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 مقدمة

ية عتمد ي  ثلث البشر
ً
 كامال

ً
ي المياه الجوفية عىل اعتمادا

وتتواجد  ،من الماء  اليومية تلبية احتياجاتهمف 

ي  عىل كوكب األرضمن المياه العذبة المتاحة بالمئة  99
انات المياه ف  ة فإن ومن هنا  . الجوفية خزر ثمر

 
ً
ة  حاجة ي ، ة لهذا المورد الطبيغي رشيد حوكمةإىل الوصول فهم كيفية لماسر

 جائر الاستغالله ظل ف 

ي الوتدهوره عىل مدار نصف 
انات المياه م معظ يرى الخّباء أنو  . قرن الماض  ةالجوفية خزر

ّ
 –المستغل

عىل ، ويحميها  ،ال تدار عىل نحو يحافظ عىل تلك الموارد الحيوية للمياه العذبة –لم تكن جميعها إن

ورة الرغم   . المياه الجوفية للزراعة المروية حيثما تندر المياه السطحية ذات الجودة المناسبةض 

 ل
ً
انات المياه  لوضع الحاىلي ونظرا ي خزر

المياه الجوفية،  درجة اعتماد البشر عىللو  ،الجوفيةالسائد ف 

ي  إىل إطالق مبادرةالمنظمات التابعة لنا بادرت 
"حوكمة المياه الجوفية: إطار باسم  2011عام ال ف 

كاء والوكاالت اإلقليمية المعنية بإدارة استخدام المياه  "عمل عالمي  بالتعاون مع عدد كبب  من الشر

انات المياهالجوفية وحماية  ي . الجوفية خزر
ة تعن   حوكمة المياه الجوفير

ر
ي إن

وع  ف  سياق هذا المشر

ي 
ضمان التحكم الذي يرمي إىل  ،ولؤ المس للعمل الجماعي الناظمة والمبادئ التوجيهية  "اإلطار التمكين 

ي 
ية  ،والحفاظ عىل استدامتها االجتماعية ،وحمايتها  ،استغالل موارد المياه الجوفية ف  لصالح البشر

 والنظم اإليكولوجية المعتمدة عىل المياه". 

وع   استفاد   المشر
ً
ا  من سبعمئة خبب  ومجموعة كثب 

ون المياه ؤ بشمن ذوي العالقة من إسهامات أكبر

ي عشر  أصدر و  ؛من جميع أنحاء العالم
 اثن 

ً
 يضامو  تحليال

ً
  ؛عيا

ّ
 ها نتج عن ،م خمس مشاورات إقليميةونظ

ي  تمعج  و . اجتماع خّباء رفيع المستوىو  إقليميةتشخيصات خمسة 
، عالمي تشخيص  النتائج ف 

كة وإطار عمل بوصفهما أداتي   قير عت ووض
ي رؤية عالمية مشبر

تسغ إىل تحسي   إدارة  متي   للبلدان النر

انات المياهموارد المياه الجوفية و  المنتجات توفر وسائل لمواجهة هذه إذ نرى أن و . الجوفية خزر

د الوشيكة مخاطر ال
ر
ي تهد

ي تو  ،موارد المياه الجوفيةالنر
انات حوكمة المياه الجوفية و  سد الفجوة ف  خزر

 . الجوفية المياه

لت وت وع وصر  أن موارد المياه الجوفية حول العالم تقع ضحية غياب  إىل النتائج الرئيسية للمشر

 و ، الةالحوكمة الفعر 
ر
ي أن

ي إىل حد كبب  إخفاقات كس يعالمياه الجوفية  سحب اإلفراط ف 
السوق ف 

ع المستهلكي   عىل ذلك والسياسات
 .  تشجر

ر
لت إىل أن ال األطر التمكينية والمبادئ التوجيهية كما توصر

ي  ندرة  مع  ،بصورة كافيةتستخدم 
األسباب الجذرية لنضوب  أحد ذا وه. لؤو المس العمل الجماعي  ف 

انات المياهأحوال ي المياه الجوفية وترد  لذا الجوفية.  خزر
ر
ور هناك حاجة ، فإن طالق دعوة إل  يةض 

 إذا ما أريد  ،عاجلة التخاذ إجراءات
ً
 رد. االمو هذه  بهمر االتجاه الذي ت قلبفعال



 

 

رسائل الوتنقل . اإلنجازات الرئيسيةعىل و  يةعملية التشاور لشاملة عىل اتقدم هذه الوثيقة نظرة 

وعت تحليال مستخلصة من نتائج الرئيسية ال ي  ،المشر
ي  بما ف 

أوضحت أن حوكمة موارد  ذلك النتيجة النر

ي 
ال تستند عمليات صنع القرار إذ . و األولية ها مراحل المياه الجوفية عىل مستوى العالم مازالت ف 

انات المياهالخاصة باستخدام المياه الجوفية وإدارة   الجوفية  خزر
ً
 ذلك معلومات جيدة، عىل عادة

