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  السید الحبیب بن بو بكر، جامعة منوبة 
   الدكتور ولید بن خلیفة، اإلدارة العامة إلدارة

 الموارد المائیة  
   الدكتور عصام التھامي، المعھد الوطني للبحوث
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مع الش�كة العر��ة لإلدارة المتكاملة   �التعاون لیب�ا دولة   -زي بنغا جامعةبالمؤسسي مركز اإلدارة والتطو�ر 

 .)AWARNETللموارد المائ�ة (
@

Çé‰€aÚÓ„Î6ÿ€�a@Ú@
÷Ï‘y@…j�€a@…ÌãÏn€aÎ@2020@@ @

 هذا  من لكترون�ةاإل النسخة بنشر سمح�ُ ووالمترجم،  الناشر األصلي �االعت�ار اإلشارة إلى خذاأل مع
 بتوز�عه لألغراض سمحوال �ُ  والتدر�ب، التدر�سواستعمالها في  اعهونسخها وط�اعتها وتوز� الكتاب

 .التجار�ة
@

€a@›Ó€Ü�Ó„Î6ÿ€g@Äbnfl@bZÛ‹«@@
@   net.org-www.cap@@ش�كة كاب نت

@cpaid.uob.edu.ly//:ttpsh/  اإلدارة العامة والتطو�ر المؤسسي مركز
 / https://awarenet.info@@العر��ة لإلدارة المتكاملة للموارد المائ�ة الش�كة

@

@ZpbflÏçä€aÎ@·Ó‡ñn€a@ صالح حمد@
@ÒâÏïZ“˝Ã€a@أ. حسن امداوي   لیب�ا، تصو�ر -شحات -الحفرة جوف�ة، عین عین م�اه@

http://www.cap-net.org/
https://cpaid.uob.edu.ly/
https://awarenet.info/
https://awarenet.info/
https://awarenet.info/


))c@ÔÃj‰Ìb�€@ÒâÖb„@Ú»‹ç@ÍbÓΩa@Úœä»fl@ÊÏÿmL@Ú‰ÿæ@Ú–‹ÿm@›”di@Úybnfl@ÊÏÿm@Êc@ÔÃj‰Ì@›i(( 

   o„@lb◊ (Cap-Net)@

@

 

 

   

القدرات في   �ة لتنم�ةش�كة دول ي مم المتحدة اإلنمائي هج األبرنام (Cap-Net) تكاب ن  

تتألف من شراكة بین المؤسسات والش�كات المستقلة الدول�ة واإلقل�م�ة  و  ،م�اهاإلدارة المستدامة لل

 .والوطن�ة الملتزمة بتنم�ة القدرات في قطاع الم�اه

  ) UNDP(ة اإلنمائي نامج األمم المتحد " في ندوة بر كاب نت" في برنامجالشروع  بدأ 

برنامج األمم   ضمن 2002البدء في عام  كانو ، 1996لم�اه في عام �شأن تنم�ة قدرات ا

بتمو�ل من   ) UNESCO-IHE(المتحدة اإلنمائي ومعهد الیونسكو للتعل�م من أجل الم�اه 

ا لتطو�ر القدرات لتص�ح مركًزا عالم��  كاب نت الحكومة الهولند�ة، ومنذ ذلك الوقت تطورت 

مع التمو�ل اإلضافي من الحكومتین السو�د�ة والنرو�ج�ة  ،رة المستدامة للم�اهوالتواصل في اإلدا

 واالتحاد األورو�ي.  

جزء من برنامج إدارة الم�اه والمح�طات لبرنامج األمم المتحدة ا أ�ًض  يه كاب نت ش�كة 

ضمن  و  )UNDP of Programme Governance eanOc and Water(  اإلنمائي

  خالل رامج، و�تم تنفیذ البرنامج من مجموعة التنم�ة المستدامة التا�عة لمكتب الس�اسات ودعم الب 

 .مجموعة الم�اه والطاقة (UNOPS) مكتب األمم المتحدة لخدمات المشار�ع

 
Water for Sustainable International Capacity Development Network 

Management 
t333 Grosvenor Stree 

Hatfield Gardens, Block A 
 0083 Pretoria 

.South Africa 
net.org-http://www.cap 

http://www.undp.org/water/
http://www.cap-net.org/
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عن جامعة   امنبثقً  ،بیت خبرة �حث�ة واستشار�ةل �مثِّ  يؤسسالم والتطو�ر امةالع اإلدارة مركز   

حكوم�ة) ذات العالقة الغیر و  حكوم�ةالالمؤسسات اللیب�ة المختلفة (من أجل دعم  ؛بنغازي 

واالستفادة مما یوفره من أعماٍل وأنشطة ودراسات  القرارات الرشیدة اتخاذ عمل�ة  �المجال في

ات  في القطاع تنظ�ميوتقی�م األثر ال ،والتطو�ر المؤسسي ،مالح اإلداري العاومنشوراٍت في اإلص

 .والقضا�ا ذات العالقة �اإلدارة العامة الحكوم�ة في الدولة والمجتمعالمختلفة 

�سعى المركز إلى تقد�م تشخ�ص �حثي دقیق حول االحت�اجات ال�حث�ة اللیب�ة في  كما  

  اتخاذ لصلة التي تتطلب ا المتنوعة ذات القطاع�ة، والقضا�مجاالت اإلدارة العامة والس�اسات ا

كما �سعى إلى تقد�م حلوٍل مناس�ة حول المشكالت  ،لالقرار من ق�ادات اإلدارة العامة في الدو 

التنفیذ�ة، والرقاب�ة،  و التشر�ع�ة، و العامة في اإلدارة العامة الحكوم�ة في المستو�ات التخط�ط�ة، 

ئل علم�ة ومهن�ة  بوسا في الس�اسات والقضا�ا العامة إدارة التغییر وتحقیق طموحات الدولة في

 New Institutionalالتحلیل المؤسسي الجدید  قائمة على ،متعددة ومتكاملة وعصر�ة 

Analysis  .سات اإلدارة  إلى ر�ط درا -وللمرة األولى -ا�سعى المركز أ�ًض و في اإلدارة العامة

ن�ة  الهندسة العمراو اإلحصاء، و االقتصاد، و العامة بتخصصات الجامعة األخرى مثل: القانون، 

الدواء و الصحة العامة، و  ،البیئةو  ،الموارد الطب�ع�ةو الزراعة، و األعمال،  ٕادارةو والصناع�ة، 

لقرار ا اتخاذ تخصُّ  ت استشارا من خالل تقد�م ،والصیدلة والتخصصات الجامع�ة األخرى 

 .بجامعة بنغازي والمجتمـــــــــع كافةً  ة�والمهن �ةقطاعات العلمالفي  الحكومي

bÃ‰i@Ú»flbuã@
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ة  مستقلّ و ، ش�كة إقل�م�ة ،)AWARENET( المائ�ة للموارد  المتكاملة لإلدارة العر��ة كة�الشن إ  

وخبراء في   ،مؤسسات حكوم�ةو  ، حكوم�ة منظمات غیر و  ،معاهد تدر�ب و�حوث  م تض ،ومحایدة
�شأن الس�اسات والممارسات  وتنفیذها �عملون على تنم�ة برامج تنم�ة القدرات  ،مجال الم�اه
 لإلدارة العر��ة وتت�ع الش�كة ،في المنطقة العر��ة )IWRM(رة الموارد المائ�ة االمتكاملة إلد 

لتنم�ة القدرات في مجال اإلدارة المستدامة  اإلنمائي المتحدة األمم المائ�ة برنامج دللموار  المتكاملة
آس�ا   يجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغر�اللو�دعم من  )Cap-Net( نت  كاب  لبرنامجللم�اه 

 مانتها.  (األسكوا) التي تستضیف أتا�عة لألمم المتحدة لا
م�اه والصرف الصحي، وحما�ة الموارد تحسین خدمات ال ئ�سر  �شكلالش�كة هدف ستت 

 خالل من ، للم�اه اءةالبنَّ  واالقتصاد�ة االجتماع�ة  االستخدامات  وتعز�ز المائ�ة النادرة والبیئة،

 و�هذا الهدف  ،العر��ة المنطقة بلدان  في المائ�ة  للموارد  كاملةتالم اإلدارة مفاه�م تنفیذ ل دعم تقد�م ال

دورات تدر�ب�ة حول  تقد�م �ین و المدرِّ بإعداد  -مع الشركاء�التعاون والتنسیق  -الش�كة م و تق

وعلى العر�ي  ، المواض�ع المتعلقة �اإلدارة المستدامة للم�اه على المستوى اإلقل�مي ودون اإلقل�مي

،  ) IWRM(دارة المتكاملة للموارد المائ�ة على اإل التدر�ب شمل هذه الدورات تو  ،الوطني المستوى 

وقابل�ة تأثر وفرة الم�اه بتغیر المناخ  ، وحوكمتها المائ�ة، ونزاهة الم�اه ومنهج�ات تقی�م ال�صمة

  مع آثاره. تكیفوال

  ؤسسي من المنطقةعضو م 100بینهم نحو  ،اعضوً  450 أكثر من  الش�كة حال��اتضم  

  ، لتنظ�م مشار�ع وم�ادرات معینة ؛ضمن الش�كةعمل محددة فرق  وُأنشئت  ،العر��ة وخارجها

فاعل الم�اشر بین األعضاء ذوي المصالح في هذه المجاالت (تغیر المناخ، وتقی�م  التوتسهیل 

 ). لموارد المائ�ةلالمتكاملة  دارةواإل كمة الم�اهال�صمة المائ�ة، وحوْ 
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  الجوف�ة  الم�اه موارد  على  المائ�ة  االستخدامات  جم�عفي  كبیر تعتمد الدول العر��ة �شكلٍ      

  الم�اه  ط�قات  الحت�اط�ات  سر�ع استنزافٍ  إلى رشید الغیر ها استخدام أدى وقد  المتجددة، وغیر المتجددة

دارة موارد الم�اه في إتحد�ات و تعاني من قصور  الدول العر��ةازالت مالرغم من ذلك على و  ،الجوف�ة

شراك إ وٕاهمال ،القدرات المؤسس�ة نقص فيو  ،المركز�ة في التخط�ط والتمو�ل :منها ،الجوف�ة لعدة أس�اب 

ي نهج  لذا فإن تبنِّ  ،ها من المواض�عغیر و  ،التشر�عات واللوائح التنظ�م�ةتنفیذ وغ�اب  ،أصحاب المصلحة

 .ضرورة في الوقت الراهن مائ�ة �عد ارة المتكاملة للموارد الد لنهج اإل ادارة للم�اه الجوف�ة وفقً إ

دارة المتكاملة  ا ألسالیب ومفاه�م اإلدارة موارد الم�اه الجوف�ة وفقً إك�ف�ة  الدلیل التدر�بيهذا یناقش     

للم�اه   وتوصیف ،المتكاملة للموارد المائ�ة اإلدارةصة عن م في البدا�ة لمحة ملخَّ حیث �قدِّ  ،للموارد المائ�ة

 ، دارة موارد الم�اه الجوف�ةإ�ستعرض ك�ف�ة ممارسة  من َثمَّ و  ،وعالقتها �الم�اه السطح�ة ،لجوف�ةا

األدوات االقتصاد�ة   فضًال عن  ، موارد الم�اه الجوف�ةتراخ�ص و والحقوق  ،والتشر�عات واللوائح التنظ�م�ة

التغیر المناخي  إلى موضوع  و�تطرق  ،دارتهاإ و كما یناقش جودة الم�اه الجوف�ة وك�ف�ة مراقبتها  ،والمال�ة

ووسائل االتصال   و��اناتها دارة معلومات الم�اه الجوف�ةإب الدلیل التدر�بيم ت ختو�ُ  ،أثره على الم�اه الجوف�ةو 

  . وتفعیلها الجوف�ةلتمكین اإلدارة المتكاملة للم�اه  ؛الالزمة

تعین بها  سالمهمة التي س� الم�ادئ بتقد�م ،همن وَّ المرجالهدف  الدلیل التدر�بيق هذا ن �حقِّ أ أرجو     

  الصادقة  المترجم رغ�ة  مع ،ا موارد الم�اه الجوف�ةوخصوًص  ،في مجال الموارد المائ�ة المختصون الزمالء 

  المالحظات  هذه �ه ستسهم ما إلى انظرً  ؛امشكورً  �ه یتقدم أن تصح�ح أو مالحظة لد�ه من لكل حِّ لِ المُ  هطل�و 

 .التدر�بي الدلیل هذا  تحسین عمل�ة في ت التصح�حا أو

الدلیل لموافقتهم على ترجمة هذا ) Cap-Net(ش�كة كاب نت ل الشكر والتقدیرأتقدم �ا ختامً    

بجامعة بنغازي مركز اإلدارة والتطو�ر المؤسسي  ورئ�س، المهندسة �اسمین فیناني خاصةً �و  ،التدر�بي

على   دارة المتكاملة للموارد المائ�ةمنسقة الش�كة العر��ة لإلواألنسة د�ما خر�وطلي  ،أنس �عیرة الدكتور

م ید العون وساهم في المراجعة والتنق�ح أثناء  من قدَّ  ولكل الدلیل،مراجعة هذا  اثناءمجهوداتها الكبیرة 

  .تحر�ر الترجمة و الالعمل على 

Äbn–fl@Ä˝ï@!a@Üj«@Üª@
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  ألنها  ؛الناس وصحة الع�ش لكسب  ؛حیو�ة أهم�ة ذات  الجوف�ة اهم�ال البلدان تعد  من العدید  في     

 المرو�ة الزراعة في واسع نطاق على ستخدمت اأنه  كما ،المنزل�ة للم�اه الرئ�س المصدر تكون  ما ً�اغال

  الر�ف�ة  مناطقلا وفي موسم�ة، أو نادرة السطح�ة الم�اه  حیث  ،الجافة المناطق في اخصوًص  ،والصناعة

  الجوف�ة  الم�اه على أكبر اد اعتم إلى المناخ رتغیُّ  یؤدي أن توقعالم ومن السكاني الم�عثر، اراالنتشذات 

 . السطح�ة الم�اه  توافر  عدم  في وال�قین ، الجفافمن  حما�ةلل كوسیلة

 الطلب  د ایُ تز  نتیجة  ؛ات ضغوط تواجه -الجوف�ة الم�اه ذلك في �ما -الم�اه موارد أن من المعلوم  

  تنم�ة ال د یهدِّ  وهذا األمر ،مستدامة غیر �طر�قة الم�اه إمدادات  أنظمة ُتطوَّر ما اوكثیرً  ،ات العائد  وانخفاض 

 المائ�ة الموارد إدارة بإصالح الحكومات  من العدید  لذلك قامت  ونتیجة الحیو�ة، واالقتصاد�ة االجتماع�ة

 .المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة �اسم المعروف النهج يلتبنِّ 

 واحد  مورد  الم�اه نأ  تتلخَّص في المائ�ة للموارد  المتكاملة لإلدارة األساس�ة حظةمالال إن  

مع �اقي   الجوف�ة الم�اهدارة إمفهوم  دمج ین�غي لذا لإلدارة، شامل  نهج �اعاتِّ  یتطلب ) متشا�ك(

 .ا�طهاتعاون جم�ع األطراف وتر لب تتط للم�اه المتكاملة إلدارةاف ؛ذات الصلة المائ�ةاالستخدامات 

  الرائدة،  التدر�ب�ة الدورات  �عض امة ٕاقو  ،أفر�ق�ا فيالحاالت الدراس�ة  من سلسلةدراسة  �عد     

  االستشاري  والفر�ق )AGW-Net(  أفر�ق�ا في الجوف�ة الم�اه وش�كة ) Cap-Net( نت  كاب ش�كة  تعاونت 

  الم�اه  إدارة على ب�ةالتدر� ادةالم هذه عداد إل �البنك الدولي )GW-MATE(  الجوف�ة الم�اه إلدارة

 للموارد  المتكاملة اإلدارة منظور في الجوف�ة الم�اه معالجة :د الموا لهذه ةمَّ مهال  األهداف من و ،الجوف�ة

  الكشف عن و  ،الجوف�ة الم�اه لخبراء الجوف�ة الم�اه إلدارة  أوسع إطار تقد�م المساق هذا هدفست�و  ،المائ�ة

 . الم�اه مجال في العاملین من لغیرهمو  �ةالجوف الم�اه بإدارة  خاصةلا التحد�ات 

 إلى  التوصل الم�اه ومدیر التقني الخبیر على  یجب  ولكن الفن�ة، الناح�ة من دةمعقَّ  الجوف�ة الم�اه    

 .الهدف هذا تحقیق في التدر�ب�ة ادةالم هذه تساعد   أن ونأمل ،مشترك فهم
 

@fiÏiLâÏ‹Ìbm @ÖâbínÌâÂÌÎcL@c5€“ÏË‰ÌÏm@p 
Cap-Net, AGW-net, GW-MATE 
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@äÌÜ‘mÎ@äÿë@
  ، دیني  مصطفى والدكتور ،میرغني منى والدكتورة ،أو�ن ر�تشارد  الدكتور �ةاإلنجلیز �اللغة  الدلیل هذا كتب 

 معلوماتٍ  الدلیلهذا  استمدَّ  الوحدات  معظمإلى  �النس�ة و تایلور،  بول كتوروالد  ،تو�نهوف ألبرت  والدكتور

 .الدولي البنك برنامج  وهو GW-MATE أعضاء كتبها التي اطةحاإل مذكرات  من الممتازة السلسلة من

 
@Úƒy˝fl 

@@Êgıaâ�a@�j»Ωaä@bË‰«@ø@ÍàÁ@Ú‘ÓqÏ€a@¸@Âÿπ@di@@fibyabÁâbjn«@�Ú‹�ræ@€cä‹@Ô8ä€a@Öb§˝€@ÔiÎâÎ˛a@Îc@Ÿ‰j€a@Ô€ÎÜ€a@Îc@
wflb„äi@·fl˛a@ÒÜznΩa@Ôˆb∏�aN@
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“aÜÁc@kÌâÜn€a 
 @…ÓôaÏΩaÎ@˘ÖbjΩa@·ËœÚÓçbç˛a@€Î@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa@ÒâaÖ�bËn”˝«@iÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩbN@  
 óˆbñ®a@äÌÜ‘m@ÒåÓ‡Ωa@ÚÓz�é€a@ÍbÓΩa@ÖâaÏ∂@Ú„âb‘fl@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€N@  
 ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@ÈuaÏm@>€a@pbÌÜzn€a@⁄aâÖgL@@µg@ÚubßaÎkÓ€bçc@Ú¶b»Ω@ÒÜÌÜu@NÖâaÏΩa@ÒâaÖg@›◊bífl 
 ÜÓ◊dm@Ωa‡Óaåp@éÓˆä€a@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@xbflÖ�@ÚÖâaÏfl@¡Ó�•@Â‡ô@ΩaÍbÓ@NâbË„˛a@ûaÏycÎ@ÚÓ‰üÏ€a 

1.1@bfl@_ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@ÚÓ‡Ác @

1.1.1 ÚÓ‡Ác@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa  
  مل�اري  نحو هاتاإمداد  على  �عتمد  حیث  ؛ األمم من  للعدید  حیو�ة  أهم�ة ذات  الجوف�ة الم�اه  تعد 

 أسفرت وقد  الصناع�ة، المنشآت  من والعدید  ،المزارعین من حصى�ُ  ال وعدد  ، العالم مستوى  على شخص 

  كبیرة  واقتصاد�ة اجتماع�ة  فوائد  عن -الماض�ة القلیلة العقود  مدى  على  -للم�اه الجوف�ة المتسارعة التنم�ة

 الجودة عال�ة وألنها ، للجفاف تعرضها ناح�ة من آمنة و  التكلفة  منخفضة  مائ�ة  إمدادات  توفیر  خالل  من

استخدامها   ق�مة تكون  أن من المتوقعف الزراعي الستخدام �النس�ة إلى او  ،الحضر�ة المناطق سكان لكل

أهداف األمم المتحدة " لتحقیق  حیو�ة أهم�ة اذ  الجوف�ة  للم�اه المستقبلي االستخدام س�كون  كما عال�ة،

 .)1( "اإلنمائ�ة لأللف�ة

2.1.1 ‚aÜÇnç¸a@Ωa‚aÜné@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@

  أساسي  هدفعلى أنها  العالم مستوى  على  وٕادارتها المستدامة المائ�ة  الموارد  بتطو�ر فُ�عترَ 

  الس�اسات  قضا�ا من �مجموعة  وث�ًقا ارت�اًطا الجوف�ة الم�اه استدامة وترت�ط ،الوطن�ة  الم�اه ستراتیج�ات إل

 الموارد  إدارة في ةالرئ�س التحد�ات  أحد  لةَ ممثِّ  ،األراضي  واستخدام هلم�اا على المؤثرة بیرةوالك صغیرةال

  ؛ كبیر �شكلٍ  لهمِ أُ قد وحمایته  "الم�اه الجوف�ة" األساسي المورد  إدارة  في االستثمار أنإلى  انظرً  ؛الطب�ع�ة

 طة م�سَّ  خطة اعت�ار عدم وجود  على، ةعمل�متقدمة و لخطوات  وعاجلة ماسة حاجة هناكأص�حت  الذ 

  االجتماع�ة  وضاعواأل الجوف�ة الم�اه أنظمة في ة لالمتأصِّ  االختالفات  �سبب  ؛علیها للعمل اة مس�قً معدَّ 

     عالقة.ال ذات  االقتصاد�ةو 

 
 في العالم قادة علیھا وافق وقد ، المعیشة ستوىم ینوتحس قرالف من للحدِّ  طموحة خطة ھي لألمم المتحدة التابعةلأللفیة  اإلنمائیة األھداف إن - )1(

 العثور یمكنو ، األھدافا أقصى إلنجاز ھذه موعدً  2015وكانت قد اتفقت الدول األعضاء على جعل سنة  ، 2000 سبتمبر في األلفیة قمة مؤتمر
 ./http://www.undp.org/mdg انولعنا على تاإلنترن على اإلنمائي المتحدة األمم برنامج موقع من خالل المعلومات من مزید على
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  ، الجوف�ة الم�اه على واالقتصادي االجتماعي اعتمادها تقدیر إلى تحتاج لنام�ةاالدول  من العدید 

 إدارتها  لتحسین المؤسس�ة القدرات  و�ناء ،ودعمها سس�ةمؤ ال ماألحكا تعز�ز في  االستثمارنحو  واالتجاه

 .األوان فوات  قبل

تمنع   حواجز خلق  إلى الجوف�ة الم�اه عن  السطح�ة للم�اه التقلیدي المؤسسي الفصل ىأدَّ 

  ومستخدمي  یینتنفیذ ال والمدیر�ن  الس�اسات  ري مطوِّ و  الفن�ة  ات الخبر بین  في وقتنا الحالي تمتد و  ،تواصلال

 . تفاعالتها وعواقب  الجوف�ةو  السطح�ة الم�اه عمل�ات  فهم تعرقل بدورها  هذه الحواجزو  ،�اهالم

1.2  bfl@@ÔÁÒâaÖ�a@@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa)IWRM(؟   

 IWRM(Integrated Water Resources((اإلدارة المتكاملة للموارد المائ�ة  إن

Management( تحقیق  أجل  من ؛وتنس�قها الصلة ذات  والموارد  واألراضي اهلم� ا إدارة ز�عزِّ  نهج  هي  

  النظم  �استدامة المساس دون  ،عادلة �طر�قة واالجتماع�ة االقتصاد�ة الرفاه�ة من ممكن قدر أقصى

 :من كلٍّ لـ تنس�ًقا أكثر وٕادارةً  اتطو�رً  یتضمنهو ما و  ،البیئ�ة

  والماء األرض.   
 والجوف�ة السطح�ة الم�اه.    
  له المجاورة وال�حر�ة حل�ةساال والبیئة رالنه حوض.   
 الجوف�ة.للمساقط المائ�ة والخزانات  أسفل النھر والمصب  أعلى النھر المن�ع مصالح   

�حیث  ،واحدة جم�ع االستخدامات المختلفة للموارد المائ�ة وحدةٌ ن أ تعنياإلدارة المتكاملة ن أكما 

ستخدامات ستخدام على االاثیرات كل ها تأعت�ار ا خذ في ة تأات اإلدار وقرار  ومخصصاتها الم�اه حصص ن إ

وهذا   ،لغرض تحقیق التنم�ة المستدامة ؛قتصاد�ة العامةجتماع�ة واالا األهداف االوتراعي أ�ًض  ، األخرى 

دارة لإل ال�س�ط مفهومالومنها توس�ع ، سة متماسكة تتعلق بجم�ع القطاعات �عني ضمان وضع س�ا ما 

 ، (المزارعین على اختالفهم المستخدمین�شمل وضع قرار مشترك من  مفهومإلى  �ةلمائللموارد االمتكاملة 

، وٕادارتها ستراتیج�ات تنم�ة الموارد المائ�ةإعلى  ا إیجاب�� ر ا یؤثِّ وهذ  ؛)الخ، ...البیئة، وعلماء والمجتمعات 

ي ف�ما  لمحلتي اظ�م الذاالتنقون ط�ِّ لعین س�ُ بدوره سیجلب الكثیر من المنافع �ما أن المستخدمین المطَّ هو و 

الم�اه �كفاءة أعلى �كثیر مما �مكن أن �حققه   اقط مسوحما�ة  ،یتعلق �قضا�ا مثل الحفاظ على الم�اه

 الرقابي. أو النظام النظام المركزي 
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التركیز على تنم�ة   قصر د على عدم والذي �شدِّ ستخدام مفهوم اإلدارة �أوسع معان�ه، ا �ظهر هنا 

ستخدام المستدام على المدى تنم�ة الم�اه بوعي و�طر�قة تضمن اال رةداإ یجب  بل ،طفق رد المائ�ةالموا

 الطو�ل لألج�ال القادمة. 

عل�ه، فإن اإلدارة المتكاملة للموارد المائ�ة هي عمل�ة منهج�ة  و  

في س�اق   ورصدها وتخص�ص استخدام الموارد المائ�ة ،للتنم�ة المستدامة

 عي یتناقض مع النهج القطاما  هوو  ،د�ة والبیئ�ةصااع�ة واالقت األهداف االجتم

وم�اه   ،معینةالشرب على عاتق إدارة  م�اه توفیرمسؤول�ة تقع  حیث  ؛ق في العدید من البلدانالذي ُ�طبَّ 

الروا�ط بین   غ�اب  في ظلِّ كلها تمارس مهامها و  ،إدارة ثالثةوالبیئة على  ،أخرى إدارة الري على 

إلى نشوب  يیؤدِّ  �شكلٍ وٕادارتها  تنم�ة موارد الم�اهقة لسَّ غیر منإدارة ود إلى ق � ختلفة، وهذاالمالقطاعات 

 . أنظمة غیر مستدامةظهور تؤدي إلى  �صورةوهدر للم�اه الجوف�ة صراعات 

1.2.1@âbü�a@‚b»€a 

  ؛ ید لجا القرار اتخاذ  لتشج�ع ؛الم�اه كمةوْ حَ ر طُ تعز�ز أُ تدور حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائ�ة 

لإلدارة المتكاملة للموارد المائ�ة  وجاهز مخطط مسبق ال یوجد حیث  وأوضاعه، االت التغییرحل استجا�ةً 

 ،)1.1(اإلطار �الموضحة  دبلن م�ادئعلى أساس  مبنيٌّ  عامٌّ  إطارٌ  ُأنشئ لذلكو  ،ناسب جم�ع الحاالت ی

واإلنصاف  بیئ�ة امة الواالستد �ة صاد الكفاءة االقتو  الستدامةل الدافعة األساس�ة  الثالثة م�ادئوال

ة  فإن مجاالت العمل الرئ�س  )IWRM(للموارد المائ�ة تنفیذ نهج اإلدارة المتكاملة جل أ ومن ،االجتماعي

 : اآلت�ةالنقاط  تشملو   )1.1(في الشكل  ةحموضَّ 

 الحوافز و�ن�ة والتمو�ل والتنظ�مات  والتشر�عات  الس�اسات  ذلك في �ما  ،التمكین�ة البیئة. 

 المحل�ة  والمصالح النهر، وحوض  للحوض  تسمح التي النماذج في النظرو  ،ةالمؤسس� دواراأل 

 .والخاصة العامة المركز�ة

  الحما�ة وأدوات  الموارد  وتخص�ص  المعلومات  وٕادارة ،الموارد  تقی�م ذلك في ا�م ،اإلدارة أدوات. 

›Á@Ÿ‰ÿπ@ıb�«g@ÜÌåΩa@Âfl@

sÓy@LÚ‹rfl˛a@Âÿπ@Êc@ÊÏÿÌ@

›flbÿn€a@_a�ÜÓ–fl  

@
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âbü�a@(1.1)@˘Öbjfl@Â‹iÖ 

fiÎ˛a@cÜjΩaZ@‹€@›ib”@ÖÎÜ™@ÖâÏfl@Úià»€a@ÍbÓΩab–‰LÖ@ÔÁÎ@NÚ˜Ój€aÎ@ÚÓ‡‰n€aÎ@ÒbÓßa@Û‹«@Úƒœb0a@êbçc 

aa@ cÜjΩbr€„ÔZ@‰Ì�wË„@ µg@ bËmâaÖgÎ@ ÍbÓΩa@ ÚÓ‡‰m@ Ü‰ném@ Êc@ ÔÃj@�Ô◊âbím@@…Ó∫@ Û‹«@ pbçbÓé€a@ Ô»„bïÎ@ ¥��ÇΩaÎ@ ¥flÜÇnéΩa@ ›‡íÌ

NpbÌÏnéΩa@

s€br€a@cÜjΩaZ@�Ö˚m@�âÎÖ@ÒcäΩa�Óçbçc@ab@@Úƒœb0aÎ@bËmâaÖgÎ@ÍbÓΩa@7œÏm@øNbËÓ‹«@

@Z…iaä€a@cÜjΩa@Ú‡Ó‘i@ÍbÓΩa@…n‡nmabñn”@ø@ÚÌÖÓ∫…@aÇnç@bËi@“a6«¸a@kØÎ@LbËmbflaÜ@bË„c@Û‹«@Ú»‹ça�‹öœ@LÚÌÖbñn”b@@Ú»‹ç@bË„Ï◊@Â«
aNÚÓ«b‡nu@
 

 

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@›ÿí€a)1.1(@@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa@ÒâaÖ�a@àÓ–‰m@s‹rfl@ÚÓˆbΩa)IWRM( 
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@
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 ، المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة لتنفیذ  ضرور�ة  عدُّ الثالثة السا�قة تُ  العمل ن مجاالت إف ،عل�هو 

، وٕادارتها الم�اه تخط�ط مراحل نظم جم�ع في الوطني المستوى  على اإلصالح حیث تعمل على دفع

  جل وضع أومن  ،ئ�ةماال ارد للمو  دامةالمست اإلدارة م�ادئ تعكس جدیدة مائ�ة  �س�اسة عادة یبدأ والذي 

  وتحتاج  طو�لة عمل�ة قد تكون  وهي ،الم�اه ومؤسسات  الم�اه قانون  یجب إصالح التنفیذ  موضع الس�اسة

 تنفیذ  �كون  أن األفضل من لذا ،(الجمهور)العامة و  المتأثرة المؤسسات  مع فةمكثَّ  مشاورات  إجراء إلى

 تطلب ت  التي �مكن أنالفور�ة  التغییرات  �عض  ءراإج  مع ،تدر�جي لشك� المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة

 .القدرات  و�ناء التخط�ط من سنواتٍ  عدة

2.2.1@’üb‰fl@7ÓÃn€a@ÒâaÖ�€@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa@

  ، إلدارة الم�اه والتنم�ة یتطلب التغییر في العدید من المجاالت  وتكامًال  أكثر استدامةً  نهجٍ ي بنّ تَ  إن

التغییر   معرفة أنمن المهم  ،كنْ ل ،اصع�ً  الرغم من أن هذا قد �كون عمًال على  ،ةستو�ات عد وعلى م

األخذ   المفید  من �كون  وقد �أكمله، من محاولة إصالح النظام  ستدامةً اسیؤدي إلى نتائج أكثر  التدر�جي

 : اآلت�ةاألسئلة  عند بدء عمل�ة التغییر  االعت�ارفي 

 داف المتفق علیها؟ هحقیق األ ن تحدث لتما هي التغییرات التي یجب أ 

 أین �مكن أن �كون التغییر في ظل الوضع االجتماعي والس�اسي واالقتصادي الحالي؟ 

  إلجراء التغییرات  التغییرات التي یجب إجراؤها أوالً ما هو التسلسل المنطقي للتغییر؟ وما هي

 األخرى؟ 

 للتغییرات متاحة للمخططین لاختلفة �ارات المالخ�ف�ة إدارة الم�اه في المستقبل و ك إلىعند النظر 

اإلدارة  وأدوات  ،المؤسسي واإلطار ،التمكین�ةالبیئة  :النظر في ثالثة جوانب وهي الركائز الثالث  یجب 

 GWP صندوق أدوات منظمة الشراكة العالم�ة للم�اه مناطق التغییر في كما حددت ، )8(كما �الشكل 

Tool Box 2.1( اإلطارفي  كما هي ملخصة(. 

3.2.1@@@Ú˜Ój€a@ÚÓ‰Óÿ‡n€a@

  .التمو�لم ظُ شمل الس�اسات والتشر�عات ونُ ت

 عل�هو  ،قد �ستغرق عدة سنوات  طو�ًال  االعمل�ات التشر�ع�ة وقتً تأخذ 

ا ف�ما یتعلق �االستجا�ة  �كون التشر�ع �طیئً وفي الغالب تكون التغییرات �طیئة، 

 . لمجتمعلمائ�ة واالموارد ا� الخاصةللتغییرات الدینام�ك�ة 

�c@ç@“aÜÁ˛a@ÍàÁÓ@är◊˛a@ÊÏÿ

@÷b–ma@Û‹«@fiÏñßa@ø@ÚiÏ»ï

@ÖâaÏfl@fiÏyø@ÍbÓΩa@_·◊Ü‹i  
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جد في العدید من القطاعات  تو و  ،على موارد الم�اه تؤثر �التشر�عات  مرت�طة الالقوانین واللوائح  نإ

 ، القوانین واللوائح البیئ�ة أما من تعقید الوضع، ما تز�د  عادةً  التيف�ة رْ العُ القوانین  فضًال عن ،المختلفة

ما   اغال�ً فظمة األشغال الهیدرول�ك�ة أنو  ظمتها،أنو  الم�اه وقوانین إمدادات  ،وأنظمة تصر�ف م�اه المجاري 

تهاقةغیر منسَّ تكون    مؤسسات مختلفة في مراحل زمن�ة مختلفة.   ، أعدَّ

ة  س الهدف العام لعمل�ة اإلصالح القانوني هو ضمان إمكان�ة متا�عة أهداف الس�اسة الرئ�  د �ع

ات التي تؤثر على موارد اعقطي جم�ع الاألنظمة ف في القوانین و  وانسجامتناسق  مع وجود  ،بدعم قانوني

 :ما �أتي التمكین�ةة للبیئة الرئ�ساألهداف  تشملو الم�اه 

 ة  � إدار  هیئةأو  ن تكون هناك وزارة معینةأعلى  ،" لجم�ع الموارد المائ�ةالمالك" تحدید الحاكم

 .لموارد الم�اه التنظ�م�ة المؤسسة دُّ هيعَ تُ د المائ�ة موار لل

 مثل اتفاق�ة   ،ات الدول�ة �ما في ذلك البروتوكوالت العابرة للحدود ق�فا دات واالتف �المعاهعترااال

 . الم�اه المشتركة مجاري روتوكوالت و� ،األراضي الرط�ة

  ّعلى سبیل م اتخاذ القرار لتحدید األولو�ات �ما في ذلك دع  ،الم�اه خص�ص الة لتوضع آل�ات فع ،

 .أولى  �ةً لو أو  البیئ�ة جر�انات الي و االستخدام المحلِّ َجْعل المثال 

  ٍتصنیف   على سبیل المثال ،فق مع القوانین واللوائح البیئ�ةإلدارة التلوث �ما یتوا وضع آل�ات

 ومعاییر المراق�ة.  من الم�اه العادمة جر�انالمسطحات المائ�ة ومعاییر ال

  ض  حو و أمائي  إدارة مسقط :على سبیل المثال ،لإلصالح المؤسسيتوفیر األساس القانوني

داعمة للجهود ول�ست الطرف الحكومة  على أن تكون  ،المائ�ة لموارد ل لجان یل شكوتنهري، 

 . األساسي لعمل�ة التنفیذ 
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I@âbü�a1.2(@üb‰fléÓˆä€a@7ÓÃn€a@’@Úq˝r€a@ÚÒâaÖ�€@äí«@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa 
@Ú˜Ój€aÚÓ‰Óÿ‡n€a 

1. pbçbÓé€aZ@aÜÁc@ÜÌÜ§ÜÇnça@“bËnÌbªÎ@ÍbÓΩa@‚a@Ëƒ–yÎb. 

2. Ô»Ìäín€a@âbü�aZ@“aÜÁ˛aÎ@pbçbÓé€a@’Ó‘zn€@àÓ–‰n€a@Ü«aÏ”. 

3. åœaÏßaÎ@›ÌÏ‡n€a@›◊bÓÁZ@ÚÓˆbΩa@pbubÓny¸a@ÚÓj‹n€@ÚÓ€bΩa@ÖâaÏΩa@óÓñ•. 

pbéç˚Ωa@âaÎÖc 

1. @Ôéç˚fl@âbüg@ıbí„gM@—ˆb√ÎÎ@fibÿëc. 

2. @ÚÓéç˚Ωa@paâÜ‘€a@ıb‰iM@Ìäíj€a@ÖâaÏΩa@ÚÓ‡‰mÚ. 

aÎÖcÒâaÖg@p 

1. âaÏfl@·ÓÓ‘mÖ@ÓΩa@ÍbM@pbubÓny¸aÎ@ÖâaÏΩa@·Ëœ. 

2. ÒâaÖ�€@¡�Å@@paâbÓÅ@¥i@…‡¶bi@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏ‡‹€@Ú‹flbÿnΩa‚aÜÇnçaÎ@ÚÓ‡‰n€a@äíj€a@›«b–n€aÎ@ÖâaÏΩa. 

3. @k‹�€a@ÒâaÖgM@�›ÿíi@ÍbÓΩa@‚aÜÇnça@Òıb–◊@är◊c. 

4. @Ô«b‡nu¸a@7ÓÃn€a@paÎÖcM@Ωa@Ô„ÜΩa@…‡n1a@…ÓvímΩbi@·nËÍbÓ. 

5. @pb«aå‰€a@›yM@âaÖg@ÒLpb«aå‰€a@ÍbÓΩa@·çb‘m@Êb‡ôÎ. 

6. @ÚÓ‡Óƒ‰n€a@paÎÖ˛aM@ÍbÓΩa@‚aÜÇnçaÎ@óÓñÇn€a@ÖÎÜy. 

7. @ÚÌÖbñn”¸a@paÎÖ˛aM@“bñ„�aÎ@ÚÓ€b»–‹€@âb»ç˛aÎ@Ú‡Ó‘€a@‚aÜÇnça. 

8. @fiÖbjn€aÎ@pbflÏ‹»Ωa@ÒâaÖgM@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@¥ézn€@Úœä»Ωa@¥é§.@

 
 

4.2.1@@@@âÎÜ€a@Ômbéç˚Ωa@

المؤسسات الحكوم�ة والهیئات والسلطات المحل�ة والقطاع الخاص  إن 

 ؤسسي الذيإلطار المل اجم�عها تشكِّ  ،ومنظمات المجتمع المدني والشراكات 

،  فیذ الس�اسات واألحكام القانون�ةه نحو تن جَّ وً ین�غي من الناح�ة المثال�ة أن یُ 

، یدةسواء كان بناء المؤسسات القائمة إلدارة الم�اه أو إنشاء مؤسسات جد 

، كما یجب  برامج بناء القدرات  إلىلجعلها فاعلة الحت�اجها  س�كون هناك تحدٍّ و 

  صانعي القرار � وطنُ الدور المَ  مهارات وفهمالإلى تحسین  ت والمشاوراالمشاركة أن یؤدي خلق الوعي و 

على  األهداف الرئ�سة لإلطار المؤسسي  وصفو�مكن ، م�اه والمهنیین في جم�ع القطاعات ومدیري ال

 :تياآل النحو 

π@—Ó◊@fibÅÖg@Âÿ

ÜÇnéΩaéÓˆä€a@¥fl@¥

bÓ‡‹€Í@@›rfl@Ú”b�€aÎ@ä€a

@Ôéç˚Ωa@âbü�a@ø@ÚÓˆbΩa

_ÍbÓΩa@ÒâaÖg@paâaä”@áb•¸ 
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 ئ�ة  فصل وظائف إدارة الموارد المائ�ة عن وظائف تقد�م الخدمات (الري وتولید الطاقة الكهروما

�ساعد   وهذا ،للموارد المائ�ة اواعت�ارها مالكً  ،وتعز�ز الحكومة ،والصرف الصحي) هدات الم�اوٕامدا

المصالح وتشج�ع  في تضارب الإلى تجنب  سیؤدي ، وهذاول�س تقد�م الخدمات  ،وفیر الخدمات على ت

 ستقالل�ة التجار�ة. اال

  وٕاضفاء دار�ةإلحدودها ا ول�س ضمن ،المائ�ة اقطالمسإدارة موارد الم�اه السطح�ة داخل حدود ،

وتعز�ز مشاركة أصحاب  ،الالمركز�ة على الوظائف التنظ�م�ة والخدم�ة إلى أدنى مستوى مناسب 

 في قرارات التخط�ط واإلدارة. (الجمهور) المصلحة ومشاركة العامة

  تعامل لالزمة للوتعقید الوظائف التنظ�م�ة والمهارات والموارد ال�شر�ة ا امتداد ضمان التوازن بین

ة برامجالاستمرار�ة تكون عل�ه و  ،معها   ر والحفاظ على المهارات المناس�ة للتطو� بناء القدرات ل المعدَّ

 .مطلو�ة

  تمو�ل الخدمات وتقد�مها (الري ل وتنظ�مها وتشجعیها تسهیل المساهمات المحتملة للقطاع الخاص 

 ).وتولید الطاقة المائ�ة وٕامدادات الم�اه والصرف الصحي

5.2.1 paÎÖc@Ö�aÒâa 
ــدِّ تُ  ــر�عات "د احــــ ــات والتشــــ ــدِّ ، وتُ "خطــــــة اللع�ــــــةلس�اســــ د األدوار حــــ

فــي حــین أن أدوات  فعلــه،ومــا یجــب علــیهم  ،"الالعبــون المؤسســ�ة مــن هــم "

 .اللع�ةلالنخراط في " الالزمة كفاءات ومهارات الالعبیناإلدارة هي "

األكثر أهم�ة و�ن�غي تركیز  هي األدوات اإلدار�ة  أيَّ  يِّ نِ عْ ر قضا�ا الموارد المائ�ة في البلد المَ تقرِّ و 

  ، ستنزاف الم�اه الجوف�ة او  ،ن قضا�ا مثل مخاطر الف�ضانات وندرة الم�اه والتلوث أالجهود علیها، كما 

كلها تتطلب تركی�ة خاصة من أدوات  ،والتعر�ة والترسیب  ،والصراعات في المراحل األولى أو النهائ�ة

 من خالل إنشاء:دوات اإلدارة ألة داف الرئ�ساأله أتيجتها �فعال�ة، وف�ما � معال ن�غيي ی اإلدارة الت

  ة المتعلقة �الموارد الرئ�س  قضا�اوالمة لحالة الموارد المائ�ة جیولوج�ة مصمَّ و خدمة هیدرولوج�ة وهیدر
 المائ�ة. 

  ستعان  لزم األمر  ٕاذاو  قی�مها،وت مراق�ة الموارد المائ�ةقاعدة معارف لموارد الم�اه تستند إلى عمل�ات�ُ
 كجزء من التوع�ة العامة.  للعرض مناس�ة  أمثلةإتاحة مع  ،النمذجة الر�اض�ة�
 ونظم تصر�ف م�اه الصرف  ،الم�اه الجوف�ةاستهالك الم�اه السطح�ة و و ، آل�ة لتخص�ص الم�اه

 . اوقواعد الب�انات المرت�طة به ،الصحي

@paÎÖc@ Âfl@ ÜÌÜ»€a@ ›»–€bi@ b‰ÌÜ€

@ ›‡»m@ ¸@ >€a@ ÒâaÖ�aM@@aáb‡‹œ

_ÒäΩa@ÍàÁ@Ú�–‹n´@ÊÏÿm 
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68.9٪  

âbË„˛a@ÚÌÜÓ‹¶a@ıb�Ã€aÎ@Ôv‹r€a@·ˆaÜ€a 

29.9 ٪ 
ΩaÍbÓ@ÚÓœÏ¶a@à»€aÚi 

0.9  ٪ÚiÏüâ@Úi6€a@aÎΩ‘‰néΩa@pb»ÚÓˆb@Î@Úi6€a@ÚÓ»Ó‘ñ€a 

97.5 ٪ 
ÍbÓfl@Úßbfl 

0.3 ٪@pa7°@ÍbÓΩa@Úià»€a@ÂÌå•Î@äË‰€a@

@aàÁ@ıå¶a@¡‘œ@›ib”@ÜÌÜvn‹€ 

2.5  ٪Âfl@@ø@ÍbÓΩa@Ô€b∫g%b»€a@IΩaÍbÓ@HÚià»€a 
%b»€a@ø@ÍbÓΩa@Ô€b∫g 

  ی�م المخاطر والتقی�مات البیئ�ة واالجتماع�ة  تقفي  والمهارات  تطو�ر القدرات ل تخط�طو س�اسات عمل
 واالقتصاد�ة. 

  ستخدام األسعار والق�مة لكفاءة االستخدام والمساواة في الوصول  افي إدارة الطلب و  الالزمةالكفاءات
 الم�اه. إلى

 ةه والقضا�ا المؤسس�تنم�ة الموارد ال�شر�ة و�ناء القدرات المخصصة لموارد الم�ا . 
3.1=ÖâaÏfl@bÓΩaÍ@ÚÓœÏ¶a 

ا اعنصــرً  الجوف�ــة الم�ــاه لتمثِّــ  حیــث  )1.2( �الشــكل العــالم كمــا فــي العذ�ــة الم�ــاه إجمــالي مــن مهمــ�

 مـن أكثـر بـ�طء - عـادةً  - الجوف�ـة الم�اه وتتفاعل األرض�ة،العذ�ة �الكرة  الم�اه موارد  من ٪ 29.9 تمثل

 أطول وقًتا انتستغرق والمعالجة تغذ�ةال فإن عل�هو  أطول، اوقتً  عمل�اتها تستغرق  ما وعادة السطح�ة، الم�اه

 .)1.1( الجدول في السطح�ة الم�اه مع  مقارنة الجوف�ة الموارد  بإدارة  المتعلقة  االختالفات   وتتلخص   ،�كثیر

4.1 ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  ، وث�ًقا ت�اًطاار  السطح�ة  الم�اه�  الجوف�ة الم�اه ترت�ط المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة منهج  ضمن

  المقام  في  -الجوف�ة  الم�اه موارد  إدارة  هدفستتحیث  واحد، موردٌ على أنها  ها جم�عُ  دارتُ  أن  یجب منها و 

 . لمستخدمینلالمائ�ة  للموارد  المستدامة التنم�ة -األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

a@›ÿí€)1.2 (Ïÿflpb„@�aÍbÓ‡‹€@ÔΩb»€a@Ô€b∫@
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 ت والطل�ا المتاحة الموارد  بین التوازن  تحقیق هي امةالمستد  الجوف�ة للم�اه ةالرئ�س القضا�ا وٕاحدى

ا، تتمثَّل في مهمةأهداف  الموارد دارةإل  الغا�ة فإن ولهذه ،الم�اه الستخدام ایدةالمتز   :جد�

cN  1.3( الشكل الجوف�ة، الم�اه إلدارة ئ�سالر  التركیزواالستهالك هو  الجوف�ة الم�اه تغذ�ة بینالموازنة( . 
lN@التلوث   من الجوف�ة الم�اه حما�ة. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@›ÿí€a)1.3(@ÚÓ‡‰n€a@ÚflaÜnéΩa@ÍbÓ‡‹€@LÚÓœÏ¶a@)Hiscock, 2002(@

@
@
@
@

›uc@Âfl@ıbΩa 

@@ÚÓ‡‰n€a 

HÚ«b‰ñ€aÎ@Ú«aâå€aI@

 

Natural Recharge  
aÚÓ»Ój�€a@ÚÌàÃn€ 

@läémÎ@LÜˆaå€a@âb�fl˛a@fiÏ�Á@úˆbœI
ÚÓz�é€a@ÍbÓΩaH  

 

Artificial Recharge 
@ÚÓ«b‰ñ€a@ÚÌàÃn€a 

@“äñ€a@ÍbÓfl@ ÏuâÎ@Lä€a@Ü”aÏœI
HÔzñ€a 

  
 Aquifer Storage 

(groundwater resource) 
@øÏ¶a@ÊÎåÇΩa 

@HÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@âÜñflI 
 

Sustainable Groundwater Development 
ÚflaÜnéΩa@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÚÓ‡‰m 

 

Indirect Recharge  
@ÒäëbjΩa@7À@ÚÌàÃn€a 

@5«@ÊbÌä¶aÎ@LÚ‡Ónÿ€a@pb‘j�€aI
Hpb‘j�€a 

 

›uc@Âfl@ıbΩa 
@@êb‰€a 

@ìÓ»€a@›�j�çÎ@läí€a@ÍbÓfl@
@Ôzñ€a@“äñ€aÎ@

 

›uc@Âfl@ıbΩa 
@Ú˜Ój€a 

@LÚÓz�é€a@ÍbÓΩa@L…Óib‰Ó€aI
Ωa@LÚjüä€a@Ôôaâ˛aÚ‘�‰  

HÚÓ‹ybé€a@
 

Economic Benefits 
ÚÌÖbñn”a@…œb‰fl 

 

 

Environmental Benefits 
ÚÓ˜Ói@…œb‰fl 

 

 

Human Benefits 
ÚÌäíi@…œb‰fl 
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                   @fiÎÜ¶a)1.1(@Ú„âb‘fl@®óˆbñ@aÍbÓΩ@ÚÓœÏ¶a@ÚÓz�é€aÎ@)GW•MATE,2002-2006(=
Ú–ñ€a@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÖâaÏfl@ÚÓz�é€a@ÍbÓΩa@ÖâaÏfl@

€ÎâÜÓ:a@pb–ñ€aÏÚÓu@

ycÂÌåÇn€a@‚bv@�Üu@Ò7j◊a@µg@Ò7Ãï@Ú�çÏnfl@

ÖâÏΩa@Úybéfl@�Ójé„ÒÖÜ™@7À@b@ÚÓˆbΩa@‚béu˛a@ø@ÒâÏñ™@

¶a@pb«äçÊbÌä@�Üu@Ú˜Ó�ia@Ú»Ìäç@µg@Ú�çÏnfl@

ıb‘j€a@Ú‰flãc@c@ÖÏ‘«@k€bÃ€a@ÛœÊÎä”@Î@âÏËë@Îc@…Óibçc@

“b–¶bi@äqdn€a@@¡Óéi@7j◊@

äÇjn€a@Ü”aÏœ@Ô‹™Î@ú–Ç‰fl@flji@…–mäpb„aå®a@Îc@ÂÌåÇn€a@pa7z@

ÖâÏΩa@·ÓÓ‘m@ÚÓ€b«@⁄Ïÿí€aÎ@—‹ÿfl@�◊@›”c›”c@⁄Ïÿí€aÎ@Ú–‹@

ekzé€a@âbq@ÚnníflÎ@ÒäÅdnfl@ÚÌâÏœ@

@ÚÓ»Ój�€a@ÚÓ«Ï‰€a@�j€bÀ@ÚÓ€b«@Lb@fiaÏy˛a@›◊@ø@@èÓ€@Âÿ€Î@Ú‰Ìbjnfl@

tÏ‹n‹€@ûä»n€a@Ú‰Ìbjnfl@ÚÓ»Ój�€a@ÚÌb‡ßa@ÚÓ‡™@7À@k€bÃ€a@ø@

n€a@‚aÎÖ‹tÏ@�j€bÀ7j◊@›ÿíi@fiÏ�Ì@b@fiaÎå€a@…Ìäç@

¸aÎ@ÚÓ«b‡nu¸a@k„aÏ¶aÚÌÖbñn”@

êb‰€a@Úflb«@⁄aâÖg@@Ô€bÓÅM@…”Ïnfl@7À@…”ÏnflÎ@Ô€b∫@

ÚÓ‡‰n€a@Ú–‹◊@k€bÃ€a@ø@Ú‹Ó‹”@k€bÃ€a@ø@Ú»–mäfl@

ÚÓ‡‰n€a@ä�Å@k€bÃ€a@ø@‚ÏË–fl@ÏÁ@bæ@›”c@k€bÃ€a@ø@‚ÏË–fl@ÏÁ@bæ@›”c@

ÚÓ‡‰n€a@¡∏@‚b«I@¡‹n´@HòbÅÎ@ø‚b«@k€bÃ€a@@

=

5.1@aábΩ@wË„@ÒâaÖ�a@Ú‹flbÿnΩa@ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩa@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a_ 

  ، فحسب  السطح�ة الم�اه إدارة معالجة طر�ق عن المائ�ة للموارد  المستدامة اإلدارة تحقیق �مكن ال

 اإلدارة  هدافوأ  �ادئ�م �سترشد  جدید  نهج إلى حاجة هناكأص�ح  لذا الجوف�ة، الم�اه تشمل أن یجب  بل

 المتكاملة اإلدارة في التغییر  نموذج �عالج لذلك الجوف�ة، الم�اه موارد  إلدارة المائ�ة للموارد المتكاملة

 : اآلت�ة ةالرئ�س المشكالت المائ�ة  للموارد 

  عین ووضعها  والجوف�ة السطح�ة  الم�اه التركیز على الحوض  في المائ�ة الموارد  إدارة تتطلب�  

 : اآلت�ة لألس�اب  االعت�ار

 السطح�ة الم�اه �استخدام  الجوف�ة الم�اه تغذ�ة تأثرت . 

  ساسياأل الجر�ان من كبیرة كم�ة على المصب  اتجاه في السطحي الماء �شتمل قد 

 المنخفض. جر�ان ال فترات  خالل خاصةٍ و�  الجوف�ة الم�اه الناجم عن

 لجفافا أوقات  في السطح�ة الم�اه من  موثوق�ة أكثر الجوف�ة الم�اه. 
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 لألج�ال  المائ�ة الموارد  من ل�قلِّ  وهذا ،قرون  لعدة الجوف�ة الم�اه تلوث  �ستمر أن �مكن  

 .القادمة

  ومدى معیَّنة،  وعوامل معلومات  على كبیرة  بدرجة الجوف�ة الم�اه إلدارة المت�ع  النهج �عتمد  

 : ، تتلخَّص فيبینها  التفاعل

 تعقیدها مدىو  الجوف�ة الم�اه موارد  حجم . 

 المورد. وتجدید  الجوف�ة  الم�اه خزان تغذ�ة ومعدل المناخي الجفاف درجة 

 وأنواعهم الجوف�ة الم�اه مستخدمي وعدد  ،الجوف�ة  الم�اه استخراج حجم . 

 الجوف�ة الم�اه على تعتمد  التي البیئ�ة والخدمات  البیئي الدور. 

 للتدهور  ضهاوتعرُّ  الجوف�ة الم�اه ط�قات  نظام  تأثر مدى. 

 الم�اه  ووجود  ،العناصر النادرة مخاطر ( الطب�ع�ة الجوف�ة الم�اه  نوع�ةب تتعلق  مخاوف  

 ).المالحة

  األخرى  المتاحة المائ�ة الموارد. 

  إدارة  على یجب بل  ،السطح�ة الم�اه على فقط )1.2( �اإلطارالموضحة  دبلن م�ادئ تنطبق الكما 

  �ما  �عترف الذي المائ�ة للموارد  المتكاملة رةدااإل نهج  اعتماد  مع المنطقي األساس� االعتناء الجوف�ة الم�اه

 :�أتي

 وضعیف محدود  مورد  الماء  

 سلعة اقتصاد�ة الماء. 

 الم�اه إدارة في مركز��ا دوًرا المرأة تؤدِّي. 

 تشاركي نهجٍ  إلى الم�اه  وٕادارة تنم�ة تستند   أن ین�غي. 
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fiÎÜ¶a@I1.2@Hp¸by@ bôÎ˛@@ÜÓÁâÏÓuÎÓuÏ€Ú@fl‰Ó»Ú@k‹�nm@Ú–‹n´@kÓ€bçc@

ÔuÏ€ÏÓuÎâÜÓ:a@…ôÏ€a éÓˆä€a@ÚÓïb®aÓÚ  pbÓïÏn€a 

  ذات  كبیرة جوف�ة م�اه ط�قات

  �عكس مساقط  محدود امتداد

 األنهار. أحواض

أو   الجوف�ة الم�اه ط�قاتوحدات معینة من 

أحواض م�اه جوف�ة تحتاج إلى خطط إدارة 

 . محل�ة مستقلة

 تغذ�ة الم�اهن أن �اسالح  یجب أن تأخذ الخطط في

 أعلى النهر على جر�ان ةكون معتمدت الجوف�ة قد 

في اتجاه المصب قد   جر�ان النهروأن ، (المن�ع)

 .الم�اه الجوف�ة على جر�ان�عتمد 

 

حوض النهر تحته خزانات 

جوف�ة ضحلة من العصر 

 الر�اعي.

  والجوف�ة  السطح�ة الم�اه بین العالقات تعد

 مثل  مشاكل تجنبل م�ةهاأل �الغة )وٕادارتهما(

 والتملح والم�اه التر�ة حركة الملوثات وتش�ع

 المرو�ة. الزراعة من

 أمر المائ�ة للموارد المتكاملین واإلدارة التخط�ط

 .ضروري 

الجوف�ة الممتدة  الم�اه ط�قات

  المناطق  دة فيو جالمو  والعم�قة

 الجافة 

 ،الجوف�ة هو النظام السائد الم�اه جر�ان �عد

 الدائمة. السطح�ة الم�اه نم لیلقال وهناك

وللفعال�ة  لحوض النهر، منظمة ا إنشاءمفیدً  ل�س

د األكبر   ، الجوف�ة الم�اه موارد دارةإل خطة  ُتحدَّ

  الم�اه  ط�قة �حیث تكون اإلدارة على مستوى 

 الجوف�ة. 

  الصغرى  الجوف�ة الم�اه ط�قات

 السائدة هي

 ان�اتم�عثر وٕامك ضحل وتوز�ع �عمق تتمیز

 أجزاء المثال هناك سبیل لىعو  ،ةضنخفم

 بجنوب األفر�قي القاري  الدرع من كثیرة

 النهر حوض مع محدود تفاعل لها الصحراء

 .الذي �غطیها

  التخط�ط واإلدارة الشاملة  لتبر�ر كافً�ا ل�س التخز�ن

 أهمیتهاونظًرا إلى  الجوف�ة، الم�اه لموارد

 فمن �ة،الر�ف الم�اه إمدادات في االجتماع�ة

 التصم�م  في الرئ�س المجهود وضعناسب مال

 الحد منو لز�ادة اإلنتاج  ؛الم�اه آل�ار األمثل

 أي قد تفرضها التي القیود وتحدید ،الجفاف

 .الجوف�ة الم�اه نوع�ة في محتملة مشكالت

@
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@Chapter 2:  Aquifer Systems Characterization   
for Groundwater Management 
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“aÜÁc@kÌâÜn€a 
 ·Ëœ@óˆbñ®a@éÓˆä€aÚ@pb‘j�€@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Âfl@›uc@ÒâaÖg@@ÒÜÓuÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶aN 
 ·Ëœ@pb˜Ój€a@ÚÓˆbΩa@ÚÓuÏ€ÏÓ¶aÎ@éÓˆä€aÚ@@Â◊bflcÎÜuaÏm@ÍbÓΩa@LÚÓœÏ¶a@âbq�aÎ@Újm6Ωa@Û‹«@bËnÓ‡‰mN 
 ⁄aâÖg@ÚÓ‡Ác@—ÓïÏm@Ú‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ø@ÒâaÖg@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 

 1.2@ÚflÜ‘fl 

  فیها،  جد تو  التي والك�م�ائ�ة الطب�ع�ة البیئات  حسب  السطح�ة الم�اه عن الجوف�ة الم�اه تختلف 

  والتي  بها دةو جالمو  الجیولوج�ة  للبیئات  نتیجة  ؛الجوف�ة الم�اه ط�قات  بین  كبیرة اختالفات  هناك إن  حیث 

  الجیولوج�ة  التكو�نات  فإن ذلك عن فضًال  نها،جر�ا وظروف الم�اه تخز�ن ناح�ة  من قدرتها على تؤثر

 امتدادها  تفاوت في الغالب و  الخصائص  هذه عل�ه تظهر الذي المستوى  ناح�ة من كبیر �شكلٍ تختلف 

 یؤدي الذي الهیدروجیولوجي طاراإل على �عتمد  الجوف�ة الم�اه فراتو  فإن وعل�ه ، كبیر �شكلٍ  المكاني

  لخصائص  الجید  الفهم على الجوف�ة الم�اه إدارة تعتمد  أن یجب  الذ  ،كبیر هیدروجیولوجي تنوع إلى عادة

  ومراق�ة  مسح من فرةاوالمتو  الجودة ذات  الب�انات  على بدوره �عتمد  الذي الجوف�ة للم�اه الكامل النظام

 . وتفسیر

2.2 ÖÏuÎ@Â◊bflc@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

1.2.2 @ÔÁ@bfl—ˆb√Ï€a@éÓˆä€aÚ@pb‘j�€@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a_ 

  منشؤها  أو نوعها كان مهما -الصخور لَّ جُ  ألن  ؛الجیولوج�ة التكو�نات  معظم في ةالجوف� الم�اه وجد ت

  الهیدروجیولوج�ة  المسوحات  أجل ومن ،الشقوق  أو الفراغات  أو المسام ىسمَّ تُ  فتحات  لها -عمرها  أو

  یتم  حیث � ،الدراسة مستوى  إلى  ًداستناا الهیدرولوج�ة النظم  أو الهیدرولوج�ة الوحدات  اعتماد  یجب 

 :اآلتي تحدید 

  التصر�ف أحواض  أو للطو�وغراف�ا تقر�ً�ا  المطا�قة الهیدرولوج�ة األحواض. 

  األرض  تحت  الموجودة الهیدرولوج�ة األحواض  مكونات  أحد ونها ك الجوف�ة الم�اه أحواض. 

  نة والمكوِّ  أكثر أو جوف�ة م�اه ط�قة على المحتو�ة الهیدروجیولوج�ة الوحدات أو المائ�ة الط�قات 

 .الهیدروجیولوجي وض للح

  تحتوي  ،منه جزء أو مجموعة أو جیولوجي تكو�ن أنها الجوف�ة على الم�اه ط�قة  تعر�ف �مكن 

 تكون  ما وغالً�ا ،الم�اه من وافرة كم�ات  بإنتاج والعیون  لآل�ار تسمح كي ؛واإلنفاذ  عللتش�ُّ  كاف�ة مواد  على
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بوصفها   -الجوف�ة  الم�اه ط�قة تتكون و  ،جوف�ةلا لم�اه ا ط�قات  أنظمة في مندمجة الجوف�ة  الم�اه ط�قات 

 :  هما ،متفاعلین ینرئ�س طور�ن من -هیدرولوج�ة وحدة

 :الخزان  و�متاز ،الجوف�ة والم�اه الجیولوج�ة تكو�نات ال العدید من أو اواحدً  اتكو�نً  �ضمُّ و  الخّزان  

 :هي  ،مهمة خصائص  بثالث 

 النوعي التصر�ف  ز�ن أوالتخ �معامل عنها  والمَعبَّر التخز�ن سعة.    

 الناقل�ة  عنها والمعبَّر الضغط أو الجاذب�ة  طر�ق عن النقل على القدرة�.    

 الجوف�ة والم�اه الخزان صخور  بین والك�م�ائي الفیز�ائي الت�ادل عبر  التفاعل . 

اعتماًدا على  ،  من ط�قة أكثرأو  حاملة للم�اه الجوف�ة واحدة ط�قة قوم� بهذه الوظائف قد كما  

تقوم الط�قة الحاملة للم�اه الجوف�ة على    في الغالب فمثًال  ،یئات الهیدروجیولوج�ةالصخور والب اع أنو 

الم�اه الجوف�ة المحصورة   ط�قة -التخز�ن �ما �عرف �سعة  -ل النهر بوظ�فة النقل، في حین تمثِّ ضفاف 

فة الت�ادل �طول الزمن وظ�ثر وتتأ  ،كال الدور�ن�ط�قة الم�اه الجوف�ة غیر المحصورة  قوموقد ت ،العم�قة

  (2.1)هذا وُ�لخص اإلطار  ،ونوع المواد  الجر�ان،الذي تتفاعل خالله الصخور والم�اه، وطول مسار 

 األساس�ة إلدراك أفضل ألنواع ط�قات الم�اه الجوف�ة.  والمفاه�مالتعار�ف 

2.2.2 pb‰ÌÏÿn€a@ÚÓuÏ€ÏÓuÎâÜÓ:a@är◊˛a@b�«ÏÓë 
 ، األخیرة  هذه بها جد تو  التي الجیولوج�ة البیئة على األول المقام في ف�ةالجو  الم�اه توفر �عتمد  

 :ما�أتي  في الهیدروجیولوجي التنوع  عناصر  أهم وتتلخص 

 والصخور  المتماسكة غیر الحبیب�ة الرواسب  بین  الجوف�ة الم�اه ط�قة  تخز�ن  لسعة الكبیر الت�این  

 . والتشقق التماسك شدیدة

 إلى یؤدي وهذا المختلفة، الترس�ات  أنواع بین  الجوف�ة الم�اه لط�قة �عالمش للسمك الكبیر الت�این 

 . الجوف�ة للم�اه المرتقب  الجر�ان في شاسع ت�این

 الرمال مثل �ة متصلِّ  غیر مواد  من أساًسا المتماسكة غیر الرسو��ة الجوف�ة  الم�اه ط�قات  تتكون  

  ن خزَّ تُ  ا مستمر�  مسام��ا وسًطا  لوتشكِّ  ین،لطوا الرملي والطین الطیني والرمل الغر�ن�ة  والحبی�ات  والحصى

ا جد�  عال�ة إلى عال�ة تخز�ن �سعة الط�قات  هذه تمتازكما  ،المسام هذه عبر ُتنقلو  الجوف�ة الم�اهف�ه 

 . كبیرة إقل�م�ة امتدادات  ذات  تكون  ما عادةً  التيو 
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 فتحات �  تماسكةالم نات التكو�  أو المتشققة المضغوطة  الصخور تتمیز  

  �شكل و  ،اعً متقطِّ  اوسطً  هذه الشقوق  شكلت ما ا غال�ً و  ،شقوق ال من أساًسا تتكون 

 : التكو�نات هذه  من ینرئ�س نوعین  تحدید  �مكن  عام

  ــات ــخور الكر�ونـ ــل الحجـــر صـ ــن و الجیـــري  مثـ ع؛�مكـ ــَّ ــو�ن أن تتوسـ ــذو�ان وتكـ ــا للـ ــواهر  لقابلیتهـ الظـ

   .الكارست�ة

 لتشـكلالعلو�ـة  ؤهـاجزاأتتحلـل التـي  كثیـرة التشـققات مة والصخور المتحولـة قد�ال لورةالمتب الصخور 

التــي قــد تكــون �ســماكة عشــرات  ناجمــة عــن التجو�ــةلالختــراق مــن المــواد ال قــا�ًال  امســام��  اوشــاحً 

 األمتار.
 

  ه الم�ا ت ط�قا أنواع  معظمل دةالمحدِّ  ةالرئ�س العناصرو  الهیدروجیولوجي التنوع ص یلخَّ  نأ  �مكن 

 الرسو��ة األحواض  الحتواء  اونظرً ). 2.1 الشكل(  جر�انها ومسارات  وحجمه تخز�نها  سعة حسب � الجوف�ة

 :الجیدة الهیدروجیولوج�ة البیئات  من نوعان یوجد  الجوف�ة، الم�اه  من مهمة كم�ات  على

  غز�رة  جوف�ة م�اه ط�قات  تعد   التي الساحل�ة واألحواض  الكبیرة الغر�ن�ة األحواض.  

