب بالواليــات املتحدة(

ــحوايل2.1  ــددة بـ ــاه املتج ــوارد املي ــاميل م ــدر إج و يف 2009 يُق

كم3/ســنة ، مــام يعنــي أن نصيــب الفــرد لــن يبلــغ ســوى 90.02 

م3/ســنة.

ويُقــدر الســحب الفعــيل مــن امليــاه العذبــة بـــحوايل 3.54 كــم3/

ســنة اعتبــارا مــن 2006، مــام يــؤدي إىل عجــز ســنوي يبلــغ 1.44 

كم3/ســنة.  ويتــم ســد نســبة كبــرية مــن هــذا العجــز مــن 

مســتودعات امليــاه الجوفيــة األحفوريــة.  وتنخفــض مســتودعات 

ــادر  ــف ن ــة ســنويًا  مبعــدل 1 – 7 مــر، مــع ترصي ــاه الجوفي املي

للغايــة، مــام يزيــد مــن تكلفــة الضــخ ويتســبب تدهــور يف جــودة 

ــق  ــر إىل مناط ــاه البح ــل مي ــن تداخ ــال ع ــاه الجوفيــة، فض املي

ــاه يف اليمــن عــى  الســهول الســاحلية.  ويُخصــص اســتخدام املي

ــايل: النحــو الت

• 90 % للزراعة	

• 8 % للمنازل	

• 2 % للصناعة	

وتتــم معالجــة 0.05 مليــون مــر مكعــب ســنويًا يف اليمــن، 

وهــو مــا يعــادل حــوايل %55 مــن ســعة املعالجــة يف 12 محطــة 

معالجــة يف الــدول. وتختلــف جــودة امليــاه املعالجــة مــن محطــة 

إىل أخــرى حيــث تتوفــر أفضــل جــودة يف محطــة الحجــة بينــام 

يبلــغ ســوء الجــودة ذروتــه يف محطــة تعــز. ومــع ذلــك، ال يــرىض 

الفالحــون عــن الجــودة امليــاه العادمــة املعالجــة عامــة فيحجمون 

عــن اســتخدامها يف أي نــوع مــن الزراعــات.

ــل املســتقبلية يف  ــاه البحــر واحــدة مــن البدائ ــة مي ــرب تحلي وتعت

ــك  ــا يف ذل ــق، مب ــن العوائ ــري م ــا كث ــا تواجــه حاليً ــن، إال أنه اليم

االرتفاعــات الشــاهقة يف بعــض املناطــق فضــال عــن عــدم جــدوى 

اســرداد تكلفــة ســعر وحــدة امليــاه.

ــغ  ــني تبل ــن %62، يف ح ــاه يف اليم ــدادات املي ــة إم ــغ تغطي وتبل

ــي 52%. ــرصف الصح ــة ال ــبة تغطي نس

شكل 106. أثار ألنهار يف رب الخايل )معهد دراسات الفلك والكواكب يف 

الواليات املتحدة(

ويف عــام 2010 قـُـدر الناتــج املحــيل اإلجــاميل لليمــن بحــوايل 

29 مليــار دوالر أمريــي. ووصــل نصيــب الزراعــة منــه إىل 

ــط  ــك النف ــا يف ذل ــة )مب ــب الصناع ــغ نصي ــني بل %8، يف ح

ــا يقــدر بحــوايل %29.4 مــن إجــاميل  ــاز الطبيعــي( م والغ
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الناتــج املحــيل. وقـُـدر الدخــل القومــي اإلجــاميل للفــرد بنــاء 

ــداره  ــا مق ــام 2009 مب ــة يف ع ــوة الرائي ــادل الق ــى تع ع

2370 دوالر. ووفقــا لاللتزامــات الثنائيــة املربمــة فيــام بــني 

بلــدان لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ومنظمــة التعــاون يف 

امليــدان االقتصــادي والتنميــة مــن ناحيــة والــدول العربيــة 

مــن ناحيــة أخــرى، تلقــت اليمــن مســاعدات إمنائيــة 

ــون دوالر.  رســمية يف عــام 2011 تقــدر بحــوايل 28.36 ملي

وعــى صعيــد املســاعدات العربيــة تلقــت اليمــن 21 مليون 

ــة  ــك التنمي ــن بن ــرصف الصحــي م ــاه وال دوالر لقطــاع املي

ــاه  ــاع املي ــى قط ــاق ع ــن لإلنف ــت اليم ــالمي. وخطط اإلس

ــة  ــن املوازن ــون دوالر م ــرصف الصحــي حــوايل 112 ملي وال

ــة 2008.  ــة للســنة املالي ــة الفعلي الحكومي

ويُقــدر إجــاميل االســتثامرات الرأســاملية الروريــة للفــرة 

2010-2015 للوصــول إىل مســتهدف التغطيــة الشــاملة 

ــي  ــار دوالر الت ــغ 1.9 ملي ــي مببل ــرصف الصح ــبكات ال بش

تشــمل 11 مليــون نســمة، يف حــني تبلــغ االســتثامرات 

ــة بالــرصف  ــق هــدف التغطي ــة لتحقي الرأســاملية الروري

الصحــي مــن األهــداف اإلمنائيــة لألفيــة قرابــة 200 مليــون 

ــن إىل 64  ــاج اليم ــمة. وتحت ــف نس ــدم 3441 أل دوالر تخ

مليــون دوالر يف قطــاع توفــري امليــاه  لتحقيــق هــذا الهــدف 

ألــف  ولتغطيــة 134  لألفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف  مــن 

ــرى  ــون دوالر أخ ــة إىل 1700 ملي ــزال بحاج ــخص. وال ت ش

ــرب  ــاه ال ــدادات مي ــاملة بإم ــة الش ــد التغطي ــى صعي ع

ولتحقيــق الهــدف اإلمنــايئ الخــاص بتغطيــة 564 ألــف 

ــاه.  ــدادات املي ــمة بإم نس

والزراعــة هــي القطــاع األســايس يف مجــال اســتخدامات 

امليــاه، ويف عــام 2010 بلــغ إجــاميل الناتــج الزراعــي 3492 

اليمــن يف  دوالر. وقُــدرت واردات امليــاه االفراضيــة يف  

مجــال الزراعــة مبــا مقــداره 13 مليــار مــر مكعــب بقيمــة 

تبلــغ 2 مليــار دوالر. وقـُـدرت صــادرات امليــاه االفراضيــة يف 

الزراعــة مبــا مقــداره 1463.71 مليــون مــر مكعــب أي مــا 

ــون دوالر. ــغ 2810.17 ملي ــة منتجــات تبل ــادل قيم يع
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مؤشرات املياه في اليمن
املالحظاتاليمنالوحداتاملؤرشات املتعلقة باملياه

  املياه املتاحة
232مم/ سنة قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا

88.17مليار مر مكعب/ السنةحجم األمطار السنوي

2مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه السطحية الداخلية املتجددة

1.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية الداخلية املتجددة

3.50مليار مر مكعب/ السنةإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة  = املياه السطحية الداخلية املتجددة + املياه الجوفية الداخلية املتجددة

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية الخارجية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه السطحية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية من الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةرسيان املياه الجوفية إىل الخارج

0مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املياه الزرقاء املتجددة  الخارجية= تدفق املياه السطحية الخارجية من الخارج+ تدفق املياه الجوفية من الخارج

إجاميل املياه الزرقاء السطحية املتجددة = )املياه السطحية الداخلية املتجددة(+)تدفق املياه السطحية من الخارج( - )تدفق 

2مليار مر مكعب/ السنةاملياه السطحية الخارجية إىل الخارج(

إجاميل املياه الزرقاء الجوفية املتجددة = )املياه الجوفية الداخلية املتجددة( + )تدفق املياه الجوفية من الخارج( - )تدفق 

1.50مليار مر مكعب/ السنةاملياه الجوفية إىل الخارج(

1.40مليار مر مكعب/ السنةالتداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية

إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة = )إجاميل املياه السطحية الزرقاء املتجددة( + )إجاميل املياه الجوفية الزرقاء 

2.10مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة( - )التداخل بني املياه السطحية واملياه الجوفية(

0.88مليار مر مكعب/ السنةاملياه الخراء للزرعات املطرية

2.51مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها املراعي املروية مبياه األمطار

0.60مليار مر مكعب/ السنةكميات املياه التي تستهلكها الغابات املروية مبياه األمطار

4.00مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية الخراء املتجددة

إجاميل املوارد املائية املتجددة = ) إجاميل املوارد املائية الزرقاء املتجددة الواردة من الخارج + إجاميل املوارد املائية الخرضاء 

6.10مليار مر مكعب/ السنةاملتجددة(

0.07مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل

0.05مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل والصناعي املعالجة

0.0060مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف املنزيل املعالجة التي يعاد استخدامها

0.9666مليار مر مكعب/ السنةمياه الرصف الزراعي

N/A مليار مر مكعب/ السنةإعادة استخدام مياه الرصف الزراعي

0.03مليار مر مكعب/ السنةاملياه املحالة املنتجة

إجاميل املوارد املائية غري التقليدية = )مياه الرصف الناتجة عن االستخدام املنزىل ى( + )مياه الرصف الناتجة من األنشطة 

1.07مليار مر مكعب/ السنةالصناعية( + )مياه الرصف الزراعي( + )املياه املحالة املنتجة(

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية غري املتجددة

9.60مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية التقليدية

10.67مليار مر مكعب/ السنةإجاميل املوارد املائية املتاحة

  سحب املياه واالستهالك
4.26مليار مر مكعب/ السنةإجاميل كميات السحب سنويًا

0.32مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام املنزيل

0.08مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب لالستخدام الصناعي

3.87مليار مر مكعب/ السنةإجاميل السحب لالستخدام الزراعي للمياه

0.88مليار مر مكعب/ السنة استهالك الزراعات املطرية من املياه الخراء
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4.75مليار مر مكعب/ السنةإجاميل االستخدامات الزراعية للمياه