ر
فإن

ي  ،غب  مستدامةإىل ظهور أنماط استخدام يؤدي 
فقدان "السلع" البيئية إىل و  ،إىل ترسيخ الفقر تفض 

ي 
 باتت  واالجتماعية النر

ً
ورة  تعتمد عليها المدن والمجتمعات الريفية. ض 

 من إدراك و 
ً
إىل و  ،عىل مستوى العالم السياسي  إىل رفع الوعي  للحاجةالمؤسسات التابعة لنا انطالقا

ورة  م ب عاجلالالعمل ض  وع ضمن هذا ج توصيات ا دمإلتحسي   حوكمة المياه الجوفية، فإنها تلبر  المشر

ي ونأمل مخلصي   . ها برامج عمل
 المبادرة  هذهأن تمثل ف 

ً
 متينا

ً
الذين  ،يعتمد عليه صناع القرار أساسا

ي  إحداث فارق بمقدورهم
لة الاالتجاهات الحالية قلب  ف 

ر
انات بنضوب المياه الجوفية وتلوث متمث خزر

ي استدامة و ،الجوفية المياه
ي ف 

 نحصل عليها من موارد المياه الجوفية الثمينة.  السلع والخدمات النر

 

 هيلينا سيميدو-ماريا

نائب المدير العام ومنسق 

د الطبيعية، منظمة ر الموا

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 

 فالفيا شليجيل

مساعد المدير العام للعلوم 

منظمة األمم الطبيعية، 

بية والعلم والثقافة  المتحدة للبر

 يشاميندر بيور 

للرابطة الدولية األمي   العام 

 لعلماء الهيدرولوجيا

 جنيد كمال أحمد

ات العالمية للمياه، المدير األول لقطاع الممارس

 البنك الدوىلي 

  
 ناوكو إيش 

مرفق البيئة  ورئيس مجلس إدارة يالمدير التنفيذ

 ةالعالمي

 



 

 

كة لحوكمة المياه الجوفية العالمية الرؤية ال  2030مشتر

خذت، بحلول العام 
ر
 لعالم  تكون فيه البلدان قد ات

ٌ
 لحوكمة 2030هذه رؤية

ً
 وفعاال

ً
، إجراًء مناسبا

كة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتجنب بغية مياهها الجوفية،  تدهور تحقيق أهداف  عالمية مشبر

انات المائية الجوفية عىل نحٍو يتعذر إصالحه. م  وارد المياه الجوفية وأنظمة الخزر

ي أ تتواجد 
مكان آخر عىل مستوى الكوكب.  يالمياه العذبة تحت سطح األرض بما يفوق تواجدها ف 

 وعىل الرغم من صعوبة الوصول إىل معظم هذه المياه الجوفية، لكن، 
ر
 له أهميته فإن

ً
ها أصبحت عنرصا

 
ً
 رئيسيا

ً
ي حياتنا وعىل مستوى المستوطنات، والثقافات، واالقتصادات، بوصفها مصدرا

الحيوية ف 

ي صحة البيئة
 ف 
ً
 مؤثرا

ً
 منوال للمياه، وعامال

ر
 تغب  المناخ.  حد

 
ر
ي حي   تزايد استغالل المياه الجوفية واالعتماد عليها، إل

 وف 
ً
ي "عرضة

ة أطول مما ينبغ  ت ولفبر
ّ
 أنها ظل

ت لك للصدفة". لذ
ر
عد
ُ
كة لحوكمة المياه الجوفية"  العالمية الرؤية ال"أ عملية تشاورية كحصيلة مشبر

 
ر
ي مسألة المياه الجوفية. تعد

شملت متخصصي   ومستخدمي   ومدراء عىل مستوى العالم، معنيي   ف 

 
ً
هذه الرؤية بمثابة "دعوة عاجلة للعمل المنظم" تقرر بأن "ثمن التقاعس عن العمل" سيكون باهظا

ة  ،حيث نضوب احتياطيات المياه العذبة من  حيوير
ً
ة ي وقت  يكتسب  تخزين المياه الجوفية أهمير

ف 

ي والتكيف مع تقلب المناخ. 
 للحفاظ عىل األمن المان 

 

 :سيكون قد تمر  2030بحلول العام إىل أنه تهدف الرؤية 

  الوصاية 
 
خ ةوضع وتنفيذ أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية مناسبة للمياه الجوفية، ترسر  العامر

كة، والمشاركة الدائمة ل والتكامل المفيد مع القطاعات  ،ذوي العالقةوالمسؤولية المشبر

ي ذلك االستخدامات األخرى 
 للمناطق الجوفية ومواردها. األخرى، بما ف 

   انات المائية الجوفيةأنظمة كافة إخضاع تقييم دقيق، ومشاركة المعلومات إىل الرئيسية  الخزر

ها باالعتماد عىل أساليب التواصل الحديثة.   والمعرفة الناتجة عن هذا التقييم، ونشر

  ي
انات المائية الجوفيةوضع وتنفيذ خطط إدارة المياه الجوفية ف   ذات األولوية.  الخزر

