
استخدام المياه الجوفية غير المتجددة 
ً إلدارة المورد  منهج مستدام اجتماعيا

ما هي موارد المياه الجوفية غير المتجددة؟
ً بشكل مطلق. لكن في حاالت معينة قد تكون المدة المطلوبة للتغذية (مئات إلى  موارد المياه الجوفية ليست غير متجددة تماما  ●

خاص  بشكل  المياه  موارد  ولتخطيط  عامة  بصفة  البشري  للنشاط  الطبيعي  الزمني  لإلطار  بالنسبة   ً جدا طويلة  السنين)  آالف 

(شكل 1). لهذا السبب قد يكون من المقبول في مثل هذه الحاالت التحدث عن االنتفاع بالمياه الجوفية غير المتجددة أو ”استخراج 

احتياطيات الخزان الجوفي“.

سينصب التركيز هنا على إدارة الخزانات ذات المياه الجوفية غير المتجددة مثل:  ●

ً ذات حجم صغير، والمورد  ً وأيضا الخزانات الجوفية غير المحصورة في المناطق التي تكون بها التغذية الحالية نادرة جدا  ●

ً علي احتياطيات الخزان الجوفي مقصور أساساَ

ً، حيث إن تنمية المياه الجوفية تُعيق أَو تستحث تغذية  ”األجزاء المحصورة“ من أنظمة الخزانات الجوفية الكبيرة جدا  ●

فعلية ضئيلة، وينخفض السطح البيزومتري بشكل مستمر مع السحب.

كالهما يتضمنُ االستخراج مما يسمى ”بالمياه الجوفية األحفورية (أَو القديمة)“، التي نشأت كتغذية في الماضي من أنظمة   

ً (ومثال على ذلك فقد  مناخية أكثر رطوبة. إن مقادير مثل هذه المياه الجوفية المخزونة في بعض الخزانات الجوفية ضخمةُ جدا

تم تقدير 150000 كيلومتر مكعب في خزان الحجر الرملي النوبي و 15000 كيلومتر مكعب في حوض الربع الخالي العربي).

المعنى  من   ً (بدال اجتماعي  سياق  في  هنا  فُسر  قد  فإنه   .ً توضيحا السياق  هذا  في  ”االستدامة“  مصطلح  استعمال  يتطلب   ●

ً إلى ”التأثيرات السلبية“ للتنمية وإلى  ً ذلك إعطاء اعتبار كامل، ليس فقط إلى المنافع العاجلة، لكن أيضا الطبيعي)، متضمنا

سؤال ”ماذا بعد ذلك“ — وهكذا استهداف آفاق زمنية تتراوح من 100-1000 سنة. 

كيف ينشأ استغالل المياه الجوفية غير المتجددة؟ 
 :ً ً لحالتين مختلفتين جدا يحدث االنتفاع بالمياه الجوفية غير المتجددة طبقا  ●

خططة منذ البداية الستخراج احتياطيات الخزان الجوفي، عادة لمشروع تنموي معين في منطقة قاحلة ذات  مشاريع مُ  ●

تغذية حالية ضئيلة للمياه الجوفية

خطط (عشوائي) مع استنزاف عرضي الحتياطيات الخزان الجوفي، كنتيجة للسحب الشديد للمياه  على أساس غير مُ  ●

الجوفية في المناطق التي بها بعض التغذية الحالية غير أنها تُبرهن على عدم كفايتها أَو حين يوجد اتصال هيدروليكي 

محدود بين الخزانات الجوفية العميقة ومناطق تغذيتها.

حول العالم، يمكن إيجاد بعض األمثلة الهامة للحالة األولي (مثل صحراء كلهاري الجنوبية من بوتسوانا و حوض السرير الليبي)،   

باإلضافة إلى أمثلة عديدة للحالة األخيرة (مثل الخزان الجوفي للعصر الرباعي بسهل الصين الشمالي و خزانات جوفية عديدة 

براجسستان، في الهند).
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بتنمية  مسبوق  (لنظام  الجوفي  الخزان  الحتياطيات  المنظم  االستخدام  هو  خطط“  المُ االستنزاف  ”سيناريو  في  اإلدارة  هدف   ●

خروج“  ”إستراتيجيات  وتطوير  تعريف  الضروري  من  محدد.  زمني  إطار  على  بها  تنبأ  المُ والتأثيرات  المتوقعة  المنافع  مع  قليلة)، 

مالئمة وتنفيذها في وقت النضوب الحاد للخزان الجوفي. هذا السيناريو يجب أن يتضمن اختيارات اجتماعية - اقتصادية متوازنة 

ً على المياه. سيكون االعتبار الرئيسي في  حول استعمال احتياطيات الخزان الجوفي و عن التحول إلى اقتصاد الحق أقل اعتمادا

تعريف ”إستراتيجية الخروج“ هو تحديد مصدر المياه البديل، مثل تحلية المياه الجوفية نصف المالحة.

