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الوقت  يف  اليمن  يف  اجلوفية  املياه  اإدارة  قواعد  الورقة  هذه  ت�صف 
املحلية  الإدارة  وهما:  جانبني،  على  الرتكيز  عرب  وذل��ك  احلا�صر 
والعالقة   ، اأنف�صهم  امل��زارع��ني  قبل  م��ن  املطبقة  اجلوفية  للمياه 
وغ��ره من  للعام 2002م   )  ( رقم  املياه  وقانون  املحلية  الإدارة  بني 
بالأمن  املياه اجلوفية  اإدارة  الت�صريعات والأنظمة. ونظرا لإرتباط 
املائي فاإن هذه الورقة تناق�ش كذلك توزيع م�صوؤوليات احلفاظ على 

املياه اجلوفية ، ومن امل�صوؤول ومن امل�صاءل؟
خالل العقود الثالثة املا�صية ح�صل تطور وتو�صع غر م�صبوق يف 
الأحوا�ش  جميع  اإم��ت��داد  على  اجلوفية  املياه  وا�صتخدامات  �صحب 
املائية. وقد تو�صعت الزراعة املروية باملياه اجلوفية من 37000 األف 
هكتار يف العام 1970م اإىل 400000 هكتار يف العام 2005م )الإرياين 
البالد.  يف  الزراعية  الأرا�صي  ثلث  تعادل  امل�صاحة  وه��ذه  2011م(،   ،
وحتتل املحا�صيل ذات القيمة ال�صوقية العالية ال�صدارة يف الزراعة 
م��ع هذه  وال��ق��ات، ويختلط  ال��ف��واك��ه واخل�����ص��روات  امل��روي��ة ومنها 
املزروعات بع�ش اأ�صجار الغابات والأ�صجار احلراجية التي ت�صتخدم 
كم�صدر لأخ�صاب حطب الوقود. ومما ل�صك فيه فقد ادى التو�صع 
يف ا�صتغالل املياه اجلوفية اإىل انتعا�ش القت�صاد يف املناطق الريفية 
اإىل  1970م  الفرتة  بني   %25 بن�صبة  الزراعية  العمالة  زادت  حيث   ،
1996م، بينما زادت القيمة ال�صافية للمنتجات الزراعية مبقدار اأربعة 
اأ�صعاف )الإرياين، 2011م(. لكن املفارقة يف هذا الإنتعا�ش تكمن يف 
امل�صتفيدون فقط، بينما  اأن املزارعني املالك للم�صاحات املروية هم 
املناطق الريفية ظلت تعاين من انعدام الأمن  الأكرثية من �صكان 

الغذائي، وتتو�صع الفجوة باإ�صتمرار. ووفقاً لربنامج الغذاء العاملي 
) 2010م، VAM(  فاإن �صبعة مليون �صخ�ش ) 35% من ال�صكان( 
�صكان  فئات  اإىل  ينتمون  ه��وؤلء  ومعظم  التغذية،  �صوء  من  يعانون 
الريف، واملزارعني املعتمدين على الأمطار يف زراعة احلبوب والقات 
مع تنوع حمدود يف م�صادر الدخل، وهذه الفئات تعيل عدد كبر من 
الأطفال ولت�صل اإليهم اخلدمات العامة. اإن اأ�صد املديريات فقرا يف 
اليمن، وهي املديريات التي فيها اكرث من 70% من ال�صكان ي�صنفون 
فقراء، هي مديريات تقع يف املناطق اجلبلية املعتمدة على الأمطار 
الجتماعي  )ال�����ص��ن��دوق  و���ص��ب��وة  وع��م��ران  البي�صاء  حم��اف��ظ��ات  يف 

للتنمية،2007م(.
اإن تزايد الإعتماد على املياه اجلوفية من اأجل التو�صع الزراعي يعترب 
م�صدرا لفقدان الأمن املائي والغذائي على حد �صواء. وعلى الرغم 
م�صتويات  منا�صيب  عن  �صاملة  وطنية  بيانات  قاعدة  توجد  ل  ان��ه 
املياه اجلوفية وكميات ال�صحب فاإن ح�صابات املوازين املائية التي مت 
املياه اجلوفية  اأن م�صتويات  تبني  الأح��وا���ش   تنفيذها يف عدد من 
يف حالة غر م�صتقرة وت�صتدعي دق نواقي�ش اخلطر. ويعد حو�ش 
�صنعاء واح���د م��ن ب��ني الأح���وا����ش الك���رث م��اأ���ص��اأوي��ة، ح��ي��ث يفوق 
اأ�صعاف كمية التغذية: يتم �صنويا �صحب 270  ال�صحب منه  خم�ش 
مليون مرت مكعب مقابل 51 مليون مرت مكعب ي�صتعي�صها احلو�ش 
اإختل  كذلك  2005م(.  الأر����ش،  علوم  )اأنظمة  التغذية  طريق  ع��ن 
الإتزان يف الأحوا�ش الأخرى واإن  تفاوتت حدة خطورته من حو�ش 
�صحب  مكعب  مرت  مليون   34 للقلق:  مبعثاً  تظل  ولكنها  اآخ��ر،  اإىل 

مقدمـة 
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 ،Hydrosult مقابل 18 مليون مرت مكعب تغذية يف وادي اأحور
2008(( ، 235 مليون مرت مربع مقابل 115 مرت مكعب يف ح�صرموت 
Komex 2002((. ولكن ما ل ميكن ا�صت�صفافه مبا�صرة من هذه 
الدرا�صات البحثية، ميكن اإدراكه كحقيقة واقعة  على اأر�ش الواقع. 
فقد اأقرت تقارير الهيئة العامة مل�صاريع مياه الريف بزيادة �صعوبة 
اأن عدد الآبار الفا�صلة  اآبار ناجحة مل�صاريع مياه الريف، حتى  حفر 
اأخ��رى هبوط منا�صيب املياه اجلوفية  جتاوز 40%.  وذك��رت تقارير 
اإمتداد  املحافظات. وحددت مناطق تتعر�ش لكوارث على  يف جميع 
�صاحل تهامة نتيجة اإنخفا�ش تدفق املياه ال�صطحية اإليها وال�صحب 
الإيكولوجي  الإت��زان  فقدان  اإىل  اأدى  للمياه اجلوفية، مما  اجلائر 
الإندثار  اإىل  الزراعية  والأرا���ص��ي  القرى  وتعر�ش  املناطق  ه��ذه  يف 
املياه،  اإم��دادات  النق�ش يف  وب�صبب  الزاحفة.  الرملية  الكثبان  حتت 
اإم��دادات املياه اإىل امل��دن الرئي�صة تتم الآن على ف��رتات زمنية  ف��اإن 
وفقا   )2010(  Hales وذك��ر  ا�صابيع.  عدة  اإىل  ت�صل  قد  متباعدة 
املياه  ع��ل��ى  امل�صلحة  ال�����ص��راع��ات  ف���اإن  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ل��ب��ي��ان��ات 

والأرا�صي تت�صبب يف وفاة قرابة 4000 �صخ�ش كل عام.
للمياه  املحلية  الإدارة  ح��الت  من  عدد  البحثية  الورقة  هذه  توثق 
اجلوفية التي مت جمعها ور�صدها خالل الفرتة من نوفمرب 2010م 
اإىل فرباير 2011م. ومت حتديد هذه احلالت بعدة طرق، وبالذات 
عن طريق التوا�صل غر الر�صمي. ويجب الإ�صارة اإىل نقطة هامة 
وهي �صهولة حتديد هذه احلالت وبالذات حالت املرتفعات اجلبلية 
لي�صت  املناطق  ه��ذه  يف  اجلوفية  للمياه  املحلية  الإدارة  اأن  بحكم 

بالأمر الغريب عرفا وتقليدا. اإن الر�صالة التي تطمح هذه الورقة 
ا�صتجابوا  املرتفعات  مناطق  يف  خا�صة  امل��زارع��ني  اأن  هي  ن�صرها  يف 
بع�ش  ويف  اجلوفية،  املياه  من�صوب  ون�صوب  انخفا�ش  خلطر  ذاتيا 
للمياه  اجل��ائ��ر  ال���ص��ت��غ��الل  ب�صبب  امل��ي��اه  نوعية  ل��ت��ده��ور  احل���الت 
للحد من هذا اخلطر.  املمار�صات  بع�ش  بتطبيق  وب��ادروا  اجلوفية 
للمياه اجلوفية يف  املحلية  ل���الإدارة  ح��الت  وج��ود  يندر  املقابل  ويف 
اجلائر  الإ�صتخدام  خطر  حدة  من  الرغم  على  ال�صاحلية،  املناطق 
املياه يف  املعقدة لنظم  للمياه اجلوفية، ورمبا يعزى ذلك للطبيعة 
وكذلك  التكميلي،  وال���ري  ال�صيلي  ب��ال��ري  واملرتبطة  املناطق  ه��ذه 

الإت�صاع الكبر لالأحوا�ش اجلوفية. 
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دفع ال�صحب اجلائر للمياه اجلوفية واإنخفاظ منا�صيبها يف البيئات 
اجلافة احلكومة واجلهات املانحة اإىل الإ�صتجابة لهذه احلالة بعدة 
و�صائل منها تعزيز تطبيق قانون املياه،  وت�صكيل جمعيات مل�صتخدمي 
وتنفيذ   ، 2000م  ال��ع��ام  منذ  خا�صة  ال�صتثمارية  امل�صاريع  يف  امل��ي��اه 
الربامج الهادفة لإدخال تقنيات الري احلديثة بالإ�صافة اإىل بذل 

جهود للتوعية مبخاطر ال�صتخدام املفرط للمياه اجلوفية.
مت اإقرار قانون املياه يف جمل�ش النواب يف يوليو 2002م. وير�صخ هذا 
لالأفراد  �صواء  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  حقوق  اأن  مفهوم  القانون 
او ل��ل��م��ج��م��وع��ات ل��ي�����ص��ت ح��ق��وق م��ط��ل��ق��ة ب���ل ه���ي م��ق��ي��دة ب�صروط 
حفر  ترخي�ش  اإج���راءات  القانون  وينظم  القانون.  لن�صو�ش  وفقا 
العامة  الهيئة  وخ��ول��ت  م���رتا.   60 ع��ل��ى  ي��زي��د عمقها  ال��ت��ي  الآب����ار 
بع�ش  يف  ف��روع  ولها  1995م،  العام  يف  اأن�صاأت  والتي  املائية  للموارد 
املحافظات، بو�صع النظم والإ�صراف على تنفيذها. ويحتوي قانون 
املياه: مثل جلان  اإدارة  ت�صكيل منظمات وجمعيات  اأ�ص�ش  املياه على 
الأحوا�ش(  م��ن  )اأج����زاء  املائية  املناطق  امل��ائ��ي��ة، وجل��ان   الأح��وا���ش 
اإحت������ادات جمعيات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل���ي���اه  م�����ص��ت��خ��دم��ي  وج��م��ع��ي��ات 
واإجراءات  �صلطات  يحدد  مل  املياه  قانون  ولكن  املياه.  م�صتخدمي 
هذه املنظمات، واناط ذلك بالالئحة التنفيذية للقانون التي متت 
املوافقة عليها موؤخرا من قبل جمل�ش الوزراء يف العام 2011م. ومع 
ذلك مت ت�صكيل جمعيات مل�صتخدمي مياه الري يف اإطار العديد من 
امل�صاريع مثل م�صروع تطوير الري، وم�صروع الأمن الغذائي املمول 
من الإحتاد الأوروبي، وم�صروع احلفاظ على الرتبة واملياه اجلوفية، 
الت�صاركية  الإدارة  وم�����ص��روع  �صنعاء  ح��و���ش  م��ي��اه  اإدارة  وم�����ص��روع 

للم�صاقط املائية، وم�صروع اإدارة مياه اأبني، وكذلك يف اإطار امل�صاريع 
املنفذة من قبل املنظمات غر احلكومية مثل كر وتري اجنل. وتبني 
�صكلت  املياه قد  مل�صتخدمي  اأن قرابة 700 جمعية  اإىل  الإح�صائيات 
القانون رقم )1(  اأو  للعام 1998م  للقانون رقم )37(  و�صجلت وفقاً 

ل�صنة 2001م املتعلقة باجلمعيات والإحتادات الأهلية والتعاونية.
بنيت فكرة جمعيات م�صتخدمي املياه على اأنها كيانات غر حكومية 
ترعى م�صالح اع�صائها ومتكنهم من احل�صول على اإمتيازات معينة 
الإدارة  يف  ب���اأدوار  خمولة  لي�صت  ولكنها  ال��زراع��ي،  التطوير  بهدف 
املحلية للمياه. ل يعرف بال�صبط الو�صع احلايل لهذا العدد الكبر 
من جمعيات م�صتخدمي املياه التي تاأ�ص�صت على مدى العقد الأخر، 
مما ي�صتدعي البحث يف ذلك. غر انه من املعلوم اأن كثر من هذه 

اجلمعيات قد اندثرت بعد انتهاء امل�صاريع التي ان�صاأت يف اإطارها.
�صعيف  ب����اأداء  ال���ري  م��ي��اه  م�صتخدمي  جمعيات  تتميز  ال��غ��ال��ب  يف 
ال�صرب  م��ي��اه  مل�صاريع  الأه��ل��ي��ة  للجان  اجل��ي��د  الأداء  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
اج��ري��ت يف  درا���ص��ة  بينت  وق��د  امل�صاريع.  ه��ذه  اإط���ار  ت�صكلت يف  التي 
العام 2007 لعدد 108 من م�صاريع مياه ال�صرب يف حمافظات ذمار 
اأن اللجان الأهلية تدير 81 % من هذه   )2008 ،IOB( واحلديدة
الرغم  وعلى  احل��دي��دة.  حمافظة  يف  وخا�صة  جيد  ب�صكل  امل�صاريع 
اإل  الغالب،  يف  ن�صطة  غر  امل�صاريع  لهذه  العمومية  اجلمعيات  ان 
افراد  من  منتخبة  جمموعة  من  تتكون  التي  الإداري���ة  هيئاتها  اأن 
املجتمع جتتمع ب�صكل منتظم وت�صم الإداريني واملحا�صبني وم�صغلي 
هذه  ثلثي  اأن  امل�صح  وب��ني  ال���ع���دادات.  وق��رائ��ي  والفنيني  امل�صخات 

الإدارية،  هيئاتها  يف  املنا�صب  ت��دوال  ويتم  انتخابات  تنظم  اللجان 
ويتم كذلك دفع مرتبات لروؤ�صاء اللجان يف 40% من احلالت. وكما 
بكفاءة  يرتبط  ال�صرب  مياه  م�صاريع  ت�صغيل  كفاءة  ف��اإن  متوقع  هو 
 108 بني  فمن  عامة.  قاعدة  لي�صت  هذه  ولكن  امل�صاريع،  جلان  اأداء 
يف   %89 امل�صغلة  املياه  م�صاريع  ن�صبة  كانت  امل��درو���ص��ة،  احل��الت  من 
املجتمعات التي لديها جلان فاعلة، بينما كانت ن�صبة م�صاريع املياه 
امل�صغلة 70% يف املجتمعات التي بدون جلان فاعلة. وقد تلقى اأع�صاء 
جلان م�صاريع املياه التدريب والإر�صاد فيما يتعلق بالبناء املوؤ�ص�صي 
للجمعيات، اأما فيما يتعلق بت�صغيل واإ�صالح امل�صخات فهم متدربون 
ذاتياً اأو اكت�صبوا مهاراتهم يف اأمكان اأخرى. وب�صكل عام فمن بني 108 
من م�صاريع مياه ال�صرب املدرو�صة وجد اأن 85% منها كانت يف حالة 
ت�صغيل جيدة ، وهذه الن�صبة تتما�صى مع املعاير الدولية. واأثبتت 
هذه الدرا�صة توفر قدرات كبرة يف التنظيم الذاتي والإدارة املحلية 
يف املناطق الريفية اليمنية ، مع توفر قدرات جيدة لت�صغيل الآبار 

وامل�صخات و�صبكات اأنابيب املياه.
اإن ال���ص��ت��ج��اب��ة خل��ط��ر ه��ب��وط م�����ص��ت��وي��ات امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة مل يكن 
مق�صورا على املوؤ�ص�صات الر�صمية فقط، بل �صمل كذلك املجتمعات 
املحلية. ففي عدد ملحوظ من املجتمعات املحلية ا�صتحدثت قواعد 
املياه  ا�صتخدام  املياه لتنظيم  واع��راف غر ر�صمية بني م�صتخدمي 
اجلوفية حملياً. ويو�صح اجلدول )1( حالت الإدارة املحلية للمياه 
مت  التي  وكذلك  التوثيق  عملية  خ��الل  ح�صرها  مت  التي  اجلوفية 
برز  العام 2000م  اأن��ه منذ  الوا�صح  . ومن  اأخ��رى  ذكرها يف م�صادر 
تطوران مهمان يتعلقان باملياه اجلوفية. التطور الأول يتعلق باإت�صاع 

