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 ايظٝاط١ ايك١َٝٛ يًُٛاسد املا١ٝ٥ ٚاطذلاتٝذٝتٗا ٚخططٗا

 

9 

 املًدص
 ايتاي١ٝ :أِٖ املٛاضٝع  ٜتٓاٍٚ ايبشح 

 ايذلٜٚر يجكاف١ تشػٝذ اطتٗالى املا٤ -1

ٚضع طٝاطات َا١ٝ٥ ٚاضش١ ٚايتدطٝط ايظًِٝ -2

 الطتػالٍ َٛاسد املا٤ َٚصادس٠ 

ملٝاٙ فض ايٓضاعات بني ايذٍٚ سٍٛ َصادس ا-3

 باذتٛاس ٚايطشم ايظ١ًُٝ 

إْؼا٤ َشانض دتُع املعًَٛات عٔ ايكطاعات  -4

املا١ٝ٥ ٚسص١ نٌ دٚي١ يًذٍٚ املؼذلن١ يف َصذس 

 ٚاسذ 

ايتكًٌٝ َٔ اآلثاس ايب١ٝ٦ٝ ملصادس املٝاٙ . عٓذ  -5

َعادت١ َٝاٙ ايصشف ايصشٞ ٚأثشٖا عًٞ املٝاٙ 

 ادتٛف١ٝ ٚعٓذ نٛاسخ ايظٍٝٛ ٚايفٝطإ 

إْتاز َٛاسد املا٤ بتشًٝ٘ َٝاٙ ايبشش ٚاملٝاٙ صٜاد٠   -6

   املظتدًص١ َٔ َعادت١ ايفطالت

 

د. عجُإ تاز ايذٜٔ عجُإ ادتضٚيٞ, ن١ًٝ 

د١ٜ اشلٓذط١ داَع١ بٝؼ١ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛ

 َعاس َٔ داَع١ االَاّ املٗذ٣ ايظٛدإ  

osmantag1@yahoo.com 
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Abstract  

1. to promote the culture of 

rationalization of water consumption 

2. setting clear water policies and 

planning for the proper exploitation of 

water resources and the confiscation 

3. resolving disputes between nations 

over water sources dialogue and 

peaceful means 

4. the establishment of centers for the 

collection of information on the water 

sector and the share of each country 

participating States into a single 

source 

5. to reduce the environmental impacts 

of water resources . When sewage 

treatment and its impact on groundwater 

and disasters when floods and flood 

6. increased production of water 

resources, desalination of sea water 

and the water extracted from the waste 

management 
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 :ـ َكذ١َ 1

بعض املٓاطل ايعشب١ٝ, ٚايؼشم أٚطط١ٝ مل ٜٛانب ػح املٝاٙ, أٚ ْطٛب َعٝٓٗا, تكًٌٝ يف 

الطتدذاّ املا٤ أٚ تشػٝذ اطتػالي٘, ست٢ عٓذَا ٜتذفل املا٤ َٔ َصادس غرل َتذذد٠ 

طاعذتٗا ستطات ايتش١ًٝ الطتعزاب٘, سغِ اصدٜاد تهًف٘ ت١ُٝٓ املا٤, ٚتضنٝت٘, ٚإصالس٘ 

ا ٖٛ اذتاٍ يف َععِ دٍٚ ارتًٝر ايعشبٞ, عٓذ اطتدذاّ املا٤ عٓذ اذتاد١ ٚايطشٚس٠, نُ

يًبًذٜات ٚايصٓاع١  ٚ ايضساع١. ٚيف ٖزا ط٤ٛ اطتػالٍ شلزا املٛسد اذتٟٝٛ اشلاّ, ايؼ٤ٞ ايزٟ 

ٜٓتر عٓ٘ آثاس ضاس٠ ٚفادس١, الطُٝا ٚيًُا٤ أثش دًٞ يف اذتٝا٠, ٚإْتاز ايػزا٤ ٚصٓاعت٘. 

٤ ايعزب ٚ املتذذد )املا٤ ايتكًٝذٟ( , َجٌ األْٗاس , َٚٔ املعًّٛ إٔ َععِ َصادس املا

ٚايبشرلات , ٚاملا٤ ادتٛيف , ٚقذ مت انتؼاف٘ )ٚسمبا االطتػالٍ ايتاّ ي٘ بٓٗا١ٜ ايكشٕ 

اذتايٞ ( يف بًذإ ايؼشم األٚطط ٚسلاٍ أفشٜكٝا  , الطُٝا ٚتكٌ األَطاس يف ٖزٙ املٓاطل 

 َٔ عؼش٠ أضعاف ايتٗاطٌ . ادتاف١ ٜٚضداد ايبدش مبعذالت تصٌ إيٞ أنجش

 َٚٔ أِٖ ايعٛاٌَ املؤثش٠ ٚسمبا املصعذ٠, ملؼانٌ ػح املا٤ باملٓطك١ ايتايٞ: 

 , ٞادتفاف, ٚايتصشش ٚايتذٖٛس ايب٦ٝ 

 ٞػح املٛاسد املا١ٝ٥ ايعزب١ باملٓطك١ املع 

  ط٤ٛ اختٝاس َٛاقع املذٕ, أٚ تعزس ٚضعٗا بايكشب َٔ َصادس املا٤ ايطبٝع١ 

 ايبظٝط تٛصٜع املا٤ يف 

 ,ستذٚد١ٜ ايتٛطع, ٚإجياد َصادس َا١ٝ٥ باطتدذاّ ايتكا١ْ احمل١ًٝ املتاس١ 

 ,اإلفشاط يف اطتػالٍ املصادس ٚاملٛاسد املا١ٝ٥ غرل املتذذد٠ 
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  ٚ ,ايُٓٛ ايظهاْٞ )عٛاٌَ َعذالت ايُٓٛ, ٚايتهاثش ٚاشلذش٠, ٚايًذ٤ٛ ٚ ايٓضٚح

 ايتؼشد( ,

  ,ٚاطتٗالى املا٤, ايضٜاد٠ املطشد٠ يف َظتٟٛ َعٝؼ١ ايفشد 

 ,ايُٓٛ ايتذاسٟ ٚايت١ُٝٓ ٚفل اطذلاتٝذ١ٝ ٚخطط  َتػرل٠ 

  ايتطٛس ايصٓاعٞ ٚايزٟ ْتر عٓ٘ َظتٟٛ َتػرل َٔ االستٝاز اعتُادا عًٞ ايٓؼاط

 ايصٓاعٞ , ٚايهجاف١ ايصٓاع١ٝ ٚاملضدٖش٠ باملٓطك١ ,

 ظ١ . َٚٔ صٜاد٠ ايشقع١ ايضساع١ٝ بػشض االنتفا٤ ايزاتٞ يًػزا٤ أٚ َٔ أدٌ املٓاف

املعًّٛ إٔ ايكطاع ايضساعٞ ٜتطًب استٝاز َا٥ٞ نبرل قذ ٜصٌ يف بعض املٓاطل 

 إيٞ عؼش٠ أضعاف نٌ االستٝادات ٚ االطتدذاَات األخش٣ , 

 , تذٖٛس ْٛع املا٤ ادتٛيف بايتًٛخ املًشٞ ٚغرلٙ ٚق١ً ايتػز١ٜ ادتٛف١ٝ 

 , تذٖٛس ايٓعِ يف ب٦ٝات صعب١ 

 ايذلب١ ٚاملا٤ ايٓاةج١ عٔ ايضاسع١ املش١ٜٚ , ٚبظبب صٜاد٠ تشانِ َعذالت املًٛس١ يف 

 غٝاب ايصشف ادتٝذ مما ٜٗذد إْتاز احملاصٌٝ ,

  ٚ , ٚاطتدذاّ املا٤ ايعزب يًتؼذرل , ٚايتشطرل , ٚايض١ٜٓ , ٚسٟ اذتذا٥ل ايعا١َ

 املٓاظش ارتالب١ , ْٚٛافرل املا٤ , ٚ ايذلفٝ٘ ي٘ أثش َكذس عًٞ االستٝاز املا٥ٞ .

عٓذ ايتفهش يف ختطٝط ْعِ اإلداس٠ املا١ٝ٥ ال بذ َٔ ايٓعش إيٞ َهافش١ ايتًٛخ , ٚ           

ايتشهِ يف ايفٝطاْات , ٚاطتصالح األسض بػ١ٝ إجياد اذتًٍٛ ايع١ًُٝ ٚ املكبٛي١ , ٚ 

 املفاض١ً بني املطًٛبات املتٓافظ١ يالطتدذاّ األَجٌ ملٛاسد املا١ٝ٥ .