âbü�a@)2.1(@·ÓÁb–Ωa@pb–Ìä»n€aÎ@ÚÓçbç˛a 
 @ ÍbÓ‡‹€@ Ú‹flbßa@ pb‘j�€a)AquifersH@أو مفردة ط�قة( جیولوجي �نتكو  أنها على الجوف�ة الم�اه ط�قة ُتعرف 

  الحاملة  الصخور طب�عة على تعتمد الوظ�فة وهذه. الم�اه من كبیرة كم�ة وٕانتاج تخز�ن بإمكانه) ط�قات مجموعة
  والحجر  والحصى الرمال مثل العال�ة  النفاذ�ة ذات الط�قات تلك هي  الجیدة الجوف�ة الم�اه ط�قات أن  كما للم�اه؛
 .ال�شري  لالستخدام للم�اه ممتازة مصادر تكون  أن و�مكن التشقق؛  العال�ة الصخور  أو الرملي

 @ÒâÏñ0a@7À@pb„aå®a)Unconfined aquifers(  األرض، وسطحها حت سطحت موجودةو  ال�حیرة المائ�ةتش�ه و 
    .ط�قات غیر منفذة ةوال �كون فوقها أ� )Water table( أو المائدة المائ�ة ى الماء الجوفي�مستو �عرف  العلوي 

 @@ÒâÏñ0a@pb„aå®a)Confined aquifers (  وهي ع�ارة عن ط�قة من الصخور المسام�ة والحاملة للم�اه الجوف�ة
من الصخور الصماء أو ش�ه الصماء من أعلى ومن  ) Confining Layers( محصورة بین ط�قتین حا�ستین

وعلى سبیل المثال وجود ط�قة رمل�ة أو حجر رملي محصورة بین ط�قتین من الطین أو الطفلة أو الحجر   ،أسفل
 سمى هذه الط�قات الحا�سة الصماءا تُ كانت الط�قة الحا�سة صماء تمامً  ا وٕاذ ،الجیري الصلب المندمج

)Aquiclude( ا من وٕالى ا أو رأس�� كانت الط�قات الحا�سة ش�ه صماء �حیث تسمح �مرور الماء عمود��  وٕاذا  
�قدر كاف للماء فیها وخالل مسامها في االتجاه األفقي   وال تمرر ،الخزان الجوفي ش�ه المقید والمحصور بینهما

  ة ش�ه الصماء أو الحا�سط�قة سمى هذه الي نفسه ففي هذه الحالة تُ ف�المقارنة �صخور الخزان الجو 
)(Aquitard :المصدر                                                             .@Î˝é€aL1989@

bfl@ÔÁ@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
ÏΩauÏÒÖ@›ÃnémÎ@Û‹«@÷b�„@

…çaÎ@_⁄Ü‹i@ø@
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  الجیري  والحجر الرملي الحجر مثل المتماسكة  الرسو��ة رالصخو . 

ْمكٍ  �امتــدادٍ  الهیدروجیولوج�ــة البیئــات  هــذه تمتــاز    مــن كبیــرة كم�ــاتٍ  تخــز�ن �ضــمنان كبیــر�ن وســُ

 ةالرئ�سـ  الجوف�ـة الم�اه ط�قات  أغلب  تشكل أنها شاسعة، كما مساحات  على تجري  التي الجوف�ة الم�اه

   .العابرة للحدود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@ÚÌÏvn‹€@Úôä»nΩaÎ@ÒâÏ‹jnΩa@ÒÜ«b‘€a@âÏÇï WCB 

ÚrÌÜßa@ÚÓ‹ybé€a@7¶a@ävßa@âÏÇï RCL 

cI@ÚÌÖÎ˛a@ı›fl@kçaÎâHfibj¶a@¥ibfl@ûaÏy IVF 

Úÿçb‡nΩa@ÚÓiÏçä€a@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@pb‘jü CSA 

pb‰ÌÏÿn€a@éÓˆä€a@ÚÓ‰ÌäÃ€aÚ MAF 

›ÿë )2.1( óÇ‹fl óˆbñÇ‹€ ÚÓçbç˛a Ω·ƒ» „caÏ  pb„aå®a ÚÓœÏ¶a är◊˛a a�âbín„a@)GW•MATE,2002-2006(@

3.2.2@pbœ˝nÅ¸a@ÔÁ@bfl@éÓˆä€aÚ@¥i@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@éÓˆä€aÚ@_ÚÌÏ„br€aÎ 
  هو  كما للتنبؤ  قابل�ة  واألقل محدود�ة األكثر لآل�ار  مغذ�ة  الثانو�ة الجوف�ة  الم�اه ط�قات  تعد  

  للتجو�ة  المتعرضة القاعدة  صخورَ  هذه الجوف�ة الم�اه  ط�قات  تشمل ث حی). 2.2( �الشكل موضح

  الترس�ات  خصوًصا( المحل�ة الجوف�ة الم�اه ط�قات  من وغیرها) المتحولة والرسو��ات  المتحولة، البلور�ة،(

  و أ  األنهار امتداد  على الموجودة) القد�مة المتماسكة البركان�ة أو الرسو��ة والصخور الرق�قة الر�اع�ة

 .النهر جوانب  خالل من التسرب  عبر �اإلمدادات   غالً�ا تسمح  والتي ئ�ةماال المجاري 
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 WCB @ÒÜ«b‘€a@âÏÇïÚôä»nΩaÎ@ÒâÏ‹jnΩa@ÚÌÏvn‹€ 
 RCL ÚrÌÜßa@ÚÓ‹ybé€a@7¶a@ävßa@âÏÇï 
 CSA @ÍbÓΩa@pb‘jüÚÓiÏçä€a@ÚÓœÏ¶a@Úÿçb‡nΩa 
 MAF pb‰ÌÏÿn€a@‰ÌäÃ€aéÓˆä€a@ÚÓÚ@

›ÿë I2.2H  Ï‰m@˚j‰n€a@ÚÓubn„hi@�aâbi@bËnÌbªÎ@Âfl@“b–¶a@b�‘jü  Ï‰€ Êaå®a øÏ¶a ‚bƒ‰€aÎ ÔÅb‰Ωa Üˆbé€a 
IGW•MATE,2002-2006(@

  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  فوق  الممتدة الصغیرة والمدن الُقرى ُ�الحظ غالً�ا أن 

  أو  عوائقال تواجه  طب�ع��ا ل�ةعا جودة ذات  جوف�ة م�اه على تحتوي  التي  ةالرئ�س

 الم�اه  موارد إلى والوصولوتنمیتها  الم�اه إمدادات  استدامة في جس�مة اقیودً 

  یتعین  التي ةالرئ�س القضا�ا تشمل وقد  ،الزراعة في مكثف �شكلٍ  الجوف�ة الم�اه ط�قة ُتستغلَّ  لم ما الجوف�ة
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âbü�a@)2.2(@ÊÏ„b”@ÔçâaÖ  
�j»Ìä@ÊÏ„b”@ÔçâaÖ@Â«@fiÜ»Ωa@à€a@›‘n‰m@ÍÜ‰«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@5«@Ú‘�‰Ωa@Ú»jíΩa@ÒÜ‡n»Ωa@Û‹«@ÚÌáb–„@@lÏé‰ΩaÎ@âÏÇñ€a

ÔÿÓ€ÎâÜÓ:a. 

  مصادر  مصداق�ة على خطیر �شكل ریؤثِّ  أن كن�م وهذا األمر ،وص�انتها الم�اه  آ�ار تشغیل مواجهتها

 . المناطق بهذه  واستدامتها الجوف�ة الم�اه

3.2@ÊbÌäu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  الجر�ان  من أكثر  �طیئة تحركها سرعة أن  من رغمعلى ال مستمرة �صفة  الجوف�ة الم�اه تتحرك 

 . للم�اه السطحي

1.3.2@—Ó◊@£ä@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 
  من  المنشأة الخزانات  قدرة تتعدى التي( الجوف�ة الم�اه أنظمة من للعدید  هائلةال التخز�ن قدرة تعد  

  �طیئة  حركة في تكون  الجوف�ة  الم�اه معظم  فإن وعل�ه ،الجوف�ة الم�اه خصائص  أهم من) ال�شر قبل

 المتطل�ات  أو  األمطار كم�ة فائض  من المتأت�ة( الجوف�ة للم�اه الطب�ع�ة التغذ�ة  مناطق من  مستمرة 

  واألراضي  المائ�ة �المجاري  والتسر��ات  كالیناب�ع( الجوف�ة الم�اه  تصر�ف  مناطق إلى) تات للن�ا  لمائ�ة ا

  خالل  من الجوف�ة الم�اه جر�ان  و�خضع). 2.3( �الشكل  موضح هو كما) الساحل�ة والمناطق الرط�ة

 (2.2) .�اإلطار موضح هو كما دارسي لقانون  الجوف�ة الم�اه ط�قة

 بدرجات  محصورة م�اهها تص�ح نفاذ�ة  أقل ط�قات  تحت  الجوف�ة هاالم� ط�قات  د توج عندما  

  من  ل�س ولكن ،األرض  سطح عن العزلة من درجة ذلك عن و�نتج ،تعلوها التي الط�قات  بواسطة متفاوتة

 المحصور الجزء في الضخ  �سبب  الم�اه مناسیب  في هبوط الغالب  في و�حدث  ،ككل الجوف�ة الم�اه نظام

  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  وتقع ،المحصور غیر الجزء على سر�ع �شكلٍ  یؤثر وهذا ،ة�فو الج الم�اه ةط�ق  من

  كما  ،الهیدروجیولوج�ة البیئات  من العدید  في العم�قة الجوف�ة الم�اه ط�قات  فوق  المحصورة غیر الضحلة

  ًقا فو  األعلىإلى  وأ األسفل  إلى بینهما �حدث  قد الذي لتسرُّب ا مع اعت�ار) 2.3( �الشكل مبین هو

  .المحل�ة للظروف

  طب�ع�ة  تصر�فٍ  ُنُظم إلى الت�این العال�ة الطب�ع�ة التغذ�ة ُنُظم بتحو�ل الجوف�ة الم�اه تخز�ن �قوم 

  أو  �العقود  احتسا�ه یتم ما عادة والذي ،الجوف�ة الم�اه  تخز�ن بزمن ُ�عرف ما إلى  ً�امؤدِّ  استقراًرا أكثر

"  اُألحفور�ة الجوف�ة الم�اه " �سمى مام كبیرة كم�ات  وجود  مع) 2.3( شكل�ال  موضح هو كما �القرون 
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âbü�a@)2.3(@eıb‘i@Âflã@âbq@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

 Ü»m@ÍbÓΩa@œÏ¶aÚÓ@a�âÜñfl@b�”ÏqÏfl@Èi@ø@pa6œ@“b–¶a@Îc@�‰€aÒâÜ. 

 �å•Ê@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@pbÓ‡◊@Ú‹ˆbÁ@Âfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÚybnΩa@ÙÜfl@Û‹«@›ÌÏ�€a. 

 ⁄b‰Á@p˝«b–m@pb‰ÌÏÿn€a@…fl@ÚÓuÏ€ÏÓ¶a@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@ÔˆbÓ‡Óÿ€a@ÙÏn0a@äq˚m@ÍÖ�Ü§Î. 

 ø@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@7À@Ïñ0aLÒâ@Îø@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@LÚ‹zö€a@ÊÏÿÌ@ıb‘i@Âflã@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@äñ”c@[aàÁÎ@Ü”@Ö˚Ì@µg@

ÙÏn0a@Û‹«@bÁ7qdm@‚aÜ»„a@ÔˆbÓ‡Óÿ€a. 

 ø@Ú€by@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÊÏÿÌ@ÒâÏñ0a@ıb‘j€a@Âflã@�‹ÌÏü@ÊÏÿÌb@k€bÃ€a@øL@œÖ˚Ó@µg@@pb‰ÌÏÿn€a@pb„Ïÿfl@›«b–m@ÒÖbÌã

ÏÓ¶a@ÚÓuÏ€mÎÁ7qd@bÔˆbÓ‡Óÿ€a@ÙÏn0a@Û‹«@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a. 

  آثار ) 2.3( اإلطار �ستعرض  كما ،تخز�ن حالة في معظمها یزال ال قد�مة جیولوج�ة  بیئات  عن الناجمة

 . للم�اه الك�م�ائي والتكو�ن الموثوق�ة حیث   من الجوف�ة الم�اه �قاء زمن

 

 

 

›ÿë )2.3( ‚bƒ„@bÓΩa@ÊbÌäuÍ@ÚÓœÏ¶a@ãÎflÂ@ıb‘i@ÔuáÏ‡‰€a@ø@’üb‰Ωa@Èjë@Ú‹yb‘€a@@@1988)، (Foster and Hirata@ @
 
 
 

 
2.3.2@aábΩ@Ú€défl@äÌÜ‘m@ÚÌàÃm@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 
 وعل�ـه ،الجوف�ـة الم�ـاه وتطور استدامة تحدید  في أساس�ة الجوف�ة المعاصرة الم�اه تغذ�ة نس�ة تعد  

 إدارة أجـل مـن األراضـي �اسـتخدام هـاوترا�ط الجوف�ة �اهالم ط�قات  تغذ�ة آل�ات  فهم یتم أن الضروري  فمن
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 - )2.4( �الشـكل موضـح هـو كمـا -الطب�ع�ـة التغذ�ـة كم�ـات  تحدیـد  یواجـه لكـنو  ،المائ�ة للموارد  متكاملة

  عن: ناتج ثقة وانعدام الب�انات  في ونقص  مهمة منهج�ة صعو�ات 

  يحسطال جر�انوال لألمطار الكبیرة والزمن�ة المكان�ة التقل�ات . 

 الهیدروجیولوج�ة والظروف التر�ة لخصائص  النطاق الواسع الجانبي التغیر. 

 �الشكل مبین هو كما العمل�ة ألغراض �ا التقر�ب�ة التقدیرات  تفي أن �مكن العمل�ة الناح�ة من لكن 

ا حتــنقَّ  أن �مكــن والتــي ،)2.4(  ىلــ ع للســحب  وتحلیلهــا الجوف�ــة الم�ــاه ط�قــة تفاعــل رصــد  خــالل مــن الحقــً

، الجوف�ــة الم�ــاه ط�قــة تغذ�ــة عمل�ــات  حــول العامــة المالحظــات  �عــض  ســاقتُ  أن و�مكــن ،المتوســط المــدى

 :وتتلخَّص في

  المتصاعد  الجفاف ذات  �المناطق ضئ�ًال وتواترها  الجوف�ة الم�اه تغذ�ة معدل �كون. 

  ــد ــة تعـ ــر التغذ�ـ ــرة غیـ ــة الم�اشـ ــان عـــن الناتجـ ــطحي الجر�ـ ــة السـ ــطن والتغذ�ـ ــن ةاتجـــ الن اع�ةاالصـ  عـ

 .األمطار عن ةمالناج الم�اشرة التغذ�ة من أهم�ة أكثر عامة ال�شر�ة األنشطة

  
›ÿë )2.4( äÌÜ‘m@fiÜ»fl@Âzí€a@HÚÌàÃn€aI@›ib‘fl@fiÏ�Á@âb�fl˛a@Ï‰é€a@)GW•MATE,2002-2006(@

 :حسب   التغذ�ة معدالت  كما تختلف

 النهر جر�ان فيتحكم ال أو تحو�لال.   

 السطحي تغیرات في الري ال . 

 في  المحاصیل نوع أو الطب�عي الن�اتي الغطاء في یرات تغال 

  .تغذ�ةال مناطق

ÙäÅc@�Ú‹rflc@�¡«c@Û‹«@

fiÜ»fl@ÚÌàÃn€a@äqdnΩa@

Ú�í„˛bi@ÚÌäíj€aN  

@
@
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  كان  الم في الصرف م�اه وترش�ح ،الحضر�ة المناطق في �الم�اه اإلمداد  ش�كات  من التسرب

   .نفسه

 الجوف�ة الم�اه  منسوب  االنخفاض في.  

ــات  فـــي  ــاه ط�قـ ــة الم�ـ ــقوق  ذات  الجوف�ـ ــدث  الشـ ــان �حـ ــز جر�ـ ــاعوارت ر�عوســـ  متمیـ ــاه لمنســـوب  فـ  الم�ـ

 الملوثـات  تحمـل قـد  الجر�ـان هـذا مكونـات  أن اعت�ـار ومـع الغز�رة، األمطار هطول �عد  خصوًصا ،الجوف�ة

 فــي ا،جــد�  عال�ــة للتلــوث  قابل�ــة ذات  الجوف�ــة الم�ــاه ط�قــات  تكــون  وعل�ــه كبیــرة، �ســرعة األرض  ســطح مــن

ا وتوجـــد  ،الحـــاالت  معظـــم فـــي افضـــً منخ وف�ـــةالج الم�ـــاه شـــحن �كـــون  الجافـــة وشـــ�ه الجافـــة المنـــاطق ــً  أ�ضـ

 .  كفاءة أكثر النظائر تقن�ات  تكون  حیث  ،التقلید�ة �الطرق  التغذ�ة تقدیر في إشكال�ة

.3.3.2@Úubßa@bfl@@µgÚœä»fl@—Ìäñm@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa_ 
 عــن رار�اســتم الم�ــاه وتغـادر األمطــار، �م�ــاه التغذ�ـة عبــر �اســتمرار النظــام إلـى الم�ــاه إضــافة تـتم 

 والتصـــار�ف الداخلــة تـــدفقات ال تتغیــر وقــد  ،النـــتحالبخــر و  عبـــر الســطح�ة أو الم�ــاه نحـــو التصــر�ف �ــقر ط

 الم�ـاه نظـام �كـون  أن یجـب  لكـن ،)أشـهر إلـى أ�ـام مـن( نسـب��ا قصـیرة زمن�ـة فترات  مدار على كبیر �شكل

 طو�ـل مـدى علـى هنـ أ �عنـي اوهـذ ). عقـود  إلـى سـنوات  مـن( أطـول زمن�ـة فتـرات  مـدى على متوازًنا الجوف�ة

ا -معــادالً  للنظــام) مغذ�ــةال( الم�ــاه الداخلــة كم�ــة متوســط �كــون  ) المصــرفة( الخارجــة كم�ــة لمتوســط -تقر��ــً

 . النظام من

 المســـطحات  أو الرط�ــة األراضــي أو) الم�ــاه عیــون ( الینــاب�ع إلــى الجوف�ــة الم�ــاه تصــر�ف یــتم قــد  

 عدید لا جر�ان في ارئ�سً  امساهمً  الجوف�ة الم�اه لتمثِّ و  ،إلخوال�حر،  وال�حیرات  المائ�ة المجاري  مثل المائ�ة

ــا واألنهـــار، المائ�ـــة المجـــاري  مـــن ــأثیر ولهـ  �األنهـــار والحیوانـــات  للن�اتـــات  الطب�ع�ـــة المســـاكن علـــى قـــوي  تـ

�كــون  حیــث  الســطح�ة، الم�ــاه مــن الم�ــاه علــى تحصــل نأ الجوف�ــة للم�ــاه �مكــن كمــا ،الرط�ــة واألراضــي

 وط�قـات  السـطح�ة الم�ـاه بین العالقة تشخ�ص  و�مثل ،الجوف�ة الم�اه موارد  إلدارة اجد�  ام� مه معها التفاعل

 :بین التمییز المهم من كما، الجوف�ة الم�اه موارد  أنظمة توصیف في امهم�  انً مكوِّ  الجوف�ة الم�اه

  شكل  ا تهلتغذی ام� هم ا مصدرً ونها ك الجوف�ة الم�اه ط�قة علیها  عتمد ت التي واألنهار  المائ�ة المجاري� 

 . عام
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  مین ألت الجوف�ة الم�اه تصر�ف على  كبیر �شكل جر�انها �عتمد  التي واألنهار المائ�ة المجاري  

  لألنهار  �مكن األح�ان �عض  في  أنه لىإ اإلشارة  یجب  كما، الجاف الطقس  في  جر�انها استدامة

 . اسا�قً  تینالمذكور  الحالتین بین  تندرج  التي الموسم�ة التقل�ات  �عض  تشهد  نأ

 �قــوم وعل�ــه ومخرجاتــه، النظــام مــدخالت  علــى االســتخدامات  لمختلــف الجوف�ــة الم�ــاه ضــخ یــؤثر 

 المسـتوى  أو( الجوف�ـة الم�ـاه مسـتوى  تغیـر عن ناجم جدید  توازن  نحو تدر�ج��ا �التكیف الجوف�ة الم�اه نظام

 التغیــرات  هــذه تــأثیرات  وتكــون  ،امللنظــ  ج�ــةوالخار  الداخل�ــة الحــدود  علــى التصــر�فات  ومختلــف) البیزومتــري 

 ضــئیلة التغییــرات  هــذه كانــت  إذا عــام �شــكلٍ  مقبولــة الجوف�ــة للم�ــاه معینــة اســتخدامات  وعلــى البیئــة علــى

 �شكلٍ  تتغیر الجر�ان وخصائص  الجوف�ة الم�اه مستو�ات  أن �حیث  جس�مة، التغّیرات  كانت  إذا أما ،نسب��ا

ا الجوف�ـة الم�ـاه مـوارد  استدامة تتطلب  لهذا ،مقبولة غیر قب العوا ون فستك الطب�عي، الوضع عن كبیر  فهمـً

ة لعالقــة أفضــل  الح�ــاة ومــواطن المائ�ــة المســطحات  علــى للمحافظــة ونوعیتهــا؛ الجوف�ــة الم�ــاه كم�ــة وأهم�ــّ

 .البر�ة

4.3.2@Úubßa@bfl@€ÔˆbΩa@ÊaåÓ‡‹_ 
 عوامــل علــى عتمــد �وكمیتهــا  ر�ــةالجا �ــاهالم مصــدر نإ حیــث  فر�ــًدا، الجوف�ــة للم�ــاه نظــام كــل ُ�عــد   

 السـطح�ة، المائ�ـة المسـطحات  مـن وغیرهـا المائ�ـة، المجـاري  وأمـاكن مطـار،األ هطـول معدل مثل خارج�ة

 إجمـالي أن فـي الجوف�ـة الم�ـاه أنظمـة لجم�ـع المشـترك العامـل یتمثـل من ذلـك رغمال ، وعلىالتبخر ومعدل

 الداخلـة تـدفقات ال جم�ـع احتسـاب  علـى طلـقو�ُ  ،متوازنـة امالنظـ  فـي زنـةوالمخ والخارجة الداخلة الم�اه كم�ة

 .المائي المیزان اسم التخز�ن وتغیرات  والخارجة

  �عین  خذ األ یجب  وعل�ه الطب�عي، جر�انها أنماط من) الواسع �معناه( الجوف�ة الم�اه ضخ �غیر 

  الم�اه  حركة �ة مك ى عل ال�شر�ة  األنشطة  وتؤثر ،المائي المیزان  احتساب  عند  التغّیر هذا االعت�ار 

لها   مر األ نها�ة في هي استخدامها  یتم التي الم�اه أنإلى  ونظًرا ،منه وخروجهاالنظام  لىإ ودخولها ،ومعدَّ

 حوض /هیدرولوجي حوض ( معینة وحدة لنظام المائي المیزان احتساب  یجب  لذا ،معین من�ع من متأت�ة

 وعند  ،الجوف�ة للم�اه مستدامة إدارة أجل من ةدد حم  زمن�ة رةلفت) جوف�ة م�اه أو جوف�ة م�اه حوض  نهري،

  هیدرولوج�ة  وحدة بوصفها الجوف�ة الم�اه ط�قة ك ذاته للنظام المائي المیزان  احتساب  ین�غي  اإلمكان 

  الم�اه  حوض  أو الهیدرولوجي الحوض  كامل من یتجزأ ال جزء أنها االعت�ار �عین األخذ  مع واحدة،
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  المیزان  مع تدر�ج��ا یتكیف النظام فإن الجوف�ة الم�اه ضخ لز�ادة نتیجة زن التوا تاللاخ حال وفي ،الجوف�ة

 :یتطلب  الذي الجدید  المائي

 االصطناع�ة تغذ�ةال طر�ق عن  مثًال ( للنظام التصار�ف الداخلة ز�ادة .( 

  النظام أجزاء �عض  من التصار�ف الخارجة خفض . 

 الحّلین كال من مز�ج أو. 

  الم�اه  ضغوطات  أو مستو�ات  في بتغییرات  مصحوً�ا الجدید ان الجر� وازن ت �كون  أن و�مكن 

  جانً�ا  ال�شر�ة األنشطة جراء من وتغیره المائي المیزان فهم وُ�عد  ،األقل على  النظام  من أجزاء في الجوف�ة

 للنظام  جيالهیدرولو  فهمنا  الخت�ار وسیلة المائي المیزان  �مثل الجوف�ة، كما الم�اه نظام توصیف في مهم�ا

  الم�اه  استخراج تأثیر على المترّت�ة �التنبؤات  �قوم أو �حّدد  أن له �مكن ال لكن و  أو تحسینه، دعمه أو 

 . للنظام فهمنا لتحسین مفیدة الر�اض�ة أداةً  المحاكاة تكون  قد  وهنا ،الجوف�ة

4.2@›◊bífl@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Ô»Ójü@›ÿíi@ÚqÖbßa@

1.4.2@ÚÓ»Ój�€a@ÍbÓΩa@ÒÖÏu@äüb´ 
 �عض  ذو�ان لىإ ذلك و�ؤدي ،والصخور الم�اه بین التفاعالت  جراء الجوف�ة الم�اه نعد تتم 

  فترة  زمن طول على الذو�ان  درجة وتعتمد  ،الم�اه بهذه محلوالً  ت�قى التي الك�م�ائ�ة والعناصر المعادن

  وحجم  ة،الصخر� مواد ال ودرجة ذو�ان  الصخور، الجر�ان عبر  مسار وطول ،والم�اه  الصخر بین  االتصال 

 �عض  وفي ،ما درجةٍ  لىإ ممعدنة الجوف�ة الم�اه كل  وتكون  ،الطب�ع�ة �الم�اه التغذ�ة عن الناجم التخفیف

 دةو جالمو  العناصر �عض  تمثل وقد  ،خطیرة المذا�ةالطب�ع�ة  العناصر هذه �عض  تكون  حوالواأل الظروف

  �األخص ( األخرى  العناصر �عض  كلشت  حین في). یزالمنغن الحدید، الزرنیخ،( مألوفة شكال�ات إ طب�ع��ا

 ال�شر�ة  األنشطة تأثیر بین التمییز یجب  لذلك ،متنامٍ  قلقٍ  مصدرَ ) والیورانیوم واأللومنیوم الن�كل

  الجرثوم�ة  األمراض  وت�قى ،الم�اه إدارة منظور  من  العناصر هذه عن الناجمة الطب�ع�ة شكال�ات واإل

  رغم ، وعلى ال النامي العالم في الم�اه جودة إشكال�ات  أهم من  )زالبرا طر�ق عن(  الم�اه طر�ق  عن المنقولة

في  الشح�حة العناصر �عض  لتركیزات  طب�عي ارتفاع  عن الناتجة المشاكل �عض  تنشأ قد ذلك من

  .الجوف�ة الم�اه إمدادات 
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2.4.2 í‰fld@äüb´@¶aÒÖÏ@ÚÓ»Ój�€a@bÁâÏË√Î@

  الجوف�ة  الم�اه لتزّود  وتسر�ها؛ ترش�حها خالل ،لصخوروا التر�ة مع األمطار م�اه تتفاعل 

  الكالسیوم،  الصودیوم،( ةرئ�س ك�م�ائ�ة عناصر ةتسع لُتشكِّ  حیث  ،المعادن من األساس�ة �مكوناتها

  المحتوى  من% 99) السیل�كا النیترات، الكبر�تات، الكلور�د، الب�كر�ونات، البوتاسیوم، الماغن�سیوم،

والجدول  )2.1(كما �الجدول  الشح�حة)الضئیلة (عناصر ال ًال عنضفالطب�ع�ة  ةالجوف� للم�اه المذاب 

  ا منخفًض  الرط�ة �المناطق التغذ�ة مناطق في الجوف�ة الم�اه تمعدن  مستوى  �كون  أن �مكنو .  )2.2(

  إلى  یؤد�ان ال�طیئة  �ة الجوف الم�اه وحركة  التبخرن إل ،الجافة ش�ه أو الجافة �المناطق مقارنة اعمومً 

 الجوف�ة  الم�اه في عضو�ة الذائ�ةالغیر  �عض العناصر) 2.1( الجدول و�ستعرض  ،فیها تفعةر م تركیزات 

 .اإلنسان  صحة على وتأثیرها
fiÎÜ¶a@I2.1H@óÇ‹fl@óˆbñ®a@éÓˆä€aÚ@a@ ú»j€äïb‰»€@éÓˆä€a@ Ú‹Ó˜ö€aÚ@>€a@kjém@ú»i@ÊbÓy˛a@ø@äüb´@ÚÓzï@ø@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

)GW•MATE,2002-2006(@

…ôÎ@Ú¶b»fl@ÍbÓΩa 
¡iaÏö€a@ÚÓˆbÓ‡Ó◊ÎâÜÓ:a@

@Û‹«@tÎÜßa 
ÚÓ‡Á˛a@ÚÓzñ€a@ÖÏÓ”Î@@

‚aÜÇnç¸a 
âbÓ»fl 

WHO 
äñ‰»€a@

إضافات األكسدة والترسیب (ال یتطلب  
) تمیل للمعاناة من عدم ك�م�ائ�ة

المصداق�ة، لكن تلك الطرق التي 
تخثر َأو الترسیب  ال تتضمن

متصاص تعد أكثر  المصاحب َأو اال
 مصداق�ة

تحرر من االلتصاق  ی — مركب 
 على أكاسید الحدید تحت ظروف 

هیدروجیوك�م�ائ�ة غیر عاد�ة (إلى  
حٍد كبیر غیر مؤكسدة) َأو في أثناء 

أكسدة معادن الكبر�تیدات تحت  
 ظروف هیدروك�م�ائ�ة حامض�ة

/ مسبب للسرطان،   خطر التسمم
المكونات غیر   وجود ًصا عندخصو 

)   arsenatearsenite orالعضو�ة (
ة مع�ار  خفضت ق�منلذلك فقد ا ةجیتن

 µg/l 50 ىمنظمة الصحة العالم�ة إل

10 µg/l 
 

ÉÓ„âå€a@
(As) 

الترسیب �الج�س َأو مز�ج الجیر/  
الشب والترش�ح َأو استعمال راتنج 

،  كر�ون منشط( اآلیونيالت�ادل 
 ألمنیوم) أوكسید

ذو�ان المعادن الحاملة للفلور�د من 
تحت �ة ناالبرك الصخور الجرانیت�ة أو

 /الهیدروك�م�ائ�ة �عض الظروف
المائ�ة، والتي ُتسهل   الحرار�ة

 �الجر�ان ال�طيء

 عنصر أساسي لكن المدى المرغوب 
   µg/l 500عند أقل من —ف�ه ضیق  

 بینما فوق األسنان �مكن أن �سبب نخر  
  الفلور� تسمما مزمناالمسموح �سبب 

 واله�كل العظمي  لألسنان

1500 µg/l 
(1.5 

mg/l) 
a€ÜÌâÏ‹–@F)H 

الترسیب �التهو�ة والترش�ح عادة 
مسبوق �التصف�ة، لكن أقل صعو�ة  
في التشغیل عن تلك التي یتم عادة 

 مواجهتها للحدید القابل للذو�ان

عنصر صلب متوفر في الترب  
في تحت الظروف الهوائ�ة  والصخور

للذو�ان، �غة مستقرة غیر قابلة ص 
نحو  ى للذو�ان علُ�ص�ح قا�ًال  وقد
د تحت الظروف الحامض�ة  زایتم

 و/َأو غیر الهوائ�ة

عنصر أساسي لكن المستو�ات الزائدة 
�مكن أن ُتؤثر على الوظائف العصب�ة؛ 
كما ُتسبب أ�ًضا ت�قع المغسلة / أواني  

الطهي وتمنح الطعم المعدني عند 
مع�ار   المستو�ات األدنى ومن ثم نشأ
 منظمة الصحة العالم�ة الثنائي

(100) 
µg/l 

0 µg/l05 åÓ‰v‰Ωa@
(Mn) 

@
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 الزرنیخ (As)  وٕان  حتى  ،الجوف�ة ده �الم�اهو جحال و  في كبیًرا  اهتماًما ا حال��  �عطي عنصر وهو

   للسرطان. ً�اومسب اسام�   كونه بتركیز منخفض؛ كان

  الفلوراید (F) التركیزات لكن  الجوف�ة، الم�اه� لة نقصها�سبب مشاكل في ح عنصر قد  هو 

 والجرانیت�ة.  البركان�ة والصخور القاحلة  المناخات  في خاصة مشكلة، تمثل أن نكله �م المفرطة

 المنغنیز (Mn)  ًًنا  واسع نطاق على �نتشرو  ،للذو�ان قابل غیر اعنصر   مقبول  غیر ا طعمً  مكوِّ

   .الجوف�ة للم�اه

  قبل  من درجت التي أُ ) لومنیوموالیورانیوم واأل الن�كل ذلك في  �ما( األخرى  العناصر  من العدید 

 .الشرب  م�اه في خطرة أنها على  العالم�ة الصحة منظمة

fiÎÜ¶a )2.2(@äïb‰»€a Újˆaà€a ø ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a )GW•MATE،2002-2006( 

As@ÉÓ„âã@ Li@‚ÏÓrÓ€@ Ú‹Ó˜ö€aäïb‰»€aµg/l éÓˆä€a@äñ‰»€a@Ú)mg/l (@

B @ÊÎâÏi@ Mg@@‚ÏÓéÓ‰Àbfl@
ÚÓ€bÀ@ÒåËuc@k‹�nm@pbçbÓ‘€a bÓ‘€a@óÓÅâÎ@¡Óéi@@êiíèÓˆâ@›ÿ  

Ba@‚ÏÌâbi@ Mn@@åÓ‰v‰fl@

Br @ÜÓflÎäi@ Na ‚ÏÌÖÏï 0.1-1 1-10 10-100 100-1000 1-10 10-100 >100 

Ca ‚ÏÓé€b◊ Ni @›ÿÓ„@ V*♦ Li* P* Sr* Mg*♦ Na*♦ HCO3* 

  Cd@‚ÏÓflÖb◊ 3No@pa6„@ Se*♦ Ba*♦ B♦ F*♦ K*♦ Ca*  

Cl ÜÌâÏ‹◊ P@âÏ–çÏœ As♦ Cu*♦ Br»  Si* So4*♦  

 Coo€biÏ◊ Pb@òbïâ@ Cd♦ Mn*♦ Fe*♦   Cl  

 Cr‚Îä◊@ÊÜ»fl Se@‚ÏÓ‰Ó‹Óç@ Co*♦ U♦ Zn*♦   No3*♦  

 Cuêb≠ Si@bÿÓ‹Óç@ Ni*♦ L*      

 F ÜÌâÏ‹œ 4So@@pbnÌ5◊@ Cr*♦       

 Fe ÜÌÜy Sr ‚ÏÓí„6ç@ Pb♦       

3HCO pb„ÏiäÿÓi U@‚ÏÓ„aâÏÌ@ Al♦  J@Êbé„�a@Úzñ€@b�Óçbçc@ÊÏÿÌ@Êc@›‡n0a@Âfl@ßa@ÎcÊaÏÓ@

♦ @@âbí�Ì@b‡rÓy@b�Óçbçc@ÊÏÿÌ@Êc@›‡n0a@ÂflI@Úüä–fl@pbÓ‡ÿi@ÈÓœ@lÏÀäfl@7À@Îc@‚bç

@HÈÓ€g@

» @ÙäÅc@äïb‰« 

 I ÖÏÓ€a V@‚ÏÌÜ„bœ@   

K  ‚ÏÓçbmÏi Zn@¥ïâbÅ@   

 Al@‚ÏÓ‰flÏ€c@        

 

  



 

 

Ô„br€a@›ñ–€a:@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖ�@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@pb‘jü@—ÓïÏm@ 
 

 

35 

3.4.2 gÚÓvÓma6ç@Âfl@Üßa@7qdn€apa@ÚÓj‹é€a@

  العال�ة  الضئیلة العناصر اكتشاف تم إذا المدى  طو�لة ةراتیج�ستإ وتحدید  طوارئ  خطة تنفیذ  یجب 

 تشتمل  أن شرط) 2.2( �الجدول مبین  هو كما ،للشرب  الصالحة الجوف�ة الم�اه إمدادات  في ة�َّ مِّ السُّ 

 : اآلتي على خطةال

 مناسب  نطاق  على الجوف�ة  للم�اه الهیدروك�م�ائي التقی�م. 

  اآلمنة اآل�ار مواقع وحول، االستخدام من للحدّ   للسكان توجیهات  . 

 الشرب  �م�اه المتعلقة المرض�ة األعراض  عن لل�حث  للسكان صحة برنامج. 
 

@ fiÎÜ¶a)2.2(@bÌbö‘€a@éÓˆä€aÚ@ø@ÜÌÜ§@ÚÓvÓma6çg@Ú‹flbÿnfl@�Üz‹€@Âfl@gÚÓ€bÿë@äïb‰»€a@Ú‹Ó˜ö€a@ÚÓ»Ój�€a@ø@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
)GW•MATE,2002-2006(@
@

kuaÏ€a@bÌbö‘€a@bËn¶b»fl@Åc@Îc¸bi@bÁàâbjn«  ›‡»€a@

Û‹« ÙÜΩa kÌä‘€a 
 وطني) /إقل�مي  /الجوف�ة (محلي  الم�اه نوع�ة لمسح المناسب المق�اس.  
 المختبر) ق طر  / الحقل الالزمة (أجهزة التحلیل تقن�ة أوتقن�ات اخت�ار. 
 ص�ةالشخ المسؤول�ة مقابل الحكوم�ة الم�ادرة. 
 الهیدروجیوك�م�اء في  مختصین اعتماد. 
 المحتملة األخرى  الجوف�ة الم�اه نوع�ة شاكلم قی�مت. 

·ÓÓ‘m afibÿë�@

 للبئر للمجتمع وتوفیر حما�ة عامة بتقد�م معلومات للبئر المناسب االستعمال رشاداتإ  
 البئر تشغیل عند واالجتماع�ة العمل�ة االعت�ارات 
 آمنة ن اآل�ارأعلى  للتأكید الحقلي حلیلي الت للفحص األولو�ة إعطاء 
 الزمني التكرار انتقائ�ة مع أو عامة ناس�ة للفحصم �اسةس 

ÒâaÖg ÖaÜflg ÍbÓΩa 

 الطب�ة) االستشارة طر�ق عن أو نش�ط (برنامج المرضى  تحدید. 
 ومورد الم�اه المشكلة الصح�ة بین العالقة توض�ح. 
 األول�ة األعراض تشخ�ص. 
 قناني�ال المع�أة الم�اه إمداد مع تنظ�م للمرضى الفور�ة المعالجة. 

wflb„äi Úzï Úflb« 

Û‹« ÙÜΩa ›ÌÏ�€a 

 مستوى  عند االستمرار�ةو  منزلي) والفعال�ة / قر�ة / (بلدة التطبیق مستوى  عند التكلفة 
 التشغیل

ÍbÓΩa@Ú¶b»fl@âbÓÅ@

 في  األخذ مع ال�ة،ع وٕانتاج�ة مقبولة نوع�ة ذات محل�ة موارد على  تعتمد م�اه آ�ار حفر 
 أن و�جب) الملوثة الط�قات وعزل والمصافي  التغلیف وأنابیب العمقالجید ( االعت�ار تصم�مها

 لمعاییر ط�ًقا اآل�ار هذه تنفیذ و�تم ،منظمة هیدروجیولوج�ة دراسة إلى  مستنًدا الحفر �كون 
 .المناس�ة اإلنشاء

ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@Âfl@›ÌÜi@ÖaÜflg@

 النوعي  التغیرو  الجفاف عند علیها االعتماد ناح�ة من االستدامة. 
 المعالجة محطة �فشل المرت�طة المخاطر تقی�م. 

ÚÓz�é€a@ÍbÓΩa@Âfl@›ÌÜi@ÖaÜflg@

@

@
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5.2@pbflÏ‹»Ωa@Úflã˝€a@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  الجوف�ة  الم�اه نظام مستوى  على لخصائصها جید  فهم على الجوف�ة الم�اه إدارة تعتمد  أن یجب  

  الحجم  صغیرة  الجوف�ة الم�اه أنظمة تكون  الحالة حسب  وعلى ،)األمر لزم إذا النهر  حوض  وأ( الكلي

 مئات  أو عشرات  إلى �صل(  إقل�مي نطاق على ممتدة أو ،)مر�عة كیلومترات  أو هكتارات  �ضع( نسب��ا

  ومراق�ةٍ  تشخ�صٍ  من الب�انات  من  اكبیرً  اعددً  الفهم هذا و�تطلب  ،)المر�عة الكیلومترات  من اآلالف

  توصیف  أجل  منو  ،الجوف�ة الم�اه  نمذجة  خالل من  ،یولوج�اهیدروجال علماء من الجوف�ة للم�اه وتفسیرٍ 

 : یجب معرفة ما �أتي الجوف�ة  للم�اه السل�مة لإلدارة  أساسك الجوف�ة الم�اه نظام

  الجوف�ة الم�اه ط�قة نظام) حدود( امتداد . 

  والنوع�ة الكم�ة الجوف�ة الم�اه خصائص . 

 التغذ�ة مصادر . 

  المسام من سحب ال ذلك في �ما( النظام من التصر�فات.( 

  الزمن  مع الخصائص  هذه تغیرات. 

 : من الجوف�ة الم�اه  نظام  بخصائص  المتعلقة المعلومات  وتأتي

  الهیدروجیولوج�ة التحل�الت . 

 الضخ تجارب  ب�انات  تحلیل. 

  ومستو�ات  ود�ةاأل وجر�ان تبخُّروال األمطار هطول(  السطح�ة الم�اه هیدرولوج�ا عن ب�انات 

 ).وغیرها �حیرات ال في الم�اه

  اآل�ار في الجوف�ة الم�اه مستو�ات  سجالت. 

  الجوف�ة الم�اه استخراج سجالت. 

 الالزمة القرارات  اتخاذ  یتعین لذلك ،�اهضة تكون  قد  المعلومات  هذه تكالیف أن مالحظة مع 

  �ر تبر جل من أ التهدیدات كذلك و  ،واالجتماع�ة القتصاد�ةا النواحي من الجوف�ة الم�اه ط�قة أهم�ة �شأن

 . التكالیف هذه
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1.5.2 ÂÌc@ÜuÏm@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a_@ 

  تحدید  طر�ق عن  الجوف�ة، الم�اه إلدارة  البدا�ة نقطة �مثل المتاحة الجوف�ة الم�اه موقع تخر�ط      

  هندس�ة  �حدود  تتمیز هیدروجیولوج�ة دةلوح وممثلة ومتصلة عرفةمُ  تكون  قد  التي الجوف�ة الم�اه ط�قة

 : ت�ةاآل الخرائط من مختلفة أنواع �استعمال الب�انات  لخص تُ و  ،)جمالح(

  الجوف�ة الم�اه لط�قة والهیدروجیولوجي المساحي االمتداد . 

 الجوف�ة الم�اه ط�قة  من المش�ع للجزء العلوي  السطح أو المائ�ة المائدة عمق  . 

  وجیولوج�ةالهیدر  للوحدة السفلي الحد  . 

 الجوف�ة الم�اه ط�قة سمك  . 

2.5.2 bfl@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@lÏé‰fl@äqdm@ÚÓ‹ib”@ÔÁ_@

 فوق  الواقعة الجیولوج�ة للط�قات  الطب�ع�ة الجوهر�ة الخصائص  ُتحّدد  

  النشاط عن الناجم التلوث  تحمُّل على الجوف�ة الم�اه قدرة المائ�ة المائدة

  أجل من للتلوث  الجوف�ة الم�اه ابل�ةق خرائط  إلى حاجة هناكإن حیث  ،ال�شري 

  الم�اه  نظام في معین موقع إلى الملوثات  وصول احتمال أو قابل�ة مدى ولتقی�م الجوف�ة، اهالم� ةحما�

  الم�اه  قابل�ة خرائط رسمب وذلك ،العل�ا الجوف�ة الم�اه  ط�قة فوق واقعة  منطقة في دخولها �عد  الجوف�ة

 . ف�ةالجو  هالم�ا جودة على  ال�شر�ة للتأثیرات  لمحتملةا اآلثار  لتحدید  للتلوث  الجوف�ة

3.5.2 @ÏÁ@bflÜˆb»€a@‚aÜnéΩa@Ú‘j�‹€@ÚÓˆbΩa_ 
 الموارد  حما�ة -المائ�ة  للموارد  المتكاملة اإلدارة خالل من -الجوف�ة الم�اه إلدارة الرئ�س الهدف 

 فعرَّ �ُ  أوضح �معنى ،فیدةالم األغراض  من مجموعة في استخدامها استدامة وضمان الجودة تدهور من

  محمودة  غیر نتائج  �سبب  ال  الذي االستخدام مستوى  أنه  على  الجوف�ة  الم�اه د لموار  المستدام االستخدام

  دعم  على الجوف�ة الم�اه موارد  قدرة تقی�م مسؤول�ة یر�نالمد  عاتق على تقع حیث  ،الطو�ل المدى على

 . �اهللم ید المتزا  االستخدام تلب�ة  أجل من ؛والتنم�ة انيالسك النمو عن  الناجم والمستقبلي الحالي الطلب 

  التخط�ط التي  عوائق  همأ  االعت�ار �عین خذ األ مع الجوف�ة الم�اه موارد  تقی�م یتم نأ یجب  وعل�ه 

الظروف االضطرار�ة   اعت�ار�  الوضع خصوص�ة على ااعتمادً  والمكان�ة الزمن�ة الناح�ة من  تختلف قد 

 :اآلت�ة

  ن الم�اه الجوف�ةاستنزاف تخز�. 

bfl@’Óé‰n€a@ÏÁ@Ωakçb‰@·ÌÜ‘n€@
pbflÏ‹»fl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ b‰ñ€@

âaä‘€a_@
@
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  ضغوط)(أو الالم�اه الجوف�ة  مناسیب خفض. 

  المجاري المائ�ة، التدفق األساسي إلى �ف الم�اه الجوف�ة (مثل الیناب�عانخفاض في تصر  ،

 .التدفقات إلى األراضي الرط�ة)

 تدهور جودة الم�اه . 

  يضاهبوط األر . 

  تأثیرات بیئ�ة أخرى . 

  اهالقیود الس�اس�ة (الس�اسة الوطن�ة للتنم�ة والمالتأثیرات االجتماع�ة االقتصاد�ة و�.( 

  تحدید  إلى الرام�ة الجهود  في ستخدمتُ  مصطلحات  ةبثالث الجوف�ة الم�اه موارد  تقی�م ر�ط یجب كما  

 :الجوف�ة للم�اه  مستدامةال تنم�ةال حجم

 مثل  لةمقبو  عواق�ه ُتعد  الذي الجوف�ة الم�اه  من للسحب  األقصى الحد  كونه اآلمن نتاجاإل  

  وتدهور  ،المائ�ة المجاري  جر�ان وانخفاض  ،لم�اها منسوب  كانخفاض  للضخ المحددة التأثیرات 

 .الم�اه جودة

 الم�اه  كم�ة في  الطو�ل المدى على التدر�جي االنخفاض  إلى عادة �شیر  الجوف�ة الم�اه تعدین  

 في  المتجددة غیر  ةالجوف� الم�اه كط�قات  حدوثه، المتوقع الجوف�ة الم�اه نظام في الُمخّزنة

 .الجافة  وش�ه الجافة المناطق

 عت�ار  مع ا  مفرطة �معدالت  الجوف�ة  الم�اه ط�قة من  الم�اه�سحب ما�عرف   المفرط غاللاالست

   .الجوف�ة الم�اه الستغالل  العامة السلب�ة اآلثار لك

4.5.2 @…‘m@ÂÌc’üb‰fl@€aÚÌàÃn_ 
  كانت  مهما الجوف�ة  الم�اه إلى تصلو  ،األرض  لىإ المتسر�ة �الم�اه الجوف�ة الم�اه تغذ�ة عرفتُ  

 إلى المدخالت  جر�ان  مصدر تمثل نها أل التغذ�ة تقی�م  یتم  ن أ و�ن�غي  ، تحتها الممتدة الجیولوج�ة لط�قات ا

  نوع��ا  مؤشًرا تعطي أنها كما ،الجوف�ة الم�اه توازن  في أساسي عنصر وألنها ، الجوف�ة الم�اه ط�قات  نظام

 .الجوف�ة الم�اه موارد  تجدد   إمكان�ة على

 ،الجوف�ة الم�اه ط�قة نظام تجدد  فیها یتم التي  المناطق  ید تحد  في تتمثل مهمة نقطة هناك  

  واستدامة  الجوف�ة الم�اه حما�ة  جلأ من  األراضي  الستخدام محددة لقوانین المناطق هذه خضوع  ووجوب 

  -وتغیراتها  ،األراضي واستخدامات  ،اخ�ةالمن والتغیرات  ، األمطار سقوط  كتقلب  -العوامل تعد  لذا ،السحب 
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  بین  من  الجوف�ة  للم�اه المحتملة الصناع�ة تغذ�ةال فرص  مسح �عد  كما ،التغذ�ة معدل في  ة�سرئ  عناصر

  لالستخدام  ؛للم�اه تخز�ن وتوفیر الموارد  تجدید  أجل من الجوف�ة الم�اه إدارة في الجیدة الممارسات 

  ن أ ها�مكن مفیدة تٍ أدوا ةللتغذ� المحتملة المواقع خرائط تمثل كما ،تكلفةال ناح�ة من الفعَّ  �شكل المستقبلي

 .القرار لصانعي الالزمة المعلومات  رتوفِّ 

5.5.2 @tÜ∞@ÂÌc€a›«b–n@@¥iÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÎÍbÓΩa@ÚÓz�é€a_ 
 �حدث  ما( هیدرول�ك��ا متصلة الجوف�ة والم�اه  السطح�ة الم�اه  تكون  الحاالت  من  الكثیر  في 

 إدارة  وس�اسات  مسائل في األح�ان غلب أ  في لهتجاه یتم مراأل هذا لكن) اآلخر على یؤثر حدهماأل

ومن ناح�ة أخرى �مكن   ،النهر نظامل الجر�ان الرئ�س الجوف�ة الم�اه ط�قة ضمن ت في الغالب  ف،الم�اه

 العامل  هذا تقی�م لكن ،ف�ةالجو  الم�اه تنم�ةلنظام النهر أن �كون عامًال أساس��ا في الم�اه الجوف�ة ومنها 

  ، الم�اه ومجاري  نهاراأل  جر�ان في الرئ�س المساهم تكون  نأ الجوف�ة للم�اه مكنو� ،امنقوًص  ما�كون  ا غال�ً 

  في  االنخفاض  یؤدي قد  فمثًال  ، الجوف�ة للم�اه الرئ�س المساهم تكون  ن أ الم�اه ومجاري  نهارلأل �مكن كما

 الم�اه  كم�ة بین قةالعال تعد  لذا ،الم�اه حقوق  وٕادارة الم�اه ز�عتو  تعقید  إلى السطح�ة الم�اه إمدادات

  البر�ة  الح�اة و�یئة المائ�ة والمجاري  وال�حیرات  األنهار  على للحفاظ ساس�ةأ  خاص�ة جودتهاو  الجوف�ة

 . الجوف�ة الم�اه  نظام إلدارة  الحیو�ة القضا�ا  من وهي األسماك، ومصاید 

 إجراء�مكن  اللهاخ من إذ  ،مفیدة إدار�ة معلومات  المخاطر العال�ة المناطق خرائط متقدِّ  نأ  �مكن 

  البیئي النظام وموائل الرط�ة واألراضي المائ�ة المجاري  على  المحتمل التأثیر من للتأكد  إضاف�ة دراساتٍ 

 . واسع نطاقٍ  على   الجوف�ة للم�اه استغالل يّ أ قبل المنطقة في األخرى 

6.5.2 pa7Ãn€a@Ò7ñ‘€a@Ú‹ÌÏ�€aÎ@›u˛a@ø@ÍbÓΩa@ÓœÏ¶aÚ 
ا المهم من    حیث  ؛إدارتها جلأ من الجوف�ة الم�اه موارد  على الطارئة التغیرات  هات توج فةمعر  جد�

)   والمتوقعة  والحال�ة السا�قة( الجوف�ة الم�اه  نظام خصائص  تغیرات  معرفة إلى ملّحة حاجة هناكإن 

  لتغیر وا وتغیراتها األراضي �استخدامات  لتأّثرها ا�عً ت والجودة، الجر�ان واتجاه والتخز�ن التغذ�ة مثل

 . الم�اه واستخدام المناخي

 أفضل  لفهمٍ ) 9 الفصل( المراق�ة لسجالت  نةومؤمَّ  متناسقةو  شاملة ب�انات  توفیر یجب  كما 

 الس�اسات  ووضع األولو�ات، وتحدید  والممكنة، القائمة  شكال�ات اإل وتحدید  الراهنة،  الظروف ولتوصیف

@. للتطبیق القابلة  المائ�ة تراتیج�ات سواإل
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7.5.2 Á@›Á´@⁄b‰“Îb@Ú�jmäfl@ÒÖÏ¶bi@_ÚÓ»Ój�€a 
 وموقعها  مصدرها  على  اعتماًدا ؛الجودة متفاوتة  الجوف�ة الم�اه ط�قات  في  المخزونة الم�اه تكون  

  قد  ولكن ،ال�شر�ة األنشطة عن ناتج غیر التلوث  �كون  وقد  ،المحتملة التلوث  لمصادر تعرضها ومدى

  الطب�ع�ة  المخاطر مناطق تحدید  یجب  الجوف�ة �اه الم من إمدادات  توفیر وألهم�ة ،طب�ع�ة ألس�اب  �عود 

  الجوف�ة الم�اه تحوي  أن �مكن التي الجیولوج�ة التكو�نات  تحدید  األولى الخطوة تكون  حیث  ،ومستو�اتها

  المكاني  التوز�ع توضح خرائط من الجوف�ة الم�اه یري لمد  المناس�ة المعلومات  توفیر یجب  كما ،المتضررة

 . الضارة للعناصر �ةالجوف الم�اه لتركیزات 

6.2 @Úœä»Ωa@óÇ‹flÒâaÖ�@Úflã˝€a@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

  �حتاج  التي الجوف�ة الم�اه ط�قات  أنظمة توصیفب للمعرفة األساس�ة للنواحي موجز �أتي ف�ما 

 : الجوف�ة الم�اه إلدارة ن والمسؤولو  القرار اعنَّ ُص 

ÂÌåÇn€a  

  وجوهر��ا  مهم�ا عنصرا تخز�نها الممكن الم�اه  وكم�ة الجوف�ة الم�اه ط�قة نوع بین العالقة تعد  

  على  �االعتماد  الفصل هذا في الجوف�ة الم�اه توصیف تمحیث  ،الجوف�ة الم�اه ط�قة نظام �طب�عة یتعلق

  ، الجوف�ة  الم�اه جر�ان نظام وى �مست اأساسً  هذا التخز�ن عنصر یرت�ط كما ،الم�اه تخز�ن في دورها

  تحتاج  كبیرة  �ات مستو  على الجر�ان أنظمة بین هیدرول�كي ترا�ط هناك �كون  عندما الحال و�طب�عة

 ال قد  ذلك عكس علىو  الجوف�ة، الم�اه ط�قة منطقة كامل على والسحب  االستخدام احتساب  إلى دارتهاإ

 ا ومنظمً  محدوًدا �كون  تأثیرها نأل ؛إدارتها تكلفة الضئیل  نالجر�ا ذات  المحل�ة الجوف�ة الم�اه أنظمة نتؤمِّ 

 .               ما حد  إلى بذاته

@ÍbÓΩa@Ú‘jü@ Ï„@¥i@Ú”˝»€aLÚÓœÏ¶a@Ñb‰ΩaÎ@ÍbÓΩa@paÖaÜflg@paâbÓÅÎ@

 الظروف تحت  المختلفة لجوف�ةط�قات الم�اه الإمكان�ات إمدادات الم�اه  الفصول القادمةتناقش س 

 استدامة نإ حیث  ،المتغیرة روفالظ ظل في وتكال�فها الجوف�ة الم�اه تطو�ر ومخاطر لمختلفةا المناخ�ة

  استخدام  ونوع ،التغذ�ة لومعدَّ  ،والمناخ ،الجوف�ة الم�اه  ط�قات  نظام نوع على تعتمد  الجوف�ة الم�اه تنم�ة

 . وحجمه الجوف�ة الم�اه
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ÊbÌäu@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@

اآلثار  مع  هاوامتداد  وحدة الهیدروجیولوج�ةالف�ة على أساس نوع تأثیر تدفق الم�اه الجو نوقش  

�سبب   �ةالسطح الم�اه تسل�ط الضوء على التأثیر المعتدل لتدفق الم�اه الجوف�ة مقارنة بتدفق تم و  ،اإلدار�ة

أكثر مقاومة للجفاف من الم�اه الجوف�ة مورد الم�اه  عت�ار أنمع ا ، الم�اه الجوف�ة جر�انطول مدة 

 و�ل على جودة الم�اه الم�اه الطب�ع�ة. اء الطكما نوقشت اآلثار الهیدروك�م�ائ�ة لزمن ال�ق،ح�ة.السط

@ÚÌàÃm—ÌäñmÎ@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@

  الم�اه  تغذ�ة تقی�م  صعو�ة ومدى وتعقُّدها الجوف�ة الم�اه ط�قات  تغذ�ة عمل�ات  أهمّ�ة نوقشت  

   وتمت  ،وحمایتها التغذ�ة مناطق تحدید  أهم�ة تأكید  تم كما ،مهمة إدارّ�ة مسألة نهاأ  على ،الجوف�ة

  التغذ�ة  مناطق تعز�ز على تعمل ستراتیج�ات إ كونها ؛الجوف�ة الم�اه تغذ�ة على تؤثر التي واملالع شةمناق

  جانب  لىفإ بها، المرت�طة الال�كولوج�ة والنُّظم الجوف�ة الم�اه تصر�ف عمل�ة مناقشة تمت  كما وحمایتها،

  المناطق  إلدارة  مةمه املعو تعد  الجوف�ة  الم�اه وتصر�ف الجر�ان مسار وطول  السحب  بین العالقة

 . الجوف�ة الم�اه تصر�ف  مناطق  من وغیرها والیناب�ع الرط�ة

ÔˆbΩa@ÊaåÓΩa@

  ف�ما  ال س�َّما ،الجوف�ة الم�اه إلدارة اساس�ة ت أدوا نهاأ على  المائي المیزان ساب تاح طرق  تقد�م تم 

 والخارجة الداخلة الجر�انات  جم�ع ىعل الضوء ط لِّ وسُ  ،والسطح�ة الجوف�ة للم�اه واز�ةالمت دارة�اإل یتعلق

  من  تعد  والتي اآل�ار وحقن التسرب  طر�ق عن االصطناع�ة والتغذ�ة الضخ بواسطة السحب  وعمل�ات 

 . الجوف�ة للم�اه ومتكاملة فعالة إدارة أجل من ؛تحدیدها یجب   التي المائي المیزان مكونات 

˝ÿíflÚÓ»Ój�€a@ÍbÓΩa@ÒÖÏu@p  

 رضت عُ و  ،المشاكل األكثر شیوًعا حددت وف�ة الطب�ع�ة و اه الجنوقشت مشاكل نوع�ة الم�  

�ما في ذلك مزج الم�اه وحجز أنواع الم�اه   ،للتعامل مع مثل هذه المشاكل الطب�ع�ة المعالجةستراتیج�ات إ

 المختلفة لالستخدامات المختلفة.
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@

Ìä�����∑Â@

@
ÂÌä‡n€a@fiÎ˛a@M@—ÓïÏm@Ú‡ƒ„c@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

ûäÃ€aZ  ستراتیج�ات اإلدارةإ بین فهم أنظمة الم�اه الجوف�ة و  صلةدیر التق 

ÒÜΩaZ 30 دق�قة 

 .الجوف�ة الم�اه إدارة تحسن أن �مكن الجوف�ة الم�اه لط�قات معینة خصائص معرفة أن كیف المشاركون  یناقش مجموعات،  4 في: €‰bí¬ا

Ìä‘mpb«Ï‡1a@äZ الجوف�ة الم�اه خاص�ة إلدارة كل تحسین وك�ف�ة المحددة جوف�ةال الم�اه ط�قة بخصائصجدوًال  مجموعة كل تقدم. 

lâÜΩaZ القرارات اتخاذ ك�ف�ة حول المشاركین تجارب إلى استناًدا المناقشة من مز�د على و�حفز غیر المعروفة في الغالب الخصائص إلى �شیر 

 .المطلو�ة المعلومات حال عدم توفرفي  اإلدار�ة

ÂÌä‡n€a@Ô„br€a@M@aÖ�aÒâ@ΩaÚ‹flbÿn@ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩa 

ûäÃ€aZ والسطح�ة الجوف�ة الم�اه إدارة بین العالقة تقدیر 

ÒÜΩaZ 60 دق�قة 

Z¬bí‰€a@حول توص�ات الم�اه وتقد�م خص�صوت التلوث بإدارة الصلة ومدى السطح�ة والم�اه الجوف�ة الم�اه بین التفاعل مجموعات مناقشة 3 في 

 مًعا. ه السطح�ةوالم�ا الجوف�ة الم�اه إدارة ك�ف�ة

pb«Ï‡1a@äÌä‘mZ عام بنقاش متبوعة توص�اتها مجموعة كل تقدم. 

