الدحيات  :استراتيجية لتعسيس المخازين المائية في المناطق

قبل الوٌِذس اٗبد الذح٘بد اه٘ي ػبم صلطخ الو٘بٍ خالل جْلخ لَ ػلٔ ػدذد هدي الوْاقدغ الوب ٘دخ ّالوعدبلٗغ الزدٖ رٌزدرُب ّ الح
الو٘بٍ ّالرٕ/صلطخ الو٘بٍ فٖ هٌبطق هخزلزخ هي هحبفظخ الوزدر ّالجبدٗدخ العدوبل٘خ ّالعدرق٘خ ٗرافددَ هدذٗر ػدبم ادر خ ه٘دبٍ
ال٘رهْك م.حضي الِزاٗوخ ّهذٗره٘بٍ هحبفظخ الوزر م.ػلٖ اثْ صوبقخ ّهذٗر االػالم الٌدبطق االػالهدٖ للدْ الح /ػودر صدالهخ ّ
هذٗر الزعغ٘ل ّالص٘بًخ م.ثبصل ثصجْص ّهذٗر ه٘بٍ الجبدٗخ العوبل٘خ م.ػ٘ذ اثْ ػبثذ ّهذٗر هحطخ ضخ الزػزرٕ م.غبلت الضد٘الّٕ
ّػذد هي هضؤّلٖ قطبع الو٘بٍ اى اصزرار٘ج٘خ الْ الح رِذف الٔ رؼزٗز الوخب ٗي الوب ٘خ فٖ الوٌبطق هي خالل رخزٗي و٘بد ه٘بٍ
ج٘رح فٖ الخزاًبد الر ٘ض٘خ بازب الٌدبة ػي رٌز٘در ػدذد هدي الوعدبلٗغ الجذٗدذح الووْلدخ هدي الجِدبد الوبًحدخ ثيلزدخ حدْالٖ
()52هل٘ددددددددددددددددْى ٗددددددددددددددددْلّ ّ ()363,5هل٘ددددددددددددددددْى دٌٗددددددددددددددددبل هددددددددددددددددي هعددددددددددددددددبلٗغ الالهر زٗددددددددددددددددخ.
ّاّضح االه٘ي الؼبم اى الْ الح/صلطخ الو٘بٍ رضؼٔ الصزيوبل رعغ٘ل ػذد هي االثدبل الجذٗدذح ّهحطدبد القدخ قجدل ثذاٗدخ الصد٘
اصزؼذادا لزحض٘ي الززّٗذ الوب ٖ فٖ بفخ هٌبطق العوبل هجٌ٘بً اى لذٓ صلطخ الو٘دبٍ خطدب ثذٗلدخ لزعدغ٘ل اثدبل جذٗدذح ثطبقدخ
اجوبل٘دددددددخ حدددددددْالٖ ()044م/ 3الضدددددددبػخ صدددددددزٌؼيش اٗجبث٘دددددددب ػلدددددددٔ رحضدددددددي ّ دددددددْل الو٘دددددددبٍ للوٌدددددددبطق.
ّاضبف خالل رزدذٍ اػوبل رعغ٘ل خزاًبد جذٗذح فٖ هحطخ ه٘بٍ الزػزرٕ ثطبقخ ()0444مّ 3خزاى ثطبقخ ()0444مّ 3لثطِب ػلدٔ
ًظبم الززّٗذ الوب ٖ ّاجيخ الٌبقل الْطٌٖ اًَ ثرغن الظرّف الزٖ رؼبًِ٘ب هٌبطق العوبل هي رجؼبد اللجدْ الضدْلٕ اال اى الدْ الح
رزؼبهل هغ ُرا الْاقغ ثوضؤّل٘خ ج٘رح هجٌ٘ب اًَ ص٘زن رعغ٘ل اثبل (ثئر  ) 5,62ثطبقخ (),2م/3الضدبػخ ّ درلب ثئدر االقزصدبدٗخ ()0
ثطبقدددخ (),4م/3الضدددبػخ ّاثدددبل اليرٗدددذّل ( )3،,ثطبقدددخ (),04م/3الضدددبػخ ّرٌز٘دددر خدددب ًبقدددل هدددي ثئدددر اليرٗدددذّل ( )2ثدطدددر
(344/044/,44هلن) ّثطْل ( ) 7ن ّلثطَ ػلٔ خزاى الزهلَ ح٘ث ص٘يْى لِرٍ اليو٘بد الجذٗذح ربث٘ر ّاضح ػلٔ رحضدي الززّٗدذ
فددددددددددددددددددددددددددددددددٖ ػددددددددددددددددددددددددددددددددذد هددددددددددددددددددددددددددددددددي هٌددددددددددددددددددددددددددددددددبطق العددددددددددددددددددددددددددددددددوبل .