نطاق وعدد اخلالفات املحلية على املياه اجلوفية والتي كان ينظر 
�صبيل  وعلى  حم���دودة.  ا�صتثنائية  خ��الف��ات  باأنها  �صبق  فيما  اإليها 
من  ال��رغ��م  على  اأن��ه   )2003(  Lichtenthaeller ذك��ر  امل��ث��ال 
انخفا�ش م�صتويات املياه اجلوفية فلم ت�صجل �صراعات على املياه يف 
حمافظة عمران عام 2000م ، ولكن نف�ش الباحث وجد ان اخلالفات 
وال�صراعات على املياه اجلوفية ا�صبحت امرا �صائعا وماألوفا يف يف 
حمافظة عمران بنهاية العام 2010م. اأما التطور الثاين فهو يتعلق 
بتوجه املزراعني لتبني قواعد ونظم حملية لتنظيم ا�صتغالل املياه 
ب�صبب  وك��ذل��ك  امل��ي��اه   ال�����ص��راع على  لتفجر  وذل��ك جتنبا  اجلوفية 
ت��ن��ام��ي ال��وع��ي ب��ني امل���زارع���ني بخطر ن�����ص��وب امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة على 
ال�صحب  اأن  للمزارعني  تبني  لقد  واملجتمعية.  املعي�صية  كينونتهم 
املتزايد للمياه اجلوفية اأدى اإىل جفاف العديد من الينابيع والآبار 
ال�صطحية، وملنع ح�صول ا�صرار مماثلة يف مناطقهم ولغر�ش حماية 
م�صتخدمي املياه تو�صلوا اإىل �صرورة  الإلتزام بقواعد تقيد التو�صع 
يف حفر الآبار عرب حتديد �صقف امل�صافات بني الآبار، وحت�صر ت�صدير 
امل��ي��اه م��ن منطقتهم م��ن خ��الل ح��اوي��ات امل��ي��اه، ويف بع�ش احلالت 
تغذية  من�صاآت  يف  وا�صتثمروا  عليها،  املتنازع  الآب��ار  امل��زارع��ون  اأغلق 
املياه اجلوفية، وكذلك ركبوا �صبكات انابيب تربط عدة اآبار منف�صلة 
للت�صارك يف املياه ولل�صماح بنقلها من مزرعة اإىل اأخرى. ويف بع�ش 
للمياه  ا�صتخدمت م�صدرا  للزراعة  امل�صتخدمة  الآب��ار  فاإن  احلالت 

املنزلية وربطت ب�صبكات اأهلية خا�صة بالقرى.
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دفع ال�صحب اجلائر للمياه اجلوفية واإنخفاظ منا�صيبها يف البيئات 
اجلافة احلكومة واجلهات املانحة اإىل الإ�صتجابة لهذه احلالة بعدة 
و�صائل منها تعزيز تطبيق قانون املياه،  وت�صكيل جمعيات مل�صتخدمي 
وتنفيذ   ، 2000م  ال��ع��ام  منذ  خا�صة  ال�صتثمارية  امل�صاريع  يف  امل��ي��اه 
الربامج الهادفة لإدخال تقنيات الري احلديثة بالإ�صافة اإىل بذل 

جهود للتوعية مبخاطر ال�صتخدام املفرط للمياه اجلوفية.
مت اإقرار قانون املياه يف جمل�ش النواب يف يوليو 2002م. وير�صخ هذا 
لالأفراد  �صواء  اجلوفية  املياه  ا�صتخدام  حقوق  اأن  مفهوم  القانون 
او ل��ل��م��ج��م��وع��ات ل��ي�����ص��ت ح��ق��وق م��ط��ل��ق��ة ب���ل ه���ي م��ق��ي��دة ب�صروط 
حفر  ترخي�ش  اإج���راءات  القانون  وينظم  القانون.  لن�صو�ش  وفقا 
العامة  الهيئة  وخ��ول��ت  م���رتا.   60 ع��ل��ى  ي��زي��د عمقها  ال��ت��ي  الآب����ار 
بع�ش  يف  ف��روع  ولها  1995م،  العام  يف  اأن�صاأت  والتي  املائية  للموارد 
املحافظات، بو�صع النظم والإ�صراف على تنفيذها. ويحتوي قانون 
املياه: مثل جلان  اإدارة  ت�صكيل منظمات وجمعيات  اأ�ص�ش  املياه على 
الأحوا�ش(  م��ن  )اأج����زاء  املائية  املناطق  امل��ائ��ي��ة، وجل��ان   الأح��وا���ش 
اإحت������ادات جمعيات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل���ي���اه  م�����ص��ت��خ��دم��ي  وج��م��ع��ي��ات 
واإجراءات  �صلطات  يحدد  مل  املياه  قانون  ولكن  املياه.  م�صتخدمي 
هذه املنظمات، واناط ذلك بالالئحة التنفيذية للقانون التي متت 
املوافقة عليها موؤخرا من قبل جمل�ش الوزراء يف العام 2011م. ومع 
ذلك مت ت�صكيل جمعيات مل�صتخدمي مياه الري يف اإطار العديد من 
امل�صاريع مثل م�صروع تطوير الري، وم�صروع الأمن الغذائي املمول 
من الإحتاد الأوروبي، وم�صروع احلفاظ على الرتبة واملياه اجلوفية، 
الت�صاركية  الإدارة  وم�����ص��روع  �صنعاء  ح��و���ش  م��ي��اه  اإدارة  وم�����ص��روع 

للم�صاقط املائية، وم�صروع اإدارة مياه اأبني، وكذلك يف اإطار امل�صاريع 
املنفذة من قبل املنظمات غر احلكومية مثل كر وتري اجنل. وتبني 
�صكلت  املياه قد  مل�صتخدمي  اأن قرابة 700 جمعية  اإىل  الإح�صائيات 
القانون رقم )1(  اأو  للعام 1998م  للقانون رقم )37(  و�صجلت وفقاً 

ل�صنة 2001م املتعلقة باجلمعيات والإحتادات الأهلية والتعاونية.
بنيت فكرة جمعيات م�صتخدمي املياه على اأنها كيانات غر حكومية 
ترعى م�صالح اع�صائها ومتكنهم من احل�صول على اإمتيازات معينة 
الإدارة  يف  ب���اأدوار  خمولة  لي�صت  ولكنها  ال��زراع��ي،  التطوير  بهدف 
املحلية للمياه. ل يعرف بال�صبط الو�صع احلايل لهذا العدد الكبر 
من جمعيات م�صتخدمي املياه التي تاأ�ص�صت على مدى العقد الأخر، 
مما ي�صتدعي البحث يف ذلك. غر انه من املعلوم اأن كثر من هذه 

اجلمعيات قد اندثرت بعد انتهاء امل�صاريع التي ان�صاأت يف اإطارها.
�صعيف  ب����اأداء  ال���ري  م��ي��اه  م�صتخدمي  جمعيات  تتميز  ال��غ��ال��ب  يف 
ال�صرب  م��ي��اه  مل�صاريع  الأه��ل��ي��ة  للجان  اجل��ي��د  الأداء  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
اج��ري��ت يف  درا���ص��ة  بينت  وق��د  امل�صاريع.  ه��ذه  اإط���ار  ت�صكلت يف  التي 
العام 2007 لعدد 108 من م�صاريع مياه ال�صرب يف حمافظات ذمار 
اأن اللجان الأهلية تدير 81 % من هذه   )2008 ،IOB( واحلديدة
الرغم  وعلى  احل��دي��دة.  حمافظة  يف  وخا�صة  جيد  ب�صكل  امل�صاريع 
اإل  الغالب،  يف  ن�صطة  غر  امل�صاريع  لهذه  العمومية  اجلمعيات  ان 
افراد  من  منتخبة  جمموعة  من  تتكون  التي  الإداري���ة  هيئاتها  اأن 
املجتمع جتتمع ب�صكل منتظم وت�صم الإداريني واملحا�صبني وم�صغلي 
هذه  ثلثي  اأن  امل�صح  وب��ني  ال���ع���دادات.  وق��رائ��ي  والفنيني  امل�صخات 

الإدارية،  هيئاتها  يف  املنا�صب  ت��دوال  ويتم  انتخابات  تنظم  اللجان 
ويتم كذلك دفع مرتبات لروؤ�صاء اللجان يف 40% من احلالت. وكما 
بكفاءة  يرتبط  ال�صرب  مياه  م�صاريع  ت�صغيل  كفاءة  ف��اإن  متوقع  هو 
 108 بني  فمن  عامة.  قاعدة  لي�صت  هذه  ولكن  امل�صاريع،  جلان  اأداء 
يف   %89 امل�صغلة  املياه  م�صاريع  ن�صبة  كانت  امل��درو���ص��ة،  احل��الت  من 
املجتمعات التي لديها جلان فاعلة، بينما كانت ن�صبة م�صاريع املياه 
امل�صغلة 70% يف املجتمعات التي بدون جلان فاعلة. وقد تلقى اأع�صاء 
جلان م�صاريع املياه التدريب والإر�صاد فيما يتعلق بالبناء املوؤ�ص�صي 
للجمعيات، اأما فيما يتعلق بت�صغيل واإ�صالح امل�صخات فهم متدربون 
ذاتياً اأو اكت�صبوا مهاراتهم يف اأمكان اأخرى. وب�صكل عام فمن بني 108 
من م�صاريع مياه ال�صرب املدرو�صة وجد اأن 85% منها كانت يف حالة 
ت�صغيل جيدة ، وهذه الن�صبة تتما�صى مع املعاير الدولية. واأثبتت 
هذه الدرا�صة توفر قدرات كبرة يف التنظيم الذاتي والإدارة املحلية 
يف املناطق الريفية اليمنية ، مع توفر قدرات جيدة لت�صغيل الآبار 

وامل�صخات و�صبكات اأنابيب املياه.
اإن ال���ص��ت��ج��اب��ة خل��ط��ر ه��ب��وط م�����ص��ت��وي��ات امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة مل يكن 
مق�صورا على املوؤ�ص�صات الر�صمية فقط، بل �صمل كذلك املجتمعات 
املحلية. ففي عدد ملحوظ من املجتمعات املحلية ا�صتحدثت قواعد 
املياه  ا�صتخدام  املياه لتنظيم  واع��راف غر ر�صمية بني م�صتخدمي 
اجلوفية حملياً. ويو�صح اجلدول )1( حالت الإدارة املحلية للمياه 
مت  التي  وكذلك  التوثيق  عملية  خ��الل  ح�صرها  مت  التي  اجلوفية 
برز  العام 2000م  اأن��ه منذ  الوا�صح  . ومن  اأخ��رى  ذكرها يف م�صادر 
تطوران مهمان يتعلقان باملياه اجلوفية. التطور الأول يتعلق باإت�صاع 

نطاق وعدد اخلالفات املحلية على املياه اجلوفية والتي كان ينظر 
�صبيل  وعلى  حم���دودة.  ا�صتثنائية  خ��الف��ات  باأنها  �صبق  فيما  اإليها 
من  ال��رغ��م  على  اأن��ه   )2003(  Lichtenthaeller ذك��ر  امل��ث��ال 
انخفا�ش م�صتويات املياه اجلوفية فلم ت�صجل �صراعات على املياه يف 
حمافظة عمران عام 2000م ، ولكن نف�ش الباحث وجد ان اخلالفات 
وال�صراعات على املياه اجلوفية ا�صبحت امرا �صائعا وماألوفا يف يف 
حمافظة عمران بنهاية العام 2010م. اأما التطور الثاين فهو يتعلق 
بتوجه املزراعني لتبني قواعد ونظم حملية لتنظيم ا�صتغالل املياه 
ب�صبب  وك��ذل��ك  امل��ي��اه   ال�����ص��راع على  لتفجر  وذل��ك جتنبا  اجلوفية 
ت��ن��ام��ي ال��وع��ي ب��ني امل���زارع���ني بخطر ن�����ص��وب امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة على 
ال�صحب  اأن  للمزارعني  تبني  لقد  واملجتمعية.  املعي�صية  كينونتهم 
املتزايد للمياه اجلوفية اأدى اإىل جفاف العديد من الينابيع والآبار 
ال�صطحية، وملنع ح�صول ا�صرار مماثلة يف مناطقهم ولغر�ش حماية 
م�صتخدمي املياه تو�صلوا اإىل �صرورة  الإلتزام بقواعد تقيد التو�صع 
يف حفر الآبار عرب حتديد �صقف امل�صافات بني الآبار، وحت�صر ت�صدير 
امل��ي��اه م��ن منطقتهم م��ن خ��الل ح��اوي��ات امل��ي��اه، ويف بع�ش احلالت 
تغذية  من�صاآت  يف  وا�صتثمروا  عليها،  املتنازع  الآب��ار  امل��زارع��ون  اأغلق 
املياه اجلوفية، وكذلك ركبوا �صبكات انابيب تربط عدة اآبار منف�صلة 
للت�صارك يف املياه ولل�صماح بنقلها من مزرعة اإىل اأخرى. ويف بع�ش 
للمياه  ا�صتخدمت م�صدرا  للزراعة  امل�صتخدمة  الآب��ار  فاإن  احلالت 

املنزلية وربطت ب�صبكات اأهلية خا�صة بالقرى.
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اجلدول )1( املناطق التي تطبق فيها قواعد الإدارة املحلية للمياه اجلوفية

نوع القاعدة املحليةاملنطقةم

حظر حفر الآبارهجرة الأع�صم، جبل ال�صرق، ذمار1

حتديد امل�صافة بني الآبار ، حتديد عمق البئر، منع بيع املاء للوايتات، مياه ال�صد وادي عري�صة ، مديرية نهم، �صنعاء2
للتغذية فقط

حظر حفر الآبار، امل�صاركة يف الآبار، حتديد امل�صافة بني الآبارخرابة حميب، بني مطر- �صنعاء3

حظر حفر الآبارقروى ب�صار، جحانة خولن – �صنعاء4

حظر حفر الآبار، عمل حواجز تغذية يف قاع الوادي، امل�صاركة يف الآباروادي قر�صة، بني ح�صي�ش – �صنعاء5

حتديد امل�صافة بني الآبار، امل�صاركة يف الآبار، مياه ال�صد للتغذية فقطوادي �صالع همدان – �صنعاء6

حماية الينابيع، حتديد امل�صافة بني الآبار 500 مرتوادي �صنعه – ذمار7

حظر حفر الآبار اإل مبوافقة جمعية التعاون، حتديد امل�صافة بني الآبار، غلق الآبار يف ال�صنة – املعافر – تعز8
املناطق احل�صا�صة

حظر حفر الآبار يف جمال اآبار مياه ال�صربالكدرة – قد�ش – تعز9

حظر حفر الآبارهجرة املنت�صر – عمران10

حظر احلفر العميق يف قاع الوادي الرئي�صيوادي الأكارم – ذمار11

منطقة حمايةبني جربان - القفر – اإب12

حظر ري القاتاجلوارف – اإب13

حظر بيع املياه للوايتاتوعالة – عمران14

حظر بيع املياه للوايتاتبيت �صرحان واحلرملي – عمران15
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نوع القاعدة املحليةاملنطقةم

حظر بيع املياه للوايتاتاملاأخذ – عمران16

حظر بيع املياه للوايتاتقاع ال�صام – عمران17

حظر بيع املياه للوايتات فيما عدا نطاق املنطقةبني ميمون – عمران18

حظر حفر الآبار، غلق الآبار املتنازع عليهاوادي الزبرة - قد�ش املوا�صط – تعز19

غلق الآبار املتنازع عليها، تنظيم ت�صغيل ال�صدالعرو�صي، حمان – �صنعاء20

حظر حفر الآبارامل�صرة – ذمار21

ال�صماح بحفر الآبار �صريطة توفر مياه ال�صربوادي احلار - عن�ش – ذمار22

جمعية م�صتخدمي املياه لتنظيم الآبار اجلديدة، وحظر ري القات يف بع�ش املناطقماوية – تعز23

حظر حفر الآبار، امل�صاركة يف الآبار املوجودةالوحدة املعافر – تعز24

منع حفر الآبار ال�صطحية دون الرجوع اإىل املجل�ش املحلي والهيئة العامة للموارد زبرة - وادي �صهام – احلديدة25
املائية

امل�صادر: امل�صح امليداين 
van Steenbergen (2006), Ward and Al-Alauqi (2008), Bruns and Taha (2009), Bonzanigo and Borgia (2009) 
and Lichtenthaeller (2010)
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ونورد فيما يلي و�صفا لعدد من احلالت املوثقة يف هذه الدرا�صة ، 
بينما يبني امللحق )1( تفا�صيل حالت اأخرى وفقا للمراجع.