ÂÌä‡n€a@s€br€a@M@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

 ıaÖc@âaÎÖ˛aZ الوطني، ووز�ر الم�اه مدیر المدینة،  م�اه مدیر المثال سبیل على: على اختالفهم الم�اه مدیري  �أدوار المشاركین من مجموعة تقوم 

 المتاحة. الجوف�ة الم�اه موارد �الهیدروجیولوج�ا حول لمختصینعلى ا أسئلة و�طرحون  الم�اه

 الفوائدو  �ةالجوف الم�اه ط�قات من أنظمة المطلو�ة الم�اه توفیر ك�ف�ة �الهیدروجیولوج�ا المتخصصین المشاركین من أخرى  مجموعات تشرح

 من المتخصصین �الهیدروجیولوج�ا. مجموعة لكل المختلفة الجوف�ة الم�اه ط�قاتأوضاع مختلفة ل كما یجب تخص�ص ،ةالرئ�س والمخاطر

¬bí‰€aZ حصلون  المدیر�ن وأن صح�ح �شكلٍ  ا�عًض  ل�عضهما الجانبین كال فهم ضمان إلى" الهیدروجیولوجیین"و "المدیر�ن" بین الحوار یهدف� 

 .المائ�ة الموارد إلدارة كاف�ة معلومات على

 



 

brÛa@Ý–ÐÛasÛNò‰b¾òÜßbØn½a@ñ‰a…⁄aêbîàÜÛ@òîÏì¦a@@ 

@Chapter 3:  Integrated Groundwater 
Management in Practice 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 “bín◊a@Ú”˝»€a@¥i@¡Ãö€a@Û‹«@‚bƒ„@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@âb‡rnç¸aÎ@ø@ÒâaÖ�aN@ 
 äÌÜ‘m@¡iaÎä€a@¥i@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩaÎ@ÚÓz�é€a@—Ó◊Î@Âÿπ@ËmâaÖg‡b@b»flN@ 
 ·Ëœ@âÎÖ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ø@¡Ó�•@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@Û‹«@ÙÏnéΩa@?üÏ€a@ÙÏnéflÎ@ûaÏy˛aN@ 
 äÌÜ‘m@ÚÓ‡Ác@�aÒâaÖ@ÒÜÓ¶a@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@ÚÌb‡ß@‚bƒ‰€a@Ô˜Ój€aN 

@1.3@âbüg@�„�ƒ·@ÊbÌäu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
 الحدود وُتعرَّف ،االرض  سطح تحت  أحواض  في الجوف�ة  الم�اه جد تو  السطح�ة الم�اه بخالف 

  المثال  سبیل على ،وتركی�ات  أنماط  �شكل  معینة  جیولوج�ة بخصائص  الجوف�ة الم�اه لحوض  الطب�ع�ة

  مثل  مختلفة جیولوج�ة عمل�ات  نتیجة تكونت ) ذلك إلى وما متكشفة، منفذة غیر صخور شقوق، صدوع،(

  السطح�ة  الم�اه  في الحال  هو  وكما والتعر�ة، والترسیب  والبراكین  التحول وعمل�ات  التكتون�ة الحركات 

 تتطلب  عل�ه �ك��ا،هیدرول المتصلة الفرع�ة األحواض  من عدد  من الجوف�ة الم�اه حوض  یتكون  أن �مكن

 .متعددة أدوات  الجوف�ة الم�اه حوض  حدود  تحدید   عمل�ة

  مناطق  من للم�اه  ناقلة المختلفة  األطوال ذات  جر�انال مسارات  طول على  الجوف�ة  الم�اه تنتقل 

  النظام  حدود  ُ�عرِّف الذي" جر�انال نظام" مصطلح ظهر ذلك على و�ناءً  التصر�ف، مناطق إلى التغذ�ة

 .الجوف�ة الم�اه إدارة لوحدات  ل�كيالهیدرو 

 إدارة یتم  الجوف�ة الم�اه ط�قة لنظام الوحدات  أو األجزاء لمختلف الهیدرول�ك�ة  الناقل�ة إلى استناًداو  

  نظام  عرفو�ُ  ،وأسفله المجرى  أعلى التأثیرات  وحساب  جر�انال نظام إطار وفق الجوف�ة الم�اه حوض 

  الجوفي األخرى  الجر�ان  أنظمة  عن  فصلها  و�تم التصر�ف  ومنطقة ة التغذ� �منطقةف�ة الجو الم�اه  جر�ان 

  وفي  أسفل إلى جر�انال مناطق التغذ�ة �كون  في  إنه حیث  ،الجوف�ة الم�اه تقس�م خطوط طر�ق عن

 .األعلى  إلى �كون  التصر�ف مناطق

  تعمل  ن أ و�مكن ،جر�انال نظام حدود  حسب  الجوف�ة الم�اه  إلدارة  مختلفة مستو�ات  اعت�ار �مكن 

 .(3.1) �الشكل كما ا�عًض   �عضها  ُتغطي  ق�اس�ة مستو�ات  ثالثة من واحدٍ  الجوفي على  الجر�ان أنظمة

 أقل  المثال سبیل على( نسب��ا  قصیرة  الجوفي الجر�ان مسارات  تكون  المحلي جر�انال أنظمة في 

في  المرتفعة، لتغذ�ةا لمنطقة  المجاورة المنخفضة األراضي في عادة التصر�ف و�كون ) كیلومتر 5 من

  التغذ�ة  مناطق تفصل حیث  ،أطول جر�ان مسارات  العم�قة اإلقل�م�ة جر�انال أنظمة تمتلك حین

 نطاق  في مهم�ا دوًرا الطبوغراف�ا  تؤدي الجیولوج�اوفضًال عن  الكیلومترات، مئات  أو  عشرات  والتصر�ف
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  الحادة،  الطبوغراف�ة التضار�س مناطق  على المحل�ة التغذ�ة  أنظمة  تغلب  حیث  الجوفي، الجر�ان أنظمة 

  المحل�ة  جر�انال أنظمة أن لىإ ونظًرا المسطحة، التضار�س  في اإلقل�م�ة جر�انال أنظمة تتطور حین في

السطح�ة،   الم�اه خصائص  مع تفاعل أكبر  لها �كون  أن إلى تمیل فإنها دینام�ك�ة واألكثر األضعف هي

 إلى فیها المتوسطة جر�انال أنظمة في التصر�ف �كون  الم�اه طمساق من المنخفضة األجزاء فإن ذلك معو 

 .ممیًزا اإلقل�مي النطاق

  إلى  حاجة هناك السبب  ولهذا األنهار، أحواض  حدود  داخل الم�اه إدارة  األفضل منفإن  عل�هو     

  عبر  قد تتغیر  ةالهیدروجیولوج�الخصائص  ألن  ،الحوض  في  الكلي الهیدروجیولوجي الوضع  تحدید 

  على  القدرة لدیها التي المتطورة الجوفي الجر�ان أنظمة من العدید  هناك �كون  أن و�مكن ،المائي وض الح

 . م�اشر غیر  أو م�اشر �شكلٍ  إما األنهار مع التفاعل

 

 

I@›ÿí€a3.1( Ú‡ƒ„c@ÊbÌäu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@èÓÌb‘∂@Ú–‹n´@M@LÚÓ‹™@LÚ�ÓçÎ@ÚÓ‡Ó‹”gÎ@)1963، Toth( 

2.3@wË„@ÒâaÖ�@ÓΩabÍ@ÚÓœÏ¶a@pbçâbæÎ@�ßaÎ@ÒâaÖ�a�ÏÚ‡◊@

 :إلى الجوف�ة الم�اه إدارة  في العمل�ة األسالیب  تسعى

 .هاوتدخالت أنشطتها وفوائد  اإلدارة تكالیف بین معقول توازن  على  الحفاظ .1

  ام�  الم�اه لمستخدمي  المشروعة والمصالح المعني، الهیدروجیولوجي النظام في للتدهور القابل�ة مراعاة. 2

 .النهر أسفل ساسياأل جر�انال على المعتمدة البیئ�ة النُُّظم ذلك في

Local flow system 

@‚bƒ„ÊbÌäu@Ô‹™  

Direction of flow 

a@Íb£¶aÊbÌä  

Local 
Ô‹™@

Flow ÊbÌäu@  

Systems@
@Ú‡ƒ„c@

@ 

Intermediate flow system 
@‚bƒ„ÊbÌäu@¡çÏnfl  

 

Regional flow system 
@‚bƒ„ÊbÌäu@Ô‡Ó‹”g  
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 الخمس  والتدخالت  الجوف�ة الم�اه لتنم�ة الطب�عي التطور س�اق الممكنة في اإلدار�ة التدخالت  وضع. 3 

   ).3.1( والجدول) 3.2( �الشكل كما الموارد  تطو�ر أجل من لإلدارة الالزمة
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@¥flÜÇnéΩa@›j”@Âfl@ÚÓmaà€a

@Ú‘j�€@Úuà‡‰i@ÒÜë6éfl

@ÍbÓΩaÚj”aäΩaÎ@ÚÓœÏ¶a 

lÏ
‹�

Ωa@›
ÅÜ

n€a
@

 

 

 

0:@@ÚÓçbç˛a@Ú€bßa 1:@Ô€Îc@ÖbËug  2: ÖbËu�a@ø@ÒÖbÌã 3  c: Òä‘néfl@7À@ÚÓ‡‰m  3 l: «@ÚÓ‡‰mÒä‘néfl@ÚÓ€b 
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@Ú€Ïj‘fl@pa7qdm@…fl@ÖâÏΩa@ÚÓ‡‰n€@‚aÜnéΩa@ÙÏnéΩa

ÚÓ€bßa@“Îäƒ€a@o§ 

Â����flå€a (Ôôäœ@êbÓ‘fl)  
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  النظام  لتدهور القابل�ة  االعت�ار �عین واألخذ  ،جوف�ةلا الم�اه تنم�ة مستو�ات  تحدید  �مكن   

 المستدام، وغیر المفرط السحب  حالة في الم�اه لمستخدمي  المشروعة والمصالح المعني الهیدروجیولوجي

  فإن  واسع نطاقٍ  على شائعة تعد  والتي ،المستقرة غیر �التنم�ة) 3.2( �الشكل والموصوفة) أ( الحالة في

  �شكلٍ  المطاف نها�ة في سینخفض ) للم�اه المنتجة اآل�ار  عدد  �كون  ما عادة ( الكلي السحب  معدل

) 3.2( الشكل �لخص و  نفسها، الجوف�ة الم�اه ط�قة لنظام ف�ه رجعة ال نهائي ش�ه لتدهور نتیجة ملحوظ

 .الجوف�ة الم�اه مورد  تنم�ة  من مراحل لخمس الالزمة اإلدارة تدخالت 

  األول  اهتمامها ینصبُّ  التي للبلدان  �النس�ة ألوانها سا�قةً  الجوف�ة هللم�ا الشاملة اإلدارة  تكون  قد  

  األساس�ة  ال�شر�ة االحت�اجات  لتلب�ة ؛الجوف�ة الم�اه األساس�ة إلمدادات  البن�ة من األدنى الحد  بناء على

 ت اإلمدادا توفیر �غرض  الجوف�ة المائ�ة الموارد  تنم�ة بین  الفرق  یتضح ) 3.3( الشكل إلى  و�النظر

 .فعالة حلقة إلى المؤد�ة الجوف�ة الم�اه لمورد  المتكاملة واإلدارة مفرغة حلقة إلى المؤدي

ÖÎÜ™@7À@k‹ü
+

·ƒ‰fl7À@ÖâÏfl

@Ûôâ@‚Ü«@ÒÖbÌã
ÍbÓΩa@ÔflÜÇnéfl

@ø@¯Óé€a@⁄Ï‹é€a
ÍbÓΩaÎ@ûâ˛a@‚aÜÇnça

@pb‘jü@@Ú‡ƒ„c@äqdm
ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa

ÚÓ‡ÿ€aÎ@ÚÓ«Ï‰€a@âÏÁÜm

@@k‹�€a@ÒÖbÌã +tÏ‹n€a@›ª

Ú–‹ÿn€a@ÒÖbÌã@…fl@’œÜn€a@ûb–Æa

@‚aÜÇnça@⁄Ï‹ç
@ûâ¸aÎ@ÍbÓΩa

ÔibØa

ÍbÓΩa@ÔflÜÇnéfl@ıbôâ

@@pb‘jü@@Ú‡ƒ„c
@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa

ÚÓ‡™

ÚÓ‡ÿ€aÎ@ÚÓ«Ï‰€a@pbjq

ÖâÏΩa@·ÓÓ‘m

ÖâÏΩa@…ÌãÏm

äübÇΩa@äÌÜ‘m

tÏ‹n€a@¡jô

Ô‡Óƒ‰n€a@âbü�a

ÍbÓΩa@÷Ï‘y@—Ìä»m

@lbzïa@Ú◊âbífl
Úz‹ñΩa

@›ˆbçÎ@‚aÜÇnça
ÚÌÖbñn”c

@@@k‹�€aوÊ¸Ïj‘fl@tÏ‹n€a@›ª

Ú€Ï‘»fl@Ú–‹ÿm@…fl@Âfle@ÖâÏfl

ÚÓéç˚fl@pbjÓmämÚÌâaÖg@paıaäug

Ú€b»œ@Ú‘‹y@Ô€g@Ö˚m@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÖâaÏΩ@Ú‹flbÿnΩa@ÒâaÖ�a pÖaÜfl�a@7œÏm@ûäÃ€@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÚÓ‡‰m-ÚÀä–fl@Ú‘‹y@µg@Ö˚Ì

@
›ÿí€a@)3.3 (@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÖâaÏΩ@Ú‹flbÿnΩa@ÒâaÖ�aÎ@ÖaÜfl�a@ûäÃ€@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@¥i@÷ä–€a)GW•MATE,2002-2006(@

 

3.3@—ˆb√Î@ÒâaÖg@ÓΩabÍ@ÚÓœÏ¶a 

 �مكن تصنیف تدخالت إدارة الم�اه الجوف�ة إلى ثالث فئات:

 . األحكام المؤسس�ة. 3    . المدخالت الفن�ة.2    . وظائف اإلدارة.1

مستو�ات وسائل وأدوات إدارة الم�اه الجوف�ة والتدخالت الضرور�ة لكل مرحلة من   )3.2( الجدول یوضح 

    .الجوف�ة الهیدرول�كي لط�قة الم�اه واإلجهاد  التنم�ة لمستوى  اوفقً  ،رةالتطبیق نظم اإلد مراحل تنم�ة المورد 
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 fiÎÜ¶a@)3.2 (pbÌÏnéfl@—ˆb√Î@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@p˝ÅÜn€aÎ@Úflã˝€a@Ú‹yäΩ@Ú‰Ó»fl@Âfl@ÚÓ‡‰m@ÖâaÏΩa@

ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@ÙÏnéfl@âÏ�m@Ú–Ó√Ï€a@Ú‹ib‘Ωa@Ikéy@Ú‹yäfl@ÖbËu�a@ÔÿÓ€ÎâÜÓ:aH 
@…ôÏ€aaÔçbç˛ ÖbËu�a@ú»i @7j◊@ÖbËug@Òä‘néfl@7À@ÚÓ‡‰m 

ÒâaÖ�a@—ˆb√Î 

ÖâaÏΩa@óÓñ•  منافسة بین المستخدمین قیود تخص�ص محدودة 
 

األولو�ات المحددة لالستخدام  
 الستخراجيا

التوز�ع العادل لالستخدامات  
 االستخراج�ة والق�مة في الموقع

tÏ‹n€bi@·ÿzn€a 
عدد قلیل من الضوا�ط 

ستخدام األراضي اعلى 
 والتخلص من النفا�ات 

تقس�م األراضي إلى نطاقات ولكن  
 هال توجد ضوا�ط است�اق�

  التلوث الجدیدالس�طرة على 
محدود المصدر / أو تحدید  
مواقع اآل�ار الجدیدة في  

 المناطق اآلمنة

الس�طرة على جم�ع النقاط  
  المنتشرة؛ومصادر التلوث 

 التلوث الموجود  تخفیفل

n€a@…‰fld@pa7q
ÚÓj„b¶a@

قلق �س�ط من اآلثار  
 الجانب�ة

التعرف على اآلثار الجانب�ة 
 (قصیرة األجل وطو�لة األجل)

التدابیر الوقائ�ة اعتراًفا �الق�مة 
 في الموضع 

آل�ات لموازنة االستخدامات 
 االستخراج�ة والق�م في الموقع

ÚÓ‰–€a@paÎÖ˛a 

ÖâÏΩa@·ÓÓ‘m 
معرفة اساس�ة عن  

 يالخزان الجوف
نموذج مفاه�مي قائم على  

 الب�انات المیدان�ة
نماذج رقم�ة تعمل مع محاكاة 

 سینار�وهات مختلفة
نماذج مرت�طة بدعم اتخاذ القرار 

 وتستخدم للتخط�ط واإلدارة

ÒÖÏ¶a@·ÓÓ‘m@ قیود على   �الحظ ال
 الجودة 

مشكلة في  تعد تقلب الجودة 
 التخص�ص

 فهم عمل�ة نوع�ة الم�اه 
في خطط  الجودة المتكاملة 

 التخص�ص
@Êaå®a@Új”aäfl@pbÿjë

øÏ¶a@
 مراق�ة برنامج یوجد ال 

 منتظم
  الب�انات  وت�ادل  المشروع، رصد

 المخصصة
 إنشاء روتین للمراق�ة

رامج المراق�ة تستخدم لقرارات ب
 دارةاإل 

ÚÓéç˚Ωa@›ˆbçÏ€a 

ÍbÓΩa@÷Ï‘y 
 

 حقوق الم�اه العرف�ة
 

توض�ح محلي من حین آلخر 
(عن طر�ق   لحقوق الم�اه

 الدعاوى القضائ�ة)

االعتراف �أن التغییرات 
المجتمع�ة تتجاوز حقوق الم�اه 

 العرف�ة

حق دینام�كي �عتمد على خطط  
 اإلدارة

ÚÓ‡Óƒ‰n€a@pbübÓny¸a 
 

 تنظ�م اجتماعي فقط
 

تنظ�م مقید (مثل ترخ�ص اآل�ار 
 الجدیدة والقیود على الحفر) 

التنظ�م الفعال والتنفیذ من قبل  
 متخصصة  وكالة

تسهیل ومراق�ة التنظ�م الذاتي 
 ألصحاب المصلحة

ÍbÓΩa@pb»Ìäím 
 

 ال تشر�عات 
 

إعداد قانون موارد الم�اه   مناقشة
 الجوف�ة

توفیر قانوني للمؤسسات  
 المستخدمة للم�اه الجوف�ة

اإلطار القانوني الكامل إلدارة 
 الم�اه الجوف�ة 

Úz‹ñΩa@lbzïa@Ú◊âbífl 
  القلیل من التفاعل بین
المنظم ومستخدمي 

 الم�اه

المشاركة التفاعل�ة وتطو�ر 
 تنظ�مات المستخدمین

مشاركة تنظ�مات أصحاب 
المصلحة في ه�كل اإلدارة 

مجالس   المثال،(على سبیل 
 خزانات الم�اه الجوف�ة)

 في والمنظمین المنتفعین مشاركة
 الجوفي  الخزان إدارة مسؤول�ة

kÌâÜn€aÎ@ÚÓ«Ïn€a 
 

  الم�اه الجوف�ة دتع
 مورًدا ال نهائً�ا ومجانً�ا

مورد محدود (حمالت للحفاظ على  
 الم�اه وحمایتها) 

من نظام   اقتصاد�ة وجزءسلعة 
 متكامل

التفاعل والتواصل الفعال بین 
 أصحاب المصلحة 

paÎÖc@›Ó‹zn€a@
Öbñn”¸a 

 التأثیرات تلحظ �الكاد
 االستغالل (االقتصاد�ة

 ) كبیر �شكل  مدعوم
 الم�اه  خض على  فقط رمز�ة رسوم

 االقتصاد�ة الق�مة إدراك
 الدعم  واستهداف تقل�ص(

 ) للوقود

االقتصاد�ة  �الق�مة التسل�م
 إمكان�ة وز�ادة مناس�ة تعر�فة(

 ) التخص�ص إعادة
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 4.3 wflÖ@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ø@gpbÓvÓma6ç@ÒâaÖ�a@Ú‹flbÿnΩa@ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩa 

  من  الرغم على المائ�ة للموارد المتكاملة اإلدارة یج�ات ت ستراإ مكونات  حدىإ هي الجوف�ة لم�اها 

 لإلدارة  األساس�ة الثالثة األركان وتعد  األول، الفصل في توض�حه تم كما األح�ان من كثیر في إهمالها

 الدوافع  هي) االجتماع�ة والعدالة البیئ�ة، واالستدامة االقتصاد�ة، الكفاءة( المائ�ة للموارد  المتكاملة

 للموارد  المتكاملة اإلدارة ستراتیج�ات إ تستعرض  كما  الجوف�ة، الم�اه ذلك في �ما  الم�اه  اع ط ق إلصالح

  یتم  أ�ًضا وهنا الم�اه، إدارة  أنظمة في المشكالت  لمعالجة مختلفة مناطق في للتغییر  أدوات  عدة المائ�ة

  الوطني  المستوى  على ةالمائ� للموارد المتكاملة اإلدارة  تخط�ط وعمل�ة الس�اسة خ�ارات  على التركیز

  للم�اه  المتكاملة لإلدارة البیئي النظام وُ�عد  للحدود  العابرة  الجوف�ة الم�اه وط�قات  األنهار أحواض  وخطط

@.الجوف�ة
1.4.3@paâbÓÅ@ÚçbÓé€a@éÓˆä€aÓÚ 

  على  ،األخرى  المائ�ة الموارد  عن منفصلة الجوف�ة الم�اه بإدارة المتعلقة الس�اسة تكون  أالَّ  ین�غي 

 :وعل�ه الجوف�ة، الم�اه �س�اق فقط خاصة الس�اسات  �عض  هناك  تكون  قد  أنه من رغمال

  اآلت�ة األهداف الجوف�ة الم�اه إلدارة المتكامل النهج �حدد  أن یجب : 

  الم�اه  جر�انو  واألرض�ة  المائ�ة  البیئ�ة  األنظمة احت�اجات  مع الموارد  على الطلب  ز�ادة  

 .العلوي  النهر مجرى  في األساسي

  واألهداف الكلي االقتصاد  س�اسات  بین االتجاه الثنائ�ة العالقات  االعت�ار في ألخذ ا 

 .الجوف�ة الم�اه موارد  وٕادارة وتنم�ة الواسعة،  والبیئ�ة االجتماع�ة

   فرض  على س�ساعد  بدوره والذي الس�اسات  تطو�ر في القطاعات  عبر  التكامل التركیز على  

  التنسیق  �سمح األساس�ة الشرب م�اه إمدادات  في المثال لیبس على األولو�ات، أجل من القرارات 

 استخدام  إدارة مثل المائ�ة غیر القطاعات  في الجوف�ة الم�اه مصالح بتمثیل الشامل القطاعي

  تصر�ف  في والتحكم  الم�اه  �استخراج التصر�ح بین  العالقة تطبیق ذلك على  عالوة األراضي،

 .الصحي الصرف م�اه

 وكذلك ،الجوف�ة للم�اه  والمستدام العادل االستخدام لدعم كافة؛ استخداماتها� اهم�ال ق�مة  في النظر 

 . السطح�ة الم�اه �سحب   عالقتها
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  ما الجوف�ة الم�اه إدارة حدود  لترس�م  دقیق  اهتمام إ�الء ین�غي�  

واإلدار�ة  الس�اس�ة والحدود  الهیدروجیولوجي الوضع مع یتماشى

 المذكورة الموارد  إدارة واحت�اجات  وقضا�ا ذلك، إلى وما نهارألا أحواض  إدارة نظم ه�اكل وكذلك

  على  تعمل التقار�ر وٕاعداد  المراق�ة وكذلك اإلدارة، أهداف أن  اعت�ار مع ،األول الفصل في

)  الجوف�ة والم�اه السطح�ة الم�اه من كل( الم�اه إدارة وحدات  تمیل أن یجب  كما الحوض، مستوى 

 الم�اه جودة أهداف تعمل وكذلك الم�اه، إدارة خطط في دمجها تملی ؛المستوى  هذا على للعمل

 .الحوض  س�اق في أ�ًضا) ملوحته  وتقی�م الوادي أسفل مراق�ة(

  مالئم �شكل الحكومة ودور والخصخصة الالمركز�ة معالجة یجب . 

 التمكیني واالقتصادي القانوني المناخ وتوفیر) أعلى إلى أسفل من( المصلحة أصحاب  وعي بناء  

 .الجوف�ة الم�اه إدارة لتعز�ز ) أسفل إلى أعلى نم(

  في  الجوف�ة الم�اه  إلدارة الفن�ة ستراتیج�ات اإل في متساوٍ  �شكل الطلب  إجراءات  تشارك أن یجب  

 على الطلب  إدارة  لتدابیر نموذج�ة كأمثلة) 3.3( �الجدول الموضحة والر�ف�ة الحضر�ة البیئات 

 .الحضر�ة والم�اه الري  استخدامات 

@@@@@@¶afiÎÜ@)3.3(@7iaÜm@ÒâaÖg@k‹�€a@Û‹«@pbflaÜÇnça@ä€a@ÍbÓΩaÎ@ÚÌäößa )GW•MATE,2002-2006( 

�a@k„b¶@ÚÓçÜ‰Á@paıaäugÖaÜfl  k‹�€a@k„b¶@ÚÌâaÖg@p˝ÅÜm ›‡»€a@ÙÏnéfl 

 المحل�ة الم�اه حصاد تقن�ات   
 بتجم�ع إما ،التغذ�ة لتحسین مناس�ة منشآت   

تحو�ل  مع اًنا� حأ أو المحلي السطحي  الجر�ان
 السطح�ة  الم�اه

 من: جزء  في مؤمنة حق�ق�ة م�اه مدخرات
 منخفض ضغط ذات م�اه توز�ع ش�كات. 
 المساحة تقلیل أو/و المحصول لتغییر الترو�ج  

 المرو�ة
 الم�اه على للحفاظ الزراع�ة الهندسة 

ÚÌÎäΩa@Ú«aâå€a 

 الحضر�ة الصرف م�اه استخدامو  تدو�ر إعادة 
 بها  المتحكم الجوفي  للخزان �ةغذالت  على مشتملة(
 تعز�ز خالل من عرض��ا تحدث التي تلك أو/و

 المجار�ر وش�كات �المكان العامة الصحة خدمات
 ة)الرئ�س

 :من تأمینها �مكن أح�اًنا حق�ق�ة م�اه مدخرات
 للش�كة ةالرئ�س الخطوط من التسرب تخف�ض 
 الم�اه استخدام ترشید أو/و
 غسیل  الحدائق، ري (الماء  في اإلسراف تقلیل 
  (الس�ارات 

éÓˆä€a@¬Ï�®a@Ú

@å◊aäΩbi@Úÿjí‹€

ÚÌäößa 

 
 
 
 
 

aábfl@Ï€@%@c@›ñnÌ@äË„@‚bƒ‰i@

ÊbÌäu@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 
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 2.4.3@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ø@¡Ó�Çn€a@?üÏ€a@ÒâaÖ�€@Ú‹flbÿnΩa@ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩa 
ا   ذات  الكبیـــرة الجوف�ــة الم�ــاه لط�قــات  ضــرور�ة المنفصــلة الجوف�ــة الم�ــاه إدارة خطــط تكــون  أح�انــً

 وطن�ــة خطــة لوضــع ؛الســطح�ة الم�ــاه خطــط مــع ُتجمــع أن یجــب  ذلــك مــن ملرغو�ــا االقتصــاد�ة، األهم�ــة

 للحوض  وخطة المتكاملة المائ�ة الموارد  إلدارة

 خطط  من المائ�ة للموارد  المتكاملة لإلدارة الوطن�ة الخطط في الجوف�ة الم�اه مكون  تطو�ر �مكن  

جمع   یجب  حیث  ،)3.5( الشكل في موضح  هو  كما الجوف�ة الم�اه  ط�قات  إلدارة معینة 

 وفًقا  الجوف�ة الم�اه أنظمة وتصنیف الوطن�ة، الجوف�ة الم�اه ط�قات  عن المتاحة المعلومات 

  تحسین  و�مكن بها، الخاصة المهمة النقاط وتحدید  إدارتها وقضا�ا الهیدروجیولوج�ة لخصائصها

  ر ست�سِّ  بدروها لتي او  المحل�ة، الجوف�ة الم�اه ط�قة مستوى  على �معلومات  �االستعانة العمل�ة هذه

 .الوطني المستوى  على الجوف�ة الم�اه إدارة احت�اجات  تقی�م

 الس�اسة تعدیل مثل قضا�ا مع المحل�ة الم�اه إدارة مستوى  على التعامل �مكن ال  أنه أ�ًضا یتضح  

 هذه تتطلب   حیث  الم�اه، ضخ أو اآل�ار حفر عمل�ات  استهداف وٕاعادة الغذائي لإلنتاج الوطن�ة

 :تياآل على التركیز� الوطني المستوى   على  القرارات  خاذ ات االقضا�

 والمؤسسي القانوني اإلطار تقی�م. 

 المتاحة والمؤسس�ة التقن�ة القدرات  تقی�م. 

 والعوائق الس�اس�ة اإلرادة تقی�م. 

  الحاجة لذلك عند  القدرات  بناءتشتمل على   عمل�ة طر�ق خارطة إعداد. 

  الخطة  عناصر من كعنصر المصلحة أصحاب  جم�ع ع م اهالم�  نم�ةلت  وطن�ة  خطة تطو�ر یجب  
،  الجوف�ة  �الم�اه صلةال ذات  األنشطة مع اعت�ار ،المائ�ة الموارد  قضا�ا ومعالجة إلدارة الوطن�ة

 : وتتمثَّل في
  بدورها  والتي الري  في الم�اه استخدام كفاءة لتحسین زراع�ة وٕادار�ة فن�ة تدابیر اتخاذ  

 .�اهللم حق�قي توفیر إلى تؤدي

 وتطو�ر الحضري  االستخدام �م�اه اإلمداد  لمشار�ع أساس�ة قض�ة تعد  الموارد  استدامة 

 . علیها  والحفاظ الجوف�ة الم�اه لحما�ة إجراءات  اتخاذ  یجب  لذا الري 

 مع  المرو�ة، للزراعة إضافي كمورد المعالجة  الحضر�ة الصحي الصرف م�اه استخدام 

 . الصح�ة والمخاطر الصلة ذات  الجوف�ة الم�اه تلوث   �مخاطر  االهتمام
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  م�اه  حصاد  لتقن�ات  وفًقا  الجوف�ة الم�اه ط�قات  تغذ�ة  تعز�ز إلى الرام�ة  الم�ادرات

 . �الفوائد   یتعلق  ف�ما ومنصفة واالقتصاد�ة التقن�ة الناح�ة من �فعال�ة  تتسم األمطار

 في  رات التغی  لتوج�ه وذلك األراضي استخدام  تخط�ط  في الجوف�ة الم�اه  ُ�عد  اعت�ار

 .الجوف�ة الم�اه جودة لصالح األراضي استخدام

Û„Öc
Ï„b”Î@Ôéçfl̊

›ÿí€a@)3.5(@ÚÓ‹‡«@¡Ó�•@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁàÓ–‰mÎ@)GW•MATE,2002-2006(@

 والتعلم  �التفاعل وتسمح ،ومتكررة دینام�ك�ة الجوف�ة الم�اه موارد  تخط�ط عمل�ة تكون  أن ین�غي

�شكل  �التنفیذ  س�سمح بدوره وهذا الوطن�ة، والمستو�ات  المحل�ة الجوف�ة الم�اه ةط�ق  بین والمراق�ة

األكبر  الصورة إغفال عدم مع ،كبیر �شكلٍ  مطلو�ة تكون  حینما العمل�ة اإلدارة لتدابیر متزامن

  الجوفي للجر�ان مفاه�مي نموذج عن غنى وال والشكوك، المعلومات  فجوات  مع �حكمة والتعامل

الجوف�ة،  الم�اه ط�قات  وحما�ة الفعالة اإلدارة أجل من ال�شري  النشاط تأثیر وتقی�م ،جودةال مونظا

�الكثیر  الق�ام �مكن حیث  العمل، نجازإ لعدم  ذر�عةً  كاملة ب�انات  وجود  عدم �كون  أالَّ  ین�غي كما

 قعالوا في �ص�ح أن �مكن ةالرئ�س المعلومات  فجوات  فملء شاملة، ب�انات  قاعدة وجود  بدون 

 .اإلدارة مراق�ة عمل�ة  من جزًءا
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  الجوف�ة  الم�اه إدارة خطة اعت�ار یجب  الوطني  المستوى  على أو الجوف�ة الم�اه ط�قة في سواء  

  المتكاملة  اإلدارة إلى الجوف�ة الم�اه إدارة من لالنتقال المطلو�ة التغیرات  لتوج�ه" طر�ق خارطة"

 .تحق�قها طرق  وكذلك بوضوح األهداف حدید بت  تنفیذها وتسر�ع  الجوف�ة الم�اه لموارد 

3.4.3@¡Ó�Çn€a@›flbÿnΩa@ûÏz‹€ 
 خطــط أو الســطح�ة الم�ــاه تخطــ�ط عــن �معــزلمــا  حــوضٍ  فــي الجوف�ــة الم�ــاه تخطــ�ط تنفیــذ  �مكــن ال     

 :التركیز على اآلتيو�جب  ،للحوض  واالقتصاد�ة االجتماع�ة التنم�ة

  تكون  قد  عل�ه  ،الحاالت  جم�ع ل مناسب  املة المتك األحواض  لخطط نموذجي  مخطط عدم وجود  

  لخطة  األساس�ة  العناصر تحدید  في مفیدة ) 3.4(  الجدول في تلخ�صها تم  التي الدول�ة الخبرة

  الم�اه  فقط ول�س للحوض  المائ�ة الموارد  جم�ع تعالج  الخطة أن من  التأكد  و�ن�غي  لحوض ا

 . السطح�ة
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)3.4(@‡ˆb”Ú@äflÚ»ua@…ôÏ€@¡�Å@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@)GW•MATE,2002-2006(@

…ôÏ€a@›Ó‹§ 

ÚiÏ‹�Ωa@pbflÜ®aÎ@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@Ú€by 
@ÒÖÏ¶a@·ÓÓ‘m@óˆbñÅÎ@pbflÜ®a@óˆbñÅ

ÚiÏ‹�Ωa 

ÚÓ€bßa@ÒâaÖ�a@pbjÓmäm 

 ÚÓéç˚fl@‚bÿyc 

 bËflaÜÇnçaÎ@ÍbÓΩa@…ÌãÏm 
 pbÿjí€a@Új”aäfl 
 ÚÓéç˚Ωa@ÒâÜ‘€a 

�a@âbÓnÅa6çÚÓvÓma  
 

Ä˝ï�a@O@ÚÓ‹j‘néΩa@ÒâaÖ�a@paâbÓÅ 
 @›Ó‹§Öbñn”a 
 paâbÓ®a@—Ìä»m 

àÓ–‰n€a 
 

àÓ–‰n€a@wflb„äi 

 @lbzïc@O@‚ÜÇnéΩa@Ú◊âbífl
Úz‹ñΩa 

 pbj‹�nΩa@Ú»uaäflÎ@Üïâ 
 Ô€bΩa@O@Öbñn”¸a@›Ó‹zn€a 

 pbflÏ‹»fl@‚bƒ„ 

·ÓÓ‘n€a 
 

‚Ü‘n€a@·ÓÓ‘m & 
Ú�®a@Ú»uaäfl 

 ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@·ÓÓ‘m 
 ıb–◊ÍbÓΩa@‚aÜÇnça@Ò 

 pb«aå‰€a 
 —Ó€bÿn€a@ÖaÖ6ça 
 ÚÓ‡Óƒ‰n€a@paÎÖ˛a 
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   جیولوجیینهیدرو  خبراء( االختصاصات  متعدد  النهر  حوض  في متخصص  فر�ق  ق�ادة تعد ، 

م�اه   موارد  لخطة اأساس��  شرًطا) قانونیون و  اجتماع، وعلماء واقتصادیون، بیئیون، ومهندسون 

 : سوف والتي متوازنة جوف�ة

 سل�مة وتكنولوج�ة علم�ة م�ادئ ىإل د تستن . 

  ااقتصاد��  المجد�ة اإلدارة بخ�ارات  توصي. 

  المؤسس�ة الناح�ة من للتنفیذ  وقابلة ااجتماع��   ومقبولة ابیئ��  مستدامة تكون . 

 موارد  إدارة خطة إعداد  ال بد من  عل�ه وثیق، �شكل  مترا�طین والتنفیذ  التخط�ط �كون   أن ین�غي 

 ضوء في  تقی�مها یجب  التي األولى دةالمسوَّ  نسخة من تبدأ ،متتا�عة راحلم في الجوف�ة الم�اه

  الجوف�ة الم�اه موارد  إدارة لتحسین أكثر أو واحد إجراء  واتخاذ  للتنفیذ، المحتملة المؤسس�ة العوائق

 :وهذه اإلجراءات تتمثل في، واقع�ة أكثر الحقة ُنَسخ وإلعداد 

 المؤسس�ة الترتی�ات  تعز�ز . 

 القدرات  بناء مجبرا إنشاء . 

  العام التعل�م حمالت  إعداد . 

 واستخدامها موارد الم�اه الجوف�ة معلومات  تحسین. 

  واضحة التنفیذ  ستراتیج�ات إ وأن للتحقیق قابل الهدف أن من التأكد. 

  إدارة من لكل ملزمة تكون  وأن ،للخطة النهائ�ة الص�غة على المختصة السلطة توافق أن یجب 

  زمن�ة  فترات  على  الدور�ة والتحدیثات  �المراجعات  المساس دون  الجوف�ة اهالم� موارد  ومستخدمي

  التنفیذ  عمل�ة  من المستفادة الدروس ستؤدي كما تدر�ج��ا، الخطة تنفیذ  َثمَّ  ومن التشر�ع �حددها

 .أفضل مستقبل�ة خطط إلى

 المشاكل  على كیزالتر  خالل من المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة أسلوب  ات�اع یجب  البدا�ة من 

  الم�اه  إلدارة المشاكل ل�عض  أمثلة) 3.5( الجدول �قدم حیث  م�اشرة، �طر�قة ومعالجتها الحق�ق�ة

  حسب و  السطح�ة، الم�اه إدارة في أ�ًضا مشكالت  هناك تكون  سوف الحال  �طب�عة ولكن الجوف�ة

  لمختلف  �مكنو  ا،وٕادارته الجوف�ة الم�اه تخط�ط في الحلول دمج یجب  المصلحة تقتض�ه ما

  ووفًقا  الخطة اكتمال قبل حتى محددة، دخول نقاط من  الم�ادرة  زمام أخذ  المصلحة أصحاب 
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  �سهولة  للتحقیق القابلة األول�ة األهداف تحدید  عمل�ة تساعد  أن �مكن كما المطروحة،  للقض�ة 

 .للتنفیذ  الس�اسي الدعم جلب  في القصیر المدى على واضحة فوائد  تأمین على

 الجوف�ة  الم�اه موارد  تخط�ط في ة الرئ�س الفاعلة  الجهات  فإن  الجوف�ة، الم�اه  ط�قة  ستوى م على  

  واطالعهم  لمعرفتهم وذلك المحلیون؛ المصلحة وأصحاب  أنفسهم الجوف�ة الم�اه مستخدمو هم

  تكفي  ال وحدها االجتماع�ة المشاركة أن االعت�ار في األخذ  و�جب  ،كافة المطروحة القضا�ا على

  أسفل  من تكمیلي نهج لتسهیل للحكومة حاجة  هناك تكون  حیث  ؛الجوف�ة للم�اه تدامةمس ةإلدار 

 .أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى

@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)3.5(@¬b‘„@fiÏÅÜ€a@pbËv‹€@Ú‹«b–€a@éÓˆä€aÚ@ø@¡Ó�•@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁàÓ–‰mÎ@

bÌbö”@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÚÓéÓˆä€a  
ÚÓ‡‰n€a@ÚÓ–Ìä€a 

 ïÏ€afiÏ@a@ZÖbñn”¸مقبولة.هیدروجیولوج�ة سل�مة لضمان استثمار الم�اه الجوف�ة بتكلفة  إلى معلومات الحاجة@
 ÚÓ”ÏqÏfl@@ ÖaÜfl�a@ ZÔ‹ÓÃín€aوص�انة، وترتی�ات وتشغیل وتصام�م مناس�ة، ،متماسكة مبرمجة معاییر إلى الحاجة 

 Nكاف�ة مال�ة
 lÏö„@@ Ú‘jüÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aZ@ بین اآل�ار،   التداخل لتجنب الجوف�ة  الم�اه استخراج ي ف حكممعرفة الت إلى  الحاجة

 الم�اه داخلالملوحة، وت  قلیلة ال�حیرات أو العذ�ة الم�اه ذات الرط�ة أسفل النهر، واألراضي الجر�ان وتأثیرات
 Nاألراضي هبوط أو  المالحة

 tÏ‹m@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Zäín‰Ωa  من  الجوف�ة  الم�اه مصادر وحما�ة ف�ةو الج الم�اه ط�قات تلوث في  التحكم إلى  الحاجة  
 Nاألراضي استخدام ومراق�ة تخط�ط خالل

ÚÓ‡‰n€a@ÚÌäößa  
 @ ·ÿzn€a@ ·nÌ@ ¸ø@ �“b◊@ �›ÿíi@ÍbÓΩa@ kzç@ÚÓœÏ¶a@ZÚ‰ÌÜΩa@ ›ÅaÖ@ Ú‘Ó‡»€a  احت�اطي الم�اه الجوف�ة العم�قة واستخدامها

 امات الغیر حساسة.ستخدوتشج�ع استخدام الم�اه الجوف�ة الضحلة لال الحساسة،لألغراض 
 @ �›ÿíi@ ·ÿzn€a@ ·nÌ@ ¸ø@ �“b◊@ÍbÓΩa@ kzç@ÚÓœÏ¶a@ZÚ‰ÌÜΩa@ fiÏy@ Ú‘Ó‡»€a  الجودة العال�ة الجوف�ة ذاتاحت�اطي الم�اه  

الم�اه الجوف�ة  المعاَلجة أوالصحي الصرف  واستبدال م�اه الشرب،واستخدامها ألغراض اإلمداد لغرض 
 Nالضحلة للري 

 ÖaÏΩa@ Ú€Ïª@aÏ‹ΩÚq@€aozn@ÚÓz�ç@@ ZÚüä–Ωaالملوثات تحمیل من أجل أولو�ة للتحكم المصدر حما�ة منطقة تحدید 
@الجوف�ة.  الم�اه جودة مراعاة مع ،الصحي   الصرف م�اه لمعالجة والتخط�ط  ،البلد�ة اآل�ار  حقول إلى

 äößa@|ëä€a@ZÜˆaå€a@الموقع  في لصحيا رفالص وتسرب الرئ�س التسرب في التحكم طر�ق عن الرشح من الحد  
غیر  لالستخدامات الضحلة الملوثة الجوف�ة الم�اه استخراج وز�ادة ة،الرئ�س المجاري  تركیب خالل من

 Nالحساسة
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 5.3@wË„@pb‘j�€@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Òäib»€a@ÖÎÜz‹€ 

 المشتركة،  الجوف�ة الم�اه موارد  إدارة في الدولي للتعاون  اآلن حتى  محدودة أمثلة  سوى  یوجد  ال  

  المؤسسي  الطا�ع  إضفاء و�جب  ،مفید  التعاون  هذا �أن متزاید  �شكل االعتراف من لرغما لىع

 حول الدول�ة القانون�ة  القواعد  لتطو�ر المبذولة الجهود  ن أ كما النزاعات، تجنب  أر�د  ما إذا عل�ه

 .اذاته حد  في الجوف�ة للم�اه التخط�ط إلى الغالب  في تمتد  وال ،حدیثة  تزال ال الموضوع هذا

 على  معینة، ظروف ظل في موحد  نهج اعتماد  �مكن ال الدول�ة الجوف�ة المائ�ة الموارد ةحال يف 

  وضع  المستحسن من �كون  المتجددة غیر الجوف�ة الم�اه احت�اط�ات  في االستثمار المثال سبیل

 ثارآ أن اعت�ار مع ،"النضوب من الخروج ستراتیج�ةإ" تتضمن الجوف�ة الم�اه لموارد  دول�ة خطة

  -الصغیرة  المدن في الم�اه وٕامدادات  الر�ف�ة اإلمدادات  مثل -حجًما األصغر  الجوف�ة الم�اه تنم�ة

  ط�قات  لنظام خطة إلى حاجة هناك تكون  ال لذا المحلي، المستوى  على كبیر تأثیر لها �كون  لن

 .الدولي المستوى  على الجوف�ة الم�اه

@@@@@@fiÎÜ¶a@)3.6(@pbÌÏnéfl@âÏ�mÎ@pbÓ€�a@˚ΩaÚÓéç@ÚÓ€ÎÜ€a@¡Ó�Çn€@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bËmâaÖgÎ@

ÙÏnéfl@»n€aÊÎb pbÓ€�a@ÚÓéç˚Ωa 
  Ï‰€a@Ú–Ó√Ï€a@Ú◊âbíΩa@ø@¡Ó�Çn€a 

Ô€Îc@
 

 من الب�انات ت�ادل ش�كة

 التي الوطن�ة الوكاالت

 محایدة مؤسسة تنسقها

  ط�قة ونماذج ب�انات قاعدة إدارة

 الجوف�ة  الم�اه

 لكن ور�ة،الضر  �المعلومات �ساهم

 وطن�ة  وظ�فة یزال ال التخط�ط

¡çÏnfl@
 

 األمانة مع الفن�ة اللجنة

  ط�قة ونماذج ب�انات قاعدة إدارة

 االستراتیج�ات وٕاعداد الجوف�ة الم�اه

 الممكنة والتدابیر والخطط

  �شأن القرار ولكن �الخطة یوصي

 الحكومات من �كون  الموافقة

 الوطن�ة

Ô€b«@
 

 انةاألم مع المشتركة اللجنة

  ط�قة ونماذج ب�انات قاعدة دارةإ

  ستراتیج�اتاإل اعتمادو  الجوف�ة، الم�اه

 على والموافقة والتدابیر والخطط

 الموارد تنم�ة تدابیر

  �شأن المستقلة القرارات اتخاذ یتم

 وهي ،نفسها اللجنة من الخطط

 و�تم ،األعضاء للدول ملزمة

  مؤسسات قبل من �قوة دعمها

 الوطن�ة  الحكومات

@

@
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  �اعتماًدا على  وٕادارتها خت�ار آل�ات مؤسس�ة مختلفة لتخط�ط موارد الم�اه الجوف�ة الدول�ةمكن ا ،

وحول نوع القضا�ا التي   (3.6)المستوى الحالي للتعاون بین الدول المعن�ة كما هو مبین �الجدول 

ق�ة  اتفا ر من، هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اآلل�ة المؤسس�ة قد تتطو وأولو�اتها یجب معالجتها

إلى حوض نهر دولي أو لجنة متخصصة في ط�قات الم�اه   تعامل وت�ادل الب�انات �س�طة لل

ومنها تتخذ قرارات مستقلة لمصلحة الدول األعضاء، و�توقع أن �كون لهذه اآلل�ة   ،الجوف�ة

 األخیرة دعم قوي من الحكومات الوطن�ة. 

6.3 ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Ú˜Ój€aÎ 

1.6.3  aÏ„c@ƒ‰€a·@€ajÚÓ˜Ó@Ú»ibn€a@ÍbÓ‡‹€@@ÚÓœÏ¶a@

  البیئ�ة  األنظمة تصنیفق ائطر  إحدى مثل� الجیومورفولوجي الوضع    

  األراضي و  المائ�ةعلى سبیل المثال البیئات  ،الجوف�ة �الم�اه الصلة ذات 

كانت  سواء مبه  المرت�طة الجوف�ة الم�اه جر�ان وآل�ة ،وما إلى ذلكوالشواطئ 

 تي:ا لآل�مكن وصفها وفقً و  )3.6(  الشكل�ین ب هو م كما ضحلة أم عم�قة

Nc@@Ôôaâˇ€@Ô˜Ói@‚bƒ„ä€aüÚj@üb‰Ωa@øÚ‹yb‘€a@’  

من   جر�انن الكما أ محدودة، حدیثة�عتمد على نظام جر�ان الم�اه الجوف�ة العمیق مع تغذ�ة   

 .خزانات جوف�ة غیر متجددة

@Nl@Ôôaâˇ€@Ô˜Ói@‚bƒ„Újüä€a@b‰Ωa@ø’ü@Újüä€a  

خزان   جر�انمن أعماق مختلفة في نظام  جوف�ةً  ا�ستخدم م�اهً  أوا دً دي �كون معتمَ ي فر ئم بی نظا  

 .جوفي متعدد الط�قات 

Nx@@’üb‰Ωa@ø@Ùä1a@ b‘€@ÔˆbΩa@Ô˜Ój€a@‚bƒ‰€aÚjüä€a  

هو نظام بیئي متغیر على طول األجزاء العل�ا من النظام النهري الذي یتم تغذ�ة جزء منه   

 . الم�اه الجوف�ة المتقطع جر�انخر یتم تغذیته ب ، و�جزء آدائمة ال�لجوف�صرف الم�اه ا

NÖ@ÚÓ‹ybé€a@pa7zj‹€@Ô˜Ói@‚bƒ„ 

�عتمد على الم�اه ش�ه المالحة الناجمة عن اختالط الم�اه الجوف�ة مع م�اه ال�حر نتیجة للمد   

  .االعالي جد� 

�¡«c@b�€brfl@Û‹«@‚bƒ‰€a@Ô˜Ój€a@

Ô„ÜnΩa@Ü‡n»Ωa@Û‹«@ΩaÍbÓ@

ÚÓœÏ¶a@ø@⁄Ü‹i. 
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 �ÁN@ƒ„bÚ‹yb‘€a@Ú‘�‰Ωa@ø@Ôôâc@Ô˜Ói@‚  

  تتجاوز  التي والشجیرات  لألشجار العم�قة الجذور ف�ه تعتمد  افاناالس قمناطل بیئي نظام هو 

  مناطق  في الرواسب  تماسك ودرجة كمْ �السُّ  محدد  التوز�ع نأ كما ،الشعري  الحد  أو الجوف�ة الم�اه مستوى 

 .التهو�ة

  �ة ذ تغ قمناط واسع  نطاق على  ل ُتشكِّ  التي والمستنقعات  السطح�ة، والم�اه المرتفعات، فضًال عن 

 الم�اه سحب  خالل من  سالمتها د ُتهدّ  أن �مكن حیث  ُتدرج، أن یجب  والتي الطب�ع�ة، الجوف�ة لم�اهل

  الجوف�ة  الم�اه على معتمدة البیئ�ة النُّظم هذه كانت  إذا ف�ما الشكوك من الرغم على  المفرط، الجوف�ة

 .كبیر �شكل

  ز�ادة  اللخ من اشرةم� إما الجوف�ة �الم�اه الصلة  ذات  البیئ�ة النظم   

  الم�اه  حمولة ز�ادة خالل  من م�اشر غیر �شكل أو الجوف�ة، الم�اه سحب 

  فإن  عل�هو  والحضر�ة، الزراع�ة التنم�ة بز�ادة تتأثر  التي الملوثة الجوف�ة

  على  تعتمد  التي البیئ�ة النظم حما�ة هي الجوف�ة الم�اه إدارة بتنفیذ  یتعلق ف�ما  المهمة القضا�ا إحدى

 .  ةجوف�لا اهالم�

2.6.3 ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÒâaÖ�aÎ@ÚÓ˜Ój€a 
  ،الجوف�ة لم�اها مع البیئ�ة مظُ النُّ  تفاعل  الحس�ان في الجوف�ة الم�اه إدارة تأخذ  أن األهم�ة من    

ا لما  وفقً  السطح�ة الم�اه إلدارة مماثلة الجوف�ة الم�اه إدارة في مراعاتها یجب  التي االعت�ارات  نإ حیث 

 :�أتي

 الجوف�ة الم�اه مستو�ات  على للحفاظ معاییر تضمین طر�ق عن والتخص�ص  لسحب ا في تحكمال 

 حول جدل نشوء اعت�ار  مع البیئي، النظام مستقبل متطل�ات  لتلب�ة الجوف�ة الم�اه جودة على والحفاظ

 .البیئي النظام صحة  على  والحفاظ الر�ف�ة المع�شة سبل تحسین بین التوازن 

 ضمان  خالل من الرط�ة  لألراضي البیئ�ة النظم لحما�ة الم�اه عات ستجمم  في حما�ة مناطق إدخال  

  .الجوف�ة الم�اه منسوب  تأثیر درجة من للحدِّ  ؛الرط�ة األراضي إلى الجوفي الضحل الجر�ان جودة

  الم�اه الجوف�ة وتحسین نوعیتها على مناطق مستهدفة   جر�انتغذ�ة الم�اه الجوف�ة اصطناع��ا لتكمیل

تعو�ض�ة من ط�قات الم�اه الجوف�ة   جر�انات انة األراضي الرط�ة، أو حتى ضخ ظ ص�فجل حمن أ

 إلى األراضي الرط�ة عندما تنخفض مناسیب الم�اه الجوف�ة إلى ما دون المستوى الحرج. 

bfl@à€a@Âÿπ@È‹»œ@ÚÌb‡ß@·ƒ‰€a@

ÚÓuÏ€ÏÿÌ�a@ÒÜ‡n»Ωa@Û‹«@ÍbÓΩa@

_ÚÓœÏ¶a 
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 7.3@@Úï˝®a 
 اما مكان��  نوًعا محددة تكون  أن إلى االقتصاد�ة  واالجتماع�ة الهیدروجیولوج�ة الظروف تمیل . 

  افي حال ارت�اطهم واحد  كمورد  الجوف�ة والم�اه السطح�ة الم�اه تدار أن یجب . 

  عالقتهاو  حاالت الف�ضانات  ذلك في �ما ةلسطح�ا اهالم� بین  التفاعل التخص�ص  أنظمة تعد  أن یجب  

 .ذلك خالف یثبت   لم ما الجوف�ة الم�اه�

  معینة   معالجة بإجراءات  ،الم�اه مجال في واستدامة تكامًال  أكثر  نهج نحو التقدم  یبدأ ما  غالً�ا

 تكون قد  اإلجراءات  ذهه من أن الرغم، على الم�اه�شكل أساسي على  والمؤثرة الضاغطة  تحد�ات لل

  والتنم�ة  الم�اه تحد�ات  معالجة  في مفیدة تكون  معین، لكنها تحدٍّ  مواجهة إلى الحاجة عن ةناشئ 

 .تكامًال   أكثر �طر�قة المستقبل�ة

  تنم�ة  إدارة بها  تتم التي �الطر�قة كبیر  �شكل الم�اه  إدارة إجراءات  في  التغییر تقود  التي القضا�ا ترت�ط  

 ةرئ�س دخول نقطة هي مختلفة ألغراض  الم�اه تنم�ة ارةإد  إنف �هوعل )، الحضر�ة /ةالر�ف�( الم�اه

 .الجوف�ة الم�اه موارد  إدارة لممارسة

 لإلدارة  ستدامومُ  فعال نهجٍ  لوضع ممه مبدأ هو نالرئ�سی  المصلحة  أصحاب  إشراك إن. 

 ركالمح الم�اه هي يمستخدم أو المائ�ة الموارد  سلطات  بین سواء القدرات،  بناء إلى الحاجة إن 

 . اإلدارة تدابیر لتنفیذ  لرئ�سا
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ÂÌä�����∑@
@

  

ıaÖc@âÎÜ€a@Z90 دق�قة 

ÚÓ–‹®aZ@
 حوض  تنم�ة  و�تم  ،النهر حوض  خطة تطو�ر عن  ولون ومسؤ  النهر حوض  �منظمة موظفون  أنتم@

 مجتمعات  وهناك ،الصناعة مع الحضر�ة المراكز  من واثنین التجار�ة الزراعة  مع جید  �شكلٍ  النهر
 ولكن  الجوف�ة الم�اه �ستخدمون  الناس من وكثیر ،موسمي مع العلم �أن النهر ،ق ل متفرِّ ة �شكعزَّ مو 

 المائ�ة  الموارد  ب�ع  من الدخل على التجاري  البنك �عتمد  جیًدا، كما مفهوم غیر الجوف�ة الم�اه توافر
 .محدودة میزان�ة لد�هوعل�ه تكون  ،لعمل�اته

Ú‡ËΩaZ  
مجموعة والتأكد من  ق�ادة العن �كونون مسؤولین   ،نا التنفیذي ونائ� لرئ�سا :مهد ثالثة أشخاص  حدَّ �

 مراقبون، هیدروجیولوجیون، مهندسون،ى من المشاركین هم فر�ق الدعم (ما ت�قَّ و  ،اكتمال المهمة
   الس�طرة على التلوث ومخططون). مالیون، مختصون،

 تقدم: ن یجب أ المخصص  الوقت  نها�ة في
 المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة لنهج العل�ا الُمُثل يتلبِّ  التي للخطة سودةالم محتو�ات  صفحة) أ

 السطح�ة. الم�اه وموارد  الجوف�ة الم�اه بوضوح وتدمج
 .للحوض  لتقد�م خطة المعلومات  جمع عمل�ة وصف) ب 
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@Chapter 4:  Groundwater Legislation and 
Regulation 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 äÌÜ‘m@Úubßa@µg@…Ìäím@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@Î…fl@bË‹flbÿm@pb»Ìäím@ÍbÓΩa@NÚÓz�é€a 
 ·Ëœ@pb„ÏÿΩa@éÓˆä€aÚ@»Ìäín€pb@NÍbÓΩa 
 äƒ‰€a@ø@pbjÓm6€a@ÚÓéç˚Ωa@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN@

 
1.4 aábΩ@o�‰�ç@pb»Ìäím@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

التي قد  األنشطة من والحدِّ  تهاتنمی  تنظ�م أجل من ؛ف�ةالجو  لم�اه�اخاصة  لتشر�عات  حاجةهناك  

  الم�اه  مستخدمي بین والصراع المتزایدة المنافسة معالجةجل من أو  ،نوعیتهاو  توافرها علىا ر سل�ً تؤثِّ 

  التي  المختلفة القانون�ة األدوات  من العدید  البلدان �عض  في �وجد و  ،هاتلوث خطر ز�ادةمن  الحدِّ و  ،الجوف�ة

 اإلصالحات  أدت  وقد  ،اإلطالق على ات تشر�ع هناك  �كون  ال قد ف أخرى  بلدان  فيأما  لم�اه،ا تحكم

  من  �الكثیر الق�ام إلى ،المحدودة المائ�ة للموارد استدامة أكثر استخدام إلى الحاجة تلب�ة إلى الرام�ة

  الم�اه  مع تعاملال یتم ال الغالب  في  ولكن ،الم�اه وكمة�ح المتعلقة المشكالت  من للعدید  المعالجات 

من مشاكل األحكام التشر�ع�ة المتفرقة  تعاني قد  أو  ،المائ�ة الموارد  تشر�عات  في مناسب  �شكل  الجوف�ة

 .  المتعارضة في �عض األح�ان)و (

  �عضها  على تؤثر  السطح�ة والم�اه الجوف�ة الم�اه أنلقد أص�ح من المعترف �ه �شكل متزاید  

  التشر�ع  یوفر ، و�ذلكاضرور��  اأمرً  �عد  المائ�ة �الموارد  المتعلقة ون�ةنقا ال ألحكاما  تكاملأن  كما  ا،�عًض 

 :خالل  من السطح�ة والم�اه الجوف�ة للم�اه والمستدامة الفعالة لإلدارة اقانون��  أساًسا المتكامل

  العامة سلطات لل ممارسةال محددات و  إرشادات. 
  في �ما علیها،  والحفاظ اه الجوف�ةلم�لموارد ا والتخص�ص  والتخط�ط الكمي التقدیر اشتراطات  

 .واستخدامها الم�اه استخراج حقوق  ذلك
 التلوث   من الم�اه الجوف�ة حما�ة على  �ساعد  الصحي الصرف م�اه  تصر�فل تراخ�ص   نظام. 
  وواج�اتهم الم�اه الجوف�ة مستخدمي حقوق  تحدید . 
 والبیئة  األخرى  األطراف وحقوق  االستخدام حقوق  حما�ة. 
  اآل�ارومؤهالت مقاولي حفر  لجیتس  متطل�ات . 
 أو ،الجفاف أو  ،الجوف�ة الم�اه ط�قة استنزاف :مثل المحتمل الحرجة الحاالت  في اإلداري  التدخل  

 .التلوث 
 ةالم�اه الجوف� تخدميالم�اه الجوف�ة ومس مدیري   بین والتعاون  التفاعل تمكین . 
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 2.4 ·ÓÁb–Ωa@ÚÓ„Ï„b‘€a@ÚÓçbç˛a 
 اكمــ " القــانون " مفهــوم عـن یختلــف" التشــر�ع" مفهــوم أن مالحظـة مهــمال مــن الحـالي الســ�اق خـالل 

 فــي علیهــا المنصــوص  اإلجــراءات  �موجــب  �صــدر مكتــوب  قــانون  هــو التشــر�ع نإ حیــث  ،)4.1( �الجــدول

 .العرف من والنا�عة مكتو�ةال غیر والقواعد  التشر�عات  من كال�  �غطي القانون  أن حین في الدستور،
 

fiÎÜ¶a@I4.1H@óÇ‹fl@‡‹€·ÓÁb–@ÚÓ„Ï„b‘€a@ÚÓçbç˛a@÷b�„Î@pb»Ìäím@ÍbÓΩa@)GW•MATE,2002-2006( 

ÊÏ„b‘€a@øä»€a  
7À@HlÏnÿΩa ) 

 على:  يالعرفالقانون �قوم 
 تكرار ثابت لسلوك معین من قبل العدید من أعضاء المجتمع. 
 ما المجتمع �أن مثل هذا السلوك یتوافق مع قاعدة قانون�ة قتناعا. 

€a…Ìäín  
( ÊÏ„b‘€a@ΩalÏnÿ ) 

 :، تشتمل على اآلتي العرف كسلوك اجتماعي مقبول  التي تضع في الحس�ان   التشر�عات 
   ال�الد القانون األساسي أو دستور. 
  �الجمع�ة الوطن�ة   البرلمان، ة التشر�ع�ة ( أ القوانین التي تسنها اله (. 
  ذي نفی تالتي �عتمدها الجهاز ال   دوات أو األ   أو القرارات   التشر�عات الفرع�ة (المراس�م

 ).للحكومة 
  ال یجوز    عل�ه و   الدستور�ة، ة التشر�ع�ة إلغاء األحكام  أ یجوز للقوانین التي تسنها اله� ال

 . �موجب تشر�ع فرعي  نقضها   أو إلغاؤها  

pb»Ìäím@ÍbÓΩa  

) و�ــین الشــعب وٕادارة الدولــة  واالعت�ــار�ین الطب�عیــین  هــدف إلــى تنظــ�م العالقــة بــین األشــخاص ( ت 
شـــمل جم�ـــع األحكـــام القانون�ـــة المتعلقـــة بتطـــو�ر واســـتخدام وحما�ـــة  ت مـــا  ك   ، ة المائ�ـــ �شـــأن المـــوارد  

فـي  متضـمنة  التـي قـد تكـون إمـا م�عثـرة فـي العدیـد مـن التشـر�عات أو   وٕادارة موارد الم�ـاه الجوف�ـة 
 . قانون شامل للم�اه 

3.4 âÏ�m@pb»Ìäím@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

  ، األولى التشر�عات  بین  ومن  . انینو لقاو  التقالید  مختلف من الجوف�ة الم�اه تشر�عات  تطورت  

 من  والعدید  ،وٕاس�ان�ا فرنسا ذلك في (�ما النابلیوني الفرنسي المدني القانون  وتقالید  الروماني القانون 

  ، ام�ادئهورثت هذه البلدان حیث  ،التقلیدي اإلنجلیزي  العام والقانون  )الالتین�ة أمر�كا من و  األفر�ق�ة البلدان

  هذه  من القانوني نظامها تستمد  التي البلدانتلك  من  األح�ان �عض  في ،ور�ةضر لا التعد�الت  �عض  مع

  للم�اه  القانوني النظام �عتمد ف  العام القانون  وتقالید  المدني  القانون  نظام تت�ع التي البلدان في أما، المناطق

  األراضي  ملك�ة أي ،ف�ة و الجالواقعة فوق ط�قة الم�اه  لألراضي القانوني النظام  على  كبیر حدٍ  إلى الجوف�ة

 . الخاصة الجوف�ة الم�اه استخدام غیر المحدودة في حقوق لل مساو�ة الخاصة
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 م�ــادئ مثــل المجتمعــات، �عــض  فــي الفعــَّ  �شــكل والمتغیــرة المحل�ــة العرف�ــة القواعــد  �عــض  ُط�ِّقــت   

 تأخـذ  لم هاأن یرغ ،)خاصة ملك�ة تكون  أن �مكن ال التي" هللا عط�ة(" الم�اه ملك�ة �شأن اإلسالم�ة الدول

ضعت تشـر�عات قد وُ ف ،الجوف�ة الم�اه ط�قةل وسعالمصالح األ أو المصب  مصالح �شكل عام الحس�ان في

 تنظــ�م �كــون  البلــدان معظــم فــيو  ،)4.2( �الجــدول كمــا) علــى النطــاق العــالمي لــ�س ولكــن�ة (أكثــر شــمول

ــاه ــدمً  أكثـــر الســـطح�ة الم�ـ ــ�م مـــن اتقـ ــاه تنظـ ــة الم�ـ ــواء الجوف�ـ ــةنا نمـــ  سـ ــانون  ح�ـ ــة أو القـ ــا  ،الممارسـ ن أكمـ

 لمنفعــةا وٕانصــافً  اســتدامة أكثــر اســتخدام أجــل مــن طو الضــغأن و  ،متصــلواحــد  مــورد  الم�ــاه �ــأن االعتــراف

 .والجوف�ة السطح�ة الم�اه من كل على والتنظ�م�ة التشر�ع�ة الرقا�ة ز�ادة إلى یؤدي المجتمع

 
 

fiÎÜ¶a )4.2(@pbÌÏnéΩa@ÚÓØâÜn€a@·Óƒ‰n€@flÏâaÖ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@)GW•MATE,2002-2006(@

ÙÏnéfl@·Óƒ‰n€a  @pb»jmÎ@wˆbn„·Óƒ‰n€a  paÖÜ™@·Óƒ‰n€a  

Üßa@Û„Ö˛a@Âfl@Úib”ä€a@

ÚÓ„Ï„b‘€a 
ســ�طرة علــى اســتخراج الم�ــاه الجوف�ــة أو تصــر�ف ال 

 . م�اه الصرف الصحي
الملوحــة (أو) طب�عــي والتصــر�ف الم�ــاه الجوف�ــة  فــي نقص

 . التدر�ج�ة والتلوث

€aÜ«aÏ‘@ÚÓœä»€a@ÚÓ‹0a  ، حقــوق الم�ــاه الجوف�ــة علــى المســتوى المحلــيتحــدد  
 . آل�ات لحل النزاعات المحل�ةووجود 

ط�قــات  نظــامتأخذ في االعت�ار حالة وال ضوا�ط محدودة ال
عنـــــد المســــتخدمین  أو ) التــــأثیرات علیهــــاو ( الم�ــــاه الجوف�ــــة 

 . قضا�ا نوع�ة الم�اه الجوف�ة أوالمصب 

pb»Ìäím@™ÖÜÒ@‹€ÍbÓ‡@

ÚÓœÏ¶a@  

، الجوف�ــة الم�ــاهاســتخراج و  �ــاراآل إنشــاءالــتحكم فــي  
ــال �ا ، مـــن قبـــل مؤسســـة متخصصـــة اولكـــن غال�ًـــ  تصـ
 . لم�اه السطح�ةل المؤسسات المنظمةمحدود مع 

للنهر التصر�ف األساسي  اعت�ارعدم ؤدي إلى تقد 
 الجوف�ة، كماالتي تعتمد على الم�اه و الرط�ة  واألراضي

 على كبیر تركیز هناك �كون  أن المحتمل ریغ من أنه
 .الجوف�ة الم�اه نوع�ة حما�ة

…Ìäím@›flbë@ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩa  

ــاه الســـطح�ة والجوف�ـــة لتخضـــع مـــوار   لتشـــر�عاتد الم�ـ
ــها ــل نفســ ــكل كامــ ــادل �شــ ــاد المت�ــ  كالهمــــاو  ، واالعتمــ

 المتعلقـــة جوانـــبالولكـــن  ، نفســـها المؤسســـة دار مـــنیُـــ 
 مــن قبــل مــدارة�ــان ألحافــي كثیــر مــن تكــون  �النوع�ــة
 . منفصلة مؤسسة

 رؤ�ــةالعلــى إدارة المــوارد المائ�ــة ولكــن  أفضــل �كثیــرقــدرة 
 ظــــــلتالمائ�ــــــة ومكافحــــــة التلــــــوث قــــــد  �النســـــ�ة لألحــــــواض

قــــــد ال تؤخــــــذ مخــــــاوف مســــــتخدمي الم�ــــــاه فــــــي و  ، ناقصــــــة
دعمهــــــــم أن یتحقــــــــق  ومــــــــن غیــــــــر المحتمــــــــل ، الحســــــــ�ان
 االست�اقي. 

pb»Ìäím@ÖâaÏΩa@ÚÓˆbΩa@

ΩabÿnÚ‹fl@  

ــاهأحـــواض مقار�ـــة ل انوعًـــ ا و كمـــ�  متكامـــل اعت�ـــار   الم�ـ
ز�ــادة التركیــز علــى التوع�ــة و  الجوف�ة، الم�اه  ط�قاتو 

 أصـــــــــحابو العامــــــــة ومشــــــــاركة مســـــــــتخدمي الم�ــــــــاه 
الطب�عـــــــة الدول�ـــــــة لـــــــ�عض � (االعتـــــــراف ، المصــــــلحة

 . ) ط�قات الم�اه الجوف�ة وأحواض األنهار

 وازنة وفعالةمت م�عطي أفضل فرصة لتنفیذ س�اسة تنظ�
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 4.4@pb„Ïÿfl@…Ìäín€a 

 الذ  ،نفاذ لإل وقابلة  تمكین�ةو  مرنة الحدیثة الجوف�ة الم�اه تشر�عات  تكون  أن یجب  عام �شكلٍ  

  في  التفاصیل التعامل مع یتم وأن ،األساس�ة والمفاه�م القوى  على األساسي التشر�ع  �قتصر �أن یوصى

 ، والجوف�ة السطح�ة  الم�اه لموارد  توحیًدا أكثر  رؤ�ةلتشر�ع ا رفیو  كما ذات الصلة، التنفیذ  وخطط اللوائح

  تتطلب  يض ااألر الت �استعما  الوث�قة وعالقتها الجوف�ة الم�اه لنظم الخاصة الخصائص أن  اعت�ار مع 

 . )4.3( الجدولكما  مختلفة إقل�م�ة مستو�ات  وعلى اإلدار�ة المجاالت  مختلف في محددة تشر�ع�ة أحكاًما

  في  معالجتها المنطقي منلهذا  السطح�ة، الم�اه إلدارة �النس�ة نفسها هي األحكام  ههذ  ممعظن كما أ

  .عند الحاجة لذلك واحد  تشر�عي ترتیب 

 اإلدارة  أنظمة في واضحة تكون على األغلب  والجوف�ة السطح�ة الم�اه بین االختالفات  نإ 

 :األحكام هذه  �عض ل قشةامن  وكذلك في أهم�ة األحكام، وف�ما �أتي ،المعتمدة هاوأدوات
 

 ÷Ï‘y@xaäÇnça@‚aÜÇnçaÎ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

 .البلدان �عض   في بها یتاجر وقد  ،االستخراج رسوم لفرض  اأساسً  )الجوف�ة( الم�اه حقوق  تشكل 
 óÓÅäm@“äï@ÍbÓfl@“äñ€a@Ôzñ€a 

 والخاضعة )األرض  المزمع تصر�فها إلى اخصوًص ( الصحي الصرف م�اه بتصر�ف الترخ�ص      
 مبدأ" �كون و  ،التلوث  من  )الجوف�ة( الم�اه لحما�ة مصممال المعالجة ومستوى  التصر�ف طر�قة وطر شل

 . التشر�ع نطاق هذا  في متضمًَّنا" یدفع الملوث
 pbiÏ‘«@‚Ü«@fibrnfl¸a 

 واستمراراألثر  شدةوذلك �حسب  �السجن، أحكام إلى متواضعة غرامات  من العقو�ات  تتراوح قد  
 .الجرم
 ø@·ÿzn€a@„cíÚ�@âbi�a@ä–y 

  آ�ار  حفر مقاولي جم�عل الترخ�ص � تتعلقالجوف�ة  الم�اه تشر�عات ب خاصة  أخرى  أحكامهناك  
  ، عال�ة إلنشاء اآل�ار ومعاییر ،المائ�ة المواردإلدارة  المعلومات  تدفقو  ،العالقات  أفضل لضمان الم�اه؛

كما   �ار غیر الشرع�ة،اآل  حفر مالتاح  تقلیلو  ،نة عن الظروف الهیدروجیولوج�ة القائمة وتقار�ر محسَّ 
 محاولة  في الحفر ومعدات  المضخات  استیراد  على ضوا�ط تفرض  أن �الم�اه المتعلقة للتشر�عات  �مكن
 .الجوف�ة للم�اه المفرط السحب  لك�ح
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  ¡Ó�•@ÖâaÏfl@ûaÏyc@ÍbÓΩa@Îc@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

 الســطح�ة الم�ــاه أحــواض  �ســتند إلــى طــ�طخبت المائ�ــة لمــوارد یر اتــوف إلــى الم�ــاه تشــر�عات تســعى  
 تـوفرحیـث  ،القائمـة السـتخدامات او  المائ�ـة لمـوارد ا سـحب لى إ ااستنادً  ،الجوف�ة الم�اه ط�قات  ةنظم(أو) أو

 طا�ع ذه التشر�عات له �كون  ما عادةو  ،الم�اه �حقوق  المتعلقة الفرد�ة طل�ات ال  لتقی�م متكامًال   اأساسً  الخطط
 .أحكامها مع سقةمتَّ  �الطل�ات  المتعلقة القرارات  ن تكو  نأ و�جب  ،اقانونً  ملزم

 ‚aÜÇnç¸a@¡ia6Ωa@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@ÚÓz�é€aÎ 

  الجوف�ة  الم�اه استخراج التراخ�ص  أحد  �شمل للم�اه قد المترا�ط  االستخدام �مزا�ا االعتراف مع    

  السطح�ة  الم�اه �لتحو  و أ سطحي، مائي مجرى  إلى المقبولةالنوع�ة  ذات  السائلة النفا�ات  وتصر�ف

 .األرض  إلى مقبولةالالنوع�ة  ذات  النفا�ات السائلة تغذ�ة مع واستخدامها

 
fiÎÜ¶a )4.3(@k„aÏu@ÒâaÖ�a@Úflb»€a@>€a@k‹�nm@�flbÿyc@ÚÓ„Ï„b”@bÒÖÜ™@7éÓn€@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a )GW•MATE,2002-2006(@

 

ÖaÜ«�a@âaÖ�a  

 الوزاراتبین  السلطة الوطن�ة أو لجنة التنسیق. 
  األحواض )أوو(وكاالت المقاطعات. 

