
 

 

 

 
 شامل للعمل اطار: لمياه الجوفيةا 1حوكمة

 لمياه الجوفيةعامة عن التساؤالت التى تثار حول حوكمة انظرة 
 

 مقدمة

 مقبوالهذا التعريف على أن يكون  ه الجوفيةلمياا هوم حوكمةيهدف المشروع إلى وضع تعريف لمف
نقطة قد تم التوصل إلى تعريف يعد بمثابة و  . لعدد كبير من األطراف الفاعلة فى مجال المياه اوواضح

 :على النحو التالى انطالق للمناقشات التى ستدور بالمشاورات االقليمية
 
العناصر األساسية لهذه العملية و  .هذه الموارد من خاللها تدارالعملية التي  ىمياه الجوفية هلا حوكمة"

 تعتبر فهىلذا  .المسؤولية، المشاركة، توافر الشفافية والمعلومات، مراعاة العادات وسيادة القانونهي 
على  واحدة منها قد تكون - القرارات بين مستويات مختلفةاتخاذ فن تنسيق اإلجراءات اإلدارية و 

 2"لمىالمستوى العا
 

ن كان هذا يفترض  لمياه الجوفية ليست جيدةحوكمة االمشروع أن حالة يفترض  وتحتاج للتحسين وا 
اورات االقليمية المش هدفولهذا ت. أننا نستطيع التمييز بين االدارة الرشيدة وغير الرشيدة للمياه الجوفية

 .شاركينآراء الملمياه الجوفية من خالل معايير محددة لصياغة  للمشروع إلى

                                                 
1
 .دارة الرشيدة للمياه الجوفيةاإل Governance / Gouvernance  المقصود بالحوكمة 

2
 Adapted after Saunier and Meganck. 2007. Dictionary and Introduction to Global Environmental Governance 

 

 

 اليونسكو -البرنامج الهيدرولوجى الدولى  - كرســـتين عبدهللا اســـكندر /دترجمة 

 



 

 

 

مجموعة سياسات أو فى شكل لمياه الجوفية تترجم حوكمة االتعريف، يمكن القول أن  هذاانطالقا من 
صلة أصبحت ذات لمياه الجوفية حوكمة اولهذا ف .لى استخدام وحماية المياهقرارات لديها تأثير ع

 خدماتمن خالل بشكل يومى  القراراتهذه تتخذ و  .الخ.... قرارات استخدام المبيدات، وادارة النفاياتب
 . ومديرى التخطيطومئات الماليين من المستخدمين المياه 

 
وتقرير " 1مرفق "عدة موضوعات  تناولت 3علمية فى أوراق دم المشروع قاعدة معلوماتية تمثلتاستخ

 . لمياه الجوفيةحوكمة االتساؤالت المثارة حول  تناول 4تجميعى
 

السابق ذكرهم من خالل ثالثة  التجميعى والتقرير العلمية جمالية لالوراقالنتائج اال لنظرة العامةا تتناول
 :قسامأ

 لمياه الجوفيةحوكمة االحالية لهمية األ .1
 لمياه الجوفيةتحسين مبادىء حوكمة ا .2
 مستقبلية رؤى .3

 
 األهمية الحالية لحوكمة المياه الجوفية .1
، بمعنى أن التدابير المحلية تؤثر تأثيرا جوفى الخزان الحالة بارتباطا وثيقا حوكمة المياه الجوفية ترتبط 

نعتمد حالة حركة المياه الجوفية الضحلة، التي نحن ف .الخزان الجوفى وتلوثهمباشرا على استخدامات 
يعد الوصول إلى االستخدام المستدام للمياه الجوفية  بالتالى،و  ."جيدة" ت في حالة، ليسعليها اآلن
 فإنوعالوة على ذلك، . على نطاق واسع غلالمست الجوفى الخزانللكثير من طبقات  تحقيقههدفا صعب 

 أن يؤخذ فى االعتبار يجبولهذا تدهورا شديدا،  متدهورة كونيمكن أيضا أن تنوعية المياه السطحية 
 .المياه السطحية والمياه الجوفيةالعالقة التفاعلية بين كل من 

 
 زيادة استخدام المياه الجوفية

 .زيادة كبيرة فى استخراج المياه الجوفيةإلى منذ منتصف القرن العشرين لمياه الميكنى للضخ اأدى 
في جميع أنحاء  ، ولكن الكميات المستخرجة على المستوى المحلىالزراعة هي المستخدم األولوتعتبر 

