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Developing a framework for enhancing the public 
sector participation in water resources management 

Water is the most common in ground material and covers more than 70% 
of the earth's surface, water fills oceans, rivers, lakes, and is in the ground 
and in the air we breathe, no life will exist without water, and all living 
things (plants, animals, humans) needs water to live, where two-thirds of 
the human body is composed of water, and water is the second most 
important element for the continuation of human life after "oxygen". 
   Water crisis or water scarcity (Water Shortage) is a term that refers to 
the state of water resources in the world, according to human demand, and 
key aspects of the water crisis is the scarcity of potable water for human 
use and also water pollution. 
   Therefore, increasing the demand for water resources to meet the 
diverse needs of all sectors, which is a result of the increase in the steady 
population and progress in various fields of life, and to compare this 
increase limited water resources on one hand, and the increasing pollution 
on the other hand, because of different human activities, requires us to 
work on the development of the water sector in order to achieve the 
different requirements for members of the community. 
   The first chapter in this study includes a description of research 
(research problem, the importance of research, the goal of the search, the 
previous studies, the research methodology and the limits of research), 
Chapter II of this research is information on the Syrian Arab Republic in 
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terms of (population trends, rainfall, water basins, dams and water needs), 
and Chapter III contains a definition of Water Resources management 
method and the steps of planning for it (water demand management and 
water resources management ), and Chapter IV includes the concept of 
water demand management and its economic tools (privatization, water 
markets and water pricing) in addition to the required challenges we need 
to face to activate the water demand management strategy, The fifth 
chapter deals with the subject of water pricing in Syria in detail (rates and 
fees and irregularities) for all sectors (agricultural sector and domestic and  
industry sectors), followed in Chapter VI the Applied study which contains 
the proposed water pricing in Syria based on raising the (water resources 
availability tax), followed by the study  results and proposals for the 
development of the pricing mechanism in the Syrian Arab Republic. 
 The main goal of this study:  

Studyin the possibility of the application of water pricing mechanism in 
Syria on all sectors of use (agriculture-drinking and household- 
industry), primarily for the irrigation sector as the largest consumer 
which consumes about (89%) of the total water consumption in the 
country, and indicate whether the pricing mechanism will help to 
rationalize water use or not. 

 the research problem was summarized in the following: 
 Squandering water resources: water is used in most sectors 

without taking in consideration the real value of water. 
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 The negative effect of low fees on water demand in all sectors of 
use: as the water fees imposed in Syria on drinking, industry and 
irrigation sectors is very low compared to one’s income, which 
eliminates the motive for reducing water use. 

 The importance of this research is briefed as: 
   Water in all its sources, surface, groundwater and treated water, etc., 
is one of the most important economic resources in the community, they 
are used for agriculture, industry and home entertainment, power 
generation and use, and have a direct and important relationship in the 
preservation of the environment. 
It is imperative to find a way to ensure the protection of this wealth of 
attrition, and to achieve justice in the distribution. water pricing is one of  
the most important tools to manage demand for water, so that giving 
water the appropriate economic value for each sector achieves the 
following: 
 Ensuring the availability of water resource for current users, so they 

start using these sources in an efficient way. 
 Efficient use of water which includes the protection of underground 

water from depletion and the protection of surface water from 
pollution, so we can reach the goals set by the authors of the water 
policy. 

 Provide administrative and potential permanence in the allocation of 
water resources. 
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 The Presentation of the research methodology in the following:  
descriptive analytical approach was adopted through the use of the 
interview method (interview specialists and those interested in the 
field of water resources management), and the case study (Syrian 
Arab Republic), and to achieve the research objectives, we 
performed the following steps: 
  Collecting scientific material and included previous studies. 
 Accessing the current reality of the Syrian Arab Republic. 
 Recognizing the experiences of some countries that have 

implemented water pricing mechanism, and see how successful 
these experiments were, to reach the optimal way possible to be 
applied to water resources in Syria. 

 Thorough study on water resources in Syria in all sectors of use 
(drinking- agriculture- industry). 

 Studying the current water needs in all sectors, and the adequacy 
of renewable water resources available, to see a deficit or surplus 
in water needs in the future. 

 Studying irrigation water pricing mechanisms in Syria and fees on 
farmers, and the possibility to modify these fees as a solution to 
motivate farmers to rationalize agricultural water consumption 
through the adoption of modern water-saving irrigation 
technologies. 
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  Review of fees for water for domestic and industrial use, and 
study the possibility of raising the fees as a tool to encourage 
users to rationalize water use. 

  Raising recommendations on water pricing in Syria and the 
possibility of success of their application in water demand 
management. 

 Display search results: 
 For irrigation water: an annual fee is paid every year from 

farmers to the government called (water resources availability 
tax) which value is (3500 SP / ha) per year, and the solution was 
to keep this method of irrigation water pricing, but this fee was 
fixed since / 1993 / and it is necessary to be increased. 
the Case Study was performed on soft wheat, cotton, so that we 
determine the optimal water resources availability tax, so that the 
profit for the farmer who uses modern irrigation becomes higher 
than the profit for the farmer who uses stale  irrigation 
techniques, taking into calculation the value of  the loan paid by 
the farmer to shift to modern irrigation techniques, and to 
consider increasing the tax for farmers using stale irrigation 
techniques as a way to force farmers to utilize modern water-
saving irrigation techniques and thus achieve the objective of this 
project, so we took ascending values for water resources 
availability tax starting from the current value which is (3500 
SP/ha) and step (500 SP/ha) and the value of the primary tax to 
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achieve this equation was  and was the primary value of the 
painting to achieve this equation is (9000 SP/ha) per year. 

 For drinking water: The proposal was to raise drinking water 
prices as well as taking  interest in the maintenance of worn-out 
water networks. 

 For the industry water: the Adoption of the segments of water 
prices and accounting owners of private wells and applying the 
rule polluter pay. 

 The use of treated wastewater for irrigation: If you give this water 
to farmers, in cheaper prices than pure water, it may be used to 
relieve the pressure on clean water. 

 General recommendations for rationalizing water consumption: 
developing new irrigation systems - preventing evaporation of 
exposed water basins- publishing the pricing method widely - 
re-use treated water. 

In the closer of this research we propose that the concerned 
authorities in the Syrian Arab Republic adopt this strategy, as a 
means to manage the demand for water. We hope that this study 
will contribute even initially to improve water use, and reducing the 
waste of precious water resources necessary for human life in 
addition to its significant role in achieving food security, political, 
industrial and social development in Syria. 

 



البحث ملخص  

 

 

تعتبر الثروة المائية بشكل عام والمياه النقية بشكل خاص من أهم الموارد الطبيعية الالزمة لحياة االنسان,    
من أزمة وشح في الموارد المائية, خاص  العربية السورية بشكلوتعاني دول الشرق األوسط ومنها الجمهورية 

وتخطيطها باالضافة الى ادارة الطلب على المياه وتطرق هذه البحث الى مواضيع ادارة الموارد المائية 
 .والتركيز على أدواته االقتصادية المتضمنة تسعير المياه

تم اقتراح إطار إداري لتطوير عمل القطاع العام في مجال ادارة الموارد المائية في في بداية هذه الدراسة    
نظام االداري والمؤسساتي الخاص بادارة الجمهورية العربية السورية ووضع نهج وخطوات عمل لتطوير ال

 الموارد المائية في سورية.

كما تم اقتراح حل للحد من استنزاف المياه في القطاعات المختلفة المستخدمة له )قطاع الشرب والزراعة    
وكان والصناعة( والتركيز على قطاع الزراعة كون مياه الري هي المستخدم األكبر للموارد المائية في سورية, 

هذا الحل بالنسبة لمياه الري هو رفع رسم اتاحة المصدر المائي للفالحين الذين لم يلتزمو بتوجيهات الدولة 
ووزارة الزراعة بالزامية التحول الى استخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه, فبرفع رسم اتاحة المصدر 

بقاء الرسم على حاله بالنسبة لمستخدمي تقنيات المائي للفالحين الذين يستخدمون تقنيات الري التقلي دية وا 
, واختيار قيمة هذا  نجبر الفالحين على التوجه الستخدام هذه التقنيات على شكل غرامة ماديةالري الحديثة 

 الرسم الجديد وتفاصيل تطبيقة ستبين الحقا في هذه الدراسة.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم " وجعلنا من الماء كل شيئ حي "

بالنسبة   وعلى أهمية المياه, ات على انعدام الحياة بدون الماءيدلنا الخالق العظيم بهذه الكلم    
 يعني وجود المياه  ووجود المياه يعني امكانية وجود الحياة.فوجود الحياة , لجميع الكائنات الحية

يمأل , من سطح االرض (%07)الماء هو المادة األكثر شيوعا على األرض ويغطي أكثر من    
لذي نتنفسه  وال حياة الماء كل المحيطات واألنهار والبحيرات ويوجد في باطن األرض وفي الهواء ا

حيث أن ثلثي , انسان ( تحتاج الى الماء كي تعيش, حيوان, نبات ) وكل الكائنات الحية, بدون ماء
جسم االنسان مكون من الماء والماء هو ثاني أهم عنصر الستمرار حياة اإلنسان بعد " األوكسجين " 

% من ماء الجسم يؤدي الى الوفاة اذا لم يعوض النقص لذلك بحث االنسان عن المياه 07إن فقد 
  ه واستمراره.ئبقا رض ليحافظ علىعلى اال

استخداماته  فة منها العذب ومنها المالح وبالتالي تختلفليوجد الماء في الطبيعة بصور مخت   
يقدر الحجم الكلي للمياه , لشرب ومنها للزراعة أو الصناعةما يستخدم ل حسب تلك الصور فمنها

 : /4/رقم  كما في الشكل( موزعة  3مليار كم 4.1 بحوالي ) ضطح االر سعلى 

 / أشكال توزع المياه على سطح األرض1الشكل رقم /
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هما موجة المستقبل, فإذا أردنا إن حماية المصادر المائية من االستنزاف ووقايتها من التلوث    
 البقاء واالستمرار على هذه األرض علينا أن نفكر جديا في كيفية تحقيق ذلك.

( هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في Water Shortageأزمة المياه أو شح المياه )   
العالم بحسب الطلب البشري عليها, والجوانب الرئيسية ألزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة 

 لالستعمال البشري وتلوث المياه.

إن السيما أنه ال يعرف الحدود اإلقليمية, ولذا فالمياه أصبح يشكل كارثة عالمية  شحالشك أن    
وهنا البد أن نشير الى إلى ما ذكر في العديد من , تفاقم أزمة المياه قد تسبب بعض النزاعات الدولية

 التقارير الدولية المعدة حديثا من حيث أن:

 .أكثر من مليار شخص في العالم يشربون مياها غير صالحة 
 3.1 .مليون شخص يموتون سنويا بسبب المياه الملوثة 
  يموتون يوميا بسبب أمراض تنقلها المياه.ستة آالف طفل 
 4/6 .من العالم يعاني من نقص في المياه اآلمنة 
 0/5 .من العالم يفتقر الى المرافق الكافية للصرف الصحي 
 0/3 / 0705اي ثلثي العالم سيعاني نقصا حادا في المياه بحلول عام./ 

لتشريعات التي تضمن التحكم بتلوثها وبذلك يكون حل مشكلة شح المياه, والبحث عن القوانين وا   
الهاجس األساسي لكثير من الدول, وهذا الهاجس يتمثل في ادارة الطلب على المياه, واالدارة 

باالضافة الى إدارة خدمات البنية التحتية بالشكل األمثل الذي يوفر للكائن , المتكاملة للموارد المائية
 اآلمن لمياه الصرف الصحي.الحي مياه الشرب اآلمنة وكذلك التصريف 

ولذلك فإن زيادة الطلب على الموارد المائية لتلبية االحتياجات المختلفة لكافة القطاعات, والذي    
هو نتيجة لالزدياد المضطرد للسكان والتقدم في مجاالت الحياة المتعددة, ومقارنة هذه الزيادة 

جهة أخرى بسبب النشاطات البشرية المختلفة, بمحدودية الموارد المائية من جهة وزيادة التلوث من 
 يحتم علينا العمل على تطوير قطاع المياه بهدف تحقيق المتطلبات المختلفة ألفراد المجتمع.
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 المشكلة البحثية:

ن إ لتطوير عمل القطاع العام في مجال ادارة الموارد المائية: عدم وجود اطار أو خطة واضحة .1
 كما أن ,دارة المتكاملة للموارد المائيةإلإطار قانوني لالموارد المائية في سورية مهملة وال يوجد 

مركزية للغاية  العمل فيها بطرقويجري  ,المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية ضعيفة
 . ن المفروضةوالقواني ومجزأة بين القطاعات، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على إنفاذ اللوائح

 أن رسوم حيث :االستخدام قطاعات جميع في المياه على الطلب على المنخفضة الرسوم تأثير .2
 منخفضة بالنسبة والري والصناعة الشرب قطاعات في المياه على سورية في المفروضة المياه
 أكثر بطرق واستخدامها استهالكها لترشيد للمستخدم حافز تعطي ال وبالتالي المستهلك لدخل
 .واقتصادية فعالية

تصادية قاال القطاعات معظم في تستخدم المياه إن المائية: للموارد قتصاديالا غير االستخدام .3
 كبيرة من لكميات اقتصادي غير استخدام ينتج وبالتالي للمياه الحقيقية للقيمة وعي دون من

 والمياه الجوفية,  استنزاف إلى أيضا ذلك مناسب, وأدى اقتصادي عائد دون تضيع التي المياه
 .سورية في والينابيع اآلبار من كبير عدد جفاف

 أهمية البحث:

تعتبر المياه بكافة مصادرها, السطحية والجوفية والمعالجة وغيرها, من أهم الموارد االقتصادية في    
اء, كما أن لها المجتمع فهي تستخدم للزراعة والصناعة واالستخدام المنزلي والترفيهي وتوليد الكهرب

 عالقة مباشرة ومهمة في المحافظة على البيئة. 

وقد أدت الزيادة السكانية وتحسين مستوى المعيشة والتوسع العمراني الى زيادة المنافسة على هذا    
المورد المهم مما يستدعي ضرورة توزيعه بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة, وتجدر االشارة الى أن 

تتعلق العدالة بتوزيع الكفاءة االقتصادية تتعلق بكمية الثروة التي يمكن أن يولدها مورد معين بينما 
 الثروة المتولدة بين القطاعات واألفراد.
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لذا البد من ايجاد طريقة تضمن حماية هذه الثروة من االستنزاف, وتحقيق العدالة في التوزيع,    
عطاء المياه  ويعتبر تسعير المياه من أهم أدوات ادارة الطلب على المياه, وبالتالي فإن تسعير المياه وا 

 قتصادية المناسبة لكل قطاع, يحقق ما يلي:القيمة اال

لمستخدميه الحاليين ليستطيعون إتباع الوسائل الالزمة الستعماله  المائي ضمان توفر المورد .4
 بكفاءة عالية .

الكفاءة في استخدام المياه بحيث تتضمن حماية المياه الجوفيه من النضوب وحماية المياه تحقيق  .0
 ات المائية.ف الموضوعة من قبل واضعي السياساألهدامن التلوث والوصول الى 

 .تخصيص موارد المياهاالمكانية االدارية والديمومة في توفير  .3

 الهدف من البحث:

لتطوير االدارة المتكاملة للموارد المائية في  مناسبة حلول إيجاد الهدف األساسي لهذا البحث هو  
 :خالل من سورية

 تطبيق إمكانية دراسةوضع اطار اداري ومؤسساتي الدارة الموارد المائية في سورية باالضافة الى 
 وبالدرجة (, صناعة, شرب, زراعة االستخدام ) قطاعات جميع على سورية في المياه تسعير آلية

 ليالك االستهالك ( من89%حوالي ) يستهلك حيث المستهلك األكبر باعتباره الري لقطاع األولى
 .د, وبيان هل آلية التسعير تساعد على ترشيد المياه أم ال؟البال في للمياه

 منهجية البحث:

المقابلة )مقابلة المختصين تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام أسلوب    
 ولتحقيق لجمهورية العربية السورية(,اوعلى دراسة حالة ) ,والمهتمين بمجال ادارة الموارد المائية(

 :من لنا بد ال البحث أهداف
 جمع المادة العلمية والمتضمنة الدراسات السابقة. .4
 االطالع على الواقع الراهن في الجمهورية العربية السورية. .0
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 هذه نجاح مدى المياه, ومعرفة تسعير آلية طبقت التي الدول بعض تجارب على التعرف .3
 .سورية في المائية الموارد على تطبيقها الممكن المثلى الطريقة إلى للوصول التجارب

 -زراعة -االستخدام )شرب قطاعات جميع في سورية في المائية الموارد عن وافية دراسة .1
 .صناعة(

 كفاية ومدى االستخدام قطاعات جميع في المتوقعة والمستقبلية الحالية المائية االحتياجات دراسة .5
 .مائي فائض أو عجز وجودلمعرفة  المتاحة المتجددة الموارد المائية

دراسة آلية تسعير مياه الري في سورية والرسوم المترتبة على المزارعين, وامكانية تعديل هذه  .6
الرسوم المفروضة كحل لتحفيز المزارعين على ترشيد استهالك المياه الزراعية من خالل تبني 

 تقانات الري الحديثة الموفرة للمياه.
ى قطاع مياه االستخدام المنزلي والصناعي ودراسة امكانية رفع هذه استعراض الرسوم المترتبة عل .0

 الرسوم كأداة لتشجيع المستخدمين على ترشيد المياه. 
مكانية سورية في المياه تسعير بخصوص التوصيات رفع .8 على  الطلب إدارة في تطبيقها نجاح وا 

 .المياه

 حدود البحث:

 /.0741// الى عام 0743الحدود الزمانية : من عام /

 الحدود المكانية : مدينة دمشق وريفها.

 

 

 

 



 

 

 

 

 أتقدم جبشيل الشكز إىل كل األساتذة الذيي أهلىًي إلجناس هذا العول

 وأخص بالشكز :

عواد الديي عسافالدكتىر املهندص   

إجناس هذا املشزوعام علً ها قدهة هي دعن لكي يزي عولي النىر فكاى العني الساهزة حتً مت  

 

 م. دياله صايف
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دإرة إلموإرد إلمائية : 1-1  تخطيط وإ 
 Butler, D. and Fayyaz M., Eds (2006): Water Demand Management. IWA )المصدر:

Publishing, London. - & White, S., Ed., (1998): Wise Water Management: A Demand 
Management Manual for Water Utilities, (WSAA Research Report No. 86), Water 

Services Association of Australia) 

نظام مكون من مجموعة من  يتطلب تعريفها على أنها  وتخطيط الموارد المائية   إن إدارة   
تختلف في شكلها وتتعقد في تشابكها حيث يتكون نظام بعالقات  والعناصر المترابطة ظمة الفرعيةاألن

 الموارد المائية من ثالث نظم فرعية هي: 

ويشمل األنهار والبحيرات والطبقات الحاملة للمياه الجوفية ووظائفها  : نظام إلمصادر إلطبيعية .1
 . التحتية المطلوبة للتحكم والسيطرة واالستخدامالمرتبطة بالنظام االيكولوجي وكذلك البنية 

ويشمل استخدامات المياه المختلفة واألنشطة البشرية المتعلقة  : إلنظام إالجتماعي وإالقتصادي .2
 بها.

ويشمل اإلدارة والتشريعات والقواعد المنظمة بما في ذلك السلطات  : إلنظام إإلدإري وإلمؤسسي .3
 ئية وتطبيق القوانين واللوائح.لة عن إدارة الموارد الماؤو المس

 تعريفات: 1-1-1

  التخطيط هو عملية اتخاذ سلسلة من القرارات بشأن تحقيق أهداف وأغراض مستقبليه من خالل
وكل ذلك يتم بناًءا على , االختيار السليم واألنسب للخيارات األفضل من بين الخيارات المطروحة

وبعبارة بسيطة فإن عملية , محدودة مبنية علي الدراسةوقعات معلومات أو فرضيات أو تنبؤات وت
 التخطيط هي طريقة منطقية ومرتبة للتفكير في المستقبل وتحديد مسبق لما يجب عمله.

 .إن الغرض من التخطيط هي المساعدة في وضع القرارات الجيدة 
  الخطة ثم عملية صنع هو  فالتخطيطوالواقع أن هذا التعريف يميز بين التخطيط وبين الخطة

 وبالتالي فالتخطيط عمليه مستمرة ومترابطة. , مجها مع خطط أخرى تنقيحها أو د
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فهي مجموعة مترابطة من القرارات حول استخدام الموارد يتم ترجمتها إلى أنشطة تؤدي  الخطةأما    
وتنص الخطة بوضوح على األساليب التي ينبغي , إلى تحقيق األهداف المتفق عليهابمجموعها 

 .واألهداف المتفق عليهامسؤوليات والجدول الزمني لألنشطة تباعها والنفقات والإ
فإنها تعتمد تطوير خطة مائية شاملة لبلد ما  فمثاًل عند, ي أن )الخطة = األهداف +الوسائل(أ   

وبالتالي فإن أهداف  ,ئية المتاحة واالحتياجات المائيةبشكل رئيسي على الموازنة بين الموارد الما
 الخطة المائية هي:

 سنة قادمة مثاًل.  (21أو  11)تحديد االستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات لـ   .1
تحديد كميات مياه الشرب للمدن والمحافظات والقرى وتحديد مصادر المياه التقليدية والغير   .2

 تقليدية ذات الكمية الكافية والنوعية المناسبة.
 ألغراض الصناعة وتحديد المصادر.تحديد االحتياجات   .3
تحديد احتياجات الري للسنوات القادمة مع األخذ بعين االعتبار االستخدام المتكامل للموارد   .4

 المائية. 
عادة   .5 وضع خطة شاملة لتحديد وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وا 

 استخدامها. 
 وضع خطة لمراقبة نوعية وكمية المياه.  .6
 حديد وتحديث البرامج والمشاريع والتشريعات والبحوث المائية وترشيد االستهالك.ت  .7
 تقييم القدرات البشرية مع التأهيل والتدريب.  .8
 :وحقيقة األمر هي أننا من خالل التخطيط نحاول اإلجابة علي التساؤالت التالية 

 أين نحن ؟

 نرغب أن نكون ؟ ذاما

 فيه؟ كيف يمكن أن نصل إلي الوضع المرغوب

وبالرغم من أن األمور ال تسير دائمًا وفقًا لما هو مخطط لها, إال أن عملية التخطيط في حد    
وتخصيص , ل علي اتخاذ القرارات فيما يتعلق باألسبقياتؤو ألنها تساعد المس, ذاتها تعتبر مهمة جداً 
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ة والتي تحتوي علي هذا باإلضافة إلي أنه من خالل الخط ,الموارد التي غالبًا ما تكون محدودة
األهداف واإلستراتيجيات ووضع األولويات يمكن تسهيل عملية المتابعة والتقييم ومدى سير البرنامج 

 نحو تحقيق األهداف.

 األسباب الداعية إلي وجوب التخطيط هي:

 تحقيق االستعمال األمثل للموارد المائية. .1
 .توفير وسائل للتقييم وتبرير استعمال األموال .2
 .التخطيط علي تنظيم العمليساعد  .3
 التنسيق العام بين البرامج المختلفة. .4
 تحديد األولويات واألهداف واألغراض في كل مرحلة من التخطيط. .5

 : خطوإت إلتخطيط للموإرد إلمائية 1-2

لذلك يجرى التخطيط الشامل إليجاد , قد يكون التخطيط شامل على مستوى مدينة أو موقع معين   
تنسيق عام بين األنشطة المتباينة وذلك لوضع اتجاه كلي وتحديد األولويات بين تلك األنشطة 

 وإلعطاء أساس لحل التعارضات بينها. 

 ى الوزارة أو اإلدارة المعينة أويعمل التخطيط الشامل علي مستوى عام من الحكومة ويوجه إل   
مستوى المدينة يكون لموقع معين مثل السدود في تلك المنطقة ويكون أسهل في  أما على, المحددة

 اإلجراءات. 

عمومًا الخطوات المطلوبة عند تخطيط الموارد المائية تتطلب الخطوات الموضحة في الشكل رقم    
 قلب العملية التخطيطية.  8، 7، 6، 5، 3وتمثل الخطوات   /2/
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وإلمرإقبةإإلشرإف   

 

وضع برنامج 
 تطبيقي

 

تقييم وتوصيات 
 إجرإئية

 
 

 تحليل إلبدإئل

 

تحديد إلحلول 
 إلبديلة

 

توضيح إلمشكلة 
 وتشخيصها

 

وضع إألهدإف 
 وإألغرإض

 

جمع إلمعلومات 
 وتحليلها

 تحديد إلمشكلة

خطوإت تخطيط 
 إلموإرد إلمائية

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

 خطوإت تخطيط إلموإرد إلمائية./ 2/إلشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إالدإرة إلمتكاملة للموإرد إلمائية: 1-3

دارة الموارد المائية المستخدمة في قطاع المياه حيث     ويجب التمييز بين مصطلح تنمية وتخطيط وا 
يستوجب معرفة تعريف مختصر لكل منها أنها مصطلحات متشابكة ومتداخلة إلى حد كبير ولذا 

 وهي:

األفعال التي تؤدى إلى االستخدام المفيد للموارد المائية في غرض واحد أو عدة  :تنمية الموارد المائية
 أغراض وعادة ما تكون هذه األفعال ذات طبيعة إنشائية.

تخطيط تنمية وحماية وتخصيص المياه في القطاعات المختلفة أو فيما بين  :تخطيط الموارد المائية
القطاعات كمورد نادر، لكي تفي المياه المتاحة باالحتياجات المطلوبة مع األخذ في االعتبار كل 

 األهداف والمحددات القومية ومصالح كافة المعنيين.
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ة واإلدارية والقانونية والتشغيلية المطلوبة مجموع األنشطة الفنية والمؤسسي :إدارة الموارد المائية
دارة الموارد المائية لالستخدام المستدام.  لتخطيط وتنمية وتشغيل وا 

 ترتكز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على ثالثة ركائز رئيسة:   

 : إلمساوإة إالجتماعية )إالستدإمة إالجتماعية( .1
إن , بالكمية والنوعية المناسبة للحفاظ على حياة سليمةوهي حق كل إنسان في الوصول للمياه 

المنظور االجتماعي يشمل ضرورة اإليفاء بالمتطلبات األساسية لإلنسان من مياه آمنة لالستخدام 
نتاج الغذاء والحصول على قبول اجتماعي ألية تنازالت حتمية عن طريق مشاركة كل , المنزلي وا 

 ذ القرار.المعنيين في عملية التخطيط واتخا
 : إالستدإمة إلبيئية  وإاليكولوجية .2

يجب إدارة استخدامات الموارد المائية بشكل ال يخل بالنظام الداعم للحياة وبالتالي ال يهدد احتياجات 
مع ضمان االنتباه إلى األنظمة األرضية المتداخلة مع توليد  ,األجيال المستقبلية من نفس الموارد

نظمة االيكولوجية المائية واعتمادها على التصرفات البيئية غير الجريان السطحي للمياه واأل
مع , وبالتأكيد يجب تنمية وحماية األنظمة االيكولوجية المحلية وحدودها المائية الخاصة, المستخدمة

 ى المدى الطويل لألجيال القادمة.ضمان الحفاظ على مرونة النظم عل
 :( لالستخدإمات إلمائيةإلكفاءة إالقتصادية )إالستدإمة إالقتصادية .3

نتيجة لزيادة ندرة كل من الموارد المائية والمالية ومحدودية المياه كمورد طبيعي هش وزيادة الطلب 
حيث ال يشمل المنظور االقتصادي , عليها يجب تعظيم كفاءة استخدام المياه إلى أقصى مدى ممكن

أيضا على عالقة الفوائد بالتكاليف والتحديات مجرد التنمية االقتصادية بصفة عامة بل يركز االنتباه 
المالية وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة للبنية المائية التحتية والحوافز المستحقة على التنفيذ وكذلك 

 قيمة المياه عند استخدامها في األغراض المختلفة.
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 :تعريف إإلدإرة إلمتكاملة للموإرد إلمائية  1-3-1

ئية الكونية، والذي ينص على أن: األكثر انتشارًا وتداواًل هو تعريف الشراكة الماإن التعريف    
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية هي العملية التي تدعو إلى التنمية واإلدارة المنسقة للمياه واألراضي 

ودون , عادلةبغرض تعظيم المحصلة االقتصادية والرخاء االجتماعي بطريقة , والموارد المرتبطة بهما
   التضحية باستمرارية )استدامة( النظام الحيوي االيكولوجي.

 :مفهوم إإلدإرة إلمتكاملة للموإرد إلمائية 1-3-2

داراتها,     في اآلونة األخيرة ونتيجة لتفاقم المشاكل وزيادة التحديات زاد االهتمام بموضوعات المياه وا 
ومن أهم اإلحداث في  , اإلنمائية لأللفية تحقيق األهداف إلى تهدف دولية إستراتيجية من جزء وهو

 الذي المستدامة للتنمية العالمية القمة هذا المجال انعقاد المؤتمرات الدولية للمياه والبيئة مثل مؤتمر
 وسيلة والذي عرف مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه /2112/عام  في جوهانسبرج عقد

 الفائدة لتعظيم أخرى من موارد بهما يتعلق ما وكل واألراضي المياه إدارة بين لتحقيق التنسيق
 وتشتمل باستدامة نظم البيئة الحيوية المساس دون ومن منصفة بطريقة واالجتماعية االقتصادية

 اآلتية: األساسية والمفاهيم المبادئ كما ذكرت في هذا المؤتمر على المائية للموارد المتكاملة اإلدارة

 ومياه ,وجوفية ,)سطحية المتاحة المائية الموارد كافة االعتبار بعين المائية الموارد إدارة تأخذ أن .1
دارة ,ونوعا كما زراعي( ومياه صرف ,صحي صرف ومياه ,تحلية  كفاءة ورفع على الماء الطلب وا 

 المجاالت. كافة في االستخدام
 مختلف جهة على كل مسؤوليات وتحديد المائية الموارد إدارة في المعنية القطاعات جميع مشاركة .2

نما المسؤوليات هذه تتعارض ال بحيث المستويات  بينها. فيما تتكامل وا 
 األطر واالستراتيجيات ووضع السياسات صياغة خالل من المواتية والبيئة المناسب المناخ توفير .3

 والمؤسسات. قدرات األفراد وبناء المياه لقطاع المؤسساتي والتطوير والقانونية التشريعية
 التنموية وبالتالي القطاعات مختلف في يدخل الماء أن وهو واحد مبدأ من ينطلق المفهوم هذا إن .4

 القرار. عملية صنع في الجميع يشارك عندما مجراها تأخذ الحقيقية المشاركة فإن
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والذي  أعلن مفهوم  /2113/كما عقد منتدى المياه العالمي الثالث في كيوتو في اليابان عام    
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والذي يرتكز على المحاور التالية:

 وضع سياسة عريضة القاعدة إلدارة الطلب على المياه. .1
 إيجاد برنامج شامل لتقليل الكميات المستخرجة من المياه الجوفية. .2
 تحقيق إدارة أكثر استدامة لخزانات المياه الجوفية. .3
 ادر المائية غير التقليدية لالستفادة القصوى منها. إدارة المص .4
 إيجاد ترتيبات مؤسسية وزيادة التنسيق إلدارة الموارد المائية. .5
 إعطاء دور متزايد للقطاع الخاص في إدارة الموارد المائية. .6

إلى  وبناءًا على كل هذا يمكن القول أن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تهدف بشكل أساسي   
فإن  ولكن كما هو معروف, تقليص الفجوة بين موارد المياه المتوفرة واالستهالك أي العرض والطلب

إلى  إضافة ,الطلب على المياه في كل بلد في تصاعد مستمر من جراء معدالت النمو السكاني
 الحاجة للمياه لتحقيق المزيد من التنمية االقتصادية ولتحقيق األمن الغذائي أوال. 

 :إلمائية للموإرد إلمتكاملة إإلدإرة أهدإف 1-3-3

 التالية: األمور تحقيق المتكاملة اإلدارة تهدف   

 والريفي. المدني المجتمع فئات لكافة والنظيفة الكافية المياه أمينت .1
 .الدولية للتجارة العالمي النظام ضوء في الغذائية االحتياجات لتلبية المياه تأمين .2
 واالقتصادية. االجتماعية التنمية متطلبات لتلبية المياه تأمين .3
وتطبيق  صياغة ضمن, والمكان الزمان في المياه موارد لمتغيرات والشامل المرن التعامل .4

 واالستراتيجيات. السياسات
 والمجتمع. والمؤسسات القطاعات وعبر بين والتكامل والتنسيق التعاون حقيقت .5
 والنزاعات. الجفاف ,الفيضانات, التلوث مشاكل لمعالجة وذلك ,المياه مخاطر إدارة تحسين .6
 التنموية. األنشطة جميع في المياه لدور أولوية إلعطاء وذلك , السياسية العزيمة دور تفعيل .7
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 المياه. إدارة في الشعبية والمشاركة المائية التوعية دور تعزيز .8

 :إلمائية للموإرد إإلدإرة إلمتكاملة وسائل 1-3-4

 التي يمكن ذكرها في اآلتي:لمناسبة للموارد المياه ايتطلب تحديد وسائل اإلدارة المتكاملة    

 :إلمائية إلمصادر تقييم .1

 المائية الموازية االحتياجات وتقدير ,والمكان الزمان في عا(,ونو  اكم )المائية المصادر تقييم يعتبر
 ويستلزم, المتكاملة اإلدارة مبادئ على المعتمدة المائية واالستراتيجيات السياسات إلعداد ضرورًيا
 إلى تطوير باإلضافة, السليمة العلمية الطرق تطبيق بواسطة ,بدقة وتغيراتها المصادر جميع تقييم

األغراض  في المياه استهالك تقييم في المحرز التقدم مدى تحدد كما ,التغيرات تحدد مؤشرات
دارة بها المنوطة األدوار أداء ومراقبة ,المختلفة  المائية. الموارد وا 

 :إلمائية إلموإرد إلدإرة خطة .2

, المائية واستخدامها الموارد لتنمية متعددة سيناريوهات على تشتمل ,خطة هناك تكون أن يجب
 والتلوث.  ,المحتملة والمخاطر  ,الحوض وحدة االعتبار بعين تأخذ المجتمع مع وتفاعلها

 :إلمياه على إلطلب إدإرة .3

 خالل والطلب من العرض بين التوازن لتحقيق وسائل استخدام ,المياه على الطلب إدارة مبادئ تشمل
لخفض  السعي خالل ومن , ضخها يتم التي المياه من االستخدام أفضلية على أولويات وضع
 .المستخدمة المياه كميات في اإلفراط

 :إالجتماعية إلوسائل .4
 المناهج المعرفة في زيادة على بالتركيز ,األهلية والمؤسسات األفراد دور ودعم تحفيز يتم أن بد ال

 التواصل مع وتحسين ,المياه قطاع في العاملين وتدريب, المياه إدارة مواضيع حول التعليمية
عداد  ,التواصل هذا وتفعيل للمياه المستخدمين  األفراد من دور تفعيل يجب كما, اإلعالمية البرامج وا 
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 والتنفيذ. التخطيط في إشراكهم خالل
 :إلنزإعات إدإرة .5

 من ,الدول المجاورة بين أو الواحدة الدولة داخل النزاعات فض في مبادئ المتكاملة اإلدارة تتضمن
 ,قواعد المعلومات وتبادل , والنقاش , الحقائق لتقصي الميدانية والزيارات االجتماعات عقد خالل
 المشترك للمصادر والتطوير , المائية والمشاريع الخطط وضع في والتشارك , األولويات وتحديد
يجاد, الخبرات وتبادل , المائية  الثقة. لبناء آلية وا 

 :إلتنظيمية إلوسائل .6

 الخدمات وتوفير, المائية والسياسات الخطط لتنفيذ التنظيمية والقواعد اللوائح وتطبيق إعداد من بد ال
دارة, البيئة وحماية األراضي واستخدام  الفضالت. وا 

 :إالقتصادية إلوسائل .7

 على ترشيد المستخدم لتشجيع كأداة, التسويقية والوسائل األسعار استخدام المتكاملة اإلدارة تتضمن
 يكفل بما, والخدمات المياه أسعار لتحديد الالزمة الخطوات اتخاذ على العمل تتضمن كما, االستهال
 .تلوث المياه تكاليف دفع تتضمن كماه, الميا خدمات وتوفير وتوزيع بتنمية الخاصة التكلفة استرداد

 :إلمعلومات إدإرة .8

 شموليتها, المياه قطاع عن المعلومات نوعية لتحسين الالزمة البرامج تطوير المعلومات إدارة تتضمن
المعلومات وربط  تبادل تتضمن كما ة,المتكامل اإلدارة مبادئ وتطبيق إعداد متطلبات تغطي لكي

 الحدود. وعبر الدولة داخل ,المياه بقطاع المعنية المؤسسات جميع في قواعدها

 :أنوإع إإلدإرة إلمتكاملة للموإرد إلمائية 1-3-5

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن أن تنقسم إلى نوعين من اإلدارة هما:   
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 (:Water Demand Management ) إدإرة إلطلب على إلمياه 1-3-5-1

 (,نظم وتقنية من (المياه استخدام على للسيطرة المباشرة التدابير المياه على الطلب إدارة تشمل   
 لمستخدمي المياه )آلية السوق الطوعية التصرفات على التأثير تستهدف مباشرة غير تدابير وكذلك

 الجمهور(.   وتوعية المالية والحوافز
 زيادة خالل من ,المياه على هو الحفاظ الطلب إدارة من الهدف أن يتبين التدابير هذه كل ومن   

 تشجع التي اإلدارية خالل الممارسات ومن ,المياه توفير تقنيات استخدام عبر استعمالها كفاءة
 التوعية. برامج مثل ,الراهنة للممارسات السلوكي التعديل

يد الطلب على المياه هتمام بترشالطلب للموارد المائية تهدف إلى اال لذلك يمكن القول بأن إدارة   
 من خالل سياسات تشجع على هذا االتجاه.  المنزليي القطاعين الزراعي و ف

تسعى إستراتيجية إدارة الطلب للموارد المائية إلى ترشيد استخدام المياه في القطاعات  , بمعنى آخر
 المختلفة من خالل اعتماد تطبيق سياسات تحث المستخدمين على ترشيد استخداماتهم المائية.

 :(Supply Management of Water Resources)إلمياه  موإرد إدإرة عرض 1-3-5-2
وتطويرها وزيادة االهتمام باستخدام  جديدة مائية مصادر عن البحث إلىإدارة العرض  تهدف   

دارتها حتى يمكن االستفادة بكفاءة عالية وبالتالي تعتمد على ما يعرف بإستراتيجية إدارة  ,المياه وا 
 العرض للموارد المائية.

ألغراض الزراعية حيث تقوم إستراتيجية إدارة العرض على السعي لتوفير كميات المياه الالزمة ل   
د استخدامات المياه في دون االهتمام بالسياسات واإلجراءات التي تؤدي إلى ترشي ,والبلدية والصناعية

 كل قطاع. 
 أهداف إدارة عرض موارد المياه  تشمل اآلتي:

 حصاد األمطار. .1
 زيادة إنتاجية مياه الري. .2
 تخزين مياه الجريان السطحي. .3
 الصحي المعالجة.االستفادة من مياه الصرف  .4
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 زيادة المخزون المائي. .5
والوقت األمثل إلدارة , هذه اإلدارة الجيدة سوف تؤدي إلى زيادة موارد المياه المتاحة عند الحاجة   

 المياه هو خالل سنوات وجود الفائض منها.