خططة (العشوائية) مطلوب وضع ”سيناريو ترشيد“ حيث يكون هدف اإلدارة فيه: في الحالة غير المُ  ●

تحقيق االستقرار الهيدروليكي (أَو على نحو استثنائي استرداده) للخزان الجوفي، أَو  ●

ً الحتياطيات الخزان الجوفي، تقليل تدهور النوعية، تعظيم إنتاجية المياه الجوفية والترويج  استخدام أكثر تنظيما  ●

ً على المياه. للتحول االجتماعي نحو اقتصاد أقل اعتمادا

الطلب  إلدارة  إجراءات  إدخال  سيتطلب  فإنه  وهكذا  الجوفية،  المياه  سحب  معدل  تخفيض  يتم  أن  يجب  الحالتين  كلتا  في   

ً ذلك وضع رسوم واقعية للمياه الجوفية وتقديم حوافز للتوفير الحقيقي للمياه). على المدى البعيد يجب إعطاء أولوية  (متضمنا

قصوى لالستخدام في إمداد المياه الصالحة للشرب وتعويق االستخدامات األخرى األدنى إنتاجية. تتعامل هذه المذكرة الموجزة 

نظم الستخدام احتياطيات الخزان الجوفي هو الهدف، إما من البداية  مع إدارة المياه الجوفية في الحاالت حيث يكون المنهج المُ

ً في ”سيناريو الترشيد“ ( شكل رقم 2). خطط“ أَو الحقا في ”سيناريو االستنزاف المُ

ما االحتياجات اإلدارية الرئيسية المتعلقة بتوصيف نظام المياه الجوفية غير المتجددة؟
إذا ما أردنا إدارة استخدام المياه الجوفية غير المتجددة بكفاءة، فإنه يجب وضع تأكيد خاص على توصيف نظام الخزان الجوفي   ●

لتسهيل عمل توقعات كافية لما يلي:

توفر المياه الجوفية، وتوزيع اآلبار المناسب لسحبها على أفق زمني معين  ●

ً المستخدمين التقليديين) وعلى  تأثير مثل هذا السحب على نظام الخزان الجوفي نفسه، و على األطراف األخرى (خصوصا  ●

أية أنظمة بيئية مائية و أرضية ذات عالقة

التغيرات المتوقعة في نوعية المياه الجوفية خالل فترة التنمية الشديدة للخزان الجوفي.  ●

يتطلب مثل هذا التوصيف عمل دراسة هيدروجيولوجية خاصة لتقييم بعض العناصر األساسية (جدول 1). علي العكس من توصيف   ●

موارد المياه الجوفية المتجددة (مذكرة موجزة 2) فإن المكون الحاسم هنا سيكون تقييم مخزون تلك األجزاء من الخزان الجوفي التي 

ستُستنزف (أَو استُنزفت) بضخ المياه الجوفية، سوية مع تحديد مدى حساسية نظام الخزان الجوفي للتداخل الملحي. إن تطبيق 

ً لتفسير أصل نشأة كل من المياه الجوفية العذبة و الملحية في مخزون  تحاليل النظائر البيئية المشعة ذو قيمة عالية خصوصا

الخزان الجوفي وتحديد مقدار أية تغذية حالية.