 

 المحل�ة السلطات مع للتفاعل إجراءات. 
 الجوف�ة الم�اه ط�قات إدارة منظمات. 
 الم�اه مستخدمي جمع�ات. 
 الم�اه آ�ار حفر ترخ�ص. 

ÙÏnéΩa@?üÏ€a @@@@@@@@›”c@ÙÏnéfl@·ˆ˝fl @

¡Ó�•@gÔvÓma6ç  ÒâaÖg@Ôôaâ˛a@‚aÜÇnça@ 

  وهشاشتها الم�اه الجوف�ةط�قة  مواردل �متقی توفیر. 
 المستو�اتعلى  الجوف�ة الم�اه س�اسات وتنفیذ تصم�م 

 . أو الحوض) اإلقل�ميأو   (الوطنيالمختلفة 
 الس�طرة) أو الحفظ( الحما�ة منطقة س�اسة تعر�ف. 
 الطوارئ   أو إجراءات للجفاف . 
  االستخداموأولو�ات  الجوف�ة الم�اه خططحالة 

 

 الجوف�ة الم�اه حما�ة طقلمنا اتإجراء. 
  الجوف�ة الم�اه تغذ�ةمنطقة  فظحأحكام. 

 

·Óƒ‰m@ÔflÜÇnéfl@ÍbÓΩa 

 االستخدام  أو السحب حقوق  إدارة. 
 الصحي  الصرف  م�اه تصر�ف أذون  إدارة . 
 المصلحة وأصحاب الم�اه مستخدم جمع�ات دعم.   
 والمعاق�ة االستئناف إجراءات. 
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  Óçäm·@ûâ˛a@|�ç@√b–z‹€@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bËnÌbªÎ 

،  خاصة مراق�ة مناطق عن اإلعالن الم�اه للقائمین على إدارة ات التشر�عتت�ح  البلدان �عض  في     

 استخراج ومعدالت  ،جدیدة  م�اه آ�ار حفر على المفروضة  القیود  مثل استثنائ�ة تدابیر اتخاذ  �مكنومنها 

إلى   األراضي ترس�م یهدف كما ، الجوف�ة الم�اه ط�قةل دهور تال من المز�د  ب تجنُّ وذلك ل ،الجوف�ة الم�اه

 .الجوف�ة الم�اه إمدادات  مصادر(أو) والهشة  الجوف�ة الم�اه  ط�قات تغذ�ة   مناطق حما�ة

  أنواع  :مثل ،ملوثة  تكون  أن �حتمل  التي �األنشطة  المتعلقة القیود  تطبیق �مكن معینة مناطق  في     

  الخطرة  الك�م�ائ�ة المواد  تخز�ن ومرافق ،في المك�ات  الصل�ة النفا�ات  رحوط ،انيالعمر  التمدد  من معینة

  مراق�ة  آل�ات  أو حظر فرض  یتم أن الطب�عي منو  ذلك، إلى وما المحاجر واستغالل والتعدین ،ومناولتها

 لوث الت من الوقا�ة أجل ؛ منالجیدة الزراع�ة الممارسات  قوانین اعتماد  وتعز�ز معینة مبیدات  استیراد  على

 .الزراع�ة األراضي استخدام �سبب  المنتشر؛

 ›ÓËém@Ú◊âbífl@flÜÇnéflÔ@ÍbÓΩa@lbzïcÎ@Úz‹ñΩa 

  الم�اه الجوف�ة  إدارة في اآلخر�ن المصلحة وأصحاب  )الجوف�ة(الم�اه  مستخدمي مشاركة تعد      

  قابل�ة  أكثر القانون�ة ألحكام ا أن یدركون  الذین  القوانین لصانعي متزایًدا قلًقا تثیر  مسألة(الفصل السا�ع) 

  لمستخدمي  المحل�ة الجمع�ات  عن فضًال  ،المصلحة صحاب هناك اعت�ار لرأي أ �كون  عندما للتنفیذ 

  ط�قات ل �النس�ة واسع نطاق على الجوف�ة الم�اه ط�قات  إدارة منظمات  إلى حاجة هناك تكون  قد ف الم�اه،

 : �غ�ة الكبیرة الجوف�ة الم�اه

 الم�اه مستخدمي جمع�ات ف�ما بین و  المستخدمین قطاعات  عبر  بیرالتدا تنفیذ  مناقشة. 
 الجوف�ة للم�اه الحرجة الحالة ذات  المناطق في األولو�ة ذات  اإلجراءات  على االتفاق . 
 الجوف�ة الم�اه استخراج إدارة في عامة  �صفة المائ�ة الموارد  يمنظم  مساعدة. 

  إلدارة أوسع مؤسس�ة آل�ات  في ٕادماجهاو  ن��اقانو  وضًعا المنظمات  هذه منح المهم منأنه كما  

 .وحمایتها الجوف�ة الم�اه موارد 

 ‚bÿyc@Új”aäΩ@ÍbÓΩa@IÚÓœÏ¶aH 
  الم�اه  ستخداما) و كم�ا ونوًعا( الجوف�ة الم�اه حالة رصد  على الم�اه تشر�عات  تنص  أن یجب      

  الة فعّ  التشر�عات  هذه كون ت ولكي ،المناسب  اإلقل�مي المستوى  على الم�اه إلدارة المهمة هذه بتخص�ص 

 .المؤسس�ة والقدرات  القائمة الموارد  تراعي واقع�ة متطل�ات  تضع أن یجب 
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 5.4@pbjÓm6€a@ÚÓéç˚Ωa 
 ذلك  في �ما الم�اه لموارد  الفعالة لإلدارة التمكین�ة  البیئة جاهز�ة الم�اه تشر�عات  تضمن أن ین�غي    

  الوطن�ة  للمؤسسات  والمسؤول�ات  األدوار بتمهید  لإلدارة مؤسس�ةال الترتی�ات ستقوم و  ،الجوف�ة الم�اه
  مثل  للعمل�ة المحتملة القیود  مواجهة سبل وتحدید  ،الم�اه الجوف�ة �موارد  العالقة ذات  األخرى  والمؤسسات 

  في  والقصور االجتماعي اإلجماع ونقص  ،اللوائح تطبیق وعدم كاٍف، غیر �شكل الجوف�ة الم�اه إدارة
 . سسات المؤ  ینب  التنسیق
1.5.4 âÎÖ@Ú€ÎÜ€a 

  واعتمادها  تشر�عات  نُّ سَ  یجب  ،هاوتلوث للم�اه المتزایدة  ندرةال عن الناجمة المشاكل إلى �النظر      
 لموارد ا إدارة في للدولة األعلى �الحق االعتراف أو الدولة، في الم�اه موارد  لجم�ع واسع نطاق على

  یتقدم  أن عل�ه مستخدم إلى السابق المالك ل" �حوِّ امةع سلعة" الجوف�ة الم�اه إعالن نأ  كما ،المائ�ة
  ةً وص�َّ و  حام�ةً  الدولة تكون  أن و�مجرد  ،استخدامها وحق الم�اه  استخراج أجل من الدولة إدارة إلى �طلب 
  استنزاف  لمنع الالزمة التدابیر اتخاذ  -الم�اه  حقوق  منحها فضًال عن -، �مكنهاالجوف�ة الم�اه موارد  على
  المائ�ة  للموارد  تخط�ط طلب  إلى  الحالة هذه في التشر�ع �میل ذلك على عالوة ،وتلوثها وف�ةالج �اهالم

 . النهر حوض  أو الجوف�ة الم�اه ط�قة كامل مستوى  على

 

 

 

 

 

 

 

›ÿí€a@)4.1(@›ÿÓÁ@—ˆb√ÎÎ@ÚÓ€brfl@◊Ï€@Ú€bÚÓflÏÿy@m›‡»@�ÓïÎÚ@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a (Foster & Kemper, 2002-06)@

 الم�اه  على ا �� ِص وَ  عمللمؤسسة حكوم�ة ت مثال�ةال ظائفالو و  ه�كلمقترح ال )4.1( لشكلا یبین     

  منفصلة  منظمة هناك تكون  أن المحتمل منفقط،  اجد�  كبیرةال الجوف�ة الم�اه ط�قات  حالة فيو  ،الجوف�ة

س   مسؤول�ة  تتحمل التي لمنظمات ا في �الكامل الجوف�ة الم�اه إدارة ُتدمج  الحاالت  معظم فيو  ،لإلدارة ُتؤسَّ

lbzïc@Úz‹ñΩa  
âÖbñfl@paÖaÜfl�a@Úflb»€a  âÖbñfl@tÏ‹n€a@Ú‹‡n0a  ÷ÎÜ‰ï@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a  

ÚÌbª@·ÓÓ‘m@ÚÓ«Ï‰€a@

‚aÜÇnç¸aÎ@kzé€a@·Óƒ‰m@
d 

ÒâaÖg@pb„bÓi@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a  ÿnç¸a“bí@Ó:aÔuÏ€ÏÓuÎâÜ@äÌÏ�n€@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

Úz‹ñΩa@lbzïc 

Ú‡ˆb”@âbie 

@âbie
ÒÜÌÜu 

lbzïc@Úz‹ñΩa  
 ·ƒ„@pbflÏ‹»Ωa 

 

Üïâ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@—Ó–Çn€aÎ@Âfl âbq�a@

 

·ÓÓ‘m@ÖâaÏΩa@¡Ó�Çn€aÎ@�aÔvÓma6ç 

pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@éÓˆä€aÚ  pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Ò7Ãñ€a  
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 إدارة  تواجهها التي التار�خ�ة المشكلة معالجة من بد  ال �ناًء على ذلكو  والجوف�ة، السطح�ة الم�اه من كلٍّ  

 .الترتیب   هذا إطار في الجوف�ة الم�اه

2.5.4@’Ój�m@pb»Ìäím@ÍbÓΩa@IÚÓœÏ¶aH@
 :منها العوامل من عدد   على )الجوف�ة(الم�اه  ات لتشر�ع  الناجحالتطبیق  �عتمد     

  الم�اه مدیري  تدر�ب   ومستوى  اإلداري  اإلعداد . 

 4.4( الجدول( الصلة ذات  المستو�ات  جم�ع على المؤسس�ة والوظائف لألدوار واضح فهم(( . 

  القانون�ة األحكام وقبول العام الوعي من مناسب  مستوى . 

 الجوف�ة للم�اه مستدامة إدارة وتحقیق تعز�ز في الس�اس�ة الرغ�ة. 

 حالة الدولة أو  الوطن�ة الظروف یناسب  إداري  إعداد  على  الجوف�ة الم�اه تشر�عات  تنص  أن جب ی    

 : �أتيا لما وفقً 

 سلطة  إلى )والنوعي يكمِّ الانبین الج كال تغطي( إدار�ة وظائف إسناد  یجب  :الوطني المستوى  على  

  بین  ف�ما للتنسیق واضحة ةمؤسس�  ت آل�اإحداث  )مناسً�ا ذلك اعت�ار عدم حال في( أو واحدة وزارة أو

 .المختصة الهیئات 

  النهر حوض لخاصة  لةوكا إنشاء حالة معینة تستدعي قد  ،اإلقل�مي المستوى  أو النهر حوض  عند 

 . والتنسیق التخط�ط مهام �عض  أداءمن أجل 

 ة إلدار  ةالمحل� المؤسس�ة للترتی�ات  خاص  اهتمام �الءإ المهم من ،المحلي أو المتوسط المستوى  على  

  ) المحل�ة المصلحة تمثل(كونها  المائ�ة الموارد  إدارة في المحل�ة السلطات  دورلوذلك ألن  ؛الم�اه

  یتعلق  ف�ما قانون�ة سلطة )الجوف�ة الم�اه ط�قات  إلدارةهیئات ك(المحدثة  وس�طةال مؤسسات ولل

  القطاعات و  ،م�اهال  مستخدمي روا�ط لمختلف تمثیل مناسب ب وتتمتع  ، معینة جوف�ة م�اه �ط�قات 

 .الم�اه إدارة مع واضحة عالقةو  ،الم�اه الستخدام المختلفة

  الم�اه  تشر�عات  أحكام  �عض  تطبیق في النطاق واسع فشًال  هناك �أن االعتراف  من بد  الو  

أحد األس�اب الشائعة هو  و  أس�اب،لهذا الفشل عدة و  ،التلوث  مكافحةهو  ذلك على مثال وخیر وأنظمتها،

  أن  المهم منلذا  ،لل�الد  واالقتصادي االجتماعي  للواقع ستجیب ال ت سیِّئ�شكل  ت ضعالتي وُ التشر�عات 

 .المراحل جم�ع في الم�اه تشر�عات  تطو�ر  في الم�اه ممارسو �شارك
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 fiÎÜ¶a )4.4(@Ú–Ó√Ï€a@éÓˆä€aÚ@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@âaÎÖ˛aÎ@ÚÓéç˚Ωa )GW•MATE,2002-2006(@
 

Ú–Ó√Ï€a@éÓˆä€aÚ ˆä€a@¬bí‰€aèÓ@Ö˛aÚÓéç˚Ωa@âaÎ@

  Ú�‹ç@ÍbÓΩa@ÚÓ‰üÏ€a Ú€b◊Î@·Óƒ‰n€a@
ÚÓ‹0a 

kmbÿΩa@ÚÓ«ä–€a@ûaÏy˛@
ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

pbÓ»∫@ÔflÜÇnéfl@
ÍbÓΩa 

…‰ï@ÚçbÓé€a@¡Ó�Çn€aÎ@�aÔvÓma6ç 

  × × • تقی�م الموارد  

تقی�م االستخدام ومسح األ�عاد االقتصاد�ة   
 × × •  واالجتماع�ة 

  × × • األجل   ي طو�ل ستراتیج اإل التخط�ط   

    • الدول�ة   االتفاق�ات    

ÒâaÖg@ÖâaÏΩa@@O·Óƒ‰n€a 

@lbzïc@Ú◊âbífl
Úz‹ñΩa@

  تطو�ر والحفاظ علـى عمل�ـة المشـاركة  ال
ــلحة مــــن   ــحاب المصــ ــة ألصــ الفعالــ

 .خالل أنشطة التشاور الدور�ة 
   تقـد�م المشــورة المتخصصـة والمســاعدة

الفن�ــة للســلطات المحل�ــة وأصــحاب  
اإلدارة   فــي      اآلخــر�ن      مصــلحة ال 

 المتكاملة 

• 

• 
 
 
• 

× 
  

Úzœbÿfl@tÏ‹n€a 

 × × • • م�اه الصرف الصحي   تصر�ف   تراخ�ص 

 × × • • ة تحدید مشاكل التلوث الرئ�س 

 × × • • المناطق المحم�ة   تحدید 

…ÌãÏm@O@ÍbÓΩa@óÓñ•@

اســتخدامات    وتــرخ�ص إدارة حقــوق الم�ــاه  
 إنفاذها ذلك  الم�اه �ما في  

• • × 
 

× 
 

التــــــرخ�ص لمنفـــــــذي أعمـــــــال التطـــــــو�ر  
 × • اآل�ار  مقاولي حفر ك 

   

ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 

تحدیـد مخرجـات المعلومـات المطلو�ـة مـن  
ــحاب   ــات أصـ ــاه ومجموعـ ــدیري الم�ـ ــل مـ قبـ

 .المصلحة المختلفة في حوض النهر 
• • × 

 
× 
 

ــطة إدارة   ــیق وٕادارة أنشــــــ ــ�م وتنســــــ تنظــــــ
 .المعلومات 

• • × 
 

 

 

 

@
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 @…jnÌ¶afiÎÜ )4.4(@Ú–Ó√Ï€a@éÓˆä€aÚ@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@âaÎÖ˛aÎ@ÚÓéç˚Ωa IGW•MATE,2002-2006H@

Ú–Ó√Ï€a@éÓˆä€aÚ èÓˆä€a@¬bí‰€a@ÚÓéç˚Ωa@âaÎÖ˛a@

  Ú�‹ç@ÍbÓΩa@ÚÓ‰üÏ€a Ú€b◊Î@·Óƒ‰n€a@
ÚÓ‹0a 

kmbÿΩa@ÚÓ«ä–€a@
ûaÏy˛@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

pbÓ»∫@ÔflÜÇnéfl@
ÍbÓΩa 

…ôÎ@paÎÖ˛a@
ÚÌÖbñn”¸a@ÎÚÓ€bΩa 

 الم�اه والتلوث   الستخدام تحدید الرسوم  
• • ×  

¡�Å@›‡«@ûÏßa  أصحاب  مع  الوضع  تحلیل  إجراء  
  × • • .المصلحة 

    • .الحوض   في   المستقبل�ة   التطورات   تقی�م    

p¸by@Úˆâbü  لتخفیف  اله�كل�ة  وغیر  اله�كل�ة  التدابیر  
 × • الجفاف أو  من حدة الف�ضانات  

 
× 
 

× 
 

 × • •  وارث للك   التأهب  
 

Új”aäΩa@Î�a@áb–„     ب�انات   قاعدة   نشاء المائي وإ   الوضع مسح  
 × • • اقتصاد�ة) /   اجتماع�ة /   الجودة /   الكم�ة ( 

 
× 
 

 × × • • والتلوث   الم�اه   استخدام    
  × • • نزاع  ال   حل  

·ÓÓ‘n€aÎ@Új”aäΩa 

 × • أنشطة جمع الب�انات من وكاالت متعددة  
 

× 
 

× 
 

    • صحاب المصلحة ظم مع أ التواصل المنت  

وضــع المعلومــات �صــ�غة �مكــن فهمهــا     
�ســـــهولة للمجموعـــــة المســـــتهدفة والتـــــي  

 .تتناول احت�اجاتهم أو مخاوفهم 
•    

 

إلى الجهة المعن�ة المشاركة  ×و�شیر الرمز  الوظ�فة،إلى الجهة المعن�ة المسؤولة عن إدارة  •�شیر الرمز  
  ما من بلد إلى بلد حسب حجمه الجغرافي و�نیته الس�اس�ة ى حدٍّ الوضع یختلف إللكن  ،�اإلدارة

 

 

 



 

®a@›ñ–€aèflb@NóÓñ•@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@óÓÅa6€aÎ 
 

 
@Chapter 5:  Groundwater Allocation and 

Licensing 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 ’‹Å@Ô«Ï€a@ÜˆaÏ–i@‚bƒ„@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 äÌÜ‘m@ÚÓ–Ó◊@àÓ–‰m@‚bƒ„@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 ·Ëœ@p˝«b–n€a@éÓˆä€aÚ@ø@‚bƒ„@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 ·Ëœ@Úubßa@µg@¡iä€a@¥i@‚bƒ„@÷Ï‘y@LÍbÓΩa@‚bƒ„Î@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÍbÓΩaÎ@ÚÓœÏ¶a@ÚÓz�é€aN 

 
1.5 ÚflÜ‘fl 

  الم�اه  توافر تكفل  اجتماع�ة  معاییر أساسعلى  زمنة األولىاأل منذ  الم�اه موارد  ت صصِّ خُ  

  في  كبیرة مشكلة الم�اه ندرة  من جعل السكاني النموف ،األغذ�ة وٕانتاج الصح�ة والمرافق ال�شري  لالستهالك

 إلى  ىأدَّ األمر  وهذا، الم�اه جودة يتردِّ  مع الیوم اانتشارً  أكثرأص�ح  التلوث كما أن  ،البلدان من العدید 

 الشرب  م�اهكخرى أفي عدة استخدامات  الم�اه علىالطلب  ازداد لذلك العذ�ة، ونتیجة الم�اه قلة وفرة

 . والبیئة والصناعة والري 

 الحكومة تتحمل أن شرط ،عامة ملك�ة أنها على المائ�ة مواردها الیوم البلدان أغلب�ة نتعیِّ  

  الم�اه ذلك في �ما الم�اه واستخدام) تحو�ل أو( استخراج  في فالحق رد؛الموا إدارة عن العامة المسؤول�ة

  الضوا�ط،  أو الشروط �عض  �موجب  الخاصة الشركات  أو  العامة والك�انات  لألفراد  منح�ُ  أن �مكن الجوف�ة

  دام استخ في الحق هو"  الماء في الحق" �كون  ما اوغال�ً  المائ�ة، الموارد  ةه�أ -عادةً   -ها تمنح الحقوق  وهذه

  ط�ًقا  �كون  واستخدامها الجوف�ة الم�اه استخراج نح مُ  كما أن نفسه، الماء ملك�ة في الحق ول�س الماء

 ".الم�اه حقوق " هنا  اعمومً  ىتسمَّ  امت�ازات  أو تراخ�ص   أو تصار�حل

2.5 ‚bƒ‰€@xbÓny¸a@aábΩ@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

  تنظ�م ب  �قوم الجوف�ة  م�اهلل ستخداماالو  راجتخساال ر�حتصامن خالل  الجوف�ة الم�اهحقوق  نظام     

 م كوسیلة من أجل: قدَّ �ُ  ما اوغال�ً  ،)5.1( �اإلطاركما  المستخدمین بین الروا�ط

  ّالمنتجة  �اراآل بین خلاالتد  من الحد.   

  ینشأ قد  الذي العكسي التنازع تجنب.  

 ةالمتجاور عمل�ات استخراج الم�اه الجوف�ة   بین  الناشئة النزاعات  حل. 

 یـوفر ألنـه ؛واسـعة �شـكل كبیـر فوائـد  علـى ینطـوي  الم�ـاه فـي للحقـوق  مسـتقر نظـام تطو�ر أنكما     

 الخطـوات  �عـض  فضـًال عـن ،المائ�ـة البیئ�ـة النظم وحفظ ،وحمایتها المائ�ة الموارد  لتنم�ة اسل�مً  اأساسً 
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âbü�a@(5.1)@paÖb‡n«¸a@@Ú€ÖbjnΩa‡‹€¥flÜÇné 
 Ü”@Ö˚Ì@Éô@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Ú�çaÏi@‚ÜÇnéfl@ÜyaÎ@µg@ú–Å@lÏé‰fl@ÍbÓΩa@ÒÖbÌãÎ@—Ó€bÿm@Éö€a@…Ó‡¶@

¥flÜÇnéΩaN 
 ˚Ìäq@n€atÏ‹@Âfl@›j”@‚ÜÇnéfl@ÜyaÎ@Û‹«@ÂÌäÅ�a@¸Î@b‡Óç@Ÿ‹m@ÒÖÏuÏΩa@ø@Íb£a@Ùä©@äË‰€aN 
 7ím@paÖb‡n«¸a@Ú€ÖbjnΩa@µg@Êc@a bjm@…Ó∫@¥flÜÇnéΩa@Ü«aÏ‘‹€@Ö˚Óç@µg@¥é§@Ú‡Ó‘€a@ÚÓ«b‡nu¸a@

ÖâaÏ‡‹€@ÚÓˆbΩaN@
 

 حقـوق  تحدیـد  �عـد  إال �فعال�ـة اؤهبـد  �مكن الوالتي  ،الم�اه لموارد  تكامًال  أكثر إدارةالتي تحقِّق  األخرى 

 :تيلآلا وفقً  اكاف�ً  اتحدیدً  الجوف�ة الم�اه

 الجوف�ة الم�اه إدارة في الم�اه مستخدمي مشاركة تعز�ز . 

 االقتصاد�ة الكفاءة تحسین. 

  الجوف�ة  الم�اه من سحب  لتقلیلل الطلب  إدارة برامج تنفیذ. 

 الموارد  إلدارةمة الداع ات اإلیراد  لز�ادةاالستخراج  لرسوم منتظم جمع. 

 كفاءة أكثر� الم�اه استخدام �شجع الستخراجا لحقوق  التداول. 

 الجوف�ة والم�اه السطح�ة للم�اه المشترك تطو�ر االستخدام. 

 

  النظر  �مكن لذا  معینة، جودةو  �كم�ة  الم�اه إمدادات  الجوف�ة الم�اهفي  حقال ضمن � أن �مكن ال 

 السحب  معدل عكس على(  الجوف�ة الم�اه ط�قة تاجنإسعة  منالحصة  حیث  من الحق وصف في

  لألغراض اآلمنة  التور�دات  من مز�ًدا الم�اه لمستخدمي وفری الجوف�ة الم�اه الحق في ومع ،)المحدد 

 . التنم�ة ائتمان�ات  على للحصول مصرف�ة كضمانات  مةق�ِّ  وأصوالً  االستثمار�ة

3.5@@bflÊÏ‡öfl@ÏÁ@‚bƒ„@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÓœÏ¶a_Ú@

  والم�اه  الجوف�ة الم�اه �غطي د وموحَّ  شامل نظام �شكل واستخدامها الم�اه استخراج حقوق  

  التعارض  من للحدِّ  ؛كاف�ة بتفاصیلأن �كون  یتوجب الذي  النظام من اجزءً  كون � أن  غين�ی  مًعا  السطح�ة

الوقت  ملش� د ق الجوف�ة والذي الم�اه استخراج �موج�ه  یتم  الذي الشرط تحدید  �جب و  ، المستخدمین بین

 . الندرة حالة في تنطبق التي واألولو�ة والمعدل والحجم

 واستخدام  سحب  في المستمر حقهم في معقول ضمان الم�اه لمستخدمي �كون  أن ین�غي كما 

آل�ات و  قضائ�ة یجب أن تكون هناك أدوات  ولهذا ،االستثمار وتشج�ع االستقرارجل من أ الجوف�ة الم�اه
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  التشك�ك � ثاراآل من المتضرر�ن  من وغیرهم الجوف�ة الم�اه مستخدمي نكی تمل من أج مراجعةلل مختصة 

  حقوق  في عادة تحدیدها یتم التيالشروط والمواصفات  )5.1( الجدول ص �لخِّ و  ،القرارات  في والطعن

 .واستخدامها الجوف�ة الم�اه استخراج

fiÎÜ¶a@I5.1@H@¬Îäí€apb–ïaÏΩaÎ >€a ÒÖb« bfl �Üz�mÖ ø ÷Ï‘y çaaäÇnx ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a@flaÜÇnçaÎbË@)GW•MATE,2002-

2006( 
|ÓôÏm paâbjn«¸a@Îc@¬Îäí€a 

 ßa@ÒÜfl’ سنوات) 5تتضمن المرونة في نظام التخص�ص  مع تحدید الزمن (على سبیل المثال 

د و�مكن أ  a@Îc@kzé€a@Ú�‘„‚aÜÇnç¸ ن تكون مختلفةیجب أن ُتحدَّ

 a@ûäÀ‚aÜÇnç¸ االستهالك�ةغیر ستهالك�ة و االدام من المهم التفر�ق بین  حقوق االستخ

 xaäÇnç¸a@fiÜ»fl قصیر األجل  ي  حدٍّ نوي  مع أس تحدید أعلى حدٍّ 

 »‡a@pb–ïaÏfl@fib˛ تفاصیل العمق والقطر وعمل�ة استكمال الحفر  والحما�ة من الملوثات

 ÚÓ˜Ój€a@pbj‹�nΩa ونوعیته المواصفات المتعلقة �مكان التدفق العائد

 ◊›–ßa@Ú’ ستعماله ول على الحق   أو ادفع للحصا یُ جر غال�ً األ

 p˝flb»Ωa@›vç عندما �سمح بذلك ن الحقعالعمل�ة إااللتزم �

 ßa@úÓ–•@Îc@ÒâbéÅ’@ ستعمال أو لعدم االلتزاممصادرة الحق) بدون تعو�ض لعدم االغرامة ( 

 ßa@@’Ó‹»m’ بدون تعو�ض  كعقو�ة أو في حالة الطوارئ 

 ßa@Ú»uaäfl’ ا لإلمداد  أو الطلبدوري مع التعو�ض ط�قً ل التعدیال

 £ßa@ÜÌÜ’ ستمرار  قبل االنتهاءلال وسیلة لتقد�م طلب

 

4.5@óÓñ•@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

1.4.5 bfl@ÔÁ@7Ìb»Ωa@éÓˆä€aÚ@_óÓñÇn‹€ 
  ، ة بیئ�وال واالجتماع�ة  االقتصاد�ة العوامل وتشمل واضحة م�اهلل تخص�ص  أهداف تكون  أن یجب  

  ن هناك حیث إ للموارد، األمثل  التخص�ص  لتحقیق ضرور�ة الموارد  لتخص�ص  المناس�ة ن الوسائل أ كما

 : )Howe et al, 1986(  الم�اه تخص�ص  في المستخدمة المعاییر من العدید 

 ؛خراستخدام آ إلى ستخداما من الموارد تخص�ص  إعادة �مكن �حیث  الم�اه، تخص�ص  في المرونة 

 ب تجنُّ ل ؛الدور�ة المراجعة خالل من ،�یئ�ةو  اقتصاد�ة واستخدامات  اجتماع�ة فوائد ر أكث اكنأم إلىأو 

 الدائم.  التخص�ص 
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  حیث   ،�كفاءة الموارد  الستخدام الالزمة التدابیر یتخذوا حتى ،المعتمدین للمستخدمین الح�ازة ضمان�

  غیر  الطل�ات  لب�ةتل حةالمتا الموارد  من  احت�اطي هناك دام ما المرونة مع الضمان یتعارض  ال

 .متوقعةال

 شكوك بخصوص   وعدم توز�ع أفضل تحقیق �مكن  �حیث  التخص�ص، عمل�ة  بنتیجة التنبؤ على القدرة 

  .ممكن حدٍّ  أدنى  إلى المعامالت  تكالیف

 مكاسب  توفیر مع التخص�ص، عمل�ة في اإلنصاف إلى المحتملون  المستخدمون  ینظر  أن ین�غي 

 . محتمل مستخدم كل إلى الموارد  خداماست  من الفرص  في متساو�ة

 شرائح من مقبوالً ف�كون  واألهداف، الق�م التخص�ص  یخدم  �حیث  ،مجتمعوقبول ال الس�اسي القبول  

 . المجتمع في مختلفة

 األوضاع التخص�ص  شكل �غیِّر �حیث  المرجوة، الس�اسة أهداف  تحقیق  نحو التحركات في  فعال�ةال  

 .الم�اه الجوف�ة وتلوث  الم�اه فتنزااس مثل هاب مرغوب ال غیر الحال�ة

   مستمر ألثر التخص�ص والسماح آل�ة تنفیذ  على  من أجل القدرة واالستدامة، اإلدار�ة الجدوى تحقیق  

 . الس�اسة لهذه ومتزاید 

5.5@—Ó◊@Âÿπ@ÒâaÖg@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a@ 

  ظام ن إطار في السطح�ة الم�اه إدارة مع  الجوف�ة الم�اه  حقوق  إدراج یجب    

  ألس�اب  اإلدارة نظم فیها تفصل  التي الحاالت  وفي ،الم�اه تخص�ص ل واحد 

  ،الحاجة عند  تنس�ق�ة آل�ات  إدخال أو  لدمجها محاوالت  بذل ال بد من مختلفة 

بین حوضین    الطب�ع�ة االعت�ار التفاعالت  في خذ أ ت أن ین�غي الطر�قة وهذه

المؤسسة   مسؤول�ات  تشمل أن ین�غي لذلك نتیجةكو  ،الم�اه  تخص�ص  عند  مائیین 

  ستخدام في حالة اال �شأنها المتخذة واإلجراءات  الجوف�ة الم�اه ط�قة شحن حاالت  الجوف�ة الم�اه تدیر التي

 :تضمن  لكي اإلدارة نظم تشج�ع �جب و  ،السطح�ة والم�اه الجوف�ة م�اهالمت�ادل لل

 الجوف�ة.  للم�اه المقبول االستخدام حدود ل الواضح د یحد الت 

  ال   الذین اآلخر�ن خدمین�المست یتعلق ف�ما وردینالم كال مستخدمي من االستخدام أولو�ة ب ترتی تحدید  

 .واحد  مورد  سوى  �ملكون 

Û‹«@c@ÙÏnéfl@k‹�Ì@Âfl@

¥flÜÇnéΩa@k‹ü@|Ìâbñm@

Âfl@pb�‹é€a@ΩaÇ_Úñn@›Á@

·nÌ@àÓ–‰m@›rfl@ÍàÁ@

_paıaäu�a 
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  الم�اه  حقوق  إدارة عند  االعت�ار في أخذها یجب  التي ةالرئ�س النقاط )5.2( الجدول یلخص   

مثل   ثةال الث األطراف على ات أثیر الت  حیث  من السطح�ة الم�اه توصیل مستوى  تقی�م إذ ال بد من  ،الجوف�ة

 .الیناب�ع واستدامة البیئ�ة والنظم الماء مجرى  تدفق ضمان على المصب  اتجاه في المستخدمین

@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)5.2(@paâbjn«a ÚïbÅ Ú‘‹»nfl ÒâaÖhi ÷Ï‘y ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a  )GW•MATE,2002-2006( 

pbƒy˝Ωa paâbjn«¸a 

ÚÓ‰‘n€a 

التي  معدالت السحب الجدیدة وتأثیر م�اه الصرف الصحي ل  لمحتممن ناح�ة التأثیر ال

 .في االعت�ار خذؤ تأن یجب 
@bÌbö”ÒÖÏu@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa 

وكذلك   ،طراف ثالثةأعلى  تأثیراتالن یتم اعت�اره عند تقی�م أو�جب  یتفاوت �شكل كبیر

 .على البیئة

@ÍbÓΩbi@fibñm¸a@ÙÏnéfl

ÚÓz�é€a 

 یتطلَّب لذا (غیر متجددة )  تغذ�ةیها محدود�ة في ال�عض ط�قات الم�اه الجوف�ة لد

 . معاییر خاصة استخدامها
�Ü£ÖâÏΩa@Ö 

ستكشاف�ة ن حفر اآل�ار االأل ؛�ار االنتاج�ة للدراسة واالخت�ارات�عض اآل ُتستخدمقد 

 . اف جد� مكلِّ 
âbi�a@ú»j€@xÎÖåΩa@ûäÃ€a 

ÚÌâaÖ�a 

ات الخاصة المطلو�ة  وخطر التلوث  المحتمل  ا  �منظور الخبر ا  متواز�ً تتطلب تنظ�مً 
 .لآل�ار طئ�سبب التصم�م والتنفیذ الخا

âbi�a@ä–y@Ú‰Ëfl 

وضاع الهیدروجیولوج�ة   خالل التعامل مع الشكوك الخاصة �األ منن تتم أیجب 
   .ت عند إعادة التخص�صاولو�عطاء األ�ضا إلأوالحاجة 

ÍbÓΩa@óÓñ•@ø@Ú„ÎäΩa 

للتخفیف من التدهور الناجم عن السحب أو     ؛الم�اه الجوف�ة حما�ةیجب تصنیف مناطق 

 .التلوث
ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÚÌbª@’üb‰fl 

ولو�ات أ�التصرفات نحو المورد و صراعات بین الدول المتجاورة  وءنشقد تتسبب في 

 .ستخداماال

@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@pb‘jü

Ú◊6íΩa 

      

المصلحة  أصحاب  مشاركة تعز�ز ال بد من الجوف�ة الم�اه لمستخدمي األفضل االمتثال لضمان 

 المائ�ة  الموارد  استخدام رصد  �عد  كما التخص�ص، لعمل�ة الشفاف�ة إلعطاء ؛المعلومات  إدارة مع �التوازي 

  ت�قى  أن یجب  التي التنفیذ  أدوات  من  عدد وجود  طلب �تو الم�اه،  تخص�ص  تنفیذ  تحسین في حاسًما عامًال 

 :في ، وتتلخص اإلمكان قدر �س�طة
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  نوع�ة و  كم�ة ونماذج ،مسببي التلوث  ومجموعات  الم�اه لمستخدمي ب�انات  جداول ،التخط�ط أدوات  

 . فیها التحكم یتعین التي للمناطق األولو�ات   لتحدید  الجوف�ة الم�اه ط�قةل

 ورصدها ومراجعتها الطل�ات  يتلقِّ  ٕاجراءات و  ،اإلدار�ة التوجیه�ة الم�ادئ. 

 مراق�ة وتنفیذ  المستخدم، امتثال ومراق�ة ،طل�ات ال إلدارة كاف�ةال برامجال على عتمد � المعلومات، نظام 

 . الم�اه لمستخدمي فهمها �سهل التي المعلومات  وتسل�م التشغیل�ة الجودة

 عام  �شكل  والعام الس�اسي الوعي لز�ادة ،العام التعل�م . 

  توز�ع عمل�ة  تنفیذ  عند  االعت�ار في أخذها یجب  التي الحاسمة الجوانب  شمل� ) 5.2(  اإلطار    

 .المستخدم امتثال تسهل قد  التي الموات�ة والبیئة ،ها تعقید  ومدى الجوف�ة الم�اه

  مستخدمي  من ٪ فقط10 �ستخدمها حو�ةالمس السطح�ة  الم�اه  ٪ من90 حوالي أن  نتبیَّ  كین�ا في   

  ٪ من 10من  أكبر بترخ�ص  بدًءا ،الم�اه توز�ع نظام لتنفیذ  تدر�جي نهج اعتماد  تم ولذلك ،الم�اه

 الضروري  العملي سلوب األ هو هذاو  الحق، وقت  في  اآلخر�ن المستخدمین  تناول سیتمو  ،المستخدمین

 .للتطبیق النظام قابل�ة لضمان

@âbü�@)5.2(@paâbjn«a@Ú8byا

paÜÓ‘»n€a@pbj‘»€aÎ@ø@àÓ–‰n€a: 
 @ÚÓçbÓé€aÎ@ÚÌÖbñn”¸aÎ@ÚÓ˜Ój€aÎ@ÚÓ«b‡nu¸aÎ@ÚÓ±âbn€a@“Îäƒ€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@äq˚mø@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÖâaÏfl@fi˝ÃnçaN 
 @Ü‘»Ωa@Üzn€afl@ÍbÓΩa@ÔflÜÇnéfl@fibrnfla@Üïâ@ø@›r‡n¶aÓœÏLÚ@@¥flÜÇnéΩa@Û‹«@¥»nÌ@à€a@Ôçbç˛a@âÎÜ€aÎ@Ú‡ˆb‘€a@ÚÓéç˚Ωa@paâÜ‘€bi@‚b‡nÁ¸a@…fl

Èi@‚bÓ‘€a@·Ëé–„c. 

Ú˜Ói@ÚÓmaÏfl@àÓ–‰n‹€@Âfl@fi˝Å: 
 “a6«¸a@Êdi@ÒâaÖg@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@kØ@Êc@—Óÿnm@…fl@“Îäƒ€a@ÚÓ‹0a@ÒÖÜ0aN 
 Êb‡ô@·«Ü€a@ÔçbÓé€a@Û‹«@Û‹«c@LÙÏnéfl@sÓy@äqdnm@bñΩa3@¸aÚÌÖbñn”@ÚÌÏ‘€a@ÒÖb«@Ü‰«@óÓñ•@Îc@ÒÖb«g@óÓñ•@ÖâaÏΩa@ÚÓˆbΩa 
 7ÿ–n€a@¥mäfl@›j”@Új€b�Ωa@p˝ÌÜ»n€bi@LÚÓ„Ï„b‘€a@Ü◊dn‹€@Âfl@È„c@¸@Âÿπ@k‹Ãn€a@Û‹«@c@ÈuÎc@âÏñ”@ÒÖÜ™@›ÿíi@›öœc@ÊÎÖ@ÚÓ‹‡«@Ä˝ï�a@Ô„Ï„b‘€a@

Ú€Ï�Ωa.  
 @ ıÜj€ai—Ìä»n@ÚçbÓé€@‡‹€ÖâaÏ@ÚÓˆbΩa@Â‡önm@aêbç˛@Ô‘�‰Ωa@pb»Ìäín‹€@Îc@ Ú€Ü»Ωa@ÒÜÌÜ¶a@fiÏy@LÍbÓΩa@¡�´Î@fiÏy@ÚÓ–Ó◊@›flb»n€a@…fl@÷Ï‘y@

‚aÜÇnça@ÍbÓΩa@ÚÓ€bßaN 
 “a6«¸a@Êdi@‚bƒ„@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@kØ@b�€c@ÊÏÿÌ@b�‹flbë@›i@kØ@Êc@ÊÏÿÌ@�Ó‹‡«bN 
 @Ú«b‰‘€ab�‡ˆaÖ@i„dÈ@⁄b‰Á@fib©@¥ézn‹€@èÓ€Î@Løbô�a@Âfl@äö€aâÎ@âbƒn„a@ÊÏ„b‘€a@Ô€brΩa@Úéç˚ΩaÎ@ÚÓ€brΩa@›j”@ıÜj€a@ø@›‡»€aN 
 Û‹«@åÓ◊6€a@Êc@Ú‡ËΩa@¸@Âÿπ@bË‘Ó‘§@¥i@Ú‹Ó€@LbÁbzôÎ sÓy@päË√c@lâbvn€a@ÚÓ€ÎÜ€a@Êc@·Ó‡ñm@Ú‡ƒ„c@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@bÁàÓ–‰mÎ@Û»éfl@›ÌÏüN 
 ⁄aäëg@…Ó∫@pbË¶a@Ú‹«b–€a@à‰fl@ÚÌaÜj€a@Êb‡ö€@‹ΩaÚÓÿ@Ú»çaÏ€a@‰‹€bƒ‚@ÔÃj‰ÌÎ@L‚Ü‘Ωa@ÂÌà€a@Ú◊âbífl@ÊÎäÌÜÌ@‚bƒ‰€a@Ô–√ÏflÎ@ b�”@ÍbÓΩa@¥ÓflÏÿßa@

flÎÔflÜÇné@@ÍbÓΩa 
 ÜÓ◊dn€a@Û‹«@Êc@paÎÖ˛a@ÚÓ‡Óƒ‰n€a@bÁÜyÎ@oéÓ€@ÚÓœb◊L@ÊcÎ@ÒâaÖg@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@k‹�nm@�„ãaÏmb@�‘Ó”Öb@¥i@paÎÖ˛a@ÚÓ‡Óƒ‰n€a@ÚÌÖbñn”¸aÎ@ÚÓ◊a6ë¸aÎN 

 
 Batu, 1998المصدر 
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6.5@bfl@ÔÁ@p˝«b–n€a@éÓˆä€aÚ@ø@ÒâaÖg@÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a؟ 

جهة  أهم الم�اه استخدام حق صاحب  أو الطلب  مقدم ُ�عد  الجوف�ة الم�اه  حقوق  نظام إدارة في

والم�اه  نفسها الجوف�ة الم�اه ط�قة في آخرون  مستخدمون  هناك �كون  قد و  ،)5.1(  الشكلكما � ،فاعلة

اآلخرون  المصلحة أصحاب  یرغب  قد كما ، الجوف�ة الم�اه حقوق  نظامب  معنیون  لها التا�عة السطح�ة

 الحصول طلب م قدِ مُ  �شأن رأيال إبداء في مصالحهم تتأثر من المحتمل أن الذین )الم�اه غیر مستخدمي(

 .القرارات  ضد  االستئناف حالي أو مستخدم ضد   قضائ�ة دعوى  أو شكوى  تقد�م للم�اه أو جدید  حق على

›ÿí€a@)5.1(@p˝«b–n€a éÓˆä€aÚ ø ·ÌÜ‘m ‚bƒ„ ÷Ï‘y ΩaÍbÓ ¶aÚÓœÏ@bËubflÖg@Îc@IGW•MATE,2002-2006H
@

،وتسجله تمنحه أن أو الم�اه في  الحق الجدید من الطلب  مقدم تحرم أن الم�اه موارد  ةله�أ ن�مك 
للشروط  اوفقً  رسوم  دفع �كون عل�ه  ما ا غال�ً و  ،امشروعً ا مستخدمً  �ص�ح الموافقة  الطلب  مقدم حِ نْ مَ و�مجرد 
من  االلتزام  ترصد  وأن ،الت �سج تحتفظ نأ  الم�اه موارد  ة له�أ ین�غيكما  ،المتعلقة �حق الم�اه واألحكام 

الم�اه  موارد  ةله�أ �مكن االلتزام عدم اكتشاف وعند  ،الوسائل من وغیرها المیدان�ة التفت�ش عمل�ات  خالل
فضًال عن ، جنائ�ة جر�مة كبت ارتُ  إذا القضائ�ة لسلطةتخاطب ا أن أو عقو�ةتفرض  أو اتحذیرً  تقدم أن

العبء  تخفیف أجل متأثرة، ومن أطراف أخرى  من أو م�اهال حق صاحب  من طعوًنا للقضاء �قدم قد  ذلك
 . المائ�ة الموارد  ةه�أ  في موظف أعلى إلى األول المقام في الطعون  توج�ه �مكن  القضائ�ة السلطة على
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 معها للعمل الم�اه موارد  ةه�أ لون �فضِّ   المستخدمین ألن ؛اإلدارة عمل�ة  أهم�ةمهم ك اإلدارة أسلوب      
 : اآلتي �مكن تحق�قه �ضمان ضدها، وهذا ول�س
  وسر�عة اقتصاد�ةو  اد� ج مقبولة النزاعات  تسو�ة آل�ات. 

  الم�اه مستخدمي لشل ل�س ولكن االمتثال عدم لتثب�ط متوازنة العقو�ات. 

 المؤسس�ة القدرة مع وتتناسب  واقع�ة المراق�ة. 

  العام للتدقیق كاملة نسخ توفر تضمن السجالت  حفظ إجراءات.  

 البیروقراط�ة من لتقلِّ أن  یجب ولكن  ،الفساد  مكافحة على فةالمكلَّ ة اله�أ تصرتق. 

 داري اإل والفساد  الرشوةاستخدام  حاسم مع �شكل التعامل یتم.  

  من  ضغوط �سبب  صعو�ات  جدیدة تنشأ قوانین اعتماد  أو  الم�اه تشر�عات  تحدیث  عند  
 عالم�ة  قواعد  توجد  ال نه�ما أو  تثناءات،اس أو ازالت الس�اسیین من أجل تن وشركائهم الحالیین المستخدمین

 مفیدة: تكون قد  اآلت�ة اإلرشادات  نإلذا ف الحاالت،لمثل هذه  للتطبیق قابلة
  دقیـق میـزان حساب  عدم إمكان�ةوفي حال ومؤهلة،  ومفیدة فعالة الحال�ة االستخدامات  تكون  أن یجب 

ــاه ــة  للم�ـ ــيالجوف�ـ ــنح ین�غـ ــع مـ ــتخدمین جم�ـ ــار  المسـ ــی �حتصـ ــلاأل رةقصـ ــا �مكـــن جـ ــوء فـــي مراجعتهـ  ضـ

 .موثوق�ة أكثر معلومات 

   مناسب  �شكل تعو�ضها أو ارسم��  بها �االعتراف إما شامل �شكل العرف�ة الحقوق  مع التعامل یجب. 

  الم�ـاه لمـوارد  المرضـي غیـر الحـالي الوضـع عـن نیولالمسـؤ  ل�سوا وحـدهم قانونیینال غیر ن المستخدمو 

 .للفساد  لالمی أو القدرة نقص  �سبب  ؛أ�ًضا ولةمسؤ  السا�قة الم�اه دارات إ تكون  فقد  ،الجوف�ة

   مـا -الحـالیین الجوف�ـة الم�ـاه مسـتخدمي جم�ـع إدخـال یجـب  كمـا استثناءات، �أي السماح عدم یجب� 

 .القانون  صلب  في -العامة الم�اه إمدادات  مرافق ذلك في

   عـض  إعفـاء یـتم قـد  كمـا ینام�ك�ـة،د  مل�ـةع الم�ـاه سـتخدامال سـحب ال معـدل مواصفات  تكون  أن یجب� 

 الوجــود  عــن اإلعــالن �كــون  أن المفیــد  مــن ولكــن الم�ــاه، حقــوق  بیروقراط�ــة مــن الثانو�ــة االســتخدامات 

 تـدابیر اتخـاذ  إلى الحاجة تتطلب  نها�ةال فيو  الشرعیین، غیر المستخدمین على التعرف في مفیًدا أمًرا

 .صرامة أكثر
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 7.5@óÓñ•@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@œÏ¶aÚÓ@7À@ÒÖÜvnΩa 

  الم�اه  استخراج حقوق  نظام تنفیذ  �عد  المتجددة غیر الجوف�ة الم�اه ط�قات  أنظمة حالة في 

  الجوف�ة  الم�اه مستو�ات  لتناقص  الهیدروجیولوجي الواقع مع  ا متسقً  كون � أن  على ،عال�ة أولو�ة اذ  الجوف�ة

  تكون  أن یجب  لذا ،الجوف�ة  الم�اه جودة تدهور ر�ماو  ،الجیدة إنتاج�ات اآل�ار من ل�قلِّ  قد  وهذا ،مستمرال

  طو�ل  مدى علىو  زمن��ا محدودة) معینة مواقع في المحددة االستخراج لمعدالت  �النس�ة(  التصار�ح

معرفة  الوقتهذا  خاللسیتم حیث  ،سنوات  10إلى  5 �عد  األولي والتعدیل للمراجعة أ�ًضا؛ تخضعو 

تحلَّ   أن  الممكن منو  ،التشغیل�ة المراق�ة خالل من السحب  إلى ة لجوف�ا الم�اه ط�قة استجا�ة عن المز�د 

نة المجتمع�ة المنظمات  وضعتها التي االستخدام قواعد    االستخراج  تصار�ح محل مناسب  �شكل الممكَّ

 . ذات الطا�ع الرسمياألكثر 

 الجوف�ــة م�ــاهلا مـن كبیــرة احت�اط�ـات  علــى تحتـوي  التــي ةالرئ�ســ  الجوف�ـة الم�ــاه ط�قـات  مــن الكثیـر 

 دولــة داخــل المســتقلة الوال�ــات  أو المقاطعــات  بــین أو الــوطني �ــالمعنى إمــا ،للحــدود  عــابرة المتجــددة غیــر

 تنســیق خــالل مــن مت�ــادل �شــكل تحق�قــه �مكــن الــذي الكثیــر هنــاك ســ�كون  الظــروف هــذه مثــل فــي ،واحــدة

 یجـب كمـا  ،الجوف�ـة الم�ـاه حقـوق  أنظمـة ال سـ�َّما ،الصـلة ذات  الجوف�ة �الم�اه الخاصة واللوائح التشر�عات 

 :لكل من خاصةال عت�ارات اال الم�اه تخص�ص  نظام �أخذ  أن

 عض  تقد�م یتم  قد  حیث  الجوف�ة، م�اهلل ن التقلیدیین مستخدمی ال على الجدید  الم�اه تخص�ص  آثار�  

 . التعو�ضات 

 نظام  في قبولةالم ةد الجو  ذات  لالستخراج القابلة الجوف�ة الم�اه من كاف�ة احت�اط�ات  ترك ضمان  

 . الجوف�ة الم�اه ط�قة

  معین بیئي نظام في السحب من الم�اه الجوف�ة تأثیرات   تقدیر في الصعو�ات . 

 المحتملة" الخروج إستراتیج�ة" وتعیین تحدید  ثم ومن" �عد  �حدث  ماذا" في النظر.   

 الذي الزراعي لري وا �ةنوالمعد  والصناع�ة الحضر�ة المناطق في الم�اه إمدادات  استخدام إعادة تصم�م 

 . التحكم �ه �عنا�ة یجب 
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 @
ÂÌä�����∑ 

@

÷Ï‘y@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@‚bƒ„Î@óÓñÇn€a 

ZûäÃ€a تنفیذھا.تبادل الخبرات بشأن تنفیذ أنظمة توزیع المیاه الجوفیة و 

Z¬bí‰€a  دقیقة 45تقسیم ثالث مجموعات ومناقشة لمدة. 

 نظام طبقة المیاه الجوفیة غیر المتجددة حالةفي  التنفیذوآلیة فیة جومناقشة كیفیة تنفیذ نظام الحق في المیاه ال

ZäÌä‘m 30 دق�قة. 
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@Chapter 6:  Economic and Financial 
Instruments in Groundwater 
Management 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 ·Ëœ@÷ä–€a@¥i@paÎÖ˛a@ÚÓ€bΩa@ÚÌÖbñn”¸aÎN 
 mÜ‘Ìä@ÚÓ–Ó◊@’Ój�m@paÎÖ˛a@ÚÓ€bΩa@ÚÌÖbñn”¸aÎ@¥ézn€@ÒâaÖg@ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@LÚÓœÏ¶a@b∂@ø@Ÿ€áZ 

 ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a 
 7ÓÃm@⁄Ï‹é€a 
 ä‘–€aÎ@Ú€aÜ»€a 
 ÚÌbª@Ú˜Ój€a@

1.6@@aábΩÊÏÿm@paâbjn«¸a@ÚÌÖbñn”¸a@paá@ÚÓ‡Ác@ø@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@_bËnÌbªÎ 
  ت ا للصالح� متزاید  اهتمام أص�ح هناك جدیدة إدار�ة ه�اكل وٕانشاء الم�اه موارد  إدارة تحسن مع 

 . الم�اه استخدام طر�قة لتغییر ؛والرسوم اإلعانات  واستخدام الم�اه إدارة ظملنُ  المال�ة

  �مكن  وكیف ،المائ�ة الموارد  إدارة في ةواالقتصاد�  المال�ة األدوات  استخدام هذا الفصل یناقش   

 .الجوف�ة الم�اه موارد ل تنم�ةوال دارةاإل استدامةفي  �شكل كبیر  للمساهمة استخدامها

1.1.6¡iaÎä€a@¥i@ÍbÓΩa@ÚÓz�é€a@ÍbÓΩaÎ@ÚÓœÏ¶a 
 رغم ذلك متشابهة، الجوف�ة والم�اه السطح�ة الم�اه إلدارة االقتصاد�ة األدوات  أن على الرغم من 

 : المتمثلة في اآلتي الجوف�ة الم�اه موارد  خصوص�ات ل نتیجة ؛واحدة �ست ل

 الجوف�ة  الم�اه تقی�مالخاص ب والتعقید  انسب��   العال�ة التكلفة. 

 المراق�ة تكالیف من یز�د  وهذا ،الالمركز�ة من عال�ة  بدرجة المورد  استخدام . 

 بتأثیرات المورد  تعلقی ف�ما  الزمني والتأخر الجوف�ة لم�اه عامة الناس ل  رؤ�ة عدم. 

  للتأثر �الملوثات  الجوف�ة  الم�اه ط�قة قابل�ة حسب  الملوثات  مقدارل اآلثارتفاوت.   

  الم�اه ط�قةفي معظم التلوث في  وعدم الرجوع للحالة األصل�ة بین التلوث والـتأثیرالزمن الطو�ل  

 .الجوف�ة

  ا قً �طبتو  اتطورً  أقلعام شكل � وف�ةجلا الم�اه إدارة أدوات  نالسبب في أوص�ات الخص هذه وتفسر 

  ، الم�اه ندرة تزاید  معالجوف�ة تتزاید  للم�اه االقتصاد�ة الق�مة إال أن ،السطح�ة الم�اه إدارة أدوات من

 ا. تتزاید أ�ًض  اإلدارة في االستثمار من والفائدة

 إدارة  معادلة من ام� مه اجزءً  بوصفها  والمال�ة االقتصاد�ة  االعت�ارات  علىالفصل  اهذ  یركزكما  

هم�ة الم�اه  ألشرح  �عهیت ثم  ،واالقتصاد�ةأول الفصل شرح األدوات المال�ة  حیث سیتم في ،الجوف�ة الم�اه
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  ام األدوات المال�ة االقتصاد�ة لشرح ك�ف�ة استخد وذلك قبل االنتقال  ،سلعة اجتماع�ة واقتصاد�ةونها ك 

 اإلدارة المتكاملة لموارد الم�اه.ئ إدارة الم�اه الجوف�ة من خالل م�اد  لمساهمة فيل

2.6@Ääë@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓ€bΩaÎ 

  تؤثر  -أدناهكما هو موضح  -للغا�ة �س�طة مصطلحات �عرف تُ التي  والمال�ة االقتصاد�ة األدوات  

بدرجة  وتحدد  ها)واستخدام الم�اه إدارة �أنشطة  المتعلقة والمث�طات  الحوافز خلق خالل من( السلوك على

  .الم�اه إدارة مؤسسات  �قاءو  الم�اه موارد  إدارة ألنشطة المال�ةاالستمرار�ة  رةكبی 

1.2.6 paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a 

  سلوكهم  تغییر على  لتشج�عهم الناس على فرض تُ  رسوم �األساس هي االقتصاد�ة األدوات  إن    

 التعر�فات  ستخدمتُ  دةً وعا ،التكالیف السترداد  ارسومً  ل�ست أنها كما  ،)6.1(الجدول معین اتجاه في

  ورسوم  الم�اه  تجارة مثل الحوافز على القائمة التدابیر من هاوغیر  المت�ادل والدعم  واإلعانات  ضر�ب�ة ال

 األدوات  استخدام �مكن كما  ،�كفاءة واستخدامها الم�اه موارد  تخص�ص  لتعز�ز ؛السائلة النفا�ات 

  تعمل ا أ�ًض  وهي ،الم�اه لمورد  المستدام ستخدامال او  العادل للتوز�ع األوسع  األهداف لتحقیق االقتصاد�ة

  واالجتماع�ة  والتقن�ة والمؤسس�ة  والتنظ�م�ة  الس�اس�ة األدوات  تكملها وأ تكمل حینما  وجه أفضل على

 . المناس�ة

 وعلى سبیل المثال: 

  من  المز�د  وخلق العال�ة الق�مة ذات  المشار�ع في  واسع نطاق على الجوف�ة الم�اه  استخدام  �مكن  

  المنخفضة  االقتصاد�ة االستخدامات  في وضعمازالت ت في الغالب  ولكنها والثروة، والوظائف لدخلا

 .المستخدمین بین ااجتماع��  اتوترً  یخلق ، وهذا األمرسحب ال یزداد  عل�هو  الق�مة،

  ألغراض  الجوف�ة الم�اه إلى الوصول من) النساء( المحرومة أو الفقیرة المجموعات  تتمكن ال قد  

 ا.جد�   مرتفعة االستخراج تكلفة  ألن ؛الع�ش وأس�اب  �ةنمالت

الحالة ففي  ،ملموسة مشكلة تصح�ح في المساعدة االقتصاد�ة لألدوات  �مكن الحالتین كلتاوفي  

 كفاءة،  أكثر �شكل  الجوف�ة الم�اه استخدام أوو/ لتخص�ص  حوافز األعلى سعیرالت وفری أن �مكن األولى

 ذات  أنشطة إلى الم�اه وتوج�هالجائر  سحب ال تقلیل طر�ق عن الجوف�ة م�اهال مستو�ات  اتزان في ف�ساعد 

  أو  المضخات  أو المدعومة، الطاقة( المستهدفة اإلعانات  توفر أن �مكن ،الثان�ةالحالة  في و  ،أعلى ق�مة
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  ع�ة را الز األنشطة  �غرض الجوف�ة  الم�اه إلى للوصول المحرومین أو للفقراء الحافز) المخفضة الم�اه رسوم 

 . األخرى  التنمو�ة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)6.1(@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@7ÓÃmÎ@⁄Ï‹é€a@

paÎÖc@7ÓÃn€@⁄Ï‹é€a  7ÓÃm@⁄Ï‹é€a@lÏ‹�Ωa  

—Ó€bÿm@ZxaäÇnç¸a  

 ‚Ïçâ@kzé€a 
 7»én€a@7À@@äëbjΩa›rfl@—Ó€bÿm@Ú”b�€a 
 ÷aÏçc@€ÍbÓ‡‹@ÚÓœÏ¶a 

√b–ßa@Û‹«@ÖâaÏΩa@ÚÓˆbΩa 
 Üßa@flÂ@pbÓ◊Ï‹é€a@ÚqÏ‹Ωa 
 ‚aÜÇnça@är◊c@Òıb–◊ 
 Ú‡Ó”@ÚÌÖbñn”a@5◊c@‚aÜÇnç˝€ 
 ¥é§@Ú€aÜ»€a@ÚÓ«b‡nu¸a 
 ÚÌbª@Ú˜Ój€a 

—Ó€bÿm@Z›ÓÃín€a  
 pb„b«g@7iaÜm@Û‹«@Úƒœb0a@ÍbÓΩa@ 
 pb„b«g@Ú¶b»Ω@ΩaÍbÓ@ÚflÖb»€a@ 
 ·ÌÜ‘m@·«Ü€a@bÓuÏ€Ï‰ÿn€@ä€a@>€a@›‹‘m@Âfl@@âbín„aÖaÏΩa@

ÚÓˆbÓ‡Óÿ€a@aÚÓ«aâå€. 
 

