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 سياسات إدارة الموراد المائية في ليبيا
 الواقع و التحديات و اإلستراتيجات المستقبلية

 

 م . رميا إبراهيم محيدان

 املقدمة

تكمن أهمية قطاع املوارد املائية في كونه مرتبط باملجاالت الحيوية األساسية للدول مثل 

قطاعات الري و الزراعة باإلضافة إلى ارتباطه الوثيق بالنشاطات الحضرية و الصناعية و 

يشكل محور النظام البيئي و الصحي وتزداد هذه األهمية بمالزمة قطاع املوارد املائية لعمليات 

ج الطاقة، مما يجعله أحد األهداف الرئيسية في الخطط التنموية للدول، و يشكل جزء إنتا

من أهداف التنمية املستدامة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في إجتماعها عام 

. عامليا يواجه هذا القطاع العديد من التحديات املرتبطة بالتطورات اإلقتصادية و 2015

تزيد من  توسع إستعماالت املياه بفعل توسع األنشطة اإلقتصادية و الزيادة التنموية التي 

 للعديد 
ً
السكانية الكبيرة وبالتالي تزايد التغيرات املناخية ، كل هذه العوامل أصبحت محورا

من النزاعات اإلقليمية و الدولية ، مما يجعل املنظمات العاملية تعتبر املاء هو مشكلة القرن 

عشرين.في وقت  يعمل فيه  املجتمع الدولي على دعم وضع إستراتيجيات إلدارة الواحد و ال

املوارد املائية خاصة للدول التي تعاني من شح في مصادر املياه و ضعف اإلمدادات املائية و 

من أهمها تبني مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد املائية التي تهدف لوضع تخطيط مستدام 

 ات املختلفة و املتزايدة على قطاع املوارد املائية. للتعامل مع التحدي

هذه الورقة تهدف إلى عرض واقع قطاع املياه في ليبيا متضمنة بعض النواحي الفنية و بشكل 

أكبر  النواحي اإلدراية وسياسة التعامل مع قطاع املوارد املائية وبالتالي محاولة تحليل  

شاكل  املستقبلية التي تواجه هذا القطاع و ينشر أهم التحديات و املشاكل الحالية و توقع امل
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البيانات و اإلحصائيات املتوفرة و نتائج التقارير الدورية املرتبطة بوضع املوارد املائية في ليبيا 

 ، ووجب التنويه أن هذا البحث

اعتمد على تقارير و احصائيات رسمية خاصة تلك املتوفرة في موقع املؤسسات املحلية 

 ية وكذلك بعض الدراسات التي قام بها األكاديميون والباحثون املهتمون بهذا الشأن .والدول

 

  يف ليبيا قطاع الواقع  .أ
 تمهيد

 في موارد املياه في العالم، و 
ً
تقع ليبيا ضمن املنطقة العربية التي تعتبر من أكثر املناطق فقرا

خرى خط الفقر املائي الحاد حيث يقّدر نصيب الفرد في ليبيا أدولة عربية  12تتجاوز ليبيا مع 

 للتقرير العاملي لتنمية املياه لعام  120بحوالي 
ً
 2015متر مكعب في السنة لكل فرد و ذلك وفقا

في حين أن حد الفقر العاملي يقّدر بألف متر مكعب في السنة لكل فرد. تقع مساحة كبيرة من 

و شبه الصحراوي مما يجعلها تعاني من قلة معدالت هطول ليبيا داخل املناخ الصحراوي 

األمطار و تفتقر لجريان املياه السطحية عدا عن بعض األودية في مواسم معينة فتعتمد في 

مواردها بشكل رئيس ي على املياه الجوفية الغير متجددة بأحواض الجنوب الليبي, و يوفر 

إمدادات املياه للمدن ذات الكثافة  1993ام مشروع النهر الصناعي الذي بدأ في العمل منذ ع

 السكانية العالية على الساحل الليبي. 
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i. الموارد المائية 

تنقسم املوارد املائية في ليبيا بين موارد تقليدية مثل املياه الجوفية و املياه السطحية الناتجة 

املياه املعالجة من من جريان األودية في مواسم هطول األمطار و موارد غير تقليدية مثل 

 محطات تحلية مياه البحر و محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

 املوارد التقليدية
 المياه الجوفية .1

على املياه الجوفية حيث تشكل املصدر األساس ي للمياه  %95تعتمد إحتياجات ليبيا املائية في 

ستخدامات املنزلية و املستعملة في قطاعات و أنشطة مختلفة أهمها الزراعة و الري و اإل 

الصناعية و اإلقتصادية و الصحية. تنقسم املياه الجوفية إلى ستة أحواض رئيسية بين مياه 

غير متجددة في املناطق الجنوبية من البالد و مياه جوفية متجددة في املنطقة الشمالية و على 

و أحواض السواحل تشمل سهل الجفارة و الجبل األخضر وأجزاء من املنطقة الوسطى 

 لقربها من السطح و تقدر مياه األمطار التي 
ً
غدامس تغذيها مياه األمطار و السيول سنويا

مليون متر مكعب بالسنة حسب إحصائيات محلية عام  650تغذي هذه األحواض بحوالي 

. تّم إكتشاف وجود أحواض مياه جوفية بالجنوب تحتوي على مخزون بكميات كبيرة 2010

تنيات عند بدء عمليات التنقيب عن النفط، حيث كان السكان املحليون من املياه في الس

يحفرون آبار صغيرة بطرق تقليدية لسد إحتياجاتهم بسبب كون املياه الجوفية قريبة من 

السطح، ثم توجهت الدولة إلى حفر آبار عميقة بطرق حديثة إلستخراج و معالجة املياه و تم 

ر املياه العذبة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية إنشاء مشروع النهر الصناعي لتوفي

بشمال البالد حين تمت مقارنة تكلفة تنفيذ املشروع بتكلفة إنشاء محطات تحلية مياه البحر 

على الساحل و كانت تكلفة مشروع النهر األنسب مليزانية الدولة في ذلك الحين فتم تنفيذ 

و لإلستعماالت  %67ي املناطق الزراعية بنسبة شبكة أنابيب صناعية تهدف بشكل أساس ي لر 
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املنزلية و الصناعية, حيث تم تنفيذ املراحل الثالثة األولى من املشروع من مجموع خمس 

مراحل, و البقية توقف العمل على تنفيذها.  تشمل املياه الجوفية غير املتجددة أحواض 

ة ات مياه تنقل عبر أنابيب خرسانيالسرير و الكفرة و مرزق و الحمادة حيث تستخرج منها كمي

مليون متر  6.5متر من خالل منظومة النقل بالنهر الصناعي تقدر بحوالي  4ضخمة بقطر 

 حسب إحصائيات جهاز إستثمار مياه منظومة جبل الحساونة. يؤدي السحب 
ً
مكعب يوميا

قنيات تطلب تعلى املياه من األحواض الغير متجددة إلى هبوط منسوب املياه الجوفية الذي ي

إستخراج مياه و معالجة مختلفة نتيجة زيادة أعماق السحب و تغير خصائص املياه في 

الطبقات العميقة من زيادة في نسب املواد املعدنية و ثاني أكسيد الكربون و تغير درجة  

الحموضة و نقص نسب األكسجين و هي خصائص تؤثر في جودة مياه الشرب بشكل خاص. 