  :إلماء على وإلطلب إلمائية إلموإرد بين إلتوإزن بناء معوقات 1-3-6

(SIDA.global water partnership ,integrated water resources.TAC.bacjground paper 
NO.4,sweeden,2000) 

 لجمهوريةالتي تواجه ا المعوقات إلى الباحثين قبل من نشرت التي الدراسات من الكثير تطرقت لقد   
الماء  توفير تكفل مستدامة ية وكذلك الدول التي تقع  في المناطق الجافة لتأمين تنميةور العربية الس
وبيئتها.  المائية الموارد حماية االعتبار بعين شامل يأخذ تنموي منظور وفق االحتياجات لمختلف
 في خمسة معوقات أساسية وهي: المعوقات هذه تلخيص ويمكن

 ما يلي: وتشمل  ,طبيعية معوقات .1
 الجفاف. ودورات المناخية والتغيرات المناخ -
 المائية. الموارد محدودية -
 للزراعة. الصالحة األراضي محدودية -
 المياه. نوعية وجودة -

 ما يلي: الحصر المثال ال سبيل على ومنها , تقنية معوقات .2
 المجاالت. مختلف في المياه استخدام في الكفاءة انخفاض -
 (. ونوعا المائي )كما والرصد المراقبة شبكات كفاءة عدم -
 عدة. جهات بين وتبعثرها الدقيقة المائية المعلومات توفر عدم -
 المائية وأنظمة المعلومات )قواعد المعطيات واستخراج لحفظ الحديثة التقنيات استخدام ضعف -

 الجغرافية(. المعلومات
 المعلومات(. )تبادل المشتركة المياه إدارة في التنسيق غياب -
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 والمراقبة(. الفنية المواصفات التلوث )غياب من المياه لحماية فاعلة خطوات اتخاذ عدم -
يجاد العمل وتطوير التقنية المشاكل لحل العلمي البحث في القصور -  البدائل المناسبة وا 

 الماء. تكلفة تخفيض سبل ودراسة المائي العجز لمواجهة
 المستقبلية الستخدامات الرؤية توضح التي المائية واالستراتيجيات السياسات ضعف أو غياب -

 المياه.
 التقليدية. الزراعية والممارسات استخدام األساليب -
 الصغيرة. الزراعية الحيازات -
 المياه. معالجة محطات تنفيذ في التأخر -
 والبيئي لها. االقتصادي التحليل وغياب والزراعية المائية التنمية مشاريع تنفيذ في التباطؤ -

 المثال وليس الحصر: سبيل على ومنها , إقتصادية معوقات .3
 المياه. لقطاع المخصصة المالية الموارد محدودية -
 المزارعين. دخل انخفاض -
 الزراعية وتسويق المدخالت أسعار في لاختال حصول عدم لضمان المناسبة البنية توفر عدم -

 انخفاض دخلهم. وبالتالي للمزارعين خسائر إلى يؤدي مما الزراعي المنتج
 يلي: ما ومنها, بشرية معوقات  .4

 السكاني. النمو معدالت ارتفاع -
 الزراعية. المناطق حساب على الحضرية المناطق توسع -
 المائية. والسياسات المياه استخدام مجاالت كافة في الفنية الكوادر مستوى انخفاض -
 العامة. لدى والبيئي المائي الوعي ضعف -

 يلي: ما ومنها, مؤسسية معوقات .5
 بينها. فيما التنسيق وعدم المياه بشؤون المعنية المؤسسات وضعف تشتت -
دارة تخطيط أعمال في األهلية التجمعات إشراك عدم -  المائية. الموارد وا 
 إن ,في تطبيقها الصراحة وعدم المياه وحماية الستثمار الناظمة والقوانين التشريعات غياب -

 وجدت.
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 إلقضايا إلرئيسية في مجال إدإرة إلموإرد إلمائية في سورية : 1-4

المائية المتوفرة وزيادة التنافس عليها بين القطاعات المستهلكة المختلفة تنامي محدودية الموارد  .1
هناك عامالن , و )المنزلية والزراعية والتجارية والصناعية والسياحية( والتدهور السريع في نوعيتها
 يفسران الزيادة الحالية المقلقة في الطلب على المياه في المناطق الحضرية هما:

 السريع.النمو السكاني  -
 ارتفاع متوسط استهالك الفرد. -

الدعم الحكومي الكامل لقطاع المياه موازنة الدولة, و العبء المالي الثقيل لدعم المياه على كاهل  .2
المستهلك في زيادة كمية المستخدمة وبالتالي إلى عدم توفير  قبل يمكن أن يؤدي إلى التهاون من

 زنات الوطنية.للمياه وكذلك زيادة العبء المالي على الموا
عادة استخدامها .3 يتراوح معدل تغطية شبكة تجميع مياه , و نقص عمليات معالجة المياه المستعملة وا 

 ثير عن معدل خدمات إمداد المياه.وهذه نسبة أقل بك%(,  41-21مابين )المجاري ومعالجتها 
أدى نقص الكوادر الفنية المدربة في قطاع المياه ريفية, وقد ضعف إدارة المياه في المناطق ال .4

وكذلك حدوث تلوث  ةارتفاع مناسيب الماء األرضيأهمها  إلى مشاكل عديدة من الريفيةللمناطق 
 بيولوجي الذي يرجع إلى تسرب المياه من أنابيب المياه الرئيسية وشبكات تجميع مياه المجاري.

واجه الموارد المائية الجوفية ضغطا شديدا بسبب االعتماد ت, حيث االستخدام الجائر للمياه الجوفية .5
عليها من قطاع كبير من المستهلكين لعدم وجود موارد مائية أخرى في سورية بسبب الموقع 

وقد أدى هذا  ,الجغرافي المتميز بالجفاف وقلة األمطار والمجاري المائية السطحية القليلة
 :يات أهمهافية غير المتجددة إلى العديد من المشاكل والتحداالستخدام الجائر للموارد المائية الجو 

 ستخدامها.ال البيئية تكلفةالانخفاض مناسيب المياه الجوفية وبالتالي زيادة  -
 .بسبب تدفق بعض المياه المالحة الجوفية نحو المياه العذبة العذبةتدهور نوعية المياه  -
مما أثر  البنية األساسية للصرف الصحي بسبب انعدام كفاءة تلوث المياه السطحية والجوفية -

 على البيئة والصحة العامة.ا سلب
 عدم استدامة المشاريع التي تعتمد علي هذه المياه. -
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لي المياه مما يؤدي إلى قلة االستفادة من البحوث التي تتم في مجال ؤو ضعف ترابط الباحثين ومس .6
 التنفيذ.

في إدارة ومشاركة المستهلكين  ,مع المدنينقص الوعي المائي في المجتمع وغياب دور المجت .7
 ا.المياه والمحافظة عليه

في هذا البحث سيتم التركيز على أحد أهم أنواع االدارة المتكاملة للموارد المائية, وهو ادارة الطلب    
 على المياه لما لها من دور هام في حماية المصادر المائية من االستنزاف, وترشيد استهالك المياه.



 إدارة الطلب على المياه                                                              نيثاالفصل ال
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 : مفهوم ادارة الطلب على المياه 2-1

يشكل توفير الكميات الكافية من المياه لتلبية حاجات السكان واحدا من أهم تحديات القرن الحالي    
خصوصا أن الماء هو عماد أيضا في مناطق عديدة من العالم,  ليس فقط في بلدان العالم العربي بل

 بقتصادية واالجتماعية ويجأساسي من مدخالت التنمية االومدخل الحياة ومورد حيوي واستراتيجي 
أن تحظى مسألة إدارة المياه باهتمام كاف في المنطقة خصوصا أن هذا األمر لم يلق اهتماما كافيا 

 المستدامة.القمة العالمي للتنمية مؤتمر  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. المصدر:(في السابق

 .(6006أيلول 4-آب 62جوهانسبرغ,

التي تهدف  ,ل اهتمام معظم دول المنطقة منصبا على سياسات ادارة العرضحتى وقت قريب ظ   
لتلبية حاجات المجتمع الى البحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها لزيادة كمية المياه المعروضة 

الطلب لم يبدأفي البروز  والحقيقة أن مفهوم ادرارة, وبدون اهتمام كبير بادارة الطلبمن المياه, 
عندما تطرق البنك الدولي لهذا  إال في التسعينيات الدارة المتوازنة لموارد المياهكرديف أساسي في ا

التي تبناها لمنطقة الشرق األوسط وشمال , المفهوم في االستراتيجية الخاصة الدارة الموارد المائية
ر المباشرة للسيطرة على استخدام المياه )من نظم وتشمل ادارة الطلب على المياه التدابي, ايافريق

الحوافز المالية وكذلك التدابير الغير مباشرة للسيطرة على استخدام المياه )آلية السوق و , وتقانة(
 .وتوعية الجمهور(

خالل زيادة  من, ومن كل هذه التدابير يتبين لنا أن الهدف من ادارة الطلب هو الحفاظ على المياه   
ومن خالل الممارسات االدارية التي تشجع , استخدام تقنيات توفير المياه كفاءة استعمالها عبر

 التعديل السلوكي للممارسات الراهنة مثل برامج التوعية.

 أدوات ادارة الطلب على المياه: 2-2

, لعرض أو االمداداتي على زيادة اانصبت سياسات المياه حتى وقت قريب في بلدان العالم العرب   
قامة  لكن السياسات الحالية , يانتهاصمنشآت البنية التحتية وتشغيلها و وتم توظيف اشتثمارات كبيرة وا 
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الناجم عن عدد من العوامل تشهد تحوال نحو ادارة الطلب لمواجهة الوضع المائي الجديد الحرج 
االستخدام الغير كفؤ للموارد , النوعي ائية أو نضوبها وتدهورهاالمتراكمة مثل :استنزاف الموارد الم

)المصدر: األمم المتحدة,اسكوا,تعزيز س عليها واالفتقار الى تخطيط شمولي لهافازدياد التنا, المائية
الترتيبات المؤسسية إلنفاذ التشريعات المائية وتحسين القدرات المؤسسية في قطاع المياه في بلدان االسكوا.وثيقة رقم 

(11/6001/ENR/ESCWA/E). 

والى جانب ادارة العرض تلعب ادارة الطلب على المياه دورا مهما في تلبية ثالثة أهداف أساسية    
وهناك , ة االجتماعية واالستدامة البيئيةلالستعمال المستدام للمياه هي الكفاءة االقتصادية والمساوا

التشريعية  االقتصادية واألدواتاألدوات  :أدوات ادارة الطلب على المياه هيثالثة أنواع من 
 والمؤسساتية والتوعية وبناء القدرات.

 األدوات االقتصادية: 2-2-1

ومنها استرداد تكلفة , تشمل األدوات االقتصادية في قطاع المياه عددا من االجراءات العملية   
وتشجيع أسواق , المياه واعادة هيكلة مؤسسات المياه بما يخدم ادارة الطلب على المياه وخصخصتها

 فاعال في مجاالت ترشيد استخدامات المياه. وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا, المياه

 استرداد تكلفة المياه )التعرفة(: .1

ريبة قمن الناحية النظرية يعتبر االلتزام باسترداد تكلفة إنتاج المياه وايصالها للمستهلكين بتعرفة     
وقد , من أدوات ادارة الطلب الرامية الى تقييد السلوك االستهالكيجدا من تكلفة انتاج المياه أداة 

تناولت دراسات عديدة سياسة استرداد التكلفة كعنصر أساسي في أي استراتيجية الدارة الطلب على 
وتعتبر ظاهرة تسعير المياه بأقل من قيمتها االقتصادية وتغطية الفارق عن طريق الدعم , المياه

 ربية السورية.المنطقة مثل حالة الجمهورية الع المنتشرة في معظم بلدان الحكومي من الظواهر

 يجب أن تفي تعرفة المياه )سواد للري أو لالستخدامات المنزلية ( بالمتطلبات التالية :

 توفير موارد مالية للصيانة وتشغيل مرافق نقل المياه وتوزيعها. -
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 لوجيات مقتصدة في استهالك المياه.توفير حوافز للمحافظة على المياه ,والعتماد تكنو  -

كما ينبغي أن يكون استرجاع التكاليف هو الهدف األدنى عند تحديد تعرفة المياه لمختلف    
 مع السعي العتماد هيكل تعرفة تدريجي وبسيط يكون شفافا وعادال., االستخدامات

التعرفة ليس فقط كلفة أقصاها أن تغطي , وهناك طرق عديدة لتحديد التعرفة المناسبة للمياه   
بل يضاف الى ذلك كلفة استنفاذ الموارد المائية  التشغيل والصيانة وتوصيل المياه إلى المستخدم

مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية , والضرر البيئي الناجم عن ذلك
 .لعالم.مركز دراسات الوحدة االقتصادية()محمود األشرم.اقتصاديات المياه في الوطن العربي والمستهلكي المياه

 أسواق المياه : .2

ويمكن استخدام أسواق , يقصد بتعبير أسواق المياه "البيع المحلي غير الرسمي للمياه في بلد ما"   
ويمكن أن يشمل بيع المياه نقل حقوق المياه بين المشترين , المياه كأداة لتحصيص إمدادات المياه

هولة ايصالها الى سلعرض والطلب وبحسب تكلفة نقلها و ويحدد سعر المياه حسب ا, والبائعين بمقابل
 مكان االستخدام.

مدى الوضوح , منها: تقبل المجتمع له, ويتوقف نجاح سوق المياه على تحقيق شروط عدة   
ات على قابلية النقل للمياه  وقدرة المؤسس ,وجود هيكل تنظيمي مستقر للمياه , أوالتحديد لحقوق المياه
 تسوية النزاعات المائية.

انت سواء ك, خاصويمكن ألسواق المياه أن يكون آلية فعالة لتوزيع المياه توزيعا عادال على األش   
 شريطة أن يتم تنظيمها تنظيما فعاال ومراقبتها بصورة مستمرة., لديهم حقوق في المياه أم ال

 الخصخصة: .3

التي يمكن أن تلعب دورا هاما في ادارة الطلب على  تعتبر الخصخصة من األدوات االقتصادية   
ويمكن اعتبار الخصخصة , المياه من خالل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاع المياه

 .القطاع العام الى القطاع الخاص لنقل العبء المستقبلي الثقيل لتكاليف امدادت المياه منوسيلة 
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ات مرافق المياه العامة الى القطاع الخاص يتطلب وضع سياسلكن نقل ملكية أو ادارة مرافق    
وتتطلب عملية الخصخصة , لضبط هذه العملية وحماية المستهلكين, وأنظمة قانونية وادارة واضحة

االجتماعية واالقتصادية  ةلدان العالم العربي  تتطلب الحالوفي ب, توافر بعض الشروط األساسية
 اتخاذ تدابير لبناء الثقة. 

 األدوات التشريعية والترتيبات المؤسساتية: 2-2-2

تشمل األدوات التشريعية األنظمة والقوانين واللوائح وغيرها من النصوص القانونية المتعلقة بادارة    
ويجب أن تتضمن التشريعات المائية , جهات والقطاعات المستخدمة للمياهالمياه في مختلف ال

 المائية .ارشادات حول استخدام الموارد 

طبقت برامج ادارة الطلب على المياه على نطاق واسع في دول منطقة الشرق األوسط وشمال    
وفيما يلي بعض المعايير لمساعدة , العالم بدرجات متباينة من النجاحافريقيا ومناطق اخرى من 

ة على صناع السياسات ومتخذي القرارات على تحديد أفضل الطرق لتطوير المؤسسات ذات القدر 
تصميم وتنفيذ ومتابعة أنشطة إدارة الطلب على المياه وتعزيز مفهومها باعتباره جوهريا لسياسات 

)المبادرة االقليمية الدارة الطلب على المياه,موجز سياسات المياه التي تتسم بالكفاءة والعدالة واإلستدامة
 .((04رقم)

يا في بيان رؤية وبيان مهمة هيئات ضرورة جعل مفهوم وأنشطة ادارة الطلب على المياه جوهر  .1
 المياه:

سؤولة يجب أن يكون رفع الكفاءة وتحسين العدالة  في استخدام المياه الهدفان الرئيسيان للجهة الم
قة للمياه في كل استخداماتها وكذلك تسعير يوهذا يتطلب قياسات دق, عن ادارة الطلب على المياه

ن لم يكن كل , خدمة المياه في معظم  استخداماتها.وا 

 التأكد من وجود جهة مركزية أي وزارة ذات مسؤولية صريحة عن إدارة الطلب على المياه: .2
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يكون تطبيق إدارة الطلب على المياه أكثر فاعلية حينما تتولى المسؤولية عنه جهة حكومية تتمتع 
 باالستقاللية الذاتية بمستوى وزاري أو ترفع تقاريرها الى ذلك المستوى.

 جهات غير مائية وضع بعض أشكال إدارة الطلب على المياه في اطارها المؤسساتي:يمكن ل .3

بما في ذلك , إدارة الطلب على المياه ونشرها يمكن لجهات حكومية أخرى المعاونة في تنفيذ سياسات
 وزارات الزراعة والمالية واإلسكان والبيئة.

 الريف والمدينة:وضع استراتيجيات محددة إلدارة الطلب على المياه في  .4

يجب أخذ الفروق الرئيسية المؤثرة على تطبيق سياسات إدارة الطلب على المياه في المناطق 
فالحفاظ على المياه الحضرية يتسبب على وجه العموم في , الحضرية والمناطق الريفية في اإلعتبار

 تأثيرا.ولكن مبادرات مماثلة في الريف قد تكون أشد , انقطاع اقتصادي ضئيل

يمكن للجهات المنوط بها إدارة الطلب على المياه في المناطق الحضرية أن تكون مستقلة  .5
 وقادرة على وضع أولويات التسعير:

ولكنها قد تكون جزءا من , الطلب على المياه الحضرية مستقلةمن المفضل أن تكون أجهزة إدارة 
 ير بنى اقتصادية.ويحدث معظم استخدام المياه الحضرية في تطو , قطاع آخر

يجب وضع إدارة الطلب على المياه ضمن استراتيجيات التنمية الزراعية  ,في المناطق الريفية .6
 والريفية:

يجب أن تكون إدارة الطلب على المياه جزءا من التحليل عند إعداد خطط قومية للزراعة والتنمية 
ن تكون مرتبطة بإدارات التنمية الزراعية أو وينبغي للجهات المسؤولة عن ادارة المياه الريفية أ, الريفية

 الريفية )دون أن تكون جزءا منها(.

 من المتعذر أن يتم التعميم بشأن اإلمداد بالمياه غير الزراعية في المناطق الريفية: .7
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وذلك ألن , يتسم قطاع االستخدامات المنزلية للمياه في المناطق الريفية بكونه أقل القطاعات كفاءة 
بما في ذلك اآلبار والينابيع وحصاد األمطار , الريفية تحصل على المياه من مصادر عديدةاألسر 

وال يمتلك إال عدد قليل من الدول استراتيجيات جيدة لتطوير اإلمداد بالمياه , فوق أسطح المنازل
ال  الريفية.وتفترض معظم الدول )وهي محقة في ذلك( أن امداد المياه محدودة بالقدر الكافي بما

 يستدعي فرض اجراءات كفاءة على مستخدميها في المناطق الريفية.

 قد تكون األوضاع المؤسسية إلدارة الطلب على المياه أكثر أهمية من ميزانيتها: .8

اذا كانت البيئة المؤسسية مانعة للمبادرة يرة بالضرورة إلى تحقيق نتائج أفضل تؤدي الميزانية الكبال 
حدى هيئات المياه التي تعمل بميزانية متواضعة أكثر فاعلية اذا كانت البيئة ولربما تكون إ, واإلبداع

 لك من خالل المشاركة مع هيئات أخرى.ذو , الداخلية لها داعمة

مكانات إدارارة الطلب على المياه: .9  االعتراف بالفوارق بين قدرات وا 
أما قدراتهم فهي , معرفة إمكانات ممارسي إدارة الطلب على المياه هي مهارتهم وما يمتلكونه من

ومن المهم أن يرى صانع , الصالحيات المتاحة لهم الستخدام تلك المهارات لتطبيق ما يعرفونه
 السياسة هذا الفارق :هل المشكلة في المهارة أم في القدرة على استخدامها أو في االثنين معا؟

 ء التغيير:تعزيز أدوار ممارسي إدارة الطلب على المياه بوصفهم حراس ووكال .11

من المهم  لصانع السياسة أن يراعي مهارات وقدرات القائمين على أنشطة إدارة الطلب على المياه 
والتزامهم  بها وتطبيق سياساتها .ويجب على هيئات المياه أن تكفل إيمان موظفيها بأهمية العمل 

الهيئة من حيث الترقية الذي يؤدونه وأنهم يحصلون على الجزاء الحسن )بالطريقة المعمول بها في 
 ( على حسن األداء.وافز والتقديروالمرتبات والح

 متايعة النتائج من حيث كمية المياه والوحدات النقدية التي يتم توفيرها: .11

يجب أن تكون أي هيئة مياه قادرة على إظهار نتائج أعمالها )مثل كمية المياه التي يتم توفيرها 
مقاسة بالحجم على سبيل المثال( حتى تكون قادرة على المنافسة على االهتمام مع الجهات التي 
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 ولربما يكون من المتعذر الوصول الى مثل تلك كانت من قبل مسؤولة عن إدارة عرض المياه,
 طلب على المياه.االقناع ببرامج وأنشطة إدارة ال البيانات أو تقديرها ولكنها تتمتع بقدرة عالية على

 المشاركة المجتمعية فعالة في تعزيز مفهوم وأنشطة إدارة الطلب على المياه: .12
تعتبر مشاركة الجمهور أداة قوية لمساندة تطبيق أنشطة إدارة الطلب على المياه ,ولكن ال يوجد 

ومن ثم فإن التوصل الى , موذج وحيد للتعامل مع كل شرائح المستهلكين في كل الدول أو المناطقن
 النموذج الصحيح سوف يتوقف على العملية المتأنية للتجربة والخطأ.

 التوعية وبناء القدرات والتدريب: 2-2-3

يعتبر من األدوات المهمة جدا  , إن توعية كافة مستخدمي المياه بضروروة استدامة هذه الموارد   
ومن هذه األدوات أيضا تعزيز ثقافة االستخدام الرشيد للموارد المائية , في سياسات ادارة الطلب

 والمحافظة علها وادارتها بصورة صحيحة .

أو بتنظيم ورش , وتجري التوعية بتنظيم الحمالت والبرامج االرشادية من خالل وسائل االعالم   
بما )وعقد البرامج التثقيفية لقضايا المياه في كافة القطاعات المستهلكة  توى الوطنيعلى المسعمل 

مع التأكيد على أنها ليست موارد , للتنبيه الى ضرورة المحافظة عليها وحمايتها (في ذلك قطاع الري
كما البد من التوعية الى أن حق , كما هو متعارف عليه حتى اآلن في المنطقة مجانية أو هبة

االنسان في الحصول على المياه اآلمنة وبكميات كافية هو حق مكفول لكنه ال يتناقض مع أهمية 
يجب أن تتطرف برامج التوعية للقيم الثقافية واالجتماعية , وأيضا تحقيق االستخدام الكفؤ والمنصف

 للمياه.

 أهداف ادارة الطلب على المياه: 2-3

قد يكون من , المياه المتاحة لنا تحقيق أقصى مردود من  تهدف ادارة الطلب على المياه الى   
ولما كانت ادارة الطلب على المياه مسألة , الصعب وضع تعربف واحد الدارة الطلب على المياه
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تتعلق بالسياسات أكثر منها بالتكنولوجيات فانها تركز على ادارة احتياجاتنا من المياه العذبة ذات 
 الجودة العالية .

الطلب على المياه ذات صلة أقل بمد مواسير المياه أو تركيب مضخاتها ولكنها أداة لتغيير  وادارة   
ومن الناحية العملية فإن ادارة الطلب على المياه ا للمياه ومعدالت استخدامنا لها طرق استخدامن

 تسعى لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية :الكفاءة ,العدالة واالستدامة .

 االقتصادية :الكفاءة  2-3-1

ومنها على سبيل المثال تقليل الفاقد من نظام التوزيع , ل عديدة لرفع كفاءة استخدام المياهبهناك س 
 وتقليل كمية أو جودة المياه الالزمة للقيام بعملية ما وتغيير توقيتات استخدام المياه.

دة المياه ولكن تقليل جو لواضحة الدراة الطلب على المياه يعد تقليل كمية المياه أحد المردودات ا   
ذلك أن المياه األقل جودة وتكلفة يمكن استخدامها , من األهمية تقريبا رالمستخدمة له نفس القد

وقد تكون تلك المياه لم , بأمان ألغراض عديدة بدءا من الري وانتهاء باالستخدامات الصناعية
مستوى الذي يجعلها صالحة للشرب أو قد تكون مياه معاد استخدامها تخضع من قبل للمعالجة إلى ال

 وربما تكون مياه مالحة أو عكرة طبيعيا., مثل المياه الرمادية

وقد تتطلب السياسات المشجعة الستخدام مياه أدنى في جودتها إحداث تغيير في الطريقة التي يتم    
 ام تلك المياه اية آثار سلبية على الصحة أو البيئة.ومن الضروري أال يكون الستخد, بها أداء العملية

فالري الليلي للمحاصيل بدال من , ومن الممكن أن يكون لتوقيت استخدام المياه تأثير على الكفاءة   
كما أن استخدام المياه في غير أوقات ذروة الطلب ر, نهار يقلل فاقد المياه من التبخالري أثناء ال

 ل الضغط على نظام توزيع المياه.عليها ألغراض أخرى يقل

فترات نقص المياه   وبنفس القدر من األهمية يحتاج النظام المائي ألن يكون قادرا على مسايرة   
اه وأن يمتلك القدرة على توفير المياه لالحتياجات األساسية للسكان وأن يمتلك القدرة على توفير المي

 اه.في أوقات الجفاف أو النقص الموسمي في المي
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 العدالة االجتماعية: 2-3-2

يتعين على أي استراتيجية الدراة الطلب على المياه أن تأخذ في الحسبان هدف العدالة    
ومن القضايا الحساسة قضية تسعير المياه وضمان أال يقف الفقر حائال دون الحصول , االجتماعية

باختالف الموقع فاحتياجات الفقراء ولسوف تختلف االستجابة الحتياجات الفقراء , على مياه نظيفة
 الطلب على عوامل مختلفة. قففي المدينة تختلف عن احتياجات الفقراء في الريف حيث يتو 

ومن , معاتمن المجت ديدمصادر السلطة في الع كانت السيطرة على موارد المياه نمطيا أحد   
األعراف المحلية وكذلك الحقوق الضروري أن يكون صناع السياسات والتنفيذيون مدركين لحساسيات 
 التقليدية في المياه عند محاولة تطبيق استراتيجيات ادارة الطلب عليها.

وتساعد مشاركة المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ قرارات ادارة الطلب على المياه ضمان فهم    
 العائد من تلك االدراة وقبولها على نطاق أوسع ومن ثم احتمال نجاحها.

 ستدامة البيئية:اال 2-3-3

التوجد في العالم منطقة أخرى غير منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بهذا العدد الكبير من    
فالمنطقة يقطنها , السكان الذين ال يألون جهدا لتحقيق النمو االقتصادي بهذا القدر الضئيل من المياه

أي أنه من الواضح مع النمو  ,من موارده من المياه العذبة (%1)خمس سكان العالم وال تمتلك اال 
 السكاني وتغير أنماط الحياة أن نظم االمدادد بالمياه قد ال تستطيع مجاراة متطلبات الحياة الحديثة.

ال تكمن المشكلة في عدم كفاءة بلدان المنطقة في استخدام المياه ولكن في ضرورة أن تصبح    
ومن المهم أن نشير هنا الى أهمية ان كانت حقا تريد استدامة التنمية فيها , يهأكثر كفاءة مما هي عل

ترك جزء من المياه في مجاريها الطبيعية )سواء بالنسبة للمياه السطحية أو الجوفية( لحماية البيئة 
من المخلفات وحماية أداء خدمات من نوع التخلص  الطبيعية والسماح للطبيعة باالستمرار في

 األصلي والتحكم في الفيضانات. الموطن
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توجد أدلة متنامية على اآلثار التي يحدثها تغير المناخ على توفير المياه , وفي نفس الوقت   
,وتعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا أكثر تعرضا لذلك على وجه الخصوص وقد تشهد 

ي الماضي اعتمدت ادارة المياه وف ر,ارة ونقصا في معدالت هطول األمطاارتفاعا في درجات الحر 
ولو صدقت التنبؤات فانه يتعين على  ,على افتراض بقاء األحوال المناخية دون تغيير يذكر

 الحكومات أن تستعد العادة تقييم سياساتها ومؤسساتها في ادارة الموارد المائية.

  الماثل أمام المنطقة وهو ندرة ان ادارة الطلب على المياه استراتيجية فعالة في التأقلم مع التحدي
وزيادة , بل ستصبح وبدرجة أكبر مع حدوث المزيد من النقص في توفير المياه لألراضي, المياه

وتساعد السياسات القائمة على ادارة الطلب على , الموجات الحارة وتكرار العواصف الترابية
لمواجهة التحديات الماثلة أمام حكومات المياه في تحقيق الجاهزية والمرونة االجتماعية الالزمين 

 وشعوب منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.

لتفعيل استراتيجية ادارة الطلب التحديات والمعوقات المطلوب مواجهتها  2-4
 على المياه :

 .united nations) المائية الصعبةالة للمياه عددا من التحديات والمشاكل عتواجه االدارة الف

Population division. The 2000 revision ), :ومن أهمها مايلي 

 المعوقات الطبيعية: 2-4-1

خية مناالوذلك بسبب الظروف , تتمثل الندرة الطبيعية للمياه وشحها العائق الرئيسي في المنطقة   
الى جانب ارتفاع درجات الحرارة , ن المناطق القاحلة وشبه القاحلةووقوع المنطقة ضم, والهيدرولوجية

وتعاقب موجات الجفاف في عدد كبير من , الكبيرة في األمطار السنويةومعدالت التبخر ,والتفاوتات 
 بلدان المنطقة كما لوحظ خصوصا في السنوات الماضية.

ر مؤشر االستدامة أو مؤشر الندرة ويحسب هذا المؤش, ؤشرات األخرى الهامة لشح المياهومن الم   
على الكمية التي يتم الحصول عليها سنويا من مصادر , المياه المستهلكة أو المستخدمة بقسمة كمية
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ويأخذ في االعتبار توافر المياه الطبيعية وزيادة عدد , ويمثل هذا المؤشر ندرة المياه المياه المتجددة
 يلي:وتصنف البلدان بحسب هذا المؤشر كما , السكان وتأثير األنشطة اإلنمائية

  في المئة: وهي البلدان التي ال تعاني مشاكل كبيرة  10البلدان التي تقل فيها قيمة المؤشر عن
 في ادارة مواردها المائية.

  ومن , بلدان تعاني من ندرة في المياه في المئة: وهي 60البلدان التي تزيد فيها قيمة المؤشر عن
مؤشر الى الحاجة الى تدخل لتحسين وهذا , تنافس على استخدامها بين القطاعاتزيادة ال

 العرض والطلب.
  في المئة: وهي البلدان التي تعاني من ندرة خطيرة  40البلدان التي تزيد فيها قيمة المؤشر عن

وتعتبر الجمهورية العربية , ستراتيجيات صارمة الدارة المياهفي المياه وهذا يتطلب تنفيذا فوريا ال
 الصنف. هذا السورية ضمن

 المعوقات االجتماعية: 2-4-2

يعتبر النمو السكاني المضطرد عامال هاما في زيادة الطلب على المياه في جميع القطاعات    
فعدد السكان يتزايد بمعدل , ويشكل أهم التحديات التي تواجه بلدان العالم العربي, خاصة الزراعة

 ./6062/عام  (مليون نسمة 682)ليصل الى حوالي  (% 3 -6.2)يتراوح بين

وبداهة فإن هذه الزيادة في السكان سوف تصحبها زيادة كبيرة في الطلب على المياه ليس فقط    
بل أيضا للزراعة وتأمين الغذاء الكافي علما أن نسبة نمو الطلب على المياه في , لالستخدام المنزلي

وذلك نتيجة  %(8 – 4)حيث تتراوح نسبة نمو الطلب بين , المنطقة تفوق معدالت النمو السكاني
 كان ونوعية حياتهم.سلى المدن وتحسن مستويات معيشة الالهجرة ا

ومن , كما يشمل الفقر عائقا اجتماعيا آخر أمام تحسين ادارة الموارد المائية ومواجهة ندرة المياه   
اقم عوامل تؤدي الى تف, جهة أخرى فإن شحة الموارد واستنزافها وموجات الجفاف المتعاقبة والتصحر

والحقيقة أن الفقر وشحة الموارد عموما والموارد المائية خصوصا يرتبطان بعالقة , الفقر وانتشاره
 متداخلة تجعل كل منهما يؤثر على اآلخر ويتأثر به.
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اذ يجعل دعوات ترشيد االستهالك , فالفقر يعتبر أحد عوامل افشال جهود تحسين ادارة الموارد المائية
ف ورفع كفاءة االستخدام تبدو بعيدة جدا عن الواقع أمام حاجة السكان النتاج والحماية من االستنزا

وعدم توافرها بالكميات وبالمقابل فإن استنزاف الموارد المائية , الغذاء باستنزاف الموارد المائية
 .والنوعيات المناسبة للحفاظ على نظافة الفرد وصحته يؤدي الى تفشي األمراض المنقولة بالمياه

وبديهي أن هذه التأثيرات لشحة المياه سواء على صعيد صحة أفراد األسرة أو على صعيد وقت    
 على كسب عيشها وتدفعها نحو مزيد من الفقر.تؤثر سلبا على قدرة األسرة , العمل والتعلم

 المعوقات االقتصادية: 2-4-3

يا الى سياسة تسعير سليمة من المعوقات المهمة أيضا افتقار بلدان الشرق األوسط وشمال افريق   
ومن العوامل التي تؤخر اعتماد تعرفة مناسبة , للمياه تعتمد على المعايير االقتصادية واالجتماعية

لوجود , تأثير هذه التعرفة على الطبقات الفقيرة وعدم تقبل المجتمع من األساس للتعرفة الغير مدعومة
عي لدى المستهلكين بأن التعرفة ال تمثل قيمة ومن المهم هنا خلق و , مفاهيم عديدة بهذا الخصوص

ويجب وضع تعرفات متدرجة معقولة , المياه نفسها وأنها وضعت السترداد كلفة االمدادات وصيانتها
 تراعي ذوي الدخل المتدني وتلبي حاجات المجتمع الرئيسية من المياه.

 منالى تسريح عدد كبير  تؤديبصورة مباشرة على المجتمع اذا  تؤثر خصخصة قطاع المياهوكذلك 
وهناك عدة , في وقت تعاني فيه اقتصاديات المنطقة من الركود, الموظفين والعمال في قطاع المياه

: الحجم الصغير لسوق رأس المال و خصخصة مرافق المياه وأهمهاأخرى تعيق التحول نح عقبات
فوق العوائد ه وتوزيعها والذي قد يوارتفاع مستوى الدعم المقدم النتاج الميا, غير المرضيوأداؤه 

 .المتوقعة من الخصخصة

ان كل هذه األمور تعيق تنفيذ الكثير من االجراءات االقتصادية التي يممن اتخاذها في اطار    
 ادارة الطلب على المياه.
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 المعوقات البيئية: 2-4-4

فتلوث المياه يشكل عائقا , المنطقةأصبح تردي نوعية المياه ظاهرة خطيرة أخرى في غالبية بلدان    
وانما أيضا بالنسبة للمياه , رئيسيا يواجه المعنيين في المنطقة ليس فقط بالنسبة للمياه السطحية

الجوفية فاالستخدام العشوائي لألسمدة الكيميائية والمخلفات الصناعية أصبح من أخطر مصادر 
عالوة على ذلك , ا من عوامل نقص المياه التاحةوأصبح بالتالي عامال مهم, تلوث المياه في المنطقة

دوره في التألثير على الصحة العامة من خالل تأثيره على نشر األمراض التي لها عالقة بالمياه 
 ....(.,االسهال عند األطفال, )كوليرا

ويلعب ضعف الوعي المائي والبيئي لدى مختلف شرائح المجتمع )من مجتمعات ريفية الى    
قرار( وقصور أجهزة االعالم في التعريف بخطورة التلوث وما ينتج عنه من آثار وأضرار صانعي ال

ومع ذلك ينبغي التنويه الى أن المواضيع , اجهة التلوثدورا سلبيا مهما في مو , صحية واقتصادية
ة البيئية بدأت مؤخرا تأخذ األولوية في معظم بلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا نظرا لتردي نوعي

علها غير صالحة لالستخدام وأدى الى انخفاض أمدادات المياه في جالمياه في مناطق عديدة ما 
 مناطق تعاني أصال من ندرة المياه.

 المعوقات التشريعية واالدارية: 2-4-5

ومن العوامل التي تعيق ادارة الطلب على المياه قدم التشريعات المائية وعدم تكاملها وعدم وجود    
حاجة لتحديث هذه التشريعات ومواءمتها  ولهذا هناك, مناسبة النفاذها خاصة بالنسبة للتلوثآليات 

بحيث تتضمن , (واسترداد التكلفة وأسواق المياه مع سياسات ادارة الطلب على المياه )كالخصخصة
ر على اعتبا, التشريعات النصوص المناسبة التي تتالءم مع طروف كل بلد وتعكس سياساته المائية

 أن التشريع المائي الموضوعي ليس اال انعكاسا للسياسة المائية وتوثيقا لها.

اضافة الى ضعف التشريعات يوجد في كثير من بلدان العالم العربي ضعف في البناء المؤسسي    
حيث هناك تعدد في دوائر المياه وتداخل في االختصاصات بين , المناط به ادارة الموارد المائية

 مةمختلفة وضعف في مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات األهلية في اتخاذ القرارات الالز وزارات 
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وفي وضع استراتيجيات ورؤى خاصة الدارة المياه تتناسب مع حجم , الدارة متكاملة وتنمية مستدامة
 المشكلة.

 التنافس على الطلب: 2-4-6

نطقة التنافس الحاد عليها بين مختلف من العوائق المهمة في ادارة الطلب على المياه في الم   
وتشهد المنطقة .وغيرهال, النق, النظم االيكولوجية, الصناعة, قطاعات االستخدام :القطاع المنزلي

 تزايدا ملحوظا في هذا التنافس.

اذا كان باالمكان تقنين االستهالك المنزلي أو الصناعي من المياه عن طريق الوسائل االدارية    
وال بد , تخدام طرق ومنظومات الري الحديثةفانه يصعب التحكم باالستهالك الزراعي اال باس, والفنية

رغم ما ينطوي على ذلك من , من اعادة تحصيص نسبة متزايدة من مياه الري الستخدامات أخرى
 مشاكل السيما في البلدان التي تعاني من ضعف في قدرات ادارة ومراقبة استخدام المياه.

لمستقبل تحديات كبيرة على صانعي القرار في تحديد األولويات الستعماالت المياه واتخاذ ويطرح ا   
وكذلك تعزيز التعاون فيما بين , القرارات الحاسمة التي تتماشى مع الظروف السائدة في كل بلد
من ية التخطيط لتوزيع المياه بشفافالقطاعات المتنافسة في استخدام المياه في تبادل المعلومات وفي 

 أجل تحصيص أكفأ وأكثر فاعلية للمياه بين المتنافسين.

 المعوقات السياسية: 2-4-7

في معظم دول المنطقة هناك غياب أو ضعف في االلتزام السياسي بقضايا المياه وبادارتها    
 وكذلك هناك غياب التفاقات كاملة, التنمية االقتصادية واالجتماعيةوبإعطائها األولوية في برامج 

لوم ما يؤدي اليه عدم ومع, ار الرئيسية )مثل دجلة والفرات(بين الدول المتشاركة بالنسبة لبعض األنه
ات الى صعوبة في التخطيط والى مشكالت اقتصادية ال تخدم االدارة السليمة للمياه في وجود اتفاق
 المنطقة.
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حيث تبذل بعض الدول , ية األمن المائي واألمن الغذائيمن جهة أخرى هناك ارتباط بين قض   
)ومنها الجمهورية العربية السورية ( جهودا كبيرة للتوصل الى االكتفاء الذاتي الغذائي واألمن 

مثل سياسات تشجيع , ات أثر سلبي على استدامة المياهلهذا تتبنى هذه الدول سياسات ذ, الغذائي
ستهلك الرئيسي قطاع الزراعة هو المعلما أن , التوسع الزراعي على حساب المياه الجوفية واستدامتها

ولهذا يجب اعادة النظر في موضوع تحصيص المياه والعمل على رفع كفاءة الري  للمياه في المنطقة
 باستخدام تقنيات الري الحديثة.

 المعوقات التقنية: 2-4-8

تشمل المعوقات التقنية عوامل متنوعة تؤدي الى اهدار المياه مثل اهتراء شبكات المياه وقدمها    
وتعتبر مشكلة الفاقد )الهدر( , مما يقلل من كمية المياه المتاحة,وزيادة نسبة تسرب المياه منها 

للقطاع المنزلي  مشكلة رئيسية في كثير من بلدان المنطقة تعيق توفير االمدادات  الكافية من المياه
التي )ع نسبة التسرب في شبكات التوزيع وارتفا, ,ومما يشجع على استمرار الهدر انخفاض التعرفة

وقد ساهم التسرب من شبكات توزيع المياه وشبكات المجاري في  (بالمئة 20و 40تتراوح ما بين 
حداث مشاكل بيئي  ة كبيرة.ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن الرئيسية وا 

ومن العوامل التقنية أيضا نقص المعلومات المؤكدة عن كميات المياه المتاحة واالحتياجات    
وفي بناء قواعد المعلومات وتحليل المعطيات مما , نقص في متابعة التقنيات الحديثةالمستقبلية و 

 يؤدي الى ضعف التقييم الصحيح للموارد والطلب المستقبلي.

 قليدية )الموارد المالية والبشرية(:المعوقات الت 2-4-9

من أهم المعوقات التقليدية نقص الموارد المالية لتمويل االستثمارات القطاعية سواء من موازنات    
وام تحظى هذه المسألة , ح والمساعدات من مؤسسات التمويل او المجتمع الدوليالدول أو من المن

 عدة بلدان في المنطقة.باالهتمام الكافي عند اعداد الخطط التنموية في 
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والكوادر الفنية والتقنية المدربة , أما العائق التقليدي اآلخر فهو النقص في القوى العاملة الماهرة   
 ,تلبية متطلبات ادارة الطلبوءة لبمعنى آخر عدم توافر الموارد البشرية المدربة والكف, في قطاع المياه

واتب وعدم وجود لر ومن المعوقات االدارية األخرى انتقال الكفاءات الى القطاع الخاص لزيادة ا
 وكذلك هجرة هذه الكفاءات الى الخارج., الكافية لبقاءها في مجال عملها الحوافز

 توصيات لتحسين ادارة الطلب على المياه : 2-5
 العربي:الواقع والتحديات.مركز دراسات الوحدة العربية()منذر خدام.األمن المائي 

 تحقق من خالل التنمية من المفاتيح أو التوصيات من أجل ادارة أفضل للمياه ت ديوجد عد
 وهذه المفاتيح هي:, المستدامة

 .من المياه ءتأمين احتياجات الفقرا .1
 الالمركزية في ادارة المياه على المستوى المحلي. .6
 مياه عن طريق بناء شراكات جديدة .تحسين ايصال ال .3
 التعاون الطويل األجل على مستوى االحواض المائية. .4
تعزيز أداء الترتيبات االدارية ووضع استراتيجيات وطنية الدارة المياه من خالل وضع القوانين  .2

 والقواعد والمعايير واالنتقال من ايصال الخدمات الى ادارتها في اطار قانوني وتنظيمي فعال.

