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 ه

 وتقدير شكر 

ل ت
ّ
 جنب ،"الجوفية المياه حوكمة رؤية" بتحقيق ةالمعنير ، ههذ "العالم   العمل إطار "وثيقة شك

 
 إىل ا

  نتاج ال إليها، المشار  "الرؤية" مع جنب
   للمساع   النهان 

 تحت سنوات خمسأكبر من  استغرقت التر

   "المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة" قيادة
وع إطار  ف   عمل إطار  الجوفية:  المياه "حوكمة مشر

" ذ  يالذ عالم 
ر
ف
ُ
اكن بية المتحدة األمم لمنظمة التابع الدوىل   الهيدرولوّج   الّبنامج" مع باالشبر  للبر

 بالتعاون ،"الدوىل   البنك"و ،"للهيدروجيولوجيي    الدولية الرابطة"و ،")اليونسكو( والثقافة والعلم

وع وحصل . "العالمية البيئة مرفق" مع الوثيق  ،"العالمية البيئة مرفق" من التمويل عىل المشر

ك تمويل إىل باإلضافة كاء األ من مشبر ة خالل تنفيذه ىوجر  ن،خرياآل  ربعةالشر  2011 أبريل من الفبر

 . 2016 يونيو إىل 

 عن يزيد  لما  مةالقير  واإلسهامات الفعالة المشاركة لوال  ليكون كان  ما  "العالم   العمل إطار " أن شك وال 

   بما  العالم، أنحاء جميع من شخص مئةسبع
   ساهموا  الذين نالمشاركو  ذلك ف 

 مشاورات خمس ف 

   من وأكبر  القارات جميع تغط   إقليمية
وع اتر و مشا آلية" أعضاء من عضو  مئتر  عبارة وىه   –"المشر

  العاملي    والممارسي    والمدراء الخّباء من مجموعة عن
  الجوفية المياه مجال ف 

ُ
لت ش
ّ
ة خاللك  فبر

وع تنفيذ   المياه متخصص   من كبب    ولفيف –الرئيسية نواتجه إعداد  خالل معها  التشاور  ىوجر  المشر

كت شقيقة منظماتبلدان و  من وذوي العالقة الجوفية    اشبر
 ترضعُ حيث  المحافل مختلف ف 

وع.  المرحلية المنتجاتونوقشت   الكاملة مشاركتهم عىل للجميع خاص بشكر  نتقدم أن ويشنا  للمشر

   ،الثمينة وإسهاماتهم
 تمامقرر ن والتر

 
   شكرنا  جزيل عن نعرب كما   بأهميتها.  ا

   األوراق لمؤلف 
 تناولت التر

وع إىل كانت  خدمة يأ بتقديم تفضل من ولكل ،الجوفية المياه موضوعات شتر   استشاريي    من ،المشر

   شارك من ولكل ،خّباء  أو 
وع.  الخارجيي    وللمراجعي    ،ىالمستو  رفيعة المشاوارات ف   ونشكر  للمشر

وثيقة ل النهائية لمسودةا تنقيحهل الدوىل   بالبنك االستشاري وورد  كريستوفر   السيد  التحديد  وجه عىل

   النص وتقديم "العالم   العمل إطار "
 جذاب. شكل  ف 

 من "
ً
وع أوال اف قيادة تحت"، وصيغت الدوىل   البنكجاءت فكرة المشر ك جيكوب وإشر  مسؤولال) بب 

  
كاء.  مع الوثيق بالتشاور  آنذاك( والزراعة األغذية منظمةف  وع تنفيذ  عمليات وخضعت الشر  المشر

اف  عن كممثلي     نو فورال  ونيكوليتا  )المنسق( بازا  محمد  عضوية من المؤلفة "التوجيهية اللجنة" إلشر

 ،اليونسكو( لمنظمة التابع الدوىل   الهيدرولوّج   )الّبنامج أوريىل   وأليس ،والزراعة األغذية منظمة

ك وجيكوب وينجن وماركوس (للهيدروجيولوجيي    الدولية )الرابطة شيلتون وجون يبور  وشاميندر   بب 

يد  (الدوىل   )البنك  من المشكل األساس   ي   المتخصص فريق وتوىل (. العالمية البيئة )مرفق هيلرز  وأسبر



 

 و

ال  وأندريا  بورك   وستيفانو  ستينّبجن فان وفرانك جان دير  فان وجاك فوسبر  ستيفن  عملية قيادة مب 

وع النهائية المنتجات صياغة  متخصص   من ومجموعة "التوجيهية اللجنة" مع ومناقشتها  للمشر

   العاملون وتوىل الجوفية.  المياه
 والزراعة األغذية بمنظمة واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  قسمف 

   الموقع إدارة
ون  وع اإللكبر   ،للمشر

 
   الالزمة المساعدة وتقديم ،النهائية همواد تصميم عووض

 مجال ف 

   العاملي    من كبب    عدد  قدم مماثل، نحو  عىلو  . التواصل
  ف 

 سواء، واليونسكو  والزراعة األغذية منظمتر

  
   أو  المنظمتي    مقار ف 

 دعم، لها  التابعة الالمركزية الوحداتف 
 
 ير لوجيست ا

 
  ا

ً
 واللقاءات للمشاورات هائل

   العديدة
وع.  اليومية ولألنشطة جرت التر  للجميع.  امتناننا  بخالص التقدم يسعدنا  هنا  ومن للمشر
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 تمهيد

   الوثيقةهذه،  الجوفية" المياه حوكمة رؤية لتحقيق العالم   العمل "إطار  وثيقة تعد 
ة ف   سلسلةاألخب 

   الوثائق من طويلة
وع أصدرها  التر " عمل إطار  الجوفية:  المياه "حوكمة مشر   (. 2016-2011) عالم 

   الثالثالرئيسية الوثائق  ىإحد أنها  كما 
وع، الختامية المرحلة خالل أعدت التر  تحملحيث  للمشر

كة العالمية و"الرؤية الجوفية" المياه لحوكمة العالم   "التحليل اسم نخريااأل  الوثيقتان  المشبر

2030 ."   
 عن "الرؤية"وثيقة  وتعّب  الراهن الوضع بدراسة "العالم   التشخيص"وثيقة  عت  ت حي    وف 

كة الطموحات   ،2030 عامال بحلول تحقيقها  المراد  األمور  بشأن المشبر
ر
 العمل إطار "وثيقة فإن

 مع يتماسر  بما  الجوفية المياه حوكمة لتحسي   األعمال والتدابب  الالزمة  طبيعةصف ت "العالم  

 بشأن يهاتتوج من يلزم ما  وتقديم ،العمل عىل الحث إىل "اإلطار"وثيقة  هدفت . "الرؤية" تطلعات

 الرئيسية الثالثالوثائق من بي    هماأل ةالوثيق ها يجعل ما  هذا  ولعل ؛لمطلوبةا الرئيسية الخطوات

 المذكورة. 

 الّبنامج"و "المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة"و "العالمية البيئة مرفق" من كل  ىير و 

"، الدوىل   البنك"و "للهيدروجيولوجيي    الدولية الرابطة"و "لليونسكو التابع الدوىل   الهيدرولوّج  

  
وعبوصفها الجهات المتعاونة ف   ، هذا  الجوفية المياه حوكمة مشر

ر
ل  "العالم   العمل إطار " أن

ر
 أداةيمث

وع، خط عىل للسب   ملموسة خطواتطالق إل  أساسية ة ترم  إىل عديدمبادرات عىل شكل  المشر

   الجوفية المياه حوكمة تحسي   
 منذ  كان  المنظمات، لهذه وبالنسبة العالم.  أنحاء جميع ف 

 
واضحا

 األنشطة أكدت وقد  والحيوية.  القيمة الموارد هذه  حوكمة لتحسي    الملحة الحاجةالبداية مدى 

وع المتعددة والمخرجات والمناقشات ورة تلك عىل للمشر  ومما  مقنع.  نحو  عىل وأبرزتها  ،الملحة الرص 

   كذلك  ساهمت أنها  فيه شك ال 
   العمل أهمية وتوضيح الرسالة تلك نشر  ف 

 تقريب العالم بقاع جميع ف 
 
 . ا

وع كشفكما      الهائل التنوع عن المشر
 
  و الجوفية المياه أوضاع ف

 
 وحوكمتها  وإدارتها  تطورها  ىمستو ف

  
   التنوع إىل باإلضافة العالم، أرجاء مختلف ف 

 االقتصادية-واالجتماعية الجغرافية السياقات ف 

 "العالم   العمل إطار "وثيقة  صياغة جرت وعليه، التنوع.  ذلك توثيق عىل وحرص والسياسية،

 عىل تساعد  ومهمة مةقير  توجيهات يقدم ا محتواه أنب ثقة عىل ولكننا  ،عامة مفاهيم باستخدام

   الجوفية المياه حوكمة تحسي   
 كان.   محدد  سياق يأ ف 

 األسبابعن  وملخص ،الجوفية المياه لحوكمة موجز  وصف بتقديم "العالم   العمل إطار "وثيقة  بدأ ت

  
وع وصف إىل باإلضافة تحسينها، تستدع   التر  ونواتجه خطواته حيث من الجوفية المياه حوكمة مشر

ح  استخدامه.  منالمتوج   والغرض ،العمل إطار  يةهيكل وشر
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  وارتأينا 
ر
 اتالسياق وضع ألهمية بالنظر  ،الحوكمة سياق لفهم مخصص فصل إفراد  المناسب من أن

 ضمان االعتبار  عي   ب ةير المحل
 
 من األهمية بمكان، و  تنفيذها.  المزمع األنشطة نجاحل ا

ر
ر عن القول، إن  

غت 

  كل منطقة عىل حدى، 
  الخاصة بها  الرئيسية التحديات تحديد ف 

 قد  الجوفية.  المياه إدارة مجال ف 

،التحديات تلك تشمل
ً
اف الجوفية المياه منسوب انخفاض ، مثل  ملوحة زيادة أو  مخزونها، واستب  

 تغ أو  التلوث، أو  العذبة، الجوفية المياه
 
بة قد  وظائفال تدهور  أو  الجوفية، المياه وفيضان بالمياه البر

تحت  للحب    خرىاأل  واالستخدامات الجوفية المياهتطوير  بي    التفاعل أو  البيئة، تدهور  أو  البيئية

بل  المشكالت، تلك جميع لمعالجة "موحد" نهج اتباع يالمجد من يكون أنُيستبعد لذا،  . السطح  

  
  ينبغ 

ً
ات مصممةهجمن اتباع ذلك من بدال  خصيص ير

 
 العوامل مع يتواءم نحو  عىل ،المشكلة بحسب ا

ية والتفاعالت ،الهيدروجيولوّج   الوضعك  ،المحىل   للسياق الرئيسية  ،الجوفية المياه مع البشر

 . العام االقتصاد  وأوضاع ،السياسية والظروف

  و 
البدء  وأن ،الوقت من الكثب   تستغرق الجوفية المياه حوكمة تحسي    عملية أن إدراك كذلك  ينبغ 

 غالبعىل التوازي  األنشطة من العديد ب
 
 مجدي يكون ال  ما  ا

 
  ا

ً
اال  من الثالث الفصل فإنهنا  ومن . وال فعر

 دوممن المفيد و  للحوكمة.  مناسب أساسلخلق  خاصة عناية يوجه "اإلطار"وثيقة 
 
 تحليل إجراء ا

  مبد تشخيص  
 غالب ذلك، عىل عالوة . ن 

 
أهمية  إىل المبكر  االنتباهمن  التغيب   عملياتما تستفيد  ا

اك ،والتوعية ،والمعلوماتالجيدة،  القيادة  . ذوي العالقة وإشر

 و 
ر
 –الرسمية غب   أو  الرسمية القانونية واألطر  المنظماتفيها  بما  –الفعالة المؤسساتعىل اعتبار أن

 الحوكمة صميم تشكل
ر
تناول موضوع وجوب بناء مؤسسات ي "اإلطار"وثيقة  من الرابع الفصل، فإن

كب   عىل  بعضمع  ،عدة جوانب من ويناقشهفعالة، 
 الوكاالت  وقدرة واللوائح، القواني    إنفاذ البر

   واألفقيةالعمودية  والروابط الجوفية، المياه حوكمة عىل الرئيسية الحكومية
 
 المياه سياسات ف

اك وإدارتها، الجوفية ة حاالت و  القطاعات، بي    نسيقتوال ،ذوي العالقة وإشر انخصوصير  المياه اتخزر

 للحدود.  العابرة الجوفية

د وثيقة  اآلخر، عىل منها  كل  واعتماد هذه الجوانب عىل أرض الواقع،  تشابك إىل وبالنظر 
ر
 إطار "تشد

   أهمية عىل" العمل
   لكوذ ،شاملة نظرة تبت 

 
ورية.  روابطاليتناول موضوع  مستقل فصل ف  وال  الرص 

 نهج خالل )من فحسب ئيةاالم لدورةل خرىاأل  بالمكونات الجوفية المياه روابط عىل األمر  يقترص 

   روابطال عىل كذلك  يشتمل بل المائية(، للموارد  المتكاملة اإلدارة
 وإدارةتطوير  عمليات تجمع التر

ة و  ،الجوفية المياه    واستعمال ،النفايات وإدارة ،المياه العادمة إدارةو المرافق الصحير
 ،األراض 

   لااستعم وممارسات
ر  تحت السطح   واستغالل ،والطاقة ،األراض   خرىاأل  الموارد  واستغالل، الحب 

   الموجودة
 نصح بأن تعت  السياسات األخرى يُ إذ  األرض.  باطن ف 

 
 . الجوفية المياهأوضاع بأيضا
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 األساسية للوظائف الالزم التمويل لتأمي    نداءً  يوجه كما   التمويل.  مسائلالذي يليه  الفصل ويناقش

كب    ،وحوكمتها  الجوفية المياه إلدارة
  عىل والبر

ر
اتنهجم باعات   الحصول عىل  ير

 وال  ،التمويلمبتكرة ف 

ة وتشمل المالية.  الموارد  توجيه إعادةعّب  سيما     الحوافز  أو  األموال تقديم عن التوقف األخب 
 تثبت التر

   أو  ،فعاليتها  عدم
   التر

   األموالهذه  واستخدام عكسية، بنتائج تأنر
 حيث من فعالية أكبر  أغراضف 

 التكلفة. 

ة الخطوة ولعل    األخب 
 وإدارتها، الجوفية المياه موارد  تخطيطعملية رسم  ىه   الجوفية المياه حوكمة ف 

  
 الجوانب السابع الفصل ويلخص وإدارتها.  الجوفية المياه حوكمة بي    يربط جش  بمثابة تعمل والتر

 . اآللية تلكوضع ل الرئيسية

   "اإلطار"وثيقة  طلقتو 
 انطالق ،العمل إىل دعوة الختام ف 

 
 أحد بوصفها  الجوفية المياه أهمية من ا

   والقيمة الحيوية الموارد 
ز الي ما  األرض، بها  تزخر  التر  لتحسي    جدية إجراءات اتخاذ  إىل حاجةعزر

 تحسين الجوفية المياه حوكمة
 
 ملموس ا

 
 و . ا

ر
  الختام، فإن

 البيئة مرفق")المتعاونة  الدولية المنظماتف 

 البنك"و "للهيدروجيولوجيي    الدولية الرابطة"و "اليونسكو"و "والزراعة األغذية منظمة"و "العالمية

  يحدوها  ("الدوىل  
   أناألمل ف 

وع يؤنر " عمل إطار  الجوفية:  المياه "حوكمة مشر  العالم   هأثر  عالم 

 واسع ىصد العمل إىل الدعوة تلفر  وأن ،المنشود 
 
 فعلية.  واستجابات ا

وع التوجيهية اللجنة  للمشر

 2016 مارس روما،



 
 

 

 

 تنفيذي ملخص

 
 
 أ

ر
كة العالمية الرؤية أهداف" تحقيق بغرضهذا  "العمل إطار "عد  الجوفية المياه لحوكمة المشبر

ه كما ي  اتخاذها، الواجب الرئيسية الخطواتويصف اإلطار  . "2030 جميع إىل دعوة عاجلة للعمل وجر

ة: الحكومات الوطنية والمحلية، والمنظمات الدولية،    هذه المهمر
  يمكنها المساهمة ف 

األطراف التر

ة، وكذلك  ، واإلعالم، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات المهنير  
والقطاع الخاص، والمجتمع المدن 

  كل مكان. مالك  اآلبار، ومستخدم  المياه الجوفية، والموا
 طني   المعنيي   ف 

 

كة لحوكمة المياه الجوفية   2030الرؤية العالمية المشتر

خذت، بحلول العام 
ر
 لعالٍم تكون فيه البلدان قد ات

ٌ
 لحوكمة 2030هذه رؤية

ً
 وفعاال

 
، إجراًء مناسبا

كة للبغية مياهها الجوفية،  تدهور ة االجتماعية واالقتصادية، وتجنب تنميتحقيق أهداٍف عالمية مشبر

انموارد المياه الجوفية وأنظمة ال  ات المائية الجوفية عىل نحٍو يتعذر إصالحه. خزر

  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

 
  حياتنا وعىل مستوى المستوطنات، والثقافات، واالقتصادات، بوصفها مصدرا

الحيوية ف 

  صحة البيئة
 ف 
 
 مؤثرا

ً
 والتكيف مع تغب  المناخ.  للمياه، وعامل

  حي   تزايد استغالل 
 
 وف

ر
  تركت أنها المياه الجوفية واالعتماد عليها، إل

ً
  "عرضة

ة أطول مما ينبغ  ولفبر

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

 بشملت متخصصي   ومستخدمي   ومدراء عىل مستوى العالم، معنيي   
ر
مسألة المياه الجوفية. تعد

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

  وقٍت يكتسُب  ،من حيث نضوب احتياطيات المياه العذبة
ة  مخزونف   حيوير

ً
ة المياه الجوفية أهمير

  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

  ذلك االستخدامات األخرى 
ة األخرى، بما ف   ومواردها. لألحياز تحت السطحير
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   انأنظمة الكافة إخضاع ، ومشاركة المعلومات تقييم دقيقإىل الرئيسية  ات المائية الجوفيةخزر

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

   
انالوضع وتنفيذ خطط إدارة المياه الجوفية ف   ذات األولوية.  ات المائية الجوفيةخزر

  ،
 
 كافيا

 
ا مع تجهب   الوكاالت المحلية والوطنية والدولية المعنية بإدارة المياه الجوفية تجهب  

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

افق مع تدابب  خاصة بالعرض. 
 إدارة الطلب المبر

  انالللمياه الجوفية، وتوفب  الحماية الالزمة ألنظمة تحفب   االستخدام المستدام والفعال ات خزر

ية والّبامج االستثمارية. من خالل  المائية الجوفية،  األطر التحفب  

 انطالق "العمل إطار "و "الرؤية"كلر من وتنبثق  
 
  مخاطر من ال التخوف من ا

تتهدد المياه الجوفية التر

اناتأنظمة من  ا يرتبط بهوما    مائية جوفية  خزر
 اعتماد فيه نعتمد  أصبحنا  وقٍت  ف 

 
ايد ا  مبر 

 
هذا  عىل ا

 عن فشل  ،المورد الثمي   
ً
   الجوفية المياه حوكمة جهود فضل

   التحديات لتلك التصدي ف 
معظم  ف 

:  بخمس ذلك ىأد وقد  الحاالت.  البنك "، و(GEF) "ةمرفق البيئة العالمير "منظمات دولية ىه 

الّبنامج الهيدرولوّج  الدوىل  التابع "، و(FAO) "لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة "، و"الدوىل  

وع حوكمة المياه  (IAH) "الرابطة الدولية للهيدروجيولوجيي   "، و (IHP)"لليونسكو ، إىل إطالق "مشر

  تهدف إىل 
ة التر   إطار هذه المبادرة العالمير

ف عدد من  الجوفية". وف 
ّ
ل
 
تعزيز حوكمة المياه الجوفية ك

 
ً
  عشر تحليل

، كبار الخّباء بإعداد اثت 
 
  أجزاء مختلفة مواضيعيا

مت خمس مشاورات إقليمية ف 
ّ
ظ
ُ
ون

"  
مجت نتائج كافة هذه األنشطة ف 

ُ
جت باجتماع خّباء رفيع المستوى. وقد د  تشخيصمن العالم تتور

" أصبح األساس الذي تعتمد عليه " كة لحوكمة المياه الجوفية عالم    و "، 2030الرؤية العالمية المشبر

 . "الجوفية المياه حوكمة رؤيةلتحقيق  "إطار العمل العالم  كذلك 

 
ر
ا ال شك فيه أن ، وفيما يتعلق بنظام وممر   مكان معي  

 
اناإلجراءات الواجب اتخاذها ف  جوفيةمياه  خزر

: الهيدروجيولوجيا، مستوى التطو  دها بشكل كبب  السياق المحىل 
ر
، يحد التحديات الخاصة و ر، يمعي  

ر بكل   
  جوف 

ان مان    ال نجاز اإل عىل ة ير ، وكذلك قدرة القيادة السياسخزر
 
 هدافأو ، لحوكمةالعام لسياق ف

  العملية التشاورية من هذا المنطلق، . و العاماالقتصاد 
ت ف 

ّ
  كل تجل

 وف 
 
ورة اتخاذ  ،المناطق تقريبا ض 

  السياق 
مزيد من اإلجراءات لتعزيز حوكمة المياه الجوفية، وضبط هذه الخطوات بما ُيجدي ف 

د. 
ر
  المحد

 المحىل  والوطت 

 للحوكمة مناسب أساس وضع



 

 إطار العمل العالمي لتحقيق رؤية حوكمة المياه الجوفية

12 

   العملية وىه   للحوكمة، مناسب أساس وضع حول األول المواضيغ   العمل مجال يدور 
 تبدأ  التر

   الجوفية المياه لحوكمة الراهن الوضعبتشخيص 
 ه الخطوةهذ ساعد تو  . المعنية المنطقة ف 

   تحسينها  الواجب الجوانب أهم تحديد  عىلالتشخيصية 
ة  ومعرفة ،الحوكمة عملية ف  ة مواءم كيفير

  المحلية.  والتحديات الظروف مع يتناسب بما الحوكمة 
ر
  قيادة الحوكمة  وتعد

  )والتر
ً
 بها  تضطلع ما  عادة

ام متخصصة( حكوميةؤسسة م    عنرصين  السياس   وااللبر 
   األهمية بالغ 

كما توجد   األحوال.  جميع ف 

   تساهم أخرى عوامل
 الهيكىل   الحصول تدابب   مثل الجوفية لمياهل الرشيدة حوكمةال قواعد  ترسيخ ف 

 . ذوي العالقةل الفعالة المشاركة وآليات التوعية، وبرامج وإدارتها، والمعلومات البيانات عىل

 فعالة مؤسسات بناء

ل ي
ر
   المواضيغ   العمل مجالتمث

   الثان 
اف  عىل القدرة لكتتم فعالة مؤسسات بناء ف   المستقبلاستشر

عية شاملة للجميعتكون  والتخطيط،    وشر
اماتالوفاء ب وتستطيع ،ذوي العالقةنظر  ف   ذات البر 

 منها.  التحقق يمكن مصداقية

 
ر
   الفعالة والتدابب   ،واللوائح القواني   وتعد

   المهمة االنطالق نقاط من ،تطبيقها  عىل تساعد  التر
 هذا  ف 

   إذ  . الصدد 
 ،العامة للوصاية الجوفية المياه خضوع عىل تدابب  وال واللوائح القواني    تلك تنصر  أن ينبغ 

نقاط" التلوث والسيطرة عىل "مالئم  عىل نطاقآبار المياه تطوير ترخيص مشاري    ع  تؤمنأن و 

ورة تبادل البيانات ودعم العمليات المهمة يجب أن تنصر كما   . الموضعية المصالح  موازنةكعىل ض 

ية ذوي العالقة بي   المتنافسة أو المتضاربة    المناطق الحرص 
  ف 

، والتنسيق مع استخدامات األراض 

ة والريفية، وإدارة   بالكامل. األحياز تحت السطحير

ة وحدة وجد ت أن يفضل الحكومية،ؤسسات بالم يتعلق وفيما   ي ،متخصص عملفريق  أو  ،وطنير
ّ
توىل

ة    التكامل من التأكد مسؤولير
 
   المستويي   عىل  عموديا

 عىل كلر و  ،والمحىل   الوطت 
 
 المستوياتأفقيا

 و  خرى. األ  القطاعات مع والتنسيق
ر
  الجوفية المياهعىل اعتبار أن

 
  ،محىل   مورد ىه  أساسا

ر
 دور  هناكفإن

 
  ا

 كبب  
 
 منوط ا

 
 ، بما فيها البلديات المحليةؤسسات بالم ا

 
   . أيضا

 للعمل الحكومات تسغ أال  وينبغ 

  مشاركة عىل تحرص أن بل "بمفردها"،
ً
 هنا فعله  يمكن ما  أفضل ولعل منهجية. ذوي العالقة مشاركة

 الجوفية المياه إلدارة منتديات أو  اتحاداتمن خالل  ،ذوي العالقة لمشاركة دائمة آليات إنشاء هو 

 
ً
 . مثل

الية  ويتطلب ة  المؤسساتضمان فعر انال ألنظمة خاصة أحكام سنَّ المبنير  العابرةات المائية الجوفية خزر

   كما   . المقاطعات أو  البلدان لحدود 
 ببناء البدء خالل من التعاون لتعزيز  الجهود  من المزيد  بذل ينبغ 

   وذوي العالقة صي   صختالم بي    العالقات تطوير و  ،الثقة
 
 . المجاورة البلدانف
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وريةالروابط ال إنشاء  ضر

 ي
ر
ةروابط ال إنشاء عد  لحوكمة المياه الجوفير

 
ا  أساسير

 
. مع موارد المياه األخرى والقطاعات األخرى متطلبا

 
ر
ابط المنهّح  العمل وجوب هو  مجال العمل المواضيغ  الثالثومن هنا، فإن مع إدارات مصادر للبر

 المياه األخرى والقطاعات األخرى
ر
 ، ذلك أن

 
 . روابطهذه الما تغفل السياسات والخطط الحالية غالبا

  قطاع المياه، إدارة المياه الجوفية بشكل 
، ف  ة مع مصادر المياه األخرى متكامليتعي ر  ، فالمياه الجوفير

 . ىه  جزء من دورة الماء المستمرة
ر
المياه الجوفية والمياه السطحية عىل وجه وعىل اعتبار أن

يان الن الخصوص تكمر 
ر
ه بعضهما البعض، وتغذ

ر
يجب وضع خطط توزي    ع حصص المياه بناًء عىل فإن

   ذلك. 
خزانات المياه شحن و إمدادات المياه السطحية لتعشيق نظم الري العمالقة وهناك متسع ف 

 الجوفية واستخدامها. 

  اعتبارها   
القطاعات مع قوية وظيفية  روابطإنشاء كما يجب أن تأخذ حوكمة المياه الجوفية ف 

 األولويات تشمل
ر
  هذا الصدد، فإن

ية : األخرى. وف  بالنظر لتأثب  التلوث الناجم عن  ،قطاع المياه الحرص 

ايد عىل المياه الجوفية؛  قطاع استخدام و شبكة المجاري وممارسات ترصيف النفايات واالعتماد المبر 

  
أحد كونه باإلضافة إىل   شحنها لما له من تأثب  كبب  عىل استعمال المياه الجوفية و  ،وإدارة األراض 

ث الرئيسية؛   تستغل  مصادر التلور
ر  تحت السطح  قطاع التعدين والقطاعات األخرى التر ؛ قطاع الحب 

زات الرئيسية إىل بالنظر  ،الطاقة
ر
 من المحف

ر
 استخدام المياهعىل أن تسعب  الطاقة وإمدادها تعد

أن عدم سداد رسوم الطاقة أو فرض رسوم تقل عن التكلفة يمكن أن يؤذي مرافق حيث الجوفية، 

  إدماجها ضمن السياسات  الطاقة. 
 ما يتمثل ف 

ً
 مفتاح اإلدارة المستدامة للمياه الجوفية عادة

ر
إن

 بتخطيط البت  التحتية )مثل 
 
 من تنظيم استخدام المواد الخطرة، مرورا

 
الطرق األشمل، بدءا

تيبات التجارية.   إىل البر
ً
 واألرصفة(، ووصوال

 المالية الموارد  توجيه إعادة

  كثب  من البلدان ال تجدي سياسات الحوافز والنفقات ال
  تعزيز إدارة المياه عامف 

 ف 
 
ة القائمة نفعا

 فعالة ومستدامة، بل يكون لها 
ً
 الجوفية إدارة

ً
. عادة    المالية اإلعانات ذلك أمثلة ومنأثر سلّت 

 التر

   اإلفراط تشجع
 
 زراعة كزيادة  ،الكفاءة من تخلو  بصورة واستخدامها  ،المائية الموارد  من السحب ف

   المحاصيل
   المياه من الكثب   تستهلك التر

  من  المناطق ف 
  تعان 

 لمياهاموارد  عىلشديد  ضغطالتر

  الجوفية. 
ً
   المستخدمة المالية الموارد  محج يكون ما  وعادة

 ضخم اإلعانات تلك ف 
 
 يمكنو  للغاية.  ا

 عن الموارد  تلك استغالل
 
   ،ذلك، عوضا

 الرشيد  االستخدام وتشجيع ،الجوفية المياه شحن دعم ف 

 التلوث.  من والحد  ،للمياه
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ومن المهمر  . الجوفية المياه حوكمة نحو  االستثمارات من المزيد  توجيه إىل حاجة عام بشكلكما توجد 

  من تخصيص 
 إىلالنظر  ويجب . والمتابعة والتخطيط كالتنظيم  ،الرئيسية وظائفها  ألداء موارد ما يكف 

ة كونها   ،"فاضلة" وظائفوصفها ب الوظائف تلك كة ذات قيمة كبب 
تعمل عىل حماية ثروة مشبر

 الستعادةمبتكرة  طرائق اتباعب الخدمات تلك تكلفة من جزء سداد  ويمكن للمجتمع واالقتصاد. 

 البطاقات استخدام مثل جديدة نظم بدعم الجوفية، المياه استخدام عىل رسوم كفرض  ،التكلفة

 المسبق.  السداد  نظم أو  الممغنطة

  مجال إدارة المياه الجوفية. 
 تطوير يجب إذ وعىل نحو مماثل، يجب ضخ مزيد من االستثمارات ف 

  بناء المعرفة ونشر المعلومات؛ ومشاركة المستخدمي   من خالل 
الرقابة محافظ استثمارية تستثمر ف 

  الرطبة، ومشاري    ع  سطحاتالتشاركية؛ وتحسي   الم
المياه  شحنالطبيعية، واستصالح األراض 

وعات ؛ ها زيادة مواردلالجوفية  وتخصيص خطوط تغذية   ؛االستعاضة عن المياه الجوفيةومشر

  تعمل بغية كهربائية 
تنظيم مختلف استخدامات المياه الجوفية عىل نحو أفضل، وتصميم النظم التر

حصص المياه الجوفية؛ والحد من التلوث الناجم عن االنبعاثات تطبيق بالبطاقات الممغنطة لتيسب  

 معالجتها أينما تحتم ذلك.  المياه الجوفية، وكذلك شحنومصادر التلوث األخرى؛ وحماية مناطق 

 واإلدارة التخطيط عملية بدء

   األخب   المواضيغ   العمل مجال يتمثل
 بدء وذلك واإلدارة، التخطيط عملية بدء ف 

 
انب ا  المياه اتخزر

  المصالح.  وتكّب  وطغالض تعلو  حيث األولوية ذات الجوفية
ر
ة شأن منإن  للتخطيط منهجية آلير

  عىلّبهن تأن  واإلدارة
ر
ال الجوفية المياه حوكمةأن ة  تلك تبدأ  أن ويجب . تجري عىل نحو فعر اآللير

 ذوي العالقة مع بالتعاون األنشطة خطةبعد ذلك  تضعوأن  المناسبة، اإلدارة وحدات بتحديد 

عأن و  ،ي   الرئيسي   بعدئٍذ  تشر
 عىل الحرص مع وتدريجية، ممنهجة بطريقة األنشطة تلك تنفيذ  ف 

  كما   . المنجزة التدابب   نواتج متابعة
   خاصة ترتيبات اتخاذ  ينبغ 

انات ك  الهشة األوضاع ف  أنظمة الخزر

ة دة غب   المائية الجوفير
ر
ة.  الجزرية الدول أو  ،النمو  ةشيع المدن أو  ،المتجد  الصغب 

 العمل إىل الدعوة

االعتماد عليها، بذل مجهود هائل لتعزيز حوكمتها مدى يتطلب الوضع الراهن لموارد المياه الجوفية، و 

  األوضاع العابرة للحدود. وذلك 
، ف 
 
، وحيثما يكون ذلك مناسبا  

 المحىل  والوطت 
عىل المستويي  

بذل جهود متضافرة ومنسقة عىل مختلف المستويات، من البلديات ومؤسسات من الحكومة يستلزم 

ة، ومن القطاع الخاص، و    والمنظمات الدولية، و امن المرافق العامر
المؤسسات من لمجتمع المدن 

 اإلعالم والجمعيات المهنية. كذلك من التعليمية، و 
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ة ومن حسن الحظ أن    الحد ثمر
  نجحت ف 

أمثلة ملهمة تستحق أن يحتذى بها، منها المدن الكّبى التر

  الحفاظ عىل جودة المياهالسحب الجائر من 
  نجحت ف 

الجوفية،  للمياه الجوفية، والجزر التر

  تطبيق أنظمة متكاملة لمراقبة المياه الجوفية وقياس معدالت استخدامها. 
  نجحت ف 

 واألحياء التر

كة لحوكمة المياه الجوفية  "إطار العمل العالم  لتحقيق وكذلك "، 2030تدعو "الرؤية العالمية المشبر

هيب فية. وهذه الدعوة للعمل تالرؤية الخاصة بحوكمة المياه الجوفية" إىل تعزيز حوكمة المياه الجو 

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

كة  تيبات وتطبيقحماية موارد المياه الجوفية الالزمة لتلبية أهدافهم المستقبلية المشبر  الخاصة البر

   الجوفية المياه بحوكمة
 للجميع.  العام الصالح يحقق بما  المستقبل تأمي    شأنها  من والتر

 





 
 

 

 

 مقدمةالفصل األّول: 

ورة ملحة 1-1  تعزيز حوكمة المياه الجوفية ضر

ي  الثورة أدت
ي  القرن نصف خالل الجوفية المياه شهدتها  التر

 اجتماعية فوائد  تحقيق إىل الماضر

ي  جمة واقتصادية
ر
 المزيد بتحقيق تعد  زالت وما  أجمع، العالم ف

 صعيدي عىلخالل الخمسي   سنة الماضية  هائلة فوائد  الجوفية المياه تطوير  عملياتحققت 

   األساس   الزاوية حجر  شكلتو  الرفاه.  ىمستو  وتحسي    ةتنميال
 اىل  ع واإلنتاج الزراعة تكثيف اىل  مج ف 

   الجودة
من ال يحص لعدد  ياالقتصاد السند  كانت. كما  المهمة العالمية األغذية سالل من عدد  ف 

  المحليات 
 مصدر  الجوفية المياه وتعد  البلدان.  من العديد  ف 

 
 رئيسي ا

 
 لسكان اآلمنة المياه إلمدادات ا

ية المناطق كاتلو  ،والريفية الحرص  ة لشر ة الصغب   احتياطير ، و سواء  حد  عىل والكبب 
 
اتيجير  ا  اسبر

 
 يمكن ا

 مؤقت الموارد  تلكعند انقطاع  أو  ،أخرى مائية موارد  هناك تكن لمإذا  عليه االعتماد 
 
 . ا

ة الجوفية المياه تطوير  عملياتشهدت  ي  الحوكمة أطر  تطور  رسعة تفوق رسيعة وتتر
 كان  التر

م 
ّ
ي أن تنظ

ة  مشكالتسفر عن أ ما  العمليات، تلكينبغر  الجوفية المياه بتوزي    ع تتعلق كبتر

ي  ونضوب  ها 
ر
 جودتها وتدن

 ازدياد الجوفية المياهسحب  عمليات شهدت
 
 طردضم ا

 
  يها عل االعتماد  نسبة رتفعتوا ،ا

 
. كبب  ارتفاعا

 
 ا

لتصبح أربعة أمثال ما سبق  الماضية سنة الخمسي    مدار  عىل الجوفية المياه سحب عمليات ازدادتو 

  
 وضوح أكبر  الزيادة تلك وتجلت ككل.   العالم ف 

 
   ا
ق آسيا  جنوب مثل مناطق ف  شمال و  األوسط والشر

 .    تتمثلأخرى  ةرئيسيظاهرة ب مصحوبة الزيادة تلك وجاءت الصي  
   المخاطر  زيادة ف 

 جودة تتهدد  التر

  ىيعز  ما  الجوفية، المياه
 
يةال نشطةاأل  عن الناشئة التلوث مصادر  إىل أساسا ث . تزداد بشر مصادر التلور

 تحديدهذه 
 
   ا
   والمناطق الصناعية والمناطق العالية السكانية الكثافة ذات المناطق ف 

 بها  تنتشر  التر

   الجوفية المياه حوكمة أخفقت المعدودة، اإليجابية الحاالت  بعض عدا  وفيما  كثيفة.   زراعة
 مجاراة ف 

ات تلك  الجوفية المياه موارد  منٌء جز  فقد ي أن، لذلك كنتيجةيمكن،  و  المسبوقة.  وغب   الشيعة التغب 

 عىل عالوة والخراب.  للدمار  الجوفية بالمياه المرتبطة والبيئات البيئية النظمتتعرض  وأن ،الثمينة

هدر  ذلك،
ُ
   عظيمة فرصت

 الجوفية للمياه جديدة خزاناتاستحداث  يمكن إذ  المناطق، من العديد  ف 

ر  تحت السطح   شحن إجراءات تحسي    طريق عن قبل من موجودة تكن لم  نحو  عىل وإدارتهالحب 

   التخزين ختلفي ال  أفضل. 
   المزايا  من بعدد  يتمتع لكنه ،السطح   التخزين عن الخزانات تلك ف 

 ال  التر

ة  الخزانات تلك سعة تكون أن يمكن إذ  ،إغفالها  يمكن  من مخزونها  من يأ تفقد من دون أن  للغاية كبب 
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  حي    التبخر.  بسبب المياه
 الساسة من كّب األ  عدد يغفل عنها الهذه المسائل،  علم قلة من األفراد يوف 

 . ذوي العالقة والمواطني   

ي  إطار  وضع الجوفية المياه حوكمة تتضمن
 بما  الجوفية المياه إلدارة توجيهية ومبادئ تمكيتر

  المجتمع أهداف مع شر يتما

   إطار  وضع الجوفية المياه حوكمة تتضمن
 ،الجوفية للمياه الجماعية لإلدارة توجيهية ومبادئ تمكيت 

 سعي
 
   المجتمع أهداف لتحقيق ا

 من الحوكمة عملية وتتألف والكفاءة.  والعدالة واالستدامة النمو ف 

ي  إطار  : ىه   أساسية مكونات أربعة
 المياه بنظم واسع نطاق عىل ومتبادلة دقيقة معرفةمواٍت؛  قانونر

سم بي مؤسسي  إطار ؛ بها  الوع   إىل باإلضافة الجوفية،
ر
سليمة  مؤسساتبو  ،ناحجةال والقيادة التمثيلت

 المياه قطاع بي    بالتنسيق المعنية العمل آلياتبو  ،مومساهمته ذوي العالقة مشاركةبو  كافية،ات  قدر و 

 . أهداف المجتمعتتماسر و  وخطط حوافز  وهياكل سياسات ؛خرىاأل  والقطاعات الجوفية

ها  سمات الجوفية المياه حوكمة تملك ر  السطحية المياه موارد  حوكمة عن تمتر

ل 
ّ
 جزء الجوفية المياه حوكمةتشك

 
 تستلزم الجوفية المياه أن بيد  للمياه، العامة الحوكمة عملية من ا

  خاصة حوكمة تدابب  
 
" "غب   مورد  ألنها بها نظرا  

،  حد  إىل إليه الوصول يسهل مرن  ر يُ  كبب  وُيستخدم طور

وحركة المياه فيه  إمداداته وتتسم( يهيمن القطاع الخاص عىل استغالله )إذ  منظمة غب   بطريقة

ة لتسبب بإطالة  ي )ما  خرىاأل  الموارد مع  بالمقارنة الشديد  بالبطء  المياه منظ جابةزمن استكبب 

 الجوفية(. 

 الجوفية للمياه الفعالة اإلدارة أساس هي  الجوفية مياهللالرشيدة  حوكمةال

   اإلطار حوكمة المياه الجوفية تضع 
   التوجيهية والمبادئ التمكيت 

  ضوئها  تجري التر
 
 المياه إدارةف

 و  الجوفية. 
ر
 تدهور  ومنع الجوفية سحب المياه عمليات عىل لرقابةتشمل تدابب  ا اإلدارةب  هذا فإن

  المورد.  هذا  جودة
ً
 عىل والحفاظ ،العذبة المياه إمدادات استدامة ضمان بهدف ذلك يجري ما  وعادة

  المنشودة  اإليكولوّج   النظام وظروف البيئية األوضاع
  الجوفية.  المياه عىل تعتمد  التر

ي  بالضعف الجوفية المياه حوكمة تتسم ذلك ورغم
ر
 تقريب مكان كل  ف

 
 ا

  حي   
   عظيمة وبيئية واقتصادية اجتماعية بأهمية الجوفية المياه تحط  ف 

   مكان كل  ف 
 قلما  العالم، ف 

  بفعالية.  وحمايته إدارتهو  بحكمة واستخدامه الثمي    المورد  كذل باستغالل أحد  يهتم
ر
 غالبيةبل إن

   العالم بقاع
   منتعان 

  غيابها من  أو  الجوفية، المياه حوكمة ىمستو  تدن 
 
 . أساسا
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  1-1 الصندوق

 المصطلحات مشد 

  الجوفية المياه حوكمة

انال وأنظمة الجوفية المياه موارد  عىل الرقابة لضمان المسؤول الجماع   العمل تعزيز عىل  الجوفية المياه حوكمة ملتتش ة خزر ات المائير

 اجتماعي مستدام نحو  عىل واستخدامها  وحمايتها  الجوفية
 
ية يخدم بما  ،ا  الجوفية.  المياه عىل المعتمدة اإليكولوجية والنظم البشر

   إطار ل هذا العمل ويسهر 
 توجيهية.  مبادئو  تمكيت 

 الجوفية المياه إدارة

 وحمايتها.  واستخدامها  الجوفية المياه موارد تطوير الرامية إىل استدامة  ،المخولة األطراف أنشطةعىل  الجوفية المياه إدارة ملتتش

ر  حوكمة  سطحي التحت الحتر

ر  تحت السطح   حوكمة ملتتش    والوظائف األنشطة جميع تنظيمعىل الحب 
   يتجر  التر

 
 ،منسقال استخدامه لضمانذلك الحب    ف

  
 
ة  وتالف ار أير  . ا يتعذر إصالحهأو  ،مرغوب بها  غب   أض 

 

  المنطلق هذا  ومن
ّ
وعفإن كة عالمية رؤيةوضع " الجوفية المياه حوكمة مشر  المياه لحوكمة مشتر

 "الجوفية

وع وضع كة عالمية رؤية" الجوفية المياه حوكمة مشر  الجوفية المياه لحوكمة المنشود  للوضع "مشبر

 عالم "الرؤية" تلك تتصور  . 2030 عامال بحلول العالم ىمستو  عىل
 
  أينما  الجوفية المياه فيه تخضع ا

   التوازن حققت لحوكمةٍ  كانت
مة  المتنوعة القيمة خدماتها  ف 

ر
ة  لمجموعةالمقد ذوي العالقة  من كبب 

   لإلصالح القابل غب   التدهور  تجنبتو  المورد، ذلك استدامة ضمنتو  ،ي   والمستقبلي ي   الحالي
 
 موارد  ف

 الجوفية.  المياه

 "الرؤية" تلك تحقيق عىل اىلي الح "العمل إطار " ويساعد  .. 

ة  المياه حوكمةإدراج  ا هذ "العمل إطار "ويؤيد   الحث إىل هدفي  و  ،السياسيةاألجندات  ضمنالجوفير

   فعالة إجراءات اتخاذ  عىل
ور  أصبح قد ل الجوفية.  المياه إدارة ف   يض 

 
   الجوفية المياه حوكمة تحسي    ا

 ف 

   اإلنجازات استدامة ضمانبغية  هذا  يومنا 
 ةتنميلل المستقبلية األهداف وبلوغ ،اآلن حتر  تحققت التر

   الحفاظ مع واالقتصادية، االجتماعية
 والنظم البيئةعىل و  الجوفية المياه موارد  عىل نفسه اآلن ف 

  بها.  المرتبطة اإليكولوجية
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وع حوكمة المياه الجوفية التابع لمرفق البيئة العالمية 1-2  اآلليات والنواتج –مشر

 

ي  المخرجوهو  ،ا هذ "العمل إطار "ستند ي
 
وع "ل النهان عىل  ،"الجوفية المياه حوكمة مشر

كة العالمية الرؤية"و "العالمي التشخيص "  "2030 الجوفية المياه لحوكمة المشتر

   المخرج ا هذ "العمل إطار " شكلي
وع "ل النهان   تحت تنفيذه ىجر  يالذ "الجوفية المياه حوكمة مشر

 منظمة"و ،"الدوىل   البنك"و ،"العالمية البيئة مرفق" : وىه   المنظمات، من أساسية مجموعة قيادة

 الرابطة"و ،"لليونسكو التابع الدوىل   الهيدرولوّج   الّبنامج"و ،"المتحدة لألمم والزراعة األغذية

وع ىأجر قد و  . "للهيدروجيولوجيي    الدولية ة  مخرجات عنه ونتجت األنشطة من العديد  المشر  كثب 

  إصداره منها  نذكر 
ً
   إقليمية مشاوراتتنظيمه و  المواضيعية األوراق من سلسلة

 أنحاء مختلف ف 

 دراسات تشخيصية" خمسة المشاورات تلك وأثمرت الجوفية.  المياه أوضاعتقييم بغية  العالم

وع وضع ذلك، إىل باإلضافة . "عالمي تشخيص "و "إقليمية كة العالمية الرؤية" المشر  المشتر

 أدناه(.  )انظر  المستقبلية الجهود  توجيه بهدف "2030 الجوفية المياه لحوكمة

ي  التحديات طبيعة تتباين
 تباين المختلفة والمناطق البلدان تواجهها  التر

 
 كبتر   ا

 
 تدابتر  تتسم كما   ،ا

 الشديد بالتنوع المتبعة الحوكمة

"التشخيص "و "اإلقليمية الدراسات التشخيصية" قدمت  ملخص العالم 
 
   المتنوعة للقضايا  ا

 التر

   وجدت
   الرئيسية القصور  أوجه وحددت ،األقاليم مختلف ف 

-1 )الجدول الجوفية المياه حوكمة ف 

 للمناطق الجغرافية، ولوحظ (. 1
 
   هائلة تباينات وجود ، تبعا

  و، الجوفية المياه حوكمةف 
 السياقف 

  و ،العام
 الجوفية.  اهالمي حوكمةتحسي   قضية إلحاح  ىمدف 

 

  1-1 جدول

ي  المحددة الرئيسية القصور  أوجه
ر
 "العالمي  "التحليل ف

   
 
 الحكومية.  الوكاالت  قبل من القيادةقصور ف

 األمد  طويلة بالمخاطر  الوع   عدم . 