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الزرقاء السطحية

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء املتجددة

N/A مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري املتجددة

0.03مليار مر مكعب/ السنةكميات السحب من املياه الجوفية غري التقليدية

75.72%كفاءة استخدامات املياه

0.54%استدامة املياه

1.03مليار مر مكعب/ السنةالرصف الصحي والتدفقات الخارجية

  املياه والتغري يف استخدام األرايض
481,500هكتارإجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري

772,000هكتارإجاميل مساحات الزراعات املطرية

528,000هكتارإجاميل أرايض املراعي

2,200,000هكتارإجاميل أرايض الغابات

  املياه وخدمات التوصيل
 )JMP( 55%تغطية مياه الرب

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب% N/A

 )JMP( 72%تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 47%تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية مياه الرب يف املناطق الريفية% N/A

 )JMP( 53%تغطية الرصف الصحي

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي% N/A

 )JMP( 93%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية

  )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الحرية% N/A

 )JMP( 34%تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية

 )Sector Ministry( تغطية الرصف الصحي يف املناطق الريفية% N/A

N/A كمطول شبكات مياه الرب 

N/A كمطول شبكات الرصف الصحي 

N/A كمطول شبكات الري 

N/A كمطول شبكات الرصف الزراعي 

N/A مليار مر مكعب/ السنةإجاميل سعة محطات مياه الرب

0.46مليار مر مكعب/ السنةسعة السد )مثبت(

N/A مليار مر مكعب/ السنةسعة تحلية املياه

N/A جيجا واط ساعة/ السنةالكهرباء املولدة عن طريق الطاقة الكهرومائية

  املياه والسكان
23,328 1000نسمةإجاميل عدد السكان

150مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من موارد املياه الداخلية املتجددة

90.0مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه الزرقاء املتجددة للفرد

411مر مكعب/ الفردإجاميل موارد املياه املتجددة للفرد

182مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الزرقاء املسحوبة

171مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من املياه الخراء
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457مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل املياه املتاحة

354مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من إجاميل استهالك املياه 

165مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من كميات السحب لالستخدام الزراعي

3.33مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه ىف الصناعة

13.58مر مكعب/ الفردنصيب الفرد من استخدامات املياه املنزلية

10,497 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة

10,964 1000نسمةعدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة

  املياه والنوعية
N/A مجم/ لرإجاميل املواد الصلبة املذابة

27.50٪ من األطفال تحت سن 5حاالت اإلسهال املبلغ عنها

0رقمحاالت التنيا املبلغ عنها

300رقمحاالت الكولريا املبلغ عنها

22%مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء

  املياه واملناخ
21رقمعدد أحداث الفيضانات يف آخر عقدين من الزمن

6رقمعدد أحداث الفيضانات من 1989-2000 

15رقمعدد أحداث الفيضانات من2000-2011 

  املياه واإلقتصاد
 نعم/ الالخطة الوطنية للتكيف مع تغري املناخ

 )GDP/Water Use( 127.76مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الصناعي

265.34مليون مر مكعب/ الوظيفةالعمل يف الزراعية

 )GDP/Water Use( 2.36مر مكعب/ الدوالرإنتاجية املياه يف املجال الزراعي

N/A %تعريفة املياه والرصف الصحى نسبة  اىل متوسط دخل األرسة

N/A %الدعم )املنزيل، الصناعي، الزراعي(

112.57مليون دوالراإلنفاق العام عى مشاريع ذات الصلة باملياه

354.70مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )إجاميل 2009 - 2012(

118.23مليون دوالراملعونات األجنبية للمياه )املتوسط سنويا(

13.96مليار مر مكعب/ السنةواردات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

1.46مليار مر مكعب/ السنةالصادرات املياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

12.50مليار مر مكعب/ السنةصايف التدفق للمياه االفراضية املتعلقة بالتجارة يف القطاع الزراعي

  املياه والشئون السياسية
N/A نعم/ الخطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 

 N/Aرقمحقوق املياه/ السنة

N/A رقمتصاريح/ السنة

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة بالري

N/A رقم/ السنةالشكاوي املتعلقة مبياه الرب والرصف الصحي

0%نسبة االعتامد عى املوارد املائية املشركة

Signedالتصديق/ التصويتوجهة نظر يف اتفاقية األمم املتحدة 1997

* جميع البيانات والتقديرات لعام 2012 مامل يذكر غري ذلك
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ملحق أ: تعريف مؤشرات الوضع املائي في املنطقة العربية

أ. املياه املتاحة:

قياس متوسط عمق املطر حسب املكان سنويًا: متوسط  عمق املطر عى امتداد املكان . 1

حجــم األمطــار الســنوي: متوســط حجــم األمطــار عــى امتــداد املــكان، وهــذا نتــاج متوســط عمــق املطــر الســنوي . 2

ومســاحة كميــة األمطــار الفعليــة

ــح . 3 ــو يصل ــى نح ــوي ع ــالف الج ــن الغ ــتخرج م ــي ال تس ــار الت ــة األمط ــددة: كمي ــة املتج ــطحية الداخلي ــاه الس املي

ــوض ــرج الح ــى مخ ــطح األرض حت ــوق س ــق ف ــل تتدف ــرسب إىل األرض، ب ــتغالل وال تت لالس

امليــاه الجوفيــة الداخليــة املتجــددة:  تغذيــة امليــاه الجوفيــة عبــارة عــن إجــاميل حجــم امليــاه التــي تدخــل مصــادر . 4

امليــاه الجوفيــة )تقليديـًـا يف الطبقــات املائيــة الجوفيــة( داخــل حــدود الحــوض مــن خــالل تدفــق األمطــار الداخليــة 

وتدفــق امليــاه الســطحية.

إجــاميل مــوارد امليــاه الزرقــاء املتجــددة  = امليــاه الســطحية الداخليــة املتجــددة + امليــاه الجوفيــة الداخليــة املتجددة:  . 5

التدفــق الســنوي للنهــر عــى املــدى البعيــد وتغذيــة طبقــات امليــاه الجوفيــة الناشــئة عــن األمطــار الداخليــة. وتجنب 

التقريــر ازدواجيــة إحصــاء مــوارد امليــاه الســطحية والجوفيــة مــن خــالل طــرح التداخــل مــن مجمــوع مــوارد امليــاه 

ــاه الجوفية.  الســطحية واملي

رسيــان امليــاه الســطحية الخارجيــة مــن الخــارج: جــزء مــن املــوارد املائيــة الســنوية املتجــددة الســطحية يف الــدول . 6

التــي مل تتولــد يف الــدول. ويشــمل التدفقــات الســطحية مــن دول املنبــع، وجــزء مــن ميــاه البحــريات الحــدود و / أو 

األنهــار دون التأثــري البــري

رسيــان امليــاه الســطحية إىل الخــارج: الكميــة الســنوية مــن امليــاه الســطحية العذبــة تاركــة حــدود الــدول إىل بلــد . 7

آخــر.

رسيان املياه الجوفية من الخارج: كمية املياه الجوفية التي تدخل سنويا يف الدول بشكل طبيعي. 8

9 .)FAO( رسيان املياه الجوفية إىل الخارج: الكمية السنوية من املياه الجوفية مغادرة الدول

إجــاميل امليــاه الزرقــاء املتجــددة  الخارجيــة= تدفــق امليــاه الســطحية الخارجيــة مــن الخــارج+ تدفــق امليــاه الجوفيــة . 10

مــن الخــارج 

إجــاميل امليــاه الزرقــاء الســطحية املتجــددة = )امليــاه الســطحية الداخليــة املتجددة(+)تدفــق امليــاه الســطحية مــن . 11

الخــارج( - )تدفــق امليــاه الســطحية الخارجيــة إىل الخــارج(
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إجــاميل امليــاه الزرقــاء الجوفيــة املتجــددة = )امليــاه الجوفيــة الداخليــة املتجــددة( + )تدفــق امليــاه الجوفيــة مــن . 12

ــاه الجوفيــة إىل الخــارج( الخــارج( - )تدفــق املي

التداخــل بــني امليــاه الســطحية وامليــاه الجوفيــة: جــزء مــن مــوارد امليــاه العذبــة املتجــددة املشــرك مــا بــني امليــاه . 13

املتدفقــة مــن النهــر وامليــاه الجوفيــة. ويســاوي هــذا الجــزء مقــدار رصف امليــاه الجوفيــة يف النهــر )الــذي يعــادل 

عــادة الجريــان األســايس للنهــر( مطــروح منــه الترسيــب مــن ميــاه النهــر إىل طبقــات امليــاه الجوفيــة. 

إجــاميل املــوارد املائيــة الزرقــاء املتجــددة = )إجــاميل امليــاه الســطحية الزرقــاء املتجــددة( + )إجــاميل امليــاه الجوفيــة . 14

الزرقــاء املتجــددة( - )التداخــل بــني امليــاه الســطحية وامليــاه الجوفيــة(

إجــاميل امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة القابلــة لالســتغالل :الكميــة املســتخلصة الســنوي مــن امليــاه الجوفيــة غــري . 15

املتجــددة وفقــا ملرحلــة مــا قبــل تحديــد العائــد اآلمــن الــذي متليــه فــرة محــددة مســبقا االســتدامة ) xســنوات( 

ــة الفــرة االســتدامة. ــه يف نهاي ــى للســحب املســموح ب والحــد األق

إجاميل املوارد املائية الزرقاء. 16

اســتهالك الزراعــات املطريــة مــن امليــاه الخــراء: إجــاميل كميــات األمطــار التــي تســتهلكها الزراعــات املطريــة يف . 17

الحــوض اســتهالكًا مبــارًشا.

كميــات امليــاه التــي تســتهلكها املراعــي املرويــة مبيــاه األمطــار: إجــاميل كميــات األمطــار التــي تســتهلكها مســاحات . 18

املراعــي يف الحــوض اســتهالكًا مبــارًشا. 

كميــات امليــاه التــي تســتهلكها الغابــات املرويــة مبيــاه األمطــار: إجــاميل كميــات األمطــار التــي تســتهلكها الغابــات يف . 19

الحــوض اســتهالكًا مبــارًشا. 

إجــاميل املــوارد املائيــة الخــراء املتجــددة: إجــاميل كميــات األمطــار التــي تســتهلكها الغابــات ومســاحات املراعــي . 20

واملســاحات املرويــة مبيــاه األمطــار يف الحــوض اســتهالكًا مبــارًشا. 