َطًب أطاطٞ يًٓعش املظتكبٌ يف ْعاّ دٜٓاَٝهٞ ال  إٕ ايتدطٝط املتضٕ يًُٛاسد املا١ٝ٥

ٜتأت٢ بٛدٛد اإلَهاْات املاي١ٝ , ٚ ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ فكط , إمنا تؤثش عًٝ٘ عٛاٌَ 
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اقتصاد١ٜ , ٚطٝاط١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ , ٚف١ٝٓ َتعًك١ باملٓطك١ ٚ ظشٚفٗا . قذ تطِ َٓع١َٛ 

 .ٚ ايتكِٜٛ , ٚ االعتُاد ايتدطٝط اإلطذلاتٝذٞ اإلمنا٥ٞ َشاسٌ األعذاد ,

 :ـ إداس٠ ايكطاع املا٥ٞ 2

ميهٔ تعشٜف قطاع إداس٠ املا٤ بتدصٝص َصادس املا٤ ألفشع دٗات َظتدذ١َ شلا بأرٕ أٚ 

سخص١ , طبكًا يٓعِ تتبع َٔ ايظٝاط١ املا١ٝ٥ , ٚ اإلطذلاتٝذ١ٝ ايك١َٝٛ , ٚ ارتطط 

اع١ً. ٚختاطب ْعِ اإلداس٠ ايت١ُٜٛٓ املٓبجك١ عٓٗا ٚ ايتابع١ دتٗات االختصاص ايف

املؤطظات اذتكٝك١ٝ , ٚ ايكإْٛ , ٚ ايًٛا٥ح ٚ املٛدٗات ٚغرلٖا َٔ احملارٜش ايكا١ْْٝٛ , ٚ 

 أدٗض٠ ايتشهِ املؤطع اييت حيتاز إيٝٗا إلسذاخ ايتػٝرل , ٚحتكل املشاَٞ ٚ األٖذاف 

قطاعات املٗٓذطني  َٚٔ املِٗ إٔ تظتٓذ ت١ُٝٓ املا٤ ٚإداست٘ عًٞ ايطشم املؼاسن١ اييت تطِ

ٚ قٛاعذِٖ., ٚادتُٗٛس املظتًٗو , ٚشتططٞ املذٕ , ٚ إسصا٥ٞ ايتٌُٜٛ ٚ املصادس املاي١ٝ , 

باإلضاف١ إيٞ ايب٦ٝٝني ٚصٓاع ايكشاس ايظٝاطٞ )ٚإٔ تهٕٛ ايظٝاطات املا١ٝ٥ املٛضٛع١ , ٚ 

ب١ يًتٓفٝز اإلطذلاتٝذ١ٝ اييت بٓٝت عًٝٗا ارتطط املفص١ً ط١ًٗ ايفِٗ ٚ ايتطبٝل , َٚٓاط

 بٛطاط١ اإلداس٠ اشلٓذط١ٝ املع١ٝٓ , ٚايكطاع املا٥ٞ ٚ ادتُٗٛس املظتفٝذ .

َٚٔ ْاق١ً ايكٍٛ إْ٘ َٔ اآلَٔ , ٚ األْظب , إٔ ْكّٛ نٌ َٓطك١ , أٚ إقًِٝ عًٞ سذ٠ بٛضع 

ْعِ إداس١ٜ , ٚ ختطٝط١ٝ يًُٛاسد املا١ٝ٥ املتعًك١ بٗا , ٚريو ْظب١ الختالفات ايطكع , 

ٖٚٝذسٚيٝه١ٝ املٓطك١ ادتاب١ٝ احملٝط١ ٖٚٝذسٚيٛدٝتٗا , ٚايعادات , ٚايتكايٝذ , ٚ ٚاملٓاخ , 

األعشاف , ٚ ايعكا٥ذ , ٚ ايظًٛى , ٚ ايُٓٛ ايظهاْٞ , ٚإطذلاتٝذ١ٝ خطط ايت١ُٝٓ , ٚ ايتكا١ْ 

املتاس١ , ٚ ايعُاي١ املاٖش٠ املذسب١ , ٚأٚيٜٛات ايبشح ايعًُٞ ٚ أٖذاف٘. ٚحيتاز يإلداس٠ ادتٝذ٠ 

ملٛاسد املا٤  , َٚصادس٠ , يًُؼاسٜع ايشا١ٖٓ ٚ املظتكب١ً : يًضاسع١ , ٚ ايصٓاع١ , ٚ ختطٝط 
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املذٕ , ٚتٛيٝذ إْتاز ايطاق١ , ٚغرلٖا َٔ االستٝادات ايطشٚس١ٜ , ٚشتططات ايت١ُٝٓ 

املظتذا١َ اييت تٛافل االستٝادات اذتاي١ٝ دٕٚ ايتفشٜط يف َكذس٠ األدٝاٍ ايكاد١َ ملٛانب١ 

ادات ارتاص١ بٗا ٚ االقتصاد ايؼاٌَ املتٛاصٕ , ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ املتُؼ١ٝ َع االستٝ

األٖذاف اإلطذلاتٝذ١ٝ , ٚاملب١ٝٓ عًٞ االطتدذاّ ايعكالْٞ ايفٝصٌ ٚ اإلداس٠ ادتٝذ٠ يًُٛاسد 

يألَِ املتشذ٠ أ أِٖ ايدلاَر ايع١ًُٝ  21ٚ املصادس  . ٚيف ٖزا اإلطاس تعتدل األدٓذ٠ 

 ١ُٝ املظتذا١َ يًُٝاٙ ٚاحملافع١ عًٞ ايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا تؼٌُ ايتايٞ:يتشكٝل ايتٓ

 , تهاٌَ أٚد٘ ت١ُٝٓ ٚإداس٠ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ 

 , تكِٜٛ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ 

 , اثش ايتػرلات املٓاخ١ٝ 

 , محا١ٜ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ , ٚصٝا١ْ ْٛع املا٤ ٚ ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ 

 ت َٝاٙ ايؼشب , ٚتشفٝع  اإلصشاح عًٞ املظتٜٛني اذتطشٟ ٚ ت١ُٝٓ إَذادا

 ايشٜفٞ ملٛانب١  ايت١ُٝٓ املظتذا١َ يًُٝاٙ , إْتاز ايػزا٤ ,

 طشم ايتٓفٝز ٚ ايتٓظٝل, أطايٝبٗا . 

َٚٔ األفطٌ بايٓظب١ يإلداس٠ ايفاع١ً ايفصٌ ايصاسّ بني ايٛسذات اييت 

تًو ايٛسذات املظتدذ١َ يًُا٤ ٚ ايكا١ُ٥ عًٞ تتعاٌَ َع املا٤ بٛصف٘ َصذسًا ٚ َٛسدًا , ٚبني 

 تُٓٝت٘.

 :ـ ارتط١ ايك١َٝٛ ملصادس املا٤ ٚ َٛاسد3ٙ

تٗذف ع١ًُٝ ايتدطٝط املا٥ٞ يًٛصٍٛ إيٞ االطتدذاّ األَجٌ يًُا٤ يتًب١ٝ االستٝاز        

ح ٚملٛانب١ ايتشذٜات. ٜٚٓؼذ ايتدطٝط املا٥ٞ إجياد َٛاص١ْ بني االستٝادات املا١ٝ٥ ٚ املتا

َٔ املصادس ٚ املٛاسد  . ٜٚعتُذ ختطٝط َصادس ٚ َٛاسد املا٤ ٚ طبٌ تُٓٝتٗا عًٞ االعذلاف 
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بايتذاخٌ ايٛثٝل ٚ ايشبط بني دٚس٠ املا٤ اشلٝذسٚيٛد١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايٓعِ َجٌ اطتدذاّ 

األسض ٚ احملافع١ عًٞ ايذلب١ ٚإداس٠ املٓطك١ ادتاب١ٝ ٚ اطتدذاّ ٚإَذاد املا٤ ادتٛيف , 

ف  , ٚايتشهِ يف األسٝا٤ ٚ ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ , ٚ اجملتُع , ٚ تٛصٜع ايظهإ , ٚ املٛاسد ٚايتصشٜ

االقتصاد١ٜ , ٚايشفا١ٖٝ , ٚ االدتُاع١ٝ , ٚايصش١ ايع١َُٝٛ ٚغرلٖا َٔ ايعٛاٌَ املؤثش٠ 

نُا حيتاز يف ايتدطٝط املا٥ٞ إيٞ َعشف١ ايٓٛاسٞ ايظٝاط١ٝ ٚ املاي١ٝ ٚ املٓٗذ١ٝ , 

 ظتًضَات  ايتكِٜٛ , ٚ ايتٓظٝل بني َٓعَٛات ٚ إداس٠ املا٤ ٚايتدطٝط ٚايجكاف١ٝ , َٚ

حيتاز إيٞ ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ يًتشهِ يف ايٓعاّ املشنضٟ , أٚ يٛضع إطاس يإلبذاع ٚ 

اذتذاث١ , أٚ ملظاعذ٠ ايتػرل املؤطع , أٚ يتشذٜذ املٛاسد ٚ املفاض١ً َع ايك٣ٛ ايظٝاط١ٝ , أٚ 

.ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ع١ًُٝ َظتُش٠ ٚ ْؼاط َؼذلى يهٌ  يًبشح ايعًُٞ املظتكبٌ 

األدٗض٠ اإلداس١ٜ ٚ ايتٓفٝز١ٜ بػشض ايتكِٜٛ ٚ املشادع١ ٚٚضع ٚتطٜٛش ارتطط 

 اإلطذلاتٝذ١ٝ بعٝذ٠ املذ٣ يتشكٝل األٖذاف  .