 عها اوضأوب بالموارد  اإللمام عدم . 

 القانونية النظم فعالية عدم . 

 ذوي العالقة مشاركة ضعف . 

   
 . الصلة ذات الوطنية السياسات مع التكامل مستوى تدن 
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 اهتمام الجوفية المياه مناطق بعض تستحق
 
 خاص ا

 
 دارةواإل  الحوكمة حيث من ا

  
  تأنر

   ،العالم حول يالر  كثيفة  المناطق المقدمة ف 
  الجوفية المياه عىل تعتمد  التر

 
 جزئي أو حرصا

 
 ا

امن مع   ت قنواتبالبر 
ر
ية المناطق تليها  . السطحية المياه مصادر  من إمداداتها ستمد ة الحضر ي  الكبتر

 التر

انال فوق المقامة أو  الجوفية المياه تستخدم
ّ
لقد شهدت هذه المناطق  . الجوفيةمائية ال اتخز

   تاتغب  
   التوسع معتصاحبت  الهيدرولوجية النظمف 

 مستويات فيها  ولوحظت ،المبنية المساحة ف 

   التلوث.  من مسبوقة غب  
   المياه عىل الطلبمستوى  يرتفع نفسه الوقت وف 

 ويزداد  المناطق تلك ف 

ة  ضغوط يسبب ما  شيعة، بوتب 
 
   هائلة.  ا

   الثالثة المرتبة وف 
ة الجزرية الدول تأنر معرضة ال ،الصغتر

 ضئيلةال الجوفية المياه موارد  عىل المفرط واعتمادها  ،الجغرافية العوامل بسبب لمخاطر جمة أغلبها 

.  هشةالو 
 
  المرتبة الرابعة  تليها غالبا

انال أنظمةف 
ّ
  ف . للحدود العابرة الجوفيةات المائّية خز

 معظم ف 

كة الجوفية المياه موارد  أن نجد  األحيان، ها  أو  البلدان بي    المشبر  تخضع لم اإلدارية الوحدات من غب 

ة لم أو  ،بعد  واٍف  لتقييم
ر
فهم بدق

ُ
  من  ،ت

 سحب المياهبتتعلق  مشكالتلكن بعضها بدأ بالفعل يعان 

 والتلوث.  الجوفية

ي  مكان كل  أن يبدو 
ر
 تقريب العالم ف

 
ي  ا

ر
ان وتدهور  الجوفية المياه نضوب من يعان

ّ
 ما  ،اتها الجوفّيةخز

ي القريب العاجل  يستوجب
ر
  وإدارتها  الجوفية المياه بحوكمة المعنية تدابتر ال وتعزيز  مراجعةف

  حي   
ع ف  إال  الجوفية، المياه إدارة لتحديات يللتصد مناسبة تدابب   والمدن واألقاليم البلدان بعضتتبر

   الجوفية المياه حوكمة تحسي    إىلتظلر قائمة  حاجةأن ال
 تقريب مكان كل  ف 

 
 من العديد  تشهد  إذ . ا

 تدهور  المناطق
 
 مستمر  ا

 
  ملحوظ غب   كان  وإن –ا

 
   –أحيانا

 إىل باإلضافة وكميتها.  الجوفية المياه نوعية ف 

ة  ذلك،    القطاعات بي    الجوفية المياه بتوزي    ع تتعلق أخرى تحدياتثمر
  )والتر

ً
 بي    تكون ما  عادة

، وبي    والبلدية( الزراعية االحتياجات  عىل للحصول متكافئة فرص توافر  عدم عن ناهيك المستخدمي  

   سيما  وال  الجوفية، المياه
   القاطني    المستخدمي    أوساط ف 

 تلكلقد باتت  الريفية.  المناطقف 

  تشكل المشكالت
 
 ضغوطحاليا

 
   هائلة ا

 
   يستوجب ما  البلدان، من العديد  ف

 
 وتعزيز  مراجعةاإلشاع ف

 وإدارتها.  الجوفية المياه بحوكمة المعنية تدابب  ال

كة العالمية الرؤية" تحدد  وط بعض "المشتر  الجوفية:  المياه حوكمة لتعزيز  الرئيسية الشر

وع" بادر  كة العالمية "الرؤيةإىل إعداد  "الجوفية المياه حوكمة مشر  الجوفية المياه لحوكمة المشبر

2030"   
 . 2030 عامال بحلول العالم ىمستو  عىل الجوفية المياه لحوكمة المنشود  الوضع توضح التر

 عالم "الرؤية" تلك تتصور 
 
   التوازن حققت لحوكمة كانت  أينما  الجوفية المياه فيه تخضع ا

 
 خدماتها  ف

مة  المتنوعة القيمة
ر
ة  لمجموعةالمقد  استدامة ضمنتو  ،ي   والمستقبلي ي   الحالي ذوي العالقة من كبب 
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   لإلصالح القابل غب   التدهور  تجنبتو  المورد، ذلك
 (2-1) الجدول يقدم الجوفية.  المياه موارد  ف 

 ملخص
 
وط ا    الوارد  النحو  عىل السليمة الجوفية المياه لحوكمة الرئيسية للشر

 عىل عالوة . "الرؤية" ف 

 مياه موارد  من لديها  ما  لحوكمة والفعالة المناسبة اإلجراءات اتخاذ إىل  البلدان "الرؤية"تدعو  ذلك،

 دعم ذوي العالقة جميع وتناشد  ،حلإلصال  القابل غب   للتدهور  تعرضها  ومنع ،مالئم نحو  عىل جوفية

 . اآلليات تلك

  2-1 جدول

كة العالمية الرؤية"  الجوفية مياهللالرشيدة  حوكمةلل الرئيسية العناض  : "المشتر

 ك الدقيق الفهم انات أل  واسععىل نطاق  والمشبر ةنظمة الخزر  . المائية الجوفير

 ي  بنظام العمل
ر
 . العامة للرقابة بموجبه الجوفية المياه تخضع، فعال قانون

  م   حكومية وكاالت  وجود  مع ،للمورد  ومحلية وطنية قيادةتواجد 
 
ات،  نةمك    ما  تملكوذات صالحير

 ىوالقو  السلطات من يكف 

 المهمة.  هذه ألداء واألموال العاملة

 ودعمها. ذوي العالقة  مشاركة لتيسب   آليات إنشاء 

 امنة اإلدارة ر ي  واستعماالت  السطحية والمياه الجوفية المياه لموارد  المتر
 ذات القطاعات مع التنسيق إىل باإلضافة ،األراضر

 المخاطر. و  المشكالتلمواجهة  والطاقة( ،والزراعة ،يالحرص   التوسع )مثال:  الصلة

 السليمة.  العلمية األدلة عىل بناءً  ،المياه إدارة خططتتدراس بعمق وتنفذ أولويات  ممنهجة برامج 

 

 "إطار العمل": طبيعة المساهمة 1-3 

 

 ي ،عمىلي منح  و ذه بأن "العمل إطار "يتسم 
ّ
ي  المحددة والخطوات العملمنهجية  حوض

 يمكن التر

ي  اتخاذها  ذوي العالقةل
ر
 مختلفة مواضيعية مجاالت  خمسة ف

  "العمل إطار " يمثل
ً
 الجوفية المياه مجتمع داخل الفاعلة األطرافشترر  إىل موجهة ،العمل إىل دعوة

  بل فحسب، لها  التابعة المياه ووكاالت  الوطنية الحكومات عىل الدعوةإذ ال تقترص  . وخارجه
ر
 تمتد

   والمؤسساتذوي العالقة  جميع لتشمل
  التغيب  اإليجاّن  اإلسهام  تستطيع التر

 
 "اإلطار" وي  هدف . ف

ة ك  تحقيقها، يمكن أهداف ووضع يةئالمبد الخطوات تحديد  مع للعمل، شامل هيكل تقديم إىل آلير

نت  . "الجوفية المياه حوكمة رؤية" بلوغ عىل تساعد   من المزيد  اتخاذ  أهمية المشاوراتلقد بير

   الجوفية المياه حوكمة لتعزيز  اإلجراءات
 تقريب مكان كل  ف 

 
ر  ،ا

ر
 مكنمال الخطوات تحديد لكن  يتعذ

   اتخاذها 
  المناسب توقيتها  وتحديد  ما  مكان ف 

 
ات ب معرفة هناك تكن لمإن  وما  بالفعل المكان هذا حيثير

  إذن،  والمتوسط.  القريباألمدين  عىل تحقيقه يمكن
 المياه حوكمة تعزيز  خطوات مواءمة ينبغ 
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ح والمكان.  الزمان مع يتناسب بما  الجوفية   هذا الصدد  "العمل إطار " ويقبر
 عددف 

 
   األنشطة من ا

 ف 

 : التاىل   النحو  عىل مختلفة مواضيعية مجاالت  خمسة

 الثالث(.  )الفصل الجوفية المياه لحوكمة سليم أساس إلنشاء يةئالمبد الخطوات 

  المؤسسات تعزيز   
 الرابع(.  )الفصل الجوفية المياه حوكمة مجال ف 

 ية ألنشطةكا  المتداخلة الرئيسية المجاالت  مع روابطال إنشاء  )الفصل والسياسات البشر

 الخامس(. 

 الية ل التمويل توجيه إعادة  السادس(.  )الفصل الجوفية المياه إدارةضمان فعر

 ة  تصميم  السابع(.  )الفصل وإدارتها  الجوفية المياه تخطيطآلير

 المحىلي  السياق مع ومواءمتها  الحوكمة فهم أهمية عىل كذلك  "اإلطار" يشدد 

ة، ما يتطلب  األحكاميتعي ر  مواءمة   فهموالتدابب  بما يتناسب مع السياق واألولويات والفرص المحلير
 
ا

 ل
 
  تم تقديم لذا فقد  . المحىل   لسياقصحيحا

تلك مخصص لفهم السياقات، قبل الالفصل الثان 

  الفصول 
 الخمسة.  المواضيعية المجاالت  تتناول التر

ورة عىل "اإلطار" من األختر  الفصل ويؤكد  ر بغية  كافةذوي العالقة   تعاون ضر  الحوكمة، تحسير

ي  المهام طبيعة توضيح مع
 بها االضطالعذوي العالقة من  فئة لكل يمكن التر

 محلي ،المستويات مختلف عىل استخدامها  بغرض الحالية الوثيقة أعدت
 
 وإقليمي ا

 
 وعالمي ا

 
 عىلو  ،ا

ح ، البلدان ىمستو  اتيجية النشطة عمةاالد األدوار مع شر  المستويي    عىل الفاعلة لألطراف واالسبر

   اإلجراءات، ا هذ" العمل إطار " من الثامن( )الفصل األخب   الفصل ويصف . والدوىل   اإلقليم  
 يتعي    التر

ص بالنهائية ة رسالالفإن  وبذلك ،ذوي العالقة فئات مختلف جانب من اتخاذها 
ر
ورةتتلخ  وجود  رص 

الة الجوفية المياه حوكمةكونها جوهر   ،النطاق وعريضة فعالة مشاركة  . الفعر
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 : ي
ر
 السياق فهمالفصل الثان

د للعملمجال  2-1
ّ
ي المياه الجوفية : التحدياتمحد

ر
 الرئيسية ف

 

 وضوح الجوفية المياه تحديات أكت   لعل
 
ي  المادية التحديات هي  ا

   ترتبط التر
 
ا  المياه بنضوبكثتر

ي  اإلفراط جراء الجوفية
ر
انال وتدهور  ،التلوثو  ،الضخ ف

ّ
 وظائفها و  الجوفيةالمائية  اتخز

 والبيئية اإليكولوجية

 عليها  المتفق األهداف تحقيق إىل ،للحوكمة ترتيبات من بها  يتصل وما  ،الجوفية المياه إدارة تسغ

نة تحدياتومواجهة    استشفها  المعتادة والفنية المادية التحديات يىل   وفيما  . معير
التشخيص "التر

 : "الجوفية المياه لحوكمة العالم  

   والحاد  المستمر  لخللا نتيجة ذلك يحدث : الجوفية المياهمخزون  نضوب -1
   بي    التوازن ف 

 عمليتر

   واستخراجها.  الجوفية المياه شحن
 مصحوب النضوب يأنر

 
اجع ا    ببر

ر ، الجوفية المياه مستويات ف 
ر
يؤث

 
 
تفع سلبا ، و الجوفية سحب المياه تكلفةفبر

ً
   األساس   الجريان نقصيو  ،والينابيع اآلبار تجفر ، مثل

 ف 

ر توت ،المائية يوالمجار  األنهار  انللخزينية الت القدرةتنخفض و  ،والبيئة اإليكولوجية النظم رص   اتخزر

ة   وأخب   ،الجوفيةالمائير
 
 المورد.  وفقدان يالماد لإلنهاك الجوفية المياهخزانات  تعرضت ا

   الملوحة مستويات ترتفع : العذبة ةيالجوف المياه ملوحة نسبة ارتفاع -2
اء  الجوفية المياه ف  جرر

 أحيانترتبط  عمليات، مجموعة
 
 الجوفية المياه كتل  من بالقرب الجوفية للمياه المكثف باالستغالل ا

   الجوفية المياه إىل البحر  مياه تشب )مثل:  المالحة
   االنزياح أو  ،الساحلية المناطق ف 

 الفوفر

   التبخر  بازدياد  أو  ،العميقة( المالحة للمياه المخروط  
إىل  الجوفية المياهانخفضت فيها  مناطق ف 

كز  زيادةل أو  السطحية لمياهل المفرط للتشب نتيجة حلةمستويات ض    الملح   البر
 من القادم الرشح ف 

  األرا
 ارتفاع  المروية.  ض 

ر
ي  الملوحة مستوياتإن

ر
 يؤد

 
ة  من الحد  إىل عمليا  المياه استخدامإمكانير

 غرض.  ير أل الجوفية

 تلوث الجوفية المياه تشهد  : التلوث -3
 
 مستمر  ا

 
   النطاق واسع ا

 األسباب ومن العالم.  أنحاء من الكثب   ف 

ية النفايات بوتشر  ،الزراعية الكيماويات ارتشاح التلوث هذا ل الشائعة  والتخلص ،والصناعية الحرص 

  ي ال  المعالجة.  غب   النفايات من
 بل لالستخراج، قابل كمورد   الجوفية المياه قيمة خفضب التلوثكتف 

ر  إىل كذلك  ييؤد  الجوفية.  بالمياه المرتبطة اإليكولوجية النظم ترص 



 

 

23 

 من الحد  إىل الجوفية المياه منسوب تراجع ييؤد أن يمكن : والبيئة اإليكولوجية وظائفال تدهور  -4

بة، رطوبة    المناخ وتغيب   البر
   والتسبب ،المحىل   الجزن 

 عىل المعتمدة اإليكولوجية النظم تجفف ف 

  ،األساس   الجريانتقليل و  الينابيع ونقص ،الجوفية المياه
ً
 لحالة األرض هبوط تحفب    عن فضل

 
 تبعا

 األرض. 

5-  
ر
بة قتغد   حالة إىل النظر  يمكن : الجوفية المياه وفيضان بالمياه البر

ر
 ب بالمياه قالتغد

 
وصفها ظرفا

 ي
 
  استدامة  عىل ساعد طبيعيا

 عن نجم تقد  لكن   الرطبة، األراض 
 
   استعماالت أيضا

 جنب والمياه األراض 
 
 ا

 تحديد التغدق حدثي الرطبة.  الجوية األحوال مع جنب إىل
 
   ا

، والمنخفضة المنبسطة المناطق ف 

 مخاطر ل والماشية البشر  تعرض إىل ،جوفية مياه فيضان من عنه ينجم ما ، مع ييؤد أن يمكنو 

 الزراعية.  المحاصيل حجمراجع وت الممتلكات تدمب   إىل باإلضافة صحية،

ية األنشطة مختلف بي    المنضبطة غب   التفاعالت -6    البشر
   يتجر  التر

ر  تحت السطح   ف  ة  : الحب  ثمر

ة مجمل  عىل يةمتنام طو ضغ   األحياز تحت السطحير
انال تشكلالتر ة  اتخزر  جزء الجوفيةالمائير

 
 مهم ا

 
 ا

   . ا منه
 )خطوط األرض سطح تحت واإلنشاءات والتعدين نقيبالت أنشطة من الضغوط تلك وتأنر

   )بما  األرض سطح تحت المواد  تخزين وأنشطة ،إلخ.( السيارات،مواقف و  واألنفاق، األنابيب،
 ذلك ف 

 )بدء الطاقة مصادر  تنميةو  ،الخطرة( المواد 
 
ول  التقليدية الطاقة مصادر  من ا  الغاز  وحتر  ،والغاز  كالببر

 كافة  األنشطة تلك شأن ومن األرضية(.  الحرارية والطاقة الفحمية الطبقة ميثان واستغالل الطفىل  

   والتسبب الجوفية المياه عىل التأثب  
ان تدمب   ف   جوفية.  مياه من ويهتتح ما  أو  الجوفية المياه اتخزر

 سلب الجوفية سحب المياه أنشطة تؤثر  قد  أخرى، ناحية ومن
 
لألحياز  المتعددة االستعماالت  عىل ا

 . ها يف المتاحة الموارد  استغالل إمكانية عىلو  ،تحت السطحية

اعات الجوفية، للمياه العادل غتر  بالتوزي    ع تتعلق أخرى تحديات توجد  كما  ر ر  ةالمحتمل والتر  بير

  الجوفية لمياهغتر الرشيد ل ستخداماال و  القطاعات،

أشمل  وتحديات اقتصادية-اجتماعية تحديات كذلك  توجد  الواضحة، المادية التحديات جانب إىل

 كبار   يستأثر  حيث العادل، غب   بالتوزي    ع تتعلقمحلية  مشكالت ّبز تقد  كما   بالسياسات.  مرتبطة

   الجوفية بالمياه ، من خالل حفر اآلبار،المال رأس يمتلكون من أو  المزارعي   
 إليها  النظر  يمكن التر

 موردوصفها ب
 
ك ا  مشبر

 
   . ا

 
 موردالمزارعون  يستغلر قد  المواقع بعض وف

 
 الحقاستخدامه  يمكنا

 
 كمصدر   ا

   المياه إلمدادات رئيس  
 
ة غب   أخرى مشكلة وهناك قريبة. مدينة  ف   ،مباشر

ر
 الموضوع، بهذا  ترتبط ها لكن

ز ويُ 
َّ
  الزراعة قد ُيحف

 استخدام المياه الجوفية ف 
ر
، من خالل دعم أسعار ستدام بشكل مصطنعوىه  أن

، بحيث يفقد 
ً
  الضخ مثل

  رفع إنتاجية المياه. الطاقة المستخدمة ف 
 المزراعون الحافز إىل االستثمار ف 
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،  ،التحديات تلكيكمن وراء و 
ً
ي  اإلخفاقعادة

ر
 خاطئة إشارات يرسل بما  ،الطلب وإدارة الحوكمة ف

ر   للمستخدمير

   الطلب إدارة سياسات ضعف ييؤد
 نحو  عىل الجوفية المياه موارد  استخدام إىل البلدان من العديد  ف 

ء  ر  ولعلر  . س   شيوع األسباب أكبر
 
 التنظيمية اللوائح غياُب  العالم ىمستو  عىل الحوكمة إخفاق وراء ا

  فر عن يس ما  ،الفعالة
 الجوفية.  للمياهالجائر  الضخ أنشطةنشوء أجواء تنافسية ف 

ي  "المشاع تراجيديا "و –الجوفية للمياه السحب الجائر  أنشطة القت كما 
 –عنها نتجت التر

 تشجيع
 
ي  الحوافز  خالل من ا

 والسياسات السوق إخفاقنجمت عن  التر

  يعكس 
 الجوفية سحب المياهاإلفراط ف 

ر
اء  ،كبب    ، إىل حد   يلقاها المستهلكون جرر

الحوافز التر

 سواء. اإل 
ر
  السوق والسياسات عىل حد

انالو خفاقات ف  كة، موارد ىه   الجوفيةات المائية خزر  بمعت   مشبر

ك موارد  من أنها     يشبر
.  من عدد  استغاللها  ف  تبة الفوائد  فإنكنتيجة لذلك، و  المستخدمي    عىل المبر

كخزانات المياه الجوفية  من سحب المياه انخفاض وتكاليف تبعات تؤثر فيما  الفرد، إىل تؤول ةالمشبر

ىه  و  المشاع"، "تراجيديا باسم  يعرف ما  إىل ييؤد، ما ها يمستخدم جميعإمدادات المياه فيها عىل 

   المأساة
 جزء مستخدم كلستخرج  ي حينما حدث ت التر

 
 المنشودة.  المثىل حصته يتخط المورد  من ا

  المشكلةهذه  تتفاقم
ً
ك الجوفية المياهخزان عن  البياناتو  المعلوماتقصور  نتيجةعادة  ما  ،المشبر

  
  يعت 

 
ا  كبب 

 
  تحديد نقطة  عىل األغلب غموضا

   مستدامة غب   مستويات إىل الوصولف 
  . سحب المياهف 

 
 
 ، كأن تدعم،استخدامه سوء حتر  أو  للمورد  المفرط االستخدامتشجيع  إىلكما تميل السياسات أحيانا

 
ً
ز ما  المياه لضخ المستخدمة الطاقة ،مثل

ر
 . ها من المزيد  استخداميحف

  الجوفية المياه كتلوث  ،أخرى سلبية آثار  إىلالتنظيمية  اللوائح ضعف ىأدكما 
ً
 مثل

باتت  التحتية، بنيته وضعفت الصح   الرصف لوائح ساءت حيثما  أنه اتضح سبق، ما  عىل عالوة

اء  لالستخدام صالحة غب   الجوفية المياه إمدادات المياه  أو  الصناعية المصادر  عن الناجم لتلوثاجرر

لية.  العادمة تلك اآلثار  مواجهةتستلزم  واستدامة كفاءة  أكبر  بصورة الجوفية المياه موارد  دارةإن إ المب  

 . السلبية

ي  الضائعة الفرص كذلك  توجد  التحديات، تلك جانب إىلو 
ر
 العرض جانب ف

ع  الجوفية، المياه استخدام تزايد مع     الستثمار ا نافذةتتسر
المياه  شحن ّبامجل التحتية البت   ف 

   وتدري    ج تسويةو  ،السدود مشاري    ع ك،  الجوفية
لكنر  المائية.  المستجمعات وإدارة ،المنحدرة األراض 

ب 
ّ
، متماسك حوكمة إطار هذه االستثمارات تتطل

 
  و ا

ف ف 
ّ
انأن توظ  لإلدارة.  تخضع جوفيةمائية  اتخزر
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 هذه 
ّ
د  االقتصادية-واالجتماعية المادية التحدياتإن

ّ
ي تحد

ر  برنامجهي التر  المياه حوكمة تحسير

 الجوفية

   ةعديدطرق وب متفاوتة بدرجات الرئيسية التحدياتّبز هذه ت
   . مختلفة مناطق ف 

 أحد  يمثلحي    فف 

 تهديد التحديات
 
 جسيم ا

 
   ا
ة  أهمية ا ذ يكون ال  قد  محددة،طقة من ف     كبب 

 هذه  أخرى. طقة من ف 
ر
إن

 جنب التحديات،
 
ىه   أدناه(، )مذكورة المحىل   بالسياقالمتصلة  خرىاأل  المعايب   من عدد  مع جنب إىل ا

د 
ر
  تحد

   اراتها وخي الحوكمة متطلبات عىل ةمباشر  ؤثر ي ما  ،العمل برنامجالتر
 وعليه، بعينه.  موقع كل  ف 

ور  من  الجوفية.  المياه حوكمة تحسي   ل المحىل   السياق فهم يالرص 

 الجوانب الرئيسية للسياق المحىلي  2-2

ر عىل  كتر
ورّي، المحىلي  السياقالتر  نظر  ضر

 
ي  ختالفلال  ا

ر
ي و ،الجوفية المياه موارد الواسع ف

ر
 الوضعف

ي و ،ياالقتصاد-االجتماعي 
ر
ر  ،المؤسسي ظرف الف  آخرو  سياق بير

   واسعة نقص جوانب عن كشف  "العالم  التشخيص " أن رغم
 أنه  الحوكمة، ف 

ر
 أوحد  حل يوجد  ال إال

   الجوفية المياه تحديات جميع عىل للقضاء مثالية معادلة أو 
 فهم يتعي   لذا،  المناطق.  جميع ف 

ية والتفاعالت (3-2) الهيدروجيولوّج   الوضع سيما  وال  أبعاده، مختلف ومراعاة المحىل   السياق  البشر

 (. 5-2) العام االقتصاد  وأوضاع السياسية والظروف (4-2) الجوفية المياه مع

ي  2-3  الوضع الهيدروجيولوج 

ي  الوضع يعد  ي  الرئيسية العوامل أحد  الهيدروجيولوج 
 الحوكمة احتياجات تحدد  التر

 اختالف الهيدروجيولوجيا  تختلف
 
 كبب    ا

 
ة  درجة إىل وتسهم ،آخر  إىل مكان من ا    كبب 

 
 طبيعة تحديد  ف

   التحديات
   الوارد  النحو  عىل) الجوفية المياه موارد  إدارة تواجه التر

 
 ،درجتها  ومعرفة ،(1-2 القسم ف

 حوكمة أمام الطريق يمهد  ما  ىه   الهيدروجيولوجيا  فإن ذلك، إىل باإلضافة استمرارها.  احتمال ىومد

  الجوفية.  المياه
ر
ان أنظمة خصائصإن انال تلك تفاعل وطريقة الجوفية،المياه ات خزر  المياه مع اتخزر

 تحديد  عىل مجتمعة تؤثر  عوامل ،للتلوثقابليتها  ىومد، شحنها بمياه األمطار يات ومستو  السطحية،

   الجوفية المياه حوكمة طرق
 محددة.  منطقةوجدواها ف 

ان خصائص تساعد  أن يمكن
ّ
 لحوكمة... ا منهجيات أفضل تحديد  عىل الجوفية المياه اتخز

ل هيكلة الحوافز، 
ر
 تمث

 
  حالة  لحوكمة. وات اأد أهم، أحيانا

، ف 
ً
انالفمثل  الرسوبية الجوفيةات المائية خزر

ة    الكبب 
  التر

، يغدو من العسب  مع يفرد بشكلها مياه يستغلون الذين األفراد  آالف احتياجات تكف 

  يكن لمن إ الهائل، العدد  هذا 
ً
يعات نظام إنشاء، مستحيل  تلك حوكمة يمكنمع ذلك و  . رسم  للتشر
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ب لكنر  . النظم
ّ
  األمر يتطل

ً
كة معرفية قاعدة تصميم عادة ة الممارسات تشجع مشبر سحب ل المستنب 

  واستخدامها، الجوفية المياه
ً
 يتألف الذي الكبب   العدد  هذا  سلوكيات تنظيمإىل  مباشر ال السغ   من بدال

 
 
.  نطاق عىل الجوفية المياه يستغلون أفراد  منغالبا  صغب 

 المحلية الذاتية اإلدارة خالل من أو  ... 

  حالة  سبق، مما  النقيض عىلو 
ر ف   

ان مان  ر  خزر  
 نسبي صغب   جوف 

 
 أقل عدد  يستغله الصماء الصخور  من ا

 أو  الجوفية المياه استغالل حيث من سواء فرد  كل  يفعله ما  متابعةسهل ي، بحيث األفراد  من بكثب  

 أساسالوضع  يشكل قد ، شحنها  ىمستو  ي   تحس
 
 المحليي    الجوفية المياه مستخدم   بي    للتعاون ا

ل  بحيث
ر
   والتنظيم الذاتية اإلدارةتمث

ة الفضىل الذانر  . المنهجير

ي 
ر
ر  أخرى، حاالت  وف ةالتفاعل   درجة تكون حير ل اتباع نهج  ،األخرى المائية الموارد  مع كبتر

ّ
يفض

امنة اإلدارة الموحدة ر  والمتر

ة مثال آخر ي   رسم الهيدروجيولوجية الظروف أهمية وضح ثمر
 تفاعلكيفية هو  ، حدود الحوكمةف 

انال أنظمة نة  الجوفيةات المائية خزر   حاالت معير
أحد  التفاعل ذلك يتخذ إذ  . السطحية المياه معف 

   يالر  قنوات و أ المائية يالمجار  تسهم )أن شكلي   
، والعكس( الضحلة، الجوفية المياه نظم شحن ف 

   . ىالمجر  مسار  وبحسب المواسم بتغب   العالقة لتغب   نتيجة
   ينبغ 

 المياه خضوع الحاالت  هذه ف 

امنة موحدة إلدارة الجوفية المياه ونظم السطحية ا  . ومبر    أمر
   خرىاأل  المناطق ف 

 التفاعلفيها  قليالتر

انو  السطحية المياهمسطحات  بي       الجوفية المياه اتخزر
فيمكن حوكمة المياه  أسفلها، تقع التر

 جوهري المياه من ي   النوع نيهذتفاعل إال إذا كان  ،الجوفية بصورة مستقلة
 
   ا
 المحىل   الطلب تلبيةف 

  المياه.  عىل

 
 
انال من العديد  شحنت

ّ
ر  ويمكن ،بانتظام الجوفيةات المائية خز ي الشحن هذا  ىمستو  تحسير

ر
، ف

ر  ان يتحتو حير
ّ
ي  أحفورية(.  جوفية )مياه متجددة غتر  جوفية مياه موارد  عىل أخرىات خز

 وينبغر

ي 
ر
ي  الجوفية المياه موارد  إدارةف

باع قواعد تختلف  بانتظام تتجدد  التر
ّ
 المتبعة تلك عنات

 الجوفية المياه مخزون احتياطي  "الستخراج"

 األمطار  بمياه الجوفية المياهشحن  ىمستو  يعد 
 
  األهمية بالغجانبا

 
   . أيضا

 
 األمطار  تسهم حي    وف

   والفيضانات ةيالمحل ةيالسطح اتوالجريان
 
ان من العديد شحن  ف  بفعالية، الجوفية المياه اتخزر

لقد  محكمة.  خططوفق  موضوعةشحن  برامج تطبيق خالل نالشحن م ىمستو  تعزيز  يمكن

  الشحن  برامج بعض نجحت
ة مساحات واسعة  تغط   التر   من المسطحات الطبيعير

 موارد  تكوين ف 

   الجوفية المياه تعد  لم ذلك، من النقيض عىلو  الجوفية.  للمياه "جديدة"
 
 العميقةالخزانات  بعض ف
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 من االحتياط   ذلك استخراج يتطلب فحسب.  "أحفورية" جوفية مياه عىل يتحتو  وأصبحت ،تتجدد 

تيبات القواعد  من مختلفة مجموعة اتباع األحفورية الجوفية المياه  ها في المياه موارد  نأل بالنظر  ،والبر

  متجددة.  غب  

 تبع كذلك  اإلدارية الممارسات وتختلف
 
 للتلوث الجوفية المياهخزانات  عرضة ىلمد ا

 وتميل به.  لإلصابة عرضتها  ومدى للتلوث تعرضها  درجة حيث من كذلك  الجوفية المياه نظم تختلف

 الخزاناتمع  بالمقارنة للتلوث عرضة أكبر  تكون ألن المحصورة غب   الضحلة الجوفية المياه زاناتخ

   النفاذية.  منخفض يصخر  غطاء أسفل المحصورة فيةالجو 
  حي    ف 

ر
 ذات الجوفية الخزانات تعد

ة الصخرية الفجوات ية األحجار  )مثل:  الكبب  مع  بالمقارنة للتلوث عرضة أكبر  الكارستية( الجب 

 فحسب.  دقيقة وشقوق فتحات عىل يتحتو  صخور  منالمكونة  الجوفية الخزانات

ية مع المياه الجوفية 2-4  التفاعالت البشر

ية التفاعالت طبيعة تشكل ة مع البشر انات المائية الجوفير    البعد  ،كثافتها   ىومد ،أنظمة الخزر
 من الثان 

رة ال المحىل   السياق أبعاد 
ر
ل هذه  وفعاليتها.  المنشودة الجوفية المياه حوكمة إجراءات عىلمؤث

ر
تمث

  التفاعالت
ً
   ملكية بي    الوصل حلقةعادة

  من جهة  األراض 
 تكون  )والتر

ً
  عادة

 
  وحرصيا

ً
 ،خاصة( ملكية

 المورد.  هذا  استخدام حوكمة محاوالت  عوقما ي ،من جهة أخرى الجوفية المياه ىلوصول إال وإمكانية

ذ  قد     حيازةعن  المياه حيازة فصليحبر
يعاتبال النهوضبغية  األراض   ذلك تحقيق يصعبلكن  ،تشر

   الواقع أرض عىل
   الحاالت  ف 

   استخدام عمليات فيها  خضعت التر
 للعرف الجوفية والمياه األراض 

  القانونكذلك و  بل والتقاليد،
 
 . أحيانا

زت  الجوفية، للمياه االقتصادية-االجتماعية األهمية ازدادت كلما 
ّ
ورةتعز دت و  إدارتها  ضر

ّ
تعق

 السياشي  االقتصاد جوانب 

  بدأ ، تةعديدأوجه  الجوفية المياه مع يالبشر  للتفاعل
ً
 للمياه االقتصادية-االجتماعية باألهمية أوال

الحاجة ازداد إلحاح  الجوفية، للمياه المحلية األهمية ازدادت كلما   إذ  ،المحىل   ىالمستو  عىل الجوفية

  كما   وحوكمته.  المورد  هذا  إلدارة عملية إجراءات وضعإىل 
ر
ر  الجوفية للمياه االقتصادية األهميةإن

ر
تؤث

سخة المصالح عىل    قفتف ،والفوائد المبر
 ضغوط خلقت أو  ،الحوكمة إصالح وجه ف 

 
. ال إلحداث ا   تغيب 

 
ر
ر  االقتصادية األهميةكما إن

ر
   األموال حجم عىلتؤث

   لالستثمار  جمعها  يمكن التر
 الحوكمةإجراءات  ف 

ر بشكل التعاون والتنظيم  أن فيه شك ال  ومما  وترتيباتها. 
ر
، من حيث المستخدمي    مصالح تنوعيتأث

   مصلحتهم وطبيعة انتماءاتهم اختالف
 والتكيف.  جماع  ال عملال عىل وقدرتهم المورد  ف 
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 احتمال ازداد  يستخرجونها، الذين األفراد  عدد  وارتفع الجوفية المياه استغالل كثافة  ازدادت كلما 

 دارةمن اإل أرفع  مستويات   يستوجب ما  المشكالت، وقوع

 ثاني
 
 ارتباط يرتبط آخر  جانب يوجد  ،ا

 
 وثيق ا

 
 وهو  أال  الجوفية، للمياه االقتصادية-االجتماعية باألهمية ا

 )االستخدام األغراض لمختلفو  المحىل   ىالمستو  عىل الجوفية سحب المياه أنشطة كثافة  ىمد

ىل  
  الجوفية.  المياه مستخدم   عدد بالتاىل  و  ،(تعدينال الصناعة، الزراعة، ،المب  

ً
كثافة   يتؤد ما  عادة

 من الهائلة األعداد  تتسبب إذ  (،1-2 )القسم ةعديدتحديات  إىل الجوفية سحب المياه أنشطة

   الجوفية المياه مستخدم  
 اتباع تطلبما ي التنظيم  و  اإلداري المستويي    عىل معقدة تحديات ظهور  ف 

   المتبعة تلك عن تختلفقد  حوكمة ترتيبات
   الحاالت  ف 

.  عدد  فيها  يقل التر  المستخدمي  

ي 
ما   خاصة حوكمة تدابتر  اتباع ينبغر

ّ
  يالبشر  النشاط اءجرّ  تلوث وقوع مخاطر  ارتفعتكل

 ثالث
 
   ،ا

ية ألنشطةا تأنر ث  البشر   قد تلور
   الجوفية.  المياه موارد التر

 ،هذا التلوث مخاطر  ارتفاع حال ف 

  
تيبات ىالقصو  األولوية منح ينبغ    ذلك ورغم . تهبمكافح المعنية الحوكمة لبر

ر
 مكافحة مساع  فإن

 مصدر ان ك  سواء –األرضسطح  عىل مصدر  من بالتلوث الجوفية المياهخزانات  إصابة
 
 ثابت ا

 
 للتلوثا

  المصانع)م
اء االستخدام  أو  (صارف المياه ف   عىلتظل متوقفة  –مبيداتالو  ألسمدةل النطاق واسعجرر

   النجاح ىمد
  مالك  منأكّب عدد  إقناع ف 

 عىل ل قوية دوافع لديهم تكون قد  الذين ،األراض 
لتسبرر

   األنشطة
   تتسبب التر

 التلوث.  ف 

دت 
ّ
مت وتعق

ّ
 حوكمة ترتيبات وجود بات  واستخداماتها، الجوفية المياهتطوير  جهود كلما تقد

 ىالقصو  األولويات من واضحة

 رابع
 
 الجوفية المياه استغالل أنشطة كثافة  ىمد إىل المصطلح ذلك يشب   وال  . التطوير  درجة ،ا

 التحتية البنية تطور  ىمد إىل كذلك  يشب   ولكنه فحسب، الجوفية( المياه نظم إمكاناتمع  )بالمقارنة

 إىل وما  النفايات، إدارة وممارسات ،المياه العادمة معالجة تدابب  و  ،الصح   والرصف المياه إلمدادات

   االجتماع  -ياالقتصادالوضع كلما اعتمد و  ذلك. 
 
 كبب  اعتمادا

 
   الجوفية المياه عىل ا

 استخدامات ف 

ب  متعددة،  التقدم.  من نفسها  الدرجة عىل الحوكمةإجراءات  تكون أنتوجر

 العامالظروف السياسية وأوضاع االقتصاد  2-5

ي  العامة الحوكمةلرشد هي انعكاس  الجوفية المياه حوكمة فعاليةإن 
ر
 مشاركة ىمستو لو  البالد  ف

 السياسية القيادة
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 أي
 
   للحوكمة العام النظام عن بمعزل ليسته  ف الجوفية، المياه حوكمة تتخذه يالذ االتجاه كان  ا

ف 

  . السائد  السياس   النظامعن و  ،البالد 
ر
   الثقة ىمستو إن

ل  ىومد الدولة، ف  ة اإلدارةتقبر  ىومستو  العامر

   روابطوال ،سلطتها 
ام الرقابة، وآليات واألقاليم، المركز  تجمع التر يعيةوالت القانونية النظم واحبر  ،شر

انيات تخصيص عىل والقدرة د المب  
ر
 عوامل تحد

 
  يمكن تعزيزها ، ىه  جميعا

  . ترتيبات المياه الجوفية التر

ة   ثمر
ر
 تباينكما إن

 
 كبب    ا

 
  سيظهر  ا

   ينالصعيد عىل السياسيي    القادة مقدرة ىمد ف 
 عىل والمحىل   الوطت 

 ،الطويل مد األ  عىل الموارد  تلك استدامة تكفل حوكمة نظم وإنشاء الطبيعية الموارد  إدارة قضايا  فهم

  و
 نظام وجود  الجوفية مياهللالرشيدة  حوكمةال وتتطلب عادل.  نحو  عىل والمخاطر  الموارد  توزي    عف 

ام للحوكمةرشيد  عام  والبر 
 
 يسياس ا

 
 بعيد النظر.  ا

ي ة المياه الجوفية مساهممدى ب الجوفية المياه حوكمة تتأثر  كما 
ر
 القطاعاتمختلف  ف

 مدى استخدامها من قبل و  ،االقتصادية
ائحشترّ  السكانية الشر

اناتها و  الجوفية المياه لخدمات النسبية المساهمة تعد    خزر
 )الصحة االقتصادية القطاعات بعض ف 

 عن الطاقة( الصناعة، ،تعدينال، الزراعة العامة،
 
 رئيسيرصا

 
را
ر
 مؤث

 
   الجوفية للمياه المحركة القوى عىلا

 ف 

 مجموعة ويحدد  المستخدمي    منظور  يشكل يالذ هو  العام ياالقتصاد الوضع هذا  ولعل اقتصاد.  يأ

 استخدام بضبط ةمعنير  دعم نظم تطبيق فرصتفاوت ت المثال، سبيل عىلف المتاحة.  الحوكمة خيارات

   الجوفية المياه
   اقتصاد  ف 

   يعتمد  فقب   ريف 
 
ا    الضحلة الجوفية المياه مخزون عىلكثب 

 إمدادات توفب  ف 

ب مياه    ،الدخل وتوليد  الشر
 عىل يعتمد  ما  حد  إىل الدخل مرتفع يحرص   مجتمعمع فرص تطبيقها ف 

   الحرارية الطاقة
 هذا دور  ويتشابه التحويلية.  الصناعات متطلباتب اءالوفو  المناجم من المياه نزحف 

   التباين
   التبايندور  مع االقتصادية المصالح ف 

   الهيدروجيولوجية الديناميكيات ف 
 عىل ماتق التر

 الجوفية.  المياه حوكمة مبادرة أساسها 

انات تتطلب
ّ
 ىالمستو  عىل تعاون   جسور  ومد  اتفاقات إبرام للحدود  العابرة الجوفية المياه خز

 ّ  الدوىلي

   للغاية خاص سياس   وضع يوجد 
انات  حالة ف   أو  الوطنية الحدود المتداخلة مع  الجوفية المياهخزر

ان حوكمة وتتطلب االتحادية. األقاليم  حدود   تعاون للحدود  العابرة الجوفية المياه اتخزر
 
 ،الحدود  عّب  ا

 . مجاورةالالمعنية  البلدان ىمستو  عىل خاصة قانونية وترتيبات

يو  ،االجتماعي  والتحول ،للنمو  العام والمعدل ،العام االقتصاد  سياسة إن ة التوسع الحضر ، وتتر

 
 
ي  تسهم عواملهي جميعا

ر
ي  الجوفية المياه حوكمة أمام خاصة تحديات ظهور  ف

ي  التر
 دمجها  ينبغر

 االقتصادية السياسةمجمل  مع
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   الجوفية المياه به تضطلع يالذ الهيكىل   الدور  عىلتسليط الضوء  ينبغ 

 . العام ياالقتصاد النظام ف 

 
ر
، الطاقة أسعار  تعد

ً
 األسمدة.  وإنتاج الجوفية المياه استعمال من لكل   الرئيسية المحددات من، مثل

 تتسببو  بل فحسب، الجوفية المياه عىل الطلب تكثيف إىل يتؤد ال  الطاقة سياسة فإنهنا،  ومن

 
 
  أيضا
ثات مستويات ارتفاع ف  ة و  الجوفية.  للمياه المحتملة الملور ، منها األمر  هذا  عىل خرىاأل  أمثلةثمر

ة   يالحضر  التوسع وتتر
ً
   ،النمو  شيعةن العمالقة المد وحالة ،مثل

   تتسبب والتر
 عىل الطلب تكثيف ف 

   المياه
   وتشكل المحيطة المناطق ف 

 مصدر  نفسه الوقت ف 
 
 المياه ملوثات من مرتفعة لمستويات ا

،  الجوفية. 
 