متر في املناطق ذات اإلستغالل الكثيف للمياه  2.5في منسوب املياه الجوفية بين يتراوح الهبوط 

متر في أحواض الكفرة التي تعتبر من أكثر األحواض الغنية  0.5متر إلى  1.5مثل سهل الجفارة و 

باملياه العذبة كونها تقع ضمن خزان الحجر الرملي النوبي املشترك مع مصر و السودان و 

تضمن هذه األحواض  %34تشكل حصة ليبيا من إنتاج الحوض ما يقارب التشاد، حيث 

عام منذ بدء عمل مشروع  50مخزون جوفي يكفي اإلحتياجات املائية لليبيا ملدة قد تصل إلى 

 لبعض التقديرات، غير أن الطلب املتزايد على املياه الجوفية و إستغالل 
ً
النهر الصناعي وفقا

ري للمحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من املياه مع جزء كبير منها في عمليات ال

إزدياد التعداد السكاني يؤدي إلى عجز في املوازنة بين املوارد املتاحة و الطلب قد يتجاوز ما 

 إلحصائيات عام  1940قيمته 
ً
 وفقا

ً
 .  2012مليون متر مكعب سنويا
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 ( 1جدول )

 بليبياكميات املياه باألحواض الجوفية 

 

 

 

 

 

كميات املياه املتاحة 
 سنة(\3)مم

 
 املساحة

 
 األحواض

 متجددة غري متجددة 

 سهل اجلفارة 19800 300 50

 اجلبل األخضر-سهل بنغازي 126750 300 50

 غدامس سوف اجلني 208150 50 350

 الكفرة 346300 -- 1650

 سرت-السرير 573500 -- 1570

 مرزق 430900 -- 2500
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 المياه السطحية .2

تفتقر ليبيا إلى جريان املياه السطحية بسبب طبيعة مناخها الذي يمنح معدالت هطول 

ملم  500ملم في السنة مع وجود مناطق تصل فيها معدالت الهطول السنوية إلى  100بمتوسط 

في السنة بسبب طبيعتها الجبلية و قربها من الساحل مثل الجبل األخضر و جبل نفوسة، مما 

. تؤدي األمطار %3جعل اإلعتماد على املياه السطحية في اإلحتياجات املائية ال يتجاوز ي

املوسمية التي تستمر من شهر أكتوبر حتى فبراير إلى جريان للمياه في األودية و بعض السيول 

التي يستفاد منها في عمليات ري املزروعات و األنشطة الصناعية و تغذية املياه الجوفية من 

مليون  61تجميعها بأحواض جمع و سدود مائية، يقدر مخزون مياه السدود بحوالي  خالل

سد موزعة بين عدة مناطق أهمها سهل الجفارة، بينما توجد  18متر مكعب في السنة بعدد 

سد آخر بإمكانها أن ترفع من السعة التخزينية الكلية للسدود بزيادة  20مشاريع إنشاء 

 ب بالسنة. مليون متر مكع 45مقدارها 

 على مياه الينابيع الطبيعية في سهل الجفارة و الجبل األخضر و العيون التي 
ً
تعتمد ليبيا أيضا

تكّون مجموعة من الواحات في الجنوب مثل واحات الكفرة و تازربو و وادي الشاطيء، و 

ب و ر تستعمل معظم هذه املياه في اإلستخدامات املحلية للسكان املجاورين ملصادرها في الش

 ري مزروعاتهم. 
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 ( 2جدول )

 1السعة التصميمية للسدود في ليبيا

متوسط املخزون السنوي )مليون مرت 
 مكعب(

 إسم السد السعة التصميمية )مليون مرت مكعب(

 سد وادي اجملينني 58 10

 وادي كعام 111 13

 وادي غان 30 11

 وادي زارت 8.6 4.5

 وادي القطارة 135 12

 وادي القطارة الثانوي 1.5 0.5

 وادي مرقص 0.15 0.15
 وادي بن جواد 0.34 0.3
 وادي زازه 2 0.8

 وادي درنة 1.15 1

 وادي أبومنصور 22.3 2
 وادي تربيت 1.6 0.5

 وادي الذكر 1.6 0.5

 وادي جارف 2.4 0.3

 وادي الزهاوية 2.8 0.7

 وادي الزيد 2.6 0.5

 وادي الوشكة 3.65 0.2

 وادي لبدة 5.2 3.4

 

                                                           
 2013الوضع المائي في ليبيا -المصدر: سليمان الباروني1 
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  املوارد غري التقليدية 
تكمن أهمية املوارد املائية غير التقليدية في كونها تساعد في توفير كميات الطلب على املياه 

املتزايدة لعدة أسباب منها  الزيادة السكانية و تغير أساليب إستعمال املياه نتيجة للتطور 

الحضري و التنمية الزراعية و الصناعية، و االتجاه نحو إستغاللها يشكل جزء من خطط 

 مية املستدامة في قطاع املوارد املائية. التن

 تحلية مياه البحر .1

كيلومتر و بكثافة سكانية عالية في املدن  1950تتميز ليبيا بشريط ساحلي طويل يقّدر بحوالي 

التي تقع على الساحل مما جعلها تلجأ إلستغالل مياه البحر كأحد املصادر الغير تقليدية 

مناطق الشمالية منذ الستينات، ازداد الطلب على املياه في الرئيسية لدعم اإلمداد املائي لل

القطاع الصناعي و خاصة في عمليات التنقيب على النفط, فتم تصميم وحدات بقدرة إنتاجية 

صغيرة بجانب الحقول النفطية ثم مع زيادة الطلب على املياه تم تصميم محطات تحلية مياه 

محطة تحلية سعتها التصميمية الكلية  30ا على طول إمتداد الشريط الساحلي بلغ عدده

مليون متر  70مليون متر مكعب في السنة، غير أن اإلنتاج الحالي ال يتجاوز  157قدرت بحوالي 

فقط من اإلنتاجية التصميمية للمحطات العاملة و ذلك  %57.6مكعب بالسنة أي ما يعادل 

ائم و لتوقف عدد منها عن العمل، إلحتياج عدد من املحطات إلى الصيانة من األعطال بشكل د

محطات. وضعت الشركة العامة للمياه  8يقدر عدد املحطات العاملة اليوم بما ال يزيد عن 

 728.2بإنتاجية قدرت بحوالي  2025محطة تحلية حتى عام  15مخطط لتنفيذ  2014عام 

قنية في مجال يثات التمليون متر مكعب في السنة ملواجهة العجز املائي املتزايد و ملواكبة التحد

 تحلية مياه البحر. 
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 معالجة مياه الصرف الصحي .2

 على تعدادها 
ً
تم اإلهتمام في ليبيا بمعالجة مياه الصرف الصحي ملجموعة من املدن إعتمادا

 في مدينتي طرابلس و 
ً
السكاني و نسب اإلستهالك حتى وصلت كمية املياه املعالجة سابقا

من مياه الصرف الكلية، تم تصميمها ليتم إستعمالها في ري بعض أنواع  %50مصراتة إلى 

اعية أو ليتم تصريفها في األودية أو لتصرف إلى مياه البحر لتقلل من التلوث املحاصيل الزر 

الناتج من التصريف املباشر ملياه الصرف الصحي الغير معالجة و تأثيره على الحياة البحرية. 