 تجهب   الوكاالت المحلية والوطني ،
ً
 كافيا

ً
ا مع ة والدولية المعنية بإدارة المياه الجوفية تجهب  

ي ذلك بناء القدرات، ومراقبة الموارد وجودتها، وتضمان تأديتها 
ها الرئيسية، بما ف  شجيع مهامَّ

افق مع تدابب  خاصة بالعرض. 
 إدارة الطلب المبر



 

 

 انات الالزمة ألنظمة  تحفب   االستخدام المستدام والفعال للمياه الجوفية، وتوفب  الحماية الخزر

ية والّبامج االستثمارية. من خالل  المائية الجوفية،  األطر التحفب  

 

 تعريف -حوكمة المياه الجوفية 

تشمل الحوكمة الفعالة للمياه الجوفية تعزيز العمل المسؤول لضمان حماية موارد المياه الجوفية 

 البعيد. ى عىل المد الجوفية المياهانات نظم خز وإدارة  ،واستخدامها عىل نحٍو مستدام

 هذا العمل المسؤول الدعم 
ي وإذ يتلقرر

 مجموعة مبادئ توجيهيةمن و  من إطار تمكين 
ر
حوكمة ، فإن

 : ىهي أربعة مكونات تضمر  المياه الجوفية

   إطار مؤسش ، ، لذوي العالقةقدرات كافية، ومشاركة دائمة و ة رشيدومؤسسات قيادير

 . قطاع المياه الجوفية والقطاعات األخرىوآليات عمل للتنسيق بي   

   
 . وواضحفعال  وتنظيم   إطار قانون 

 انات المائيةأنظمة وواسعة االنتشار بدقيقة  معرفة ةالجوفية  الخزر ، باإلضافة إىل المعنير

 . باالستدامةالمتعلقة اإللمام بالتحديات 

 المجتمعالمتماشية مع أهداف  السياسات، والخطط، واألموال، وهياكل الحوافز . 

 

 المبادئ التوجيهية

 . عملية ممارساتتوضح المبادئ التالية كيفية ترجمة حوكمة المياه الجوفية إىل 

ابط مع المياه الجوفية ب إدارةيجب  : المبدأ األول وذلك وليس بمعزل عنها،  ،مصادر المياه األخرىالبر

ي  عزيز لت
ي الالمياه الجوفية ضطلع تإذ  . وضمان صحة النظام اإليكولوّجي  األمن المان 

 دور حيوير ب غالبف 

 ياحتياطبوصفها 
ً
اتيج ا  ياسبر

ً
ات  ا ي تطرأ عىل لتغطية التغب 

ة ية، توافر المياه السطحالنر  عن إمكانير
ً
فضال

 . ترصيفها إليها و أ ،المياه السطحية كتلمن  شحنها 

  
 
المياه تنسجم فيها إدارة ، بشكل تشاركي يجب إدارة جودة المياه الجوفية ومواردها  : المبدأ الثان

. الجوفية مع إدارة  ي
 طريقة األراض 

ر
ي خدام استإن

  األراض 
ً
ا  ،المياه الجوفية شحنكيفية عىل   تؤثر كثب 

 . حماية من التلوث والتدهور المياه الجوفية بحاجة ماسة لل شحنولذا فإن مناطق 



 

 

  : الثالث المبدأ 
ر
ي الحوكمة الفعالة للمياه الجوفية تتطلب التشارك إن

ي حوكمة جميع األنشطة ف 
 النر

ي  يتجر 
 من التخلص من النفاياتاألرض سطحالمناطق الجوفية ف 

ً
 بحفر األنفاق ،، بدءا

ً
  ،مرورا

ً
وصوال

، إىل  ي
ناقش نقطة عمل ال  وىهي التصديع المان 

 
ي عادة ت

 عملية صياغة سياسات إدارة المياه. ف 

ي  : المبدأ الرابع
ي  بي    "عموديبالحاجة إىل "التكامل المعن 

عىل صعيد  والمحىلي  المستويي   الوطن 

قة إل   . تها خطط حمايعىل صعيد و  ،وتنفيذها  دارة المياه الجوفيةالدراسة المعمر

ةالتنسيق مع السياسات  : المبدأ الخامس ي ا العامر
 ،والطاقة ،مثل الزراعة، لقطاعات األخرىف 

ية و والتنمية  ،والصحة  والبيئة.  ،الصناعيةالحرص 
ر
ي اتخاذ إجراء إن

ل هذه القطاعات سياسات ف 
ر
ي يمث

ف 

 الستدامة موارد المياه الجوفية.  المفتاح  الكثب  من الحاالت 

 



 

 

 ملخص العمل

 ؟أهمية اآلن"حوكمة المياه الجوفية" لماذا تكتسب 

ايد  االعتماد المتر 

ية  ي بدء التاري    خ منذ نجحت البشر
تلبية الكثب  من احتياجاتها من المياه عالية الجودة من موارد ف 

ضئيلة كانت عىل مر القرون المياه الجوفية   سحبمتوفرة تحت سطح األرض، ولكن قدرتنا عىل 