وادي قرضة – بني حشيش – صنعاء
يعد وادي قر�صة اأحد امثلة الإدارة املحلية للمياه اجلوفية. يقع وادي 
قر�صة يف حو�ش �صنعاء وهو احد فروع وادي ال�صر، والذي يعد احد 
اودية بني ح�صي�ش الرئي�صية. ي�صتفاد من مياة ال�صيول الق�صرة املدة 
واملتقطعة التي جتري يف الوادي يف ري الأرا�صي  عرب منظومة الري 
ال�صيلي التقليدية، ولكن جزءا من هذه املياه يت�صرب لتغذية اخلزان 
الأكرث  املح�صول  املختلفة  باأ�صنافه  العنب  يعد  ال�صطحي.  اجل��ويف 
اإنت�صارا يف هذا ال��وادي، ونظراً لأن ال��وادي وا�صع ن�صبيا فهو معر�ش 
لل�صقيع، وبالتايل فهو ل ينا�صب زراعة القات. توجد اأكرث من مائة 
بئر يف الوادي اأغلبها موزعة على م�صافات بينية يف حدود 300 مرت. 
وحتى العام 2003م كان حفر الآبار يتم دون �صوابط ، وو�صل هبوط 
من�صوب املياه اجلوفية 15 مرت يف ال�صنة ، حتى و�صل عمق الآبار اإىل 
320 مرت يف العام 2008م ، وتزايد تركيزالكربيت والفلوريد يف املياه 

مع كل زيادة يف عمق الآبار. 
اآبار  اإىل حفر  امل��زارع��ني  ���ص��ارع بع�ش  امل��ي��اه  ق��ان��ون  اأث��ن��اء مناق�صة  يف 
اإليها  احلاجة  حلني  تغطيتها  ومت  القانون،  تطبيق  خ�صية  اإ�صافية 
احلو�ش  من  اجلائر  ال�صحب  وم��ع  اإ�صتخدامها.  يتم  مل  الآن  وحتى 
اجلويف انخف�صت اإنتاجية الآبار مع مرور ال�صنوات اإىل اأقل من %50 
امل��زارع��ون  م�صكلة  ول��ف��رتة طويلة واج��ه  ال��ب��دء.  عما كانت عليه يف 
اآبار جديدة وتعميق الآبار  تناق�ش املياه عن طريق امل�صاركة يف حفر 
�صبكات  امل�صاركة يف  اف�صل من  احل��ل  ه��ذا  اأن  ي��رون  وك��ان��وا  القائمة، 
انابيب نقل املياه. اإن تكلفة حفر البئر وجتهيزها مرتفعة وقد ت�صل 
اإىل اأربعني مليون ريال. وعلى الرغم من هذه التكلفة املرتفعة فاإن 
املزارعون غر متحم�صني لالإ�صتثمار يف اأنظمة الري احلديثة ب�صبب 

ال�صك يف جدوى هذه الأنظمة، وخا�صة اأنظمة الري بالتنقيط، التي 
املجموع  ذات  املعمرة  العنب  لأ�صجار  املائية  بالإحتياجات  لتفي  قد 

اجلذري املنت�صر على م�صاحة كبرة. 
 ، املياه يف وادي قر�صة  تاأ�ص�صت جمعيتان مل�صتخدمي  العام 2003م  يف 
اأعلى الوادي باإ�صم جمعية وادي قر�صة، والثانية يف ا�صفل  الأوىل يف 
الوادي باإ�صم جمعية الأ�صراف. كان ذلك حتت رعاية م�صروع اإدارة مياه 
حو�ش �صنعاء، والذي �صاهم اأي�صا يف ان�صطة التوعية وحت�صني اأنظمة 
وادي  املياه يف  ب��داأت جمعية م�صتخدمي  التقليدية واحلديثة.  ال��ري 
قر�صة بعدد 70ع�صوا، وو�صلت الآن اإىل 130 ع�صوا. تتوىل اجلمعيتان 
تنظيم ومراقبة حفر الآبار يف منطقتي عملهما ب�صكل متبادل لتاليف 
اخلالفات املبا�صرة بني الأع�صاء. فاإذا ما كانت هناك حماولة حلفر 
مل�صتخدمي  الأ�صراف  فاإن جمعية  وادي قر�صة  بئر غر مرخ�صة يف 

املياه تبادر برفع �صكوى للجهات احلكومية ، والعك�ش �صحيح.
لتنح�صر الإدارة املحلية للمياه اجلوفية بق�صايا حفر الآبار و�صحب 
املياه اجلوفية.  تغذية  و�صائل  ت�صمل كذلك  بل  املياه اجلوفية فقط، 
تغذية  حت�صنت  ح�صي�ش(  )بني  بهمان  وادي  يف  كما  قر�صة،  وادي  يف 
املياه اجلوفية ب�صكل ملحوظ بعد بعد اإن�صاء 47 حاجزا �صخريا على 
طول بطن الوادي بتمويل من م�صروع اإدارة مياه حو�ش �صنعاء. اإن 
الوظيفة الأ�صا�صية لهذه احلواجز هي تقليل �صرعة جريان ال�صيول 
وخزن املياه اأمام احلواجز لأجل زيادة معدل وكميات املياه الرا�صحة 
يف باطن الأر�ش، وبحيث تكون �صرعة جريان ال�صيل كافية ملنع تراكم 
الروا�صب يف بطن الوادي. وجتاوزت تكلفة هذه احلواجز مع جدران 
اأن  درا���ص��ة  وبينت  اأم��ري��ك��ي.  دولر  مليون  ال���وادي  ل�صفتي  احلماية 
فاعلية هذه احلواجز يف تغذية املياه اجلوفية اف�صل بكثر باملقارنة 
الكبرة  ال�صدود  وخا�صة  التغذية،  ���ص��دود  م��ن  الأخ���رى  الأن���واع  م��ع 

)الدروي�ش والدروي�ش، 2009م(.
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اأعدت خطط عديدة لتح�صني ا�صتخدام املياه يف املنطقة، منها خطة 
مرتفعة  مياه  خ��زان��ات  ا�صتخدام  عرب  بالتقطر،  ال��ري  يف  التو�صع 
اأنظمة ري  املن�صوب لتاأمني ال�صغط املطلوب. ولكن م�صكلة تطوير 
تبقى  العنب  ا�صجار  جل��ذور  العري�ش  الإنت�صار  تالئم  بالتقطر 
حتديا للبحث العلمي. كذلك يتطلع مزارعي العنب لربنامج دعم 
لالإر�صاد الزراعي وت�صويق العنب، وخا�صة مع تكرار هجمات الآفات 
واملناف�صة ال�صديدة للزبيب املحلي جراء ا�صتراد الزبيب من بلدان 

اأخرى.

خرابة محيب، بني مطر، صنعاء
يعد اجلريان ال�صطحي للمياه من اأعايل جبل النبي �صعيب امل�صدر 
الرئي�ش للمياه يف منطقة خرابة حميب، وهذه املياه تغذي الغيول 
واجلداول واخلزان اجلويف. ولعدم كفاية اجلريان ال�صطحي، جلاء 
حاليا   املياه  �صحب  يتم  حيث  اجلوفية،  باملياه  ال��ري  اإىل  امل��زارع��ون 
اأعماق ترتاوح بني 150- 180 مرت. وي�صرتك يف ملكية غالبية  من 
الآبار اكرث من اأ�صرة ب�صبب تكلفة الإن�صاء العالية التي لي�ش مبقدور 
الأ�صرة الواحدة حتملها، وقد ي�صل عدد امل�صرتكني يف البئر الواحدة 

اإىل 30 اأ�صرة.
عقب �صراع م�صلح بني اهايل املنطقة املجاورة حول اإقت�صام مياه من 
خزان كان مقرتحا اإن�صاوؤه من قبل احلكومة، قرر الأهايل يف خرابة 
حميب والقرى املجاورة تنظيم ا�صتخدام املياه يف منطقتهم اإ�صتباقا 
تاأ�ص�صت جمعية  اأثر ذلك  لن�صوء �صراع مماثل يف منطقتهم. وعلى 
مل�صتخدمي املياه حتت اإ�صم جمعية بالد الب�صتان هدفت اإىل جتنيب 
املفرط للمياه اجلوفية.  الناجمة عن ال�صتخدام  الأ�صرار  املنطقة 
لالأهايل  ذاتية  مب��ب��ادرة  تاأ�ص�صت  اجلمعية  ه��ذه  اأن  ذك��ره  واجل��دي��ر 

ولي�ش برعاية م�صروع حكومي.

اآبار   7 اإ�صتخدام  بتنظيم  املياه  م�صتخدمي  جمعية  قامت  البدء،  يف 
يف خرابة حميب، وو�صعت قواعد حتدد امل�صافة الفا�صلة بني الآبار 
ا�صجار  الإجمالية 53 هكتار من  م��زارع ت�صل م�صاحتها  التي تروي 
اأن  لينبغي  بحيث  القات،  منها  لي�ش  امل�صتدمية  والأ�صجار  الفواكه 
م�صافة  اجلمعية  ح��ددت  كما  م��رت.   500 عن  الفا�صلة  امل�صافة  تقل 

لتقل عن   2000 مرت حلرم للغيول مينع حفر الآبار فيها. 
اإكت�صابها  اإىل  الب�صتان  ب��الد  جلمعية  الإيجابية  الإجن���ازات  اف�صت 
اإح��رتام وثقة الأه��ايل، واأ�صبح نطاق عملها ي�صمل 58 بئرا موزعة 
يف ثمان قرى، وتو�صعت الع�صوية من 80 ع�صوا اإىل عدة مئات الآن. 
لت�صمح اجلمعية بحفر اية اآبار جديدة يف املنطقة اإل اإذا كانت هناك 
املنطقة  ه��ذه  ويف  امل�صافة.  ق��اع��دة  اإح���رتام  �صريطة  م���ربرة،  حاجة 
هناك اإهتمام اإ�صتثنائي باإدخال تقنيات الري احلديثة مما يدل على 
الإمكانيات الكامنة لنجاح اية برامج م�صتقبلية لتح�صني اإدارة املياه 

.

وادي ضالع همدان ، صنعاء
تاريخ  وله  �صنعاء،  العا�صمة  غرب  �صمال  همدان  �صالع  وادي  يقع 
طويل يف الزراعة املروية بالغيول وال�صيول. تتدفق املياه ال�صطحية 
اأربعة  ب��اإم��ت��دادات ت�صل اإىل  ال���وادي م��ن ع��دة رواف���د )���ص��ع��اب(  اإىل 
وكذلك  ال�صيلي  ال��ري  انظمة  عرب  املياه  ه��ذه  وت�صرف  كيلومرات. 
افقية حفرت  اأنفاق  والتي هي عبارة عن  القدمية )ج��ال(  القنوات 
حتت �صطح الأر�ش. ت�صر املنحوتات بالكتابة ال�صبيئة املوجودة على 
جدران القنوات ان هذه القنوات رمبا تكون بداياتها تعود اإىل العهود 
لتنا�صب  باإ�صتمرار  عمقت  منا�صيبها  ولكن  عام،  األفي  قبل  ال�صبيئة 
م�صتويات املياه املتقلبة، ويف نف�ش الوقت ارتفعت منا�صيب الأرا�صي 
القنوات،  اإىل  بالإ�صافة  الطمي.  ر�صوبيات  ب�صبب  الوقت  م��رور  مع 
ا�صتخدم الأهايل الآبار املفتوحة، وكانت املياه ت�صحب منها يدويا اأو 
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بوا�صطة احليوانات، ولكن مع زيادة انخفاظ من�صوب املياه يف الآبار 
ادخلت م�صخات الديزل. يف ذلك الوقت كان العنب واخلوخ والذرة 
ا�صجار  من  ع��دد  مع  املنطقة  يف  املنت�صرة  الأ�صا�صية  املحا�صيل  هي 

القات والأ�صجار احلراجية.
الآبار  يف  امل��ي��اه  ن�صوب  وحلقها  1982م،  ال��ع��ام  منذ  ال��ق��ن��وات  جفت 
ال�صطحية وجفافها حوايل العام 1990م. عند ذلك بداأ املزارعون يف 
لي�صل  باإ�صتمرار  تزايد عمقها  والتي  العميقة  الأنبوبية  الآبار  حفر 
اإىل 300 مرت، مع منا�صيب مياه ترتاوح بني 150 اإىل 200 مرت. ترافق 
اأن  حيث   ، القات  زراع��ة  يف  التو�صع  مع  العميقة  الآب���ار  اإىل  التحول 
الإ�صتثمار يف الآبار العميقة يتطلب حم�صول عايل القيمة. يف اأعايل 
وادي �صالع مت اإن�صاء خم�صة اآبار كلها بنظام امللكية الت�صاركية. تق�صم 
ملكية الآبار وفقا لالأ�صهم، وميثل ال�صهم الواحد ال�صخ ملدة ن�صف 
يوم. ميكن اأن ي�صل عدد الأ�صهم للبئر الواحدة 16 �صهما، توزع بني 
الأ�صر  الإن�صاء. قد ي�صل عدد  تكلفة  املالكني بح�صب م�صاهمتهم يف 
املالكة للبئر اإىل اأكرث من ثالثني اأ�صرة، بينما قد متتلك بع�ش الأ�صر 
اإ�صافة اإىل ذلك فاإن الآبار اخلم�صة  اأ�صهما يف اأكرث من بئر واحدة. 
اأنابيب واحدة  اأعايل �صالع مرتبطة معا بوا�صطة �صبكة  العاملة يف 
مما يتيح اإمكانية ري كامل حقول املنطقة من اأكرث من بئر، ولأخذ 
احليطة يف حالة خروج بع�ش الآبار من اخلدمة ب�صبب العطل فيتم 

تعوي�ش املياه من بئر اأخرى.
للم�صافة  ادن���ى  كحد  م��رت   500 ق��اع��دة  املنطقة  يف  الأه����ايل  ي��راع��ي 
الفا�صلة بني الآب��ار. ويف حالة تعذر حفر بئر جديدة ب�صبب قاعدة 
املجاورة.  الآب���ار  اإح��دى  من  املياه  ي�صرتي  اأن  للفرد  ميكن  امل�صافة، 
اأ�صريا،  بينهم  فيما  مرتبطني  الأرا���ص��ي  م��الك  جميع  لأن  ون��ظ��راً 
ومعظمهم لديهم ا�صهم يف اأكرث من بئر واحدة، فاإن تطبيق قواعد 
امل�صافة و�صراء املياه ي�صر ب�صكل �صل�ش. لقد جلاأ املزارعون يف �صالع 

الهبوط  املياه بعدما تبني لهم  املحلية لتنظيم تقا�صم  الأنظمة  اإىل 
احلاد ملن�صوب املياه اجلوفية يف منطقة �صمالن القريبة، حيث مت يف 
هذه املنطقة حفر عدد كبر من الآبار يف وقت ق�صر دون �صوابط. 
وهذه الأنظمة مت التوافق عليها ب�صكل تدريجي برعاية ومبادرة من 
اأية نزاعات حول املياه  امل�صايخ والوجهاء املحليني. ويف حالة حدوث 
اأع�صاء املجل�ش املحلي واأجهزة  اأو  يتم الإ�صتعانة مبحكمني حمللني 
الأمن اأو اأع�صاء من جمل�ش النواب حلل هذه النزاعات. ويف الغالب 
ا�صتخدام  جدولة  مثال  الآب���ار،  اأ�صهم  اإقت�صام  ح��ول  النزاعات  تكون 
املياه، كيفية تعوي�ش فرتة انقطاع الكهرباء، وكيفية توزيع تكاليف 

ال�صيانة والإ�صالح. 
مياه  لتوفر  اأي�صا  ب��ل  فقط  ل��ل��زراع��ة  ���ص��الع  يف  الآب���ار  لت�صتخدم 
خا�صة  انابيب  �صبكات  املنطقة  ه��ذه  يف  ال��ق��رى  اأه���ايل  بنى  ال�صرب. 
انابيب  �صبكات  مرت  مبا�صرة.  الآب��ار  من  املنازل  اإىل  املياه  لتو�صيل 
بامل�صاجد ومناطق مياه  الآب���ار  ال��ب��دء ربطت  م��راح��ل. يف  امل��ن��ازل يف 
ال�صرب العامة، ثم لحقا ربطت باملنازل. يدفع ا�صحاب املنازل مبلغ 

األفني ريال �صهرياً ملالك البئر مقابل ا�صتهالك املياه. 
اإن من�صوب املياه اجلوفية يف وادي �صالع م�صتقرا عموما. اإل اأن بع�ش 
الآبار احيانا حتتاج اإىل التعميق ولكن بقدر قليل ن�صبيا. مثال البئر 
الرئي�صية ملياه ال�صرب مت تعميقها �صتة اأمتار اإ�صافية خالل الثالث 
نف�ش  عند  م�صتقرة  لزال���ت  الآب���ار  بقية  ح��ني  يف  املا�صية،  ال�صنوات 
امل�صتوى. يرجع البع�ش اأن �صبب هذه الإ�صتقرار يعود اإىل اإن�صاء �صد 
املرباحة، يف اأحد الروافد املغذية للوادي.  بداأ العمل يف اإن�صاء ال�صد 
مببادرة من �صيخ املنطقة الذي انفق 6 مليون ريال )30 األف دولر( 
يف اإن�صاء ال�صد يف نهاية الت�صعينيات. لحقا تبنت الدولة تو�صعة ال�صد 
يف 2002م بتكلفة و�صلت 150 مليون ريال. و�صل اإرتفاع ال�صد 25 مرت، 
ومنذ الإنتهاء من بناوؤه مل ميتلئ لأكرث من ثلث �صعته، مما يدل اأن 
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حجم ال�صد رمبا كان مبالغا فيه. لقد �صاهم ال�صد يف حت�صني تغذية 
املياه اجلوفية وهو مااأدى اإىل اإ�صتقرار من�صوبها حتى الآن. 

وادي عريشة، نهم، صنعاء
العا�صمة �صنعاء  يقع وادي عري�صة على م�صافة 70 كيلومرت �صرق 
الوحيدة  امل�صادر  العميقة.  املياه اجلوفية  فيها  يف منطقة لتتوفر 
للمياه هي ال�صيول املو�صمية واملياه اجلوفية ال�صطحية. هذه املنطقة 
كانت م�صمولة يف نطاق م�صروع اإدارة مياه حو�ش �صنعاء، والذي ركز 
ملزارع  انظمة ري حديثة  امل��زارع��ني لرتكيب   دع��م  اأن�صطته على  يف 
املياه  تغذية  وكذلك  اجلوفية،  املياه  ا�صتنزاف  من  للتقليل  القات، 
نظرا  املنطقة  يف  اأهمية  الأك��رث  املن�صاأة  عري�صة  �صد  يعد  اجلوفية. 
لدوره يف حت�صني تغذية الآبار ال�صطحية يف الوادي. حتى ماقبل 25 
�صنة كان عمق الآبار ال�صطحية يف الوادي يرتاوح بني 50 – 70 مرت. 
ولكن هذه الآبار جفت، ففكر الأهايل يف اإن�صاء �صد اأعلى الوادي لعل 
ال�صد يف عام 1995 مبجهود  اأن�صاأ  الآب��ار.  اأخ��رى يف  املياه تعود مرة 
اأعيد تاأهيله عام 2008م. مع جفاف الآبار  حملي من املواطنني ثم 
اأ�صفل ال��وادي ا�صبحت جميع الآب��ار موزعة حول حميط بحرة  يف 
ال�صد. يقوم بالإ�صراف على �صيانة وت�صغيل ال�صد جمعية م�صتخدمي 
مياه �صد وادي عري�صة املنتخبة من املزارعني. وهذه اجلمعية ترعى 
تطبيق بع�ش القواعد  لتنظيم ا�صتخدام مياه ال�صد. لتوجد قاعدة 
للم�صافة البينية بني الآبار ولكن مت الإتفاق على اأن ليزيد العمق 
وكذلك  ال�صد  م��ن  مبا�صرة  امل��ي��اه  ب�صحب  لي�صمح  م��رت.   200 على 
لي�صمح ببيعها عرب ناقالت املياه لمن ال�صد ولمن الآبار اإىل خارج 
املنطقة. تنقل املياه من الآبار اإىل املزارع عرب اأنابيب قد ي�صل طولها 
تكونت جمموعات وكل  النابيب  4 كيلومرت. ولإن�صاء خطوط  اإىل 
جمموعة  ت�صم من 15-20 م��زارع ، بحيث ي�صتخدم خط الأنابيب 

اخلا�ش بها لنقل املياه من الآبار اخلا�صة باأفراد املجموعة. 