2.2.6 paÎÖ˛a@ÚÓ€bΩa 

 من لتوفیر األموال تستخدم التي اآلل�ات  إلى المال�ة األدوات  تشیر 

 وتهتم هذه األدوات  ،المال  ورأس التشغیل طب�عة ذات ( األنشطة تمو�لجل أ

  المال�ة  �التكالیف ذلك یرت�ط وكیف ،سینتج الذي �الدخل األولى �الدرجة

  .هالتمو� یجب   التي لألنشطة

 ،أعاله المذكورة علیها التعر�فات ل�ست واضحة كما تنص  الفروق  وهذه

 وتعد  واحدة، أداة في واالقتصاد�ة  المال�ة األهداف من كل تطبیق �مكن حیث 

 الموجهة الم�اه مرافق دحدِّ تُ  ، إذ حالة واضحة في هذه النقطة تسعیرات الم�اه

  المال وتكالیف رأس  والص�انة التشغیل تكالیف لتغط�ة ؛ة�المال أهدافها لتحقیق الالزم التسعیر تجار��ا

 المال  رأس على والعائد  الر�ح صافي مثل مختلفة، مال�ة �مؤشرات  المرافق أداء �قاسكما  �طر�قة مناس�ة،

  االقتصاد�ة  النظر وجهة فإن العكس وعلى ،إلى غیر ذلك )قروض خدمة ال على القدرة( االئتمان�ة والجدارة

  على  األمر �قتصر حیث ال ،الم�اه قطاع أهداف من مز�ج في مساهمتها تقی�م هي ت االتسعیر  �شأن

  في  تحسینات  اأ�ًض  یتطلب ذلك ولكن ،فقط للم�اه الحالیین للمستهلكین الكاف�ة الخدمات  تقد�م ضمان

   البیئ�ة. االستدامة وضمان )الم�اه إلى الناس وصول ز�ادةتوفیر الم�اه ( لغرض  ؛مجال العدل

›Á@Ÿ‰ÿπ@¡iâ@7ÓÃm@a€⁄Ï‹é@

ÒaÖ˛bi@ÚÌÖbñn”¸a@ø@_fiÎÜ¶a 

›Á@Ÿ‰ÿπ@ıb�«g@ú»i@Ú‹rfl˛a@

Â«@ÚÓ–Ó◊@ÍbÓΩa@Ú‡Ó”@µg@äƒ‰€a@

Ú‘Ìä�i@_Ú–‹n´ 
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لمرافق  المالي التوجه أن لضمان وسیلة أفضلكاف�ة  صالح�ات  مستقلة ذات  ر جهة تنظ�م�ةااعت�   

  .الوطن�ة أو االقتصاد�ة  المصالح نظر وجهة حسب  تعدیله  یتمالم�اه 

3.2.6 Ú‡Ó”@ıbΩa 

 سواء �الوسائل رشید  �شكل الم�اه لتخص�ص  مهمة البدیلة االستخدامات  في الم�اه ق�مة إن 

 . )6.1 (الشكل انادرً  اموردً  بوصفه  االقتصاد�ة أو التنظ�م�ة

  النوع�ة،  جیدة السطح�ة أو الجوف�ة الم�اه تكون  وحیث  ،المتوقعة والفوائد  فرا�التو  الق�مة ترت�ط 

  أو  عدم وجودها �سبب  وذلك الندرة، حاالت  فيو  ،الحق�ق�ة ق�متها من أقل تكون  أن إلى تمیل فإنها

  أو  لالستخدام االقتصاد�ة �النتائج ر�طها و�مكن ،�كثیر أكبر مستخدملل �النس�ة الق�مة تكون و  ،التلوث 

 .لالستخدام  والصح�ة االجتماع�ة الق�مة

 
›ÿí€a@)6.1(@Ú‡Ó‘€a ÚÌÖbñn”¸a ÖâÏΩ ÍbÓΩa @b�‘jü@fib‡»nç˝€)GW•MATE,2002-2006(@

âbü�a@)6.1(@�ÌÜ»@‚aÜÇnça@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓ€bΩaÎ@a�äflc@Ëfl��‡b@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@kjéi@Ôm�a: 
 

 هالم�ا ندرة تزاید مع�ة االقتصاد ق�متها تزداد.  
 واالستدامة والعدالة الكفاءة حیث من اإلدارة أهداف لتحقیق والمال�ة االقتصاد�ة األدوات استخدام �مكن. 
  المستخدمین لفوائد مستدام تدفق هناك �كون  لن �الم�اه المتعلقة والقرارات للمشار�ع المال�ة االستمرار�ة بدون.  
 أقـل أمـر وهـو( الم�ـاه نـدرة تزایـد حـول والمسـتهلكین لمنتجـینل مناسـ�ة إشـارات إرسـال ىإلـ  االقتصـاد�ة األدوات تمیل 

 .)فقط االقتصاد�ة غیر التدابیر استخدام عند احتماًال 
 وذلـك التخـاذ ،أهم�ـة تـزداد المائ�ة للموارد المتكاملة لإلدارة والمال�ة االقتصاد�ة األدوات أص�حت ؛عام �شكل  

 القادمــة لألج�ــال بــل الحال�ــة لألج�ــال فقــط لــ�س ،االجتماع�ــة هــدافاأل فضــًال عــن ،الم�ــاه رةإدا لتحســین أفضــل قــرارات
 .أ�ًضا
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عمل�ة  في البدء لاألفض مننه حیث إ ،عام �شكل ا سا�قً  مناقشتها تمت  تكلفة لها  الم�اه إدارة إن  

  �سبب  الم�اه ق�مة على فالتعرُّ  یتم وهنا ،�الفعل مشكالت  فیها توجد  التي الحاالت  في الم�اه إدارة سینتح

 .وناجحة مقبولة اإلدار�ة التدخالت  تكون   أن یتوقع و�ذلك ،التلوث  أو ندرةال أو المنافسة

3.6@ıbΩa@Ú»‹é◊@ÚÌÖbñn”a@ÚÓ«b‡nuaÎ 

  الناس  �عض  ومن ناح�ة أخرى یجد  واجتماع�ة، �ةاقتصاد  سلعة الم�اه أن على دبلن م�ادئ تنص  

 ". هللا من "ه�ة الماء المثال سبیل علىف ،الماء الدفع من أجل الحصول علىفكرة  قبول في صعو�ة

 لتغییر أداة في كونه تكمن األهم�ة ولكن ،التكلفة استرداد  �سبب  الماء ل�س على  السعر تطبیق إن  

 . الم�اه تكلفة  ) مكونات 6.2( دل، و�وضح الجدولعا  �شكل الم�اه توز�ع من والتأكد  ،السلوك

  المتكاملة  اإلدارة في السا�قة الفشل حاالت  من العدید  وُتعزى  الماء ذو ق�مة اقتصاد�ة واجتماع�ة، 

 دالموار  من الفوائد  أقصى الحصول على �مكن حیث ال ،للم�اه الكاملة الق�مة تجاهل إلى المائ�ة للموارد 

 . الم�اه ق�مة حول الخاطئة مفاه�م ال استمرارمع  ،المائ�ة
 

@@@@@fiÎÜ¶a@)6.2(@êbÓ”@—Ó€bÿm@‚aÜÇnça@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@@

—Ó€bÿm@paÖaÜflg@ÍbÓΩa  
—Ó€bÿm@òä–€a@

ÚÓ«b‡nu¸a 
—Ó€bÿn€a@ÚÓuâb®a  

—Ó€bÿm@xaäÇnça@
ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

Ú–‹ÿm@êcâ@fibΩa 
—Ó€bÿm@›ÓÃín€a@

Ú„bÓñ€aÎ 
—Ó€bÿm@aÖgÒâ@

ÖâaÏΩa 
@Ú«Ï‰æ@·Ó”

˝€Ú‹ÌÜj€a@pbflaÜÇnç@

…”ÏΩa@ø@·Ó”@
( Ú–‹ÿm@m›ÅaÜ@ÍbÓΩa@

ÚßbΩa@L@¬Ïj:aÎ@Ôôâ˛a@
bÁ7ÀÎ) 

 

3.6@N1@Ûnfl@ÍbÓΩa@ÊÏÿm@_ÚÌÖbñn”a@Ú»‹ç 
  القرارات  التخاذ  ضروريٌّ  أمرٌ  اقتصاد�ة كسلعة الم�اه معاملة إن 

  خاصة و� ،المتنافسة الم�اه قطاعات  مختلف بین الم�اه  توز�ع  �شأن  المنطق�ة 

التوسع في  حیث �ص�ح ،المائ�ة الموارد ي تعاني من ُندرةت ال البیئة في

 . غیر ممكن مدادات المائ�ة خ�اًرااإل

  صناع  توج�ه تساعد في البدیلة الم�اه الستخدامات  االقتصاد�ة فإن الق�مة الجوف�ة للم�اه �النس�ة 

  البلدان  عامل الم�اه كسلعة اقتصاد�ة فيتُ وقع أن تأنه من غیر المكما االستثمار،  أولو�ات  لتحدید  القرار

›Á@⁄b‰Á@@ÈÓœ@ÊÏÿm@¸@Êbÿfl

ÍbÓΩa@ÚÌÖbñn”a@Ú»‹ç_ 
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في مثل هذه الحالة، مع   الم�اه استخدام ة لتقنینحَّ لِ مُ لعدم وجود حاجة  ؛المائ�ة بوفرة الموارد  تتمتع التي 

 .االقتصاد�ة التنم�ة في ا ال �مكن تجاهلهجد�  مهم دور له الماء أن األخذ �عین االعت�ار

3.6@N2@Ωbaá@ıbΩa@Ü»�Ì@Ú»‹ç@nua_ÚÓ«b‡ 

  ُینظر أن  المهم ومن اجتماع�ة،  منفعة أ�ًضا تعد  فإنها  االقتصاد�ة للم�اه  الق�مة عن النظر �غض  

  من  والتخفیف المساواة في المتمثلة  االجتماع�ة  األهداف لتحقیق  وسیلةعلى أنه  الم�اه تخص�ص  إلى

 الصحة.  على الفقر والحفاظ وطأة

من أجل   اجتماع�ة الم�اه كسلعة إلى توظیف المائ�ة تمیل رد الموا من تتمتع بوفرة تيال البلدان إن 

  كما أن  ،االقتصاد�ة عن األهداف عوًضا الصح�ة وتحقیق األهداف الفقر وطأة وتخفیف المساواة، تحقیق

رٌد مهم  الم�اه مو  نحیث إ اجتماع�ة، الم�اه سلعة اعت�ار من أ�ًضا جانبٌ  هي البیئ�ة والحما�ة األمن

 .المجتمع مستوى  على الم�اه نقص  إلدارة  أنظمة عل�ه ُتَوفَّرو  ،التقالید واألعراف معظم في حترموم

4.6@’Ój�m@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓ€bΩaÎ 

1.4.6@‚aÜÇnça@är◊c@ÚÓ„˝‘«@ÍbÓ‡‹€ 
ة إلى جالحا عند وذلك  ،شح�حة الموارد  تكون  عندما صنع الخ�ارات  حول یدور إن االقتصاد  

  وأنظمة  الشرب  �م�اه الناس  من  المز�د  لر�ط ضرور�ة االستثمارات  تكون  عندما أو ك الم�اه الملوثة،هالاست

 لالستهالك الم�اهاستخدام  المثال:على سبیل و  الطلب،على  الصحي، أو في حال التنافس الصرف

 مدفوع.ك ثمن هنا �كون  عندما المنافسة تنشأ  الم�اه حاالت ُندرة وفي ،أو الصناعة ال�شري أو الزراعة

التنظ�م�ة ضرور�ة   یجعل اللوائح ، وهذاالراسخة والمصالح �االحتكارات  الم�اه إدارة تتمیز 

  على  والحصول اللوائح تنفیذ  واالقتصاد�ة في المال�ة األدوات  تطبیق �ساعد  أن  لذا �مكن ذلك، لتصح�ح

 عادة للموارد  ید الرش االستخدام  ا یتطلب مك الشح�حة، للموارد  والمقبول الرشید  التوز�ع  من المرجوة النتائج

  بیوتهم  إلى وٕاحضارها وتنظ�فها الم�اه إدارة تكلفة في والصناعیون  والمزارعون  المستهلكون  �ساهم أن

 . ومصانعهم ومزارعهم

4.6 .2@paÎÖ˛a 
 واإلعانات  الضرائب  هي المعروفة االقتصاد�ة األدوات  أفضل إن    

ل السلطات ألن قبحالة تثبیت السعر من  األسعار والتعر�فة (في وتحدید 

 السعر ال یترك للسوق ألهمیته للفقراء).

aág@%@Âÿm@⁄b‰Á@›◊bífl@ÚÓˆbfl@ø@

�Ú‘�‰fl@Lbfl@›Ëœ@xbn≠@µg@àÓ–‰m@

›◊bÓÁ@ÒâaÖg@_Ú–‹ÿn€a@ÚÓ€b« 
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االستثمار في البن�ة التحت�ة  ف ،محددة استثمار�ة  قرارات  اتخاذ  على المال�ة تساعد األدوات   

  االهتمام  ز�ادة إلى أ�ًضا ذلك یؤدي حیث  الم�اه، استخدام  كفاءة  تحسین  طرق  إحدى  وتحسینها �عد 

  وأن  عقالن�ة یجب أن یتم �طر�قة  استثمار  فإن أيذلك  ومع  ،النظام خسائر والص�انة وتقلیل ل�التشغی

  األمثل  االستخدام لضمان) ذلك إلى  وما الخام، والمواد  والعمال، المال، رأس( الضرور�ة الموارد  بین  یوازن 

 لیل والتح ،ح�اة التكالیفرة ودو  ،التكلفة منافع أدوات مثل تحلیل ُطوِّرت ولتحقیق ذلك فقد  ،الموارد  لهذه

 . المعاییر متعدد 

تغر�م  التكالیف و  استرداد  هي البیئي واالقتصاد  ستخدم في الم�اهالتي تُ  ذات العالقة إن الم�ادئ    

  ن �ما أ المنفعة،  ون یتلقَّ  الذین أولئك من التكالیف استرداد  في المتمثل الهدف إلى تستند و  ،الملوثین

  التي  التكالیف  مقابل  یتم الدفع أن یجب  عل�ه  ،الم�اه على من الحصول دةون فائ یتلقَّ  الم�اه مستخدمي

   فائدة  ىو�تلقَّ  ،اآلخر�ن للمستخدمین الم�اه جودة على ب التلوث مسبِّ  یؤثر و�المثل الخدمة، مزودو یتكبدها

 في  اإلدارة سسةمؤ  وتكلفة البیئ�ة التكلفة  یدفع أن الملوثات، لذا یتوجب عل�ه من التخلص  على من قدرته

 : اآلتيفي  لذلك المستخدمة األساس�ة وتتمثل األدوات  ،لملوث ا مراق�ة

 7»én€a@äëbjΩa@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@Âfl@fi˝Å@‚Ïçâ@xaäÇnç¸a 
 استناًدا  ؛السحب  رسوم دفع إلى ن و المستخدم ضطر�ُ  حیث  ،اجد�  م�اشرة طر�قة وتعد هذه األداة 

للتأكد من أن هناك  ؛الترخ�ص  عتماد من ا  العّدادات بدالً ام استخد  حجم الم�اه المستخرج (ُ�فضل إلى

من النادر استخدام  ولكن ،الجوف�ة الزراعة أكبر مستهلك للم�اه عد وت ،)دافع حق�قي الستخراج الم�اه 

  االستخدام  لتقدیر بدیلة  و�ستوجب تقن�ات  سهًال، ل�س فإن تقدیر حجم السحب  لذا ،عدادات الم�اه

 : مثل ع�ةالزرا  للم�اه الفعلي

 الكهر�ائ�ة الطاقة استهالك من ضخال كم�ة اشتقاق . 

 عد �ُ   عن االستشعار  تقن�ات  بواسطة للم�اه الفعلي االستهالك تقی�م. 

 7»én€a@7À@äëbjΩa@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@Âfl@fi˝Å@pb–Ìä»m@Ú”b�€a 
  مصدر الطاقة  وهي ،مضخة للبئر  تتمثل في تركیب  الجوف�ة الم�اه الستخراج  ةالرئ�س التكلفة إن      

  الجوف�ة  الم�اه  خزان  وخصائص مستوى الم�اه  عمق  على فقط  التكلفة تعتمد ال و  ،الم�اه فعلر  الالزمة

  أن  الم�اه، وعل�ه فمن الممكن لضخ الالزمة الطاقة وحدة تكلفة  على تعتمد أ�ًضا ولكن  ،اآل�ار وكفاءة

 .جوف�ةال الم�اه  ضخ اتجاهات  لىع للتأثیر قو�ة أداة) الدیزل أو الكهر�اء( الطاقة تسعیر  �كون 



 

 88 

êÖbé€a@›ñ–€aZ paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓ€bΩaÎ@ø@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
 

عكس�ة، مع وجود �طر�قة  العالم الطاقة أسعار ُتستخدممناطق  من العدید في المفارقات  من   

  ُسُبل  لتحسین  امهم� ُ�عد الفقراء  المزارعین دعم نأ في حین  ،الزراعة تكالیف وذلك لتقلیل ؛إعانات كبیرة

  استخراج  في اإلفراط ألن ؛بذلك �امالُمثلى للقالوسیلة  ل�س الجوف�ة الم�اه استخراج دعم إال أن ،مع�شتهم

  .الطو�ل المدى على  المزارعین إلى نضوب موارد  یؤدي  أن �مكن الجوف�ة الم�اه

 ÷aÏçc@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  الم�اه  �استخدام یتعلق خصوًصا ف�ما ،الموارد إدارة لتحسین الم�اه أسواق إلى الدعوة انتشرت  

 من  مرونة أكثر أسواق الم�اه الجوف�ة أداةً  وتعد  ،ةالقطاعات المختلف  و�ین لداخ وتخص�صها �كفاءة

لدى   مقبولة  األعلى، كما أنها طر�قة  الق�مة ذات  لالستخدامات  الم�اه  تخص�ص  في والتحكم الق�ادة أدوات 

ت�ار أن  یجب األخذ �عین االع  ولكن ،االجتماعي التوتر لوتقلِّ  ،االقتصادي النمو زوتعزِّ  ،األطراف جم�ع

 .الطوارئ  وحاالت  االجتماع�ة لالحت�اجات  لالستجا�ة الدولة فرصة من لتقلِّ  قد  الم�اه أسواق

5.6 paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓ€bΩaÎ@ÒâaÖgÎ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  التي الس�طرة هي وما الجوف�ة الم�اه إدارة تمو�ل �مكن كیف    

   الم�اه؟ تعر�فات   تكون على  أن ین�غي

 أن المواقف حین ففي ،هذا السؤال ل اإلجا�ة عن ل�س من السه 

  المختارة المال�ة اإلدارة أنظمة كانت  إذا ماف��كمن  التحدي مختلفة، فإن

 . ستوجب تغییرها� أم الم�اه، إدارة أهداف  لتلب�ة كاف�ة

  د�ة االقتصا الق�مة  لتعكس نادًرا مورًدا الم�اه ف�ه تعدُ الذي  المجتمع في الم�اه تعر�فات  وضعتُ     

  دمج الحالة تُ  هذه وفي الم�اه، إلدارة المال�ة الموارد  السهل توفیر من یث س�كون ح للم�اه، اإلجمال�ة

  بإدارة  المتعلقة المالي للوظائفم الحصول على الدعم ت ی ومنها ،الم�اه تعر�فة  نظام  في الم�اه إدارة تكالیف

  من  رئ�س �شكل لوَّ مَ تُ  بل  ،المائ�ة التعر�فات  قطر� عن الم�اه إدارة لوَّ مَ تُ  ال قد  أخرى  ظروف وفي ،الم�اه

 العام.  الضرائب  نظام من القادم المالي الدعم خالل

 منافع  أي مستخدمو الم�اه ف�ه یدفع نظام هناك �كون  المستحسن أن من و�شكل عام فإنه یبدو 

األنشطة  �قوم القطاع العام �شكل أساسي بتمو�ل  حیث  ،علیها �حصلون  التي  الم�اه من خاصة لهم

  الم�اه  تعر�فة نظام  وجود  �عادل وهذا �الم�اه،عالقة �السلع العامة في األنشطة المتعلقة والوظائف ذات ال

 المدفوعات  ذلك في �ما (  والزراع�ة والكهر�ائ�ة والصناع�ة  السكن�ة  الم�اه استخدام تكالیف تغطي التي

Âfl@à€a@…œÜÌ@ÒâaÖ�@ÖâaÏfl@aÍbÓΩ@

ÚÓœÏ¶a@ø@_⁄Ü‹i@›Á@ÏÁ@‚ÜÇnéfl@

ÍbÓΩa@‚b®a@‚c@…œaÖ@kˆaäö€a 

@
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اه ألماكن الترف�ه  الم� ق�م لدعم الضر�بي وأ العام التمو�ل توج�ه �مكن حین في ،)الم�اه تلو�ث  ألنشطة 

  النظم البیئ�ة  �الم�اه وحما�ة مناطق أو المتعلقة المرت�طة الصح�ة والمشاكل الكوارث  ومنع والحدائق

  الكفاءة  حیث  من  فعال�ة أكثر إلدارة الم�اه هذا النظام  �كون  أن المتوقع منكما  ،�االنقراض  المهددة

 . الم�اه إلدارة واالستدامة والمساواة

6.6 bfl@paÏ�®a@Úflã˝€a@fibÅÖ�@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

 الم�اه إلدارة موسع  نظام إنشاء ما إذا كان یتطلب  في تحلیل الوضع ومعرفة األولى الخطوة تتمثل 

 التعر�فة.   على نظام  �شتمل

  واالجتماع�ة  واالقتصاد�ة  الهیدرولوج�ة الظروف  �عتمد على االقتصاد�ة األدوات  إن تقد�م 

كما في الجدول  وفوائدها أداة كل لتكالیف الجدوى تقی�ًما تحلیل یتضمن أن و�جب  الحال�ة، والس�اس�ة

من ناح�ة   المؤسس�ة والقدرات  الطو�ل المدى على المتكررة التكالیف الحس�ان في خذ ُیؤ  أن �ن�غيو  )6.3(

  التكالیف  ستؤثر  كما ،النُُّظم إنشاء  علیها  ینطوي  التي  عامالت الم وكذلك تكالیف ،والتنفیذ  والمراق�ة  اإلدارة

  ، األخرى  الجوف�ة الم�اه إدارة وأدوات  االقتصاد�ة األدوات  استخدام بین قا�ضةمال على  المتوقعة والفوائد 

  التطبیق  إلزامي المقترح النظام  أن ضمان  هو تعمل االقتصاد�ة األدوات  جعل في عنصر أهم إنحیث 

 .یذ للتنف  وقابل
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)6.3(@›ˆbçÏ€a@Â«@Ú‹rflc@Ú‘j�Ωa@ÚÓ€bΩaÎ@ÚÌÖbñn”¸a@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@ÒâaÖg@ø@

Ú–Ó√Ï€a paÎÖ˛a@ÚÓ€bΩa@@OûäÃ€a paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@@OûäÃ€a 

óÓñ•@ÖâaÏΩa@ÚÓˆbΩa  ‚Ïçâ@|Ìäñm@
 ‚Ïçâ@·vy@ÍbÓΩa@‚b®a@
 ÒâaÖg@ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a@
 ÒâaÖg@Ö6çaÖa@—Ó€bÿm@ûÏßa@
 ÖaÖ6ça@—Ó€bÿm@âb‡rnç¸a@
 Új”aäfl@ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a. 

 ‚Ïçâ@‚aÜÇnç¸a@
 åœaÏy@Òıb–ÿ€a@Îc@paâbjn«a@Ú€aÜ»€a@

 

Úzœbÿfl@tÏ‹n€a  ‚Ïçâ@|Ìäñm@
 @‚Ïçâ@tÏ‹n€a@
 @ÒâaÖg@ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a@
 @Üïâ@ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a@
 @ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a@
 @—Óƒ‰m@Ú˜Ój€a 

 ·vy@‚Ïçä€a@paá@Ú‹ñ€a@„ÎbËnÓ«ÏN@
 @pbj‹�nfl@”aäΩaÚj@ÚÓmaà€a@
 ÚiÏ‘»€a@Û‹«@ÚÓ«Ï‰€a@�Öäm@7jÿ€a@—Ìäñn€aÎN@

Üïâ@‚aÜÇnça@LÍbÓΩa@tÏ‹mÎ@LÍbÓΩa@
Lfibrnfl¸aÎ@ÖâaÏΩaÎ@ÚÓˆbΩaN 

 Újé„@‚Ïçâ@ÍbÓΩa@‚b®a@
 ‚Ïçâ@tÏ‹n€a@
 @ÖaÖ6ça@—Ó€bÿn€a 

 ÚÓˆaåu@pbiÏ‘«@Êb‡ö€@fibrnfl¸a@ 
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القطاع   المستخدمین من من العدید  مشاركة یتضمن اال مركز��  اًطانش الجوف�ة الم�اه استخدام ُ�عد   

  الم�اه  حالة  فيأما  ،بها  الخاصة الضخ جداول آ�ارهم الخاصة ومتا�عة وتجهیز �حفر الذین قاموا الخاص 

 أمًرا تعد ق�اسات تصر�ف اآل�ار �استخدام العدادات  من المستخدمین اآلالف مئات  ذات  ةالرئ�س الجوف�ة

  للمستخدمین  حوافز إنشاء الضروري  فمن وعل�ه نفیذ، حافز للت  أي دمینخالمست لدى �كن لم إذا مستح�ًال 

  حالة  عن ب�انات  توفیر طر�ق عن ذلك دعم �حیث یتم ،الجوف�ة الم�اه ط�قات  إدارة الفعالة في للمشاركة

  خاللها  من خدمون المست �مارس التي اإلدارة في المصلحة أصحاب  مشاركة وتعز�ز  الجوف�ة الم�اه موارد 

 .اإلدارة أهداف لتحقیق ضغوًطا

7.6@bfl@paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@ÚybnΩa@ÒÜ«bé‡‹€@ø@Úzœbÿfl@tÏ‹m@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 
ث  مبدأ هي الم�اه تلوث  لتخف�ض  عادة توصف التي األداة       الصناعة  ُتحمَّل "، و�موج�هیدفع "الملوِّ

 .لوث تال قلَّ  الدفع كلما�مة ققل ت و  تنتجه، الذي التلوث  كم�ة التكالیف حسب 

  الخصائص  وذلك �سبب  ؛الجوف�ة الم�اه ط�قة  حما�ة على م�اشر ال ینطبق �شكل النهج إن هذا  

 حوادث  ل�عض  المحتملة والتكلفة ثات الملوِّ  الزمني في ظهور آثار  التأخُّر ال س�َّما ،الجوف�ة للم�اه  الخاصة

  االستثمار  لغرض  ومرافق الم�اه عةا الصن لمرافق اقتصاد�ة  زحواف توفیر  ذلك فإنه یلزم من و�دالً  التلوث،

  الم�اه  ط�قةر تأثُّ  قابل�ة تقی�مات  تشیر  خاصة حین التدو�ر وٕاعادة العادمة، للم�اه الكاف�ة المعالجة في

 عال�ة.  مخاطر  �التلوث إلى الجوف�ة

  اطات النش  من معلوم المصدر غیر  التلوث  على  الس�طرة  وهي مهمة  أخرى  وهناك قض�ة 

  التسرب  �سبب  الجوف�ة الم�اه جودة على كبیر سلبي  تأثیر له �كون  أن الممكن نوالذي م ،الزراع�ة

مؤسسة   عن غالً�ا من قبل مؤسسة أخرى منفصلة �كون  التلوث  مكافحة في ن التحكمأكما  ،الك�م�ائي

 . وهذا قد �سبب مشاكل في حال عدم إعطاء الم�اه الجوف�ة االهتمام الكافي ،الم�اه

8.6@paÎÖ˛a@Öbñn”¸aÌÚ@—ˆb√ÎÎ@ÒâaÖg@ÍbÓΩa 
  اإلدارة  تكالیف تفاصیل في والشفاف�ة التكالیف تبر�ر التعر�فات  تحدید  في مةمهال االعت�ارات  من 

  أساس  على وتبر�رها �عنا�ة  الم�اه إدارة نظام تكالیف تحلیل ین�غي لذا ذلك، إلى وما المراق�ة وتكالیف

 مستو�ات  فإن ذلك ومع ،ذلك أو غیرنت التعر�فة تعسف�ة اك إذاما ر یبرِّ وهذا  ،المبذولة والجهود  األنشطة

الحكومة   مع  عقد اتفاق�ة في حالل الرسوم قبَ وقد تُ  ،�النفقات  الدخل �في ال قد ف  ،س�اس�ة قض�ة تعد  الرسوم

أما  ،التكلفة فرق  لتعو�ض  مستعدة الحكومةكانت و  ،أخرى  ألس�اب  أو ألغراض التنم�ةالحوض  لدعم
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  األولو�ة  ذات  األنشطة على الم�اه موارد  إدارة وستقتصر المیزان�ة  لعجز ؛نظمةألا  ذلك فستفشل بخالف 

 .االقتصاد�ة

  األح�ان  من كثیر فيف، )الم�اه مدیر( اللع�ة حارسو  الماء مستخدم هي بخصوص  األخیرة النقطة   

 إمدادات ت خدما أو الري، مثل أخرى  وظائف لها  وكالة داخل المائ�ة الموارد  إدارة وظائف تطو�ر یتم

  من القطاعات  التعاون  أو الثقة عدم إلى یؤدي قد  وهذا ،المصالح تضارب  الفور على ما یثیر وهذا الم�اه،

  ومنفصلة عن  محم�ة المائ�ة الموارد  إدارة وظائف تكون  أن الظروف هذه مثل في  المفترض  ومن  األخرى، 

 .القرار صنع منظور ومن المال�ة الناح�ة  من األخرى  الوظائف

9.6@@@Ú‡Ëfl@¬b‘„@

  الجوف�ة الم�اه إلدارة أدوات أساس�ة هي االقتصاد�ة األدوات. 

 الفعالة الم�اه إدارة لمؤسسات  الحاسمة المساواة عناصر  من عنصًرا التكالیف استرداد  �مثل. 

 الخدمات  تطو�ر في واالقتصاد�ة المال�ة لألدوات  الجید  التطبیق �ساعد  أن �مكن. 

@
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 @
@

ÂÌä�����∑@
 

paÎÖ˛a@ÚÌÖbñn”¸a@@ÚÓ€bΩaÎ 

ûäÃ€aZ الجوفیة المیاه إدارة  في  والمالیة  االقتصادیة األدوات  لتطبیق والفرص العوائق تحدید. 

¬bí‰€a@Z90-60 ومناقشة إبالغ  دقیقة 30 جماعي، عمل  دقیقة. 

Ú«Ï‡1a@1Z خبرتك  أساس على  الجوفیة  المیاه في یف لالتكا السترداد المالیة األدوات تطبیق كیفیة ناقش
 . الخاصة
 �أن یدفع؟ الذي عل�هة التي ین�غي استردادها ومن ما هي تكالیف إدارة الم�اه الجوف 
 ما هي الشروط التي یجب أن تكون سار�ة قبل تطبیق أنظمة الدفع؟ 
 الدفع؟تطبیق نظام  كیف �مكنك ممارسة 

 
Ú«Ï‡1a@2Z السلوك لتغییر قتصادیةالا األدوات تطبیق كیفیة ناقش. 

 تغییرها؟ تر�د التي السلوك�ات هي ما 
 ممكن؟ هو وهل السلوك؟ لتغییر االقتصاد�ة األدوات تطبیق �مكنك كیف 
 تر�دها؟ التي النتیجة على والحصول السلوك لتغییر استخدامها �مكنك التي األخرى  اآلل�ات هي ما 

 

 



 

ò×‰b’ß@NÉibÛa@Ý–ÐÛalbz•còzÜ–½a¿ñ‰a…g@êbî½a@òîÏì¦a@ @

@Chapter 7:  Stakeholder Participation in 
Groundwater Management 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 ÜÌÜ§@lbzïc@Úz‹ñΩa@·Ë–Ó‰ñmÎN 
 äƒ‰€a@ø@›◊bÓÁ@pbÓ€Î˚éflÎ@lbzïc@Úz‹ñΩa@ø@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 �‘‹mÔ@ÈÓuÏn€a@Êdíi@√b–ßa@Û‹«@Ú◊âbífl@lbzïc@Úz‹ñΩa@…fl@âÎäfl@o”Ï€aN 

 
1.7@kjç@bfl@⁄aäëg@lbzïc@_Úz‹ñΩa 
  الم�اه  إدارة في  المصلحة أصحاب  كإشرا ك�ف�ة عن عامة  نظرة إلقاء الفصل هذا في سیتم 

 المصلحة أصحاب  ه�اكل إلى نظرسی كما ،وتهیئتهم المصلحة أصحاب  تحدید  ك�ف�ة ووصف ،الجوف�ة

 .الفعالة المشاركة على للحفاظ المؤشرات  �عض  إعطاء مع همومسؤول�ات هموأدوار  الحوض  في

  �عتمدون  التي المائ�ة الموارد  إدارة فيودور  يرأ لهم �كون  أن یجب  المصلحة أصحاب  نأ فكرة    

  أهم�ة  وراء الرئ�س السبب  نأ كما  ،المائ�ة للموارد  المتكاملة  إلدارةل األساس�ة  المفاه�م من  واحدة هي  علیها 

  تنفیذه  الممكن من  سیجعلبدوره  وهذا الجوف�ة، الم�اه إدارة  نظامل قبولهم هو ومشاركتهم  المصلحة أصحاب 

 موارد في مهمة مصلحة لدیهم ألن ؛المشاركة في المصلحة أصحاب  ب یرغكما  ،لكثیرةا منافعه �سبب 

  أو  ،الجوف�ة م�اهلل استخدامهم �سبب  �كون  قد و  ، وتطو�رها حمایتهافي  �رغبون و  الجوف�ة الم�اه ات ط�ق

  واإلدارة  الجوف�ة  الم�اه بتوفر تتعلق ألنها أو ،الجوف�ة الم�اه تلوث  تسبب  أن �مكن  أنشطة �مارسون  ألنهم

 : اآلت�ة لألس�اب  ضرور�ةالمصلحة  أصحاب  مشاركة نفإ لذا �ة،البیئ 

 الجهة   تتخذها التي اإلدار�ة القرارات  ذ یتنف الصعو�ة من �كون  ما غالً�ا

  ، اجتماعي  توافق دون  واحد  جانب  من  عن موارد الم�اه الجوف�ة ولةالمسؤ 

  وجمع  والتفت�ش  مراق�ةال مثل ( األساس�ة  اإلدارة أنشطة  تنفیذ  �مكن حیث 

 إن لهذا ف ،المشتركة واألع�اء التعاون�ة الجهود  خالل من ةواقتصاد� فعال�ة أكثر نحو على) الرسوم

  النفا�ات  وٕادارة األراضي واستخدام والجوف�ة، السطح�ة  الم�اه �موارد  المتعلقة القرارات  وتنسیق تكامل

  الجوف�ة  الم�اهمن  ط�قات وجود  في حالو  ،المصلحة أصحاب  مع التعاون  خالل من تحق�قها �مكن

 من  أخرى  فوائد وهناك ،الوحید  الواقعي الخ�ار هيالمصلحة  أصحاب  إدارة تكون  قد  الثانو�ة الصغرى 

 : منها  المصلحة أصحاب  مشاركة

  أن  �مكن المعلومات  من ثروة �متلكون  ما غالً�ا المصلحة أصحاب  ألن ؛استنارة أكثر قرارات  اتخاذ  

 الجوف�ة. اهالم� إدارةمن  نحسّ تُ 

bfl@ÁÔ@ÜˆaÏ–€a@Å˛aäÙ@

Ú◊âbíΩ@lbzïc@_Úz‹ñΩa 
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  المعلومات  �ادلوت اآلراء توافقو  التنسیق�وذلك  ،نزاعات ال منع. 

 المستخدمین بین المساواةالتي تعزز ة جتماع�اال مزا�اال . 

  الطاقة تكالیف  من والحدِّ  الضخِّ عمل�ات  نالتي تحسِّ  االقتصاد�ة الفوائد . 

 الم�اه الستخراج  لأفض تقدیرات  إلى تؤديما   غالً�ا فوائد تقن�ة. 

  الجوف�ة الم�اه إدارة من یتجزأ ال اجزءً  ُتعد  المصلحة أصحاب  إشراك ستراتیج�ةإ أن الواضح من 

 .واحدة مرة عمل�ة تحدث  ول�ست 

2.7 ÜÌÜ§@lbzïc@Úz‹ñΩa@Óˆä€aé¥ 
  �شوؤن  المهتمین من كبیر ؟ �سبب وجود عدد المصلحة  صاحب  هو من معرفة یجب  في البدا�ة 

  صاحب  خت�ار ا و�مكن ؟ولماذا �شارك أن یجب  من على متأن�ة نظرة يلقن أن  المهم من لذا ،الم�اه

 : اآلت�ة الخطوات  خالل  من وتحدیده المصلحة

  ذین ال واألفراد  جموعات للم الكبیرة ش�كةالمن  تحدیدهمو  نالرئ�سی  المصلحة أصحاب  اخت�ار�كون  

 .الم�اه إدارة في التي تحدث  �التغییرات  واتأثر ی أو واؤثر ی أن �مكن

  المصالح هذه   على الجوف�ة الم�اه إدارة  لقرارات  المحتمل واألثر المصلحة أصحاب  مصالح �متقی. 

 ذین تم تحدیدهمال المصلحة أصحاب  وأهم�ة تأثیر  تقی�م . 

  أصحاب  مع الطو�ل  المدى على  للمشاركة س�ةمؤسَّ  عمل�ة بتطو�ر خت�اراال هذا یرت�ط  أن  یجب  

 المخرجات. إدارة في المصلحة

ÒÏ�®a@˛aµÎ@ZÜÌÜ§@bzïcl@Úz‹ñΩa@éÓˆä€a¥ 
  منطقة  في وتجم�عهم المصلحة أصحاب  تحدید  في األولى الخطوة تتمثل 

 :لما �أتي اوفقً  ،الجوف�ة الم�اه إدارة

 ن؟ المحتملو  المستفیدون  هم من 

 سلً�ا؟  یتأثر قد هو الذي  من 

 تتأثر؟  قد  التي الضع�فة المجموعات  تحدید   تم هل 

 الم�اه؟  إدارة  أنظمة في ات ییر لتغ ل والمعارضینالمؤ�دین  تحدید   تم هل 

 ؟كافٍ  �شكلٍ   وتمثیلها بین الجنسین  المصالح تحدید  یتم هل 

 المصلحة؟  أصحاب  بین   القائمة العالقات  هي ما 

aábΩ@@ÊÏÿÌÂfl@âÎäö€a@˛a@àÅ

ø@@âbjn«¸a Ï‰€a@Ô«b‡nu¸a@

Ü‰«@‚bÓ‘€a@›Ó‹zni@lbzïc@

_Úz‹ñΩa 
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  أصحاب لتحلیل العالقة بین  اأسسً  لتمثِّ  تستلزم الحدیث عن قائمة األسئلة  هذه عن اإلجا�ة  إن     

 . الجوف�ة الم�اه  إدارة في المشاركة� المصلحة أصحاب  عجم�  یرغب  القد ف انفً آ كرذُ  وكما المصلحة،

 �شكلٍ  یدركون  الجوف�ة الم�اه مدیري  أن من التأكد  هو المصلحة أصحاب  تحلیل أهداف أحد  ومن 

 ؟ ومهاراتهم توقعاتهم هي وما  المشاركة، في یرغبون  وأین المختلفة، المصالح كافٍ 

  ر تؤثِّ  حیث  النظام، حدود  تحدید  هي ف�ةجو ال الم�اهموارد  مع خاصة لشائعةا المشاكل إحدى 

  الم�اه  خزانالستخدام  واالقتصادي االجتماعي التطور  ریؤثِّ  قد كما  عدیدة، �طرق  المجتمع على الم�اه

 حصرال كما أن ،الدولي وأ الوطني المستوى  سواء ،المصلحة أصحاب  على ما بلدٍ  في ةالرئ�س الجوف�ة

 حصرال أن مالحظة أ�ًضا المهم منو  �ه، االستهانة ین�غي ال مطلب  هو لحة المص ألصحاب  الفعلي

  مع اعت�ار أن  ،الم�اه مدیري مع  هم�حصرهم خالل لقائكون �قد المصلحة  أصحاب  من لعدید إلى ا �النس�ة

  جهة  ز�ارة إلى دائًما نظریُ  الو  ،للرقا�ة خاضعة غیر تكون  ما غالً�ا الجوف�ة الم�اه استخراج عمل�ات 

 . إیجاب�ة أنها على كوم�ةح
 

ÒÏ�®a@ÚÓ„br€a@Z·ÓÓ‘m@3bñfl@lbzïc@Úz‹ñΩa@äq˛aÎ@›‡n0a@ Îäí‡‹€@Û‹«@ÍàÁ@3bñΩa 
 لهذه  �كون  قد  الذي المحتمل االهتمام في  ُینظر نالرئ�سی  المصلحة أصحاب  تحدید  �مجرد  

  ن تضمی  وجوب  ، مع)7.1( الجدول كماالجوف�ة  الم�اهإدارة  في هم المحتملدور و  األفراد  أو المجموعات 

 :المصلحة صحاب أل  ةمختلفال هتمامات اال  تقی�م لغرض  اآلت�ة؛ األسئلة عن اإلجا�ة

 المصلحة؟  أصحاب  توقعات   هي ما 

 المصلحة؟ صاحب  من مشاركة  ستفادةاال هي ما 

 ؟ رغ�ة في طرحها  المصلحة صحاب أل �كون  قد  التي الموارد  هي ما 

 وأهداف  الجوف�ة الم�اه  إدارة مع رض تتعا ، والتيلحةالمص صحاب المتضار�ة أل مصالح ال هي  ما 

 المائ�ة؟  للموارد  المتكاملة اإلدارة

  لد�ه  �كون  قد  �عضهم أن المختلفین  المصلحة أصحاب  مصالح  تقی�م عند  ندرك أن المهم من 

 .عنها والدفاع تعز�زها  إلى �سعون ومتناقضة   مخف�ة ومصالح متعددة أهدافٌ 
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 @@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@I7.1H@3bñfl í„cÎÚ� lbzïc Úz‹ñΩa ÍbÓΩbi I@ÚÓœÏ¶aGW•MATE,2002-2006H 

ÙäÅc@pb˜œ tÏ‹n€a@pbÓ‹‡« a@pb˜œÍbÓΩa@‚aÜÇnç   b�‘€a 

 اآل�ار حفر متعهدو 
 التعل�م�ة المؤسسات 
 المهن�ة االتحادات 
  اإلعالمو  الصحفیون 

 .مجتمعيال

 المنزل�ة النفا�ات من التخلص. 
 المزرعة فناء الصرف . 
  الكث�فة اعةالزر. 
 الصرف الصحي �م�اه ري ال. 

 للشرب التزو�د. 
 الماش�ة تر��ة. 
 حصة الزراعة . 
  التجاري  الري. 

Ô–Ìä€a 

 الصرف الصحي  م�اه جر�ان
 الحضر�ة 

 البلد�ة النفا�ات دفن مواقع. 

 الم�اه مرافق. 
 الخاص التزو�د. 

äößa@

 الصرف الصحي م�اه تدفقات. 
 الصل�ة النفا�ات من التخلص. 
  المواد تخز�ن لوسائ 

 .النفط/الك�م�ائ�ة

  ��االشركات المزودة ذات. ÂÌÜ»n€aÎ@Ú«b‰ñ€a@

 الصرف الصحي م�اه جر�ن. 
 الصل�ة النفا�ات من التخلص. 

 التخی�م ومواقع الفنادق. ÚybÓé€a@

 
 لألنهار البیئ�ة األنظمة 
 الرط�ة األراضي  

 الساحل�ة  ال�حیراتو 
Ú˜Ój€a@

 

ÒÏ�®a@Úr€br€a@Z·ÓÓ‘m@áÏ–„@lbzïc@Úz‹ñΩa@Îc·ËnÓ‡Á 
 الخطوات  في والتي تم تحدیدها ها و��ان وأهمیتها المعن�ة الجهات  تأثیر  تقی�م  سیتم الخطوةهذه  في 

  عمل�ة  على الرسم�ة الرقا�ة مثل المصلحة أصحاب  بها یتمتع التي القوة إلى التأثیر �شیرحیث  ،السا�قة

  .الجوف�ة الم�اه ارةد إ عمل�ات  تنفیذ  تسهیل  أو إعاقة �معنى ة رسم�ال غیر  أو القرار صنع

  مع  أهدافهم  تتالقى  الذین  أو  الجوف�ة الم�اه من ن و المنتفع غالً�ا  هم ون المهمُّ  المصلحة أصحاب  

 المهمین، المصلحة أصحاب  ل�عض  كبیر تأثیر هناك �كون  ال قدكما  ،الجوف�ة الم�اه إدارة أهداف

 : اآلتي تقی�م ال بد منحاوالتهم  مو  وتأثیرهم صلحةالم أصحاب  أهم�ة  تقی�م  أجل منو  ،صح�ح والعكس

 المصلحة ألصحاب  واالقتصادي واالجتماعي لس�اسيا والوضع القوة. 

 المصلحة صاحب  تنظ�م درجة. 

 ستراتیج�ةاإل الموارد  على المصلحة أصحاب  س�طرة . 

 ذلك إلى وما الشخص�ة، العالقات ( المصلحة ألصحاب  الرسمي غیر  التأثیر.( 

 الجوف�ة الم�اه إدارة نجاح في المصلحة حاب أصدور  أهم�ة. 
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كما �الجدول �س�طة  مقای�س�مكن تصنیف تأثیر وأهم�ة مختلف أصحاب المصلحة على أساس      

إلشراك مختلف أصحاب   ؛ستراتیج�ة المناس�ةهذا التمر�ن خطوة أول�ة في تحدید اإلل حیث �مثِّ  ، ) 7.2(

إجراء   ین�غي قی�م دقیق قدر اإلمكان ن التمن أ  ة، وللتأكد الثان�الخطوة  في �حثهتم  كالذي ،المصلحة

ل�س من الممكن استشارة   ؛ إذ مشكلةالتمثیل عد �ُ  كما ،ستقدم نتائج جیدةبدورها وهي  میدان�ة مشاورات 

التمثیل  فیها یجب أن �كون  أصحاب المصلحة الرسمیین �ةه�كلأن  االعت�اراألخذ في  الجم�ع، مع

على إدارة   تأثیرهم آثارهم أو ناح�ةمن كومیین المصلحة الح تحدید أصحاب  ًضاأ�  المهممن و  ،اشرع�� 

ة والبیئة (استخدام األراضي وٕادارة التلوث وصحة النظام  � الزراعاستخدام األراضي مثل  ،الم�اه الجوف�ة

 .وتنفیذها ستراتیج�ةاإلالبیئي) إلشراكهم في وضع 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a@)7.2(@pb˜œ@lbzïc@Úz‹ñΩa  

7j◊@7qdm@NÚÓ‡Á˛a@7j◊@‚b‡nÁa@HcI 
@êbçc@·Á@ı¸˚Á@Úz‹ñΩa@lbzïc¸a@“˝nˆ€a ÎäíΩa@·«Ü€@fib»–  

7Ãï@7qdm@NÚÓ‡Á˛a@7j◊@‚b‡nÁa@HlI 
@Âfl@Êb◊@aág@ÚïbÅ@ÒâÖbjfl@µg@ı¸˚Á@Úz‹ñΩa@lbzïc@xbn∞

·Ëßbñfl@ÚÌbª@âÎäö€a 

7j◊@7qdm@NÚÓ‡Á˛a@7Ãï@‚b‡nÁa@HxI 
@Ωa@lbzï˛@Âÿπn€a@ı¸˚Á@Úz‹ñ@Âÿ€Î@ ÎäíΩa@wˆbn„@Û‹«@7qd

@oéÓ€@Ÿ‹m@Òäüb´@ÊÏÿm@Ü”@ÍàÁÎ@ ÎäíΩbi@Úïb®a@·ËmbÌÏ€Îc

 Îäí‡‹€@’ˆb«@Îc 

7Ãï@7qdm@NÚÓ‡Á˛a@7Ãï@‚b‡nÁa@HxI 
 Îäí‡‹€@ÚÓ‡Ác@›”˛a@·Á@ı¸˚Á@Úz‹ñΩa@lbzïc 

@

3.7@—ˆb√Î@lbzïc@Úz‹ñΩa@ø@ÒâaÖg@ÓœÏ¶a@ÍbÓΩaÚ 

 الم�اه موارد إدارة في المشاركة خاللها من  المصلحة ألصحاب  �مكن التي  الطرق  من العدید  هناك 

  التي  المحتملة للوظائف ملخص  ) 7.3( الجدول یوضححیث  ، الجوف�ة الم�اه خزانات  وأنظمة الجوف�ة

  ، ما حدٍّ  إلى یب األسال تختلف اوعمومً  الوظائف، هذه مع تتوافق التي اإلدارة ومستو�ات  ،إجراؤها �مكن

  أجل  منو المعني،  المنطقة في والم�اه األراضي حقوق  وطب�عة المصلحة ألصحاب  المحددة للمصالح وفًقا

  قضا�ا  تحدید  یتم عندما من البدا�ة المشاركة تبدأ أن یجب  للقرارات  المصلحة أصحاب  امتالك ضمان

 .ق�ة مراوال والتنفیذ  رةاإلدا تخط�ط مراحل خالل من االستمرار ثم ،واالهتمامات  الموارد 

 لهؤالء دور وتحدید  تضمین في �المشاركة الجوف�ة الم�اه إدارة في الصع�ة التحد�ات  أحد  یتمثل 

  محتملین،  ثینملوِّ  أو جیدین مستخدمین ل�سوا نهمإ حیث  ،الموارد  إدارة في م�اشرة مصلحة لهم ل�س الذین
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  الصناع�ة  أو الزراع�ة  المؤسسات  في الموظفین مثل اإلدارة �قرارات  خطیر  �شكل متأثر�ن  ونون �ك قد  ولكن 

 .الرط�ة األراضي على الحفاظ مصالح تمثل التي البیئ�ة الحكوم�ة غیر والمنظمات 
 

fiÎÜ¶a@)7.3H@óÇ‹fl —ˆb√Ï‹€ >€a �j€bÀ@bbfl bÁåv‰�Ì lbzïc Úz‹ñΩa ø pb��ÇΩa Ú◊âbínΩa ÒâaÖ� ÖâÏfl ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a@È‡Óƒ‰mÎ 

)GW•MATE,2002-2006(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  یتم  ما غالً�ا ها فی الم�اه قوانین تنق�ح وتم الم�اه مجال في إصالحات  شهدت  التي البلدان في

  خالل  من  الم�اه  إدارة في  مساهمةلل إمكان�ة لدیهم�كون منها و  ،الم�اه قانون  في المصلحة أصحاب  تحدید 

 منظمات  مع والتعاون  الرسم�ة ةركاشلمل مهمة ةصَّ نَ مِ لهم  رتوف المصلحة صحاب خاصة �أقانون�ة  ه�اكل

 .للحكومة التا�عة الم�اه إدارة

 

—ˆb√Ï€a@@ÙÏnéΩaà€a Ù�Ö˚m ÍÜ‰« Ú–Ó√Ï€a 

 ÍbÓΩa@ÔflÜÇnéfl@pbÓ»∫ 
 

ÍbÓΩa@Ú‡ƒ‰fl@@Îc@ÚÓœÏ¶a
äË‰€a@ûÏy 

⁄˝nfla Ï‘y“äñn€a@÷ iÍbÓΩb ÚÓœÏ¶a ·»„  

√b–ßa Û‹« ÜÌÎåm/…ÌãÏm ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a ·»„  

ÚÌbju ‚Ïçâ ‚aÜÇnça ÍbÓΩa Ü‰« ÙÏnéfl …ÌãÏn€a ·»„,   x  

‚bÓ‘€a ∂Új”aä ÚÓ‹‡« ‹€Ó‡Íb ÚÓœÏ¶a ·»„,   +  

›‡« ‚bÿyc Úflå‹fl ¸ÍbÓΩa@‚aÜÇnç ·»„,   x ·»„,   x 

Òäëbjfl ·Óƒ‰m ‚aÜÇnça ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a ·»„,  @x  + ·»„,  @x  + 

Ú◊âbíΩa ø …ôÎ 7Ìb»Ωa/“aÜÁ˛a  ·»„,  @+ 

@ÚÀbÓïÎàÓ–‰m ¡�Å ÒâaÖg ÊaåÅ@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa   ·»„,  @+ 

j�mÓ’ paıaäug ÚÌbª aΩÍbÓ ÚÓœÏ¶a  ·»„,  @x  + 

›y pb«aå„ ÏflaÖâ ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a  ·»„,  @x  + 

Ú»uaäfl …Ìâbífl ¸a‚aÜÇnç Ê6‘Ωa ›‘„Î ÍbÓΩa  ·»„,   + 

x المناظرة والجمع�ة للمنظمة قضائ�ة شخص�ة منح تتطلب  
 اه الم�  لموارد المحل�ة التنظ�م�ة الهیئة مع العالقة ص�اغة تتطلب+ 
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 @Ú◊aäëÚflÏÿßa@ 
  مشاركة  التأكید على إطار في قطاعات الجم�ع بین  الشامل التنسیقذكر �شكل خاص ن یُ أ ن�غيی 

  ت�ادل  األقل علىو أ لتعاون ا القطاعات  مختلف بین التنسیق�  قصد �ُ  ما غالً�ا و  ،المصلحة أصحاب 
 الحكوم�ة على اختالفها. اإلدارات و  الوزارات  بین ات مو المعل

  إدارة بین  ال بد من إجراء تنسیق الضروري  من الم�اه موارد  إلدارة متكامل نهج تحقیق أجل ومن 
  م�اشرة  أو  ،الوزارات  بین المشتركة اله�اكل  خالل من  إما ،ذات العالقة األخرى  الوزارات و  الجوف�ة  الم�اه

  الحاالت  من  كثیر  في  مطلوب  التنسیق  نحیث إ األخرى،  الوزارات  في المماثلة المحل�ة اإلدارات  مع
 . وزارةلل ن و ممثل هناك �كون   حیث �  ،األنهار أحواض  إدارة مع �التوازي 

  والهیئات  المصلحة أصحاب  بین الموجودة الوزارات  بین المشتركة اللجان  )7.1( الشكل یبین 
  مستخدمي  أو الم�اه موارد  بإدارة تقوم قد  الحكوم�ة نظمات مال من العدید  أن إلى ذلك جعو�ر  الحكوم�ة،

  أن كما ،المائ�ة الموارد  إدارة على م�اشر �شكل تؤثر  التي البرامج مسؤول�ة تتحمل أو ،المائ�ة الموارد 
  فئة  من فهيلذا  ،الصح�ة والمرافق الم�اه إمدادات  عن الحاالت  من كثیر في ةؤولمس المحل�ة الحكومات 
 . اه�الم مستخدمي

 )7.2(كما هو مبین �الشكل  ،المهمین المصلحة أصحاب  أحد  المحلي الحكم عد �ُ  نفسه الوقت  في  
  م له تكون  وقد  ،التنم�ة أجل من أحواض النهر تخط�ط أو المائ�ة الموارد  بتخص�ص  األمر یتعلقحینما 

  غالً�ا  أنها الرغم من ى عل آخر مثال  هي  البیئةؤسسة م كما أن الجوف�ة،  الم�اه إدارة في  محل�ة مسؤول�ات 
على أنها   ذلك �عد  الجوف�ة الم�اه  إدارة مؤسسة تعمل أن یجب  لذا ،الم�اه تلوث  إدارة عن لة ؤو مس تكون  ما

  تضع  قد  كما ،البرامج ه هذ  وتنفیذ  الس�اسة بوضع البیئة  مؤسسة  ق�ام ك�ف�ة على للتأثیر مصلحة صاحب 
  م�اشر  �شكل تؤثر التيو  الري  أو  الزراعة أو  اضير األ إدارة  حول و�رامج �اسات س ة �الزراع ات مؤسسال

  ؛ نفسهاببدورها  الجوف�ة الم�اه إدارة مؤسسة تقوم أن یجب  لذا ،النهر حوض  في المائ�ة الموارد  إدارة على
 . الزراعة مؤسسةل الس�اس�ة القرارات تخاذ ا في  مصلحةال صاحب ونها ك
 
 
 
 
@
@
@
@
@
@
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@
@
@
@
@
@

›ÿí€a@)7.1(@p˝ñ€a@ÿ‡Ωa‰Ú@¥i@Úz‹ñΩa@lbzïc@pb˜Ó:aÎ@ÚÓflÏÿßa@
@

›Ór∑
·ƒn‰fl@âaÏy

›ÿí€a@)7.2(@¡�´ ‚b« ›«b–n‹€ Ôéç˚Ωa ø ÒâaÖg flÖâÏ ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a IGW•MATE,2002-2006H@

Úz‹ñΩa@lbzïc 

Êb¶@ûÏßa@O@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a  

ÚÓ«äœ@Êb¶ 

pbÓ»∫@ÔflÜÇnéfl@ÍbÓΩa  

pb˜Ó:a@ÚÓflÏÿßa  

@Ú˜ÓÁÚÓ‰üÏ€a@ÍbÓΩa  
ÍbÓΩa@ÒâaãÎ 

Ú‡ƒ‰fl@ûÏy@äË‰€a  

Ú‡ƒ‰fl@ÒâaÖg@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a  

ÚÓ«äœ@kmbÿfl

Êb¶@Ú◊6ífl@¥i@paâaãÏ€a@
lbzïcÎ@Úz‹ñΩa  
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 4.7 pbÓ€�a@ÚÓéç˚Ωa@Ú◊âbíΩ@lbzïc@Úz‹ñΩa@ø@@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖg@

 مستو�ات  على الجوف�ة الم�اه إدارة في المحلي  لمجتمع او  المصلحة أصحاب  مشاركة  من البد  

المائي   الحوض  مستوى  ىعل  وحتى  الجوف�ة،  الم�اه خزانات  ش�كة  إلى  بئر الم�اه من تبدأ ،مختلفة إقل�م�ة

  تقد�م من  المصلحة أصحاب  لتمكین كافة؛ المستو�ات على  تشج�عها و�ن�غي الوطني، المستوى  أو

  السطح�ة  الم�اه إدارة في إدماجها مع احتمال ،وحمایتها الجوف�ة الم�اه لىع الحفاظ غ�ةفعالة �ُ  مساهمة

 .حاالت عدیدة في

  أو  اآل�ار من الجوف�ة الم�اه بتوز�ع تقوم في �عض البلدان المحل�ة الك�انات منذ زمن طو�ل و  

 الرسوم  ع مجب تقومحیث  ،غراض الري أل  امعظمهكان و  ،أعضائها على )"األفالج"أو الكهار�ز ( الیناب�ع 

  قد  عل�ه فإن هذه الك�انات و  العرف�ة، للقواعد  اوفقً  المائ�ة  النزاعات  وتسو�ة التحت�ة  البن�ة  وص�انة  التشغیل�ة 

 �موجب  بها االعتراف و�مكن ،األخرى  المجتمعات  مع الجیدة الممارسات  لمشاركة  مهًما  أساًسا لشكِّ تُ 

  المحل�ة  التنظ�م�ة الهیئات  مع تعاقد�ة عالقات  في الدخول من وتمكینها عملها ل تسهیلغرض  َسنُّ �ُ  قانون 

 . واألراضي �الم�اه المعن�ة

  أصحاب  ه�اكل المائ�ة للموارد  المتكاملة اإلدارة  إطار في الم�اه قطاع إصالحات  د حدَّ تُ  ما غالً�ا     

 السطح�ة  اه�الم إدارة في محددة ؤول�اتٌ ومس أدوارٌ  یناط بهاالتي و ) الم�اه مستخدمي وا�طر  مثل( المصلحة

  الم�اه  خزانات  إلدارة منظمة  إلى محددة حاجة هناك تكون  قد  الجوف�ة الم�اه موارد حالة فيو  الجوف�ة، أو

أن   حق�قة االعت�ار� خذ ُیؤ  أن على للتهدید، المعرضةو  الكبیرة الجوف�ة الم�اه ا أحواض خصوًص  ،الجوف�ة

  حوض  منظمات  مثل ، السطح�ة الم�اه دارةإ نظم ضمن  الجوف�ة الم�اه رةإدا ج ادر إ یجب  الحاالت  معظم

 .واحد  كمورد  الم�اه إدارة فلسفة مع سقتَّ ما ی وهذا ،النهر

  الم�اه  تخص�ص  سلطة إلى المصلحة أصحاب  ه�اكل ُتفوَّض الم�اه  قطاع  إصالحات  �عض  في    

  الوطن�ة  ه الم�ا هیئة على اإلشراف حتى أعلى مستو�ات  في أ�ًضا تمثیلها و�مكن ،المحلي المستوى  على

  .)7.1( الشكل حظ من�الكما 

  الطا�ع  إضفاء إنف لذلك ،استشار�ة وظ�فة سوى  المصلحة أصحاب  �ملك القد  البلدان�عض  في     

  المصلحة  أصحاب  ه�كل ألن  ؛مهم أمرٌ  الرسم�ة اله�اكل  في  المصلحة أصحاب  مشاركة على  الرسمي

  أصحاب  تعبئة  مواصلة إلى الحاجة  من �حدُّ  هذاو  ، ومرونة سهولة أكثر الم�اه دارةإ عمل یجعل الرسمي

 . هممع ومنتظم رسمي ارت�اط وجود  وضمان ،المصلحة
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  ،المصلحة أصحاب  تمثیل ه�كل بناء لك�ف�ة اً مس�قمعدة أو إرشادات  مخططات  �الرغم من عدم وجود  

 أصحاب  ومنظمات  الحكوم�ة الهیئات  ن بی أمكن حیثما المحتملة الروا�طیبین  ) 7.1(  الشكل أن إال

 . اله�كل�ة نفس ضمنمناسب   �شكلٍ والسطح�ة  الجوف�ة الم�اه إدارة لیتمالمستو�ات  مختلف على المصلحة

�ه الذي الدورمن الضرورة �مكان توض�ح و    إدارة  عمل�ة  في ومسؤول�اتهم  المساهمین  ه�اكل  تؤدِّ
  المحلي  المستوى  على المراق�ة ة� مسؤول الم�اه  ستخدموم منح �ُ  قد  المثال سبیل على  ،الم�كر المائ�ة الموارد 
  لتمكین  ؛المصلحة صحاب أل ه�كل�ة تصم�م یجب  الحالة هذه فيو  الم�اه، إدارة هیئة إشراف تحت 

 . المحلي المستوى  علىوالمرن  السهل التواصل
 اآلراء  في توافق ءبنال حتاج� ي قد التو  الم�اه إدارة لمنطقة خطط ضعو ل في یتمثَّ  آخر مثالوهناك  
رسم�ة   ه�اكل وجود فإن لذا  ة،الرئ�س المجموعات  مع والتشاور ،نالرئ�سی المصلحة ب أصحا بین
  یجب  حیث  ،التمثیلف األساس�ة  القض�ة تكون أ�ضًا  ،قد تكون غیر مقدرة �أي ثمن المصلحة  صحاب أل

  هؤالء  اخت�ار وك�ف�ة فة المختل  المجموعات  تمثیل ك�ف�ة حول التوجیه�ة والم�ادئ اإلجراءات  توض�ح
 .العادلة المشاركة على للحصول وموثقة  واضحة لقواعد  اوفقً  ،آلخر وقتٍ  من مواستبداله ثلینمالم

5.7@mÚ˜ÓË@fib‡«c@lbzïc@Úz‹ñΩa 

  �الق�ام  إقناع أصحاب المصلحةب كون ت فقد  هیئة،الت من الغرض  توض�ح المهم من البدا�ة في 
  في  الجوف�ة الم�اه نظام بإدارة م الق�امامه لهم �كون  قد و  المعلومات، جمععن طر�ق  المراق�ة مثل �مهام

 .أخرى  ألس�اب  وقت  أي في المصلحة أصحاب  نظ�مت  تمی  أو قد  ،)7.4( الجدولكما �المحل�ة  مناطقهم
ٕاذا كانت هناك  و  ،التخط�ط عمل�ة في للمساهمة أو المعلومات  لتوفیر عملال تنظ�م یتم في الغالب  

هناك   قد ال �كون ف -األح�ان من كثیرٍ  في الحال و ه كما -مع أصحاب المصلحة  اصلفي التو  صعو�ة
  ، والمجتمع أصحاب المصلحة تجاه ل الدولةبَ عدم صدق النوا�ا من قِ  فضًال عن ، قبول مستقبلي منهم

 . مشاركتهم ل�س إال إلث�ات  ؛أثناء فترة التنفیذ  المصلحة أصحاب  مشاركة فغالً�ا ما تكون 
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 @@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜu)7.4(@Ï„c a@íflÚ◊âb@lbzïc@NÚz‹ñΩa   (Dalal-Clayton B, Bass S, 2002)@

Ú◊âbíΩa@ Ï„@paåÓ‡Ωa 
@Új«˝nfl@Ú◊âbífl المشاركة هي مجرد ادعاء . 

@Ú◊âbíΩa@7À€aÚ‹«b– 
المعلومات أما  ،أو ما حدث �الفعل ،تحدیده تمارهم �ما طخإ�شارك الناس عن طر�ق 

 على الخبراء.صرة تمق افإنه تكونكهم بها ال یتم إشرا التي

âÎbín€bi@Ú◊âbíΩa 
 ةال ُ�عترف �أ�و األسئلة،  نأو من خالل اإلجا�ة ع  التشاور، �شارك الناس من خالل 

 .الناس �أخذ آراءالمحترفون  مُیلزَ ال  ا مك ،مشاركة في صنع القرار

@åœaÏßa@ø@Ú◊âbíΩa
ÚÌÖbΩa 

السكان  و  خرى،األاد�ة  مال أو الحوافز الم�شارك الناس في مقابل الغذاء أو ال

 . المحلیون ل�س لهم مصلحة في إطالة الممارسات عندما تنتهي الحوافز

ÚÓ–Ó√Ï€a@Ú◊âbíΩa 
 

وخاصة   المشروع،لتحقیق أهداف  وسیلةً ل وكاالت خارج�ة بَ المشاركة من قِ  دتع

المشروع    �مكن أن �شارك الناس بتشكیل مجموعات لتلب�ة أهداف التكلفة، انخفاض

 . لًفاالمحددة س

aÚÓ‹«b–n€a@Ú◊âbíΩ 

یؤدي إلى خطط عمل وتشكیل أو تقو�ة  وهذا المشترك،�شارك الناس في التحلیل  

  �تمالمتاحة، و الموارد  استخدامد ك�ف�ة المجموعات أو المؤسسات المحل�ة التي تحدِّ 

 طر�قة التعلم لل�حث عن وجهات نظر متعددة. استخدام

ΩaÚ◊âbí@ÓñÇí€aÚ 

عن طر�ق   الخارج�ةذ م�ادرات مستقلة عن المؤسسات تخااالل �شارك الناس من خ

 ،للحصول على الموارد والمشورة الفن�ة ؛تصاالت مع مؤسسات خارج�ةا تطو�ر

 . ولكنهم �حتفظون �الس�طرة على ك�ف�ة استخدام الموارد
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âbü�a@)7.1(@ Ï‰€a@Ô«b‡nu¸a@ø@Ú˜j»m@lbzïc@Úz‹ñΩa 
 :�مكن ومنهاالجتماعي تطلب تحقیق االستخدام الفعال من الناح�ة االقتصاد�ة للم�اه الجوف�ة االهتمام �النوع ای

 Zfib»–€a@âb‡rnç¸a والحفاظ علیها واستدامتها عند  ، �مكن استخدام البن�ة التحت�ة للم�اه الجوف�ة على نطاق أوسع وعلى النحو األمثل

ع فتكنولوج�ا والدمستهدفة في أنظمة ال هذا االعت�ار یت�ح حلوًال ن إ حیثومعارفها، النظر في طل�ات المرأة وتوقعاتها وتجار�ها ومشاركتها 

 .و�مكن أن یؤدي إلى استخدام أفضل لألموال المحدودة والموارد ال�شر�ة والم�اه واإلدارة،

 Z—Ó€bÿn€a@ÖaÖ6ça@¥é§@ مكن تحسین استرداد االستثمار في خدمات الم�اه إذا تم االعتراف �األدوار التقلید�ة للمرأة والرجل في إدارة�

 .الم�اه وتعز�زها �طر�قة منصفة

 Óÿ‹Ωa@ åÌå»mÚZ@ تشعر المجتمعات المحل�ة �أنها أكثر التزاًما �مشار�ع الم�اه التي تستهدف �شكل صح�ح القضا�ا المتعلقة �النوع

 المستخدمین تشمل التي ظمالنُّ  أن أوضحتو  للم�اه امشروعً  121 عن 1993 عام في أجر�ت الدولي للبنكأظهرت دراسة  حیث ، االجتماعي

 بین الفوارق  تراعي التي المشاركة حیث كانت ،أفضل أداءٍ إلى  عادة تؤدي واإلدارة والبناء التخط�ط في) السواء على والرجال النساء( 

 .والص�انة والتشغیل المشروع وكفاءة التنفیذ وجودة التصم�م جودة في للنجاح ثابًتا ًال عام الجنسین

 

6.7@pbƒy˝Ωa@ÚÓflbn®a 

فإن  المصلحة،  أصحاب عمل  وتنظ�م عبئةت في المتمثلةو  شاقةوال الطو�لة العمل�ة من الرغم على    
لذا یجب  المصلحة، ألصحاب  الفعالة  المشاركة على الحفاظ في �كمن -الوقت  مرور مع  -األكبر  التحدي

�النس�ة   إدارة الم�اه بدووقد ت ،في هذه العمل�ة مشاركتهممن  فائدة یرون  المصلحة أصحاب  أن من لتأكد ا
  تصر�ف و  الم�اه على سحب  فجائ�ة  اقیودً  سبب مواجهتهم � ؛سلب�ةمصلحة ال من أصحاب  كثیرٍ إلى 

 أنشطة من وقت  أخذ ذلك قد یتطلب  فضًال عن أن ، �المراق�ة الذات�ة المتعلقة المطالب  أو ،السائلة النفا�ات 
  مسؤول�ة  الم�اه إدارة مؤسسة عاتق على تقع  الس�اق هذا وفي ،الدخل توفیر ووسائل  بهم الخاصة العمل

  �عض  ف�ما �أتيو  ،النهر حوض  في المائ�ة الموارد  إدارة عمل�ة في للمشاركة ملموسة وائد ف وتقد�م تزو�د ال
 . االلتزام تحقِّق  التي اآلل�ات 

 مفهومة واستخراجها المعقدة الجوف�ة الم�اهد و جو  حاالت  جعل. 
 من المشاركة الفعالة المصلحة أصحاب  منظمات  تمكین . 
 صح�ح �شكل لحةالمص أصحاب  جم�ع تمثیل  ضمان . 
  الجوف�ة الم�اهاستخدام  لحقوق  سل�م نظام إنشاء ال بد من  الضرورة عند . 

 
@
@
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 @
@

ÂÌä�����∑ 
 

Ú◊âbífl@lbzïc@Úz‹ñΩa 

ZûäÃ€a  أصحاب المصلحة في إدارة المیاه الجوفیةؤدیھا اسة األدوار التي یمكن أن ی در. 

Z¬bí‰€a  قة دقی  35 مناقشة النتائج دقیقة،  45العمل الجماعي 

@Ú«Ï‡1a1Z  حیث یتم استغالل المیاه الجوفیة   ،عن إدارة المیاه الجوفیة وتنمیتھا في جزء من بلدك ولمسؤأنت مدیر للمیاه
 :تخصیص المزید من الموظفین أو المواردتقوم ب  ولن بشكل مفرط. 

  ما هي الخطوات التي سوف تتخذها إلشراك المجتمع؟ 
 لهم؟ وكلهاالتي ست  والمسؤول�ات ما المهام 
 من تنفیذ المهام؟ دكیف ستتأك 
 ماذا س�كون دورك؟ 

@Ú«Ï‡1a2Z وتتأثر جودة   بصورة مفرطة  الجوفیةالمیاه  استغالل  حیث یتم ،بلدك من  من أصحاب المصلحة في جزءنت أ
كمیات كبیرة  یسحبونعتقد أن بعض المزارعین یُ كما  ، المیاه الجوفیة المیاه بطبقة   منسوبب ھبوط ویحدث  المیاه،

 .یلھم ویساھمون في ھذه المشكلةصمن المیاه لمحا
  كیف تخطط لحل المشكلة؟ 
  الحكومة؟ ؤد�ههو الدور الذي یجب أن ت  ، ومادائهألما هو الدور الذي سوف تكون مستعًدا 
 ما هي الصالح�ات والمسؤول�ات التي �مكن منحها للمجتمع؟ 
  كیف سیتم تمو�ل اإلجراءات؟ 

 
 



 

ñ‰a…g@NåßbrÛa@Ý–ÐÛañ…ìuêbî½aòîÏì¦a@

@Chapter 8:  Groundwater Quality Management 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 äÌÜ‘m@ÚÓ‡Ác@ÚÌbª@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 ·Ëœ@âÎÖ@·ÓÓ‘m@äübÇΩa@…ôÎÎ@¡ˆaäÅ@@tÏ‹n€a@ÚÓ‹ib”ø@ÒâaÖg@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 ÚçaâÖ@Ú€bßa@ÒÖÜ0a@ÍbÓΩ@“äñ€a@Ôzñ€a@äößa@ÒÖÏuÎ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN@

@1.8@ÚflÜ‘fl 
ا لذاو  في،خم مورد  داخل خف�ةم شكلةم هي الجوف�ة الم�اه جودة   ث حی ،أُعطیت اهتماًما قل�ًال جد�

 أي إلىتقر�ً�ا  تحتاج وال ،عال�ة جودة ذات  للشرب  صالحة كم�اه األرض  من الجوف�ة الم�اه معظم تخرج

  للم�اه  التر�ة توفرها التي  للحما�ة نتیجة هي مناس�ةال الجودة هذهو  ،توز�عها واستخدامها قبل معالجة

 �األنابیب قد  اإلمداد  نظام فيو  ،األرض  سطح القادمة من ثات الملوِّ  من الم�اه وحما�ة ال�كتیر�ا رش�حتب

 . المطلوب   الوحید  العالج هو األنابیب  ش�كة  في التآكل من للحد  والتجبیر الوقائي التطهیر �كون 

في الم�اه  دةجو  ةستعاد ا ستكون  ثةملوَّ  الجوف�ة  الم�اه تص�ح أن �مجرد  السلبي الجانب  وفي 

 تؤدي إلى  الجوف�ة الم�اه موارد  جودة تتدهور الحاالت  من كثیر وفي فة،ومكلِّ  دةومعقَّ  طو�لة ةمَّ هَ مَ  الغالب 

 .للشرب  صالحةال م�اهال في إمدادات مشاكل 

  ومعالجتها تلوثها  ومنع الجوف�ة الم�اه تلوث   مراق�ة تعد  األس�اب  لهذهو  

على النحو  ستكون  لهذا الفصل  المحددة افاألهد لذا فإن  حیو�ة، إدار�ة قض�ة

 :  اآلتي

  وتقی�مها الجوف�ة الم�اه جودة تهدیدات  تحدید  �شأن تقد�م اإلرشاد . 