 تٗذف ارتط١ ايك١َٝٛ يًُا٤ إيٞ حتكٝل املكاصذ ايتاي١ٝ 

 تطًبات ادتُٗٛس ٚصٜاد٠      ايت١ُٝٓ ايهفؤ٠ ٚ االقتصاد١ٜ اييت تفٞ مب

 سفاٖٝت٘ ,

 , اذتصٍٛ عًٞ أندل قذس َٔ املٓافع ٚ ايشٜع 

 , ايذلنٝض ع٢ً حتظني ايب١٦ٝ ٚتالقٞ ايتًٛخ 

 , محا١ٜ ايظٝاط١ ايػزا١ٝ٥ 

  ٌٝإْؼا٤ ٚتٓؼٝط ٚسذ٠ َٓع١ُ يتدطٝط املٛاسد املا١ٝ٥ , ٚتُٓٝتٗا , ٚتفع

ٝاط١ اييت تعني عًٞ اإلتٝإ بايت١ُٝٓ ايك١َٝٛ االختٝاس ايكَٛٞ يًُؼاسٜع , ٚ ايدلاَر , ٚ ايظ

 رات ادتذ٣ٚ االدتُاع١ٝ , ٚ االقتصاد١ٜ ,
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حتذٜذ املطًٛبات , ٚٚضع ايبذا٥ٌ , ٚتكِٜٛ األثش ٚ ايٛقع , ٚ اختٝاس ايطشم املال١ُ٥ يًعٌُ , 

 ٚتفعٌٝ املؼاسن١ ٚ ايتعإٚ , ٚ ايتٓظٝل فُٝا ٜتعًل باملٛاسد املا١ٝ٥ , 

 َ٘ٝاي١ٝ , ٚ إداس٠ ملٛاسد ٚ َصادس املا٤ ,  تصُِٝ اطذلاتٝذ 

 , ايتٓظٝل بني بشاَر املا٤ ٚ املٓعُات رات ايص١ً 

 , تكِٜٛ املٝاٙ ايك١َٝٛ 

 , ٌاطتكشا٤ طٝٓاسٜٛ إَذاد ٚاستٝاز املا٤ يف املظتكب 

  إدشا٤ األحباخ املا١ٝ٥ املٛد١ٗ يإلصالح ٚ ايتضن١ٝ , ٚايعٌُ عًٞ تطبٝل ايٓتا٥ر

 املؼذع١ ,

 ِبشاَر ختطٝط املٝاٙ احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ ايظُاح بإْؼا٤ َؼاسٜع املا٤  تٛدٝ٘ ٚدع

 ايفاع١ً ,

 , انتؼاف َٛاسد َا١ٝ٥ دذٜذ٠ ٚ اذتفاظ ع٢ً ايكذِٜ َٓٗا 

  , تصُِٝ ٚ تٓفٝز ْعِ فاع١ً يتٛصٜع املا٤ يًذُٗٛس املظتًٗو 

 ًٝا َع تك١ٜٛ اإلطاس ايكاْْٛٞ ٚ املؤطع يٝفٞ باإلداس٠ ايفاع١ً ملصادس املا٤ َتُؼ

 أٚيٜٛات ٚ اطذلاتٝذٝ٘ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ط١ًٜٛ األدٌ ,

  ٚضع اطذلاتٝذٝ٘ ذتفغ املا٤ , ٚ تشػٝذ اطتعُاي٘ يإلٜفا٤ باستٝادات املا٤ ايصاحل

يًؼشب , ٚسفع نفا٠٤ ايضساع١ دٕٚ صٜاد٠ االطتٗالى , ٚحتذٜذ ايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ 

 املظتكب١ً ,

   ًٞاملصادس ٚ املٛاسد املتذذد٠ يف املٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ ,االطتدذاّ املظتذاّ , ٚاحملافع١  ع 

  ايتشهِ يف ت١ُٝٓ  املٛاسد ٚ املصادس غرل املتذذد٠ )غرل ايتكًٝذ١ٜ ( َجٌ املٝاٙ ادتٛف١ٝ

عدل اذتفشٜات  , ٚ املا٤ ادتٛيف املًح , َٚٝاٙ ايبشاس , َٚٝاٙ ايصشف املاذت١ , ٚ ايظا٥ٌ 

 ١ , ايٓٗا٥ٞ َٔ ستطات َعادت١ ايفطالت ايظا٥ً
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  صٜاد٠ املٛاسد ٚ املصادس, أٚ سمبا تػٝرل ْعِ االطتٗالى يتشكٝل ايهفا١ٜ املا١ٝ٥ سظب

 األٚيٜٛات , 

 , حتذٜذ املٓعُات ايش٥ٝظ١ املظ٦ٛي١ عٔ ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ٚايتٌُٜٛ باملٓطك١ 

  , ايعٌُ عًٞ تٓفٝز ارتط١ ايك١َٝٛ َٔ َٓعٛس احملاٚس ايظٝاط١ٝ , ٚ ايتكا١ْٝ , ٚ املاي١ٝ

 ٚايكا١ْْٝٛ ,

 , نظب املٛافك١ ايظٝاط١ٝ يًدطط 

 ,ٙٚضع ٚتطٜٛش اطذلاتٝذٝ٘ َتها١ًَ بعٝذ٠ املذ٣ يهٌ خذَات املٝا 

  ايعٌُ ع٢ً سبط املٛاصفات ارتذ١َٝ ٚ املٛاسد املاي١ٝ بصٛس٠ أنجش دق١ يف خط١

 أالطذلاتٝذٝ٘ املا١ٝ٥ ,

 , ٌٝٚضع أٖذاف ايتؼػ 

  ايذلنٝض عًٞ ختطٝط ايعٛا٥ذ ٚ املٓصشفات , 

 , ٘ٝايذلنٝض ع٢ً ايتشًٌٝ ٚ ايذق١ ف 

 , إْتاز خطط تؼػ١ًٝٝ َتٛطط١ املذ٣ ع٢ً َظت٣ٛ ايٛالٜات 

  ّٛإعطا٤ ْٛع خذ١َ َكبٍٛ تأخز يف سظباْٗا : ايتهايٝف , ٚاألثش ايب٦ٝٞ , ٚتك

 مبعادت١ ايكصٛس عدل فذل٠ ص١َٝٓ َعكٛي١ ,

 طتكالٍ األَجٌ يًُٛاسد حتكٝل األٖذاف ايض١َٝٓ بأقٌ تهًف١ ٚبهفا٠٤ َتض١ْ ايُٓٛ اال

 ايبؼش١ٜ ٚ املاد١ٜ ,

  َٙٛانب١ األٖذاف املاي١ٝ ٚ احملذات املاي١ٝ اجملاص٠ يف تٓاغِ َع إداس٠ املٝا

يتشكٝل غاٜات  َتطًبات األدا٤ يًك٣ٛ ايبؼش١ٜ ٚتهايٝف ايتؼػٌٝ بٓا٤ ع٢ً َٝضا١ْٝ 

 َفص١ً يهٌ ْؼاط ٖٚذف ,

 , ٘ايبشح ايعًُٞ املٛد 
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 ١ٜ , ٚ تطٜٛشٖا , تُٓٝتٗا , ٚبٓا٤ ايكذسات,تذسٜب ايهفا٤ات ايبؼش 

 , . ٟاطتؼاس٠ املظتًٗو ٚ اطتطالعات ايشأ 

  , َؼاسن١ ايكطاع ارتاص 

  , إْتاز ْٛع دٝذ َٔ املا٤ ملكاب١ً االستٝادات املتٓا١َٝ يًظهإ , ٚايصٓاع١ , ٚ ايضساع١

 َع تشػٝذ االطتدذاّ ,

  يف َٛانب١ َع صٜاد٠ ْؼش ارتذَات ايصش١ٝ , ٚايتدًص األَجٌ َٔ ايفطالت ,

االطتٗالى , ٚايُٓٛ ايظهاْٞ , ٚ ايضٜاد٠ يف سذِ املذٕ بظبب اشلذش٠ َٔ ايشٜف , 

 ٚايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ ٚ ايصٓاع١ٝ ,

 , حتكٝل ايصشف ٚ ايظٌٝ بصٛس٠ دٝذ٠ , ٚ دس٤ آثاس ايفٝطاْات يًعُشإ ٚ ايضساع١ 

 , حتكٝل ْعاف١ عا١َ يًُٛاسد املا١ٝ٥ 

 ًُا٤ يف نٌ األغشاض مبا فٝٗا ايذلفٝ٘ ٚ ايشٜاض١ ٚ ايظباس١ ,االطتدذاّ األَجٌ ي 

 , ٞايٓعش إيٞ أ١ُٖٝ ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ األَٔ املا٥ 