غير أن عدة مشاكل فنية و تقنية أدت إلى تراجع عمل محطات املعالجة و توقف عدد كبير 

  53محطة فقط من أصل  14املحطات العاملة   منها إلى أن بلغ عدد
ً
محطة تم تصميمها بناءا

 2013على بيانات الشركة العامة للصرف الصحي لعام 
ً
، و بلغت كمية املياه املعالجة يوميا

 متر مكعب في اليوم.  145800

ii. إستعماالت املياه 
ع هذه الحضري و تتنو  تزداد كميات الطلب على املياه مع زيادة النمو السكاني و اإلقتصادي و

اإلستعماالت مع ظهور متغيرات جديدة تتواكب مع املشاريع التنموية و التحديات األمنية و 

التغيرات املناخية و متطلبات األمن الغذائي و زيادة الطلب على املحاصيل الزراعية خاصة في 

ي ليبيا وارد املياه فشمال البالد. يستهلك قطاع الري و الزراعة الكمية األكبر من إستعماالت م

ألف هكتار، بينما  335حيث تصل املساحات املروية إلى  %83.8بنسبة متوسطة تقدر بحوالي 

من إجمالي اإلستهالك و تنقسم بين إمدادات املياه  %12.4تستهلك اإلستعماالت املنزلية 

الك للمياه اإلستهالجوفية و املياه الناتجة من محطات التحلية و اآلبار املحلية، و تقدر كميات 

يستهلك النصيب األكبر منه في عمليات إنتاج النفط بنسبة  %3.8في القطاع الصناعي بحوالي 

 لتقديرات عام  78%
ً
  2010.2وفقا

                                                           
 2013الوضع املائي يف ليبيا -املصدر: سليمان الباروين2 



 

ليبيايف سياسات إدارة املوارد املائية   10  
 

 

 استعماالت موارد املياه بليبيا( 1شكل ) -
 

 

iii. اإلطار املؤسسي للقطاع 
 2011م السياس ي بليبيا عاإرتبط قطاع املوارد املائية لسنوات طويلة قبل تغير نظام الحكم 

بالهيئة العامة للمياه و هي هيئة حكومية كانت تابعة للجنة الشعبية العامة و مسؤوليتها 

الرئيسية إدارة و تخطيط قطاع املوارد املائية و بشكل خاص موارد املياه التقليدية، بينما 

ي و ياه و الصرف الصحتوزعت مسؤوليات إدارة املوارد الغير تقليدية بين الشركة العامة للم

م عام 
َ
ألول مرة إستحداث وزارة إلدارة املوارد املائية تتبع  2012الشركة العامة لتحلية املياه. ت

قطاع الزراعة
84%

اإلستعماالت 
المنزلية
12%

قطاع الصناعة
4%

إستعماالت موارد المياه

قطاع الزراعة

اإلستعماالت المنزلية

قطاع الصناعة
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لرئاسة مجلس الوزراء و تضم تحت مظلتها  الهيئة العامة للمياه و جميع الهيئات و الجهات 

. تتكون و مقرها الرئيس ي بطرابلس املرتبطة بقطاع املوارد املائية تحت إسم وزارة املوارد املائية

 الوزارة اليوم من مجموعة من الهيئات و الشركات املستقلة التابعة لها و من أهمها :

 الهيئة العامة للمياه .1

و كانت تتبع  1972لعام  26بموجب قانون رقم  1972تأسست الهيئة العامة للمياه منذ عام 

ثم تم تصعيد الهيئة إلى مستوى وزارة عام لرئاسة مجلس الوزراء كهيئة إعتبارية مستقلة، 

مع أمانة اإلستصالح  1979تحت مسمى وزارة السدود و املوارد املائية, ثم أدمجت عام  1977

من اللجنة 757الزراعي و تعمير األراض ي تحت إسم مصلحة املياه و التربة، حتى صدر قرار رقم 

 لعامة للمياه لتصبح هيئة مستقلة تتبعبشأن إعادة تنظيم الهيئة ا 1990الشعبية العامة عام 

للجنة الشعبية العامة لإلستصالح الزراعي و تعمير األراض ي. ضّمت الهيئة إلى وزارة املوارد 

غير أن الهيكل التنظيمي ال يزال قيد اإلعداد. لدى الهيئة العامة للمياه  2012املائية عام 

املائية في التجمعات الحضرية و  خمسة فروع على مستوى ليبيا تدير من خاللها املوارد

الريفية، و تتعدد مهامها و مسؤولياتها و تجمع بين التنظيم و التخطيط و املراقبة و التنفيذ، 

األمر الذي يرهق عمل الهيئة و يضعف من قدراتها على تولي إدارة كافة األولويات و يجعلها 

 ام الهيئة: محصورة باإللتزام بأولويات منخفضة األهمية. و من أهم مه

  ستراتيجيات قطاع املوارد املائية.إتطوير 

 الزراعية-تحديد األولويات و املخصصات للقطاعات املختلفة املستهلكة للمياه )املنزلية-

 الصناعية(.

  إجراء البحوث األساسية والتطبيقية في مجال إدارة املياه وتقنيات توفير املياه  واإلدارة

 وتنمية املوارد املائية البديلة.املتكاملة ملوارد املياه 

 .ضمان اإلستخدام املستدام للموارد املائية املتاحة 
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 .توصيل و تنظيم إستعماالت املياه مع كل الوزارات و الجهات املعنية باملياه 

  .صياغة املباديء التوجيهية الخاصة باملوارد املائية و خطط العمل و القوانين و اللوائح 

 شاريع املوارد املائية.اإلشراف على تنفيذ م 

 جهاز إدارة و تطوير مشروع النهر الصناعي .2

أنش ئ مشروع النهر الصناعي لتوفير حلول طويلة األمد لندرة املياه وهو من أكبر مشاريع أنانيب 

 1984الخرسانة املسلحة سابقة اإلجهاد في العالم. اتسع املشروع منذ البدء في تنفيذه عام 

متر و خزانات و هياكل رصد و  4كيلومتر و بقطر  4000ابيب بطول ليشمل مئات اآلبار و أن

 من آبار حقلية بالصحراء  6مراقبة، يقوم بنقل ما يقارب أكثر من 
ً
مليون متر مكعب يوميا

للمراكز ذات الكثافة السكانية على الشريط الساحلي الشمالي. يتكون من خمسة منظومات 

 للنقل لم يكتمل تنفيذها بالكامل و هي:

 بنغازي -سرت تازربو -منظومة السريرأ. 