وجميع هذه التوصيات تؤكد مجددا الحاجة الى صياغة استراتيجيات مائية تركز بشكل أساسي على 
 ادارة الطلب على المياه.

 لتضييق الفجوة بين  واقعية لمواجهة المعوقات صل لسياسات اصالح فعالةو هناك حاجة الى الت
االقتصادية من خالل تبني مجموعة من االصالحات  وتحقيق االستدامة ,العرض والطلب

 من خالل بعض التوصيات التالية:, والتشريعية والمؤسساتية التي تخص ادارة الطلب على المياه
تبني خطط وسياسات بعيدة المدى ضمن األطر السياسية الوطنية لإلنماء االقتصادي  .1

استراتيجيا واعتبار هذه االدراة خيارا مائيا , برامج الدارة الطلب على المياه واالجتماعي تتضمن
البد من اعادة  وبشكل خاص, خاصة لالستعمال الزراعي, لمواجهة الطلب المتزايد على المياه
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تقويم السياسات الزراعية خصوصا في البلدان التي تستنزف مياهها الجوفية بكميات خطيرة 
 ,والعمل على تفعيل آليات ادارة الطلب على المياه لترشيد استهالك المياه.

دية لخيار اعادة توزيع المياه بين كافة القطاعات المستخدمة للمياه على النحو األمثل الدراسة الج .6
 وتحصيصها بكفاءة.

مة لتتماشى مع االهتمام بوضع المياه وتطبيق سياسة ادارة ئتحديث التشريعات المائية المال .3
 الطلب على المياه وتطبيق اآلليات الالزمة النفاذها.

وتشجيع , ل وادارة مؤسسات المياه الخاصة باالمدادات والخدماتتشجيع القطاع الخاص لتموي .4
 كافة الفئات لمشاركة الحكومات في اصدار التشريعات الالزمة لذلك.

االستمرار في الترويج للتدابير الهادفة الى زيادة كفاءة استعمال المياه لمختلف االستخدامات  .2
بغية تقليل , الحديثة لزيادة كفاءة شبكات توزيع المياه وتحسين الصيانة قنيةوتشجيع األساليب الت

 الفواقد والهجر وتشجيع استخدام نظم الري الحديثة والتقانات المتطورة.
 تقييم الموارد المائية بصورة دورية واتباع الطرق الحديثة في هذا التقويم. .2
مياه لمختلف زيادة كفاءة استعمال الادفة الى االهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية اله .7

وتحسين , الحديثة لزيادة كفاءة شبكات توزيع المياه قنيةاالستخدامات وتشجيع األساليب الت
 ات المتطورة.ستخدام نظم الري الحديثة والتقانالصيانة بغية تقليل الفواقد والهدر وتشجيع ا

لخبرات فيما بينهم حول التوجهات تطوير قنوات االتصال بين المختصين وتبادل المعلومات وا .8
وتبادل المعرفة والخبرات لنشر , والسياسات المتعلقة بادارة المياه المطبقة في مختلف المنلطق

الممارسات األفضل في ادارة قطاع المياه واالستفادة من ذلك في نتائج البحوث ومن قواعد 
 المعلومات المتوفرة وعلى شبكات االنترنت المشتركة.

االعتمادات المالية المخصصة لتعزيز مراكز األبحاث والتطوير في مجال ادارة الطلب زيادة  .9
 على المياه.

ات التلفزيون والندو , اعةذاإل, زيادة التوعية العامة عن طريق كافة وسائل االعالم )الصحف .10
الريفية حول السلوكيات الصحيحة وكذلك النهوض ببرامج التوعية الدراسية( حول أهمية المياه و 

 وترويج أساليب تخزين المياه واالقتصاد في استخدامها.
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مشاركة المستفيدين واتحادات مستخدمي المياه والمرأة والمنظمات غير الحكومية في ادارة  .11
تعزيز مشاركة المجتمعات المدنية واألهالي في  كذلكوتخطيط الموارد المائية والحفاظ عليها و 

 رتها.م للمياه وادائاالستعمال المال

 بالخالصة:

بمقدورنا أن نحقق , ان ادارة الطلب على المياه تحقق اقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة لنا   
 أقصى استفادة من المياه المتاحة لنا عن طريق:

 ضمان العدالة في الحصول على المياه واستخدامها استخداما مسؤوال أيضا. .1
 نستخدمها جميعا.تقليل كمية المياه العذبة التي  .6
 اإلبقاء على المياه العذبة التي نستخدمها جميعا نظيفة بأكبر قدر ممكن. .3

تحقق  يتطلب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة لنا اتباع سياسات فعالة وتقنيات   
شجع وهو يعني ضبط الطلب على المياه العالية الجودة من خالل سياسات ت, قدرة عالية من الكفاءة

, تخدامنا باتجاه استخدام مياه أقلاس طريقة استخدامنا للمياهأو تغيير  ؤأو تفرض االستخدام الكف
وضمان اإلمداد , ويمكن لسياسات المياه أن تتطلب تقليص الفاقد في كمية وجودة المياه أثناء تدفقها

 بها في أوقات حدوث نقص فيها.

طريقة جديدة في النظرة اليها: إنها استراتيجية لالبداع  تتطلب إدارة الطلب على المياه, وباختصار   
خيارات الشخصية والسياسية لاالجتماعي تتطلب منا أال ندرس فقط القضايا الفنية واالقتصادية وانما ا

 التي تؤدي الى اتخاذ قرارات حكيمة ومسؤولة.

التسعير ومن ثم به بدءا في الفصول الالحقة سيتم التوسع في كافة أدوات إدارة الطلب على الميا  
, وطرح أفكار قد تساعد في حل أزمة المياه في سورية في ,باالضافة الى الخصخصة أسواق المياه

 ظل تزايد عدد السكان وشح األمطار واستنزاف المياه الجوفية.
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يشكل الماء في الجمهورية العربية السورية العنصر الرئيسي في عملية التنمية االقتصادية    
واالجتماعية فبدون الماء ال تتوافر إمكانية التوسع في ري المساحات الزراعية وتحقيق األمن الغذائي, 

تصادية هدفت وفي ضوء معدالت التزايد السكاني المرتفعة وارتفاع وتيرة التنمية االجتماعية واالق
الخطط الخمسية المتعاقبة في سورية الى استثمار الموارد المائية المتاحة  لتلبية  االحتياجات 

سدا(, كما  051المتنامية في شتى األغراض, فقد تم إنشاء العديد من السدود التي بلغ عددها نحو )
جموع مساحات األراضي تم حفر الكثير من اآلبار ألغراض الزراعة والشرب والصناعة, وقد بلغ م

 مليون هكتار(. 0.1اإلجمالية المروية )

 

وتولي سورية, في سعيها لتحقيق األمن المائي والغذائي والمحافظة على معادلة توازن السكان    
والموارد المائية في إطار التنمية الشاملة, اهتماما كبيرا للحفاظ على المصادر المائية وحسن إدارتها 

ا وحمايتها من التلوث وتطوير مشاريع الري وتحديث التشريعات المائية القائمة, لذا وضمان ديمومته
فإن األمن المائي والغذائي ركنان أساسيان من أركان األمن القومي, وهما من القضايا المصيرية, 
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ولحصتها العادلة من مياه نهري دجلة , ومن هنا نجد أن سورية بحاجة  ماسة لكل قطرة ماء متوفرة
الفرات  لتتمكن من متابعة تنفيذ مشاريعها وتطوير قطاع الري للوصول الى األمن الغذائي, إذ من و 

 مليون نسمة(. 73/ إلى نحو )0101المتوقع أن يصل عدد سكانها عام /

ويالحظ من خالل استعراص استعماالت المياه في الري واالستعماالت المنزلية والصناعية أن    
مما يدل على الحاجة الماسة , ملحوظ استثمارها بنسب عالية جداة مستثمرة أو معظم الموارد المائي

إلى حصتنا العادلة من مياه نهري الفرات ودجلة لنتمكن من االستمرار في تطوير المساحات المروية 
ئي المنشود, والذي ال وتلبية الحاجة المتنامية للسكان, وتحقيق األمن الغذا , لزيادة إنتاج الغذاء

 توفير األمن المائي المطلوب.بحقق إال يت

جراء البحوث     يضاف إلى ذلك أن سياسة سورية المائية تهدف الى تطوير قطاع الري والصرف وا 
الالزمة لتطبيق تقنيات الري الحديثة المالءمة بهدف ترشيد استهالك المياه ومنع تلوثها وتقليل الفواقد 

 ناسبة الجيدة التي تؤمن أفضل مردود لهذه الموارد .واختيار الدورات الزراعية واألراضي الم

 معلومات عامة عن الجمهورية العربية السورية: 3-1

)حسب المجموعة  نسمة مليون 05سكانها حوالي  عدد يبلغ التي السورية العربية الجمهورية تقع   
 المتوسط األبيض للبحر الشرقي الساحل على%( 7.3) بحدود تزايدهم ونسبة (0100اإلحصائية 

درجة  50.05و 75.57الطول ) خطي وبين ,شماال( درجة  73.01و 70.03)العرض  خطي بين
 (0كم 5133منها ) للزراعة ( قابلة0كم 1155( منها )0كم 035031تبلغ ) مساحة وتشغل ,شرقا(

 (0كم 3335) بحوالي تقدر مساحة والغابات المراعي وتغطي, ( غير مستثمرة0كم 753مستثمرة و )
 تركيا الشمال من حدها, ت(0كم 7133الزراعي ) لالستثمار قابلة غير فهي مساحتها من تبقى ما أما
 الغرب ومن ,وفلسطين األردن الغربي والجنوب الجنوب ومن, العراق والجنوب الشرقي الشرق ومن
 المتوسط. األبيض والبحر لبنان

 :(.0كم 035031) المساحة 
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 :0100مليون نسمة( اسقاط منتصف عام / 00005) عدد السكان./ 
 / مليار متر مكعب(. 01.3103سدا( بحجم تخزيني ) 050) /:0100عدد السدود المنفذة لغاية 
 :يبين توزع األراضي في سورية.0الجدول التالي رقم / مساحة األراضي القابلة للزراعة / 

 .)ألف هكتار( توزع األراضي في سورية -0-الجدول رقم 
 حراج مروج ومراعي أراضي غير قابلة للزراعة أراضي قابلة للزراعة السنة

 صخرية ورملية( أراضي -أنهار -)أبنية غير مستثمرة أراضي أراضي مستثمرة
6002 5357 710 7133 3031 110 

6002 5303 751 7131 3005 531 

6002 5101 753 7135 3070 533 

6002 5773 753 7130 3055 530 

6010 5335 753 7133 3000 530 

 (6011),المكتب المركزي لإلحصاء

 ( 0173.3مساحة االراضي المروية حاليا :)ألف هكتار 
 ألف هكتار(. 301.3من اآلبار ) -0
 ألف هكتار(. 071.3من األنهار والينابيع األخرى ) -0
 ألف هكتار(. 733.0من مشاريع ري حكومية /سدود وأخرى/: ) -7
 ألف هكتار(. 033.0ري بالرذاذ ) -5
 ألف هكتار(. 001.3ري بالتنقيط ) -5

 / مليون هكتار(. 0.0175) /:0101مساحة األراضي المخطط ريها حتى عام 

 التطور السكاني في سورية: 3-1-1

/ نحو 0351وقد بلغ هذا العدد عام /, ( سنويا % 7.3-7.7تزايد عدد سكان القطر بمعدل )ي   
 1.7و ), /0317ماليين نسمة( في عام / 5.330إلى )وتزايد ليصل , ماليين نسمة( 7.53)
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ماليين نسمة( ,وفي عام  3.37/ إلى  )0335وفي عام /, /0331ماليين نسمة( في عام /
ماليين نسمة( ,وهذا يعني أن احتمال تضاعف عدد سكان سورية يمكن أن  00.001/ إلى )0331/

 سنة( . 01يحصل كل )

 والجدول, مليون نسمة( 73/ إلى )0101سكان سورية عام /كما أنه من المتوقع أن يصل عدد    
 يوضح التطور السكاني في سورية. /0رقم / التالي

 .التطور السكاني في سورية )ألف نسمة( -0-الجدول رقم 

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة

1220 5515 6002 03303 

1220 1715 6002 03030 

1221 3151 6002 03155 

1221 07330 6002 01005 

6001 03300 6010 01103 

6002 03013 6011 00005 

 (6011, )المكتب المركزي لإلحصاء

ومازالت , وتعتمد سورية في اقتصادها اعتمادا وثيقا على الزراعة والري منذ االستقالل وحتى اليوم   
المحاصيل الجيدة مثل القمح الزراعة البعلية المعتمد على مياه األمطار تلعب دورا بارزا في انتاج 

وعلى الرغم من التوسع الكبير في مشارريع الري منذ , والشعير والبقول وغيرها من الزراعات العلفية
فإن معدل التزايد السكاني والحاجة الكبيرة للغذاء مازاال أكبر من , اوائل السبعينات وحتى تاريخه
 عما هو عليه اآلن من رفع معدل مشاريع الري نه ال بدلذا نجد أ, معدل التوسع في هذه المشاريع
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دخال مساحات جديدة مروية في االستثمار الزرا ( ألف هكتار سنويا 71-01عي ليصل إلى )وا 
 لتأمين الغذاء لسكان سورية.

 الهطوالت المطرية في سورية: 3-1-6

الجافة أو  ويتميز بأنه مناخ المناطق, يصنف مناخ سورية ضمن مناخ البحر األبيض المتوسط   
نصف الجافة إذ تهطل األمطار فيها بشكل عام مابين شهري تشرين األول وأيار من كل عام وتسقط 

وتتصف األمطار بعدم الثبات اذ تختلف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة من , الثلوج على المرتفعات
مياه األمطار  لهذا نجد أن المصادر المائية في سورية تتكون من, ى ومن عام آلخرمنطقة ألخر 

ويقدر متوسط الهطول المطري السنوي بنحو , واألنهار الدائمة أو المؤقتة الجريان والينابيع واآلبار
مطري السنوي المليار متر مكعب( وخالل السنوات الخمس األخيرة بلغ متوسط حجم الهطول  51)
ن متوسط الموارد (,مليار متر مكعب 53.315) وجوفية( هو  المائية المتجددة )سطحية وا 
, ( إضافة إلى حصة سورية من واردات نهري الفرات ودجلةمليار متر متر مكعب 01.755)

يبين متوسطات الهطوالت المطرية على كافة المحافظات السورية من عام  /7رقم / والجدول التالي
 ./0100/ وحتى عام /0110/
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 .)مم/ سنة(يبين الهطوالت المطرية  -7-الجدول رقم 

 المتوسط
2002

-
2003 

2003
-

2004 

2004
-

2005 

2005
-

2006 

2006
-

2007 

2007
-

2008 

2008
-

2009 

2009
-

2010 

2010
-

2011 

2011
-

2012 
 رقم المحافظة

 1 السويداء 409 293 352.5 306 189 286.5 267 317 235.8 522.2 317.8

 2 درعا 304 280.8 277 275 218.5 195.8 221 230 216 453.3 267.1

 3 القنيطرة 696 772.5 681 590.5 484.5 624.5 553.9 0 0 0 440.3

 4 دمشق 168.8 284.6 206.8 178.4 202.7 201 172.4 173.6 214.5 171.9 197.5

274.4 476.4 315.4 272.5 213.1 246.5 191.6 206.2 261 317.1 244.1 
 ريف

 دمشق
5 

 6 حمص 446.8 403.6 382.6 495.6 449.4 334.1 404 437.2 480.8 794.2 462.8

 7 حماة 463.1 334.8 283.8 308 284.7 341.8 304.5 316.5 379.5 570.6 358.7

 8 ادلب 726.9 547.3 452.1 498 496 375.5 423.1 444.3 634.5 612.4 521

 9 طرطوس 1060 1274 856.1 848.4 880 652.7 1027 739.9 872.6 1325 953.7

 10 الالذقية 1221 723.3 650.4 719.7 707.6 623.5 625.7 613.4 738.3 872.6 749.6

 11 حلب 576 392 464 377.4 508 433 439 373 428 502.4 449.3

 12 الرقة 125.7 97.7 90.1 105.8 74.5 129.5 168 123 215.8 192.3 132.2

 13 دير الزور 87.2 111.8 150 90.3 56.3 162.7 168 158.6 157 135.7 127.8

 14 الحسكة 157.6 189.1 174.5 162.3 121.7 235.5 215.8 242.1 243.7 269.2 201

 (6016, )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 الموارد المائية في سورية: 3-1-3

أما فيما يخص واردات نهر الفرات فقد بلغت في السنوات السابقة عند الحدود السورية التركية    
وذلك حسب قياسات الجانب التركي في محطة بلقيس كوي على  , مليار متر مكعب( 70.5)

الحدود, وفي العقد الماضي بدأت تركيا بإنشاء مشاريع سدود متتالية على نهر الفرات, وبدأت 
/ تم 0333بالتخزين فيها مما جعل واردات النهر تتدنى في كل عام عن الذي سبقه, وفي عام /

 / ثا( على الحدود التركية السورية.7م 511زيد عن )توقيع بروتوكول مع تركيا لتمرير ما ي
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لم يتم االتفاق حول اقتسام المياه بين الدول خص واردات نهر دجلة فحتى تاريخه وفيما ي   
مليار متر  03.7المتشاطرة, علما بأن اجمالي واردات النهر عند دخوله األراضي السورية تبلغ نحو )

ضمن خططها التنموية االستفادة من حقها من مياه نهر دجلة وقد لحظت سورية  , مكعب في السنة(
يبين  /5رقم / والجدول التالي ية الخصبة الواقعة ضمن هذا الحوضللتوسع في ري األراضي الزراع

 .أهم األنهار في سورية

 أهم األنهار في سورية. -5-الجدول رقم 

الطول اإلجمالي  اسم النهر الرقم
 )كم(

الطول ضمن األراضي 
 السورية )كم(

 / ثا( 3)ممعدل التصريف السنوي

ذروة  في الوسطي 
 الفيضان

موسم  في
 قالتحاري

 33 0535 537 101 0331 الفرات 1
 1 11 0.13 510 553 الخابور 6
 1 5 1.71 011 005 الجغجغ 3
 - - - 001 010 البليخ 1
 1.17 5.03 1.33 03 000 الساجور 2
 7.7 3.5 5.3 711 535 العاصي 2
 1 00.11 0.13 35 071 عفرين 2
 7.10 3.13 5.07 055 010 قويق 2
الكبير  2

 الشمالي
31 31 5.3 07.10 1.55 

 1.03 00.07 5 1 1 السن 10
 1.3 0.75 1.30 30 30 بردى 11
 31 0.00 1.35 31 31 األعوج 16
 0.5 0.3 0.37 53 11 اليرموك 13
الكبير  11

 الجنوبي
31 51 05.53 015.05 1.0 

 1 5.10 1.03 70 70 السيبراني 12
 1.10 0.0 1.7 1 1 أبو قبيس 12

 (6011المكتب المركزي لإلحصاء, )

, الساحل, دجلة والخابور, العاصي, الفرات تقسم الموارد المائية في سورية إلى سبعة أحواض هي:   
 البادية., و بردي واألعوج, اليرموك
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 : وزارة الموارد المائية( )المصدر: حوض الفرات  3-1-3-1

 معلومات عامة عن الحوض: .0
 ( :0كم 50073مساحة الحوض ). 
 ( :مليون نسمة 7.55عدد سكان الحوض). 
 ( :هكتار0103350مساحة األراضي القابلة للزراعة). 
 ( :هكتارات 53117=  1111+750117مساحة األراضي المروية). 
  (هكتارات105313مشاريع مستقبلية: )مساحة األراضي القابلة للري من خالل. 
 ( :هكتارات 000111مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية). 
 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :مليون متر مكعب 01511حجم الهطول المطري السنوي). 
 قدر كما يلي:تجم الموارد المائية حسب مصادرها ح 

 حسب واقع االستثمار. (عبمليون متر مك 0710المياه الجوفية: ) -0
لتوحيدها مع بقية األرقام في الحوض وفي  (مليون متر مكعب 033113المياه السطحية: ) -0

 األحواض األخرى متضمنة حصة العراق.
 ( مليون متر مكعب.01170المجموع: )    

 :  وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض العاصي  3-1-3-6
 معلومات عامة عن الحوض: .0
  ( 0كم 00105الحوض: )مساحة. 
 ( :مليون نسمة 0.315عدد سكان الحوض). 
 ( :هكتار 355533مساحة األراضي القابلة للزراعة). 
 ( :هكتارات 3مساحة األراضي المروية). 
 ( :هكتارات 55701مساحة األراضي القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية). 
 :(هكتارات 000731) مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية. 
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 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :مليون متر مكعب 3305حجم الهطول المطري السنوي). 
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

 .(مليون متر مكعب 0113المياه الجوفية: ) -0
 .(مليون متر مكعب 0001المياه السطحية: ) -0

 .(مليون متر مكعب 0303المجموع )    
 :  وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض دجلة والخابور 3-1-3-3
 معلومات عامة عن الحوض: .0
 ( :0كم 00003مساحة الحوض). 
 ( :مليون نسمة 0.101عدد سكان الحوض). 
 ( :مليون هكتار 0.573مساحة األراضي القابلة للزراعة). 
 (  :آالف هكتار 513.55مساحة األراضي المروية). 
  وهي موزعة كما  (هكتار 001111القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية: )مساحة األراضي

 يلي:
 .(هكتار 050111مشروع ري دجلة: ) -0
 .(هكتار 50111مشروع ري الحقول جنوب سد الخابور: ) -0
 .(هكتار 03111باقي مشروع ري الخابور: ) -7

 ( :هكتار 553111مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية). 
 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :مليون متر مكعب 3537حجم الهطول المطري السنوي). 
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

ن كمية السحب المائي الجوفي حاليا في ضوء االستثمارات إ المياه الجوفية + نبع الخابور: -0
 .(متر مكعبمليارات  7.005+ نبع الخابور: )حوض الخابور هاالتي حدد

 (.مليون متر مكعب 503المياه السطحية: ) -0
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 :وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض الساحل  3-1-3-1

 معلومات عامة عن الحوض: .0
 ( :0كم 5131مساحة الحوض). 
 ( :مليون نسمة 0.705عدد سكان الحوض). 
 ( :هكتار 711111مساحة األراضي القابلة للزراعة). 
  :(هكتارات 17.135)مساحة األراضي المروية. 
 ( :هكتارات 50.051مساحة األراضي القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية)  وتتضمن

 المساحات التالية:
 .(ألف هكتار03.501المشاريع قيد التنفيذ: ) -0
 .(هكتار 3.115المشاريع المتعاقد عليها: ) -0
 .(هكتار 011المشاريع المدروسة: ) -7
 .(هكتار 7311المشاريع قيد الدراسة: ) -5

 ( :هكتارات 03.133مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية). 
 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :مليون متر مكعب 5331حجم الهطول المطري السنوي). 
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

 .(مليون متر مكعب 305المياه الجوفية: ) -0
 وذلك حسب الدراسات الروسية لألحواض . (,ليون متر مكعبم 0553المياه السطحية: ) -0
 .(مليون متر مكعب 0033المجموع )    

 :وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض اليرموك  3-1-3-2

 معلومات عامة عن الحوض: .0
 ( :0كم 1371مساحة الحوض ). 
 ( :مليون نسمة 0.5عدد سكان الحوض). 
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  :(هكتار 575371)مساحة األراضي القابلة للزراعة. 
 ( :هكتارات 73051مساحة األراضي المروية). 
 ( :هكتار 3011مساحة األراضي القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية). 
 ( :هكتارات 00333مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية). 
 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :كعبمليون متر م 0371حجم الهطول المطري السنوي). 
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

 .(مليون متر مكعب 013المياه الجوفية )ينابيع + آبار (: ) -0
 (.مليون متر مكعب 031المياه السطحية: ) -0

 .(مليون متر مكعب 553المجموع )    

 :وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض بردى واألعوج  3-1-3-2

 الحوض:معلومات عامة عن  .0
 ( 0كم 03001=  3171 – 3531احة الحوض: )مس. 
 ( :مليون نسمة 5عدد سكان الحوض). 
 ( :ألف هكتار 075.3مساحة األراضي القابلة للزراعة). 
 ( :هكتارات 010501مساحة األراضي المروية من خالل مشاريع مستقبلية). 
 ( :هكتارات 50.051مساحة األراضي القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية)  في حال تأمين

 المياه الالزمة.
 الموارد المائية في الحوض: .0
 ( :مليون متر مكعب 31331حجم الهطول المطري السنوي). 
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

 .(مليون متر مكعب 371المياه الجوفية: ) -0
 .(مليون متر مكعب 01المياه السطحية: ) -0
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 .(ن متر مكعبمليو  351المجموع )    

 :وزارة الموارد المائية( )المصدر:حوض البادية 3-1-3-2

 معلومات عامة عن الحوض: .0
 ( :0كم 31331مساحة الحوض ). 
 ( :مليون نسمة 1.153عدد سكان الحوض). 
 ( :ماليين هكتار 5.1مساحة األراضي القابلة للزراعة.) 
 ( :هكتارات00001مساحة األراضي المروية). 
  وتتضمن  (هكتارات 00511القابلة للري من خالل مشاريع مستقبلية: )مساحة األراضي

 المساحات التالية:
 .(هكتار 0511من شبكات ري محتملة التنفيذ: ) -0
 .(هكتار 01111من سدات نشر المياه: ) -0
 .(هكتار 01111اآلبار: ) -7

 ( :هكتار 351مساحة األراضي التي تروى من شبكات الري الحكومية). 
 في الحوض:الموارد المائية  .0
 ( :مليون متر مكعب 00303حجم الهطول المطري السنوي) الرصافة )متضمنة أحواض ,

 .(العاصي , الرقة , البوكمال
 :حجم الموارد المائية حسب مصادرها يقدر كما يلي 

 .(مليون متر مكعب 035المياه الجوفية: ) -0
 ( مليون متر مكعب.031المياه السطحية: ) -0

 متر مكعب.( مليون 730المجموع )    
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 السدود في سورية : 3-1-1

, الري ,ربالش )السد: هو الحاجز االصطناعي الذي يحجز المياه بهدف االستفادة منها ألغراض   
 تربية, سقاية المواشي, الترشيح, تنظيم المجرى المائي, درء الفيضانات, توليد الطاقة ,الصناعة
 .ن والسياحة(الحيوا
 : كبير من السدود على األحواض المائية في سورية والهدف من هذه السدودأيضا تم انشاء عدد     

  .)تخزين المياه )للري 
 الحد من الفيضانات وخطورتها. 
 تأمين المياه لمربي الثروة الحيوانية والزراعية. 
  تنظيم كمية المياه أثناء فترة الجفاف والفيضان وتصريفها نحو القنوات. 
  و اإلنتاجية و  طاقة الكهربائية إلستغاللها فى األغراض الصناعيةيات هائلة من المتوليد ك

 .هميتها فى تغذية الدولة بمصدير ثابت للتيار الكهربائيأباإلضافة إلى  , المشاريع القومية

 / يبين السدود الرئيسية في سورية.5الجدول التالي رقم /

 /.0101/حتى عام  في سورية السدود الرئيسية -5-الجدول رقم 

 السعة التخزينية الكيلة )بماليين األمتار المكعبة( عدد السدود الحوض
 055 50 اليرموك

 78 5 بردى واألعوج
 110 00 الحوض الساحلي

 0,530 53 العاصي
 69 37 حوض البادية
 01,015 4 الفرات وحلب
 0,155 12 دجلة والخابور

 (6011, )المكتب المركزي لإلحصاء 
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 :في سورية المائيةاالحتياجات  3-1-2

الطريقة المثالية لتحديد االحتياجات المائية هي ربط هذه التقديرات بعدد السكان,    
مشتركة نفذت بين تقريبية ة كبير في عدد السكان في سورية, حسب دراس هناك تزايد

مع وزارة الموراد المائية  بالتعاون, وزارة االسكان والتعمير التي قدرت تزايد عدد السكان
بالمشاركة مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي , التي قدرت االحتياجات المائية للسكان
حتى  نتيجة تزايد عدد السكان, هذه التقديرات نفذتالتي قدرت تطور المساحات المروية 

توضح التطور السكاني حسب  /3/ ورقم /1رقم / /, والجداول التالية0105عام /
األحواض المائية, باالضافة الى االحتياجات المائية للقطاعات المنزلية والصناعية ذات 

 الصلة المباشرة بتزايد عدد السكان.

 .التطور السكاني في سورية حسب األحواض )ألف نسمة( -1-جدول رقم 

 6062عام  6000عام  1226عام  الحوض

 00535 5035.35 7353.0 بردى واألعوج

 3305 7535.35 05333 العاصي

 5135.5 0353 0713.5 الساحل

 0100 0030.05 335.5 الجزيرة)دجلة +الخابور(

 3170 5753.5 7001.5 حلب –الفرات 

 0731.5 0130.5 310 اليرموك

 355 750.05 050.5 البادية

 32222 12200 16222 المجموع

 (6011, )والتعمير وزارة اإلسكان
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 تطور االحتياجات المائية لألغراض المنزلية والصناعية حسب األحواض  -3-جدول رقم 

 ألف نسمة(لكل  7م) 

 6062عام  6000عام  1226عام  الحوض

 صناعية منزلية صناعية منزلية صناعية منزلية

 733053 373770 070350 733031 30030 005350 بردى واألعوج

 057377 517350 33030 05503 53330 050330 العاصي

 075031 033013 53001 075315 05705 31710 الساحل

الجزيرة)دجلة 
 +الخابور(

50713 0103 31070 71030 031117 35330 

 –الفرات 
 حلب

033533 53133 703133 000775 317117 701733 

 33503 035511 03170 33353 05305 53171 اليرموك

 53111 55150 50511 05300 0315 05351 البادية

 1626232 6263222 120202 1622200 632201 221000 المجموع

 (6016, )وزارة الموارد المائية

كما اعتمدت الكمية , /0111ل/الشخص( عام / 011وقد تم اعتماد استهالك الفرد في اليوم )   
لزيادة استهالك زمة توافر الموارد المائية الال م/ وذلك لعد0105نفسها الستهالك الفرد باليوم لعام /

مليار متر  5.00وسيبلغ مجموع استهالكات المياه المنزلية والصناعية في هذا العام حوالي ), الفرد
 مكعب(.
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تطور المساحات المروية واحتياجاتها المائية واألحواض المائية والمستويات  /3/ جدول رقماليبين    
 مليار متر مكعب(. 03.503)/ نحو 0105حيث تبلغ احتياجات الزراعة عام / ,الزمنية

 .تطور المساحات المروية واحتياجاتها المائية حسب األحواض -3-جدول رقم 

 6062عام  6000عام  1226عام  الحوض

المساحة 
المروية 
 )هكتار(

االحتياج 
الكلي لكل 

 (3هكتار)م

االحتياج 
االجمالي 

 (3م )م.

المساحة 
المروية 
 )هكتار(

االحتياج 
لكل  الكلي

 (3هكتار)م

االحتياج 
االجمالي 

 (3م )م.

المساحة 
المروية 
 )هكتار(

االحتياج 
الكلي لكل 

 (3هكتار)م

االحتياج 
االجمالي 

 (3م )م.

بردى 
 واألعوج

35110 01111 351 31111 01111 311 011501 3511 0100 

 0775 3511 055333 0711 3333 077530 0775 01111 077530 العاصي

 531 1311 35151 503 1311 35111 751 1311 57501 الساحل

الجزيرة)دجلة 
 +الخابور(

750051 3551 0171 510051 3501 5031 150051 3011 5371 

الفرات 
 +حلب

707373 - 5551 511111 - 3051 351111 - 3031 

 701 3311 75311 753 01111 75311 770 01111 70011 اليرموك

 11 5311 01501 55 5311 3111 73 5311 1375 البادية

 12162 - 1221261 12322 - 1113126 10222 - 1022123 المجموع

 (6016وزارة الزراعة واالصالح الزراعي, )

 الموارد المائية في سورية: إلدارةالخطط  3-1-2

/سنة 7مليار م (03.013تصل مجمل الموارد المائية المتجددة في سورية بحدها األعلى إلى )   
 ,/السنة7مليار م (05.315وسطي كمية الموارد المائية المتجددة والمتاحة لالستخدام)وسطيًا، ويقدر 

وهو دون  ,/ السنة7م (311-311)أما المعدل الحسابي لنصيب الفرد في سورية فيتراوح حاليًا حول
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وهو في طريقه إلى التناقص مع تزايد عدد  ,/سنة(7م0111حد العجز المائي العالمي المقدر بـ)
 . (0105)سانا:السكان

وبالتالي  ,ونتيجة للزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني ازدادت حاجة السكان للمواد الغذائية   
وتعتمد  ,من الناتج المحلي اإلجمالي %(05) حيث تساهم الزراعة بحوالي ,النشاط الزراعي تطور

 ديمومة النشاطات الزراعية إلى حد بعيد على توفر الموارد المائية. 

( من مجمل مساحة %3.5أي بنسب) ,( مليون هكتار0.5تشكل األراضي الزراعية المروية نحو)   
وتشمل المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية النسبة األعلى من األراضي  ,األراضي السورية

مشكلة  ,ريب( مليون هكتار تق7.5فقد بلغت المساحة المستثمرة فيها) ,أما األراضي المطرية ,المروية
 من مجمل مساحة األراضي السورية.  %(03.3نسبة )

أشار تقرير الزراعة والري المعد في الخطة الخمسية العاشرة إلى وجود عجز مائي وسطي    
، ووصل العجز المائي /0117 – 0331/( مليون متر مكعب سنويًا خالل الفترة الزمنية0303قدره)

إضافة  ,بسبب تزايد مساحة األراضي الزراعية المروية ,7مليون م (7005إلى ) /0115/في عام 
فازداد االعتماد على المياه الجوفية  ,لعدم تطبيق تقنيات الري الحديثة وسوء استخدام المحاصيل

 المتجددة مما أدى إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية في مناطق عديدة من البالد. 

% من استهالك المياه اإلجمالي في سورية 33اعية إلى تصل نسبة المياه المستخدمة ألغراض زر    
وتستخدم لذلك طرائق الري التقليدية بالغمر حيث تقدم  ,ألف هكتار (0531) لتأمين ري حوالي

كما يؤدي استخدام  ,/هكتار7م (01111 -3111مقننات مائية للهكتار المثقل بمعدالت تصل إلى)
 (%73-01شبكات الري الحكومية المكشوفة إلى ضياعات عن طريق الرشوحات والتبخر تقدر بـ)

 من حجم المياه المنقولة إلى مواقع االستثمار.
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 :دارة الموارد المائيةبإ ذات الصلة الدراسات السابقة 3-1-2-1

باعتبار أن البحث العلمي يبدأ من حيث انتهت الدراسات السابقة, وللمساعدة في تحديد منحى    
هذه الدراسة, واختيار الحل األكثر مالءمة لظروف الجمهورية العربية السورية تم اإلطالع على عدة 

 .قي الجمهورية العربية السوريةومقاالت مهتمة بالوضع المائي  دراسات

 : الدراسة األولى .1
World Bank team (Vice President: Jean-Louis Sarbib, Country Director: 
Joseph P.Saba, Sector Director: Doris Koehn, Task Team Leader: 

Syrian Arab Republic: Irrigation  Shobha Shetty). (August 6, 2011).
SYR).-. The World Bank (Rep No.22602sector report 

تفاقم العجز المائي في سورية بسبب الجفاف وانخفاض معدالت هطول األمطار,  البحث مشكلة
باالضافة الى تلوث المياه الجوفية والسطحية في سورية والذي أصبح مشكلة أساسية وخطيرة 

عدم وجود اقبال من المزارعين على تبني تقنيات الري الحديثة, كما ان قدرة الحكومة و جدا, 
السورية على جمع البيانات في المجاالت الرئيسية مثل موارد المياه الجوفية من حيث التوافر 

 والنوعية محدود جدا. 
ولي لحالة استجابة لطلب الحكومة السورية من البنك الدولي اجراء تقييم أهو  البحث هدف

 ,/0111القطاع الزراعي في سورية زارت بعثة من البنك الدولي سورية في شهر أيار من عام /
بهدف تحليل القضايا والمعوقات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي واقتراح مجموعة من 

هذا الحلول لمشاكل هذا القطاع وعرض المجاالت التي يمكن للبنك الدولي أن يساهم فيها لدعم 
 القطاع. 

دراسة تفصيلية للهيكل التنظيمي والمؤسساتي الدارة المياه في سورية, إجراء  منهجية البحث
والذي تبين أنه محدود جدا, ويعمل في المقام األول على دعم مشاريع امداد المياه الضخمة 

مصادر  )مثل السدود وشبكات الري(, أما مواضيع ادارة البيانات ومكافحة التلوث والبحث عن
جديدة للمياه فهي مواضيع ثانوية وتم توضيح ميزانية وزارة الري السنوية لعدة أعوام. وبالنسبة 
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الدراة قطاع الري في سورية فأن الري ضمن األراضي من مسؤولية وزارة الري أما اختبارات 
جيع المياه والفحوصات والبحوث فمن اختصاصات وزارة الزراعة, وتقوم الحكومة السورية بتش

اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالرش والري بالتنقيط عن طربق القروض المعفاة من الفائدة 
وتم توضيح قيمة هذه القروض ألعوام مختلفة, وتم اقتراح اجراء حمالت توعية للفالحين واشراك 

 القطاع الخاص في التزويد بمعدالت الري المتطورة.
أولويات الحكومة أن يساعد البنك الدولي الحكومة السورية  اما تم اقتراح بناء على  البحثنتائج 

 من خالل القروض أو من خالل التدخالت الجزئية أو الكلية في مشاريع منها :

 المستوى األول: االدارة المتكاملة لألحواض المائية, التعزيز المؤسسي الدراة الموارد المائية.

 تحسين نوعية مياه الصرف الصحي.المستوى الثاني: تطوير أنظمة الري, 

المستوى الثالث )المشاريع التجريبية(: المشاريع التشاركية الدارة المياه الجوفية, التقنيات المالئمة 
عادة استخدامها في الزراعة.  لمعالجة مياه الصرف الصحي وا 

 الدراسة الثانية: .6
إلحدى الشبكات لضبط المياه غير دراسة تجريبية حقلية (. 0115الدكتور المهندس أمجد زينو. )

المجلد الحادي والعشرون )العدد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية. .المرصودة )الفواقد(
 الثاني(. 

وجود فواقد كبيرة في شبكات مياه توزيع مياه الشرب, هذه الفواقد لها آثار سلبية  مشكلة البحث
 كبيرة مالية وصحية.

تطبيق بعض األساليب لضبط المياه غير المرصودة في شبكات مياه الشرب من  هدف البحث
خالل مجموعة من الخطوات والحلول المستدامة القليلة الكلفة , وطبقت هذه الدراسة على شبكات 

 امداد إحدى القرى التي تقع في محافظة حمص. 
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ذه الفواقد بشكل دقيق هي معرفة مكونات هذه الفواقد وسبب حدوثها وحساب ه منهجية البحث
وتحديد نسب مكوناتها المختلفة, من خالل مجموعة من الخطوات هي أوال تطبيق نظام تشغيل 
مناسب من منطلق أن معظم الفواقد تحدث بسبب سوء التشغيل ثم معايرة العدادات المنزلية 

نقاط التفرعات  المعطلة أو القديمة واستبدالها باالضافة الى انشاء مجموعة من غرف التحكم عند
الرئيسية للشبكة وتركيب عدادات وسكور من أجل حصر أجزاء الشبكة التي تحتوي على تسربات 

 كبيرة. 

إن تعديل نظام التشغيل واستبدال بعض العدادت وتجزئة الشبكة خفضت الفواقد  نتائج البحث
من  % أي05%( كما خفضت كمية المياه المنتجة بشكل وسطي بنسبة )03% الى 57من )
يوميا (, كما ارتفع معدل االستهالك اليومي اعتمادا على القراءات  7م 35/اليوم الى 7م 001

%(, كما حددت نسب التسربات في كافة قطاعات الشبكة 75المسجلة بالعدادات المنزلية بنسبة )
 وحدد القطاع الذي تحصل فيه أكبر تسربات.

لمتعلقة بالمياه تركز على موضوع ادارة الموارد ومن االبحاث السابقة نجد أن كافة األبحاث ا   
المائية التي تشمل ادارة الطلب على المياه وادارة عرض المياه, لحل مشكلة ندرة المياه في سورية 
والوطن العربي والعالم ,كما البد من االهتمام بموضوع تسعير المياه واعطاءها قيمة حقيقية باعتبارها 

مؤخرا أخذ تسعير المياه اهتماما متزايدا في حيث به في بحثي المطروح, سلعة ثمينة وهذا ما سأهتم 
كثير من البلدان وهناك مفاهيم عديدة لتسعير المياه منها تسعير المياه بحيث تغطي تكاليف التشغيل 
والصيانة ولتوصيل المياه الى المستخدم, ونهج آخر يقترح تحصيل جزء من تكاليف الضرر البيئي 

لموارد, وسيتم اجراء دراسة عن تسعير المياه في سورية واقتراحات التباع منهج للتسعير أو استنفاذ ا
 يخفف من وطأة العجز المائي واستنزاف الموارد المائية.