 تأثب  العام  االقتصاد  لمحركات فإنعموما

 
  ا

ً
 ومن الجوفية.  المياه استغالل كيفية  عىل هائل

   المنطلق هذا 
  ينبغ 

ر
 لسياسات العام اإلطار  مع تتماسر  الجوفية المياه حوكمة ترتيبات نأ من نالتيق

 والسابع(.  الخامس الفصلي    أدناه، )انظر  العام االقتصاد 
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 لحوكمةا سأس وضعالفصل الثالث: 

 بنود العمل الرئيسية الموض بها: 

 ي مبد تشخيص إجراء
   التشخيص يساعد  : الجوفية المياه لحوكمة ن 

 تقييم عىل المبدن 

   الجوفية المياه لحوكمة الراهن الوضع
 واإلرشادات بالتوجيهات للخروج ،الدراسة منطقة ف 

 (. 2-3 )القسم المقبلة للخطوات الالزمة

  أ( التالية:  الرئيسية المكونات من البند هذا  ويتألف : ها تطوير و  ودعمها  القيادة تحديد( 

   أو  –المسؤولة الجهة تحديد 
   التر

 المياه حوكمة قيادة عن –ةيمسؤولتسند إليها ال أن ينبغ 

وط وضع )ج( عليها، الرسمية الصبغة وإضفاء القيادة تلك عن اإلعالن )ب( الجوفية،  الشر

 (. 3-3 )القسم لنجاحها  الالزمة يةودالحد

 تيبات اآلليات تشمل : رفةوالمع والمعلومات للبيانات وتدابتر  لوائح وضع الكوادر و  والبر

 عىل المعتمدة غب   )البيانات البيانات عىل المنهّح   الحصول )أ( : يىل   لما  الالزمة واألدوات

 بناءً  ،سياقها ظروفها و و  الجوفية المياه بشأن ومعرفة معلومات إنتاج )ب( ومتابعتها(، ،الزمن

   البيانات عىل
 )ترتيبات رفةوالمع والمعلومات البيانات تبادل )ج( عليها، الحصول تم التر

 قانون ملزمة أخرىو  طوعية
 
 (. 4-3 )القسم (ا

  والخاص العام القطاعي    استهداف )مع : وإدارتها  الجوفية المياه بشأن توعوية برامجإقامة 

 (. 5-3 )القسم المستويات( مختلف عىل المحليي    والسكان

 اك أحكام تخصيص   ذوي العالقة  إلرسر
 وفعاليات عمليات تحديد  : الجوفية المياه إدارة ف 

 (6-3 )القسم . مدعم مشاركتهل منظمة وأدوات

  
 تتحدد  وعليه بلد.  أو  منطقة لكل المحىل   السياق مع يتناسب بما  السابقة العمل بنود  مواءمة ينبغ 

اتهجمنوال ،األولويات  منطقة.  كل  بحسب ،النشاط ومستويات ،المالئمة ير

وط العامة للحوكمة الرشيدة 3-1  الشر

 العديد تعّبر  الجوفية.  المياه لحوكمة الرئيسية العناض  عىل الضوء (2-1 )الجدول األول الفصل سلط

وطعن  العناض  هذه من ام: الرشيدة للحوكمة العامة الشر  المعرفة ؛ةحناجال والقيادة السياس   االلبر 

 هذه  . ذوي العالقة ومشاركة ؛والوع  
ر
وطوتعد ة ل الشر   الجوفية المياه حوكمةأساسير

ً
 رشيدة. حوكمة

   السبل اىل  الح الفصل يناقش
وط تلك تحقيق خاللها  من يمكن التر  العامة.  الشر
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وط تلك لتحقيق الرئيسيةالمنطلقات  ىإحد تتمثل  حوكمة نظم تطوير  من يتبعها  وما  –العامة الشر

   –الجوفية المياه
 المياه لحوكمةشخيص ت إجراء عّب  ذلك يمكن للحوكمة.  الراهن الوضع تقييم ف 

 ،المحىل   ىالمستو  عىل الجوفية المياه لحوكمة الراهن للوضع صورة يقدم (2-3 القسم )انظر  الجوفية

   الخلل أوجه ويوضح
ي  ها  التر    بما  وسياقها، تعبر

   والفرص التحديات تحديد  ذلك ف 
ز تقد  التر

ر
حف

 خرىاأل  الرئيسية الخطوات وتصميم تخطيط عىل العمليةهذه  تساعد  الجوفية.  المياه حوكمة تحسي   

 للحوكمة.  مناسب أساس بوضع المعنية

  ، التشخيصات قد تكشف
وط تحقق عن، الحاالت  بعض ف   بالفعل.  للحوكمة نظام ووجود  العامة الشر

  معظم الحاالت، ف
ا ف    أحسن األحوال -بحاجة نقاط أو  فجوات عن تكشف أن المرجح منأمر

 إىل -ف 

 .   هنا، و  تحسي  
 ،المحىل   السياق مع يتناسب بما الحوكمة  نظام لتحسي    المقررة التدابب   تصميم ينبغ 

 متسقة.  واحدة كمجموعة  التدابب   تلك لتنفيذ  والتخطيط

وط ال أول ام وجود هو  ةعامالشر ر  الجوفية المياه حوكمةمعنية ب وقيادةفعال  سياشي  التر

 
ر
ط ناحجةال القيادة تعد  شر

 
 أساسي ا

 
 بالفعل، موجودة القيادةهذه  كانت  فإذا  الرشيدة.  الحوكمة لتحقيق ا

   ودعمها.  تعزيزها  الالزم من أصبح
   موجودة، تكن لم حال وف 

 لسد  الخطوات من يلزم ما  اتخاذ  ينبغ 

   التحديات اىل  الح الفصل من (3-3) القسم يناقش الثغرة.  تلك
ام تواجه التر  والقيادة.  السياس   االلبر 

ط العام ال ي الشر
ر
ي  ما  توفتر هو  ثان

 للجميع وإتاحتها  ،ةومعرف ومعلومات بيانات من يكفر

  
   القرارات تكون أن ينبغ 

 المعرفة عىل قائمة خرى،األ  الفاعلة األطراف مع بالتعاون القادة يتخذها  التر

ور  فمن المنطلق، هذا  ومن المحلية.  للظروف الدقيق والفهم السليمة  البيانات توافر  من التيقن يالرص 

 (4-3) القسم يتناول عليها.  الحصول عىل الجميع قدرة من والتأكد  ،الكافيةوالمعرفة  والمعلومات

 . معرفةوال والمعلومات بالبيانات الخاصة التدابب   وضع مسألة أدناه

  ذوي العالقة ومشاركة التوعية تعد  كما 
 
 عاّما

 
 رئيسيا

 
طا  رسر

   الحراك يحدث ال 
 
   الكاف
 
وذوو العالقة  الحكومية الوكاالت ما لم تكن  الجوفية المياه حوكمة مجال ف

  واعي    ونالمحلي
 
   ونالمحليذوو العالقة شارك يما لم و  ،الجوفية المياهبقضايا تماما

 ملديه ما  إدارة ف 

 المياه لحوكمة مناسب أساس لوضع المطلوبة يةئالمبد الخطوات فإن ،لذلك جوفية.  مياه موارد  من

 لضمان تدابب   ووضع (5-3 القسم )انظر  الجوفية المياه بشأن توعوية برامجإقامة  تتضمن الجوفية

  ذوي العالقة  مشاركة
 (. 6-3 القسم )انظر  إدارتها  ف 
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ّ
وطإن : الجوفية المياه حوكمة لنظم الرئيسية العناض  لتوافر  الالزمة األسسترشي  العامة الشر

ابطة متداخلة سياسات . وهذا ما األهداف مع يتناسب حوافز  هيكلو  فّعالة،مؤسسات  ،ومتر

 التالية الفصول تتناوله

وطهذه  تحقق من التيقن من بد  ال    ،تحقيقها  طريق عىل فعلية خطوات وجود  من أو  ،العامة الشر

ر  كونها   الحوكمة نظم التالية الفصول تناقش الجوفية.  المياه حوكمةل نظٍم  إلنشاء الالزمة الظروف تهت 

ابطة والسياسات الرابع(، )الفصل الفعالة المؤسسات الجوفية:  المياه  وهيكل الخامس(، )الفصل المبر

 السادس(.  )الفصل الحوافز 

ي مبد تشخيصإجراء  3-2
  لحوكمة المياه الجوفيةن 

ي المبدالتشخيص  يشمل
 
 الفاعلة الجهات ي)أ الحوكمة لوضع تقييم إجراء الجوفية للمياه ن

ي  واإلطار 
ر
 جنب المتاحة(والمعرفة  والخطط والسياسات القانون

 
 الفجوات تقييم مع جنب إىل ا

 والفرص

ة عوامل خالل من الجوفية المياه حوكمة تقوية عملية حفز يمكن 
ر
 واضحة مستقبلية رؤية كوضع  ،عد

   الجوفية المياه تحديات إدراج إىل يتؤد كارثة  وقوع أو  ،الجوفية المياه إدارة لدور 
 . ةير السياساألجندة  ف 

   جراءإل  يمكن ،وبالمثل
.  إحداث عىلأن يحفز التشخيص المبدن     تغيب 

 التشخيص ذلك يعت   أن وينبغ 

   الجوفية المياه حوكمة وضع بدراسة
ة الجغرافية المنطقة ف   وحالتها  أوضاعها  يصفأن و  ،المعنير

كب    مع الراهنة،
 خرى،األ القصور  وأوجه ،الفجواتمواطن و  ،القوةنقاط  تحديد  عىل خاصال البر

   ،ىالمحتو  صعيد  عىل أما  الماثلة.  التحسي    وفرص
كب    فيبنغ 

 )القطاعي    الفاعلة األطراف عىل البر

( والجمهور  األفراد، من الجوفية المياه ومستخدم   والخاص، العام
ً
 )مثال:  األطراف تلك وأدوار  عامة

يك، ي،تنفيذ مسؤول قائد، ي  اإلطار  عىلو  ،إلخ.( ،ذو عالقة طرف شر
ر
 والمبادئ واألهداف القانون

 . وعي وال والمعلومات رفةوالمع والخطط والسياسات

ي 
ي الوضع  –المحىلي  السياقأن تراعي  تقييمال جهود عىل  وينبغر الظرف و  الهيدروجيولوج 

 عن  –السياشي  االقتصاد وضع و  العام االقتصاد حالة و  االجتماعي -ياالقتصاد
ً
 إدارة تحدياتفضل

ي  الجوفية المياه
ي  التر

ر
 تحديد المعنّية المنطقة منها  تعان

 
 ا

   ذكر  كما 
   الفصل ف 

   التالية البنود  دراسة يجب ،الثان 
 الوضع(: 1: )المحىل   السياق إطار  ف 

( 3) ،(4-2 القسم انظر ) يواالقتصاد االجتماع   الوضع (2، )(3-2 القسم انظر ) الهيدروجيولوّج  

   . (5-2 القسم انظر ) العام االقتصاد  وأوضاع السياسية الظروف
   النتائج تقييم وينبغ 

 تحديات ضوء ف 

   الجوفية المياه إدارة
ة المنطقة ف  أهمر  بعض (1-3) رقم الجدول يستعرض (. 1-2 القسم )انظر  المعنير
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   واألسئلة البنود 
   التر

  المبدالتشخيص  عليها  يشتمل أن ينبغ 
 نتائج تشب  قد  الجوفية.  المياه لحوكمة ن 

   الرئيسية المسارات إىلالتشخيص 
 المفيد  ومن الجوفية.  المياه حوكمة لتعزيز  اتباعها  يمكن التر

كة مجموعة ووضعالتشخيص  تحديث ات من مشبر    التطورات أحدث لتقييم المؤشر
وربما  البالد. ف 

   سلوكال قواعد حد أدن  من بيرتبط هذا 
، بلد  كلوضع   تقارن، الجوفية المياه حوكمة مجالالمتبعة ف 

 كذلك(.   الثامن الفصل )انظر  هأحرز  يالذ التقدم ىمستو و 

 هاتطوير تحديد القيادة و  3-3

 مكون القيادة تشكل
 
 أساسي ا

 
  تتطلب وهي  الرشيدة، الجوفية المياه حوكمة مكونات من ا

ً
 ثاقبة رؤية

 أخرى ناحية من الرؤية تلك تنفيذ  عىل والمقدرة ناحية من

 من كل  عىل ناجحة قيادة وجود  استمراريته عىل والحفاظ الجوفية المياه لحوكمة نظام إنشاء يتطلب

   أساسيي    مكوني    توافر  من بد  وال  . والمحىل   يالمركز  ىالمستو 
 القدرة وهما:  أال  ،الناجحة القيادة ف 

ام محكمة عمل وخطة واضحة رؤية صياغة عىل ر    الخطة.  تلك تنفيذ عىل والقدرة ؛بهما  وااللتر
 وينبغ 

 أن يكون  القيادة عن المسؤول الفرد  أو  لكيانل
 
 وعارفا

 
 ومدركا

 
   الجوفية المياه بوضع واعيا

 المنطقة ف 

ة  تلكمواجهة  وسبل ،والمحتملة الحالية والمخاطر  ،إمكاناتها  بشأن واضحة رؤية لكتيمأن و  ،المعنير

   الموضوعة، الرؤية ولتحقيق المخاطر. 
 الجوفية المياه إدارة إدراج عىل القدرة القادة يمتلك أن ينبغ 

   الرئيسية المشكالت وتحديد أجنداتهم،  ضمن
 ،ذوي العالقة الالزمي    وحشد  حل، إىلتحتاج  التر

 الفاعلة.  األطراف مختلف بي    اإليجاّن   التفاعل مراعاة مع بأكملها، الجوفية المياه إدارة عملية وتنظيم

  عىل ،السياس   الدعم بوجود  ىسو  القوية القيادة تتحقق وال 
ر
 إقناع يتطلب السياس   الدعم حشد  أن

 
ر
ة  ،واضحة سياسات رسائل صياغة بدوره يتطلب ما  ،قرار ال اعصن  موثوقة، معلومات عىلمبنير

ور  ومن واضحة.  بصورة وتقديمها  كب    بمكان ير الرص 
   الماثلة والفرص التحديات عىل البر

 المنطقة ف 

ة    ،المعنير
  العملية تدفعقد  والتر

 
  ،قدما

ً
 الجوفية المياه تدابب   تنفيذ  بي   العالقة  توضيح عن فضل

   ملموسة فوائد  وتحقق
  العامة الصحة كتحسي     ،المهمة القطاعات ف 

ً
 الفقر  وطأة من الحد  أو  ،مثل

 الدخل.  مستويات ورفع
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 1-3 جدول

ي يجب
ي لحوكمة المياه الجوفية: نماذج من األسئلة التر

 
  أن يتناولها التشخيص التشخيص المبدن

ي المبدالتشخيص  
 
ي  ألسئلةعن ا أمثلة الجوفية:  المياه لحوكمة ن

 التشخيص يتناولها  التر

ي  لألسئلة نماذج الموضوع 
 التحليليتناولها  التر

   الفاعلة الجهات ما  الفاعلة الجهات
 دور  تلعب التر

 
   ا
 
 وإدارتها؟ الجوفية المياه حوكمة ف

 رسمي منها  يأ كلف  هل
 
   القيادة بدور  ا

 
 المخولة الجهة ىه   ما  الجوفية؟ المياه إدارة مجال ف

 بذلك؟

 الجوفية؟ بالمياه يتعلق فيما  ومستواها  وقدراتها  السياسية القيادة مصالحىه   ما 

   ما  الرائدة الوكالة هذه تملك هل
 ؟تها تلكمهم ألداء ومعرفة ودعم وأموال قدرات من يكف 

  ذوي العالقة  فئاتىه   ما 
ك التر    تشبر

 
 تحديد أدوارها  وما  الجوفية؟ المياه إدارة ف

 
 ؟ا

 ) جيد  هو  هل الفاعلة؟ الجهات مختلف بي    التعاون ىمستو  تقييم يمكن كيف
 
 أم ،(جدا

  موجود  غب   أم ،ضعيف أمقبول، م
 
 ؟أساسا

خذ  هل الفاعلة؟ الجهات فئات مختلف وع   ىمستو  عن ماذا 
ر
ت
ُ
   إجراءاتت

 
 الصدد؟ هذا  ف

   اإلطار 
 الجوفية؟ المياه إدارة تدعم متخصصة قواني    توجد  هل القانون 

   الجوانب ما 
 تحديد القواني    تلك تتناولها  التر

 
 الجوفية، سحب المياه الجوفية، المياه )ملكية ا

 إلخ(؟ الجوفية، المياه تلوث

 التلوث، حةومكاف ،سحب المياه عمليات قبةلمرا بها  المعمولالناظمة  اللوائحىه  بالضبط  ما 

ها   ؟وغب 

 الواقع؟ أرض عىل اللوائح تلك فعالية ىمد ما 

 والسياسات ئوالمباد األهداف

 والخطط

 الجوفية؟ المياه بإدارة يتعلق فيما  تطبيقها  يمكن سياسات توجد  هل

   التحديات وما  ؟السياسات تلك أهداف ما  ،"نعم" اإلجابة كانت  إذا 
 ؟لها  يالتصد تحاول التر

   الجوفية المياه إلدارة خطة توجد  هل
 
   أو  ،المعنية المنطقة ف

 
 ةير الجوفالمياه  خزانف

 المستهدف؟

   التحديات ما  ،"نعم" اإلجابة كانت  إذا 
 التحديات وما  لها؟ يالتصد الخطة تلك تحاول التر

   المحلية
 الخطة؟ تغفلها  التر

 السياسات ومجاالت  السطحية المياه سياسات معتها وخطاإلدارة  سياسات تتسق هل

 األخرى؟

   بما  ة،عامر ال األموال تساعد  هل
 
 المستدام االستخدام تقويض أم دعم عىل اإلعانات، ذلك ف

 الجوفية؟ المياه لموارد 

ر  الجوفية المياه نظام خضع ىمد يأ إىل والوع   والمعلومات المعرفة  
 للتقييم؟ المعت 

 الجوفية، سحب المياه أنشطة المياه، )مستويات تتعلق وبمر  المتاحة؟ المتابعة بياناتىه   ما 

 إلخ(؟ المياه، نوعية

اتماىه   تنفيذها؟ يالجار  المتابعة برامجىه   ما   ؟معالجتها ومكان شعة المرصودة، و  المتغب 

ها؟ وإدارتها  البيانات عىل الحصول عن المسؤولة المؤسسة ىه   ما   ونشر
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 1-3 جدول

ي يجب
ي لحوكمة المياه الجوفية: نماذج من األسئلة التر

 
  أن يتناولها التشخيص التشخيص المبدن

ي المبدالتشخيص  
 
ي  ألسئلةعن ا أمثلة الجوفية:  المياه لحوكمة ن

 التشخيص يتناولها  التر

ي  لألسئلة نماذج الموضوع 
 التحليليتناولها  التر

   ما  المؤسسة تلك تملك هل
 أداءمستلزمات  من ذلك وغب   وأموال كوادر متمرسة  من يكف 

 مهمتها؟

 شكل؟ يأبو  للعامة؟ متاحة الجوفية المياهالمتعلقة ب رفةوالمع والمعلومات البيانات هل

   النحو  عىل الجوفية المياه معلومات تبادل ييجر  هل
 
ة الوكاالت  بي    الكاف  القطاعي    وبي    العامر

 والخاص؟ العام

 الفصل )انظر  المحىل   السياق

  
 (الثان 

   القضايا  ما 
  استخدامه يمكن وأيها  الجوفية؟ المياه إدارة تواجه تحدياتوصفها ب تحددت التر

 (1-2 )القسم الجوفية؟ المياه حوكمة لتحسي    كمحفز 

   الهيدروجيولوّج   الوضع هو  ما 
 
ة المنطقة ف  (3-2 )القسم ؟المعنير

   وأهميتها  وخدماتها  الجوفية المياه دور هو  ما 
 
ة منطقةال ف  (4-2 )القسم ؟المعنير

ة للمنطقة العامة االقتصادية-االجتماعية السمات ىه   ما  ها  وما  المعنير  الجوفية؟ المياه عىل تأثب 

 (4-2 )القسم

 وإدارتها؟ واستخدامها  الجوفية والمياه المياه استغالل عمليات تطور  ىمد ما 

 (5-2 )القسم الجوفية؟ المياه لحوكمة مواتية السياسية والقيادة العامة الحوكمة عمليات هل

 الجوفية؟ المياه لحوكمةعىل مستوى المقاطعات  أو  وطنية رؤية توجد  هل

   خاص بدور  ىالكّب  المدن تضطلع هل
 
 ذلك لعبل تطمح أو  الجوفية المياه إدارة أو  حوكمة ف

 الدور؟

 (5-2 )القسم للحدود؟ عابرة قضايا  توجد  هل

 (5-2 )القسم الجوفية؟ المياه عىل تؤثر  قد  ةتنمي عمليات يأ األشمل االقتصاد يتضمن  هل

 

 متعددة..  مصادر  منأن تنشأ  لقيادةل يمكن

  
   ،ينبغ 

  المبدالتشخيص  كشف  حال ف 
بعد،  فعلية قيادة وجود  عدم عن الجوفية المياه لحوكمة ن 

 باسم كالمتحدثي     ،مختلفة أطراف منأن تنطلق  التغيب   مبادرةل ويمكن . اتخاذ إجراءات لتعزيز القيادة

 مرافق مدراء أو  ،األعمال قادة أو  ،الحكومية غب   المنظمات أو  ،الدينيي    قادةال أو  ،المحىل   المجتمع

 قاعدة ي الذين المياه
ر
 . تتدهور  مواردهمرون كيف أن

  ،ذلك ورغم .. 
ً
  ما  فعادة

 
 الوكاالت  ىإحد إىل القيادة مهمة سند ت

 
 
  ،عموما

ُ
 تلك يساعد  بما  الحكومية، الوكاالت  ىإحد إىل الجوفية المياه إدارة جهود  قيادة مهمة سند ت

 قانون محددةصالحيات وتفويضات  امتالك عىل الوكالة
 
   ،ا

ر  المقررة.  مهامها  ألداء المناسبة الموارد  وتلفر

 للمياه المستهلكة القطاعات د أح عىل تركز  وزارةل تابعة بالقيادة المكلفة الحكومية الوكالة تكون قد 
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  أو  ،(الري أو  العامة، المياه إمدادات : ل)مثا
ً
" تجاه "حيادية وكالة  أو  المياه بإدارة تعت   المستخدمي  

  الجوفية المياه
 
 أدناه(.  2-5 القسم )انظر  عموما

 ملموس فارق إحداثالمناضين  وبمقدور  ،السياشي  الدعم عن غتر  ال 

ن  لن
ّ
   النجاحمن  العامة القيادة بعملية المكلفة الوكالةتتمك

   ما  لكتمما لم تكن  دورها  أداء ف 
 من يكف 

   سياس   دعمما يلزم من حط  ب، وتقدرات
 سهولة أكبر  الدور  هذا  يكونس ذلك، إىل باإلضافة . وقانون 

ع  إذا 
ر
   القدر  متلكاو  ملهمة بشخصية به المضطلع الرئيس   الشخصتمت

 واإلخالص المعرفة من الكاف 

اك فإن وبالمثل، "(. االمناض" مقومات يملكإذا كان  ي)أ والتأثب    ،بناءة بصورةذوي العالقة  إشر

   يسهم ،المتعاونة الجهات قادة ضمن مناضين وجود  عىل والحرص
 لحوكمة العامة الجودة إثراء ف 

 العملية.  نجاحل األطراف جميع تعاون من بد  ال  إذ  الجوفية، المياه

   الجهات كذلك  )وربما  الجوفية المياه حوكمة جهود  قيادة عن المسؤولة الجهة تحديد  بمجرد 
 التر

  
 أداء لها  يتيح بما  ها تطوير و  بفعالية بدعمها  االهتمام يجب (،الثانوي ىالمستو  قيادةها بتفويض ينبغ 

 اإلسهاب.  من بمزيد  المسألة تلك الخامس الفصل ويتناول األمثل.  النحو  عىل مهمتها 

 المعرفة تنظيم عمليات جمع البيانات وتوليد المعلومات وتبادل 3-4

انل الرشيدة اإلدارة تتطلب
ّ
 جيدة معلومات توافر  الجوفية المياه اتخز

 تست  ت لن أنه شك ال  ؟وحمايتها  ومراقبتها  واستخدامها  الجوفية المياه موارد لتطوير  المثىل الطريقة ما 

 والمعلومات البيانات من أساسية حزمة تتوافر  لم ما  ومفيد  صحيح نحو  عىل السؤال هذا  عىل اإلجابة

 ،تنميتها  ودرجة ،ها شحر  ىومستو  ونوعيتها، وكميتها، )سماتها، الجوفية للمياه المحلية األنظمة بشأن

 )اجتماعي العام والوضع إلخ(، واستخداماتها،
 
 اقتصادي-ا

 
 وإيكولوجي ،ا

 
 وسياسي ،ا

 
 وعمليات إلخ(، ،ا

   أو  الجارية الحوكمة وعمليات التغيتر 
   تحدث قد  التر

   المنطلق، هذا  ومن المستقبل.  ف 
كوين ت ينبغ 

ة  معرفة  وإدارتها  الجوفية المياه استغالل عمليات لتوجيه موثوقةو  كافية  ومعلومات بيانات عىلمبنير

  ومعلومات، بيانات من عليه يتنطو  وما  ،المعرفة تلك فإن ذلك، ورغم وحمايتها. 
ً
  غب   تكون ما  عادة

،  متوفرة غب   حتر  أو  ،كافية
 
  أساسا

  البلدان حتر و  البلدان غالبية ف 
 نسبي المتقدمةف 

 
   ثمر  ومن . ا

 ينبغ 

توظيف ل حاجة وجد تقد  المطلوبة.  المعلومات أهممن  ةالمتوخا منافعالو  تكاليفال تقييم إجراء

 . موثوقيتها و  توافرها  من والتيقن ،الجوفية المياه إلدارة الالزمة المعلومات لتوليد  ضخمة استثمارات

ي 
ات رصد  وبيانات الثابتة بالخصائص موجزة قائمة المعلوماتحتوي ت أن ينبغر  الديناميكية التغتر
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  التميب    يمكن
 
 الخاضعة للنظم "الثابت" الوصف من أولهما  يتألف المعلومات؛ من نوعي    بي   عموما

ةك  للدراسة انات المائية الجوفير ان) أنظمة الخزر  بها  يتصل وما  الكتيمة( الطبقاتو  الجوفية المياه اتخزر

ية.  ومجتمعات مادية بيئة من جمع هذه البيانات  بشر
ُ
 ت

ً
  ،التقييمية الدراسات أثناء عادة

ُ
 وت

ر
تاح و م قد

ُ
ت

   النوع ويعت   بيانات.  وقواعد  وخرائط تقارير  هيئة عىل
 الخصائص بتحديد  المعلومات من الثان 

ة المخرجات وتكون . األنشطة رصد  خالل من الزمن عىل المعتمدة الديناميكية  لّبنامج المباشر

ات زمنية سالسل عن عبارة الرصد  ومعايب   الجوفية، المياه مستويات مثل ،الزمن عىل معتمدة لمتغب 

   المستخدمة الجوفية والمياه المسحوبة، الجوفية المياه وحجم الجوفية، المياه نوعية
 مختلف ف 

ها  ،ةديمغرافيالالبيانات و  األغراض، ةلشعة  يمكنو  . وغب   )مثال:  الجديدة التقنيات ظهور  وتب 

  أن يسهم  ،ها ر تطور و  بعد( عن االستشعار 
  المعلومات توفب   تحسي    ف 

 
 . وبشكل محايد  لحظيا

ن  معرفة إىل المعلومات تحويل يجب
ّ
ة إدارية قرارات اتخاذ  من ذوي العالقةتمك  مستنتر

  
 عىل المعرفة تلك تساعد  إذ  ،معرفة إىل المعلومات لتحويل الخّبة يذو تخصصي   بم االستعانة ينبغ 

  ةالالزم اتواإلرشاد اتالتوجيه توفب  
ر
هم القرار  اعلصن  اتخاذ  عىل يساعد  ما  ،ذوي العالقة من وغب 

ة قرارات    الالزم.  النحو  عىلذوي العالقة  سلوكيات وتعديل مستنب 
 الستخدام حاجةوجد ت قد  حي    وف 

ه  الصلة، ذات الجوانب لتحليل متقدمة وتقنيات أساليب
ر
  فإن

   األجوبة تقديم ينبغ 
 من تجعل صيغة ف 

عموم  ،ي   المحليذوي العالقة  بالتخطيط، ي   القائم القرار، )صناعالمستهدفة  الفئات عىل السهل

   الرسائل فهم هور(مالج
   عليها.  يتنطو  التر

المستخدمة  والبياناتالمجراة  التحليالت توثيق وينبغ 

 والتوسع ،التحليالت تلك صحة من التحقق عىل اآلخرينتخصصي   الم تساعد  التفصيل من بدرجة

 أمكن.  إن فيها 

ي 
 ذوي العالقة مع واسع نطاق عىل العملية تلك عن الناتجة معرفةوال المعلومات نشر  ينبغر

  
ها  ونتائج البيانات نشر  ينبغ   التأثب   من قدر  أقص لضمان ،ممكن نطاق أوسع عىل وتحليلها  تفسب 

سام  يتطلب ما  التكاليف، من والحد 
ر
 أنشطة وإجراء ،ةفتحعقلية منب والمعلومات البيانات "مالك"ات

 الجهات مختلف بي    مفاوضات عقد  األنشطة تلك تشمل قد  والمعلومات.  البيانات لتبادل فعالة

نت، شبكة عىل بيانات وقواعد  مواقع وإنشاء البيانات، لتبادل  لفئات موجهة تقارير  وإعداد  اإلنبر

   متخصصة منشورات وإصدار  الفاعلة، الجهات من محددة
 
 بالمياهالعلمية المتخصصة  المجالت ف

   ورسائل مقاالت  ونشر  ومنشورات، كتيبات  وإصدار  الجوفية،
 
 ،والتلفاز  والراديو  والجرائد  الصحف ف

ها  ة  اإلعالم وسائل عّب  ونشر ير    خرى. األ الجماهب 
   بما  المؤسسات، القانون يلزم أن وينبغ 

 القطاع ذلك ف 

 ممكن ذلك كان  متر  للجميع ومعلومات بيانات من لديها  ما  بإتاحة الخاص،
 
 ومجدي ا

 
 . ا
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 وتبادل وتحليلها، البيانات، عىل الحصول ي)أ والمعرفة المعلوماتالمتعلقة ب األرب  عالمهام  تعد 

 الجوفية المياه إدارة لتوجيه األساسية الخطوات من المفيدة( المعرفة ونشر  المعلومات،

 عىل ،محددة منطقةب ة المعنيةمعرفالو  معلوماتالب تعلقت رئيسية مهام أرب  ع تميب    يمكنإيجاز، ب

ها  ،ومعالجتها  البيانات تلك تخزين )ب( األساسية، البيانات جمع )أ( : التاىل   النحو   ،وتفستر

   والمعلومات البيانات مشاركة )ج( وتحليلها،
 تفسب   نتائج ونشر  ترجمة )د( عليها، الحصول تم التر

 خصيص مصممة رسائل هيئة عىل والبيانات المعلومات وتحليل
 
 يالذ والتوجيه اإلرشاد  يقدم بما  ا

 وإدارتها  واستخدامها ، إيكولوجية ونظم بيئة من بها  يتصل وما ، الجوفية المياه موارد تطوير  إىل ييؤد

 المهام بجميع وتكليفها  متخصصة إدارة أو  وكالة تشكيلل المرجح ومن األمثل.  النحو  عىل وحمايتها 

  أن يسهم  كامل(  حكوم   )وبدعم الجوفية المياهوالمعرفة المتعلقة ب معلوماتالب المتصلة
 تنفيذ  ف 

  ،ومتسق منهّح   نحو  عىل المهام تلك
ً
   مشتت نحو  عىل تنفيذها  من بدال

 . وعشوان 

 تنفيذ برامج توعوية 3-5

سم 
ّ
ي  والتحديات الجوفية المياه بطبيعة الوعي يت

ي  تواجهها  التر
ر
 صناع توجيهبأهمية أساسية ف

ر  القرار   الرشيدة اإلدارة أهداف مع تتماشر  لوكياتسب التحىلي  عىل ذوي العالقة جميع وتحفتر

 الجوفية للمياه

ة هم 
ّ
ون  الذين األفراد قل  غب   بصورة تواجدها  : الجوفية المياهالمتعلقة ب األساسية بالمعلوماتُيلمر

 والمخاطر  ،وإمكاناتها  ،ديناميكياتها  وطبيعة ،األرض سطح تحت الجيولوجية التكوينات داخل مرئية

  
   الجوفية للمياه المحلية باألوضاع. وأقلر منهم أولئك العارفون تتهددها  التر

   المنطقة ف 
 يقطنونها.  التر

   ،أخرىب أو  بصورة الجوفية المياه عىليعتمدون  األفراد لكنر غالبية 
 حجم عىل معظمهمإطالع  وينبغ 

 واستخدامها  الجوفية المياه موارد  استخراج بشأن قرارات اتخاذ  عليهم يتوجب ألنه إما  المخاطر،

   ،ويلوثونها  الجوفية المياه يستخدمون أفراد  ألنهم أو  ،وحمايتها  ومراقبتها 
 التحىل   عىل تشجيعهم وينبغ 

   بالسلوكيات
 الجوفية.  المياه إدارة أهداف مع تتناسب التر

ر  الوعي  انتشار  فإن ثّم  ومن  المكونات من يعد  المياه ومستهلكي  اآلبار  ومالك القرار  صناع بير

 الجوفية المياه لحوكمة الرئيسية

  
 استغالل ويمكن الجوفية.  المياه بمسائل الوع   ىمستو  رفع الجوفية للمياهالرشيدة  الحوكمة تقتص 

   –أعاله ذكرنا  كما   –الجوفية للمياه المحلية األوضاع بشأن المكتسبة المعرفة
 معدة رسائل صياغة ف 

 خصيص
 
ل ت قد  الفاعلة.  األطراف فئات مختلفتوعية ل ا

ّ
 مصدر ناجحة الالتجارب شك

 
لكن  ،لإللهام ا

  
   سبل لتعلم األساس تشكل أن ينبغ 

 قدم المص 
 
 خطط وضع من بالتخطيط القائمي    تمكي    يجب . ا
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اتيجياتاإل  عيوب بي    والمقارنة ،واقعية اتها  دارةإل لالبديلة  سبر  وع   ىمستو  رفع يجب كما   . وممب  

   الدرجة إىل القرار  صناع
ورة يشعرون تجعلهم التر  القدرةتمنحهم و  ،الجوفية المياه بإدارة التعجيل برص 

ة.  قرارات اتخاذ  عىل    مستنب 
ون  أن وينبغ   بأسباب دراية عىل العام والجمهور يكون ذوو العالقة المحلير

 والمساهمة القانونية، األطر  من التدابب   تلك عليه تحصل يالذ الدعم ىومد ة،ياإلدار  تدابب  ال اتخاذ 

  
   والفوائد  الفردية، سلوكياتهم تغيب   خالل من تقديمها  لألفراد  يمكن التر

 من تتحقق أن يمكن التر

  الجوفية، المياه إلدارة متسقالو  متضافر ال عملال خالل
ً
   المشكالت عن فضل

 حال تنشأ  قد  التر

  داخالت م يأ عن االمتناع
 الجوفية.  المياه إدارةف 

ي 
ّ  التوعيةجهود لو  لوعي ل ينبغر  الحيثّيات العاّمة تغتر  معأن تتغتر

 التوعية  تطلبت
ً
 متفاني عمل

 
   ،الطرق بمختلف ،الفاعلة األطراف فئات مختلف يستهدف ا

 األوقات وف 

ان أوضاع ألن ،نهاية ال  ما  إىل التوعية وتستمر  المناسبة.   الحال، بطبيعة تتغب   الجوفية المياه اتخزر

  خّبة بال  جديدة فاعلة أطراف تظهر  وأن األولويات تتغب   وأن جديدة قضايا  تنشأ  أنبالتاىل   ويحتمل

ة  تركب    مجال فإن ذلك، ورغم كافية.    إذ  الوقت، مرور  مع يتغب  ستلك العملير
ً
كب    من نتقلت ما  عادة

 البر

  الجوفية المياه إدارة عىل التشجيع عىل
 
كب    إىل ،عموما

تغذية  تقديم عىل أو  الجديدة القضايا  عىل البر

   التوعية أنشطة تنفيذ  مسؤولية وتقع لتدخالت. ا تأثب   عن راجعة ومالحظات
 عىل األول المقام ف 

 وإدارتها.  الجوفية المياه حوكمة جهود  بقيادة المكلفة الجهة عاتق

ي  .. 
رة ال والسلوكياتذوي العالقة  الرسائل تستهدف أن وينبغر

ّ
 والتحديات المشكالت عىلمؤث

 الرئيسية

  تجر   لم
ُ
   ىسو  الجوفية بالمياه لتوعيةا حمالت

 
، برهنت ذلك ورغم البلدان.  من فقط قليل عدد  ف

   فعاليتها  عىل الحمالت تلك
 
 وال  –ذوي العالقة إقناع عىل وقدرتها  ،جدد ومناضين بقادة  الدفع ف

ورة –المياه ومستهلك   اآلبار  مالك ما سير   أنشطة فإن ذلك، عىل عالوة واإلدارة.  الحوكمة تحسي    برص 

اكتستطيع  القدرات وبناء التوعية ك بعد من  إشر  . يمحور  بدور ذوي العالقة المضطلعي   من لم يشبر

ورة ذلك أمثلة ومن    . التنظيم   اإلطار  تطبيق عىل المحامي    تدريب ض 
   وينبغ 

 الحاالت  جميع ف 

  ب
ّ

   القدر التحىل
   والصيغ الوسائل لتحديد  اإلبداع من الكاف 

   ،الراهن المحىل   الوضع تناسب التر
 والتر

ر  األفراد  تلهم بحيث تصميمها  يمكن    وعليه، جديدة.  مبادرات إطالقو  سلوكياتهم تغيب 
 تغفل أال  ينبغ 

   األطراف استهداف التوعية حمالت
 دور  تلعب التر

 
 نشط ا

 
   ا

ية  اإلعالم وسائل ف   ومجالالجماهب 

   يجوهر  دور  من لها  لما  التعليم،
 الرسائل. تلك  نشر  ف 
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 ذوي العالقةمشاركة  تيستر  3-6

ر  من العديد يوجد   متضاربة تكونقد م مصالحه ولكن ،الجوفية بالمياهذوي العالقة المعنيير

 الصناعة، الغذاء، الطاقة، المياه، )إمدادات اليومية الحياة جوانب من بالعديد  الجوفية المياه ترتبط

   استخدام
ر  تحت السطح   استخدام ،تعدينال البيئة، اإليكولوجية، النظم ،األراض  بدوره، و  (. الحب 

ة من نظام كل  تعرضي انات المائية الجوفير  عدد  يد  عىل المستقلة األنشطة من العديد  إىل أنظمة الخزر

   سواء والجهات، األفراد  من هائل
 ومن  المياه من تخلٍص  أو  ،أو ترصيٍف  استخراٍج  صورة ف 

 
المياه عموما

  صورة  أو  ،العادمة
   استخدامتتعلق ب ممارساٍت ف 

 أنشطة أو  ،التلوث إىل يتؤد أنشطة أو  ،األراض 

 ألن ،خاصة بأهمية هنا  الخاص القطاع ويحط   البيئة.  حماية أو  الطبيعة عىل الحفاظتستهدف 

 بدء الخاص، القطاع بسلوكيات ترتبط تلوثها  وأسباب الجوفية المياه استعماالت  من العديد 
 
 من ا

كاتإىل  المزارعي    وبات شر ه المشر .  كبار   من ا وغب     المستهلكي  
  حي    وف 

ر
 وتلك األفراد  هؤالءيعد

 مطالبهم تضاربت حتر  أو  تنافست قد و  ،تختلف مصالحهم طبيعة أنإال  ،ذوي عالقة الجهات

   واهتماماتهم
امات مجموعةتقع  قد  ،المثال سبيل عىلف الجوفية.  المياه مجال ف   عىل مختلفة البر 

كات عاتق ام االجتماعية، المسؤوليةمثل  ،الشر  وضغوط للمخاطر، التعرض ىمستو  بتقليل وااللبر 

،    يكمن هنا  يالتحد ولعل شابه.  وما  المساهمي  
 نطاق األصغر ذوي العالقة  إىل الوصول ف 

 
  و ،ا

شمول ف 

 فقر  األكبر  األفراد  مصالح تمثيل لضمان ،ةبذوي العالق المرتبطة العمليات
 
 . ا

اك عىل الحرص أن إىل الممارسات أفضل تشتر   والمشاركة المعلومات خالل منذوي العالقة  إرسر

ي  للتنازالت تقبلهم  زيادة عىل يساعد 
 مع الفردية ياتالسلوك اتساق وتعزيز  ،منها  مفر  ال  التر

كة األهداف  المشتر

  
كة أرضية الجوفية للمياه الرشيدة الحوكمة توفر  أن ينبغ   الوسط "الحل تحديد  إىل تسغ وأن ،مشبر

 تعبب   ذلك ويتطلب . ، والحفاظ عىل استدامتهوالمصالح المطالب مختلف بي    يوازن يالذ األمثل"

اك ييؤد أن يرجح ،السبب ولهذا  وتفضيالتها.  مطالبها  عنذوي العالقة  فئات مختلف ذوي  إشر

   بفعاليةالعالقة 
 عمل وخطط بسياسات الخروج إىل الجوفية المياه إدارة عملية مراحل مختلف ف 

   أفضل محلية
 فهم عىل ذوي العالقة ذلك سيساعد  كما   أدناه(.  3-5 )انظر  الجوفية المياه مجال ف 

   التنازالت 
   التر

كة األهداف مع الفردية السلوكيات اتساق ضمانوعىل  قبولها، ينبغ   الموضوعة المشبر

 األهداف.  تلك لتحقيق المقررة التدابب   ومع المحىل   ىالمستو  عىل الجوفية المياه إلدارة

ي 
 المحىلي  السياق مع يتناسب بما ذوي العالقة  مشاركة طبيعة مواءمة ينبغر
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 ذوي العالقة  مشاركة تتخذ قد 
ً
 بدء ،عديدة درجاتو  أشكاال

 
 يحيث  السلبية المشاركة من ا

 
 و ذو غ بل

 إىل و  ،عمله الحكومة يتنو  بما  بساطة بكلالعالقة 
ً
العالقة  و ذو نشط ي حيث اآلخر  النقيضصوال

   تنظيمب
 خرىاأل  األشكال تشتمل قد و  الحكومية.  الوكاالت  من يذكر  تدخل دونمن  ،بآخر  أو  بشكل ذانر

   ،للمشاركة
   بي    تقع التر

،ذوي العالقة  مع التشاور  عىل ،المذكورين النقيض طرف 
ً
اكه أو  مثل   م إشر

 ف 

 مجالس رؤساء يستطيع المهام.  بعض بتنفيذ  مخولة فاعلة كجهات  مإسهامه أو  ،الخطط وضع

، ،المدن
ً
   بالفعل ذلك بعضهم فعل وقد  ،يقياد بدور  االضطالع مثل

هم  . النمو  شيعة المدن بعض ف 
ر
إن

ود  ومتنامية ضخمة تحديات يواجهون  الجوفية، المياهشحن  مناطق فقدان الجودة، بالموارد، )البر 

  لكنهم ،(رصيفالت الخاصة، الحفر  أنشطة
 
ايد  بشكل يعتمدونأيضا  تتخط موارد  استخدام عىل مبر 

ايد  بشكل التفاوض إىل المدنالحال  ذلك يدفع مدنهم.  حدود   ىقو  ويجعلها  ،خرىاأل  المناطق مع مبر 

   ابتكارية.  بصورة الجوفية المياه وإدارة الحوكمة تحسي    لعملية محركة
دور ب يضطلعون للذين وينبغ 

   القيادة
 ،المحىل   للوضع األنسبذوي العالقة  مشاركة نموذج تحديد  الجوفية المياه حوكمة ف 

 الوقت.  مع النموذج هذا  تطوير  خالله من يمكن يالذ الشكل وتحديد 

اك يتطلب   ذوي العالقة إرسر
ً
 واسع تواصل

 
 وكالة تشكيل هو  العملية تلك دعم سبل أفضل ولعل ،ا

 المهمة بتلكمفّوضة  ،دائمة

ذوي العالقة  مشاركة دعمتعمل عىل  ،موجهة تواصل وفعاليات توعوية برامج تنفيذ  من بد  ال 

   . مومساهمته
   وينبغ 

اك وكفاءة ىجدو  األكبر  الطرائق تحديد  حالة كل  ف   ،بنجاحذوي العالقة  إلشر

ذ، و  . ةدائمال وفعاليتها  المشاركة تلك استمرارية عىل والحفاظ  لمنهجية ضمانيحبر
 
اكةا  ال  ةمتسق شر

 جزءذوي العالقة  مشاركة تنسيق مسؤولية تكون أن الوقت، مع تغب  ت
 
 المسؤوليات من يتجزأ  ال  ا

  الوطنية للمؤسسات األساسية
ً
وعات تركها  من بدال ة للمشر  ترتيبات (3-4) الرابع الفصل يناقش . اآلنير

 بالتفصيل. ذوي العالقة  مشاركة
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 فعالة مؤسسات بناءالفصل الرابع: 

 بها:  الموض الرئيسية العمل بنود 

 (. 1-4 )القسم الجوفية المياه حوكمة أسس مع يتماسر  تتظيم   إطار  إنشاء 

  يعات تطبيق عىل الحكومة قدرة تعزيز -4 )القسم وإنفاذها  وإدارتها  الجوفية المياه ولوائح تشر

2 .) 