الصنة، المعافر ، تعز
حمافظة  املعافر،  مديرية  الأ���ص��ل��وم،  وادي  يف  ال�صنة  منطقة  تقع 
ال�صنة 12  تعز وتبعد حواىل 30 كيلومرتا غرب مدينة تعز. ت�صم 
)ح�صب  ن�صمة   18000 يقارب  �صكاين  بتعداد  القرى  من  جمموعة 
العمل  يف  امل��ت��م��ي��زة  ب��ت��ق��ال��ي��ده��ا  ال�����ص��ن��ة  ت�صتهر  2004م(.  اإح�����ص��اء 
املا�صي  القرن  �صتينيات  نهاية  اإىل  بداياته  تعود  وال��ذي  التعاوين، 
عندما قرر الأهايل تاأ�صي�ش جمعية اأهلية لإن�صاء م�صاريع الكهرباء 
واملياه وتطوير املرافق التعليمية وال�صحية. متثل ال�صنة وجمتمعها 
املنظم  التعاوين  الأهلي  املوؤ�ص�صي  للعمل  متفردا  منوذجا  التعاوين 

وامل�صتدام.
يحتوي حو�ش ال�صنة املائي على 35 بئرا زراعيا مملوكة للمزارعني 
خالل  حفرها  مت  الآب���ار  ه��ذه  ومعظم  بامل�صاركة.  اأو  اإن��ف��رادي  اإم���ا 
ولكن  مرت   260 عمقها  متو�صط  وي�صل  املا�صي.  القرن  �صبعينيات 
اجلوفية  امل��ي��اه  من�صوب  اأن  اإل  م��رت.   96 عند  يوجد  امل��ي��اه  من�صوب 
العام 2010م.  اأمتار يف   6 الهبوط  يف هبوط م�صتمر، وو�صل معدل 
ت�صتخدم املياه اجلوفية يف ري عدد من املحا�صيل النقدية مثل القات 
باإ�صتثناء  احلديثة  ال��ري  لنظم  تطبيق  اأي  وليوجد  واخل�صروات. 

ا�صتخدام الأنابيب لنقل املياه اإىل املزارع.
متثل خدمات املياه والكهرباء حمور العمل التعاوين يف ال�صنة، وتدار 
هذه اخلدمات عرب اإدارة م�صروع تعاون ال�صنة. ميتلك امل�صروع ثالثة 
اأربعة خزانات مرتفعة على قمم اجلبال،  اإىل  املاء  اآب��ار ي�صخ  منها 
ومن ثم توزع املياه اإىل املنازل عرب �صبكة من الأنابيب ي�صل طولها 
الكلي اإىل 45 كيلومرت. يغطي امل�صروع 1900 منزل م�صرتك يف هذه 
ال�صبكة، ويتم توفر املياه لل�صرب والأغرا�ش املنزلية فقط، ومينع 

ا�صتخدامها للزراعة.
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تتميز جمعية م�صروع تعاون ال�صنة بعدد من املزايا، جعلته منوذجا 
يحتذى به يف العمل التعاوين والإدارة املحلية للمياه ب�صكل خا�ش:

البنية الدميقراطية للجمعية: يتم انتخاب اإدارة اجلمعية كل ثالث 
�صنوات من خالل اإثنى ع�صر جتمع انتخابي وفقا لهيكلية حمكمة. 
لتاأخذ ال�صنة بالأ�صلوب التقليدي للقيادة املحلية )�صيخ القبيلة(، 
فالأف�صلية يف القيادة تعطى لالأ�صخا�ش الذين ميتازون باجلدارة 
اأو ف��وارق دخل كبرة بني  اأنه ل يوجد تباين طبقي  والكفاءة، كما 

الأفراد، وهناك انت�صار للتعليم مبا يف ذلك بني الن�صاء.
تطوير  على  املحافظة  م��ع  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  ع��ن  الإ�صتقاللية 
تعاون  �صراكات  يف  ال�صنة  جمعية  تدخل  معها:  امل�صروطة  ال�صراكة 
الدعم  على  باحل�صول  يتعلق  فيما  وخا�صة  الر�صمية،  الهيئات  مع 
الهيئات  ه��ذه  وت��رح��ب  الإ�صتثمارية.  للم�صاريع  الكلي  اأو  اجل��زئ��ي 
والتعليم  والكهرباء  املياه  م�صاريع  تنفيذ  يف  اجلمعية  مع  بالتعاون 
اإدارة اجلمعية، ويف نف�ش الوقت فاإن هذه  ليقينها ب�صفافية وكفاءة 
الهيئات حترتم قرارات اجلمعية وتقف على م�صافة من التدخل يف 

�صوؤونها. 
متار�ش اجلمعية دورا يف اإدارة املياه اجلوفية، فقد اعتمدت اأن لتقل 
القاعدة يف  الآب���ار عن 500 م��رت، وق��د مت تطبيق ه��ذه  امل�صافة بني 
حفر  يف  امل�صي  اأن  اجلمعية  اح�صت  وعندما  الت�صعينيات.  منت�صف 
بئر يف القرية املجاورة ي�صكل تهديدا على حقل مياه ال�صنة جلاأت 
على الفور اإىل �صراء مزارع حول املنطقة املزمع حفر البئر فيه، ثم 
اأه��ايل املنطقة  اأغلقتها. ولأن  اآب��ار هناك ومن ثم  قامت بحفر عدة 
يحرتمون قاعدة م�صافة ال 500 مرت بني الآبار، فاإن الآبار املغلقة 
لعبت دور ال�صياج، الذي منع الأفراد من حفر اآبار خا�صة يف املنطقة 

وبالتايل مت حماية حقل مياه ال�صنة بطريقة ذكية.
تن�صق جمعية ال�صنة مع الهيئة العامة للموارد املياه، فرع تعز، حيث 

اآبار بدون التن�صيق مع اجلمعية  ل متنح الهيئة اأي تراخي�ش حفر 
اإ�صدار  يتم  مل  عامني  ومنذ  منها.  خطية  موافقة  على  واحل�صول 
اأي تراخي�ش حفر اآبار، وتبذل اجلمعية جهودا لرت�صيخ مبداأ حظر 
حفر الآبار يف ال�صنة وذلك باإعالنها منطقة حممية. وبالفعل فاإن 
درا�صة املنطقة املحمية هي حاليا يف طور الإعتماد من قبل الهيئة 

العامة للموارد املائية. 
كل  يكمل  وال��ذي  واملركزي  املحلي  التنظيم  من  حالة  ال�صنة  تقدم 
املائية  ل��ل��م��وارد  العامة  الهيئة  منحت  ع��ام��ني  قبل  الآخ���ر.  منهما 
ترخي�ش بحفر بئر لأحد املزارعني يف منطقة جماورة لل�صنة بدون 
الت�صاور مع اجلمعية، فرف�صت اجلمعية هذا الرتاخي�ش. تقع البئر 
املتنازع عليها خارج حو�ش ال�صنة على م�صافة 1000مرت من اإحدى 
الآبار اململوكة للجمعية. ومت حل اخلالف بال�صماح بحفر البئر بعد 
البئر يف حالة  بغلق  املائية  للموارد  العامة  الهيئة  تعهد خطي من 

تداخلها مع بئر اجلمعية، وت�صليمها اإىل اجلمعية. 
كما تعمل جمعية ال�صنة مع ال�صندوق الجتماعي للتنمية لتنفيذ 
م�صروع �صد لتغذية املياه اجلوفية، وقامت ب�صراء الأر�ش املخ�ص�صة 
ملوقع ال�صد بتمويل من مواردها اخلا�صة.  وتعمل اجلمعية مع املجل�ش 

املحلي على ترميم واإعادة تاأهيل الربك وال�صهاريج التقليدية.

الكدرة – قدس – تعز
واملوزعة  املتباعدة  وامل��ن��ازل  ال��ق��رى  م��ن  ع��دد  ال��ك��درة  ت�صم منطقة 
الزراعية  الأرا���ص��ي  وتقع  واأع��ايل اجلبال.  �صفوح  ال��ودي��ان وعلى  يف 
املنحدرات  ���ص��ق��ت يف  م���درج���ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال���ودي���ان  ب��ط��ون  يف 
اجلبلية. وب�صبب الرتكيبة اجليولوجية للمنطقة فال  تتوفر فيها 
اآبار للمياه اجلوفية  مياه جوفية عميقة. ويف بع�ش الوديان توجد 
تعترب  مو�صمية.  اأي�صا  وهي  منخف�صة  اإنتاجيتها  ولكن  ال�صطحية 
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هي  البقوليات  وبع�ش  الرفيعة  ال���ذرة  ملحا�صيل  املطرية  ال��زراع��ة 
وخا�صة  تو�صع  يف  القات  زراع��ة  ولكن  املنطقة،  يف  الغالب  الن�صاط 

حيثما توفرت املياه اجلوفية ال�صطحية. 
الرئي�ش  القلق  مبعث  هو  ال�صرب  مياه  تواجهه  ال��ذي  التهديد  اإن 
لالأهايل. لقد كان املجتمع يعتمد تقليديا على الآبار والغيول لتلبية 
املجتمعات  ب���ادرت  ال�صرب.  مياه  وت��وف��ر  املنزلية  امل��ي��اه  احتياجات 
املحلية يف الثمانينيات باإن�صاء �صبكة مياه �صرب على نفقتها اخلا�صة 
اإىل  عددها  و�صل  والتي  املياه،  م�صاريع  لإدارة  اأهلية  جلان  واأ�ص�صوا 
اأربعة م�صاريع. يعد م�صروع املياه يف حنحن وبني من�صور اأحد ابرز 
هذه امل�صاريع والذي اأن�صاأ يف العام 1982م. قامت جلنة امل�صروع بحفر 
البئر واإن�صاء خزان املياه ومد خطوط الأنابيب. يف وقت لحق دمج 
م�صروع مياة حنحن مع م�صروع مياة وادي اجلنات، والذي ميتلك 
بئرين يف وادي اجلنات. يرتاوح عمق الآبار بني 50- 90 مرت. حت�صل 
للمرت  ري��ال   200 ب��واق��ع  امل��ي��اه  قيمة  امل�صرتكني  م��ن  امل�����ص��روع  اإدارة 
املنازل باملياه مرة  اإنتاجية الآبار يتم تزويد  املكعب. ونظرا ل�صعف 
واحدة كل ثالثة اأيام. م�صروع مياه اجلبا والذعاف تاأ�ص�ش يف العام 
اإدارة  جلنة  يف  خالفات  ب�صبب  طويلة  لفرتة  توقف  ولكنه  1982م، 
امل�صروع  اإىل اأن مت اإع��ادة تاأهيله مرة اأخ��رى عام 2008 م مب�صاهمة 

الهيئة العامة مل�صاريع مياه الريف. 
مو�صلة  غر  ال��ذع��اف  اجلبا-  مياه  مل�صروع  امل��ج��اورة  القرى  بع�ش 
بامل�صروع، وطلبت من جلنة امل�صروع اأن ت�صمح لها بحفر بئر خا�ش 
الطلب رف�ش  اآب��ار م�صروع مياه اجلبا-الذعاف، ولكن  بها يف حقل 
خوفا اأن البئر اجلديدة قد توؤثر �صلبا على اإنتاجية البئر اخلا�صة 
بامل�صروع، وتبذل حاليا جهود و�صاطة وحوار بني الطرفني. ومتنع 
جلنة م�صروع اجلبا - ال�صعاف حفر اآبار جديدة يف الوادي فيما عدا 

الآبار الع�صرة القائمة حاليا.

وادي صنعة ، ذمار
يقع وادي �صنعة على بعد 15 كيلومرت غرب مدينة ذم��ار، ويغطي 
اأثرية  بقايا  توجد  قاع جهران.  ج��زءا من ه�صبة  املائي  م�صتجمعه 
ل��ع��دد م���ن ال�����ص��دود ال��ق��دمي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل ���ص��د ال���ذي���ب و�صد 
الق�صقو�ش. يتميز وادي �صنعة برتبته اخل�صبة ووفرة املياه اجلوفية 
وبخا�صة  الغيول. تزرع العديد من املحا�صيل يف اله�صبة املطلة على 
الوادي ولكن لي�ش من بينها القات ب�صبب ال�صقيع. كثافة الآبار يف 
اله�صبة منخف�صة ن�صبيا حيث ليتجاوز عدد الآبار 12 بئرا موزعة 
ي��رتاوح عمق  اإىل 1000 مرت.  ت��رتاوح بني 500  على م�صافات بينية 
اإىل 120  اأغلب الآب���ار بعمق 70  اإىل 220 م��رت  ولكن  الآب���ار بني 25 
مرت. يلتزم املزارعون بقاعدة امل�صافة 500 مرت بني الآبار، وهو املعيار 
الذي تبنته  الهيئة العامة للموارد املائية فرع ذمار حلل النزاعات 

بني املزارعني.
يت�صف وادي �صنعه تاريخيا بوفرة الغيول، ولكن معظمها جف بعد 
الغيول  وبع�ش  1982م.  العام  ذمار يف  الذي �صرب منطقة  الزلزال 
ال�صيف فقط. ميكن متييز  املياه فيها يف  لزال��ت موجودة، وتظهر 
للرتبة  الباهت  الأزرق  ال��ل��ون  خ��الل  م��ن  ال���وادي  يف  الغيول  موقع 
والتي ت�صمى حمليا “�صاع”. وحلماية هذه الغيول ل ي�صمح الأهايل 
اأن��ه ي�صمح بحفر الآب��ار املفتوحة  اإل  ال��وادي،  اآب��ار انبوبية يف  بحفر 

بعمق 2- 4 مرت.

هجرة األعشم، جبل الشرق، ذمار
ي�صم جبل ال�صرق عدة وديان �صغرة مرتابطة و�صل�صلة من اجلبال 
التي ت�صكل بداية املنحدرات اجلبلية الغربية. تقع املنطقة على بعد 
20 كيلومرت �صمال مدينة ال�صرق حمافظة ذمار، وت�صم قرى وقالع 

تاريخية.
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وادي الوعد ، احد وديان جبل ال�صرق ، يتميز باأرا�صيه املنب�صطة والتي 
كانت مغطاة باأ�صجار النب، اأما الآن ا�صبح القات هو املح�صول ال�صائد 
اخل�صروات،  وبع�ش  ال�صامية  وال��ذرة  ارفيعة  ال��ذرة  اإىل  بالإ�صافة 
وج��م��ي��ع ه���ذه امل��ح��ا���ص��ي��ل تعتمد ع��ل��ى م��ي��اه الأم���ط���ار. ت��ع��د الآب����ار 
منها  قليل  عدد  ولكن  اجلوفية،  للمياه  الرئي�ش  امل�صدر  ال�صطحية 
تتوافر فيها على مدار العام، وخا�صة الآبار الواقعة ا�صفل الوادي. 
من�صوب املياه يف الآبار ال�صطحية يرتاوح  بني 10- 15 مرت، وبع�ش 
هذه الآبار من اآبار الوقف للتزود مبياه ال�صرب، ومنها “بئرالنزول” 

والتي يقال باأن عمرها خم�صمائة عام، وبها املاء طوال العام. 
ال�صرب، وتتفاوت  ملياه  الأهايل  املف�صلة لدى  امل�صادر  الغيول  تعترب 
غزارة املياه يف هذه الينابيع من وقت لآخر يف العام وبح�صب املوقع، 
فبع�ش الغيول يظهر فقط اأثناء الف�صول املمطرة. وقد لوحظ اأن 
حاوية �صعتها 20 لرتا قد اإمتلئت خالل 14 دقيقة من احد الغيول يف 
ف�صل جاف )�صهر دي�صمرب(. ويرتا�ش الأهايل يف طابور نهارا وليال 
للتزود باملياه من هذا الغيل. وكما هو �صائد يف املناطق الأخرى،  فاإن 
الغيول تعترب ملكية عامة م�صانة، يجب احلفاظ عليها، ول ي�صمح 

مطلقا بحفر الآبار قربها. 
ومن املالحظات اجلديرة بالذكر وجود زراعات جديدة لأ�صجار النب 
اأن زراع��ة النب ما زال��ت تناف�ش زراع��ة القات.  يف املنطقة، مما يدل 
وبع�ش هذه الزراعات حلت حمل اأ�صجار النب القدمية والتي حتتاج 

اإىل مياه اأكرث كما يقال.