 المشاريع المقترحة لتطوير الموارد المائية في سورية: 3-1-2-6

للموارد المائية في بلدان مشروع تطوير أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية لالدارة المتكاملة   .1
 االسكوا:
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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا. الجهة المنفذة:

الجمهورية  ,مملكة البحرين ,اإلمارات العربية المتحدة ,المملكة األردنية الهاشمية بلدان اإلسكوا:
 ,فلسطين ,سلطنة عمان ,جمهورية العراق ,جمهورية السودان ,الجمهورية العربية السورية ,التونسية

المملكة العربية  ,جمهورية مصر العربية ,ليبيا ,الجمهورية اللبنانية ,دولة الكويت ,دولة قطر
 .الجمهورية اليمنية ,المملكة المغربية ,السعودية

 /.0115األمم المتحدة, نيويورك / مكان انعقاد المؤتمر:

 أثر المشروع: 

األعوام األخيرة دول اإلسكوا الى مراجعة وتطوير استراتيجياتها لقد دفعت االستخدامات المائية خالل 
وسياساتها المائية, واألخذ بجملة من التدابير المؤسسية التشريعية واالقتصادية التي تهدف الى ترشيد 

 إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

يرا في األساليب المستخدمة حاليا في ويستلزم تبني مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتطبيقة تغي
وتقييم الطلب عليها, مما يتطلب توافر األطر تقييم وتنمية المصادر المتاحة وتوزيعها وتدويرها 

 المؤسسية والقانونية والفعالة والنافذة والموارد المالية الكافية.

ع خطط وطنية تهدف هذه الدراسة الى مراجعة التقدم المجرز في دول منطقة األسكوا في وض
 وآليات تنفيذها.لصياغة وتطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية, وبرامج عمل لالستثمارات المقترحة 

تبين الدراسة أن الجمهورية العربية السورية تتميز بموارد مائية جيدة وهي عبارة عن مياه سطحية 
وهي  مؤاتية الدارة جيدة للموارد المائيةوجوفية, كما بينت الدراسة الخطوات المتخذة لتهيئة البيئة ال

 تسمل المجاالت التالية:

  السياسات المائية: عرضت وزارة الزراعة قانونا جديدا يعنى بتحديد الملكية في قطاع المياه
 ومنع رمي النفايات في المجاري المائية.
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  النسبة التشريع: منعت حفر آبار جديدة في جميع المناطق بإستثناء حوض الساحل وحددت
 المسموح بها للضخ وفرضت طلب رخص.

  التمويل والتحفيز: التمويل من الضرائب وخزينة الدولة وهبات ومنح من الهيئات المانحة مثل
 الحكومة اليابانية واالتحاد األوروبي.

  ترتيب وتنظيم األدوار المؤسسية لرفع آفاق إدارة الموارد المائية: استحدثت سورية في هذا
ديريات مستقلة لري األحواض, ومؤسسات عامة الستثمار وتنمية حوض مخ 1السياق 
 الفرات.

مازال هذا  وعلى صعيد األدوات االقتصادية وال سيما وضع رسوم على التلوث وتسعيرة المياه
من إدارة الموارد المائية خارج نطاق البحث الجدي في سورية ألسباب متعددة, منها: دقة الجانب 

مكانية إثارته لمعارضة شعبية, وبسبب السياسة الوطنية المتبعة  الموضوع لتأثيراته االجتماعية وا 
التي تضع المسؤولية على الدولة لتوفير المياه لألغراض المنزلية والري, مجانا أو مقابل رسوم 

والمنظمات األهلية رمزية. وكذلك بالنسبة لرسوم التلوث حيث يطالب العديد من ناشطي البيئة 
و تفعيل تشريعات تعنى برسوم التلوث, غير أنه ال يوجد حتى اآلن آلية فعالة تستطيع في إعداد أ

 ضبط ذلك, وتسمح بفرض رسوم.

وبالنهاية كانت التوصيات وضع استراتيجيات واقعية ونافذة تتضمن دراسات تقييمية وبرامج 
 لمياه.الترشيد الستعمال ا-بناء القدرات-تعزيز الشراكة-استثمار مع تحديد لألدورا

(http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sdpd-05-10-a.pdf) 

تطوير إدارة الموارد المائية في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من سورية  مشروع .6
 بمشاركة المجتمعات المحلية:

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، مديرية األراضي والمياه  الجهة الحكومية المشاركة:

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الجهة المنفذة:
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 .(50) بالقانون رقمبصدور  /0110بدءا من عام / سنوات 5 مدة المشروع:

 .دوالر أمريكي ( 0.735.351 ) الميزانية التقديرية:

 أثر المشروع: 

تعزيز معرفة وقدرات ومهارات الكادر الفني في وزارة الزراعة واالصالح  الهدف بعيد المدى:
 ,باستخدام المستجمعات الكبيرة وتقنيات حجز المياه إدخال مشاريع رائدة حول حصاد المياهالزراعي, 

 وتشجيع مشاركة المجتمعات المستفيدة.

يد استخدامها والحفاظ على تطبيق تقنيات حديثة لحصاد المياه وترشاألهداف المباشرة للمشروع: 
دارة المحاصيل تعزيز القدرات والمهارات الفنية في نقل التقنية وتطبيقها لكل من الفنيين , التربة وا 

 .العاملين في وحدات اإلرشاد والمجتمع الزراعي الرعوي

 مشروع تنمية البادية من ايفاد: .3

  .وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي الجهة الحكومية المشاركة:

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد", والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  الجهة المنفذة:
 واالجتماعي.

 /.0331( لعام /00رقم ) التشريعي بصدور المرسوم المشروع: مدة

 دوالر أمريكي.مليون (  015)  الميزانية التقديرية:

 أثر المشروع:

ن وا  , (ماليين هكتار 7)تنمية البادية السورية التي يقدر مساحتها االجمالية بحوالي يتعلق بالمشروع 
الى جـانـب التـنمية االجتماعية  ,والمياه والطـرقـات ,والثروة الحيوانية ,الخطة تركز على تنمية المراعي
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والمياه عن طريق توفير الخدمات االساسية لهم مثل الكهرباء  ,واالقتصادية لسـكان البـادية
بين االهداف االساسية مساعدة سكان البادية على االستقرار في  , ومنواالتصاالت والصحة والتعليم

 .للحد من توسع الهجرة الداخلية الى المدن الرئيسية ,مناطقهم االصلية

وقد بدأت سورية بالفعل بتنفيذ خطط وطنية طارئة لمكافحة التصحر بعد توقيعها على اتفاقية دولية 
تنويع الحيوي النباتي والحيواني تضمنت تحديد الوضع الراهن ووصف االراضي وانواعها والتربة لل

واستثمارها والمتغيرات نتيجة العوامل الخارجية واالسباب الموضعية التي ادت الى هذا الواقع حيث 
مع وقد اعدت لذلك استراتيجية بالتعاون , من االراضي %(53)تخشى ان تصل نسبة التدهورات 

 .الجامعات ,وزارة الزراعةفي الجهات المختصة 
والجدير بالذكر ان مشروع تنمية البادية يهدف الى اعادة الطاقة االنتاجية لموارد البادية على 

مع المستفيدين وتنمية الموارد االقتصادية لسكان  ماليين هكتار باتباع اسلوب المشاركة3 مساحة 
من خالل تنمية المراعي وزيادة الناتج العلفي عن طريق زرع البادية وتحسين اوضاعهم المعيشية 

بالبذور والغراس المحلية الجديدة التي تتأقلم مع ظروف البادية اضافة    ألف هكتار( 031) حوالي
وتنظيم استثمارها وضمان ديمومتها باتباع اسلوب النهج التشاركي   ألف هكتار( 331) الى اراحة

 .مع السكان المحليين

 الموارد المائية:  إلدارة لمحة عن بعض ورشات العمل 1-1-2-6

ورشة العمل نظمتها وزارة الموارد  (0105-3-01بتاريخ ) فتتحت في فندق داما روز بدمشقا .0
وقد أكد « إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها»المائية بالتعاون مع منظمة أوكسفام بعنوان 

أن قطاع الموارد المائية في سورية يقع  فيهامعاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة األخرس 
الواردات المائية المتجددة من حدود ضمن نطاق الفقر المائي حيث تقترب حصة الفرد من 

 وهي قيمة متدنية مقارنة مع حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميًا والبالغ(, سنويا 7م 151)
وأشار المهندس األخرس إلى أن قطاع الموارد المائية قد خطا في ( للفرد سنويا 7م0111)

 للموارد فبلغ عدد السدود أكثر منسورية قبل األزمة خطوات واسعة في تحقيق اإلدارة الفعالة 
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موزعة في األحواض المائية السبعة المنتشرة على مساحة سورية وتجاوزت األراضي  سدا( 011)
الزراعية المخدمة بمشروعات الري الحكومية نصف مليون هكتار إضافة إلى عدد من مشروعات 

 .السكانمن  %(35) الري الخاصة وتجاوزت نسبة التخديم بشبكات مياه الشرب
وأوضح معاون وزير الموارد المائية أن من كل هذا تأتي أهمية هذه الورشة والتي ستسهم في 
تطوير مهارات المشاركين من خالل تبادل الخبرات للوصول إلى رفع قدرة الكوادر العاملة في 

نسق مجال مياه الشرب لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد المائية المتاحة. بدوره أكد م
برامج المياه في منظمة أوكسفام في سورية بيتر واكا أن هذه الورشة ستسهم في تطوير مهارات 
العاملين في هذا المجال على المستوى الوطني والمحلي وذلك للتصدي بفعالية للمفاهيم واألدوات 

تغيير وتعزيز و األساسية في إدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها والمشاركة المجتمعية 
 السلوك.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الورشة بعدة محاور تحدثت عن إدارة الطلب على المياه ولجان المياه 
دارة الطلب عليه  واالتجاهات على الصعيدين المحلي والعالمي وآثار ضعف الحفاظ على المياه وا 
 .واإلدارة الفعالة للموارد المائية مع التركيز على موارد مياه الشرب

لمدة ثالثة أيام إلى وضع خطة عمل إلطالق عملية ترشيد  استمرتف الورشة التي وتهد
استخدام المياه والحفاظ عليها في سورية إضافة إلى تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة 
الطلب على المياه في جميع القطاعات المستخدمة للمياه للتحول من إدارة العرض إلى إدارة 

مع التركيز على تطوير نهج مشترك لمعالجة نقص إمدادات المياه النظيفة  الطلب على المياه
وتحديد البدائل الممكنة لمياه الشرب واالستخدامات المنزلية مع المحافظة على الصحة والبيئة مع 

 .التركيز على تغيير ثقافة استخدام المياه الصالحة للشرب
الخطة الوطنية (  0105-5-05بتاريخ )دارية ناقش المشاركون في ورشة عمل لوزارة التنمية اال .0

للتنمية اإلدارية في وزارة الموارد المائية والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها 
 .اإلداري والتنظيمي

واستعرض المشاركون في الورشة التي اقيمت في مبنى وزارة التنمية االدارية الرؤية االستراتيجية 
رد المائية بهذا المجال مبينين أنها تتمحور حول تقدير وحصر الموارد المائية التقليدية لوزارة الموا
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وغير التقليدية ووضع الموازنات المائية وتحليلها وتنظيم الموارد المائية وتطويرها وتنميتها 
وحمايتها ومنع تلوثها إضافة إلى دراسة وتنفيذ وتشغيل المنشآت باإلعتماد على المصادر 

 .ئيةالما
وأكد وزير التنمية اإلدارية الدكتور حسان النوري أن الخطة تركز على تطبيق مهام مديرية 
التنمية اإلدارية فيها ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم اإلداري والتطوير المؤسساتي ودراسة 

تدريب القوانين والتشريعات التي تنظم عمل تقانة المعلومات وتبسيط اإلجراءات وبناء القدرات وال
 .والتأهيل

عداد نظم إدارة وتحسين وتقييم  وبين النوري أن الخطة تسعى إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية وا 
عداد القيادات اإلدارية ونشر المعارف اإلدارية ورفع مستوى  األداء بهدف بناء قدرات العاملين وا 

 .الوعي اإلداري لدى العاملين في الوزارة على جميع المستويات
جانبه أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية  من

اإلدارية من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق األهداف المرجوة من الخطة بما ينعكس على 
ية تطوير وتحسين أداء الوزارة في هذه المرحلة مبينا أهمية انعكاس العمل في مشروع التنم

اإلدارية على العمل وتحسين خدمة المواطن بشكل مباشر إضافة إلى العالقات مع المؤسسات 
 .التابعة للوزارة

وأشار الشيخة إلى أن وزارتي الموارد المائية والتنمية اإلدارية بدأتا مشروع مؤشرات األداء لكل 
التابعة لوزارة الموارد المؤسسات والشركات وتم إحداث مديريات تنمية إدارية في كل المؤسسات 

 .المائية
بدوره استعرض عبد اهلل درويش معاون وزير الموارد المائية للشؤون اإلدارية خالل العرض 
التوضيحي مهام وزارة الموارد المائية والواقع الراهن للموارد المائية في سورية مبينا أن الوزارة 

اريوهات المحتملة نتيجة الظروف وضعت خطة طوارئ شاملة لجميع المحافظات تستجيب للسين
الراهنة التي تمر بها البالد حيث تتضمن التركيز على ضرورة تأمين مياه شرب نظيفة وآمنة 
لجميع المواطنين وخاصة في المناطق الريفية وتحسين مقاديرها وتدقيق الموازنات المائية لجميع 

ائية وبين الطلب المتزايد عليها ورفع األحواض المائية في المحافظات وردم الهوة بين الموارد الم
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كفاءة منظومات مياه الشرب والري إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وفق المقاييس 
 .العالمية

من جهته قدم المهندس محمد الحاج مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الموارد المائية عرضا 
 .فها وتجارب بعض الدول في هذا المجالحول مؤشرات األداء في الوزارة ومكوناتها وتصني

وتركزت تساؤالت الحضور على ضرورة أن تكون هناك معايير موضوعية قابلة للقياس النتقاء 
المديرين والموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية مثل الخبرات التي يمتلكونها والدورات 

طاء األولوية للوزارات الخدمية مثل التدريبية التي خضعوا لها والمسار الوظيفي لهم وضرورة إع
الكهرباء والمياه وتقييم مؤشرات األداء تماشيا مع الظروف الراهنة وأن يكون هناك إمكانية لتعديل 

 .بعض القوانين والتشريعات بما يتناسب وخطط التنمية اإلدارية
لمؤسساتي الدكتورة حضر فعاليات الورشة معاونا وزير التنمية اإلدارية لشؤون التطوير اإلداري وا

سالم سفاف والحكومة اإللكترونية وتبسيط اإلجراءات محمد سعيد جزائرلي وأعضاء مجلس 
الخبراء في الوزراة ومعاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس أسامة األخرس وفريق 

 .العمل الخاص بالتطوير اإلداري والمؤسساتي في الوزارتين
ة اإلدارية ناقشت مؤخرا الخطة الوطنية للتنمية اإلدارية في وزارات الزراعة وكانت وزارة التنمي

 .والسياحة والثقافة والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها اإلداري والتنظيمي

 ملخص:

مما سبق نجد أن الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية شحيحة فالبد من ايجاد نظم    
لمتزايدة امتكاملة إلدارة هذه الموارد بما يكفل تأمين المياه بشكل عادل لمختلف االحتياجات المائية 

,وكما بينا سابقا يوجد عدة اقتراحات لحل المشكلة المائية في سورية لكن لم توجد سبل بشكل مستمر
 واضحة إلنفاذ هذه الخطوات.
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 أهم مكونات االدارة المتكاملة للموارد المائية: 4-1

 

 االدارة المتكاملة للموارد المائية

معوقات بناء التوازن بين 
الموارد المائية والطلب 

 على الماء

 معوقات طبيعية

 معوقات تقنية

 معوقات اقتصادية

 معوقات بشرية

 معوقات مؤسسية

أنواع االدارة المتكاملة 
  للموارد المائية

 إدارة الطلب على المياه 

تسعير :األدوات االقتصادية
,  سواق المياه, المياه

 الخصخصة

األدوات التشريعية 
 والترتيبات المؤسساتية

التوعية وبناء القدرات 
 والتدريب

المياه  مواردإدارة عرض   

 حصاد األمطار

 زيادة إنتاجية مياه الري

تخزين مياه الجريان 
 السطحي

االستفادة من مياه الصرف 
 الصحي المعالجة

 زيادة المخزون المائي

وسائل االدارة المتكاملة 
 للموارد المائية 

 تقييم المصادر المائية

 خطة إلدارة الموارد المائية

 إدارة الطلب على المياه

 الوسائل االجتماعية

 إدارة النزاعات

 الوسائل التنظيمية

 الوسائل االقتصادية

 إدارة المعلومات

أهداف االدارة المتكاملة 
 للموارد المائية 

تأمين المياه الكافية والنظيفة 
لكافة فئات المجتمع المدني 

 والريفي

تأمين المياه لتلبية 
االحتياجات الغذائية في 

ضوء النظام العالمي للتجارة 
 الدولية

تأمين المياه لتلبية متطلبات 
التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية

التعامل المرن والشامل 
لمتغيرات موارد المياه في 

 الزمان والمكان

,  تحسين إدارة مخاطر المياه
وذلك لمعالجة مشاكل 

الجفاف , الفيضانات, التلوث
 والنزاعات

تفعيل دور العزيمة 
وذلك إلعطاء ,  السياسية

أولوية لدور المياه في جميع 
 األنشطة التنموية

تعزيز دور التوعية المائية 
والمشاركة الشعبية في إدارة 

 المياه

مفهوم االدارة المتكاملة 
 للموارد المائية 

وضع سياسة عريضة 
القاعدة إلدارة الطلب على 

 المياه

إيجاد برنامج شامل لتقليل 
الكميات المستخرجة من 

 المياه الجوفية

تحقيق إدارة أكثر استدامة 
 لخزانات المياه الجوفية

إدارة المصادر المائية غير 
التقليدية لالستفادة القصوى 

 منها 

إيجاد ترتيبات مؤسسية 
وزيادة التنسيق إلدارة 

 الموارد المائية

إعطاء دور متزايد للقطاع 
الخاص في إدارة الموارد 

 المائية
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 أسباب ضعف ادارة الموارد المائية في سورية: 4-2
 المصدر: جمعية حماية البيئية والتنمية المستدامة

 

 

أسباب ضعف ادارة 
الموارد المائية في 

 سورية

 .عدم القدرة على ضبط استنزاف وتلوث المصادر المائية بشكل فعال

عدم اكتمال منظومة المراقبة المائية لكمية ونوعية المياه على المستوى 
 .الوطني

ضعف دور المستفيدين في التخطيط والمشاركة في إدارة الموارد 
المائية مما يفتح الباب على مصراعيه أمام االستثمار العشوائي لتلك 

 .  الموارد والضخ الجائر لها

المائية على مستوى ( الموازنة)غياب العديد من عناصر الميزانية
 .القطر ككل وأحواضه السبعة

عدم استكمال سياسة مائية واضحة واستراتيجية مائية موجهة نحو 
أهداف اإلدارة المستدامة للموارد المائية، وعدم توفر خطة وطنية 

 .لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

ضعف اإلطار المؤسساتي الحالي لقطاع المياه وتعدد الجهات 
الوصائية واالزدواجية اإلدارية وتشتت المسؤوليات بين الجهات 

 .المختلفة في تحقيق استدامة موارد المياه

تشتت التواصل وضعف تبادل المعلومات بين المدراء واالختصاصيين 
في قطاع المياه، وعدم وجود شبكة اختصاصيين يمكن أن تساهم في 

 .تطوير التخطيط المتكامل للموارد المائية

ضعف السياسة الحالية في تطوير وتوفير فرص تدريب كافية للموارد 
البشرية، والنقص في الخبرات عالية المستوى والمعدات واتجهيزات 
والمختبرات والمواد األولية وقطع التبديل واآلليات بمختلف أنواعها 

 .والسيولة المالية

ضعف األدوات االقتصادية في إدارة تخفيض الطلب على المياه من 
أجل توفير األموال لزيادة العرض في إمدادات المياه، ورفع كفاءة 

 .استخدام المياه وتخفيض نسبة الهدر
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 اطار تطوير عمل القطاع العام في مجال ادارة الموارد المائية: 4-3

 

 

 سورية:وضع القطاعات المستخدمة للمياه في  4-4

 القطاع أهم أسباب الهدر
 استخدام طرق الري التقليدية -
  زراعة  أصناف من المزروعات محبة للمياه -
 محدودية في استخدام المياه المعالجة في الري. -

 الزراعة

 غياب الوعي بالقيمة الحقيقية للمياه. -
 اهتراء شبكات نقل وتوزيع المياه. -

 الشرب واالستهالك المنزلي

 استخدام المياه الجوفية أو مياه الشرب. -
 عدم وجود محطات لمعالجة مياه المصنع واعادة استخدامها. -
 .انخفاض أسعار المياه -

 الصناعة

 

,  زيادة أعداد محطات معالجة المياه: الحد من تلوث مصادرالمياه
مراقبة صرف , تمديد شبكات الصرف الصحي الى القرى الريفية

وضع مخالفات مادية في حال الصرف الغير , المخلفات الصناعية
 .  نظامي للمخلفات

رفع ,استخدام طرق ري حديثة:الحد من استنزاف الموارد المائية
استخدام مياه , وقف الضخ الجائر للمياه الجوفية, أسعار المياه

 .الصرف الصحي المعالجة

لصحف والجرائد اليومية عن طريق ا:رفع الوعي بأهمية المياه
عداد الندوات ا, والمجالت األسبوعية وكافة المطبوعات الدورية

واللقاءات الجماهيرية لتوعيتهم وتعريفهم بمكانة الموارد المائية في 
رشادات في , الحياة االجتماعية واالقتصادية وضع لوحات وا 

الطرقات والساحات العامة تحث على االستخدام العقالني للموارد 
 .المائية وعدم تلويثها أو هدرها بأي شكل كان

تطوير , تقوية األجهزة الرقابية والمتابعة: التطوير االداري
البحث العلمي في الجهات المختصة بإدارة موارد المياه 

تحديث دراسات األحواض المائية والسيما المياه , المتكاملة
, التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية, الجوفية العميقة

احترام سيادة القانون والتشريع المائي وتطبيقه في المجتمع 
 .بشكل حازم

 تطوير ادارة الموارد المائية في سورية
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الحلول المقترحة للحد من هدر المياه في سورية في القطاعات المختلفة: 4-5

 

استراتيجية المياه في الجمهورية  فإنحسب تقارير مديرية سالمة المياه في وزارة الدولة لشؤون البيئة    
، قد وضحت أولويات تحصيص المياه لالستخدامات 3002العربية السورية التي تم تبنيها في آذار 

 المختلفة كما يلي:

o األولوية األولى: مياه شرب 

o  فيها السياحةاألولوية الثانية: الصناعة بما 

o األولوية الثالثة :الزراعة بطرق الري الحديث 

المخطط التالي يظهر بنية مخصصات المياه في الماضي القريب، من ثم التغير المحتمل حتى 
عام  إذا سارت األمور وفق الرؤية ) و التي تتضمن سيناريو التطبيق الناجح للبرنامج الوطني 3020

 للري الحديث (:

 

 للري

التحول الى الري •
 الحديث

 رفع سعر المياه•
استخدام المياه •

 .المعالجة في الري

للشرب واالستهالك 
 المنزلي

رفع شرائح أسعار •
 المياه

صيانة شبكات نقل •
 .وتوزيع المياه

استخدام المياه النقية •
وخاصة الجوفية 

 .للشرب فقط

 للصناعة
فرض رسوم مياه الصناعة •

 .على شكل شرائح
الزام المصانع بانشاء •

محطات لمعالجة مياه 
 .الصناعة

استخدام المياه المعالجة •
فقط ومنع استخدام االمياه 

 .الجوفية في الصناعة
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ال يمكن تحجيم األمر على أنه عملية تهدف إلى إعادة تحصيص المياه ، لكنه أيضًا  ,و بأي حال
أمر حيوي فيما يتعلق بحماية الموارد غير المتجددة من االستنزاف ذلك ألن حجم كبير من المياه )حوالي 

من  ,في التقرير( سيتم توفيره سنويًا في قطاع الزراعة وفقًا للرؤية االستشرافية التي تناولناها  3كم 3.2
  .3020/سنة بعام 3كم 52.380إلى  3003/سنة طلب على الري الزراعي في العام  3كم 56.383

فإن ردة فعل منطقية لمواجهة الوضع المتدهور تكمن في إعادة تحصيص المياه بين وبالتالي    
فض حصة المياه القطاعات معطية الفرصة لتلبية احتياجات المنازل و احتياجات الصناعة عن طريق خ

 المرشدة للمياه.اصة عن طريق استخدام أدوات الري في الزراعة خ

ومن أحد األدوات المقترحة إلدارة الطلب على المياه هي طريقة تسعير المياه, واستخدام هذه األداة     
االقتصادية كوسيلة لتخفيض الطلب على المياه وهدر المياه, عن طريق إعطاء هذه الثروة قيمة 

 اقتصادية.

 

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

احتياج كل قطاع من المياه كنسبة مئوية من االحتياج 
 الكلي للمياه

 االحتياج الصناعي

 االحتياج المنزلي

 االحتياج الزراعي
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 :الحاجة الى تسعير المياه 5-1
ول العربية ضمن المنطقة الجافة وشبه الجافة حيث دتقع الجمهورية العربية السورية وأغلب ال   

والثقافية السلبية المتعلقة باستخدام وتتميز المنطقة بالممارسات التقليدية , األمطار قليلة غير متوقعة
 المياه وباألخص في الري حيث الري السطحي هو الطريقة السائدة.

وأيضا فإن كفاءة استخدام المياه ألغراض الشرب وفي األغراض الصناعية هي في الحقيقة بعيدة    
 من التسرب خالل األقل على الكمية ثلثحيث تضيع بسبب سوء االستخدام , كل البعد عن الكفاية

, اتحتاجه التي الكميات عن بكثير تزيد المياه من كميات الصناعات من العديد وتستخدم, الشبكات
 من الضغط يزيد مما العالم في السكاني النمو معدالت أعلى من واحدة نهابأ أيضا المنطقة وتتسم
 عجز مشكلة تزداد أن القريب المستقبل في ويتوقعا, بطبيعته المحدودة المياه مصادر على اَلخر عام

 .المياه
 المائية الموارد إدارة في جديدة واستراتيجيات أفكار تطبيق لزوم إلى أدت مجتمعة الظروف هذه إن   

 فكرة وهي ارة الطلب على المياه االقتصاديةوهي أهم أدوات اد األفكار هذه إحدى هنا وسنناقش
 المياه وتسعير .المياه ثمن وليس والصيانة التشغيل تكاليف استردادبها هنا  يقصد والتي المياه تسعير

 المائية المشاريع لصيانة مالي مصدر لتوفير وأيضا المائية االستخدامات كفاءة لزيادة ضروري
 .تهاخدما واستمرار (الصناعة – الشرب -الزراعة ) االستخدام قطاعات لجميع
  ,مترلي)المستخدم القطاع نوع منها عوامل عدة على المالئمة التسعير آلية اختيار ويعتمد   

 حوافز ,المستهلكة الفئات بين العدالة ,الدفع على القدرة ,المقدم الدعم مستوى (,زراعي أو صناعي
ن ه. الميا استخدام ترشيد  أن من والبد ونادر ضروري مورد المياه كون من نشأت التسعير فكرة وا 
 االستخدام كفاءة تزداد وبالتالي مادية قيمة له كان لو إال ذلك يتم أن يمكن وال ه قيمت المستهلك يعي

 طبعا. والبيئية األخالقية للناحية باإلضافة المستهلك على تأثيرا   األكثر هو المادي العامل باعتباره
 إلى المياه سعر يتزايد قد وآثاره المياه تسعير بأبعاد الوعي غياب حال وفي أخرى ناحية من ولكن   

 تبدو قد أخرى استخدامات إلى المياه توجيه ويتم ااقتصادي مجدية غير الزراعة معه تصبح الذي الحد
   الغذائي واألمن االقتصادي والتنوع االجتماعي واألمن التركيب يهدد مما ,أكبر اقتصادية جدوى ذات

 .السياسي االستقرار وكذلك
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 الحبس على الموجودة الدول تتحكم أن كةتر مش ارنهأ فيها تكون التي للدول بالنسبة الممكن ومن   
 األمر وهذا ة,اقتصادي سلعة المياه باعتبار السفلي الحبس على الموجودة للدول وتبيعها بالمياه العلوي
 .الشعوب حياة عليها توقفت التي السلعة هذه على الدول بين شك بال حروب إلى سيؤدي

 الصلة: ذات وبالقضايا قضايا المياه المعنيون والباحثون المؤسسات
 الوعي زز  ويع البيئية السياسات وضع ويطلب البيئية المشاكل دديح ة:البيئ لشؤون الدولة وزير 

 .العلمية والدراسات البحوث العام ويجري
 مجال في والدراسات السياسات وتضع المائية الموارد إدارة عن مسؤولة :موارد المائيةال وزارة 

, تابعة عليها وتحافظ وتديرها وتبنيها المائية التحتية البنى لمعظم وتخططالبيانات  وتجمع المياه
 .لها الهيئة العامة للموارد المائية

 األساسية والبحوث اإلرشاد وخدمات المزارع مستوى على المياه إدارة عن مسؤولة ة:الزراع وزارة 
 .للمزارعين

 المحطات على اإلشراف خالل من المناخ رصد مسؤولية ة:الجوي لألرصاد العامة المديرية 
 .البالد جميع أنحاء في المناخية

 ذلك في بما البيئية بالقضايا المعنية األخرى المؤسسات مع العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 
 الكبير التركيز مع , المحدودة البحوث من األدنى الحد إجراء اآلن حتى تم لقد خ:المناتغير 
 .الوعيمستوى  رفع على حاليا  

 الراهن: الوضع تحليل
 بدال المياه على الطلب إدارة على أساسا تقوم للمياه جديدة سياسة الموارد المائية وزارة اعتمدت   
 غير الخسائر من والحد اإلنتاجية زيادة في تترجم والتي المياه إمدادات إدارة على التركيز من

 أساسيا   عنصرا   باعتباره المياه ألمن خاصة أهمية/ 1122وتعطي الخطة الخمسية الحالية / .المنتجة
 تأهيل إعادة خالل من المروية الزراعة كفاءة تحسين على الخطة دد  وتش, المستدامة التنمية في

 الجوفية المياه إدارة وتحسين السطحية المياه لموارد األمثل االستخدام عن فضال الري، نظم وتحديث
 , صحيح بشكل المبادرات هذه تنفيذ أجل من ولكن الصحي, والصرف التلوث من البيئة وحماية
 .األخرى الحكومية والدوائر الوزارات مع والتعاون التنسيق يتم أن يجب
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 من التحو ل على المزارعين ومساعدة الحديث الري نظم لتشجيع وطنيا   برنامجا   الحكومة أطلقت كما
 .بالكفاءة تتسم متقدمة حديثة نظم إلى الفعالة وغير التقليدية المزرعة مستوى على الري نظم
  .المستدامة اإلدارة لضمان الرئيسية العوامل من متزايد نحو على والمعلومات المعارف إدارة صبحتوأ
 والمكان الزمان في محدودة إما المناخ وتغير المياه عن المتاحة البيانات معظم تكون ,سوريا في   
 المتعلقة البيانات تتوزع ذلك , إلى البيانات ,باإلضافة جودة رقابة وجود عدم بسبب دقيقة غير أو

 أمرا   المعلومات على الحصول من يجعل مما الحكومية، والدوائر المؤسسات مختلف بين بالمناخ
 ضروري. أمر المعنية المؤسسات بين التنسيق فإن, ولذلك .ا   ومعقد صعبا  

الزراعية التابع لوزارة الزراعة مؤخرا بدعم  للسياسات الوطني المركز إنشاء تم , المثال سبيل علىو    
 , الجفاف والحكومة اإليطالية يهتم هذا المركز تحديدا برصد ( FAOمن منظمة األغذية والزراعة ) 

 التنسيق من األدنى الحد فقط وهناك ,الوطني المستوى على نسبيا   مجهوال عمله يزال ال لألسف ولكن
 .المياه بقضايا المعنية األخرى المؤسسات مع

 آلية تسعير المياه: 5-2
 سلعة ليست فهي ولذلك والبيئية االجتماعية قيمتها إلى باإلضافة اقتصادية قيمة لها المياه إن   

نما فقط اجتماعية  وسعر المستهلكة المياه كمية بين عالقة هناك أن يعني وهذا ,كذلك سوقية سلعة وا 
 حد إلى المستخدمة المياه كميات في تؤثر أن يمكنها السياسة التسعيرية أن آخر أو بمعنى, المياه
 االستهالك من أدنى حد له المستهلك ألن وذلك ,المطلوبة االجتماعية قيمتها تتجاوز ال بحيث معين
 فسوف الحد هذا فوق المياه كميات أما, يدفع فسوف المياه سعر ارتفع مهما وبالتالي له بحاجة
 (1111)المصدر:منتدى تسعير المياه.عليها والطلب المياه سعر بين العكسية العالقة يحكمها

 األولى المرحلة في والصيانة التشغيل استرداد تكاليف هنا هو به يقصد الذي المياه وتسعير   
 مستقبلية. كمرحلة االستثمار تكاليف واسترداد

 العوامل من العديد تقييم على تبنى أن يجب قطاع أي في للمياه التسعيرية  السياسة صياغة ولكن   
, ومعدله المائية الموارد نضوب, المياه على الطلب طبيعة مثل ,دولة كل ظروف حسب فيها رةالمؤث
, المستهلك وتقبل الدفع على والقدرة االجتماعي الرفاه, التكاليف واستعادة ,المائية الموارد ندرة

 .واإلدارية والتشريعية الدينية وااللتزامات
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 وتوقيت بها المزود المياه نوعية المستهلك على المفروض الماء سعر يعكس أن المهم ومن   
 .وفاعليته التزويد

 المائية الموارد ومحدودية عليها الطلب زيادة نتيجة المائية باالحتياجات اإليفاء لصعوبة ونظرا     
دارة المياه استخدام ترشيد في اجوهري عنصرا السعرية السياسة أو األسعار أصبحت  ,عليها الطلب وا 
 ,واالهتمام اإلعداد من األكبر الحيز يأخذ أن بد فال للمياه األكبر المستهلك هو الري قطاع وباعتبار
 الزراعي االنتاج توجيه إلى الري مياه إتاحة تكاليف من جزء أو كل استرداد سياسة تؤدي بحيث
 المزارع جعلي مادية قيمة المياه إعطاء عدم إن المعروف فمن, المحصولية اكيبر والت األنماط وتحديد

 .اقتصادي بشكلتها إدار  على يحرص وال الحقيقية بقيمتها يشعر ال

 أهداف التسعير: 5-3
 استرداد ضمان هو (1111كما ورد في )منتدى تسعير المياه,بيروت, للتسعير الرئيسي الهدف   

 وتكلفة الرئيسية االستثمار لتكلفة الجزئي االسترداد ثم األولى المراحل في والصيانة التشغيل تكاليف
 :أجل من وذلك, متأخرة مرحلة في التجديد

 .للفقراء المياه إمداد أجل من تمويل على الحصول .2
 توفير تكاليف الخدمة وذلك لعدم تمكن الدولة من توفير األموال الالزمة لذلك من ميزاتنيتها. .1
 وتحسين توزيع واستخدام المياه.تحسين خدمة توفير المياه  .3
 للدفع واستعدادهم السكان قدرة مراعاة على العمل .4
 المياه. استخدام قطاعات لجميع بالنسبة المستخدمين بين المياه توزيع في العدالة تطبيق .5
 .المائية الموارد استخدام في الكفاءة تحقيق .6
 .والقحط الجفاف سنوات في المياه إدارة في االقتصاد سياسة وتطبيق تخطيط .7
 التنوع وتشجيع وبحث الزراعية واالنتاجية الزراعي االنتاج زيادة على العمل الري لقطاع بالنسبة .8

 .كبير بشكل المياه التستهلك التي المحاصيل انتاج
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 :الري مياه تسعير 5-4
هيكلية المؤسسات بين خبراء السياسات المائية أنه قبل البدء بوضع نظام للتسعيرة البد من اعادة    

نتائج ضعف  /3شكل التالي رقم /التي تقوم بخدمة هذا القطاع من الناحيتين الفنية واالدارية ويبين ال
 تحصيل تكاليف المياه في اي قطاع. 

 نتائج الضعف في تحصيل تكاليف المياه/ يبين 3الشكل رقم /

 
 طرق تسعير مياه الري: 5-4-1
رجع ذلك الى مجموعة من وي, مياه الري في الدول العربية متدنية تعتبر األسعار التي تفرض على   

, ةفالعامل المالي يتطلب أن يغطي السعر تكلفة الخدم, قتصادية والمالية واالجتماعيةالعامل اال
اضافة الى , وتتضمن التكاليف هنا كل من التكاليف االستثمارية والتشغيلية بما فيها تكاليف الصيانة

 (.2997)تقرير البنك الدولي, لمبالغ المستحقة على المزارعين ثمنا للمياهتكاليف تحصيل ا
أي أن السعر يجب أن يساوي , المياه بكفاءة عالية دأما العامل االقتصادي فيرمي الى استغالل مور 
 ففي حالة مشاريع الري القديمة يرتبط السعر بالتكاليف. قيمة التكاليف الحدية لتزويد المزارعين بالمياه

وتتصف هذه التكاليف بأنها منخفضة وأقل من التكليف الحدية على المدى , التاريخية للمشروع

 عدم كفاية الموارد

ضعف االستثمار في 
مجال البنية التحتية 
 والموارد البشرية

تدهور في البنية التحتية 
ونقص في الموظفين 

 المؤهلين

قصور في البنية التحتية 
 وظهمر كشاكل صحية

البنية التحتيةزيادة 
تكاليف الصيانة 
 والتشغيل لتدهور 

عدم التمكن من توفير 
العائدات المناسبة 

وبالتالي عدم تشجيع 
 االستثمار



تسعير المياه                                                                         خامسالفصل ال  
 

75 

 

ن زيادة هذه األسعار لتتوافق مع التضخ أو مع التكاليف الحدية يواجه ضغوطا سياسية , القصير وا 
 تمنع من ذلك.

لى زيادة الطلب عن وبناء على هذ فان سعر المياه يكون أقل من قيمته االقتصادية مما يؤدي ا   
خمسة هناك وتجدر االشارة هنا الى ان . ى نقص في المياه للمنتفعين الجددالعرض وبالتالي ال

 هي:و  من قبل الدولة مببرات لدعم أسعار المياه
  نما يستفيد منها فئات أخرى بطريقة غير ان المستفيدين من مشاريع الري ليسوا المزارعين فقط وا 

 مدخالت االنتاج وأجهزة التسويق والتصنيع الزراعي.مباشرة مثل شركات 
 مثل الضرائب على الصادرات والواردات وفرض حد أدنى , نظرا لتدخل الحكومات في األسواق

 لألجور فهناك اختالالت في ميكانيكية السوق وبالتالي في األسعار.
 قبل فترة طويلة حيث  يمكن مالحظة وجود أسعار متدنية للمياه بشكل عام في مشاريع تم انشاؤها

كانت تكاليف انشاؤها متدنية ومعظمها قد تم اهالكها وبهذ يجب تغطية تكاليف الصيانة 
 والتشغيل فقط.