 , ٞاذتذ َٔ تٛقعات ايفكش املا٥ 

 ـ ستاٚس ارتط١ ايك١َٝٛ يًُا٤  4

 املا٤ ايتايٞ  َٔ أِٖ احملاٚس األطاط١ٝ اييت حتذد ارتط١ ايش٥ٝظ١ ٚ تٛصٝفٗا يكطاع إداس٠ 

 ٖذاف ٚ املشاَٞ ,حتذٜذ األ 

 , ًٞٚضع االفذلاضات ٚ األفهاس املطٛس٠ يتشكٝل اذتًٍٛ املج 

  حتذٜذ املؼانٌ ٚاستُاالت تٓاغِ فشص املا٤ , َٚٛاسد األسض رات األسض رات ايص١ً

 َع أٖذاف ٚ أٚيٜٛات احمل١ًٝ , ٚاملكاطع١ , أٚ ايٛال١ٜ,

 ( , حتذٜذ َذ٣ ٜٓاطب أفل ايتدطٝط ) عاد٠ تؤخز فذل٠ عؼش طٓٛات
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  ٙحتذٜذ َذ٠ ايتدطٝط يتكذٜش سذِ َؼاسٜع املٝاٙ , ٚإجياد استٝادات اَتذاد ايٓعاّ ) عاد

 تؤخز  فذل٠ مخظني عاًَا ( ,

 , تعٝني َؼاسٜع ٚفكًا يًدط١ ايك١َٝٛ ايؼا١ًَ 

  تبٝإ ٖٝانٌ املؤطظات ٚ ادتُعٝات رات ايص١ً باملا٤ , ٚٚضع تٛصٝف يٛسذاتٗا 

  ٚحتذٜذ اذتًٍٛ , ٚ ايتكِٜٛ ايفعًٞ , ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ إداس٠ املا٤ , 

  , ً٘ٝٚضع ايتؼشٜع األَجٌ يًتشهِ يف اطتدذاّ املا٤ ٚاحملافع١ ع 

 , ٞتكٝٝذ ٚ اطتكشا٤ ٚ حتًٌٝ ايبٝاْات ٚ املعًَٛات رات ايص١ً باملٛسد ٚ املصذس املا٥ 

 , تؼهٌٝ ارتطط ايبذ١ًٜ , ٚ تكٛميٗا , ٚ َكاسْتٗا 

  ٌُع٢ً تٓفٝزٖا ,ٚضع خط١ عٌُ َٓاطب١ , ٚ ايع 

 . َِٝٚضع تصٛس ايتؼػٌٝ ٚ اإلداس٠ ٚ ايصٝا١ْ ٚ ايذل 

البذ َٔ َشادع١ اإلطذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ يعهع ايتػرل يف املٛاضٝع املؤثش٠ َع ادتٗات املظ٦ٛي١  

عٔ صٓاع١ املا٤ ٚ إْتاد٘  يهٞ ٜطِ إيٞ ايدلْاَر ايش٥ٝع املعًَٛات اذتذٜج١ املتعًك١ بُٓٛ 

ستٝادات املا١ٝ٥ , ٚأمناط ايتطدِ ٚغرلٖا َٔ املعاٜرل رات ايص١ً . ٚ املٓطك١ ارتذ١َٝ ,ٚ اال

تتٛاصٌ اطتُشاس١ٜ حتًٌٝ ارتط١ ٚتكٛميٗا إلجياد أفطٌ ٚ أسظٔ ايظبٌ رات دذ٣ٚ 

املا١ٝ٥ املاي١ٝ . ٚجيب ايعٌُ  االقتصاد١ٜ داخٌ ْعاّ املا٤ اذتايٞ , يتٓعهع ٖزٙ داخٌ ارتط١

د أْظب تهاٌَ ملصادس ايتٌُٜٛ . أَا اطتٓباط أطش ايتؼػٌٝ , عًٞ إٔ تع٢ٓ ارتط١ املاي١ٝ بإجيا

ٚايصٝا١ْ , ٚاإلصالح, ٚ إعاد٠ ايتأٌٖٝ , ٚ تهايٝف ايتػٝرل ٚ االطتبذاٍ فٝشٟٛ اطتٓباط 

ايشٚاتب ٚ املعاػات , ٚ اإلَذادات , ٚاألدٗض٠ , ٚ ايطاق١ , ٚقطع ايػٝاس ٚغرلٖا َٔ َهْٛات 

ذَٞ. َٚٔ املِٗ َؼاسن١ ادتُٗٛس يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ٚ ايتهًف١ رات ايص١ً بكطاع املا٤ ارت

ايعٌُ مبؼٛستِٗ خاص١ فُٝا ٜتعًل باملٓاخ  , ٚطبٝع١ اجملاسٟ املا١ٝ٥ املٛزل١ٝ , ٚ أثش ْٛع١ٝ 

املا٤ ع٢ً املظتًٗهني . نُا إٔ ايتفهش َع ادتُٗٛس ٜظاعذ أٜطا عًٞ فِٗ ايكِٝ , ٚ املعتكذات 
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ذ٠ دتُع املعًَٛات امل١ُٗ ٚالختار ايكشاس املٓاطب َٚٔ ثِ ميهٔ , ٚ املفاِٖٝ ٚ املٛسٚثات  املفٝ

 اطتٓباط ايتؼشٜع ٚ األسهاّ املا١ٝ٥ املٓاطب١ يتشكٝل املشاَٞ ايتاي١ٝ:

  تطٜٛش إداس٠ املا٤ بايتعشف عٔ نجب عًٞ َظ٦ٛيٝات ايكطاعات ٚ املؤطظات

 املدتًف١ رات ايص١ً مبؼاسٜع املا٤ ,

 ملتهاٌَ ,تٓؼٝط عذ١ً ايتدطٝط ايؼاٌَ ٚا 

  , ٞتشػٝذ االطتدذاّ , ٚمحا١ٜ املصذس ٚ املٛسد املا٥ 

 , ٞفض ْضاع املصاحل ايٓادِ عٔ املؼاسن١ يف ْفع َصذس ايكطاع      املا٥ 

 , إعطا٤ املؤػشات امل١ُٗ يتٛدٝ٘ ايظًٛى املظتكبٌ بايٓظب١ يًشاالت ادتذٜذ٠ 

 , تهاٌَ خطط اطتصالح األسض , ٚاطتدذاّ املا٤ 

 ذتاي١ٝ , ٚاطتكشا٤ ارتطط املظتكب١ً إلداس٠ املا٤ ٚاطتدذاَ٘ ,تكِٜٛ ارتطط ا 

 . اطتدذاّ طشم األمنزد١ أطشًا يًتكِٜٛ ٚ اإلداس٠ 

 تطِ ايعٛاٌَ املؤثش٠ عًٞ َطًٛبات ارتذَات َٚتػرلات االطتجُاس ايتايٞ:

 , املطًٛبات ارتذ١َٝ يًُظتًٗو ادتذٜذ٠ 

 , ٞاملطًٛبات ارتذ١َٝ املظتكب١ً يًُظتًٗو اذتاي 

 , قصٛس ارتذَات املب١ٓٝ َٔ قبٌ ادتُٗٛس املظتًٗو 

 , ايتؼشٜع 

 , صٜاد٠ َطًٛبات األَٔ ٚاذتُا١ٜ 

 , َطًٛبات ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚ تٛفرل ايتهًف١ 

 , االطتجُاس ملٓع تذٖٛس املُتًهات ٚ ايعكاسات 

 .استٝادات املظتًٗو 
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َؤػشًا َٔ األ١ُٖٝ مبهإ ايتهٗٔ باطتكشا٤ االطتٗالى املظتكبٌ ٚاييت تعطٞ 

 . يعذض اإلَذاد أٚ طاق١ املٛسد املا٥ٞ

 :ـ دٚس ادتٗات رات ايص١ً بارتط١ ايك١َٝٛ ملٛاسد َٚصادس املا٤  5

َٚٔ أِٖ ادتٗات رات ايعالق١ بارتط١ ايك١َٝٛ املا١ٝ٥ : ايكطاع اذتهَٛٞ , ٚادتٗات         

١ٝ نُا َبني يف ايطٛع١ٝ ٚ ايصٓاع١ٝ , ٚ أصشاب اذتشف , ٚبٝٛت ارتدل٠ احمل١ًٝ ٚ ايعامل

 ايٓكاط ايتاي١ٝ 

 )أ(دٚس ايكطاع اذتهَٛٞ : 

ٜذلنض ايعُــٌ اذتهَٛٞ يف ٚضع ايظٝاطـــ١ املا١ٝ٥ , ٚحتذٜــذ َٛاضٝع يتدطٝط َٛاسد املا٤      

َٚصادسٙ , ٚٚضع تصٛس بشاَر املؼاسٜع اييت حتتاز إيٞ متٌٜٛ نبرل ,  ٚ تٓعِٝ إداستٗا ٚ 

ُٝع َعًَٛات ايتكا١ْ ٚ ايتٓظٝل , ٚٚضع املعاٜرل ارتاص١ إْؼــا٤ ايبين ايتشت١ٝ , ٚ ةج

بأدا٤ املٓاطل اذتشد١ , ٚمتٌٜٛ ايبشح ايعًُٞ سظب اإلطذلاتٝذ١ٝ املٛضٛع١ ي٘ , ٚٚضع 

 اإلطذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ , ٚٚضع األسهاّ ايتؼشٜع املٓاطب . 