لها تأثير  فالخسارة في كمية ونوعية المياه الجوفيةلذا  .المناطق الحضرية قد تكون أكثر كثافة

                                                 
3
 Thematic Papers 

4
 Synthesis Report 



 

 

 

بعناية  هاولكن لم يتم تحديد العديد من هذه التأثيرات أو لم يتم تعريف قتصادى وبيئي مباشراجتماعى، ا
 .في السلوك البشري كافية حتى تحدث تغيير

  

 آثار متعددة
مقارنة بانظمة المياه غير مرئية عملية  التى تعتبرو  استخراج المياه الجوفيةفى  تتمثل آثار اإلستنزاف

للتغذية لظروف المتغيرة من خالل المياه الجوفية ل المستوي البيزومتري ديتحدو  .المرئية السطحية
خالل القرن العشرين أحدث تغييرا جذريا  الميكنىظهور الضخ ف .الخاضعة للظروف المناخية والتصريف

ومع ذلك، كانت التغيرات في التغذية  .تدفق المياه الجوفية بشكل كبيرللتوازن الديناميكي فى ا
زالة من خالل  على نطاق واسع تالحظأن  قد بدأت بالفعلى المستوى المحلي والتصريف عل الزراعة وا 

ير على نوعية تأثأصبح لهما  الزراعةغير العضوية فى استخدام األسمدة والجدير بالذكر فان  .الغابات
 مترسخة تعتبر المياه الجوفية خراج واستخدامعند استالمبالغ فيها وبالفعل األنماط  .المياه الجوفية

التلوث لم ضد الوقوف و  المياه الجوفية استخراج اتجاهات لتغييرمحاوالت أن الو  فى المجتمعات بعمق
 .بعد امتعميمه يتم
 

 لمورد عام ذات الصلة بمنافع خاصة الحوكمة
يعد الوصول إلى المياه الجوفية ف -بأنها مورد عام - بما فيها المياه الجوفية - بينما يتم تعريف المياه

الكيميائية  يضاف إلى ذلك استخدام األسمدة .المستخدمينوذلك عندما يتم الحديث عن  ،خاصشأن 
جمع تحت األرض ل، إلى حد كبير غير المنضبط، والتخلص من النفايات دون نظام لوالمبيدات الحشرية

 من الصعب السيطرة عليههو بال شك عامل  الخارجىحماية المياه الجوفية من التلوث ف .المعالجةأو 
النهج الجماعي الستخدام المياه الجوفية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية و  .هااستخراج عند
 .األهمية اشديد عتبراياعتماد اإلنسان وضخ المياه الجوفية أن ، على الرغم من نادر

 
، ولكن البعض اآلخر المحددة الموقعاالستخراج من الطبقات الصخرية بتتصل  الحوكمةبعض جوانب 

دارة مساحات واسعة من األراضي بعمليات التغذية تصل ي هذه الجوانب تتعلق  .والخزانات الجوفيةوا 
االفراد ، بما في ذلك فيما بينها الفاعلة التي قد تتداخل المصالح مجموعات مختلفة من األطرافب

شارك في حماية يينبغي أن  والذي مشاركتحديد من هو الويعد  .البلديات والخدمات العامةالمزارعون، 
  .لمياه الجوفيةقضية رئيسية في حوكمة ااه الجوفية، طبقات المي

 آفاق جديدة للحوكمة



 

 

 

ال نغفل االتجاهات الجديدة والتكنولوجيات التي من شأنها أن يكون لها آثار على إدارة من المهم أ
استخدام التكسير مثال متطرف، أو  يعددفن النفايات النووية وعلى سبيل المثال فان  .المياه الجوفية
عد عن عمق وتخزينه، كل هذه ت راج الغاز، استخ5لسجيل الغازىترسبات اتعبئة لالهيدروليكي 

 . يات جديدة للحوكمةمثل تحدتكنولوجيات حديثة ت
 

 تحسين مبادىء حوكمة المياه الجوفية .2
ذاتية للمياه البحث عن استراتيجية فعالة إلدارة المياه الجوفية يصعب تحقيقها في ظل الطبيعة ال