 للمستخدمين المياه وتوصيل بمعالجة الخاصة المتغيرة التكاليف من الري مياه إمداد تكاليف تتكون   
 التي المياة كمية على المتغيرة التكاليف عتمد, توالصيانة المال رأس بتشغيل الخاصة الثابتة والتكاليف

 تقدم الثابتة التكاليف فإن الدول أغلب وفي, عليها الثابتة التكاليف تعتمد ال حين في توصيلها يتم
 فيما يلي أهم طرق تسعير مياه الري:, و كبير حد إلى كدعم

 :الحجمية الضريبة 5-4-1-1
 التسعير يتطلب, و المستهلكة المياه لكمية مباشرا قياسا   للمياه الحجمية الضريبة طرق تستخدم   

. المياه لقياس معدات يتطلب أنه أي مستخدم كل يستهلكها التي المياه كمية عن معلومات الحجمي
 الحجمي التسعير قواعد وتتطلب, نسبيا مرتفعة الحجمي بالتسعير المرتبطة التنفيذ تكلفة وتكون
)هي التكاليف المتغيرة التي يتحملها المشروع في  الحدية التكلفة مع المياه سعر يتساوى أن األمثل

 التسعير قاعدة تكون التنفيذ تكاليف وجود حال وفي ,المياه إلمداد سبيل انتاج السلعة أو الخدمة(
 : التالية بالصيغة األمثل الحجمي
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 ليرةبال القيم جميع قياس يتم فيها والتي (الحدية التنفيذ تكلفة + الحدية التوصيل تكلفة = المياه سعر)
 .(2997)تقرير البنك الدولي,مكعب متر لكل
 :المدخالت وضريبة المخرجات ضريبة 5-4-1-2
 وحدة لكل المياه عن ضريبة الري مشروعات على القائمين تكلف المخرجات تسعير طرق   

 مستخدم لكل المخرجات مستوى عن معلومات المخرجات ضريبة تتطلب ثم ومن, هاينتجو  مخرجات
 .مستحيلة مهمة وهذه للمياه
 تكنولوجيا طبيعة على ضريبة أقصى تعتمد حيثفقيرة  وسيلة هي المياه لتسعير الطريقة هذه   

 من مستوى أدنى المخرجات ضريبة طريقة تكون التنفيذ تكاليف وبدون التنفيذ وتكاليف اإلنتاج
 المزارعون فيدفع المدخالت على بناء المياه تكلفة فتحدد المدخالت ضريبة أما, الحجمية الطريقة
 .(2997)تقرير البنك الدولي,معين مدخل من وحدة كل على المياه ضريبة

 :األرض ضريبة 5-4-1-3
 وطريقة بالري المزروع المحصول ونطاق نوع على معينة منطقةفي  المياه استخدام تكاليف تعتمد   
جراؤها األرض ضريبة تنفيذ السهل من, و أخرى وعوامل السنة وفصول الري  أجهزة التتطلب فهي وا 

  .للقياس
, المزرعة حجم عن فقط بيانات أو والمحاصيل األراضي عن بيانات إلى فقط الطريقة هذه تحتاج   

 ضريبة أو الحجمية بالضريبة المرتبطة تلك من أقل األرض بضريبة المرتبطة التنفيذ تكاليف وتعتبر
 . (2997الدولي,)تقرير البنك المخرجات

 :الجزأين ذات التعريفة وضريبة التجاوز ضريبة 5-4-1-4
 محدد معينا حدا المستخدمة المياه تتجاوز عندما للمياه ثمن المزارع يدفع التجاوز ضريبة في   

 المزارعين يقوم ثايت سنوي رسم ن:الجزأي ذات التعريفة وتتضمن, المسؤولة الجهة قبل من مسبقا
 المياه حجم حسب تصاعدية شرائح شكل على حجمية وتعريفة ,الري مياه من االستفادة مقابل بدفعه

 سعر ويزداد شريحة كل ضمن مستهلكة مياه وحدة لكل محدد سعر هناك يكون حيث .المستهلكة
)تقرير البنك مسبقا المحددة المستويات من معين مستوى عن الطلب زاد كلما الطريقة ذهبه المياه

 .(2997الدولي,
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 :األرض قيمة زيادة ضريبة 5-4-1-5
 تنمو التي األرض قيمة في الزيادة على بناء مساحة وحدة لكل المياه تكلفة الطريقة هذه تضع   

 .الري إلمداد كنتيجة
 أسواق المياه: 5-4-1-6
في ظل ظروف محددة اه الري( هي طريقة تسعير مثالية ان انتشار أسواق المياه الزراعية )مي   

عندما تكون تجارة المياه مجردة من , و ...(, الموثوقية الكاملة, المراقبة الكاملة, )المنافسة العادلةمنها 
القيود الحكومية وتكاليف العمليات التجارية فان توزيع المياه الناتجة سوف يكون بكفاءة عالية 

 وبأسعار منطقية.
 هناك ستة شروط أساسية لسوق المياه العادل:

  الترتيبات المؤسساتية التي تحدد حقوق المياه .تفعيل 
 .تنظيم ادراي فعال لتنفيذ صفقات المياه 
 .توافر بنية تحتية مرنة لتسهيل نقل كميات المياه 
 .وجود تقنيات وطرق فعالة لحل النزاعات على المياه 
 . تطبيق العدالة في توزيع المياه وتحديد األهداف المستقبلية 

من األراضي المزروعة على  (مليون هكتار 1.21) يمثلون الذين المزارعين على دراسة وفي   
 أساس على بالتحصيل المياه سلطات تقوم الحاالت من %(61) من أكثر في أنه وجد, العالم مستوى
 تكلفة تحصيل يتم الري مشروعات من%( 25) من أقل أن أيضا   ووجد, مساحة وحدة على الضريبة
 من %(15) وحوالي, الحجمية والضريبة األرض ضريبة طرق من خليط باستخدام لها المياه

 الحجمية. المياه بها بالضريبة استخدام تكلفة تحصيل يتم المشروعات

 :أسباب تدني أسعار مياه الري 5-4-2
هناك أسباب متعددة ومختلفة لتدني أسعار , في الدول النامية كما والعديد من الدول المتطورة   

 المياه منها:
 ال يوجد اي ترابط بين الرسوم المحصلة والمبالغ المخصصة لمشروع الري. .2
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 عدم وجود مشاركة من المزارعين في تخطيط وادارة المشاريع. .1
 ضعف االتصال وعدم وجود الشفافية بين المزارعين ومدراء مشاريع الري. .3
كافية( وال يوجد أي  يرالمدة والكمية الغ, خدمة توصيل المياه للفقراء سيئة جدا من حيث)التوقيت .4

 عقوبات للمدراء والموظفين في مشاريع الري المسؤولين عن خدمة المناطق الفقيرة.
 اليوجد اي عقوبات على المستخدمين في حال عدم دفع رسوم المياه. .5
دراسة تطوير ,المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمصدر:) :الري مياهعناصر تكلفة اتاحة  5-4-3

 استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية والدولية(.أساليب 
 التكلفة الرأسمالية: 5-4-3-1

تضم التكلفة الرأسمالية القيمة االنشائية لكافة األعمال المدنية أو التجهيزات الالزمة التاحة مياه    
التاحة المياه باختالف طبيعة الري وحتى وصولها الى المستفيدين منها وتختلف التكملفة الرأسمالية 

ويتم التوجه الى تحصيل , بعده عن المنطقة التي يراد ريها وخصائص المصدر المائي وقربه أو
 جانب من التكاليف الرأسمالية ألسباب من أهمها:

 عدم قدرة الدول على تحمل هذه التكاليف وبخاصة عندما يتم تمويلها بقروض محلية أو دولية. .2
 المستمرة في التكاليف الرأسمالية لمشروعات الري الكبيرة.الزيادة  .1
 عدم استردا التكلفة األسمالية من المنتفعين يعوق اعادة االستثمار في المشاريع التنموية األخرى. .3
عدم توافر الدافع لدى المسؤولين في مؤسسات تزويد المياه نظرا ألن العائدات غالبا تذذهب الى  .4

 اع المياه.لقط سخزينة الدولة ولي
الى زيادة يؤدي عدم توافر الموارد المالية والوقت والتدريب المالءم لعمليات التخطيط السليم  .5

 تكلفة اعداد وتنفيذ وتحصيل التسعيرة.
 تكلفة التشغيل والصيانة والتكاليف اإلدارية: 5-4-3-2
وهي تتفاوت ما بين مشروع تعتبر هذه التكلفة الهدف الرئيسي من استرداد تكلفة اتاحة مياه الري    

وعادة يتم حساب , ووسائل الري المستخدمة فيه ,بحسب كل مشروع ,وآخر حتى في القطر الواحد
, المعدات, األدوات, تكاليف التشغيل والصيانة عن طريق حساب تكاليف مكوناتها والتي تضم العمالة

 المواد المستخدمة .و 
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والتجهيزات األخرى الثابتة والمتحركة والتي  ,والمعدات ,فتكاليف التشغيل تشمل كلفة اآلالت   
أما الصيانة  م.ي استهالك الطاقة والوقود والشحو وأيضا ف ,المياه من مصادرها استخراجتستخدم في 

ووسائل الري بما فيها  ,والمباني والمنشآت ,فتشمل كلفة الصيانة الدورية والطارئة للمعدات واآلليات
وتتمثل التكلفة اإلدارية بالمرتبات واألجور  ب ومنشآت الضبط والتحكم.من القنوات واألنابي

 والمصروفات اإلدارية األخرى مثل ايجارات المكاتب والهواتف.
 : تكاليف اعادة التأهيل 5-4-3-3
, قد يستمر عطاؤها لعشرات السنين اذ, تعتبر مشروعات الري من المشروعات الطويلة األجل   

, ر مالم يعاد تأهيلها من حين آلخرومن ثم الى التدهو  ,لعوامل البلى واإلهالكلذاك فهي معرضة 
وسائل الري ومدى كفاءة ويتوقف طول الفترات الفاصلة بين عمليات اعادة التأهيل على طبيعة 

 .يانتهاتشغيلها وص
 : التكاليف البيئية 5-4-3-4

للبيئة وذلك ناتج عن استخدام الموارد من المعروف أن مشروعات الري قد تخل بالتوازن الطبيعي    
مما , وموارد صناعية كاألسمدة والمبيدات على نطاق واسع ومكثف, الطبيعية مثل األرض والماء

وعادة يتم تضمين التكاليف  .مراض وملوحة التربة وتلوث الميايؤدي الى مشاكل بيئية منها تفشي األ
بشكل مستقل يخدم عدة أهداف  ر التكلفة البيئيةنة ولكن اظهااالبيئية مع تكاليف التشغيل والصي

 :منها
 توعية المزارع بالمشاكل البيئية ومدى تكلفتها. .2
 خلق نوع من الشفافية عند تقدير تكلفة اتاحة المياه بإظهار اآلثار السلبية للمشروع على البيئة. .1

 الري:التطبيقات الدولية لسياسات استرداد تكاليف إتاحة مياه من نماذج  5-4-4
 (: SHANDONG - 1991الصين ) 5-4-4-1
( أو البطاقات الذكية ICتم تطبيق نظام أوتوماتيكي لجمع رسوم مياه الري بواسطة بطاقات )   

وفي ظل هذا النظام فأن مستخدمي مياه الري يقومون بشراء هذه , )شبيهة جدا بالبطاقات المصرفية(
, أو مخدم قبل البدء بتدفق المياهويتم ادخال هذه البطاقة في جهاز , البطاقات وتعبئتها برصيد معين

 .(the world bank,agriculture and rural development discussion paper 26)ثم يتدفق الماء
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وبعد كل عملية ضخ المياه يزود المزارع , يتم ايقاف تدفق المياه بإخراج هذه البطاقة من الجهاز   
جمالي والمبلغ اال مشير الى كمية المياه المستخدمة والسعر المدفوع لكل وحدة مياهبوصل الكتروني 

كل هذه األجهزة موصولة باالنترنت وتتم مراقبتها والتحكم بها بشكل سهل , المدفوع من رصيد البطاقة
 ومستمر. 

 خواص هذه الطريقة:
 ضمان دفع رسوم المياه في الوقت المحدد. .2
على فرض  تضمن هذه الطريقة استرداد كامل للتكاليف, المياه بشكل مناسباذا تم تصميم رسوم  .1

 عدم وجود سرقة للمياه.
 فال يوجد موظفين لجمع الرسوم . نظام يقلص الى حد كبير التكاليف االدارية .3
 يتم تسجيل كمية المياه المستخدمة بدقة كاملة. .4
 المياه.المزارعون لديهم سيطرة كاملة على متى وكيفية استخدام  .5
 وهي تشجع كفاءة استخدام المياه ., أسعار المياه مقدرة بالطريقة الحجمية .6
 تتم المراقبة من خالل نظم مؤتمتة.استخدام المياه أسهل بكثير , من الناحية االدارية .7
 اسبانيا : 5-4-4-2
حيث , والصيانةالسياسة المائية المطبقة في اسبانيا إلى تغطية جزء من تكاليف التشغيل  تهدف   

اني هو سلعة عامة وليست سلعة اقتصادية بحيث يتم تسعيرها حسب بأن الماء حسب القانون اإلس
األولى تدفع للحكومة كثمن , وفي هذه الحالة يقوم المزارعون بدفع نوعين من الرسوم. آلية السوق

لتلك الجمعيات لتوصيل المياه والثانية تدفع , لتوزيع الماء من الخزانات إلى )جمعيات استخدام المياه(
 الى المزارع.

بينما  ,على أساس المساحة فبعضها يفرض السعر, وتختلف تعريفة المياه من منطقة الى أخرى   
بخاصة في المشاريع الجديدة التي يتم  يتحدد السعر استنادا الى الكمية المستهلكة في حاالت أخرى

 وضع عدادات للمياه فيها.
وقد أثبتت هذه الدراسة أن , ن أثر تسعير المياه في ثالث مناطق في اسبانياأجريت دراسة ع   

فزيادة أسعار , استخدام تسعير المياه كأسلوب وحيد لتخفيض كمية المياه المستهلكة لم يكن ناجحا
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المياه قد يؤدي الى التحول من زراعة محصول ذي قيمة اقتصادية عالية يستهلك كمية كبيرة من 
كما أنه , اعة محصول ذي قيمة اقتصادية متدنية ولكنه يستهلك كميات أقل من المياهالماء الى زر 

يؤدي الى أثر بيئي سلبي نتيجة استخدام كميات كبيرة من األسمدة الكيماوية لتعويض انخفاض 
وفي المقابل فإن السعر المتدني للمياه يؤدي الى . ذه االسمدة تؤدي الى تلوث بيئيوه, االنتاجية
المياه الجوفية  في حالة عدم وجود نظام  منسوب في استخدام المياه مما يؤدي الى ارتفاعالهدر 

 صرف جيد.
من قبل مجموعات المستفيدين مثل جمعيات  وقد أوصت الدراسة الى ضرورة إدارة المياه   

ن بيع تنفيذ سياسة تسعير المياه بكفاءة عالية ومن ثم استخدام العائدات م لضمان مستخدمي المياه,
 المياه في تحسين توزيع المياه واستخدام تقنيات الري الحديثة لتخفيض استهالك المياه

 (the world bank.1995). 
 (: Murray Darling Basinاستراليا )حوض 5-4-4-3
دراسة تطوير أساليب استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء ,المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمصدر:)   

وقد بدأ نظام , تتصف المياه في هذا الحوض بندرتها وعدم انتظام توفرهاالتطورات المحلية والدولية(.
في  حيث تقرر أن لكل منتفع الحق, سنة عن طريق حقوق المياه 11توزيع المياه قبل أكثر من 

الموزعة هذا ويتم تنفيذ هذه الحقوق بدقة حيث يتم قياس الكمية  .الحصول على كمية )حصة( محددة
ولكن بعد ذلك يحق للمزارع , على باب المزرعة للتأكد من أن المزارع قد حصل على حصته المقررة

 حيث يواحه أربعة أنواع من الحقوق:, بيع حقه في المياه مما يجعل هذا النظام معقدا
 الحق الموسمي للمياه. .2
 الحق الدائم للمياه. .1
 الضمان الشامل للحق. .3
 الضمان الجزئي للحق. .4
الضغط الزائد على استهالك الماء فصاحب الحق لن يسمح  ويؤدي إتباع هذه الطريقة الى   

نما يبيع حقه , ونتيجة لذلك لمن يرغب ويستطيع شراء هذا الحق بانسياب المياه الى مزارع أخرى وا 
 وهذا يؤدي الى:, قام عدد كبير من المزارعين ببيع كامل حقوقهم وتوقفوا عن العمل الزراعي
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 زيادة كفاءة استغالل المياه بانتاج سلع ذات قيمة اعلى. -
 التأكد من حفظ حقوق االنتفاع بالمباه. -
 توفير البنية التحتية لنقل المياه من موقع آلخر. -
دارة لمتابعة تقييم عمليات البيع. -  توفير بيئة قانونية وا 
 تركيا: 5-4-4-4
ففي قطاع الشرب والقطاع الصناعي يتم , تختلف تسعيرة المياه في القطاعات المختلفة بتركيا   

بينما في القطاع الزراعي يقوم المزارعين بدفع مبلغ , التسعير على أساس كمية المياه المستخدمة
وهو يعادل تكاليف التشغيل والصيانة في السنة الماضية أن , سنوي محدد حسب المساحة المزروعة

 .المقترحةللحكومة التركية الحق في تعديل التسعيرة 
 (التي تغطي تكاليف التشغيل والصيانة)فعلى سبيل المثال كانت تسعيرة الهكتار الواحد من القمح    
للري  دوالر( 76بينما كانت للقطن ), للري بالمضخات دوالر( 56)و, دوالر( للري االنسيابي 11)

في أحسن أحوالها لم وتدل الدراسات أن نسبة التحصيل . للري بالمضخات دوالر(211االنسيابي و)
% فقط( 21من المستحق وذلك لعدم وجود غرامة عالية على تأخر التسديد )حوالي  (%54)تزد عن 

 .(%71)بينما كان معدل التضخم السنوي 
وذلك , ةبخر للتسعير وتحصيل القيمة المطلو أما منظمات مستخدمي المياه فقد اتبعو اسلوبا آ   

وبهذا يتم تجاوز , واالستثمار المتوقعة ويقومو بتحصيل قيمتها فورابحساب تكاليف التشغيل والصيانة 
  % ( من الموازنة المتوقعة76نسبة التحصيل الى )حوالي وارتفعت    ,مشكلة التضخم

( Erol HCakmak. Pricing Of Irrigation Water In Turkey). 

 لسياسات استرداد تكاليف إتاحة مياه الري: عربيةمن التطبيقات النماذج  5-4-5
 تجربة المملكة األردنية الهاشمية: 5-4-5-1

 :أسعار مياه الري في األردنن يبي /9رقم / الجدول التالي
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 /1111عام/ أسعار مياه الري في األردن -9-الجدول رقم 
 كمية المياه المستهلكة

 متر مكعب /الوحدة الزراعية /الشهر
 االفراديالسعر 

 دوالر/ متر مكعب
 1.22 1511 –صفر 
1511 – 3511 1.12 
3511 – 4511 1.18 

 1.49 4511أكثر من 
  (1111المصدر:الحديدي,(
سابقا وعند انشاء مشروع ري قناة الغور الشرقية في أوائل الستينات من القرن العشرين كان هناك   

ثم بدأت , بسيطة من التكاليف لرسوم اتاحة المياه دعم كبير للمياه وعليه فقد كان يتم تحصيل نسبة
ورغم  /, 2989/هذه النسبة في الزيادة مع مرور الزمن الى أن تضاعفت ثالثة أضعاف بحلول عام 

ونتيجة االصالحات  /2994/وفي عام  من التكلفة الفعلية. (%51)تمثل أقل من ةذلك مازالت التعرف
الهيكلية في القطاعات االقتصادية ومنها القطاع الزراعي وبتوجيه من الجهات المانحة ومنها البنك 
الدولي تم تبني نظام الشرائح في منطقة وادي األردن بحيث تزداد تسعيرة المياه مع زيادة الكمية 

  .المستهلكة
المائية المصاحبة لها والتي أعدتها وزارة المياه  وصت االستراتيجية الحديثة للمياه والسياساتأ   

باعتبار أن المياه , األردنية بأن يتم التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية ذات قيمة اجتماعية كبيرة
موارد طبيعية يمتلكها المجتمع كله والبد أن ترجع فائدتها للمجتمع كله وأن للزراعة الحق األكبر في 

 ع.للعمالة وتقوم بتوفير الغذاء لكل المجتم مستخدم ااستخدامها باعتبار أنه
نظرا للتكلفة الحدية المتزايدة لتزويد المياه في االردن والطلب المتنامي على المياه وانخفاض    

تم ابتداء من عام , التكلفة وتماشيا مع السياسة تجاه مشاركة القطاع الخاص معدالت استرداد
فاعلية تسعير المياه وذلك بتخفيض الدعم الذي يقدم للمزارعين  / إقرار نظام جديد لزيادة2994/

 لتقفز من (%251)بنسبة  ةوعليه فقد تمت زيادة التسعير , كأداة لتحسين ادارة الطلب على المياه
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كما قامت سلطة استخدام المياه  ,/2994( عام /3فلسا/م 25/ الى )2989( عام /3فلسات/م 6) 
بمراقبة استخدام المياه الجوفية ووضع عقوبات على المخالفات واالستخدام الجائر لها بضخ كميات 

كما قامت السلطات بزيادة تسعيرة المياه لغير األردنيين الذين يؤجرون , تفوق عما هو مصدق به
)المصدر: الدراسة القطرية ( لألردني3/مفلسا 25( مقابل )3فلسا/م 151أراض في األغوار لتصبح )

 .(1115األردنية حول تطوير سياسات استرداد تكاليف إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية والعالمية,

 تشمل المعوقات التي تواجه سياسات استرداد تكلفة مياه الري في األردن مايلي:
 مل التكلفة بخاصة صغار المزارعين الذين محدودية دخل المزارعين وعدم مقدريتهم على تحمل كا

يستدينون لتوفير مدخالت االنتاج مما يضاعف العبء عليهم وقد يجعلهم أقل قدرة على التنافس 
 مع كبار المزارعين.

  زيادة التكاليف على المزارعين الصغار في بداية األمر على أنه يمكنهم من تسوية أوضاعهم
 مياه.تدريجيا برفع كفاءة استخدامهم ال

  اعادة النظر في التركيبة المحصولية والتركيز على المحاصيل ذات القدرة التنافسية وبخاصة
 محاصيل التصدير.

  نوعية المياه ومصادرها تمثل عقبة أمام تطبيق تسعيرة متوازنة وعادلة للمياه رغم حرص الدولة
الوكالة األلمانية للتعاون على تقديم نوعية من المياه تناسب االستخدام ويجري العمل حاليا مع 

على تطوير خطوط وطنية عريضة حول نوعية مياه الري في األردن. ومن ( GTZ)الفني 
 المتوقع ان تشمل األردن آثار تطبيق سياسة استرداد مياه الري في ما يلي:

 در وانخفاض الطلب .هارتفاع كفاءة االستخدام للمياه وتقليل ال 
 في استخدام المياه. فاءةكثر كاستخدام أساليب ري أ 

 تجربة الجمهوررية التونسية:  5-4-5-2
السياسة المتبعة في تونس في مجال رسوم تكلفة اتاحة المياه تهدف باالساس الى الحد من    

وعليه , الحديثة للري المتووفرة بالدولةاالسراف في استخدام المياه وحث المزارعين على إدخال الطرق 
كما تقوم الدولة , تضمين تكلفة اتاحة المياه الخاصة بالتشغيل والصيانة فإن السياسة المتبعة هي

 بتوفير موارد مالية لتشجيع المزارعين على التحول الساليب الري األكثر ترشيدا للمياه.
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 /11111/عام األسعار إن, عدادات بواسطة المستهلكة المياه حجم أساس على األسعار تحديد تم   
( حيث تختلف حسب 3دوالر/م 1.918كحد أدنى وكحد أعلى ) (3ر/مدوال 1.1) بين تتراوح

 حسب تختلفوأيضا  (3دوالر/م 2.244 – 1.336)  بين تتراوح المكعب المتر وكلفة, المناطق
 .المناطق

 المناطق لكل وسطي بشكل بلغت تونس فيمن الحكومة  التكاليف تغطية نسبة يخص يماف أما    
 الجوفية المياه طبقات من احتياجاتها تسد التي الخاصة األراضي دوائر يخص وفيما (115%)

( حسب 3دوالر/م 1.71 – 1.4) بين التكلفة هذه وتتراوح بالكامل التكلفة سعر المزارعون يتحمل
 العمق الذي تضخ منه المياه الجوفية .

 على تعتمد وهي( %11.5 و %2.7)بين تراوحت المياه على الطلب تخفيض نسبة أن لوحظ لقد   
 ثماراست تكاليف استرداد تمي القومي المستوى وعلى. فيها المتواجدة المزروعات نوعية حسبة المنطق
وهناك اتجاه جديد للبدء بتحصيل تكاليف التجديد لشبكات مياه , الري مياه شبكات  وصيانة

 .(1111)المشاركة العالمية للمياه.اإلدارة المتكانلة للموارد المائية.الري
  : تجربة جمهورية السودان 5-4-5-3
ويمثل مشروع الجزيرة , الزراعة المروية المنظمة في السودان مع بداية القرن العشرينلقد بدأت    

من جملة المساحات المروية بالسودان  (%51)عصب الزراعة المروية بالسودان حيث يمثل منفردا 
المشروع العمل بعالقة انتاج بين ثالثة شركاء  ولقد بدأهذا, وعلى نمطه تسير بقية المشاريع المروية

على ان يتولى كل جانب مهام ومسؤوليات محددة ثم  المزارع. –تثمر سالم –هم :حكومة السودان 
يتم توزيع الناتج عليهم بنسب محددة وبناء على هذه العالقة االنتاجية تكون كلفة اتاحة المياه قد تم 

 تحصيلها ضمنيا دون تحديد لها.
كانت مهمة الدولة توفير األرض والماء وهذا يشمل بناء السد وشبكات الري والصرف وأي    

في حين تكون مهمة المستثمر ادارة الحانب الزراعي من المشروع وتمويل , محطات ضخ الزمة
وتكون مهمة المزارع كل العمليات الزراعية ابتداء من اعداد جداول الحقل وبذر , العمليات الزراعية

 ور وكل العمليات الحقلية من نظاف وحصاد وخالفة.البذ
 يكون تقسيم االنتاج كالتالي :
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 .كل المحاصيل الغذائية واالعالف كاملة للمزارع 
 :عائدات القمح توزع على الشكل التالي 

 % للمزارع.41 -
وعليه فإن , مجهود كل منهم في الموسم المحدد % للحكومة والمستثمر توزع حسب61 -

 % للحكومة والمستثمر.61مياه تكون ضمن ال تكلفة اتاحة ال
لقد كان للمزاعين تحفظا على هذه العالقة وتقسيم العوائد واستمروا في االعتراض عليها الى عام 

وعليه أصبحت عوائد القطن تقسم , عندما قررت حكومة السودان تأميم المشروع للصالح العام 2951
 على النحو التالي:

 % للمزارع .41 -
 للحكومة مقابل توفير المياه.% 41 -
 % لإلدارة والخدمات االجتماعية والبحوث الزراعية.11 -

 تغيرت العالقة مرة أخرى لتصبح على النحو التالي : 2971 مفي عاو 
 % للحكومة المركزية مقابل توفير المياه.36 -
 % للسلطات اإلدارية المحلية.1 -
 % للمزارع.47 -
 % للخدمات االجتماعية.3 -
 المشروع.% إلدارة 21 -
 %احتياطي للبنك.11 -
أخيرا استطاع المزارعون الحصول على االعتراف بحقهم الكامل على المشروع وأن تقوم الحكومة    
ه لحسابهم على أن ينشأ لكل مزارع حساب منفرد خاص يتم فيه تسجيل كل النفقات لكل تبإدار 

والتي أصبحت تقدر  ه, تكلفة اتاحة المياالعمليات الزراعية والمدخالت التي تقدم للمزارع بما فيها 
ولكن لكل , على أساس ري المساحة المروية )الفدان( للموسم دون اعتبار الكمية الفعلية المتاحة

محصول فئة مختلفة تعتمد على عدد الريات حسب توصيات الجهة البحثية ويتم اسقاط كل التكاليف 
النظام تتسلم ادارة المشروع محصول القطن ومن  وبموجب هذا, االنشائية والتأهيلية لشبكات الري
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في حين يحصل المزارع على كل , عائداته تخصم كل المتطلبات على المزارع ويسدد له بقية العوائد
 المنتجات الزراعية األخرى كاملة ويقوم بتسويقها بمعرفته.

لمشاريع المروية وتكون / قامت وزارة الري بانشاء هيئة تابعة لها تتولى ادارة ا2995منذ عام /   
ولة عن توفير كل خدمات الصيانة والتشغيل ثم تقوم بتحصيل تكلفة اتاحة مياه الري من ادارة ؤ مس

المشاريع الزراعية مما أتاح لها حرية العمل على غير األسس الحكومية المقيدة لتقديم خدمات أفضل 
/ 2999بعد عام / تفاق معهم.وتكون خاضعة للتفاوض والمحاسبة من المزارعين اذا اخلت باال

أصبحت هذه الهيئة مسؤولة عن توفير المياه في القنوات الرئيسية وتتولى االدارات الزراعية 
, ه الري على أساس اجمالي المشروعوالمزارعون ادارة القنوات الفرعية وعليه تكون محاسبة هيئات ميا
وتحصل االدارة , اة الزراعية بالمشروعوبذلك فإن تعاملها ليس مباشر مع المزارعين بل مع االدر 

)المصدر: المنظمة العربية للتنمية الفرعية ة القنواتالزراعية على جزء من تكلفة اتاحة المياه مقابل ادارا
,دراسة تعزيز البحوث المشتركة في مجال تطوير كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول 2999الزراعية 

 .السودان(العربية.الخرطوم.

 تجربة المملكة المغربية: 5-4-5-4
تقوم الدولة في المغرب بإنشاء كل بنيات الري األساسية ويتبع ذلك وضع السياسات المرشدة    

وفي المقابل فإن المستفيدين يحتفظو بحقهم في الملكية النفعية والتي , الستثمار الموارد االروائية
االعتبار تنظيم أساليب الري وضبط استعمال المياه بما تلزمهم باتباع معايير محددة تأخذ بعين 

الملكية بناء على قواعد ويترتب على االخالل بهذه القوانين نزع  يتطلبه ترشيد استعمال المياه.
 ويتطلب هذا الوضع أن يتحمل المستفيد جزءا يسيرا من التكاليف االنشائية بما يعادل فقط, قانونية

  اءات على أن بعض صغار المستفيدين الذين تقل حيازتهم عنمن تكاليف هذه االنش (31%)
أما فيما يختص بتكاليف اتاحة الماء فإن المستفيدين , يتم اعفاؤهم من هذه التكاليف (هكتار 11)

يقومون بسداد جزء وليس كل التكاليف وتتدرج هذه التكاليف حسب المساحة كما أنها تتفاوت حسب 
في الري بالرش وذلك  (%49)في الري السطحي وترتفع الى  (%42)أساليب الري فهي تبلغ حوالي 
 دعما لترشيد استخدام المياه.
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فتحسب التكاليف في كل حالة حسب الصرف الحقيقي لذلك فإن الري بالرش يتضمن رسوم    
كالدعم المرتفع للري بالرش يعني تغطية جزء من تكاليف , اضافية لتغطية تكاليف الطاقة المطلوبة

دراسة تطوير أساليب ,المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمصدر:)الطاقة والتي هي جزء من التكاليف الكلية

 ..(استرداد تكلفة إتاحة مياه الري على ضوء التطورات المحلية والدولية
 مصر: 5-4-5-5
 صيانة وتشغيل عن مسؤول فالمزارع مقابل أي دون مجانا   عام بشكل للمزارعين تقدم المياه إن   

 سوف التكلفة تغطية إن ,الري وزارة مسؤوليات ضمن فهي الري شبكة أجزاء باقي أما فقط المساقي
 . واقتصادية ةوديني وسياسية اجتماعية ألسباب مصر في تنفيذها الصعب من يكون
 تزال وال, الفالحين من والصيانة التشغيل تكاليف تغطية يتم سوف الحديثة األراضي في ولكن   

 أمريكي دوالر735 ) إلى تصل حيث منخفضة السطحي الري ونظام المساقي تطوير تكلفة تغطية
 . (mahmood,1998)عام 20 مدار على دفعها ينبغي (هكتار لكل
 :ةالجمهورية العربية السوري قطاع الري حالة 5-4-6
 الوضع المائي في سورية )الموارد واالستخدام(: 5-4-6-1
)في مقابلة معه نشرتها صحيفة  سامر أحمد المدير العام للهيئة العامة للموارد المائيةأكد الدكتور   

 ,حاليا من البلدان شبه الجافة وهي تحت خط الفقر بالمياهتعد  أن سورية( مطلع العام الحالي تشرين
الموارد  لمواردها المائية المحدودة وقلة األمطار الموسمية إضافة إلى تدني كفاءة استخدامات انظر 

 من جملة استخدامات المياه، (%85)المائية في الزراعة التي تستهلك أكثر من 

ويبلغ  مليار متر مكعب في السنة( 46.63) إذ يقدر متوسط الهطل المطري السنوي بحدود   
مليار متر مكعب في السنة(,  9.116) المعدل اإلجمالي لمصادر المياه الداخلية المتجددة نحو

في حين يشكل المعدل الوسطي إلجمالي مليار متر مكعب( من المصادر الجوفية,  5.195)منها
وتبلغ حصة سورية من نهر الفرات وفقا مليار متر مكعب(,  3.932) الجريانات السطحية بحدود

مليار متر مكعب  6.617)نحو ,تركيا( –للبروتوكوالت المؤقتة الموقعة مع دول الجوار )العراق 
يتم استثمارها بطاقة تخزينية تصميمية ( سدا 262) صل عدد السدود المنفذة في القطر إلىويسنويا(, 



تسعير المياه                                                                         خامسالفصل ال  
 

89 

 

ضمن نطاق عمل الهيئة بطاقة أعظمية ( سدا 258) منهامليار متر مكعب(  28.811) تقدر بنحو
 .مليون متر مكعب 881مليار متر مكعب ويبلغ حجم التخزين الحالي للسدود  1,746تصل إلى 

وبفعل  ,دير العام إلى أنه نتيجة التوسع في المساحات المروية على المصادر المائيةوأشار الم   
تأثيرات الجفاف في السنوات األخيرة وازدياد الطلب على كميات المياه ألغراض الري عن الواردات 

د شبكات الري العمومية و المائية المتجددة وجفاف بعض الينابيع والمجاري المائية التي كانت تز 
بلغت المساحات المروية المخطط لها وفق الخطة الزراعية من شبكات الري الحكومية في  ,المياهب

 .من كل المصادر المائية( هكتار 471655) بحدود/ 1121 – 1122/العام 

تحتاج ( هكتارا  2511581)أما على مستوى األحواض المائية فتصل المساحة المروية إلى    
 أما المساحات المروية الفعلية من المياه الجوفية فتجاوزت ,(امياه سنويمليار متر مكعب من ال 26)
وبلغت المساحة المروية  (,مليارات متر مكعب من المياه سنويا 8.2) تستهلك (ألف هكتار 851)

 .ا(مليارات متر مكعب من المياه سنوي 8,24)تستهلك  (ألف هكتار 628) من المياه السطحية نحو

الموارد المائية الدراسة الالزمة إلحداث مشروع مشترك بين مؤسستي مياه الشرب  وقد أجرت وزارة   
في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة بالتنسيق مع مديريات الموارد المائية في المحافظتين لتأمين 

باالعتماد  (,مليون متر مكعب من المياه سنويا 12) لتوفير ما يقارب , مصادر مياه جديدة مأمولة
وتأمين مجموعة من محطات الضخ الالزمة لذلك لتغطية حاجة  ,ثر من مصدر مائيعلى أك

يبين مجمل الموارد المائية واالحتياجات المائية  /4رقم / التالي الشكلو  .المواطنين من المياه الالزمة
 ./1122/ الى /1116لألعوام من / )مليون متر مكعب(ل مقدرة با
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 في سورية.مجمل الموارد المائية واالحتياجات المائية / 4رقم / الشكل

 
 ./2112/ وزارة الموارد المائيةاالحصائية السنوية ل

 التشريعات المائية في الجمهورية العربية السورية لتنظيم استخدام المياه: 5-4-1-2
 على الحصول ويتم السوق لقوى وفقا تعامل ال ) عامة منافع( بأنها المياه السوري القانون يحدد   

 استخدام لترخيصات الري وزارة إصدار طريق عن الجوفية أو السطحية المياه استخدام في الحق
 لغرامة ترخيص دون السطحية العامة للمياه مصدر على مضخة يضع من كل ويخضع, المياه

 اسمية.
 المأذون الوجوه غير في المياه استخدم إذا أو بشروطه حامله يلتزم لم إذا الترخيص سحب ويمكن   
 سحبها يمكن التي المياه كمية الترخيص يحدد , وبالنسبة للمياه الجوفية الحاضر الوقت وفي بها

 10 لفترة )أو (سنوات 1 -3 ) لفترة إما تصدر وهي ا.متر  150 البالغ األقصى اآلبار والعمق وعدد
 والقانون جديدة آبار حفر يحظر الصالبة شديد قانون سنوات ست من أكثر منذ صدر وقد (, سنوات

 يتسم القانون هذا إنفاذ أن على الجديدة اآلبار حفر يمنع ولكنه المعطوبة اآلبار بإصالح يسمح هذا
 .بالضعف
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 استخدام أولويات أن المياه على مسائل تعالج قانونا( 24) من أكثر /2941/ عام منذ صدر وقد   
 حول المعنية الوزارات لدى مقبول اآلراء في توافق يوجد أنه رسمية بيد تشريعات أية تحددها ال المياه

 وقد الصناعة ومياه الزراعة مياه تليها العليا األولوية لها الشرب المياه فمياه استخدام أولويات
 واضحة آليات توجد ال أنه غير الجوفية المياه وتلويث اآلبار حفر تحظر التي القوانين تصدر ا

 كافة قوانين التشريع المائي التي أصدرت في سورية يرجى قراءة المالحق المرفقة., ولمراجعة إلنفاذها
 :الحالية في سورية احتياجات قطاع الري 5-4-1-3
حيث  اقتصادها في رئيسي بشكل الزراعة على تعتمد زالت ال التي الدول من سورية تعتبر   

في  تستخدم, و القطاعات لجميع المائية االستخدامات إجمالي من (%85)حوالي الري قطاع يستهلك
 نسب تفاوتت وقد, الري )اآلبار( ألغراض الجوفية )األنهار( والمياه السطحية المياه سورية

 الهطوالت المطرية. حسب ألخرى سنة من استخدامهم
, /السنة(3مليار م 8.78) /1116/)مياه جوفية( في عام  اآلبار من المسحوبة المياه كمية كانت   
/السنة( 3مليار م 24.214146ب ) يقدر الذي المروية األراضي لكل المائي االحتياج  أصل من
, الري في المستخدمة المياه من%( 57) حوالي الجوفية المياه نسبة أي /,1116/سنة لتقديرات طبقا  

هو  السوري العربي السنوي للقطر الجوفي المائي المتجدد مع الجوفية المياه من المستخدم وبمقارنة
 فقط االحتياطي المخزون من الجوفية المياه من فالمستنز  فإن وبالتالي /السنة( 3مليار م 5.633)

 المياه تنمية استمرارية على كبيرة خطورة يشكل وهذا/السنة( 3مليار م 3.247) حوالي الري ألغراض
يبين مساحات األراضي المروية حسب طريقة الري من عام  /21رقم / , والجدول التاليالجوفية

 ./ مقدرة )باأللف هكتار(1121عام // الى 1116/
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 ورية حسب طريقة الرياألراضي المروية في س -21-الجدول رقم 
 /1121الى  1116لألعوام من/ 

 األراضي المروية بالري الحديث األراضي المروية حسب مصدر الري السنة
األنهار 

 لينابيعوا
 المجموع ري بالتنقيط ري بالرذاذ المجموع سدود اآلبار

2116 125.4 852.2 335.5 1412.1 263.1 71.6 235.9 
2111 114.8 823.1 358.4 1396.4 264.2 79.7 243.2 
2112 118.1 761.2 387.2 1355.4 261.2 92.3 253.4 
2119 126.6 656.1 365.5 1232.3 278.9 213.1 221.9 
2111 138.8 716.8 377.1 1341.2 287.2 221.9 192.1 

 (2111المكتب المركزي لإلحصاء, )

ونالحظ من الجدول السابق ارتفاع مساحات االراضي المروية بالطرق التقليدية )الري السطحي(    
العالية بنسبة كبيرة جدا عن مساحات األراضي المروية بطرق الري الحديثة ذات الكفاءة والتقنية 

 والتي تساعد على توفير المياه.
 االحتياجات المستقبلية من مياه الري في سورية : 5-4-1-4
 المساحاتهذه  تحتاجها التي المياه كميات وبالتالي وريها استصالحها المتوقع المساحات تقدير تم   
/الهكتار 3م 21511)المائي المقنن أن وبافتراض ,الري وزارة تقديرات حسب /2030/ عام حتى

المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خالل دورة الري لكل هكتار مروي ) .الري وزارة دراسات حسببالسنة( 
 .(/هكتار( أو)ل/ثا/هكتار(3وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ )م

حتياج المياه اعتمادا على كمية ال موارد المائيةوزارة التقديرات يبين  /22رقم / الجدول التالي   
 :/1131/الى عام  /1111/من عام المواد الغذائية األساسية 
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الحتياج المياه اعتمادا على كمية المواد الغذائية  موارد المائيةتقديرات وزارة ال  -22-الجدول رقم 
 /1131-1111لألعوام من / األساسية 

       السنة         
 المادة الغذائية

 إجمالي المساحات المتوقع ريها )ألف هكتار(
2111 2111 2121 2131 

 2711 2133 711 211 الحبوب
 2415 2167 2179 847 األعالف
 328 178 132 277 الخضار
 211 96 66 31 الفاكهة

المحاصيل 
 الصناعية

335 416 518 579 

 4244 3381 1511 2492 المجموع
من  الكلي االحتياج

/السنة( 3)م بال المياه
حسب تقديرات وزارة 

 الري

13122 26211 35511 43512 

 (2116, )وزارة الري

 بشكل الرقم هذا ينطبق بينما طن3 عن يقل ال الحبوب من المروي الهكتار إنتاج أن واعتبر   
 الهكتار وينتج .وأكثر الهكتار / طن 5 حتى القمح انتاج زيادة يمكن ولكن القمح على خاص

 12 ) حوالي ينتج بالفاكهة المزروع الهكتار ولكن وسطيا (طن 20 إلى19 ) بين بالخضار المزروع
 . وسطيا (طن10 ) حوالي الصناعية المحاصيل من اوسطي الهكتار ويعطي منها وسطيا (طن
 مع مستمر تزايد في ,1131عام  حتى المتوقعة المائية االحتياجات الري وزارة توقعات أن يتبين   

 مبالغ التقديرات هذه ولكن والصناعية الغذائية للمحاصيل الحاجة زيادة وبالتالي السكان  عدد زيادة
 في المائية الموارد أن باعتبار للري المياه من الكميات هذه يتم تأمين أن الممكن غير فمن جدا   فيها

الى  1111/يبين تزايد احتياجات مياه الري لألعوام من  /5رقم / والشكل التالي محدودة. سورية
1131 ./ 
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 /1131الى  1111تزايد احتياجات مياه الري لألعوام من / /5/رقم  الشكل

 
 (2112, )وزارة الموارد المائية

 :في سورية  الحالية استرداد تكاليف مياه الري سياسة 5-4-1-5
 ان تكاليف مشاريع الري السطحي تختلف حسب حجم هذه المشاريع كما هو موضح بالجدول   

 :/21رقم / التالي
 تكاليف مشاريع الري في سورية -21 -الجدول رقم 

التكلفة الرأسمالية للري  الري روعمشنوع 
 السطحي

 )بالدوالر األمريكي(

الرأسمالية للري  التكلفة
 السطحي

 )بالليرة السورية(
 291111 3811 هكتار 1111>المشاريع الصغيرة

 331111 6611 هكتار11111<متوسطةهكتار>1111
 381111 7611 هكتار 11111< كبيرةالمشاريع ال

 .ل.س( 51باعتبار )كل واحد دوالر امريكي =  -منظمة الفاو
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باسل كمال الدين(  الدكتور)وبزيارة الى هيئة الموارد المائية ومقابلة معاون المدير العام للهيئة    
ال يوجد في سورية أسعار ثابتة وبسؤاله عن كلفة اتاحة مياه الري في سورية, أشار الدكتور الى أنه 

حيث مضخة( ,قناة ,للمياه فالمزارع يدفع فقط جزء من تكاليف التشغيل والصيانة للمصدر المائي )سد
الدكتور  وقد وضح ) وي بسيطسنة( برسم سن 31تسترد قيمة أي مشروع من الفالحين على مدار )

عندما  دوالر( 71ل.س( تعادل )  3511) / كان2993ا الرسم منذ عام /هذأن باسل كمال الدين( 
وأوضح أن هذه القيمة مازالت ثابتة )مع ارتفاع سعر الدوالر حوالي ثالثة  ل.س( 51كان الدوالر )

يعارض وأنه اليوجد أي نية لرفع أسعار المياه على المزارعين ألسباب اجتماعية حيث  ,أضعاف(
أما بالنسبة لألبار فيتم تحصيل , الفالحون بشكل كبير دفع قيمة للمياه باعتبارها هبة وليست سلعة

/ حيث بين 32ريع المائي رقم /شل.س( كما هو وارد في قانون الت 5111رسم على حفر بئر قيمته )
 ., )راجع المالحق لقراءة القانون(لدكتور االلتزام التام للهيئة ببنود هذا القانونا

وبعد سؤاله عن مدى مسؤولية الهيئة عن صيانة شبكات الري وضح الدكتور أن الهيئة مسؤولة    
ن الهيئة ملزمة باصالحها بينما في فإبشكل تام عن صيانة الشبكات وحتى في حال حدوث أعطال 

, بينما ال يدفع المزارع ثمن مقابل من بئر فالمزارع مسؤول عن صيانته واصالح األعطال حال الري
 .مياه الري باعتبارها ملك له

 للهكتار ل.س( 4511 إلى 3111 ) بين تتراوح فهي والصيانة التشغيل لتكاليف بالنسبة أما   
 الري مشاريع في سنويا للهكتارل.س(  21111 و 7511 )وبين, بالراحة الري مشاريع في اسنوي

 طبعا ,أمريكي دوالر 1000 بحوالي الري بالتنقيط إلى واحد هكتار تحويل تكلفة تقدر.بالضخ
 في ,السطحي للري الرأسمالية للتكلفة تقريبا المساوية المشروع لتجهيز الرأسمالية التكلفة إلى باإلضافة

 معدات استخدام حالة في أمريكي دوالر 1400 وحوالي محليا   مصنعة معدات استخدام حالة
 .مستوردة

 على ثابتة تكاليف على شكل  الري مجال في السورية االستثمارية التكاليف ستمثل الشكل ذاوبه   
 الري لمنشآت السنوية والصيانة التشغيل تكاليف أما, السداد فترة يةنها حتى المستفيدين المزارعين
 للمزارعين المتغيرة التكاليف نطاق في وتدخل سنويا تحصيله يتم منها جزءا   إنف, تهاوملحقا

 .الري مشروعات من المستفيدين
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 الري شبكات من المستفيدين على ينطوي سورية في الري مياه إسترداد أن إلى اإلشارة وتجدر   
 اآلبار من المروية األراضي نسبة أن رغم الخاصة اآلبار من الري إلى يمتد وال فقط الحكومية
 من األكبر القسم أن أي/ 1121/ عام في %(57) بلغت اإلجمالية المروية لألراضي بالنسبة

 اآلبار من تروى التي األراضي من األكبر القسم أن إلى باإلضافةاآلبار,  مياه من يروى األراضي
 .خاصة ملكية ذات هي
بشكل كبير, , مع ارتفاع تكاليف منشآت الري /2984عام /ثابتة منذ نالحظ أن هذه األسعار    

وهذه األسعار الزهيدة ال تشجع المزارعين على ترشيد استهالك المياه, باالضافة الى الهدر الكبير 
للمياه خاصة الجوفية, لذا البد من اجراء تعديالت على هذه القوانين لحماية المصادر المائية في 

 سورية من االستنزاف.