تنقل مليون متر مكعب من املياه العذبة يوميا من خالل خطين لنقل املياه، يمتد أحدهما من  

حقول آبار تازربو واآلخر من حقول آبار السرير من جنوب شرق ليبيا و يتجهان نحو الشمال 

مليون متر مكعب، ثم تتفرع  4إلى خزان التجميع واملوازنة بمدينة اجدابيا الذي تبلغ سعته 

مليون متر مكعب إلى خزان عمر  1.18مة إلى فرعين، أحدهما يتجه إلى بنغازي و ينقل املنظو 

ألف متر مكعب إلى خزان  820مليون متر مكعب. أما الفرع اآلخر ينقل  47املختار بسعة 

بئر إنتاجي،  234مليون متر مكعب. يبلغ عدد آبار هذه املنظومة  6.8القرضابية بسرت بسعة 

 أيام.  9ياه املنقولة من الجنوب إلى السواحل و تستغرق رحلة امل
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 الجفارة -منظومة الحساونة .ب
 من منطقة جبل الحساونة بحوض مرزق إلى  2.5تنقل هذه املنظومة 

ً
مليون متر مكعب يوميا

بئر إنتاجي، و تتفرع املنظومة إلى مسارين هما  484الساحل الغربي و سهل الجفارة بعدد آبار 

املسار األوسط و املسار الشرقي، حيث يتصل املسار األوسط بخزان التنظيم بمدينة ترهونة 

ر بني وليد و مناطق وادي زمزم و يتجه إلى خزان أبو زيان لغرض تغذية مناطق الجبل و يمر عب

الغربي. بينما يتجه املسار الشرقي نحو الشمال الشرقي و يمر بالقرب من مصراتة و زليتن و 

متر فوق سطح  160الخمس حتى يصل إلى القره بوللي حيث يوجد خزان املوازنة على إرتفاع 

املياه إلى مدينة طرابلس و ما جاورها . لصعوبة تنفيذ و متابعة هذه املنظومة  البحر الذي ينقل

فإنه قد تم إنشاء جهاز خاص إلدارته و تنفيذه هو جهاز إستثمار مياه منظومة جبل الحساونة 

 الجفارة. 

 الزاوية -زوارة -منظومة غدامس .ج
 من آبار حوض غدامس التي يبلغ عددها  250تهدف لنقل 

ً
 143ألف متر مكعب من املياه يوميا

 بئر إنتاجي إلى مدينتي زوارة و الزاوية و ما جاورهما. 

 تازربو -منظومة الكفرة .د
 1.68بنغازي بمعدل -سرت تازربو-تهدف هذه املنظومة لزيادة تدفق املياه ملنظومة السرير

 عن طريق حقول الكفرة لتصبح حمولة املنظومة اإلجمالية مليون متر مكعب يوم
ً
 3.68يا

 .
ً
 مليون متر مكعب يوميا

 طبرق  -منظومة اجدابيا .ه
 من منظومة السرير 50تهدف لنقل كمية 

ً
-سرت تازربو-مليون متر مكعب من املياه سنويا

مل د و تشبنغازي إلى خزان التجميع بمدينة طبرق لتغذية املناطق من أم الرزم حتى أمساع

 محطة لضخ املياه في مدينة اجدابيا و منظومة لإلتصاالت و التحكم. 
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 (1صورة )

 التوزيع اجلغرايف ملنظومات النهر الصناعي

  الجفارة -الحساونة جبل منظومة استثمار جهاز .3

تم إنشاء جهاز إستثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي بموجب القرار 

ميالدية و أوكل إليه مهمة تنظيم وإستثمار مياه منظومة جبل الحساونة  1995لسنة  230رقم 

 % 67.3مليون متر مكعب من املياه يوميا خصص منها  2.5الجفارة التي من خاللها يتم نقل 

لألغراض الزراعية لري املشاريع املدرجة ضمن الخطة اإلستثمارية للجهاز. و من املهام املسندة 

 للجهاز :

 ياه م الدراسات واألبحاث االقتصادية والفنية املتعلقة بإستغالل وإستثمار إعداد

منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي في األنشطة الزراعية ذات الجدوى 

االقتصادية، عن طريق إقامة مشاريع زراعية متكاملة ومشاريع ذات حيازات فردية، وتحديد 

ا والتركيبه املحصولية وأنظمة الري املناسبة لها واحتياجاتها مواقع هذه املشاريع ومساحته

 .املائية
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 من ض املواصفات الفنية واالقتصادية للمشروعات الزراعية التي يجب تنفيذها إعداد

خطة إستثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي، وإعداد التصميمات 

نفيذها من ت تها واملستندات الخاصة بالتعاقد علىالهندسية لهذه املشاريع وتجهيز مواصفا

خصصة املت قبل الجهاز، وباالستعانة باملؤسسات العلمية الوطنية واملكاتب اإلستشارية

 .للوصول بها إلى األسلوب األمثل الستثمار هذه املياه

 .تنفيذ املشروعات الزراعية املختلفة واملرافق املكملة لها 

 الزراعية التي ينظمها الجهاز مباشرة أو باملشاركة مع شركات وتشغيل املشروعات  إدارة

 أجنبية. وطنية أو

 على مياه منظومة الحساونة الجفارة للنهر  وتسويق إنتاج املشاريع املقامة تصنيع

 .باملشاركة مع الغير الصناعي بالداخل والخارج مباشرة أو

 لي أو عاته سواء من السوق املحاآلالت واملعدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ مشرو  توفير

 طريق االستيراد وذلك في نطاق األعمال املنوطة به. عن

 جميع األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنش ئ من أجله  إجراء

 .الجهاز وذلك في نطاق األعمال املسندة إليه
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 ( 2صورة )

 3اجلفارة-هيكلية جهاز استثمار منظومة جبل احلساونة

 

                                                           
         http://mmrwua.comاجلفارة\موقع جهاز استثمار منظومة جبل احلساونة3

http://mmrwua.com/
http://mmrwua.com/
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 الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي  .4
كهيئة شبه مستقلة تتبع للدولة  2008تأسست الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي عام 

تحت إشراف و توجيه اللجنة الشعبية  لإلسكان و املرافق، و مع تشكل وزارة املوارد املائية 

ه ية. تقوم الشركة العامة للميانقلت الشركة لتكون تحت إشراف وزارة املوارد املائ 2012عام 

و الصرف الصحي بتوفير مياه الشرب للمدن الليبية و إدارة مياه الصرف الصحي و محطات 

معالجة مياه الصرف الصحي و تشغيل و صيانة البنى التحتية لشبكات إمدادات املياه املنزلية 

 
ً
ل أيضا و شركات، و تشمو شبكات الصرف الصحي و جباية رسوم املياه من املستفيدين أفرادا

بناء البنى التحتية الخاصة بشبكات نقل املياه و الصرف الصحي باملشاركة مع وزارة املرافق و 

اإلسكان. دور الشركة العامة للمياه والصرف الصحي كمورد للمخلفات السائلة إلى محطات 

 إلى أن كميات امليا
ً
 نظرا

ً
 هامشيا

ً
تجة ه املعالجة املنمعالجة مياه الصرف الصحي أصبح مؤخرا

 ملشاكل في التشغيل و الصيانة و لكونها غير صالحة إلعادة 
ً
من هذه املحطات صغير جدا

اإلستعمال باإلضافة لعدم توفر األراض ي التي تروى باملياه املعالجة و تفضيل مزارعي القطاع 

 4الخاص إلستخدام مياه اآلبار لعمليات الري على املخلفات السائلة املعالجة.
 