يمكن و . ةيلمصادر المياه الجوف ةالمستدام ةلتحقيق األدار  الجوفية، والتي تنطوي على ظروف وتحديات
النتائج المتوقعة، ألنه لم تكن تحقق لتأثير على الماليين من القرارات الفردية لم االقول أن محاوالت 

دارة المياه الجوفية والموارد الطبيعية سابقة المحاوالت ال .هذه التحديات تراعى بما فيه الكفاية لتنظيم وا 
تؤدى إلى  بعض النقاط المطلوبة في تقارير التقييمات البيئية .مؤشرات وأأي دروسا لم تعط األخرى 

الحديث عن حالة المياه الجوفية والمخاطر االقتصادية، االجتماعية والبيئية الناتجة عن االدارة السيئة 
حوكمة  التطرق إلىال يزال التركيز على المياه السطحية عند عام،  بشكلو لك، ومع ذ .للمياه الجوفية

إدارة المياه الجوفية موجهة من خالل االستثمارات التى تركز على المياه ويمكن القول بان . المياه
 .السطحية

 

قبل  ، الشفافية، المشاركة منئوليةالمس تتمثل فىولذلك، فإن المبادئ األساسية إلدارة المياه 
 أقلم هذه المبادىءتإلى  حاجةهناك ، ولكن االدارة تفعيلو التقييمات المستخدمين والحاجة إلى إدماج 

وباالضافة إلى ذلك، فمن الممكن وضع مبادىء  .المياه الجوفية أكثر قابلية للتطبيق على لجعلها
 :الجوفية على النحو التالى لحوكمة المياهمحددة 

 
 اه الجوفيةاالستخدام المستدام للمي

لهذا فإن . كاف المياه الجوفية ليسالتغذية واستخراج  يشمل" االستدامة"البحث عن مفهوم عام عن 
 . إلدارة أو تحسين حالة الخزانات الجوفية يعد ضرورى حوكمةالبحث عن آليات 

 
 مرئيةمرئية ر الغيجعل المياه الجوفية  :الشفافية

 .وكل ما يتعلق بالتغذية واالستخراجتها، كدينامياه الجوفية و يمكن عمل المزيد لنشر المعلومات عن المي
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 Shale gas / gaz de schiste 



 

 

 

 على المستوى المحلى المخزون الجوفى فى ادارة كافة مستخدمى المياه الجوفية إشراك  :المشاركة
، على سبيل المثال رصد واالتفاق الجوفي الخزانهناك حاجة للتعامل مع المستخدمين في جميع أنحاء 

 على المستوى المياه الجوفيةبلمعلومات ذات الصلة لعرض واضح  وكذلك .لوثلتلعلى حدود مقبولة 
 .نوعية المياه الجوفيةلالتفاق على مستويات مقبولة ل والمتابعة الجماعية المحلي

 
 الموازنة بين الفوائد االقتصادية واآلثار المترتبة على استخدام المياه الجوفية :المسؤولية

، بالتزامن مع إجراء للحوكمةد للتركيز على الفوائد االجتماعية واالقتصادية يمكن بذل المزيد من الجهو 
بما في ذلك آثار عدم وضوح القواعد  -تقييم للتكاليف أو النتائج المترتبة على استخدام المياه الجوفية 

ن كان ال  هو تحديد من :هناك اشكالية .لحفر اآلباروالمعايير  المسئول عن تلوث المياه الجوفية وا 
، مستخدمي المياه جيد مع جميعبشكل  عمليمكن أن ي ،"يدفع - الملوث"مبدأ ب االعتراف.يستخدمها
 .المواد الكيميائية الزراعية يستخدمون لمن بالضرورةولكن ليس 

 
 المياه الجوفية كيفية التفاعل بين كافة األطراف الفاعلة فى  :التكامل

جب على إدارة المياه الجوفية دمج إدارة المياه السطحية وتوزيعها، وكذلك مياه الصرف الصحي من ي
 إعادة استخدام المياه المعالجة والتعاونخدمات البيئية، مقابل ال خالل إنشاء أدوات جديدة مثل الدفع

 .في كافة قطاعات المياهمع مختلف الجهات الفاعلة 
 

 لى المياه الجوفيةتقييم المخاطر المحتملة ع
 .فيما يخص تلوث المياه الجوفيةساسى لتحديد وتقييم مستويات الخطر أالمعلومات عامل  نشر يعد
 