    عمل مجموعة )أو  الجوفية للمياه وطنية وحدة تشكيل خالل من وطنية قيادة تأمي 

 عموديال تكاملوال المائية( الموارد  أو  للبيئة ىالكّب  الوكاالت  ىإحد داخل متخصصة

 (. 2-4 )القسم والمحلية الوطنية الحكومية للمستويات

    خاصة تدريباتكوادر متخصصة حاصلة عىل ب الوحدة تلك تجهب   
 موارد  تقييم مجال ف 

 والدولية الوطنية الجوفية المياه وقواني    البيئية، السياسات وصياغة وإدارتها، الجوفية المياه

 (. 2-4 )القسم

  امنة  الموحدة اإلدارةدعم  السطحية المياه مسؤوليات، تنسيق أو  ،دمج خالل منوالمبر 

 (. 2-4 )القسم والتنظيمية المؤسسية العوائق وإزالة ،الجوفيةو 

   ة هذه جود وحمايةمن جهة  الجوفية المياه موارد  عىل الحفاظ مسؤوليات تكاملإىل  السغ

   . المياه من جهة أخرى
، الوظيفتان هاتان كانت  حال وف     مستقلتي  

 لتعاون آلية إنشاء ينبغ 

 (. 2-4 )القسم عنهما  المسؤولة الشقيقة الوكاالت 

 تعزيز  إمكانية ودراسة ي،الماد والدعم التنظيمية اآلليات خالل منذوي العالقة  مع االنخراط 

 (. 3-4 )القسم الجوفية المياه إلدارة الرسمية تحاداتاال 

 ر  تحت  اىل  إجم استخدامات بحرص  البدءعّب  ،القطاعات بي    السياسات تنسيق الحب 

ر     متسقة تنظيمية آليات وإنشاء ،السطح 
 مثل ،البعض ببعضها  الصلة وثيقة المجاالت  ف 

   استخدام أنشطة
   األراض 

 البيئية، والصحة ،يالحرص   التشييد  وأنشطة الريفية، المناطقف 

 (. 4-4 )القسموالتعدين  نقيبالت وأنشطة الهيدروكربون، واستغالل

 للتعاون اتفاقاتأو  معاهدات إبرام بشأن، الظروف سمحتإن ، التفاوض   
 
 المياه مسائل ف

كة الجوفية    المقاطعات أو  الواليات أو  للبلدان السياسية الحدود عىل  المشبر
ل ت التر

ّ
 بلدشك

 
 ا

 اتحادي
 
 (. 5-4 )القسم ا
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 مقدمة

 ت
ر
 المياه. هذه  إلدارة المواتية البيئة تخلقفه   ،الجوفية المياه حوكمة عمليةجوهر  المؤسساتعد

 وت للمستقبل، التخطيط عىلقدرتها ب الفعالة المؤسسات وتتسم
ر
عية ها عمت    بالشر

 ،ذوي العالقة أعي    ف 

اماتببالوفاء و  ،لجميعاوشمولها    منها.  التحقق يمكن مصداقية ذات البر 
ر
 من فعال ىمستو  بلوغ يعد

  الجوفية المياه حوكمة
ً
ة هذه  لتحقيق يةئالمبد االنطالق نقطة تختلف محددة.  خطوات تتطلبعملير

 خمسة، ويناقش، الحاىل   التحليل يحدد  البلدان.  باختالف ،فيها  التقدم عىل والمقدرة ،العملية

 : يىل   فيما  يتضح كما   ،السليم المؤسس   للهيكل مكونات

  ر  عىل الرقابة من المطلوب ىالمستو  بلوغشيعة االستجابة، بغية  جوفية مياه ولوائح قوانير

   واألنشطة الموارد  استخدام
   قد  التر

 ]1-4[ التلوث.  إىل تفص 

 الموارد  الستخدام عامة وإدارة ،السياسات لسنر  مناسبة وقدرات سليم تنظيمي  تصميم 

 ]2-4[ التلوث.  منتها وحماي

 والتدابب   المواقف دعمبغية  ،ممساهمتهاستمرار و ذوي العالقة  مشاركةديمومة ل آليات 

 اجتماعي المسؤولة
 
 مورد صفها و ب الجوفية المياه، المتعلقة با

 
ك ا  مشبر

 
 ]3-4[ . ا

 اك وإدارة تنسيق إجراءات ر  باالشتر  عىل الجوفية المياه قضايا  معالجة تيحت ،القطاعات بير

   المناسب النحو 
 ]4-4[ الصلة.  ذات القطاعات وممارسات سياسات ف 

 5-4[ . للحدود العابرة الجوفية المياه موارد  إلدارة مؤسسات[ 

ورة رغم   الجوفية المياه لحوكمة فعالة مؤسسات وجود  ضر
ً
 الضعف ييعتر  رشيدة،حوكمة

ي  ما ة، عديدبلدان  مؤسسات
  الجوفية المياه موارد  عىل السلبية بظالله يلفر

 
عىل و  ،خصوصا

  االقتصاد 
 
 عموما

  سليم مؤسس   هيكل توافر  يعد 
 
 أساسيا

 
طا  وتعزيز  ،الجوفية مياهللرضية م لحوكمة عنه غت   ال شر

   الجهود  من المزيد  بذل إىلقائمة  حاجةأن ال الجىل   ومن بفعالية.  وحمايتها  ،إدارتها 
 تقريب مكان كل  ف 

 
 ا

   أنه عىل فعالة، مؤسسات لبناء
   ينبغ 

 الغاية تلك لتحقيق المقررة الخطوات مواءمة عند  الحكمة توج 

  ما يمكن تنفيذه  مع يتناسب بما 
 
 المياه لحوكمة العالمية الرؤية" كشفت  لقد  والزمان.  المكان ف

   ،"الجوفية
   صياغتها  تمت والتر

   الخلل نقاط أن ،الحاىل   الّبنامج إطار  ف 
 دوم كانت  الصدد  هذا  ف 

 
 ا

   السابقة الضعفمواطن  وراء يالجذر  السبب
   الجوفية، المياه إدارة ف 

 موارد  تدهور  إىل أدت والتر

 الجيدة.  النوعية ذاتها احتياطيات عىل الحفاظ فرص وضياع ،واسع نطاق عىل الجوفية المياه
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 موردبوصفها  الجوفية المياه إىلالنظرة السائدة وعىل اعتبار 
 
 خاص ا

 
 صعوبة إىل ييؤد ذلكألن و  ،ا

  اللوائح تطبيق
 
ي  القاعدة، إىل القمة منتنازليا

ذوي  مع االنخراط المؤسسية لهياكلعىل ا ينبغر

ي  العالقة
ر
ي  الفاعلة األطرافكذلك مع و  ،الخاص القطاعف

ر
  العام القطاعف

   الفريدة الخصائص من
  ينص القانون أن الجوفية المياه تمب    التر

 
 خضعي عاممورد  أنها  عىلعموما

  والتنظيم لإلدارة
 
  القاعدة، إىل القمة منتنازليا

ر
 المياه استخدام حقوق أن إىل يشب   الواقع أنإال

  تكون إدارتها  وقرارات الجوفية
ً
  ويحددها  ،مركزية غب  عادة

ر
 لكن   ،ذلك أسبابتختلف  اآلبار.  كمل

ً
 عادة

 الحصول )إمكانية وفنية بساطة( بكل أنفسهم تلقاء من اآلبار  األفراد  )حفر  تاريخية لدواع   تكون ما 

 يجعل من المستحيل  النطاق واسعة جغرافية مناطق من الجوفية المياه عىل
ً
 الحكومات عىل عادة

 وكنتيجة منها(.  واالنتفاع استخدامها  حقوق تنظيم أو  توزيعها  أو  الجوفية المياه صحص تحديد 

م  ،لذلك طبيعية
ر
   الجوفية المياه بحوكمة المعنية المؤسسات عىلتحت

 تقريب مكان كل  ف 
 
 مراعاة ا

  ذوي العالقة  مصالح
   سواء.  حد  عىل والخاص العام القطاعي   ف 

 تستطيع ال  نفسه، الوقت وف 

 تمام التخىل   الحكومة
 
ر المسؤول دورها  عن ا  المنافع إىل بالنظر  الجوفية المياهعن  بوصفها الوض 

   العامة
 المورد.  هذا  عليها  يينطو  التر

ر  التوازنعتمد يس ي  ذوي العالقة بير
ر
ر ف درجة  عىلو  المحلية، الظروف عىل والخاص العام القطاعير

انتطوير 
ّ
ي  للحوكمة العام اإلطار عىل و  الجوفية، المياه اتخز

ر
 البالدف

   المنطلق هذا  ومن
  وذوي العالقة  العامة اإلدارة أدوار  توازن الجوفية المياه حوكمة تحقق أن ينبغ 

ف 

 اجتماعي مسؤول نحو  عىل الجوفية المياه موارد  قاعدة استخدام لدعم ،الخاص القطاع
 
 وحمايتها.  ،ا

 ،االقتصادية-االجتماعية والظروف الهيدروجيولوجية األوضاع باختالف التوازن هذا  طبيعة تختلف

   المؤسسية-السياسية واألحوال
   الخزان منطقة ف 

ر  الجوف   
   الفصل )انظر  المعت 

 التوازن يتأثر  كما   (. الثان 

   الخزانبالدرجة العامة لتطوير  المنشود 
 الجوفية المياه موارد  لتطوير  مجال هناكظلر  سواء ،الجوف 

 
 
   الحال هو  )مثلما  األغراض من متنوعة لمجموعةتحقيقا

 الصحراء( جنوب أفريقيا  بلدان من أجزاء ف 

 شديد الجوفية المياه موارد  عىل الضغط كان  أو 
 
   الحال هو  )كما  للغاية ا

 
ق بلدان من العديد  ف  الشر

   الحوكمةمجمل ضطلع ت كما   وآسيا(.  األوسط
ام ىمستو ، من حيث مهم دور ب البالد  ف   اللوائح، احبر

 . ذلك وغب   ،والقدرة عىل الطعن بها  وتنافسيتها  العقود  شفافية ىمدو  المؤسسات،شمول  درجةو 

،و 
 
ي  عموما

 للتكيف قابل نحو  عىلو  ،المحىلي  السياق مع يتناسب بما  المؤسسية البتر  تصميم ينبغر

ات مع ر  عدم وحاالت  التغتر  اليقير

  السياقات
 
 للتنوع الهائل ف

 
   الجميع" يناسب أوحد  "حل يوجد  ال  ،نظرا

 
 المياه حوكمة مجال ف

   الناجحة النماذج دور  ويقترص  الجوفية. 
   الحلول عن فكرة تقديم عىل الصدد  هذا  ف 

 تنفيذها  يمكن التر
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  يظللكن  محددة.  بتكلفة محددة أوضاع ف 

 
   الفوائد  من الكثب   هناك تزل لم أنهواضحا

 يمكن التر

اء  عليها  الحصول  فعالة.  مؤسسات بناءجرر

ي 
 العابرة الجوفية المياه موارد  مع تعاملت تعاونية مؤسسات إلنشاء خاصة عناية إيالء ينبغر

 للحدود

   الجريان حوكمة تستدع  
   الجوف 

ان ف     الجوفية المياه اتخزر
 أو  الواليات أو  البلدان حدود  تعّب  التر

   المقاطعات
، )مثل:  االتحادية البلدان ف  اليا، األرجنتي    المتحدة تالواليا الهند، كندا،  الّبازيل، أسبر

 الحدود.  عّب  يتش  خاصةات وتدابب  قانونية مؤسس األمريكية(

ر ولوائح  4-1  متجاوبةسن قوانير

ر  تشكل ي  ،واللوائح القوانير
 إطار  وتضع المجتمعية األهداف تراعي  التر

 
 تمكيني ا

 
 وتنظيمي ا

 
 لتحقيق ا

 مكون ،األهداف تلك
 
 أساسي ا

 
 الجوفية المياه حوكمة مكونات من ا

 من المعتاد 
 
 بتطوير  المعنية المجتمعية األهداف الجوفية المياه ولوائح قواني    تستهدفأن  عموما

 تنص المنطلق، هذا  ومن عادلة.  بصورة المنافع وتقاسم ،فعالالو  مستدامال واستخدامها  ،الموارد 

  واللوائح القواني   
ً
 : أساسية أحكام أربعة عىلعادة

ر  إىل  الجوفية المياهجلب قضايا  -1  . العام الحب 

 الجوفية.  سحب المياه وعمليات المياه آبار  بناء أنشطة ترخيص -2

 . (point source) ةثابتال در امصال من الجوفية المياه تلوث مكافحة -3

اط -4    البيانات ومشاركة الشفافية مراعاة اشبر
 من الجوفية المياه مستخدم   جميع يجمعها  التر

 والخاص.  العام القطاعي   

ر  هو  الجوفية للمياه األمثل الوضع نإ ّ ي يذلك قد  أن رغم العام،جلبها إىل الحتر
 تحديات إىلفضر

ة  وعملية قانونية  كبتر

   فرد  يأ يستطيع، للجميع متاح كمورد   الجوفية المياه طبيعة يتؤد
، واستخراجه الحفر  مكان يأ ف 

 " حرصية غب   سلعةكو 
ر
انبمعت  أن  أنا  أفعل لمن إ ها ونيستخدمسو  الجوفية المياهسيستخرجون  الجب 

 من ممكن قدر  أكّب  واستخراج اآلبار  من ممكن عدد  أكّب  حفر  عىل اآلبار  مالك تشجيع إىل، ذلك"

م ي ما  واإلنصاف، والكفاءة لالستدامة المجتمعية األهداف مع السلوك هذا  يتناف   الجوفية.  المياه
ر
حت

ر  العام الجوفية المياهقضية  جلب  وتنظيم االستخدام حقوق توزي    ع من الدولة تمكي   ل ،إىل الحب 

   الصلة قطع ذلك يتطلب قد  . المنشودة هدافاأل مع يتماسر  بما  الجوفية سحب المياه أنشطة
 التر
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ض أو  –تكون ما  عادة    الخاصة الحقوق بي    قائمة –أنها يفبر
 الجوفية، المياه استخدام وحقوق لألراض 

 الخاص القطاع مسستخدم   أن وحيث عامة.  إىل خاصة من الجوفية المياه ملكية تحويل إىل باإلضافة

   استولوا 
 إجراءات اتخاذ صعب يفمن المحتمل أن  الجوفية، المياه من األسد  نصيب عىل األغلب ف 

   قانونية
عي    بمقدور  أن يبي    العمىل   الدليل أن بيد  األمر، هذا  ف  يات ا وأن ،االبتكار  المشر

ر
 ةلالقليلتحد

  مجابهة عمليات المصادرة  المعروفة
 . فشلت قد ف 

   لدولىه  ا قليلة . العمىل   التطبيق هو  القانونية اإلجراءات من صعوبة األكبر  ولعل
   نجحت التر

 ف 

 تعرض بعدما  القاعدة إىل القمة منتنازلية  إجراءات خالل من الجوفية المياه عىل السيطرة استعادة

ةتطوير     مكثفة.  فوضوية نشطةأل  المياه الجوفير
   المعتاد، ف 

ك التنظيم نشطةأل  ينبغ   والتنظيم المشبر

  
   الذانر

ل ا نأ المستخدمون يمارسها  التر    لتدابب  تكمر
 القاعدة.  إىل القمة من الحكومة تتخذها  التر

 المياه بإدارة المعنية القانونية األحكام مع يالتواز عىل  ا به للعمل ةيتنظيموضع لوائح  يجب

 العام الصالح يحقق بما  الجوفية

ها ىل المث ةير التنظيماللوائح تمتاز 
ر
 ،الجوفية المياه موارد  بخصائص دقيقة معرفة عىلتستند بأن

 عىله اللوائح لهذ المعتادة األدوات وتشتمل وتنظيمها.  استخدامها  حقوق توزي    ع عىل حرصتو 

 عىل قيود  فرض مع الجوفية، سحب المياه مستويات وتحديد  ،المياه آبار  تشييد  أنشطة ترخيص

 يدويمحفورة ال الضحلة المياه آبار ف اإلدارية.  والمّبرات العملية الطبيعة بحسب اآلبار  أنواع بعض
 
، ا

،
ً
ها  أو  مثل  حرصيمستخدمة ال الجوفية المياه موارد  من غب 

 
لية لالحتياجات ا  واحتياجات المب  

 من أية تدابب  تنظيمية، أو تخضع إىل تدابب  بسيطةالمعيشة
 . ، قد تعف 

ي 
 مع للتكيف الكافية بالمرونة واستخدامها  الجوفية سحب المياهل التنظيمي  اإلطار  يتسم أن ينبغر

ة الظروف  المتغتر

  
ة والطلب العرض ظروف مع تكيفها  يسهل بحيث بالمرونة اللوائح تتسم أن ينبغ   يتضح كما   ،المتغب 

  
 التالية:  األمثلة ف 

 تلك تعديل ويمكن الستخدامها، أو  الجوفية سحب المياهل دائمةغب   حقوق منح يمكن 

  الحقوق
 
ات مع يتناسب بما دوريا ، )و  العالمية أو  المحلية التغب 

ً
  يمكن مثل

 تلك كانت  حالف 

اخيص  تبع تتغب   كلية  حصة من كنسبة  منحها  دائمة، الحقوق أو  البر
 
 للظروف(.  ا

  الحق إسقاط يجوز   
   واستغاللها  الجوفية سحب المياه ف 

 دونمن و  ،استخدامه عدم حالف 

 تعويض.  يأ منح

  الحقوق إلغاء يجوز   
ر ب تتسبب أنها  يتضح التر    رص 

 . بيت 
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   يكمن عىل  الف يالتحد فإن ،أخرى ومرة
   النجاح يمكن ال  إذ  . التنفيذ  ف 

 إال  اآلبار  من هائل عدد  تنظيم ف 

  
   االقتصادية-االجتماعية األوضاع ف 

 بت التر
ّ

 قد  بينما  الرقابة، أو  الحوكمة من رفيعة مستوياتتحىل

   التنظيم ممارسات تكون
ك التنظيم أو  الذانر    تشارك   أساس عىل المشبر

  خرىاأل  األوضاع ف 
ً
 مكمل

وري  ض 
 
   القاعدة إىل القمة منالتنازىل   التنظيم لتدابب   ا

ة الوكاالت  تتخذها  التر  3-4 البند  )انظر  العامر

 أدناه(

ي  الجوفية، المياه إدارةبغية  المعلومات توافر  عن غتر  ال 
 إلزام ذوي العالقة جميع إلزام وينبغر

 
 ا

 قانوني
 
 واستغاللها ،استخراجها  وأنشطة ،الجوفية المياه موارد  بيانات جميع بمشاركة ا

 تحديد األمر  هذا  يشكل . قياسه" يستطيع ال  ما  إدارة المرءال يستطيع " أن البديه   من
 
 تحدي ا

 
 خاص ا

 
   ا
 ف 

 نسبي الجوفية، المياه حالة
 
 المرئية غب   الجوفية المياه موارد  كمية  لتحديد  المالزمة الصعوباتبسبب  ا

  هائل نطاق عىل المورد  استغالل أنشطة انتشار بسبب  أخرى ناحية ومن ناحية، من
 
 ووجود  ،أحيانا

ط أن للقواني    يمكن وعليه الجوفية.  سحب المياه نقاط ماليي       البيانات شفافية تشبر
 يجمعها  التر

 آبار  حفر  يدهمتع عىلفرض ت وأن ،والعام الخاص القطاعي    من الجوفيةالمياه  مستخدم   جميع

كات ،الجوفية المياه واستشارن    ،المياه ب مياه وشر   الجوفية المياه ومستخدم   ،الشر
 
 إتاحة ،عموما

   الهيدروجيولوجية البيانات جميع
 وال  الجوفية.  سحب المياه أنشطة تقارير  يشمل بما  يجمعونها، التر

 تعزيز هذه المسألة ممكن عّب  أن شك
ر
   )بما  الفاعلة ىالقو  جميع لتشمل الشفافية عباءة مد

 ذلك ف 

   الخاص( القطاع
   تنخرط التر

ة، ك محددة أنشطة ف   عن التنقيب عملياتذات صلة بالمياه الجوفير

 . التعدين وعمليات والغاز  النفط

ر  سن خالل من الجوفية للمياه الرشيدة الحوكمة تتحقق ال   فحسب، المناسبة واللوائح القوانير

ر  تلك تطبيق ضمان كذلك  يجب بل  العالقةذوي  جميع قبل من وإنفاذها  القوانير

   القواني    تعد 
   تخفق التر

 الرئيسية األسباب من الهأع إليها  المشار  المعايب   من أكبر  أو  معيار ب اءالوف ف 

 عىل) الجوفية المياه قواني    استجابة درجة كانت  فمهما  ذلك، ورغم الجوفية.  المياه حوكمة سوء وراء

 ما  هو  وإنفاذها  وإدارتها  وتطبيقها  القواني    تلك قبول ىمستو  فإن األسس، لتلك األقل( عىل الورق

   عىل  الف الفارق يصنع
   األمر.  نهاية ف 

 والمستخدمي    الحكوميي    المسؤولي    قدرة فإن السياق، هذا  وف 

ثي   المحتملي   وال المحليي   
 العوامل منىه   ،وتبنيها  وتوجيهاته القانون إرشادات استيعاب عىلملور

   األساسية
   الحوكمة ترتيبات نجاح عليها  يتوقف التر

 . طويرها تو  تعزيزها  يستوجب ما  المطاف، نهاية ف 
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 إنشاء تصميم مؤسسي سليم وبناء قدرات حكومية 4-2

ي  النقاط من العديد  هناك 
 ي منها، البدء يمكن التر

ْ
  ىأقو  مؤسسات بناء ظللكن

ً
ة
ّ
وريةأولوي ي  ضر

ر
  ف

 الحاالت  كل

  كل مكان ىأقو منظمات  توجد يؤمل أن 
   . ف 

 المختلفةالنضج المؤسس   مستويات تعد  حي    وف 

 ل
 
  مختلف البلدان الفعىل   لواقعانعكاسا

  ،ف 
ر
   البلدانهذه  غالبيةفإن

 المسؤوليات تشتت منتعان 

 تتسبب قد  التمويلية.  العوائق أو  الخّبات المحلية، محدودية أو  تقنية،ال القيادة غياب أو  ،التنظيمية

  هذه الحقائق 
ة إبطاء ف   التقدم.  وتب 

ي  العام.  الصالح يحقق بما  الجوفية المياه إدارة وحدها  العاّمة الوكاالت  تستطيع ال 
 ينبغر

 
ً
 ذوي العالقة جميع تشمل أنللمؤسسات عادة

  
وصفها ب وحمايتها، الموارد  إدارة منظور  من الجوفية، المياه حوكمة أحكام تطبيق إىل النظر  ينبغ 

ة اإلدارة بي    تعاونية مبادرة ،وذوي العالقة عىل الصعيد  العامر  التعديل عىل الحرص مع المحىل 

 وفق المفوضة" و"المسؤولية المفروضة" "اللوائح بي    التوازن لدرجة المستمر 
 
 للظروف ا

 . المحلية االقتصادية-االجتماعية واألوضاع الهيدروجيولوجية

ي 
  والمستويات يالمركز  ىالمستو  عىل رائدة مؤسسات تواجد  ينبغر

ر
 عىل الحرص مع ،األدن

 ذوي العالقة مشاركة

   كما   بفعالية.  الجوفية المياه حوكمة تدعم وطنية قيادة وجود  من بد  ال 
 اإلدارة مهام ملكية تعزيز  ينبغ 

   ،المحلية اإلقليمية الوكالة مكاتب ىمستو  عىل الصلة ذات
  والتر

ً
 ومسؤولية سلطةناط بها ت ما  عادة

لذوي العالقة  الكاملة المشاركة تأمي    المحلية أو  اإلقليمية الوكالة عىل ويتعي    اليومية.  التنفيذ  مهام

 المناسب.  النطاق عىل

 ،
ً
ي كل مستوى من المستويات، عادة

ر
 وحدة مياه جوفية أو فريق عمل مكّرس وف

ّ
يجب أن تتوىل

 واإلدارة والتمويل السياسات تنسيق جهود  قيادة مسؤوليةتمويل المناسب، ب

   ىالمستو  عىل الجوفية للمياه وحدة وجود  من بد  ال 
 كرسم عملفريق  )أو  الواليات ىمستو  أو  الوطت 

 ،المنشود  القيادة ىمستو  لبلوغ المائية( الموارد  أو  للبيئة ىالكّب  الوكاالت  ىإحد داخللهذا الغرض 

يعات ،التمكينية السياسات من كاٍف   قدرٍ  وجود  من التيقنبغية  تيبات ،والتشر  وأولويات ،التمويلية والبر

ل وت الفعالة.  التنسيقية واإلجراءات ،الّبامج
ر
   خرىاأل  الرئيسية المهام ىإحدتمث

   التر
 عىل أداؤها  ينبغ 

   ىالمستو 
   ،الواليات ىمستو  أو  الوطت 

   التمويل جمع ف 
 إلدارة الالزمة والمعدات األجهزة لتمويل الكاف 
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 عليها، والعرض الطلب جانّت  
 
 متفقا

ً
 من التأكد  يجبكما   التلوث.  مكافحة تدابب   وتطبيق إدارة

  بمستويات  تمويلما يلزم من  تخصيص
هذه  الجوفية المياه وحدة أن إدراك، و المطلوبة الخدماتيف 

   خاصة تدريبات عىل حاصل متخصص عمل وطاقم سياسية صفة إىلتحتاج س
 موارد  تقييم مجال ف 

   دعموإىل  البيئية، السياسات وصياغة وإدارتها  الجوفية المياه
بة عىل   من إضاف   ي   انو قكوادر مدرر

 المياه. 

اكه ذوي العالقة جميع حشد  عىل القدرة امتالك إىل الرائدة الوكاالت  تحتاج ي  موإرسر
ر
 اإلدارة ف

 الجوفية للمياه المستدامة

 
ر
   خّباءيضمر  كادر   وجود  أهميةإن

 دعم عىلفقط ال تقترص  مؤسسيي    ومتخصصي    المياه قانونف 

 المشاركة عىل الخاص القطاع مساعدة وكذلك بل ،من قبل الحكومة الجوفية المياه خدمات تقديم

  
 واستغاللها.  ،الجوفية المياه موارد  تطوير استدامة  ف 

 عمودي الجوفية المياهإدارة  ووظائف روابط تكامل عىل المثىل المؤسسية البنية حرصت
 
ر  ا  بير

ر  ي  المستويير
 وأفقي ،والمحىلي  الوطتر

 
ي  خرىاأل  والوكاالت  القطاعات معيات مستو ال كل  عىل ا

 تؤثر  التر

 الجوفية المياه عىل

ة التنفيذية اإلدارة عمليات سُهلت  المسؤولة المحلية اإلقليمية/  الوكالةحي   تكون تواصل وال المباشر

 جزءجودتها  وحماية الجوفية المياه موارد  إلدارة اليومية المهام عن
 
 لم إذا  موحدة.  وطنية مؤسسة من ا

 إصالح تتطلب التنظيم إعادة عملية كانت  إذا  أو  ،المؤسسةتتوفر هذه 
 
 يمؤسس ا

 
 ضخم ا

 
فمن  ،ا

وري  ر  عموديال تكامللل واضحة آلية وضع حينها الرص  ر  بير ي  المستويير
 الشكل يوضح . والمحىلي  الوطتر

 وتخطيطها  الجوفية المياه سياسات صياغة وظائف تخول حيث ،المثىل المؤسسية البنية (4-1)

 عمودي متكامل هيكل داخل المناسب ىالمستو  إىل وتنفيذها 
 
 كل  عىل أفقية روابطالحفاظ عىل  مع ،ا

ك، والتخطيط والوكاالت، القطاعات بي    التنسيق لضمان ىمستو   رغمعىل الو  ذلك.  إىل وما  المشبر

   بلد  كلل أنمن 
   الموضح التخطيط   العرض فإن خرى،األ البلدان  عنبها  ختلفيخصوصياته التر

 ف 

   وبالطرق المطلوبة بالوظائف مفيدة مرجعية قائمة يقدم (1-4) الشكل
 من الروابط هيكلة يمكن التر

 خاللها. 

   تعزيز   إىل المحىلي  ىالمستو  وكاالت  تحتاج
ر التنظيمية  مهامها  أداء عىل لمساعدتها خاص  وتحفتر

 (ذوي العالقة مشاركة التوعية، التخطيط، )البيانات، الرئيسيةواإلدارية 

   القائم الوضع عكس عىل
   البلدان، من العديد  ف 

 عىل المهنية الكفاءة من أكّب  قدر  وجود  ينبغ 

ة  درجة ويتطلب ،بطبيعته العمالة كثيف  العمل يكون حيث المحىلي  ىالمستو   ،الخّبة المهنية من كبب 
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   سيما  وال 
   ثم ومن البيانات.  عىل القيود  انتشار  ظل ف 

 المهنيي    منالكتلة الحرجة وجود وقوف  ينبغ 

 عىل المهنيي    الخّباء هؤالء عمل من كبب    شق يسينطو  كما   . إىل جانب القيادة ذات الخّبة والفنيي   

 وبناء الداخلية التدريبات عّب  الالزمة لذلك، المهارات قاعدة تطوير  يتطلب ما  البيانات، إدارة

ر  وتقديم القدرات بناء عن غت   وال  القدرات.  ي  التحفتر
ر
 تطوير وال السليمة اإلدارة خالل من الكاف

  
 المناسب.  الحوافز هيكل وتصميم الوظيف 

ح صعب ي قد  لكن اإلدارية، الوظائفعن  التنظيمية الوظائف فصل الممارسات أفضل تقتر

 الواقع أرض عىل ذلك تحقيق

خيص  ،التنظيمية الوظائف فصل إىل تدعو  وجيهة أسباب ثمة  الوظائف عن ،الرسوم وتحديد  كالبر

 لكن   البيانات.  إدارة ووظائفذوي العالقة  ومشاركة والتوعية والتخطيط الموارد  كتقييم  ،خرىاأل 
ً
 عادة

 جزئي ىيعز  ما  وهو  ذلك، تحقيق صعوبة العمىل   الواقع يثبت ما 
 
ورة إىل ا  تقييم وظائف تنفيذ  ض 

 هو  الصعوبةهذه  وراء األساس   السبب يظل ذلك ورغم البعض.  بعضها  مع يبالتواز  وتنظيمها  الموارد 

 عدد يتطلب ذلك أن
 
  ا

ً
.  من هائل  الموظفي  

  1-4 شكل

 اإلدارة تخطيط روابط –الجوفية المياه حوكمة

ح هذا الشكل
ر
   المحلية والحكومة الوطنية الحكومة بي    "عموديال "التكامل عملية يوض

  التر
ً
ورية تكون ما  عادة  لتكامل"ا عملية إىل باإلضافة ،ض 

  
   للسياسات" األففر

 . اإلدارة خطط اتساق ضمانبغية  موازية بأهمية تحط   والتر
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ي 
 ت أن اىلي المث الوضعيقتضر

ّ
 المياه إدارة عن ةالكامل ةيالمسؤول باألحواض المعنية الهيئاتتوىل

ي  الجوفية
ر
هذه  أن إىل يشتر  الواقع أن إال  المائية، للموارد  المتكاملة لإلدارة صالحياتها  حدود  ف

   تركز  الهيئات
 
ا ي  ما  السطحية، الموارد  إدارة عىلكثتر

ورة يعتر  وكاالت  مع تعاونية آليات إنشاء ضر

 الجوفية المياه

  بدوٍر  األحواضالمعنّية ب اتالهيئتضطلع 
 ىومد اختصاصاتها  عىليعتمد  الجوفية المياه حوكمة ف 

  أسهل مسألة وىه   السطحية، المياه إدارة عىل تركز  هيئاتالهذه  أن إىل العمىل   الواقع ويشب   فعاليتها. 

 كثب  
 
 مع يتعارض الجوفية المياه وإدارة السطحية المياه إدارة بي    الفصل فإن ،ذلك ورغم شك.  بال  ا

  المائية، للموارد  المتكاملة إلدارةالفضىل ل ممارساتال
ر
   ألنهار من العديد ل األساس   الجريانذلك أن

 يأنر

 إدارة المياه الجوفية

 المستوى الوطني

 مستوى األقاليم/ األحواض

 المستوى المحلي

 )األحياء/ مستجمعات المياه(

مستخدمو المياه الجوفية ومالك 

 األراضي

 المحليةالبلديّة  السلطات

 الرئيسية الحضرية التحتية البنية االقتصادية التنمية

 طاقةالو المياه إمدادات

  

 الزراعة والغذاء

 تجميع نقاط التقدم/المشكالت اإلدارية  السياسة اإلطارية والتسهيالت المالية

 إطار التخطيط

 المخصصات المالية

 خطط إدارة كتل المياه الجوفية ومتابعتها

 

  القانونيةاألحكام 

 التدابير التمويلية 

 التكامل العمودي للسياسات 

 التنسيق األفقي للسياسات 

 التقارير المتعلقة بوضع المورد 

 

 

 توزيع الموارد 

 التخطيط التفصيلي 

 استراتيجية المتابعة/ إدارة البيانات 

 

 تنفيذها /الدراسة المعّمقة للخطط 

 إدارة الموارد/ اللوائح 

  /العرضتدابير الطلب 

 حماية المورد/ المصدر 

 متابعة االستخدام/ المورد 
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   اىل  المث الوضع ولعل الجوفية.  المياه منغالبا

 بالمسؤولية باألحواض المعنية الهيئات تكليف يقتص 

   بما  ،المحىل   ىالمستو  عىل وحمايتها  الجوفية المياه دارةإل  الكاملة
   إدارة ذلك ف 

 يتيح نحو  عىل األراض 

امنة/ الموحدة واإلدارة ،الجوفية المياهشحن     والجوفية.  السطحية المياه لموارد  المبر 
تسمح  حي    وف 

  بذلك وقدراتها  الهيئات تلك صالحيات
ً
  فعل
   للغاية محدودة فإنها  الحاالت، بعض ف 

 أخرى حاالت  ف 

 بفعل يسمح ال  بما  (األقاليم / الدول ىمستو  عىل باألحواض المعنية الهيئات من العديد  سيما  )وال 

   ذلك. 
   وينبغ 

ة الحالة ف   والمكاتب األحواض مكاتب بي    التواصلتضمن  واضحة آليات إنشاء األخب 

   الجوفية بالمياه المعنية المحلية أو  الوطنية
 مستجمعاتال ىمستو عىل  أو  الجوفية الخزانات وحدة ف 

 الفرعية. 

ي 
 والجوفية السطحية للمياه الموحدة اإلدارة دعم عىل تساعد  أنلبتر المؤسسية ل ينبغر

 
ر
امنإدارة المياه الجوفية عىل  تعد ر  مع المياه السطحية  أساس موحد ومتر

 
 عنرصا

 
وريا  مهمر ض 

 
   ا
 اإلدارةف 

   هيئة توجد  عندما أمثل بشكل  ذلكيتحقق  المائية.  للموارد  المتكاملة
عندما تكون  أو ، للحوض المان 

 الهيئة أو  لوزارةتابعة ل والسطحية الجوفية المياه عن مسؤولةال محليةالو  وطنيةال حكوميةال ت وكاال ال

امنة الموحدة اإلدارة تتطلب مواتية.  وتنظيمية قانونية بيئةجد اتو  مع ،نفسها   اتخاذ  كذلك  والمبر 

  البلدي االستخدام ألغراض السطحية المياه تخصيص إعادةك) بالتوزي    ع تتعلق قرارات
ً
 من بدال

 البلدية المياه إلمدادات كاحتياط    الستخدامها  العميقة الجوفية المياه موارد  عىل الحفاظ أو  الزراعة،

 
ً
  ،المائية للموارد  عليا  وكالة )إنشاء الهيكلة إعادة إىل حاجة تظهر  قد و  (. مستقبل

ً
   (مثل

   الحاالت  ف 
 التر

 وقانونية/  مؤسسية عوائق توجد  وحيث ،ذاتها  الجهة الجوفية والمياه السطحية المياه إدارة تتبع ال 

 المائية.  للموارد  الموحدة اإلدارة دون تحول تنظيمية

ي كما 
كة اإلدارة عىلأن تحرص  المؤسسية لبتر ل ينبغر  للمياه والنوعية الكمية للجوانب المشتر

 الجوفية

 فصل أن إذ  تها،جود وحماية الجوفية المياه موارد  عىل الحفاظ بمسؤولية واحدة جهة تكلف أن يحبذ 

 المياه مع التعامل عند  هائلة تعقيدات إىل ييؤد البيئية" "الحماية وظائفعن  الموارد" "إدارة وظائف

   استعماالت  سياساتمع  الوظائف تلك عالقة أهمية إىل باإلضافة الجوفية،
 والتخطيط.  األراض 

، و   
  ينبغ 

 لتعاون آلية إنشاء (،2-4 )الشكل البعض بعضها  عن مستقلة الوظائف تلك كانت  حال ف 

 . المسؤولة الوكاالت 
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  2-4 شكل

يها اا وظائفال عن أمثلة
ّ
ي تؤد

ي مجال لمعتادة التر
ر
  الجوفية المياهلوكاالت الحكومية ف

ة حاجة أل ؛ واألمثل هو  البيئية الحمايةو  المائية الموارد  إدارةائف وظتعمل  نثمر
 
 استعمال سياسات مع الوظائفتضافر هذه ت أنمعا

  
 التخطيط وعمليات األراض 

 

 

 

 لذوي العالقةالحرص عىل المشاركة الدائمة  4-3

  إدارة تتطلب
ً
 إدارة

ً
  ،وفعالة ومنصفة مستدامةالمياه الجوفية

ّ
اكة جسور  مد ر  الشر  الوكاالت  بير

 من القطاع الخاصوذوي العالقة  العاّمة

 غب   فمن وبالمثل، . ذوي العالقة مشاركة دونمن  بفعالية وحمايتها  الجوفية المياه إدارةتصعب 

ن يت أن المرجح
ّ
شكل ما من وجود  دون من الجوفية لمياهخزانات ا إدارةمن م وحدهذوو العالقة مك

القطاع من لذوي العالقة  الدائمة المشاركة تتطلب الجوفية المياه إدارة فإن لذا، . الحكوم   الدعم

ة ال المصالح ويلّت   ناحية من العام" "الصالح يخدم ما  وهو  (،6-3 القسم )انظر  الخاص لذوي خاصر

  الواقع، فقد  أخرى.  ناحية منالعالقة 
 
اكات نشأتف    األنواع مختلف من الشر

 
 العالم، أنحاء جميع ف

 وتحديد
 
   ا
 
  ؛ةيالمائ الضغوط عىل الموارد  من معاناة األشد  المناطق ف

ر
  يكمن  هنا  يالتحدبيد أن

 
 ف

سياسة استعمال األراضي  المائية إدارة الموارد الوكالة

 والتخطيط

 الحماية البيئية

 النطاق

 الوظائف المشتركة

 مستوى ←المستوى الوطني 

 الفرعية المياه مستجمعات المقاطعات/

مستوى  ←المستوى الوطني  البلدي مستوىال ←المستوى الوطني 

 البلدي مستوىالمقاطعات/ ال
 

  مستجمع تخطيط موارد
 
ر
 المياه/ الخزان الجوف

  استخدام المخصصات
خيص  والتر

 در إمدادات احماية مص
 المياه العامة

  استخدام  تطوير سياسة
ي 
 األراضر

  إنشاء المناطق
 اإليكولوجية

 ي  تصميم الضف الحضر
 

  /إدارة النفايات الصلبة
 السائلة

  ي
 دراسات تقييم األثر البيت 

 ي الملوثة
 إدارة األراضر

  الكيماويات تسجيل
 الزراعية

 

الحفاظ عىل موارد المياه  حماية جودة المياه الجوفية
 الجوفية
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  " مقولة توضحه ما  وهو  ،ذوي العالقة مشاركة استمرارية عىل الحفاظ
أن الشيطان يكمن ف 

 ". التفاصيل

ي 
  ينبغر

ّ
ي ت ،ذوي العالقة مشاركة بشأن قانونية أحكام سن

 المياه اتحادات عىل قانونية صبغة ضفر

 رسمي المؤسسة الجوفية
 
 ا

  الجوفية بالمياهلذوي العالقة  يتست   لن
 
  المياه آبار  ولمستخدم   ،عموما

 
 بدور  االضطالع، خصوصا

   فعال
 جزءوصفها ب ولمؤسساتها  األطراف تلك ألدوار  نظر يُ  لم ما  الجوفية المياه حوكمة ف 

 
 نظام من ا

  ،العام الحوكمة
ً
د   إليها  النظر  من بدال    فحسب.  التنظيمية اللوائحتستهدفها  فئاتكمجرر

 كذلك  وينبغ 

   بل ،واحدة لمرة المشاركةكتف  بيُ  أال 
 جزءالمشاركة  تكون أن ينبغ 

 
 دائم ا

 
 المياه حوكمة عملية من ا

 قانون مؤسسة اتحادات إنشاء ذلك يتطلب قد  الجوفية. 
 
 ،القانون أحكام مع يتفق بما  عملها  تمارس ،ا

يعاتل يمكن المنطلق، هذا  ومن المالية.  المخصصات عىل الحصول عىل القدرة وتملك  المياه تشر

 اختصاصاتها  توضحأن و  ،الجوفية" المياه إدارة اتحادات" تشكيل معايب  أن تحدد  الوطنية الجوفية

   والمهام
ض التر  كتل  عىلتركز  عندما  النتائج أفضلذوي العالقة  مشاركة وتحقق تؤديها.  أن يفبر

انمحددة من  وحدات أو  ،معينة فرعية مياه مستجمعات أو  ،الجوفية للمياه محددة  المياه اتخزر

  ةير مائ رد اومو  ،منفصلة هيدروجيولوجيا ات وحد وإدارة تخطيط ئذ حين يمكنها  إذ  ،الجوفية
ّ
 . ةمستقل

ي  واالستثمارات القرارات بشأنذوي العالقة  مع التشاور  عىل القانون ينص أن يجب كما 
 تؤثر  التر

 الجوفية المياه موارد  عىل

 بشأنذوي العالقة  مع التشاور  عىل تنص أحكاٍم  عىل والبيئة الجوفية المياهحي   تشتمل لوائح 

وعات وعات الجوفية المياهتطوير  مشر    والمشر
 أنشطة )مثل الجوفية المياه موارد  عىل تؤثر  قد  التر

 يالحرص   التشييد  وأنشطة النفايات، ترصيف ومرافق التعدين، وعمليات والغاز، النفط عن التنقيب

ي الضخمة(
ر
 لحوكمة المؤسسية البنية تعزيز إىل و  أكّب  بصورةذوي العالقة  تمكي    إىل، فإن ذلك يؤد

 الجوفية.  المياه

ر تأسيسها،  ي حير
أن تشمل  خرىاأل  المؤسسية الهياكل أو  الجوفية المياه إدارة تحاداتال  ينبغر

 واألنشطة القدرات لبناء العام الدعمفيد من تست وأن ،ذوي العالقة جميع

   اإلطار  جانب إىل
  ،القانون 

ً
 العام الدعم بعض حشد  كذلك  يحبذ  الحكومية، الوظائف لتفويض وتكميل

  الجوفية المياه إدارة تحاداتال 
 
ا المياه  مستخدم   اتحادات عن مستقلة )كجهات المؤسسة رسمير

 عىل للحصولتخصصي   بم واالستعانة بها، خاصة مقار  إقامة لها  يتيح بما  (يالر الجوفية ألغراض 

اعات الرئيسية القضايا  بشأن مشورتهم  إىل وما  ،القدرات بناء خدمات عىل والحصول المحتملة، والب  
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   ذلك. 
   النطاق عريض تمثيل وجود  وينبغ 

 المياه، آبار  مشغىل   مالك/  يشمل ،تحاداتاال  تلك ف 

ين غب   والمستخدمي    ثي    اإليكولوجية، البيئية/  والمجموعات الجوفية، للمياه المباشر
 والملور

، .  واألكاديميي    الجوفية، المياه ووكاالت  التجارية، تحاداتواال  المحتملي    كذلك  ويمكن المحليي  

تيبات من أخرى أنواعالقيام ب ، ىمستو  عىل البر  الجوفية المياه إدارة تشكل حي    سيما  وال  المستخدمي  

 جزء
 
  ا

ً
.  المؤسس  المشهد  من أصيل  المحىل 

ي أن تشارك ذوي العالقة  مؤسساتبإمكان 
ر
ز م والتنظيم، واإلدارة التخطيط عمليات ف

ّ
ا يعز

ام ىمستو  رفعيو  الفعالية ر ي  ذلكب ويسهم واالمتثال، االلتر
ر
 نشودةالم األهداف تحقيق ف

   أن تشارك الجوفية المياه إدارة اتحادات عىل يجب
 كذلك  ويمكنها  والتنظيم، التخطيط عمليات ف 

سحب  أنشطة متابعة )مثال:  المحىل   النطاق عىل العامة المصلحة مهام بعض بمسؤولية االضطالع

 االمتثال تشجيع استغاللها، أو  المياه آبار  حفر  بعمليات يتعلق فيما  النظام فرض اآلبار، من المياه

  الجوفية المياه لمستخدم   يمكن المنطلق هذا  ومن إلخ(.  للوائح، الطوع  
 
لوا ي أنهكذا  مي   المنظ

ر
مث

 عنرص 
 
 يتكميل ا

 
 مجدي ا

 
  ا

ً
 المياه إدارة أهداف تحقيقالرامية إىل  الحكومية الوكاالت  لمساع   وفعاال

   المحلية الموارد  عىل مثال خب   الجوفية المياه أنو  سيما  ال  الجوفية،
ب تدابب   اتخاذ  تتطلب التر  تقبر

ثي    األفراد  المستخدمي    من اإلمكان قدر 
.  والملور  المحتملي  

اكةساهمة الم عىل القائمة المنهجيات لتلك األساسية المكونات أحد  يكمن ي  والشر
ر
 شفافية ف

ر  المتبادلة المعلومات  ذوي العالقة  جميع بير

ط رئيس  لمشاركة  ة شر   ذوي العالقةثمر
   المطلقة الشفافية، يتمثل ف 

 حول المعلومات تقديم ف 

/  المستخدمي    عيي   وع االستخدام الشر  وحالة المستعملة، المياه ترصيف وتصاري    ح المياه، آلبار  المشر

ط يويش  معلومات.  من ذلك إىل وما  ونوعيتها، الجوفية المياه موارد   عىل المعلومات مشاركة شر

   أو  الحكومة ىمستو  عىل سواء الجميع،
 ذوي العالقة بافر

 
 عىل المعلومات تلك إتاحة ويفضل . جميعا

نت، ةكشب   يمكن)و  عليها  الحصول كيفية  بشأنذوي العالقة  لجميع مناسب تدريب وفب  ت مع اإلنبر

 للمساعدة(.  مكتب إقامة كذلك

ر القطاعات التنسيقوضع  4-4  موضع التنفيذ بير

ي  الجوفية، المياه عىل خرىاأل  القطاعات تأثتر  إىل بالنظر 
 لتنسيق مؤسسية آليات إنشاء ينبغر

امج السياسات  والت 

ر عادة ما  خارجية حيوية روابط سلسلة توجد 
ر
 تأثب  تؤث

 
 كبب    ا

 
عىل و  الجوفية المياه موارد شحن  عىل ا

 الجوفية المياه موارد  حوكمة فإن وعليه الخامس(.  الفصل كذلك  )انظر  ونوعيتها  استغاللها  إمكانية
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 القطاعات مع والتدابب   السياسات لتنسيق ،األمر  لزم إن القانونية األحكام تدعمها ، آليات إىلتحتاج 

   خرىاأل 
  الجوفية المياه عىل تؤثر  التر

 
ا  مباشر تأثب 

 
.  غب   أو  ا  مباشر

ي  ،السطحّيةاألحياز تحت  استغالل عند  بالتنسيقنصح وي
ر
ي  استخدام إدارة وف

  األراضر
 
ي و ،عموما

ر
ف

ي  استخدام ممارسات
  الزراعية األراضر

 
 خصوصا

   (6-5 )القسم الخامس الفصل يسهب
ح ف     الالزم المؤسس   التنسيق حشد  صعوبات شر

 مجال ف 

   استخدام
  ،المتعلقة المؤسس   التنسيق آليات بعض يناقش كما   . األراض 

ً
ر  ،مثل ر  تحت السطح  بالحب 

   والموارد 
 حيث خرىاأل  المجاالت  من العديد  توجد  ذلك ورغم (. 7-5 القسم )انظر  عليها  يحتو ي التر