 بالموارد المتاحة. أما 
ً
ي مقارنة

ي الكبب  التقدم  ساهمفقد العصور الحديثة ف 
 ،مجال حفر آبار المياهف 

ي  ،وتوافر الطاقة ،الجيولوجيةعلوم وال ،المضخاتوتقنية 
ي تحقيق "ثورة صامتة ف 

مجال المياه ف 

لخمسي   اأكبر من أربعة أضعاف عىل مدار  المستخرجةحجم المياه الجوفية تضاعف ، فالجوفية"

 الماضية، وهو االتجاه الذ
ً
 المياه الجوفية قد أصبحت . و عىل األرجح سيستمر ي عاما

ً
ر حاليا

ر
عىل توف

ب36 مستوى العالم من إمداد % 24و ،لزراعة المرويةا من مياه% 42و ،% من المياه الصالحة للشر

 المياه المباشر للصناعات. 
ر
 أن

ً
بناًء عىل الكميات أن ال تقاس فقط يجب أهمية المياه الجوفية  علما

 المستهلكة. 

توافرها عىل المستويات المحلية، وإمكانية االعتماد عليها   ، مثلرئيسية أخرىفوائد لمياه الجوفية ول

 
ً
ا ةمنالأثناء مواسم الجفاف، وتنظيم األنظمة اإليكولوجية و كثب  ، وتوفب  مياه بجودة اخات الجزئير

اء" قيام شكل االستغالل المكثف للمياه الجوفية حجر الزاوية للقد فائقة. و  ي ا"ثورة خرص 
لزراعة ف 

ية مليار ة ألكبر من إمدادات المياه العامر  ب  وفتو ، اآلسيوية ي شخص من سكان المناطق الحرص 
جميع ف 

ي ودعم سبل العيش  ،أنحاء العالم
  المناطق الريفية ف 

ً
 كبب  دعما

ً
عىل مستوى العالم. وتعد المياه  ا

ي الجوفية 
 
ةف  يمكن االعتماد عليه.  يالعالم المصدر الوحيد للمياه العذبة الذمن  مناطق كثب 

ايدة  الضغوط المتر 

ة، إال أن ذلك استخدام عىل الرغم من أن  ةتحقق مقابل المياه الجوفية حقق مزايا كثب  ي ف. تكلفة كبب 
ق 

ي لها  السحب الجائر بسبب موارد النضوب  أدىالكثب  من المناطق 
 . إىل تهديد مستقبل األمن المان 

ي للمياه  سحب الجائر الف
ر
ي ويتسبب  يةلمستقبلااإلمدادات احتياطيات إىل تقليل يؤد

بعض الحاالت ف 

ار  ي  انخسافمثل  ا ال يمكن إصالحهبأض 
أو زيادة ملوحة  ،أو فقدان النظم اإليكولوجية المائية ،األراض 

 المياه. 



 

 

ي و
 مستويات المياه الجوفية الضحلة للغاية إىل ت يتؤد -ذلك من عكس الوعىل  -أماكن أخرى ف 

ر
 قغد

بة بالمياه و  ار األ لحق "فيضان المياه الجوفية"، ما يبالتاىلي البر بالممتلكات و/أو يشكل مخاطر عىل ض 

 الصحة. 

 
ً
 النمو الشي    ع لضغوطات التلوث عىل المياه الجوفية واحدا

ر
ة األخرىويعد . من التحديات الخطب 

اء فهناك أدلة واسعة االنتشار عىل تدهور جودة المياه الجوفية  لزراعية، ارتشاح الكيماويات اجرر

ية والصناعية، والتخلص غب  المس  . ل من النفايات الخطرةؤو وتشب النفايات الحرص 
ر
التلوث هذا إن

ة عىل يؤثر   صحر
ر
 من خيارات استغالل المياه الجوفية.  اإلنسان ويحد

ر
 عن أن

ً
المياه  تلوثفضال

ي  الجوفية
ي جودة تدهور يعن 

 ف 
ً
 مستمرا

ً
ات طويلة، و ا  المياه الجوفية لفبر

ً
باهظ إصالحه كون  ما يعادة

 أو ، تكلفةال
ً
را
ر
ايد وطاتهناك ضغ. و من الناحية الفنيةمتعذ . كاملها " بالمناطق الجوفيةعىل " ةمبر 

 وي
ر
 من هذا الضغ سحبعد

ً
للمناطق الجوفية يتأثر باالستغالل المكثف  ،وطاتالمياه الجوفية جزءا

 يالطاقة الجديدة مثل الغاز الصخر  استغالل مصادر بو ، التعدينكذلك بو ، لنقل والتخزينغراض األ 

 وميثان طبقة الفحم. 