 تسعير مياه االستخدام المنزلي والصناعي: 5-5
عن منظمات عالمية تعنى بشؤون المياه في دول العالم ان  اتعتبر الدراسات التي صدرت حديث   

كاالحتباس  اهناك ازمة مياه عالمية تلوح في االفق بسبب التغيرات المناخية التي شهدها العالم أخير 
ل من األنهار الرئيسة قد تجف خال االحراري والجفاف. وتوضح هذه الدراسات أن هناك عدد

رن ة مليارات في منتصف هذا القالخمسين سنة القادمة ومع تصاعد اعداد البشر ليصلوا الى تسع
 (www.buildexonline.com مظاهرها ومخاطرها-مشكلة هدر المياه).االزمة سوف تتفاقمفإن 

 %(5) للمياه فعلى الرغم من أنها تضم راتعد منطقة الشرق األوسط من أكثر مناطق العالم افتقا   
ومعظم مصادر هذه المياه  ,من مخزون العالم من المياه %(2) من سكان العالم ال يتوافر فيها سوى

فلسطين( لذلك يرى بعض  ,العراق ,سوريا ر,%( يقع خارج الحدود القطرية لمعظم دوله )مص61)
ة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الخبراء أن المياه قد تتحول إلى سبب للحروب القادم

بسبب السدود التي تبنيها  (العراقي –السوري  -التركي )هناك الخالف  ,الحيوية. فعلى سبيل المثال
تركيا على مجريي نهري دجلة والفرات داخل حدودها وتأثير ذلك على حصة هذه الدول من مياه 

 .النهرين
 الفاقد من المياه يتفاوت بين مدن العالم العربي حيث يصل الى وعلى صعيد آخر وجد ان نسبة   
وقد يعزى اكبر اسباب هدر المياه في االسعار المتدنية %( 12) في دمشق وتونس ودبي %(65)
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ان تسعيرات بيع المياه في المدن التغطي  رصدو  ان,ير متجددة و ضرورية لحياة االنسلسلعة غ
ويستمر في المنطقة عموما دعم  , ياه على مسافات طويلة نسبياالكلفة الحقيقية النتاج ونقل الم

تسعيرة المياه بشكل او بآخر مما يشجع عادة على االفراط في االستهالك باعتبار ان عدم دفع الثمن 
   :في معظم دول العالم العربي هي  أهم اسباب ضعف ادارة المياهان , الحقيقي يؤدي الى الهدر

 .عدم توازن مخزون المياه مع النمو المتزايد لعدد السكان وزيادة حاجاتهم للمياه   
 .ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في قطاعات المياه   
  عداد عدم تهيئة مراكز للتأهيل واألبحاث قادرة على معالجة مشكالت المياه بشكل دائم ومتجدد وا 

   الكوادر الالزمة كما  ونوعا .
 ة المواطن للسوية المطلوبة من الوعي ليدرك أهمية وخطر مشكالت مياه الشرب ويحيط عدم تهيئ

   بأبعادها ومن ثم يساهم الجميع في حلها.
 .ارتفاع نسبة هدر المياه   

   وإليجاد تصور ألبعاد مشكلة هدر المياه يمكننا تمييز مظهرين رئيسين لهدر مياه الشرب هما:

 .الهدر عند المستهلكين ضمن المباني   
 .هدر المياه في خطوط الجر من المصدر إلى المستهلك   

وهو الكمية الزائدة عن الحاجة ضمن المنزل أو المكتب أو المصنع وهي  الهدر عند المستهلك:
وأما مسألة مرتبطة بسلوكية األفراد ويعود سبب هذه الضياعات إما لعادات مكتسبة وأما لعدم معرفة 

   لضعف مسؤولية .

وهو كمية المياه المفقودة من خطوط الشبكة أثناء عملية التزويد من  الهدر في خطوط الشبكة :
المصدر إلى منزل المستهلك نتيجة خلل في إحكام ضبط المياه بسبب الكسور وتآكل األنابيب 

  .ووصالتها وتلف الجوانات المرنة
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غير  در المياه وله نوعان: تسرب ظاهر وتسرب جوفيويعتبر التسرب أهم وأخطر عوامل ه   
والتسرب غير المرئي أكثر خطورة فقد يستمر لسنوات طويلة عند غياب الكشف الدوري  مرئي,

 :ومن اهم اسباب التسرب من شبكات المياه, وصيانة الشبكة

 .األخطاء الفنية الناتجة عن سوء تنفيذ خطوط الجر وشبكات المياه .2
 الفنية ألنابيب شبكات المياه ووصالتها فقد تكون قديمة ومهترئة.سوء الحالة  .1
غياب الدراسات والتوثيق لشبكات مياه الشرب مما يجعل الكشف الدوري للشبكة أمر صعب  .3

فوجود مخططات ووثائق صحيحة لواقع الشبكة يعتبر نقطة البدء للكشف عن نقاط التسرب غير 
 .الظاهرة

لها الطرق عن الحد المسموح مما يؤثر على خطوط مياه الشرب زيادة الحموالت التي تتعرض   .4
 .تحتها

تغيرات تكتونية أصابت القطر فأثرت سلبا على بعض خطوط المياه في عدد من المحافظات  .5
 .السورية

نتيجة للتبادل الشاردي بين مادة األنبوب والتربة أو بين األنابيب والوصالت أو بين األنابيب   .6
ل في جدران األنابيب فيشكل نقاط ضعف قد تتحول إلى ثقوب تتسرب منها نفسها مما يحدث تآك

 .المياه
الكسور الناتجة عن المطرقة المائية وتنتج عن إغالق وفتح السكورة الرئيسية بشكل مفاجىء أو  .7

 .عن تشغيل المضخات بشكل مفاجىء بدون وجود نظام حماية من المطرقة المائية
الجهات الخدمية وخاصة عند حفر الطرقات إلصالح األعطال أعمال التنفيذ التي تقوم بها  .8

وبالتالي زيادة  ,الطارئة وغياب المخططات الصحيحة للتمديدات تحت الطرق مما يحتم التخمين
 .احتمال كسر أنابيب مياه الشرب ومن ثم حدوث نقاط ضعف أو نقاط تسرب

 :وتنتج عن التسرب عدة آثار سلبية نذكر منها
 .خسارة اقتصادية بضياع الجهود واألموال المبذولة لتنفيذ مشاريع المياه  .2
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كبيرا على المنشآت والمباني فيؤثر على أساسات وأقبية األبنية وهبوط  اتسرب المياه يشكل خطر  .1
منسوب الطرقات واإلخالل بحركة المرور كما أن تجمد المياه قد يؤدي إلى إنزالقات خالل فصل 

  .الشتاء
 .الضغط في الشبكة فتضعف طاقة دفع المياه عن الوصول إلى الطوابق العلويةخفض  .3
  .تلوث المياه خصوصا  عند مرور أنابيب مياه الشرب بالقرب من خطوط الصرف الصحي .4
 :المترلي االستخدام مياه تسعير طرق 5-5-1
 التصاعدية: التعريفة 5-5-1-1
 للمتر محدد سعر وفق لالستهالك معين حجم شريحة ولكل تصاعدية شرائح عن عبارة وهي   

 ردةالمج األولى للوحدات الوحدة بسعر تكلفته حساب يتم معين تصنيف  في المياه واستخدام, المكعب
 معين. قدر وحتى
 ثانية كمية إلى الوصول يتم حتى اإلضافية للوحدات أعلى سعرا المستخدم يواجه القدر هذا وفوق   

 تزداد المياه من وحدة إضافية ولكل, التصاعدية الشرائح بنية في شريحة أعلى حتى وهكذا محددة
 .(worldbank,1997)المعدل بنية في سعر ألعلى مساوية بكمية الفاتورة

 التخفيض: تعريفة ذو الموحد السعر 5-5-1-2
 :جزأين من مؤلفة الفاتورة وتكون ,للمياه الحدية للتكلفة مساويا المياه سعر يكون الطريقة هذه في

 .الحدية للتكلفة مساوي المكعب المتر وسعر ,االستهالك حجم حسب حجمي جزء .2
 . ثابت شهري حسم هو جزءو  .1

 عند الحالة هذه وفي, الحدية التكلفة ةتسعير  على الكامل الحفاظ مع أقل إيراد أيضا عنها ينتج وقد
 مادية عوائد دون من االقتصادية الكفاية تحقيق هو المهم فاألمر التعريفة تصميم
  ..(worldbank,1997)كبيرة

 :المياه أسواق 5-5-1-3
 النامية والدول الصناعية الدول في العالم أنحاء جميع في مختلفة أشكال في المياه أسواق توجد   
 المياه سوق وفي, عشوائية أو منظمة, رسمية غير أو رسمية المياه أسواق تكون وقد ء,السوا على

 منح شراء أو بيعها في احر  يكون المياه من منحة مزارع كل إعطاء يتم عام أي في ,المنسق
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 وتستخدم المياه لتوفر طبقا اَلخر عام من المنح تتباين وقد .الساري بالمعدل ااَلخرين المزارعين
 المعبأة المياه أو المتجولين الباعة طريق عن المترلي االستخدام مياه قطاع المياه في أسواق

 بزجاجات.
سياسات استرداد تكلفة مياه االستخدام ل نماذج من التطبيقات العربية 5-5-2

 :المنزلي
 بالنسبة لقطاع االستخدام المنزلي: 5-5-2-1
 األردن: 5-5-2-1-1
المنازل  من (%95 )األردن في  ,المترلية اإلمدادات أجل من الجوفية المياه على األردن تعتمد   

 الشبكة إلصالح ا  مشروع والري المياه وزارة نفذت وقد المياه لتوزيع األنابيب من بشبكة متصلة
 المنازل من (%55 )أن نجد أخرى ناحية من, البلد في المياه توزيع نظام فعالية وتحسين القديمة

   /.2996/منذ البلدية مياه لتسعير الحالي الهيكل تطبيق تم الصحي وقد للصرف متصلة بشبكة
 مادي مقابل لدفع المستهلكين استعداد إلى تستند حيث للمياه الحقيقية القيمة األسعار والتعكس   

 وقد  ( 3دوالر/م 6.64و  1.5بين ) يتراوح المياه من المترلي االستهالك قيمة متوسط إن للمياه,
 إجمالي من%( 5) إذ يتم إنفاق للفرد بالنسبة المياه تكلفة متوسط وتمثل معقولة األرقام هذه تبدو
)طه للشرب الصالحة المياه من للفرد سنويا (3م 18)توفير من أجل األردني ليالمح الناتج

  .(1111وبطانية,
 في. و دياتالبل خالل من توفيرها يتم المياه هذه ألن ,الصناعية المياه على الشيء ذات وينطبق   

 اليدعمون األردن في الضرائب دافعي فإن لذا تشغيلها تكاليف المياه إيرادات تغطي الواقع ال
 .التشغيل تكاليف من أجزاء كذلك يدعمون بل فحسب الرأسمالية التكاليف

 التشغيل من (%42.39 )بلغ أقصى حدا   ,الرأسمالية التكاليف إلى غطى الدعم باإلضافة وقد    
 ./1118/ عام في (%4.76 )بلغ أدنى وحدا /, 1111/ عام في والصيانة

 تونس: 5-5-2-1-2
 متر ( 11-)صفر هي شريحة أصغر المكعب بالمتر سنوي الربع لالستهالك شرائح خمس حددت   

 مياه بشبكة المتصلين المحدود الدخل ذوي من تستهدف المستهلكين (3دوالر/ م 2.18) مكعب
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 الذين السكان وكذلك ,أشهر ثالثة كل مكعب متر استهالكهم عشرين يتخطى ال والذين الشرب
 الشرائح هذه تناسب , فأكثر( 3م251) هي شريحة وأكبر , العامة النافورات من الماء على يحصلون
 ثابتة هي السياحة لقطاع االستخدام مياه تعريفةكما أن  المواطنين. من إجتماعية مستويات خمسة

 .(1111)طه وبطانية, (3دوالر/م 6.31)
 اليمن: 5-5-2-1-3
الحضرية  المناطق من كال في الفقراء على الشرب مياه إمدادات لنقص السلبي التأثير يظهر   

للمياه  الوصول يستطيعون فقط الريفية المناطق في السكان من (%49)من أقل أن حيث والريفية
 والصرف الشرب مياه عن المسؤول الحكومي الجهاز طريق عن المياه تزويد ويتصف ,الصحية

 بالنسبة إليها الوصول يمكن وال متوفرة غير الخدمات ما تكونغالبا ولكن األسعار الصحي بانخفاض
 للفقراء.

 مياه كمية أن يشتروا عليهم الفقراء ولكن (3دوالر/م 1.14) فقط العامة المياه من سعر التزويد   
( 3دوالر/م 24-3.15) من أعلى والثمن .الخاص القطاع من المتجولين البائعين من الحتياجاتهم

 .(mahmood,1998)المياه من استهالكهم يخفضوا أن إلى يؤدي وهذا جدا عالية للفقراء المياه فتكلفة
 مصر: 5-5-2-1-4
حجم  حسب تصاعدية شرائح شكل على مصر في المترلي االستخدام مياه تسعير نظام إن   

من الشبكات  التسرب أن حقيقة ومع (3دوالر/م 1.17) بحوالى تقدر التكلفة أن حين في, االستخدام
 الفقيرة األحياء في وخاصة التوزيع في بالعدالة التزود بالمياه اليتمتعن (, فإ%61-51) بحوالي يقدر
 في كل الدول األخرى. كما المتجولين المياه بائعي فيها ينتشر التي
 التعريفة قيمة فتؤخذ الحكومية والدوائر والسياحة الصناعة قطاع في لالستخدام بالنسبة أما   

%( 27) حوالي تساوي فهي الصحي لرسوم الصرف بالنسبة أما م,ستخدااال حجم كان مهما مقطوعة
 .(mahmood,1998)الشرب لمياه الكاملة الفاتورة قيمة من
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 بالنسبة ألسواق المياه: 5-5-2-2
 اليمن: 5-5-2-2-1
 في المشاركة أساس على للمزارعين المياه يبيعون اليمن في النموذجييين اآلبار أصحاب إن   

والذي  من سعر التكلفة أعلى سعر وهو , (3دوالر/م 1.1.- 1.122بين ) يتراوح بسعر المحصول
 سعر من( مرات 7 إلى 5) ب ثرأك للصهاريج المباعة المياه وسعر ,(3دوالر/م 1.1114ب ) يقدر
 .المروية للزراعة المباعة المياه
المناطق الى  بعض في تصل أن ممكن جدا عالية بالصهاريج للمزارعين المباعة الري مياه سعر   
 في المناطق السائد المياه سعر من أعلى سعرها أن أي (3دوالر/م 2.214)

 .(mahmood,1998)المدنية
 األردن: 5-5-2-2-2
 به المسموح السعر من أعلى بسعر المياه نقل شاحنات أصحاب إلى المياه اآلبار أصحاب يبيع   
 بسعر المنازل إلى المياه الذي يبيع المياه نقل شاحنة صاحب أو (3دوالر/م 1.78) حوالي وهو
)طه المحافظات باقي في( 3دوالر/م 1.47) عمان أو محافظة في (3دوالر/م 1.18) من أعلى

 .(1111وبطانية,

 الجمهورية العربية السورية :قطاع االستخدام المنزلي والصناعي في حالة  5-5-3
 نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة : 5-5-3-1
سورية تبين أن  انطالقا من الموارد المائية المتاحة واستخداماتها باإلضافة إلى الموازنة المائية في   

بدأت تتضح مظاهره في بعض األحواض المائية وسيتفاقم هذا العجز إذا لم  سورية تواجه عجزا مائيا
 .ة المتاحةتتخذ اإلجراءات والتدابير المناسبة في تنمية وترشيد استخدام الموارد المائي

( ويتم / تقريبا 3مليار م) يبلغ إجمالي ما تنتجه المصادر المائية من مياه الشرب في سورية   
 –الحصول على هذه الكمية من أربعة أنواع رئيسية من المصادر المائية هي ) اآلبار الجوفية 

تصفية )خالل مشاريع ويتم استثمار هذه الكمية من مياه الشرب من , السدود ( -األنهار  –الينابيع 
وفيما لوتم استثمارها بصورة مثالية وبشكل رشيد فإن  ,منتشرة في أرجاء القطر (وجر وأنظمة توزيع
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( وفي الواقع فإن بعض المواطنين ال يحصل يترا / باليوم تقريبال 261)  حصة كل مواطن منها تبلغ
 على عشر هذه الكمية في بعض المحافظات.

 الرقم كمعيار هذا يعتبر حيث التحليلية ألهميته وذلك المائية الموارد من الفرد نصيب تحديد تم لقد   
 الذي تم ,المائي اإلستقرار وحد المائية الموارد في الندرة أو الوفرة حيث من المائي الدول لوضع
 نصيب الفرد أن لوحظ وقد(, الواحد للفرد سنويا مكعب متر1000 )البنك الدولي قبل من تحديده
ن, وحسب دراسة أجريت السكا عدد وزيادة المتجددة المائية الموارد ثبات بسبب عام بعد عام يتناقص

في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع كل من وزارة الموارد المائية ووزارة 
 عدد ضوء يف/  1131حتى عام / الفرد نصيب تحديداالسكان والتعمير تم اجراء دراسة تقربيبية ل

 المائية الموارد حجم باعتبار سورية في القادمة السنوات في إليه يصل أن والمتوقع الحالي السكان
 ./ يبين نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة6والشكل التالي رقم / ثابتة

 /1131/ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجدددة حتى عام /6الشكل رقم /

 
 .العامة لمياه الشرب والصرف الصحيالمؤسسة 

 احتياجات القطاع المنزلي والصناعي: 5-5-3-2
 ومستوى وتحسن السكان عدد تزايد بسبب مستمر ازدياد في المياه على المترلي الطلب إن   

 التي الشرب مياه كمية فإن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مصادر فحسب, معيشتهم
ألف  987584/ ارتفعت الى )1118وفي عام/, (3ألف م 831574/ بلغت )1111/ عام أنتجت
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ولقد ارتفعت نسبة المستفيدين من مياه الشرب في بعض المدن ومراكز , %(29( أي بنسبة )3م
 /.1118%( في عام /97/ الى )1111%( في عام /95المحافظات في سورية من )

 مستمر توسع في اآلخر هو عليها الطلب أن مع للمياه كبيرا مستهلكا تعتبر ال السورية الصناعةان 
 137.8) نحو إلى /2995/ عام السورية الصناعة احتاجت لقد, اتهذا الصناعة في للتوسع نتيجة

( ومن المتوقع 3مليون م 881.9) إلى /1118/ عام في استهالكها ووصل المياه من ,(3مليون م
عام ( في 3مليار م 4أن يصل ما تستهلكه الصناعة والحاجات المنزلية من المياه الى حوالي )

والمؤسسة العامة لمياه  السورية االسكان وزارة لمصادر طبقا,و / كما هو مبين في الشكل1115/
 السكان عدد تزايد مع مستمر تزايد في والتي والشرب للصناعة المائية االحتياجات تقدير تمالشرب 

 1331) حتى/ 1131/ عام المترلي االستخدام يصل حيث( 7) رقم الشكل في موضح هو كما
/ يوضح 7والشكل التالي رقم / ,3مليون م 2747الى ) الصناعي واالستخدام ,(3مليون م

 .االحتياجات المائية لقطاعي الشرب والصناعة 
 /.1131حتى عام / الشرب والصناعة/ تقدير االحتياجات المائية لقطاعي 7الشكل رقم /

 
 لمياه الشرب والصرف الصحي.عامة المؤسسة ال
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 سياسة استرداد تكاليف مياه القطاع المنزلي والصناعي الحالية في سورية: 5-5-3-3
نشاء للمستخدمين والصناعة الشرب مياه بتوفير الدولة تقوم     ومحطات التنقية الشبكات كافة وا 

 عاتق المواطن على يقع وال االستثمار بتكاليف المواطنين تكلف وال, الشبكة لعمل الالزمة والمنشآت
 والرسوم المترتبة القطاع هذا بدعم تقوم التي هي فالدولة ,والصيان تكاليف التشغيل من جزء سوى
حيث تقوم , تصاعدية شرائح شكل على تكون وهي, المياه خدمات تعريفة تسمى المواطنين على

المياه سعار شعبة الجباية باصدار فواتير المياه بمعدل فاتورة واحدة كل شهرين حسب تعريفة أ
 .المطبقة

رقم  / كما هو موضح في الجدول اآلتي1111حيث كانت أسعار مياه الشرب في سورية عام / 
/23/: 

 /.1111لعام / أسعار مياه الشرب العامة -23-الجدول رقم 
 السعر )ل.س( (3الكمية )م رقم الشريحة

1 2-41 3 
2 42-61 4.5 
3 62-211 23.5 
 29 وما فوق 212 4

 .المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

يتم   الشرب مياه شبكات من المزودة الصناعة مياه فإن الصناعة مياه تسعير حيث من أما   
 بتأمين تقوم التي أما (3ليرة سورية /م 11) التجاريتحصيل أثمانها على أساس أنها تتبع لإلستهالك 

 .ثمن المياه تدفع بها ال الخاصة اآلبار من المياه
في مطلع هذا العام حددت وزارة الموارد المائية تعرفة جديدة لسعر المتر المكعب من كميات مياه    

بموجب القرار رقم , شرائح تصاعدية 8وفق  ستخدمة من قبل المشتركينالشرب المضخوخة والم
 :يوضح التعريفة الجديدة /24رقم / والجدول اآلتي, /1124/ الصادر في بداية عام /894/
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 /.1124أسعار مياه الشرب العامة لعام / -24-الجدول رقم 
 السعر )ل.س( (3الكمية )م رقم الشريحة

1 2-5 1 
2 6-25 7 
3 26-15 25 
4 16-35 11 
5 36-51 31 
6 52-81 41 
1 82-211 51 
 61 وما فوق 212 2

 .المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

حديد التعرفة بين وبالنسبة للدوائر الرسمية والصناعية والسياحية فلم يتم تحديد شرائح وانما تم ت   
( للدوائر 3ل.س/م 31)و التجاري والسياحي( لالستهالك 3/مل.س  61) :(3ل.س/م 31-61)

 الرسمية.
أن التعرفة  المهندسة فاديا عبد النور مستشارة وزير الموارد المائية )المهندس بسام حنا(: وأشارت  

 خمسة أمتار مكعبة من مياه الشرب بشكل مجاني للمشتركين كافة وهي تعادلالجديدة أعطت كمية 
وتم اعتماد سعر المتر المكعب من مياه الشرب وفق بيانات مؤسسة مياه  ,باليوم للفرد( ليترا 11)

على  ,يمكن تطبيقه على باقي مؤسسات المياه في المحافظات ادمشق وريفها ألنها تمثل نموذج
مداد متنوعة ويتوفر لديها البيانات  اعتبار أن مؤسسة مياه دمشق تمتلك مصادر مياه وطرق نقل وا 

 تكلفة استخراج وضخ وتزويد المشتركين بمياه الشرب بشكل فعلي كونها تنتج الالزمة إلعداد دراسة
من إجمالي عدد  (%15)ولديها  من إجمالي كميات مياه الشرب المنتجة في القطر %(15)

 .مليون مشترك( 4.32) علما  أن إجمالي عدد المشتركين يصل إلى, المشتركين بالمياه في القطر
/ 1111ضح تزايد أسعار شرائح االستهالك لمياه القطاع المنزلي من عام /يو  /8رقم / والشكل التالي

 /.1124الى عام /
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 /.1124/ الى عام /1111/ زيادة أسعار مياه الشرب من عام /8الشكل رقم /

 

  اسواق المياه في سورية: 5-5-3-4

 صهاريج باستخدام الشرب مياه ببيع المؤسسة العامة لمياه الشرب  / كانت تقوم1111في عام /   
 من الماء صهريج على التسجيل يتم ,المواطن من طلب على بناء العطشى القرى إلى لنقلها المؤسسة

 :/25رقم / وسعر الصهريج مبين في الجدول التالي ,الشخصية الهوية مصطحبا المواطن قبل

 /1111أسعار مياه الشرب بصهاريج المؤسسة العامة للشرب لعام / -25-الجدول رقم 
 السعر )ل.س( (3سعة الصهريج )م

8 311 
26 451 
28 511 

 .المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي
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 /26رقم / الجدول وفق للمواطنين ملكيتها تعود صهاريج باستخدام الشرب مياه مبيع أسعار وتحدد   
 :يلي كما

 /1111عام / أسعار مياه الشرب بصهاريج ملك للمواطنين )مياه معبأة( -26-الجدول رقم 
 السعر )ل.س( (3سعة الصهريج )م

4 51 
8 211 
26 111 
28 115 

 .المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي  

هي مناطق فقيرة  وغالبا المناطق التي لم يتم امداد المياه اليها بشبكات مياه الشرب النظامية   
وأحوال المواطنين االقتصادية ليست جيدة لذلك يعتبر هذا الموضوع غاية في األهمية والبد من 

 .توسيع الشبكات لتوصيل المياه للمواطنين وللعمل على تحقيق العدالة في توزيع المياه

جات وحدات / أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه الئحة جديدة ألسعار منت1123وفي عام /   
اج, وهذه األسعار موضحة في الجدول وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اإلنت التعبئة األربع التابعة لها

 :/ 27رقم / التالي
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 /.1123األسعار الجديدة للشركة العامة لتعبئة المياه في عام / -27-الجدول رقم 

سعر الشركة  السعة )الليتر(
 )ل.س(

 سعر السوق )ل.س( النوع

عبوة كل  12من  جعبة
 عبوة نصف ليتر

من الموزع إلى باعة المفرق  وبقينالفيجة  111
ليرات ومن باعة المفرق  115

ليرة  151إلى المستهلك 
والعبوة الواحدة)نصف ليتر( 

باعة المفرق إلى  من
 .ليرة 15المستهلك 

  

من الموزع إلى باعة المفرق  الفيجة 61 ليتر 5
إلى ليرة ومن باعة المفرق  81

 .ليرة 91المستهلك 

ومن الموزع إلى باعة المفرق  الفيجة 231 ليترات 11 
ليرة ومن باعة المفرق  251

  .ليرة 261إلى المستهلك 

ومن الموزع إلى باعة المفرق  الفيجة 211 ليتر 12.9 
ليرة ومن باعة المفرق  245

  .ليرة 275إلى المستهلك 

 

 (2113, )سانا
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الحظنا توافر المياه المعبأة المنتجة وطنيا بكثرة في األسواق وغياب منتجات في جولة على األسواق 
المياه المعبأة المستوردة  لكن الالفت هو ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الشركة العامة لتعبئة المياه  

 ةعبو 21ليتر لـ 2.5والجعبة قياس  (,ليرة سورية 111)ليترات يباع حاليا  ب 21أة سعة المياه المعب
من خالل هذه األسعار نجد أن الفرق بين سعر مبيع غالون المياه (, و سوريةليرة  311) تباع ب

أي أكثر من  (ليرة سورية 61)ليترات في المعمل وسعره في األسواق تجاوز  21المعبأة سعة 
 .الضعف يذهب لجيوب الوكالء وباعة المفرق

 
 ملخص:

نجد مما سبق أن هناك تحرك من الجهات الحكومية في مجال تسعير المياه المنزلية, وهناك    
جهود حثيثة لتدارك موضوع األزمة المائية والهدر في مجال المياه المنزلية, ونتمنى أن يرافق ذلك 

 اصالح شبكات وطرق نقل المياه للتخفيف من التسرب في الشبكات.
ياه فيوجد أيضا تحرك في هذا المجال, ونالحظ أنه تم رفع أسعار المياه أما في مجال أسواق الم  

ولكن ال يوجد مراقبة لألسواق فأسعار المياه المعبأة غالبا ما تكون متفاوتة )حسب منطقة الشراء( أي 
ليرة(,  ودائما ما  35ليرة( وفي ركن الدين مثال ب) 51( لتر في المالكي ب )2/1قد تباع العبوة )

على بكثير من األسعار المحدددة للبائعين. ففي نهاية المطاف الهدف من رفع أسعار المياه تكون أ
المعبئة هو ترشيد استهالك المياه وخدمة المناطق الفقيرة التي ال يتم امدادها بمياه نظيفة وليست 

 وسيلة ربحية كما يعتقد التجار.
%( من الموارد 85ستهالك المياه حوالي )المشكلة األساسية التي تواجه سورية هي مياه الري فا  

المائية في القطر, واليوجد أي توجه أو نية لتغيير القوانين أو أسعار هذه المياه كما أشار الدكتور 
باسل كمال الدين)معاون المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية(, وال ننكر أن الدولة سعت بشكل 

لموارد من خالل تشجيع المزارعين على استخدام تقانات الري كبير الى تخفيف العبء على هذه ا
الحديثة من ري بالتنقيط أو ري بالرش, وقدمت لهم القروض بدون فائدة, ومع ذلك ال تزال معظم 

 األراضي الزراعية في سورية تروى بطريقة الري السطحي.
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يمة الحقيقية لهذه المياه وال لذا البد من رفع أسعار مياه الري في سورية حتى يعي الفالحون الق   
يستخفون بأهميتها, وهذا بدوره يشجعهم على استخدام تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه, وسيتم في 

صناعة(, هذه  -شرب  -الفصل القادم تقديم اقتراحات لتسعير المياه في القطاعات المختلفة )ري
التخفيف من االستنزاف المائي وحماية المصادر االقتراحات مالءمة للحالة السورية قد يتم بتبنيها 

 المائية فيها.
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 في الجمهورية العربية السورية: لمياه الرياقتراحات أللية تسعير  6-1
من  الموضوع ىذا تقبل الصعوبة ومن العربية الدول عمى المقاييس بكل جديدة التسعير آلية إن   
ىذه  من تحصيمو يتم وما, الشرب( – الصناعة -الزراعة )سواء القطاعات بكافة المستخدمين قبل

 .والصيانة التشغيل تكاليف قيمة من صغير جزء يتجاوز ال المياه عمى الحصول مقابل القطاعات
من  االحتياجات تغطية في حادة أزمة من السوري العربي القطر فيو يمر الذي الوضع ولكن   

 يقصد بيا التي التسعير آلية طريق عن الطمب إدارة نحو السياسة توجيو يتطمب المائية الموارد
 معنا مرت التي الدول تجارب خبلل من وثبت, المياه ثمن وليس التشغيل والصيانة تكاليف استرداد
 :ل بالنسبة جيدة فعالية ذات التسعير آلية أن الدراسة خبلل

 العامة المائية االستثمارات مردودية رفع. 
 الدولة عمى المالي العبء تقميص. 
 المياه تعريفة زيادة مع المياه عمى الطمب وتقميص المياه استعمال وترشيد تحسين. 

 وذلك من الدراسة في األولوية يعطى أن بد فبل لممياه األكبر المستيمك ىو الري قطاع باعتبارو    
 يعي أن تحتاج التي النادرة السمعة ليذه األمثل لبلستخدام المزارع توجيو كيفية عمى التركيز خبلل
 الري مسألة قطاع في لممياه الحقيقية القيمة تحديد مسألة إن الوقت وبنفس, الحقيقية قيمتيا المزارع
 واآلليات الزراعية واألسمدة الزراعية المواد تكمفة منيا أمور بعدة محكوم الزراعي االنتاج ألن معقدة
 زيادة مع وخاصة المزارع عمى إضافي عبء ىذا سيكون لممياه الحقيقية القيمة تحديد حال في وأيضا
 .عام بعد عام االنتاج تكاليف

 ويعتمد, والسياسية واالقتصادية االجتماعية االعتبارات من بجممة محكومة المياه قيمة وأيضا فإن   
 وعمى الدولة من المقدم الدعم ومستوى الدفع عمى المستيمك قدرة عمى المناسبة التسعير آلية اختيار
 كل عمى الحصول صعوبة تكمن وىنا المياه استيبلك لترشيد الحافز إعطاء وأيضا العدالة تحقيق
 .واحد بوقت النتائج ىذه
 من يستفيدون الذين لفبلحينا , فإنسورية في الري قطاع في التكاليف استرداد لنظام بالنسبةو   

 يسمى ,بالسنة( لميكتار ل.س 3500)  حوالي سنوي بشكل يدفع رسم عن عبارة ىو الري شبكات
 يعطي ال وىذا, المائي االستيبلك كان وميما المزروعة المحاصيل كانت ميما الري مياه إتاحة رسم
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 بد ال لذلك, المياه توفر التي الري في الحديثة التقنيات واستخدام استيبلكو ترشيد عمى لممزارع حافز
 إلى يؤدي والصيانة التشغيل تكاليف في المزارعين من إسيام عمى لمحصول وسيمة إيجاد من

 رسوم عمييا ليس الري في المستخدمة الجوفية لممياه وبالنسبة, المياه عمى الطمب حجم في استجابة
 حاكمة قوانين ىناك كانت لو بينما الجوفية المياه استنراف إلى ذلك أدى ,ذكرنا سابقا كما وبالتالي
 أكثر الجوفية المياه استخدام في الوضع لكان المستخدمة المياه لكميات مراقبة الوقت وبنفس ورادعة
  :الري مياه لتسعير سيناريوىات عدة باقتراح نقوم سوف لذلكوتقييدا,  تنظيما

 :النموذج المقترح آللية تسعير مياه الري في سورية 6-1-1
إن أىم النتائج التطبيقية الممموسة لفرض آلية تسعير عمى مياه القطاع الزراعي ىو إجبار    

ادخال تقنيات الري الحديث في عمميات ري الفبلحين عمى استخدام تقنيات الري الحديثة ويؤدي 
وسقاية األراضي إلى توفير كميات كبيرة من المياه تساعد عمى التوسع االفقي بالمساحة المروية 
وتقميل كمية المياه المفقودة واستخداماتيا في األنشطة الزراعية المروية حفاظا عمى الرقعة المروية 

عمية بغية زيادة المردود في وحدة المساحة الى جانب تامين والتقميل من االعتماد عمى الزراعة الب
 .االستقرار لسكان االرياف وتحسين مستوى معيشتيم

 2000لعام  3/11/17 رقم القرار سورية بصدور في الحديث الري إلى التحول إجراءات بدأت   
 وحددت األعمى، الزراعي عن المجمس 2001لعام  42/25/22/20/14/13والقرارات ذوات األرقام 

 ىذا أن أي جميعيا, سورية أنحاء في الحديث الري إلى سنوات( لمتحول 4مدة ) القرارات ىذه
 ينجز. لم أقصى, لكنو كحد  2005أو 2004 في عام ينجز أن يجب كان الموضوع

بدأ  عندما 2004تم تبني المشروع الوطني لمتحول الى الري الحديث من قبل وزارة الزراعة    
التفكير الحكومي بالتحول إلى الري الحديث في الزراعة عن طريق شبكات الري الحديث كالتنقيط 

من محدودية الموارد المائية وبيدف زيادة اإلنتاجية في وحدة  لرذاذ وغيرىا من الوسائل انطبلقاوا
التزال النسبة المتبعة  ت الموائح والتعميمات واالجراءاتالمساحة المزروعة ورغم كل القوانين وعشرا

في عدد المتحولين لمري الحديث قميمة جدًا قياسًا باالجراءات والتسييبلت المقدمة لمفبلحين, وبحسب 
مدير المشروع الوطني لمتحول إلى الري الحديث الميندس عبد الحميد الشرع أن عدد المستفيدين من 

مالية التي أصابيا التحول آالف فبلح وأن المساحة اإلج 8قروض مشروع الري الحديث اليتجاوز 
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ألف ىكتار صرفت عمييا مبالغ كقروض منحيا  425باستخدام شبكات الري الحديث تتجاوز بقميل 
 مميارات ليرة. 3,5الصندوق حوالى 

القاضي بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني لمري  2005لعام  91فرغم صدور المرسوم    
مميار ليرة حيث يتحمل صندوق تمويل  52راعة برأسمال الحديث والتحول إلى استخداماتو في الز 
% قروض طويمة األجل 50% من قيمة الشبكة + 50المشروع الوطني لمتحول لمري الحديث 

لممستفيد ولمدة عشرين عامًا, وباالضافة الى العديد من الموائح والتعميمات التنفيذية الصادرة عن 
 2010لعام  20إلى أن أتبعو صدور القانون  متواضعة جدا التزال نسب التنفيذالمجنة العميا لمتحول 

القاضي بإلزامية التحول لمري الحديث وتفويض المحافظين بإصدار قرارات منح القروض بموجب 
كل تمك االجراءات يقابميا أحيانًا قمة الوعي من الفبلحين وىو ما تعمل  2011لعام  80المرسوم 

حمبلت اإلرشاد والتوعية والتعريف بأىمية الري الحديث بالنسبة عميو وزارة الزراعة من خبلل إقامة 
لمزراعة واألىم بالنسبة لمفبلح من خبلل المردود المزدوج الذي يتحقق من خبللو سواء كان لجية 

 ترشيد استخدام المياه أو لجية المردود المادي واإلنتاجي الذي يجنيو الفبلحون.