 الزراعية الكيماويات واستخدام الطبيعية" المسطحات "برامج مثلالعمىل   التنسيق تعزيز  يمكن

ثة )األسمدة  اآلفات(.  مكافحة وممارسات الملور

ر  مجال يوجد  ر  التنسيق ىمستو  لتحسير ي  استخدام تخطيط عمليات بير
 الموارد  وإدارة األراضر

 صو وخص المائية،
 
ي  بإدارة يتعلق فيما  ا

 البيئية الخدمات تقديمبغية  األراضر

   بإدارة المعنية الّبامج تفتح
 التكامل تعزيز  أمام المجال والبيئة الغابات وإدارة والزراعة والمياه األراض 

   استخدام بي   
  العديد من البلدان المائية والموارد  األراض 

 الطبيعية المسطحات برامج اعتادتلقد  . ف 

كب    السابقة
 أ البر

 
بة تعرية مكافحة عىلساسا    تول   ولم ،البر

 
 يكافاهتماما

 
 أن لوحظلكن   المياه.  لحصاد  ا

   المناطق
ت نهجها  التر ات شهدتغب   وازداد بل  ،ها في الجوفية المياه منسوب استقر  إذ  مذهلة، تغب 

 
 
   الطبيعية المسطحات ىمستو  عىل الجوفية المياهشحن  لتدابب   المكثف تطوير ال وساهم . أحيانا

 ف 

   االقتصادية-تماعيةاالج ةتنميال أمام الطريق تمهيد 
 تهميشبوصفها من األكبر  إليها  ينظر  كان  مناطق ف 

 
 ا

  كذلك، و  العالم.  ىمستو  عىل
  ينبغ 

   استخدام إدارة عمليات تكامل سياق ف 
 المياه إدارة مع األراض 

  الجوفية،
ُ
  فرضأن ت

ٌ
 ألنها  ،األنهار  من والحص الرمال استخراج عمليات مثل ،األنشطة بعض عىل رقابة

انات المائية شحن  عىل قدرتها  ضوتقور  ،الفيضانات تنظيم عىل األنهار  قدرة من تحد  أنظمة الخزر

ة    تؤثر  ،واألرصفة السياراتمواقف و  كالطرق  ،التحتية البنية تطوير  عمليات فإن وبالمثل، . الجوفير
 
ا كثب 

 المحتملة.  السلبية آلثارها  التام اإلدراك مع العمليات تلك إدارة يجبلذا  الجوفية، المياهشحن  عىل

ي 
ي  استخدام لخطط ينبغر

اتأن تراعي اوالتشييد  تطوير ال وعمليات األراضر  عىل المحتملة لتأثتر

ي  األثر  تقييم دراسات"إجراء من بينها تدابتر عت   الجوفية، المياه
 "البيت 

وطواني   لقل يمكن    البدء عند مشاورات  إجراء عىلأن تنص  التمويلية والشر
 التخطيط عمليات ف 

   الستخدام الرسم  
   استخدام تخطيط قرارات تأخذ  بحيث ،األراض 

   األراض 
 
ات الحسبان ف  التأثب 

 استخدام تخطيط إدارات تصدر  أن عىل القانون ينصاألمثل أن  منو  الجوفية.  المياه عىل المحتملة
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مة قراراتها  األراض    العديد من البلدان، قد و الجوفية.  المياه إدارةبما توض  به ملبر 

  ذلك يكونف 
 
طا شر

 أساسي
 
   بالفعلا

   األثر  تقييم" دراسات ف 
غدو ت بحيثأكبر  الدراسات تلكتطوير  كذلك  يمكنو  ،"البيت 

   استخدام تخطيط بي    ابطبر ال لضمان الرئيسية ليةاآل
 . وجبهبم والترصف ،الجوفية والمياه األراض 

ع  الزراعي اإلرشاد  وخدمات يةالتنظيمعىل التدابتر  يجب
ّ
استخدام  من الحد  عىلأن تشج

 والمبيدات المغذيات

   الجوفية المياه نوعية حماية تتطلب
 استخدام بشأن توجيهية إرشادات تقديم الريفية المناطق ف 

   والمبيدات واألسمدة الروث
ة و  العملية.  تلك وتنظيم الزراعة ف  ثة غب  عديدة  تقنياتثمر  شائعة، ملور

   للغاية
 و  واآلفات.  الخصوبة إلدارة المتكاملةالمنهجيات  ف 

ر
   التقنيات لتلك المنهّح   االستخدامإن

ينبغ 

ل 
ّ
 جزءأن يشك

 
 الجوفية.  المياه ومدراء الزراعية الهيئات بي    التعاونية االتفاقات من ا

ي 
 خرىاأل  القطاعاتمع  الجوفية المياه قطاع تفاعالت اتساقتضمن  مؤسسية آليات إنشاء ينبغر

 بالمياه الصلة ذات

 ،الطاقة وتوزي    ع ،كالزراعة  خرىاأل  والمجاالت  الجوفية المياهمصالح  بي    تجمع قوية روابط توجد 

اد ال لالمنظمة  لوائحالو  ،يالحرص   والتشييد  ،البيئية والصحة  ،كربونو الهيدر  واستغالل ،التصدير و  ستب 

   نناقشه ما  وهو  . التعدين وأنشطة
 روابطال لتلك يمكن التفصيل.  من بمزيد  الخامس الفصل ف 

   تؤثر  أن "الخارجية"
 
ا  سياسة ذلك أمثلة ومن العكس. بو  ،وحمايتها  الجوفية المياه استغالل عىلكثب 

 ةير والصناع ةير الحرص  نمية تال وسياسة الجوفية، المياه استخدام حوافز  عىل وآثارها  ،الطاقة تسعب  

ها  ها   الزراع   ي التجار التبادل  وسياسة المياه، عىل الطلب عىل وتأثب   المياه عىل الطلب عىل وتأثب 

 الزراعة.  ألغراض

ر  التنسيق من النوع هذا العاملة عىل  ،ىالمستو  رفيعة منصات ال تشمل  عمليات ،القطاعات بير

ي  التخطيط
 األولويات تحديد  إىل حاجةقد توجد  ولكن الموازنات، وإعداد  الوطتر

  
اك مؤسسية منصات وجود  ينبغ     بالمياه الصلة ذات القطاعات إلشر

توجد  السياسات.  وضع ف 

   القضايا  من العديد 
كة  بالسياسات تعلقت ىالمستو  رفيعة ةكثب  اعتبارات   عىل يتنطو  التر  بي   المشبر

   التخطيط عمليات خالل من تها معالج يمكن، القطاعات
 إعداد  وعمليات االستثمار، وبرامج ،الوطت 

ها  السنوية، الحكومية الموازنة    األهمية أن شك وال  . وغب 
   الجوفية المياه مساهمة بها  تحط   التر

 ف 

   االقتصاد 
 إىل تدعو  القطاعات، أنشطة عن الناجمة الحتمية والمخاطر  التداعيات جانب إىل ،الوطت 

 الخمسية الخطط صياغة عند  الجوفية المياه جوانب مراعاة
ً
  و  . ، مثل

   األولويات تحديد  ينبغ 
 
 هذا  ف

   الصعوبة إىل بالنظر  السياق
 دوم القطاعات بي    التنسيق جهود  تواجه التر

 
 بد  ال  العملية، الناحية ومن . ا
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  خرىاأل  القطاعات مع المفاوضات قراراتاتخاذ  من
 
 الجوفية.  المياه موارد  إلدارة بالنسبة هميتها أل تبعا

   األفضل من يكون قد 
ّ

   العمليةالروح ب التحىل
 "القريبة" الثمار  لقطف السغ   خالل من ،الصدد  هذا  ف 

 .
ً
 أوال

انات المياه الجوفية العابرة للحدود 4-5
ّ
 إدارة خز

ان تعد 
ّ
ي  األقاليم أو المقاطعات  أو  –البلدان حدود العابرة ل الجوفية المياه اتخز

ر
 البلدان ف

ر تعاون تتطلبخاّصة  حاالت  –االتحادية  بير
 
 ومؤسسية قانونية وترتيبات ،المعنيةالسلطات ا

 داعمة

ة تلقر  لم انات المائية الجوفير  . الحاىل   الوقت حتر  االهتمام من القليل ىسو  للحدود  العابرة أنظمة الخزر

حت    ،األعمال بعض واقبر
 مؤخر  جرت التر

 
وع مثل تبنيها، يمكن قواعد  ،العالم   ىالمستو  عىل ا  مشر

ان" قانون مواد  اتيجيات"و المتحدة، األمم عن الصادرة "للحدود العابرة الجوفية المياه اتخزر  اسبر

 األمم لجنة عن الصادرة المياه اتفاقية"و ،"العالمية البيئة لمرفقالتابع  "الدولية المياهبرنامج "

 . "ألوروبا االقتصادية المتحدة

ح ي  الممارسات أفضل تقتر
ي  التعاون بحاالت قتدي ت التر

ر
 بالتعاون البدء، أن يتّم األنهار  أحواض ف

ي 
 قد يثمر  ما  ،معرفة قاعدة وبناء المعلومات وتبادل المهتر

 
كة برامج ي  مشتر

ي تفضر
ر
 المطاف نهاية ف

 رسمية اتفاقات إبرام إىل

   البعض بعضها  مع التعاون بالفعل السلطات المعنية بدأت
 ظهور  يرجح ما  العالم، أنحاء من العديد  ف 

   الممارسات أفضل من آخر  أو  شكل
 العابرة األنهار  أحواض إدارةمنهجيات  خط عىل تسب   التر

انل وبالنسبة للحدود.     للحدود، العابرة المهمة الجوفية المياه اتخزر
ر  روابطال بإنشاء البدء ينبغ   بير

ر تخصصالم    . ةير سياسبموجب قرارات  للتعاون كتمهيد   ،البلدان مختلف من ير
 تمهيدية كخطوة  وينبغ 

اك والمعلومات البيانات بادلبت البدء ي  واالشتر
ر
ك فهم بلورة ف انات المائية أل  مشتر نظمة الخزر

ة   تلك األنظمة تكتس  الروابط للحدود  العابرة الجوفير
انال تلك بي   . ف     إدارة وعملية اتخزر

 األراض 

 ،
 
  تها وبرمجتها مراعا يستوجب ما باألهمية أيضا

 
كة.  األنشطة ف  وانطالق المشبر

 
 القائم األساس هذا  من ا

   الدخول يمكن والتعاون، الثقة عىل
 
كة واتفاقات برامج ف يعات بمساعدة كذلك  وتنفيذها  ،مشتر  التشر

 المحلية. 
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ورية روابطال إنشاءالفصل الخامس:   الضر

 بها:  الموض الرئيسية العمل بنود 

  ابط أوجه تحديد ابط  أوجه بتحديد  النشاط هذا  عت  يُ  : التر  والمكونات الجوفية المياه بي   البر

   خرىاأل 
   ،الواقع ف 

   مراعاتها  ستدع  أهمية تب تتسمهذه األوجه التر
 الجوفية المياه إدارة ف 

 ]2-5 القسم[ وحوكمتها. 

  ييؤد : منطقة كل  بحسب حوكمتها  وأولويات وأهداف الجوفية المياه إدارة قضايا  تحديد 

كب    ومجال ،ىالمحتو  تحديد  إىل النشاط هذا 
   والطموحات البر

 ما  ،حدى عىل منطقة كل  ف 

 ذات  الجوفية المياه موارد  إدارة عىل يساعد 
ً
 ]3-5 القسم[ وكفاءة.  فعاليةإدارة

  ي
ّ  ل : المائية للموارد  المتكاملة إلدارةا ياتنهجم تبتر

 
 المائية الموارد  مكونات جميع تداخلنظرا

   واستخداماتها 
  منطقة، يأ ف 

ر
نات  كيفية  بتحديد يعت   النشاط هذا فإن  منترابط هذه المكور

 ]4-5 القسم[ وحوكمتها.  المياهالمتكاملة لموارد  إلدارةا ياتنهجم خالل

 هنا  األمر  يتشابه : المياه العادمةو  والنفايات الصحي  الضف بإدارة الجوفية المياه إدارة ربط 

   نتاجذا الربط فه . المائية للموارد  المتكاملة اإلدارة مع
   منطفر

 لمنظومة شاملة نظرة لتبت 

   المياه
كب    مع المنطقة، ف 

   البر
 ]5-5 القسم[ التلوث.  مكافحة عىل الحالة هذه ف 

 ي  باستعمال الجوفية المياه إدارة ربط
 النشاط هو  هذا  لعل : ها استخدام وممارسات األراضر

   الجوفية المياه تلوث لمكافحة أهمية األكبر 
 ]6-5 القسم[ العالم.  مناطق من العديد  ف 

 ر تحت  باستغالل الجوفية المياه إدارة ربط ّ الحتر ، النشاط هذا كتس  ي: هوموارد السطحي

   خاصة أهمية، بالمرة هذه األرض سطح تحت ولكن السابق النشاط نظب   وهو 
 
 المناطق ف

ية    والمناطق الحرص 
   مكثفة أنشطة تشهد  التر

 
 الهيدروكربون.  واستغالل التعدين مجال ف

 ]7-5 القسم[

 والطاقة المياه ربط   
 
 ]8-5 القسم[ وحوكمتها.  الجوفية المياه إدارة ف

  ي  الجوفية المياهشؤون إدماج
ر
ة  النشاط هذا  يحدد  : خرىاأل  السياساتف مراعاة  كيفير

   الجوفية المياه مع المحتملة التفاعالت
 ]9-5 القسم[ خرى. األ  القطاعات وبرامج سياساتف 

 روابط حوكمة المياه الجوفية 5-1

ها مع  الجوفية المياه روابط تحديد حوكمة المياه الجوفية تستلزم   المائية الموارد  من غتر

 خرىاأل  والقطاعات
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 إ بل المكونات، بقية عن بمعزل الجوفية المياه ليست
ر
 ،خرىاأل مادية ال المكونات مع تتداخل ها ن

ية، األنشطة من عريضة لمجموعة وتتعرض    بدقة والموثق المبي    النحو  عىل البشر
 اتالتشخيص" ف 

 المياه تتسبب قد  التحديات، صعيد  عىلو  أعاله(.  2-1 البند  )انظر  "العالم  التشخيص "و "اإلقليمية

 تلك بسبب لمصاعب نفسها  الجوفية المياه موارد  تتعرضقد  أو  ،األنشطة لتلك مصاعبب الجوفية

   أننا  عىل األنشطة،
  كذلك  ينبغ 

ر
 إسهام تسهم الجوفية المياه أن عن نتغاض   أل

 
 كبب    ا

 
   ا
 العديد  تحقيق ف 

   الفوائد  من
ابطة.  القطاعات من العديد  ف    المبر

ر
، فيما تعنيه،  الجوفية للمياه الرشيدة الحوكمةإن  

تعت 

ابط  أوجه ومراعاة ،المصاعبو  المتبادلة العالقات تلك إدارك  المياه إدارة عملياتالمتصلة بالبر

  المنطلق، هذا  ومن الجوفية. 
ر
ابط  أوجه تحديد  يعد  البر

ً
   اتخاذها يلزم  رئيسية خطوة

 يتنو  منطقة يأ ف 

 الجوفية.  المياه حوكمة تحسي   

 قطاعاتال مع روابطال إىل باإلضافة ،المائية الدورة داخل موجودةتلك العىل  الروابط ملتتش

 بالمياه صلةال ذاتاألخرى 

:  فئتي    إىل الروابط تنقسم  العابرة والروابط الداخلية( )الروابط المياه" "مرب  ع داخل الروابط عريضتي  

 الخارجية(.  )الروابط المياه مرب  ع لحدود 

 الداخلية:  بالروابط التالية التدابب   وتعت  

  حوكمتها  وأولويات وأهداف الجوفية المياه إدارة قضايا  تحديد   
 )يناقش المعنية المنطقة ف 

 الجزئية(.  تلك أدناه 3-5 القسم

   
امنة  الموحدة اإلدارة يشمل بما  المائية، للموارد  المتكاملة إلدارةا نهج تبت   للمياهالمبر 

 الجزئية(.  تلك أدناه 4-5 القسم )يناقش والجوفية السطحية

 5 القسم )يناقش المياه العادمةو  النفايات وبإدارة الصح   بالرصف الجوفية المياه إدارة ربط-

 الجزئية(.  تلك أدناه 5

 الخارجية:  الروابط إلدارة أهمية األكبر  الخطوات يىل   وفيما 

 باستعمال الجوفية المياه إدارة ربط   
   استخدام وممارسات األراض 

-5 القسم ها )يناقش األراض 

 أدناه(.  6

 ة باستغالل الجوفية المياه إدارة ربط  ها )يناقش ها يف الموجودة والموارد  األحياز تحت السطحير

 أدناه(.  7-5 القسم

 أدناه(.  8-5 القسم ها )يناقش الجوفية المياه إدارة عملياتب والطاقة المياه ربط 
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 الجوفية المياه شؤون إدماج   
 9-5 القسم ها )يناقش العكسبو  ،الصلة ذات السياساتف 

 أدناه(. 

 اتساع إىل يتؤد المذكورة الروابط إضافة أن شك وال  الروابط.  هذه من لكل   موجز  وصف أدناه يرد 

 تلك دمج قرارات تستند  أنما يستدع   تعقيدها.  ىمستو  وزيادة وحوكمتها، الجوفية المياه إدارة نطاق

   الروابط
   تأخذ أن و  ،الروابط لتلك المحلية األهمية ىمد إىل الحوكمة هياكل ف 

 االعتبارات الحسبان ف 

 المطروحة.  القضايا  لمعالجة الالزمة التمويلية والموارد  الكافية القدرات توافر  ىمد مثل العملية

  1-5 شكل

 المائية الموارد  نظم عىل االستجابات"و  اآلثار،و  األحوال،و  الضغوط،و  المحركة، ى"القو  إطار  تطبيق

 

 

 

ابطتحديد عالقات  5-2 ر المياه الجوفية والمكونات األخرى التر  بير

ي  المنظمة لمنهجياتل يمكن
ر
ابط أوجه تحديد أن تساعد ف  المحركةقواه و  ،التر

ظم ألوجه 
ر
 التحديد المن

ر
ابط إن تعتمد منهجيات  ق، يتمر وفبي   المياه الجوفية والمكونات األخرىالبر

 المحركة، ى"القو  إطار  ذلك أمثلة ومن المشابهة.  التحليل أطر عىل و  السببية السالسل تحليالت عىل

 تؤدي إلى توليد

 إلى تؤدي

 على/ القضاء

 تغيير/ إلى تؤدي منع من/ الحد

 توّسطال

 التأثير إلىتؤدي 

 تغيير على/

 تحفّز/ تحّث على تسبّب / تؤدي إلى

 عن/ التعويض إلى تؤدي

 من الحد

 علىإلى استعادة/ التأثير  تؤدي

 الضغوط
 عىل 

 
ة وفورا   تؤثر مباشر

أكبر األنشطة التر
الموارد المائية واستخداماتها )مثال: معدالت 

 المنازل(
 
 استهالك المياه ف

 المحركةالقوى 
 ، األسباب الرئيسية، المصدر األساس  للتغيب 
االتجاهات القطاعية األساسية )مثال: 

 االتجاهات الديمغرافية(

 األحوال
الحالة أو األوضاع واالتجاهات الراهنة عىل 
مستوى المورد واستخدامه )مثال: تحول 
مسار المياه بصورة أكّب وانخفاض تدفق 

 األنهار(

 االستجابات
  طرأت  رد 

فعل المجتمع عىل الظروف التر
 )مثال: تشكيل اتحادات مستخدم  المياه(

 اآلثار
ية  تأثب  الظروف الجديدة عىل النظم البشر

والبيئية )مثال: انخفاض عدد موائل األسماك، 
 فقدان مناطق السباحة(
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 العالقات يبي    والذي واسع، نطاق عىل المستخدم واالستجابات" واآلثار، واألحوال، والضغوط،

   التبادلية
 واآلثار  الجوفية المياه وحالة ،والضغوط المحركة ىالقو  بي    دائرة هيئة عىل يتجر  التر

ية واالستجابات ح مجتمعة العوامل تلك أن كيف  ويوضح ،البشر  المياه منظومة ديناميكيات تشر

 (. 1-5 الشكل )انظر وظائفها و  الجوفية

 1-5 جدول

ابط عالقات سلسلة ي  وذجيةنمال السببية التر
ر
 الجوفية المياه ف

 المعتادة القضايا  الموضوع

   النمو   للتغيب   المحركة ىالقو 
 السكان 

 ي التوسع  الحرص 

  الثالث االقتصادي والقطاع الثانوي االقتصادي القطاع نمو 

 البلدية المياه عىل الطلب زيادة 

 البلدية االستخداماتبغية  المياه ضخ زيادة  المتوقعة الضغوط

 والحرص   يي   الريف المستخدمي   بي    تنافس 

 ات االستخدام، تغيب   نتيجة الجوفية المياه شحن ىمستو  نقص  إلخ المناخية، والتغب 

 جعة الزراعة مياه بسبب الملوحة نسبة وارتفاع الزراعية الكيماويات داماستخ زيادة  المسبر

 الموراد نضوب الجوفية/  المياه منسوب انخفاض  األحوال تغب  

  الجوفية المياهجودة  تدهور 

   نقصال  واستعماالتها المياه عىل اآلثار 
 
   المياه إمدادات ف

 
ية الريفية المناطق ف  والحرص 

 المياه معالجة احتياجات المستخدمة/  المياه مصادر  تلوث 

 

ابط أوجه تحديد  عملية تمثل  نحو  األوىل الخطوة ،الجوفية المياه إلدارة أهميتها  ىمد وتقييم ،البر

   دمجها 
ورة بالدقة المتناهية،  العمليةقد ال تتصف هذه  . األجندات ف   ىالقو  تحدد  أن عليها لكن  بالرص 

ات ،للتغيب   الرئيسية المحركة    والتغب 
 ىالقو  هذه نتيجة ،واستخداماته المورد  تصيب أن يمكن التر

ات  المحتملة.  والتأثب 

، موضح، عىل النحو الاألولوية ذات الروابط تحديد  يمكنمن هذا النوع من التحليالت، 
ً
  ، مثل

 ف 

 . 2-5 الجدول
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 2-5 جدول

ي  نمطيةال األولوية ذات الروابط
ر
 الجوفية المياه مجال ف

ي 
ر
ي  الحاالت  ف

:  كما   الرئيسية القضايا  فيها  تكون التر ي ن إذ يىلي
:  بما  الجوفية المياه إدارةتربط  أن ينبغر  يىلي

 مورد الجوفية المياه تمثل
 
 اقتصادي ا

 
 رئيسي ا

 
 للمنطقة ا

(المجتمغ  -القتصادل )أو  المحلية  
 الوطت 

 (3-5 )القسم والوطنية المحليةاالقتصادية  األهداف 

   الشي    ع االرتفاع
 
 حدة وتزايد  المياه عىل الطلب ف

 القطاعات وبي    والريف المدينة بي    المنافسة

 (4-5 )القسم المائية للموارد  المتكاملة اإلدارة 

ة المدن نمو  ية، المياه إمدادات  شيعة بوتب  -5 )القسم التلوث ومكافحة ،المياه العادمة وإدارة الحرص 

5) 

   استخدام تغب  
ية، األراض   وزيادة الغابات، وإزالة الحرص 

 سحب المياه أنشطة

 (6-5 )القسم والبيئة والغابات الزراعة قطاعات وبرامج سياسات 

ر  التنافس   االستخدام ر  تحت السطح   والموارد للحب 

 هيف الموجودة

 التخزين وسياسة الطاقة، استغالل وسياسة التعدين، سياسة   
 
 تحتالجوف

 (7-5 )القسم األرض سطح

 

ي المنطقة المعنية 5-3
ر
 تحديد قضايا إدارة المياه الجوفية وأهدافها وأولوياتها ف

ي المبد التشخيص يمثل
 
ي  البداية نقطة الجوفية المياه لحوكمة ن

ر
 المياه إدارة قضايا  تحديد ف

ان مستوى عىل وأولوياتها  وأهدافها  الجوفية
ّ
 المعنّية الجوفية المياه اتخز

  الالتشخيص   يساعد 
 الجوفية ياهالم نظام توصيف عىل (2-3 )القسم الجوفية المياه لحوكمة مبدن 

، طار اإل  الفاعلة، الجهات( حوكمته عناض  حيث من  
 المعرفة ودرجة والخطط، ساتالسيا القانون 

، االقتصاد  ،الهيدروجيولوجيا ) المحىل   وسياقه (والوع    االقتصاد  ووضع السياس   الوضع االجتماع 

   وأولوياتها  وأهدافها  الجوفية المياه إدارة قضايا  تحديد  يمكن . تصورةالم والتحديات (العام
 المنطقة ف 

ة  االقتصادية،-االجتماعية ةتنمي)ال الوطنية األهداف من بكلالتشخيص  نتائج طبر  خالل من المعنير

، األمن  
 تساعد  أن ويمكن المحلية.  ةتنميال وأهداف البيئة( عىل الحفاظ الفقر، عىل القضاء الغذان 

 خطط وصياغة ،لحوكمةل ترتيبات أنسب تحديد  عىل حينها  واألولويات واألهداف القضايا  تلك

   األولويةتمثلت  فإذا  المحددة.  واإلدارة االستثمار 
   الدخل ىمستو  تعزيز  ف 

  ،الريفف 
ً
   ،مثل

 ينبغ 

تيباتل ، اإلنتاج أجل من واستدامةٍ  بإنصاف المورد  تطوير أن تكفل حينئذ  الحوكمة بر  مع الزراع 

اك عىل الحرص ة.   بصورةذوي العالقة  إشر لت  إذا  ذلك، من النقيض عىلو  كبب 
ر
   األولويةتمث

 نقل ف 
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ية، المناطق إىل الجوفية المياه  التدابب   ووضع ،لدولةصالح ال المياه حقوق حفظحينئذ  يمكن الحرص 

   والتنظيمية القانونية
 . ها ت، ونوعير نقلها  المقرر  الموارد  كمية  تعزيز  عىل تساعد  التر

 وصياغة ،لحوكمةل ترتيبات أنسب تحديد  عىلأن تساعد  واألولويات واألهداف القضايا  تلكل يمكن

 واإلدارة.  االستثمار  خطط

ي سياق متكامل للموارد المائية 5-4
ر
 حوكمة المياه الجوفية ف

 جزء الجوفية المياه تشكل
 
 ما  آخر، إىل مكون من المياه فيها  تنتقل متواصلة مائية دورة من ا

امن و  بشكل إدارتها  يستلزم ر  األخرى المائية الموارد  مع موحد متر

 أو  سطحية مياه إىل األمطار  مياه تتحول إذ  ؛الماء  دورة مكونات مختلف عّب  باستمرار  المياه تتحرك

  ال مياه
بةمخزنة ف     الجوي.  الغالف إىل وتعود  الفور  عىل تتبخر  أو  ،جوفية مياه أو  بر

 تعمل حي    وف 

ةشحن  عىل السطحية المياه انات المائية الجوفير    أنظمة الخزر
 المياه ىتتغذ المناطق، بعض ف 

   نفسها  السطحية
   الجوفية المياه فقاتتد طريق عن أخرى مناطق ف 

 جريان هيئة عىل تكون التر

.  جريان أو  ينابيع  المياه الجوي، المحيط )مياه العذبة للمياه المختلفة الطبيعية المكونات أساس 

   مياهال السطحية،
بة،المخزنة ف   موردتشكل  الجوفية( المياه البر

 
 واحد ا

 
 ما  فإن ،"الرؤية" تدعو  وكما  . ا

امن،  موحد  نحو  عىل الجوفية المياه إدارة يستلزم سبق  المائية الموارد  جميع مع تفاعالتها  ومراعاةومبر 

  ت تمازال خرى. األ 
 
ة وجد حاليا ورة رغم أو"، "إما/  منهجيات منكبر  من كجزء  الجوفية المياه إدارة ض 

 المياه.  إلدارة شامل نهج

امن موحد  نحو  عىل كذلك  الطلب إدارة من بد  ال  ر  ومتر

 إما  )مثال:  المياه عىل الطلب من محدد  نوع لتلبية بديلة مصادر ، المياه استخدام منظور  منقد توجد، 

 القطاعات )لمختلف المياه عىل الطلب أنواع جميع أن بيد  السطحية(، المياه أو  الجوفية المياه

ك الضغط تزايد  إىل تؤدي للمياه( المستخدمة  مع األنواع تلك تنافسإىل و  ،المياه موارد  عىل المشبر

   ذلك فإن وبالتاىل   شحيحة.  الموارد حي   تكون  البعض بعضها 
ورة يعت   اإلدارة اقتصار  عدم ض 

امنة  الموحدة  المياه.  عىل الطلب إدارةعىل جانب  كذلكو  بل فحسب، العرض جانب عىلالمبر 

 
ّ
ورةإن ي  إدارة ضر ر  موحد  نحو  عىل والطلب العرض جانت  امن تبيرّ ر

 المتكاملة اإلدارة أهميةومتر

 المائية للموارد 

 جزء الجوفية المياهتشكل  سبق، ما  عىل بناءً 
 
 مع وتتفاعل الكاملة المياه منظومة من يتجزأ  ال  ا

 إمكانية حيث من أو  ،المكونات تلك بي    المياه تدفقات حيث من سواء ،الماء  لدورة خرىاأل  المكونات
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   ما  حد  إىل عنها  االستعاضة
   ،السبب ولهذا  المياه.  عىل الطلب تلبيةف 

   ينبغ 
المتكاملة  إلدارةا نهج تبت 

   يضع المائية، موارد لل
ابط  عالقات االعتبار  ف   واستخدامها.  ها استخراج وعمليات المياه توافر بي   البر

تبة األخطاءدي اتف عىلهذا النهج  يساعد     للموارد  المزدوج العد  حاالت  مثل النظر، قرص  عىل المبر
 التر

وط وضع أو  ،استغاللها  يمكن   شر
ر
، غب   نحو  عىل "ثابتة"ية حد  أحيان يحدث ما  وهو  واقغ 

 
   ا

 ف 

 القطاعات. عىل مستوى  أو  الموارد  ىمستو  عىل سواء ،النطاق محدودة ياتهجمنال

 إذ أ
ّ
 " تكفل المائية للموارد  المتكاملة اإلدارة" ن

ً
 إدارة

ً
ر القطاعات،  متكاملة كة بير

 جميعلومشتر

 لتحقيق المائية الموارد 
 
 عليها المتفق المياه إدارة أهداف، سعيا

   المائية للموارد  المتكاملة اإلدارةمنهجيات  تكفل
" "المبدأ  ظل )ف  فق  يالذ اإليكولوّج 

 
 خالل عليهات

  ال عقد  يالذ المتحدة لألمم التابع الدوىل   دبلن مؤتمر 
 عىل المائية الموارد  جميع إدارة (1991 عامف 

ك متكامل نحو   المنطلق هذا  ومن اإلدارة.  وحدة هو  المياه حوض أن اعتبار  عىل القطاعات، بي    ومشبر

 تكون قد  الجوفية.  المياه إدارة جوانب من العديد  توجيه المائية للموارد  المتكاملة دارةاإل  تستطيع

، ىه   التوجيهية القاعدة
ً
   الجوفية المياه تخصيص، مثل

 المياه وتكريس ،محدد  غرضل معينة منطقة ف 

   األمثل القرار  يكون وقد  خرى. األ  لألغراض السطحية
 السطحية المياه من كل  إدارة هو  أخرى حاالت  ف 

امن موحد  نحو  عىل والجوفية ة يالر  نظم تناولنا  إذا  . ومبر     الكبب 
ة تنتشر  التر    بكبر

  ،آسيا  جنوب ف 
ً
 ،مثل

   يكمن التحدي أن نجد 
 واستخدامها.  الجوفية المياهشحن و  السطحية المياه إمدادات بي    التوفيق ف 

ه الخزانات الجوفية الرسوبية، رفد نظم الري السطح  المذكورة توبما أن 
ر
  فإن

 المياه إدارة ينبغ 

امن موحد  نحو  عىل والجوفية السطحية  . ومبر 

   الرئيسية المياه قنوات شبكات من القادمة يالر  إمدادات وتؤثر 
 
ا  كبب  تأثب 

 
 المياه مستويات عىل ا

ة  اإلمدادات تلك كانتذا  إ المثال، سبيل عىلف الجوفية.  بة تغدق إىل ذلك ييؤد قد  للغاية، كبب   البر

   خسائر سفر عن ي ما  بالمياه،
   وزيادةٍ  ،اإلنتاج ف 

   وارتفاٍع  ،األمراض معدالت ف 
 وقوع مخاطر ف 

   اآلخر، الصعيد  عىلو  فيضانات. 
   الحاالت  ف 

 وجد ، سيمحدودة السطحية اإلمدادات فيها  تكون التر

   هائل ارتفاع
   االنزياح إىل أو  نضوب  ها  إىل ييؤد قد  ما  الجوفية المياه عىل الطلب ف 

 المخروط   الفوفر

   هنا  التحدي يكمن المالحة.  للمياه
 السطحية الري إمدادات فيها  تكمل ،التوازن من حالة تحقيق ف 

، المتكامل االستخدام هذا  يتطلب متوازن.  نحو  عىل البعض بعضها  الجوفية المياه واستخدامات

 
 
 من كجزء  الجوفية المياه إدارة إىل تدعو  قوية أسباب توجد  وعليه مناسبة.  مؤسسية إجراءات ،عموما

يطة باألحواض، المعنية الهيئات عمليات  المناسبة.  القدرات الهيئات تلك لكتتم أن شر
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ي  تزايد  إىل يةالمناختزايد التقلبات  يؤدي
ر
 لقدرة و  المياه.  موارد  توافر التقلبات ف

 
 المياهنظرا

  تشكل أنعىل  الجوفية
 
  مخزونا

 
ه  ،احتياطيا

ّ
ي  ذلك مراعاة يجبفإن

ر
 اإلدارة" تخطيط عمليات ف

 "المائية للموارد  المتكاملة

   الخاصة األبعاد  من
   عليها  الضوء تسليط يجب التر

بتغتر المناخ  الجوفية المياه عالقة السياق هذا  ف 

 تقريب العالم مناطق جميع دأبت . وتقلباته
 
 بها القدرات التخزينية  استغالل عىل ا

ّ
  تتحىل

 المياهالتر

   سيما  ال  السنوات، ومتعددة الموسمية المناخية تقلباتال آثار حيال  الجوفية
 المناخ ذات المناطق ف 

ايدة األدلة فمع ذلك، ورغم الجاف.   عىل المناخ يشهده يالذ الشي    ع التغب   عىل والقاطعة المبر 

 دقيقة بتنبؤات الخروج يمكن يعد  لم المطلقة، أو  المتوسطة القيم حيث من سواء ،العالم ىمستو 

   الجوفية المياه عىل الطلب أو  الجوفية المياه توافر  ىمد عن
 خالل من المستقبلية العقود  ف 

  جرى يذالرصد ال إىل المستندة اإلحصائيات
 
   إذ  . سابقا

اتال من سلسلة إىلسيؤدي التغب  المناج   تغب 

  
ية االستجابات مع تفاعلت المائية الموارد  أوضاع ف     الجوفية المياه وتّبز  خرى. األ  والتدخالت البشر

 ف 

   المورد بوصفها  السلسة تلك
   األكّب التقلبات  درء عىل القادر  الرئيس   المان 

 التغب   تصاحب التر

  
   . المناج 

   ،المناسب النحو  عىل ،الجانب هذا  دمج عىل الحرص الجوفية المياه لحوكمة وينبغ 
 ف 

   كما   الجوفية.  المياه إدارة خطط
   للمناطق خاصة عناية إيالء ينبغ 

لمياه لالتخزينية لقدرات ل يمكنالتر

ة فيها أن   جزء شكلتالجوفير
 
  المناخ تغب   مع للتكيف الحل من ا

ً
أنظمة ب كذلك  واالهتمام ،مستقبل

ة انات المائية الجوفير ر  خاصة بصفة المعرضة الخزر    المناخ.  تغب   من للترص 
 تغب   مراعاة تدابب  قد تمص 

  السغ   خالل من إضافية خطوة كذلك  المناخ
ر
  لمراعاة منهجية تدابب   اتباع، عّب المناخ تغب   من للحد

   المياه كمية
   تسهم التر

 الكربون.  حجز  ف 

  العادمة مياه الربط إدارة المياه الجوفية بالضف الصحي وبإدارة النفايات و  5-5

 والنفايات المياه العادمة عن الناجم لتلوثلمخاطر ا الجوفية المياه جودةتتعّرض 

ة تهديدات الصلبة والنفايات المياه العادمة تشكل    سيما  وال  الجوفية، المياه جودة عىل خطب 
 
 ف

در  لم ما ، الضحلة األعماق
ُ
  ،الجوفية المياه تلويث المياه العادمة وتسبب صحيح.  بشكل ت

ً
 خاصة

يا  وسات بالبكتب  ، ومركبات ،ةالّبازير  والفب  وجي  
ما  المختلفة، العضوية والمواد  الثقيلة، والمعادن النيبر

  إذا  جسيمة صحية مخاطر  عن يسفر 
ُ
ب.  ألغراض خدمتاست  ل الشر

ر
 من المرتشحة لمواد وكذلك، فإن

   ،النفايات مدافن
   تتباين والتر

اٍت  ،الملوثة ها مركبات ف  ة  تأثب  ر  الجوفية.  المياه جودة عىل مماثلةمرص 

 م الجوفية المياه تشكل
 
 همّ مساهما

 
ي  ا
ر
 فإن ثم ومن والنظافة، الصحي  والضف المياه إمداداتف

ات إىل  تطوير ال وفرص التلوث مخاطر  م مؤرسر
ّ
ك واالستثمار  التخطيط اتنطاقتقد  . المشتر
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 تع
ر
  الجوفية المياه د

 
  مصدرا

 
  تلعب فه   ولذلك المياه، مداداتإل  رئيسيا

 
 م دورا

 
   هما
 مرافق تحسي    ف 

 الرصف مياه وإدارة المياه العادمةب الجوفية المياه إدارة ربط فإن وعليه، والنظافة.  الصح   الرصف

 جملةالعادمة  مياهالو  النفايات إدارة عملية مكونات تتضمن منطقية.  خطوة تبدو  الصلبة والنفايات

، الرصف شبكات تطوير و  ،منازللل الصح   الرصف شبكات توصيلمنها  ،أمور  المياه  ومعالجة الصح 

 وإعادة المعالجة، المياه العادمة من للتخلص خطط ووضع الصناعية، الرصف ومياه العادمة

 تصميم مصممة ومدافن مكبات وإقامة استخدامها،
 
 مالئم ا

 
 النفايات من للتخلصيمكن مراقبته  ا

وعات مع الجوفية المياه إدارة عملية تنسيق خالل من التآزر  من كبب    قدر  تحقيقيمكن  . الصلبة  مشر

ب  مياه توفب  ك) والدولية والوطنية المحليةالرصف الصح   ومبادرات وبرامج  الرصف وخدماتالشر

 عمليةمع و  لأللفية( اإلنمائية أهداف منالسابع  والهدف ،WASH للجميع الصحية والنظافة الصح  

 الصلبة.  والنفايات المياه العادمة إدارة

ي  5-6
 وتنظيمها ربط ممارسات استخدام األراضر

ي  استخدام ؤثر ي
 تأثتر  ما  منطقةأراضر

 
 كبتر   ا

 
ي  مراعاته من فالبد  وعليه ،فيها  الجوفية المياه عىل ا

ر
 ف

 الجوفية المياه إدارة عملية

 من مصادر المياه، الجوفية المياه تساعد من ناحية، 
 
   ،بوصفها مصدرا

 استخدام أنشطة دعم ف 

  
انشحن  عىل سواء الجوفية، المياه شبكات عىل األنشطة هذه تؤثر . ومن ناحية أخرى، األراض   اتخزر

 المياه جودة تغيب   أو  بالمياه، والتشبع الجوفية المياه مناسيب عىل أو  ترصيفها، أو  الجوفية المياه

  الجوفية
ً
ك ما  )عادة ات تبر ثابتة  در مصا ظهور  ضيراألاأنشطة استخدام  وتسبب سلبية(.  تأثب 

(point sources )لجوفيةا لمياها ثلتلو،  
ً
ة  لجوفيةا لمياها ثتلو عنفضل من مصادر منتشر

عن  و أ ،عيةالزراعمليات الحصاد  عن نجمي قد ،(diffuse groundwater pollution) متعددة

   استخدام تخطيطل ويمكن . عاصب  ألا مياه نع و أ ،يةلحضراالمياه العادمة التخلص من 
أن  األراض 

 
 
   استخدام نمط عىليؤثر أيضا

   األراض 
 استخدام ممارساتقد تختلف  ه. ب يتحكم ربما  أو  ،المناطق ف 

  
 اختالف األراض 

 
 كبب    ا

 
 ما ممكٌن  فيها  التحكم لكن ،ا

ر
 واللوائح.  القواني    خالل منإىل حد

ر  قوية روابط ثمة ي  واستخدام الجوفية المياه بير
ر تفاوت ت ولكنها ، األراضر ي لمناطقا بير  ةالحضر

ي . فوالريفية
ية المناطق فر  الشحن.  وانخفاض التلوثب الرئيسية المشكالتتتمثل  ،الحضر

ية المناطق تتمب    ة  بنسبة الحرص   نسبي كبب 
 
 يغب   قد  وكالهما  الرصف، وشبكات المرصوفة األسطح من ا

.   حد  إىل الجوفية للمياه األصىل   النظام كز  مناطق تشكل أنها  كما   كبب  لية النفايات إنتاج بها  يبر  المب  

 المياه العادمةو  والصناعية
ر
وكفاءة  توافر  عىليعتمد  الجوفية المياه جودة عىل ذلك تأثب   مدى. إن
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 مياهالو  النفايات من التخلص ممارسات وعىل ،المياه العادمة معالجة وطرق الصح   لرصفا شبكات

 رير ذج الصناعية لمناطقضمن ا البيئية المخاطر  تقليل يمكن . العادمة
 
 الخاصة اللوائح تنفيذ  خالل من ا

 منها.  والتخلص ،ومعالجتها  ،استخدامها  وإعادة ، من حيث استخدامها،معينة كيميائية  بمواد 

ي  الرئيسية المشكالت تتمثل
ر
ي  الريفية المناطق ف

ر
ي  اإلفراط ف

ر
 )يصاحبه الجوفية سحب المياه ف

ي  انخفاض
ر
تها ملوح مستوى وارتفاع ،ها شحن مستوى وانخفاض ،ها منسوب   وارتفاع (،اهامستو ف

 وتلّوثها

   أما 
 تعف الريفية، المناطق ف 

ر
   استخدام تفاعالت د

   سيما  وال  ،قوية الجوفية المياهمع  األراض 
   ف 

 األراض 

   المروية
 إىل يؤدي ما  بكثافة الجوفية سحب المياه إىل ذلك يرجع قد  الزراعة.  كثيفة  الزراعية واألراض 

  سقاية ) مستواها  انخفاض
   مستمر  إىل ارتفاع أو  الجوفية( بالمياه المروية األراض 

 المياه مستويات ف 

   الغابات إزالة وتساهم السطحية(.  بالمياهلسقاية ) الجوفية
   ف 

   المنحدرات أراض 
 البلدان من العديد  ف 

تب ما  التشب، معدل وانخفاض المياه جريان زيادةب   شحن  انخفاض عليه يبر
   الجوفية المياهف 

 ف 

  ذلك، إىل وباإلضافة المنبع. 
ر
   الجوفية المياه ملوحة مستوياتيرفع  الزائدة الري مياه تشبفإن

 ف 

، عىل الجوفية، المياه وترصيف الشحن الصناع   ساعد يفيما  الضحلة.  األعماق  اآلثار  تقليلعىل  التواىل 

   زراعةة فكثا  أن وتبدو  الجوفية.  المياه نظام عىل السلبية
  كميات  استخدام يصاحبها  الزراعية األراض 

ة    اآلفات ومبيدات األسمدة من كبب 
ب  التر  تتشر

ً
ة  كميات  منها  عادة بة  ،باطن األرض إىل كبب   تلوثمسبر

 اآلفات ومبيدات واألسمدةات نروث الحيوا استعمال ولوائح قواني    تساعد  الضحلة.  الجوفية المياه

وط بها  المسموح )تحديد   الجوفية.  المياهجودة  حماية عىل استخدامها( وشر

 أيض يؤثر  أن يمكن والجرف والحض الرمال استخراج
 
 الجوفية المياه عىل ا

   التنقيب يتسبب
 ،ذلك( إىل وما  الحجري والفحم والرمل الحص )استخراج المكشوفة الحفر  ف 

   والحفر 
   كبب    اضطرابب ،األنهار  مجاري ف 

 خطر  ويشكل ،المحلية الجوفية المياه نظام ف 
 
جودة  عىل ا

 الجوفية.  المياه إدارة عمليةو  األنشطة هذهبي    تنسيق من البد بالتاىل  و  الجوفية، المياه

ر  التنسيق ي  واستخدام الجوفية المياه إدارة بير
 ولكن، للغاية مهم األراضر

 
  تحقيقه يصعب ما  ه غالبا

  الجوفية المياه إدارة تتطلب
 
   واإلدارة واالستثمار  التخطيط مع ،للتنسيق آليات وجود عموما

 من كلر   ف 

ية المناطق ، الصعيد  وعىل والريفية.  الحرص   تحدي التنسيق هذا  يمثل المؤسس 
 
 نظر  ،ا

 
د ل ا

ر
 الوكاالت تعد

ع وت . لياتواآل
ر
 توز

ً
ير نمية تال عملياتعادة  من مجموعة بي    الخدمات وتقديم ةوالصناعير  ةالحرص 

ة الوكاالت   لةؤو المسوكاالت ال من محدود  عدد وجد ي وقد  والمحلية.  المركزية والهيئات والخاصة العامر

   والري التحتية البنية عن
   استخدام قرارات معظم أن إال  الريفية، المناطق ف 

 ال  عدد  يتخذها  األراض 
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 واللوائح بالخطط المعرفة من متفاوتة بدرجات يتمتعون نممر  ،الخاصة المزارع أصحاب من يحص

 من االمتثالالتنظيمية
 
 بها ، وبدرجة متفاوتة أيضا

 و 
 
ازيا  احتر

 
ا  تدبتر

ً
ل عادة

ّ
 من شأن اإلعالن عن "محميات مياه جوفية" أن يمث

ر   اتيجية بأهمية الجوفية المياهحي   تتمب  لية المياه إمدادات آبار  حقولمثل  -كّبى  اسبر  و أ ،المب  

  الجوفية المياه لتلوث المعرضة المناطق
 
  -خصوصا

ً
 ما  جوفية"، مياهحميات "م إعالنيشيع عادة

   بما  ضامة، أكبر  تنظيمية ضوابط وضعر  باإلدارة القائمةوكالة للتيح ي
 عىل المفروضة القيود  ذلك ف 

   استخدام
 ممارسات. ما يتبعها من و  األراض 

ّ ربط إدارة المياه الجوفية  5-7 ر تحت السطحي   هواستخدام مواردبالحتر

ي 
ر
ي  االقتصادي النشاط زيادة ظل ف

ر
 الجوفية، المياه عىل آثار  من لذلك وما المناطق الجوفية،  ف

ز  ي  األنشطة إدارة تنسيق إىل الملحة الحاجة تت 
ي  تجري التر

ر
ر تحت السطحي  ف ّ  الحتر

ةشهدت  ّ  استخدام وتب  ر تحت السطحي ّ  تسارع موارده استغاللوالحتر
 
  ا
ية المناطق ف   والريفية الحرص 

   . الجوفية المياه معداخل أوسع تمع  سواء، حد  عىل
 تقريب مكان كل  فف 

 
ر  أن نجد  ،ا ر  تحت السطح  الحب 

  أحسن األحوال  أنه أو  ،لإلدارة خاضع غب  
د اي ما  ومجزأ، مفكك تنظيم   إلطار  خضعيف 

ر
 الستدامةهد

ةأل  المدى بعيدة انات المائية الجوفير  و  اتها. واحتياطير  نظمة الخزر
ر
، فإن أخذ المياه الجوفية بعي   بالتاىل 

  آليات 
ر  باستخدام المعنية القرار  صنعاالعتبار ف  ر  تحت السطح  كّبى ، يكتس  بأهمية  ومواردهالحب 

  
  الجوفية.  للمياه فعالة حوكمة تحقيقف 

 
ّ
ر  استخدامإن ي  األرض سطح تحت الموجود  الحتر

ر
 عىليؤثر  قد  المؤقت والتخزين النقل ف

 وجودتها الجوفية المياهمستويات 

ات ضحلة أعماق عىل األرض سطح تحت الموجود  الحب    يستخدم    األمتار  )عشر
 
 العليا( المستويات ف

 
 
  أساسا
  ، المؤقت والتخزين النقل ف 

 حديدية وسكك وأنفاق وكابالت مجارٍ  وشبكات أنابيبشكل  ف 

 ،إلخ( .. ستودعاتم )مكاتب، األرض تحت اإلنشاءات من ذلك وغب   سيارات ومواقف األرض تحت

ك ت الحرارية.  للطاقة الموسم   التخزين ألغراض وكذلك  عىلآثارها  االستخدامات هذه من العديد بر

وط  لضمان المياه من قدر  ترصيف تتطلبكأن ) ،الجوفية المياهمستويات   أن كما   (،معينة جفافشر

 )خصوص بعضها 
 
 خطر  يشكل قد  المجاري( شبكات ا

 
 كبب    ا

 
 الجوفية.  المياه جودة عىل ا

ر 
ّ
ان هياكل عىل األخرى الصلبة والمواد  المعادن استخراج يؤث

ّ
ة هذه وجود الجوفية المياه اتخز

 وكميتهاالمياه 
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ة آثار  للتعدين يكون قد   بينهما  الرابط فهميتعي    ولذلك وجودتها، الجوفية المياه كمية  عىل خطب 

 الحلول هذه تطبيق يشكل قد  ذلك ومع الصلة.  ذات المتضافرة واإلدارة التخطيط حلول وتطبيق

 تحدي
 
   ا

 نظر  ،البلدان من العديد  ف 
 
 غالب الذي الوصاية لموقف ا

 
 يجري التعدين.  صناعة تتخذه ما  ا

 الذي الجيولوّج   التكوين بحسب تختلف ،أعماق عدة عىل األخرى الصلبة والمواد  المعادن استخراج

   ما  وعادة الموارد.  هذه فيه تقع
 أحيان يتطلب ما  الجيولوجية، التكوينات هذه تجفيف ينبغ 

 
  نزح ا

ة  كميات  نزح المياه واستخراج المعادن قد يتسببان إن  الضخ.  طريق عن الجوفية المياه من كبب 
 
معا

، الجوفية المياه نظام تغيب  ب ، أو  الصخري الغطاء انهيار  أو  األرض، هبوطوكذلك ب األصىل  اّن 
 أو  البر

 األحماض لحقن نتيجة الجوفية المياه جودة عىل التعدين يؤثر  قد فيما  الجيولوجية.  الطبقات ُجثوم

، التعدين وعوامل  إدارة بي    تنسيقمحدودية ال من الرغم وعىل التعدين.  لمخلفات نتيجة أو  المحلوىل 

   الجوفية المياه وإدارة التعدين
نا  كما   األحيان، أغلب ف   سلف أشر

 
  تعلو  بدأتفقد  ،ا

 
 داخل أصواتمؤخرا

 نشاطوصفه ب ،للتعدين مختلفة نظرة إىل تدعو  التعدين قطاع
 
  كاملة"،  حياة "دورة له األمد  طويل ا

ً
 بدال

ب واهرب" نهج اتباع من  المناجم يمهاو  تجهب    إىل النظرة هذه ترجمة ويمكن المدى. قصب   "اض 

انصبح ت بحيث   التعدين.  أنشطة انتهاء بعد  اإلنسان صنع من جوفية مياه اتخزر

 المخاطر من للعديد  الجوفية المياه الخطرة والنفايات الهيدروكربونات تخزين ضيعرّ 

ر  ستخدمي ،سبق ما  إىل باإلضافة ر  تحت السطح    مختلفة أعماق عىل ،الحب 
ً
ة(،  تكون ما  )عادة  كبب 

 الم األرضية الحرارية السوائل حقنو ،وعزلها واحتجازها  الهيدروكربونات تخزين ألغراض
ّ
  . فةخل

ر  تحت السطح   استخدامات تشمل كما  ة  أعماق عىلالحب   الخطرة النفايات من التخلص كبب 

 خطر  بطبيعته، االستخدامات، من النوع هذا  يشكل قد  (. المشعة النفايات )مثال:  وتخزينها
 
 كبب    ا

 
 عىل ا

ام ب لم ما  الجوفية، المياه    الحرص درجات أقصيتم االلبر 
، والتصميم الموقع، اختيار  ف   

 وتنفيذ  الفت 

  العمليات. 