 المياه الجوفية عالمي سحبعمليات حجم وكثافة 
 
 ا

  المياه الجوفية عىل المستوى العالمي بأكبر من أربعة أضعاف سحبزاد  
ً
خالل الخمسي   عاما

ة. وتشب  التقديرات إىل أن معدل  ي العام المياه الجوفية وصل  سحباألخب 
، 3كم  1000إىل  2010ف 

 % من إجماىلي المياه العذبة المستخرجة بغرض االستخدام. 26إىل أي 

  سحبالتتباين كثافة   
ً
ا ة من  سحب، وتبلغ أعىل مستويات الأخرىو دولة  ما بي   كثب  ي أجزاء كبب 

ف 

 الصي   والهند وباكستان وبنجالديش وإيران والواليات المتحدة والمكسيك وأوروبا. 

  ي الظروف الطبيعيةشحونة، الم الجوفية المياهنظم خزانات تميل
التدفقات الخارجة إىل توازن  ،ف 

المكثف  سحبللالجديدة الواردة إليها. ويمكن الشحن منها )أي االرتشاح أو التشب( مع تدفقات 

اف مخزون المياه الجوفية أن يسفر عن للمياه الجوفية  اختالل هذا التوازن، ما يؤدي إىل استب  

( 
ً
 السحب الجائر(. تدريجيا

  معدل 
ً
انات المياهنضوب المياه الجوفية الذي يؤدي إىل  سحبيقدر حاليا  عىل  الجوفية خزر

ً
تماما

ي يتم  3كم  200مستوى العالم بحواىلي 
مس إجماىلي كمية المياه الجوفية النر

 
 خ
ً
، ما يعادل تقريبا

ً
سنويا

 ضخها. 

ي ارتفاع سطح البحر. مجلة  1990عىل مستوى العالم منذ العام (: مساهمة نضوب المياه الجوفية 2011المصادر: كونيكو )
 
ف

ز " ش ليبر يكال ريسب  (: المياه الجوفية 2013؛ مارجات وفان دير جون )38"، مجلد Geophysical Research Lettersجيوفب  

، مطبعة سي آر سي ) –حول العالم  ي
 
 (/ بالكيما. CRCملخص جغراف



 

 

 الجوفيةمبادرة تعزيز حوكمة المياه 

 

 من الضعف إىل القوة: الحوكمة

والبنك  ،(GEF) ةمرفق البيئة العالمير  : خمس منظمات دولية ىهي المذكورة أعاله الهموم دفعت 

التابع  الدوىلي  الّبنامج الهيدرولوّجي و  ،(FAO) ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،الدوىلي 

،والرابطة الدولية  ،لليونسكو  وع حوكمة المياه الجوفية"إىل إطالق  للهيدروجيولوجيي   ي . و"مشر
ف 

ة إطار هذه المبادرة  ي العالمير
ف تعزيز حوكمة المياه الجوفية  تهدف إىل  النر

ّ
ل
ُ
عدد من كبار الخّباء ك

ي عشر 
 بإعداد اثن 

ً
،  تحليال

ً
مت خمس مشاورات إقليمية مواضيعيا

ّ
ظ
 
ي ون

أجزاء مختلفة من العالم ف 

جت ي نتائج كافة هذه األنشطة  تتكاملوقد  باجتماع خّباء رفيع المستوى.  تتور
 "عالمي  شخيصت"ف 

كة لحوكمة المياه الجوفية "تعتمد عليه  يأصبح األساس الذ إطار و" ،"2030الرؤية العالمية المشبر

 . "العمل العالمي 

ي و
ى العملية هذه سياق ف 

ر
 تبد

ر
 أن

ً
ي ال تتناسب  الجوفية المياهنظم خزانات القدرة عىل إدارة  جليا

ف 

ايدة بشكل ممع مع زيادة االعتماد عىل موارد المياه الجوفية و معظم البلدان   طرد ضالضغوط المبر 

 . و عليها 
ر
ي حوكمة المياه الجوفية أن

ي  تعان 
 ف 

ً
ي كفاءتها.  كل مكان تقريبا

ص "الو  من تدن ر
ر
 شخيصتقد شخ

 "  : اليةالتأوجه القصور الرئيسية العالمي

 

  "الحوكمة 
 
" شخيصتالمياه الجوفية: أوجه القصور الرئيسية المحددة ف  العالم 

 ي اال
 
ام ضعف ف ي السياسي اللبر 

 
 ية. حكومال الوكاالت من جانب قيادة وقصور ف

 ي مجال المياه الجوفية. محدودية ال
 
 وعي بالمخاطر طويلة األمد ف

 ساع ال
ر
ي المعلومات بشأن هذه الموارد. ات

 فجوات ف 

  ل
ر
قة باألنظمة القانونية والتشلل وتعط

ّ
يعية المتعل  المياه الجوفية. شر

  ي إدارة المياه الجوفية.  ذوي العالقةضعف مشاركة
 ف 

  .عدم اتساق هياكل الحوافز مع أهداف االستخدام المستدام والفعال للمياه الجوفية 

  ة ي السياسات الوطنية ذات الصلة. اإدماج محدودير
 لفهم العلمي للمياه الجوفية ف 

 



 

 

ة   و  ،بشأنها  التحديات القائمة معالجةبغية  ،لتعزيز حوكمة المياه الجوفيةوعاجلة حاجة ملحة ثمر
ً
نظرا