 الشركة العامة لتحلية المياه   .5

كهيئة شبه مستقلة تتبع للدولة بموجب قرار  2007تأسست الشركة العامة لتحلية املياه عام 

و وكلت إليها إدارة محطات تحلية مياه البحر على  2007لعام  924اللجنة الشعبية العامة رقم 

لخطط كهرباء. و وكلت بتنفيذ االشريط الساحلي بعد أن كانت إدارتها تتبع للشركة العامة لل

والبرامج في مجال تحلية املياه بما في ذلك بناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية املياه قليلة 

امللوحة ومياه البحر، و منحت الشركة الحق في بيع املياه الشرب التي تنتجها، و ظلت تعمل 

لتكون تحت  2012عام  تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للطاقة و الكهرباء، حتى نقلت

 إدارة وزارة املوارد املائية. من مهام الشركة العامة لتحلية املياه : 

                                                           
 4 http://www.gcww.ly/site/ar/home.php  املصدر: موقع الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي 

http://www.gcww.ly/site/ar/home.php
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  إدارة وتشغيل وصيانة وتجديد محطات تحلية مياه البحر وما يتصل بها من محطات

 معالجة املياه ، ومعامل اختبار وتحليل املياه وضبط جودتها ومراكز مراقبة وتحكم.

  للخطط والبرامج التي يتم إعدادها لهذا الغرض القيام بأعمال تحلي 
ً
ة املياه وفقا

  وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

  إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية في كل ما يتعلق بنشاطاتها وخططها

  املستقبلية وما يتطلبه ذلك من إنشاء وتوسع في محطات تحلية املياه.

 لشؤون تحلية املياه والقواعد الالزمة لتنظيم أنشطتها بما  اقتراح السياسات التنفيدية

 يهدف إلى تطويرها والتوسع فيها.

  وضع املواصفات واملعايير القياسية في مجال إنتاج تحلية املياه بالتنسيق مع الجهة

   املختصة بذلك.

 ا مع هالتعاون وتبادل املعلومات والدراسات الفنية واالقتصادية املتعلقة بتحقيق اهداف

  الشركات واملؤسسات والهيئات ذات العالقة املحلية واالقليمية والدولية.

  إالقيام بأعمال التوكيالت التجارية الخاصة بالنشاطات املسند.
ً
  ليها قانونيا

 نشاء مصانع تعبئة املياه وبيع وتوزيع هذه املياه الصالحة للشرب لتغطية االحتياجات إ

 بالسوق املحلي.

  راءات جمشروعات خطة التحول في مجاالت تحلية مياه البحر والقيام بكافة اإل تنفيذ

 املالية املتعلقة بها.
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وزارة الموارد المائية 

مركز المعلومات و 
التوثيق 

الشركة العامة 
لتحلية المياه

الشركة العامة للمياه
و الصرف الصحي

جهاز إدارة مشروع 
النهر الصناعي 

الهيئة العامة للمياه 

  ستراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة املدى في مجال تحلية إعداد واقتراح املخططات اإل

 5لى الجهات املختصة العتمادها توطئة لتنفيذها.إمياه البحر وإحالتها 

 

 ( 2شكل )

 

 

 

 

 

 وزارة املوارد املائيةهيكلية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
http://www.gdcol.ly/ 5 املصدر: موقع الشركة العامة لتحلية املياه  

http://www.gdcol.ly/


 

ليبيايف سياسات إدارة املوارد املائية   20  
 

 مؤسسات متصلة بقطاع الموارد المائية .6

ترتبط إستراتيجيات إدارة قطاع املوارد املائية لدورها املهم في العملية التنموية بالدولة بعدة  

قطاعات و هيئات حكومية و مؤسسات مستقلة تشارك في تقييم و معايرة جودة املياه أو تؤثر 

إدارة سياسات املوارد املائية لكونها من أصحاب املصلحة أو من على عملية تطوير و 

 املستخدمين األساسيين ملوارد القطاع, و من أهم هذه املؤسسات:

 الهيئة العامة للبيئة 

  وزارة الزراعة و الحيوان و الثروة البحرية 

 املركز الوطني للمواصفات و املعايير القياسية 

  اإلداريةجهاز تنمية و تطوير املراكز 

 وزارة اإلسكان و املرافق 

  الهيئة املشتركة لدراسة و تنمية خزان الحجر الرملي النوبي 

 وزارة الكهرباء و الطاقة 

 املركز الوطني لألرصاد الجوية 

 مصلحة اإلحصاء و التعداد السكاني 

 شركة النهر لتصنيع األنابيب و اإلنشاء املحدودة 
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 مؤشرات أداء قطاع املوارد املائية  

 مدى كفاءة اإلستراتيجية الحالية إلدارة الموارد المائية   -
دت التقلبات في األوضاع األمنية و التغيرات السياسية و تدهور األوضاع اإلقتصادية في ليبيا أ

إلى ظهور معوقات في إدارة قطاع املوارد املائية و ضعف في أداء وزارة املوارد  2011منذ عام 

خاصة مع قلة اإلمكانيات املادية لتشغيل الوزارة و غياب عمل أجهزة املائية بكافة أجهزتها 

املتابعة و التقييم الوطنية لألوضاع اإلدارية لقطاع املوارد املائية بشكل خاص، إذ ال يتم نشر 

أي تقارير دورية حول عمل القطاع أو املعلومات الخاصة باألوضاع املائية للبالد، بينما آخر 

و آخر تقارير  2006تها الهيئة العامة للمياه حول الوضع املائي بليبيا كان عام التقارير التي نشر 

. رغم ذلك قام مشروع التقييم و 2011مراقبة شبكة آبار املياه نشرته الهيئة في ديسمبر عام 

املتابعة لقطاع املياه بدول شمال أفريقيا و هو مشروع للتقييم و املتابعة على مستوى املنطقة 

ه مجموعة من الخبراء الليبيين في مجال املوارد املائية بنشر ملف خاص بليبيا يشارك في

لتقييم و متابعة أوضاع املوارد املائية و قام بنشر هيكل تأسيس ي و توجيهات جاهزة للعمل 

 لعمليات تقييم و متابعة و إعداد التقارير الخاصة بالوضع املائي بليبيا.

ملائية على متابعة تحقيق مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد يعتمد أي تقييم إلدارة املوارد ا

املائية، و هي إستراتيجية تهدف إلدارة أفضل للموارد املائية للتغلب على املشكالت و التحديات 

املتزايدة و تعمل لتحقيق الكفاءة اإلقتصادية و اإلستدامة البيئية و العدالة االجتماعية، تمت 

و سعى املجتمع الدولى على وضع  1992دولي للمياه و البيئة في دبلن عام صياغتها في املؤتمر ال

مباديء اإلدارة املتكاملة ضمن األهداف العاملية للتنمية املستدامة في املؤتمرات الدولية، 

في اجتماعها أجندة للتنمية املستدامة  2015حيث  قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

دف تلزم شعوب العالم على االشتراك في العمل على تحقيقها و من ه 17تشمل  2030لعام 

ضمن هذه األهداف تبني إدارة املوارد املائية بإدارة مستدامة لضمان توفير املياه و خدمات 

الصرف الصحي للجميع، و يكفل تحقيقها خطط اإلدارة املتكاملة. وضعت ليبيا هذه املباديء 
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و تمت املوافقة على تنفيذ مباديء  2000ة املوارد املائية عام ضمن اإلستراتيجية الوطنية إلدار 

. يمكن تلخيص 2006اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ضمن مؤسسات القطاع عام 

 اإلستراتيجيات القائمة على مباديء اإلدارة املتكاملة للموارد املائية في النقاط التالية: 

 أو تتأثر بعملية تطوير و إدارة املياه مثل  إشراك كافة القطاعات املعنية التي تؤثر

 قطاعات الزراعة و الصناعة و السياحة و الصحة و البيئة و غيرها من القطاعات. 