 ت
ّ
 األنشطة أكت  من  األرضية الحرارية والطاقة والغاز( )النفط الهيدروكربونية الموارد  تنميةعد

 اعتماد
 
ي الجوفية المياه استخدام عىل ا

 التلوث مخاطر  إىلتؤدي  أن يمكن، والتر

 
ً
 الطاقةو والغاز( )النفط الهيدروكربونية الموارد  تنمية فإن ذكرها، السابق االستخدامات عن فضل

 رتبط ت األرضية الحرارية
ً
ر   العميقة بالمستوياتاألخرى  ىه   عادة    . تحت السطح   للحب 

 حالة فف 

  ؛ والسطح إىله خراجتكون المياه وسيلة إل  النفط، استخراج
 تكون األرضية، الحرارية الطاقة حالة ف 

  بالذكر  وجدير  الطاقة.  لهذه الحاملىه   الجوفية المياه
ر
 آثار  الطاقة تنمية عملياتل أن

 
 الضغوطات عىل ا

ر  داخل الهيدروستاتيكية ر  تحت السطح   . التلوثب العمليات هذهقد تتسبب  ذلك، إىل باإلضافة . الحب 
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  ،ذلك يحدث قد 
ً
 يحدث مثلما  ،الصخرية التكوينات نفاذية زيادة لغرض الكيماويات تقنُح  ا إذ ،مثل

  
.  الغاز  تنمية ألغراض الهيدروليك   التكسب   عمليات ف  فىل 

ر
 الط

ر  يساعد  أن يمكن ك والتخطيط التقنير األحياز تحت السطحّية  حوكمة تنسيق عىل المشتر

ر  التكامل وتحقيقا، وموارده  البعيد المدى عىل الحوكمة هذه أوجه بير

  
   المذكورة األنشطة جميع وضع ينبغ 

   تنفذ  التر
   سطح  الالحب   تحت  ف 

   الحسبان ف 
 المياه حوكمةف 

كة واإلدارة لتخطيطا نحو  خطوات اتخاذ  يجب كما   وإدارتها، الجوفية  إصدار من المطلوب  . المشبر

يعات   القضية هذهمخصصة ل ولوائح وقواني    تشر
 
   كما   ،تحديدا

 عّب  تنفذ  أنشطة أي تخطيط ينبغ 

 تخطيط القطاعات حدود 
 
 منسق ا

 
 أيض وهناك . ا

 
 أن إذ  وحدها، الجوفية المياه يخص منفصل بعد  ا

 إىل الواردة المياه تدفقاتعىل و  المخزنة الجوفية المياه وجودة كمية  عىل ؤثر ي ال  الجوفية المياه تطوير 

ة انات المائية الجوفير اننظومة م عىل كذلكو  بل فحسب، منها  والخارجة أنظمة الخزر  المياه اتخزر

   األنشطة فإن وهكذا  المجاورة.  الجوفية التكويناتعىل و الكتيمة،  الجوفية
   تنفذ  التر

تحت الحب    ف 

  تؤثر  ،ذاتها  حد ب الجوفية المياه استغالل وأنشطة ،السطح  
 
،  هيكل عىلمعا ر   بعضها  مع تتفاعلو الحب 

   البعض. 
اإلضافة باألحياز تحت السطحية  حوكمة إىل االلتفاتمهمر فإن من ال ،ما ذكر  جميع ظل وف 

   البعيد، المدى عىل أنه، ويبدو  الجوفية.  المياه حوكمةإىل 
 المحلية الظروف سمحت حال وف 

، والمناخ التنموية والمرحلة جميع المتعلقة ب والتنسيق التخطيط جهود  شمل لمر يستحسن  المؤسس 

   المنفذة األنشطة
ة  ف  األحياز تحت  حوكمة وىه   أال  واحدة، مظلة تحتاألحياز تحت السطحير

  ا. ومواردهالسطحية 

 ربط إدارة المياه الجوفية بالطاقة 5-8

ر  قوي ترابط ثّمة  والطاقة المياه قطاعي  بير

 حيث . فيه انفكاك ال  رابط ويجمعهما  ،الحياة عناض  من جوهريان عنرصان والطاقة المياه تعد 

ستخدم 
ُ
   موضح هو  كما   المياه، لتوفب   والطاقة الطاقة، لتوليد  المياهت

   وموثق (2-5) الشكل ف 
 ف 

  والطاقة"(.  )"المياه "2014 عاملل المائية الموارد  ةتنمي عن العالم   التقرير "

  2-5 شكل

لةللمياه الدولية الرابطة، رايتر  بولعن ) لمياهل والطاقة لطاقة،ل المياه
ّ
 (، نسخة معد
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ي 
 كم  لالستخدام الجوفية المياه إتاحة تقتضر

 
  ا

ً
ي  الطاقة، من هائل

ر
 الطاقة أسعار  فإن السياق هذا  وف

 جزء تعد 
 
 مهم ا

 
ي  التكاليف من ا

 حوافزهممن كذلك و  مزارعو المناطق المروية، يتكبدها  التر

 ،
 
 قدر  السطح إىلورفعها  الجوفية المياه سحب يتطلبعالميا

 
 كبب    ا

 
األمر نفسه  وينطبق. الطاقة من ا

 ف استخدامها.  وجهة إىل استخراجها  موقع من وتوصيلها  الجوفية المياه معالجة عىل
ً
   نجد  ،مثل

 ف 

يشكل  الجوفية سحب المياه لغرض الطاقة استهالكأن  ووسطها  المكسيك شمال واليات من العديد 

   المهمة التكلفة عوامل أحد  الضخ تكاليف وتعد  الطاقة.  عىل اإلجماىل   الطلب من %30 حواىل  
 التر

 
ر
   بها  يعتد

   الجوفية، المياه عمليات تكاليف حساب ف 
 حيث من الطاقة، ألسعار  يمكن السياق هذا  وف 

   تؤثر  أن المبدأ،
 
ا    األطراف سلوك عىل كثب 

ة  كميات  استخراج إىل تحتاج التر  الجوفية المياه من كبب 

 (. كمزارع  المناطق المروية)

ه ت حوافز هيكلة ل للطاقة أسعار استخدام  إىل الحكومات لجأت
ّ
، سلوكوج ر  غالبما أسفر  المزارعير

 
 ا

ي  تتمثل سلبية آثار  عن
ر
 الجوفية للمياه الجائر  السحب ف

 
ر
  الحكوماتتعد

ً
 نظر  الطاقة ألسعار  المحدد  الطرف عادة

 
، النظامب لتحكمها  ا يّت 

 بذلكوىه   الرص 

 سعار لأل  يمكن تشاء.  كما   وتعديله الجوفية المياه باستخدام الخاص الحوافز  هيكل تغيب   تستطيع

   اإلفراط حوافز  منأن تخفف  للطاقة مرتفعةال
ع و  المياه، ضخ ف   . األكبر كفاءة االستخدام عىلأن تشجر

 أسعار وضعت  العالم مستوى عىل الحكومات أن نتبير  العملية الممارسة أن بيد 
 
 للطاقة زهيدة ا

اف حوافز زاد من  ما  الريفية، الدخول وزيادة الزراع   اإلنتاج لتشجيع   الجوفية.  المياه موارد  استب  

  يشكل الطاقة تسعتر  فإن لذلك
ً
 الجوفية للمياه المستدامة اإلدارة لتحقيق مهمةأداة

  
 و  الجوفية.  المياه إلدارة الموضوعة األهداف معتماسر ي أنلتسعب  الطاقة  ينبغ 

 
 ذلك فإن ،عموما

  
انشحن  عىل يشجع حوافز  إطار  ضمن للطاقة أسعار  وضع يقتص  عىل و  الجوفية المياه اتخزر

 المياه من أجل الطاقة

 والتكريراالستخراج 

 اإليثانول) الوقود إنتاج

 (والهيدروجين

 الكهرمائية الطاقة

 التبريد

 الكهروحراري

االستخراج 

 والنقل

 معالجة مياه الشرب

معالجة مياه 

 الصرف
 المرتبطة الطاقة

 المياه باستخدامات

 الطاقة من أجل المياه

 تحلية المياه
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 عن  الكفء االستخدام
 
الكفاءة و  ستدامةاال  اعتبارات إىل وباإلضافة المستدام.  غب   االستخراجعوضا

  كذلك وضع 
   الماىل   األثر هذه، ينبغ 

 : االعتبار  ف 
ر
األسعار  و أ ،المستخدمة للضخ طاقةدعم الإذ أن

ىه  أمور تثقل   ،الكهرباء  رسوممن  والمؤسسيي    الزراعيي    المستخدمي   أو إعفاء  ،الموحدة للطاقة

ة النفقاتكاهل  ض الجدوى قد و  بل ،العامر دي  الماليةتقور   الطاقة. لمزور

أن  الجوفية، بالمياه معنية محددة طاقة نظم مع وحتر  بل الطاقة،مزودي  مع لتعاونل يمكن

ي يسهم 
ر
ها الجوفية المياه تنظيم عملية دفع ف ر  وتحفتر

  
دي  اتخاذ  يمكن الفعالة، الجوفية المياه حوكمة سياق ف  كاء  الطاقةمزور    كشر

 إذ  الحوكمة، عملية ف 

  ،ميمكنه
ً
 رخصة ي   تهلكالمس هؤالءامتالك  عىل بناءً ، عنهم قطعها  أو  بالخدمات المستهلكي    مد  ،مثل

كات يمكنكذلك و  ال.  أم الجوفية للمياه استخراٍج   من الجوفية سحب المياه عىل التأثب   الكهرباء لشر

   ،الساعات من وثابت مقي    لعدد  الطاقة توفب   خالل
  السنة.  من مختلفة أوقات ف 

ً
 ،ذلك عن وفضل

ة   ،كهربائية  تغذية خطوط تخصيص يمكن    استخدامها  يمكن تنظيميةكآلير
   المناطق ف 

 عددضمر ت التر
 
  ا

 كبب  
 
 جد ا

 
، المستهلكي    من ا  متوقعة إمدادات توفب  المخصصة  الخطوط لهذه يمكن حيث الزراعيي  

، الطاقة من ومقننة   ما  للمزراعي  
ّ
 الموثوقية نويحسر  االستخراج ليقل

 
  آن معا

 فصل يسمح . ، ف 

   المستخدمة الكهرباء إمدادات
ويد القرى بب بالقرى الخاصةتلك  عن الزراعة ف  أكبر  خدماتبر 

 وثبات استمرارية
 
 يما  ،ا

 
   الحياةجودة  عىل بدورهنعكس إيجابا

 ،المحىل   اقتصادها  وعىل ،القرى هذهف 

  ها. في الخدمات مستوىعىل و 

 
ّ
  الطاقة قطاع قبل من المياه عىل الطلب يعد

ً
ر  ،هائل ي  وضعهيتعيرّ

ر
ر رسم  االعتبار  ف  السياساتحير

 الجوفية بالمياه ةالمعنيّ خطط الوضع و 

ابط من اآلخر  الجانب عىل ورية المياه أن نجد  والطاقة، المياه بي    البر  من الخام النفطستخراج ال  ض 

 األحيائية، الكتلة وإنتاج األرضية، الحرارية الطاقة وإنتاج الغاز، وتصنيع النفط وتكرير  ،األحواض

 المياه عىل الطلبهذا  تلبية يمكن وطحنه.  اليورانيوم وتعدين النووية، الطاقة وتوليد  الفحم، وتعدين

   األرضية الحرارية الطاقة حالة عدا  فيما  الجوفية، أو  السطحية المياه باستخدام
 حرصي ترتبط التر

 
 ا

 ضعيفمن التطوير  األرضية الحرارية الطاقةال يزال نصيب  الجوفية.  بالمياه
 
ر  ،ا  تغب 

ر
 الوضع هذا بيد أن

 يستلزم 
ً
   الحرصمستقبل

   التلوث مخاطر  مع التعامل ف 
 يجلبها.  قد  التر

ي شؤون المياه الجوفية إدماج  5-9
ر
 السياسات األخرىف
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ي  مثلما 
ي  األخرى القطاعات مع الروابط أخذ  ينبغر

ر
 الجوفية، المياه بحوكمة يتصل فيما  االعتبار  ف

ي  الجوفية المياه عىل والمحتملة الفعلية اآلثار  فإن
 جزء لتصبح "إدماجها" كذلك  ينبغر

 
 من ا

 القطاعات هذه سياسات

  ل
ابطينبغ   المياه حوكمة عىل فقط ليس ينعكس أن األخرى والقطاعات الجوفية المياه بي    القائم لبر

 أيض القطاعات هذه سياسات عىلو  بل الجوفية،
 
 وخصوص ،ا

 
ية ةتنميال قطاعات ا  والصناعية، الحرص 

، الرصف وخدمات بالمياه اإلمداد  وخدمات    والتخطيط الصح 
   التحتية البت   تطوير و  المكان 

 الريف، ف 

راجة والزراعة،    والتجارة الطاقة، وتوفب   الهيدروكربونات، واستخراج والتعدين والبيئة، والح 
 )ف 

اضية"(.  ظل"المياه  وغالب االفبر
 
   ما  ا

 المتخذة القرارات من الجوفية المياه مشكالت حلول تنبع أن ينبغ 

  
   البلدان بعض نجحت بها.  المنفذة التدابب  من و  ،القطاعات هذه ف 

 المياه اعتبارات "إدماج" ف 

  منها  خطوات خالل من الجوفية
ً
 ،الكيماويات الخطرة مستديمة األثر  بعض استخدام حظر  مثل

 سحب المياه وتقني    التنقيب، تقنيات بعض استخدام ومنع الجوفية، للمياهحميات م وإقامة

اد  )مثال:  تجارية سياسات ووضع الطاقة، استهالك قيود  فرض ّب ع الجوفية  المياه لتوفب   العلف استب 

  
   البلدان ف 

   التر
 المياه(.  ندرة من تعان 
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  المالية الموارد  توجيه إعادةالفصل السادس: 

  بها  الموض الرئيسية العمل بنود 

   
 تقييم، إلعادة ستخدام المياه الجوفيةالمخصصة ال العامة  موالاأل  جميعإخضاع  ينبغ 

  إطار  ،الجوفية للمياه المستدامة اإلدارة أولويات مع ومواءمتها 
 شاملة.  وطنية سياساتف 

 جديدة مالية نظم وضع يتطلب  
ً
 عىل تشجع نظم خلق بغية، اإلبداع من عالية درجة

ي  الخاص االستثمار 
ر
 لقاءلمال امن  مبلغمثل مقايضة  ،الجوفية مياهللالمستدامة  دارةاإل  ف

انشحن  خدمات    فعلية وفورات تحقيق أو  ،الجوفية المياه اتخزر
 المياه.  ف 

 البطاقاتك  ،الحالية المعلومات تكنولوجيا  وسائل منتستفيد  جديدة فوترة نظم طرح يمكن 

 استخدام وتنظيم الخدمات تقديم كفاءة  لتحسي    ،المتنقلة النقدية والخدمات المغناطيسية

 الجوفية.  المياه

  نظر 
 
   للقيمة ا

   فإنه والمجتمع، القتصاد إىل ا الجوفية المياه تضيفها  التر
 تمويل تأمي    ينبغ 

 وانتظام كثافة  أكبر  بصورة الجوفية المياه لحوكمة األساسية للوظائف
 
 وظائف يشمل بما  ،ا

    تقييم إجراء يشكل أن ويمكن القدرات.  وبناء واالبتكار  والتنظيم المراقبة
 بلد  كلف 

   وللخدمات القائمة، المعنية للمؤسسات
   التر

 ،لها  المخصصة والموارد  تقدمها، أن ينبغ 

   المنهجية الزيادات عليه تبت   أن يمكن الذي األساس
انيات.  ف    المب  

   
ي  استثمارية محافظ إعداد  الدولية التمويل ومؤسسات الحكومات عىل ينبغ 

ر
 دارةاإل  مجال ف

لت ب سواء ،المستدامة الجوفية مياهللالمستدامة والمنتجة 
ر
انشحن كّبى ل  ّبامجتمث  اتخزر

 الفوترة نظم أو  الملوثة، المواقع إصالح أو  المياه، استخدام كفاءةتعزيز   أو  الجوفية، المياه

   . ذلكغب   أو  ،التشاركيي    واإلدارة التخطيط أو  الذكية،
   الستثمار ل وينبغ 

 األخرى المجاالت  ف 

 المستدامة.  الجوفية المياه إدارة معأن يتم تنسيقه، أو دمجه، 

   
ابط تعزيز  ينبغ  ر  المهم الماىلي  التر   هتطوير و  ،الجوفية والمياه الطاقة توفتر  بير

 
 سواء منهجيا

 طريقةب أو  ،الجوفية المياه الستخدام المخصصة الطاقة استهالك رسوم فرض بطريقة

  5 رقم الفصل )انظر  الطاقة هذه توصيل
 
 (. أيضا

 مقدمة

ها المتنامي عىل اأهمّية سياسات الحوافز واإلنفاق العام  من الرغم عىل ي  ألمنوتأثتر
 
 والنمو  المان

 ما تلعب  االقتصادي،
 
 دور فإنها غالبا

 
 ضعيف ا

 
 جد ا

 
ي  ا
ر
 وقد  بل الجوفية، للمياهالرشيدة  اإلدارة دعم ف

ار تسبب   بها اإلضر



 

 

97 

 نظر 
 
   وأنظمتها  الجوفية المياهالدور الذي تضطلع به  ألهمية ا

-االقتصادي واالزدهار  األمن تحقيق ف 

 أن ال نجد  أن المفاّج   من فإن البعيد، المدى عىل االجتماع  
 
 لهذه مخصصةالالمالية  موارد عموما

وات   والعالمية الوطنية البر
 
  ،بالمقارنةمحدودة جدا

ً
 أو  العسكري، ألمنعىل ا المالية النفقاتمع  ،مثل

نت.  مراقبةعىل     اإلنبر
   الحاالت  وف 

 غالبها فإن الجوفية، للمياه مالية موارد  فيها  تخصص التر
 
 ما  ا

اف إىل تؤديف صحيحة، غب   بطريقةستخدم ت   التلوث أو  االستب  
ً
 الفعالة اإلدارة سبل دعم من بدال

ب األمر  والمنصفة.  والمستدامة
ّ
ائب، ،دعم من يتضمنه بما  ،العام الماىل   النظام فهميتطل  وض 

تيبات تصميم وإعادة وغرامات،    المالية البر
 وحمايتها.  الجوفية المياه استخدام عىل تؤثر  التر

، ي
ايدة للتهديدات لتصديل ينبغر ر ر  المتر  أهدافدعم تكي   الحوافز  هياكل مواءمة اإلدارة، وتحسير

ي  كما   بكفاءة، واستخدامها  الجوفية المياه عىل الحفاظ
ي  االستثمار  الحكومات عىل ينبغر

ر
 حوكمة ف

 وإدارتها الجوفية المياه

 نظر 
 
   متاحة الجوفية المياه موارد  ألن ا

 الحيوية ولوظائفها  للمياه بديلة مصادر  ها في توجد  ال  أماكن ف 

ةو  الموارد  هذه فإن العديدة، انات المائية الجوفير  جزء تعد  بها  الصلة ذات أنظمة الخزر
 
 قيم ا

 
 رأس من ا

   للبلدان.  الطبيغ   المال
   الطريقة عىل بوضوح ذلك ينعكس أن وينبغ 

العامة  األموال بها  تنظم التر

 تعي ر  ي وإدارتها.  الجوفية المياه تطوير ل الموجهة
ً
 سلوك تنظيم عىل المالية األدوات تعمل أن أوال

   وذلك عليه، والتأثب   األشخاص
أنظمة  وحماية الجوفية للمياه المستدام االستخدام خدمة سبيل ف 

  ها أحواض
ً
   التسبب من بدال

   والتحديات التهديدات تفاقم ف 
 ثاني الصدد.  هذا  ف 

 
   ،ا

 تمويل توفب   ينبغ 

   وآمن وفب  
  الجوفية.  المياه إدارة برامج وتنفيذ  الجوفية المياه حوكمة مخصصات لتغطية يكف 

 داعم ليصبح الحوافز  نظام مواءمة يمكن
 
 غالب تحقيقه يمكن الذي األمر  الوطنية، للسياسات ا

 
من  ا

 وفوراتحقق ي قد و  بل ،مالية تكلفة أي تكبد  دون

   الفصل هذا  يناقش
 
 حوكمة تمويل مناقشة إىل ينتقل ثم (،1-6 القسم )انظر  الحوافز  نظم مستهله ف

 جزء المالية النظم تشكل (. 3-6و 2-6 القسمي   انظر ) وإدارتها  الجوفية المياه
 
 لألولويات أكّب  نظام من ا

   يضع الوطنية المالية
   ،لكن السياسات.  أهداف من واسعة مجموعة االعتبار  ف 

 البلدان من العديد  ف 

راع   ال 
ُ
 الت

ً
   كيفيةكفاية

 إىل ملحة حاجةفال ولذلك، الجوفية.  المياه إدارة عىل العاماإلنفاق  بها  ؤثر ي التر

 متطلبات معهذا اإلنفاق  ومواءمة الجوفية المياه استخدام عىل العاماإلنفاق  أثر  تقييم إعادة

 هذه تؤدي ال  قد  الشاملة.  الوطنية السياسات أطر  ضمن ،الجوفية للمياه المستدام االستغالل

ورة المواءمة   إنها  بل ،العام التمويل إىل الحاجة زيادة إىل بالرص 
 
  تسهم أحيانا
 
 من جزء وتحرير  إتاحة ف

 أخرى.  ألغراض تخصيصه إعادة يمكنالعامة  األموال
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ي 
  يمكن لكن . المحىلي  السياق مع واالستثمار  بالحوافز  المعنية السياسات تتوافق أن ينبغر

 
عموما

ر قد يسهم  بل إضافية، مالية تكلفة أي تكبد  دونمن  أفضل نتائج تحقيق  مستوى تحسير

ي  الحوكمة
ر
 المالية يراداتاإل  زيادة ف

تيبات بالنسبة الحال هو  كما   موارد  طبيعة عىل المنفذة المالية اآلليات عتمد ت األخرى، الحوكمة لبر

  الجوفية، بالمياه الصلة ذات القائمة والتحديات الجوفية المياه
ً
-االجتماع   الوضع عن فضل

 استخدامها  يمكن سحرية معادلة أو  وصفة توجد  ال و  ما.  بلد إدارة  عىل القدرة ومدى العام االقتصادي

  هذا الصدد 
  لكن  ،ف 

   للتحسي    كبب    مجال وجد ي الحاالت  من كثب    ف 
دات  القيود  ظل ف 

ر
والمحد

ل و  ،القائمة ةاألموال تأثب   لكيفية أفضل لفهمالتوصر مع  ،يمكن كما   والعكس.  الجوفية المياه عىل العامر

داد التكاليف ،تحسن مستوى التنظيم والمراقبة   . المياهعىل فرض رسوم لأو  ،طرح نظم جديدة السبر

 مواءمة نظم الحوافز 6-1

 غالب
 
لتشجيع  مواءمته يمكن. لكن الجوفية للمياهالسحب الجائر  عىل العامّ  اإلنفاق شجع ما  ا

 المستدام ستخدامال ا

  الحكوم   الدعم يشكل
ة  حصة البلدان من العديد  ف    الزراع   الدعم ويعد  . ةالعامر  النفقات من كبب 

ً
شكل

   الشائعة الدعم أشكال من
  ،البلدان من الكثب   ف 

ً
.  الدخل من %50 بنسبة يسهم ما  وعادة  الزراع 

   يراع   ال  الدعم هذا لكنر  الطاقة.  دعم عىل نفسه األمر  ينطبق
 للمياه المستدام االستخدام الغالب ف 

ات أو  الجوفية  اعتماد األكبر  األطراف عىل هتأثب 
 
   األمثلة من العديد  وهناك . يها عل ا

 فيها  تؤدي التر

 ي ما  الجوفية، للمياهالسحب الجائر  تشجيعإىل و  ،عكسيةائج نت إىل الحوافز 
ر
 المتاحة المياه منحد

، لالستخدام ىل 
 محدودية من يعانون الذين أولئكحياة ب ويرص   ،العامة الصحة عىل بدوره ويؤثر  المب  

 معالجة من لتتمكن تلكالعامة  المالية الحوافز  نظم توجيه إعادة يمكن الجوفية.  المياه إىل الوصول

اف المتعلقة التحديات بة وتغدق ،والتلوث ،الجوفية المياه باستب   لمجابهة و  ،والتملح ،بالمياه البر

  تحيط ب التهديدات
ة أو  اإليكولوجية النظمالتر  . األحياز تحت السطحير

ة  كميات  استخدام لقاء رسوم فرض عدم يعد  ي  القوية األسباب أحد  الجوفية المياه من كبتر
 التر

 الجائر ها استخدام عىل تشجع

 رسوم نجد  أن يندر 
 
ائب أو  ا  المباشر  هماستخدامالمستخدمي   األفراد لقاء  عىل مفروضة ضيحة ض 

ة التكاليف ىه   المضخات وصيانة والضخ الحفر  تكاليف ولعل الجوفية.  للمياه    الوحيدة المباشر
 التر

 يصاحبه المورد، الستخدام محدد  "ثمن" غياب نإ القول ويمكننا  الجوفية.  المياه مستخدمو  يتكبدها 

   الدوافع غياب
 وحمايتها.  الجوفية المياه عىل المحافظة عىل المستخدمي    تشجع التر
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ي  ،األخرى السعرية والتشوهات للدعم نتيجة السلبية اآلثار  تتفاقم وقد  ... 
 إىل تؤدي قد  التر

اف ر ي  والتسبب الموارد  استتر
ر
 الحق الزراعي  واالقتصاد  العامة الخزانة ها اءعبأ تتحمل تكاليف ف

 
 ا

   األمر  يقترص  ال 
 رسوم الجوفية المياه مستخدم   دفع عدم عىل الحاالت  من العديد  ف 

 
 هذا  نظب   ا

  تستخدمالعامة  األموال نوأ بل االستخدام،
 
 حتر  الجوفية سحب المياه عىل تشجع بطريقةأيضا

.   ضغط تحت واقعة ها مصادر  تكون عندما     كبب 
   للحوافز  الصحيح غب   التوجيه هذا  يأنر

 عدة ف 

 الطاقة نظم ودعم الجوفية، المياه الستخدام المخصصي    والكهرباء الوقود  دعممنها  ،أشكال

   الزراعية الشمسية
   كبب    بقدر  تسهم التر

، والدعم الضخ، تكلفة خفض ف   الدعم وآليات الزراع 

  اال مرتفعة  الزراعية للسلع الموجهة
 قد  المذكورةالعامة  الدعم نظم أن من الرغم وعىل . حتياج المان 

  ،تسهم
ً
   ،مثل

 وخصوص األساسية، الغذائية المحاصيل ألسعار  األدن   الحد  تطبيق ضمان ف 
 
 الحبوب، ا

 تحقيق األقل تعد  المحاصيل هذه أنإال 
 
 لديها و  قطرة"( لكل )"الدخل مياه وحدة لكل للرب  ح ا

ة.   مائية احتياجات ها  المذكورة الدعم تدابب   لتطبيق قوية سياسية أسبابوجد ت وقد  كبب   من وغب 

   األساس أن بيد  األخرى، الدعم تدابب  
 غالب خضعي ال  وآثارها  لتطبيقها  المنطفر

 
 ومع الشامل.  للتقييم ا

ي ذلك
ر
  التدابب   هذه، تؤد

 
انل الجائر  االستغالل إىلعموما  عىل تشجع إذ  الجوفية، المياه اتخزر

  الكفء غب   االستخدام
 
 فرصة تكلفة الجودة عالية الجوفية للمياه يكون )قد  الجوفية للمياهاقتصاديا

 جد عالية بديلة
 
ية(، المياه إلمدادات بالنسبة ا  تؤدي )قد  الزراعية المضافة القيمة خفضتو  الحرص 

ر و  ،(إفقارهابالتاىل  و مداخيل األش،  خفض إىل حتر 
ر
 هذه إنفاقفيما كان يمكن  ،العاماإلنفاق  عىلتؤث

 المياه حوكمة من كجزء  يتم، أن هو  المشكلة لهذه األمثل الحل يكون وهنا  أخرى.  بنود  عىل األموال

   الجوفية.  للمياه المستدامة اإلدارة مع الجوفية المياه مستخدم   حوافز  نظم مواءمة الفعالة،
 وينبغ 

 تحقيق
 
 تشجيعباتجاه  التقليدية الدعم نظم عنالنأي  إىل تهدف حذرة خطوات اتخاذ  الغرض لهذا  ا

 من  البيئية" الخدمات مقابل "الدفع نظم
 
ه  ،ممكنةال العمل مساراتبوصفها مسارا

ر
 أن
 
 إعداد  يمكنعلنا

 ضعف األكبر  لفئاتا حماية تضمن بحيث النظم هذه
 
 . ا

ان استقرار  تحقيق دعم نحو  الحوافز  توجيه يمكن
ّ
 عىل التشجيع خالل من الجوفية المياه اتخز

 للمحاصيل المياه إنتاجية وزيادة المياه عىل الحفاظ

 المياه إنتاجية وزيادة الجوفية سحب المياه من التقليل عىل التشجيع نحو  الدعم توجيه يمكن

ان كانت  حيثما  (1-6 صندوقال )انظر  للمحاصيل   مهددة.  الجوفية المياه اتخزر

 
 
ات إدخال يسهم أن يمكن ،عموما ي  الحوافز  هيكل عىل التغيتر

ر
 المياه عىلالحفاظ  جهود  دعم ف

 العامة النفقات خفض حتر  ويمكنه بل الزراعية، الدخول وزيادة
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   ملحة، حاجة هناك نإ ،القول خالصة
 الحوافز  هيكل تقييم إعادة إىل الجوفية، المياه حوكمة سياق ف 

   وتعديله ،الجوفية المياه مستخدم  المقدم ل
 لحوافز تدابب  ا مراجعة يشمل بما  ،التقييم هذا  ضوء ف 

   والدعم
  تفص 

ار تسبب  أو  عكسيةائج نت إىلالتر  كلما   المياه استخدام مقابل محدد  سعر  وفرض ؛األض 

   الرسوم هذه تحصيل من المحققة المالية الموارد  واستخدام ؛المؤسسية الناحية من ذلك أمكن
 ف 

 وتجديدها.  الجوفية المياه حماية

  1-6 الصندوق 

ر  دخول وزيادة المياه عىل الحفاظ تشجيع  المزارعير

   الطلب بإدارة الخاصة التدابب   تعد 
   تسهم التر

 
   الجوفية المياه كمية  خفض ف

  التر
ر
ضخ

ُ
   بالري الزراعة ألغراضت

 
 منطقة ف

ة  الزراعةف ،مهمةتدابب   ما   اعتماد األنشطة أكبر  بعيد  حد  إىل تشكلالمروير
 
ها  ،الجوفية سحب المياه عىل ا  استهالك وأكبر

 
 ا

   لها 
 
 البلدان.  معظم ف

 المطلوبة الجوفية المياه حجم تقليل عىل ،الرش أو  التنقيطعّب  ،الدقيق بالري الغمر ب الرياالستعاضة عن  ساعد ت قد 

 الدقيق الري فإن ذلك، إىل باإلضافة الجوفية.  المياه لضخ المستخدمة الطاقة تقليل وبالتاىل   بعينها، محاصيل لزراعة

 جيد المدار 
 
   يسهم أن هيمكن ا

  بالري( )التسميد  األسمدة توصيل ف 
ً
ة  اآلفات من والحد  الجذور  منطقة إىل مباشر

 أيض ذلكستفاد من وي واألمراض. 
 
   ا
الل.  وزيادة المدخالت تكاليف خفضف   الغ 

  الجوفية المياه، قد تصبح ذلك ورغم
ً
   التحول لهذا  ضحية

  أولها  . متعددة بطرقوذلك  ،الري أساليب ف 
ر
ل  أن هذا التحور

انل عموديالشحن القد يتسبب بتقليل     الجوفية للمياه فعال تخزين حب    وإزالة التحتية الجوفية المياه اتخزر
 يسهل التر

   الملح   التوازن عىل يؤثر  قد  الرشح من التقليل أن وثانيها  . إليها  الوصول
بة ف     تسببإىل درجة ال البر

بة رفض ف   البر

بة تملح جعل أو  ،القيمة عالية محاصيلل   البر
 
 وشيكخطرا

 
   فتتمثل الثالثة النتيجة أما  . ا

 بالتنقيط الري نظم استخدام أن ف 

   يتسبب ما  الزراعية، المناطق توسيع عىل يشجع قد  والرش
 المياه. أي توفب  تحققر عىل مفعول إبطال  ف 

   لذلك
   خاصة هنا، التحدي يقترص  وال  التوازن.  من نوع تحقيق ينبغ 

 "االستخدام تطبيق عىل القاحلة، المناطق ف 

  الحفاظوب بل الرش، أو  بالتنقيط الري نظم تشجيع خالل من فحسب الكفء"
 
 لالستخراج العامة المستويات عىلأيضا

   المخزون ثبات تضمن معينة حدود  داخلالشحن و 
ان ف   المحاسبة تدابب   أن إىل اإلشارة وتجدر  الجوفية.  المياه اتخزر

، التبخر  حصص تطبيق يشمل بما  المائية، بة إدارة واستخدام النتح   التوازن وضبط بالرطوبة االحتفاظ ألغراض البر

،   الملح 
ر
   الزراعية التدابب   من تعد

باع  المرجح ومن المحلية.  الجوفية المياه ديناميكية عىل تؤثر  التر
ر
 ات
ر
 حوكمة ترتيباتأن

ن  أخرى، ناحية من الجوفية المياه موارد  وتنظيم ناحية من واإلعانات الدعم تطبيق بي    المزاوجةتيح ت
ّ
 تحقيق منيمك

تيبات هذه نجحت إذا  إيجابية نتائج    البر
   للمحاصيل المياه إنتاجية تعزيز  ف 

 المياه من مكعب مبر  لكل اإليرادات )صاف 

   المتبخرة(
 المحاصيل.  وزراعة سحب المياه عىل مفروضة حدود  أي إطار  ف 

 

  حوافز هيكلة مكن ي
ّ
انشحن عىل  عتشج

ّ
  الجوفية المياه اتخز

 تقدم يحرز  أن البيئية الخدمات مقابل الدفع مفهوم استطاع
 
   ا
 األخرى.  الموارد  إدارة مجاالت  بعض ف 

  نجد  السطحية المياه إلدارة فبالنسبة
ً
 واعدة

ً
   تتحققة عديدأمثلة

ة.  السنوات ف   توسيع يمكن األخب 

ة   الجوفية المياه ليشمل المفهوم هذا  نطاق من  مكافأة عّب  وذلك كذلك،واألحياز تحت السطحير
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 الشحن  مناطق وحماية الجوفية المياهشحن  عىل يحرصون
ً
 هذه أدناه (2-6) صندوقال يناقش . مثل

  اإلمكانية. 