ميــاه الــرصف الناتجــة عــن االســتخدام املنــزىل والصناعــي: الكميــة الســنوية مــن ميــاه الــرصف املنتجــة يف الدولــة، . 21

مبعنــى كميــة امليــاه التــي تلــوث بســبب إلقــاء املخلفــات فيهــا. ومنشــأ هــذه النوعيــة هــو االســتخدامات املنزليــة 

ــاه  ــة مي ــق معالج ــه إىل مراف ــي توج ــه) الت ــي، وخالف ــي، والطه ــرصف الصح ــتحامم، وال ــتخدمة يف االس ــاه املس (املي

الــرصف. إال أنهــا ال تشــمل ميــاه الــرصف الزراعــي، أال وهــي امليــاه املســحوبة ألغــراض الزراعــة ولكنهــا مل تســتهلك 

وتعــاد مــرة أخــرى إىل محطــات امليــاه « معــدل مــن منظمــة الفــاو

ميــاه الــرصف املنــزيل والصناعــي املعالجــة :الكميــة الســنوية مــن ميــاه الــرصف املنتجــة يف الدولــة، مبعنــى كميــة املياه . 22

التــي تلــوث بســبب إلقــاء املخلفــات فيهــا. ومنشــأ هــذه النوعيــة هــو االســتخدامات املنزليــة (امليــاه املســتخدمة يف 

االســتحامم، والــرصف الصحــي، والطهــي، وخالفــه) التــي توجــه إىل مرافــق معالجــة ميــاه الــرصف. إال أنهــا ال تشــمل 

ــرى إىل  ــرة أخ ــاد م ــتهلك وتع ــا مل تس ــة ولكنه ــراض الزراع ــحوبة ألغ ــاه املس ــي املي ــي، أال وه ــرصف الزراع ــاه ال مي

محطــات امليــاه « معــدل مــن منظمــة الفــاو
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إعادة استخدام مياه الرصف املنزيل والصناعي. 23

ــاه التــي تلــوث . 24 ــة، مبعنــى كميــة املي ــاه الــرصف الزراعــي: الكميــة الســنوية مــن ميــاه الــرصف املنتجــة يف الدول مي

بســبب إلقــاء املخلفــات فيهــا. ومنشــأ هــذه النوعيــة هــو االســتخدامات املنزليــة (امليــاه املســتخدمة يف االســتحامم، 

والــرصف الصحــي، والطهــي، وخالفــه) التــي توجــه إىل مرافــق معالجــة ميــاه الــرصف. إال أنهــا ال تشــمل ميــاه الــرصف 

الزراعــي، أال وهــي امليــاه املســحوبة ألغــراض الزراعــة ولكنهــا مل تســتهلك وتعــاد مــرة أخــرى إىل محطــات امليــاه « 

معــدل مــن منظمــة الفــاو

إعادة استخدام مياه الرصف الزراعي: إجاميل كميات املياه املستخرجة سنويا من املوارد املتجددة.. 25

املياه املحالة املنتجة: املياه املنتجة سنوياً عن طريق تحلية املياه املالحة )معدل من الفاو(. 26

إجــاميل املــوارد املائيــة غــري التقليديــة = )ميــاه الــرصف الناتجــة عــن االســتخدام املنــزىل ى( + )ميــاه الــرصف الناتجــة . 27

مــن األنشــطة الصناعيــة( + )ميــاه الــرصف الزراعــي( + )امليــاه املحــالة املنتجــة(

إجاميل املوارد املائية التقليدية = إجاميل املوارد املائية املتجددة + إجاميل املياه الجوفية غري املتجددة  . 28

إجاميل املوارد املائية املتاحة لالستخدام = إجاميل املوارد املائية التقليدية + إجاميل املوارد املائية غري التقليدية. 29

ب. سحب واستهالك املياه: 

إجــاميل كميــات الســحب ســنويًا: إجــاميل كميــة امليــاه املســتخلصة مــن جميــع املــوارد، ســواء كانــت مــوارد دامئــة . 1

أو مؤقتــة، لجميــع االســتخدامات. وميكــن أن يتــم تحويلهــا تجــاه شــبكات التوزيــع أو أن يتــم اســتخدامها مبــارشة. 

ويتضمــن ذلــك االســتخدام االســتهاليك وخســائر النقــل والدفــق العائــد )معدلــة مــن  Earth Trendsقاعــدة بيانــات 

املعلومــات البيئيــة املتوفــرة عــى شــبكة اإلنرنــت(

كميات السحب لالستخدام املنزيل: إجاميل حجم سحب املياه السنوي املستخدمة لأغراض املنزلية . 2

كميات السحب لالستخدام الصناعي: إجاميل حجم سحب املياه السنوي املستخدمة لأغراض الصناعية . 3

كميــات الســحب لالســتخدام الزراعــي املــروي: إجــاميل حجــم ســحب امليــاه الســنوي املســتخدمة لأغــراض الزراعيــة . 4

املروية

اســتهالك الزراعــات املطريــة مــن امليــاه الخــراء: إجــاميل كميــة امليــاه املســتخلصة مــن جميــع املــوارد، ســواء كانــت . 5

مــوارد دامئــة أو مؤقتــة، لجميــع االســتخدامات. وميكــن أن يتــم تحويلهــا تجــاه شــبكات التوزيــع أو أن يتم اســتخدامها 

مبــارشة. ويتضمــن ذلــك االســتخدام االســتهاليك وخســائر النقــل والدفــق العائــد »معدلــة مــن Earth Trendsقاعــدة 

بيانــات املعلومــات البيئيــة املتوفــرة عــى شــبكة اإلنرنــت.

إجاميل االستخدامات الزراعية للمياه . 6
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كميــات الســحب مــن امليــاه الزرقــاء الســطحية: إجــاميل كميــة امليــاه الســنوية املســتخلصة مــن األنهــار والبحــريات . 7

ــة  ــة الثانوي ــاه العذب ــة الســطحية املتجــددة الرئيســية ومــوارد املي ــات. ويتضمــن ذلــك ســحب املــوارد املائي والخزان

)امليــاه املســحوبة واملعــادة مســبقا(« منظمــة األغذيــة والزراعــة

كميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء . 8

كميات السحب من املياه الجوفية الزرقاء غري املتجددة . 9

إجــاميل الســحب مــن املــوارد املائيــة غــري التقليديــة :إجــاميل كميــات امليــاه املســتخرجة ســنويا مــن املــوارد املائيــة . 10

غــري امليــاه الســطحية والجوفيــة، وبالتحديــد امليــاه املعالجــة وميــاه الــرصف الزراعــي املعــاد اســتخدامها وميــاه البحــر 

املحاة.

ــاه . 11 ــة )املي ــات املســحوبة مــن املصــادر األصلي ــني إجــاميل الكمي ــارق ب ــاه: نســبة الف ــة الســتخدام املي ــاءة الكلي الكف

الســطحية وامليــاه الجوفيــة املتجــددة وغــري املتجــددة، وامليــاه املحــالة( وتدفقــات ميــاه الــرصف الصحــي والــرصف 

الزراعــي مــن الســحب مــن املصــادر األصليــة املمثلــة عــى هيئــة نســبة مئويــة. (الكفــاءة الكليــة الســتخدام امليــاه 

= 100 * )الســحب مــن املصــادر األصليــة - رسيــان ميــاه الــرصف الصحــي والــرصف الزراعــي إىل الخــارج / كميــات 

السحب من املصادر األصلية( 

مــؤرش اســتدامة امليــاه: نســبة إجــاميل كميــات الســحب مــن املصــادر األصليــة مبــا يف ذلــك امليــاه الخــراء املســتهلكة . 12

مــن الزراعــات املطريــة إىل إجــاميل مــوارد امليــاه املتجــددة )امليــاه الزرقــاء والخــراء(.

رسيــان ميــاه الــرصف الصحــي والــرصف الزراعــي إىل الخــارج: عبــارة عــن ميــاه الــرصف الصحــي والــرصف الزراعــي . 13

املتدفقــة إىل خــارج النظــام تجــاه أحــواض محليــة أو عــى املســتوى الوطنــي.

ت. املياه وتغري استخدامات االرايض

إجاميل مساحات األرايض الزراعية املروية مبياه الري: إجاميل املساحة الزراعية الخاضعة لنظم الري. 1

إجاميل مساحات الزراعات املطرية: إجاميل املساحة الزراعية املعتمدة عى األمطار . 2

ث. املياه والسكان

ــاه الجوفيــة يف األجــل الطويــل . 1 ــاه الداخليــة املتجــددة: متوســط تغذيــة طبقــات املي نصيــب الفــرد مــن مــوارد املي

الناشــئة عــن التهطــال املحــيل، لــكل شــخص عــى حــدة )مأخــوذ بتــرصف مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة(.