  الري الحديث:لمحة عن المشروع الوطني لمتحول الى 

قال الميندس عبد الحميد الشرع مدير المشروع الوطني لمتحول لمري الحديث لدى وزارة الزراعة    
واالصبلح الزراعي إن المشروع ييدف إلى ترشيد المياه واستخداماتيا في األنشطة الزراعية المروية 

لزراعة البعمية من اجل توفير لممحافظة عمى الرقعة الزراعية المروية والتقميل من االعتماد عمى ا
المياه والتقميل من التكاليف وزيادة المردود في وحدة المساحة الى جانب تامين االستقرار لسكان 

  .الريف والغذاء وتحسين مستوى معيشتيم

ويعتبر المشروع ذا أىمية وطنية كون القطاع الزراعي يعد من أىم مقومات االقتصاد الوطني    
 2005لعام  91وضح الشرع أنو تم إجراء تعديبلت عمى المرسوم التشريعي رقم وبناء عمى ذلك أ

الخاص باحداث صندوق تمويل المشروع الوطني لمتحول لمري الحديث تابع لمديرية المشروع بوزارة 
القاضي بتعديل آلية األقراض المعمول بيا  2011لعام  80الزراعة واصدار المرسوم التشريعي رقم 
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ن المشروع برفع سقف الكفالة الشخصية لسوية ضمانة عقارية حصريا مقابل قرض لممستفيدين م
قيمتو أكثر من مميون ونصف المميون ليرة سورية بينما القرض الذي تصل قيمتو حتى مميون ونصف 
المميون ليرة وما دون يتطمب ضمانة شخصية أو مصرفية أو عقارية حسب شروط الضمانات 

  .مل المصرف الزراعي التعاوني وتعميماتو التطبيقيةالمنصوص عمييا في نظام ع

كما تمت الموافقة عمى قبول ضمانة أراضي أمبلك الدولة وأراضي االستيبلء المؤجرة لمفبلحين    
لحصول المستفيد عمى القرض وفي حال تخمفو وامتناعو عن التسديد يمغى عقد االيجار و تنزع يده 

  .والموجوداتعن األرض وتصادر الشبكة مع البئر 

وبغية تبسيط االجراءات وتسييل آلية األقراض بين الشرع أن التعديل يتضمن أيضا تفويض    
المحافظين بصبلحيات أمر التصفية والصرف لفرع الصندوق كل في محافظتو وفتح حسابات جارية 

حداث شعب تمويل  لدى لمصندوق لدى فروع المصرف الزراعي التعاوني في مراكز المحافظات وا 
  .دائرة الدراسات في فروع المشروع ووضع المبالغ المالية البلزمة لتتم عممية التمويل في كل محافظة

كما وافقت المجنة العميا لمتحول لمري الحديث عمى تمويل الفبلحين الذين قاموا بتنفيذ شبكات ري    
و بقرض من المصرف خبلل الفترة ما قبل احداث الصندوق بتمويل ذاتي وعمى نفقتيم الخاصة أ

الزراعي وعمى اعتماد وثيقة وضع يد مصدقة من السمطات اإلدارية والرابطة الفبلحية ومنح الفبلحين 
ومستثمري ىذه األراضي قروض ري حديث عند تطبيق الزامية التحول لمري الحديث من خبلل 

أيضا بتمويل ومنح المشروع بضمانة يقبميا المصرف لمحاالت المتعمقة بمستند الحيازة والسماح 
من  2011 القروض لآلبار غير المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الري بموجب احصائية عام

  .صندوق تمويل المشروع

إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة  2010لعام  20وييدف قانون الزامية التحول لمري الحديث رقم    
المجنة العميا لمتحول لمري الحديث بغية ترشيد لمتحول لمري الحديث لؤلراضي المروية التي تحددىا 

  .استخدام المياه والمحافظة عمى الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك
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مستفيدا بمبمغ اجمالي  9588من جية ثانية بمغ عدد المستفيدين من صندوق تمويل المشروع    
ألف دونم لغاية  520ضي الممولة قرابة مميون ليرة سورية ومساحة االرا 383مميارات و  4نحو 

  .2012منتصف شباط عام 

وبين سمير عودة مدير الصندوق أن محافظة حمب ىي األكثر استفادة حيث بمغ عدد المستفيدين    
ألف ليرة سورية ومساحة األراضي الممولة  143مميونا و  861بمبمغ يقارب  2373من المشروع 

ر محافظة الحسكة أكثر استفادة من المشروع من حيث مساحة ألف دونم في حين تعتب 63تقارب 
 1484ألف دونم رغم أن عدد المكتتبين اقل من حمب ويقدر عددىم بـ  244األراضي التي تقارب 

  .مميون ليرة سورية 421مستفيدا بمبمغ يقارب مميارا و

مدولة والمبالغ التي وتحدد مصادر تمويل الصندوق من المبالغ المرصدة في الموازنة العامة ل   
تسترد من المستفيدين واإلعانات واليبات والتبرعات المقدمة لمصندوق وفق القوانين واألنظمة النافذة 

صول المعمول بيا لدى المصرف الزراعي التعاوني وفوائد الحسابات الجارية لمصندوق وفق األ
  .وغرامات وفوائد تأخير سداد قروض المستفيدين من الصندوق

وأكد عودة أن التعديبلت التي طالت مشروع الري الحديث أتت تمبية لمتطمبات المزارعين    
والفبلحين وتحسين واقع العمل الزراعي الحقمي في ظل الظروف الراىنة حيث تم تعديل نسب المنح 

بالمئة الباقية  50بالمئة من قيمة الشبكة منحة مجانية و ال  50بالمئة إلى  20بالمئة و  10من 
بالمئة في حين تم رفع  4أعوام بفائدة بسيطة  10تمنح بقرض يسدد خبلل عشرين عاما بدال من 

بالمئة لمراغبين بالحصول عمى شبكة ري حديث نقدا  60بالمئة إلى  40نسبة المنحة المجانية من 
  .كما وافقت المجنة عمى تمويل شبكات الري الجماعي وجمعيات مستخدمي المياه

حيث تمت المباشرة بتمويل الشبكات المستوفية  2007ل في الصندوق في عام وانطمق العم   
لمشروط الفنية بعد تدقيقيا والموافقة عمييا من الناحية الفنية في مديرية المشروع الذي يحظى بدعم 

بالسماح لممصرف   2012حكومي واضح حيث أقرت المجنة االقتصادية المصغرة في آذار عام
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روض قصيرة األجل لممحاصيل االستراتيجية فقط ومنيا مشروع الري الحديث الزراعي بتمويل الق
  .ومنح القروض التي صدر ليا مباشرة من فروع المصرف

وأكد عودة ضرورة نشر ثقافة التوجو لمري الحديث من قبل وحدات اإلرشاد الزراعي ووسائل    
ن والمزارعين باإلضافة إلى أىميتو بالحفاظ اإلعبلم كونو وطنيا بامتياز وفوائده وعائداتو كثيرة لمفبلحي

  .عمى الثروة المائية وتحقيق مردود زراعي جيد

وأوضح أن الوفر بالموارد المائية بين الري التقميدي والحديث عند استخدام التنقيط يعادل ما نسبتو    
فق بالتسوية مطور متراالبالمئة والسطحي  30بالمئة إلى  25بالمئة وبالرذاذ يعادل ما بين  40

بالمئة ونوع المحاصيل ىي التي تحدد نوع طريقة الري  25بالمئة إلى  20بالميزر يعادل ما بين 
فادة من آلية تسعير المياه في توجيو المزارعين لتبني تقانات الري توفيما يمي امكانية االس, الحديث
 .وتفعيل المشروع الوطني لمتحول الى الري الحديث الحديثة

 :تطبيقيةالدراسة ال

ىذه المحاصيل ( قمنا بإجراء دراسة تطبيقية عمى عدد من المحاصيل االستراتيجية )القمح والقطن   
 المختارة تزرع بطريقة السقي وتستيمك كميات كبيرة من المياه.

وتم اقتراح تعديل رسم تم بناء ىذا النموذج بناء عمى معطيات من وزارة الزراعة ليذه المحاصيل    
المصدر المائي كخطوة لتشجيع المزارع عمى تبني تقنيات الري الحديثة وتم حساب رسم اتاحة اتاحة 

المصدر المائي الذي عيصبح عنده ربح المزارع الذي يستخدم تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح 
 المزارع الذي يستخدم طرق الري التقميدية مع األخذ باالعتبار عند الحساب قيمة القرض المترتب

 عمى المزارع ككمفة لمتحول الى الري الحديث. 
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 :الطري بالنسبة لمحصول القمح
 :يبين تكاليف  انتاج محصول القمح في السنة الواحدة /18رقم / الجدول التالي
/ 2012-2011وسطي تكمفة انتاج محصول القمح الطري المروي لؤلعوام /  -18-الجدول رقم 

 مقدرا ب )ل.س/ه(
 2012 2011 النفقة

 22089 21768 العمميات الزراعية
مستمزمات ومواد االنتاج بدون 

 مياه الري
15509 16952 

 9088 10723 قيمة مياه الري
مجموع كمفة مستمزمات ومواد 

 االنتاج
26232 26040 

%( من 11ايجار األرض )
 االنتاج

8914 9009 

 1474 1056 %(5.1فائدة رأس المال)
 1302 1459 النفقات%(من 1نفقات نثرية)

 59914 59429 إجمالي التكاليف
 3958 3910 المردود )كغ/ه(

 15.14 15.20 كمفة الكغ )ل.س(
 22 21 السعر الرسمي )ل.س/كغ(

 (2013)وزارة الزراعة واالصالح الزراعي, 
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 ل.س/ىكتار( في السنة 3500كمفة اتاحة المصدر المائي ىي )
 ل.س/ىكتار( 6.86نجد أن ربح المزارع ) /2012/بأخذ أرقام احصائية عام 

حسب قانون صندوق تمويل المشروع الوطني لمتحول الى الري الحديث فإن الصندوق يتحمل    
% من قيمة الشبكة والنصف الثاني يتحممو المزارع عمى شكل قرض معفى من الفائدة يدفع عمى 50

 عاما.  20مدى 
دوالر أمريكي لكل  1000لتقميدي الى الري الحديث ىي )كمفة تحويل أرض زراعية من الري ا   

 ل.س( 200دوالر أمريكي يعادل  1ىكتار( وسنفترض بالدراسة أن )كل 
ل.س(  100000ل.س( تتحمل الدولة نصف الكمفة أي ) 200000ىكتار( الكمفة ) 1أي لكل )

 ل.س/ىكتار في السنة(. 5000عام( أي ) 20والباقي قسط عمى المزارع لمدة )
ولتحقيق ىدف  هنفترض كحل إلجبار المزارعين عمى تبني تقنيات الري الحديثة الموفرة لمميا   

المشروع أن تبقى رسوم المياه المفروضة عمى حاليا بالنسبة لمستخدمي شبكات الري الحديث, ورفع 
لري األسعار عمى مستخدمي تقنيات الري التقميدية كنوء من الضغط إلجبارىم عمى تبني تقانات ا

/ يبين ربح المزارع من محصول القمح بعد دفع رسم اتاحة المصدر 19, والجدول التالي رقم /الحديثة
 .المائي والقسط السنوي لمقرض عند استخدام تقنيات الري الحديثة

يبين ربح المزارع من محصول القمح بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي  -19 -الجدول رقم 
 .ند استخدام تقنيات الري الحديثة )ل.س(والقسط السنوي لمقرض ع

 الواحدة هكتار في السنة 1لكل  النفقة 
 ل.س              3500 رسم اتاحة المصدر المائي

 ل.س              5000 القرض سطق
 ل.س              9088 قيمة مياه الري

 ل.س      59914 اجمالي تكاليف االنتاج
 كغ     3958 المردود 

 ل.س      15.14 كمفة ال كغ
 ل.س        22 سعر الشراء من قبل الدولة 

 ل.س       6.86 لل كغ ربح المزارع
 ل.س  27152 ربح المزارع لميكتار الواحد 

 ل.س 18652 والقسط ربح المزارع بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي
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محصول القمح بعد دفع رسم اتاحة المصدر / يبين ربح المزارع من 20بينما الجدول التالي رقم /
 .المائي عند استخدام تقنيات الري التقميدية

يبين ربح المزارع من محصول القمح بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي عند  -20 -الجدول رقم 
 .استخدام تقنيات الري التقميدية )ل.س(

 الواحدة هكتار في السنة 1لكل  النفقة 
 ل.س              3500 المائيرسم اتاحة المصدر 

 ل.س              0 القرض سطق
 ل.س              9088 قيمة مياه الري

 ل.س      59914 اجمالي تكاليف االنتاج
 كغ     3958 المردود 

 ل.س      15.14 كمفة ال كغ
 ل.س        22 سعر الشراء من قبل الدولة 

 ل.س       6.86 لل كغ ربح المزارع
 ل.س  27152 ربح المزارع لميكتار الواحد 

 ل.س 23652 والقسط ربح المزارع بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي
نبلحظ أن بقاء الرسم بقيمتو الحالية يجعل ربح مستخدمي تقنيات الري القديمة أكبر من ربح 

 مستخدمي تقنيات الري الحديثة والذين يتحممون عبء القرض السنوي.
 :لمهكتار الواحد ايجاد رسم اتاحة مياه الري األمثل

ماىو رسم اتاحة مياه الري الذي يجعل ربح مستخدمي تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح   
 مستخدمي تقنيات الري التقميدية؟

اليجاد الحل األمثل يجب ايجاد عبلقة رياضية مابين الربح الصافي لممزارع )بعد دفع رسم اتاحة 
 . Xورسم اتاحة المصدر المائي  Yالمصدر المائي والقسط السنوي( 

        
 حيث:

 Y )الربح الصافي )ل.س : 
A  ل.س(: المردود المادي لممزارع من اليكتار الواحد لمحصول معين مقدرا بال( 
B )قيمة قسط القرض )ل.س : 



الدراسة التطبيقية                                                                  سادسالفصل ال  
 

121 

 

X )رسم اتاحة المصدر المائي )ل.س : 
فكرة الحل ىي ايجاد القيمة النقدية لرسم اتاحة مياه الري التي تجبر المزارع عمى االنتقال الى    

ل.س(  3500استخدام تقنيات الري الحديثة مع التنويو عمى ابقاء رسم اتاحة مياه الري بقيمة )
 خدمي تقنيات الري الحديثة.بالنسبة لمست

 :وبالتالي تكون معادلة الربح الصافي بالنسبة لمستخدمي تقنيات الري الحديثة 
          

 حيث:
 : قيمة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري الحديثة )ل.س(   
A )المردود المادي لممزارع من المساحة المزروعة بمحصول معين وىو قيمة ثابتة )ل.س : 
B )قيمة قسط القرض وىي قيمة ثابتة )ل.س : 
 : قيمة رسم اتاحة مياه الري الحالي )ل.س(   

   (         )                  
 :معاددلة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري التقميدية 

          
 حيث:
 : قيمة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري التقميدية )ل.س(   
A )المردود المادي لممزارع من المساحة المزروعة بمحصول معين وىو قيمة ثابتة )ل.س : 
B ( 0: قيمة قسط القرض وىي قيمة ثابتة وتساوي في ىذه الحالة )ل.س 
 ب )ل.س(: قيمة رسم اتاحة مياه الري المطمو    

 وبالتالي تصبح ىذه المعادلة من الشكل التالي :
            

 
      تجعل        Xاليدف ىو الحصول عمى أصغر قيمة ل 

 أي تجعل ربح مستخدمي تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح مستخدمي تقنيات الري التقميدية
حتى الوصول         بخطوة  Xولمحصول عمى ىذه القيمة سوف نقوم باختبار عدة قيم ل 

كما ىو موضح في الجدول التالي رقم           تحقق المتراجحة السابقة وتصبحلمقيمة التي 
/21./ 
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 )ل.س(. لمحصول القمح اختبار قيم مختمفة لرسم اتاحة المصدر المائي -21-الجدول رقم 
NUM X ربح المزارع بتقنيات الري التقليدية رسم اتاحة مياه الري RESULT 

1 0 3500 23652 FALSE 

2 500 4000 23152 FALSE 

3 1000 4500 22652 FALSE 

4 1500 5000 22152 FALSE 

5 2000 5500 21652 FALSE 

6 2500 6000 21152 FALSE 

7 3000 6500 20652 FALSE 

8 3500 7000 20152 FALSE 

9 4000 7500 19652 FALSE 

10 4500 8000 19152 FALSE 

11 5000 8500 18652 FALSE 

12 5500 9000 18152 TRUE 

13 6000 9500 17652 TRUE 

14 6500 10000 17152 TRUE 

15 7000 10500 16652 TRUE 

16 7500 11000 16152 TRUE 

17 8000 11500 15652 TRUE 

 
لمحصول  / يوضح تغير ربح المزارع وفق تغير رسم اتاحة المصدر المائي9/الشكل التالي رقم 

 .)ل.س( القمح
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ل.س( يتساوى ربح المزارع مستخدم الري الحديث والمزارع  8500نبلحظ أنو عند رسم المياه )   
مستخدم الري التقميدي ولتحقيق العدالة يجب أن يكون أن أخفض رسم التاحة مياه الري بحيث 
يتحقق الربح لمستخدمي تقنيات الري الحديثة ويكون من مصمحتيم المادية االنتقال الى الري الحديث  

ل.س/ىكتار( مع التنويو أن الدراسة تمت بخطأ مقدارة ال يتجاوز خطوة الزيادة  8600ىو )
 المعتمدة.

ل المزروعة أم ولكن السؤال الذي يتبادر الى أذىاننا ىو ىل ىذا الرقم صالح لكافة المحاصي   
 لمحصول القمح تحديدا؟

 لئلجابة عن ىذا السؤال قمنا بإجراء دراسة مشابية عمى محصول القطن.
 بالنسبة لمحصول القطن:

 / يبين تكاليف  انتاج محصول القمح في السنة الواحدة:22الجدول التالي رقم /
 

/ مقدرا ب 2012-2011/وسطي تكمفة انتاج محصول القطن لؤلعوام  -22-الجدول رقم 
 )ل.س/ه(

 2012 2011 النفقة
 75938 74404 العمميات الزراعية

مستمزمات ومواد االنتاج بدون 
 مياه الري

15831 21486 

 30238 24838 قيمة مياه الري
مجموع قيمة مستمزمات ومواد 

 االنتاج
40669 51724 

%(من 11ايجار األرض )
 االنتاج

20881 23267 

 1583 1187 %(5.1المال)فائدة رأس 
 2586 2060 %(من النفقات1نفقات نثرية)

 155098 139201 إجمالي التكاليف
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 3804 3818 المردود )كغ/ه(
 40.77 36.46 كمفة الكغ )ل.س(

 51 42 السعر الرسمي )ل.س/كغ(
 (2013وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي, )

بأخذ أرقام  ل.س/ىكتار( في السنة 3500) ثابتة لكافة المحاصيل كمفة اتاحة المصدر المائي ىي
 ل.س/ىكتار( 10.23نجد أن ربح المزارع ) 2012احصائية عام 

ل.س/ىكتار  5000)كمفة تحويل أرض زراعية من الري التقميدي الى الري الحديث وكما بينا سابقا 
 في السنة(.

الري الحديثة الموفرة لمميا ولتحقيق ىدف  نفترض كحل إلجبار المزارعين عمى تبني تقنيات   
المشروع أن تبقى رسوم المياه المفروضة عمى حاليا بالنسبة لمستخدمي شبكات الري الحديث, ورفع 

م عمى تبني تقانات الري من الضغط إلجبارى عاألسعار عمى مستخدمي تقنيات الري التقميدية كنو 
المزارع من محصول القطن بعد دفع رسم اتاحة / يبين ربح 23والجدول التالي رقم / ,الحديثة

 .المصدر المائي والقسط السنوي لمقرض عند استخدام تقنيات الري الحديثة
يبين ربح المزارع من محصول القطن بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي  -23 -الجدول رقم 

 .والقسط السنوي لمقرض عند استخدام تقنيات الري الحديثة )ل.س(
 الواحدة هكتار في السنة 1لكل  النفقة 

 ل.س              3500 رسم اتاحة المصدر المائي
 ل.س              5000 القرض سطق

 ل.س            30238 قيمة مياه الري
 ل.س   155098 اجمالي تكاليف االنتاج

 كغ   3804 المردود 
 ل.س      40.77 كمفة ال كغ

 ل.س        51 سعر الشراء من قبل الدولة 
 ل.س      10.23 لل كغ ربح المزارع

 ل.س  38915 ربح المزارع لميكتار الواحد 
 ل.س 30415 والقسط ربح المزارع بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي
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/ يبين ربح المزارع من محصول القطن بعد دفع رسم اتاحة المصدر 24بينما الجدول التالي رقم /
 .تقنيات الري التقميدية المائي عند استخدام

يبين ربح المزارع من محصول القمح بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائي عند  -24 -الجدول رقم 
 .استخدام تقنيات الري التقميدية )ل.س(

 الواحدة هكتار في السنة 1لكل  النفقة 
 ل.س              3500 رسم اتاحة المصدر المائي

 ل.س              0 القرض سطق
 ل.س            30238 قيمة مياه الري

 ل.س      155098 اجمالي تكاليف االنتاج
 كغ   3804 المردود 

 ل.س      40.77 كمفة ال كغ
 ل.س        51 سعر الشراء من قبل الدولة 

 ل.س       10.23 لل كغ ربح المزارع
 ل.س  38915 ربح المزارع لميكتار الواحد 

 ل.س 35415 والقسط بعد دفع رسم اتاحة المصدر المائيربح المزارع 
نبلحظ أن بقاء الرسم بقيمتو الحالية يجعل ربح مستخدمي تقنيات الري القديمة أكبر من ربح 

 مستخدمي تقنيات الري الحديثة والذين يتحممون عبء القرض السنوي.
 :لمهكتار الواحد ايجاد رسم اتاحة مياه الري األمثل

اتاحة مياه الري الذي يجعل ربح مستخدمي تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح ماىو رسم    
 مستخدمي تقنيات الري التقميدية؟

اليجاد الحل األمثل يجب ايجاد عبلقة رياضية مابين الربح الصافي لممزارع )بعد دفع رسم اتاحة 
 . Xورسم اتاحة المصدر المائي  Yالمصدر المائي والقسط السنوي( 

        
 حيث:

 Y )الربح الصافي )ل.س : 
A )المردود المادي لممزارع من اليكتار الواحد لمحصول معين مقدرا بال )ل.س : 
B )قيمة قسط القرض )ل.س : 
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X )رسم اتاحة المصدر المائي )ل.س : 
فكرة الحل ىي ايجاد القيمة النقدية لرسم اتاحة مياه الري التي تجبر المزارع عمى االنتقال الى 

ل.س(  3500استخدام تقنيات الري الحديثة مع التنويو عمى ابقاء رسم اتاحة مياه الري بقيمة )
 بالنسبة لمستخدمي تقنيات الري الحديثة.

 :وبالتالي تكون معادلة الربح الصافي بالنسبة لمستخدمي تقنيات الري الحديثة 
          

 حيث:
 : قيمة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري الحديثة )ل.س(   
A )المردود المادي لممزارع من المساحة المزروعة بمحصول معين وىو قيمة ثابتة )ل.س : 
B )قيمة قسط القرض وىي قيمة ثابتة )ل.س : 
 : قيمة رسم اتاحة مياه الري الحالي )ل.س(   

   (          )                  
 ددلة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري التقميدية:معا 

          
 حيث:
 : قيمة الربح الصافي لمستخدمي تقنيات الري التقميدية )ل.س(   
A )المردود المادي لممزارع من المساحة المزروعة بمحصول معين وىو قيمة ثابتة )ل.س : 
B ل.س( 0ىذه الحالة ) : قيمة قسط القرض وىي قيمة ثابتة وتساوي في 
 : قيمة رسم اتاحة مياه الري المطموب )ل.س(   

 وبالتالي تصبح ىذه المعادلة من الشكل التالي :
            

 
      تجعل        Xاليدف ىو الحصول عمى أصغر قيمة ل 

 التقميديةأي تجعل ربح مستخدمي تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح مستخدمي تقنيات الري 
حتى الوصول         بخطوة  Xولمحصول عمى ىذه القيمة سوف نقوم باختبار عدة قيم ل 

 .        لمقيمة التي تحقق المتراجحة السابقة وتصبح        
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 )ل.س(. لمحصول القطن اختبار قيم مختمفة لرسم اتاحة المصدر المائي -25-الجدول رقم 
NUM X ربح المزارع بتقنيات الري التقليدية رسم اتاحة مياه الري RESULT 

1 0 3500 35415 FALSE 

2 500 4000 34915 FALSE 

3 1000 4500 34415 FALSE 

4 1500 5000 33915 FALSE 

5 2000 5500 33415 FALSE 

6 2500 6000 32915 FALSE 

7 3000 6500 32415 FALSE 

8 3500 7000 31915 FALSE 

9 4000 7500 31415 FALSE 

10 4500 8000 30915 FALSE 

11 5000 8500 30415 FALSE 

12 5500 9000 29915 TRUE 

13 6000 9500 29415 TRUE 

14 6500 10000 28915 TRUE 

15 7000 10500 28415 TRUE 

16 7500 11000 27915 TRUE 

17 8000 11500 27415 TRUE 

 
المزارع وفق تغير رسم اتاحة المصدر المائي لمحصول / يوضح تغير ربح 10/الشكل التالي رقم 

 القطن )ل.س(.
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ل.س( يتساوى ربح المزارع مستخدم الري الحديث  8500نبلحظ أيضا أنو عند رسم المياه )   
والمزارع مستخدم الري التقميدي ولتحقيق العدالة يجب أن يكون أن أخفض رسم التاحة مياه الري 

دمي تقنيات الري الحديثة ويكون من مصمحتيم المادية االنتقال الى الري بحيث يتحقق الربح لمستخ
 ل.س/ىكتار( بخطأ مقدارة ال يتجاوز خطوة الزيادة المعتمدة. 9000الحديث  ىو )

بالنسبة  وبالتالي نستنتج أن ىذا الرسم يمكن أن يطبق عمى كافة المحاصيل الزراعية دون استثناء   
عار شراؤىا ولكافة األراضي, لذلك ننصح برفع رسم اتاحة المصدر لكافة المحاصيل بمختمف أس

ل.س/ىكتار( أي  9000/ الى مبمغ أقمو )1993المائي من المبمغ الحالي المفروض منذ عمم /
ل.س/ىكتار( كمنيج لتشجيع المزارعين عمى االنتقال الى تقنيات الري  5500بمقدار اليقل عن )

لمقوانين الصادرة من قبل الدولة السورية التي تنص عمى ضرورة الحديثة الموفرة لممياه وتنفيذا 
 االنتقال الى الري الحديث حفاظا عمى مواردنا المائية الشحيحة.

 اآلفاق المتوقعة لممشروع :
εيمكن حساب المرونة   

  
 ⁄

  
 ⁄

 
 

∑يمكن حساب عائد االستثمار باستخدام القيمة الحينية لمقرض
    

(   ) 
    
    

 
 

 يمكن اقتراح رفع رسم اتاحة المصدر المائي عمى شكل شرائح كما في مياه الشرب:
 فمثبل بالنسبة لمحصول القمح المروي في منطقة الغاب:

 ىكتار. 7621مساحة زراعتو:
 /ىكتار في السنة.3م 2462المقنن المائي لو بالري بالتنقيط: 

 /ىكتار في السنة.3م 3590وبالري التقميدي: 
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 (./ىكتار)ل.س تطبيق رفع األسعار بطريقة الشرائح -26-الجدول رقم 
 حجم االستيبلك الشريحة

 /ىكتار في السنة(3)م
رسم اتاحة المصدر المائي 

 (في السنة )ل.س/ىكتار
الكمفة االضافية  عن 
الشريحة الدنيا)الرسم 

 الحالي(
1 *  2462 ** 3500  
2 3000 *** 8600 5100 
3 3590 9000 5500 
4 5000 10500 7000 
5 7500 11500 8000 

 *يعادل المقنن المائي لمري بالتنقيط, أو بأحد وسائل الري الحديث
 ** رسم اتاحة المصدر المائي ثابت بالنسبة لمستخدمي تقنيات الري الحديثة.

*** أخفض قيمة يصبح عندىا ربح المزارع مستخدم تقنيات الري الحديثة أعمى من ربح المزارع 
 الذي يستخدم الري التقميدي.

 :نقترح إلنجاح ىذه الطريقة وعمى صعيد آخر
 .اقتراح رفع ثقافة الفبلحين بما يخص ترشيد استخدام المياه 
 .تأمين قروض مناسبة تغطي تكمفة الشبكات 
  اشتراط تأمين البذور واألسمدة والمحروقات بشرط تركيب ىذه الشبكات وذلك باالتفاق مع جيات

 ار واألسمدة ومراكز توزيع المحروقات.اكثار البذ
  توجيو وزارة الزراعة واالصبلح الزراعي ووزارة الموارد المائية تسيير جوالت تفتيشية, ووضع

 غرامات عمى الفبلحين في حال لم يطبقوا طرق الري الحديثة.
 .دعم وتكريم الفبلحين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة 
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ممياه المنزلية والصناعية في الجمهورية لتسعير  آللية اقتراحات 6-2
 العربية السورية:

 واالستخدام المنزلي: الشربمياه قطاع  6-2-1
بما أنو قد تم زيادة أسعار االستيبلك المنزلي في بداية العام الحالي, نستنتج توجو من الحكومة    

 ممياه.للتحفيز المواطنين عمى ترشيد استخدام المياه المنزلية ومنع اليدر المفرط 
 ورةفات بمعدل المواطنين من المياه استيبلك فواتير بجباية الدولة تقوم الشرب قطاع ومع ذلك ففي   

 مكعب متر 15 لحدود الشرائح األولى بحيث شرائح شكل عمى سابقا, ذكر كما شيرين واحدة كل
 استيمك المواطن فإذا س(. ل 7فييا) المكعب المتر سعر حيث المحدود الدخل ذات مدعمة لمطبقة

 يتجاوز  وال صغير ل.س( وىذا مبمغ 63) حوالي يدفع ما مقابل سيكون الشير في مكعب متر 15
 من مدعم وبالتالي (10000) حوالي الشيري دخمو باعتبار لممواطن الشيري الدخل ( من0.012 )

 االستيبلك. كمية حسب متصاعدة فتكون األخرى الشرائح الدولة. أما قبل
 وخاصة أخرى وأحياناً  الرقم ىذا من أقل تكون أحياناً  لممواطن المكعب المتر توصيل وتكمفة   

سورية تقريبا( )حسب  ليرة 20إلى ) المكعب المتر تكمفة تصل لضخ تحتاج التي لممشاريع بالنسبة
 بجزء إال يساىم ال والمواطن بالدعم تقوم الدولة إن مصدر المؤسسة العامة لمياه الشرب( وبالتالي

 .التشغيموالصيانة تكاليف في جداً  صغير
يستغني  أن يمكن ال االستيبلك من أدنى حد لو المواطن أن إلى نشير أن الضروري من ولكن   
 الحد ىذا الحكومة تدعم أن يمكن لذلك عميو لمحصول مضطر المياه ,ألنو سعر ارتفع ميما عنو

 برفع نقوم أن الممكن من ذلك  ومع(, الشير في مكعب متر20 ) االسكان وزارة حددتو وىوكما
 المواطن دخل من جدا ضئيمة نسبة سوى تشكل ال المياه رسوم ألن الدنيا لمشريحة حتى المياه أسعار
 .الدخل محدود

 أن نجد الحال ىذه وفي األخرى الشرائح في المياه من المكعب المتر سعر في الزيادة وبالتالي    
 ينضم أن المستيمك حاول كمما الشريحة قيمة زادت كمما بحيث السعر زيادة مع يتجاوب الطمب
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 المياه عمى الطمب حجم تخفيض وبالتالي يدفعيا التي المياه رسوم قيم لتخفيف وذلك األقل لمشريحة
 .االستيبلك لترشيد فعالة آلية وىذه
صبلح صيانة إلى بحاجة الشرب بمياه اإلمداد شبكات أن إلى نشير أن من لنا بد وال     نظراً  وا 

 ىذا يؤدي حيث بذلك واطنون الم يساىم أن بد وال طائمة بمبالغ تمويل إلى األمر بحاجة وذلك لقدميا
 المياه ىذه ألن الميزانية إرىاق إلى تؤدي المياه في كبيرة ىدر كميات إلى القدم نتيجة اإلىتراء
 وىذه %(40) حوالي اليدر نسبة وتبمغ تكمفتيا استرداد دون الدولة عاتق عمى تقع تكمفة ليا الضائعة

 في كبير بشكل ساىمت لكانت الضائعة المياه ىذه تكاليف استرداد تم يستيان بيا فمو ال نسبة
 .العامة الشرب مياه بشبكات مخدمة الغير لممناطق المياه إمداد وفي الشبكات صيانة

 ويمكن اقتراح الحمول التالية ليذه المشكمة:
  حصر األماكن من الشبكة التي تحصل فييا فواقد كبيرة وذلك بتقسيم الشبكة الى اجزاء وتركيب

 عداد قياس في بداية كل جزء.
 .استخدام المعايرة لمتحري عن العدادات المنزلية التي تحوي أخطاء تسجيل كبيرة 
  فرض عقوبات رادعة عمى المواطنين الذين يعتدون عمى الشبكة وعمى المستيترين بيدر المياه

 وتبديدىا بشكل غير مسؤول.
  الحاسوب)انتاج مياه يجب أرشفة جميع المعمومات المتعمقة بمشروع المياه التابع لموحدة عمى

بحيث تتشكل قاعدة , معمومات الصيانة والتشغيل( –الفواقد في الشبكة  -االستيبلك -الشرب
 بيانات.

 قطاع الصناعة: 6-2-2
 صناعي تطور وجود عمى تدل المؤشرات ولكن حاليا مستيمك أصغر ىي الصناعة أن من بالرغم   

 في الصناعة المستخدمة لممياه وبالنسبة  ,الوقت مع استيبلكيا يزداد سوف وبالتالي الوقت مع مطرد
 لممتر س.ل 60) تدفع تجاري قطاع أنيا عمى تحاسب سابقاً  ذكر كما العامة الشبكات من المأخوذة
 تدفع ال خاصة بيا آبار التي تستخدم لممصانع بالنسبة أما, توجد شرائح وال  مقطوع بشكل (المكعب
 تحاسب بحيث اآلبار عمى تركيب عدادات الضروري فمن فيو, النظر من بد ال أمر وىذا رسوم
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 االستيبلك ترشيد عمى العمل المصانع في ألصحاب حافز وتعطي االستيبلك حجوم عمى المصانع
 .الصناعات بعض في االستخدام إعادة أجل من التدوير إعادة نظام اتباع وكذلك

 المياه : أسواق 6-2-3
 يتم بالتالي الفقيرة الطبقات من تكون المناطق ىذه بالمياه من الصياريجغالبا المناطق التي تتزود   

 20 حوالي الشير في سرة األ استيبلك من األدنى الحد إمداد كمفة تبمغ والتي تزويدىا بالصياريج
 أضعاف أربعة من األسرة تتكمف ىنا ل.س( وبالتالي 2000حوالي)  ثمنو يدفع لممترل مكعب متر
)طبعا في حال االلتزام بأسعار  العامة المياه بشبكات المزود المواطن يتكمفو ما أضعاف ثماني إلى

 ليس وىذا األغنياء من أكثر مادي عبء يتحممون الفقراء أن أيالمياه وليس األسعار العشوائية(, 
 وبالتالي, لتمويل يحتاج المشروع وىذا المناطق ليذه المياه إمداد عمى العمل من بد ال لذلك إنصاف

 مع يتماشى بما لمستخدمي المياه العامة األسعار زيادة طريق المواطنون عن فيو يشارك أن البد
 . الدخل محدودي كاىل إثقال عدم االعتبار بعين األخذ مع الحالية االقتصادية الظروف

 توصيل تكمفة في المساىمة منو طمب لو المناطق ىذه في المواطن بأن نقول أن بد الا وأيض   
 في يستمر وال الرابح ىو يكون البعيد المدى عمى ألنو لصالحو الحل ىذا ألن عارض لما إليو المياه
 كاىمو. يثقل والذي بالصيريج المياه توصيل مقابل الشيري المبمغ ىذا دفع

 
وجعل خطوات حماية الثروة المائية  ذات البد من البدء بخطوات جادة لترشيد استيبلك المياه    

قصوى, ألن التغييرات المؤسساتية والتقبل االجتماعي ليذه السياسات المائية الجديدة يحتاج أىمية 
الى فترة زمنية معينة, باالضافة الى الشح المائي المتزايد والطمب الكبير عمى المياه, كل ىذه العوامل 

 تجعل البدء بالتوجو لترشيد المياه ميمة اليوم وليس الغد. 
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%( من المياه العذبة 54باليين نسمة( يستغمون نحو ) 6.6إن سكان العالم الذين يناىز عددىم )   
ن ندرة المياى ,ار, والبحيرات, واألحواض الجوفيةالتي توفرىا المصادر المائية ومنيا األني تشكل وا 

عائقا رئيسيا لمتنمية في العالم وبشكل خاص في المنطقة العربية, وىي تعود الى الظروف المناخية 
والييدرولوجية, ووقووع ىذه المنطقة ضمن المناطق القاحمة وشبو القاحمة, وارتفاع درجات الحرارة 

 ومعدالت األمطار, وشح األمطار السنوية, وأيضا تعاقب موجات الجفاف.
المائية دفعت البمدان العربية ومنيا سورية الى مراجعة استراتيجياتيا وسياساتيا  ن الضغوطإ   

المائية, فشيدت محاوالت لترشيد استيالك المياه والسيطرة عمى التموث, إال أن تطبيق مفيوم اإلدارة 
المتكاممة لمموارد المائية مازال في مراحمو المبكرة بسبب ضعف التنسيق بين مختمف القطاعات 
المعنية وتضارب مصالحيا, مماأعاق اندماج سياسات المياه مع التخطيط عمى المستوى اإلقتصادي 

 الكمي.
وقد انصب اىتمام سورية عمى تقييم مواردىا المائية, حيث أجريت دراسات لتحديد كميات المياه    

تياء تنفيذ المشروع المتاحة ونوعيتيا, لكن من المالحظ أن عمميات التقييم ىذه كثيرا ماتنتيي مع ان
الذي جرى التقييم في اطاره, لذا تأتي مبتورة أ لمرة واحدة فقط, وال تتبعيا رقابة منتظمة عمى المخزون 

 لرصد التغيرات الكمية والنوعية فيو واالستيالك في االستخدامات المختمفة.
داميا وحمايتيا بما وىنا نقترح أنو حان الوقت لتنظيم, وادارة الطمب عمى المياه وترشيد ستخ   

يتناسب مع شح المصادر المائية المتاحة ومحدوديتيا, وذلك وصوال لتحقيق األمن المائي كيدف 
 استراتيجي.

نقترح في نياية ىذا البحث أن تتبنى الجيات المعنية في الجميورية العربية السورية الطرق    
ونتمنى أن تسيم ىذه الدراسة ولو  المطروحة في ىذا البحث, كوسائل الدارة الطمب عمى المياه.

بشكل مبدئي في تحسين الواقع المائي والتخفيف من ىدر الموارد المائية الثمينة والالزمة لحياة 
االنسان باالضافة الى دورىا الكبير في تحقيق األمن الغذائي والسياسي والتطور الصناعي 

كميف وزارة الري والعاممين فييا وضع , أما من الناحية المؤسساتية فيجب تواالجتماعي في سورية
برامج تخطيطية مسبقة لمعرفة مصادر المياه المتوافرة في سورية وتوزيعيا بشكل منطقي عمى مياه 

 .الشرب والري, مع إعطاء األولوية لمياه الشرب
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 ولذلك نوصي بما يلي :
اتاحة المصدر المائي,  تطبيق آلية تسعير المياه المقترحة بالنسبة لمقطاع الزراعي والخاصة برسم .6

 المنزلي والصناعي. باالضافة الى المقترحات بالنسبة لمياه االستيالك
, استيالك  المياه لميكتار الواحد اعتماد أساليب جديدة في الري من شأنيا تخفيض معدل  .2

وتوفير مستمزمات ىذه األساليب وتشجيع الفالحين عمى استخداميا ,ودراسة امكان تطوير 
 لمصادر المائية المتاحة.استثمار ا

 التركيز عمى شمولية التخطيط المائي لمموارد المائية لالستعماالت عمى مستوى كل حوض. .3
اتباع أحدث األساليب الممكنة لمحد من نسبة التبخر التي تعد كبيرة سواء من المسطحات المائية  .4

 أو في أقنية الري الثانوية والحقمية.
الرادعة لقمع التعديات والتجاوزات عمى المنشآت المائية وضمان اصدار التشريعات والقوانين  .5

 حمايتيا ,وكذلك تذليل الصعوبات والمعوقات من أجل تطبيق أمثل لمخطط السنوية االستثمارية.
الزام كافة المنشآت الصناعية بإقامة محطات معالجة لمخمفاتيا السائمة قبل صرفيا الى المصادر  .6

 المائية.
التوعية وترشيد استخدام المياه بدعم من الحكومة ومديرياتيا وشركاتيا وتأمين تكثيف حمالت  .7

 الحوافز لمحفاظ عمى ىذه المياه.
 تطبيق السياسة السعرية عمى نطاق واسع لمتمكن من تحديث وتطوير وصيانة المرافق المائية. .8
 تشجيع أساليب االنتاج النظيف في الصناعة . .9

األمن  اه الصرف الصحي المعالجة بيدف تحقيق أىداف دراسة مجاالت االستفادة من مي .61
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة, , باالضافة الى المائي والغذائي في سورية

 وتشجيع المزارعين عمى استخداميا بتخفيض أسعارىا عن أسعار المياه النقية.
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 معوقات البحث:
وع تسعير المياه لكافة القطاعات المستخدمة لممياه تضمن ىذا البحث دراسة تفصيمية عن موض

)شرب, صناعة, زراعة(, وتم ايجاد حل جزئي لمشكمة ىدر مياه الري من خالل تعديل رسم اتاحة 
 مياه الري كأداة لتشجيع المزارعين عمى تبني تقنيات الري الحديثة.