ٚإٔ تطع ارتطط ايالص١َ  ٜٚٓبػٞ إٔ تعاجل احملًٝات ٚ ايٛالٜات ايدلاَر املا١ٝ٥ ارتاص١ بٗا ,     

إلَذاد املا٤ ٚفض ايٓضاع , ٚ االتفاقٝات ايجٓا١ٝ٥ َع املٓاطل اجملاٚس٠ , َٚعادت١ ايفطالت , 

ٚايتشِ يف ايفٝطإ ,َٚٝاٙ األَطاس , ْٚٛع١ٝ َا٤ ارتًذإ ٚ ايظٛاسٌ , ٚايتشهِ ٚ 

اإلداس٠ ٚ ايتؼػٌٝ ,  املشاقب١ , ٚتكظِٝ ايظًطات , ٚايت١ُٝٓ , ٚايتٌُٜٛ , ْٚعاّ املعًَٛات , ٚ

 ٚايتٓظٝل ٚايتهاٌَ بني ايٛسذات ايعا١ًَ يف قطاع املا٤ .

 



 

033 
 

 2016يىويى    –ىاير ي –بع السا العدد                   جامعة الىاصرمجلة 

 

 وخططها السياسة القىمية للمىارد المائية واستراتيجيتها
 

 
 د. عثمان تاج الديه عثمان الجزولي

 )ب( دٚس اجملتُع ٚادتُاعات ايطٛع١ٝ :       

تتشٌُ مجعٝات اذتشفٝني , ٚ املٗٓٝني , ٚ ايتكاْٝني , ٚ ايفٓٝني , ٚ ادتُعٝات رات ايص١ً           

املا٤ َٚٛاسدٙ , ٚطشم ايتدطٝط . ٜٚٓبػٞ عًٝٗا باملٝاٙ قذسًا َٔ املظ٦ٛي١ٝ املتعًك١ مبصادس 

املظا١ُٖ يف متٌٜٛ ايبشح ايعًُٞ , ْٚؼش ْتا٥ذ٘ يالطتفاد٠ َٓٗا يف ايتدطٝط , 

ٚاطتكطاب َؼاسن١ ادتُٗٛس يذعِ بشاَر ايتدطٝط ايؼاٌَ ٚقبٛشلا , ٚتٓفٝزٖا , 

ٗا إٔ تؤثش يف ٚصتاسٗا باإلضاف١ يتذٜٛذ األدا٠ , ٚاملشاقب١ , ٚصٝا١ْ ايٛسذات. ثِ ميهٓ

إطاس ايتٓظٝل بني ايٛسذات املدتًف١ ٚٚضع إطذلاتٝذ١ٝ دتُعٗا يف ػهٌ تهتالت َا١ٝ٥ , 

فُجاًل ميهٔ اْبجام ١٦ٖٝ طٛع١ٝ َا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً : إجياد طبٌ تٓظٝل تعإٚ بني ادتٗات 

 ايشزل١ٝ ٚايؼعب١ٝ ٚ األ١ًٖٝ ٚ ارتاص١ داخٌ ايكطش ٚعاملًٝا , ٚتبين املؼاسٜع ايك١َٝٛ َٔ

 أدٌ ايت١ُٝٓ املظتذا١َ ٚ املتٛاص١ْ ٚ إجياد ايذعِ ايالصّ شلا.

 )ز( دٚس ايصٓاع١ ٚ ايتذاس٠ : 

ميهٔ إٔ تظاِٖ ايصٓاع١ ٚ ايتذاس٠ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ بتٌُٜٛ املؼاسٜع ايبشج١ٝ       

٠ امل١ُٗ , ٚ املؼاسن١ بايتكا١ْ املتاس١ يذٜٗا , اإلداس٠ ٚ ايتؼػٌٝ ٚدًب املٛاد ارتاّ ادتذٜذ

 ٚارتدل٠ , ٚ إعطا٤ املعًَٛات , ٚايتعإٚ عًٞ عكذ ايٓذٚات ٚ  سًكات ايتذسٜب .  

ميهٔ إٔ تظاعذ بٝٛت ارتدل٠ يف ايبشح ايعًُٞ , ٚ املؼاسٜع ايبشج١ٝ ,  )د( بٝٛت ارتدل٠ :

ٚٚضع خطط َصادس املا٤ , غرل أْ٘ َٔ األفطٌ أخز اذتٝط١ ٚ اذتزس َٔ بٝٛت ارتدل٠ اييت 

١ٝٓ َٔ باملٝاٙ عٓذ ٚضع خطط املٝاٙ ملٓاطل ايؼشم األٚطط ادتاف١ , أٚ تأتٞ َٔ َٓاطل غ

 تًو املٓاطل اييت تؼهٛ ػح املا٤ ٚق١ً َٛاسدٙ .
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 :ـ َشاسٌ ارتط١ ايك١َٝٛ 8

ميهٔ تكظِٝ َشاسٌ ارتط١ ايك١َٝٛ إيٞ َشس١ً أٚي١ٝ تظبل ايتدطٝط , ثِ َشس١ً           

 َا بعذ ايتدطٝط . ايتدطٝط , يتًٝٗا َشس١ً ثا١ْٜٛ أٚ َشس١ً

 (املشس١ً األٚي١ٝ ) َشس١ً َا قبٌ ايتدطٝط ( : جيب يف ٖزٙ املشس١ً عٌُ ايتايٞ:1

  إْؼا٤ َشنض َعًَٛات ستًٞ دتُع املعًَٛات َٔ نٌ ايكطاعات ايعا١ًَ يف

 ايكطاع املا٥ٞ عدل زتُٛع١ عٌُ شتتاس٠ ,

  ,ِاطتشذاخ عذد َٓاطب َٔ ستطات ايشصذ , ٚاملشاقب١ , ٚايكٝاغ , ٚايتشه

 ٚاملعاٜش٠ , ٚايصٝا١ْ , ٚتشنٝبٗا يتشكٝل أٖذاف ارتط١ ايك١َٝٛ ,

  تكذٜش ن١ُٝ املا٤ اذتاي١ٝ َٔ املٛاسد املتاس١ , ٚاطتكشا٤ ايه١ُٝ املطًٛب١

 َظتكباًل يف ػيت املٓاسٞ ,

 ٜع املكذلس١ ٚبشازتٗا ,َعشف١ أثش ْٛع١ٝ املا٤ عًٞ املؼاس 

 , ٚضع أمنزد١ اطتكشا١ٝ٥ ٚاطتٓباط١ٝ َال١ُ٥ يًُؼاسٜع املكذلس١ ٚ اجملاص٠ 

  ِسصش َٓاطل تًٛخ َصادس ٚ ايٛاسد املا١ٝ٥ , ٚ أٚد٘ ايتًٛخ فٝٗا , ٚطبٌ ايتشه

 فٝ٘ ٚ ايتدًص َٓ٘ ,

  حتذٜذ األٚيٜٛات ٚ األٖذاف اييت حتكل تفعٌٝ ارتط١ ايك١َٝٛ ٚفكًا يإلَهاْات

 ايظٝاط١ٝ , ٚاالدتُاع١ٝ , ٚ االقتصاد١ٜ ) املشدٛ املتاح ( ,

  ٚ حتكٝل قذ دٝذ َٔ ايتٓظٝل ٚ ايتعإٚ بني ايٛسذات ايعا١َ يف زتاٍ املا٤

 اإلصشاح ,

 , بٓا٤ اشلٝانٌ اإلداس١ٜ يًٛسذات املدتًف١ ٚاملطًٛب١ 
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 عٔ  إْؼا٤ ٚسذ٠ يًتٓفٝز , ٚايتطبٝل , ٚاملتابع١ حتت سعا١ٜ طًط١ عًٝا َظ٦ٛي١