 حماية المناطق وعمليات التغذية
حيث أنه من الصعب من الضرورى السباب اقتصادية وصحية تحديد وحماية المناطق وعمليات التغذية 

 كل منضمان التكامل بين فمياه الجوفية وتحديد نوعيتها، تحسين العمليات الطبيعية لتغذية ال
 .استمرار الزيادة السكانيةبسبب  االرض والمخزون الجوفى يعد اشكالية اساسية استخدامات سطح

 
 رؤى مستقبلية .3

على المدى الطويل  يمكن أن تتمتعخدمات المياه الجوفية لحماية في حين أن العديد من الحلول 
غير المؤسسات  التي تضعهاالعقبات  يواجه الكثير منتطبيقها  فإنالقتصادي، المنطق التقني واب

اإلطار فى من التوسع يعد أكثر أهمية  قابل للتطبيق البحث عن بعد مؤسسيلذلك،  .أو الجهل المرنة



 

 

 

التعديالت أو تطبيق  من خالل االعتماد الحصري على التشريعات أو تسعير الموارد المؤسسي
  .التكنولوجية

 
للمياه " الجيدة" الحوكمةأن حيث  .نتيجة مباشرة إلشراك مستخدمي المياه الجوفية يجابيةاإلحلول تعد ال

في التى تتميز بتحقيق المصلحة المشتركة للمستخدمين،  التنشئة االجتماعية بدأ معربما تالجوفية 
تأكيد كل ولكن ترتبط ب، دامةاالستبيكون لها أي صلة ال هذه المصالح قد . طبقة مياه جوفية معينة

نكون قادرين على االعتماد هل سفي المستقبل، مرضا  أقل واأطفالنا سيكونهل  :صحيةالمشاكل بال
العام المقبل؟ أولئك الذين يعتمدون في معيشتهم بشكل مباشر على المياه طبقة المياه الجوفية  على

في  .المورد خص استخدام واستخراجذات طبيعة خاصة فيما يقرارات معقدة، يقومون باتخاذ الجوفية 
حوافز التنمية التي يمكن  أن توفر الزراعية واستخدام األراضي ،نفس الوقت، يمكن للسياسة الصناعية

لهذه األسباب، إدارة المياه  .أن تدمر الخدمات التي تقدمها طبقات المياه الجوفية التي تعتمد عليها
السلوك البشري والسياسات البيئية  تغييرفى  تعزيزال عمل علىا تأنهبسيطة، لدرجة  تعدالجوفية 
 ".الجيدة" الحوكمة لتحقيق

 
أولئك  خاصة المستخدمين،تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع تغيير سلوك الفرد تجاه المياه الجوفية 

، للحفاظ على سالمة المياه الجوفية مع الحفاظ على مجموعة من الخدمات االجتماعية ونلوثيالذين 
هي الخطوة  الجوفية لمياهحوكمة المساعدة في تحسين اتعريف مجموعة المبادئ  .قتصادية والبيئيةواال

الحفاظ على المساواة في الحصول على نوعية المياه الجوفية على المدى  .األولى في هذه العملية
دمين المستخيجب ادماج ليس فقط لتحقيق هذا الهدف، و . يتطلب حلول على المستوى المحلىالطويل 

في قطاعات الزراعة  بعض االطراف الفاعلة ايضااألفراد والملوثين عبر طبقات المياه الجوفية ولكن 
 .سياسات يكون لها تأثير مباشر على استخدام وتلوث المياه الجوفية لها والصناعة والبلديات التي

 
عالمي إلدخال وتحسين  الجهود المبذولة حتى اآلن لتسليط الضوء على الحاجة إلى التزام تحظلو فقد 

الموارد مما يجعل  ،تنفيذعند التوجيهية معينة أو خطوط الجوفية على أساس مبادئ  حوكمة المياه
  .مرئية مرئيةالغير 

 
 الخاتمة .4



 

 

 

للعمل من أجل  7إلطار العالميالتى يقوم المشروع بتطويرها تعتبر االساس ل 6العلميةمجموعة األوراق 
يؤكد المشروع حيث   .المياه الجوفيةوحماية لبشري في ما يتعلق باستخدام تعزيز التفكير في السلوك ا

ن كانت هناك  من الطلبالمتزايدة  تلبية االحتياجاتلمياه الجوفية لحوكمة اعلى ضرورة تحسين  وا 
تمت المياه الجوفية إذا مع  لتعاملا تطورات أخرى يمكن أن تحدث في .فرص قد ضاعت بسبب االهمال