ّرزدذ الذح٘بد اصزيوبل اػوبل ربُ٘ل الوقخبد الجذٗذح فٖ هحطخ ضخ الزػزرٕ الجبلغخ طبقزِب حْالٖ ()5,44م/3الضبػخ ّردزّد
هٌبطق الجبدٗخ العوبل٘خ ّالعوبل٘خ العرق٘خ ّالدرٓ الوح٘طخ للوحطخ فٖ الوزر ّقرٓ غرة الوزر اضبفخ الدٔ هٌدبطق جدرط
ّػجلْى ّالرهثب ّحْفب ّ رلب ثٌٖ ػج٘ذ اضبفخ الٔ اػوبل رٌز٘ر خب ًبقل قطر ()044هلن هي دّال الذثبثخ الٔ هدطغ الضديخ ثطدْل
( ),67دددددن ّخدددددب ًبقدددددل للو٘دددددبٍ هدددددي هحطدددددخ ح٘دددددبى قطدددددر ()544هلدددددن ثطدددددْل ( )365دددددن الدددددٔ الغدددددذٗر االثددددد٘ .
ّاصزوغ هي الوؼٌ٘٘ي الٔ اثر الوعبلٗغ الوٌز رٍ ُّٖ ربُ٘ل هحطخ الجعرٗخ ّالخب الٌبقل هدي هحطدخ الوي٘ززدَ الدٔ ام الدطد٘ي
ثيلزخ حْالٖ () ,6524هلْ٘ى دٌٗبل ثزوْٗل هي الوٌظوخ الذّل٘خ لصدل٘ت االحودر ّ درلب اٗصدبل الو٘دبٍ الدٔ هجوْػدخ هدي الودذالس
ّاالح٘ب غ٘ر الوخذّهخ فٖ هحبفظخ الوزر ُّٖ هٌبطق ( جح٘خ  ،الوذلصدخ الؼضديرٗخ  ،هذلصدخ الِبادو٘خ ّالحدٖ الوجدبّل ،
الً٘جخ ّالحٖ الوجبّل ،هذلصخ الوؼزّلدخ ّ ،هذلصدخ الوٌصدْلح  ،هذلصدخ غرًبطدخ هدغ الزجوؼدبد الضديبً٘خ ) ثزوْٗدل هدي هٌظودخ
الًْ٘٘ض ثيلزخ () ,44الد دٌٗدبل اضدبفخ الدٔ رحضد٘ي اٗصدبل الو٘دبٍ هضزعدزٔ الجبدٗدخ العدوبل٘خ الحيدْهٖ ثخدب ًبقدل ثد٘ودخ
(),44الدد دٌٗددبل ثزوْٗددل هددي الًْ٘٘ضدد ّ ددرلب ربُ٘ددل هحطددخ الضددْٗلوخ ثيلزددخ (),54الدد دٌٗددبل ثزوْٗددل هددي (. )ACkTED
ّاطلغ االه٘ي الؼبم ػلٔ ص٘ر اػوبل رٌز٘ر هعرّع رف حٖ الوزر ثيلزدخ ()52هل٘دْى ٗدْلّ هوْلدخ وٌحدخ هدي ثٌدب االػودبل
االّلّثٖ  KFWلخذهخ هٌبطق الوٌع٘خ ّالحٖ الجٌْثٖ ّابلع الوٌِذص٘ي ّحٖ االه٘ر حوزح لزٌز٘ر ( ّ)3444لخ ّاجيبد ثطْل
( ),062ن خطْط ل ٘ض٘خ ّاجيبد فرػ٘خ لخذهخ حْالٖ () 04ال هْاطي الزٖ ص٘زن اصزيوبل االػودبل فِ٘دب خدالل الؼدبم الددبدم
ّرحضددد٘ي الْاقدددغ الج٘ئدددٖ فدددٖ ُدددرٍ الوٌدددبطق ّرزددددذ دددرلب اصدددزالم خدددب ًبقدددل الوٌعددد٘خ ّهحطدددخ الرفدددغ الجذٗدددذح.
وب اصزوغ االه٘ي الؼبم هي الدب و٘ي ػلدٔ هعدرّع رؼزٗدز زدب ح قطدبع الو٘دبٍ الوٌزدر ثبلزؼدبّى هدغ  GIZفدٖ هحبفظدبد العدوبل
لزحض٘ي اًظوخ الوعزر ٘ي ّالزحص٘ل الٔ اثر االًجب اد ح٘ث رن اًجب (),اًظوخ جذٗذح للوضبػذح فٖ الزحص٘ل ّرحص٘ل الجبق٘خ
ّالوضزحدبد هي خالل ًظبم (ً )GISظب م الوؼلْهبد الجغرافٖ ػجر االجِزح الر ٘دخ الحذٗثدخ ّادخدبل بفدخ الوؼلْهدبد للوعدزر ٘ي
ّهْاقؼِن ّرْ ٗغ ااؼبلاد الرثب ػلٔ خذهبد الصرف الصحٖ ح٘ث اى ا ثر هي  %,4هي هٌبطق الوزر هغطبٍ ثبلصرف الصحٖ هغ
ًظبم جذٗذ الدالح اهْال الصرف الصحٖ ّػول اًظوخ االليزرًّ٘خ حذٗثخ ليل هعزرك ّالرزؼذ ًضجخ الزحصد٘الد لزصدل الدٔ رغط٘دخ
ثٌضجخ (. )%50655