 . ايت١ُٝٓ اإلق١ًُٝٝ , ٚايتدطٝط ٚ اإلداس٠

 ( َشس١ً ايتدطٝط :  تٗتِ ٖزٙ املشس١ً بايتايٞ : 2

 , حتكٝل اإلداس٠ املا١ٝ٥ املظتذا١َ , ٚإداس٠ االستٝاز 

  ايذلنٝض ع٢ً تشػٝذ ايضساع١ املش١ٜٚ , ٚ ايتشهِ يف ْعِ ايضساع١ , ٚ إعاد٠

ع نفا٠٤ ايشٟ , ٚ ايتػز١ٜ اطتدذاّ َا٤ ايصشف ٚ ايفطالت ايظا١ً٥ , ٚسف

 االصطٓاع١ٝ , ٚتطٜٛش ْٛع١ٝ املا٤ ,

  ايعٌُ عًٞ َؼاسن١ ايٛصاسات ٚادتٗات رات ايص١ً بايكطاع املا٥ٞ يف

ايتدطٝط , ٚٚضع اإلطذلاتٝذ١ٝ , ٚ املٛصفات ايكٝاط١ٝ ٚضبط ادتٛد٠ 

ٚ يٓٛع املا٤ , ٚ إداس٠ املعًَٛات , ٚاذتُا١ٜ ايصش١ٝ , ٚ املشاقب١ ٚاإلػشاف , 

ايتشهِ يف شتاطش األَشاض ٚ أطايٝب املعادت١ ٚاملهافش١ ٚأمناط 

االطتعزاب ٚ املعادت١ , ٚ إعاد٠ االطتدذاّ ٚ ايذٚسإ , ٚ ايجكٝٝف ايصشٞ , 

ٚتطبٝل ٚ تٓفٝز ايكٛاْني ٚ ايتؼشٜع ٚ األسهاّ ايطابط١ يًتًٛخ ٚطشم 

 َهافشت٘ ,

 ت , ٚ أطايٝب َؼاسن١ قطاعٞ ايٓظا٤ ٚ ايؼباب يف بشاَر ٚضع األٚيٜٛا

 تشػٝذ ٚسفغ املا٤ , ٚاإلصشاح ادتٝذ ,

  ٚ ايعٌُ عًٞ إٔ تتفاعٌ اإلطذلاتٝذ١ٝ املا١ٝ٥ َع ايعشٚف املتػرل٠ يإلَاد

 االستٝاز املا٥ٞ ,

  ٚضع أطًٛب َٓعِ إلداس٠ املا٤ )خاص١ عٓذ تكِٜٛ املٝاٙ ادتٛف١ٝ ( ايتدًص

 َٔ ايتًٛخ ,
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 ٚٚضع تصٛس يتهاٌَ  ايبذ٤ يف بشْاَر ختطٝط دٝذ يًُا٤ ٚاإلصشاح ,

 بشاَر إَذاد املا٤ ٚايتشهِ يف املًٛثات , 

  ٚ ٚضع خطط سكٝك١ٝ َتها١ًَ ألسٛاض األْٗاس ) يًُٓاطل ايٓٗش١ٜ

اي١ًٝٝٓ ( , َع إعطا٤ أٚي١ٜٛ يًشكٛم املهتظب١ , ٚ ايتٓظٝل , َٚكاصذ 

 املؼاسنني يف َٓطك١ اذتٛض ايٓٗشٟ  ,

 ً٢ نٌ َٛاضٝع َصادس املا٤ َجٌ : استٛا٤ ارتط١ ايك١َٝٛ يًكطاع املا٥ٞ ع

املعادت١ , ايتدًص ايٓٗا٥ٞ , ٚإعاد٠ االطتدذاّ , ٚاألثش االدتُاعٞ , 

ٚايتكِٜٛ ايب٦ٝٞ , ٚايتؼشٜع ٚ املعاٜرل , ٚاالقتصاد ٚ اإلطذلاتٝذ١ٝ 

 ايظٝاط١ٝ , ٚايص١ً بني املصادس ٚ املٛاسد األخش٣ .

 َٔ أِٖ َشتهضات ٖزٙ املشس١ً :  (املشس١ً ايجا١ْٜٛ ) َشس١ً َا بعذ ايتدطٝط ( : 3

 :)أ( املشاقب١ ٚ املتابع١ ٚ ايتضن١ٝ ٚ اإلصالح 

  البذ إٔ تذفع ايكطاعات املظتفٝذ٠ َٔ املا٤ تهًف١ خذَات إْتاد٘ ٚتٛصٜع٘ َٔ غرل

االعتُاد عًٞ أٟ ٖبات َٚٓح غرل َدلس٠ . ٚميهٔ إٔ تؼذع قاعذ٠ " ٜذفع املًٛخ" 

 ايذلػٝذ , ٚ اذتفغ , ٚإعاد٠ االطتدذاّ, ٚتطبٝل تعشٜف١ املا٤ اذتكٝك١ٝ يف

  ٚ , جيب إٔ عشض ارتط١ االقتصاد١ٜ املعذي١ عًٞ ادتُٗٛس يًُؼاسن١ , ٚ ايٓكذ

 اإلداص٠ ,

  ايعٌُ عًٞ حتذٜح ػبهات ايكطاع املا٥ٞ َٚذٖا يتػز١ٜ َٓاطل أخش٣ طبكًا رتط١

 ت١ُٝٓ املٛاسد املا١ٝ٥ بايتٓظٝل َع ارتط١ ايك١َٝٛ ايؼا١ًَ ,

 تٓفٝز بشاَر املشاقب١ ٚايتشهِ يف ْٛع املا٤ ,ايبذ٤ يف  
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  ٌٖٝايذلنٝض ) يف عًُٝات املتابع١ ( ع٢ً ايصٝا١ْ , ٚايذلَِٝ , ٚ االطتبذاٍ , ٚإعاد٠ ايتأ

 , ٚتٓفٝز ايكٛاْني ٚايتؼشٜعات ٚ األسهاّ املا١ٝ٥ ,

 , إْؼا٤ شتابش ست١ًٝ حتت َع١ً املددل ايكَٛٞ املشنضٟ يًُا٤ 

 ٚتذسٜب ايٛسذات ٚ األفشاد ٚ االستٝادات ايالص١َ يتشكٝل ايتدطٝط املتأْٞ يتأ ٌٖٝ

 فاع١ًٝ بشاَر املتابع١ ٚأخز ايكشاس .

 :)ب( ايتذسٜب 

ايذلنٝض ع٢ً ت١ُٝٓ ايك٠ٛ ايعا١ًَ ٚ تأًٖٝٗا , ٚتشفٝع ايب١ٝٓ األطاط١ٝ َٔ خالٍ 

 ٚسذات ايتذسٜب , َٚشانض ايبشح ايعًُٞ , ٚإداس٠ املؼاسٜع , 

خصا٥ٞ ايكطاع املا٥ٞ إلدشا٤ ايبشٛخ , ٚ إداس٠ ايٓؼاط ٚ َشاقبت٘ ٚبٓا٤ أطش ق١َٝٛ أل

 بصٛس٠ َظتُش٠ ملذ٣ طٌٜٛ , ٚسمبا اطتذع٢ اذتاٍ فتح َشنض قَٛٞ يًتذسٜب . 

 )ز( ايبشح ايعًُٞ :    

  حيتاز ايبشح ايعًُٞ إيٞ قاعذ٠ حبح , َٚعًَٛات ٚبٝاْات يذعِ خط١ ايكطاع

 املا٥ٞ ٚعًُٝاتٗا ,

 ًبشح ايعًُٞ , سمبا بتشذٜذ سؤٚغ املٛاضٝع ايبشج١ٝ ٚضع خط١ ق١َٝٛ ي

ٚتكظُٝٗا عًٞ املؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاملشنض ايبشج١ٝ, ٚ ايٛسذات رات ايص١ً ٚ 

اإلداسٟ , ٚايصشٞ ٚايب٦ٝٞ ٚ  املٓعُات , يتشكٝل املٛاص١ْ املج٢ً بني ايبشح

 ظٝاطٞ ,االقتصادٟ , ٚاالدتُاعٞ , ٚايفين , ٚ ايتكاْٞ , ٚايكاْْٛٞ , ٚاي

  ايعٌُ ع٢ً تفعٌٝ َشانض ايبشٛخ , ٚٚضع اتفاقٝات تٛأ١َ ٚ َٛا١َ٤ َع املؤطظات

 ايتع١ًُٝٝ رات ايص١ً ,
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  اطتكطاب سؤٚغ األَٛاٍ َٔ ايكطاع ايشزلٞ ٚ ايؼعيب ٚ ارتاص يإلْفام ع٢ً

استٝادات ايبشح ايعًُٞ ) َٔ َعاٌَ , َٚهتب١ , َٚعذات , َٚٛاد َظتًٗه١ , 

 شمج١ , .....اخل .ْٚذٚات , ْٚؼش , ٚت

  د( ايكٛاْني ٚ املٛاصفات ٚ املكاٜٝع( 

تفعٌٝ  ١٦ٖٝ املٛاصفات ٚاملكاٜٝع ٚ تأًٖٝٗا , ٚايتٛدٝ٘ بإٔ تطِ ٖٝانًٗا ٚسذات 

س٥ٝظ١ )ق١َٝٛ أٚ إق١ًُٝٝ ( , ٚٚسذات ثا١ْٜٛ تتعًل بٓٛاسٞ اإلداس٠ ايعاد١ٜ , ٚٚسذات 

 خذ١َٝ تذاس مبؼاسن١ ادتُٗٛس املظتًٗو ,

 كإْٛ املا٥ٞ املال٥ِ ٚتطٜٛشٙ يهٌ َٔ : األٚيٜٛات املكذلس١ , ت١ُٝٓ اي

ٚاملظتذذات املٓعٛس٠ ٚ املظتذل٠ , ٚ إداس٠ ايدلاَر املا١ٝ٥ , ٚفض ايٓضاعات ٚ 

 . ايطشف ايجايح , ٚاحملذات ايعاسض١

 :)ٖـ( ارتصدص١

  ٞايتفهش يف إَها١ْٝ حتٌٜٛ ْعِ ايكطاع املا٥ٞ َٔ ايكطاع اذتهَٛٞ إي

ات يًكطاع ارتاص ٚأصشاب ايعٌُ )خصدص١ ايكطاع ٚسذات ٚ ػشن

 املا٥ٞ ( ,

  ايؼشٚع يف إعطا٤ فشص١ يكطاع اذتشفٝني ٚايكطاع ارتاص يشصذ ايتًٛخ

ايصٓاعٞ , ٚايضساعٞ , ٚ ايتذاسٟ َٚشاقبت٘ يًهؼف ٚ َهافشت٘ )خصدص١ 

 َهافش١ ايتًٛخ (.