ورة و ، القصوى يةالمستقبلتها ألهمير  وتشمل ة مخزونها. وزيادها، فرص حماية موارد االستفادة منض 

المياه الجوفية واستغاللها بكفاءة  لتطوير سياسات رسم وضع أهداف و حوكمة المياه الجوفية: 

ي  ؛واستدامة
إنشاء أو تعزيز قدرات  ؛يحقق اإلدارة المستدامة والفعالة عمىلي  وتنظيمي  وضع إطار قانون 

وتخصيص تعيي   موظفي   متفرغي    التخطيط؛آليات جوفية و إدارة المياه العن  المسؤولةؤسسات الم

، ضمان ذوي العالقةتعزيز مشاركة األساسية، رفة ضمان توفب  المعلومات والمع؛ ماليةالموارد ال

 أوحيث  تطبيق إطار للشفافية والمساءلة. 
ر
سم بالمياه الجوفية خدام است ن

ر
  قيمة محليةيت

ً
 ، أساسا

ر
فإن

هذه بط ابر توكذلك يجب أن  ،المستوى المحىلي  لتشمليجب أن تمتد ترتيبات الحوكمة الفعالة 

تيبات  ي عىل و  ،الجوفيةالمياه عىل مستوى حوض البر
المستوى العابر عىل وحنر  ،المستوى الوطن 

 حسب االقتضاء.  ،للحدود 
ر
انات نظم خز القيمة المتأصلة لبتقرر الحوكمة الرشيدة للمياه الجوفية إن

اإليكولوجية  منع تدهور النظمإىل و  ،مستدام وتهدف إىل توفب  المياه العذبة بشكل ،الجوفية المياه

 . يها المعتمدة عل

 

 حاجة إىل إجراء عاجلال : إطار العمل

كة   ألهداف "الرؤية المشبر
ً
ي  "إطار عمل"إعداد " جرى 2030تحقيقا

 يحدد الخطوات الرئيسية النر

ه و  ،اإلرشادات الالزمةيوفر و  ،اتخاذها يجب  ي يوجر
يمكنها  دعوة عاجلة للعمل لجميع األطراف النر

ة ي هذه المهمر
والمحلية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ات الوطنية حكوم: الالمساهمة ف 

ي 
ةالتعليمية، والمنظمات  والمؤسساتواإلعالم، ، والمجتمع المدن   ،اآلبار  مالكي وكذلك  ،المهنير

ي   ذوي العالقةوالمواطني    ،المياه الجوفية ومستخدمي 
 
  كل مكان. ف

ر
ي اإلجراءات الواجب اتخاذها إن

 
ف

دها بشكل كبب   ،ي   مع مائية جوفية خزاناتبنظام وفيما يتعلق  ،مكان معي   
ر
 : السياق المحىلي يحد

الحوكمة قدرة القيادة السياسة، و  ، وكذلكالتحديات الخاصة ر،طور مستوى الت هيدروجيولوجيا،ال

 ،
ً
ي الوقد  . العام االقتصاد مصالح و عموما

 
ت ف

ّ
ورة اإلقليمية تشاورية عملية التجل اتخاذ مزيد من ض 

ي بما ي   ضبط هذه الخطواتو  ،حوكمة المياه الجوفيةاإلجراءات لتعزيز 
 
 السياق المحىلي جدي ف

ي 
د  والوطن 

ر
 . المحد

 



 

 

 وضع أساس مناسب للحوكمة

ام والقيادة السياسية ضافر يجب أن يت تعزيز كما يجب   . تلبية األولويات المحددةقدرة عىل مع الااللبر 

اكها  الفئات ذات العالقة وعي  سلوكهم مع عىل مواكبة تحفب   كافة األطراف المشاركة بغية  ،وإشر

 للمياه الجوفية.  رشيدةأهداف اإلدارة ال
ر
يمكن أن الخطوات الالزمة إلرساء األساس لتعزيز الحوكمة إن

 تتضمن 
ً
، إدارتها الحصول عىل البيانات و عن سبل  ومعلومات  حوكمة المياه الجوفية، لوضع  تشخيصا

 
 
الة ذوي العالقةمؤسسية لمشاركة  وآليات   ،توعية وبرامج  فعر

ً
 . مشاركة

 

 الةبناء مؤسسات فع  

ي إن المؤسسات المكو  
ية( وآليات حكومية وغب  الحكوموالمنظمات )ال، والتنظيمي  نة لإلطار القانون 

  . حوكمة المياه الجوفيةجوهر  ىهي إىل المشاركة الدائمة،  ذوي العالقةجذب 
ر
ر عن القول إن ي

لكن غن 

ي من 
د التغيب  لن يأنر ام كافة من سن القواني   واللوائح، بل مجرر تنفيذ تلك القواني   واللوائح والبر 

 . بها  الموارد الطبيعية يومدير  مستخدمي 

خيص يفضل أن تخضع المياه الجوفية للوصاية العامر  تطوير ة، عىل سبيل المثال فيما يتعلق ببر