2

ً حيث توجد تحتها خزانات جوفية رئيسية شكل1: دورة المياه الجوفية المثالية بالمناطق األكثر جفافا

منطقة تغذية اخلزان اجلوفي
ً من  معدالت تغذية حالية منخفضة جدا

 العواصف املمطرة االستثنائية

واد جاف
تغذية عرضية من
السيول الفجائية

منطقة التصريف الدائم
عن طريق الغطاء النباتي للنباتات

احملُبة للمياه

منطقة غير مشبعة

منطقة مشبعة

منسوب املياه اجلوفية 
احلالي (قد يستمر في 

االنخفاض استجابة للمناخ 
احلديث) 

منسوب
املياه اجلوفية القدمي

جريان املياه اجلوفية مع 
زمن املكوث في اخلزان 

اجلوفي (بالسنني)
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ً لشك كبير في البداية ولذلك فإنه يوصي باستخدام ”قيم المؤشرات ألسوأ األحوال“ في النمذجة  سيخضع توصيف النظام حتما  ●

ً مع توفر بيانات مراقبة  العددية للخزان الجوفي كأساس للتخطيط. مستوى الثقة في التشخيص الهيدروجيولوجي سيزداد كثيرا

بشكل  وتشغيله  بعناية  مراقبة  برنامج  تصميم  فإن  وهكذا  كبيرة.  كميات  لسحب  الجوفي  الخزان  استجابة  عن  سنين  لبضع 

.ً ً جدا منظم يعد ضروريا

ط“ من الضروري تقييم تأثيرات االستغالل المقترح الحتياطيات الخزان الجوفي على كُل مستخدمي  خطّ في ”سيناريو االستنزاف المُ  ●

المياه الجوفية التقليديين، وتجهيز بعض أشكال التعويض لالنتقاص المتوقع أو الفعلي. المفهوم األساسي يجبُ أن يكون لضمان 

أن هناك احتياطيات كافية من المياه الجوفية القابلة لالستخراج بنوعية مقبولة مازالت باقية في نظام الخزان الجوفي في نهاية 

في  تكون  قد  الغاية  هذه  لتحقيق  أخري  طريقة  إضافية).  بتكلفة  (ولو  السابق  النشاط  لتُعيل  ركز  المُ لالستغالل  قترحة  المُ الفترة 

سبيل  (على  المقررة  االستغالل  فترة  طول  على  معينة  متوسطة  قيمة  من  أقل  إلى  ركز  المُ لالستغالل  صمم“  المُ ”الهبوط  تقييد 

ً بعد 20 سنة). المثال، 20 مترا

ً (جدول 1) تمييز كُل األنظمة البيئية المائية و/أَو األرضية التي قد تكون معتمدة على، أَو تستخدم بشكل فعلي،  من المهم أيضا  ●

قترحة. من المحتمل أن  الخزان الجوفي المعني و عمل تنبؤات عن المستوى المحتمل للتداخل الذي قد يحدث نتيجة للتنمية المُ

تظهر درجة من الشك حول تقييم التأثير لسببين:

ً على مسافات كبيرة من منطقة السحب  عدم التأكد الهيدروجيولوجي في التنبؤ بهبوط المياه الجوفية، خصوصا  ●

قترحة المُ

عطى مع مستوى معين من الهبوط. صعوبات في تقييم كيفية تفاعل النظام البيئي المُ  ●

يجب إدراك أن بعض األنظمة البيئية المائية قد تكون قادرة فقط على أن تُعال (حتى في شكل مختصر) من خالل التزويد بتدفقات   

ً تُنجز بواسطة الري المحلي و/أَو تغذية الخزان الجوفي. من الضروري تحليل هذا االعتبار بواقعية لتقييم مدى  تعويضية، أحيانا

قترحة. قبول تنمية المياه الجوفية المُ

فرط وعشوائي شكل 2: أهداف إدارة مورد المياه الجوفية في ”سيناريوهات الترشيد“ التالية الستغالل مُ
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ما االعتبارات االقتصادية ـ االجتماعية الخاصة بإدارة المياه الجوفية غير المتجددة؟
مسبقا  شرطا   ً أيضا سيعد  وتأثيراتها  الجوفي  الخزان  احتياطيات  استخراج  لخيارات  الشامل  االجتماعي   - االقتصادي  التقييم   ●

ً ذلك االعتبارات التالية: (جدول 1) متضمنا

االستخدامات البديلة المحتملة (حالية ومستقبلية) الحتياطيات الخزان الجوفي  ●

قترح بالنسبة لقيمة المياه الجوفية في موقعها األصلي (مذكرة موجزة 7) قيمة االستخدام (االستخدامات) المُ  ●

اعتبار سؤال ”ماذا سيحدث بعد“ (استنزاف احتياطيات الخزان الجوفي) ، وهكذا بشكل واسع تمييز وحساب تكاليف (في   ●

مستوى التخطيط) ”إستراتيجية الخروج“ المحتملة.