على إنشاء آليات مناسبة  تنطوى الحوكمة .إدارة المياه السطحيةكما يحدث مع  ل مسئولادارتها بشك
 .لضمان هذه المرونة

 
 التوصيات .5
 :الجوفية حوكمة المياهتعزيز تطبيق المبادىء التالية فى نقترح 
  ة معقدة، ولكن نظرية المياه الجوفييمكن أن تكون : عن المياه الجوفية ابتكاريةرسائل

 حتىينبغي أن تكون الممارسات الجيدة بسيطة ومباشرة ليتم تطبيقها على كافة المستويات 
  .تعطى نتائج جيدة

  البيئة المؤسسية، بما في : الجوفية حوكمة المياهبمبادىء  ألطراف الفاعلة المعنيةاتحديد
ت دور المؤسسا جب أال نغفليذلك األطر القانونية إلدارة المياه، قد تكون أو ال تكون كافية،

 .المحلية
 غير مرئية" هي نفسها الجوفيةالمياه  إذا: توضيح مزايا وتكاليف تنمية المياه الجوفية" ،

نوعية المياه كمية و ل تحليل مفصل .أكثر من ذلك من المرجح أن يكون لمياه الجوفيةا قتصادفا
 .فيةلمياه الجو حوكمة ا للدفاع عن هو أمر أساسيو  االقتصاد الوطني تشغيلب سمحيالجوفية 

العوامل ، بما في ذلك والبيئية للتنمية اآلثار االجتماعية النظر في هو نفس القدر من األهمية
 .تلوث المياه الجوفيةاستخراج و ب المرتبطة الخارجية

  دماج الحقيقية في  االطراف الفاعلةاالبتكار في تطبيق اإلدارة الفنية للمياه الجوفية وا 
ري المياه الجوفية بذل المزيد من الجهد في االبتكار في استخدام مخزون مديليمكن : هاتإدار 

المياه الجوفية والخدمات التي تقدمها طبقات المياه الجوفية، والتي يمكن أن تتراوح بين 
خصائص لواالستخدام السليم لاالستخدام المشترك للحفاظ على إمدادات المياه إلى البلديات 

التعاون مع المؤسسات العامة كما هناك الحاجة لالبتكار و . الجوفىلطبقة المخزون  ةالطبيعي
، ةالصناع يمكن أن تشارك. الجوفية حوكمة المياهالموارد الالزمة لتحسين  لتحديدوالخاصة، 

قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية في استنزاف وتدهور طبقات المياه الزراعة، البلديات و 
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  Thematic Papers 

7
  Global Diagnostic 



 

 

 

يضا يمكنالجوفية و  على يجب . ستنزافاالن الجهات الفاعلة الرئيسية في الحد من أن تكو ا 
نحو اإلدارة  التزامهمأكثر نشاطا في  أن يكونوامديري المياه الجوفية وصانعي السياسات 

 بحوكمة المياهالمتكاملة للموارد المائية وتعزيز االستثمارات المستقبلية المتعلقة الوطنية 
 .الجوفية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1مرفق   
 

Thematic Papers / Documents thématiques  
 

IAH lead:  

1. Trends in groundwater pollution; trends in loss of groundwater quality and related aquifer 

services (incl. ecosystems);  

2. Conjunctive use and management of groundwater and surface water.  

3. Urban‐rural tensions; opportunities for co‐management.  

4. Management of recharge/discharge processes and aquifer equilibrium states.  

 

UNESCO lead:  

5. Groundwater Policy and Governance  

6. The legal frameworks for sustainable groundwater governance: at local, national, regional 

and international levels  

 

FAO:  

7. Local groundwater management institutions/user partnerships.  

8. Social adoption of groundwater pumping technology and the development of groundwater 

cultures.  

9. Macro‐economic trends that influence demand for groundwater and related aquifer 

services.  

10. Governance of the underground space and groundwater frontiers  

 

World Bank: 

11. Political economy of groundwater governance  

12. Water and Climate Change: Impacts on groundwater resources and adaptation options 

(http://water.worldbank.org/water/publications/water‐ and‐ climate‐ change‐ impacts‐ groun

dwater‐ resources‐ and‐ adaptation‐ options) 
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