ــاه . 2 ــات املي ــا وتدفق ــاه الســطحية املنتجــة داخلي ــة املي ــرد: هــي محصل ــاء املتجــددة للف ــاه الزرق ــوارد املي إجــاميل م

ــرد ــب الف ــاس نصي ــى أس ــب ع ــة، وتحس ــرب الحدودي ــة ع ــة والخارج ــطحية الداخل الس
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إجاميل عدد السكان . 3

ــاه الزرقــاء والخــراء املتجــددة الداخليــة عــى أســاس . 4 ــاه املتجــددة للفــرد: مجمــوع مــوارد املي إجــاميل مــوارد املي

الفــرد 

نصيــب الفــرد مــن امليــاه الزرقــاء املســحوبة: إجــاميل الســحب الســنوي من مــوارد امليــاه الســطحية والجوفية وتشــمل . 5

امليــاه الجوفيــة غــري املتجــددة ومــوارد امليــاه العذبــة الثانويــة )ميــاه تــم ســحبها مــن قبــل ثــم أعيــدت(، وتحســب 

عــى أســاس نصيــب الفــرد )تعديــل لتعريــف منظمــة األغذيــة والزراعــة(

نصيــب الفــرد مــن امليــاه الخــراء: إجــاميل كميــات األمطــار التــي تســتهلكها الغابــات ومســاحات املراعي واملســاحات . 6

املرويــة مبيــاه األمطــار يف الحــوض اســتهالكًا مبــارًشا عــى أســاس الفــرد 

إجــاميل املــوارد املائيــة املتاحــة للفــرد: مجمــوع مــوارد امليــاه املتجــددة وغــري املتجــددة وغــري التقليديــة، ويحســب . 7

عــى أســاس نصيــب الفــرد 

نصيــب الفــرد مــن إجــاميل اســتهالك امليــاه: الكميــة الكليــة مــن امليــاه املســتخرجة مــن امليــاه الســطحية يف الحــوض . 8

عــى أســاس الفــرد 

نصيــب الفــرد مــن كميــات الســحب لالســتخدام الزراعــي: مجمــوع كميــات امليــاه املســتخدمة للزراعــة مــن امليــاه . 9

الســطحية للحــوض، واالســتخدامات املبــارشة املفيــدة مــن ميــاه التهطــال يف حالــة املســاحات املرويــة مبيــاه األمطــار 

يف الحــوض، عــى أســاس الفــرد

نصيــب الفــرد مــن اســتخدامات امليــاه ىف الصناعــة: إجــاميل الحجــم الســنوي مــن الكميــات املســحوبة مــن امليــاه مــن . 10

امليــاه الســطحية يف الحــوض املســتخدمة ألغــراض صناعيــة عــى أســاس الفــرد 

نصيــب الفــرد مــن اســتخدامات امليــاه املنزليــة: إجــاميل الحجــم الســنوي مــن الكميــات املســحوبة مــن امليــاه مــن . 11

امليــاه الســطحية يف الحــوض املســتخدمة ألغــراض منزليــة عــى أســاس الفــرد 

عدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة مياة رشب محسنة. 12

عدد السكان الذين ال يحصلون عى خدمة رصف صحي محسنة . 13

ج. املياه والطاقة 

ــاء . 1 ــاج الكهرب ــن إجــاميل إنت ــا نســبة م ــة بوصفه ــة املائي ــاج الطاق ــة: إنت ــة املائي ــدة باســتخدام الطاق ــاء املول الكهرب

ــدة يف الســنة  ــة املول ــة املائي ــن الطاق ــدويل(. فضــال ع ــك ال )البن
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ح. إمكانية التوصيل 

تغطيــة ميــاة الــرب باملناطــق الحريــة: النســبة املئويــة للســكان الذيــن يحصلــون عــى خدمــة ميــاة رشب مــن . 1

خــالل املواســري يف املناطــق الحريــة

ــاة رشب مــن . 2 ــون عــى خدمــة مي ــن يحصل ــة للســكان الذي ــة: النســبة املئوي ــاة الــرب باملناطــق الريفي ــة مي تغطي

ــة خــالل املواســري يف املناطــق الريفي

تغطيــة الــرصف الصحــى باملناطــق الحريــة: النســبة املئويــة للســكان الذيــن يحصلــون عــى خدمــة الــرصف الصحــي . 3

ــق الحرية يف املناط

تغطيــة الــرصف الصحــى باملناطــق الريفيــة: النســبة املئويــة للســكان الذيــن يحصلــون عــى خدمــة الــرصف الصحــي . 4

يف املناطــق الريفيــة

٪ مــن الســكان مــع تحســني إمــدادات امليــاه: يتــم تعريــف مصــادر ميــاه الــرب املحســنة كمصــدر محمــي مــن . 5

التلــوث الخارجــي )برنامــج الرصــد املشــرك(

٪ مــن الســكان مــع تحســني الــرصف الصحــي: املنشــآت التاليــة هــي مــؤرشات: فلــوش أو صب-دافــق )أنابيــب شــبكة . 6

الــرصف الصحــي، وخــزان الــرصف الصحــي، وحفــرة مرحــاض(، حفــرة مرحــاض مهــواة، حفــرة مرحــاض مــع بالطــة، 

مرحــاض للتســميد. )برنامــج الرصــد املشــرك(

طول شبكات مياه الرب  - الرصف الصحي - الري -  الرصف الزراعي. 7

سعة تخزين السدود: القدرة اإلجاملية لجميع هياكل التنظيم املياه املثبتة. 8

سعة تحلية املياه: القدرة اإلجاملية لجميع محطات التحلية. 9

خ. املياه والصحة

انتشــار مــرض اإلســهال  )% مــن األطفــال تحــت ســنة الخامســة(: النســبة املئويــة لأطفــال دون الخامســة الذيــن . 1

يعانــون مــن مــرض اإلســهال 

حاالت داء الحييات املبلغ عنها: عدد الحاالت املصابة بها املرض سنويًا . 2

حاالت مرض الكولريا املبلغ عنها: عدد الحاالت املصابة بهذا املرض سنويًا. 3

مامرسة قضاء الحاجة يف الخالء:  عدد األشخاص الذين يواصلون عادة قضاء الحاجة يف الخالء . 4
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امللحقات

د. املياه واملناخ

عدد أحداث الفيضانات يف أخر 20 سنة . 1

عدد أحداث الفيضانات من 1989 إىل 2000 . 2

عدد أحداث الفيضانات من 2001 إىل 2011  . 3

وجــود خطــة وطنيــة للتكيــف مــع التغــري املناخــي. )نعــم/ ال(: خطــة تعم جميــع القطاعــات تتنــاول تدابــري التخفيف . 4

مــن حــدة التغــري املناخــي فضــال عــن تدابــري تكييــف املياه. 

ذ. املياه واالقتصاد

ــدوالر األمريــي( عــن كل مــر مكعــب مــن . 1 ــة املضافــة )بال ــاه يف املجــال الصناعــي:  القيمــة االقتصادي ــة املي إنتاجي

امليــاه يســحبه قطــاع الصناعــة.  وهــي مبعنــى آخــر إجــاميل الدخــل الصناعــي )الناتــج املحــيل اإلجــاميل( مقســوم عــى 

إجــاميل اســتهالك الصناعــة مــن امليــاه. 

ــع . 2 ــة م ــة يف الصناع ــة املضاف ــق القيم ــدويل(: تتواف ــك ال ــي( )البن ــج القوم ــن النات ــة )% م ــة املضاف ــة، القيم الصناع

ــة )األقســام 15 إىل 37  ــدويل املوحــد وهــي تشــمل الصناعــة التحويلي ــف الصناعــي ال األقســام 10 إىل 45 يف التصني

يف التصنيــف الصناعــي الــدويل(. ويشــمل ذلــك القيمــة املضافــة يف التعديــن والصناعــة التحويليــة )التــي تــرد أيضــا 

كمجموعــة فرعيــة مســتقلة(، واإلنشــاءات، وإمــدادات الكهربــاء وامليــاه، والغــاز. والقيمــة املضافــة هــي صــايف ناتــج 

قطــاع مــا بعــد جمــع كافــة املخرجــات وطــرح املدخــالت الوســيطة. ويتــم حســابها بــدون إجــراء أيــة خصومــات 

فيــام يتعلــق بإهــالك األصــول املصنعــة أو بنضــوب أو تدهــور املــوارد الطبيعيــة. ويتقــرر منشــأ القيمــة املضافــة طبقــا 

للتصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد، التنقيــح الثالــث. مالحظــة: بالنســبة للبلــدان التــي تأخــذ بنظــام القيمــة املضافــة 

باألســعار األساســية، فــإن إجــاميل القيمــة املضافــة عنــد تكلفــة عوامــل اإلنتــاج يكــون مقــام الكــرس لهــذا املــؤرش.

إنتاجيــة امليــاه يف املجــال الزراعــي )محصــول لــكل قطــرة(: القيمــة االقتصاديــة املضافــة )بالــدوالر األمريــي( عــن . 3

كل مــر مكعــب مــن امليــاه يســحبه قطــاع الزراعــة. مبعنــى آخــر إجــاميل الدخــل الزراعــي )الناتــج املحــيل اإلجــاميل( 

ــات  ــتهالك الزراع ــري واس ــحب لل ــات الس ــك كمي ــا يف ذل ــاه )مب ــن املي ــة م ــتهالك الزراع ــاميل اس ــى إج ــوم ع مقس

املطريــة مــن امليــاه الخــراء(. 

التوظيــف يف الزراعــة )وظيفــة لــكل قطــرة(: نســبة العــدد اإلجــاميل للعــامل املوظفــني يف مجــال الزراعــة يف الحــوض . 4

ــري  ــحوبة لل ــات املس ــك الكمي ــا يف ذل ــة )مب ــراض الزراعي ــوض لأغ ــن الح ــحوبة م ــات املس ــاميل الكمي ــة بإج مقارن

ــاه الخــراء واســتهالك الزراعــات املطريــة مــن املي

رســوم امليــاه والــرصف الصحــي كنســبة مئويــة مــن متوســط دخــل األرسة: الرســوم الشــهرية ل15 مــر مكعــب مــن . 5

امليــاه مقارنــة مــع الدخــل الشــهري لــأرسة.