 أو تخف�فها التهدیدات  هذهحدة  لتجنب  استخدامها  �مكن  التيوٕاستراتیج�اتها  اإلدارة أدوات  إدخال. 

1.1.8 aábΩ@paÖaÜflg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@@’znémßa_ÚÌb‡ 

  والر�ف�ة،  الحضر�ة البیئة في للشرب  الصالحة الم�اه لتوفیر احیو��  ا�ع�� بط مورًدا الجوف�ة لم�اها تعد  

  ُتفضل  ا، لذلكأساس��  شرًطا والمستقرة لعال�ةا الم�اه جودة تعد  حضر�ةال الم�اه إمدادات إلى  �النس�ةو 

 م�اه ت اداإمد  لتوفیر الجوف�ة �اهالم ون �ستغلُّ  الذین الرغم من أنعلى  المحم�ة، الجوف�ة الم�اه مصادر

  جم�ع  في الجوف�ة الم�اه ط�قات  تواجهحیث  ،الم�اه جودة لحما�ةأ�ة خطوات  إجراءب ال �قومون  الشرب 

  الزراع�ة  واألنشطة  الصناع�ة والتنم�ة  نتیجة للتطور العمراني ؛التلوث  من امتزایدً  اخطرً  العالم أنحاء

 الجوف�ة  الم�اه إمدادات  في عدیدة سنوات  ثات الملوِّ  تأثیرظهور  �ستغرق  قد كما ،التعدین وشركات 

  .اجد�   طو�ًال  وقًتاعمل�ة معالجة هذه اآلثار   ستغرق ت كما ،العم�قة اآل�ار من المستخرجة

›Á@o„c@Û‹«@·‹«@ÚÌdi@bÌbö”@

@ÒÖÏupaá@ÚÓ‡Ác@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@

ø@⁄Ü‹i@ıaÏç@ø@’üb‰Ωa@

ÚÌäößa@Îc@_ÚÓ–Ìä€a@
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  الر�ف�ة  البیئات  في الشرب  م�اه� لتزو�د ل حیوي  مورد  ألنها ؛حما�ةلإلى ا الجوف�ة الم�اه إمدادات  تحتاج  

 .ءسوا حد  على والحضر�ة

 للم�اه  الطب�ع�ة جودةال لحما�ة ؛عمل�ة وٕاجراءات  است�اق�ة حمالت  إطالق إلى الم�اه یرومد  �حتاج  

 .الجوف�ة

2.8 ·ÓÓ‘m@äübÇΩa 

1.2.8 —Ó◊@|jñm@pb‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@_ÚqÏ‹fl 

  أو  نفا�ات ال أحواض  مثل  المصدرثات محددة ملوِّ �سبب ثة ملوَّ  الجوف�ة الم�اه ط�قات  تص�ح قد  

سبیل المثال   ، على )(منتشرةمحددة  غیر مصادر منأو  واأللغام، مصانعلا من  السائلة النفا�ات  تصر�ف

 تلوث  �سبب  ثةملوَّ  أ�ًضا الجوف�ة الم�اه تص�ح قد كما  اآلفات، ومبیدات  الزراع�ة األسمدة استخدام نتیجة

  �طر�قة  األرض  سطح تحت  التلوث  في التحكم  ُ�فقد  عندمالذلك  ،ئالتصم�م السیِّ  نتیجة البئر  هةفوَّ 

  ملوًثا  الجوف�ة الم�اه نظام �ص�حوالط�قات التحت سطح�ة  للتر�ة الطب�عي التخفیف قدرة و�تجاوز ،ئمةالم

  ملوثات  من دید الع وكفاءة �فعال�ة  ف التر�ة الطب�ع�ةتخفِّ  غیر المش�عةالط�قات نطاق  فيف ؛النفا�ات  بهذه

  الحیوي  الك�م�ائي التحط�م قطر�عن  ،المنزل�ة العادمة والم�اه ال�شر�ة الفضالت  �الذات و  ،الم�اه

 . الك�م�ائ�ة والتفاعالت 

 عندما  �مستوى الماء الحر اخصوًص  ،األولى  �الدرجة الجوف�ة الم�اه تلوث  �شأن القلق �تعلقو  

  الم�اه  ط�قات  رتوفِّ  في حین ، ضحًال  الجوف�ة الم�اهأو �كون منسوب  ،رق�قة مش�عة ال غیر المنطقة  تكون 

 .  ط�قات التي تعلوهالا�سبب  �كثیر  أكبر طب�ع�ة حما�ة  ورةوالمحص العم�قة الجوف�ة
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 108 

Âflbr€a@›ñ–€aZ ÒâaÖg@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
 

  

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

›ÿí€a@)8.1(@Ú�í„c fib‡»nça ûâ˛a ÚjjéΩaÎ@€tÏ‹n ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a@ )GW•MATE,2002-2006 (@
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 المصادر من متنوعة مجموعة من الجوف�ة الم�اه على التهدیدات  تنشأ  

 منها ن العدید كما أ  ،)8.1والجدول () 8.1( شكل�ال هو مبین كما  المختلفة

  المائ�ة  المسطحات  تلوث في  -غالً�ا  -�ة المسبِّ  المصادر عن تماًما یختلف

  المائ�ة  حات �المسطَّ  مقارنة  ،األرض  �اطن في الملوثات  واستمرار�ة انتقال في االختالفات  �سبب 

فإن  صح�ح  �شكل امفهومً  ومسارها وطب�عتها ثات الملوِّ  مصدر كان إذا أنه واضحمن الو  السطح�ة،

هت  إذا ، انسب��  قلیلة تكلفة و�  كبیرة فوائد  حقق� أن�مكن  تهامكافح تدابیر على  التركیز   صح�ح  �شكل ُوجِّ

 .للتلوث  ةالرئ�س مصادرال إلى

@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a )8.1( pbqÏ‹fl ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a Ú»ˆbí€a âÖbñflÎ tÏ‹n€a Ú�jmäΩa @bËi)GW•MATE,2002-2006(@
�Ï‹Ωa@ Ï„t tÏ‹n€a@âÜñfl 

  bí‰€a Ô«aâå€a¬ . غائط�ة ح�ة كائنات حشر�ة، مبیدات أمونیوم، نترات،

 Ìäñm âb1a ø bË»”Ïfl Ô‹ï˛a— .الصناع�ة الهیدروكر�ونات من ضئیل مقدار ،غائط�ه ح�ة كائنات نترات،

 �وناتالهیدروكر  �عض فینوالت، األخرى، األرومات�ة الهیدروكر�ونات ،البنز�ن

 .الهالوجین�ة

pb�™ ÖÎån€a Â◊bflcÎ@ÂÌå‰j€bi ıaÏÌg 
paâbÓé€a Îc bËy˝ïg 

 ó‹Çn€a Âfl bÌb–‰€ap Új‹ñ€a .الثقیلة المعادن الهالوجین�ة، الهیدروكر�ونات �عض ملوحة، أمونیوم،

 األخرى، الهالوجین�ة الهیدروكر�ونات األثیلین، كلور�د را�ع األثیلین، كلور�د ثالث

 .الس�انید الفینوالت، ثقیلة،لا المعادن
pb«b‰ñ€a ÚÓ„Ü»Ωa 

 �عض معادن، األخرى، الهالوجین�ة الهیدروكر�ونات األثیلین، كلور�د را�ع بنز�ن، الكیل

 .األرومات�ة الهیدروكر�ونات
«cfib‡ ı˝�€a ›‘ñ€aÎ 

 Ú«b‰ñ€a ÚÓjí®a .األرومات�ة الهیدروكر�ونات �عض الكلور، خماسي فینول

 Óƒ‰n€a “b¶a— .األثیلین كلور�د را�ع األثیلین، كلور�د ثالث

 Ú«b‰ï paÜÓjΩa ÚÌäíßa .زرنیخ فینول، متنوعة، هالوجین�ة هیدروكر�ونات

 ó‹Çn€a Âfl fibyÎc ÍbÓfl âb1a .زنك ص،رصا متنوعة، هالوجین�ة هیدروكر�ونات نترات،

 ›ÕiaÜΩa a¶ÚÌÜ .فینول متنوعة، هالوجین�ة هیدروكر�ونات الكروم، معدن

 bíÿnça/xaäÇnça ãbÃ€a ¡–‰€aÎ“ .األرومات�ة الهیدروكر�ونات ،)صودیوم كلور�د( ملوحة

 „ÂÌÜ»m ·z–€a pbflb®aÎ Ü»ΩaÚÓ .كبر�تات حدید، متنوعة، ثقیلة معادن الحموضة،

 

�¡«c@Ú‹rflc@Û‹«@tÏ‹m@ÍbÓΩa@

ÚÓœÏ¶a@ø@—Ó◊Î@⁄Ü‹i@

Âÿπ@j‰£bË@ø@j‘néΩa_›@
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 الم�اه  ضخ �سبب  تحدث  التي الجوف�ة الم�اه تلوث  من اجد�  خاصة حالة المالحة الم�اه تداخل �عد   

كما   ،العذ�ة �الم�اه اختالطها و  المالحة الم�اه ز�ادة إلى یؤدي وهذا ،الساحل�ة المناطق في العذ�ة ف�ةجو ال

 المدن  من كبیر لعدد  كبیرة مشكلة وهي ف�ه، رجعة ال�شكل  وف�ةالج الم�اهط�قة  ملوحة ز�ادة إلى یؤدي

 :و�اختصار ،العالم حول الساحل�ة

  منتشرة ثات ملوِّ  أو محددة المصدر  تصر�فات  بواسطة  ثةوَّ مل الجوف�ة الم�اه ط�قات  تكون  قد. 

 ي ل نتیجة كافٍ  �شكل وث التل في التحكم یتم ال عندما ملوثة الجوف�ة الم�اه ط�قات  تص�ح ما عادة   تعدِّ

 .لألرض  الطب�عي التخفیف قدرة

  للتلوث  جوف�ةلا الم�اه  قابل�ة مناطق وتحدید  التلوث، مخاطر تقی�م الجوف�ة الم�اه جودة إدارة تتطلب، 

  تقن�ات  �ناءو  )،التصار�ح نظام طر�ق عن المثال سبیل على( السائلة النفا�ات  تصر�فات  في والتحكم

 .أو الحدِّ منه الجوف�ة الم�اه تلوث  ب تجنُّ  أجل من) نةالم�طَّ  الصرف واض أح مثل( االحتواء

2.2.8 —Ó◊@Âÿπ@·ÓÓ‘m@äüb´@tÏ‹m@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

 الم�اه جودة لحما�ة  المطلو�ة اإلجراءات  تقدیر من أجل  الجوف�ة الم�اه تلوث  طرمخا تقی�م جب ی    

 الم�اه  تلوث  خطرن حیث إ ،البیئ�ة الممارسات  أفضل يف اأساس��  عنصًرا التقی�م �كون  أن و�جب  ،الجوف�ة

كما هو   اأو نوعه ثات الملوِّ وكم�ة  للتلوث  الجوف�ة الم�اه ط�قة قابل�ة بین التفاعل �كمن في  الجوف�ة

الوضع   على أساسي �شكلللتلوث تعتمد  الجوف�ة الم�اه ط�قة قابل�ةف ،  )8.2( الجدولموضح �

  وضغط  الجوف�ة  الم�اه مستو�ات  نأ كما  ،ونوعها الملوثات  واختالف وكم�ة الطب�عي وجیولوجيالهیدر 

 .ما حدٍّ  إلىللتلوث   الجوف�ة الم�اه ط�قات  تعرض  درجة تعدیل  على �عمالن الم�اه

للط�قات التي   الهیدروجیولوج�ة الخصائص  منللتلوث  الجوف�ة الم�اه ط�قة قابل�ة تقی�م �مكن     

  مجموعة  وهناك بخرائط،ل �مثَّ الذي للتلوث  الجوف�ة الم�اه  ط�قة  وذلك عن طر�ق معامل قابل�ة ،تعلوها

 تي:آلاختصار ل وهو )DRASTIC( دراست�ك  أشهرهاومن  الثغرات  تقی�م أدوات  من متنوعة

 D = اه الجوف�ةالم إلى عمقال�   

 R = تغذ�ةال صافي   

 A = مكونات مواد ط�قة الم�اه الجوف�ة   

 S = التر�ة  ئطوسا 

 T =  الطو�وغراف�ا 
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  I = المش�عة  غیر منطقةال تأثیر 

 C = المائ�ة للط�قة ةالهیدرول�ك� ناقل�ةمعامل ال . 

  التنم�ة  مثل التحت�ة  البن�ة إلدارة ةممه أداةللتلوث  الجوف�ة الم�اه ط�قة قابل�ة خر�طة تعد  

  الحمولة  خرائط رسم أ�ًضا مكنو� ، الجوف�ة الم�اه جودة على التأثیرات  من لحدِّ لغرض ا ؛الصناع�ة

 تلوث  لخطر خر�طة رسمل ؛للتلوث  الجوف�ة الم�اه ط�قة قابل�ة خر�طة على وضعهاو  ،للملوثات  توقعةالم

 . )8.2(  الشكل�  كما الجوف�ة الم�اه

 یتعلق  ف�ما ،موقعه  على -األول المقام في -�عتمد  الجوف�ة الم�اه تهدید إلى یؤدي رطخ أي 

  �جب و  ، ثانً�ا المعن�ة الملوثات  �حركة  یتعلق  ف�ماو  ،أوالً  االلتقاط  ومناطق الجوف�ة الم�اه  جر�ان  �مناطق

أالَّ   ین�غي الجدیدة ةنم� �الت  یتعلق ف�ماو  مختلفة،ال مخاطرال �مؤشرات طاقات والنِّ  المناطق من عدد  تحدید 

  عال�ة  مؤشرات  ذات  مناطق  على الملوثات  من كبیرة كم�ات  تولد  التي واألنشطة الصناعات وضع ت

من   �ن�غيو  الجوف�ة، الم�اه موارد  وحما�ة الم�اه إمدادات  لحما�ة المختلفة المسح مقای�س قیتطب و  المخاطر

 : �اختصارو  التركیز، محور هي  الجوف�ة الم�اه موارد  حما�ة تكون  أنالناح�ة المثال�ة 

  ُّاه الجوف�ة والتوز�ع  الم ات ثغر ف�ة من خالل النظر في مجموعة ث الم�اه الجو �مكن تقی�م مخاطر تلو�

 وكم�ة وطب�عة الحمولة الملوثة. 

  ُدفع تقی�مات مخاطر تلوث الم�اه الجوف�ة السلطات إلى اتخاذ كل من اإلجراءات الوقائ�ة  یجب أن ت

 ا لجودة الم�اه الجوف�ة.�ح�ة لوقف األنشطة التي تشكل تهدیًدا حال�� واإلجراءات التصح
fiÎÜ¶a )8.2( —Ìä»m@pbz‹�ñΩa@í€aÚ»ˆb@Ú‘‹»nΩa@tÏ‹ni@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

|‹�ñΩa —Ìä»n€a@

ÚÓ‹ib”@Ú‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@tÏ‹n‹€  
 تيالجیولوج�ة ال للط�قات الطب�ع�ة الداخل�ة �الخصائص محددة للتلوث، الحساس�ة

 . المعني الجوفي للخزان التهو�ة نطاق  أوالمحصورة  الط�قات تشكل

b´@äüÍbÓΩa@tÏ‹m@ÚÓœÏ¶a  

تركیزات أعلى من   إلىأن تص�ح الم�اه في ط�قة الم�اه الجوف�ة ملوثة  احتمال�ة
ب حمولة ملوثة تحت  معاییر منظمة الصحة العالم�ة �شأن م�اه الشرب عند تسرُّ 

  .سطح األرض

Ï‹m@ÜÌÜËm@ÍbÓΩa@tÚÓœÏ¶a  

  من معین مصدر تلوث �سبب اإلنسان صحة على الخطر هذا �شكله الذي التهدید
 جوف�ة  م�اه تصر�ف تلوث �سبب نمعیَّ  نظام بیئي أو الجوف�ة الم�اه إمدادات

 . محدد



 

 112 

Âflbr€a@›ñ–€aZ ÒâaÖg@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
 

  

@
›ÿí€a@)8.2(@äüb´@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÔÁ@wÌåfl@Âfl@äüb´@tÏ‹n€a@ÚÓ‹ib”Î@ÍbÓΩa@tÏ‹n‹€@ÚÓœÏ¶a@Ï§Ifl@äÌëb‰€a@ÂÎ@Hä  

@@@IGW•MATE,2002-2006H@
@

3.2.8 —Ó◊@·nÌ@êbÓ”@Új”aäflÎ@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

  آ�ار  في الم�اه جودة مراق�ة تطبیق في الجوف�ة الم�اه جودة إلدارة ةالرئ�س الجوانب  أحد  یتمثل 

  لم�اه ا جودة ق�اس  كما �مكن للخطر، ضةمعرَّ  تعد  التي المناطق في وخاصة الغرض،المحددة لهذا  الم�اه

وذلك  ؛ةاست�اق� المراق�ة كون ت وقد  ، معینة آ�ار من الجوف�ة  الم�اه وتحلیل عینات  أخذ  طر�ق عن الجوف�ة

  في  التغیرات  ق�اس �مكن �حیث  التلوث  نشأ ی  نأوالمحتمل  ، مخطط لهال قبل النشاط معینة  آ�ار مراق�ة �

 التلوث  لرصد  ؛معینة مراق�ة خالل آ�ار نم الرصد  �كون  قد  حدوثها، كما عند  الجوف�ة الم�اه حالة

 .  �الفعل  اقائمً  انشاطً  لمنشأة تمثِّ  من المحتمل

  الجوف�ة الم�اه جودة مراق�ة علیها نطوي ت  التي القضا�ا من  العدید  هناك

  تكلفة  تكون  قد ف ،المهمة تعقید  من یز�د  وهذا ،فیها النظر إلى تحتاج التيو 

  وخاصة  الحاالت  من كثیر فيو  ،تحلیلها تم التي العناصر ىعل اعتماًدا ؛اجد�  عال�ة الك�م�ائ�ة التحالیل

bfl@à€a@·ÿznÌ@ø@tÏ‹m@ÍbÓΩa@
_ÚÓœÏ¶a@ÈnÓ€b»œ@bflÎ_ 

@
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 المعامل تكون  ال قد  العناصر الثقیلة والعناصر الضئیلة و  العضو�ة الزراع�ة الك�م�ائ�ة للمواد  �النس�ة 

 العناصر والمؤشرات  تحدید  -أمكن  حیثما -ین�غي لذا المطلو�ة، �التحل�الت  للق�ام زة مجهَّ  المحل�ة

  مع اعت�ار  العینات  خذ أل  �اراآل  تحتاجكما  الكامل، الك�م�ائي للتحلیل كبدیل وق�اسها هافي تكلفت صةالرخ�

  أخذ  قبل الكامل التنظیف جراء عمل�ة إ ن�غيی  المنتظم الیومي االستخدام ضمن تكن لم ه في حال إن

  الم�اه  جر�ان  ألنماط ًحاواض فهًما یتطلب  ما  وهو ،�عنا�ة العینات  أخذ  نقاط  اخت�ار اأ�ًض  �جب و  العینات،

  مشكلة  حساس�ة  خذ العینات حسب أتكرار  مراعاة أ�ًضا یلزمكما  التلوث، مصادر موقع ومعرفة ،الجوف�ة

 لط�قات الم�اه الجوف�ة. التغذ�ة وتكرار عمل�ة  التلوث 

3.8  Ú‡ƒ„c@ÒâaÖg@@ÒÖÏuÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bËqÏ‹mÎ 

1.3.8 ÚÌbª@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Âfl@tÏ‹n€a 

 واد ملفي ا التحكمو  ثات الملوِّ من  الجوف�ة الم�اه  ط�قات  حما�ة الجوف�ة لم�اها جودة ارةد إ تتطلب  

  وغالً�ا  ،فةومكلِّ  دةمعقَّ  الملوثة الجوف�ة الم�اه  معالجة أن مع اعت�ار إلیها،قبل وصولها  ومعالجتها الملوثة

 . دتهاو ج استعادة قبلمن المعالجة  سنوات  عدة ستغرق � وقد  ا،جزئ��   نجاحها  كون �

مستو�ات من   إلى للشرب  صالحةعال�ة الجودة  م�اه من الجوف�ة الم�اه جودة تتراوح أن كن�م  

 إدارة  تشمل أن �مكن والمعالجة  الحما�ة وفضًال عن ،ثنیناال صفات  منأو وسط ما بین  ،مة التلوث مسمَّ 

  المائ�ة  الصفات  ومزج ،تنوعةالم االستخدامات  مع المختلفة  المائ�ة الصفات  مطا�قة  الجوف�ة  الم�اه جودة

كل نوع من  طو لشر  ومقبولة متوسطة جودة اتذ  الجوف�ة الم�اه من آخر مورد  لتوفیر المختلفة

 ،مصادرها تلوث  منع ولاتح  وأن ،الةفعَّ  الجوف�ة الم�اه  جودة إدارة تكون  أن ین�غيكما  ،ات االستخدام

  الجوف�ة  الم�اه لط�قات  األح�ان من كثیر في الفعالة وغیر فةوالمكلِّ  الطو�لة المعالجة  تجنب  فتؤدي إلى

 :هما نرئ�سی  جانبین  علىتنطوي  ن حما�ة الم�اه الجوف�ةكما أ ،الملوثة

   .)8.3( كما �الشكل  للتلوث  الجوف�ة الم�اه ات ط�ق قابل�ة تقی�م .1
 . الجوف�ة الم�اه تلوث  مخاطر خرائط رسم .2

 ا�ًض أو�مكن  ،�اه الجوف�ةمال تلوث  مخاطر ةخر�ط  إلنتاج امعً  العاملین هذین اعتماد  �مكن 
في  �اه الجوف�ةالم تلوث  مخاطر تقل�ص  ومنها ،الجدیدةتنم�ة ال مواقع لتحدید  دل�ًال  الخرائط هذه استعمال

تجري فیها التنم�ة لتقی�م   التيمناطق ال�مكن استعمالها في  ، كماالتلوث  لخطر المناطق عال�ة الحساس�ة
 .نشطة الجار�ةاأل لوث الناجمة عن ذات مخاطر الت ماكناأل
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ن  �مكن أ الجوف�ة  الم�اه جودة إلدارة حددةم  ممارسات  إدخال یتم وتقی�مها المخاطر تحدید  و�مجرد   
 :علىتشتمل  
 الوقت  �مرور والتغیرات  الفعل�ة الحالة لتقی�م الجوف�ة الم�اه جودة مراق�ة. 

 لة للتلوث. المناطق القاب أو الحساسة المناطق في معینة أنشطة حظر 

 ةالمغلق المنشآت  �استثناء النفا�ات  من معینة نواعأ من التخلص  حظر. 

 التصار�ح  من سلسلة خالل من النفا�ات  من  والتخلص  ونوعها السائلة النفا�ات  كم�ة من كلٍّ  إدارة 

  التصار�حو  للوائح االمتثال رصد . 

 
›ÿí€a@)8.3(@®@xáÏ∏aÚ�Ìä@ÚÓ‹ib” ûä»m �å®aÊa øÏ¶a tÏ‹n‹€@’œÎ@@p˝ÅÜΩaaéÓˆä€ø@Ú@@ÍbÓΩa@ÒÖÏu@ÒâaÖgÚÓœÏ¶a  

)GW•MATE,2002-2006( 
  ا وممكنً  اضرور��  ذلك تُعد  التي المناطق في تصح�ح�ة إجراءات  اتخاذ  في البدء �مكن ا سبقمَّ فضًال ع

 : على سبیل المثال
 ومعالجتها الملوثة الجوف�ة الم�اه ضخ . 

 ؛ الهیدرول�كي التدرج عكس �الضخ لم�اه ا بئرل عكسي ال ن حقالطر�ق  عن  الجر�ان الجوفي  نمط تغییر  

 . الحساسة الجوف�ة الم�اه موارد  حما�ة أجل من

 الحقن اإلسمنتي   مثل حواجز بناء)Grout(  أو غیره من المواد. 
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  الجوف�ة لم�اهتلوث ا موقع في ال�كتیر�ة أو الك�م�ائ�ة المعالجة.  

2.3.8 pbqÏ‹Ωa@ÒbÓy@ÒâÎÖ@@tÏ‹mÎÍbÓΩa@Ï¶aÚÓœ@ 

  ة ج عالَ تكون مال  وقد  ،المختلفة والحضر�ة �ةوالتعدین الصناع�ة العمل�ات  خالل من لنفا�ات ا تنشأ    
  سینار�و ال لكنو  ،البیئ�ة اتهیَّ مِّ سُ  لتقلیل أو ،مة�قذات  مكونات  الستخراج إما ، امعالجته تمت وقد ال مس�ًقا

 أحواض  في النفا�ات  تفر�غ م من أن األفضلعلى الرغ  ،ةالمح�طالبیئة  في الم�اشر هاتصر�ف هو سوأاأل
الذي قد و  السطح تحت بها تجنُّ  أو�ها تسرُّ من  لحدِّ ل معینة  �طر�قة مةمصمَّ  أو م�طنة  تكون  ،مخصصة لها

  ات ثللملوِّ  الكاملة المثال�ة الح�اة دورة )8.1(اإلطار �بینو  ،الجوف�ة مصادر الم�اه  یؤدي إلى تلو�ث 
 هذه  من العدید  كون ت قد  ئةسیِّ الاإلدارة  حالة فيمالحظة أنه  مع ،واإلدارة جالعال من مختلفةال مراحلوال

 .غائ�ة الخطوات 
  عن  عادةذلك  و�كون  ،أمر واجب وحتمي التلوث  في التحكم نأ كبیر �شكلٍ و  �ه مسلَّ الم منو  

التلوث  مخاطر زادت  كلماف ،النفا�ات  وحجم ث الملوِّ  تصنیف د بدورهاتحدِّ  تي ال التصار�ح نظام طر�ق
  تقی�م جلمن أ ثات الملوِّ  توازن  دراسة كما �مكن ،السائلة الملوثات  تصر�فب وتكلفته تصر�حال رتیب ت ارتفع

 .افعل��  األرض  إلىالمدخلة  ثات الملوِّ  كم�ة وتحدید  ،النفا�ات  لمواد  النهائ�ة الوجهة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@
@

3.3.8 aábfl@Û‹«@Ï�‰m@ÚÌbª@bÓΩaÍ@œÏ¶a@Âfl@ÚÓ_tÏ‹n€a@
 تقیید  ال �أتي إال من خالل التلوث  ط�قات الم�اه الجوف�ة من حما�ة مرَّ سا�ًقا اإلشارة إلى أن 

  إحدى  لتتمثَّ و  ملوثات،ال من  والتخلص  ،السائلة النفا�ات  وتصر�ف ،األراضي استخدام ممارسات 

  الشكل � هو مبینكما  الجوف�ة هالم�ا ةلحما� مناطق إنشاء يف واسع نطاق على مةالمستخدَ  ستراتیج�ات اإل

âbü�a@)8.1 (@ÒâÎÖ@ÒbÓy@pbqÏ‹Ωa 
bfl@Ú¶b»Ωa@›j”  

 

bÌb–‰€a@Ü€Ïmp@

 
 

@bË‰flÎ@ÚÓz�é€a@ÍbÓΩa@âb1@pbqÏ‹Ωa@’œÜm
m€a@ÍbÓΩa@tÏ‹ÚÓz�é  

 

@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@‚bƒ„@µg@pbqÏ‹Ωa@fiÏÅÖ
ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@tÏ‹m@bË‰flÎ 

 
 

ûâ˛a@µg@pbqÏ‹Ωa@läém 
 
 

@@pbqÏ‹Ωa@äÇjm 
ıaÏ:a@tÏ‹m@bË‰flÎ 

 

@pbqÏ‹Ωa@≈–y@
Òd‡z◊@Ú◊äi@ø 

 

pbÌb–‰€a@pb»‘‰néflÎ@⁄äi @
 +@@

pbqÏ‹Ωa@Ú€Ïª@
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و  أ  بها المسموح األنشطة على مؤشرات  وجود  مع  ،وقو�ة �س�طة مناطق إنشاء حیث �مكن  ) 8.4( 

  لتوج�ه  واستخدامهاالقرى والمدن  تخط�ط وتشر�عات  خرائط في المناطق هذه دمجو�جب  ،الممكنة

  الم�اه  جودة مراق�ة أولو�ات  تحدید  يف رئ�س دور المناطق لهذه �كون  نأ�مكن كما   ،ةمختلف الالتطورات 

 جودة خرائط إنتاج تكالیف خفض   عن المساعدة علىفضًال  ذلك، إلى وما ،البیئي حققوالت ،الجوف�ة

  واآل�ار  الجوف�ة الم�اه ط�قات  حما�ة بین معقولة توازنات  إلى حاجةكما یجب اعت�ار ال ،الجوف�ة الم�اه

 فعال�ة  عدم وجود  من على الرغم ، الجوف�ة الم�اه ط�قة  نحو لكبیرلقبول اهة ذات االموجَّ  ستراتیج�ات اإلو 

 مقدار  على اعتمادهاإلى ا نظرً  ،متساوٍ  �شكلٍ  الجوف�ة الم�اه ط�قة  أجزاء جم�ع لحما�ة التكلفة  حیث  من

 : فإنه اختصارو�  ،االعت�ارات وغیرها من  جر�انال ومسارات  ثات الملوِّ  ها منوأحمال الجوف�ة الم�اه استخدام

  أجل  من ثات ملوِّ ال  من والتخلص  السائلة، النفا�ات  وتصر�ف األراضي استخدامات  من كل إدارة یجب  

 .التلوث  من الجوف�ة  الم�اه ط�قات  حما�ة

  والممكنةبها  ةالمسموح األنشطة إلى اإلشارة مع ،وقو�ة �س�طة مناطق إنشاء یجب . 

 
›ÿí€a@)8.4(@¡�´ Ô€brfl pb”b�‰‹€ ÚÓzñ€a ÚÓz�é€a ÎÜßaÎÖ ÚÓuâb®a ÊbÌä¶ ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a ÚÌb‡ß ä˜i ÍbÓfl ø ÊaåÅ øÏu 

âÏñ™@7À )GW•MATE,2002-2006 ( 

4.8 @à€a@Âfl@kØÈÓ‹«@åÌå»m@_ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@tÏ‹m@ÚÌbª@

یدفع" في حاالت تلوث الم�اه   ث الملوِّ یجب تطبیق مبدأ " 

ل �شكلوث مصدر التقد �صعب التأكد من  هأن  مع اعت�ار ،الجوف�ة

  ، الصناع�ة و قاطع في حاالت التلوث المنتشر وفي البیئات الحضر�ة 

Âfl@à€a@äÌÜÌ@Îc@≈œb∞@Û‹«@’üb‰fl@

ÚÌbª@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ø@›ÁÎ@_⁄Ü‹i@

⁄b‰Á@c@_bËi@ÔïÏm@pby˝ïg@

@



 

 117 

Âflbr€a@›ñ–€aZ ÒâaÖg@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
 

الم�اه الجوف�ة على   حما�ة عن یجب أن تقع المسؤول�ة النهائ�ة كما  ،ةمتعدد التلوث مصادر كون تحیث  

التزام شركات خدمات مع وجوب الوطن�ة أو المحل�ة،  سواء كانت تا�عة للسلطة ،عاتق الوكالة المعن�ة

  �ن�غي و  ،الجوف�ة الخاصة بها هامصادر م�اهتقی�مات مخاطر التلوث ل تكون س�اقة في إجراء �أن�اه الم

  الصناعات  ومختلف البیئة  وكالة أو الجوف�ة الم�اه ة المسؤولة عناله�أ بین  تفاعل هناك �كون  أن

 .جوف�ةال م�اهال تلوث  مخاطر خرائط إلى استناًدا ،لتلوث ل �ةالمسبِّ   والمؤسسات المعن�ة �التنم�ة

  تصر�فه �مكن ما  وتحدید  ،النفا�ات  تصر�ف إلدارة واللوائح لتصار�ح ا نظام استخدام  و�مكن     
 هذه  تكون  ولكي ،وسالمتها ة�ّ مِّ السُّ  المواد  النتقال ت�ًعا ،النفا�ات  حواض أ لمختلف التصم�م اییرومع

  الطب�ع�ة  الجوف�ة الم�اه ط�قة �ةحما اعت�ارات  تغفل عن  أال ین�غي التكلفة حیث  من فعالة األنظمة
 القول:وخالصة  ،هشاشةال واعت�ارات 

  الجوف�ة الم�اه  تلوث  حاالت  في" یدفع ثالملوِّ " مبدأ تطبیق یجب. 

  وطن�ة  المعن�ة الوكالة عاتق على الجوف�ة الم�اه تلوث  حما�ة عن النهائ�ة المسؤول�ة تقع أن یجب  

 . محل�ة أوكانت 

5.8 ÚÓ«Ï„@ÍbÓfl@“äñ€a@zñ€aÔ@ø@Ωa’üb‰@ÚÌäößa@ÒÖÏuÎ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@@

 وذلك ؛الجوف�ة الم�اه جودة إدارةضمن  خاصة حالة الحضر�ة الصحي الصرف م�اه اعت�ار �مكن 

  �مرور حجمه و�تزاید  انتشاره یتسع حیث  ،مناص منه ال أمر المدن في المستعملة الم�اه تصر�ف ألن

المناطق   في الصحي الصرف م�اه من تحق�قها �مكن ة حق�ق� فوائد  فضًال عن  المدن، نمو مع الوقت 

 هذه جانب  إلى ،�عد معالجتها المحاصیل ل�عض  الري  م�اه وتوفیر ،الجوف�ة الم�اه  تغذ�ة مثل ،الحضر�ة

  ال�كتیرّ�ة  األمراض  �ات مسبِّ  حیث  من حق�ق�ة مخاطر على الحضر�ة الصحي الصرف م�اه تحتوي  الفوائد 

 . العضوّ�ة وغیر العضوّ�ة المواد  من ةواسع عةمجمو  مع الصناع�ة والنفا�ات 

1.5.8 —Ó◊@¡jmäm@ÍbÓfl@“äñ€a@Ôzñ€a@ÚÌäößa@ÍbÓΩbi@_ÚÓœÏ¶a 
 هذه  إدارة یجعل وهذا ،النام�ة المدن معظم في�استمرار  الصحي الصرف م�اه تصر�ف تزاید ی 

  أنظمة  من عدید الإن ف حظال لسوءلكن و  ،النام�ة الدول فيا خصوًص  للمدن كبیرة مشكلة العادمة الم�اه

  تخفیف الو  المعالجة من األدنى الحد  مع السطح�ة المائ�ة المجاري  في م�اشرة تصبُّ  الصحي الصرف

ا بدائ�ة جد�  وٕاعادة استخدامها الصحي الصرف م�اه معالجة ممارسات كما تمیل  ،الجفاف موسم في ال�سیر

  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  إلى رب التس من ةعال� ت معدال تولید  إلى تمیل  النام�ة، حیث  الدول في ما إلى حدٍّ 

  على �عمل  األرض  خالل ب التسرُّ  نأالرغم من على  ،قاحلناطق ذات المناخ الالم  في وخاصة ،األساس�ة
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  الم�اه  لتلوث  ا�ً مسبِّ  أن �كون  أ�ًضا �مكن لكنو  ،المستقبلي لالستخدام وتخز�نها الصرف م�اه جودة تحسین 

الدول  مدن من العدید  في الصرف م�اه إلدارة النموذج�ة ممارسةال )أ 8.5( الشكل �وضحو  الجوف�ة

  تحسین  على تساعد  قد  التي ال�س�طة التعد�الت  �عض  إلى )ب  8.5( الشكل �شیر في حین النام�ة،

 .الوضع

 الصرف ومرافق الصح�ة المرافق من م�اشرة �صورة الجوف�ة الم�اه إلى العادمة الم�اه تسرب ت 

  من  یتجزأ ال اجزءً  الجوف�ة الم�اه ط�قة مثل تغذ�ةتو ، العادمة الم�اه  استخدام� زراعيال والري  الصحي

 لدى  كبیرة شعب�ة� الصحي الصرف م�اه تحظى ذلك على وعالوة، عادمةال م�اهال استخدام إعادة عمل�ات 

  الن�ات�ة �ات ذِّ اها العالي من المغومحتو  ،سنةال مدار على المستمر توافرها �سبب  ؛افقرً  األكثر المزارعین

 . العامة الصحة على خطًرا لتشكِّ   نهاأ من رغمعلى ال

2.5.8 bfl@ aÏ„c@ÔÁ@7iaÜn€a@ÚybnΩa@Üz‹€@Âfl@äübÇΩa@ÒÖbÌãÎ@_ÜˆaÏ–€a@
  المنزلي لالستخدام العامة الم�اه إلمدادات  الجوف�ة الم�اهل ُتفضَّ غالً�ا ما  

  الجوف�ة م�اهال �قات ط تلوث  فإنومع ذلك  واسع، نطاق على ومستخدمة الخاص 
   .ذا أهم�ة �عد  الصحي الصرف م�اهالناجم عن 

 خالل من ،النامي العالم في الخطر هذا من الحدِّ  في طفیف متقدُّ  إحراز  یتم أن رجحالم منو  
 التدخالت  تحدید مع ذلك یجب  ،للتحقیق قابلة تكون  ال قد  صارمة جودة معاییراعتماد  إلى ب�ساطة الدعوة
  الم�اه مستخدمو یواجهها التي المخاطرهذه  من للحد  ؛المتزایدة واالستثمارات  فةالتكل ث حی من الفعالة
  الم�اه  تلوث  مخاطر لتقی�م  الصحي الصرف م�اه توصیف تحسین يف القصوى  األولو�ة تكمنو  ،الجوف�ة
 ند ع  علیها  الس�طرة  األفضل  فمن  ،الصحي الصرف م�اه في  ثابتة ثات ملوِّ  هناك كانت  ٕاذاو  ،الجوف�ة
 .منفصل  �شكل منها والتخلص  جمعها طر�ق عن درالمص

 وٕاعادة معالجةال الصحي الصرف م�اه طر�ق  عن ةالرئ�س الجوف�ة الم�اه ط�قات  تغذ�ة إن    
  م�اه  إدارة من یتجزأ ال  اجزءً بوصفها  ادائمً  فیها التفكیر  �ن�غيو واسع،  نطاق على منتشرة استخدامها

  الناجمة عن  مخاطرالو  فوائد ال في النظر المهم منأنه كما  أ�ًضا، لها التخط�ط و�جب  ،الصحي الصرف
  یتعلق  ف�ما الهیدروجیولوج�ة البیئات  تنوع في ك�ف�ة و  ،الجوف�ة الم�اه ط�قات ل الصحي  الصرف م�اه تغذ�ة

 : خاللمن  الجوف�ة الم�اه وموارد  العادمة الم�اه استخدام إعادة�مكن تحقیق فوائد بین و  ،للتلوث  القابل�ة�
 الشرب. م�اه آل�ار التغلیف الجید و  العمق ز�ادة 

 الم�اه.  آ�ار مصدرل  حما�ة مناس�ة مناطق إنشاء 

 ب  8.5(�الشكل  العازلة كما الصحي الصرف م�اه معالجة أحواض نشاء إ(. 

aábfl@tÜ∞@ΩÍbÓ@“äñ€a@

ñ€aÔz@Âfl@fl_Ÿn‰ÌÜ@
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  الجوف�ة. الم�اهثات ملوِّ  رصد  ز�ادة 

 لحما�ة " هیدرول�كي حاجز" ءٕانشاو  ،المتسر�ة العادمة الم�اه معظم الستعادة يِّ الرَّ  آ�ار استخدام  

 .)ب  8.5( كما �الشكل الشرب م�اه إمدادات 

 األساس�ة.  الجوف�ة الم�اه ط�قات  إلى الصرف م�اه تغذ�ةو  ،الري  م�اه استخدام كفاءة تحسین 

  الضحلة خاصة المحل�ة اآل�ار الستخدام قیود  فرض  على الحث. 

@

 
›ÿí€a@)8.5(@pb��´ Úflb« ÜÓ€Ïn€ ÍbÓΩa LÚflÖb»€a aÎÚ¶b»ΩL ÒÖb«gÎ fib‡»nç¸aÂ«@b�‹öœ@L läén€a pb„aåÇ‹€ ÚÓœÏ¶a  

)GW•MATE,2002-2006 ( 
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�∑ÂÌä 

 ÂÌä∑@1: 

ÍbÓΩa@ÒÖÏuM@pa5Å@fiÖbjm 

ûäÃ€a :الجوف�ة الم�اه جودة مشكالت  حول الخبرات  ت�ادل. 

¬bí‰€aZ ساعات  5 أو 4 من مجموعات  حاماق. 

›◊@m@Ú«Ï‡©ì”b‰@aZÔm� 
 بلدك؟في  واحدة في المشتركة الجوف�ة اهالم�جودة  مشكلة حدد  .1
 طب�ع�ة؟   أم المنشأ �شر�ة هي هل -المشكلة  وحجم طب�عة ناقش .2
 اإلدارة؟  عن ولالمسؤ  ومن ؟المشكلة ُتدار كیف .3
 نجحت؟   وهل ؟اإلدارة أهداف هي ما .4
 المشكلة؟ إدارة لتحسین  تغیره سوف الذي ما .5

 äÌä‘n€a@·ÌÜ‘m@ÒÜfl@Z15@Ú‘Ó”Ö@›ÿ€@Ú«Ï‡©N 

ÂÌä∑@2:@

ÒâaÖg@pbÌb–‰€aM@ıaÖc@âaÎÖ˛a. 
7özn€a :20  دق�قة 

Òä√b‰fl :40  دق�قة. 

 . بلدك  عاصمة في السائلة النفا�ات  من التخلص /  النفا�ات  إدارة بتحسین مطالب  أنت 

¬bí‰€aZ شركات  )،الجوف�ة الم�اه/الم�اه( مدیري : المصلحة أصحاب  إلى المشاركون  ینقسم 

 .المواطنین، س�اسیین مجموعات  ،السائلة  النفا�ات  ةصناع اب أصح  ،لنفا�ات ا من التخلص 

 في النفا�ات  إدارة جوانب  جم�ع لتحسین  شاملة إصالحات  اقتراح الم�اه مدیري  على یجب 

عل�ه   )،السطح�ة والم�اه( الجوف�ة الم�اه جودة حما�ة یتمثل في محدد  غرض من أجل   ؛المدینة

 أو اعتراضات  وتقد�م علیهم، یرات التغ یرتأث   حول سئلةأ طرح المصلحة أصحاب  على یجب 

 .الم�اه لمدیري  اقتراحات 

 



 

òjÓaŠß@NÉbnÛa@Ý–ÐÛaêbî½aòîÏì¦a@

@Chapter 9:  Groundwater Monitoring 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 aábΩ@—Ó◊Î@k”aäm@pa7Ãm@ÙÏnéfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@…fl@âÎäfl@o”Ï€aN 
 aábΩ@—Ó◊Î@k”aäm@pa7Ãm@ÒÖÏu@aÍbÓΩ@âÎä∂@o”Ï€aN 
 Ó–Ó◊Ú@Új”aäfl@fibrnfl¸aN 
 ÚÓ–Ó◊@ÒâaÖg@Úibvnça@Ú‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@paÜÌÜËmÎ@ÒÖÏ¶aN 

1.9@ÚflÜ‘fl 
 فعالة إدارة ألي االساس�ة المتطل�ات  من هما هاتب�انا  على والحصول الجوف�ة الم�اه ق�ةمرا إن 

 جودة  والرصد  مراق�ةال شملت قد و  ،مرئ�ة تجعلها ورصدها الم�اه الجوف�ة مراق�ة نإ حیث  ،الموارد لهذه 

  ، ف الم�اه�استخراج وتصر�المتعلقة االلتزام �األنظمة والتراخ�ص  مدىو  وتوافره، نفسه الم�اه الجوف�ة مورد 

�ة لهذا ئإجراءات وقاتتم دون أي سها وتصر�ف الصرف م�اه استخراجوالرصد فإن  ةمراق�ال غ�اب  فيو 

  دون  لسنوات عدةستمر ��مكن أن  الجوف�ة لم�اها ط�قات  وتلوث  المفرط االستخدام نكما أ ،ممهال المورد 

 .الجوفي المورد  الهذ  ذلك إلى الدمار الكاملقق منها وفحصها إلى أن یؤدي أن یتم التح 

  �مكن  �حیث  ، �عنا�ة الجوف�ة لم�اهل ورصد  مراق�ة  نظام يأل تشغیلالو  تصم�مال طتخط� یجب  

  ، التكلفة  حیث  من  وفعالة مستدامة  �طر�قة  اإلدارة ألغراض  ووث�قة الصلة  مفیدة معلومات  على  الحصول

 ات ط�ق مثل ،الحرجةالمهمة و  افألهد ل والرصد  مراق�ةال أنشطةعلى  تركیزح �النَص یُ  ولىاأل المراحل فيو 

  المراق�ة  ش�كة تطو�ر ذلك �عد  و�مكن ،ستراتیج�ةاإل الجوف�ة المائ�ة والموارد دةالمجهَ  الجوف�ة الم�اه

 .واألفراد  الموارد  فراتو  مع ،المطلوب  حسب  والتوسع اتدر�ج�� والرصد 

1.1.9 ÒâÎÖ@äflÚj”a@ÜïâÎ@ÍbÓΩa@@@@ÚÓœÏ¶a 
  الم�اه ف ،وٕادراتها هذه الموارد  تقی�م ینتحس علىورصدها  الجوف�ة �اه المط�قات  مراق�ة تعمل   

ن  �مك  ال ب�انات  وتتطلب  معقدة إدارته مما یجعل ، انسب��  ل�هو�تعذر الوصول إ يومخف ممتد  مورد  الجوف�ة

في و  ،أزمنة متعددة خالل  العناصر من متنوعة جموعةمل والرصد  مراق�ةال خالل من إال الحصول علیها

ا؛ �طیئة  وجودة الم�اه كم�ة فيالحاصلة  التغیرات  تكون  ب الغال ال �مكن   أراضٍ تحت ألنها تحدث  جد�

  للب�انات  وتفسیر تفصیل�ة ورصد  مراق�ة ش�كات  إلى  حاجة هناكفإن  لذا �مسح �س�ط ومحدد،تحدیدها 

  استخراج  علىترت�ة لما المختلفة لآلثارو  الجوف�ة الم�اه ط�قةلالة فعّ  دارةإل ؛ةرئ�س الت دخَ مُ  توفیرلغرض 

 .وتلوثها الجوف�ة الم�اه
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 اإلدارة  أهدافتحدید و  ،المشكلة لتعر�ف متكامل نظامعلى  والرصد  المراق�ة دورةتشتمل   

م مصداق�ة  دعوذلك من أجل  نشرها؛ثم  وتخز�نها وتفسیرها الب�انات  وح�ازة ،المعلومات  واحت�اجات 

�الشكل أبًدا  ُتحفظ ال هاولكن ات الب�ان ُتجمعفي الغالب و  ة،اإلدار�تأثیراتها  ومعرفةورفعها،  المعلومات 

 أصحاب  على أنها ال ُتوزَّعكما  العمل�ة، ة�اإلدار  الحت�اجات ل وتفسیرها ا حلیلهتب  ُ�عتنى وال ،المالئم

  من وأسوأ  ،غیر فعالة �شكل كامل قد تكون  هذه ةمل مكتال غیر والرصد  مراق�ةالعمل�ات  ن، لذا فإالمصلحة

 ،�فعال�ة ُتدارالجوف�ة هذه  الم�اه موارد  أن حیث س�عتقدون  ،المصلحة أصحاب ل تضلِّ  قد  اهأن ذلك

 . ورصدها الجوف�ة الم�اه مراق�ة دورةل املخًص  )9.1و�وضح الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›ÿí€a@)9.1(@ÒâÎÖ@Új”aäfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁÜïâÎ@

  في  هي تيال در او الم ورصد  مراق�ة :ماأحده ،والرصد  المراق�ة من مختلفان انأساس� نوعان هناك 

نشاط   ع�ارة عنفي الغالب  يه تيال واألنظمةللوائح  االمتثال مراق�ة :اآلخرو  علمي، نشاط األساس

مع   وكمیته الجوف�ة الم�اه د ر مو  جودة في التغیرات االعت�ار  ن�عیأخذ ت د ر المو  مراق�ةأن  مجتمعي. �معنى

  وتأثیر  الجوف�ة الم�اه مستخدمي و  المصلحة أصحاب  سلوك تثالماال مراق�ة م تق�ِّ  حین في ،الوقت  مرور

 .رد و الم على أنشطتهم

 
 é–nça@“aÜÁcÎ@ÒâaÖ�a@âb@Új”aäΩa

@
bË»∫@kuaÏ€a@pbflÏ‹»Ωa@ÜÌÜ§@

@pb„bÓj€a@…∫@Únibr€aÒ7ÃnΩaÎ@

≈–y@pb„bÓj€a@bÁäí„Î@bÁ7é–mÎ@

wˆbn‰€a@êbçc@Û‹«@›‡»€aÎ@pbflÏ‹»Ωa@ÒâaÖg@
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 2.1.9 Új”aäfl@ÜˆaÏœ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁÜïâÎ@@ 
 لعواقـب ا وتجنـب المفـرط  الجوف�ة الم�اه سحب  عدم ضمان هو والرصد  مراق�ةال أس�اب  أهم أحد  إن    

 .)9.2( الشكل� كما

 جر�ان الو�نخفض  ،الضخ تكالیف �د تز ف ،فیها الم�اه مستو�ات  الجوف�ة تنخفض  الم�اه ُتضخ ن حی  

  �مكن  آثار وهي ، الجوف�ة م�اهلل ضخ ة عمل�ةأل� طب�ع�ة نتائج  وهي ،الیناب�ع جر�ان  /يساساأل

 .عكسها

  خاللها ناقل�ة الخزان �انخفاض في او�ً مصحط�قات الم�اه الجوف�ة   یبدأ الضغط علىمع ز�ادة الضخ ،  

مصحو�ة بتدمیر  ال  البیئ�ة  التأثیرات  تتفاقم قد  كما  ، راآل�ا تصر�فآخر في انخفاض  هذا یترتب عل�هو 

 .الم�اه جودة نخفاض فياالعمل�ة وقد تبدأ  وخسارته، لغطاء الن�اتي الطب�عيا

 وعقابلة للرجالغیر التأثیرات  تبدأ اجائرً  �ص�ح الضخ عندما (Irreversible impacts)  و�حدث 

  ن تأثیرا  هماو  ،الملوثة الم�اه ودخول ،المالحة الم�اه تداخلو  ،لجوف�ةاه االم�  ط�قات  في  دائم ضرر

في  انخفاض  �حدث  كما قد  ،بل �كاد �كون مستح�ًال  معقولزمن  أي في عكسهما اجد�  �صعب 

 .التخز�ن سعة في كبیر فقد  ةجنتی الجوف�ة الم�اه ط�قات على الدائم   الضغط مع رض ألمستوى ا 

  الم�اه ط�قات  ةالستجا� والرصد  للمراق�ةكم حممن خالل تصم�م  بهاتجنُّ  مكنمن الم التأثیرات  هذه

 .السحب  من للحدِّ  فعالة ة�إدار  تدخالت ب  مصحو�ة الجوف�ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@›ÿí€a@)9.2(@k”aÏ«@¬aäœ�a@ø@¶a@ÍbÓΩa@Âfl@kzé€aÚÓœÏ@

@

 

˙aÏnya@Âÿπ@âÏÁÜmÍ@

@µg@ Ïuä€aÎ@ßaÚÓçbç˛a@Ú€b@

@âÏÁÜmÚ»uâ@¸@ÈÓœ  

 Éö€a@ÒÖbÌã@—Ó€bÿm 
 ä˜j€a@ÚÓubn„g@ûb–Æa 
 ’œÜm@ûb–Æa@Oêbç˛a@@’œÜn€aÎ@ÊÏÓ»€a

@ 

 bËu�aÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@lÏé‰fl@Û‹«@ÒÜ‡n»Ωa@pbmbj‰‹€@ÔˆbΩa@Ö@
 @ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@Ú‘jü@ÖaÏfl@ÚÓübÃö„a@
 ÚÓ‹”b‰€a@ûb–ÆaO@äÌä‡n€a@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@Ú‘j�€@

 ›ÅaÜm@ÍbÓΩa@ÚßbΩa 

 fiÏÅÖ@ÍbÓΩa@ÚqÏ‹Ωa 

 ÏjÁ¬@Ôôaâ˛a@pa7qdn€aÎ@paá@Ú”˝»€a 
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 3.1.9@—Ó◊@·nm@Új”aäfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁÜïâÎ_ 
 أهداف تحقیق لغرض  ورصد  اق�ةر م ش�كة أي  تصم�مأن �كون  ب یج 

  أو  بواحد  یتعلق ف�ما  اإلدار�ة األسئلة من العدید  دهتحدِّ  الذي النحو على معینة 

 .الجوف�ة الم�اه  د ر مو  جوانب  من أكثر

 @

@@fiÎÜ¶a )9.1( @ÚiÏ‹�Ωa@pb„bÓj€a@ÚÓ«Ï„ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖ�@@

pb„bÓj€a@ Ï„ 
çbç˛a@pb„bÓj€aÓÚ  

H—Óëâ˛a@ÂflI 

@pb„bÓj€a@Ò7ÃnΩa�Ó‰flãb  
ÚÓ‹‘ßa@pb�0a@Âfl 

ÖÏuÎ@pb‘jü@ÍbÓΩa@
ÚÓœÏ¶a@bËñˆbñÅÎ 

  ــاه ــار الم�ـــــ ــجالت آ�ـــــ الســـــــجالت (ســـــ
ــاه  ــتو�ات الم�ـــــ الهیدروجیولوج�ـــــــة ومســـــ

 .)الجوف�ة اآلن�ة والجودة
 نتائج اخت�ارات ضخ الم�اه الجوف�ة. 

 ةالم�اه الجوف� مستوى  مراق�ة مناسیب. 
 �جودة الم�اه ةمراق. 

a@‚aÜÇnça@ÍbÓΩ
¶aÚÓœÏ  
 

  بئرل�ا مضخة الم�اهب�انات. 
 حصر استخدامات الم�اه. 
  الحال�ة والمستقبل�ةسجالت السكان. 
  استهالك الطاقة للري. 

  مراق�ة السحب من بئر الم�اه الجوف�ة
 .)(م�اشر أو غیر م�اشر

  الم�اه الجوف�ةمستوى تغیرات منسوب 
 .�البئر

‡«aÖ@pbflÏ‹»flÚ@  
 

 ب�انات مناخ�ة. 
 ت األراضيتعماالحصر اس . 
 الخرائط والقطاعات الجیولوج�ة. 

 ق�اسات تدفق النهر. 
 ب�انات المحطات المناخ�ة. 
  مسح استعماالت األراضي �األقمار

 .الصناع�ة
 

  �ق�اس تسمح و  ،لط�قات الم�اه الجوف�ة ال مفتاحً تمثِّ  ورصد  ةمراق� آ�ار إنشاء یتم المثالي الوضع في

 موجودة  اآل�ار  هذه تكون  أن  ن�غي� و  ،الم�اه جودة وق�اسات  البیزومتري  والضغط الجوف�ة  الم�اه سیب منا

  المراق�ة  آ�ارمن  سلسلةن إ حیث  ،الجوف�ة الم�اه وجودة تدفق في المحتملة التغیرات  الكتشاف ومصممة

 :لغرض  مصممة ورصد  مراق�ة ش�كة تكون س  سحب ال آ�ار منمختارة   موعةمج مع والرصد 

 وجودتها وتدفقها الجوف�ة الم�اه مخزون  في التغیرات  اكتشاف. 

 الجوف�ة الم�اه  لط�قة محددة مخاطر دیرتق . 

 للم�اه الجوف�ة.  تغذ�ةالو  كم�ات االستخراج تقدیر 

›Á@Ÿ‰ÿπ@’Ó‹»n€a@Û‹«@

ÜˆaÏœ@Új”aäfl@@ÍbÓΩa

¶aÚÓœÏ@bËmbÌÜ§Î@ø@
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  بتقدیر أ�ًضا  د ة والرصالمراق� ةأنظم تقوم أن یجب  عن الوضع كاملة صورة توفیر أجل منو   

 : اآلتي

  السحب. معدالت 

 ق الم�اه العادمة.دفوت لرخص االستخراج مستخدملا امتثال 

 .والرصد   مراق�ةلل الالزمة الب�انات  نوع  )9.1( الجدول یلخص كما 
 

2.9@—Ó◊@b‰‰ÿπ@Ü◊dn€a@Âfl@Êc@Új”aäfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Ú€b»œ@Âfl@sÓy@_Ú–‹ÿn€a@
 ا جد�  ا فً مكلِّ  اأمرً  س�كون  فإن ذلك فقط ش�كة مراق�ة ورصد  إنشاءهو  تهذا �حدِّ �كون الهدف  عندما 

فش�كات المراق�ة   ،المال�ة للطاقة ال�شر�ة والمیزان�ة اللى استخدام غیر فعَّ إ، وسوف یؤدي ي ضرور  وغیر

ضمن   احصر��  ُتجمعالب�انات التي  وأالَّ ُتستخدم، تكون مدفوعة بهدف محدد  نأیجب  الفاعلةوالرصد 

 .ةالمستقبل� تخدامات تظم لالس�شكل من حفظهاا �ًض ین�غي أبل برنامج المراق�ة والرصد، 

في  ف ،الجوف�ة الم�اه  ات ط�ق  الستغالل المختلفة المراحلوضح ی الفصل الثالث من  )3.2( الشكل 

�انات  للبالمراق�ة والرصد �ینصح  هنأ الرغم من ، على والرصد  راق�ةضرورة للم ل�س هناك المراحل األول�ة

  الم�اه  ات ط�ق  السحب من ةز�اد مع ف ؛ رةالالزمة متوف كانت المصادر إذا ال س�َّما األساس�ة (المرجع�ة)

 الجوف�ة الم�اه موارد  ورصد  مراق�ة مرحلة أيفي  و�جب  ،اضرور��  أمًرا هاورصد  تهامراقب  ص�حت الجوف�ة

 فیها. ز�ادة الملوحة و تلوثها أ  یج�ا والمهددة بإمكان�ةسترات إ مةمهال

مع   الجوف�ة موارد الم�اهالحاصلة في  ت رای التغ عن الكشف هو والرصد  مراق�ةال من الهدفف 

 الم�اه موارد  استخدام  طر�قة والتغییر في  قیود على وضع ال دیر�نمساعدة الم وهذا یؤدي إلى و ، الزمن

 .ات مؤثر ال لهذه ةالسلب�نتائج لا تقلیلجل ؛ من أالجوف�ة

ماه�ة  و جائر لا السحبتكشف التي  والرصد  مراق�ةالعن عمل�ة  نظر�ة الةح )9.3( الشكل یوضح    

استمرار   ت�حیُ إذ  ،الوضع المستقر لتحقیق حدثت التي  الضخكم�ة  من للحدِّ  ؛الالزمة دار�ةاإل جراءات اإل

 مةالالز  �التعد�الت �سمح س وهذا ،القیود المفروضة فعال�ة مراجعة للمدیر�ن والرصد  ب�انات المراق�ة جمع

  غیر  تعد  �شكل عام �ة الجوف الم�اه ط�قات  ألن ؛ر كبی �شكلٍ  الواقع ی�سط المثال ذاه دعت الضرورة، إذا

  الم�اه جر�ان  ن أنظمة أ  فضًال عن، اومكان��  ا زمن��  كبیرة  بدرجةتها تغذی تختلفو  ،�شكل كبیر متجانسة

 ا.جد�  معقدة الجوف�ة
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 ،ات الش�ك  صم�ماالهتمام بت خالل  من الجوف�ة م�اهللوالرصد  مراق�ةال أنظمة  فعال�ة تحسین �مكنو   

  أنشطة  بواسطة المجموعة والمحفوظة الب�انات  نأ كما وتحلیلها، الب�انات  وتحلیل وتفسیر ،األنظمة یذ وتنف 

إلى  الوصولإمكان�ة  كون ت نوأ  ،والمحافظة علیها وعدم تجاهلها ،استخدامها ین�غي سا�قة ورصد  راق�ةم

  تقلیل مساهمة في لا إلىتؤدي معینة مؤشرات  استخدام من الممكن و  سهلة،رصد وال المراق�ة محطات 

 ر.یكب  �شكل الیلتح لا تكالیف

خذ في  أن یؤ یجب  والك�م�ائ�ة  الفیز�ائ�ة عناصرال من لكل والرصد  المراق�ة دقة ضمانإن  

  من قبل  ةكمیل�الت ةالذات� والرصد  مراق�ةالعمل�ة أن  كما ،الجودة ض�ط إجراءات  خالل من ،االعت�ار

  في  ومشاركتهم  المصلحة أصحاب  وعي ز�ادة في فید تو  ،التكالیف خفض  على تساعد  الم�اه مستخدمي

  .الجوف�ة الم�اه إدارة

  ة المقترن  المراق�ة والرصد  تؤدي أن  �مكن ) الحالة هذه في الضخ  تقلیل ()9.3( الشكلمن خالل   

  الجوف�ة  الم�اه مراق�ة أن  من الرغم على  ،الجوف�ة لم�اها لموارد  اتوازنً  أكثر تطو�ر  إلى اإلدارةتدخالت ب

 الجوف�ة  الم�اه موارد لحما�ة  اجوهر��  العائد  �كون  أن  �مكن �عید ال المدى على كن لو  ،مكلٌِّف غالً�ا ورصدها

 :�أتيمعالجتها، مع األخذ في االعت�ار ما   تكالیف وخفض 

 لألموال. ومهدرة ضرور�ة یرغ  تعد ي سبب  أ بدون  ورصدها الجوف�ة الم�اه مراق�ة إن 

  واضحو  مخصص  لغرض  �ةراقالم ش�كات و  أنظمة تصم�م یجب . 

 عوائد  ن تكون ال�عید �مكن أ المدى على ها، لكنمكلفة الجوف�ة الم�اه ورصد  مراق�ة أن من الرغم ىعل

 معالجتها. تكالیفخف�ض وت ،الجوف�ة الم�اه موارد حما�ة فعالة من خالل التكلفة 

 التوع�ة  وتحسین یف التكال خفض  في والرصد  المراق�ة في المصلحة أصحاب  شاركةم تساعد  أن �مكن  

 .الجوف�ة الم�اه وارد �م
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›ÿí€a@)9.3(@Âÿπ@Êc@mÖ˚@ΩaÚj”aä@„6‘ΩaÚ@paıaäuhi@ÒâaÖ�a@I›Ó‹‘m@Éö€a@ø@ÍàÁ@Ú€bßa@Hµg@ÚÓ‡‰m@är◊c@a�âaä‘nça@ÖâaÏΩ@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN@

1.2.9@·Ó‡ñn€a@aÔçbç˛@Úÿjí€@Új”aäΩa@Üïä€aÎN 

 والمعرفة الب�انات  من كبیرة كم�ة یتطلب  الفعالة رصد الو  المراق�ة ش�كة تصم�م أن من الرغم على    

  لتصم�م  ئيالمبد  فهمال جل توفیرمن أ األساس�ة  التوجیه�ة الم�ادئ �عض  إعطاء �مكن فإنه المتخصصة، 

 .والرصد  المراق�ةش�كة 

bfl@ÏÁ@“Ü:a@Âfl@aäΩaÚj”@Üïä€aÎ_@

  ل االلتزام جمن أ والرصد  مراق�ة ال له ،عنه اإلجا�ة یجب  الذي األساسياألول و  السؤال هو هذا     

  من  ئرجاال الضخ  أثر تقی�م جل أنها من أ م أ ؟ادمةتصر�ف الم�اه الع أم ألجل المقررةبرخصة االستخراج 

  جودة  على المترت�ة اآلثار �ة ورصد جل مراقمن أ ا أنه أم ؟صناعات حرجة استخدامات أو یزود  آ�ار حقل

  مراق�ة ال أن أم ؟منشأة م�اه عادمة فات مخلَّ � المتأثرةو  هشةال الجوف�ة الم�اه ات ط�ق في ةالجوف� الم�اه

 الجدول و�وضح  الم�اه؟ جودةو  الطب�ع�ة التغذ�ةمعدالت  تقی�م لغرض  علم�ة أساس�ة  كب�انات  ُتنفَّذ  والرصد 

  مراق�ة ال أن إلى ارةشاإل  رتجدُ كما  ،لوظ�فتها ط�ًقا الجوف�ة الم�اه صد ة ور مراق� أنظمة تصنیف )9.2(

 .الجوف�ة للم�اه تهدید  يأ هناك كان إذا تطب�قهمایجب  رصد وال
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 @@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a )9.2( —Ó‰ñm@Ú‡ƒ„c@Új”aäfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bÁÜïâÎ@kéy@@Ú–Ó√Ï€a)GW•MATE,2002-2006(@

âbi�a@…”aÏfl ÚÓçbç˛a@Ú–Ó√Ï€a ‚bƒ‰€a 
 �النس�ة متماثلة مناطق في

 لوجيروجیو الهید للوضع
 .األرض واستعمال

 الجوف�ة: للم�اه العام االتجاه تقی�م
 المناخي واالختالف األرض استعمال تغییر عن الناتجة االتجاهات. 
 التلوث وانتشار والجر�ان تغذ�ةال مثل عمل�اتالناتجة عن  االتجاهات. 

Ô€Îc @
Új”aäflI@ÜïâÎ ÚÓ»uäflH 

 / المراكز / المناطق حول

 .حما�ة بالتي تتطل المعالم

 :لكل من المحتملة یراتالتأث ضد حما�ةال
  ستراتیجيإ جوف�ة م�اه مورد. 
  العامة الم�اه إمداد �ناب�عو ر آ�ا حقول. 
  األرض هبوط من الحضر�ة األساس�ة البن�ة. 
  الجوف�ة منسوب الم�اه ارتفاع ضد اآلثار مواقع. 
  الجوف�ة الم�اه على معتمدة ةبیئ� أنظمة 

Ï„bq@@

IÚj”aäfl ÎâÜï@HÚÌb‡z‹€ 

 االنحدار وأعلى أسفل م�اشرة

 مصدر الهیدرول�كي من

 .الخطر

 :من الجوف�ة الم�اه على للتأثیرات م�كر إنذار
  لألرض كثیف زراعي استعمال. 
  صناع�ة مواقعال. 
  الصل�ة النفا�ات دفن مواقع. 
  األراضي استصالح مناطق. 
  والمناجم حاجرالم. 