  2-6 الصندوق

ان شحن نظتر  المكافأة
ّ
  الجوفية المياه اتخز

ة   فرصة ثمر
 
حويُ  المستدامة.  الجوفية المياه إدارة لتمويل مبتكرة ترتيبات لوضعحاليا    قبر

 
  الصدد  هذا  ف

ر
 بديل نظام باعات

" "القياس عىل يقوم    )أو  العكس 
 
تيبات، لهذه كمثال  الطاقة الستهالك القياس( صاف  بمقتضاه يغذي والذي البر

  الشمسية والطاقة الرياح لطاقة المحليون المنتجون
ر
  ،الكهرباء  شبكة

ُ
 وت

ر
 هذا  أساس عىل لهم المستحقة المبالغ د سد

تيب هذا  تطبيق يمكن اإلنتاج.    البر
ً
 أيض الجوفية المياهشحن  عىلمستقبل

 
   لمالك مادية تعويضات تقديم يمكن . ا

 األراض 

   يستثمرون الذين
 
 إىل باإلضافة لمياه. ا استخدامهم مقابل آخرين من رسوم تحصيل يتم مثلما  الجوفية، المياه تغذية ف

   الشائعة الممارسات إحدى تعد  أنها  وحيث ذلك،
 
  تبادر إىل بناء منظومات  االتحادات دعم يمكن البلدان، العديد  ف

التر

 برامج استخدمت فقد  أشمل، صعيد  وعىل السطحية.  وتحت السطحية والمصاطب والحواجز، السدود، مثلشحن، 

   واسع نطاق عىل المياه مستجمعات إدارة
 
 . الرشح وتعزيز الشحن  مناطق حماية ف

 

  الجوفية المياه تطوير مع 
 
وعات و أ الحكومات قبل منرسميا ، اتحادات و أ المشر ر  المستخدمير

، مواضع عند  المياه استخدام معدالت  قياسمع و   عىل الرسوم فرض ممارسةشاعت  الصنابتر

ر  عىل التكنولوجيا  ساعد فيما ت المياه، استخدام ي  تحسير
  الممارسة هذه تبتر

  
   الحاالت  ف 

، الصنابب   مواضع عند  المياه استخدام معدالت  قياس فيها  يتم التر
ً
ة  وسائل تسهم مباشر

   المتقدمة واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا 
 هذا  وجعل المياه استخدام عىل الرسوم تطبيق تيسب   ف 

  يمكن إذ  وفعالية، كفاءة  أكبر  التطبيق
ً
 الذكية الهواتف عىل المتنقلة النقدية الخدمات استخداممثل

 أيض الرسوم لهذه الكامل التسديد  وضمان المياه استهالك رسوم لتسديد 
 
  . ا

ً
 يمكن ذلك عن وفضل

ونية البطاقات نظم استخدام    اإللكبر
 وتسهيل المياه استخدامتسجيل  تيسب  ل اآلبار  أنظمة لتفعر  التر

 تتضمن بحيث المغناطيسية البطاقات نظم تصميم ويمكن الجوفية.  المياه استهالك سعر  تحديد 

، المقررة الحصص  قدر  يستخدمون الذين المزارعي    عىلغرامة معينة  فرض وبالتاىل   للمستخدمي  
 
 من ا

 لهم المخصص القدر  عن استهالكهم يقلمن ل يمكنفيما  لهم، المقررة الحصص يتجاوز  المياه

 البطاقات نظم طبقت حيثما  أنه بالذكر  وجدير  المياه.  من المستهلكة غب   الكميةب مقايضةال

   كما   المذكورة، المغناطيسية
، مناطق بعض ف  ق  الصي  

ر
   ملحوظ نجاحتحق

 مياه منظومات خلق ف 

 الكاملة.  للمراقبة خاضعة

ي الحوكمة 6-2
ر
 االستثمار ف

 ال تتاح 
 
ي  كما   إدارتها  يعيق ما  الجوفية، المياه لحوكمة كافية  موارد  عموما

 ينبغر



 

102 

  "العالم  التشخيص يشب  "
ر
  يشكل التمويل نقصإىل أن

 
   الجوفية المياه حوكمة أمام عائقا

 كبب    عدد  ف 

   البلدان من العديد  ذلك ويشمل البلدان.  من
 جزء الجوفية المياه فيها  تشكل التر

 
 كبب    ا

 
 قاعدة من ا

   عليها  يعتمد  إذ  الموارد،
، االستخدام ف  ىل 

  خصص وي والتعدين.  والصناعات، والري، المب  
 بعض ف 

 ي الجوفية بالمياه المعنية المؤسسات أداء أن لدرجة ،للغاية محدود تمويل  البلدان
 الحد  عنتدن ر

وري، األدن      البيئية والخدمات المياه إمدادات استدامة يهدد  الذي األمر  الرص 
 المياه مورد  يقدمها  التر

   الجوفية. 
 إيقافه ثمالتمويل  بدء إىل يؤدي ما  المطلوب، بالتمويل التنبؤ صعب ي أخرى،حاالت  وف 

  المشاري    ع  مرة، من أكبر 
 وانقطاع العمل ف 

 
 و  . عموما

 
   أنه نجد  أحيانا

 ال  حيث ،نفسها  البلدان هذه ف 

   الجوفية المياه إلدارة األساسية للوظائف كافية  موارد تتاح 
 والتنظيم والتواصل المراقبة تشمل التر

رصف  (،4 الفصل )انظر  والتخطيط
ُ
ضية هيدروجيولوجيةاستقصاءات  عىل طائلة نفقاتت  واسعة عرر

ة واحدة النطاق  و  . تجري لمرر
 
 عىل الحفاظ إىل الرام   االستثمار  هو  منطقية األكبر  الخيار  أن نرى ،عموما

 أيض المهم ومن الحوكمة.  دعم من ثابت مستوى
 
   ودمجها  األداء معايب   عىل االتفاق ا

 التمويل ف 

 .  المؤسس 

ي 
 الناجمة الوفورات استخدام ويمكن الجوفية، المياه إدارة لوظائف المالئمة الموارد  توفتر  ينبغر

ي  الكفاءة تحقيق عن
ر
 المطلوب التمويل من جزء استيفاء ف

   ال 
   التهاون ينبغ 

   وهذا  الجوفية، المياه إلدارة األساسية الوظائف استيفاء ف 
ورة يعت     االستثمار  ض 

 ف 

   تقييم إجراء المفيد  من . ةرفوالمع والسياسات والمؤسسات الفاعلة الجهات
 للمؤسسات بلد  كل  ف 

   تساعد  أنلهذه التقييمات  يمكن لها.  المخصصة لموارد لو  ،القائمة الرئيسية
 الهدر  أوجه تحديد ف 

، ف . عليها  والقضاء االختصاصات تداخل عن الناجمة المحتملة
ً
  بعض البلدان، مثل

ة تف 
ر
ذ عد

ر
نف

فيما  البياناتومشاركة  تنسيقال تغفل أنها  بيد  ،الجوفية بالمياه الخاصة المراقبة أنشطة مؤسسات

 بينها. 
ً
   الرئيسية.  الفجوات مواطن عن البحث من االستفادة يمكن ذلك، عىل وعالوة

 
 السياق، هذا  وف

   "اإلقليمية التشخيصات" تشب  
   أجريت التر

 
وع" إطار  ف  تقريب باإلجماع ،"الجوفية المياه حوكمة مشر

 
 ،ا

   إطار  وجود  إن . تنفيذيةدابب  ت قابلهت ال  التنظيمية واألحكام القانونية األدوات وضع أن إىل
 قانون 

  ال تمويلال يتطلب وتنظيم  
  أحوال لالالزمة  موارد الو  قانونية،ال توعيةال أنشطةو  ،كوادر لل كاف 

تقصر

افتطبيق اإلطار   المياه لحوكمة األخرى الرئيسية الوظائف جميع عىل نفسهاألمر  ينطبق . عليه واإلشر

  الجوفية. 
ً
 ،ةالمهمر  العامة المصالح إحدى تخدمكونها   ،"فاضلة" الوظائف هذه تعد  سبق، عما  وفضل

   لالستثمار  األساس حجر  وتضع
 مستدام.  مستقبل ف 
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ي  6-3
ر
 اإلدارةاالستثمار ف

 ي
رّ
ي  االستثمار تدن

ر
ي عن  الجوفية المياه إدارة ف

ر
ي  األخرى القطاعاتاالستثمارات ف

ر
 المياه إدارةوف

 السطحية

 قدر  يتطلب الذي األمر  الجوفية، المياه موارد أفضل ل إدارة إىل حاجة هناك
 
 كبب    ا

 
 ومع االستثمار.  من ا

  اللحظة، هذه وحتر  ذلك،
ر
  االستثمار فإن

 المالية والمؤسسات الوطنية الحكومات ا توظفهات التر

   الدولية
  ،ةمحدود الجوفية المياه إدارة ف 

ً
 أن كما   األخرى.  للقطاعاتالمخصصة  قاتانفباإل  مقارنة

 إىل الحاجة تّبز  وهنا  الصلة.  ذات االستثمار  وبرامج الخطط وضع عىل محدودة قدرة البلدان بعضل

ر أن ت  للمياه اإلنتاّج   االستخدام تدعم استثمارية محافظ الدولية المالية والمؤسسات الحكوماتطور

   االستثمار  برامج عىل أمثلة يىل   فيما  نعرض المستدامة.  إدارتها  الجوفية
 ل تنفيذها  يمكن التر

 
 لسياقتبعا

 القائم:  المحىل  

  االستثمار   
ها المعرفة ف  ر  كشاف ستوا الهيدروجيولوجية، التحريات يشمل بما  ،ونشر الحب 

ر تحت  نظمة أل  التفصيلية الخرائط وإعداد  األغراض، متعددة المراقبة وشبكات ،السطح 

ة انات المائية الجوفير  عة. المجمر  المعلومات إىل الوصول سبل وتوفب   ،الخزر

 ر  مشاركة وتشجيعلذوي العالقة  منصات إقامة    المستخدمير
انات  إدارة ف  أنظمة الخزر

ة  جانب إىل الجوفية، المياه استخدام وتخطيط المحلية المراقبة خالل من المائية الجوفير

  . شحنها و  المياه استخدام تحسي    إىل الرامية التدابب   تنفيذ 

  االستثمار   
ر  ف  ي  المياه مستجمعات استصالحو الطبيعيةالمسطحات  تحسير

 واألراضر

كب    مع الرطبة
 اإلنتاّج   االستخدام ألغراض المحلية المائية الموارد تنظيم  عىل البر

، كب    واالستهالك 
 أيض والبر

 
   المرونة تحسي    عىل ا

 سيما  ال  المناخ، وتغب   الجفاف مع التعامل ف 

  
   المناطق ف 

   التر
اف  ندرة من تعان  انالمياه واستب    الضحلة.  الجوفية المياه اتخزر

 وعات ي اإلمداد  مشر    بالمياه الصناع   أو  الحرص 
 للمياه الشحن االصطناعي  من تستفيد  التر

 . الجوفية

  ة آبار لمستخدم   مخصصةكهرباء   طوطختطوير  داداتإلما توفب   نلضما ،المياه الجوفير

 ف. زاباالستن المهددة طقلمناا في كالستھالا میظتنو الكهربائية بالطاقة

  ونية البطاقات عىل تعتمد  اآلبار  عىل للرقابة نظم تطوير  حصص عىل الرقابة سب  لتي اإللكتر

 الجوفية.  المياه

 وعات إقامة    ،الجوفية المياه عن االستعاضة مشر
   االستثمار  بموجبها  يتم والتر

 تخزين ف 

   الجوفية المياه محل لتحلر  السطحية المياه
 
 . جائر  بشكل المستغلة المناطق ف
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 وعات    الزراعية لألغراض الجوفية المياه استخدام كفاءة  مشر
 الدخل من "المزيد  تحقق التر

   (1-6 صندوقال )انظر  المياه" من أقل قطرات عدد  مقابل
 ضغط تحت الواقعة المناطق ف 

اف.   االستب  

 امج ي  المستخدمة المياه بإنتاجية المعنية الت 
ر
 تدوير  إعادة وبرامج والتعدين الصناعة ف

 النادرة.  الجوفية المياه موارد  عىل الضغط من للحد  ،المياه

 اف لمنع ،وتحسينها الشحن  مناطق حماية  يشمل بما  الجوفية، المياه جودة وحماية االستب  

  األخرى.  التلوث ومصادر  الخطرة الصناعية األنشطة مواقع نقل

 الّبامج   
 غب   مصادر  من التلوث من يقلل مما  الزراعية، الكيماويات استخدام توجيه تعيد  التر

  الّبامج هذه تشمل وقد  ثابتة،
ً
 اإلدارةو اآلفات لمكافحة المتكاملة اإلدارة طرق اتباع مثل

  . للمغذيات المتكاملة

 ي الضف إدارة برامج  للحد  المجاري شبكات وإصالح ،العادمة مياهالو  والنفايات الحضر

ية مصادر  عن الناجم التلوث من  وصناعية.  حرص 

 وعات    الجوفية المياه معالجة مشر
   القيمة عالية األماكن ف 

   التر
أنظمة  تلوث من تعان 

ة انات المائية الجوفير   األرض.  تحت الموجود  الخطرة المواد  مخزونتنظيف  يشمل بما  ،الخزر

 واألنهار  القنوات بطانات خالل منالتّشب  منع   
   المناطق ف 

 فيها  الجوفية المياه تتمب    التر

  بالملوحة. 

، ي
كات استثمار العمل عىل إيجاد  ،العامة النفقات عىل العبء تقليلل ينبغر ر  ةمشتر بير

ي مصادر  تخلق بحيث االستثمارات وتصميم المستفيدين،
ر
 ف
 
  اإليراداتتنوعا

وري البديلةهجيات المن اتباع يعد   ض 
 
  يوظفها عىل  ستثماراتاال  منالقصوى  االستفادةتتيح كونها   ا

التر

   األخرى الوظائف من نوالمستفيدو  الجوفية المياه التوازي مستخدمو 
انات  تؤديها  التر أنظمة الخزر

ة    االستثمارية الّبامج من لعديد ل المرجح ومن . المائية الجوفير
 للمياه المستدام االستخدام تدعم التر

  أن تسهم  ،الجوفية
.  والنظام العيش بسبل متعلقة أخرى وظائف تأدية ف   اإلشارة وتجدر  اإليكولوّج 

 ف للمستثمرين.  جاذبية أكبر  تجعلها  االستثمارية الّبامج هذه وظائف تعددية أن إىل
ً
ح  ،مثل لتدابب  يرجر

   الجوفية للمياه دقة األكبر  االستخدام عيتشج
 
  أن تسهم  المحاصيل إنتاج ف

 
المحاصيل  غلة زيادة ف

.  دخل وتحسي    وعات تطوير  بي    الجمع يمكن وبالمثل، المزارعي   الشحن  مناطق وحمايةالشحن  مشر

فيهية الوظائف وبعض ،ناحية من    الستثمار ا يتيح ما  أخرى، ناحية من للرقابة الخاضعة البر
 المرافق ف 

  السياحية. 
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ي  االستثمارات تصميم يمكن ذلك، إىل باإلضافة
ر
راع الطرق،ك) األخرى القطاعات ف ر ، واالستر ي

 
 المان

فيه( ي  تسهم بحيث والتر
ر
 عمليات الشحن وتشجيعها تعزيز  ف

   لالستثمار  مجال هناك مماثل، نحو  وعىل
 ذلك أمثلة ومن أخرى.  برامج من كجزء  الجوفية المياه ف 

   الريفية اتبالطرق المعنية الّبامج
   وتعمم تطرح التر

 تؤثر  بطبيعتها  اتالطرق إن البلدان.  من العديد  ف 

  الطبيعية. المسطحات  عناض  ضمن من رئيسية عناض  وىه   السطح   الجريان عىل
ً
 أن من وبدال

 ب ضبط أي دونمن  الطرق عىل السطح   الجريان هذا نساب ي
 
ار،متسببا  الوضع هذا  عكس يمكن األض 

 المرورية الحركة ذات الريفية الطرق عىل السطح   الجريان من االستفادة يمكن حيث منه، واالستفادة

   المنخفضة
 الوظائف تعددية فهم أن لنا  يتضح وبذلك الجوفية.  المياهشحن و  المحىل   التخزين ف 

ات يمنح وتحسينها   ووظائفالشحن  مناطق بي   ، تجمع ملهمة أخرى أمثلة توجد كما   قوية.  إضافية مب  

فيه، راع لغرض المالحة المياه ضخ ّب ع الملوحةب تحكمت أو  البر    االسبر 
   المان 

 متوسطة المياه ف 

 الملوحة. 
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 واإلدارة للتخطيطآلية  وضعالفصل السابع: 

 بها:  الموض الرئيسية العمل بنود 

انب المعنية الجوفية المياه دارةمفصلة إل  خطط وضع يشكل  ،األولوية ذات الجوفية المياه اتخزر

 الخطوات عىلاآللية  هذه تنطوي . ومالءمتها  ،الحوكمة تدابب   كفاية  مدىل الحاسم المعيار  ،وتنفيذها 

   المتضمنة ،التالية التسلسلية اإلجرائية
  تكيفية:  إدارة دورة كل  ف 

  وتوصيفها.  ،الجوفية المياه إدارة وحدات تحديد  

 والمخاطر.  والفرص الموارد  وضع تقييم 

 توافق إىل التوصل   
ان خدمات بشأن اآلراء ف   الخطط.  وأهداف المطلوبة الجوفية المياه اتخزر

 اتيجية وضع   تمويل(. ما يتبع من و  المراقبة، واحتياجات المحددة، التدابب   شملت) إدارة اسبر

 ة خالل التنفيذ  تخطيط  للفعالية، واستعراض منهجية، مراقبة إجراء مع محددة، زمنية فبر

  التالية.  الدورة عىل المالئمة التعديالت وإدخال

ي  األختر  العنض   التخطيطآلّية  وضع يعد 
ر
  الجوفية المياه حوكمة ف

ورية مكونات أربعة اآلن حتر  "اإلطار"  ناقش :   ىه   للحوكمة ض   كالتاىل 

  ي ال طار اإل
  ال قانونر

 (. 1-4 )القسم موانر

 ةأنظمة  بشأن واسع نطاق عىل متبادلةالو  دقيقةال معرفةال انات المائية الجوفير  لتعزيز  ،الخزر

   الوعي 
 
 (. 5-3و 4-3 )القسمان الصدد  هذا  ف

  دة  بالقيادة يتسمالذي  مؤسسي  طار اإل  والقدرات السليمة والمؤسسات (،3-3 )القسمالجير

اك (،2-4 )القسم  العمل وآليات (،3-4و ،6-3 )القسمان مساهمتهومذوي العالقة  وإشر

 (. 9-5 إىل1-5 من )األقسام األخرى والقطاعات الجوفية المياه قطاع بي    للتنسيق

 (. 3-6 إىل 1-6 من )األقسام السياسات أهداف مع يتماشيان ماىلي  ونظام حوافز  هيكل 

أنظمة ب المعنية السياسات أهدافحقق ت وإجراءات أفعال إىل هذا  الحوكمة إطار  ترجمة من نتمكن لك  

ة انات المائية الجوفير    ،الخزر
باع  ينبغ 

ر
أنظمة  ستهدفت ،ةمنظم عمل برامج عنها  ينتج تخطيطآليات ات

ة انات المائية الجوفير   األولوية.  ذات الخزر

ي 
ي  كما   للنقض، وقابلة وشفافة، األدلة، عىل قائمة التخطيط آلية تكون أن ينبغر

ي  أن ينبغر
 تفضر

 للمساءلة إطار  خلق إىل عنها  الناتجة الخطط
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ر ت
ر
ة وف    تسهم إذ  المزايا، من العديد  عنها  الناتجة العمل وبرامج التخطيطآلير

 قائمة شفافة آلية خلق ف 

   والمناقشة.  للنقض وقابلة ،ذوي العالقة ركتش ،لةدألا علی
  اإلطار، هذا  وف 

ُ
 بجهد  الخططرسم ت

  
 الملكية مبدأ  حققي ما  ،ذات الصلة وذوي العالقة المحليةوكاالت وال الوطنية الوزارات بي    تعاون 

كة.  ات إجراءات تتضمن عليها، المصادقة يمكن رسمية وثيقة إعداد  عناآللية  هذه تثمر  المشبر  ومؤشر

  محددة
 
  وتتضمن تقييمها.  يمكن ونواتج ومخرجات متابعتها، يمكن زمنيا

ً
انية ذلك عىل عالوة  مب  

 تزامن للمراجعة تخضع ،بالمخرجات مرتبطة
 
 أن يتضح وهكذا  الظروف.  وتغب   األداء تتبع مع ا

 . (1)العملية واإلدارة الحوكمة تدابب   بي    الواصل الجش  يشكل التخطيط

 وترتيب األولوياتالخزانات تحديد  7-1

   األوىل الخطوة تتمثل
ة تحديد  ف  انات المائية الجوفير  "الحاوية" من كل  مراعاة مع ،أنظمة الخزر

يائية_  الجيولوجية ان أي والجيوفب     (. 1-7الصندوق  )انظر داخلها  الجوفية والمياه الجوفية_  المياه خزر

ة تشمل :  ما  التحديد  آلير  يىل 

 سيم  الشحن مناطق من الجوفية المياه تدفق نظام توضح خرائط رسم : للنظام المادي التر

ر  تحت  بنظام ةالطبيعيالمسطحات  ربط وبالتاىل   ،الترصيف مناطق إىل الطبيعية الحب 

   األخذ  مع ،السطح  
  يتسبب بها  الرئيسية االضطرابات االعتبار  ف 

 اإلنسان. التر

 اإلنسان ورفاه لالقتصاد  بالنسبة النظام أهمية تقييم : للنظام االقتصادي-االجتماعي  التقييم 

   األنظمة عىل الضوء وتسليط البيئة، وصحة
 دور  الجوفية المياه فيها  تلعب التر

 
 حاسم ا

 
   ا
 ف 

.  النظام واستدامة ،الصناع   اإلنتاجو  ،بالري والزراعة ،المياه إمدادات  اإليكولوّج 

 ومدى لإلصالح القابل غب   بالتدهور  النظام تأثر  مدى تقييم : النظام عىل الضغوطات تقييم 

ر  قابليته  االرتباط إىل ميله أو  المستمر( والتلوث والتملح، األرض، هبوط )نتيجة منه للترص 

 مياه خزانات إلنشاء ةفرص أياغتنام و  الجوفية، المياه وفياضانات بالمياه األرض بتغدق

  محسنة.  أو  جديدة جوفية

  1-7 الصندوق

انات المائية الجوفّية إدارة
ّ
 و  الحاويات -أنظمة الخز

 
  المحتوى معا

  
ةأن تستهدف  الجوفية المياه إدارةخطط جميع ل ينبغ  انات المائية الجوفير ان إدارة المهم ومن ككل.   أنظمة الخزر  اتخزر

 جنب الجوفية المياه
 
   أخرى وبعبارة بها، الخاصة الجوفية المياه موارد  مع جنب إىل ا

ان) الحاوية من كل  إدارة ينبغ   خزر

 واستخدامها( وجودتها  الجوفية المياه توافر  )مدى ومحتواها  بها( المتصلة الطبيعيةسطحات والم الجوفية المياه
 
  . ، معا

                                                 
 من الفلسفة العامة ل( 1)

 
ح مستمدا اتيجية التنفيذ "و "لتوجيهات اإلطارية بشأن المياه لالتحاد األوروّن   "ايعد النهج المقبر اسبر

. ، مع ا الخاصة به "المياه الجوفيةشأن الموحدة المعنية ب
 
 جانبا

 
 وتحديدا

ً
 تنحية إجراءاتها وترتيباتها التنظيمية األكبر تفصيل
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ة عىل المحافظةيجب  كما  انات المائية الجوفير    أنظمة الخزر
 
 وتعظيم ممكن، قدر  بأقصالشحن  تحسي   ل ،جيدة حالةف

ر ت وعدم المخزون، ر    الجودة.  رص 
 
   نفسه، الوقت وف

  ينبغ 
 
اف لتجنب الجوفية المياه موارد  إدارة عموما  الخطب   االستب  

  الشديد.  التلوث خطر  من لحد لو  ،البعيد  المدى عىل

 

ي 
ف  األولويات وضع يةلآل ينبغر

ّ
انات أن تصن

ّ
 ل المائية الجوفّيةأنظمة الخز

 
 اإلدارة مستوياتتبعا

ي 
 وفق تتطلبها  التر

 
 موضوعية لمعايتر  ا

وري أن تكون  انليس من الرص  انات  الجوفية المياه اتخزر   بلد ما ىه  الخزر
ه، في األولوية ذاتاألكّب ف 

 عىل الخطر  ودرجة االقتصادية،-االجتماعية األهمية تشمل أخرى معايب   عىل ستند ت فاألولويات

اك ومستوى االستدامة، أو  الخدمات . -االجتماع   اإلشر  وغالب السياس 
 
انات  تصنف ما  ا أنظمة الخزر

ة ية المائية الجوفير  نظر  ،األولويات أعىل ضمن الحرص 
 
اتيجيةاال  ألهميتها  ا    سبر

 المياه إمدادات ف 

   الرئيسية والضغوطات
 وحيث (. 2-7 الصندوق) متكامل" "نهج اتباعيجب  ولذلك، لها.  تتعرض التر

 قوية قيادة إىل حاجةنشأ ست األخرى، والقطاعات بالخدمات معقدة روابط تجمعها  األنظمة هذه أن

  ،يمارسها 
ً
   متخصص مهندسي    كبب    أو  ،بلدية رئيس ،مثل

 التمتع إىل باإلضافة المياه، مرافق مجال ف 

انية ،جيدة فنية بقدرات  مضمونة.  ومب  

  2-7 الصندوق

ية الجوفية المياه تخطيط يتطلب  متكامل نهج اتباع الحضر

 ما 
 
ة تشكلغالبا انات المائية الجوفير ية المناطق داخل الواقعة أنظمة الخزر    الكّبى، الحرص 

ة، ضواحيها  وف   حاالٍت  المباشر

 أل وذلك أولوية.  ذات
ر
   الموجودة المياهجودة  عىلعتمد ت السكان من كبب    لعدد  المقدمة المياه خدماتن

هذه  ف 

انال اناله هذ ولكن وكميتها،ات خزر    ةمعرض اتخزر
 
ا  كثب 

 
   لإلفراطأيضا

، قد و  والتلوث.  الضخ ف   أو  عجز سفر أير يبالتاىل 

   قصور 
   الشائعة التحديات أحد  ويتمثل سلبية.  وسياسية واقتصادية اجتماعية مشكالتعن  الشأن هذا  ف 

 تواجه التر

   ،التخطيط
   السطحية المساحة أن ف 

ان تعلو  التر ان جزء أو  الجوفية، المياه خزر  بعمليات المتأثر  الجوفية المياه خزر

ية، االستخراج  أخرى، سلطات مع محددة اتفاقات إبرام إىل حاجةنشأ ت قد وهنا  البلدية.  الحدود  مع تتطابق ال  الحرص 

ة منطقة تمثل بعينها  منطقة أن عن واإلعالن   . محمير
ر
ية الجوفية المياه إدارة خططإن  يكون عندما  حتر  مطلوبة الحرص 

م من ية المناطق إىل واسع نطاق عىل المياه إمدادات نقل عمليات تنفيذ  المعبر     ،الحرص 
  تعتمد  كانت  التر

 
 عىل سابقا

 بها.  الخاصة المحلية الجوفية المياه إمدادات استخدام

  
ية الجوفية المياه إدارة خطط تنسيق وينبغ     والخدمات التحتية البت   وإدارة تخطيط مع الحرص 

ان عىل تؤثر  قد  التر  خزر

 ما يىل   يشمل بما  به، تتأثر  أو  الجوفية المياه
 
 : خصوصا

 ي الصحي  الضف    : الحضر
   سيما  ال  األولويات، قائمة الجوفية المياه در امص حماية تتصدر  أن ينبغ 

 المناطق ف 

  
   أو  ،الصح   بالرصف خاصة مجاري شبكات فيها  تتوفر  ال  التر

   الحاالت  ف 
المياه  استخداميعاد فيها  التر

   المناطق من اآلتية العادمة
 مجاري.  شبكات بها  توجد  التر

  ية التحتية البنية استقرار  السطح وانخفاض ،الجوفية للمياه المكثف االستخراج يؤدي أن يمكن : الحضر

ي ومبر    البب  
ة ف  انات المائية الجوفير  للغاية مكلفة عواقبإىل و  األرض، هبوط إىل ،المحصورة أنظمة الخزر

  
ية للمبان  دةالم التحتية والبت   الحرص    . شير

  ار ي  األضر
ي  التحتية البنية لها  تتعرض التر

ر
ّ  ف ر تحت السطحي ّ  يمكن السالفة، النقطة من العكس عىل : الحتر
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   الجوفية المياه لمنسوب
 
ان ف  المياه أنابيب تشبات نتيجة يرتفع أن المحصورة غب   الجوفية المياه اتخزر

   الصح   الرصف مرافق أو  الرئيسية
 
اء  أو  الموقع، ف األمر  ذلكلحق يُ  قد  استخدامها.  بعد  المياه آبار  هجر جرر

ار أ  ض 
 
  ال التقببات( )أو التشبات  بسبب التحتية بالبنية ا

   حدثت تر
 
 مثل ،األرض تحت الموجودة الهياكل ف

   أقبية أو  ،الخنادق أو  ،الّبية األنفاق أو  ،الحديدية السكك
 المجاري.  لشبكات الرئيسية األنابيب أو  ،المبان 

 طريق عن لجوفيةا لمياهاشحن تشجيع  دةعايحبذ  : يلحضرا فلصرا  
ر
ب ر ُحف شر 

ر
 إحدىوصفها ب الت

ة مصادر  نعالناسر   الملوثاتشب ت خطر  يسبب األمر  هذا  أن بيد  الجيدة، الحفاظ ممارسات متعددة،  منتشر

   غب   التخلصن ع أو 
 السائلة.  النفايات من القانون 

 

ي 
  ينبغر

 
 ذوي العالقة من ممكن مستوى أقرب عىل اإلدارة عمليات وتنفيذ  الخطط وضع عموما

اكه لضمان  مإرسر

  
ةأل  ينبغ  انات المائية الجوفير    األولوية، ذات نظمة الخزر

 المياه إلدارة وحدات أنها  عىل لتعامر  والتر

 أن تحدد  الجوفية،
 
   نطاق أقربضمن عموما

ضمن  -أخرى بعبارةو  -، أيالعالقة ذوي من ممكن مكان 

. لوثي   لملو  الجوفية للمياه الفعليي    للمستخرجي    األقرب النطاق   المحتملي  

ان باستثناء .. 
ّ
 للحدود العابرة الجوفية المياه اتخز

   الحاالت ىه   به الموضالسالف  المحلية اإلدارة سيناريو  من الوحيد  االستثناءولعلر 
 فيها  يمتد  التر

   الواليات حدود  )أو  الدولية الحدود  عّب  الجوفية المياهخزان  نظام
   الكّبى(. االتحادية  الدول ف 

 هذه ف 

وري للحدود  العابر  التعاونغدو ي الحالة  ض 
 
  لو  حتر  النظام، هذا  نطاق عىل ا

ر
 جوانب من العديد أن

   المحىل   المستوى عىل توليها  يمكن الروتينية اإلدارة
 الفرعية.  الجوفية المياه مستجمعات ف 

 الوضع تقييم

ان نظام كل  لموارد  الحاىلي  الوضع تقييمهي  الثانية الخطوة
ّ
 عليه وقع أولوية يذ جوفية مياه خز

 التدهور خطر  وتقييم االختيار،

  
 توثيق التقييم يتضمن أن ينبغ 

 
 التلوثوضغوط  واستخدامها، الجوفية سحب المياهل الحاىل   للوضع ا

  ،الشحن مناطق في
ً
ر  عن فضل ر  تحت السطح   منفذة المراقبة طةأنش كانت  وحيثما  . المباشر  الحب 

ة التقييم إجراء يمكن وكافية، وجودتها،  الجوفية، المياه بمستويات المعنية البيانات باستخدام مباشر

ان وترصيف    محدودةتكون  المتاحة المعلومات فإن ذلك، ومع . ها اتخزر
 بالنسبة حتر  األحيان من كثب    ف 

ةنظمة أل  انات المائية الجوفير  باستخدام مباشر  غب   تقييم إجراء إىل حاجةنشأ ت وهنا  . المهمة الخزر

ان قابلية وتقييمات التلوث، وضغوطات اإليكولوّج   النظام مسوح  للتدهور  الجوفية المياه اتخزر

وري ومن والتلوث.   حد المستخدمة المعلومات قواعد  تضمن أن الرص 
 
 باإلضافة الموثوقية.  من أدن   ا

   ذلك، إىل
 تحديد التقييم يتضمن أن ينبغ 

 
   الرئيسية للفجوات ا

 المعلومات.  ف 
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 المالئمة اإلدارة طرق الختيار  الجوفية المياه نظام خصائص تحديد 

ية الخطوة تتمثل ي  النهائية التحضتر
ر
ي  الجوفية المياه نظام خصائص تحديد  ف

 عىل سيحدد  والتر

  إلدارته طريقة أنسب أساسها 

   المطلوبة، البيانات جميع عىل الحصول بمجرد 
 الجوفية المياهلتطوير  العامة الحالةأخذ  ينبغ 

انات  لنظام الهيدروجيولوجية والخصائص  إدارة خطط وضع عند  االعتبار  بعي    الجوفية المياهخزر

 وتتضمن األنظمة.  جميع احتياجات تلّت   واحدة خطة وجود  عدم البديه   من حيث . الجوفية المياه

   الخصائص أهم
   التر

:  ما  تحديدها  ينبغ   يىل 

 ي  النطاق
ر
انات  المياهنظمة أل  الجغراف

ّ
 واللذان : االحتياطي  ها مخزون وحجم الجوفيةخز

 قابليته ومدى ،وتحديده النظام تميب    عىل ذوي العالقة المحليي    قدرة أساسهما  عىل سيتقرر 

.  للتنظيم  
 الذانر

 ابط درجة    : السطحية المياه مع التر
 مؤشر  ستكون والتر

 
ورة م عىل ا  إدارة أسلوب اتباعدى ض 

امنة  موحدة  الموردين لهذين الكفء االستخدام لتحقيق ،والجوفية السطحية للمياهومبر 

 عليهما. الحفاظ  مستوى وتحسي   

 من كان  إذا ، أنه حيث بمياه األمطار والجريان السطحي والفيضانات: الشحن  مستوى 

 ، المتجددة غب   الجوفية المياه موارد  استخدام المرجح
ر
  أن يخضع الشحن  مستوىفإن

ينبغ 

 نظر  ،صارمة لرقابة
 
اتيجية آثار  من له لما  ا  األجيال.  بي    والعدل اإلنصاف عىل اسبر

 ان قابلية
ّ
ر  تدهور ل الجوفية المياه خز

ّ
ر  وقابلية ،تصحيحهيتعذ  من الجوفية المياه تضر

 مع أساسهما  عىل تحدد تأمران  : التلوث
 
ورة  ا  اإلصالح ودرجة ،مالئمة إجراءات اتخاذ ض 

 وطبيعته.  ،الزمال

ي أن تعود ملكية
 ،ولذوي العالقة محليةلوكاالت الومسؤولية تنفيذها  لأعمال التخطيط   ينبغر

 لوفق
 
 الجوفية بالمياهتخصصة الم الوطنيةلوكالة ا اتتوجيها

 
ً
  تعمل مع الخّباء تبادر الوكالة  ما  عادة

 جميع توىل  إىل المحليي   وذوي العالقة المحلية المختصة التر

   األعمال هذه
 وفق، وتنفيذها  المناسب الوقت ف 

 
   للقواعد  ا

 الجوفية.  لمياهل الوطنيةوكالة ال تقررها  التر

انات المائية الجوفّيةوضع خطط إدارة  7-2
ّ
 ذات األولوية أنظمة الخز

 التشاورآلّية 
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ر ي ي  توافق إىل للتوصل وتشاركية تشاورية عملية إجراءتعيرّ
ر
ان خدمات بشأن اآلراء ف

ّ
 المياه اتخز

ي  الجوفية
ي التر

ي  وضعها  ينبغر
ر
 األولويات قائمة ف

   الرابعة األساسية الخطوة تتمثل
   توافق إىل للتوصل الحوار  تشجيع ف 

 ذات الخدمات بشأن اآلراء ف 

انات  منظ من المطلوبة األولوية :  ما  األولوية ذات الخدمات تشمل قد و  الجوفية.  المياهخزر  يىل 

    ية لألغراض المياه إمدادات تأمي ها.  أو  الزراعية أو  الحرص   غب 

 للمياه الخاص القطاع من المستخدمي    صغار  وصول ضمان . 

 تدفقاتعىل و  ،الجوفية المياه عىل المعتمدة اإليكولوجية النظم استدامة عىل الحفاظ 

   األنهار 
  الجاف.  الطقسف 

  
   القرار لكن يبفر  وتشاورية، تشاركية العملية هذه تكون أن ينبغ 

  يد  النهان 
ةالوكالة  ف   المسؤولة العامر

  أن للغاية المهم من الجوفية.  المياه إدارة عن
ُ
 الجوفية المياه رد ابمو  سليمة معرفة عىل المشاوراتبت  ت

، جودةال ووضع ة،القائم    المحتملة والتكاليف والعواقب صلة، ذاتوظواهر  اتجاهات وأي الحاىل 
 التر

 رئيس   بشكل يشمل بما  ،اإلدارة تدابب  المتعلقة ب والخيارات إداري"، إجراء اتخاذ  "عدم عن تنتج قد 

ة آل األوىل الثالث الخطوات نتائج   التخطيط. لير

  
  التشاورية العملية تدار  أن ينبغ 

 
  . بذوي العالقة خاصة دائمة آليات عىلبناءها  ذلك ويتطلب . جيدا

  كما 
ر
وري منإن اك يخص فيما  ،الرص   ضمان مع الوقت ومتطلبات التوقعات إدارة ،ذوي العالقة إشر

اك  . همإشر
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 اإلدارة خطة إعداد 

   الخامسة الخطوة تتمثل
 معينة خطط تخصص حيث نفسها، الجوفية المياه إدارة خطة وضع ف 

ةجميع ل انات المائية الجوفير    األولوية ذات أنظمة الخزر
دت  التر

ر
 مسبقُحد

 
 عناض  الخطط تتضمن . ا

   المذكورة واالستثمار  والحوافز، ،الرشيد  المؤسس   األداء
 ونعرض . السادس إىلالرابع  من الفصول ف 

 الجوفية:  المياه إدارة لخطط النموذجية العناض  بعض يىل   فيما 

 الفنية الناحيتي    من السليمة ،والطلب العرض بإدارة الخاصة التدابتر  من مجموعة 

 ،معدل شحنها و  الجوفية سحب المياه عمليات بي    التوزان إعادةوالرامية إىل  ،واالقتصادية

 تجنب
 
ار ير أل ا ر  أض 

ر
   إصالحها يتعذ

انف   اإليكولوجية.  والنظم الجوفية المياه اتخزر

 واالقتصادية.  االجتماعية األولويات أساس عىل المياه استخدامات أولويات ترتيب 

  اتيجيات حوكمةوضع لوائح    إضافية إدارة واسبر
   الحاالت  ف 

 موارد  من السحب فيها  يتم التر

  جوفية مياه
ّ
 (. 3-7 الصندوق) متجددة غتر تعد

  هذه تضمي    كيفية  وتحديد  ،المصلحة صاحبة والمؤسساتذوي العالقة  أدوار  تحديد 

  كعوامل  األدوار 
ر
   بها  يعتد

 المصلحة.  صاحبة المؤسسات دعمسبل و  واإلدارة، التخطيط ف 

 امنة الموحدة اإلدارة لتدابتر  التخطيط ر    والمتر
   المفرطة الوفرة حاالت  ف 

 ،الجوفية المياه ف 

بة تغدق من عنها جم ين وما  .  ضف ومشكالت ،بالمياه البر  
  األراض 

  تدابتر  
ّ
ي  مكافحته أو  التلوث من الحد

ر
انشحن  مناطق ف

ّ
 إدارةبغية  ،الجوفية المياه اتخز

 (. 4-7 الصندوق) الجوفية المياه جودة تدهور  خطر 

  ات االقتصادية والحوافز  التنظيمية التدابتر ي  والتغيتر
ر
 إدارة احتياجات لتلبية السياسات ف

   إطار  ضمن الجوفية المياه
، ومؤسس   قانون   عمىل   توازن لتحقيق األولوية ستكون وهنا  معي  

 إىل القاعدة من ذوي العالقةومساهمة  ومشاركة ،القاعدة إىل القمة منالتنازلية  اإلدارة بي   

 القمة. 

 بتخطيط معنية كانتأ  سواء ،األخرى القطاعات مع األساسية الروابط إقامة عىل العمل 

   استخدام
 (. 5 الفصل )انظر  أخرى سياساتب أو  ،التجارةب أو  ،الطاقة توفب  ب أو  ،األراض 

  3-7 الصندوق

 المتجددة غتر  الجوفية المياه موارد  استغالل حوكمة

 لكن و  . خاصة عناية المتجددة غب   الجوفية المياه حوكمة تتطلب
ً
 أو  أعاله( )انظر  المشوهة الحوافز  لهياكل نتيجة

اتيجيةاال  الستخداماتاعتباٍر ل دونمن  المتجددة غب   "األحفورية" الجوفية المياه استخداميشيع  المتعمد، اإلغفال  سبر

  
   تقدمها  قد  التر

 الطموح ل الموارد.  هذه طبيعةل فهٍم  حتر  أو  ،المستقبل ف 
ر
 غب   الجوفية المياه موارد  استخدام حوكمةإن
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  بفعالية، المتجددة
 
ا  خاص يستلزم تركب  

 
:  ما  تقييميمكن  بحيث ،الجوفية المياه نظام خصائص تحديد  عىل ا  يىل 

  مدى خالل الجوفية المياه توافر   
   معي    زمت 

 
  اآلبار.  لحقل معي    تصميم ظل وف

   صلة.  يذ إيكولوّج   نظام أي وعىل الغب   عىل سحب المياه تأثب 

 ات    المحتملة التغب 
 
انل المكثفة االستغالل عمليات أثناء الجوفية المياهجودة  ف  الجوفية.  المياه اتخزر

 وغالب
 
 الغموض  يكون ما  ا

 
داد  الثقة لكن منه، مفر  ال  أمرا  ك  سبر 

 
ا دة ال مراقبة بيانات تتوافر  عندما ثب 

ر
، ترصد سنواتمتعد

ان استجابة ة  أحجام استخراج لعمليات الجوفية المياه اتخزر   ، المياه من كبب 
 
م بعناية ل برنامج إطار  ف  للمياه مراقبةمصمر

 الجوفية. 

 
ً
ان احتياطيات التنقيب عن لخيارات شامل اقتصادي-اجتماع   تقييم إجراء يشكل سبق، ما  عىل وعالوة  المياه اتخزر

  ،وآثاره ،الجوفية
 
طا  أساسيشر

 
 مسبقا

 
   التالية العناض  وضع مع المتجددة، غب   الجوفية المياه موارد  لحوكمةا

 
 االعتبار:  ف

 ان الحتياطيات والمستقبلية( )الحالية الممكنة البديلة االستخدامات   الجوفية.  المياه اتخزر

 ح )االستخدامات( االستخدام قيمة    الجوفية المياه لقيمة بالنسبة المقبر
 
  الموقع.  ف

 اف بعد  سيحدث الذي "ما  سؤال عىل اإلجابة ان احتياطيات استب    الجوفية؟".  المياه اتخزر

:  ما  المتجددة غب   الجوفية المياه لموارد  الرشيدة للحوكمة األخرى السمات تشمل  يىل 

 ان الحتياطيات النطاق واسع باالستخراج المتعلق القرار  إحالة  من عاٍل  مستوى إىل الجوفية المياه اتخزر

 المقاطعة(.  أو  الوالية محافظ أو  ،الوزراء  رئيس مكتب يكون أن )يفضل الحكومة مستويات

 الذي الحاىل   الهيدروجيولوّج   الواقع مع متسقي    استخدامها  وحقوق الجوفية سحب المياه حقوق جعل 

   مستمرة الجوفية للمياه مستويات عن يكشف
 جودة يذويؤ  اآلبار  مياه إنتاجية من يقللقد  ما  التدهور، ف 

، ويمكن،  الجوفية.  المياه
ً
 للمراجعة التصاري    ح هذه وإخضاع ،االستخدام لتصاري    ح زمنية حدود  وضعمثل

  الدورية. 

 القياس خالل من ،الجوفية المياه الستخدام االقتصادية واإلنتاجية الكفاءة من األقص الحد  تحقيق تشجيع 

   االستخداماتعاقة إل  ،الصلة ذات اللوائح وإنفاذ  عليه، الواقعية الرسوم وفرض ،االستخراج لحجم الدقيق
التر

  . ال تتسم بالكفاءة

 مع ،اإليكولوجية والنظم التقليديي    المستخدمي    جميع عىل الجوفية للمياه المكثف االستغالل آثار  تقييم 

 مسبق القائمة بالحقوق فعىل   أو  متوقع إخالل أي عن لتعويضمن ا شكل
 
   وضمان ،ا

 من كافية  احتياطيات تبفر

   مقبولةال جودةال ذاتو  لالستخراج القابلة الجوفية المياه
انات  نظام ف  ة نهاية بحلول الجوفية المياهخزر  الفبر

حة   ،المكثف لالستغالل المقبر
 
  . عهده سابقوفق  النشاط استدامة عىلحفاظا

   
ٌ
اك أنظمة  بإدارة معنية مؤسسة إنشاء خالل من ،ذوي العالقة اآلخرينو  الجوفية المياه لمستخدم   كاملإشر

ة انات المائية الجوفير  . الخزر

 وقيمتها  ،المتجددة غب   الجوفية المياه موارد  تفرد  بمدى التثقيف إىل تهدف عامة توعية حمالت إطالق، 

   تسهم مواتية اجتماعية ظروف لخلق
ةأل  مخططة إدارة تحقيق ف  انات المائية الجوفير   . نظمة الخزر

 

  4-7 الصندوق

 الجوفية المياه تلوث مكافحة

  
  ينبغ 

 
   الجوفية المياه تلوث مكافحة تدابب   إدماجغالبا

 لمدى صعوبة و  الجوفية.  المياه إدارة خطط ف 
 
 األمر، هذا نظرا

   لنا  يتضح كما   ،أخرى بحلول الحلول بعض عن االستعاضةيتعي ر  
 التالية:  األمثلة ف 

 كب   يمكن  ،لجوفيةا لمياهاشحن  إجماىل   حماية فيها يستحيل لتيا تلحاالا في
 حماية على األمر  بداية في البر
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  لمياه.با اد مدلإل الرئيسية العامة بالمصادر  الخاصة المياه مستجمعات

  قرار  يتخذ  قد   
 
 نسبيسهل ي أمر  )وهو  ثابت مصدر  من التلوث مع بالتعامل البداية ف

 
 المشكلة(، تحديد  بمجرد  ا

   واإلدراك
 
ح  مصادر  من التلوث مكافحة أننفسه  الوقت ف ة يرجر  وقت يستغرق أنمتعددة ومنتشر

 
 أطول ا

 نهج ويتطلب
 
 مختلف ا

 
  . ا

  وكثب   ومضنية، شاقة تعد  الجوفية المياه جودة بتقييم الخاصة المراقبة متطلبات أن بالذكر  جدير 
 
 تكون ما  ا

ة غب   طرق باتباعاالستعاضة عنها  يمكن لكن   شحيحة، بها  الصلة ذات البيانات  أساس عىل قائمة مباشر

  التخطيط.  أغراض يخدم أوىل   تقريّت   كمؤشر   ،بالتلوث التأثر  مدى لتقييم جيولوّج  

 

 المحلية المؤسسات مع الخطة مواءمة

ي 
 مؤسسي  وهيكل   اجتماعي -اقتصادي سياق  األوضاع المحلية، من  مع الخطط مواءمة ينبغر

 وقدرات

 الوضع من معينة جوانب، ك  تالئم واإلدارة الحوكمة تدابب   بعضخاص ل تصميم إىل حاجة وجد ست

 ،وإدارتها  ،عليها  واالعتماد  ،الجوفية المياه استخدام شكل ويحدد  يحكم الذي االقتصادي-االجتماع  

 الجوانب:  هذه وتشمل وحمايتها. 

  ر  أو  الجوفية سحب المياهوانتشار نقاط  مواضع عدد ر  الملوثير  عدد  كان  إذا  : المحتملير

 جد مرتفع المواضع
 
ة اإلدارة عىل للغايةيصعب  ،ا  التنظيمية الممارسات من تعزز  أن العامر

 التقليدية. 

 نظر  : المؤسسي  تطوير ال وضع 
 
ة إدارة تتطلب الرسوم وفرض التنظيممنهجيات  ألن ا  عامر

اف والخّبات، القدرات من بكثب   تتمتع  واعبر
 
  ،ذوي العالقة جميع من بسلطتها  ا

ً
 ها.  بوقبوال

 ة الجوفية المياه يستخرجون الذين السكان نسبة ة ف النسبة،ارتفعت  إذا  : مبارسر  مجالثمر

   ذوي العالقةل الفعالة للمشاركة
 
 من نصيبالمنازل  لمعظم سيكون حيث واإلدارة، التنظيم ف

 لها.  والمستدام الكفء واالستخدام المياه، عىل المنصف الحصول

 التمويل سهولة مدى عىل ذلك يؤثر  : الجوفية المياه موارد  الستخدام االقتصادية األهمية 

   االستثمار  لغرض
 
  وأدواتها.  الحوكمة تدابب   ف

 تنفيذ الخطط ومراجعتها 7-3

 التنفيذ

ي 
 وفق الخطط تنفيذ  ينبغر

 
امج ا انيات لت  ر  التقارير  وإعداد  ذوي العالقة مشاركة مع سنوية، ومتر

 المساءلة ألغراض دوريةال
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   عليها، المتفق الجوفية المياه إدارة خطة تنفيذ  ىه   السابعة الخطوة
 تدريجي ها ذيتنف فضلي والتر

 
 عىل ا

  تتضمن، أن أي منظم، دوري أساس
ً
انيات برامج ،مثل    الحقة.  سنوية وتقارير  سنوية ومب  

 أن وينبغ 

   عليها، المتفق المؤسسية اآلليات خالل من مستمرة،ذوي العالقة  مشاركة تكون
  ،تشمل والتر

ً
 ،مثل

   الممثلة الجوفية بالمياه المعنية االتحادات
 القرارات اتخاذ  ألغراض المنعقدة االجتماعات ف 

  المجريات.  واستعراض
ً
   ذلك، عن وفضل

 ومشاركة الوع   رفع عنرصي الخطة تتضمن أن ينبغ 

 إطار  تتضمن أن يجب كما   المعلومات. 
 