الدعم )منزيل صناعي، زراعي(: النسبة املئوية للدعم للقطاعات املختلفة.. 6
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نصيــب الفــرد مــن إجــاميل الدخــل القومــي: نصيــب الفــرد مــن إجــاميل الدخــل القومــي )نصيــب الفــرد مــن إجــاميل . 7

ــس  ــة األطل ــتخدام طريق ــة باس ــوال إىل دوالرات أمريكي ــي، مح ــل القوم ــاميل الدخ ــو إج ــابقا( ه ــي س ــج القوم النات

ــارة عــن  ــدويل، مقســوما عــى عــدد الســكان يف منتصــف العــام. وإجــاميل الدخــل القومــي هــو عب ــدى البنــك ال ل

مجمــوع القيمــة املضافــة لــكل املنتجــني املقيمــني مضافــا إليــه أيــة رضائــب عــى املنتجــات )مطروحــا منهــا إعانــات 

ــدات الدخــل األويل )تعويضــات املوظفــني والدخــل  ــدا صــايف عائ ــاج زائ ــم اإلنت ــة يف تقيي الدعــم( ال تكــون متضمن

ــة إىل دوالرات  ــة املحلي ــوباً بالعمل ــي محس ــل القوم ــاميل الدخ ــل إج ــادة تحوي ــري ع ــارج. ويج ــن الخ ــاري( م العق

أمريكيــة بســعر الــرصف الرســمي مــن أجــل املقارنــات بــني االقتصــادات، ولكــن يوجــد ســعر بديــل يُســتخدم حينــام 

يتبــني أن ســعر الــرصف الرســمي يختلــف اختالفــاً كبــرياً بشــكل غــري عــادي عــن الســعر الــذي يتــم تطبيقــه فعليــاً 

يف املعامــالت الدوليــة. وللتغلــب عــى تذبذبــات األســعار وأســعار الــرصف، يســتخدم البنــك الــدويل طريقــة أطلــس 

خاصــة للتحويــل. وتعتمــد هــذه الطريقــة عامــل تحويــل يســتخدم متوســط ســعر الــرصف لســنة معنيــة والســنتني 

الســابقتني، مــع مراعــاة الفــروق يف معــدالت التضخــم بــني الدولــة املعنيــة، وحتــى ســنة 2000، وبلــدان مجموعــة 

الخمــس )فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة واليابــان والواليــات املتحــدة(. وابتــداء مــن عــام 2001 فصاعــدا، تشــتمل 

هــذه الــدول عــى منطقــة اليــورو، واليابــان، واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة. 

ــاه والــرصف الصحــي مبشــاركة خاصــة يغطــي . 8 ــاه: االســتثامر يف مشــاريع املي النفقــات العامــة عــى مروعــات املي

مشــاريع البنيــة التحتيــة يف مجــال امليــاه والــرصف الصحــي التــي وصلــت إىل اإلقفــال املــايل وتخــدم بشــكل مبــارش أو 

غــري مبــارش الجمهــور. يتــم اســتبعاد األصــول املنقولــة، واملحــارق، ومشــاريع النفايــات الصلبــة بذاتهــا، واملروعــات 

الصغــرية. أمــا املروعــات املدرجــة هــي عقــود التشــغيل و اإلدارة، و عقــود التشــغيل و اإلدارة مــع نفقــات رأســاملية 

ضخمــة، و املشــاريع الجديــدة )التــي  تكــون كيــان خــاص أو مــروع مشــرك بــني القطاعــني العــام والخــاص يبنــي 

ــق  ــات االســتثامرية هــي مجمــوع االســتثامرات يف مراف ــة االســتثامرات. االلتزام ــدة(، وتصفي و يشــغل منشــأة جدي

واالســتثامرات يف األصــول الحكوميــة. االســتثامرات يف مرافــق هــي املــوارد التــي تلتــزم رشكــة املــروع لالســتثامر بهــا 

خــالل فــرة العقــد إمــا يف منشــآت جديــدة أو توســيع وتحديــث املرافــق القامئــة. االســتثامرات يف األصــول الحكوميــة 

هــي مــوارد تنفقهــا رشكــة املــروع عــى رشاء أصــول الحكومــة مثــل الــركات اململوكــة للدولــة، والحقــوق لتقديــم 

خدمــات يف منطقــة معينــة، أو اســتخدام أطيــاف محــددة للراديــو.

املســاعدات اإلمنائيــة الخارجيــة للميــاه: التوزيــع القطاعــي لاللتزامــات املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية الثنائيــة يشــري . 9

إىل جهــة القطــاع االقتصــادي )منطقــة معينــة مــن الهيــكل االقتصــادي أو االجتامعــي التــي تهــدف املســاعدات إىل 

ــة مخطــر  ــن املشــاريع الفردي ــع م ــة . هــذه هــي مجامي ــات املقدم ــن الســلع أو الخدم ــوع م ــس لن ــره(، ولي تطوي

مبوجــب نظــام اإلبــالغ الدائــن، تســتكمل عــن طريــق تقاريــر التوزيــع القطاعــي للتعــاون الفنــي، وعــى املرصوفــات 

الفعليــة مــن املــواد الغذائيــة واملســاعدات الطارئــة..

ــوع . 10 ــدول: مجم ــة، يف ال ــات الصناعي ــوان، واملنتج ــل والحي ــارة يف املحاصي ــة بالتج ــة املتصل ــاه االفراضي ــات املي تدفق

ــة. ــن و إىل املنطق ــة م ــاه اإلفراضي ــق  املي تدف

11 . Hoekstra( امليــاه االفراضيــة: حجــم امليــاه العذبــة املســتخدمة إلنتــاج املنتــج، وتقــاس يف املــكان الفعــى لإلنتــاج

.)and Chapagain
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ر. املياه والشؤون السياسية

وجــود خطــة اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة )نعــم/ال(:   خطــة وطنيــة مكرســة كاملــة للمــوارد املائيــة، موضوعــة . 1

مبشــاركة 3 جهــات عــى األقــل، ومــع تنــاول جميــع قطاعــات اســتخدام امليــاه ميكــن اعتبارهــا خطــة وطنيــة لــإلدارة 

املتكاملــة للمــوارد املائيــة.

ــراد أو . 2 ــل األف ــن قب ــد م ــتخدام املفي ــميا لالس ــه رس ــأذون ب ــاه امل ــوق املي ــن الحق ــدد م ــنة: ع ــاه / الس ــوق املي حق

ــات. الكيان

ــل . 3 ــد مــن قب ــه رســميا لالســتخدام املفي ــأذون ب ــة امل ــة أو العميق ــار الضحل ــار / الســنة: عــدد مــن اآلب ــح اآلب تصاري

ــات. ــراد أو الكيان األف

الشكاوى املرتبطة بالري: عدد الشكاوى املقدمة سنويًا التي تتعلق مبارشة بقضايا الري . 4

ــاه الــرب والــرصف الصحــى: عــدد الشــكاوى املقدمــة ســنويًا املتعلقــة بشــكل . 5 الشــكاوي املرتبطــة بإمــدادات مي

ــاه وخدمــات الــرصف الصحــي  ــارش بإمــدادات املي مب

نســبة االعتــامد عــى املــوارد املائيــة املشــركة: نســبة الكميــات الســنوية املســتخرجة مــن املــوارد املائيــة املشــركة إىل . 6

إجــاميل املــوارد املائيــة املتوفــرة ســنويًا 

وضع اتفاقيات متعددة األطراف: وجهات النظر عى اتفاقيات األمم املتحدة للمياه )التصديق / التصويت(. 7
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ملحق ب: بيانات الوضع املائي في املنطقة العربية

جدول ب.1. تقيم املياه الخراء
مساحات الدولة

الزراعات املروية

مساحات 

الزراعات املطرية

مساحات 

الغابات 

الطبيعية

مساحات 

املراعي

كميات السحب لتغطية 

الزراعات املروية

وحدة معامل 

السحب يف الري 

  (R)

معامل اآلرايض 

القاحلة 

(Alpha)

معامل 

الفرات 

املطرية  

(C)

كميات 

السحب من 

املياه الخرضاء 

للزراعات 

املطرية 

كميات 

السحب 

من املياه 

الخرضاء 

للمراعي

كميات 

السحب 

من املياه 

الخرضاء 

للغابات

إجاميل 

املياله 

الخراء

كيلو مر مكعب/ السنة كيلو مر مربعكيلو مر مربعكيلو مر مربعكيلو مر مربع 

مليار مر مكعب/ السنة

مر مكعب/ مر 

مربع/ السنة

مليار مر مكعب/ السنة  

486,0490.130.291.466.108.0015.56 431,5282.70 328,850 78,650         5,555          الجزائر

4,187,5000.620.250.000.030.000.03 50.13             40              320.00              البحرين

1,180,0000.430.710.500.200.200.90 5500.00         550            1,400           0جزر القمر

2,000,0000.780.500.500.500.501.50 6460.00         645646             0جيبويت

1,470,4250.700.250.410.000.260.67 99547.73         1,5900.00           32,460        مرص

1,117,0500.580.302.397.821.6211.84 8,30339.38      40,000       12,250         35,250        العراق

1,147,7450.700.250.401.490.162.06 7920.74         7,430         2,010           643            األردن

6,729,1670.700.250.061.600.061.72 540.32           1,360         50              48              الكويت

1,000,0000.440.400.350.700.241.29 1,3600.88 4,000        1,980           875            لبنان

851,4890.700.252.3520.120.2622.73 1,7604.00 135,000 15,800         4,700          ليبيا

3,048,7800.020.160.043.940.024.00 2,0621.50     392,500 3,560          492            موريتانيا

807,5820.580.3010.7429.686.1846.59 43,70810.16 210,000 75,980         12,582         املغرب

1,866,8830.700.250.255.550.005.81 17,0000.001.15       770             616             عامن

6,388,8890.100.420.190.400.020.61 901.15           1,500         713             180فلسطني

1,688,0000.000.250.000.000.000.00 5000.000.21            20              125             قطر

952,4880.000.250.000.000.000.00 28,00015.32 1,700,000 17,040         16,080         السعودية

393,0000.780.451.1459.149.5769.86 69,5970.79 430,000 8,280          2,000          الصومال

859,7270.250.3513.7687.0249.23150.00 662,90416.73 1,171,800 185,280 19,462         السودان

1,337,1170.430.4110.0819.261.1230.46 4,78413.55      82,320 43,080         10,130 سوريا

702,8570.580.305.525.951.3312.81 10,8502.71 48,400 44,910         3,850          تونس

2,116,9420.700.250.131.131.152.41 3,1081.41 3,050         340             667            اإلمارات

560,1250.680.300.882.510.604.00 5,2802.70      22,000 7,720          4,815           اليمن

5125381385اإلجاميل

يقســم إجــاميل اســتهالك امليــاه الخــراء إىل مــا يــيل: اســتهالك مســاحات الزراعــات املطريــة واســتهالك مناطــق املراعــي واســتهالك مناطــق الغابــات. وألغــراض 

هــذا التقريــر ســوف تتبــع هــذه املنهجيــة يف تقديــر إجــاميل االســتهالك لــكل واحــد مــن األنــواع الثالثــة التــي صنفــت مســاحات مبوجبهــا بحيــث متثــل األنــواع 

مجمعــة يف إجــاميل االســتهالك مــن امليــاه الخــراء.