  نظرة أشمل إلدارة املياه تعمل على تحقيق األهداف التنموية و ال تقتصر فقط على املوارد

 و اإلحتياجات املائية و تحقق التوازن بينهما.

 ناميكية و ليست إستاتيكية فهي ال تعمل على وضع مجموعة محددة من استراتيجية دي

الخطوات و القرارات و لكنها تهدف إلى وضع إطار عام لعملية مستمر من اإلجراءات و 

 الخطوات اإلستراتيجية املنسقة التي يمكنها التكيف مع ما يستجد من متغيرات. 

  مكثف ألصحاب املصلحة من كافة أحد أهم العناصر في وضع اإلستراتيجية هو إشراك

املستويات مما يساعد على أخذ كافة وجهات النظر في اإلعتبار و إهتمام أصحاب املصلحة 

 6اباإلستراتيجية لكونهم ساهموا في صياغته

على النقيض من خطط اإلستراتيجية الوطنية إلدارة املوارد املائية فإن املؤسسات املختلفة في 

ر شامل يضمن إستراتيجيات مباديء اإلدارة املتكاملة، باإلضافة إلى القطاع ال تقع تحت إطا

أن الخطط السابقة ال تعالج الجوانب اإلجتماعية و البيئية، و ال تدمج التشارك بين القطاع 

الخاص و املؤسسات الحكومية و ال تضع حلول للمشاكل املتعلقة بالتغيرات املناخية، بالتالي 

اج إلحداث تغييرات أساسية في النظم اإلدارية بحيث تتبع التوصيات فإن اإلدارة الحالية تحت

و التوجيهات اإلقليمية و الدولية لتضمين مباديء اإلدارة املتكاملة إلدارة املوارد املائية التي 

                                                           
 املصدر: تقرير ورشة عمل خرباء التدريب حول اإلسرتاتيجيات املائية يف املنطقة العربية 6 
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تحقق تنمية مستدامة للقطاع و مرونة في التعامل مع التحديات و املشاكل الحالية و القادمة. 

 ييرات املطلوبة كالتالي: و يتم تلخيص التغ

إعداد إستراتيجية تكاملية تشمل كل القطاعات التي لها عالقة بتوفير و إستخدام و إدارة  -

 املوارد املائية.

إتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف من اآلثار السلبية لنقص املياه و وضع إستراتيجيات  -

 ها. إستباقية للحد من مخاطر ندرة املياه و تدهور نوعيت

تغيير نمط استثمار املوارد املائية من عشوائي غير مدروس و بدون تخطيط إلى إستراتيجي  -

 7وفق خطط قصيرة و متوسطة و طويلة األمد.
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 مدى إهتمام القطاع بتجميع و حتليل البيانات 
وع مشر تقوم الهيئة العامة للمياه و الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي مع جهاز إدارة 

النهر الصناعي بعملية تجميع و تحليل بيانات املوارد املائية و يتم تخزينها بشكل رقمي ضمن 

منظومات التوثيق اإللكتروني و قاعدة البيانات للهيئة العامة للمياه، تشمل املعلومات و 

ة و بالبيانات و الدراسات الهيدرولوجية املتعلقة باملياه الجوفية و السطحية و دراسات التر 

، 2010الري و الصرف و إنشاء السدود، أنشئت ضمن مشروع الهيئة للتوثيق اإللكتروني عام 

 و تتضمن أهداف املشروع التالي:

 إنشاء قاعدة علمية و عملية لتصنيف الوثائق و املستندات حسب املوضوع. -

نظم ع و مإدخال كافة الوثائق و املستندات عبر املسح و النسخ الضوئي و تخزينها بمجم -

 املعلومات لتسهيل إستعمالها. 

إستخدام نظم املعلومات الجغرافية لتحديد مكان و منطقة الدراسة التي تغطيها الوثيقة أو  -

 املستند لتسهيل الحصول على املعلومات بسرعة و دقة و يسر. 

وني اإللكترتدريب عناصر وطنية وخلق كوادر قادرة في اإلستمرار على عمليات التوثيق  -

  8بالهيئة و فروعها.

حيث تم تحقيق هذه األهداف و التي تشمل املرحلة األولى من املشروع بينما لم يتم ربط مركز 

التوثيق و املعلومات بالشبكة الداخلية و الفروع للهيئة و لم يربط بشبكة اإلنترنت من خالل 

 موقع الهيئة، و هي املرحلة الثانية. 

و املتابعة لقطاع املياه بدول شمال أفريقيا من خالل تقريره للمتابعة و قام مشروع التقييم 

بوصف جودة تحليل البيانات بأنها تتراوح بين املتوسطة و  2014التقييم الذي نشره عام 

                                                           
  2016املصدر: كتيب امللخصات للمؤمتر و املعرض الدويل للتقنيات اجليومكانية 8
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الضعيفة بالنسبة للمناطق النائية، و إمكانيات الحصول على املعلومات بين املتوسطة و 

و لكن لم تتم مشاركتها مع  Excelم تجميعها في ملفات برامج الضعيفة من حيث أن البيانات ت

 الجهات و الوزارات األخرى. 

البيانات املخزنة بالهيئة العامة للمياه و الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي ال تتوفر في 

املواقع اإللكترونية و يتم تقديمها حسب الطلب من جهات رسمية. البيانات املستخدمة في 

ارير املتوفرة أو التي يتم تجميعها في التقارير الدورية على املستوى اإلقليمي و العاملي قليلة التق

 و غير حديثة و متناقضة و عادة غير رسمية و بالتالي هي تقديرية في أغلب األحوال. 

  التنظيم اإلداري واملايل  داخل القطاع
 تقييم الجانب الفني بطريقة مناسبة يجدرمن أجل تقييم صحيح ألداء قطاع املوارد املائية و 

بنا هنا تسليط الضوء على مدى التنظيم اإلداري واملالي داخل القطاع ، حيث أن التسيب 

اإلداري و العشوائية داخل إدارات القطاع تعني أن هناك تقصيرا أيضا في الجانب الفني من 

 د هنا أبرز املالحظات اإلداريةحيث قدرة القطاع على اإليفاء باختصاصاته والتزاماته  ونور 

 2015واملالية حول القطاع من خالل تقريري ديوان املحاسبة و هيئة الرقابة اإلدارية لسنة 

 :  9والتي أوردت في تقاريرها  من خالل املتابعة لوحظ اآلتي

 ديوان الوزارة    - أ

وصور عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتها فور صدورها  .1

املراسالت الصادرة عنها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغييرا في الصالحيات 

 واملراكز القانونية إلى هيئة الرقابة اإلدارية

                                                           
 .2015مبصروفات القطاع من خالل تقرير ديوان احملاسبة لسنة  ميكن اإلطالع بشكل مفصل على اجلداول املتعلقة9 
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التأخر في اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة  جبل الحساونة  .2

 والجفارة. 

اإلداري واتخاذ اإلجراءات  القانونية حيال املتغيبين التقصير في معالجة ظاهرة التسيب  .3

 عن العمل  .

 تشكيل لجنة التدريب باملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية . .4

 تشكيل لجنة املشتريات باملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية . .5

قيام لجنة املشتريات بممارسة اختصاصات لجنة العطاءات وعدم تقيدها بالضوابط  .6

 املتعارف عليها عند الشراء.  والشروط

باملخالفة  لالئحة امليزانية والحسابات  2014عدم قفل العهد املالية بنهاية السنة املالية  .7

 واملخازن. 