Ôq˝q @

ıaÏnyaI HtÏ‹n€a 

  مستو�ات  في كبیرة انخفاضات  ظهرتُ  التي أو �شكل كبیر ُتستغل التي الجوف�ة الم�اه قات �ط إن 

تلك التي تكون عرضة ومهددة �التلوث، هي الط�قات التي یجب مراقبتها ورصدها   أو ،الجوف�ة فیها الم�اه

�كون   ال قد  المعزولة الر�ف�ة المجتمعات  تخدم التي الصغیرة الجوف�ة الم�اه ط�قات �النس�ة إلى أما  ،أوال

 .مراق�ة والرصد لهاال تكلفةل مبررات هناك 

bfla@ÔÁ_Új”aäΩ@
یجب مراقبتها  العوامل المتغیرة التي �قرر ماهي الذي هو  والرصد  المراق�ة من ن الهدفإ 

  المرتفع  اإلنتاج ذات  �ار اآل  من سحب ال ت معدال ورصد  مراق�ةإلى نحتاج  الموارد  إدارة فلغرض  ،ورصدها

  الم�اه  ط�قة علىالضخ  تأثیر تقی�مجل من أ ؛اا ومكان�� زعة زمان�� و م الم�اهمناسیب تكون فیها  التيو 

 .الجوف�ة

معین  ث لملوِّ  وتحلیلها  الجوف�ة الم�اه من عینات  أخذ تحتاج إلى  التلوث  ورصد  مراق�ة نأ كما 

 الملوث  وتركیز للمنطقة م مالئ تمثیل بهدف توفیر) قلأتكلفة و  أسهلتحلیل ل بدیل  مؤشر أو( للقلق  مثیر

مراق�ة ورصد  ورصده، وتتطلب  التلوث  مراق�ة من ام� مه اجزءً  م�اه العادمةال تصر�ف رصد  �عد و  ،فعليلا

  التلوث  مراق�ةو  ،ةمختلف قاعمأ  على اآل�ار في �ي الكهر  توصیلال رصد  ورصدها المالحة الم�اه تداخل
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  العل�ا  المستو�ات  أو ةالمش�ع  غیر اطقالمن ورصد  ةخالل مراق� من ،الحدیثة تغذ�ة ال عمل�ةخالل  دهورص 

 . الجوف�ة الم�اه ات ط�ق من

سوف  ورصده مراقبته سیتم  وما ،ورصد  مراق�ة  نظام إلنشاء  المحتملة األس�اب  من العدید  هناك 

جل  ورصدها؛ من أالعوامل المتغیرة ن م عدد  مراق�ة الضروري  من �كون  وقد  ،یتنوع مع تنوع األس�اب 

 .الوقت  �مرور   مناسب  نحو  على الجوف�ة الم�اه امظ ن ستجا�ةال الوصف المالئم الوصول إلى

ÂÌc@k”aäm@ÎmÜïä_ 

  مناطق  وموقع الجوف�ة الم�اه جر�ان نظام فهم الضروري  من ،الةفعَّ  ورصدٍ  مراق�ةٍ  أجل من 

 لومات معال توفیر أجل من ؛الصح�حة المناطق في المراق�ة آ�ار قعامو  كون ت أن �جب و  ،السحب و  تغذ�ةال

ا من  في االتجاه األعلى هیدرول�ك��  ورصدها الم�اه جودة مراق�ة من جدوى  ال المثال  یلسب علىف ،المطلو�ة

 ،والرصد  المراق�ة بئر عن ا�عیدً  ثات الملوِّ  �حمل سوف الجوف�ة الم�اه تدفق ألن ؛التلوث  مصدر نقطة

ته  حرك ى لع -واالمتصاص  والتشتت  تشارواالن  للذو�ان  والقابل�ة الكثافة مثل  -ث لملوِّ خصائص ا تؤثرو 

  ع قا  في للذو�ان القابلة غیرالكث�فة ثات الملوِّ  تترسب  قد و  ،الجوف�ة الم�اه نظام في  ثارهآو  انتشاره ك�ف�ة و 

 . الجوف�ة الم�اه فوق  الخف�فة السوائل تطفو  بینما ،الجوف�ة الم�اهات ط�ق

 قد ف ،وتصر�فها لم�اها تغذ�ةل مهمة مناطق تعد فإنها  الجوف�ة الم�اه موارد ط�قات  لىس�ة إو�الن  

  الجوف�ة،  الم�اه ةط�قل المتوسطة الجر�ان ومناطق  تغذ�ة ال مناطق في الم�اه منسوب  في كبیر هبوط �حدث 

كون  � أن توقعالم منو  ،قل �كثیرأ الم�اه منسوب في  نخفاض اال  �كون  قد ف التصر�ف  منطقة في أما

جر�ان   ه �سبب اتجاهشوَّ ت قد �شكل غیر منتظم  اآل�ار  حقلمن  ضخال عن الناجم االنخفاض مخروط 

هذه لذا فإن  ،ة الم�اه الجوف�ةط�ق داخل ةطب�ع� ةئ�فیز�ا عمل�ات حدوث  أو �سبب  الم�اه الجوف�ة

 تتعرض وقد  ،والرصد وعند تحلیل الب�انات عند اخت�ار نقاط المراق�ة عواملها  یجب تحلیلاالعت�ارات 

  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  من �كثیر أوسع اقنط على الضغط في لهبوطالمحصورة  الجوف�ة الم�اه ط�قات 

 تركیز المراق�ة والرصد  ن �كون و�جب أ  ،مت�اعدة العینات  أخذ  نقاط  تكون  أن یجب  الذ  محصورة،ال غیر

  حقل  أو  البئر مح�ط يف التأثیر  على فقط التركیز من بدالً  الجوف�ة  الم�اهعلى ط�قة  لكليا على التأثیر

 ا. صاد�� ا اقت كان ذلك ممكنً  إذا اآل�ار

—Ó◊@_k”aäm 

 لجمع واضحة إجراءات  وضع مع نض�طة،وم صح�حة �طر�قة والرصد  مراق�ةال كون ت أن ین�غي

 أن  و�جب  ،)9.3ول (جد كما �ال الب�انات  وتفسیر تغیرةالعوامل الم وتحلیل حفظهاو  ض�ط جودتهاو  الب�انات 
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  المعلومات  لتدفق واضح نظام ت�عیُ  نأو  ،حالة كل فيوالرصد  �المراق�ة فةمكلَّ  دةمحدَّ  ةمؤسس هناك تكون  

في  الجوف�ة الم�اه مستخدمون �شارك أ  و�مكن ، الجوف�ة الم�اه یري مد  إلى والرصد  المراق�ة برنامج من

 تقلیل  في اعد ست التيالجوف�ة  الم�اه لمستو�ات  لتحدید و  واالستخدام سحب ال ألغراض  المراق�ة والرصد؛

 .الموارد  إدارة في المستخدمین دماجإ على ساعد تو  ،والرصد  المراق�ة تكالیف

  التي  المختلفة الجوف�ة الم�اهط�قات  عادةً  تخترق  خاصة مراق�ة آ�ار وجود  المراق�ة تتطلب  قد  

  مختلفة  مستو�ات  من العینات  أخذ  أنابیب  من سلسلة یتطلب  وهذا مستقل، �شكل واخت�ارها مراقبتها یجب 

  حدث � ا حتى الف هذه اآل�ار جیدً غلَّ تُ ، و م�اه جوف�ة �قةعمق طكل �مثل ف ؛اآل�ار ة) داخلأعماق مختلف (

  ات التأثیر  لتجنب  المحددة العینات  أخذ  وٕاجراءات متطل�ات  مع اعت�ار ،التداخل بین م�اه هذه الط�قات 

  في الیل التح  �عض  إجراء  �جب و  ،االعت�ارات غیر ذلك من  الهواء، إلى دخول تفر�غ أو مثل المختلفة

  كما  تحلیلها  المراد  العناصر حسب  مختلفةو  عینة م  �طرق  وتخز�نها إضاف�ة خرى أ عینات  جمعو  ،الموقع

  المختبر  ات إمكان� مع  المیدان�ة العینات  أخذ  ه�كل یتكامل أن �جب و  ،)9.4(�الجدول  هو موضح

 . المتاح والتمو�ل

@@fiÎÜ¶a@I9N3@HÜ«aÏ‘€a ÚÓçbç˛a 5€wfla Új”aäfl ÍbÓΩa @Úzub‰€a@ÚÓœÏ¶aIGW•MATE,2002-2006H@

Úÿjí€a@·Ó‡ñm 
 

 لذلك اوفقً  البرنامج وتهیئة األهداف تعر�ف یجب. 
  الجوف�ة  الم�اه جر�ان نظام فهمیجب. 
 لألهداف اط�قً  ةالمراق�  ومؤشرات العینات أخذ مواقع اخت�ار یجب . 

Úÿjí€a@àÓ–‰m 
 

 مناسب �شكل شأةمن  وسحب مراق�ة آ�ار استخدام یجب. 
 لألهداف مالئمة المختبر وتجهیزات الحقل أجهزة تكون  أن یجب. 
 للعمل على الب�انات جاهز كامل معالجة بروتوكول تشغیلي ونظام تأس�س یجب.  
 للتطبیق قا�ًال  ذلك �كون  حیثما �شكل متكامل السطح�ة والم�اه الجوف�ة الم�اه مراق�ةكون ت  نأ یجب. 

pb„bÓj€a@7é–m 
 

 وخارج�ة خل�ةدا ضوا�ط خالل من �انتظام الب�انات نوع�ة تراجع أن یجب. 
 اإلدارة الصلة ذات الب�انات لمجموعات بتفسیر القرار اعنّ ُص  إمداد یجب�. 
 دوري  �شكل وُ�راجع البرنامج مُ�ق�ّ  أن یجب. 

@

@

@
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 @@fiÎÜ¶a )9.3( Ç‹fló paıaäu� àÅc pb‰Ó»€a 7iaÜn€aÎ ÚÓˆb”Ï€a pb«Ï‡1 ÒÖÜ™ Âfl paäë˚fl ÚÓ«Ï„ ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a  
)GW•MATE,2002-2006(@

aÒÖÜ0a@pb«Ï‡1  pb‰Ó»€a@…∫@Ú‘Ìäü Ú‹ö–Ωa@ÖaÏΩa 
ÂÌåÇn€a 

ÂflãM@Òâaäßa@ÚuâÖ  
ÚiÏ»ï@Ú–‹ÿn€aÎ@ÚÓ‹‡»€a  

˛aéÓˆä€a@pb„ÏÌÚ  
, F, Na, K4Cl, SO 

   0.45فقط  ترشیح µm 
 ال تحمیض 

ÒÖbfl@c 
 

7@‚bÌc  
4 ˚C 

Âÿπ@bfl@›”c 

ö€a@äïb‰»€aÚ‹Ó˜  
Fe, Mn, As, Cu, 
Zn, Pb, Cr, Cd, 
etc 

  0.45لق  ترشیح مغ µm 
   حموضة(pH <2) 
 الرش بسبب التھویة تجنب / 
 علوي  فراغ ذات قناني استخدام 

ŸÓnç˝i 
 

150@‚ÏÌ  
 

¡çÏnfl 
 

¥uÎ6Ó‰€a@ aÏ„c 
(NO2) 4, NH3NO 

  0.45   ترشیح مغلق µm 
 

ÒÖbfl@c 
 

ÜyaÎ@‚ÏÌ 
4 ˚C 

¡çÏnfl/ú–Ç‰fl 
 

ÔuÏ€ÏÓiÎäÿÓfl 
TC, FC, FS 

 تعقیم  شروط 
 مرشحة  غیر عینة 
 الموقع في التحلیل یفضل 

·n»fl@xbuã 
 

pb«bç@oç 
4 ˚C 

¡çÏnfl/ú–Ç‰fl 

pb„Ïiäÿ€a@pb„ãaÏm 
, Ca, 3pH, HCO

Mg 

 الغلق  جیدة مرشحة غیر عینة 
 الموقع في تحلیل (pH, HCO3) 
 Ca/Mg  العینة على لمختبر األساسي ا في  

   المحمضة

ÒÖbfl@c 
 

ÒÜyaÎ@Ú«bç 
150@‚ÏÌ  
 

¡çÏnfl 

¥vé◊˛a@Ú€by 
pE (EH), DO, T 

 قیاس  خلیة في عالموق في 
 التھویة  تجنب 
 مرشحة  غیر 

ÒÖbfl@c 
 

0.1  Ú«bç …–mäfl/ú–Ç‰fl 

ÚÌÏö»€a@ÖaÏΩa 
TOC, VOC, HC, 
ClHC, etc 

 مرشحة  غیر عینة 
 التطایر  تجنب 
 في  المباشر صاصاالمت یفضل 
 القیاس  خراطیش 

ÊÏ‹–m@Îc@·n»fl@xbuã 
 

@Âfl1- 7@@Ìc‚b  
@Újé‰€bi@ÖÜ™@7À

ìÓüaäÇ‹€ 
…–mäfl 

@
Ûnfl@_k”aäm 

  أن  و�جب  العینات، أخذ  نقاط من عبر الزمن  ب�انات  جمع هو الرصد  

 أن من التأكد  مع، غیر الزمة نفقات  لتجنب  ؛العینات  بین  زمني �كون هناك فاصل

لة، مةمهال االختالفات  جم�ع    ر تأثی  لتسجیل ا موسم��  العینات  تؤخذ  ما وعادةً  مسجَّ

  الم�اه  ط�قات منظومة  على  جدیدة خارج�ة  طضغو  تكون هناك عندماو  ،والتصر�ف  ةالطب�ع�  التغذ�ة

 . الضغوط تلك تأثیر تسجیل لمحاولة ؛العینات  أخذ   برنامج ض�ط یجب الجوف�ة 

7é–m@pb„bÓj€a 

  �التزامن  الجوف�ة الم�اه مراق�ةالناتجة عن  الب�انات  تحلیل ین�غيللم�اه  المتكاملة اإلدارة لغرض و  

  عنصر  الم�اه مدیري  إلى النتائج  حولمعلومات التبل�غ �ف سطح�ة،ال الم�اه مراق�ة من المتاحة الب�انات  مع

ن كما أ ،ت المعلوماهذه  ُتستخدم لم إذاذات فائدة  المراق�ة تكون  حیث ال ،مراق�ةلللعمل�ة  وفاعل أساسيّ 

›Á@⁄b‰Á@c@Ú◊âbífl@
lbzï˛@Úz‹ñΩa@ø@

aäΩa_Új” 
@



 

 132 

…çbn€a@›ñ–€aZ Új”aäfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
 

  التنبؤ  سینار�وهات  إعداد  في مفیدة -الرقم�ة ذجالنما مثل -الب�انات  لتفسیروالطرق المتقدمة  األدوات  

 .المائ�ة الموارد  رةإلدا

  ولكن  للغا�ة، دةمعقَّ  ةمَّ هَ مَ  �كون  قد  وتنفیذها المراق�ة ش�كة تصم�م أن مالحظة �مكن و�اختصار     

 .وذك�ة منظمة و�طر�قةجید  �شكل نفذ تُ  أن شرط ،للغا�ة مفیدة ال�س�طة المراق�ةقد تكون 

3.9 —Ó◊@ÌÊÏÿ@·çb‘m@ÚÓ€Î˚éfl@Új”aäfl@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a 

  وحالتها  ناسیبهاوم الجوف�ة الم�اه استخدام مراق�ة على الجوف�ة الم�اه تشر�عات  تنص  أن د ال ب    

  �كون التقس�م  حیث � ،المهام هذه عن المسؤول�ة �عض  لتحمُّ  والمستخدمین المدیر�ن على �جب و  ،النوع�ة

@: يلآلتا وفقً  للمسؤول�ات  النموذجي

 األساس�ة المرجع�ة لش�كةل ممثلة الوطن�ة الم�اه ةأو ه�أ المركز�ة الحكومة . 

 وحمایتها الموارد  تنظ�م  وظائف ) تمثلالجوف�ة الم�اه حوض ( اإلقل�م�ة المائ�ة الموارد  وكالة. 

 الضخ ات واخت�ار  آل�ارا  سجالت  بتوفیر ون ملزم الم�اه آ�ار حفر شركات  ومقاول . 

  الم�اه ب مناسیو  اآل�ار سجالت ف�ة �كم�ات كبیرة ملزمون بتوفیر المستخرجون للم�اه الجو . 

 بتعل�قات وتقار�ر عامة حول الخصائص واالداء.  ملزمون  المستخرجون للم�اه الجوف�ة �كم�ات صغیرة  

  الموقع مستوى  على جودةوقائ�ة لل �ةمراق�ملزمون  الجوف�ة م�اهلل ن الملوثون المحتَملو. 

  تخز�ن  وس�كون  ،مهمة مسألة الجوف�ة الم�اه مراق�ة ب�انات  تخز�ن �عد  

  خ سَ بنُ  االحتفاظ یجب  ولكن ،فاعل�ة أكثر األدنى اإلقل�مي المستوى  على الب�انات 

  الب�انات  تكون  أن �مكان األهم�ة  منو  ،إلیها وجمن الول لتمكین الجم�ع مركز�ة

 في لیهاإ للرجوع آمن �شكل ت�قى أن �جب و  والمستخدمین، الم�اه مدیري ل متاحة

 . المستقبل

 على العبء تخفیف  في المستخدمین جانب  من �المشاركة �ةالجوف الم�اه مراق�ة دعمتُ  أن �مكنو  

 ،ذلك تنفیذ  من صعو�ة رغمعلى ال الم�اه، مستخدمي بین الجوف�ة الم�اه نظام  فهم وز�ادة ،السلطات 

  قائم  الفعَّ  نظام إنشاء تطلب سی  كما ،ضغوطات  تحت واقًعا  الجوف�ة الم�اه نظام �كون  ال عندما خصوًصا

 .وتدر�ب  كبیرة قدرات  بناء الجوف�ة  الم�اه لمراق�ةالمشاركة  على

 

 

—Ó◊@tÜ§@Új”aäfl@ ÚÓ‹‡«@

»Ωa‹pbflÏ_@›ÁÎ@⁄b‰Á@pbÓ€e@

Ú€b»œ@@Ú‰Ó»fl@ pbƒy˝flÎ

˛lbzï@_Úz‹ñΩa@

@
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 4.9@·Ó‡ñm@Úÿjë@@Új”aäΩa 

êbÓ”@‚aÜÇnça@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÚibvnçaÎ@Ú‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
  �اه الم ط�قة من  الضخ  تأثیر  تقی�م �مكن  الم�اه ناسیب م في  لتغیرات وا سحب ال مراق�ة  خالل من 

 على  اآل�ار حقول ُتصمَّم ما فغالً�ا ،الجوف�ة الم�اه ردموا إلدارة أساس�ة معلومات  ریوفِّ الذي  الجوف�ة

  التي  الر�اض�ة النمذجة على بناءً  ،السحب  من معین لمستوى  المتوقعة الجوف�ة الم�اه ط�قة استجا�ة أساس

  على  ٕانشاء حقول اآل�ارو  ستخراجاال تراخ�ص  ُتصدر ذلك �عد و  ،المختلفة السحب  سینار�وهات  تحاكي

 .التنبؤات  هذه أساس

له الجوف�ة الم�اه جر�ان اتجاه في التحكم �كون    �مكن  الذي الهیدرول�كي  التدرج بواسطة ومعدَّ

  مستوى  في تغیر فیها �حدث  التي منطقةال كانت  إذاف ،الجوف�ة الم�اه ط�قة في الم�اه مناسیب  من تحدیده

 رصد �ؤدِّيو  ،التصر�فأو  تغذ�ةال حجم حساب  �مكن عل�ه و  ،معروفة الجوف�ة لم�اها ط�قة ةومسام�َّ  الم�اه

 : ألن ؛الس�اق هذا في ام� مه  دوًرا الجوف�ة الم�اه ط�قة

  موثوقة  تسمح �محاكاةو  ،العدد�ة الجوف�ة الم�اه ط�قات  نماذج لمعایرة ستخدمتُ التار�خ�ة  الب�انات 

 .المستقبل�ة السحب  لسینار�وهات 

  ُ� التغییرات  لتقی�م أساس�ة  معلومات  لتوفیر امهم�  أمًرا الجدیدة السحب  آل�ار الب�انات ) وحفظ( سق�ا عد  

 . المستقبل�ة

 للتحقق  تشغیل حقول الم�اه معلومات  أثناء الضخ ومعدالت  الجوف�ة الم�اه عمل�ة مراق�ة مناسیب  توفر 

  لتقلیل  المناسب  الوقت  في إجراءات  اذ اتخ قد یلزم األمرف الجوف�ة، الم�اه المتوقعة لط�قة الستجا�ةا من

 السحب.

 إدخال لفتسهِّ  الم�اه، مستخدمي بین الوعي ز�ادة في ارئ�سً  دوًرا تؤدي أن المجموعة معلومات لل �مكن 

 . التشارك�ة المراق�ة إلى یؤدي وهذا ،الجوف�ة الم�اه على الطلب  إدارة إجراءات 

bfl@ÔÁ@bÌbö‘€a@éÓˆä€aÚ@ø@Üïâ@ÌÏnéfl@ø@pa7Ãn€a@pbÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶a@ 

  أو  ایدو��  سحب الآ�ار  أو المراق�ة آ�ار في الجوف�ة �اهالم مناسیب  ق�اسات  إجراء �مكن  

  الم�اه  مناسیب  فيالمالحظة  للتغییرات  �كون  إذ  ،الجودة لفحوصات  دائًما  تخضع أن  و�جب  ،امات�ك�� و أوت

الصح�ح   اإلجراء لتحدید  ؛بدقة تقی�مها یتوجب  واسع نطاق  على مختلفة أس�اب  المراق�ة خالل من الجوف�ة

 .ا�� إدار المطلوب و 
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 مع  ،اإلدارة متطل�ات  أساس  على متخصصین  من الجوف�ة الم�اه  مراق�ة ش�كات  تصم�م �جب و   

 ؛ معقًداالتغذ�ة   مناطق متداد ا تحدید  �كون  حیث  ، صر�فالت أو التغذ�ة مناطق على خاص  �شكل التركیز

 . األراضي ات واستخدام ب رَ والتُ  الصخور أنواع ختالفا مع، عام كلٍ �ش واسعة مناطق أنهاإلى  نظًرا

  تستلزم  فةمكلِّ  ولكنها ،دق�قة الم�اه عدادات  بواسطة الجوف�ة المراق�ة الم�اشرة لسحب الم�اه عد تُ     

  ل�س  أمر وهو ،الم�اه مستخدمي  من اتام�  تعاوًنا ب تطلَّ ی ذاوه ،المضخات  منافذ  جم�ع في العدادات  تركیب 

 :خالل من الجوف�ة الم�اه سحب ل الم�اشرة  رغی المراق�ة إجراء �مكنلكن  ،تحق�قه دائًما السهل نم

 غیر  �شكل يِّ �الرَّ  الجوف�ة  الم�اه استخدام تقدیر �مكن المثال  سبیل المرشدة على الب�انات  جمع  

 .خالض معدل متوسط  في مضرو�ة) الطاقة  استهالك( المضخات  تشغیل  ات ساع �استخدام ،م�اشر

 الفعلي  معدالت التبخر أو المرو�ة لألراضي حيالمسا االمتداد  بتقی�م �عد  عن االستشعار استخدام  

 . التراكمي الیومي

 عن  معلومات  خالل من ،اإلقل�م�ة الجوف�ة الم�اه استخراج في للتغیرات  تقدیرات  على الحصول �مكن  

 . الم�اه من الفرد  ماستخدا حول العشوائي يالتقصِّ  وعمل�ات  الد�موغراف�ة التغیرات 

—íÿ€a@Â«@pa7Ãm@ÒÖÏu@ÍbÓΩa@¶aÚÓœÏ 

bfl@ÏÁ@ûäÃ€a@Âfl@Új”aäfl@ÒÖÏu@_ÍbÓΩa 

  الم�اه جودة مراق�ة من الغرض 

 رقا�ة  إجراءات  ةأ� بإدخال والسماح ،معین نشاط من الجوف�ة الم�اه تلوث  ببدء رالم�كِّ  اإلنذار تسهیل  

 .المناسب  الوقت  في ضرور�ة

 وهذا  الجوف�ة،من الم�اه  هالم�ا لتوفیر ؛مهم مصدر إلى الملوثة الم�اه وصول من مسبق تحذیر توفیر

 . األخرى   األخطار ةدَّ حِ  من التخفیف أو  معالجةال توفیر یؤدي إلى

  اتخاذ  وهذا �ستوجب  محتمل، رئ�س  تلوث  مصدر من الجوف�ة الم�اه خزان  إلى  �صل ث تلوُّ  أي تحدید  

 . م�كرة عالج�ة إجراءات 

 الجوف�ة الم�اه تلوث حوادث   عن  القانون�ة المسؤول�ة لتحدید  أدلة إلنشاء . 

—Ó◊@ÒÖÏu@k”aäm@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
 إمدادات  لغرض  عادةً  هو الجوف�ة الم�اه جودة لمراق�ة الرئ�س التركیز 

 إجراء  البدا�ة في یلزملذا   ) 9.5الشكل( األنابیب  توز�ع  أنظمة عبر والیناب�ع  الم�اه  آ�ار  من  العامة الم�اه

Âfl@‚Ï‘Ì@Új”aä∂@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
ø@_⁄Ü‹i@›Á@pb„bÓj€a@Ú«Ï‡1a@

‚ÜÇném@ÒâaÖ�@pb‘jü@ÍbÓΩa@
_ÚÓœÏ¶a@

 
@
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  ، �عنا�ة المختارة المؤشرات  لعناصر محدود  تحلیل �عهیت ) المثال�ة الناح�ة من( الم�اه لجودة كامل تحلیل 

  التحلیل.  في تكلفة  أو تعقیًدا أكثر  أخرى  مهمة عناصر على دور�ة فحص  عمل�ات  مع

@

›ÿí€a@)9.5(@›Ór∑ �Ó�•Ô ·Ó‡ñn€ Úÿjë Új”aäfl ÚÓ«Ï„ ÍbÓΩa ÚÓœÏ¶a “aÜÁ˛ ÚÌâaÖg ™ÒÖÜ@IGW•MATE,2002-2006H@

  من عل�ه ، الموقع في الجوف�ة الم�اه حالة مع عادة یتوافق ال لمراق�ةا من النوع هذا أن غیر    

جودة ال ذات  ف�ةالجو  للم�اه المكاني التوز�ع حدد � أن الجوف�ة الم�اه ط�قات  مراق�ة لبرامج ضروريٌّ ال

 . تخفیفلل اإلدارة  رلتدابی واستجابتها زمنال مع وتغیرها المتدن�ة

 الهواء، دخول(  مثل في  العینات،  كبیر تعدیل  إلى العینات  ةمعالجو  البئر ضخ عمل�ة تؤدي قد      

ن  ،خذ العینات أخذ اعت�ارات مناس�ة ألیجب لذا  )المتطایرةوالفواقد  التبخرو  من   ة عینال فضًال عن تكوُّ

محددة من   أعماق من العینات  أخذ  �مكن وعل�ه ، بئر الم�اه المخترقة من  الجوف�ة الم�اه  خل�ط لط�قات 

 . الجوف�ة الم�اه ط�قات  أنظمة من مختلفةال وحدات ال في  م�اهال نوع�ة تحدید  جل أ

 جودة �مشاكل م�كر إنذار على الحصول هو األساسي الشرط �كون  الحاالت  من العدید  في    

 الضروري  من ذلك تحقیقومن أجل  ،جوف�ةال الم�اه ط�قات  ونظام الجوف�ة الم�اه مصدر د تهدِّ  قد  محتملة

التي في  و  ،حدث األ التغذ�ة جودة تمثل الجوف�ة الم�اه من عینات  على لحصولل ةمراق� ش�كات  تصم�م

  في  الرأس�ة  لتغییرات ا تقی�م �جب و ، المخزنة ف�ةوالج  الم�اه جودةمتوسط  ن ع كبیر كل�ش تختلف الغالب 

 .محددة  عم�قة عینات  أخذ  طر�ق عن الجوف�ة الم�اه جودة

  الزراعة  فضًال عن األرض  في والصناع�ة الحضر�ة النفا�ات  من للتخلص  السر�ع النمو إن     

 .المركزة الجوف�ة الم�اه  نوع�ة إدارة مراق�ة في كبیًرا  ًعاتوسُّ  �ستدعي فةالمكثَّ 
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 5.9 óÇ‹fl 
  فة مكلِّ  الجوف�ة الم�اه اق�ةمر  فإن السبب  كان أ��او  الجوف�ة، الم�اه لرصد  أس�اب  عدة ناكه  تكون  قد     

  ا ضمانً  الرصد و  تكون المراق�ة قد و  ،طو�لة زمن�ة  ات فتر ل وتمو�ًال  ،ماهرة ة �شر� موارد  وتتطلب  دائًما

  تصر�حات  أو  ص التراخ� استخدام  إساءة  من الحد  أو  ،الجوف�ة الم�اه موارد  إلی  الوصول في  لإلنصاف

 .ذلك إلی وما  السائلة النفا�ات  تصر�ف

  لقرارات  الضرور�ة المعلومات روفتو  ،الجوف�ة الم�اه ط�قة إدارة في أساسي عنصرمراق�ة الإن     

  السلب�ة  اآلثار ب تجنُّ  �مكنو  ،التلوث  ومن المفرط لسحب ا من الجوف�ة الم�اه موارد  حما�ةمن أجل  اإلدارة

في الوقت  -فر�و و  جیًدا مصمم مراق�ة نظام طر�ق عن ،والتلوث  الضخ في إلفراط�ا  المرت�طة الدائمة

 . الملوثات  حمولة أو للضخ الجوف�ة هالم�ا ط�قة استجا�ات  عن معلومات  -المناسب 
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@

∑ÂÌä 
   مجموعات 5  أو 4إلى المتدربین تقسیم 

Z¬bí‰€a شرح   الجوفیة معأو مناسیب المیاه  الجوفیة المیاه لعملیات سحب أو  الجوفیة  المیاه لجودة  إما  مراقبة نظام  تصمیم  

 : حیث  من  التصمیم في  ةساسی األ الخطوات 

 الجوفیة.  المیاه أو استخدام طبقة خصائص  أساس على المراقبة ارب آ اختیار او إنشاء ) 1

 البیانات.  على الحصول ) 2

 وتفسیرھا.  البیانات تخزین) 3

 المراقبة.  لبرنامج نتیجةك الجوفیة  المیاه طبقة  إدارة تنفیذ) 4

ZÂflå€a@Ú«bç@
 

 

 

 

 

 



 

êbî½a@NŠ‘bÈÛa@Ý–ÐÛaòîÏì¦aÌnÛaëïbä½a@ @

@Chapter 10:  Groundwater and Climate 
Change 
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 aÜÁc“@kÌâÜn€a 
 “ä»n€a@Û‹«@·ÓÁb–Ωa@ÚÓçbç˛a@âbq�@7Ãm@Ñb‰Ωa@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 äÌÜ‘m@âbq�a@ÚÓéÓˆä€a@7Ãn€@Ñb‰Ωa@Û‹«@‚bƒ‰€a@pb«b�‘€aÎ@>€a@Ü‡n»m@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN 
 ·Ëœ@·ÓÁb–Ωa@ÚÓçbç˛a@@ÒâaÖ�€ÚÓ–Óÿn€a@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶aN@

10 .ÚflÜ‘flI1H 

1.10@·ÓÁb–Ωa@çbç˛aÚÓ 

1.1.10@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@ÒâÎÜ€aÎ@ÚÓuÏ€ÎâÜÓ:a@

  األنهار ( األرض  سطحو  الجوي  الغالف بین للم�اه المستمرة الحركة الهیدرولوج�ة الدورة تمثل     

  مصطلح  �شیر إذ  والصخور، ةوالتر�) والمح�طات  الرط�ة، األراضي المائ�ة، المجاري  ج،و الثل الجلید�ة،

  الجوف�ة  الم�اه . وتجري �الكامل المش�عة الجیولوج�ة التكو�نات ٕالى و  التر�ةداخل  ها�الم إلى جوف�ةلا الم�اه

  ف ر�صوالت) الرط�ة واألراضي أقن�ة الجر�ان  أو التر�ةعبر مقطع ( التغذ�ة  �فعل  )10.1(  الشكل كما �

 الفرق  د و�حدَّ  )الخ ،يالر��عجر�ان الو  التسرب،و  ،سحب الو  ،Evapotranspiration التبخر النتحي عبر(

 . الجوف�ة م�اهلل تخز�نال حجم  صر�فوالت التغذ�ةبین 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@›ÿí€a@)10.1(@ÚÌàÃm@@ÍbÓΩaÚÓœÏ¶a@bË–ÌäñmÎ@bË„bÌäuÎ@IGW•MATE,2002-2006H@

 
�النس�ة و  ) 2009 الدولي، بنك الدولي لتحلیل االقتصاد والماء وتغیر المناخ (البنك ه الالتقر�ر الذي أعدَّ  إلىكبیر  �ستند محتوى هذا الفصل �شكلٍ  )1(

كوث�قة أساس�ة  انمتوفر  رجعینكال الم، و (Van Steenbergen 2009) تقر�ر ط�قة الم�اه الجوف�ة استخدم تغذ�ةالمتعلقة ب الة الدراس�ةحإلى ال
 .لمراجعاُوضعت معلومات عن هذه التقار�ر في  ا الفصل، وقدلهذ
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  صر�ف لتاو  التغذ�ة  علىم�اشر  غیر  أو م�اشر تؤثر �شكلأن  المناخ في تغیرات  ة��مكن أل      

  على  �عد مثاالً  األمطار هطول انخفاض الناجم عن  التغذ�ةفي  االنخفاض ف الجوف�ة، م�اهالجودة للو 

  لز�ادة  نتیجة بوصفه  -الساحل�ة  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  إلى ال�حر م�اه  تداخل �شكِّلو  اشر،الم� التأثیر 

  تتأثر  أن �مكنو  ،الجوف�ة الم�اه  دةجو  على م�اشر غیر ا تأثیرً  -ال�حر  سطح  مستوى  وارتفاع  الحرارة درجة

 .واألراضي الم�اه داماستخ بتغیرونوعیتها  الجوف�ة الم�اه كم�ة

2.1.10@7Ãm@Ñb‰Ωa@pbj‹‘n€aÎ@ÚÓuÏ€ÎâÜÓ:a 

  تقلب  أو متوسط في التغییر خالل من تحدیدها  �مكن التي المناخ تغیر  حالة" هو المناخ رتغیُّ     

 للعمل�ات " نتیجة ذلك �كون  قد و  ،"أطول أو اعقودً ما تكون  دةً اع ،طو�لة لفترة �ستمرل ئصهخصا

 في  أو الجوي  الغالفتكو�ن  في ال�شر�ة یرات یالتغ الستمرار أو الخارج�ة، التأثیرات  أو الطب�ع�ة الداخل�ة

 . )IPCC ،2007( "األراضي استخدام

 االحترار الذي معدل عم  العالم�ة الحرارة درجات  متوسط ازداد  الماض�ة عاًما 150 خالل الــو   

  المستقبل  في تستمروهذه عمل�ة س ،الماض�ة الخمسین إلى والعشر�ن الخمس السنوات  في تسارع
)IPCC ،2007 ( 
 ،العقود  بین وف�ما  وسنو�ة موسم�ة مستو�ات  على طب�ع�ة لظواهر استجا�ةً  أ�ًضا المناخیتغیر    

، آخر إلى بلد  منیختلف  التأثر بها ودرجة �ةب�عطال الظواهر هذه وجود إن  ، وللنین  الجنو�ي التذبذب  مثل

 .حوض آلخر بل من

  في  التغیرات  )10.1( الجدول ص �لخِّ و  هیدرولوجي،  تغییر إلى ستؤدي المناخ في التغیرات إن     

  اآلثار  تناقشس كما ،العالمي نتیجة االحت�اس الحراري  تحدث  أن المتوقع من التي والهیدرولوج�ا المناخ

 . الالحقة األقسام في الجوف�ة الم�اه موارد  على التغییرات  هلهذ  المحتملة

2.10@âbqe@7Ãm@Ñb‰Ωa@Û‹«@ÍbÓΩa@@ÚÓœÏ¶a 

1.2.10@ÚÌàÃn€a 

  من  منتشر �شكل أو السطح�ة المائ�ة المسطحات  من امحل��  الجوف�ة الم�اه تغذ�ة  حدث ت أن �مكن    

  تغذ�ة ل  الرئ�سالجوي  المحرك  هو مطارألا هطولف ،المش�عة غیر  تر�ةال منطقة عبرالمطري  طولاله

  التبخر النتحي  على تؤثر  ألنها ؛مهمة الكر�ون  أكسید  ثاني وتركیزات  الحرارة درجة أن كما ،الجوف�ة الم�اه

  وتشمل  ،الجوف�ة الم�اه ط�قات  إلى التر�ة خالل �صرف  أن �مكن الذي الهطول من جزءعلى وهذا یؤثِّر 
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  والتضار�س  والجیولوج�ا والتر�ة األرضي  الغطاء الجوف�ة  الم�اه تغذ�ة  على تؤثر  التي األخرى  واملالع 

   .الجوف�ة الم�اه ط�قات  ونوع الطبوغراف�ةو 
fiÎÜ¶a )10.1( 7qdn€a@…”ÏnΩa@y˝€@êbjn@âaäßaÔΩb»€a@ø@Ñb‰Ωa@èÓˆä€a@paäë˚ΩaÎ@@ÚÓuÏ€ÎâÜÓ:a)IPCC (2007)، World 

Bank (2009( @JÚjé„@µg@¡Å@ç˛aêb 1990 

7ÃnΩa …”ÏnΩa@Ô‹j‘néΩa@7Ãn€a 

Òâaäßa 
 

مع وجود أنماط جغراف�ة مشابهة لتلك التي لوحظت خالل   والعشر�ن،من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة في القرن الحادي 
أن  و  ،ل�االع الشمال�ةرض في خطوط العرض األ علىالحراري االحت�اس  یتعاظمأن ومن المتوقع  ،العقود القلیلة الماض�ة

درجات الحرارة   تكرر ستمر�أن  ال جد� من المحتمو  ،على المح�طات الجنو��ة وأجزاء من المح�ط األطلسي الشمالي �قلَّ 
 .والموجات الحارة مرتفعةال

fiÏ�:a 
 

أن  تمل من المح، و ق الجغراف�ةمناطا للیختلف ت�عً  هالهطول المطري على المستوى العالمي، ولكن یزدادمن المتوقع أن 
تكون الز�ادات في  و  ،في متوسط هطول األمطار السنوي  اأخرى انخفاًض  مناطق تشهد بینما ،ز�ادةتشهد �عض المناطق 

ا فوق  حدوث ز�ادات ونقصان في الهطول إقل�م�� ح ، في حین یرجَّ عند خطوط العرض العال�ةعلى األغلب كم�ة الهطول 
  احال��  مناطق المتمیزة�عض التشهد أن  أ�ًضا من المتوقعو   ،فضةخطوط العرض المنخ اقعة على الو  مناطق ال�ا�سة

مناطق  الفي حین ُیتوقع أن �كون هناك نقص للهطول في عدد من ، الهطولفي   ز�ادات كلها)(ل�س   �الهطول المرتفع 
 .المعروفة �الهطول المنخفض والتبخر العالي 

  .أحداث الهطول الشدیدة من حیث التكرار والكثافة زدادأن تو�توقع  �الجفاف،المتأثرة من المحتمل أن تزداد المناطق 
 .من المرجح أن تتغیر النس�ة بین المطر والثلج �سبب ارتفاع درجات الحرارة

 b–mâa@|�ç@ÙÏnéfl@
äzj€a 

 

  ت التوقعا، و الجلید�ة ألنهارا وذو�ان المح�طات حرارة درجة ارتفاع �سبب ال�حر سطح مستوى  متوسط ارتفاع المتوقع من
، م 0.38-0.18 بین تتراوح والعشر�ن الحادي القرن  نها�ة في العالم  في  ال�حر سطح مستوى  ارتفاع �متوسط تفاؤالً  ثر كاأل

  مستو�ات  تتأثر أن حالمرجَّ  منفالساحل�ة  المناطق فيأما  ،متر 0.59 إلى �صل ارتفاًعا �عطي فالمتطرِّ  السینار�و لكن
 .�حر�ة وعواصفة شدید أمواجز�ادة حدوث ب أ�ًضا ال�حر سطح

|n‰€aÎ@äÇj€a رتفع ی أن �شكل عام المتوقع منف ،الحرارة الر�اح ودرجة اإلشعاع وسرعةصافي و  الجو�ة، �الرطو�ة المحتمل، التبخر یتأثر
 .ینقص أو النتح دادیز  قدو  ،الحرارة درجات الرتفاع نتیجة

Ôz�é€a@ÊbÌä¶a 
 

 ذلك في �ما الرط�ة المدار�ة المناطق �عض وفي لعل�اا العرض خطوط عند السطحي الجر�ان یزداد أن حالمرجَّ  من
  والمناطق  الوسطى العرض خطوط مناطق معظم على و�نخفض آس�ا، شرق  وجنوب  شرق  في �السكان المكتظة المناطق

 .المائي اإلجهاد من حالً�ا تعاني التي  الجافة االستوائ�ة
 جر�انانخفاض  إلى یؤدي وهذا الثلجي،  والغطاء الجلید�ة هارن األ يف المخزنة الم�اه أحجام فضتنخ أن ح المرجَّ  من 

 الذو�ان �سبب  السطحي الجر�ان موسم�ة في التغیرات مالحظة اأ�ًض  �مكنو  ،المتأثرة المناطق في والخر�ف الصیف
 .األلب ج�ال مناطق  فيثلوج ال هطول وانخفاض الجلید�ة  لألنهار  السر�ع

üâÚi6€a@ÚiÏ  
 

 عموم وفي االستوائ�ةتحت  المناطق من كثیرة أجزاء في التر�ة رطو�ة لمحتوى  السنوي  المحتوى  ناقصتی أن عالمتوقَّ  من
 في  التر�ة رطو�ة تزداد أن حالمرجَّ  منو  ،الثلجي الغطاء �قلُّ  حیث ،المرتفعة العرض خطوط وعلى المتوسط ال�حر منطقة
 .األمطار هطول في كبیرة  ز�ادات ذات أخرى  الجنو��ة ومناطق أمر�كا ط ومخرو  آس�ا أفر�ق�ا ووسط شرق 

 

  هي تلك  الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  علىالمناخي ثار التغیر آل العالميالمستوى الوحیدة على  إن التقدیرات 

  عند  التغذیةستزداد  ًء على النتائج التي توصال إلیھا. وبنا)(Döll & Floerke 2005 رهاطوَّ  التي
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  األمطار  لهطول٪ 9و ٪ 4 من المتوقعة الز�ادات  من أقل ذاهو  ٪،2 بنسبة 2050 في اعالم��  اهمتوسط 

 :�أتي ما  الجغراف�ةالتغیرات  تشملو   ،السطحي والجر�ان السنوي 

  من  الغر�ي  والجزء البراز�ل، شرق  شمال  في) ٪70 من أكثر(  الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  في كبیر  انخفاض  

 .المتوسط األب�ض  لل�حر ��ةجنو لا الحافة طول على الواقعة  والمناطق األفر�قي، الجنوب 

 األفر�قي الساحل ذلك في  �ما واسعة مناطق عبر٪) 30 من أكثر( الجوف�ة  الم�اه تغذ�ة  ز�ادة ،  

 .وسیبیر�ا المتحدة الوال�ات  غرب و  الصین شمالو 

  وٕاس�ان�ا،  األمر�ك�ة تحدةالم والوال�ات  أسترال�افي  الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  في محتملة كبیرة انخفاضات 

 . المناطق هذه في المناخ�ة  النماذج بین كبیر �شكل  النتائج اختالف من الرغم على

  ر للتغیُّ  نتیجة  ؛قابلة للتأثر الجوف�ة الم�اه فیها تكون  التي المناطق العالم�ة  التقدیرات  هذه د تحدِّ      

نظم  و  اراألمط هطول إن ،م�اه حوض  سمق�ا أو بلد  على مق�اس مناس�ة ل�ست  فهي ذلك ومع ،المناخي

لب�انات محل�ة   حاجة هناك  فأص�حت  ،الم�اه أحواض  بین كبیر �شكلتختلف �مكن أن  الجوف�ة الم�اه

التغذ�ة �مقدار   إعادة عمل�ة  تتأثر ال.الم�اه مستجمعات  أو البلد  مستوى  على التغیرات  لتقدیر ومعلومات 

هناك  و  ،)10.2(دول �الج كما  أ�ًضا، ونوعها وتواترها تهاوموسمی تها شدَّ � بل فحسب، األمطار  هطول

  الن�اتات  عا نو أ أو التر�ة  خصائص  في والتغیرات  للمنطقة الجیولوجي الوضع مثل أخرى  عوامل

 .الم�اه ات واستخدام

fiÎÜ¶a )10.2( óÇ‹fl@pa7qdn€@7Ãm@Ñb‰Ωa@Û‹«@€aÚÌàÃn@o§@“Îä√@ÚÓÅb‰fl@Ú–‹n´N@@ 

’üb‰Ωa@ÚÓ€b»€a@b–mâ¸a  ’üb‰Ωa@Ú€Ün»Ωa ’üb‰Ωa@b¶aÚœ@ÈjëÎ@Úœb¶a 

  في  تغذیة ال إعادة  تحدث  قد 
 ارتفاع بسبب ؛ مبكر  وقت 

  فصل  في  الحرارة  درجات 
  الذوبان  وتحویل  الشتاء، 

 نحو الربیع  الربیعي من 
 .الشتاء 

 
  زیادة  تحدث  أن  المرجح  من 
 المناطق تغذیة بالنسبة إلى ال  في 

  التربة  فیھا  تذوب  التي 
 زیادة بسبب  ؛ الصقیعیة 
  الحرارة.   درجات 

  التغذیة  في  التغییرات  ف تختل 
  والظروف المناخ  حسب  السنویة 
 .األخرى   المحلیة 

 
  یمكن  الحاالت،  بعض  في 

  التغذیة  في  طفیف  تغیر  مالحظة 
  الفرق  یزداد   قد   ذلك   ومع  السنویة، 

 . والشتویة   الصیفیة   التغذیة   بین 

 بالمیاه  المجھدة  الجفة  وشبھ  الجافة  المناطق  من  العدید  في 
 .الجوفیة   المیاه   تغذیة فض خ ن ت  ن أ   المرجح   من   بالفعل، 

 التي  والفیضانات  الغزیرة  األمطار  تحدث  عندما  ذلك  ومع 
 في  زیادة  توقع  یمكن  تغذیة لل  ة الرئیس  المصادر من  تعد 
الجافة   وشبھ  الجافة  المناطق  من  العدید  في  تغذیة ال 

 میاه تنخفض  أن  المرجح  من ا، و فعلی�  بالمیاه  والمجھدة 
 .الجوفیة   تغذیة ال 

  من  والفیضانات  الغزیرة  األمطار  تكون  دما ن ع  ذلك،  مع 
 زیادة  توقع  یمكن ، تغذیة ال       إلعادة ة الرئیس  المصادر 

  الجوفیة  المیاه  طبقات  المثال سبیل  على  ، تغذیة ال  في 
قنوات  عبر  تغذیة ال  إذ تحصل  ، ي مْ نة من الطَّ لمكوَّ ا 

 حدث ت  ومنھا  ، یة الصخر  الجوفیة  المیاه  طبقات  أو  الجریان 
 خالل  من  لألمطار  المباشر  التسرب  یق ر ط  عن  تغذیة ال 
 .الذوبان   قنوات   أو   شقوق ال 
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 2.2.10@—Ìäñn€a 

  ا جزئ��  ه�عكس وهذا ،جید  �شكل مفهومة غیر الجوف�ة الم�اه تصر�ف على  المناخ رتغیُّ  تأثیرات  إن    

  �اه الم  تقی�مات  تركزت حیث  ،صر�فالت عمل�ات  ب�انات  نقص  فیؤدي إلى ،التصر�ف ق�اس في الصعو�ات 

  لالستخدام ة مناس� نت كا إذاما و  الجوف�ة الم�اه نظام  إلى الداخلة الم�اه كم�ة فهم  على اتار�خ��  الجوف�ة

  جر�ان و  األرضي الغطاء مثل بیئ�ةال لنظمل الداعمة الجوف�ة الم�اه لنظم أقل اعت�ارٌ  ُأوِليَ  وقد ،ال�شري 

  شمل ف� ر النتحيتبخُّ ل اإلى  �النس�ةأما  ،ت ح�طاوالم الرط�ة  واألراضي والجداول عالیناب�  إلى الجوف�ة  الم�اه

 :المناخ لتغیر الم�اشرة اآلثار

  وتركیزات  الحرارة درجة ز�ادة �سبب  ؛الن�اتي الغطاء بواسطة الجوف�ة الم�اه استخدام في التغیرات  )1(

 . الكر�ون  أكسید  ثاني

   .نتحها أو تبخیرها المراد  الم�اه توفر في التغیرات  )2(

  فترات  وتیرة ز�ادة تؤدي أن توقعالم منف ،الهطول نظام في التغیرات  إلى ًساأسا ذلك یرجع    

  في  الرطو�ة عجز  ز�ادة إلى )األمطار هطول في  الت�این  وتزاید  الحرارة درجات  ارتفاع �سبب ( الجفاف

  من  الجوف�ة  الم�اه على متزاید  �شكلٍ  الن�اتي الغطاء �عتمد س  ةذ مستنف التر�ة م�اه تص�ح وحیثما ،التر�ة

  ز�ادة  إلى فافالج فترات  تؤدي ذلكل ،)رو الجذ  منطقة  من �القرب  الجوف�ة الم�اه  كانت  إذا( ال�قاء لجأ

أثر   األراضي استخدام بتغیر المرت�طة الم�اشرة  غیر لتأثیرات ل قد �كون و  ،الجوف�ة الم�اه  من ر النتحيالتبخُّ 

 .وف�ةللم�اه الح ر النتحيالتبخُّ على 

  ة النسب� مناسیب نتیجة فروق ال هدفع یتم السطح�ة المائ�ة المسطحات  ىإل ةالجوف� الم�اه جر�ان  

  خالل  من تحدث  م�اشرة غیر المناخ تغیر آثار فإن نتیجة لذلكو  ،السطح�ة والم�اه الجوف�ة الم�اه بین

 مستو�ات  عن الجوف�ة لم�اها انخفضت  ٕاذاو  )،التبخر النتحيك( األخرى  صر�فالت وآل�ات التغذ�ة  تقل�ات 

الجافة   ش�ه المناطق فيو  )،صح�ح والعكس( الجوف�ة  م�اه لل تصر�ف  �حدث  ال فقد  السطح�ة اهم�ال

 الجداول  في األساسي  جر�ان ال على للحفاظ  الجوف�ة الم�اه على االعتماد  �كون  أن توقعالم  من والجافة

 . الطو�لة الجفاف فترات  خالل اكبیرً  الدائمة

 المتوقعة الز�ادات  تؤدي أن  ممكن من ال، فالجوف�ة الم�اه ر�فلتص آل�ة الجوف�ة الم�اه ضخ ل�شكِّ     

 الم�اه إمدادات  موثوق�ة على  یؤثر وهذا ،والف�ضانات  الجفاف  موجات  من مز�د  إلى الهطول تقلب�ة في
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 الم�اه  فرتوا في التراجع هذا لتعو�ض  الجوف�ة الم�اه علىالناس  طلب  �ترتب عل�ه ز�ادةو  السطح�ة، 

  .المناخ تغیر  مع للتكیف ؛للمجتمعات  اجد�  امهم� الم�اه الجوف�ة فر و ت  ح�ص منها �و  ،السطح�ة

  3.2.10@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÂÌå• 
 فیها تحدث  التي  خالل الفترات الزمن�ة صر�ف والت التغذ�ة بین الفرق  هو الجوف�ة الم�اهمخزون     

  ط�قة  في معینة بخصائص  ن خزو الم یتأثر إذ  ،السنین آالف إلى أ�امٍ عدة  بین تتراوح التي العمل�ات  هذه

  المناخ  تغیرمع  الجوف�ة الم�اه من العم�قة الط�قات  تفاعلت و  ،ونوعها حجمها فضًال عن ،الجوف�ة الم�اه

  الضحلة  الجوف�ة الم�اه أنظمة أما ،القصیر المدى على المناخ تغیرمع  ل�س ولكن ،كبیر نطاق على

 لتقل�ات  استجا�ة أكثر فتعد ) المتشققة الصخر�ة وف�ةجه الالم�ا ط�قات  أو متصل�ةال غیر الرواسب  خاصة(

وعدم   للتجدد  الجوف�ة الم�اه  قابل�ة على و  التخز�ن  على  المناخ  تغیر  تأثیرات  تعتمد و  ،الصغرى  المناخ

  الضحلة  الجوف�ة الم�اه تخز�ن إلى  �النس�ة .أحفوري  مورد  هي وهل ) التغذ�ة المعاصرة(من خالل  قابلیتها

   . للم�اه الجوف�ة ع�ةان طصالتغذ�ة اال  طر�ق  عن  جزئ��ا المناخ بتغیر التأثر كلةشم حل  �مكنو  أم ال؟

4.2.10@ÍbÓΩa@ÒÖÏu 

 الحفاظ ف ؛العذ�ة الم�اه إلمدادات  امهم�  مصدًرا الجوف�ة  الم�اه ط�قات  توفر  المناطق من العدید  في    

  ، لمجتمعات ا علیها تعتمد  التي ة� راعالز  نشطةلأل ضروري  الجوف�ة الم�اه ط�قات  في الم�اه نوع�ة على

  الم�اه  فيف ،المناخ بتغیر  الجوف�ة للم�اه  والك�م�ائ�ة الحرار�ة الخصائص  من كلٌّ  تتأثر أن �مكنحیث 

 المناطق فيو  ،الهواء ةحرار  درجات  ارتفاع �سبب  الجوف�ة الم�اه حرارة درجات  ترتفع قد  الضحلة الجوف�ة

  ارتفاع  یؤدي أن من الممكنو  ،الجوف�ة الم�اه ملوحة إلى ر النتحيبخُّ الت ز�ادة ؤديت قد الجافة  وش�ه الجافة

  الجوف�ة  الم�اه ط�قات  في الملوحة فتسبب ازد�اد  ال�حر م�اه تداخل إلى والعواصف ال�حر سطح مستوى 

ص من للتخل الجوف�ة الم�اه ط�قات قابل�ة  منر ستغیِّ  ر�فوالتصتغذ�ة ال في التغیرات  نكما أ ،الساحل�ة

 .ث تلو لا

 الحشر�ة المبیدات ( ثات الملوِّ  ستنتقل األمطار هطول كثافة فیها تزداد  أن توقعیُ  التي المناطق في    
ومن المرجح أن   ،المائ�ة المسطحات  إلى التر�ة من متزاید  �شكل) وغیرها الثقیلة والمعادن العضو�ة والمواد

  المائ�ة  المسطحات  هذهعبر  الجوف�ة اهم�ال لط�قات  التغذ�ة حدث ت عندماالم�اه الحوف�ة  جودةتنخفض 
 التخفیف معدالت  انخفاض  �سبب  اأ�ًض  الم�اه جودة تنخفض  قد ،ةالتغذ� انخفاض  عتوقُّ  وعند ، السطح�ة

 .المجاورة الجوف�ة الم�اه ط�قات  من ردیئة جودة ذات  م�اه ب تسرُّ �سبب  الحاالت  �عض   فيو  ،�الم�اه
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 3.10@âbqe@›flaÏ»€a@7À@ÚÓÅb‰Ωa 

 إال  وجودتها، الجوف�ة الم�اه موارد  كم�ة على سلب�ة تأثیرات  المناخ لتغیر �كون  أن محتمللا نم    

  العالمي في سكان ال النمو مثل ،المناخ�ة غیر التأثیرات  مهزِّ قَ تُ  المجاالت  من العدید  في التأثیر هذا أن

  االجتماع�ة  والعوامل ، ياألراض استخدام روتغیُّ  ،)المرو�ة الزراعة �قود  الذي( اءالغذ على والطلب 

 . جید  �شكل الجوف�ة الم�اه موارد  إدارة قدرة  على تؤثر التي واالقتصاد�ة

دار �شكل  یُ  والنام�ة  المتقدمة الدول في الجوف�ة الم�اه على الطلب كان  ةتار�خ� من الناح�ة ال    

  وهو  -العشر�ن قرن لا لخال وٕادارتها الجوف�ة الم�اهاستقصاءات  في االستثمار فاض انخ ىأدَّ ، وقد ضعیف

  تحت  الجوف�ة الم�اه وضع إلى -الزراع�ة  المحاصیل إلنتاج  فالمكثَّ  الجوف�ة الم�اه  استخدام زمن 

  في  ، و�خاصةالسكاني للنمو المصاح�ة الجوف�ة الم�اه استخدام تزاید  فضًال عن ،ضغوطات مختلفة

 موارد  العالمي السكاني النمو �ضع أن عتوقَّ یُ  منهاو  ،شح�حةال الم�اه ذات  افة ج وش�ه الجافة طقالمنا

 . مستق�ًال  أكبر  طو ضغ تحت  الجوف�ة الم�اه

  ار ثاآل وحجم درجة تعتمد سحیث  ،الجوف�ة الم�اه موارد  على أ�ًضا األراضي استخدام رتغیُّ  یؤثر    

 .Seguis et al) النیجر في الصغیر الساحلحوض  فيُوجد ل المثا لعلى سبیو  ، المحل�ة الظروف على

 تحت  الجفاف  فترة إلى 1950سنة  الطب�عي األرض  غطاء  تحت  ةالرط� فترة ال من  االنتقال أن  (2004 

ومنها   ،السطحي الجر�ان في٪  70 إلى 30 ز�ادة  إلى ىأدَّ قد  1992سنة المزروعة األرض  غطاء

 ارتفاع  أدىونتیجة لذلك  ،مستنقعات ال خالل من  تفضیلي كل�شالحوض  فيالتغذ�ة  عمل�ة حدثت 

 .رة نفسهاالفت  خالل ومستمرملحوظ  �شكل الم�اه منسوب  ارتفاع  إلى السطحي نر�االج

  الم�اه  یناب�ع نتاج�ةإ انخفاض  إلى الن�اتي الغطاءإزالة  ت أدَّ   أوغندا غرب  جنوب  م�اهحوض  في    

  النمو  نتیجة الن�اتي الغطاءإزالة  ت كانحیث  .(Mutiibwa, 2008) ٪90 بنس�ة المحل�ة الجوف�ة

ه  ام�ل  عتراض اال تقلیل إلى الن�اتي الغطاء فقدان ىأدَّ ف ،األرض  وتسو�ة زراعةال إلى والحاجة يانسكلا

  الم�اشر  ب رُّ التس هي السائدة التغذ�ة آل�ةأن �ما و  ، السطحي  الجر�ان وز�ادة و  ، ها ر�تسو األمطار 

  الم�اه تغذ�ة  في یركب انخفاض  إلى �الهطول السطحي جر�ان  عالقة في التغیرات  أدت  فقد  ،لألمطار

 .الجوف�ة

 الم�اه لموارد  الراهنة  الحالة في االقتصاد�ة واالجتماع�ة التقن�ة العوامل من مجموعة ساهمت  كما     

 . أ�ًضا المستقبل  في إدارتها على العوامل هذه ستؤثرو  ،الجوف�ة
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  ز�ادة و  ینؤهلالم الموظفین نقص و  ،الجوف�ة الم�اه تخص�ص ب إل�الغل المعلومات  كفا�ة عدمإن    

في  نقص وال ،المنض�ط غیر الجوف�ة الم�اه استخراجو  والتعدین ةوالصناع  الزراعة من الم�اه موارد  تلوث 

؛ كل  المصلحة أصحاب  بین والوعي التعل�م  ونقص  ال�ةالم القدرات  كفا�ة عدمو  األراضي  استخدام تخط�ط

  اإلدارةن أ إلى  (Mutiibwa, 2008)خلص  ، وقد علیها التغلب  یجب  التي التحد�ات  �عض إال  ل�س ذلك

 . "حسنة س�اس�ة نوا�ا" بل ،ومال�ة  تقن�ة قدرة فقط تتطلب  ال الجوف�ة الم�اه لموارد  المالئمة

4.10@âbq�a@Újm6Ωa@Û‹«@Ú‡ƒ„˛a@pb«b�‘€aÎ@>€a@Ü‡n»m@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

 المجتمعات و  بیئات لا من د �الم�اهللتزوُّ  الجوف�ة الم�اه على تعتمد  التي األنظمة تتألف    

  اآلمنة  الشرب  م�اه ندرة �سبب  ا؛مرتفعً  النام�ة البلدان في الجوف�ة الم�اه على االعتماد  �عد و  ،والصناعات 

 بتوفر  اإلضرار إلى األخرى  والضغوط المناخ  تغیر یؤدي قد لذا  ،السطح�ة الم�اه إمدادات  من أو نقصها

  الع�ش  وسبل والبیئة اإلنسان صحة على كبیرة تأثیرات  حدوث في  ف�سبِّب  ،جودتهاو  الجوف�ة الم�اه موارد

 . واالقتصادي االجتماعي واالستقرار  الغذائي واألمن

1.4.10@pb»‡n1a@ÚÓ–Ìä€a@aÎÚÌäöß 

لكن  و  ،النام�ة الدول في الر�ف لسكان الشرب  لم�اه ام� مه مصدًرا الضحلة اآل�ار توفر ما غالً�ا   

 إلمدادات  بدائلال محدود�ة معو  ،الضحلة اآل�ار هذه جفاف إلى الجفاف شدة وز�ادة  الطلب  تزاید  یؤدي قد 

  مجد�ة  العم�قة اآل�ار تكون  ال قد و  ملوثة أو غائ�ة  السطح�ة الم�اه تكون  قد ( اآلمنة الشرب  م�اه

  یر الس أو ،اآلمنة غیر الم�اه موارد  استخدام على الناس  یجبرس  الجوف�ة الم�اه فقدان إنلذا ف ،)ااقتصاد�� 

  والقدرة  اإلنسان �صحة مرت�طة  تأثیرات  لهس�كون  هذا األمرو  ،الم�اه على للحصول طو�لة سافات مل

 .تعل�مال على الحصول أو دخلال لكسب  )الوقت (

 محدودة بدائل مع ،والبیئة والم�اه األرض  على كبیر حدٍّ  إلى الر�ف سكانع�ش  بلسُ  تعتمد     

 ،شدیدة صعو�ات في  الم�اه  توافر انخفاض یتسبب  أن  �مكن  لذا ،الحضر�ة المناطق  في بنظرائهم  مقارنة

  تشكل  التي الماش�ة طعانقُ  في ، وهذا یؤثِّرالشرب  وم�اه المراعي جفاف إلى  أ�ًضا یؤدي أن �مكنو 

  على  عادة تعتمد  التي الصغیرة الري مشار�ع  فشلقد یؤدي إلى  كما ،لألسر الغذاء وأمن للدخل مصادر

 .لةالضح الجوف�ة الم�اه

 الصرف  منشآت  تغسل أن للف�ضانات  �مكن الغز�رة األمطار هطول في ةز�اد  حدوث  عتوقُّ  عند     

  اإلصا�ة  خطر -ت�ًعا لذلك -فیزداد  ،الجوف�ة الم�اه موارد  تلوث  إلى وتؤدي العادمة الم�اه فتنشر ،الصحي
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  الكثافة  ارتفاع  بب �س ة الحضر� المناطق  في التلوث  هذا مثل خطر قد یرتفع وعالوة على ذلك  ،مراض األ� 

مع الم�اه   ال�حر م�اه تداخل یؤدي قد ف الساحل�ة المناطق أما في .المصدر ملوثات  وتركیز السكان�ة

 .أصًال  كبیرةسر�عة التزاید وال السكان أعداد  خدمة على  الجوف�ة الم�اه قدرة من الحدِّ  إلى الجوف�ة

2.4.10@Ú«aâå€a 

  ینخفض  التي المناطق  فيو  ،لم�اهمستخدم ل قطاع أكبر ةالمرو� الزراعة تعد  العالمي الصعید  على    

 م�اه  إمدادات  على  الطلب  تلب�ة انعدمت  إذا ال س�َّما ،ممكن غیر يُّ الرَّ  �ح�ص قد  الجوف�ة الم�اه  توفر فیها

 يِّ الرَّ اللجوء إلى � الحل �كون  قد  ذلكعن  وكبدیل ات).ولو� األ ملَّ في أعلى سُ  المعدودة( المنطقة في الشرب 

  استخدام  تقن�ات  أو) هاتدو�ر  المعاد  الصرف م�اه مثل ( بدیلة مائ�ة موارد  يتبنِّ  أو الم�اه توافر فترات  خالل

  ، الزراعة  ائدة علىف�عود ذلك �ال قد ف الجوف�ة الم�اه� لغز�رةا المناطق فيأما  وطرق رفع كفاءتها، الم�اه

  غمرها و  التر�ة ملوحة مثل مشاكل �سبب  قد  لةحالض  الم�اه منسوب  ارتفاعأن  االنت�اه إلىلكن ین�غي و 

 .الم�اه�

3.4.10@·ƒ‰€a@ÚÓ˜Ój€a 

  ، البیئ�ة و  ال�شر�ة الم�اه  استخدامات  بین التنافس من المناخ تغیر  تأثیر  یز�د  أن  لالمحتم من    

  للمجاري المائ�ة  األساسي الجر�ان خفض  البیئ�ة  اآلثار  وتشمل  ،الطو�لة الجفاف فترات  خالل و�الذات 

  انخفاض و  �ةالجوف الم�اه على تعتمد  التي الن�اتات  موت � والحیوانات  المائ�ة لن�اتات ا رثُّ أوت والها،ز و 

  ألنواع ا تختفي قد  الساحل�ة المناطقك ح�ظهر فیها التملُّ  التي المناطق فيو ،  البر�ة اةللح� الم�اه إمدادات

 . البیئ�ة النظم على  سلً�ا ة�الجوف الم�اه تلوث ل  أخرى تؤثر مصادر  قد كما  ،وحةللمل الحساسة
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›ÿí€a@I10.3H  ُاألمطار  تقل�ات ات�الثمانین منتصف إلى العشر�ن القرن  أوائل من األمطار سجالت  ظهرت  
  �شكل  تقلبتو  ،1968 عام منذ انخفض قد  ألفر�ق�ا السنوي  األمطار هطول متوسط نإ حیث  ،الطب�ع�ة
  األدلة  �عض  وهناك .)1985 للبیئة المتحدة  ألمما برنامج المصدر: (أدنى  مستوى متوسط حول ملحوظ

  في  س�ما ال ،الماض�ة اعامً  الثالثین مدى على وشدتها  وتیرتها في زادت قد الطب�ع�ة  الكوارث أن على
 .الساحل منطقة

 

4.4.10@‚Ü«@¥‘Ó€a@paäÃr€aÎ@œä»ΩaÓÚ 
  للشكوك  عرضة وهي ة�الجوف الم�اه  على المناخ لتغّیر الكمّ�ة التأثیرات  تحدید  الصعب  من    

  الن�اتي  الغطاء ستجا�ةاك ،أخرى  لعوامل النسبي والتأثیر الهطول خصوًصا ،المستقبل�ة المناخ�ة توقعات للو 

  �شكل  الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  على لمناخا تغیر تأثیر دراسات  ركزت و  ،الكر�ون  أكسید  ثاني �سبب  للتغیر

  أن  افتراض  على ،والحرارة األمطار هطول أنماط ریلتغ  الم�اشرة لتأثیرات ل الكمي تحدید ال على كبیر

  في  التغیر مثل الم�اشرة غیر المناخ�ة التأثیرات  قلیلة دراسات  تناولت و  ،ثابتة تظل األخرى  عناصرال

 . التر�ة وخصائص  الن�اتي والغطاء ،األراضي استخدام

  �فعل  المناخ تغیر  یرات ث تأالتركیز على  و�كون  لطب�ع�ةا المناخ�ة ات رالتغی هلتجا یتم ما وغالً�ا 

 . )10.3( الشكلفي  كما فقطالنشاطات ال�شر�ة 

لم) 
(م

ار 
مط

 األ
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  تأثیرات  فهم تعز�ز في بدأت  منظمات  هناكمع أن  ،ضع�ًفا حال��ا المناخ تغیر تأثیرات �عد إدراك     

 الجوف�ة  الم�اه موارد  لتقی�م  )GRAPHIC( الیونسكو م�ادرة مثل ،الجوف�ة الم�اه موارد  لىع المناخ تغیر

 الجوف�ة  الم�اه لموارد  العالمي التقی�م مركز�شراكة  ،�ةالمناخ تغیرات الو  ال�شر�ة  ضغوطات ال ت تح

)IGRAC (  والجمع�ة العالم�ة للهیدروجیولوجیین)International Association of 

Hydrogeologists(،  ال  الجوف�ة الم�اه على المناخ تغیر تأثیرات  معرفة ف�ه تتطور الذي الوقت  فيو  

 .)التكیف( االستجا�ات  لتطو�ر قمنسَّ  نهج أي هناك أن ویبد 

5.10@…fl@—Óÿn€a@7Ãm@Ñb‰Ωa 

1.5.10@bfl@_—Óÿn€a@ÏÁ@

  الت�این  من معین مستوى  مع التعامل على القدرة الجوف�ة الم�اه على المعتمدة األنظمة  تمتلك    

        . )10.4( الشكلكما � ،الق�مة  في نخفاض ا أي دون  وكمیتها الم�اه نوع�ة حیث  من لوجيجیو الهیدرو 

  للتغیرات  الجوف�ة الم�اه على د المعتمِ  النظام حساس�ة مع )Coping range(  "التكیف  نطاق" �ختلفو 

 قد ، و )التصر�ف جر�ان و والضغط، والعمق، الم�اه، جودة( مثل  المختلفة  الجوف�ة الم�اه  خصائص  في

  الم�اه  ئص خصا �عض  أن) طو�لة لفترات  المناخي فاالجف  مثل( الكبیرة الطب�ع�ة المناخ�ة التقل�ات  تعني 

 �عض  فيو  ،بیئي أو اقتصاديأو  اجتماعي ضرر إلى یؤدي وهذا ،النظام كیفت نطاق خارج تقع الجوف�ة

  ا حالته تكون  �حیث  ، الهیدرولوج�ة البیئة بتغییر ال�شري  النشاط عن الناجم  المناخ  ر تغیُّ  یهدد  المناطق

 . )10.4( الشكلكما � لضررا هذا استدامة �حتمل  وهو أمر ،كررتم �شكل  النظام تكیف نطاق خارج

  مناخ�ة  لظروف استجا�ة ال�شر�ة أو الطب�ع�ة النظم في الحاصلة تعد�الت ال هي ات التك�ف     

  ) 10.4( الشكلفي س�اق هذا التقر�ر و و  ،الضارة أو المفیدة آثارها أو لتأثیراتها أو متوقعة أو معاصرة

  والتقل�ات  يالمناخ تغیرلتأثر �الل الجوف�ة م�اهال على المعتمدة النظم قابل�ةى خفض لعهتمام اال ینصبُّ 

  تغیر �ال و  �ة المناخ ات تقل�ال� المرت�طة للمخاطر إدار�ة استجا�ة األساس في هي  التك�فات ف ،الهیدرولوج�ة

 ي. المناخ

  م�اه الاه في ط�قة � مستوى الممثل هیدرولوجي افتراضي ( معاملالت�این في  )10.4( الشكلیبین   

في ظل الظروف الثابتة وتغیر المناخ الناجم عن فعل اإلنسان (الخط األسود العر�ض  ضحلة) اللجوف�ة ا

قد تنخفض مستو�ات الم�اه إلى أقل من عمق البئر   في تتا�ع سنوات الجفاففالمتوسطة) یبین الحالة 

في هذا المثال من المتوقع أن  ،ررضأشكال ال ع شكل منقو�) المنظومة تكیف �حدد نطاق  وهذا قد (



 

 149 

äëb»€a@›ñ–€aZ ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@7Ãn€aÎ@ÔÅb‰Ωa@
 

دي تغیر المناخ الناجم عن النشاط ال�شري في البدا�ة إلى ز�ادة تكرار السنوات التي تقل فیها مستو�ات  یؤ  

  ومع  ،تص�ح هذه الحالة دائمة م التغیرمع تقدُّ و  ،توى الذي �مكن استخالص الماء منهالم�اه عن المس 

عئر) ب(على سبیل المثال تعمیق ال التكیف  . الضرر الدائم تفادي مث یت�حی المنظومة تكیف نطاق ُیوسَّ

 .في هذا المثالكما ، واحد  فزٍ حَ الستجا�ة لمُ ل أقلمما تكون هناك حاجة للت اأنه نادرً  �الحظو 

 

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

›ÿí€a@)10.4( —Óÿn€a@÷b�„@·‹”dn€aÎ@…fl@€a7Ãn@Åb‰ΩaÔ@·ub‰€a@Â«@¬bí‰€a@€aàÅc@äíj@›ÿí€a@aàÁ@«Â (Willows and 
Connell, 2003) 

 

2.5.10@�aÒâaÖ@ÚÓ–Óÿn€a@€ÍbÓ‡‹@@ÚÓœÏ¶a@

  الم�اه  على تعتمد  التي النظم مخاطرمع  التكیف خ�ارات  استعراض  على القسم  هذا �حتوي     

 تمت  التي الخمسة الخ�ارات  مجموعات  حول و�تمحور ،الهیدرولوجي والتنوع المناخ تغیر من الجوف�ة

 : الجوف�ة الم�اه لموضوعات التال�ة  ة�رئ�سال محاور  مسخال �االضافة إلي السابق، القسم في قشتهاامن

 الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  إدارة . 