كما يجب أن تنص القواني   واللوائح   . ةنقاط التلوث المحدد المياه والسيطرة عىلآبار مشاري    ع حفر 

ورة تبادل البيانات و   الموازنة بي   المصالح المتنافسة أو المتضاربةمثل  ،العمليات المهمةدعم عىل ض 

ي استخدامات ، والتنسيق مع ذوي العالقةلدى 
ي األراض 

ية والريفيةف  المناطق وإدارة  ،المناطق الحرص 

 بالكامل. الجوفية 

البنية عىل يجب و  . المركزية والمحلية ةحكومعىل مستوى الؤسسات قيادية مثمة حاجة إىل 

كة تحقيق إداأن تضمن المؤسسية  اإلدارة دعم تأن و  ،لمياه الجوفيةوالنوعية لكمية اللجوانب لرة مشبر

ي . الشاملة
 عموديإدارة المياه الجوفية تكامل ت ،المثالية هيكليةالف 

ً
ي  عىل المستويي    ا

، والمحىلي  الوطن 

 عىل  يوأفق
ً
رة مع القطاعات األخرى ال المستوياتكل ا

ر
وكاالت الكما تحتاج عىل المياه الجوفية.  مؤث

ها المحلية  ات مهالداء أل  بوجه خاص إىل تعزيز قدراتها وتحفب    . األماميةة ير دار اإل مر

اكة بي   كما  من القطاع وذوي العالقة ة العامر  وكاالت التتطلب اإلدارة الفعالة للمياه الجوفية إبرام شر

ف أن ي. ويجب الخاص عىل صفة قانونية ما يسبغ  ،ذوي العالقةالقانون بالمشاركة الدائمة لعبر

لت  الجوفيةاتحادات المياه 
ّ
ي تشك

 ير رسمالنر
ً
 . ا



 

 

 وتع
ر
انات د ي حدود المقاطعات لأو  ،دولالمياه الجوفية العابرة لحدود ال خزر

حالة  ،البلدان االتحاديةف 

   ةشائعخاصة ولكنها 
ً
ا  تطلب تعاونوت، كثب 

ً
ي أفضل الممارسات و فيما بي   دوائر االختصاص المعنية. ا

ف 

ي هذا المجال تبدأ 
ك، وهو ما  بالتعاون المهن  إقامة إىل  ييؤدقد وتبادل المعلومات وتطوير فهم مشبر

كة ي والتوصل  ،برامج مشبر
 . إلدارتها النهاية إىل اتفاقات ف 

 

وريةال روابطالإنشاء   ض 

 ال
ر
 قطاعات األخرى متطلبمع موارد المياه األخرى وال روابطتعد

ً
 أساسير  ا

ً
ة حوكمةل ا ، ما المياه الجوفير

إن السياسات . األخرىمصادر المياه األخرى والقطاعات ات إدار مع منتظمة تأسيس روابط يوجب 

 
ً
، . روابطالهذه والخطط الحالية تغفل غالبا ي لكن يتعي ر 

شكل إدارة المياه الجوفية ب ،قطاع المياهف 

ابط  امن مبر عىل وجه الخصوص المياه الجوفية والمياه السطحية ف. مع مصادر المياه األخرىومبر 

الن   عىل ذلك. كما يجب أن تأخذ المياه بناءً وزي    ع حصص ويجب وضع خطط ت ،ا البعضمبعضهتكمر

ي حوكمة المياه الجوفية 
 و . األساسية مع القطاعات األخرى روابطال ها اعتبار ف 

ر
ي هذا الصدد، فإن

ف 

يةالعادمة  مياهالوإدارة  ةالصحير المرافق تشمل األولويات  ي المناطق الحرص 
ي خدامات واست ،ف 

 األراض 

ةوالتعدين، وقطاعات أخرى تستغل  وإدارتها، وتوفب  الطاقة  . المناطق الجوفير
ر
إلدارة امفتاح إن

 ما يتمثل المستدامة للمياه الجوفية 
ً
ي عادة

 من تنظيم  ،جها ضمن السياسات األشملادمإف 
ً
بدءا

 بتخطيط البن   ،استخدام المواد الخطرة
ً
تيبات  ،التحتية )مثل الطرق واألرصفة( ومرورا  إىل البر

ً
ووصوال

 التجارية. 