الميترئة كحل ليدر المياه لباقي وطرح حل رفع رسوم مياه الصناعة, واصالح شبكات المياه المنزلية 
 القطاعات.

وأدت صعوبة الوصول الى البيانات والمعمومات الى تحجيم الدراسة التطبيقية بسبب الظروف الراىنة, 
كون المؤسسات المعنية بمعظميا قد فقدت جزء كبير من بياناتيا اما بسبب تغيير موقعيا أو بسبب 

بعض البيانات واالرقام الحديثة الخاصة بالموارد المائية في  , باالضافة الى غيابخريبيةتاألعمال ال
 السنوات األخيرة نتيجة صعوبة الوصول الى بعض المواقع في سورية.

أما من الناحية االقتصادية فقد ظيرت بعض الصعوبات نتيجة التضخم االقتصادي, وارتفاع أسعار 
, الزمة لتنفيذ ىذا المشروع عمى أرض الواقعالعمالت األجنبية الضرورية لشراء المعدات واألدوات ال

وخاصة الميزانيةالالزمة لشراء وتركيب ووضع شبكات الري الحديث موضع االستخدام, فنقع في ىذه 
الحالة في مأزق لالختيار بين ىدر الموارد المائية الشحيحة, وبين تبني تقانات الري الحديثة بأسعار 

.مرتفعة جدا  
قة التي قد تبنى عمى ىذا البحث, باالىتمام بموضوع ادارة الموارد المائية وننصح في األبحاث الالح

من الناحية المؤسساتية واجراء دراسة شاممة عن القوانين والتشريعات واليياكل االدارية في المؤسسات 
المعنية بمجال ادارة الموارد المائية, وكيفية اختيار األشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات فيما 

 يخص تخطيط وتوزيع الموارد المائية.
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 /1الممحق رقم /
 /31القانون رقم /

 رئيس الجميورية 
 بناًء عمى أحكاـ الدستور

 .ـ 20/10/2005ىػ  و 17/9/1426وعمى ما أقره مجمس الشعب في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 :يصدر مايمي

 التشريع المائي

  الفصل األول 
  تعاريف
 :يقصد بالتعابير التالية الواردة في ىذا القانوف المعاني المبينة بجانب كؿ منيا  :-1-المادة 

   المجنة العميا لممياه: ىيئة وطنية عميا تقوـ بوضع السياسة المائية لمدولة عمى المدى القريب
 .ىذه السياسةوالمتوسط والبعيد واعتماد االستراتيجية المائية التي تحقؽ 

  رئيس المجنة العميا لممياه: رئيس مجمس الوزراء أو مف يفوضو. 
   لجنة إدارة الحوض: لجنة تقـو بتنفيذ السياسة المائية المقررة مف قبؿ المجنة العميا لممياه ضمف اطار

 .الحوض المعني لمحفاظ عمى الموارد المائية مف االستنزاؼ والتموث وتحقيؽ مبدأ االستدامة
  وزارة: وزارة الريال. 
  الوزير: وزير الري. 
 الجية العامة التابعة لموزارة: ىي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة لألحواض المائية. 
  ويقصد بيا المؤسسة العامة  ,المؤسسة: الجية المختصة باستثمار مياه الشرب والصرؼ الصحي

 .لمياه الشرب والصرؼ الصحي والشركات والوحدات التابعة ليا في المحافظات
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   المستفيديف مف  ذات شخصية اعتبارية لممزارعيف أوجمعية مستخدمي المياه: ىي تجمعات قانونية
و منطقة جغرافية المياه في وحدة ىيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معمـو أو منظومة ري مستقمة أ

 .ذات طبيعة اعتبارية معروفة وىي كياف غير ربحي
 منطقة عمؿ الجمعية: ىي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتـ تحديدىا مف قبؿ الوزارة. 
  الحوض الييدرولوجي: ىو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيـ المياه السطحية. 
   والمياه غير التقميديةالمصدر المائي: المياه التقميدية: 

 :المياه التقميدية: المياه السطحية والجوفية  -1

المياه السطحية: مياه األنيار والبحيرات الداخمية والجداوؿ والمسيالت والمستنقعات والمالحات  - أ
 .والبرؾ والحفر

 .المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامؿ المياه - ب

والصناعي المعالجة ومياه الصرؼ الزراعي باإلضافة المياه غير التقميدية: مياه الصرؼ الصحي   -2
 .الى المياه الناتجة عف التحمية التي تحقؽ المواصفات القياسية المطموبة

  المجرى المائي: نير أو جدوؿ أو قناة أو مصرؼ أو فجارة أو وادي أو مسيؿ. 
 كاف المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه ليا صفة االستعماؿ العاـ ألي غرض. 
 المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عف الجية المختصة. 
  تموث المياه: ىو وجود مواد أو مسببات مموثة في المياه تؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر الى

ة في تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عف المعايير المعتمد
 .المواصفات القياسية

  الشخص الطبيعي أو االعتباري سواء كاف جية عامة أو خاصة يتسبب في تمويث  :مسبب التموث
 .مصادر المياه بأي أسموب كاف مباشر أو غير مباشر
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   المنطقة المحددة الالزمة لحماية المصدر المائي وتوضع ليا شروط معينة بغية الحفاظ عمى : الحـر
المائي وحمايتو مف كافة أشكاؿ االستنزاؼ والتموث ومف أجؿ تنفيذ أعماؿ الصيانة  سالمة المصدر

 :والمراقبة ويقسـ الى

الحـر المباشر: األرض الواقعة حوؿ المصدر المائي التي تتيح الوصوؿ اليو لصيانتو والحفاظ عمى   -1
 .سالمتو ومنع تموثو

لممصادر المائية التي يمنع فييا تنفيذ بعض الحـر غير المباشر: األراضي المحيطة بالحـر المباشر  -2
 .األعماؿ أو يقيد استثمارىا لضرورات المصمحة العامة

   الري  -الشرب (السد: ىو الحاجز االصطناعي الذي يحجز المياه بيدؼ االستفادة منيا ألغراض
المواشي  سقاية -الترشيح  -تنظيـ المجرى المائي  -درء الفيضانات  -توليد الطاقة  -الصناعة  -
 .)تمطيؼ المناخ - السياحة -األسماؾ(  -تربية: )الحيواف  -

   شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقؿ المياه وتنشأ بيدؼ التزويد بالمياه أو صرفيا لكافة
 :األغراض وتتكوف مف

 :منظومة شبكة مياه الري بدرجاتيا المختمفة -1

لنقؿ المياه مف المصدر المائي وتوزيعيا القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوؼ  - أ
 .ألغراض الري وكافة استعماالت المياه األخرى

 .القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع مف القناة الرئيسية - ب
 .القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع مف القناة الثانوية - ت
 .اة الثالثية والذي يروي الحقوؿالقناة الرباعية أو الحقمية: المجرى المائي المتفرغ مف القن - ث

 .المغطى( بدرجاتيا المختمفة -منظومة شبكة مياه الصرؼ الزراعي )المكشوؼ   -2
 .منظومة شبكة مياه الشرب مف المصدر وحتى عداد المشترؾ  -3
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منظومة شبكة مياه الصرؼ الصحي بدرجاتيا المختمفة )الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية( قبؿ  -4
 .المعالجة

  قنف المائي: كمية المياه التي تعطى خالؿ دورة الري لكؿ ىكتار مروي وفؽ الدورة الزراعية الم
 ((. /ىكتار(( أو))ؿ/ثا/ىكتار3المعتمدة وتقدر بػ ))ـ

  مياه الري: ىي المياه المعدة لالستخداـ الزراعي التي تحقؽ المواصفات القياسية. 
   ي والمنزلي التي تحقؽ المواصفات القياسيةمياه الشرب: ىي المياه المعدة لالستخداـ البشر. 
   المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكف أف تستعمؿ ألغراض عالجية بسبب الطبيعة

الخاصة لمكوناتيا المحمية أو الغازية أو اإلشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرؽ استعماالتيا 
بالتنسيؽ مع الجيات المختصة مع مراعاة القوانيف الصادرة وأسس حمايتيا بقرار يصدر عف الوزير 

 .بيذا الشأف
  الكشؼ الدوري اإللزامي: مراقبة دورية خالؿ فترات زمنية محددة لتقويـ أداء عمؿ المنظومات المائية

لكافة االستخدامات وتحدد ىذه المنظومات في التعميمات التنفيذية ليذا القانوف، وتقوـ بيا جية فنية 
 .مة مف داخؿ أو خارج الجية المختصةمؤى

 الفصل الثاني 

  المياه العامة

 :تعد مف األمالؾ المائية العامة : -2-المادة 

 :المياه الداخمية وتشمؿ  -1

المجاري المائية مف أي نوع كانت ضمف حدودىا المعينة بخط ارتفاع مياىيا الجارية في حاؿ  - أ
 .امتالئيا قبؿ فيضانيا
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الداخمية والغدراف والبرؾ والمستنقعات ضمف حدودىا المعينة بموجب مستوى البحيرات والمالحات  - ب
 .أعمى منسوب تصؿ اليو المياه قبؿ فيضانيا

 .الشالالت المائية - ت
 .المياه الجوفية الممكف استجرارىا مف اآلبار ومف الحوامؿ المائية كافة - ث
 .الينابيع مف أي نوع كانت - ج
 .لمقامة حتى أعمى منسوب تخزيني أعظمي ليامياه بحيرات السدود والمنشآت المائية ا - ح
 .مياه شبكات الري والصرؼ والشرب - خ
 .المياه غير التقميدية - د

 :المياه البحرية وتشمؿ  -2

مياه البحر ضمف الحدود اإلقميمية لمجميورية العربية السورية وما يتفرع عنيا مف بحيرات وبرؾ  - أ
 ,ية والخمجاف وأقنية المالحةومستنقعات وغدراف مالحة وكذلؾ المرافىء واألحواض البحر 

 .وطرقاتيا وكامؿ ضفافيا
المياه الناشئة عف اختالط المياه الداخمية بمياه البحر عند مصبات األنير والشواطىء والجداوؿ  - ب

 .والمياه تحت البحرية

شاطىء البحر حتى أبعد مسافة يصؿ فييا الموج الى اليابسة وفؽ ما يحدد بالمخططات المعتمدة   -3
 .النقؿ لدى وزارة

 .حصة سورية مف المجاري المائية الدولية المشتركة داخؿ حدود الجميورية العربية السورية  -4
 .عمى أال يقؿ عف ستة أمتار ,الحـر المباشر لممصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية -5

 : -3-المادة 

 .يشكؿ الوزير لجنة تحديد حـر المصادر المائية مف الجيات المعنية -1
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يصدر بقرار مف الوزير بناًء عمى اقتراح لجنة  1989/ لعاـ 10مع مراعاة أحكاـ القانوف رقـ /  -2
 :تحديد حـر المصادر المائية مايمي

 ,ويمنع إشادة أي بناء ,تحديد الحـر المباشر لألمالؾ المائية العامة المبينة في المادة الثانية - أ
قامة أي منشآت وأي إشغاالت في الحـر المباشر باستثناء المنشآت واألبنية واإلشغاالت  ,وا 

 .الخاصة بالمياه العامة
 .تحديد الحـر غير المباشر لممصادر المائية - ب
والشروط  ,تحديد النشاطات االقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحـر غير المباشر - ت

ات القياسية والمواصف ,الواجب توفرىا ضمف ىذه النشاطات وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة
 .المعتمدة

 الثالث  الفصل 
  العامة المياه المكتسبةعمى الحقوق تثبيت
 ,مع مراعاة الحقوؽ المكتسبة والمثبتة سابقًا عمى المياه العامة قبؿ نفاذ ىذا القانوف : -4-المادة 

 أو انتفاعا ,أو تصرفا ,العامة حقوقًا مكتسبة يجري تثبيت حقوؽ األشخاص الذيف ليـ عمى المياه
أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقًا لألحكاـ المدرجة في ىذا الفصؿ مف المادة  ,بحكـ العرؼ

 .ويخضع استثمارىا ألحكاـ ىذا القانوف ,-13-ولغاية المادة  -5-
/ بقرار يصدر عف الوزير ويتضمف 4تفتتح أعماؿ تثبيت الحقوؽ المذكورة في المادة / : -5- المادة
 :مايمي

 .المياه العامة التي تتناوليا عمميات التثبيت  -1
عمى أف ال تقؿ عف ستيف  ,والمدة المحددة لتقديميا ,مكاف قبوؿ طمبات أصحاب الحقوؽ المدعى بيا  -2

 .يومًا مف تاريخ نشر القرار
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وفي إحدى  ,ينشر ىذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحؼ المحمية : -6- المادة
ولدى  ,والناحية ,والمنطقة ,كما يعرض في لوحات اإلعالف في مركز المحافظة ,صحؼ العاصمة

كما يعمـ عمى مخاتير القرى التي تتناوليا عمميات  ,الفالحية وجمعيات مستخدمي المياهالجمعيات 
 .التثبيت

 : -7-المادة 

تقوـ بعممية تثبيت الحقوؽ المكتسبة غير المثبتة عمى المياه العامة لجنة تشكؿ في كؿ مف الجيات  -1
وعضوية  ,العامة التابعة لموزارة بقرار مف الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميو وزير العدؿ

 .عف الجيات المعنيةممثميف 
 ".اقسـ بالّمو العظيـ أف أقوـ بميمتي بأمانة وصدؽ" :يؤدي أعضاء المجنة أماـ رئيسيا اليميف التالية -2
يمنح رئيس وأعضاء المجنة تعويضات تصدر بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح مف   -3

 .الوزير

العامة في المنطقة التي حددىا القرار عمى كؿ شخص يدعي حقًا في المياه  : -8- المادة
الى الجية  ,دـ طمبًا خالؿ المدة المحددة فيوأف يق ,/ مف ىذا القانوف5المنصوص عميو في المادة /

ال فمف ينظر الى طمبو ,مؤيدًا بالوثائؽ والمستندات, العامة التابعة لموزارة  .وا 

وتقـو  ,مف أصحاب الحقوؽ المدعى بياتستمـ المجنة الطمبات والمستندات المقدمة  : -9-المادة 
وليا أف تستعيف بآراء ومالحظات األشخاص والجيات التي ترى أف باستطاعتيـ  , بتدقيؽ المستندات

 ,وتنظـ المجنة محضرًا أوليًا يرفؽ بجدوؿ يتضمف أسماء أصحاب الحقوؽ ,تقديـ اإليضحات الالزمة
 .وطبيعة ومقدار ىذه الحقوؽ

يعمف الجدوؿ المذكور في المادة السابقة في بيو الجية العامة التابعة لموزارة لمدة  : -11-المادة 
ويعتبر اإلعالف بمثابة  ,وينشر في صحيفة محمية إف وجدت، وفي إحدى صحؼ العاصمة , شيريف
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 .تبميغ شخصي لكؿ أصحاب الحقوؽ عمى المياه العامة في منطقة عممية التثبيت
 : -11-المادة 

ص الذيف تقدموا بطمبات التثبيت خالؿ المدة المحددة، تقديـ مالحظاتيـ عمى يحؽ لألشخا - أ
وعمى المجنة خالؿ مدة  ,الجدوؿ خالؿ مدة ستيف يومًا تمي انتياء مدة عرض الجدوؿ لالطالع

وتتخذ بشأنيا قرارًا  ,/ يومًا مف تاريخ انتياء المدة المذكورة أف تدرس ىذه المالحظات30/
 .ئي لمحقوؽ المكتسبة المعترض عمييايتضمف الجدوؿ النيا

ألصحاب الحقوؽ الطعف أماـ محكمة االستئناؼ المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليو في  - ب
ويصدر قرار محكمة  ,/ يومًا مف تاريخ تبمغ ىذا القرار15أ/ السابقة وذلؾ خالؿ //الفقرة 

 .االستئناؼ مبرماً 

ت النيائية في سجؿ خاص لدى الجية العامة المختصة تسجؿ قرارات لجنة التثبي : -12-المادة 
  .التابعة لموزارة

عند إجراء أعماؿ التحديد والتحرير، يتـ تثبيت الحقوؽ المكتسبة عمى المياه العامة  : -13-المادة
 .في الصحائؼ العقارية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف

 الرابع الفصل 
 تصفية الحقوق المكتسبة عمى المياه العامة

عندما تستدعي ضرورات المصمحة العامة تصفية الحقوؽ المكتسبة عمى المياه  :  -14-المادة
يتضمف التصريح عف  , يصدر بذلؾ قرار عف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح الوزير , العامة

رؽ ويكوف ىذا القرار مبرمًا وغير قابؿ ألي طريؽ مف ط , وجود النفع العاـ بناء عمى أسباب موجبة
 ر المائي والمنطقة العقارية التيالطعف أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبيف المصد

 .تتناوليا عممية التصفية
تعمف الوزارة بدء تصفية الحقوؽ المكتسبة في بيو المحافظة والمنطقة والناحية التي  : -15-المادة
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 .وفي إحدى صحؼ العاصمة , وفي إحدى الصحؼ المحمية , تتناوليا عممية التصفية
 : -16-المادة

يشكؿ الوزير لجنة تتولى تقدير قيـ الحقوؽ المكتسبة المحددة في الفصؿ الثالث مف ىذا القانوف  - أ
 .باالستناد الى األسس التي تضعيا الوزارة ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

الحقوؽ وفقًا ألحكاـ التبميغ  تقـو الوزارة بتبميغ القيـ المقدرة مف قبؿ المجنة لكؿ مف أصحاب - ب
وتعمف في الوقت نفسو دعوة عامة لالطالع عمى , الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

/ مف 15ويتـ ىذا االعالف وفؽ أحكاـ المادة / , محاضر التقدير البدائي خالؿ مدة ثالثيف يوما
 .ىذا القانوف

/ مف ىذا 16بطمباتيـ وفؽ أحكاـ المادة / يحؽ لجميع األشخاص الذيف تقدموا : -17- المادة
القانوف أف يتقدموا باعتراضاتيـ عمى التقدير البدائي خالؿ ثالثيف يومًا مف اليـو الذي يمي تاريخ 

وتكوف القيـ المقدرة غير المعترض عمييا خالؿ المدة المحددة  ,نشر االعالف أو التبميغ أييما أبعد
 .في الحؽ بمثابة اعتراض بقية الشركاءويكوف اعتراض أحد الشركاء , مبرمة

 :  -18- المادة

يشكؿ الوزير لجنة لمبت باالعتراضات التي تقدـ مف أصحاب الحقوؽ المكتسبة برئاسة قاض برتبة  -1
مستشار يسميو وزير العدؿ وعضوية ممثميف عف الجيات المعنية وممثميف عف أصحاب الحقوؽ 

 .المكتسبة
تعويضات تصدر بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مف يمنح رئيس واعضاء المجنة  -2

 .الوزير
/ مف ىذا 7/ مف المادة /2يؤدي اعضاء المجنة أماـ رئيسيا اليميف المنصوص عمييا في الفقرة / -3

 .القانوف
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/ مف قانوف 25يجري تسديد قيـ الحقوؽ المكتسبة الصحابيا وفؽ احكاـ المادة /  : -19- المادة
 .وتعديالتو 1983/ لعاـ 20ؾ الصادر بالمرسـو التشريعي رقـ /االستمال

 الفصل الخامس 
 شبكات المياه الحكومية

تتكوف شبكات المياه الحكومية مف المجاري والخطوط المعدة لنقؿ وتوزيع المياه  : -21 –المادة 
عمى تشغيميا  وصرفيا )مكشوفة أومغطاة( وكذلؾ المنشآت التابعة ليا والتي تقيميا الدولة ,وتشرؼ

 وصيانتيا .

يتـ استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود  :  -21-المادة 
وفقًا لتعميمات تصدرىا الوزارة أو الوزارة المختصة حيث تصدر بشكؿ تعميمات سنوية وعند الضرورة 

 وفي بداية موسـ الري حسب الموارد المائية المتاحة.

 : -22-دة الما

لألراضي المستفيدة مف شبكات الري االنتفاع بمياه الشبكة وفؽ جداوؿ التوزيع والمقنف المائي  -1
 .,والتعميمات التي تصدرىا الوزارة

يمنع استخداـ مياه الصرؼ الصحي والزراعي في الري إال بعد الحصوؿ عمى رخصة مسبقة مف  -2
 .رؼالوزارة تعتمد عمى كمية المياه ونوعيتيا في المص
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 السادس الفصل 
 رخص حفر اآلبار وأجهزة الضخ

يخضع استثمار المياه العامة مف قبؿ الجيات العامة والخاصة وألي غرض كانإلى  : -23 –المادة 
باستثناء الحاالت الطارئة لالبار المستثمرة لمياه الشرب عمى اف يتـ إعالـ الوزارة , رخصة مسبقة

 .في التعميمات التنفيذيةاثناء الحفر وتحدد ىذه الحاالت 

 : -24-المادة 

يصدر الوزير التعميمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة وحفر االبار لألغراض  - أ
المختمفة بالتنسيؽ مع وزارتي االسكاف والتعمير والزراعة واالصالح الزراعي وأف تكوف االولوية 

 .في منح الرخص لمياه الشرب واالستخدامات العامة
تعتبر موافقة الوزير األولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر آلبار مياه الشرب، عمى اف تستكمؿ  - ب

 .اجراءات الترخيص الحقاً 

تقوـ الوزارة بناء عمى طمب الجية طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر  : -25 –المادة 
المتاحة في كؿ حوض بشرط  وتقديـ المساعدة الفنية ليا  كؿ ذلؾ ضمف كميات الموارد المائية

 .استخداـ طرؽ الري الحديثة في األغراض الزراعية وترشيد استخداـ المياه في األغراض األخرى

 :  -26-المادة 

يسري مفعوؿ رخص حفر اآلبار لمدة سنة واحدة مف تاريخ منحيا  باستثناء اآلبار العامة   -1
 .المخصصة لمياه الشرب التابعة لممؤسسة

رخيص الستثمار مياه البئر أف يتقدـ بطمب الترخيص خالؿ فترة سرياف رخصة حفر عمى طالب الت  -2
 .البئر
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تحدد شروط منح الرخص واستثمارىا ونماذج تقديـ طمبات الترخيص والبيانات الالـز ارفاقيا وكيفية   -3
 .دراستيا ومنح الرخص بقرار مف الوزير أو مف يفوضو

ارات والمؤسسات التي تحصؿ عمى معمومات ذات فائدة يتوجب عمى كافة االشخاص والييئات واالد  -4
في دراسة الموارد المائية اثناء أعماؿ التنقيب والمسح الجيولوجي أو الييدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي 

لالستفادة منيا حيف الحاجة وعمى الوزارة إعداد  .وغيرىا مف األعماؿ اف تودع نسخة منيا في الوزارة
 :و إلى سويتيفبنؾ معومات يتـ تقسيم

األولى: يسمح بتداوليا بموافقة الوزير والثانية: يسمح باستخداميا لمميتميف وكافة العامميف في مجاؿ 
 .المياه العامة

يشترط في الجية طالبة الترخيص أف تكوف مالكًا لمعقار أو منتفعًا بو  أو مستأجرًا  : -27-المادة 
منتفعيف أو متصرفيف أو وكالء المذكوريف أو مفوضييـ  لو ويكتفى بأكثرية األسيـ مالكيف كانوا أو

 .بذلؾ وتعفى مف ذلؾ المؤسسة

 :يحدد بقرار مف الوزير : -28 –المادة 

المقنف المائي الذي يمكف الترخيص بو استنادًا إلى االمكانيات المائية المتاحة في كؿ حوض  -1
بموجب عدادات تركب عمى وحويضة وتحدد كميات المياه المسموح بضخيا مف المصدر المائي 

 جميع أجيزة الضخ ألغراض الزراعة والري.
تعديؿ كمية المياه المحددة في الرخصة مف المصدر المائي زيادة أو نقصانًا بما يتناسب مع الموارد  -2

 .المائية المتاحة في كؿ حوض
يا مف الشروط الواجب فرضيا عمى كيفية الوصوؿ إلى المياه العامة وشروط استثمارىا وحمايت -3

 .االستنزاؼ والتموث

تمنح رخص أجيزة الضخ لمدة عشر سنوات قابمة لمتجديد بقرار مف الوزير بناء  : -29 –المادة 
عمى طمب صاحب العالقة وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعوؿ اعتبارًا 

 .الستخدامات العامةمف تاريخ صدورىا وتستثنى مف ذلؾ الرخص الخاصة بمياه الشرب وا
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 :تعتبر الرخصة ممغاة حكمًا في احدى الحاالت التالية : -31 –المادة 

إذا لـ يقـ صاحبيا بنصب الجياز المرخص بموجبيا خالؿ سنة مف تاريخ منحيا مع مراعاة   -1
 .الحاالت التي تقدرىا الوزارة ويتـ تحديدىا في التعميمات التنفيذية

 .وـ المترتبة في مواعيدىاإذا لـ يؤد صاحب الرخصة الرس -2

تمغى الرخص عمى اختالؼ أنواعيا دوف تعويض بقرار مف الوزير في الحاالت  : -31 –المادة 
 :التالية

 .إلحاؽ الضرر بالمياه العامة كمًا أو نوعاً   -1
 .إلحاؽ الضرر بالغير شريطة أف يثبت ذلؾ قضائياً  -2
 .ةمخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فييا لممرة الثاني -3
تحويؿ رخصة المياه المرخص باستعماليا إلى غير الغاية المرخص بيا دوف موافقة مسبقة مف  -4

 .الوزير
 .شموؿ األرض المرخص بإروائيا بأحد مشاريع الري الحكومية -5
 .مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانيف واألنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه -6
منحت استنادًا لوثائؽ كاذبة ويالحؽ المسؤوؿ عف ذلؾ صدور الرخصة بناء عمى غش أو إذا  -7

 .قضائياً 

تظؿ الرخصة الممنوحة باسـ المالؾ أو المستأجر الستخداـ المياه العامة في  : -32 –المادة 
المشاريع الزراعية نافذة لمصمحة العقارات العائدة ليا أيًا كاف الشخص الذي تنتقؿ إليو ممكيتيا أو 

 .حؽ استثمارىا

 :يجب تجديد الرخصة في الحاالت التالية : -33-ة الماد

 .عند انتياء مدة الرخصة السابقة -1
 .عند استبداؿ جياز الضخ بجياز ذي استطاعة أكبر  -2
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 .عند اضافة مساحات جديدة زيادة عف المساحة المحددة في رخصة البئر -3

المنح يفرض عمى اصحاب رخص حفر اآلبار ونصب أجيزة الضخ عمييا عند  : -34-المادة 
/ خمسة آالؼ ليرة سورية ويخفض ىذا الرسـ إلى 5000ولكؿ رخصة عمى حدة رسـ مقطوع قدره /

النصؼ عند التجديد ويضاعؼ الرسـ عند مخالفتو مدة التجديد القانونية ويعدؿ ىذا الرسـ بقرار مف 
 .رئيس المجنة العميا لممياه عند الضرورة

 الفصل السابع 
 العقوبات العامة

 هذا البند عقوبات عمى هدر المياه وتخريب المنشآت المائية( )يندرج ضمن 
مع عدـ االخالؿ بالعقوبات األشد المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو أي  : -35 –المادة 

 :قانوف آخر يعاقب مرتكبو األعماؿ المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في ىذه الفقرات
1-  
خمسيف ألؼ ؿ.س إلى  (50000)وبالغرامة مف يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثالث سنوات  . أ

( مائتي ألؼ ؿ.س كؿ مف أقدـ قصدًا عمى ىدـ او تخريب كمي أو جزئي إلحدى 200000)
 .منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ  أو قاـ قصدًا بتمويث مصادر المياه

س إلى ( عشرة آالؼ ؿ.10000يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنة وبالغرامة مف ) . ب
( مائة ألؼ ؿ.س كؿ مف أقدـ قصدًا عمى ىدـ أو تخريب كمي أو جزئي إلحدى 100000)

 .منشآت االنتفاع بالمياه وممحقاتيا كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرؼ الرئيسية
( ثالثة آالؼ ؿ.س إلى 3000يعاقب بالحبس مف شير إلى ثالثة أشير وبالغرامة مف ) . ت

ؿ مف أقدـ قصدًا عمى ىدـ أو تخريب كمي أو جزئي لشبكات عشرة آالؼ ؿ.س ك (10000)
 .الري والصرؼ والشرب الفرعية والثانوية

 .ج( المذكورة أعاله بقيمة األضرار الناتجة عف فعمو-ب-يمـز الفاعؿ في الفقرات ) آ . ث
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( خمسيف ألؼ ؿ.س إلى 50000يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير وبغرامة مف )  -2
ؿ.س كؿ مف أقدـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى حفر بئر أو نصب  مائة ألؼ (100000)

جياز ضخ  أو استثمار بئر قبؿ الحصوؿ عمى رخصة مسبقة  سواء أكاف مالكًا لألرض أو وكياًل 
أو مستثمرًا أو مستأجرًا لمبئر وتزاؿ المخالفة عمى نفقة مف تـ الحفر لصالحو  ,كما تصادر لصالح 

 .واآلالت واألدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفةالوزارة  جميع األجيزة 
( عشريف ألؼ ؿ.س إلى 20000يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير وبغرامة مف )  -3

( أربعيف ألؼ ؿ.س كؿ مف أقدـ عمى إقامة منشآت أو أعماؿ حفر لممصمحة الخاصة 40000)
ضمف مشاريع الري وتزاؿ المخالفة عمى ضمف حدود وحـر المجاري والمنشآت العامة المائية أو 

نفقتو وتصادر لصالح الوزارة جميع األجيزة واآلالت واألدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب 
 .المخالفة

4-  
( 30000( عشريف ألؼ ؿ.س إلى )20000يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير وبغرامة ). - أ

 .واسطة كانت ثالثيف ألؼ ؿ.س كؿ مف أقدـ عمى سرقة مياه الري بأي
( ثالثة آالؼ ؿ.س إلى 3000يعاقب بالحبس مف شير إلى ثالثة أشير أو بالغرامة مف ) - ب

( عشرة آالؼ ؿ.س كؿ مف اقدـ عمى سرقة المياه مف الشبكة العامة لمياه الشرب أو 10000)
 .العبث بيا بأي واسطة كانت

ستفيدًا منيا أو عمى عمـ إذا كاف م -ب -شاغؿ العقار الذي ارتكبت فيو السرقة موضوع البند - ت
 .بيا ولـ يعمـ بذلؾ المؤسسة  يعاقب بنفس العقوبة

اضافة لمعقوبات المقررة أعاله الخاصة باالعتداء عمى مشاريع مياه الشرب  يحكـ عمى الفاعميف  - ث
المشار إلييـ بالتعويض عمى وجو التضامف فيما بينيـ ويشمؿ التعويض قيمة ما استيمؾ وفؽ ما 

 .مضافًا إلييا قيمة االضرار الالحقة بيا تقدره المؤسسة
تقـو المؤسسة بتمقي طمبات تسوية التعديات المرتكبة قبؿ نفاذ ىذا القانوف والواقعة عمى الشبكات  - ج

العامة لمياه الشرب وذلؾ خالؿ ستة أشير تبدأ مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف وتعتبر كافة التعديات 
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عمييا حكمًا مما يوجب وقؼ المالحقة الجزائية ووقؼ تنفيذ  الواقعة قبؿ نفاذ ىذا القانوف مصالحاً 
 .العقوبة المحكـو بيا ويحؽ لممؤسسة إزالة المخالفة في حاؿ عدـ إمكانية ابقائيا

( خمسة وعشريف ألؼ ؿ.س إلى 25000يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة أو بغرامة مف )  -5
 .مياه المموثة ألغراض الري( خمسيف ألؼ ؿ.س كؿ مف قاـ باستعماؿ ال50000)

تحدد حاالت التصرؼ باألجيزة واآلالت واألدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة  -6
 .( أعاله بقرار مف الوزير3و 2في البنديف )

7-  
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عمييا في احدى الفقرات المذكورة أعاله أي مف عناصر  - أ

يسيؿ ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عمييا أو يتغاضى عف الضابطة المائية الذي 
 .ضبطيا أو قمعيا

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عمييا في احدى الفقرات المذكورة أعاله العامموف في سائر  - ب
الجيات العامة في الدولة الذيف يصدروف أوامر أو تعميمات ال مستند قانوني ليا وتؤدي إلى 

 .مياه العامةاإلضرار بال
 : -36 –المادة 

يمـز كؿ مف قاـ باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عف كميات المياه  - أ
المسموح بيا بدفع غرامة تعادؿ خمس ليرات سورية مقابؿ كؿ متر مكعب واحد يستجره زيادة عف 

 /8المرسوـ التشريعي رقـ / الكمية المسموح بيا باستجرارىا اضافة إلى الرسـ السنوي الوارد في
 .1996لعاـ 

كؿ مف قاـ متجاوزًا المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية مف اآلبار زيادة عف كمية المياه  - ب
الواردة في الرخصة الممنوحة لو يمـز بدفع غرامة مقدارىا خمس ليرات سورية مقابؿ كؿ متر 

ؼ الغرامة في حاؿ تكرار المخالفة مرة مكعب واحد يستجره زيادة عف الكمية المحددة وتضاع
ثانية ويتـ ايقاؼ الرخصة لمدة عاـ ويزاؿ جياز الضخ عمى نفقة المخالؼ في حاؿ تكرار 

 .المخالفة لممرة الثالثة
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إذا امتنع المخالؼ عف إزالة جياز الضخ المنصوب عمى المياه العامة خالؿ شير مف تبمغو  - ت
لة الجياز وينفذ ذلؾ عمى نفقة الممتنع ومسؤوليتو ويحجز قرار الغاء الرخصة  تتولى الوزارة ازا

 .جياز الضخ حتى تسديد ضعؼ نفقات إزالة الجياز
/ 5000كؿ مف امتنع عف تركيب عداد عمى البئر بعد وضعو قيد االستثمار يغـر بمبمغ قدره / - ث

ؿ.س خمسة آالؼ ؿ.س وتمغى رخصة االستثمار في حاؿ عدـ تركيبو خالؿ ثالثة أشير مف 
 .اريخ ضبط المخالفةت

مف ىذه التشريعات المائية نجد أف الدولة وضعت القوانيف والشروط الالزمة لترشيد استخداـ  - ج
ولكف مف زيارات ميدانية لبعض , المياه ومنو اليدر والشرقة وتحقيؽ العدالة في توزيع المياه

االلتزاـ بيا وال توجد األراضي ومقابالت مع الفالحيف والمالكيف نجد أف ىذه التشريعات ال يتـ 
 رقابة كافية اللزاـ المستخدميف بيذه القوانيف وفرض العقوبات والغرامات المالءمة.

 الفصل الثامن 
 الضابطة المائية

يكوف لمعامميف مف الفئتيف األولى والثانية في مجاؿ الموارد المائية واستثمارىا  : -37- المادة
صفة الضابطة المائية ويتـ تسميتيـ  ,في ىذا القانوف المكمفيف بضبط المخالفات المنصوص عمييا

 .بقرار مف الوزير
يؤدي العامموف المذكوروف في الفقرة السابقة اليميف المنصوص عمييا في الفقرة   : -38-المادة 

/ مف ىذا القانوف أماـ رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبؿ مباشرتيـ 7/ مف المادة /2رقـ/
 .العمؿ

حسبما , ف الجية العامة التابعة لموزارةيجوز تشكيؿ ضابطة مائية أو أكثر ضم  : -39-لمادة ا
 .تقتضيو الضرورة

 .يكوف لمضبوط المنظمة مف قبؿ الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية : -41- المادة
لقمع  ,تشكؿ في كؿ مف المؤسسات والوحدات التابعة ليا ضابطة مائية أو أكثر : -41- المادة

زالة التعديات الواقعة عمى شبكات مياه الشرب والصرؼ الصحي , المخالفات بقرار مف الوزير  ,وا 
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ويؤدي أعضاء الضابطة اليميف المنصوص  ,المختص بناء عمى اقتراح مف المدير العاـ لممؤسسة
/ مف ىذا القانوف أماـ رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة 7/ مف المادة /2عمييا في الفقرة /

 .ويكوف لمضبوط المنظمة مف قبميـ صفة الضبوط العدلية ,قبؿ مباشرتيـ العمؿ
 .ـ بشأنياترسؿ الضبوط الى النيابة العامة إلجراء مايمز  : -42 -المادة

 الفصل التاسع 
 التنقيب

يمكف لمجيات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة مف الوزير  :  -43 -المادة
والطبقات  ,باالستناد الى اإلرشادات المتعمقة بنوعية األرض ,في حاالت الضرورة التي يقدرىا ,حصراً 
وعمى أف تكوف األولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكاـ رخص حفر اآلبار الواردة في  , المائية

 .الفصؿ السادس مف ىذا القانوف

 :تمتـز الجية التي قامت بالتنقيب بما يمي : -44- المادة

إزالة المخمفات عف األرض مكاف التنقيب وأرض الجوار والتعويض عف األضرار الناتجة بسبب  - أ
 .أعماؿ التنقيب

تعويض عف الحرماف مف االستثمار عف المساحة والمدة الزمنية المتيف توقؼ فييما االستثمار  - ب
 .بسبب أعماؿ التنقيب

تشكيؿ لجنة بقرار مف آمر الصرؼ المختص مؤلفة مف ثالثة أعضاء عمى األقؿ ميمتيا: النظر  - ت
وتعتبر  ,ستثمارفي التعويض عف األضرار الناجمة عف التنقيب وتقدير تعويض الحرماف مف اال

 .قرارات المجنة نافذة بعد تصديقيا
 .إعادة الحاؿ الى ماكاف عميو في حاؿ عدـ اكتشاؼ المياه - ث
استمالؾ المساحة الالزمة لالستخداـ العاـ لممصدر المائي إذا نتج عف التنقيب كمية المياه  - ج

 .المطموبة
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 الفصل العاشر 
 جمعيات مستخدمي المياه

الجميورية العربية السورية بقرار مف الوزير جمعيات باسـ جمعيات تحدث في :  -45- المادة
 .مستخدمي المياه

يكوف انضماـ المستفيديف مف المصادر المائية ذات االستخداـ الجماعي الى  : -46- المادة
 .الجمعيات إلزاميًا وذلؾ ضمف منطقة عمؿ الجمعية

ة مف أحد المصارؼ العامة وتمنح تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مسير  : -47- المادة
ويصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بمنح ىذه القروض وطريقة  ,لمرة واحدة عند التأسيس

 .استردادىا

يصدر عف الوزير التعميمات التنفيذية والنظاـ األساسي النموذجي لمجمعيات ووثيقة  : -48- المادة
 .نقؿ المسؤوليات مف الوزارة الى الجمعية

 الفصل الحادي عشر 
 أحكام عامة

 :يخضع استثمار المياه العامة الى : -49- المادة

والقرارات الصادرة عف رئيس المجنة العميا لممياه  1996/ لعاـ 8أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ / - أ
 .بالنسبة لمياه الري

لمياه الشرب قرارات تصدر عف الوزير المختص تتضمف نظاـ االستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة  - ب
 .والصرؼ الصحي
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تتـ المحافظة عمى المياه العامة مف التموث بالتعاوف والتنسيؽ بيف الوزارة والوزارات  : -51- المادة
 .األخرى والجيات العامة وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة

اختصاص تكوف الوالية عمى األمالؾ المائية العامة وصالحية إدارتيا وتمثيميا مف  : -51-المادة
 .باستثناء ما يخضع منيا لوالية جية عامة أخرى بموجب قوانيف خاصة ,الوزارة

يمتـز مالكو اآلبار باستخداـ تقنيات الري المتطورة وفؽ األسس التي تحدد والقرارات  : -52- المادة
 .التي تصدر عف المجنة العميا لممياه

ت الالزمة لترشيد استعماؿ المياه العامة يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارا : -53- المادة
وفي حاؿ ثبوت ىدرىا مف  , لألغراض المختمفة، وعمى المستفيديف مف ىذه المياه التقيد بيذه القرارات

قبؿ المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحؽ لموزير أو الوزير المختص حجب المياه عف المستفيد 
 .مو بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصةالمخالؼ الى أف يقدـ مايثبت التزا

يصدر رئيس المجنة العميا لممياه التعميمات التنفيذية لكؿ مف المجنة العميا لممياه  : -54- المادة
 .ولجنة إدارة الحوض

/ يصدر الوزير بالتنسيؽ مع الجيات 54بما اليتعارض مع أحكاـ المادة السابقة / : -55- المادة
 .التنفيذية ألحكاـ ىذا القانوفالمختصة التعميمات 

تمغى جميع األحكاـ المخالفة ألحكاـ ىذا القانوف أينما وردت في القوانيف واألنظمة  : -56- المادة
 .النافذة

 .ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بو اعتبارًا مف تاريخ صدوره : -57- المادة
 .ـ16/11/2005ىػ الموافؽ لػ 15/10/1426دمشؽ في 

 