 :)ٚ( املؼاسن١ ايؼعب١ٝ 
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 عب١ٝ , ٚسفع اذتع ايب٦ٝٞ , ٚاملؼاسن١ اطتٓباط طشم َال١ُ٥ يتفعٌٝ ايتٛع١ٝ ايؼ

ادتُاٖرل١ٜ , ٚايتعًِٝ ايؼعيب , ٚايتذسٜب , ٚمجع املعًَٛات ْٚعُٗا , ٚايصٝا١ْ 

 ٚايتؼػٌٝ يًت١ُٝٓ ٚاإلداس٠ املتها١ًَ يًُٛاسد املا١ٝ٥ ,

  ايذلنٝض ع٢ً تٛع١ٝ صٓاع ايكشاس ٚسفع سظِٗ ايب٦ٝٞ ٚاملا٥ٞ , ٚإجياد طبٌ َال١ُ٥

 ١ اجملاص٠ ٚابتذاع طبٌ تٓفٝزٖا ,يًشصٍٛ ع٢ً َٛافك

  , إعطا٤ فشص أفطٌ يًذُعٝات ايطٛع١ٝ )ادتُعٝات غرل اذته١َٝٛ , ٚايظٝاط١ٝ

 ٚايع١ًُٝ , ٚ اذتشف١ٝ , ٚاحتاد ايعٌُ ٚ ايصٓاع١ ( يًُؼاسن١ ايفاع١ً ٚ املتها١ًَ .

 عند البحث عه سبل تمويل المشروع ينبغي األخذ في الحسبان

  خطط ايت١ُٝٓ اإلطذلاتٝذ١ٝ يف املٓطك١ ,األٚيٜٛات اجملاص٠ سظب 

 , أٖذاف املؼشٚع 

 , أثش املؼشٚع ع٢ً اقتصادٜات املٓطك١ 

 , األثش ايب٦ٝٞ املذلتب ع٢ً املؼشٚع 

  , ٞإداس٠ اذتٛض املا٥ 

  سصذ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك١ باملؼشٚع يف َٓاسٞ ادتٝٛيٛدٝا ٚاشلٝذسٚيٛدٝا

 ذ٠ ,ْٚٛع املا٤ ٚ ايب١٦ٝ ٚاذتٝا٠ ايظا٥

  , َٞٛاالطتػالٍ األَجٌ يًُٛاسد يف اإلطاس ايك 

 . سأٟ ادتُٗٛس 

املؼشٚع مبشاسٌ َع١ٓٝ قبٌ أخز ايكشاس  appraisalمتش ع١ًُٝ تكِٜٛ       

 يالطتُشاس فٝ٘ ٚ تٓفٝزٙ , ٚتطِ ٖزٙ املشاسٌ ايتاي١ٝ 

 , دساطات حتذٜذ ايٓعِ احملت١ًُ 

 , دذ٣ٚ ملكاس١ْ أٟ ْعِ بذ١ًٜ 
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 أنذ َٔ دذ٣ٚ اختٝاس َؼاسٜع َع١ٓٝ .دساطات دذ٣ٚ يًت 

ٜٚٓبػٞ إٔ تتِ ٖزٙ ايذساطات اطتٓادًا ع٢ً إعاد٠ تكِٜٛ األٖذاف , ٚ ايتشًٌٝ   

اشلٝذسٚيٛدٞ , ٚمتجٌ ايٓعاّ ٚ أمنزدت٘ , ٚتكِٜٛ األثش ايب٦ٝٞ , ٚ ايذساطات 

اشلٓذط١ٝ ٚتكذٜشات ايتهًف١ , ٚايتشًٌٝ االقتصادٟ ٚ ايتًُٜٛٞ , ٚحتذٜذ خٝاسات 

.   assessment  report Environmentalٚيٜٛات , تكشٜش األثش ايب٦ٝٞ األ

ٜٚٓبػٞ ايذلنٝض ع٢ً تكِٜٛ األثش ايب٦ٝٞ يًُؼشٚع ٚايزٟ قذ ٜهٕٛ َؤقتًا أٚ دا٥ًُا , 

 َٛدبًا أٚ طايبًا طبكًا يًعٛاٌَ املؤثش٠.

 َٚٔ أْٛاع األثش ايب٦ٝٞ املتٛقع           

  ٞاألثش االدتُاعimpact      Social ًٞيألفشاد أٚ اجملتُع نهٌ , ٚريو ع :

املظانٔ ٚ اجملُعات َٚٓاطل ايعٌُ ٚ ايٓؼاطات اييت ٜتٛقع إٔ تتأثش ب٦ًٝٝا 

باملؼشٚع بصٛس٠ دا١ُ٥ أٚ َؤقت١ , َٚذٟ األثش ٚسذُ٘ ٚ املكذلسات اييت تفعٌٝ 

املداطش ايظ١٦ٝ ايٓامج١ . ٜٚٓبػٞ إدشا٤ تكِٜٛ األثش االدتُاعٞ بايتٓظٝل َع 

 ظًط١ احمل١ًٝ ٚادتٗات رات ايص١ً ٚاملٓعُات املدتص١ .اي

  ًٞاألثش عًٞ االقتصاد احملeconomy Impact on Local   فُٝا ٜتعًل باألثش :

ايطاسئ ع٢ً األٖذاف ايش٥ٝظ١ يًٓعاّ , َٚٔ أَج١ً ريو ايطشس ع٢ً ايضساع١ 

 ٚخصٛب١ ايذلب١ , ٚق١ُٝ األسض , ٚ ايعُاي١ .

  ٞاألثش ايب٦ٝEcological impact  ٚريو بتػرل ْٛع املا٤ بايٛسد , أٚ تػرل اْظٝاب

املا٤ ب٘ , أٚ ايتػرل يف ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ , ٚ ايتػرل يف َصاٜذ األزلاى , ٚ األثش ع٢ً 

ايطٝٛس املا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ األسٝا٤ , ٚاألثش ايصشٞ ع٢ً ايظهإ احملٝطني مبٓطك١ 

 املؼشٚع , ٚ اذتفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ احمل١ًٝ .
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 َٝٛٛسفٛيٛدٞ األثش ادت impact Geomorphological  مما ٜؤد٣ إيٞ ايتشات

 ٚايٓشش ٚ ايذلطٝب أٚ ايضالصٍ ٚ االْضالقات األسض١ٝ ٚ ايفٝطاْات .

  ٞاألثش االطتظاغAesthetic  impact  قذ ٜتذخٌ املؼشٚع َع ةجٌُٝ املٓطك١

ٞ استُاالت ٚتطٜٛشٖا , ٚقذ ٜؤثش ع٢ً املباْٞ األثش١ٜ ٚ ايتاسخي١ٝ , أٚ قذ ٜؤدٟ إي

تصُِٝ سذٜح . ٚجيب األخز يف اذتظبإ تكِٜٛ األثش ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝط١ , ٚ 

األػذاس ٚ ايػابات , ٚايطبػشاف١ٝ , ٚتأصٌٝ املٓطك١ ٚتاسخيٗا , ٚ األثش ع٢ً املٓاظش 

 ايب١ٝ٦ٝ األص١ًٝ . 

 َٔ أِٖ املؤثشات اييت تعٝل ايتدطٝط اإلطذلاتٝذٞ ادتٝذ                

  املتظاسع١ يف ايظهإ بظبب اشلذش٠ إيٞ املذٕ ٚايٓضٚح َٔ ايشٜف أٚ  غرلٙ َٔ ايضٜاد٠

 األطباب ادتٖٛش١ٜ ,

 , ٌَعذّ ٚضٛح األٚيٜٛات ٚ األٖذاف سمبا يػٝاب ايتدطٝط االطذلاتٝذٞ ايؼا 

 , تًٛخ املٛاسد املا١ٝ٥ 

 , غٝاب ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املؤثش٠ ع٢ً ارتطط املا١ٝ٥ 

  املذسٚط١ َٔ أدٌ ايذلضٝات  ايظٝاط١ٝ أٚ ايٓٛاسٞ صذٚس ايكشاسات ايظٝاط١ٝ غرل

 األ١َٝٓ ,

 ايكبٍٛ  ادتُاٖرلٟ يًُؼشٚع ، 

  عذّ ٚدٛد ايبٝاْات ٚ املعًَٛات امل١ُٗ َجٌ : تعذاد ايظهإ ٚ ايضٜاد٠ املتٛقع١ يفذل٠

ايتصُِٝ , االستٝادات املا١ٝ٥ , طاق١ املٛاسد املا١ٝ٥ باملٓطك١ , ْعِ املشاقب١ ٚ احملاطب١ , 

شٜف١ ارتذ١َ , ارتشط ايطبػشاف١ٝ ٚ اشلٓذط١ٝ , َظت٣ٛ ارتذ١َ املطًٛب١ , املكاس١ْ تع

االقتصاد١ٜ بني ايبذا٥ٌ املتاس١ , ايعُاي١ , ايطاق١ , ايتكا١ْ املظتذا١َ املٛدٛد٠ , 
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ٚايتذسٜب يًهفا٤ات املؤ١ًٖ , ايكذس٠ ع٢ً ايذفع اإلطذلاتٝذ١ٝ يتػرل ارتطط سظب 

 ايعشٚف , إداس٠ املؼشٚع .