 

 إعادة توجيه الموارد المالية

ي  
 القائمة ة سياسات الحوافز والنفقات العامر  يكثب  من البلدان ال تجدف 

ً
ي نفعا

تعزيز إدارة المياه ف 

 فعالة ومستدامة الجوفية
ً
 ما يكون لها أثر سلّني إدارة

ً
ة يجب أن تخضع األموال العامر لذا  . ، بل عادة

المستدام للمياه  التطوير مع سياسات  متها ءأن تتم موا و  ،المخصصة للمياه الجوفية لمراجعة دقيقة

ه حكومي فعىل سبيل المثال يجب إلغاء الدعم ال . الجوفية ي  وغب 
المياه  سحبتشجع  من الحوافز النر

 الجوفية 
ً
 جائرا

ً
الخسائر نتيجة يتكبدون أكّب من معاقبة أن يتسبب ذلك بدون من  ،ها أو تلويث سحبا

ي 
ي تساهم  لذلك. ومن ناحية أخرى تقدم أنظمة الحوافز البديلة جوائز لألنشطة النر

 شحنتحسي   ف 

 منو  ،المياه الجوفية
ر
 وتخفيض استهالك المياه.  ،التلوث الحد



 

 

ورة  ،ويجب تمويل البنية التحتية إلدارة المياه الجوفية بشكل كاف   التحقق من توفب  التمويل مع ض 

ي الكا
انات المياهراقبة مثل م، للوظائف الرئيسيةف  ، ونشر المعلومات، واإلجراءات الجوفية خزر

.  ،لذوي العالقةمنصات وإحداث التنظيمية،  تتسم الوظائف المتوفرة  وتعزيز مشاركة المستخدمي  

كثروة "، إذ تعمل عىل حماية فاضلة"وظائف بأنها  ة للمجتمع واالقتصاد قيمة  ذات  ةمشبر وعىل . كبب 

ي يجب أن يتم ضخ مزيد من االستثمارات  ،نحو مماثل
ويجب تطوير  . مجال إدارة المياه الجوفيةف 

ي  استثمارية تستثمر محافظ 
شحن و  المناظر الطبيعية،، وتحسي   والمراقبة التشاركية المعرفةبناء ف 

ية، واالستعاضة عن المياه الجوفية، وتخصيص خط المياه اتإمداد ما و  كهربائيةتغذية   وطالحرص 

معالجتها المياه الجوفية، وكذلك  شحنوحماية مناطق راقبة استخدام، تشغيل ومأنظمة يتبعها من 

 . حتم ذلكتأينما 

 

 التخطيط واإلدارةآلية بدء 

ي ن الخطوات الرئيسية مر تتض
لتخطيط آلية  الخاصة بحوكمة المياه الجوفية وضع  التدابب  تطبيق ف 

انات المياهنظم إدارة و  أن تضع ذات العالقة المحلية  جهاتلاو وكاالت اليتعي ر  عىل . و الجوفية خزر

 
ّ
ها تتمتلكها و أن و هذه مة برامج العمل المنظ

ر
اف التول الوطنية المعنية بالمياه وكالة تحت إشر

ي لعملية التخطيط الجوفية.  
عىل أن ، النقضوقابلية بالشفافية سم تتأن و  ،عىل األدلةتقوم أن كما ينبغ 

 تجة عنها إطار الناتشكل الخطط 
ً
 ة. اءلسللم ا

 

 عاجلة للعمل ةدعو 

بذل مجهود هائل لتعزيز حوكمتها عىل  ،واالعتماد عليها  ،لموارد المياه الجوفيةلراهن يتطلب الوضع ا

 المحىلي 
ي  المستويي  

  ،والوطن 
ً
ي ، وحيثما يكون ذلك مناسبا

يستلزم ذلك و . وضاع العابرة للحدود األف 

مؤسسات ة عىل مختلف المستويات، من البلديات و حكوممن جانب الجهود متضافرة ومنسقة بذل 

ة المرافق ي  ،ومن القطاع الخاص ،العامر
 ،والمؤسسات التعليمية ،والمنظمات الدولية والمجتمع المدن 

ي واإلعالم والجمعيات المهنية. 
تستحق أن  ومن حسن الحظ أن هناك بعض األمثلة الملهمة النر

ي منها المدن ، يحتذى بها 
ي نجحت  الكّبى النر

ي السحب الجائر الحد من ف 
 للمياه الجوفية، والجزر النر

ي نجحت 
ي ف 

ي نجحت  الحفاظ عىل جودة المياه الجوفية، واألحياء النر
راقبة تطبيق أنظمة متكاملة لمف 

 . معدالت استخدامها  المياه الجوفية وقياس



 

 

كة لحوكمة المياه الجوفية "تدعو  لتحقيق  إطار العمل العالمي "و "،2030الرؤية العالمية المشبر

حث . وهذه الدعوة للعمل تإىل تعزيز حوكمة المياه الجوفية "الرؤية الخاصة بحوكمة المياه الجوفية

كات ،والمجتمعات المحلية ،واألحياء  ،البلدان  واألفراد  ،والمنظمات ،والشر
ً
عهم جميعا عىل  ، وتشجر

كة و  همدافحماية موارد المياه الجوفية الالزمة لتلبية أه أهداف التنمية "تحقيق المستقبلية المشبر

ي مر وقد ص  . "المستدامة
تيبات الخاصة بحوكمة المياه الجوفية النر  م اإلطار بحيث يتيح تطبيق البر

 ضمن تحقيق تلك األهداف. ست

 

 مرفق البيئة العالمية
 مجموعة البنك الدوىلي 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 الهيدرولوّجي الدوىلي الّبنامج 

بية والعلم والثقافة  منظمة األمم المتحدة للبر

 