 زمني ا

 
 تشغيلي ا

 
 وإطار  ا

 
 معتمد اإلدارة لمراقبة ا

 
وكاالت ال من ا

  . ذوي العالقة االمعنيي    جميعمن و  ،الجوفية بالمياه ةالمعنير  المحلية الوطنية/  المختصة
 
 ما  وغالبا

   االستثمار  وزيادة المؤسسية، الروابط تقوية جهود  بعض الخطة تنفيذ  يتطلب
 وتحسي    ،رأس المال ف 

ان استجابة مراقبة وتحسي    ،وحمايتها  ،الجوفية المياه استخدام تدابب    وتشجيع الجوفية، المياه اتخزر

 سيكون القدرات.  بناء أنشطة وإجراء الجمهور، إلعالم المصممة الفعالة الحمالت من المزيد  إطالق

وري من  أيض الرص 
 
ك التنسيق ا  جميع بي    توافق خلقبغية  ،المختلفة والقطاعات الوزارات بي    المشبر

 تنفيذ  عىل واالتفاق والصناعية، الزراعية ةتنميال وخطط الجوفية، بالمياه المعنية التخطيط جهود 

 الطلب.  إدارة تدابب  

 
ّ
  ،التنفيذ  أثناء المطلوبة األمور  من المرونة تعد

ً
 مع الظروف تغتر  مواكبة

 
 المراقبة بيانات، وتجاوبا

اتومقارنتها ب  واألهداف المؤرسر

  
  تتيح ديناميكيةٍ ب الخطةتسم ت أن ينبغ 

ً
ات مع للتكيف مجاال  والعوامل الجوفية المياه معرفة تغب 

(.  واستخدام المناخك) الخارجية المحركة  
ات يمكن األراض   الجوفية المياه بوضع الخاصة للمؤشر

 سلف المحدد مثل المستوى )
 
   جودتها  أو  الجوفية للمياه ا

( مراقبة موقع ف  اتيّح   بمثابة تكون أن اسبر

ان لحالة مقاييس    تكيفية.  إدارة ياتنهجم اتباع لتسهر  وأن ،الجوفية المياه اتخزر
 
  حي    وف

ر
تعد

ة أنواع بعض استجابة انات المائية الجوفير   الخارجية للضغوطات أنظمة الخزر
ً
، شيعة

 
 ويمكننا  نسبيا

ة خالل بوضوح ظهورها  توقع  تقريب سنوات خمس فبر
 
ان فإن ،ا ة العمق   الجوفية المياه اتخزر  تظهر كبب 

كب   نصب ي عندما  سيما  ال  أبطأ، بصورة التحسن عالمات عليها 
 الجودة.  عىل البر

 والتقييم التقارير  وإعداد  المراقبة

ي 
ر
ة التقارير  وإعداد  المراقبة د تع الحاالت، جميع ف

ّ
اتعن  الدوري ي  التغيتر

ر
ات ضوء ف  المؤرسر

 أساسيان أمران واألهداف

ل  النهائية الخطوة
ر
  تتمث

 
   ،والنتائج األداء تقييم بهدف دوريةال التقارير  وإعداد  المنهجية المراقبة ف

 
 ف

 الدورة من المالحظات الواردةالتغذية الراجعة و  من االستفادة يمكن لخطة. المرسومة ل هدافاأل ضوء
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   )بما  األساسية الحوكمة تدابب   وتحسي    نفسها، الخطة تعديل، من أجل الخطة لتنفيذ  األوىل
 ذلك ف 

تيبات القانونية األحكام  . األمر  لزم إذا  المؤسسية(، والبر
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 العمل إىل الدعوةالفصل الثامن: 

كة العالمية الرؤية" لتحقيق المطلوبة الخطواتالعمل"  إطار " فّصل  المياه لحوكمة المشتر

 "الجوفية

   العمل خطوات تحديد هذا من أجل  "العمل إطار " ممُص 
   التر

 حوكمة رؤية" لتحقيق اتخاذها  ينبغ 

   للعالم مستقبلية صورة المذكورة "الرؤية" ترسم . "الجوفية المياه
 البلدان فيها  تكون ،2030 عامال ف 

ةو  الجوفية المياه موارد  لحوكمة وفعالة مناسبة إجراءات اتخذت قد  انات المائية الجوفير  أنظمة الخزر

   االقتصاديةو  االجتماعية ةتنميال أهداف إىل الوصولبغية  ،بها  الخاصة
 وتجنب لنفسها، حددتها  التر

انات  تدهور  ةأنظمة الخزر   إصالحه.  يتعذر عىل نحو  ،األولوية ذات المائية الجوفير

ي  تسهم الجوفية للمياه سليمة حوكمة تحقيق "2030 رؤية" تستهدف
ر
 المصلحة دعائم ترسيخ ف

ر  والتكامل الجماعية، والمسؤولية العامة،  . القطاعات..  بير

  أن تكون جميع البلدان،  "الرؤية" هذه طموح يتمثل
   نجحت قد ، 2030 عامال بحلولف 

 أطر  إقامة ف 

   تسهم ،وفعالة مالئمة الجوفية للمياه حوكمة
ة الوصاية دعائم ترسيخ ف   الجماعية والمسؤولية العامر

ة ال السياسات مجاالت  مع الجوفية المياه وتكامل  تصبح أن إىل "الرؤية" تهدفكما   الصلة.  ذاتمهمر

ة جميع انات المائية الجوفير   موثقة الرئيسية أنظمة الخزر
 
  توثيقا

 
 تكون وأن ،2030 عامال بحلول جيدا

 واالتصاالت  المعلومات ثورة من االستفادة مع ومتداولة، متاحة الشأن هذا المتعلقة ب معرفةال

  المستمرة. 

 ..  
ً
 أهداف معتتماشر  وحوافز  تمويلبو  الكافية، والقدرات بالموارد  تتمتع وكاالت   عن فضل

 السياسات

 
ً
 سيناريو  "الجوفية المياه حوكمة رؤية" تطرح ذلك، عىل وعالوة

 
 تصورير  ها

 
ع ت ا

ر
 إدارةوكاالت  فيهتمت

 تنفيذ  عىلبالقدرة و  الكافية بالموارد  ،والدولية والوطنية المحلية المستويات عىل ،الجوفية المياه

 والتدابب   ،الطلب إدارة وتعزيز  ودعم والجودة، الموارد  مراقبةو  القدرات، ببناء الخاصة الرئيسية المهام

 آليات ،2030 عامال بحلولتنتشر عىل نطاق واسع،  أن "الرؤية" تتوقع كما   العرض.  بإدارة الخاصة

  التخلص يتمأن و  الجوفية، للمياه ةالمستدامنمية تال تمويل تخص ومبتكرة محسنة تمويل
 
 من تدريجيا

   ،اإلعانات
  التر

 
  تشجع ما  غالبا

 
 مستدامة.  غب   بصورة الموارد  استغالل عىلحاليا

ي  "العمل إطار " تنفيذ  يسهم أن ويمكن
ر
 متضافرة إجراءات يتطلب هذا  ولكن ،"الرؤية" تحقيق ف

 ذوي العالقة جميع قبل من
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  ويمكن بل وحمايتها، الجوفية المياه موارد  تسخب   مالئمة، وإدارة حوكمة ممارسات اتباعيمكن، ب
 
أحيانا

 االجتماعية االحتياجات وتلبية االقتصادي للنمو  المواتية البيئة دعم يمكن وبالتاىل   توافرها، زيادة

  إىل "العمل إطار " يدعو  األساسية. 
ّ
 أن و  ،القيادةزمام  والمحلية الوطنية الحكوماتأن تتوىل

ر
 متقد

  دعوة إنها  . "الجوفية المياه حوكمة رؤية" أهداف تحقيقالواسع ل لدعما الدولية المنظمات
ر
 تحث

   المجتمع داخل من سواء ،الفاعلة الجهات من كبب    عدد  عمل عىل
 ،خارجه أو  المياه نؤو بش المعت 

ورية والمفيدة المتعددة الوظائف حمايةعىل   المستقبل.  أجيال ها من تستفيد ، ك  الجوفية للمياه والرص 

  
 النحو  عىل مبه المنوطة باألدوار ذوي العالقة  جميع ضطلعي أن ،"الرؤية" هذه تحقيقبغية  ،وينبغ 

   سنعرضه الذي
 التالية.  الفقرات ف 

 الوطنية بالحكومات المنوط العمل

 
ّ
 الجوفية المياه لحوكمة الرئيسية المكوناتتوافر  عن لةؤو مس الوطنية الحكومات تعد

 دور  الحكومات تلعب
 
 محوري ا

 
   ا
   مورد  الجوفية المياه أنعىل اعتبار و  الجوفية.  المياه حوكمة ف 

 وطت 

  ،رئيس  
ر
 أهداف لتحقيق ،وكفء  ومستدام عادل بشكل استخدامها  ضمان الحكومات واجب من فإن

   العيش سبلضمان و  النمو 
 مسؤولية رئيس   بشكل الحكومات وتتوىل تحقيقها. إىل  الدولة تطمح التر

 للحوكمة:  التالية األربعة الرئيسية المكونات جميع توفب  

ي 
دقيقة ومتبادلة عىل نطاق واسع بنظم المياه الجوفية، باإلضافة إىل الوع   معرفةمواٍت؛  إطار قانونر

سم بالتمثيل والقيادة، وبمؤسسات سليمة وقدرات كافية، ومشاركة إطار مؤسسي بها؛ 
ر
 ذوي العالقةيت

، وآليات العمل المعنية بالتنسيق بي   قطاع المياه الجوفية والقطاعات األخرى؛ مومساهمته

 . المتماشية مع أهداف المجتمع كل الحوافز والخططالسياسات وهيا 

ي جوانب ال إبراز  عىل التقييم سيساعد 
 والتقوية التعزيز  إىل تحتاج التر

تيبات تشخيص إىل الوطنية الحكومات العمل إطار  يدعو   واتخاذ  الجوفية المياه لحوكمةراهنة ال البر

   تعزيزها.  كيفية  بشأن قرارات
 تقييم ذلك يشمل أن ينبغ 

 
تيبات ا  مالءمتها  ومدى ،الحالية المؤسسية للبر

اك فعالية ومدى تها،ءوكفا   الجوفية المياه وتكامل ،معرفةال لتبادل الحاىل   والوضع ،ذوي العالقة إشر

   ومدى األخرى، السياسات مجاالت  مع
  نجد،  السياسات.  أهداف مع والحوافز  االستثمارات تماسر

 ف 

   المالية النظم أن، الحاض   الوقت
 
 المستدام االستخدام لتحقيق مواتية تعد  مل البلدان من العديد  ف

  عليه، و  الجوفية.  للمياه
   األولويات إحدى تتمثل أن ينبغ 

 
 الرئيسية لوظائفكاٍف ل  تمويل ضمان ف

ف بمصفوفة االستعانة التقييم عند  المفيد  من سيكون كما   إدارتها.  وبرامج الجوفية المياه لحوكمة  معبر

اتمن  بها     بلد ال نضوج مستوى تقييمبغية  الجوفية، المياه حوكمة مؤشر
 ومعرفة المجال، هذا ف 
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   المرحلة
 حالي ها يلإ وصل التر

 
   هيلإ سيصل وما  األخرى بالبلدان ومقارنته ،ا

 وجد ت وقد  المستقبل.  ف 

ات من المجموعة هذه مثل تطوير  إىل حاجة  بمثابة لتكون ،وأشمل أكّب  بصورة عليها  واالتفاق المؤشر

ات مجموعة حة مجموعة أدناه (1) الملحق يتضمن بها.  عمليُ  موحدة مؤشر ات من مقبر  حوكمة مؤشر

 الجوفية.  المياه

 الحوكمةلوائح  لتفعّ  أن ذلك بعد  الجوفية المياه إدارة لخطط يمكن

   سبق، ما  عىل وعالوة
 مع بالتعاون خطوات اتخاذ إىل  تبادر  أن الوطنية الحكومات عىل ينبغ 

 قابلة الجوفية المياه إلدارة خطط إعداد  نحو  ،المحلية والحكومات الجوفية المياه مستخدم  

ان ألكبر  األولويةمنح  مع للتنفيذ،   الجوفية المياه اتخزر
ً
 ضعف أو  أهمية

 
الفضىل  الممارسات وتشمل . ا

   اتباعها ممكن ال
 ال ،الصدد  هذا  ف 

ر
 و  ،الخطط هذهالمنهجية ل متابعة

ر
 مع المعلومات مشاركةشفافية

 . ذوي العالقة

 الالمركزيةوكاالت وال المحلية بالحكومة المنوط العمل

ي  رئيسي  بدور  الالمركزيةوكاالت وال المحلية الحكومةضطلع ت
ر
اك الحوكمة، إطار  ف ذوي  مع باالشتر

ر   ميدانيالعالقة الفاعلير
 
 ا

 يتصل وما  الجوفية المياه إدارة دعم إىل الالمركزيةوكاالت وال المحلية الحكومات "العمل إطار " يدعو 

ان من بها  ة وأنظمة الجوفية مياه اتخزر    واقعة أحياز تحت سطحير
 أنعىل اعتبار و  . ها اختصاص نطاق ف 

ر  مورد  الجوفية المياه    المبذولة لجهود ا من األكّب  القدر  فإن جوهري، محىل 
 ،البلدان من العديد  ف 

 عاتق عىل يقع السياسات، أهداف مع يتماسر  بما  اإلدارة وضمان الحوكمة إطار  تطبيقوالرامية إىل 

 إطار " يدعو  كما   . ذوي العالقة المحليي    مع الوثيق بالتعاون الالمركزيةوكاالت وال المحىل   الحكم هيئات

اك من التأكد  إىل الالمركزية وكاالت وال المحلية الحكومات "العمل  بناءة بصورة ذوي العالقة إشر

 ودائمة. 

ر  التكامل تعزيز  عىل يساعدها  المحلية للحكومات فريد ال الوضع أن كما  ي  إدارة بير
 وإدارة األراضر

 وحمايتها الجوفية المياه

   اماستخد تخطيط بي    التكامل تحقيق الالمركزيةوكاالت وال المحلية الحكومات تدعم قد 
 األراض 

   اإلسهام عىل فقط يقترص  ال  بما  الجوفية، المياه وإدارة
نمية ت ويشمل بل ،الشحن مناطق حماية ف 

حات 
ر
 يمكن كما   واسع.  نطاق عىل الجوفية المياهشحن  إدارة طريق عن ،ومنتجة صحية طبيعيةمسط

 أو  الجوفية المياه لحماية أخرى تدابب   اتخاذ  تضمن أن الالمركزيةوكاالت وال المحلية للحكومات
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 إدارة تحسي    أو  ،للرقابة الخاضع غب   الرمال استخراج من المائيةالجداول  حماية مثل تعزيزها،

 الطرق.  تطوير ب المرتبط السطح   الجريان

 بالبلديات المنوط العمل

ي 
ان حماية مسؤولية البلديات تتحمل أن ينبغر

ّ
 عليها..  والمحافظة الجوفية المياه اتخز

 سلف المذكورة األطراف إىل باإلضافة
 
  ،ا

ر
 البلديات إىل خاص بشكل موجهة العمل إىل الدعوة هذه تعد

  تلعب أن يمكنها  إذ  ورؤسائها،
 
  دورا

 
   محفزا
   سواء ،المياه إدارة ف 

   أو  لها  التابعة المدن ف 
 النطاق ف 

 القطاعات.  عّب  والتنسيق التنظيم عىل وقدرتها  لها  المخولة السلطة عىل باالعتماد  وذلك بها، المحيط

   النمو  شيعة المدن من العديد  أن إىل اإلشارة وتجدر 
  تشهد  أحجامها، بمختلف العالم، ف 

 
  ضغطا

ً
 هائل

 مستوطنات إقامة خالل منالشحن  مناطق عىل التعدي إىل يؤدي ما  الجوفية، المياه ها منموارد عىل

ان وتلوث جديدة،    والتسبب الضحلة، الجوفية المياه اتخزر
 والهبوط االنخفاض مخاريط تكوين ف 

 .  
  األرض 

 خصوص .. 
 
ي  ا
ر
ي  الحاالت  ف

 المياه إمدادات لتوفتر  الجوفية المياه عىل المدن فيها  تعتمد  التر

   التهديد  يقترص  ال 
  البلدية المياه إمدادات يطالو  بل فحسب، الرئيس   المورد  عىل الحالة هذه ف 

ورير  انأمر  تلوثها  من والحد  الجوفية المياه استخدام تنظيم فإن وبالتاىل   كذلك.   حتر  للمدن انض 

 ،للعيش صالحة ،وصحية ،جاذبة أماكن كونها   عىل والمحافظة يةو التنمها جهود مواصلة تستطيع

 المياه إدارةوكاالت  مع العمل إىل المدن حكوماتبادر ت قد  التجارية.  األعمال ازدهار  عىل ومشجعة

 استخدام وتنظيم المياه مستجمعات حماية لضمان ،المجاورة المقاطعات أو  الواليات مع والتعاون

انات المائية  ةأنظمة الخزر كة.  الجوفير  المشبر

ايد، نحو  عىل نجد، ر  عىل ت قد لألحياز تحت السطحّية  أخرى استخدامات هناك أن متر
 
شكل خطرا

ان
ّ
ي  الجوفية، المياه اتخز

 وإدارته األمر  هذا  متابعة البلديات عىل وينبغر

   نجد 
 
   الرئيسية المدن من العديد  ف

 
  العالم، ف

ر
ة  أخرى استخدامات هناكأن  قد لألحياز تحت السطحير

 عىل ت
 
انشكل خطرا    ولذلك الجوفية، المياه اتخزر

   البدء ينبغ 
 تحت ةالواقع األحياز ه هذكامل   إدارة ف 

ية.  المنطقة ة إدارة أن بالذكر  وجدير  الحرص    تعد  األحياز تحت السطحير
ً
 يتطلب العهد  حديث مجاال

اك  إشر
 
 مكثف ا

 
 مبدئي يشمل، بما  ،لجميع ذوي العالقة، عىل اختالفهم ا

 
   لألنشطة واٍف  جرد  إجراء ،ا

 التر

   المتمثلةو  ،األرض تحت تجري
 الجوفية.  المياه واستخدام والنقل والتعدين التخزين ف 

ي  الفاعلة بالجهات المنوط العمل
ر
 الخاص القطاعف
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ّ
ر الرئيسيذوي العالقة  أحد  المتنوعة أشكاله بجميع الخاص القطاع يعد  الجوفية المياهبير

 يع
ر
 مستخدم الخاص القطاع د

 
 رئيسي ا

 
 لآلبار  المالكي    من الضخم العدد  سيما  ال  الجوفية، للمياه ا

 ل. ؤو مس بشكل بالترصف هو ملزمف وبالتاىل   الخاص، القطاع من الزراعية

ر  أحد  الخصوص وجه عىل الزراعة تشكل ر الرئيسيير  جزء وتمثل الجوفية، للمياه المستخدمير
 
  ا

 كبتر 
 
ي  التحديات من ا

 الجوفية المياه تواجه التر

 
ر
   ،الزراعة تعد

 تقريب مكان كل  ف 
 
   يدخل أمر هذا و  . الجوفية للمياه الرئيس   المستخدم ،ا

 سيطرة نطاق ف 

كات الخاص القطاع من المزارعي    صغار  من كل  وتحكم ة.  الزراعية والشر  الكبب 

ي لذا، 
ر  صغار استدارج  ينبغر  التشاركية المؤسسيةمنهجيات ال خالل من الحوكمة إطار إىل  المزارعير

 آبار طورون ي ما  عادة المزارعي    هؤالء أن حيث األكّب، التحدي المزارعي    صغار  حالة تشكل قد 
 
   ا
 ف 

.  أو  تنظيم   إطار  أي خارج بهم الخاصة أراضيهم  من البلدان من قليل سوى يتمكن ولم رقاّن 

 صغار  قبل من تطوير ال من النوع هذا  حدثإذا ما  الجوفية المياه عىل للسيطرة الفعلية االستعادة

 .   المزارعي    هؤالءل أن وبما  المزارعي  
ً
   مصلحة
عة ال الحوافز  تطبيق فإن واستدامتها، الموارد  ف   عىلمشجر

اكة العمل ،ذوي عالقة معنيي   ك  ،المزارعي    عىل ويتعي    ممكن.  أمر  الجيدة اإلدارة اتباع  مع بالشر

   للتنظيم مؤسسية تدابب   وضعل ،البعض بعضهم ومع ،الحكومة
 ،المحلية الجماعية واإلدارة الذانر

 وتنفيذها. 

وعات يمكن ة الزراعية للمشر يك بمثابة تكون أن الكبتر ي  للحكومة رسمي  رسر
ر
  المستدامة اإلدارة ف

 الجيدة الممارسات كأحد 

كاء يكون عندما    الشر
ّ
 رسمي نو لالمشك

 
كات مثل ،ا  جزء ،الزراعية التجارية الشر

 
 زيد ت الحوكمة، عملية من ا

 األمد  طويل أعمال نموذجضمن  التلوث ومكافحة الجوفية للمياه المستدام االستخدام دمج إمكانية

كات هذه من طلبيُ  أن يمكن كما   عليه، متفق   االستثمار  الشر
ة  حماية ف  موارد المياه الجوفير

  وصفها ب ة،ستداماو ها بكفاءة واستخدام
ً
   الممكنة السيناريوهات أحد  يتمثل جماعية.  أصوال

 دمج ف 

   للتلوث المسبب غب   الجوفية للمياه المستدام االستخدام
 
 الممارسات اعتماد ة إىل الحالي اتالتوجه ف

 وتصنيفها.  المستدامة

كات ويمكن ...   التلوث مخاطر  من الحد  عىل العمل الزراعية الكيماويات لشر

كات عىل اإلجبارية، أو منها  الطوعية التنظيمية، المنهجيات تطبيق يمكن كما   الزراعية، الكيماويات شر

 تخلص يتطلب ما 
 
 تدريجي ا

 
ثة، الكيميائية المواد  استخدام من ا  أو  البدائل، تطوير ل البحوث وإجراء الملو 
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   يسهم الذي المالئم االستخدام عن أفضل معلومات تقديم األقل عىل
 واسع التلوث من الحد  ف 

ية والمبيدات األسمدة عن الناتج ،ثابتة غب   مصادر  من االنتشار   األعشاب.  ومبيدات الحشر

ر  من الصناعات تعد  ر بير ر  المستخدمير  المياه عىل المحافظة عىل حثها  ويمكن ،للمياه الرئيسيير

 جودتها وحماية ،الجوفية

  
ة و  كذلك.   الجوفية للمياه المستخدمي    أكّب  ضمن الصناعات تأنر    اتجاهثمر

إىل  الصناعات بعض ف 

   المستخدمة المياه استخدام إعادة
   التوفب  بالتاىل  و  ،الصناعية العمليات ف 

 وال ،التكاليف ف 
ر
 من حد

   والمساهمة ،التلوث حمل
 عىل أو  الممارسات، هذه دعم يمكن الجوفية.  المياه موارد  عىل الحفاظ ف 

   يسهم ما  ،اإلشادة بها  األقل
كات.  الجيدة السمعة عىل الحفاظ ف   الحكوميةوكاالت لل يمكن وهنا  للشر

ي 
ر
 ذات النظيفة للصناعات منها  حصص وتخصيص ،المياه تنظيم وىه   ،للغاية مهمة وظيفةأن تؤد

 العالية.  اإلنتاجية

ب 
ّ
 ألن صناعة التعدين تستخدم األحياز تحت السطحية، فإن هذا يرت

 
تقع  خاصة مسؤوليةنظرا

ي عاتق عىل
ر
ل ف

ّ
ان حمايةها، تتمث

ّ
 عن  الجوفية المياه اتخز

ً
 البيانات مشاركةفضل

كات تشكل ذوي العالقة  من خاصة طبيعة ذات مجموعة والغاز، النفط قطاع يشمل بما  التعدين، شر

 فنظر  الجوفية.  المياه بحوكمة
 
كات ألن ا ر  تتقاسم التعدين شر ر  تحت السطح   المياه مستخدم   معالحب 

 بالتلوث يتعلق فيما  لؤو مس كمستخدم  تترصف وأن البيانات تشارك أن منها  لمطلوبفا الجوفية،

   للعمليات نظرتها كون ت وأن الجيولوجية، واالضطرابات والسالمة
 نظرةقدر اإلمكان،  ،تجري  ها  التر

 ، وتحرص العمليات لهذه األمد  طويلة الحياة دورة تراع   شاملة
ً
 بحالة التعدين مواقع ترك عىل مثل

   للحالة مماثلة
 األعمال.  بدء عند  عليها  كانت  التر

ي  كما 
ي  القائمة التحديات مع التعامل عىل وتشجيعه الخاص القطاع حث ينبغر

 حوكمة تواجه التر

   الجوفية المياه
 
 تجاريّ  كتحد

 خالل من سواء ،اتالقياس تحسي    إىل الرامية الحلول وطرح بابتكار  متعلقة تجارية فرص هناك

اكم   التدفق عدادات ها.  أو  ،بعد  عن الالسلك   القياس أو  النظائرية الكيميائية/  القياسات أو  البر  غب 

، مثل النظم  النظم استخدام ّب ع يةالتنظيماإلجراءات  دعم يمكن
 
 مسبقةالمطورة والمسوقة تجاريا

ل ت كما   المغناطيسية.  البطاقات ونظم الدفع
ر
 استخدامهما  وإعادة المياه العادمةو  النفايات معالجةمث

 تجارية ضخمة
 
  . فرصا

ً
كات  تشجيع يمكن ذلك، عن وفضل  حلول تطوير  عىل الخاصة التجاريةالشر

 لالحتفاظ أفضل تقنيات استخدام يشمل بما  ،شحنها و  الجوفية المياه الستخدام التوازنتعيد  تجارية

 االستخدام.  هذا  ودقة المياه استخدام مراقبة وتحسي    بالرطوبة



 

 

123 

 بالمرافق المنوط العمل

كات الري خدماتزّودي وم المياه، أي موّردي لمرافقأمام ا مجال وجد ي ما  عادة ، الطاقة ورسر

 وحمايتها المياه موارد  عىل المحافظة تحقيق نحو  ،الجوفية المياه إدارة خطط ضمن للعمل

  
كات المرافق قبل من إجراءات اتخاذ  ينبغ   الجوفية المياه مصادر  لتأمي    المحلية المياه إمداد  ورسر

  
   تقع التر

 المعالجة.  غب   الرصف مياهترصيف  وعىل التشب عىل والسيطرة ،ليتها ؤو مس نطاق ف 

 ووفق ،بكفاءة الجوفية المياه إدارة الري خدمات يمزّود من مساٍو، بقدر  وُيطلب،
 
 واألطر  للخطط ا

، يكون وحيثما  عليها.  المتفق التنظيمية
 
 لتحقيق فعالة نظم إدخال مسؤولية ا عاتقه عىل تقع مالئما

امنة  اإلدارة وتحقيق الصافية المياه وفورات  المياه استخدام بي    التوازنكذلك و الموحدة والمبر 

   وبالمثل، الجوفية.  والمياه السطحية
 مع كثب  نسيق الحثيث عنالت عىل الطاقة مرافق تشجيع ينبغ 

   الجوفية.  بالمياه المعنيي    المديرين
   الطاقة أسعار  ترشيد  يسهم قد  الحاالت، بعض وف 

 تحقيق ف 

كة مصلحة   ،المياه عىلأهداف سياسات الحفاظ  تحقيق عىل يساعد  ما  قوية، مشبر
ً
قد  ا كم  . مثل

 مخصصة.  تغذية خطوطعّب  الخدمات تحسي   تتضح جدوى 

ي  والمجتمع اإلعالم بوسائل المنوط العمل
 المدنر

ي  والمجتمع اإلعالم وسائل من االهتمام من قليلب الجوفية المياهحظر ت
ر
 الجمهورعموم و  المدن

   الجوفية بالمياه االهتمام يتناسب ال 
 عموم اإلعالم وسائل ف 

 
مع  أو  لالقتصاد الفعلية  أهميتها  مع ا

   والمخاطر  التحديات
 الصحافة منتقصب  شديد  هناك ،نادرة استثناءات وبخالف تواجهها.  التر

   والمجتمع
  توضيح الجمهور عموم و  المدن 

 الرئيسية والمخاطر  الجوفية للمياه المهمر  الدور ، ف 

 . المحيقة بها 

ي  بالتاىلي أن تسهم و  للقضايا، موسعة تغطية اإلعالم وسائل تقدم أن يمكن
ر
 وخلق الوعي  رفع ف

ي  المجتمع لدى للتغيتر  الدافع
ر
ر  المدن   والمواطنير

 
 عموما

، أكبر  تغطية والمحلية،منها  العالمية ،والجديدة منها  التقليدية اإلعالم، وسائل توفر  أن يمكن
 
 تعمقا

ورة تبي    بحيث   تخلق أن التغطية لهذه يمكن وإدارتها.  الجوفية المياه حوكمة ض 
 
  فهما

 
  واسعا

 
 وواقعيا

 أفضل وفهم شامل وع   خلقبغية  عليها، الضوء تسلط وأن ،المستقبلية واإلمكانات الحالية للمخاطر 

 جد ضئيل قدر  سوى يوجد  ال  االستثناءات، من قليل عدد  وبخالف للمسألة. 
 
 بهذه االهتمام من ا

، المجتمع أو  الصحافة، قبل من القضايا   
 المهم الدور  إغفال إىل يؤدي ما  الجمهور، عامة أو  المدن 

   الرئيسية والتهديدات الجوفية للمياه
 يتعرض أو  أحد  يالحظها  أن دونمن  وتركها ، تواجهها  التر

   يسهم أن يمكن أوسع نطاق عىل العام للنقاش المسألة طرح أن بالذكر  وجدير  لمناقشتها. 
 إطالق ف 
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، قبل من المبادرات ، الدعم وزيادة المواطني      ةمباشر  المنخرطي    دوافع وتقوية السياس 
 مع التعامل ف 

   القضايا.  هذه
 اإلبالغ عىل القدرة يمنحنا  والذي ،الشبكات من بالعديد  يزخر  الذي الحاىل   عرصنا  وف 

، وبشكل بشعة معلومات أي عن  
تسليط  إىل باإلضافة هم،وتوبيخكشف المسيئي   ل فرصة هناك مرن 

 مناضين كواالحتفاء بهم  جحي   النالضوء عىل 
ر
.  اعوصن  تغيب 

ي  للمجتمع يمكن
ر
 أيض المدن

 
ي  يسهم أن ا

ر
، مستوى رفع ف   والعمل ،ا المناضين ظهور  وتشجيع الوعي

 ورقيبة حارسة كجبهة

   المجتمع دعوة ذلك عىل عالوة ويمكن
   المساهمة إىل المدن 

 الجوفية المياه بتحدياتالتوعية  ف 

   فعالية.  أكبر  بصورة حوكمتها  إىل والحاجة وفرصها 
 واسع نطاق عىل التوعوية األنشطة تنفذ  أن ينبغ 

 جد
 
  المشاركة.  عىل المناضين من العديد  يشجعما ب ،ا

ً
   للمجتمع يمكن ذلك، عن وفضل

 تنفيذ  المدن 

   للمساهمة مبادرات
وي    ج ،ذوي العالقة بي    والربط الجوفية، المياه حوكمة تحسي    ف  منهجيات ل والبر

   للمجتمع يمكن ذلك إىل باإلضافة . المحلية الرؤى تطوير و  جديدة،
 جبهة بمثابة يكون أن المدن 

 الستخدام الجسيمة االنتهاكات عن تقارير  يقدم وأن المالئمة، غب   السياسات عىل ورقيبة حارسة

   اإليكولوجية النظم وتدمب   والتلوث المياه
 الجوفية.  المياه عىل تعتمد  التر

 المهنية واالتحادات العلمية، والمعاهد  التعليمية، بالمؤسسات المنوط العمل

ي 
 جنب الجوفية المياه لحوكمة والسياسية واالقتصادية االجتماعية الجوانبعليم ت ينبغر

 
 جنب إىل ا

ي  التدريب مع
ر
ر  من جديد  نوع إىل بحاجة فنحن والهندسية، العلمية الجوانب ف  المهنيير

 تمام جديد  لنوع حاجة هناك
 
 للمنطقة الهيدروجيولوجية الخصائصيستوعبون  ،المهنيي    األفراد  من ا

ويمتلكون  اقتصادياتها(، أو  الجوفية المياه قانون مثل الجوفية، المياه جوانب من آخر  جانب أي )أو 

 أيض
 
   خّبة ا

 
، ومخاطره االستخدام هذا  وإمكانيات ،الجوفية المياه الستخدام المتعددة الوظائف ف

 أبعد  هو  ما  إىل النظر  عىل تدريبهم يتم الذين للخّباء حاجة هناك والتخطيط.  السياسة معوارتباطه 

ة من انات المائية الجوفير    والوسائل الطريقة وفهم ،أنظمة الخزر
األحياز  حوكمة خاللها  من يمكن التر

ة    واالقتصادية.  االجتماعية األهداف مختلف بي    التوازن وتحقيق ا بأكمله تحت السطحير
 الوقت وف 

  ال  ،الحاض  
 
ا س كثب 

درر
ُ
 و  وإدارتها.  الجوفية المياه حوكمةت

ً
  التعليم جعل من بدال

ً
كب    يسود  ،شامل

 البر

 . كل تخصص بمفرده  عىل الكالسيك  

 لبناء المبذولة الجهود  تكثيف إىل المهنية واالتحادات التعليمية المؤسسات "العمل إطار " يدعو لذا 

   القدرات
 جديدة مجموعات لتكوين جديدة ومناهج دورات وتصميم ،الجوفية المياه حوكمة مجال ف 

  األشمل.  التخصصات ذوي المهنيي    من
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 لتحديات والتصدي والمتابعة للتنظيم المحسنة الطرقتناول ت بحوث إىل كذلك  حاجة هناك

 الرئيسية الجوفية المياه

 لتنظيم أفضل عملية طرق تطوير  عىل األبحاث تساعد  أن يمكن جديدة، قدرات بناء إىل باإلضافة

ات ج ووضع ،ومتابعته الجوفية المياه استخدام  الجوفية المياه تحديات لمجابهة ديدةمنهجير

   الرئيسية
   تتمثل التر

بة تغدقو  ،والتملح ،والتلوث ،جائر ال االستغالل ف   النظام وتدهور  ،بالمياه البر

ر  واستخدام ،اإليكولوّج   ر  تحت السطح    ،الحب 
ً
 الجوفية.  المياه موارد  حماية فرص عن فضل

ي  المساهمة المهنية لالتحادات يمكن
ر
ر تنوير  عىل كذلك  والمساعدة والبحث، التعليم ف  المهنيير

 الجوفية المياه إلدارة األشمل التحديات بشأن وإلهامهم

 دور  المهنية االتحادات تلعب
 
 كبب    ا

 
   ا
 الحقائقإدراج  عىل تعمل حيث التطبيقية، والبحوث التعليم ف 

   الفعلية التجارب من المستقاة
سع  التدريس.  مناهج ف 

ر
 من أكبر  هو  ما  ليشمل االتحادات هذه دور ويت

   تسهمإذ  التعليم،
 األدن   الحد  وتحديد  الجوفية المياه إدارة ممارسات أفضلوضع دراسات عن  ف 

.  الممارسات هذه ومشاركة ،الصلة ذات للمعايب    المهنيي   لهم ت أن المهنية لالتحادات يمكن والمعايب 

 الجوفية.  للمياه الفعالة بالحوكمة معنية الممارسي    من شبكة وإقامة ،جديدة رؤى التباع

 الدولية بالمنظمات المنوط العمل

ي  قادة تضم عالمية شبكة إلقامةكذلك مدعّوة   الدولية المنظماتو 
ر
 مع الجوفية، المياه مجال ف

 البلدان من عدد لدى  الشائعة الملحة لقضايا ل خاص اهتمام إيالء

   يجعالنها  ،الحشد  عىل وقدرتها  ،الدولية للمنظمات العالم   االنتشار  إن
 
  ألن  مواٍت  وضع ف

 شبكة تبت 

  الجوفية، المياه بحوكمة المعنيي    القادة من عالمية
 
، أو  شبابا مي   ، غب   أو  رسميي    مخرص   رسميي  

   القوة نقاط من االستفادة من القادة هؤالء يتمكن بحيث
 حس ومشاركة منهم، كل  بها  يتمتع التر

   يمكن، البعض.  بعضهم وإلهام بينهم فيما  التقدير 
 
 بالقيادة االهتمام إيالء العالمية، الشبكات إطار  ف

  المعنية
 
ة الجزرية الدول مثل البلدان، من عدد  بي    الشائعة الحرجة بالقضايا خصوصا  حيث ،الصغب 

  الجوفية المياه
 
ل  غالبا

ر
 العابرة الجوفية المياه إدارةكحاالت   أو  ،فيها  الوحيد  المياه مصدر ما تمث

 للحدود. 

ك ي  الدولية المنظمات تشتر
ر
ي و ،الممارسات أفضل ودراسةبحث  ف

ر
، القواعد  تعريفف  والمعايتر

 قواعد  بمدونات خاصة توجيهية ومبادئ جديدة سياسات وضع أمام األبواب يفتح الذي األمر 

ي  السلوك
 البلدان تتبعها  التر
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   ريادية بأعمال االضطالع إىل الدولية المنظمات "العمل إطار " يدعو 
 ومعايب   قواعد  وضع مجال ف 

، وإدارة السطحية بالمياه عالقتها  سيما  ال  ،المياه حيازة  
 الجوفية المياه استخدام وتنظيم األراض 

   الواقعة
 والمسؤولية الجوفية، المياه إىل الوصول فرص لتحديد  المبتكرة والطرق ،العام الملك حب    ف 

ر، عن ّ  حوكمةو المتجددة، غب   الجوفية المياه واستخدام الرص  ر تحت السطحي ّ  بروتوكوالت و ،الحتر

 تعريف وضع الدولية المنظمات من يطلب أن المحتملة السيناريوهاتمن بي   و  . المفتوحة البيانات

   تضمينه يمكن ،الجوفية للمياه لةؤو المس الحوكمة من األدن   للحد 
 لمدونات التوجيهية المبادئ ف 

ات عىل ينعكس وأن بالبلدان، الخاصة السلوك قواعد  ي  الجوفية المياه حوكمة مؤرسر
 تطبقها  التر

 (. 1 الملحق )انظر  البلدان هذه

 أيض الدولية للمنظمات يمكن
 
 الدعم تقديم خالل من الجوفية للمياه الرشيدة الحوكمة تعزيز  ا

 للبلدان والماىلي  االستشاري

  كذلك،   ،الدولية المنظمات تشارك
   المشورة تقديم ف 

   والدعم السياسات مجال ف 
 للبلدان الفت 

وعات وتنفيذ  القدرات بناء ألغراض    الميدانية.  المشر
 تعزيز  منها  يطلب أن يمكن السياق، هذا  وف 

   وتعزيز  ،الجوفية للمياه السليمة الحوكمة
   المتضمنة ،الصلة ذات لألحكام ذوي العالقة تبت 

 إطار " ف 

  . "العمل
ً
، ،الدولية التمويل وكاالت  من يطلب أن يمكن ذلك، عىل وعالوة

 
 محافظ توسيع خصوصا

  
 . الممولون اآلخرون بها  ييحتذ نماذج تشكل بحيث الجوفية، المياه إدارةستثمارها ف 

ي  الدولية المنظمات إن
ر
 الجوفية المياه إدارة إىل الرامية الخطوات بدعم لها  يسمح موات   وضع ف

 للحدود العابرة

،
 
ا   الدولية المنظمات دعوة يمكن وأخب 

 
   للحدود، العابرة المياه إدارة دعم إىل أيضا

 عدد  منها  يوجد  والتر

  الناجحة النماذج من قليل
 
 الدول بي    والثقة التواصل جسور  بناء دعم المنظمات لهذه يمكن . حاليا

 التعاون. ليات آل الطريق وتمهيد 

ام ر كاء التر ي  الشر
ر
وع" ف  "العالمية البيئة لمرفق التابع الجوفية المياه حوكمة مشر

م ر كاء يلتر ي  الشر
ر
وع" ف  إىل باالنضمام "العالمية البيئة لمرفق التابع الجوفية المياه حوكمة مشر

ي  األنشطة من كاملة  مجموعة لدعم ذوي العالقة اآلخرين جميع
 الحوكمة تحقيق عىل تساعد  التر

كة العالمية الرؤية" تحقيق نحو  المحرز  التقدم ومتابعة الجوفية، للمياه الرشيدة  لحوكمة المشتر

 2030 عامال حتر  "الجوفية المياه

االنتشار العالم   يعكس ما  ،ذوي العالقة من كبب    عدد  إىل موجهة العمل إىل الدعوة هذه تعد 

وثيقتا  وتمثل الجوفية.  المياه أصول لحوكمة واسع دعم حشد  إىل والحاجة الجوفية، المياه لتحديات
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 والمناقشة التشاور  لعملية وسيطتان نتيجتان "العمل إطار "و "2030 الجوفية المياه حوكمة رؤية"

  
 الدولية الرابطة"و ،"المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة"و ،"العالمية البيئة مرفق" عقدها  التر

م . "الدوىل   البنك"و ،"لليونسكو التابع الدوىل   الهيدرولوّج   الّبنامج"و ،"للهيدروجيولوجيي     هذه وتلبر 

  المنظمات
ً
   المبي    النحو  عىل ودعمها  المطلوبة األنشطة بإجراءمجتمعة

  ،هذه "العمل إطار وثيقة " ف 

م كما     التقدم بمتابعة تلبر 
   منتظمة بصورة الجوفية المياه حوكمة ف 

ة ف   . 2030 عامال حتر  الفبر





 
 

 

 

ات : 1 ملحق  الجوفية المياه لحوكمة النوعية المؤرسر
 
ر
ت
التداب

ح
واللوائ

 

 التطبيق سياق الحوكمة أداء مؤرسر 

ي  التصنيف
 الوطتر

 للتدبتر 
 للتدبتر  المحىلي  التصنيف

 ضعيف قوي ضعيف قوي

ي  س
س
مؤ

 

     القطاعات عّب  اإلجراءات واتخاذ  القيادة زمام بتوىل   مخولة الجوفية" المياه موارد  عىل "وض   ك   الحكومية الوكالة

اك دائمة آلية    تسهم ذوي العالقة إلشر
     النشط والدعم المتوازنة المشاركة تحقيق ف 

   فعلية "وفورات تحقيق لضمان الزراعية ةتنميال مع التنسيق
     التلوث مكافحة المياه"/  ف 

ية/  ةتنميال مع التنسيق      الجوفية المياه اعتبارات لضمان الصناعية الحرص 

قانوني
 ة

ومالي
ة
 

استخدام المياه تراخيص حفر آبار المياه وحقوق 

 الجوفية

     تحقيق اإلدارة التكيفيةبغية إخضاعها للمراجعة 

  وضع حرج أدوات فرض القيود عىل تشييد/ استخدام آبار المياه
  يكون فيها المورد ف 

  المناطق التر
     ف 

  آلبار المياه
 جائر القانونية/ االستخدام اللفرض عقوبة عىل آبار المياه غب   عقوبات عىل التشغيل غب  القانون 

 لآلبار

    

فرض رسوم إدارية عىل استخدام المورد تطبق عىل  الجوفية واستخدامها سحب المياهفرض رسوم نظب  

 المستخدمي   التجاريي   

    

  للحد من التلوث 
وضع ضوابط عىل استخدام األراض 

ة   من مصادر متعددة ومنتشر

     فرض القيود بحسب حجم المخاطر

( المياه العادمةفرض القيود عىل التخلص من النفايات )

  األرض
 ف 

انات المياه الجوفية      حسبما تقتضيه حماية خزر

ر الالحب   تحت تسجيل مستخدم     نظام هذه المناطق  وتنظيمهم سطح 
     اضطراب محتمل ف 

تقني
ة
 

ل 
ُ
ان ترسيم الجوفية/  المياهكت انال المسطحات/  خصائص تحديد  يشمل بما  الجوفية المياه اتخزر  ألغراض اتخزر

 اإلدارة

    

ية شبكة ومبر      ورصدها الموارد  اتجاهات لتحديد  كافية الجوفية المياه لمراقبة بب  

انات ب خاصة عددية إدارة" "نماذج توافر  أنظمة الخزر

ة   المائية الجوفير

     اإلدارة تدابب   لتقييم

      رتبتها  ومعرفة التلوث مخاطر  لتحديد  الجوفية المياه تلوث مخاطر  تقييم

/  التلوث عن للكشف الجوفية المياه جودة مراقبة شبكة      التملح األوىل 

ت
ق
تعل

 
ت
سا
سيا

بال
 

ط
طي
خ
والت

 

   العام االستثمار 
     التشغيلية الفعالية لضمان الجوفية المياه إدارة ف 

   المالية السياسات
اف/  تحفب    بدون الجوفية المياه استدامة تشجع التر      التدهور االستب  

 للمياه اإليكولوجية النظم بخدمات خاصة حوافز 

 الجوفية

     الجودة حماية / الشحن لتعزيز 

   الجوفية المياه إلدارة عمل خطة وجود 
 
     والتدابب   األهداف حول اآلراء توافق ظل ف

 صلة ذات

 أساسية

 سحب المياهب صلة ذو  الجوفية المياه بجودة صلة ذو  الجوفية سحب المياهب صلة ذو 

 وجودتها الجوفية

 

       

" عىل "القدرة حيث من األضعف" إىل األقوى "من التدابب   يصنف مقياس حسب أداء مؤشر  كل  يصنف #  " و"الوضع التأثب    الحاىل 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 مجموعة البنك الدوىلي 

بية والعلم والثقافة )اليونسكو(منظمة األمم   المتحدة للتر

ي الدوىلي  نامج الهيدرولوج   الت 