  أ١ُٖٝ تػرل ايبين ايتشت١ٝ اييت اْت٢ٗ عُشٖا ايتصُُٝٞ َٓز أَذ بعٝذ , ٚ نٝف١ٝ

 . حتكٝل سذ٠ ايتػرل بأقٌ األضشاس ايب١ٝ٦ٝ  ٚ بأسخص ايظبٌ املٓاطب١

 :ـ تٛصٝات عا١َ 7

 (ايذلنٝض ع٢ً األَٔ ايػزا٥ٞ أنجش َٔ االنتفا٤ ايزاتٞ يًػزا٤ ,1)

ذد ايظبٌ املج٢ً إلداس٠ املٛاسد ٚ املصادس املا١ٝ٥ , (حتطرل خط١ س٥ٝظ١ يألَٔ املا٥ٞ اييت حت2)

ٚتعٌُ ع٢ً تهاٌَ ارتطط ٚايدلاَر احمل١ًٝ ٚ اإلق١ًُٝٝ بايذلنٝض ع٢ً داسط١ ادتذ٣ٚ 

االقتصاد١ٜ , ٚايب١ٝ٦ٝ , ٚ ايف١ٝٓ ,ٚاملاي١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ , ٚ ايظٝاط١ )ٚ اإلداس٠ املا١ٝ٥ 

 املتها١ًَ (.

ادس املا٤ يٝتٛىل أَش املٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚ املٝاٙ ايظطش١ٝ , (إْؼا٤ زتًع قَٛٞ داَع ملص3)

َٚٝاٙ ايظاسٌ ٚ ارتًذإ , ٚايتًٛخ املا٥ٞ , َٚؼانٌ املًٛس١ , ٚإداس٠ َٝاٙ ايبشاس , ٚت١ُٝٓ 

 األْٗاس ٚغرلٖا َٔ املصادس ٚ املٛاسد املا١ٝ٥ , ٚتفعٌٝ األْؼط١ اإلداس١ٜ .

١ رات ايص١ً بايكطاع املا٥ٞ يٓؼش , ٚتذٜٚٔ , (دعِ ٚ تؼذٝع أٌٖ ارتدل٠ يف ارتذ١َ املذ4ٜٓ)

 .ٚتٛثٝل خدلاتِٗ يالطتفاد٠ ايعا١َ 

(تؼذٝع املؼاسن١ يف ادتُعٝات , ٚ ادتٗات ايتدصص١ٝ ٚ اذتشف١ٝ داخٌ ايبًذ ٚيف 5)

 بًذإ أخش٣ سمبا بتهٜٛٔ بؤس يًذُعٝات ايعامل١ٝ املؼاب١ٗ .
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ا فٝٗا ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ , ٚ ايؼُظ١ٝ , (ايعٌُ ع٢ً تضاٚز إْتاز املا٤ بايطاق١ ايٓعٝف١ مب6)

 ٚاشلٝذسٚيٛن١ٝ , ايشٜاح .

(االطتدذاّ االطذلاتٝذٞ ملصادس املا٤ غرل ايتكًٝذ١ٜ يتضن١ٝ ٚ اإلصالح )ايت١ُٝٓ ( مبا 7)

فٝٗا املا٤ األداز َٚا٤ ايبشاس , ٚ املٝاٙ املظتدًص١ َٔ َعادت١ ايفطالت ايظا١ً٥ , ٚعا٥ذ 

 دفل ايشٟ .

 ادس املا٤ َٔ أدٌ ايظالّ باملٓطك١ ) طالّ املا٤ ( .(ايتدطٝط ملص8)

(ٚضع اتفاقٝات َال١ُ٥ َٚب١ٝٓ ع٢ً املفاٚضات ملٝاٙ األْٗاس , ٚاملا٤ ادتٛيف املؼذلن١ بني 9)

ايذٍٚ ٚ اإلداس٠ املج٢ً شلزا املٛاسد ٚ تُٓٝتٗا ٚ تٓظٝكٗا . ٚسغِ ايتػرلات ايظٝاط١ٝ يف َٓطك١ 

دٗٛد ايتٓظٝل ٚايتعإٚ سٍٛ ت١ُٝٓ األْٗاس )َتعذد٠ ايؼشم األٚطط غرل إٔ ٖٓاى بعض 

ايكَٛٝات ( َجٌ : أْٗاس ايٌٓٝ , ٚايفشات , ٚ األسدٕ , مما ْبع عٓ٘ اتفاقٝات َجٌ اتفاق١ٝ َٝاٙ 

ّ ٚاييت حتِ تٛصٜع َٝاٙ ايٌٓٝ ٚتٓعِ ارتالفات عٔ 1959ايٌٓٝ بني ايظٛدإ َٚصش يعاّ 

١ طٛسٜا ٚايعشام سٍٛ تؼػٌٝ طذ طبك١ يعاّ طشٜل ايتفاِٖ ٚاذتٛاس ٚايتفاٚض , ٚاتفاقٝ

 ّ .1987ّ ٚاتفاق١ٝ تشنٝا ٚ طٛسٜا سٍٛ تؼػٌٝ طذ اتاتٛسى يعاّ 1975

(ٚضع طٝاط١ ٚخطط يًتذسٜب , ٚبٓا٤ ايكذسات , ٚ ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ َٔ خالٍ ايعٌُ 10)

 ٚفل أٖذاف ستذد٠ , ٚتفعٌٝ االطتفاد٠ َٔ ايعٕٛ ايعاملٞ يف ٖزا اإلطاس .

فع١ ع٢ً املٝاٙ ادتٛف١ٝ غرل املتذذد٠ َٔ اذتفشٜات , ٚعذّ اطتدذاّ ٖزا (احملا11)

 االستٝاطٞ االطذلاتٝذٞ إال يف ساالت ايطٛاسئ , ٚاالطتدذاّ قصرل املذ٣ ألغشاض َع١ٓٝ .
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(ابتهاس أطايٝب دٝذ٠ مجع املعًُات ٚ ايبٝاْات , ٚاإلداس٠ املا١ٝ٥ ٚ االطتفاد٠ َٔ ايتكذّ 12)

عًَٛات١ٝ , ٚاذتاطٛب , ٚاألمنزد١ ايشٜاض١ٝ , ٚاالطتؼعاس عٔ بعذ , ايعًُٞ املطشد يف امل

 ٚحتًٌٝ ايٓعِ .

(ايذلنٝض ع٢ً تشػٝذ اطتدذاّ املا٤ , ٚ احملافع١ عًٝ٘ , ٚ اإلداس٠ املظتذا١َ ملٛاسد املا٤ 13)

 بػشض ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ يف املٓطك١ ٚ إعاد٠ تٛصٜع أٚيٜٛات االطتدذاّ املا٥ٞ .

٢ إٔ حتٟٛ ارتط١ اإلطذلاتٝذ١ٝ يًُا٤ َؤثشات ايتكا١ْ , ٚ ايظٝاط١ , ٚاآلثاس (ايعٌُ ع14ً)

 ايب١ٝ٦ٝ .

(ايعٌُ ع٢ً ٚضع خط١ ق١َٝٛ يًبشح ايعًُٞ املتعًل باملا٤ , ٚايتهاٌَ بني املٛاسد املا١ٝ٥ 15)

, ٚاطتدذاّ األسض , َٚؼاسن١ ادتٗات املٓتفع١ باملا٤ سمبا عدل اجملًع ايكَٛٞ ملصادس , 

 أٚ احتاد زتايع ايبشح ايعًُٞ ايعشب١ٝ أٚ أٟ نٝإ فاعٌ . املا٤

 (ايتفهش يف نٝف١ٝ اطتدذاّ املٛاسد املا١ٝ٥ يًذخٍٛ يًعٛمل١ ٚ املعًَٛات١ٝ .16)

(ٚضع إطذلاتٝذ١ٝ يإلْزاس املبهش يًفٝطاْات , ٚادتفاف , ٚ ايهٛاسخ )االبتال٤( املا١ٝ٥ 17)

 يًُٛاسد املا١ٝ٥ . ٚطشم َهافشتٗا , يف إطاس اإلداس٠ املتها١ًَ

 ـ املشادع ٚ املصادس  8
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