 صرف سلف )عالوات مبيت( ملوظفين دون تسوية السلف  السابقة .   .8

 .ل.د 1,800,000تراكم االلتزامات املالية على الوزارة حيث تجاوزات مبلغا قدره  .9
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 الجهات التابعة للوزارة  -ب 

i.   الهيئة العامة للمياه 

عدم التزام مجلس اإلدارة بعقد االجتماعات الدورية باملخالفة  للوائح والنظم املعمول  .1

 بها. 

لم يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  باملالك الوظيفي باملخالفة ألحكام القانون املنظم  .2

 بشأن قانون العمل. 

م 2005لسنة  427لم يتم تشكيل  لجنة عطاءات وفقا  لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  .3

 بشأن تشكيل لجنة العطاءات وتنظيم عملها.  

 اقتصار اإليفاد واملهام الرسمية بالخارج على بعض املسؤولين دون غيرهم.  .4

وظفين بعض املالتقصير في اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إسترجاع السيارات  املسلمة ل .5

 الذين انتهت عالقتهم الوظيفية بالهيئة. 

استالم املدير العام ألكثر من سيارة باملخالفة للقرار املتعلق  بشأن ضوابط استعمال  .6

 السيارات اململوكة .

التعاقد مع بعض الشركات للتدريب باملخالفة للوائح والنظم املعمول بها وعدم تفعيل  .7

 لجنة التدريب املشكلة.  

عدم توفير وسائل النقل واالحتياجات الالزمة ملتابعة مشاريع  الدراسات الحقلية وآبار  .8

 املراقبة.  

 لم يتم تحقيق اإليرادات املالية املقدرة بامليزانية املعتمدة.  .9

 توقف العمل بأغلب املشاريع املتعاقد على تنفيذها  .10
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عات الالزمة الستغاللها التأخر في إعداد دراسات عن الوضع املائي واقتراح  التشري .11

 االستغالل األمثل. 

ii.   جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة و الجفارة 

قيام رئيس لجنة اإلدارة بتعديل التنظيم الداخلي للجهاز باملخالفة ألحكام قرار اللجنة  .1

 لسنة بشأن إنشاء الجهاز.  230الشعبية العامة سابقا  رقم 

م بإصدار قانون 2010م  لسنة 2ق ألحكام  القانون رقم ال يوجد مالك وظيفي معتمد وف .2

 عالقات العمل. 

م 2010لسنة  3تشكيل لجنة شؤون املوظفين باملخالفة ألحكام الالئحة التنفيذية  .3

 بإصدار قانون عالقات العمل. 

عدم تقيد لجنة شؤون املوظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  وفقا ألحكام الالئحة  .4

 بإصدار قانون عالقات العمل . 2010لسنة  4رقم  التنفيذية للقانون 

التعاقد مع بعض املوظفين على سبيل االستعانة بموجب عقود سنوية باملخالفة ألحكام  .5

 بشأن قانون عالقات العمل.  2010لسنة  5القانون رقم

عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن إسترجاع  السيارات املحجوزة لدى جهات  .6

 أخرى. 

التوسع في صرف العهد املالية واستخدامها كأسلوب من  أساليب الصرف باملخالفة  .7

 ألحكام الئحة امليزانية والحسابات واملخازن. 

 عدم مسك سجل العهد املصروفة باملخالفة ألحكام الئحة  امليزانية والحسابات واملخازن.  .8

ة  وإجراء الجرد املفاجئ لها عدم إعداد التقارير الدورية عن حركة العهد املالية املصروف .9

 باملخالفة ألحكام الئحة امليزانية والحسابات واملخازن. 
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 ال توجد سجالت لألصول لتوثيق كافة املمتلكات واملوجودات . .10

األصلي للمشاريع  11قيام رئيس لجنة إدارة الجهاز بإجراء تعاقدات )مالحق للعقد  .11

القيام بإجراء دراسة مسبقة لهذه املالحق التنفيذية( دون الرجوع إلدارة املشروعات أو 

 وباملخالفة لالئحة العقود اإلدارية.

 املشاكل و التحديات
تفرض عدة عوامل ناتجة عن املوقع الجغرافي لليبيا أو الوضع السياس ي الحالي أو التطورات 

الحضرية للبالد تحديات و أزمات حالية و مستقبلية قد تتراكم و تؤثر بشكل كبير على املوارد 

 حاملائية الطبيعية و إدارة قطاع املياه إن لم يتم العمل على مواكبتها و التخفيف منها و إصال 

 ما يمكن إصالحه, و من أبرز هذه التحديات: 

 تحديات مصادر الموارد المائية 

  ارتفاع نسبة امللوحة في أحواض املياه الجوفية الساحلية بسبب تداخل مياه البحر

 بالشريط الساحلي الشمالي.

  هبوط شديد في مناسيب املياه الجوفية ذات االستغالل الكثيف في املناطق الشمالية من

 متر في السنة. 2.5د يصل إلى البال 

 .زيادة العجز املائي نتيجة الرتفاع معدالت الطلب مقارنة باإلمداد املائي 

 .ندرة املياه و اإلفراط في استخراج املياه الجوفية و االعتماد عليها بشكل كبير في الزراعة 

 ات تحلية طضعف القدرات التشغيلية لوسائل إنتاج املوارد املائية غير التقليدية من مح

 مياه البحر و معالجة الصرف الصحي.



 

ليبيايف سياسات إدارة املوارد املائية   30  
 

  انخفاض نسبة االعتماد على املياه السطحية في استعماالت املياه و من ضمنها التوجه

 نحو استغالل مخزون مياه األمطار املوسمية في عمليات الري و االستخدام املنزلي.

 تحديات إدارة الموارد المائية

 و خطط  العمل ملتابعة و تقييم قطاع املوارد املائية. غياب االستراتيجيات و السياسات 

  غياب إطار للمتابعة و التقييم يؤدي إلى أن طبيعة البيانات و مستويات التحليل غير

 قابلة للمقارنة، باإلضافة إلى أن البيانات املجمعة ذات استخدام محدود.

 ختلفة.البيانات املجمعة غير معدة لتكون قابلة للمشاركة مع قطاعات م 

  توزيع املعلومات عادة ما يكون متمركز داخل املؤسسة الواحدة خاصة بالنسبة

 ملعلومات إمدادات املياه و الصرف الصحي.

  الحاجة للمزيد من املهارات للتعامل مع إدارة قواعد البيانات و التقنيات املعلومات

 الحديثة و تقنيات التواصل و الرصد و املتابعة.

 اركة البيانات.محدودية ثقافة مش 

  وجود فجوة في البيانات و املعلومات الخاصة بقطاع موارد املياه, البيانات املسجلة في

 التقارير عادة غير كاملة أو قديمة العهد و غير مواكبة للتغييرات.

 تحديات استعماالت الموارد المائية

 ملتعلقة التوزيع الغير عادل للسكان على مساحة ليبيا الذي يجعل من األنشطة ا

 باستخدام املياه مكثفة على مناطق الساحل الشمالي.