الدروس
ميكــن ا�ستخال�ص عدد مــن الإ�ستنتاجات على �سوء احلالت 

التي مت و�سفها باأعاله:

أواًل:

الإ�صتثمار يف املياه اجلوفية جماعي. هذا الإ�صتنتاج يدح�ش الفكرة 
املياه اجلوفية م�صتحوذ عليها من قبل جمموعة من  باأن  ال�صائدة 
اأن  ب��داأ وا�صحا يف معظم احل���الت  لقد  ال��ف��ردي��ني.  امل��زارع��ني  كبار 
الآبار م�صرتكة بني عدد كبر من امل�صاهمني ولي�صت ملكية فردية. 
ويف حالت اأخرى راأينا اإ�صتثمار تعاوين اأهلي يف م�صاريع املياه �صواء 
وادي  امل�صرتكة يف  املياه  نقل  �صبكة  ال��زراع��ة كما يف حالة  لأغ��را���ش 
�صالع ، اأو ملياه ال�صرب كما يف حالة م�صاريع مياه ال�صرب يف ال�صنة، 

ووادي �صالع والكدرة قد�ش. 

ثانيًا:

من  متقدمة  م�صتويات  و���ص��ل��ت  اجل��وف��ي��ة  للمياه  املحلية  الإدارة 
واأنظمة  ق��واع��د  اجلوفية  للمياه  املحلية  الإدارة  حت��دد  التنظيم. 
للم�صافة بني الآبار، وعمق الآبار، وغلق الآبار املتنازع عليها، وحظر 
بيع املاء لناقالت املياه، وتغذية املياه اجلوفية وغرها. وهناك جهود 
اأهلية م�صتمرة لتطوير هذه القواعد وجعلها اأكرث و�صوحا. ويو�صح 
اجلدول )2( قائمة بقواعد واأنظمة الإدارة املحلية. القا�صم امل�صرتك 
لهذه القواعد والأنظمة يجب ان يكون الو�صوح والب�صاطة، بحيث 
اأن يتقيد بها وي�صاهم يف مراقبتها،  ي�صهل على كل فرد يف املجتمع 

وبالتايل تنتفي احلاجة اإىل موؤ�ص�صة ر�صمية للقيام بذلك. 
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اجلدول )2( درجات الو�سوح وكيفية مراقبة تطبيق قواعد الإدارة املحلية للمياه اجلوفية

و�سائل التدخلكيفية املراقبةقاعدة الإدارة املحليةدرجة الو�سوحم 

ار، قرارحظر حفر اآبار جديدةحفر اآبار جديدةمرتفعة1 تطوير ال�صلطات املحلية الدولية وجود حفَّ
والر�صمية وتعزيز قدراتها يف التطبيق

تعميق اأو ا�صتبدال الآبار 2
املوجودة

ار، وجود اآبار قائمة، وجود مزارع  وجود حفَّ
احلقوق املكت�صبة لميكن انتزاعهامروية

مبداأ منع ال�صرر عن الغرقاعدة 500 مرتامل�صافة بني الآبار3

ح�صر البيع اإىل خارج املنطقة، وجود حقوق بيع املاء لناقالت املياه4
مائية متفق عليها 

مبداأ منع ال�صرر عن الغر ، قيود حملية 
متفق عليها

�صحب املياه لالإ�صتخدامات 5
املنزلية

نقل املياه من قبل الأفراد، اأو على ظهور 
احلمر، او بوا�صطة اأنابيب بعدادات مياه

الولوية ملياه ال�صرب ، مبداأ حق العط�صان، 
الأعراف التقليدية حلماية الغيول

ح�صر زراعة املوز والرب�صيم اأو اأي حم�صول نوع املح�صول6
اإتالف املح�صول، احلرمان من مياه الري اآخر ذو متطلبات مائية كبرة

حت�صني كفاءة اإ�صتخدام املياه، مراعاة حتديد امل�صاحاتم�صاحة املح�صول7
امل�صاواة يف ح�ص�ش املاء، و�صائل التنفيذ

حوافز ودعم للمزارعني للحد من فواقد وجود القنوات اأو الأنابيبتو�صيل املياه اإىل احلقول8
تو�صيل املياه

وجود اأنظمة الري ال�صيلي، والري بالغمر، طريقة الري9
والري احلديث

حوافز ودعم للمزارعني لتح�صني كفاءة 
الري

قيا�ش اإهدار املياهعدد ال�صاعات، عدد الأياممدة الريمتو�صطة10
�صعر الديزل، �صيا�صات دعم املحروقات كمية الديزل امل�صتهلكة )لرت(ا�صتهالك الوقود11

وجود ح�صائ�ش �صارة، وجود جريان الري الزائد12
قيا�صات اإهدار املياه، والإنتاجية�صطحي، تبخر غر مفيد
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و�سائل التدخلكيفية املراقبةقاعدة الإدارة املحليةدرجة الو�سوحم 

قيا�صات املياه وو�صائل حتكموجود اأنابيب، وعدادات مياهتزويد اجلران باملياه13

موافقة املجتمع على حفر 14
الآبار

وجود تن�صيق وت�صاور مع املجتمع واملجل�ش 
مراقبة املجتمعاملحلي

الرتخي�ش احلكومي 15
اآليات للم�صاركة وال�صفافيةوجود ترخي�ش ر�صميبحفر الآبار

عمق البئر اإىل م�صتوى 16
الإعالن عن قيا�صات العمق لتوعية قيا�ش العمق حتى م�صتوى املاء )مرت(املاء

املجتمع

معدل ا�صرتجاع م�صتوى 17
املاء يف البئر

املدة الزمنية حتى الرجوع اإىل م�صتوى 
قيا�صات وحتليل النتائج وتوعية املجتمعاملياه ال�صاكن )�صاعة(

وجود الأحوا�ش، واملدرجات وال�صدود تغذية املياه اجلوفية18
واحلواجز   

قيا�صات ومالحظات وحتليل النتائج 
ون�صرها

عدادات املياه، وجود اآلية للمراقبة قيا�ش حجم املياه )مرت مكعب(كمية املياه امل�صحوبة19

التاأثر على الغيول والآبار 20
قيا�ش التداخالت، وحتليل النتائججفاف الآبار والغيول املجاورةاملجاورة

قيا�صات الناقلية وحتليل النتائجقيا�ش الناقلية )مرت لكل وحدة زمنية(ناقلية احلو�ش اجلويف21

�صعة تخزين احلو�ش 22
اجلويف

قيا�ش �صعة التخزين )مرت مكعب ماء لكل 
قيا�صات �صعة التخزين وحتليل النتائج مرت مكعب من حجم احلو�ش( 

  )2011( Taher et al :امل�صدر
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ثالثًا:

لت�صجيع  اأن�صطة  بتنفيذ  املياه  قطاع  تطوير  م�صاريع  بع�ش  قامت 
التوعية  ان�صطة  مثل  اجل��وف��ي��ة  للمياه  املحلية  الإدارة  مم��ار���ص��ات 
حو�ش  مياه  اإدارة  م�صروع  اإط���ار  يف  املنفذة  الإجتماعي  والتحفيز 
حالت  ويف  اجلوفية.  واملياه  الرتبة  على  احلفاظ  وم�صروع  �صنعاء 
ك���وارث مائية يف  الأه����ايل لتجنب ح�صول  ت��ظ��اف��رت ج��ه��ود  اأخ���رى 
لتاليف  اأو  القريبة،  باملناطق  التي حلت  بالكوارث  �صبيهة  مناطقهم 
ن�صوء �صراعات بني الأهايل انف�صهم على املياه. ويف الغالب لل�صراعات 
على املياه وظيفة اإيجابية، لأنها تت�صبب يف ردود افعال واإنعكا�صات، 
وتف�صي يف النهاية اإىل حلول ت�صمن ر�صاء جميع الأطراف، كما هو 
يف حالة هجرة املنت�صر. اإن حالة ن�صوء ال�صراع على املياه اأف�صل من 
حالة الالمباله والأمر الواقع، حيث يت�صابق اجلميع يف حفر الآبار 
بدون قيود او �صوابط غر اآبهني باهدار املخزون اجلويف حتى اآخر 

قطرة. 

رابعًا:

يعترب قانون املياه واإجراءات الرتاخي�ش املت�صمنة فيه اإجنازا هاما 
على  لتنفذ  اأحكامه  بع�ش  اأن  ال��رغ��م  على  اليمن  يف  امل��ي��اه  لقطاع 
الوجه املطلوب. وخالفا لالإعتقاد ال�صائد، فاإن الأهايل ياأخذون هذا 
القانون حممل اجلد، وما يثبت ذلك اأن بع�ش املزارعني يف منطقة 
اإ�صتباقا ل�صدور قانون املياه،  اآبار جديدة  بني ح�صي�ش قاموا بحفر 
ثم قاموا بغلق هذه الآبار ليتمكنوا من ا�صتخدامها يف امل�صتقبل. لقد 
اأقر هذا القانون فكرة جوهرية وهي اإلزامية احل�صول على تراخي�ش 
حلفر الآبار، وهذه اإ�صارة اإىل اأن املياه اجلوفية لي�صت موردا مفتوحا، 
الفكرة  وه��ذه  حم��ددة.  ل�صوابط  وفقا  فقط  اإليه  الو�صول  وميكن 
اأ�صبحت م�صدر قوة ودافع لالإدارة املحلية للمياه اجلوفية، وهناك 

�صواهد من مناطق خمتلفة تظهر اأن اإجراءات الرتخي�ش بناًءا على 
قانون املياه ا�صبحت اإحدى الأدوات املهمة يف الأنظمة املحلية لإدارة 
ا�صارت  كذلك  بني ح�صي�ش.  قر�صة-  وادي  حالة  هو يف  كما  امل��ي��اه،  
العديد من  اأن الأه��ايل يف  اإدارة مياه حو�ش �صنعاء  وثائق م�صروع 
املناطق يطالبون املجال�ش املحلية والهيئة العامة للموارد املائية لأن 
متار�ش دورها ب�صكل فعال وتقوم بتنظيم حفر الآبار عرب اآلية اإ�صدار 

الرتاخي�ش.
ويف جمتمع قبلي فاإن مطالبات الأهايل باإحرتم ال�صوابط والنظم 
على امل�صتوى املحلي واملركزي لهي مبعث ده�صة واإهتمام. اي�صا هناك 
حالت لل�صراكة بني الهيئات الأهلية والهيئات الر�صمية يف اإدارة املياه 
ال�صنة  )املعافر، تعز(، وهي منطقة تتميز  اجلوفية. ففي منطقة 
بتقاليد عريقة يف العمل التعاوين، ين�صق م�صروع تعاون ال�صنة مع 
الآبار.  تراخي�ش  اإ�صدار  فيما يخ�ش  املائية  للموارد  العامة  الهيئة 
يجب اأن ننوه كذلك اإىل اأنظمة الإدارة املحلية املبنية على التوافق 
بني الأعراف والقواعد املحلية والقوانني الر�صمية، وبالتايل يت�صكل 

اإجماع اأهلي ور�صمي على اإحرتامها. 
حفر  ترخي�ش  باإجراءت  الإلتزام  ل�صمان  الفريدة  املمار�صات  ومن 
حالت  عن  التبليغ  يتوىل  حيث  قر�صة،  وادي  يف  يح�صل  ما  الآب��ار 
املجاورة،  املنطقة  املياه يف  املرخ�ش جمعية م�صتخدمي  احلفر غر 
ولي�ش الأهايل املجاورين وذلك جتنبا لتن�صوء نزاعات بني اجلران. 
املياه، فقد  اأع�صاء يف جمعيات م�صتخدمي  اأخرى مع  ويف مقابالت 
تنظيم  مراقبة  عملية  الأح��وا���ش  جل��ان  تتوىل  اأن  الأع�صاء  ف�صل 
ا�صتخدام املياه اجلوفية يف اإطار احلو�ش حتى ينتفي مربر النزاعات 
ثالث  اإىل طرف  احلاجة  تظهر  الأمثلة  وهذه  املبا�صرة.  ال�صخ�صية 

لللقيام بدور املراقب لتجنب ال�صراع املبا�صر بني الأع�صاء.
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خامسًا:

كلما كانت بع�ش قوعد ونظم الإدارة املحلية للمياه اجلوفية حا�صرة 
وحمل اإتفاق يف منطقة ما فاإن مراقبة تطبيقها يتم مببادرة �صيخ 
املنطقة اأو العاقل اأو الوجهاء املحليني اأو جمعية م�صتخدمي املياه، 
كما هو احلال يف وادي الزبرة، اأو مببادرة الهيئات التعاونية، كما هو 
احلال يف منطقة ال�صنة. وهناك تنوع ملحوظ يف امناط القيادات 
املحلية، مثل الوجهاء واحلكماء، ولي�ش بال�صررة ان تنح�صر القيادة 
املحلية يف �صيخ املنطقة. ففي خرابة حميب اأ�ص�ش املزارعون باأنف�صهم 
جمعية م�صتخدمي املياه، وهذه اجلمعية منت وجذبت العديد من 
الأع�صاء. اإن معظم قواعد الإدارة املحلية �صريحة ووا�صحة، ويتوىل 
الأفراد واملنظمات املحلية مهمة التحقق من عدم خمالفتها، بينما 
وهي  املتواترة،  التقليدية  الأع���راف  من  نابعة  اأخ��رى  قواعد  هناك 
م�صانة بالرقابة الذاتية لالأفراد اأنف�صهم ولتتطلب وجود منظمات 

اأوهيئات ملراقبتها.
منذ بداية العام 2000 م مت اإن�صاء عدد كبر من جمعيات م�صتخدمي 
املياه يف مناطق كثرة من اجلمهورية يف اإطار م�صاريع تطوير قطاع 
املياه، وكثر من هذه اجلمعيات ر�صخت فكرة و�صع قواعد حمددة 
اأخ��رى كانت  بينما يف حالت  املياه.  املحلية مل�صادر  الإدارة  لتح�صني 
القواعد املحلية موجودة يف الأ�صل ومل يكن مطلوبا من جمعيات 
م�صتخدمي املياه اأن ت�صيف قواعد جديدة. وميكن القول اأن وجود 
الإدارة  اأ�صا�صيا لتعزيز نظم  املياه لي�ش �صرطا  جمعيات م�صتخدمي 
املحلية للمياه اجلوفية، ولكنها بطبيعة احلال تعترب عامال حمفزا 
ويتوقع منها اأن تلعب دورا هاما على املدى البعيد اإذا ح�صلت على 
مايطمح  بال�صبط  ه��و  ال���دور  وه��ذا  املتوا�صل.  وال��دع��م  الت�صجيع 
اإ���ص��ه��اره يف الوقت  ال��ذي مت  امل��ي��اه  اإل��ي��ه احت��اد جمعيات م�صتخدمي 
حيث  مياه،  م�صتخدمي  جمعية   120 اإليه  اإن�صمت  وال��ذي  القريب 

ي�صعى الإحتاد اإىل �صمان الدعم امل�صتمر للهيئات الر�صمية واإ�صراك 
اجلمعيات يف ر�صم وتنفيذ �صيا�صات قطاع املياه على امل�صتوى املحلي. 
اإن من دواعي القلق التي ينبغي ذكرها �صعف الروابط بني الهيئات 
عموما،  اجلمعيات  و�صكون  املياه،  م�صتخدمي  وجمعيات  الر�صمية 
هذا  ا�صباب  وبع�ش  اجلمعيات،  هذه  رعت  التي  امل�صاريع  انتهاء  بعد 
ال�صعف مرده اأن تاأ�صي�ش بع�ش هذه اجلمعيات كان بغية احل�صول 

على الدعم احلكومي ودعم املانحني.

سادسًا:

والقواعد  الأنظمة  من  جمموعة  املا�صية  ال�صنوات  خالل  تكر�صت 
وتغذية  البئر،  وعمق  مبوقع  املتعلقة  تلك  خا�ش  وب�صكل  املحلية 
زراعة  حظر  ا�صتثنائية  ح��الت  ويف  ال�صدود،  واإدارة  اجلوفية،  املياه 
القواعد  بهذه  التقيد  م�صتويات  اأن  الرغم  وعلى  معني.  حم�صول 
كانت متفاوتة من حالة اإىل اأخرى، اإل اأن تاأثراتها الإيجابية كانت 
ملمو�صة وم�صلم بها، وا�صبحت فكرة الإدارة املحلية مكونا مهما من 
اإ�صرتاتيجيات اإدارة املوارد املائية على امل�صتوى املحلي. ومن ال�صعب 
الإعتماد على  اليمن بدون  املياه اجلوفية يف  اإمكانية تنظيم  تخيل 
مبادراتهم  وب���دون  العملية  ه��ذه  يف  ل��الأه��ايل  الطوعية  امل�����ص��ارك��ة 

البناءة.