 *)R( عبــارة عــن قيمــة مرجعيــة تُحســب كنســبة بــني الســحوبات مــن امليــاه للــري و مســاحات األرايض املرويــة يف نفــس املنطقــة و يعــرب عنهــا كإســتهالك امليــاه 

لــكل وحــدة مســاحة.  )R(  )مــر مكعــب / كيلــو مــر مربــع / ســنة( يعــرب عنهــا ب )ســحوبات امليــاه للــري )مليــار مــر مكعــب / ســنة(* )109( ( مقســومة 

عــى املســاحة املرويــة )كيلــو مــر مربــع(. إذا مل توجــد أرايض مرويــة يف الدولــة، ميكــن أفــراض معــدل اإلحتياجــات املائيــة لــكل وحــدة مســاحة غطــاء أخــر 

ليكــون متوســط  قــرب 4000 )مــر مكعــب / إيكــر( أو 10000 )مــر مكعــب / هكتــار( أو 1,000,000 مــر مكعــب / كيلــو مــر مربــع(.

*)Alpha( ألفــا عبــارة عــن معاِمــل )مــن صفــر إىل 1( معتمــد عــى الجفــاف الســائد والغطــاء النبــايت )مثــال تكــون قيمتــه 0.2 يف مســاحات شــديدة الجفــاف، 

و0.5 يف مســاحات القاحلــة/ الجافــة، و0.7 يف مســاحات املعتدلــة، و1.0 يف مســاحات املداريــة(.

*)C( معامــل فــرة هطــول األمطــار بالنســبة للزراعــة املطريــة هــي الدالــة الخاصــة بأشــهر األمطــار )عــى ســبيل املثــال إذا كان عــدد األشــهر املمطــرةيف الســنة 3 

يعــرب عنهــا »0.25« ، يف حــني متنــح القيمــة«1.0« إذا كان موســم املطــر 12 شــهرًا(

*ســحوبات امليــاه الخــرضاء )مليــار مــر مكعــب / ســنة أو كيلومــر مكعــب / ســنة( = )مســاحة الغطــاء األخــر النبــايت )كيلــو مــر مربــع( * )R(  )مــر مكعــب 

/ كيلومــر مربــع / ســنة( * )Alpha( )بــدون وحــدة( * )معامــل فــرة هطــول األمطــار C ( )بــدون وحــدة(  / )109(
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جدول ب.3. املياه االفراضية جزءا ال يتجزأ يف املنتجات الزراعية
مر مكعب/ الطناملنتجات الزراعية

1334القمح والدقيق

909  الذرة

2291  األرز

1910  شعري

255  البطاطا

1754  البقول )إجاميل(

195  الخر )إجاميل(

455  الفاكهة )إجاميل(

1929  السكر )املكرر(

18000  الزيوت والشحوم )إجاميل(

15497  لحم أحمر

2046  لحوم الدواجن

2700  بيض

.PROD 5000  الحليب ومنتجات األلبان

هوكسرا وشابجن 2001 ومرص -  املركز القومي لبحوث املياه )2009(
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يف املنطقة العربية

ت الزراعية 
ن املنتجا

صدرة م
ت امل

ب.4. الكميا
جدول 

ي )مر 
املنتج الزراع

ن
ب/ الط

مكع
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
ب

املغر
امن

ع
ني

سط
فل

قطر
سعودية

ال
صومال

ال
سودان

ال
سوريا

س
تون

ت
اإلمارا

ن
اليم

يل
ام

اإلج

ني
ح والطح

القم
6

0.19
0.13

238.14
0.68

9.78
1.82

57.97
  -

231.33
72.74

2.94
5.79

18.41
  -

  -
31.03

1.65
285.08

6.56
970.24

الذرة
  -

  -
  -

15.61
  -

  -
  -

1.58
  -

0.45
4.74

0.87
0

0.15
  -

2.1
0.07

0
57.36

12.32
95.25

األرز
  -

0.16
  -

546
  -

1.19
  -

1.86
  -

0.87
  -

  -
2.88

9.03
  -

  -
0.05

  -
47.4

7.76
617.2

شعري
ال

  -
  -

  -
15.48

  -
1.12

  -
4.04

  -
0.04

0.6
8.6

0.21
18.45

  -
  -

 
  -

1.75
0.2

50.49

س 
البطاط

0
0.04

  -
299.96

  -
7.29

0.03
151.71

0.01
37.74

0.01
2.5

0.1
21.79

  -
0

112.21
10.08

0.67
0.22

644.36

البقول الحبية 

يل(
ام

)إج
0.09

 
  -

236
3.1

1.68
0.41

2.9
0.11

22.19
0

0.45
0.13

9.49
  -

3.32
42.5

0.73
41.24

0.14
364.48

يل(
ام

ت )إج
رضوا

الخ
5.25

11.26
  -

791.22
0.02

719.12
4.32

41.29
0.18

719.24
59.6

80.08
0.24

374.24
  -

3.78
1010.25

66.62
231.12

107.64
4225.47

يل(
ام

الفواكه )إج
9.02

2.92
0.34

1220.32
37.08

79.42
17.87

331.89
0.05

712.05
10.85

46.68
1.3

124.36
14.68

6.33
587.87

143.8
557.18

134.93
4038.94

سكر )مكرر(
ال

12.73
0.56

0.13
432.19

  -
13.97

0.03
0.37

  -
1.84

0.04
3

1.44
275.97

  -
17.11

193.06
3.55

895.56
71.76

1923.31

ت 
الدهون والزيو

يل(
ام

)إج
7.2

0.07
0.36

118.03
  -

2.38
6.69

3.74
2.02

59.86
108.88

2.55
0.3

134.46
18.4

85.35
41.66

245.16
178.41

6.51
1022.03

اللحوم الحمراء
0.02

1.13
  -

1.47
  -

31.37
0.07

1.03
  -

0.1
0.39

  -
0.58

25.07
0.35

8.35
0.05

0.12
37.84

0.52
108.46

ن
لحوم الدواج

   (.. (
0.28

  -
9.16

  -
19.6

0.02
0.68

  -
0.36

13.23
0.35

0.11
18.59

  -
  -

8.29
2.9

18.57
0

92.14

ض 
البي

  -
0.34

  -
0.04

  -
3.91

  -
10.33

  -
1.79

2.81
  -

0.05
21.98

  -
  -

38.05
0.1

2.65
0.19

82.24

ت 
ب ومنتجا

الحلي

األلبان
16.81

16.2
  -

2792.64
  -

84.38
2.74

4.34
  -

282.66
544.35

  -
1.2

321.33
  -

7.6
566.32

53.86
75.36

215.62
4985.41

يل
ام

اإلج
57.12

33.15
0.96

6716.26
40.88

975.21
34

613.73
2.37

2070.52
818.24

148.02
14.33

1373.32
33.43

133.94
2631.41

528.57
2430.19

564.37
19220.02

يف املنطقة العربية
ت الزراعية 

ن املنتجا
ستوردة م

ت امل
ب.5. الكميا

جدول 
ي 

املنتج الزراع
ب/ 

)مر مكع
ن

الط
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
موريتانيا

ب
املغر

امن
ع

ني
سط

فل
قطر

سعودية
ال

صومال
ال

سودان
ال

سوريا
س

تون
ت

اإلمارا
ن

اليم
يل

ام
اإلج

ني
ح والطح

القم
   5729.83

   67.84
174.79

9651.54
72.53

503.37
315.51

427.92
1450.13

310.92
3349.09

378.19
353.5

187.35
1704.89

221.85
1863.27

1109.73
1914.89

876.64
2586.07

27452.18

الذرة
   1994.79

   8.82
0.6

4960.35
0

454.65
165.96

317.42
530.01

3.69
1906.85

95.96
43

23.68
1911.12

165.1
4.31

1918.72
889.28

216.07
456.22

14062.99

األرز
   75.85

   55.92
22.98

13.86
201.95

133.13
182.04

47.08
104.05

15.98
12.37

155.86
111.14

169.85
1238.67

38
14.54

384.68
10.24

1292.82
370.02

4519.26

شعري
ال

   105.34
   0.29

0
14.54

0
231.3

224.16
62.96

177.13
0.97

212.54
38.22

59
93.5

7206.72
0

0
112.8

429.33
180.31

0.71
9044.19

س 
البطاط

   124.92
   2.46

8.51
72.9

94.38
41.22

34.29
92.28

10.79
16.21

42.54
28.51

0.2
37.28

30.3
0.01

1.91
25.43

21.36
123.33

12.79
694.24

البقول الحبية 

يل(
ام

)إج
   175.11

   4.78
20.66

355.52
16.29

49.09
13.97

33.1
6.15

2.27
29.28

12.14
11.87

31.13
118.87

3.7
59.72

19.69
30.19

174.49
53.77

1041.9

ت 
رضوا

الخ

يل(
ام

)إج
   30.82

   50.66
12.1

3.54
20.21

92.4
106.98

77.59
31.76

50.36
20.72

171.97
21.84

236.26
360.97

11.04
1.14

216.39
20.79

1360.74
78.74

2895.54

يل(
ام

الفواكه )إج
   354.76

   52.99
8.22

576.24
45.02

138.99
108.7

30.32
57.43

4.72
125.76

152.92
24.06

136.3
1023.14

7.03
74.78

345.53
37.95

1447.16
39.54

4383.81
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2012التقرير الثاني للوضع املائي في املنطقة العربية
ي 