 

ليبيايف سياسات إدارة املوارد املائية   31  
 

  عدم مراقبة كميات استهالك املياه املستعملة في استخراج النفط و التأثير البيئي لهذه

العملية و عدم وجود تشريعات لحماية املياه الجوفية من التلوث الذي ينتج من عمليات 

 االستخراج.

  زيادة ملوحة التربة و بالتالي ارتفاع الطلب على املياهانخفاض إنتاجية املحاصيل بسبب 

 في عمليات الري.

  هبوط مناسيب املياه الجوفية في املناطق الجنوبية لزيادة املزارع الخاصة دون وجود

 تشريعات لتنظيم عمليات الري.

 .غياب ثقافة ترشيد استهالك املياه بين املواطنين و أصحاب املصلحة 

 لصرف الصحي املعالجة بالصورة املناسبة و قلة في إنتاج كميات عدم استغالل مياه ا

 مياه التحلية.

  زيادة الطلب على املياه نتيجة زيادة التعداد السكاني و التوسع العمراني و توسع

 .النشاطات الزراعية و الصناعية

 تحديات مرتبطة بالمنشآت المائية الحالية

  انقطاع الطاقة الكهربائية.أعطال متكررة باملنشآت املائية نتيجة 

  انقطاع املياه املتكرر عن املدن الساحلية ألعطال بمحطات ضخ املياه و محطات التحلية

و منظومات النقل بسبب االعتداءات الناتجة من النزاعات األهلية من قبل ميلشيات تستعمل 

 أسلحة ثقيلة.

 يل ين في محاوالت لتوصتسريب للمياه من أنابيب النقل ناتجة عن انتهاكات من مواطن

 املياه إلى مناطق سكنهم.
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  عدم استغالل املوارد الغير تقليدية ملوارد املياه بالصورة الصحيحة و توقف محطات

إنتاج املياه املحالة و معالجة الصرف الصحي عن العمل أو حاجتها الدائمة للصيانة و غياب 

 قطع الغيار املناسبة.

 تحديات بيئية  

 خية من ارتفاع درجات الحرارة و انخفاض و معدالت هطول األمطار و التغيرات املنا

ارتفاع منسوب مياه البحر و ارتفاع معدالت البخر و عدم وجود دراسات على املستوى الوطني  

 لتأثيرها على املوارد املائية الحالية و املستقبلية.

 ة و لفات الصلبالتلوث البيئي الناتج من التخلص من املخلفات الكيميائية و املخ

مخلفات املستشفيات و منتجات التعقيم و نفايات املصانع و املخلفات البالستيكية في أنابيب 

 الصرف الصحي.

  تلوث املخزون الجوفي ببعض املناطق الساحلية مثل طرابلس و طبرق بسبب حفر

 خزانات و آبار تستعمل لتصريف مياه الصرف الصحي للسكان.

 ت الصرف الصحي الذي يؤدي إلى تسريب ملياه أنابيب الصرف تهالك و انهيارات لشبكا

 الصحي باملناطق السكنية مما يهدد الصحة العامة و نظافة املدن.

  استخدام املبيدات الحشرية و األسمدة الكيميائية في عمليات الزراعة مما يلوث البيئة

 املحيطة و املسطحات املائية و املياه الجوفية القريبة.
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 احللول و اإلسرتاتيجيات املستقبلية 
 من أهم الحلول و اإلستراتيجيات املقدمة لحل املشكالت املتعلقة بقطاع املوارد املائية في ليبيا: 

  .االستثمار في قطاع املوارد املائية بالدولة و وضعه من أولويات مخططات التنمية  

  و الزراعة.تطوير التشريعات املائية و ضبط و تنظيم عمليات الري 

  توفير دراسات وطنية دورية حول الوضع املائي بليبيا للمساهمة في الكشف عن

 و وضع مخططات الحلول الالزمة.
ً
 املشكالت مبكرا

  وضع دراسات حول تأثير التلوث البيئي على جودة و موارد املياه بمختلف املناطق و رصد

 حاالت التلوث و تقييم األضرار.

  اإلقليمية و التوصيات و التوجيهات إلدارة استراتيجيات املوارد املائية.األخذ بالتجارب 

  رصد و توثيق تأثير النزاعات املحلية و األضرار و االعتداءات الناتجة عنها على املنشآت

 املائية و تأثيرها على موارد املياه و منظومات نقل املياه.

  د املائية و منظومات نقل املياهضبط و رصد املخالفات القانونية على مؤسسات املوار 

 للمواطنين و املستهلكين.

 .استكمال تنفيذ مخططات و مشاريع البنية التحتية و املنشآت املائية 

  ستراتيجيات اإلدارية التي تحقق مبادئ إدارة املوارد املائية املتكاملة. تطبيق اإل 

 عمليات  نزلية و الصناعية واالستفادة من مصادر املياه غير التقليدية في االستعماالت امل

 عتماد على املياه الجوفية كمصدر رئيس ي.الري و تقليل نسب اإل 
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  إصالح و استبدال و صيانة األجزاء املتضررة و املتهالكة من منظومات نقل املياه للمناطق

 الحضرية.

  ستفادة من املياه املجمعة في السدود بمعالجتها الستخدامها بشكل أكبر في عمليات اإل

 لري.ا

  إنشاء خزانات مياه احتياطية و إنشاء حقول آبار في املدن الرئيسية لسد الحاجات املائية

 عند حدوث نقص مائي مفاجئ.

  على دراسات و رصد لهذه التغيرات و 
ً
وضع مخططات ملواجهة التغيرات املناخية اعتمادا

 تأثيراتها على املوارد املائية.

  تحلية مياه البحر و تطوير املهارات التقنية في إدخال التقنيات الحديثة في عمليات

 صيانتها.

  الدعم السياس ي لالستراتيجيات املائية لتمويل مشاريعها و منحها األولوية في الخطط و

 التشريعات و القوانين.

 للحد من -الفالحين و أصحاب الصناعات الخاصة-دعم منظمات مستخدمي املياه

 الري و الزراعة و الصناعة.االستهالك الغير رشيد للمياه في 

  رفع الوعي لدى أصحاب املصلحة و أصحاب القرار لتضمين إدارة املوارد املائية في صياغة

 سياسات و خطط التنمية الوطنية.

 .نشر الوعي بين املواطنين حول طرق االستهالك الرشيد للمياه 
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MEWINA-2014-Libya Water Sector M&E Rapid Assessment Report  

MEWINA -2014- Libya Water Sector M&E Rapid Assessment Report 

The United Nations World Water Development Report-2015 

 

 موقع الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي -

http://www.gcww.ly/site/ar/home.php 

 موقع الشركة العامة لتحلية املياه-

http://www.gdcol.ly/  

 الجفارة -موقع جهاز استثمار منظومة جبل الحساونة-

http://mmrwua.com/  

  2016كتيب امللخصات للمؤتمر و املعرض الدولي للتقنيات الجيومكانية -
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 الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن المنظمة 

ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية املنظمة الليبية للسياسات واإل 

في طرابلس ليبيا, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في  2014تأسست في ديسمبر 

قضايا السياسات . تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص  2015يناير

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك واإل 

من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة  جهدها من أجل تحسين أداء 

 للشعب الليبي. تهدف االقتصادية واالجتماعيةاملؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

لى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميز املنظمة كذلك إ

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول 
ً
من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات 

ك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذل

 النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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