 الجوف�ة  الم�اهنوع�ة    حما�ة. 

 الجوف�ة الم�اه تخز�ن إدارة . 
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  الجوف�ة الم�اه على الطلب  إدارة. 

 الجوف�ة الم�اه تصر�ف إدارة . 

 خ�ارات  عن مفصلة عامة  نظرة 2009 سنة الدولي البنكالعامة الصادر عن  خلف�ةال تقر�ر  مقدَّ  

 : القضا�ا هذه ل موجز وصف �أتي ف�ماو  ،�شكل مجدول الموضوعات  لهذه التكیف

ÒâaÖg@@ÚÌàÃmÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@@

 جودة على والحفاظ  أو تعز�زها المائ�ة الموارد لحما�ة الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  مناطق إدارة �مكن    

  صلة  ات ذ  انه فإ ،ثامنال الفصل  في أ�ًضا ا تغطیته مت  الم�اه جودة أن من الرغموعلى  ،تحسینها أو لم�اها

 توافر  من أ�ًضا لتقلِّ  الجوف�ة  الم�اه تلوث  إلى المؤد�ة الجوف�ة الم�اهتغذ�ة  مناطق في األنشطة ألن ؛هنا

 .الموارد 

@ÚÌbªÒÖÏu@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Z@

  نظام  في لالستخدام متاحةال الجوف�ة الم�اهة � نوع على الهیدرولوجي والتغیر  خالمنا  تغیر یؤثر قد     

  الصغیرة  الجزر�  الجوف�ة الم�اه موارد  على خاصة �صفة ذلك �نطبقو  ، الجوف�ة الم�اه على �عتمد 

إلى  اإلمداد كم�ة  انخفاض یؤدي  إذ  ،ال�حر سطح مستوى  الرتفاع خضوعها عالمتوقَّ  الساحل�ة والمناطق

  من  المثال سبیل على( األمداد  مرافقفي  ودة أقلج�موارد م�اه جوف�ة ذات  المائ�ة الموارد  مدیري نة ااستع

 ز�ادة إلى الجوف�ة الم�اه موارد  على المتزاید  الضغط یؤدي عندما أو ،)الجوف�ة الم�اه ط�قةغذ�ة ت خالل

جودة ذات  جوف�ةن أ�ة ط�قة م�اه م العال�ة جودةال ذات  الجوف�ة الم�اه ط�قة تلوث  خطر وز�ادة االستخدام

 . على منهاتقع أدنى أو أ  قلأ

 

ÒâaÖg@ÂÌå•@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

 الدقة  مستوى �  ُتشغَّل ما نادًرالكن و  الجوف�ة، للم�اه مخازن  ُتعد  الجوف�ة الم�اه ط�قات  أن حین في     
  �شكل  الجوف�ة الم�اه ن �تخز  إلدارة فرص  توجد كما  ،السطح�ة للم�اه  الرئ�س التخز�ن في  نفسه والتحكم

 .الهیدرولوج�ة والتقل�ات  المناخ لتغیر علیها تعتمد  التي النظمبل�ة قا ضعف من والحد  فعال�ة أكثر
ÒâaÖg@k‹�€a@Û‹«@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

  من  كثیر فيو  ،الطلب  إدارة على األح�ان أغلب  في المائ�ة للموارد  المناخ  تغیر تك�فات  تعمل   @@

 .  السطح�ة الم�اهو  وف�ةالج الم�اه كل من على  المعتمدة األنظمة مع التكیف ت اعمل�  ، تتطابقالحاالت 
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  أن  توقع الم من السطح�ة، الم�اه موارد  إمدادات  أمن من  المناخ  تغیر  فیها  ل�قلِّ  التي المناطق فيو   

 �تطلب و   ،المناخ تغیر مع تكیفتعبیًرا عن ال  الجوف�ة الم�اه موارد  استخدام على متزاید  تركیز هناك �كون 

قد و  ،السطح�ة الم�اه مع  المشتركة اإلدارة�و  الجوف�ة م�اهال على الطلب  إدارةب االهتمام من مز�ًداذلك 

  ؛ وفرتها فترات  أثناء السطح�ة الم�اه جر�انكمخزن لفائض  الجوف�ة الم�اه استخدام اأ�ًض  الممكن من�كون 

 . السطح�ة الم�اه ندرة فترات  خالل هاالستخدام

ÒâaÖg@—Ìäñm@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a  
  أو  الرط�ة األراضي أو ال�حیرات  أو األنهار أو األرض  سطح ىإل الجوف�ة الم�اه ط�قات  تصرف    

 الدینام�كي،  التوازن  من حالة واالستخدام في تغذ�ةوال التصر�ف �كون ف ،أو ال�عیدة القر��ة ال�حر�ة البیئات 
  �عض  فيو  ،التصر�ف في تغیر إلى المطاف ا�ةه ن في تؤدي االستخدام أو تغذ�ة ال التغییرات في نأي إ

  الم�اه  تصر�ف تقلیل طر�ق  عن) ال�شر�ة األنظمة قبل من لالستخدام( الموارد توافر ز�ادة مكن� حاالت ال
 .الجوف�ة

3.5.10@ıb‰i@�Óÿn€a@ÒâÜ‘€aÚÓ–@ÒâaÖ�@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@

 إن  ،متعددة مواض�ع  على اجزئ��  �نطبقو  ،ومتداخل شامل موضوع هو �ةفالتك�ُّ  القدرة بناء إن    

من التكیف   أخرى  أشكال ألداء الالزمة الشروط بتوفیر عام �شكل تهتم التك�ف�ة القدرات  ناءب  خ�ارات 

  �عض  وف�ما �أتي ،م�اشر �شكلأو تجنُّبها  الهیدرولوج�ة أو المناخ�ة المخاطر إدارة من بدالً  ،بنجاح

 . )10.2(كما �الجدول  الموضوع هم�ةأل   حةموضِّ لا) 2009( الدولي البنك من التكیف  خ�ارات 
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 @@fiÎÜ¶a )10.2( Z—Óÿn€a@paâbÓÅ@ıb‰i@ÒâÜ‘€a@—Óÿn€a@Û‹«@ 

Ú«Ï‡©@—Óÿn€a@paâbÓÅ    –Óÿn€apb  

@fibΩa@êcâÔ«b‡nu¸a 
@Û‰»mÍàÁ@@Âfl@pb»‡n1a@¥ÿ‡ni@paâbÓ®a

ÚÓÅb‰Ωa@äübÇΩa@·Ëœ@@ÚÓuÏ€ÎâÜÓ:aÎ
pbibvnça@ø@¬bí‰i@Ú◊âbíΩaÎ@ÒâaÖ�a. 

 على موقدرته المناخ�ة للمخاطر المصلحة وأصحاب المحلي تمعالمج فهم لتحسین -والتدر�ب التعل�م 
 تطبیق التكیف. أو تعدیل أو إنشاء أو اإلدارة استجا�ات في المشاركة

 المحل�ة المجتمعات إلى الجوف�ة الم�اه وٕادارة تخط�ط عن المسؤول�ة من معین مستوى  تنقل -الحوكمة 
 .واالستجا�ات لمشاكلعلى ا صالح�اتهم دةالز�
  المناخ�ة واالستجا�ات المخاطر �شأن المعلومات ت�ادل عمل�ات على التحفیز -المعلومات ركاتش 

 .الضع�فة المجتمعاتبین  وف�ما داخل

pbflÏ‹»fl@ÖâaÏΩa@@
…∫@pbflÏ‹»Ωa@fiÏy@äüb´@Ñb‰Ωa@‚bƒ„Î@

ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@bËmâaÖgÎ. 

 لتقلب الطب�ع�ة المحركات لفهم القدموالمغرقة في التار�خ�ة المناخ�ة  المعلومات لتحلی -المناخ فهم 
 .المناخ

 االهتمام مجال في محدود نطاق على المناخ لتغیر إسقاطات تطو�ر -المناخ تغیر توقعات. 
 والنقل التغذ�ة عمل�ات ، وخصائصها الجوف�ة الم�اه ط�قة حجم فهم -الجوف�ة الم�اه نظام تحدید، 

 .الخ الم�اه،  جودةو  ماالستخدافي ذلك  �ما ئيالما والمیزان ، تصر�فلوا
 الجوف�ة الم�اه موارد حالة عن واإل�الغ والتقی�م الرصد. 

@@szj€a@äÌÏ�n€aÎ 
Ú�í„c@szj€a@äÌÏ�n€aÎ@¥ézn€@ÚÓ€b»œ@

ÚÓ–Óÿn€a@pbibvnç¸a@pa7Ãn€@Ñb‰Ωa@
aÎpbj‹‘n€@ÚÓuÏ€ÎâÜÓ:a. 

 على المتوقعة المناخ تغیر تأثیرات طب�عة بتحدید ات للق�ام �شكل أفضلسدرا –المناخ�ة اآلثار تقی�م 
 .ومائ�ة مناخ�ة مخاطر من بها یرت�ط وما الجوف�ة الم�اه نظام
 األسالیب -الجوف�ة الم�اه تغذ�ة إدارة. 
 لجوف�ةا الم�اه تخز�ن سعة لز�ادة األخرى  والممارسات لم�اها التقانات وٕادارة –الجوف�ة الم�اه تخز�ن إدارة 

 .الموارد وتوافر
 تلوث  وتجنب الم�اه الملوثة استخدام وٕاعادة معالجة اإلدارة لتمكین التقن�ات ونظم - جودة الم�اه حما�ة

 من ساحل�ةوال الجوف�ة المائ�ة الط�قات وحما�ة، األقلالجودة  ذات الم�اه بواسطة الم�اه عال�ة الجودة
 .ال�حر سطح مستوى  ارتفاع آثار
 االستخدامات كفاءة تحسین تؤدي إليالتي  اإلدارة وممارسات تقن�ات -الجوف�ة الم�اه على بالطل إدارة 

 صالحةال غیر �النس�ة لالستخدامات الم�اه جودة متطل�ات التقلیل منو  للم�اه،  والزراع�ة الحضر�ة
 .للم�اه الحاجة تقلیل أو للشرب،

aÚ‡◊Ïß@pbéç˚ΩaÎ 
¥é§@ÒâaÖ�a@pbjÓm6€aÎ@Óéç˚ΩaÚ@ÒâaÖ�@

ÖâaÏfl@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@N·ƒ„@¡Ó�•@Ú‰é™@
ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@bflÎ@¡jmäÌ@bËi@Âfl@Ú‡ƒ„c@

ÚÌäíi@ÚÓ»ÓjüÎ. 

 في �ما(  الم�اه لدورة المتكاملة واإلدارة الر�ف�ة،  المناطق في والجوف�ة السطح�ة للم�اه المترا�طة اإلدارة 
 .الحضر�ة)  ناطقمال في للشرب الصالحة وغیر مصادر الم�اه الصالحة م�عج ذلك

  وٕادارة الموارد لنظم ط�قات الم�اه الجوف�ة الواسعة النطاق  االختصاصات للتخط�طالترتی�ات المتعددة

 .لدول�ةاالعابرة للحدود 
 الحجم  على اساس  من الموارد الالحصة  أساس على الم�اه تخص�صات تحدید. 
 وحوكمة األراضي واستخدام الجوف�ة الم�اه موارد تخط�ط) المثال سبیل على(  معاییر تنظ�مو  وضع 

 .البیئ�ة واإلدارة الم�اه
 للجفاف االستجا�ة تخط�ط. 

÷aÏç˛a 
ıbí„g@›ÓÃímÎ@÷aÏçc@ÍbÓΩa@pbflÜ®aÎ@

ÚÓ˜Ój€a@Ú�jmäΩa@bËi. 

 الماء سعر لتحدید السوق . الجوف�ة هالم�ا نظام داخل وتداولها الم�اه أسواق وتشغیل إنشاء -األسواق. 
  الجوف�ة ملك�ة الم�اه وحقوق  حدید واضح لصفةت –الملك�ة حقوق. 
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 6.10@fibrfl@Z—Óÿn€a@Û‹«@ÚÌàÃm@ÒâaÖg@ÂÌå•Î@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 

1.6.10  ÒâaÖg @ÚÌàÃmpb‘jü@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ 

  بناء  على (Mangaed Aquifer Recharge) ط�قات الم�اه الجوف�ةل تغذ�ةال إدارة تنطوي     

في  كما  ،قصد  عن الجوف�ة الم�اه تغذ�ة تعز�ز أجل من الطب�ع�ة ض شكل األر  تعدیل أو التحت�ة البن�ة 

  خ�اًرا  متزاید  نحو على وُ�عد  ،الجوف�ة التغذ�ة  إلدارة التكیف استجا�ات  أحد  �شكل  وهو ،)10.5( الشكل

 .)2005 ، غیل(  یهاف تندر  التي المناطق في الم�اه إمدادات  أمن لتحسین

في   ،تلجأ إلیها الدول النام�ة التي فالتكیُّ  فرص أهم من  وف�ةجط�قات الم�اه التغذ�ة  إدارةتعد     

  الم�اه  تخز�ن: تشمل ولذلك فوائد متعددة كامنة ها �التغیر المناخي والهیدرولوجي،سعیها لتخف�ض شدة تأثر 

الجوف�ة في ط�قات الم�اه الجوف�ة   الم�اه رجاع مناسیب استتأمین استقرار أو و لالستخدامات المستقبل�ة، 

أو هبوط التر�ة، الناتجة عن التبخر، وٕادارة تغلغل الم�اه المالحة  الفواقد ستثمرة �شكل جائر، وتخف�ض مال

 العواصف المطر�ة. من عادة استخدام الم�اه العادمة أو الم�اه الناتجة وٕاتاحة إ 

انخفاض  ف ات مناس�ة لتخز�ن الم�اه الجوف�ة،مكان� لم�اه الجوف�ة إة ا�یتطلب تطبیق إدارة إعادة تغذ  

  تخلق  العالم حول المناطق من العدید في  الجوف�ة الم�اه ط�قات  في أو الضغوط ه الجوف�ة امناسیب الم�

  كخفض  أو ،المحصورة غیر الجوف�ة الم�اه ط�قات  في مش�عة غیر كظروف إما ،الفرص  هذه مثل

ل�ست   الجوف�ةه اط�قات الم� دارة تغذ�ةإ فإن ذلك ومع ،المحصورة الجوف�ة الم�اه ط�قات  في للضغط

 تتوفر  وأن ،مالئمة الجوف�ة الم�اه ط�قة ظروف تكون  أن یجب  إذ المناطق، كل  في الم�اه لندرة عالًجا

. )المعالجة الصرف م�اه أو الشتاء فصل في الفائضة السطح�ة الم�اه جر�انمثل ( مناس�ة م�اه مصادر

في   بدءال قبل معینة منطقة  أو بلد  أي ي ف ط�قات الم�اه الجوف�ة ة �تغذ إدارة  إمكانات  تحدید  عن فضًال 

 .ألنشطة

ط�قات الم�اه   تغذ�ة إعادة كانت  إذا ما لتحدید  النمفصَّ  وتقی�مٌ  تخط�طٌ  أ�ًضا من المطلوب و  

األحواض   ومستوى  الوطني المستوى  على ذلك تنفیذ  و�مكن ،أم ال للتطبیق قابل فتكیُّ  خ�ار هي الجوف�ة

 : عت�ارعین اال � خذ مع األ ائ�ةالم

 الم�اه  توافر 

 الهیدروجیولوج�ة   القابل�ة 

 .الجدوى 
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›ÿí€a@)10.4(@Ú‹rflc@@Û‹«ƒ„@·ÚÌàÃm@Ú‘jü@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@Peter Dillon (pers. comm., 2008) 

 

 
 

›ÿí€a@)10.5(@Ô‹flä€a@Üé‹€@Ô€Ïü@ b�” (From Foster and Tuinhof, 2004) 
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 2.6.10 fibrfl@ZÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÚÌàÃm@ÒâaÖg@Û‹«@çÜ@fibflä€a@ø@bÓ‰Ó◊@

  انات ف�ضال إ�طاء إلى یؤدي وهذا ،النهر مجرى  عبر جدار بناء خالل من الرمل�ة السدود  صنعتُ     

  نشئ یُ ف  ،السد  جدار خلف تراكمالو  �االستقرار الخشنة للرواسب  و�سمح ،الزوالسر�ع  جر�انال أو الخاطفة

  المائي  الت�ار جر�انطر�ق  عن ا،وعمود��  ا�� قأف تغذیتها عاد ت ضحلةاصطناع�ة جوف�ة  م�اه ط�قة الترسیب 

)Gale 2005(،  بدعم  كین�ا في كیتوي  منطقة  في رملي  سد  400 من أكثر بناء  تم ،1995 عام منذ و  

  من  ر مكعب مت 2000 عن �قل ال ما السدود  هذه وفرتو  ،)10.6( الشكلكما � )SASOL( مؤسسة من

دت  التي المزا�ا شملت و  ،ا�� محل  المتاحة المواد  ما�استخد  المحل�ة المجتمعات  هادتیَّ شَ  ،التخز�ن   من  ُحدِّ

 خالل  الغذائي األمن وتعز�ز ،الجفاف موسم في أكبر  �سهولة المتاحة الم�اه إمدادات البرنامج هذا خالل

  .الم�اه إمدادات  على للحصولالتنقل  زمنخف�ض وت ،الجفاف فترات 

  نسب��ا منفذة  غیر  صخر�ة قاعدة تتطلب  نهاأل ؛قعاالمو  لجم�ع مناس�ة ل�ست  الرمل�ة السدود  إن    

و�جب  ،والرمل�ة الخشنة من الرواسب  المنطقة في السائد  الصخري  التكو�ن �كون  أن  وال بد  ،ضحل و�عمق

 الجوف�ة الم�اه وملوحة التر�ة راكمت  مخاطر تكون  وأن ،الناعمة الرواسب إلزالة كاف�ة جر�انز�ادة ا أ�ًض 

  ضرور�ة  ؛ كونهاالمحلي المجتمع من المستمرة والص�انة والملك�ة التعاون�ة هود جال فضًال عن ،منخفضة

 . (Foster and Tuinhof, 2004) المخططات  هذه  لنجاح

3.6.10 ›flbÿnΩa@wË‰€a@ZÒâaÖg@ÊåÇΩa@o”˚Ωa@ÍbÓ‡‹€@wË„@ 3R 

  ، فضًال �اهمال توافر في واالنخفاض  االرتفاعات  من مز�د  إلى المناخ  ر تغی یؤدي أن المتوقع من  

 الم�اه مخزن  إدارةحتل ت الكبیرة الشكوك ههذ وسط  ،متزاید  نحو على المنتظمة غیر األمطار مواسم عن

 .مركز��اوقعا م ت المؤقَّ 

عرف  أو ما �ُ  للم�اه المؤقت  المخزن  م�ادرة تطو�ر  تم واسع نطاق  على  الم�اه مخزونات  إلدارة 

 في �ع�شون  الذین أولئك( الناس مساعدة رؤ�تها في تتمثلو ) 3R initiative(الثالث �م�ادرة االجراءات 

  المناخ  تغیر من تضرر لن ع�شهم سبل أن يفالثقة  اكتساب  ىعل )صع�ة أماكن وفي َحِرجة أوقات 

 .المحلي الم�اه ن و مخز  إدارة خالل من تحسینها  �اإلمكانو 

  التغذ�ة، وهي: المؤقت  الخزان تغذ�ة إدارة في متتا�عة ت ثالث خطوا إلىا النهج هذ  ستند �     
  في  خاص  �شكل توفیره یتم الذي التخز�ن هو  المائي المؤقت  الخزانو  .االستخدام وٕاعادة ، واالحتفاظ

   .المحلي السطحي التخز�ن وفي الضحلة الجوف�ة الم�اه قات ط� وفي  التر�ة من العل�ا األمتار
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 االقتصادات  هي  وما ،الناس �ع�ش كیف د �حدِّ  فهو ؛حیو�ة عام أهم�ةلا المائي المخزن  دارةإل نإ  
  الم�اه  بتخص�ص  فقط تتعلق ال المحل�ة الم�اه أزمة معالجة أن هي األوسع الفكرةو  ،معها تتعا�ش التي

 ،الحوض  داخل اإلمكان قدر استخدامها وٕاعادة ، هااستخدام سلسلة وتوس�ع ، الم�اه �التقاط بل ،الشح�حة
 .ض احو األ  عبر  والبیئة الناس كل ةامراع  مع
 وفي  والجافة الرط�ة المناطق في الثالثي  النهج ات ذ  للم�اه المؤقت  المخزن تقن�ة  تطبیق �مكن    

  األراضي  استخدام تخط�ط من یتجزأ ال جزًءا تكون  أن إلى تقن�ةال تحتاجو  ، والحضر�ة الر�ف�ة المناطق
 تحت  السدود ( المحل�ة الم�اه تخز�ن تقن�ات  بتطو�ر�ًضا أ األمر �تعلقو  ،اإلقل�م�ة والتنم�ة المحلي

  االحتفاظ و  ،الم�اه بنوك ٕانشاءو  ،واسع نطاق علىرب التسو  ،)السطحي التخز�ن الرمل�ة، السدود  السطح�ة،
ا الرط�ة المناطق  في الجوف�ة �الم�اه  الصرف،والتحكم � واسعة، مرو�ة لمناطق ترا�طةالم دارةاإلو  ،جد�

دراسة  التقن�ات  هذه من لعدیدس�كون لكما  ،لخإ ،بها  واالحتفاظ الم�اه تغذ�ةل الطر�ق  خارطة بین التواؤمو 
 . بها  خاصةجدوى 
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 “aÜÁc@kÌâÜn€a 
 äÌÜ‘m@ÚÓ–Ó◊@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa@·«Ü€@ÒâaÖ�a@Ú€b»–€a@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶aN@
 ·Ëœ@ÚÓ‹‡«@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa@·‹»mÎ@ú»i@paÎÖ˛a@ÚflÜÇnéΩa@ø@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa.@
 ÜÌÜ§@pbuä´@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa@Úflb:a@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶a@ÚÓ–Ó◊Î@bÁäí„.@
 œ·Ë@ÚÓ‡Ác@n€a›ïaÏ@¥i@lbzïc@Úz‹ñΩa@ø@ÒâaÖ�a@Ú€b»–€a@ÍbÓ‡‹€@ÚÓœÏ¶aN@
 “ä»n€a@Û‹«@·ÓÁb–Ωa@paÎÖ˛aÎ@ÚÓuáÏ‡‰€a@@›ïaÏn‹€…fl@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶aN@

1.11 ÚflÜ‘fl 

ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 
 شاملة معلومات  اومستقبل��  احال��  الجوف�ة الم�اه  تخص�ص  ك�ف�ة حول السل�م قرارال صنع یتطلب      

  الجوف�ة  الم�اه إلدارة ة الرئ�س القضا�ا تحدید  إلى حاجة  هناكأص�حت  لذلك ،المناسب  الوقت  وفي ودق�قة

  وغیر  األساس�ة ( المعلومات  أولو�ات  وتحدید  ،نهر ال حوض  مثل ،محددة عمل�ةة �إدار  وحدة داخل

  وتحدید  عنه اإل�الغ األمر الواجب  �شأن القرار اتخاذ  �عد و  ،القضا�ا هذه لمعالجة الالزمة) ساس�ةاأل

 الم�اه  إلدارة فعال تنفیذ  جلألو  ،أخیرة خطوة أهم التقر�ر توصیل وك�ف�ة ها �الغإ یجب  التي الجهات 

 إدارة وحدة طر�ق عن ذلك �كون  أن و�فضل ،المعلومات  إدارة �مهمة �امالق إلى حاجة هناك الجوف�ة

  مؤسسة  داخل العاد�ة أنشطتها  من كجزء (IMU) (Information Management Unit)المعلومات 

 الم�اه دارتُ  أن فترض �ُ التدر�بي  من الدلیل فصلال الهذ  �النس�ة . النهر حوض  منظمة مثل ،ةصل ذات 

 الموارد إلدارة أكبر مؤسسة داخل متداخلة األقل على تكون  أو ،النهر حوض  منظمة طةاسبو  الجوف�ة

، السواء على ف�ةوالجو  السطح�ة وللم�اه �أكمله النهر لحوض  المعلومات  إدارة عمل�ة �تم تنفیذ و  المائ�ة،

 ,Cap-Net) النهر حوض  منظمة تدر�ب  لدلیل )8( الوحدة إلى كبیر  حد  إلى  فصلال هذا �ستند  كما

 .للموارد المائ�ة كاملةاإلدارة المت في المعلومات  بإدارة  الخاصة (2008

€a›ïaÏn@@

تهتم   المعلومات  ةإدار  في حین أن ،المعلومات  �المعلومات وٕادارة وث�ًقا ارت�اًطا لتواصلا یرت�ط     

 وعلى ،لإلدارة حددةم قضا�ا على بناءً  ها؛وتخز�نها ونشر  المعلومات  جمعالخاصة ب تقن�ةال  العمل�ة�كثر أ

  اإلنساني  د عْ ال�ُ  على  أكبر  �شكل لتواصلا �ركزو  ،لمعلومات ل المختلفین المصلحة أصحاب  احت�اجات 

 إدارة  قضا�ا تحدید  في المصلحة ب حاأص مشاركة جم�ع الفعال التواصل �ضمنف ،المعلومات  إلدارة
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 . اإلدارة خالل عمل�ةمختلفة  تكون  ما غالً�اوالتي  ،لمعلومات ا من احت�اجاتهم تحدید  وفي المائ�ة الموارد  

 .  الناجحة المعلومات  إدارة أساس على التواصل �كون  المعنى و�هذا

  الس�اق ) 2( ،التواصل دئم�ا �عض ) 1: (التواصل من جوانب  أر�عة تقد�مسیهتم بلفصل اا هذ      

  �عض  تخص�ص ) 4( التواصل وسائل مناقشة )3(  ،الجوف�ة الم�اه  إدارة في وأهمیته  لتواصلل األوسع

 .التواصل رص وفُ الشخص�ة  الشرح لألدوار
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2.11@ÚÓ‹‡«@âaÖgÒ@pbflÏ‹»Ωa 
  إلدارة  استخدامها �مكن تيال العامة المعلومات  دارةإل عمل�ة خطوات  )11.1( الشكل في ترد     

 ؛النهر حوض  منظمة داخل المصلحة أصحاب  وٕا�الغ القرار لصنع مطلو�ة معلومات  أي واستن�اط
ثها  ها وتحدی ومعالجت الب�انات جمع  عن المعلومات  شرح فقط  یتم س ،الجوف�ة اهم�ال إدارة ألغراض 

 .�الحوض  الخاصة ات المعلوم إلدارة  فهي مخصصة العمل�ات   �ق�ة أما ،ومشاركتها ونشرها
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 …∫@pbflÏ‹»Ωa 

د  ،جمعها ستجمع وك�ف�ةالتي  المعلومات المطلو�ة ةتحدید ماه�  هي األولى الخطوة       وُتحدَّ
 الم�اه إدارة ألهداف اوفقً  ،ةاألولو� ذات المعلومات  من المستخدمین احت�اجات  خالل من "تهاهی ام"

 .االحقً  المطلو�ة ومات عل�الم قائمة عمل  یتم ومنها ،النهر حوض  في الجوف�ة
 ، (مرجع�ة)  الخلف�ة عن معلومات  على الحصول یلزم الجوف�ة الم�اه جودة إدارة قض�ةإلى  �النس�ة    

  تكون  أنغلب الظن أ و  ،لتهاتعماواس الم�اه ومستخدمي ،الجوف�ة الم�اه جر�انو  ،الحال�ة الجودة روعناص
  ق�اسات  طر�ق عن جر�انال اتجاه د حدَّ �ُ  المثال یلسب  على ،امس�قً  معالجة المطلو�ة المعلومات هذه  �عض 

مناسیب   عن الخام  المعلومات  ب�انات  لجمع  حاجة هناك أن �عني وهذا ،الجوف�ة الم�اه رتفاع مستوى 
 .سحب ال أو المراق�ة آ�ار من الم�اه
 الب�انات  لجمع ُتستخدمس التي الطرق  تحدید  ین�غي  الخام، المعلومات  احت�اجات  تحدید  د �مجر      

 الفن�ة  والقیود  نزمالو  الدقة من المطلو�ة المستو�ات  على اعتماًدا ؛معقدة أو  �س�طة  تكون  أن �مكنو 
  ، األول�ة الب�انات لجمع  المتاحة المختلفة الطرق  عن  تفاصیلَ  �الرصد  علقمتال الفصل أعطى .والموارد 
 .والماد�ة ال�شر�ة الموارد  قیود  ضوء في  هاعض و  یتعین التيالمفاضالت و  بها المرت�طة والقیود 

Ú¶b»fl@pbflÏ‹»Ωa 

  ى وتمسال ذات  ىراألخ مات والمعل أو الخام  الب�انات  منالمطلو�ة  لمعلومات ا ُتعالج ما عادةً     

 المعلومات  إلنتاج الجودة ومراق�ة لجةالمعا مستوى  �شأن قرار اتخاذ  إلى حاجة هناك فأص�ح ،األدنى

إلنتاج   ةوض�ط الجودة المطلو� استخدامها یتعین التي المعالجة ومستوى  الیب أس لتحدید و  ،المطلو�ة

 .وجودتها الجوف�ة  هالم�ا مستو�ات  مراق�ة تقن�ات  �الرصد  المتعلق الفصلا أ�ًض  ناقشو  ،الب�انات 

Ú◊âbífl@pbflÏ‹»Ωa@bÁäí„Î 

  صنع  كل لدعمش و�أي هانشر  مشاركتها وك�ف�ة ین�غي التي المعلومات  تحدید  إلى حاجة  هناك    

 الموارد  على المعلومات  مشاركة طرق  اخت�ار �عتمد و  ،اطالع على المصلحة أصحاب  وٕا�قاء القرار

 إلى  المعلومات  هذه نقل طرق  تحدید  إلى نهرحوض المنظمة  حتاجت إذ  ،المستهدف والجمهور المتاحة

  أمثلة  ) 11.1( الجدول م�قدِّ و  ،المنشورة المعلومات  حول هم استفسارات على الرد  ة ف�ك�و  المستخدمین 

 .المناس�ة وقنواتها النشر وطرق  لها المقابلة المعلومات  ومتطل�ات  المختلفة للجماهیر

  حالة  عن ةسنو�ال ر�راتقال إلى الوصول على  �ندر قا المصلحة أصحاب  جم�ع �كون  أن ین�غي    

 ستفسارات االو  الشكاوى  �مد قتن من �مكِّ  نظام إلى الوصول  إلى وقد �حتاجون  ،الحوض  في المائ�ة الموارد 

  استعالمات  أو شكوى  شكل ه االستفسارات هذ  أخذ ت قد ف وتخص�صها، النهر حوض  في الم�اه إدارة حول
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 ظ الحفا  عن مسؤولة المعلومات  إدارة وحدة تكون  ال قد و  ،اإلنترنت  ىعل إلكترون�ة أو  مطبوعة أشكال� 

 إلىإدارة المعلومات  وحدة تحتاج ذلك ومع ،هأعال المذكورة المخرجات  إلنتاج الب�انات  قواعد  جم�ع  على

 المطلو�ة  المخرجات  إنتاج  لضمان ؛الب�انات  �قواعد  تحتفظ التي الصلة ذات  مؤسسات ال مع التنسیق

 .القرارات  التخاذ   الم�اه مدیري  ىإل وتسل�مها

Ú�Å@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 

 المعلومات  جمع على حوض النهر مةمنظ قدرة من س�حدُّ  المال�ة والقیود  ال�شر�ة الموارد قعاو  إن    

  جمع ل عمل�ة أولو�ات  وضع منظمة حوض النهر على نیتعیَّ  لذا ،وت�ادلها واستخدامها وتفسیرها وتحلیلها

 للموارد  المتكاملة ةلإلدار  الملحة القضا�ا لمعالجة الالزمة المخرجات  على للحصول هاومعالجت المعلومات 

 الم�اه  معلومات  إدارة متطل�ات  أولو�ات  تحدید  یجب  السطح�ة اهم�ال جانب  ٕالىو  ،النهر حوض  في المائ�ة

 للموارد  المتكاملة إلدارةل العاجلة حت�اجات اال يتلبِّ  المعلومات  إلدارة شاملة خطة  في وٕادراجها ،الجوف�ة

 الممارسة  تساعد حیث  ،منظمة حوض النهر موارد  ود د ح ضمن تنفیذها �مكن والتي ،الحوض  في المائ�ة

 المعلومات  إدارة قدرات  بناء احت�اجات  تحدید  على منظمة حوض النهر -أعاله المذكورة -المنهج�ة 

 . مةواألنظ التقن�ة تحسینات  إجراء فیها �مكن  التي المحتملة المجاالت و 
@@fiÎÜ¶a )11.1( Ú‹rflc@—‹nÇΩ@lbzïc@Úz‹ñΩa@Ï‹»ΩaÎflpb@€a@>äí‰‹€@Û‹rΩa@paÏ‰‘€aÎ@÷ä�€aÎ@bË„Ïubn∞ 

 

 

âÏË‡¶a@Ωaé“ÜËn  Úflã˝€a@pbflÏ‹»Ωa@pbuä´ äí‰€a 

ÜflÎäÌ@ÍbÓΩa 

  ونوعیتها كم�ة الم�اه الجوف�ة المتاحة للتخص�ص.  
   امتثال مستخدمي تصار�ح الم�اه قائمة عدم
 .إلجراءات المتخذةوا
   حقائمة مستخدمي الم�اه الجوف�ة وحاملي التصار�. 
   قائمة الشكاوى من قبل مستخدمي الم�اه الجوف�ة

 .اءات المتخذةجر واإل

   التحكم  وأدواتمشاركة قواعد الب�انات
  .�المحتوى 

�aÎ@Ô„ÜΩa@…‡n1a˝«‚@
ÚÓflÏÿßa@7À@pb‡ƒ‰ΩaÎ 

  لم�اه ونوعیتهااالتجاهات العامة في استخدام ا.   میزات األخ�ار على موقع الو�ب. 

@ÍbÓΩa@ÏflÜÇnéfl@·Ë‰‡ô@ÂflÎ
�jéflÏj@tÏ‹n€a 

  قرارات توز�ع الم�اه. 
  تهالك من جم�ع المستخدمینسأنماط اال . 
   من التصار�ح وك�ف�ة  المجموعةاإلیرادات

 .استخدامها

   سنو�ة والمنشورات الحالة العاد�ة والر�عتقار�ر 
 .رشاد�ةإلواالتعر�ف�ة 

@Úz‹ñΩa@lbzïcbÓé€aÏÓçÊ@@ÂflÎ
ÏÓflÏÿßa@ÊÏ–√ÏΩa@·Ë‰‡ô@Ê 

  الجوف�ة الم�اه إدارة حالة عن المعلومات صخ�تل 
 .و سنوي وي أ�ر نصف سنر قت   .وتخص�صها
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 3.11@paÎÖc@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 
 ،ادرالمص من أكثر أو واحد من المعلومات وٕادارة جمع" �أنها عادة المعلومات  إدارة عرفتُ     

  ، وتصن�فها المعلومات  ظ�من ت تسهیلمن أجل  "رهو الجم من  أكثر أو واحد على المعلومات هذه وتوز�ع 
لع وحدة إدارة من المفید أ�ًضا أن تطَّ و  ،وخصائصها العامة معلومات ال أنواع معرفة المفید  من س�كون و 

لمعلومات للعمل مع  حدة إدارة ا كما تحتاج و  ،المعلومات دارة المتاحة إلبرامج الدوات و األالمعلومات على 
   .هذه األدوات لدعم عمل�اتهاتطو�ع  و �ر طو ت  من أجل المعلومات واالتصاالت  في متخصصین

1.3.11   aÏ„c@ΩapbflÏ‹»@bËñˆbñÅÎ 

كما   مختلفة  ألغراض  اخت�ارها �مكن التي المختلفة المعلومات  أنواع من واسعة  مجموعة هناك 
 . )11.2( �الجدول

Ú‹rflc@Û‹«@ú»i@cÖpaÎ@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 

 إدارة  أدوات  من عدد  تطو�ر واالتصاالت  ات المعلوم تكنولوج�ا في السر�عة التطورات  أتاحت     
  إنشاء  من نتمكِّ  هذهو  ،المعلومات  إدارة مهام في منظمة حوض النهر مساعدةل ؛دةالجدی المعلومات 
 . اضيالم في عل�ه كانت  مما أفضل نحو  على ونشرها ومعالجتها المعلومات 

  للتخز�ن  الخام الب�انات  لمعالجة المخصصة الب�انات  وقواعد  الب�انات  معالجة  أنظمة تطو�ر �مكنو      

 المعلومات، من المحددة المستخدمین احت�اجات  على  بناءً  عادةً  األنظمة طو�رت �تمو  ،الب�انات  قواعد  في

 .المعلومات  معالجة إجراءات  من اجد�  واضحة مجموعة تت�عف
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fiÎÜ¶a )11.2(  aÏ„c@pbflÏ‹»Ωa@bËñˆbñÅÎ 

Ï‹»Ωa@ Ï„pbfl óˆbñ®a 

Únibq@pbflÏ‹»fl 
 كـائن لتحدیـد مستخدتُ  معلومات عادةً  وھي ،الوقت مرور مع الثابتة المعلومات تتغیر ال
 الجوفیـة المیـاه طبقـة ونـوع الجیولوجیـا مثـل ،الوقـتا مـع نسبی�  ھخصائص رال تتغی  ما

 .ذلك إلى وما الجوفیة المیاه طبقة ئصوخصا

I@Ò7Ãnfl@pbflÏ‹»flÚÓÿÓflb‰ÌÖH السـحب، یانـاتب  المثـال سـبیل علـى الوقـت، مـرور مـع الدینامیكیـة المعلومات فتختل 
 .ذلك إلى وما ،التغذیة ومعدل ،جریانوال المیاه، ومستویات المیاه، جودة وبیانات

HÚÓ€ÎcI‚bÅ@pbflÏ‹»fl المسح من مشتقة أو القیاس أجھزة بواسطة مسجلة ماتلومع ھي :األولیة البیانات. 

@pbflÏ‹»flÚv�€b»fl الخام البیانات من وتُعالَج محددة ةجاح يتلّبِ  التي المعلومات ھي :المعالَجة المعلومات. 

äÌâb‘m@pbflÏ‹»fl نصیة مجموعة ضمن المنظَّمة والجداول واألشكال النصوص من مزیج ھي. 

ÚÓ„bÿfl@pbflÏ‹»fl مرجعیـة ولھـا خـرائط شـكل فـي مخزنـة معلومات عن عبارة ھي :المكانیة تالمعلوما 
 .یةجغراف
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   ُستخدم نظم المعلومات الجغراف�ةت(Geographic Information System) (GIS)   لعرض

 فتؤدي إلى  ،معینةعند تحدیث قاعدة ب�انات  وتحلیل الب�انات المكان�ة المرت�طة �قواعد الب�انات 

  ومن خالل تحدیث الب�انات التي یتم الحصول علیها �استمرار من  ،بها رت�طةتحدیث الخر�طة الم

�مكن لقواعد  كما  ،طالع علیهااالمصلحة الثة �مكن ألصحاب خرائط محدَّ  ستكون هناك المراق�ة

مثل السكان ومواقع حفر   ،ب�انات نظم المعلومات الجغراف�ة أن تشمل مجموعة واسعة من المعلومات 

 .الخ لتلوث اآل�ار ونقاط ا

 برنامج یجمع Google Earth حث  محرك قوة بین� Google والخرائط  الصناع�ة قمارألا صور مع  

  منطقة  ألي  للعالم الجغراف�ة المعلومات  عن عامة  نظرة �وفرو  األ�عاد، ة ث�ثال والم�اني والتضار�س

 على ،سنوات  3 إلى سنة من تتراوح المستخدمة الصناعي القمر صور معظمو  ،اهتمامتكون محلَّ 

  �استخدام  الجیولوج�ة الحدود  ید تحد  الم�اه  لمدیر �مكن   Google Earthخرائط  من ،المثال سبیل

 .التكتون�ة البنى تنتاجسال  السطح�ة المیزات 

 المحتوى  إدارة أنظمة تستخدم (Content Management Systems CMS) اإلنترنت  معاییر 

  أنظمة  من أنواع عدة  وهناك ،ر�راتق �شكل وتقد�مها ات معلومال لتنظ�م ؛مترا�طة و�ب  صفحات  لتقد�م

  األنواع  أكثر ر�را تق �شكل ةو�المكت معلومات ال  تعد حیث  ، مجاني منها والعدید احة المت المحتوى  إدارة

 نظام  استخدام فإن وعل�ه ،القرارات  اتخاذ  لغرض  المصلحة أصحاب من  من ناح�ة االستخدام  شیوًعا

  ، وسائط التخز�ن األخرى  في أو  اإلنترنت  على إما إلكترون��ا ونشرها مات لو معال لتخز�ن المحتوى  إدارة

كما یتمیز نظام إدارة   ،فعالة �طر�قة كتهاار مشو  المعلومات  نشر من منظمة حوض النهر نمكِّ س�ُ 

 شخاص. األل بَ من قِ  المنشورةلمعلومات والب�انات ابتخز�ن  ع مركزي �سمحالمحتوى أ�ًضا �أنه مستود 

2.3.11 flj˘Öb@ÚÓËÓuÏm@äÌÏ�n€@·ƒ„@bÓuÏ€Ï‰ÿm@pbflÏ‹»Ωa@p¸bñm¸aÎ 
وأنظمة  أدوات  واستخدام تطبیق يف الم�اه لمدیري  ئةالسیِّ  والتجارب  اإلخفاقات  من ید العد  هناك    

 إدارة وحدةتساعد  اإلرشادات  وف�ما �أتي مجموعة من ،عمل�اتهم لدعم واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا

 : واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا أنظمة  رو�تط في المعلومات 

 äÌÏ�m@Ú�Å@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 
  -النهر حوض � الخاصة المعلومات  دارةإل  اهتخط بتطو�ر المعلومات  إدارة وحدة تقوم أن یجب     

 إلى للوصول المعلومات  إدارة عمل�ة في سلسلةمت خطوات ب العمل خالل من وذلك -اكما نوقش سا�قً 
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من   اهالم� مدیري  حت�اجات ال عم�قین وتقدیًرا فهًما المعلومات  إدارة وحدة سب كتست ومنها  الخطة، 

 إدارة وحدة ستكون �عدها و  ،النهر حوض  في المصلحة وأصحاب  الجوف�ة الم�اه عن المعلومات 

  تحتاجه  ما حول واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا لمتخصصي إرشادات  توفیر على قادرة المعلومات 

  �م تقد  في واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا متخصصي أ�ًضا الخطة ستساعد كما  ،عمل�اتها لدعم

  تكنولوج�ا  أدوات تطبیق فیها �مكن التي محتملةال جاالت الم �شأن المعلومات  إدارة وحدةل المشورة

 . فعالیتها لز�ادة واالتصاالت  المعلومات 

 —Ó√Ïm@äÌÜfl@ Îäífl@ÖÜ»nfl@pbññÇn€a 
  الق�ادة  غ�اب  إلى واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا  أدوات  تطبیق  شل فل المتكرر السبب  �عود      
  تكنولوج�ا  مشروع لمدیر �كون  أن جب ی إذ  ، ت واالتصاال المعلومات  تكنولوج�ا مشروع في ن�ةالتق

  المائ�ة  الموارد  إدارة من كل في الخبرةو  المعرفة مع  ،التخصصات  متعددة خلف�ة واالتصاالت  المعلومات 
 وفهم تقدیر من انً متمكِّ  المشروع مدیر�كون  أن �ضمنما  وهذا ،واالتصاالت  معلومات لا تكنولوج�او 

 إلى  وٕا�صالها ،المعلومات  إدارة خطة في ودمجها ،ومات المعلمن  الجوف�ة الم�اه  مدیري  احت�اجات 
 . واالتصاالت  المعلومات   تكنولوج�ا  في المتخصصین

 “Ü:a@Âfl@·ƒ„@bÓuÏ€Ï‰ÿm@pbflÏ‹»Ωa@p¸bñm¸aÎ@>€a@’œaÏnm@…fl@paâÜ‘€a@ÚÓ€bßa@€ÒÜyÏ@ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa 
 في ات قدر  وجود  عدم هو تصاالت واال المعلومات  تكنولوج�ا مشار�ع إلخفاق رمتكر  آخر سبب      
ا المهم منف عل�هو  ،المتقدمة واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا أنظمة لتشغیل المعلومات  إدارة وحدة  جد�

  ارة إد  وحدة بواسطة لتشغیلها �كفي �ما " ال�س�طة" واالتصاالت  المعلومات  �ا تكنولوج  أنظمة استهداف
  الجوف�ة  للم�اه واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوج�ا جدیدة  أنظمة  م تقد� تم ما  إذاأنه  اعت�ارمع  ،المعلومات 

 .تشغیلها على المعلومات  إدارة وحدة في العاملین تدر�ب  لضمان  حاجة هناك فستكون 
 Öb‡n«a@ÌÏ�mä@·ƒ„@bÓuÏ€Ï‰ÿm@pbflÏ‹»Ωa@p¸bñm¸aÎ@Û‹«@›yaäfl 
 ،ومتكاملة عقدةم  أنظمة تطو�ر عارضة عمل�ةم المعلومات  إدارة وحدة في العاملین على ین�غي 

  ، واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا أنظمة تطو�رعمل�ة  في مرحليال نهجعلى ال عتماد ال ا واخت�ار
 الصلة ذات  لعمل�ات ل المعلومات إدارة وحدة في الموظفین إتقان نضما الجوف�ة الم�اه مدیر ب على�توجَّ و 

 .السطح�ة الم�اه من  المثال سبیل ىعل  أخرى  معلومات  مع دمجها قبل المعلومات  إلدارة جاتهم�احت�ا
4.11 g�„Î@Úuà‡‰€aÎ@Új”aäΩaÎ@pbflÏ‹»Ωa@ÒâaÖ�ƒâaä‘€a@·«Ö@·@

  وكمیتها  الجوف�ة الم�اه نوع�ة مراق�ة ُتصمَّم ث حی ،المعلومات �شكل قوي �المراق�ة إدارة ترت�ط    
  إلى  ترجمتها یجب  التيو مراق�ة ال برامج  في المجموعة والب�انات  المعلومات  من  االحت�اجات  أساس على

 .لإلدارة معلومات 



 

 164 

ßa@›ñ–€aäí«@ÖbZ ÒâaÖg@pbflÏ‹»Ωa@p¸bñm¸aÎ@
 

  وقد تمشائع،  أمر ذلك إلى وما الجر�انو  الم�اه نوع�ة لنمذجة الحاسو��ة المحاكاة استخدام إن      
 صنع  عمل�ة مع اوتكامله المحاكاة نماذج ر�ط لدعم واالتصاالت  المعلومات  تكنولوج�ا وات أد  تطو�ر
  ، القرارات  اتخاذ  أثناء "لو ماذا" سینار�وهات  إلجراء المحاكاة مذجةن �أدوات  القرار صانعي لتزو�د ؛ القرار
  حذًرا  نهًجا  جوف�ةال الم�اه متخصصو �عتمد  أن الواجب  نمو  ،في القسم الثالث  سا�قا كرما ذُ  ضوء وفي
 .وترو�جه القراردعم  نظام  استخدام وترو�ج تطو�ر في

5.11 ÏÁ@bfl@bflÎ@›ïaÏn€a@ÈnÓ‡Ác_@
  —Ìä»m 
  ولكن  واالستماع الكالم على الجسد�ة القدرة مع الناس معظم یولد ؛ فمكتس�ة مهارة تواصلال �عد     

 . �فعال�ة والتواصل جید  �شكل  واالستماع التحدث  نتعلم أن یجب 
  نطورها التي المهارات  هي  ياللفظ وغیر  اللفظي  التواصل فهم على  ةقدر الو  واالستماع  التحدث إن       

  ما  على بناءً  سلوك�اتنا وتحدید  اآلخر�ن مراق�ة  خالل من  األساس�ة  التواصل ت مهارا  لمنتعف  ،مختلفة �طرق 
  تقی�م  وٕاجراء المهارات  كتل وممارسة التعل�م طر�ق عن م�اشرة االتصال مهارات  �عض  نتعلم كما ،نراه

 .لها مستمر
  أصحاب  ینب الضرور�ة  التفاعالت  جم�ع مع تعامل�و  علومات الم إدارة نطاق التواصل تجاوزی 

 .الموارد  لتنم�ة المختلفة المراحل في الجوف�ة الم�اه موارد  إدارة في المصلحة

@
›ÿí€a@)11.2(@¬Ï�Å@›ïaÏn€a@ø@ÒâaÖg@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a@
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 ›ïaÏn€a @fiÏyaÍbÓΩ@ÚÓœÏ¶a 
  أصحاب  من واسعة مجموعة مع النشط التفاعل في  یتمثل الجوف�ة الم�اه لخبراءالتواصل  دور إن    
  �الشكل  موضح هو كما ،الجوف�ة الم�اه وٕادارة تطو�ر  في ام� مه دوًرا یؤدون  الذین خر�ناآل صلحةالم
  الخاطئة الموجودة  المفاه�م إدراكب الجوف�ة للم�اه األساس�ة المفاه�م نقل في يالتحدِّ  لیتمثَّ حیث  ،)11.2(
  فضًال عن  ،روجیولوج�اوالهید  ةالجوف� الم�اه عن خلف�ة ال �ملكون  الذین لحةالمص أصحاب  مع المتكررةو 

  ال  تعد الجوف�ة الم�اه موارد" كالرأي القائل إن: ،الجوف�ة الم�اه حول الواقع�ة غیر المعتقدات �عض  وجود 
  ، "صبالم على تأثیر له ل�س الجوف�ة الم�اه ضخ"  نإ  أو" سحبها وأ منها لضخا �كم�ة مقارنة  ،نهائ�ة
  وعن  العامة، النظرة عن  �عیًدا( المرئي غیر مورد ال یوصل أن الجوف�ة الم�اه مجتمع على وجب  وعل�ه

@.اآلخر�ن المصلحة وأصحاب  الس�اسة صناع  إلى) الس�اسي المعتقد 
6.11 bfl@ÔÁ@·ÓÁb–Ωa@ÚÓçbç˛a@ø@B¸bñmap@ÍbÓΩa@_ÚÓœÏ¶aB 

Ô‘‹nΩa@èÓ€@�7jÅa@ø@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
ووجهات   مختلفة واهتمامات  تصورات هناك  أن دركنُ  أن یجب  الجوف�ة الم�اه رسالة توصیل عند      

  تصم�م  عند  االعت�ار �عین وضعت أن�ن�غي و  )،11.3(  الشكلكما � المصلحة أصحاب  بین مختلفةنظر 
 .بذلك الخاصة مواد وال االتصاالت  ستراتیج�ةإ

ÒâÏï@ÍbÓΩa@ÚÓœÏ¶a 
  الصورة  ؛تواصلال عند  راالعت�ا �عین أخذها یجب  التي الجوف�ة للم�اه رى األخ الخصائص  ومن      

  ول�س  نهائ�ة ال الموارد  أن یبدو التطو�ر من األولى المراحل ففي الجوف�ة، للم�اه -غالً�ا  -السلب�ة النمط�ة
 یتزاید  عندما للقطاع حك�مة  إدارةإلى  الحاجة تزداد  حین في القطاع، ذاه إلدارة  عةمشجِّ  حوافز كهنا

  في  ز�ادة لإلدارة جید  نموذج َفْقدِ  عن جینت ف ن،لمستخدمی ا بین النزاعات  وتظهر الموارد  على الضغط
  مدیري  فإن مفهومة غیر  الفیز�ائ�ة والعمل�ات  مرئ�ة غیر الموارد  أن و�ما ،الموجودة الموارد  على الضغط

  رئ�س  �شكل وتتعلق ،الجوف�ة  م�اه�ال ترت�ط سلب�ة نمط�ة صورة تكو�ن في یتسببون  ومستخدمیها لم�اها
  والهیدرولوج�ة الفن�ة الجدوى و الموارد  تقی�مل الجوف�ة الم�اه خبراء سُ�ستدعىها عند و  ود،والقی �المشاكل
 .)11.4( كل�الش  موضح هو كما  حتم�ةضرورة  اإلدارة ص�حت �عد أن أ ،اإلدارة لخ�ارات 

  الجوف�ة  الم�اه تغذ�ة إلعادة ةالرئ�س اه�مالمف بتقد�م التواصل خالل من ذلك معالجة و�مكن     
 غیر �فهمها �مكن التي المحاكاة ونماذج الرسومات  �استخدام وذلك �س�طة، �طر�قة ر�فهاوتص انهاوجر�

 .الجوف�ة الم�اه في المتخصصین
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@
›ÿí€a@)11.3(@paâÏñm@ÎnÁapbflb‡@pbËuÎÎ@äƒ„@Ú–‹n´@g@fiÏyÚÓœÏ¶a@ÍbÓΩa@ÒâaÖ@
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›ÿí€a@)11.4(@›yaäfl@äÌÏ�m@ÍbÓΩa@¶aÚÓœÏ@gÎbËmaâÖ@

 خاصة في األمور اآلت�ة:  الجوف�ة الم�اهمقنعة حول  نقاط التواصل مع أ�ًضا المهم منو  
  عالميال وصولمع إمكان�ة ال: أو الطلب  الحاجة عند التوفر. 
 ومستقرة آمنة جودة: اطب�ع��  محم�ة . 
 اح. مخزون مت أكبر: التخز�ن سعة 
 تغلةالمس غیر الموارد : المالحة الجوف�ة الم�اه . 
 العمود�ة الموارد  تمدید : العم�قة الجوف�ة م�اهال. 
 النهر قاعدة جر�انو  الرط�ة  األراضي: البیئ�ة ات جر�انال . 
  ة.مستدام للطاق مصدر: الحرارة درجةمدى استقرار 
 التلوث  من الحد : الطب�عي العالج. 
7.11@÷äü@€a›ïaÏn@ÖaÏΩaÎ@ÎpaâbËΩa 

 حولالتدر�ب�ة  دورات الو  المدرس�ة والكتب  دب األ من ةثرو  وهناك ، عام موضوع االتصالإن     

  وهنا  ،اإلنترنت  على واسع نطاق على واألمثلة المعلومات  فراتتو و  ،ومواده ومهاراته التواصل أسالیب 

 . واألمثلة المالحظات  �عض  طاءإعب  نقومس
 

@

@
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 ÷äü@›ïaÏn€a 
  من  ابدءً  اآلخر�ن، مع اعلالتف عند  وأ ،والمهن�ة اصةالخ ح�اتنا في سواء ،ستمرار�ا نتواصل نحن     

 : المختلفة االتصال أسالیب  �أتي وف�ما ،ات مؤتمر الو جتماعات اال إلى الشخص�ة االتصاالت 

  هاتف�ة مكالمة إجراء لة،رسا قراءة ،)لوجه اوجهً (من شخص إلى شخص. 

 المذكرات، المكتو�ة، التقار�ر  القرار، صنع ت،المشكال حل التخط�ط،( صغیرة مجموعة في 

 .)إلعالنات ا لوحات 

 اتفاقات  مفاوضات، تقد�م،(  اجتماع في(. 

 لوسائل  الكتا�ة التلفز�ون، أو اإلذاعة في العامة، األماكن في التحدث ( اإلعالم وسائل استخدام  

  والتعل�م  �ب التدر  ،رى األخ اإلعالنات  ،والكتبوالمجالت،  الصحف مثل المطبوعة اإلعالم

 .)والتسل�ة

ÖaÏfl@›ïaÏn€a 
  الكتب  بین تتراوح  التيو  ،المختلفة التواصل سالیب أل المتاحة المواد  من واسعة ةمجموع اكهن     

  إذ  ،ال�صر�ة السمع�ة المواد من  رها وغی المتحركة الرسوم  أو واألفالم والكتی�ات  لنشرات وا والتقار�ر واألوراق

  �ین مدرَّ  غیر وف�ةالج م�اه ال خبراء أن و�ما ،�التفصیل تواصلال راتیج�ات ستإ مناقشة  هنا الغرض  یتجاوز

  التواصل  خطة  لتصم�م  ؛معلومات  متخصص  استشارة �شدة المستحسن فمن التواصل، على عام  �شكلٍ 

  ف�ما  العامة التوص�ات  �عض نجد  وهنا ،المطلوب  واصلالت نوع  ضوء في مالءمة األكثر المواد  واخت�ار

 :التواصل مواد  �اخت�ار  یتعلق

 ن تصورة    م�سط �شكلتخط�طي  رسم  . كلمة 1000  من أكثر منتكوَّ

 الخاطئة والمفاه�م األساس�ة المفاه�م لمعالجة فعالة طر�قة هي الرسوم. 

 الم�اه ( قناة مثل: الفیدیو ومقاطع المتحركة الرسومWater Channel( كبیر عدد  على المحتو�ة  

  لموقع على ا متوفرة و  الجوف�ة  الم�اه ذلك  في �ما ه،الم�ا إدارة حول الفیدیو مقاطع  من

)http://www.thewaterchannel.tv/ ( 

 

http://www.thewaterchannel.tv/
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 aábΩ@‚ÜÇné�m@‚Ïçä€a_ 

 fibrfl@Û‹«@¡Ìäë@‚Ïçä€a@Ú◊äznΩa 

 ÚÓ–Ó◊@ıbí„g@€a‚Ïçä 

 |ˆbñ„@ıbí„�@‚Ïçä€a 

 ¡iaÎâ@Ò7rfl@‚b‡nÁ˝€ 

@
@

@

›ÿí€a@)511.(@‚Ïçä‹€@ÖâaÏfl@ÍbÓΩbi@Úïb®a@@http://www.knowwiththeflow.org @
@

@paâbËfl€a›ïaÏn 
 لمتشتو  ،تصرف والسلوك�طر�قة ال مهتمةالو  العمل�ة في النهائ�ة الخطوة هي التواصل مهارات     

  أن  �جب و  )،11.6( الشكلكما �الشكل  ،اللفظي غیر التواصلو  المكتوب  الشفوي والعرض  العرض على 

  األش�اء  فضًال عن ،لالهتمام  مثیرة قصة وتحكي ،ما حدٍّ  موجزة إلى التقد�مي العرض  مواد  ن تكو 

 الذيالمتلقي  لجمهورل م�ةأه قلال ت وهناك عناصر ال�صر�ة، والمساعدات  المحتوى  مثل ،الواضحة

 :، تتمثل فيوعي دون  س�أخذها

  قال عما  أهم�ة  �قلنه ال أل  ؛القول �ةفك�( الصوت�.( 

 عن  الجسم حركات  تعبر  حیث الكثیر،  عنه  تب وكُ  ،ذاته حدٍّ  في موضوع  وهو( الجسد  ةلغ  

 .)فكار الحق�ق�ةواأل مواقفال

 للمناس�ة المناسب  الل�اس جاهت الجمهور  مواقف على األولى االنط�اعات  تؤثر( المظهر ( 

  ین للمدر� �مكنو  ،الشفهي التواصل تعل�م �مكن  لشخص�ة الا المهارات  معظم مع الحال�طب�عة  

  ،عام �شكل المهارات  لتحسین  سواء ا،أساس��  أمًرا الممارسة تعد  دائًما الحال هو وكما ،الطر�ق توج�ه فقط

م عرض  لكل أداء أفضل لتحقیق أو  .ُ�قدَّ

 

 

http://www.knowwiththeflow.org/
http://www.knowwiththeflow.org/
http://www.knowwiththeflow.org/
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@

›ÿí€a@)11.6(@›ïaÏn€a@paâbËfl@

8.11@êÎâÜ€a@ÒÖb–néΩa 
 : اآلتيالمستفادة �مكن تلخ�ص  علومات والم ات المعلوم إدارة مظُ نُ ل أعاله مةالمقدَّ  لدروسا من 

  ُفي  �شكل عام والم�اه الفعالة  الجوف�ة لم�اه ا دارةإل اضرور��  أمًرا الجیدة  المعلومات  إدارة عد ت  

 .النهر حوض 

 احةالمت الموارد  مع تعمل وأن ،واقع�ة المعلومات   إدارة أنظمة تكون   نأ ین�غي. 

 مرحل�ة   عمل�ة  في واالتصاالت  المعلومات  نولوج�ا تك نظمةوأ المعلومات  إدارة أدوات  اعتماد  ین�غي

 .المعلومات  ب�انات   قاعدة وموثوق�ة المتاحة المهارات  مع یتفق �ما

  َّوأصحاب  الم�اه مدیري  احت�اجات  تلبي  التي  هامخرجات في المعلومات  إدارة نظام فعال�ة ى تتجل  

 .المصلحة
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∑ÂÌä��@    
 
 

gÒâaÖ@pbflÏ‹»Ωa  

ZûäÃ€a  محدودة إلدماج   میزان�ة علوماتخطة إلدارة الم�اه الجوف�ة ومنح وحدة إدارة الم امؤخرً  منظمة حوض النهر توضع
یزان�ة كاف�ة لوحدة وحدة إدارة المعلومات لتلب�ة �عض الم وستكون  إدارة الم�اه الجوف�ة في خطة إدارة المعلومات

 .خدمي الم�اه من المعلوماتاحت�اجات مست 
·ÁâaÎÖcÎ@¥j«˝€a 

 :كالتالي مجموعات من الالعبین 5یجب أن �كون هناك 
 .ة المعلوماتوحدة إدار  أ) فر�ق( 
 .منظمة حوض النهرب) فر�ق إدارة الم�اه الجوف�ة داخل ( 
 .لم�اه الصالحة للشرباتمثل المجتمعات الر�ف�ة التي تستخدم آ�ار ج) منظمة مجتمع�ة ( 
 .د) منظمة غیر حكوم�ة بیئ�ة( 
 .هـ) شركة تعدین( 

 مع �اقي المجموعات االجتماع قبل ق�قةد 30وعة فرد�ة أعاله تقضي كل مجم المذكورة الخمس المجموعات إلى المشاركین تقس�م یتم
 . ق�قةد 30 تستغرق  التي العامة الجلسة في
 �مخرجات الخاصة طل�اتها بتقد�م األخرى  المجموعات وستقوم المنتدى ءبإجرا وحدة إدارة المعلومات مجموعة العامة ستقوم الجلسة في

 .لمعلوماتوحدة إدارة ا مجموعة إلیها تحتاج التي المعلومات

aÎÖcâ@pb«Ï‡1a@è‡®a@ÔÁ@b‡◊@Ô‹ÌZ 
 وأصحاب الم�اه مدیر �حتاجها قد التي المعلومات إدارة مخرجات جم�ع أولو�ات وترتیب دیدتح إلى تحتاج - وحدة إدارة المعلومات) أ( 

 جم�ع لب�ةت �مكنك ال لماذا العامة لتوض�ح الجلسة في حاجة هناك تكون  الحق سوف وقت الم�اه، وفي في المصلحة
 �عض أن مع مالحظة حدودة، الم المیزان�ة �سبب النهر حوض في المصلحة أصحاب من المعلومات إدارة اجاتاحت�

 السطح�ة. الم�اه دارةإل �الفعل إنتاجها یتم المطلو�ة المعلومات
 لتوفیرهارة المعلومات وحدة إدا إلیها تحتاج التي المعلومات إدارة مخرجات جم�ع تحدید إلى �حاجة - الجوف�ة الم�اه إدارة فر�ق) ب(  

 .الحوض في الجوف�ة الم�اه إدارة عن �المسئول�ة الق�ام من لتمكین لك
 �شأن قرارات التخاذوحدة إدارة المعلومات  من تر�دها التي المعلومات إدارة مخرجات جم�ع تحدید إلى تحتاج - المجتمع�ة المنظمة) ج( 

 المنزل�ة. الم�اه استخدام
 من لتمكینهادة إدارة المعلومات وح من تر�دها التي المعلومات إدارة مخرجات جم�ع تحدید إلى تحتاج - كوم�ةح غیر بیئ�ة مةمنظ) د( 

 الحوض. في الرط�ة لألراضي ئيالبی النظام حما�ة في هدفها تحقیق
 الق�ام من لتمكینهاات إدارة المعلوم وحدة من تر�دها التي المعلومات إدارة مخرجات جم�ع تحدید إلى تحتاج - التعدین شركة) ه( 

 .التكلفة حیث من فعال�ة الطرق  �أكثر تجار�ة �أعمال

 ÒâaÖ�a@ÊÎb»fl 
 واالستراتیج�ات المعلومات،وحدة إدارة  قبل من األساس�ة غیرو  األساس�ة المعلومات ةر إدا �شأن القرارات اتخاذ ك�ف�ة على الضوء تسل�ط
 أصحاب رأى إذا إال ، الراغبین بها المعلومات قائمة غ�اب في المختلفین المصلحة بوأصحا الجوف�ة الم�اه إدارة فر�ق سیتخذها التي

  . االجتماع بدء �عد فضلاأل هووحدة إدارة المعلومات  من المقدم االقتراح أن المصلحة
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