املنتج الزراع
ب/ 

)مر مكع
ن

الط
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
موريتانيا

ب
املغر

امن
ع

ني
سط

فل
قطر

سعودية
ال

صومال
ال

سودان
ال

سوريا
س

تون
ت

اإلمارا
ن

اليم
يل

ام
اإلج

سكر )مكرر(
ال

   1133.31
   28.34

156.88
800.65

401.38
270.75

102.91
150.45

191.31
190.21

732.53
105.65

86
26.89

191.63
216.44

172.7
1232.2

349.81
602.8

546.68
6527.87

ت 
الدهون والزيو

يل(
ام

)إج
   703.35

   16.04
29.55

642.72
35.84

117.03
56.62

86.75
142.83

66.6
556.81

348.87
3.24

53.4
244.5

7.32
26.02

335.16
406.9

549.32
246.01

3955.49

اللحوم الحمراء
   62.30

   7.51
11.24

178.61
0.76

64.93
19.65

30.49
20.46

0.01
5.7

30.7
9.5

34.37
91.29

0
4.11

12.02
5.48

476.79
6.93

1003.04

ن
لحوم الدواج

  N
/A

   28.50
6.21

47.62
148.17

49.34
191.94

5.84
0.02

5.24
1.32

74.58
8.2

94.46
566.73

0
0.71

0
3.21

282.07
109.12

1594.78

ض 
البي

   0.50
   2.81

0.42
0.15

79.31
0.49

7.77
0.08

11.98
0.49

0.07
8.39

2.33
9.7

3.47
0

0.79
0.05

0.04
33.65

0.12
159.3

ت 
ب ومنتجا

الحلي

األلبان
   2752.26

   129.97
33.38

2014.86
187.96

393.45
374.24

406.89
354.71

117.27
696.24

866.87
22.14

130.28
2053.43

6.53
305.64

403.89
127.63

404.74
661.2

9561.35

يل
ام

اإلج
13243.14

456.93
485.54

19333.1
1303.8

2540.14
1904.74

1769.17
3088.76

784.94
7691.82

2468.83
756.02

1264.45
16745.73

677.02
2529.64

6116.29
4247.1

8020.93
5167.92

86895.94

ت الزراعية
يف املنتجا

ضية 
ب.6. استرياد املياه االفرا

جدول 
ضية )مليون 

املياه اإلفرا
ب)

مر مكع
ب/ 

مر مكع
ن

الط
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
موريتانيا

ب
املغر

امن
ع

ني
سط

فل
قطر

سعودية
ال

صومال
ال

سودان
ال

سوريا
س

تون
ت

اإلمارا
ن

اليم
يل

ام
اإلج

ني
ح والطح

القم
                                     

 1,334
                                   

 7,643.59
                    

 90.50
      

 233.17
   

 12,875.15
         

 96.76
      

 671.50
      

 420.89
      

 570.85
   

 1,934.47
      

 414.77
     

 4,467.69
         

 504.51
      

 471.57
      

 249.92
     

 2,274.32
      

 295.95
   

 2,485.60
     

 1,480.38
     

 2,554.46
     

 1,169.44
     

 3,449.82
     

 44,355.30

الذرة
                                        

 909
                                   

 1,813.26
                      

 8.02
           

 0.55
     

 4,508.96
                

   -
      

 413.28
      

 150.86
      

 288.53
      

 481.78
           

 3.35
     

 1,733.33
           
 87.23

         
 39.09

         
 21.53

     
 1,737.21

      
 150.08

           
 3.92

     
 1,744.12

         
 808.36

         
 196.41

         
 414.70

     
 14,604.54

األرز
                                     

 2,291
                                       

 173.77
                  

 128.11
         

 52.65
           
 31.75

      
 462.67

      
 305.00

      
 417.05

      
 107.86

      
 238.38

         
 36.61

           
 28.34

         
 357.08

      
 254.62

      
 389.13

     
 2,837.79

         
 87.06

         
 33.31

         
 881.30

           
 23.46

     
 2,961.85

         
 847.72

     
 10,655.51

شعري
ال

                                     
 1,910

                                       
 201.20

                      
 0.55

                
   -

           
 27.77

                
   -

      
 441.78

      
 428.15

      
 120.25

      
 338.32

           
 1.85

         
 405.95

           
 73.00

      
 112.69

      
 178.59

   
 13,764.84

                
   -

                
   -

         
 215.45

         
 820.02

         
 344.39

             
 1.36

     
 17,476.16

س 
البطاط

                                        
 255

                                         
 31.85

                      
 0.63

           
 2.17

           
 18.59

         
 24.07

         
 10.51

           
 8.74

         
 23.53

           
 2.75

           
 4.13

           
 10.85

             
 7.27

           
 0.05

           
 9.51

             
 7.73

           
 0.00

           
 0.49

             
 6.48

             
 5.45

           
 31.45

             
 3.26

           
 209.51

البقول الحبية 

يل(
ام

)إج
                                     

 1,754
                                       

 307.14
                      

 8.38
         

 36.24
         

 623.58
         

 28.57
         

 86.10
         

 24.50
         

 58.06
         

 10.79
           

 3.98
           
 51.36

           
 21.29

         
 20.82

         
 54.60

         
 208.50

           
 6.49

      
 104.75

           
 34.54

           
 52.95

         
 306.06

           
 94.31

       
 2,143.02

يل(
ام

ت )إج
رضوا

الخ
                                        

 195
                                            

 6.01
                      

 9.88
           

 2.36
             

 0.69
           

 3.94
         

 18.02
         

 20.86
         

 15.13
           

 6.19
           

 9.82
             

 4.04
           
 33.53

           
 4.26

         
 46.07

           
 70.39

           
 2.15

           
 0.22

           
 42.20

             
 4.05

         
 265.34

           
 15.35

           
 580.52

يل(
ام

الفواكه )إج
                                        

 455
                                       

 161.42
                    

 24.11
           

 3.74
         

 262.19
         

 20.48
         

 63.24
         

 49.46
         

 13.80
         

 26.13
           

 2.15
           
 57.22

           
 69.58

         
 10.95

         
 62.02

         
 465.53

           
 3.20

         
 34.02

         
 157.22

           
 17.27

         
 658.46

           
 17.99

       
 2,180.16

سكر )مكرر(
ال

                                     
 1,929

                                   
 2,186.15

                    
 54.67

      
 302.62

     
 1,544.45

      
 774.26

      
 522.28

      
 198.51

      
 290.22

      
 369.04

      
 366.92

     
 1,413.05

         
 203.80

      
 165.89

         
 51.87

         
 369.65

      
 417.51

      
 333.14

     
 2,376.91

         
 674.78

     
 1,162.80

     
 1,054.55

     
 14,833.08

ت 
الدهون والزيو

يل(
ام

)إج
                                  

 18,000
                                 
 12,660.30

                  
 288.72

      
 531.90

   
 11,568.96

      
 645.12

   
 2,106.54

   
 1,019.16

   
 1,561.50

   
 2,570.94

   
 1,198.80

   
 10,022.58

     
 6,279.66

         
 58.32

      
 961.20

     
 4,401.00

      
 131.76

      
 468.36

     
 6,032.88

     
 7,324.20

     
 9,887.76

     
 4,428.18

     
 84,147.84

اللحوم الحمراء
                                  

 15,497
                                       

965.46
                  

 116.38
      

 174.19
     

 2,767.92
         

 11.78
   

 1,006.22
      

 304.52
      

 472.50
      

 317.07
           

 0.15
           
 88.33

         
 475.76

      
 147.22

      
 532.63

     
 1,414.72

                
   -

         
 63.69

         
 186.27

           
 84.92

     
 7,388.81

         
 107.39

     
 16,625.96

ن
لحوم الدواج

                                     
 2,046

                                                
   -

                    
 58.31

         
 12.71

           
 97.43

      
 303.16

      
 100.95

      
 392.71

         
 11.95

           
 0.04

         
 10.72

             
 2.70

         
 152.59

         
 16.78

      
 193.27

     
 1,159.53

                
   -

           
 1.45

                  
   -

             
 6.57

         
 577.12

         
 223.26

       
 3,321.23

ض 
البي

                                     
 2,700

                                            
 1.35

                      
 7.59

           
 1.13

             
 0.41

      
 214.14

           
 1.32

         
 20.98

           
 0.22

         
 32.35

           
 1.32

             
 0.19

           
 22.65

           
 6.29

         
 26.19

             
 9.37

                
   -

           
 2.13

             
 0.14

             
 0.11

           
 90.86

             
 0.32

           
 439.05

ت 
ب ومنتجا

الحلي

األلبان
                                     

 5,000
                                 
 13,761.30

                  
 649.85

      
 166.90

   
 10,074.30

      
 939.80

   
 1,967.25

   
 1,871.20

   
 2,034.45

   
 1,773.55

      
 586.35

     
 3,481.20

     
 4,334.35

      
 110.70

      
 651.40

   
 10,267.15

         
 32.65

   
 1,528.20

     
 2,019.45

         
 638.15

     
 2,023.70

     
 3,306.00

     
 62,217.90

يل )مليون 
ام

اإلج

ب)
مر مكع

                                 
 39,912.82

              
 1,445.70

   
 1,520.32

   
 44,402.16

   
 3,524.74

   
 7,713.99

   
 5,327.59

   
 5,568.84

   
 8,101.79

   
 2,640.93

   
 21,766.82

   
 12,622.30

   
 1,419.25

   
 3,427.91

   
 38,987.73

   
 1,126.85

   
 5,059.29

   
 15,177.33

   
 13,014.75

   
 27,064.44

   
 13,964.22

   
 273,789.78
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امللحقات
ضية )مليون 

املياه اإلفرا
ب)