سابعًا:

املائية  امل����وارد  ت��ده��ور  اإي��ق��اف  يف  املحلية  الإدارة  اأن��ظ��م��ة  تفلح  مل 
اجلوفية كليا، ففي وادي قر�صة وال�صنة مت احلد جزئيا من ن�صوب 
الأنظمة  ه��ذه  توؤتي  ولكي  متاما.  يتوقف  مل  ولكنه  اجلوفية  املياه 
اأكلها ينبغي توعية املزارعني باملمار�صات املقبولة لإ�صتخدامات املياه، 
اإىل  دقيقة  معلومات  وت��ق��دمي  املمار�صات،  لهذه  املتوقعة  والنتائج 

م�صتخدمي املياه تعزز امل�صداقية.
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الخالصة: من المسئول ومن المساءل؟
رك���زت ه��ذه ال��درا���ص��ة على ���ص��وؤال حم���وري ه��و: م��ن امل�صئول ومن 
احلالت  من  راأينا  وكما  اجلوفية؟.  املياه  اأمن  يخ�ش  فيما  امل�صاءل 
اآليات عفويا ت�صع  اأنه يف عدة مناطق ت�صكلت  ا�صتق�صاوؤها  التي مت 
ماميكن  او  البع�ش،  بع�صهم  اأم��ام  امل�صوؤولية  يف  املياه  م�صتخدمي 
ت�صميتها �صلطة الرقابة الذاتية. بينما يف حالت اأخرى توافق الأهايل 
الآبار،  املياه اجلوفية، وحفر  ا�صتخدام  على قواعد حمددة لتنظيم 
وتعددت اإجراءات وو�صائل تطبيق هذه القواعد من منطقة لأخرى. 
فاأحيانا يتم التو�صل اإىل تفاهمات ثنائية وفق معاير متفق عليها، 
واأحيانا اأخرى ين�صئ املزارعون تنظيما خا�صا يتوىل عملية تطبيق 
القواعد، ويف حالت قليلة كانت جمعيات م�صتخدمي املياه هي من 
قانون  فاعلية  النظر عن  القواعد ومراقبتها. وبغ�ش  يتوىل و�صع 
املياه واملوؤ�ص�صات الر�صمية يف قطاع املياه مثل الهيئة العامة للموارد 
الوطنية وفروعها يف املحافظات فقد اأعطى هذا القانون زخما وقوة 
بوادر  ن�صاأت  القانون  ه��ذا  وبف�صل  للمياه.  املحلية  الإدارة  مل��ب��ادرات 
جيدة للتن�صيق والت�صاور بني املوؤ�ص�صات الر�صمية و املنظمات الأهلية، 

مثال التن�صيق يف ا�صدار تراخي�ش حفر الآبار.
ميكن اجلزم باأن الإدارة املحلية للمياه اجلوفية تعترب حجر اأ�صا�ش 
الإعتبار  بعني  الأخ��ذ  وم��ع  وحمايتها.  اجلوفية  املياه  اأم��ن  لتعزيز 
الهائل  والعدد  اليمن  يف  املحلية  املجتمعات  ا�صتقاللية  خ�صو�صية 
لالآبار، من ال�صعب تخيل جناح جهود تطوير املياه اجلوفية وتنظيم 
ا�صتخدامها ما مل تكن مدعومة ومباركة من الأهايل وفقا لأ�ص�ش 
الإدارة املحلية. وقد مت الإعرتاف بهذه احلقيقة ومت اإعتمادها على 
اأقرتحه  ال��ذي  اليمنية  املائية  لل�صراكة  اإع��الن �صنعاء  مبادئ  راأ���ش 
يناير 2011  املنعقد يف  املائية  امل��وارد  الوطني لإدارة وتنمية  املوؤمتر 
واأقره جمل�ش الوزراء. و�صدد هذا الإعالن على م�صوؤولية املجتمعات 

املحلية عن املياه من خالل العمل مع احلكومة لإدارة املياه يف اليمن 
تنظيم  يتم  بحيث  املياه  وق��ان��ون  التقليدية  الأع���راف  بني  وال��رب��ط 
املياه  التقليدية وقانون  املياه من خالل اجلمع بني الأع��راف  اإدارة 
للموارد  العامة  والهيئة  املحلية  املجتمعات  ال�صراكة بني  من خالل 
املائية واملجال�ش املحلية واملوؤ�ص�صات الأخرى. ويف هذا الإجتاه ن�صت 

املادة )6( من الالئحة التنفيذية لقانون املياه على نف�ش املبداأ. 
ل�صك اأن ممار�صات الإدارة املحلية للمياه اجلوفية املعمول بها حاليا 
يف  قدما  امل�صي  وينبغي  ال�صحيح،  الإجت���اه  يف   مهمة  خطوات  هي 

تطويرها وتعزيزها. اأما اخلطوات الأخرى املطلوبة فهي: 

اخلطوة الأوىل:
ل��ل��م��ي��اه اجل��وف��ي��ة من  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  ون�����ص��ر مم���ار����ص���ات  ت��ع��م��ي��م 
الإعالم  و�صائل  وع��رب  اإىل منطقة  وم��ن منطقة  م��زارع  اإىل  م��زارع 
اجلماهري املختلفة.  وقد نفذت حماولت يف هذا الإجت��اه �صملت 
عقد اإجتماعات بني الأهايل واملزارعني من مناطق خمتلفة لتبادل 
اخلربات والأفكار واإذك��اء روح املناف�صة على فعل الأ�صياء احلميدة. 
ويف�صل اأن تتوىل املنظمات الأهلية/ مثل احتاد جمعيات م�صتخدمي 
املياه، تنظيم مثل هذه الفعاليات. وملا لهذا الإحتاد من ثقل ومتثيل 
فيمكنه تنظيم هذه الفعاليات على م�صتوى الأحو�ش املائية. علينا 
ان لنغفل كذلك اأن ممار�صات الإدارة املحلية للمياه اجلوفية كانت 
اأكرث �صيوعاً يف املرتفعات اجلبلية مما هي عليه يف املناطق ال�صاحلية، 
املناطق  يف  والبيئية  جيولوجية  ال��ه��ي��درو-  اخل�صائ�ش  لأن  رمب��ا 
ال�صاحلية جتعل من ال�صعب حتديد حدود الأحوا�ش املائية. ولذلك 
اأن  ينبغي  ال�صاحلية  املناطق  يف  املحلية  الإدارة  وانظمة  قواعد  ف��اإن 

ترتكز على ا�ص�ش ومباديء خمتلفة. 
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اخلطوة الثانية:
التاأكيد على اإتاحة املعلومات الأ�صا�صية، املتعلقة بهيدرو جيولوجية 
املنطقة وحالة املياه اجلوفية، للمزارعني بطريقة وا�صحة وباإنتظام. 
فعلى اإمتداد عدة عقود مت تنفيذ عدد كبر من الدرا�صات على م�صتوى 
اجلمهورية ب�صكل عام وعلى م�صتوى الحوا�ش والأحوا�ش الفرعية. 
وعلى الرغم من اجلهود الكبرة والأموال الطائلة التي اأنفقت على 
هذه الدرا�صات فاإن نتائجها مل تعمم، اإل على نطاق �صيق، وخا�صة 
مل يتم اإطالع الأهايل واملزارعني عليها، وهم يف الأ�صل املعنيني بها. 
التو�صية الأ�صا�صية هنا هي اأن نبادر اأول بح�صاد الثمار اليانعة، عرب 
و�صع برامج لتعميم ون�صر املعلومات املتاحة حاليا من اأجل حت�صني 

فهم واإدراك املزارعني بق�صايا اإدارة املياه.

اخلطوة الثالثًة:
والهيئة  املحلية  واملجال�ش  املياه  م�صتخدمي  بني  التوا�صل  تعزيز 
العامة للموارد املائية وفروعها يف املحافظات. وتعد جتربة م�صروع 
وينبغي  املجال  ه��ذا  يف  به  يحتذى  مثال  �صنعاء  حو�ش  مياه  اإدارة 
دور  لها  املحلية  املجال�ش  الأخ��رى.  املناطق  التجربة يف  تعميم هذه 
وتاريخ متميز يف معاجلة �صراعات املياه. وباملثل حفزت الهيئة العامة 
للموارد املائية ممار�صات الإدارة املحلية للمياه، ويف حالت اأخرى ادى 
جتاوز واإهمال دور الأهايل اإىل نتائج غر مرغوبة )اأنظر امللحق 1(. 
�صهدت بع�ش املناطق يف عمران جهود منظمة لتعزيز دور املجال�ش 
يف  املحلية  املجال�ش  اأع�صاء  تدريب  فيها  مبا  املياه،  اإدارة  يف  املحلية 
املهارات الإدارية والجتماعية الأ�صا�صية، ومثل هذه اخلطوات التي 

تعزز القدرات املحلية جديرة بالتعميم.

اخلطوة الرابعة:
املياه اجلوفية مع برامج حت�صني  املحلية  الإدارة  ربط برمج تعزيز 

الإنتاجية الزراعية. لقد بني حتليل لبيانات الهيئة العامة للموارد 
اإنتاجية املحا�صيل املروية دون املتو�صطات العاملية بكثر،  اأن  املائية 
وتكاد لت�صل اإىل 20-40% من الإنتاجية املثلى. فقد وجد اأن انتاجية 
والربتقال  وامل���وز  للعنب  وبالن�صبة   .%27 وال��ق��ات   ،  %19 الرب�صيم 
واملاجنو فاإن الإنتاجية كانت 40 % ، 42 % ، 46 % ، 51 % من الإنتاجية 
املثلى، على التوايل. اإ�صافة اإىل ذلك، وجد اأن فواقد مابعد احل�صاد 
يف  ينبغي  ك��ان  لأن��ه  �صدمة،  متثل  الأرق����ام  وه��ذه  للغاية.  مرتفعة 
مناطق تواجه �صحة يف املياه تعظيم الإنتاجية وجتنب الفواقد بكل 
و�صيلة ممكنة. وهناك و�صائل ب�صيطة ميكن تعميمها لتح�صني كفاءة 
اإ�صتخدام املياه مثل ت�صوية اأحوا�ش الري بالغمر. وخال�صة القول اأن 
هناك جمال كبرا  لتعميم ممار�صات توؤدي اإىل حت�صني اإ�صتخدامات 

املياه وزيادة الإنتاجية وينبغي ت�صمينها يف انظمة الإدارة املحلية. 

اخلطوة اخلام�سة:
اإدراج اأنظمة الإدارة املحلية للمياه اجلوفية يف جميع برامج وم�صاريع 
تطوير قطاع املياه، مثل م�صاريع الري، وم�صاريع مياه ال�صرب. ويف 
جميع هذه امل�صاريع ينبغي تاأ�صي�ش جمموعات وجمعيات مل�صتخدمي 
للم�صاركة  عري�صة  قاعدة  ت�صكل  بحيث  املياه  اأحوا�ش  وجلان  املياه 
الالئحة  ف���اإن  احل���ظ  وحل�����ص��ن  اجل��وف��ي��ة.  امل��ي��اه  اإدارة  يف  ال�صعبية 
اإنتظار  بعد  حديثا  اإ���ص��داره��ا  مت  وال��ت��ي  امل��ي��اه  ل��ق��ان��ون  التنفيذية 
اأجازت  امل�صاركة. فقد  ملثل هذه  قانونيا وهيكليا  اط��ارا  تقدم  طويل 
املادة )8( “ ت�صكيل جمعيات اأو جماعات اأو جلان روابط اأو اإحتادات 
م�صاركة  منها  ال��ه��دف  وي��ك��ون  للمياه  وامل�صتخدمني  للمنتفعني 
املجتمع واملنتفعني باملياه يف تنظيم املوارد املائية اأو ت�صغيل و�صيانة 
الأ�صكال  اإدارة  مبادئ   )20( اإىل   )9( امل��واد  بينما حددت  من�صاآتها”. 
واإخت�صا�صات هذه  واأهداف ومهام   ، ال�صعبية  للم�صاركة  التنظيمية 
الأ�صكال التنظيمية، واحكام تكوينها، وال�صفة القانونية لأحكامها. 
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فمثال ن�صت املادة )14( انه” اإذا و�صلت ن�صبة الع�صوية يف اجلمعية 
العمومية جلمعيات م�صتخدمي املياه اإىل ثلثي جمموع املنتفعني من 
امل�صدر املائي امل�صرتك فتعترب القرارات ال�صادرة عن اجلمعية ملزمة 
لكافة املنتفعني من ذلك امل�صدر”. كذلك ن�صت الالئحة التنفيذية 
يف املادة )75( على ان لتقل امل�صافة بني بئر واأخرى عن  500 مرتيف 
�صرط  احل��الت من  بع�ش  اإ�صتثناء  مع  ولكن  الرئي�صية،  الأح��وا���ش 
الفرعية والأح��وا���ش غر  الواقعة يف الودي��ة  الآب��ار  امل�صافة ومنها 

الرئي�صية.
ال��رتخ��ي�����ش بحفر الآب����ار يف مناطق  ف��ق��د ح��ظ��رت  امل����ادة )76(  اأم���ا 

الينابيع الطبيعية والعيون.
تاأكيد  بكل  وه��ي  كثرة  ا�صكال  اجلوفية  للياه  املحلية  ل���الإدارة  اإن 
اخلطاأ  ومن  فقط،  املياه  م�صتخدمي  تكوين جمعيات  لتنح�صر يف 
الإعتقاد بفر�صية اأن الإدارة املحلية للمياه اجلوفية ميكن تطبيقها 
من خالل جمعيات م�صتخدمي املياه. يت�صح هذا جليا من الأمثلة 
املذكورة يف هذه الدرا�صة. اأما اخلطاأ الآخر فهو النظر اإىل جمعيات 
اإمتداد للموؤ�ص�صات الر�صمية، غر م�صتقل  م�صتخدمي املياه وكاأنها 
للمياه اجلوفية  املحلية  الإدارة  ب��اأن  اجل��زم  ذل��ك ميكن  وم��ع  عنها. 
لها اأ�ص�ش قوية يف اليمن، واأن م�صتخدمي املياه واعون مل�صوؤولياتهم 
واملنتظمة  املتوا�صلة  الرعاية  م��ن  وب�صيء  البع�ش،  بع�صهم  جت��اه 
�صوف ت�صبح الإدارة املحلية للمياه اجلوفية جزءا مكمال ومهما يف 

منظومة الأمن املائي يف اليمن.
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الملحق )1(
أمثلة إضافية لإلدارة المحلية للمياه الجوفية

وادي الزبيره – المواسط – تعز
تعز  مبحافظة  املوا�صط  مبديرية  قد�ش  يف  ال��زب��رة  ب���وادي  يوجد 
اأهدافها  �صمن  اجلوفية  املياه  اإدارة  اإدراج  على  عملت  حملية  جلان 
اإن�صاأت جلان  لالأهتمام بق�صية الأمن املائي )فان �صتينربج 2006(. 
تخت�ش باإدارة مياه ال�صرب بكل من الذنيب والكريفه يف عامي 1992 
و 1994، وقد جاء ذلك كجزء من برنامج كبر لتاأمني مياه ال�صرب، 
اآبار  من  باملياه  وغذيت  التوزيع  �صبكات  اإن�صاأت  القريتني  كال  ففي 
بعمق 30مرت. لقد طورت تلك اللجان يف كل من الذنيب والكريفه 
خطوة متقدمة على طريق اإدارة نظم اأمدادت املياه بهما، حيث يتم 
قواعد  وحتديث  العليا  الإداري���ة  الهيئة  انتخاب  اإع��ادة  دوري  ب�صكل 
اإدارة الأعمال. حتفظ العوائد وت�صان يف ح�صابات خا�صة وموؤمونة 
مع معدلت فائدة، هذا يتيح للجنة املياه اأن تخف�ش تعرفة ا�صتهالك 
املدار�ش  العامة مثل  املراكز  فاإن  اإىل ذلك  بالأ�صافة  املياه للفقراء. 
وامل�صاجد واملراكز ال�صحية جمانية، يف حني ت�صدر فواتر ر�صمية 
لكافة اخلدمات الأخ��رى. منذ ا�صتكمال اخلطة واملياه متاحه على 
مرات  ب�صع  �صوى  اإنقطاع  يحدث  ومل  اليوم  يف  �صاعة   24 ال���  م��دى 

نتيجة اأعطال مت معاجلتها �صريعاً.
اأنهم  وبرغم  كبر،  ف�صل  فلديها  للفخر  م�صدر  اللجان  ه��ذة  تعد 
اجتمعوا ا�صا�صاً لإدارة نظم مياه ال�صرب اإل اأن تلك اللجان يف كل من 
احلماية  ليت�صمن  ن�صاطها  اآف��اق  بتو�صيع  قامت  الكريفه  و  الذنيب 
املياه  جلنة  اق��رت  الذنيب  ففي  اجلوفية.  امل��ي��اه  مل�صادر  امل�صتدامة 
قاعدة حتظر حفر اآي بئر على م�صافة تقل عن واحد كيلومرتاً من 

من م�صدر ملياه ال�صرب.
ق��ام اح��د امل��زارع��ني يف ال��ذن��ي��ب مب��ح��اول��ة حلفر بئر ي��دوي��اً بقطر 
يبعد  م��وق��ع  يف  م�صلحة،  بخر�صانة  مبطن  25م���رت  لعمق  م��رتي��ني 
البئر يقع �صمن  اإن�����ص��اء  ك��ان  ال�����ص��رب.  ع��ن م�صدر م��ي��اه  200م����رتاً 
اخلزان اجلويف املح�صور ومت اإجنازه لياًل حني كان املزارعني بعيداً، 
الأمر.  نهاية  اكت�صافها يف  ال�صرية مت  العملية  تلك  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
وقد جمع لقاء اأعد له كل قيادات القرية، حيث اأقر املجتمعون قيام 
مندوبني ممثلني عنهم بزيارة املوقع ومقابلة ذلك املزارع ومطالبته 
باإعادة ردم البئر امل�صتحدث. هذا ال�صغط الأجتماعي والدلئل التي 
اآي جم��ال ل��الأخ��رتاق كانت ج��دا فعالة حيث مت غلق البئر  ت��دع  ل 

امل�صتحدث.
الأب���ار كان  امل��زي��د م��ن  ف��اإن فر�ش حظر على حفر  الكريفه  اأم��ا يف 
حتدياً اأكرب، فاأحد املزارعني كان على و�صك احل�صول على ت�صريح 
امل��وارد املائية يف  ر�صمي حلفر بئر جديدة من الهيئة العامة لإدارة 
ال�صرب يف  اإدارة مياه  اأثار جلنة  الوطني للمياه. هذا  القانون  اأطار 
�صوف  باملنطقة  اأ�صايف  بئر  اآي  اأن  تعتقد  ب�صكل كبر، فهي  الكريفه 
يهدد نظام مياه ال�صرب والتي تعتمد عليها كل الأحياء. وقد توا�صل 
رئي�ش جلنة املياه بالكريفه �صخ�صياً مع الهيئة العامة للموارد املائية 
عرب الهاتف وبالزيارة الر�صمية حيث ا�صتطاع ان يقنعهم بعدم منح 
اآية ت�صاريح حفر حتى ولو ل�صخ�صة وهو من يعد من اأكرب مالكي 
الأرا�صي باملنطقة، هذا بال �صك كان له اأثر هام يف الكريفه خا�صة 
على اأمثالة من القادة وو�صع بو�صوح امل�صلحة العامة فوق امل�صالح 