مر مكع
ب/ 

مر مكع
ن

الط
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
موريتانيا

ب
املغر

امن
ع

ني
سط

فل
قطر

سعودية
ال

صومال
ال

سودان
ال

سوريا
س

تون
ت

اإلمارا
ن

اليم
يل

ام
اإلج

يل )مليار 
ام

اإلج

ب)
مر مكع

                                         
 39.91

                      
 1.45

           
 1.52

           
 44.40

           
 3.52

           
 7.71

           
 5.33

           
 5.57

           
 8.10

           
 2.64

           
 21.77

           
 12.62

           
 1.42

           
 3.43

           
 38.99

           
 1.13

           
 5.06

           
 15.18

           
 13.01

           
 27.06

           
 13.96

           
 273.79

ت الزراعية
يف املنتجا

ضية 
صدير املياه االفرا

ب.7. ت
جدول 

ب)
ضية )مليون مر مكع

املياه اإلفرا
ب/ 

مر مكع
ن

الط
الجزائر

ن
البحري

يت
جيبو

رص
م

ق
العرا

األردن
ت

الكوي
لبنان

ليبيا
ب

املغر
امن

ع
ني

سط
فل

قطر
سعودية

ال
صومال

ال
سودان

ال
سوريا

س
تون

ت
اإلمارا

ن
اليم

يل
ام

اإلج

ني
ح والطح

القم
                                     

 1,334
                                            

 8.00
                      

 0.25
           

 0.17
         

 317.68
           
 0.91

         
 13.05

           
 2.43

         
 77.33

                
   -

         
 308.59

           
 97.04

           
 3.92

           
 7.72

           
 24.56

                
   -

                
   -

           
 41.39

             
 2.20

         
 380.30

             
 8.75

       
 1,294.30

الذرة
                                        

 909
                                                

   -
                           

   -
                

   -
           
 14.19

                
   -

                
   -

                
   -

           
 1.44

                
   -

             
 0.41

             
 4.31

           
 0.79

                
   -

             
 0.14

                
   -

           
 1.91

             
 0.06

                  
   -

           
 52.14

           
 11.20

             
 86.58

األرز
                                     

 2,291
                                                

   -
                      

 0.37
                

   -
     

 1,250.89
                

   -
           

 2.73
                

   -
           

 4.26
                

   -
             

 1.99
                  

   -
                

   -
           

 6.60
           
 20.69

                
   -

                
   -

             
 0.11

                  
   -

         
 108.59

           
 17.78

       
 1,414.01

شعري
ال

                                     
 1,910

                                                
   -

                           
   -

                
   -

           
 29.57

                
   -

           
 2.14

                
   -

           
 7.72

                
   -

             
 0.08

             
 1.15

         
 16.43

           
 0.40

           
 35.24

                
   -

                
   -

                  
   -

                  
   -

             
 3.34

             
 0.38

             
 96.44

س 
البطاط

                                        
 255

                                                
   -

                      
 0.01

                
   -

           
 76.49

                
   -

           
 1.86

           
 0.01

         
 38.69

           
 0.00

             
 9.62

             
 0.00

           
 0.64

           
 0.03

             
 5.56

                
   -

                
   -

           
 28.61

             
 2.57

             
 0.17

             
 0.06

           
 164.31

يل(
ام

البقول الحبية )إج
                                     

 1,754
                                            

 0.16
                           

   -
                

   -
         

 413.94
           
 5.44

           
 2.95

           
 0.72

           
 5.09

           
 0.19

           
 38.92

                  
   -

           
 0.79

           
 0.23

           
 16.65

                
   -

           
 5.82

           
 74.55

             
 1.28

           
 72.33

             
 0.25

           
 639.30

يل(
ام

ت )إج
رضوا

الخ
                                        

 195
                                            

 1.02
                      

 2.20
                

   -
         

 154.29
           
 0.00

      
 140.23

           
 0.84

           
 8.05

           
 0.04

         
 140.25

           
 11.62

         
 15.62

           
 0.05

           
 72.98

                
   -

           
 0.74

         
 197.00

           
 12.99

           
 45.07

           
 20.99

           
 823.97

يل(
ام

الفواكه )إج
                                        

 455
                                            

 4.10
                      

 1.33
           

 0.15
         

 555.25
         

 16.87
         

 36.14
           

 8.13
      

 151.01
           
 0.02

         
 323.98

             
 4.94

         
 21.24

           
 0.59

           
 56.58

           
 6.68

           
 2.88

         
 267.48

           
 65.43

         
 253.52

           
 61.39

       
 1,837.72

سكر )مكرر(
ال

                                     
 1,929

                                         
 24.56

                      
 1.08

           
 0.25

         
 833.69

                
   -

         
 26.95

           
 0.06

           
 0.71

                
   -

             
 3.55

             
 0.08

           
 5.79

           
 2.78

         
 532.35

                
   -

         
 33.01

         
 372.41

             
 6.85

     
 1,727.54

         
 138.43

       
 3,710.06

يل(
ام

ت )إج
الدهون والزيو

                                  
 18,000

                                       
 129.60

                      
 1.26

           
 6.48

     
 2,124.54

                
   -

         
 42.84

      
 120.42

         
 67.32

         
 36.36

     
 1,077.48

     
 1,959.84

         
 45.90

           
 5.40

     
 2,420.28

      
 331.20

   
 1,536.30

         
 749.88

     
 4,412.88

     
 3,211.38

         
 117.18

     
 18,396.54

اللحوم الحمراء
                                  
 15,497

                                            
 0.31

                    
 17.51

                
   -

           
 22.78

                
   -

      
 486.14

           
 1.08

         
 15.96

                
   -

             
 1.55

             
 6.04

                
   -

           
 8.99

         
 388.51

           
 5.42

      
 129.40

             
 0.77

             
 1.86

         
 586.41

             
 8.06

       
 1,680.80

ن
لحوم الدواج

                                     
 2,046

                                                
   -

                      
 0.57

                
   -

           
 18.74

                
   -

         
 40.10

           
 0.04

           
 1.39

                
   -

             
 0.74

           
 27.07

           
 0.72

           
 0.23

           
 38.04

                
   -

                
   -

           
 16.96

             
 5.93

           
 37.99

                  
   -

           
 188.52

ض 
البي

                                     
 2,700

                                                
   -

                      
 0.92

                
   -

             
 0.11

                
   -

         
 10.56

                
   -

         
 27.89

                
   -

             
 4.83

             
 7.59

                
   -

           
 0.14

           
 59.35

                
   -

                
   -

         
 102.74

             
 0.27

             
 7.16

             
 0.51

           
 222.05

ت األلبان
ب ومنتجا

الحلي
                                     

 5,000
                                         

 84.05
                    

 81.00
                

   -
   

 13,963.20
                

   -
      

 421.90
         

 13.70
         

 21.70
                

   -
     

 1,413.30
     

 2,721.75
                

   -
           

 6.00
     

 1,606.65
                

   -
         

 38.00
     

 2,831.60
         

 269.30
         

 376.80
     

 1,078.10
     

 24,927.05

يل
ام

اإلج

                                       
 251.81

                  
 106.50

           
 7.06

   
 19,775.35

         
 23.22

   
 1,227.57

      
 147.43

      
 428.56

         
 36.61

     
 3,325.30

     
 4,841.42

      
 111.82

         
 39.14

     
 5,277.55

      
 343.30

   
 1,748.05
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جدول ب.8. الزراعة وإجاميل العاملة

إجاميل العاملة (1000)العاملة يف الزراعة )1000(الدولة

10,544   2,358.3    الجزائر  

379.3   9.1    البحرين  

375.1   280.1    جيبويت  

1,710.5   1,250    األردن  

7,887.2   492.6   السعودية

5,055   721    سوريا  

3,886.2   749.4    تونس  

3,277.5   170.3    اإلمارات  

)جامعة الدول العربية 2010(

جدول ب.9. الناتج اإلجاميل املحيل الصناعي )جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي(
مليار دوالر أمريي GDPقيمة الصناعة GDP %  الدولةالسنة 

62.1189الجزائر2010

63.732البحرين2011

12.1610جزر القمر2009

N/A1,049جيبويت2009

36.7220مرص2011

60.5144العراق2010

31.129األردن2011

52.2177الكويت2007

21.440لبنان2011

78.262ليبيا2008

46.24موريتانيا2011

29.9100املغرب2011

55.172عامن2004

67173قطر2011

59.8577السعودية2010

39.8N/Aالسودان2011

30.659سوريا2009

33.346تونس2011

55.5360اإلمارات2010

29.434اليمن2010

جدول ب.10. تقدير الناتج املحيل الصناعي والزراعي
الناتج املحيل الصناعي مليون دوالر أمرييالناتج املحيل الزراعي مليون دوالر أمريي

13,644117,171الجزائر

9320,464.89البحرين

N/A73.86جزر القمر
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الناتج املحيل الصناعي مليون دوالر أمرييالناتج املحيل الزراعي مليون دوالر أمريي

360جيبويت

29,13584,237.72مرص

2,61186,923العراق

7,2948,969األردن

79192,180الكويت

2078,580لبنان

1,96348,765ليبيا

1,6311,882موريتانيا

57529,966املغرب

12,64139551عامن

857N/Aفلسطني

314.16115,898قطر

92344,941السعودية

8200الصومال

22,7540السودان

12,01518,098سوريا

3,17515272تونس

3,492200,008اإلمارات

11,2049,924اليمن

جدول ب.11. املساعدات املوجهة لقطاع املياه يف الدول العربية
(US MILLION $(  

طريقة التمويلإسم املروعالدولة

تكلفة املروع اإلجاملية 

(مليون دوالر أمريي)
متويل من البنك 

تاريخ اإلعتامداإلسالمي الدويل

27319126/06/2011استثناء التوسع يف شبكات نقل املياهالبحرين

غري معروف0.620.26منحةتصميم شبكة لرصد املياه الجوفية الوطنيةالكويت

29.7727.4426/02/2011قرض واستثناء تحديث شبكة توزيع املياه يف نواكشوطموريتانيا

1505.3515031/07/2011استثناءمروع سد أعايل عطربةالسودان

26.2521.028/02/2011قرض تحسني إمدادات مياه الرب يف صنعاءاليمن

)البنك اإلسالمي للتنمية 2009(
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جدول ب.12. اإلنفاق العام عى املياه
مليون دوالر أمرييالدولةالسنة

662.9البحرين2011-12

1,400األردن2011-2012

191.4األردن2011

188.5األردن2010

12,044الكويت2010-2011

7,154لبنان2012

45.7لبنان2012

57.9لبنان2012

87.07املغرب2012

8.16عامن2012

263عامن2012

1,814عامن2012

1,438عامن2012

1,582عامن2012

1,835عامن2012

13,545السعودية2011

1,863تونس2007-2011

112.57اليمن2008

) جامعة الدول العربية 2012(

جدول ب.13. املساعدات األجنبية لقطاع املياه يف املنطقة العربية يف عام 2009 )مليون دوالر أمريي(
املساعدات األجنبية لقطاع املياه يف املنطقة العربية (مليون دوالر أمريي)

91.63الجزائر

16.96جزر القمر

9.09جيبويت

542.93مرص

6,546.04العراق

1,055.14األردن

93.68لبنان

0.06ليبيا

38.13موريتانيا

954.54املغرب

0.57السعودية

7.13الصومال

203.49السودان

32.08سوريا 

318.94تونس 

333.7اليمن

)جامعة الدول العربية 2009(
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