ال�صخ�صية.
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امل��ع��اي��ر للج�صول على  ك��ان��ت  اأي���اً  ك��ان ح���ول:  الكريفة  اخل���وف يف 
ت�صريح ر�صمي بحفر بئر فاإنه مبجرد جناح مزارع يف حفر بئر ري 
ال�صرب  مياه  منبع  و�صيجف  �صيتبعونه  املزارعيني  من  العديد  ف��اإن 

عاجاًل اأم اأجاًل.
كال اللجنتني يف الذنيب و الكريفه هبتا حينما خططت الهيئة العامة 
مل�صاريع مياه الريف حلفر بئر على م�صافة يف حدود كيلوا مرت من 
م�صدر للمياه ال�صطحية. فقد اأو�صت اللجان الهيئة العامة مل�صاريع 
الهيئة  ف��اإن  لالأ�صف  ولكن  كبديل،  �صطحي  بئر  بحفر  الريف  مياه 
العامة مل�صاريع مياه الريف اأ�صتمرت حتى اأمتت حفر بئر بعمق 200 

مرت وحتى الأن مل ي�صلوا بعد اإىل م�صتوى املياه اجلوفية.
)2006( van Steenbergen :املرجع

وعلة – عمران
اإن�صاأت العديد من اجلمعيات اخلا�صة مب�صتخدمي املياه يف حو�ش 
GTZ، وقد بداأت هذة  ال�صنوات الأخرة مب�صاعدة  عمران خالل 
و�صعرت  اجل��اف��ة،  الأح��وا���ش  حماية  على  العمل  ب��اأجت��اه  املجاميع 
املجتمعات اأن عليها عمل �صيئ ما �صد الإ�صتخدام الغر جيد للمياه 

اجلوفية.
كان  حيث   ،2006 ع��ام  يف  وعلة  يف  املياه  م�صتخدمي  جمعية  اإن�صاأت   
هناك ما يقارب 15 بئر عاملة لياًل ونهاراً لإمداد املياه عرب خزانات 
الالزمة  واملياه  ال�صرب  مياه  اأحتياجات  لإيفاء  اأخ��رى  ملناطق  تنقل 
باآبارهم  املياه  م�صتويات  اأن  املجتمع  ادرك  وقد  القات.  اأ�صجار  لري 

اأو  ج��دي��دة  اآب���ار  حفر  اأم���ا  يكلفهم  وال���ذي  م�صتمر  ب�صكل  تنخف�ش 
بتعميق اأبارهم احلالية، مما دفعهم لالأجتماع ملناق�صة هذا الو�صع، 
حينها تو�صلوا اإىل نتيجة وهي اأن نقل املياه من اأحوا�صهم اجلوفية 
اأنخفا�ش  اإىل  اآدى  الذي  الرئي�صي  ال�صبب  هو  منطقتهم  خارج  اإىل 
منا�صيب املياه اجلوفية باآبارهم، هنا اتفق اجلميع على منع بيع املياه 
اإىل اخلزانات من اآياً بئر باملنطقة، اي�صاً منع اخلزانات من نقل اآي 
مياه اإىل خارج منطقتهم، وهذا العهد وقع من قبل كل مالك بئر 
وكل �صيخ واعتمد من قبل املجل�ش املحلي، وحدد مبلغ 50000 ريال 
غرامة مالية لكل من يثبت خرقه للعهد وتدفع للمجل�ش املحلي. 
اآمني بتالفية حدوث خالفات بني  وقد حقق هذا الأتفاق ا�صتقرار 
اآيا من الأطراف املتداخلة. وكانت النتيجة اأنه ل مزيد من اخلزانات 
– بح�صب  ال�صغرة  اخل��زان��ات  بينما  ال��ق��ات،  ل��ري  تنقل مياه  التي 
وهذا  لل�صرب،  واملخ�ص�صة  امل��ي��اه  نقل  على  تعمل  – ظلت  الأت��ف��اق 
حقق ا�صتقرار ملن�صوب املياه اجلوفية باملنطقة ومل ت�صجل اأي حالت 

اأنخفا�ش نوعي مل�صتوى املياه اجلوفية يف اأي من الآبار.

هجرة المنتصر – عمران
اأنت�صر بهجرة املنت�صر  كما يف العديد من املناطق الأخرى بعمران، 
بع�ش  يف  ملحوظ  غناء  حمققاً  �صريع  ب�صكل  وتو�صع  القات  زراع��ة 
املناطق )ليت�ش نثللر 2010(، وقد اتيحت زراعة القات كما يف خمتلف 
املناطق عرب العديد من الآبار العميقة التي اأ�صبحت مهددة بالف�صل، 
مما ي�صطرهم لتغطية احتياجات ري القات جزئياً عرب �صراء مياه 
اخلزانات من القرى القريبة وعلى الأخ�ش من قرية القرين. مع 
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اأ�صطر  انخفا�ش م�صتوى املياه اجلوفية بقرية القرين نف�صها مما 
اهايل قرية القرين اإىل اأقرار اتفاق وقع من كبار رجال القرية من 
القرية،  خ��ارج  اإىل  فيها  والأجت���ار  املياه  بيع  مينع  ووج��ه��اء  م�صائخ 
ومع �صريان تطبيق قرار املنع بقرية القرين بداأ اأهايل قرية هجرة 
املنت�صر بتدبر احتياجاتهم من مياه لري ا�صجار القات بتطوير بئر 

جديدة.
ه���ذا اث���ار م��ق��اوم��ة عنيفة م��ن ���ص��ك��ان ال��ق��ري امل���ج���اورة ح��ي��ث يهدد 
من  باحتياجاتهم  ن�صمة   700 ح���وايل  مي��د  ينبوع  البئر  ه��ذا  حفر 
مياه ال�صرب وتطور ال�صراع ليثر انتباه ع�صو جمل�ش النواب عن 
حمافظة عمران ورئي�ش جلنة اإدارة مياه حو�ش عمران، وحفزهما 
على التدخل حيث انتهت  جهود الو�صاطة بالإتفاق على اإيقاف حفر 
البئر. ومت اإ�صتبدال م�صروع حفر البئر، مب�صروع لل�صرف ال�صحي 
بتمويل من ال�صندوق الإجتماعي للتنمية. ولكن لالأ�صف فاإن حظر 

حفر البئر مل مينع من جفاف الينبوع. 
)2010( Lichtenthaeller :املرجع

وادي الحر – انس ذمار
يقع وادي احلر مبديرية ان�ش، واكرث ما مييز هذا الوادي هو ندرة 
املياه وزراع��ات القات. يعي اأه��ايل ال��وادي مب�صكلة املياه حيث يكلف 
حفر بئر الكثر من املال، اإ�صافًة اإىل ال�صعوبة التي يواجهونها يف 
الو�صول اإىل م�صتوى املياه اجلوفية. كما يعاين الأهايل هنا كثراً 
بجمع مياه لل�صرب ولال�صتخدامات املنزلية كاأ�صافة اإىل اأحتياجتهم 
الذي  الرئي�صي  املح�صول  يعد  ال��ذي  ال��ق��ات  اأ�صجار  ل��ري  مياه  م��ن 
فيما  فاأتفقوا  لهم.  الرئي�صي  الدخل  اأقت�صادي ميثل  م��ردود  يوؤمن 
اآي بئر للري طاملا �صيتم بها  اأعرتا�ش على حفر  اأنة ل  بينهم على 
البئر،  لتلك  امل��ج��اورة  للمجتمعات  ال�صرب  مياه  اأحتياجات  تاأمني 

واأقروا على اأن الأولوية يف ال�صخ هي لتغذية �صبكات الأمداد مبياه 
الآب��ار مت حفرها بدون  اأن غالبية  اإىل  الأ�صارة هنا  ال�صرب. وجتدر 

احل�صول على ت�صريح )اآي باملخالفة(.
وبع�ش  اخل�����ص��روات  ت��زرع  املنطقة  كانت   1982 ع��ام  قبل  املا�صي  يف 
بعد  لكن  الينابيع،  مياه  من  ت��روى  كانت  التي  الأخ���رى  املحا�صيل 
وعانت  الينابيع  ه��ذة  غالبية  انتهت   1982 ع��ام  ال�صهر يف  ال��زل��زال 
امل��ن��ط��ق��ة م���ن ت��ق�����ش ح���اد يف امل���ي���اه، ح��ي��ن��ه��ا ح��ف��ر ع���دد م���ن الآب����ار 
ال�صطحية وبئران عميقان ل�صد العجز يف املياه وتاأمني احتياجات ري 
اخل�صروات، لكنها كلفت املزارعني اأ اأموال تفوق ما حتققة اإنتاجية 
حما�صيل خ�صرواتهم من دخل، لذا حتولوا اإىل زراعة القات والذي 
الكثر  القات يتطلب  اأن  امل��ال. هم يعلمون  بالكثر من  عاد عليهم 
من املياه ولكن لي�ش لديهم خيار بديل عن القات يحقق لهم دخل 

موازي ملا يحققه.

وادي األكارم – ذمار
يقع هذا الوادي حتت �صلطة �صيخان، الأول يقود بني عمر والثاين 
اآبار  وي�صعى حلفر  الأك��ارم  ب��وادي  لدية حقوق  ياب�ش. كالهما  بني 
النقا�ش حول من منهما  القات. احتدم  عميقة لري زراعاتهما من 
اآي  ب��ال��وادي )على عمق 150م����رتاً(، ول��ت��اليف  ل��ه حفر الآب���ار  يحق 
�صراع حمتمل اأتفق الطرفان على عدم حفر اآي بئر عميق بالوادي 
اإىل  املزارعيني  تبنيه من قبل كافة  الأتفاق مت  الرئي�صي، مثل هذا 
حد اأنه اأ�صبح عرف. اأ�صاف الأتفاق اأنه ميكن حفر اآبار عميقة خارج 
القات  اأ�صجار  لري  اأ�صتخدامه  ميكن  حيث  الرئي�صي  ال��وادي  نطاق 
وكذا لأمدادات مياه ال�صرب، كما يتيح الأتفاق للمزارعيني حفر اآبار 
�صطحية بالوادي الرئي�صي على عمق يرتاوح بني 30 اإىل 50 مرتاً. 
يبدي املزارعيني �صعادتهم بهذا الأتفاق الذي اأنهى خالف كان ميكن 
اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  بنا  باملنطقة. ويجدر  الآم��ن  تبديد  اإىل   ي��وؤدي  اأن 



29

حم�صول القات يعد املح�صول الرئي�صي باملنطقة والذي يعتمد علية 
اأ�صا�صي للدخل، ولي�ش لدى املزارعني الرغبة يف  املزارعني كم�صدر 
العائد  نف�ش  لهم  يوؤمن  بديل  حم�صول  توفر  اإذا  اإل  عنه  التخلي 

املرتفع الذي يوؤمنه حم�صول القات.

ماوية – تعز
تعترب مديرية ماوية منطقة هامة لزراعة القات بتعز، حيث اأ�صبحت 
الآبار جافة ببع�ش اأجزاء املنطقة مما ت�صبب بهجرة بع�ش املزارعيني 
ليعملوا بالتايل على نقل خرباتهم يف زراعة القات للمناطق املجاورة 

كورازان مما اأدى اإىل الو�صول اإىل ذات م�صكلة املياه.
مزارعيني اآخريني باملنطقة حاولوا حفر املزيد من الآبار اأكرث عمقاً 
املياه  احتياجات  يف  العجز  تغطية  بهدف  ميلكونها  التي  تلك  م��ن 
وجمابهة التو�صع يف زراعة القات. يلجاأ املزارعني اإىل الهيئة العامة 
فتقرتح  الآب���ار،  حفر  ت�صاريح  على   للح�صول  املائية  امل��وارد  لإدارة 
الهيئة عليهم ت�صكيل جمعيات مل�صتخدمي املياه حتى ت�صتطيع منحهم 
تلك الت�صاريح، ا�صتجاب املزارعني لأقرتاح الهيئة و�صكلوا حوايل 26 
جمعية مل�صتخدمي املياه، معظم هذة اجلمعيات يقودها اأع�صاء ممن 
القرارات.  تاأثرهم على كافة  هم مالك لالآبار واللذين يفر�صون 
حتاول تلك اجلمعيات التو�صل اإىل تفاهمات تتعلق بح�ص�ش توزيع 

املياه واملحافطة عليها مثل:
اإذا كان باملنطقة الواقعة حتت تاأثر اأحدى اجلمعيات عدد من الآيار 
وهناك احتياج لزيادة اإنتاجية بئر ما تقوم اجلمعية على تعميق البئر 

والأ�صتفادة منها حتت اأ�صراف اجلمعية.
املزارعني  احتياجات  لتغطية  كافية  غ��ر  البئر  اإنتاجية  كانت  اإذا 
اإذا  اآخ��ر  حفر  اأو  البئر  بتعميق  اإم��ا  اجلمعية  تقوم  ال��ري  مياه  م��ن 
اأن عملية توزيع املياه فيما بني املزارعني  تتطلب الأمر. هذا يعني 

�صيتم جدولتها وبتكلفة ترتاوح بني 1500 اإىل 2000 ريال لكل �صاعة 
ت�صغيل وفقاً للموقع. بع�ش املزارعني يدفعون ما يعادل ربع اإنتاجية 
حم�صولهم من القات ل�صالح جمعية م�صتخدمي املياه التابعني لها 
اأن مثل هذا  اآخرين يعتقدون  البئر(. يف حني مزارعني  )اآي ملالك 
النظام يوؤثر �صلباً على اإنتاجية حم�صولهم من القات طاملا واأنهم ل 

ت�صل لهم الكميات الكافية من املياه الالزمة للري.
قات  اأ�صجار  زراع��ة  حظرت  املياه  مل�صتخدمي  القرين  �صهيل  جمعية 
ج��دي��دة يف ن��ط��اق منطقة ت��اأث��ره��ا، وق��ام��ت ب���اإدخ���ال ح���وايل 500 
�صجرة ماجنو كمح�صول موازي للقات يف الوقت الآين وبديل عنه 

م�صتقباًل.

بني غربان – القفر – أب
تقع بني غربان مبديرية القفر، اأحال م�صروع اأمدادات مياه الريف 
عام  يف  بها  املياه  م�صتخدمي  جمعية  اإىل  باملنطقة  اخلا�ش  امل�صروع 
ب��داأت تلك اجلمعية عملها يف نف�ش املوقع ال��ذي يقع  2003  عندما 
البئر املغذي باملياه فيها وحيث يوجد اي�صاً بئر خم�ص�ش للزراعة 

حفر يف وقت مبكر.
خالل  املائية  امل���وارد  لإدارة  العامة  الهيئة  قيل  م��ن  الفكرة  ج��اءت 
حممية  منطقة  ال���وادي  جعل  ب��ه��دف  امل�����ص��روع  م��ن  الأوىل  املرحلة 
املياه.  ام��دادات  م�صروع  يف  فقط  ا�صتخدامها  وح�صر  املياه  حلماية 
لذا قامت الهيئة العامة لإدارة املوارد املائية باإقامة منطقة حممية 
بهدف حظر حفر اآبار زراعية جديدة. وقد �صعد املجتمع كثراً بجعل 

منطقتهم منطقة حممية وعمل بجد على تنفيذ قرار الهيئة.
 حدث اأخرتاق يف عام 2009 حينما منحت الهيئة العامة لإدارة املوارد 
املائية ت�صريح بحفر بئر يف املنطقة املحمية بهدف ري اأ�صجار للقات، 
وهو ما يتعار�ش مع القرار ال�صابق للهيئة بجعل املنطقة حممية. 
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على  وح�صل  جديد  بئر  اآي  حفر  ملنع  ج��دي  ب�صكل  املجتمع  تفاعل 
خطابات دعم من وزارة املياه والبيئة وم�صروع اآمدادات مياه الريف 
والربملان وجهات عديدة اأخرى حتى انهم ح�صلوا على دعم �صخ�ش 

الرئي�ش نف�صه.

الجوارف – أب
م�صروع  قبل  من  املياه  م�صتخدمي  منظمة  اإىل  امل�صروع  ه��ذا  اأحيل 
اآمدادات مياه الريف يف عام 2006، و قد ح�صلت منظمة م�صتخدمي 
املياه على قرار م�صابهة بجعل منطقتهم منطقة حممية من قبل 
الهيئة العامة لإدارة املوارد املائية مبا ي�صبة تلك اخلا�صة مبنطقة 

بني غربان.
غر اأن  تلك املنظمة ف�صلت يف منع احلفر، حيث اأ�صتحدث بئر جديدة 
يف املنطقة املحمية وبت�صريح من الهيئة العامة لإدارة املوارد املائية 
املجتمع  فاأ�صبح  املياه  املعاناة من نق�ش حاد يف  زي��ادة  اإىل  اآدي  مما 

موافق كلياً على منع اآي ا�صتخدام للمياه يف ري اأ�صجار القات.
)2009( Bruns and Taha :املرجع

زبيرية – وادي سهام – الحديدة
اأك��رب مناطق  م��ن  واح���دة  وتعد  �صهام،  وادي  زب��ره يف منطقة  تقع 
ال���ري ال�صيلي ب��ت��ه��ام��ة. يف ال��ع��ق��ود الأخ�����رة ط���ور ع���دد ك��ب��ر من 
املحا�صيل  لري  التكميلية  بالأحتياجات  لالإيفاء  ال�صطحية  الآب��ار 

احلقلية.
ال�صيلي،  ال��ري  على  اأ�صا�صاً  اجل��ويف  للخزان  ال�صحن  اإع���ادة  ويعتمد 
امل���اء اجلويف  من�صوب  ه��ب��وط ملحوظ يف  ح��دث  فقد  ذل��ك  وب��رغ��م 
كنتيجة لالأ�صتخدام اجلائر للمياه اجلوفية. وبت�صجيع من الهيئة 
املياه  اإدارة  مناق�صة  يف  الزبره  جمتمع  ب��داأ  املائية  للموارد  العامة 

اأحال  وق��د  الآب���ار اجل��دي��دة.  م��ن  اإي��ق��اف حفر عديد  اجلوفية ومت 
املجتمع تلك احلالت اإىل الهيئة العامة لإدارة املوارد املائية واملجل�ش 

املحلي.
 )2009( Bonzanigo and Borgia :املرجع

الوحدة - المعافر – تعز
خولن  بني  منطقة  يف  امل��ي��اه  مل�صتخدمي  ال��وح��دة  جمعية  اإن�����ص��اأت 
مبديرية املعافر – حمافظة تعز عام 2008 مب�صاعدة م�صروع اإدارة 
والقوانني  املياه  قانون  وفق  ت�صجيلها  ومت  تعز.  فرع  املجتمع  مياه 

املنطمة للجمعيات بوزارة العمل وال�صوؤون الأجتماعية.
يف  يت�صكلون  م���زارع   370 اإىل  اجلمعية  اع�صاء  ع��دد  اإج��م��ايل  و�صل 
عدة جماميع للمياه، ويتم متويل اجلمعية من اأ�صرتاكات الأع�صاء 

وكذلك م�صروع اإدارة مياه املجتمع.
وتتكون الن�صاطات ا�صا�صاً على عمليات حت�صني الري وبع�ش اأجراءات 
التح�صني الذاتي. وقد ح�صلت اجلمعية على ثالث �صبكات للري من 
عر�ش  ك�صبكات  والرتبة  اجلوفية  املياه  على  احلفاظ  م�صروع  قبل 
نظام    15 على  اجلمعية  ح�صلت  وكذلك  اجلمعية  اأع�صاء  بحقول 

للري ب�صعر ت�صجيعي.
يف منطقة املباين، اأجرت اجلمعية العديد من الربامج التدريبية يف 
املحا�صبة واملحافظة وحت�صني نظم الري وقراءة البيانات حيث وقد 
بداأت عملية تثبيت عدادات قيا�ش كميات املياه املن�صرفة على الآبار.

وقد حققت اجلمعية يف اأ�صهر معدودة اإجناز كبر متثل يف قدرتها 
اجلمعية  خماطبة  بوا�صطة  مبنطقتهم  احلفر  عمليات  وق��ف  على 
املائية والتي بدورها تقوم على متابعة  املوارد  للهيئة العامة لإدارة 
بت�صريح  حفر  حتى  يوجد  ل  اأ�صبح  حتى  عنهم،  املبلغ  املخرتقني 
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ر�صمي، فبح�صب اجلمعية اأن ما يوجد من اآبار يعد كايف كي ي�صتفيد 
كافة الأع�صاء مع منع اآي عملية نقل للمياه اإىل خارج نطاق منطقة 
تاأثر اجلمعية باأ�صتثناء املياه املنقولة لل�صرب، لكن ال�صكوى الوحيدة 
التي يعاين منا امل�صوؤولني عن اجلمعية هي �صعف قنوات الأت�صال 
احلاجة  وقت  الأمنية  واجلهات  املحلي  املجل�ش  بني  التفاعل  وبطء 

للتدخل لوقف عملية حفر بالأخرتاق.
)2008( Ward and Al-Alauqi :املرجع
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الملحق )2(
بعض مواد الالئحة الالئحة التنفيذية للقانون رقم )33( لسنة 2002 م 

بشأن المياه ، وتعديالته

املادة )2(:
املنتفعني  ه���ي جم��م��وع  امل���ي���اه  م�����ص��ت��خ��دم��ي  اأو ج��م��ع��ي��ات  ج��م��اع��ات 
امل�صاركة  بغر�ش  جهودهم  ينظمون  الذين  املياه،  من  وامل�صتفيدين 
واإدارة و�صيانة وت�صغيل  وامل�صاهمة يف متويل  املائية  امل��وارد  اإدارة  يف 
م�صاريع ومن�صاآت املياه والري، وذلك وفق اأحكام هذه الالئحة، ومبا 

يتوفق مع القوانني والأنظمة ال�صارية.

املادة )4(:
املياه اجلوفية املوجودة يف باطن الأر���ش مبا يف ذلك  تعترب م��وارد 
ثروة  ال�صطحية  امل��ي��اه  وك��ذل��ك  للحدود  ال��ع��اب��رة  املائية  الأح��وا���ش 
من الرثوات الطبيعية اململوكة للدولة ول متلك ملكية خا�صة اإل 

بالنقل اأو الأحراز او ما يف حكمهما وهي مثلية ت�صمن مبثلها.

املادة )6(:
تتم اإدارة الطلب على املياه وفق الأ�ص�ش التالية:

تفعيل وتطوير م�صاركة املجتمع وامل�صتفيدين والقطاع اخلا�ش   -1
يف اإدارة املوارد املائية يف امل�ص���تويات املركزية واملحلية على اأ�ص����ش 

من�صقة ومتكاملة.
تخطيط اإدارة وتخ�صي�ش موارد املياه املتاحة لتلبية احتياجات   -2
الأن�ص���طة الأقت�ص���ادية والأجتماعي���ة والبيئي���ة ووف���ق مفه���وم 
ا�ص���تدامة امل���وارد املائي���ة كم���اً ونوع���اً، مع اأعط���اء اأهمية خا�ص���ة 
للمحافظ���ة عل���ى املياه اجلوفية يف الأحوا�ش امل�ص���تنزفة، مبا يف 

ذل���ك فر����ش قيود واإجراءات حماية اأو حظر الأن�ص���طة ال�ص���ارة 
مب�صادر املياه والبيئة.

املادة )8( :
للمنتفعني  احت��ادات  اأو  اأو جلان  اأو جماعات  ت�صكيل جمعيات  يجوز 
وامل�صتخدمني للمياه يكون الهدف منها م�صاركة املجتمع واملنتفعني 

باملياه يف تنظيم املوارد املائية اأو ت�صغيل و�صيانة من�صاأتها.

املادة )9(:
يت���م اإدارة ال�ص���كال التنظيمي���ة للم�ص���اركة ال�ص���عبية ال���واردة يف  اأ- 

املادة )8( من هذه الالئحة وفق املبادئ الأتية:
وحدة اإدارة وا�صتخدام املوارد املائية وتكاملها يف احلو�ش اأو املنطقة 
املائية ككل، وبغ�ش النظر عن التق�صيم الإداري للمناطق التي يتكون 

منها احلو�ش اأو املنطقة املائية.
التن�صيق مع الهيئة واملجال�ش املحلية وجلنة احلو�ش واجلهات ذات 
والرقابية  واملالية  الإداري��ة  �صوؤونها  اأن تنظم وتدير  العالقة وعلى 
نظام  وف��ق  وذل��ك  امل��دين  املجتمع  مبنظمات  اأ���ص��وة  م�صتقلة  ب�صورة 

اأ�صا�صي مقر من اجلهة املخت�صة.
م�صاركة  �صمن  املائية  املنطقة  اأو  احل��و���ش  �صكان  جميع  م�صاركة 
املجتمع يف اإدارة وا�صتخدام املوارد املائية بحيث يحق لكل املنتفعني 
املنتفعني  جمعيات  اأو  جماعات  اإىل  الأن�صمام  للمياه  وامل�صتخدمني 
وامل�صتخدمني التي تقع يف نطاقهم اجلغرايف وان يكون لهم ممثلني 
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املنطقة  اأو  الأحت��اد على م�صتوى احلو�ش  اأو  الرابطة  منتخبني يف 
املائية وكذا يف جلنة احلو�ش على اأن يراعى يف ذلك اأغرا�ش ا�صتخدام 

املياه والتوزيع الدميوغرايف لل�صكان.

املادة )10(:
يحق للجمعيات ت�صكيل احتاد يف احلو�ش املائي مبا يتنا�صب مع  اأ- 

وحدة وتكامل واإدارة املوارد املائية.
ل يجوز ت�صكيل اأكرث من احتاد يف احلو�ش الواحد. ب- 

املادة )12(:
تهدف اجلمعيات والحتادات اإىل حتقيق ما يلي:

تنظيم م�ص���تخدمي املياه واملنتفعني من م�صادر املياه الطبيعية   -1
للم�ص���اركة ال�صعبية يف اإدارة املياه وفق اأ�ص�ش قانونية وتنظيمية 

معرتف بها.
تاأمني مقومات التعاون والتن�ص���يق املنظم بني م�صتخدمي املياه   -2
واملجتمعات املحلية مع املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية وجمعيات 

املجتمع املدين ذات العالقة.
ت�صهيل التعامل مع �صكل موؤ�ص�صي موحد للم�صاركة ال�صعبية يف   -3
احلو�ش اأو املنطقة املائية مل�صاعدة الهيئة يف احلد من املخالفات 
واإبداء الراأي حول تراخي�ش حفر الآبار ومن�صاآت املياه وت�صجيل 

حقوق املياه.

متكني م�صتخدمي املياه من احل�صول على الدرا�صات واملعلومات   -4
ذات ال�ص���لة باملياه وامل�ص���اركة يف الندوات واللق���اءات واملوؤمترات 
وبرام���ج التدري���ب والتاهيل على اأ�ص����ش منظمة ت�ص���هم يف ن�ص���ر 

الوعي املائي ب�صورة عامة.

املادة )13(:
تقوم اجلمعيات والحتادات مبمار�صة املهام والخت�صا�صات التالية:

اإبداء الراأي ال�صت�صاري للهيئة اإن طلب منها ذلك حول طلبات   -1
حف���ر الآب���ار واأقامة املن�ص���اأت املائية مبا يف ذلك طلبات ت�ص���جيل 
حق���وق الأنتف���اع باملي���اه اجلوفي���ة وال�ص���دود واحلواج���ز املائي���ة 

واأنظمة الري.
امل�ص���اهمة يف ح���ل النزاع���ات النا�ص���ئة حول حق���وق املي���اه واإبداء   -2

الراأي للجهات ذات العالقة عند طلب التو�صيح حول ذلك.
تن�ص���يق وتنظي���م جه���ود املنتفعني يف اإط���ار اجلمعي���ة العمومية   -3
وخارجه���ا، به���دف التعاون يف حماية و�ص���يانة جماري ال�ص���يول 
وقن���وات ال���ري العمومي���ة والينابي���ع والعي���ون والآب���ار ومناهل 
ومن�ص���اآت املياه ذات املنفعة امل�ص���رتكة وحت�صني وتطوير اأ�صاليب 

الأ�صتفادة منها.
امل�ص���اركة يف تنظيم م�ص���اهمة الأع�صاء يف متويل واإدارة م�صاريع   -4
ومن�ص���اآت ال���ري وخدم���ات املياه وال�ص���رف ال�ص���حي مبا يف ذلك 

اآبار املياه التي ت�صتفيد منها اجلماعة اأو اجلمعية.
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اآي مه���ام اأخ���رى ي�ص���در به���ا ق���رار م���ن رئي����ش الهيئ���ة ومب���ا ل   -5
يتعار�ش مع الت�صريعات النافذة.

املادة )14(:
اإذا و�صلت ن�صبة الع�صوية يف اجلمعية العمومية جلمعيات م�صتخدمي 
املياه اإىل ثلثي جمموع املنتفعني من امل�صدر املائي امل�صرتك فتعترب 
ذلك  من  املنتفعني  لكافة  ملزمة  اجلمعية  عن  ال�صادرة  ال��ق��رارات 

امل�صدر.

املادة )15(: 
وبكافة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  اإدارة  بخطة  والحت�����ادات  اجل��م��ع��ي��ات  ت��ل��ت��زم 

الت�صريعات وال�صيا�صات وال�صرتاتيحيات النافذة.

املادة )75(: 
اأ- حتدد امل�صافة بني بئر واأخرى بقرار من رئي�ش الهيئة مبا يتالئم 
مع نتائج الدرا�صات املنفذة بحيث ل تقل هذه امل�صافة عن خم�صمائة 

مرت يف الأحوا�ش الرئي�صية، وعلى اأن يراعى يف ذلك ما ياأتي:

مبداأ امل�صاركة يف حقوق الأنتفاع باملياه من الآبار اآذا كان الو�صع   -1
املائ���ي مالئم���اً، م���ع مراع���اة القاع���دة ال�ص���رعية )ل �ص���رر ول 

�صرار(.

حدود احليازات الزراعية.  -2

العطاء املائي لالآبار، وبحيث ل يقل ن�ص���يب الهكتار عن ن�ص���ف   -3
ل���رت يف الثاني���ة خالل دورة املحا�ص���يل الف�ص���لية اأو خالل العام 

للمحا�صيل احلولية والأ�صجار املعمرة.

املادة )76(:

ل يجوز اإ�صدار رخ�صة حفر بئر جديدة اأو بديلة اأو رخ�صة تعميق 
بئر قائمة يف مناطق الينابيع الطبيعية والعيون اإل بقرار من رئي�ش 
حتددها  التي  وال�صوابط  لل�صروط  ووف��ق��اً  يفو�صه  م��ن  اأو  الهيئة 

الهيئة.

اآي مه���ام اأخ���رى ي�ص���در به���ا ق���رار م���ن رئي����ش الهيئ���ة ومب���ا ل   -5
يتعار�ش مع الت�صريعات النافذة.

املادة )14(:
اإذا و�صلت ن�صبة الع�صوية يف اجلمعية العمومية جلمعيات م�صتخدمي 
املياه اإىل ثلثي جمموع املنتفعني من امل�صدر املائي امل�صرتك فتعترب 
ذلك  من  املنتفعني  لكافة  ملزمة  اجلمعية  عن  ال�صادرة  ال��ق��رارات 

امل�صدر.

املادة )15(: 
وبكافة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  اإدارة  بخطة  والحت�����ادات  اجل��م��ع��ي��ات  ت��ل��ت��زم 

الت�صريعات وال�صيا�صات وال�صرتاتيحيات النافذة.

املادة )75(: 
اأ- حتدد امل�صافة بني بئر واأخرى بقرار من رئي�ش الهيئة مبا يتالئم 
مع نتائج الدرا�صات املنفذة بحيث ل تقل هذه امل�صافة عن خم�صمائة 

مرت يف الأحوا�ش الرئي�صية، وعلى اأن يراعى يف ذلك ما ياأتي:

مبداأ امل�صاركة يف حقوق الأنتفاع باملياه من الآبار اآذا كان الو�صع   -1
املائ���ي مالئم���اً، م���ع مراع���اة القاع���دة ال�ص���رعية )ل �ص���رر ول 

�صرار(.

حدود احليازات الزراعية.  -2
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العطاء املائي لالآبار، وبحيث ل يقل ن�ص���يب الهكتار عن ن�ص���ف   -3
ل���رت يف الثاني���ة خالل دورة املحا�ص���يل الف�ص���لية اأو خالل العام 

للمحا�صيل احلولية والأ�صجار املعمرة.

املادة )76(:
ل يجوز اإ�صدار رخ�صة حفر بئر جديدة اأو بديلة اأو رخ�صة تعميق 
بئر قائمة يف مناطق الينابيع الطبيعية والعيون اإل بقرار من رئي�ش 
حتددها  التي  وال�صوابط  لل�صروط  ووف��ق��اً  يفو�صه  م��ن  اأو  الهيئة 

الهيئة.
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مت اإن�صاء 47 حاجزا منخف�صا على امتداد جمرى ال�صيول يف وادي قر�صة، بني ح�صي�ش، حو�ش �صنعاء لغر�ش تغذية املياه اجلوفية. لحظ الأهايل عودة ظهور املياه 
يف الآبار ال�صطحية الواقعة على �صفتي الوادي، وهذا انعك�ش اإيجابا يف تقليل �صحب املياه من الآبار العميقة 

تعد الغيول والينابيع امل�صدر الوحيد امل�صمون والآمن للمياه، وبخا�صة ال�صرب، يف كثر من املناطق اجلبلية، ويتفق الأهايل على حمايتها من اأي خطر. يف خرابة 
حميب بني مطر يحظر حفر الآبار يف نطاق 2000 مرت من الغيل، يتم تقا�صم مياه الغيل لل�صرب والزراعة
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توافق الأهايل يف وادي عري�صة على اإن�صاء �صد يف الوادي بتمويل من م�صروع اإدارة مياه حو�ش �صنعاء لغر�ش تغذية املياه اجلوفية. الآن تتوزع الآبار حول بحرة 
ال�صد بعمق ل يتعدى 200 مرت، وتنقل املياه اإىل املزارع عرب اأنابيب قد ي�صل طولها 4 كيلومرتات

ق�صة املياه يف وادي �صالع همدان ميكن تعقبها من اآثار القنوات الأر�صية، والآبار اليدوية اجلافة، وحديثا الآبار الأنبوبية. و�صل عمق الآبار الأنبوبية الآن 300 
مرت. التناف�ش على املياه دفع الأهايل اإىل احرتام قاعدة امل�صافة 500 مرت بني الآبار. اأي�صا مت اإن�صاء �صد لتغذية املياه اجلوفية



38

يف وادي �صالع همدان، ويف اأماكن اأخرى اأي�صا، يت�صارك الأهايل يف ملكية الآبار، وي�صل عدد امل�صاهمني لأكرث من ثالثني �صخ�صا يف بع�ش احلالت. ول تقت�صر 
امل�صاركة على ا�صتخدامات املياه لغر�ش الزراعة بل اأي�صا ت�صمل املياه املنزلية، وتو�صيالت املياه املنزلية من هذا النوع �صائعة يف اأمكان اأخرى كذلك