من الضروري أن تستخدم المياه الجوفية بأقصى كفاءة هيدروليكية وإنتاجية اقتصادية ممكنة، وهذا يعني إعادة االستعمال الكامل إلمدادات   ●

المياه الحضرية، والصناعية والتعدينية باإلضافة إلى السيطرة بعناية على الري الزراعي. سيتطلب ذلك وضع نظام مقبول لقياس أو تقدير كميات 

السحب كحجر زاوية على حد سواء لوضع رسوم واقعية ولفرض التعليمات الضرورية إلعاقة االستخدامات غير المناسبة وغير المنتجة.

حمالت التوعية العامة حول طبيعة المياه الجوفية غير المتجددة وقيمتها ستكون أساسية لخلق ظروف اجتماعية باعثة على   ●

ً االشتراك الكامل للمستخدم. في هذا السياق يجب أن تتوفر كل بيانات  ً ذلك حيث يكون ممكنا إدارة الخزان الجوفي، متضمنا

المياه الجوفية (الُمنتجة بشكل موثوق ومستقل) بانتظام إلى أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.

ً عن ذلك كملكية مشتركة).  يجب أن تُعامل موارد المياه الجوفية غير المتجددة في مخزون الخزان الجوفي كملكية عامة (أَو بدال  ●

ً االتفاق على المستوى الحكومي الذي يجب أن يحال إليه القرار حول استخراج احتياطيات الخزان الجوفي. في  هم أيضا من المُ

من  سيكون  األخرى  الحاالت  في  لكن  المختص،  للوزير  يترك  أن  يُمكن  القرار  فإن  قطاعية  غير  مياه  موارد  وزارة  بها  التي  البلدان 

 ً ً للمدى اإلقليمي للخزان الجوفي) مستعينا األفضل أن يُتخذ القرار من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء أَو مكتب حاكم اإلقليم (طبقا

للخزانات  الترشيد  ”لخطة  مستوى“  أعلي  على  السياسية  ”الملكية   ً أيضا تعد  القطاعات.  متعددة  لجنة  قبل  من  بالنصيحة 

الجوفية“، التي تعرضت احتياطياتها لالستنزاف على أساس عشوائي، مرغوبة بشدة.

جدول 1: قائمة تدقيق لعوامل وتدابير خاصة مطلوبة لإلدارة المستدامة اجتماعيا لموارد المياه الجوفية غير المتجددة

عطى  األهمية في السيناريو المُ عوامل وتدابير خاصة  

خطط  ترشيد  استنزاف مُ  

توصيف نظام الخزان الجوفي
● ● ●  ● ● تحديد مقدار احتياطيات مخزون الخزان الجوفي    •

● ●  ● تقدير معدالت التغذية الحالية    •
● ● ●  ● ● ● التنبؤ باحتمالية التغيرات في الملوحة/النوعية   •

●  ● ● ● تقييم تأثيرات االستنزاف على المستخدمين التقليديين    •
●  ● ● ● التنبؤ بالتأثيرات البيئية الستنزاف الخزان الجوفي    •

إستراتيجية إدارة المورد
● ●  ● ● ● تقييم اجتماعي - اقتصادي شامل    •

● ● ●  ● ● تحقيق أقصى إنتاجية الستخدام المياه الجوفية    •
● ● ●  ● ● ● تعريف ”إستراتيجية خروج“ لما بعد النضوب   •

التدابير المؤسسية
●  ● ● ● اتخاذ القرار من أعلى مستوى سياسي     •

● ● ●  ● ● ● تأسيس وحدة تنظيمية حكومية للخزان الجوفي    •
● ● ●  ● ● ● شن حملة توعية عامة مكثفة    •
● ● ●  ● ● تشكيل AMOR لمشاركة أصحاب المصلحة    •

● ●  ● ● ● إصدار تراخيص سحب محددة المدة   •
● ●  ● ● تحديد أهداف إدارة الخزان الجوفي    •

● ● ●  ● ● ● شبكة مراقبة المياه الجوفية وبنك معلومات    •

*بعض العوامل /التدابير ربما تكون أقل أهمية في هذا السيناريو ألن المؤثرات ونتائجها قد حدثت بالفعل 

(GWPAP) البرنامج املصاحب للشراكة العاملية للمياه

البنك الدولي
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ما الترتيبات المؤسسية المطلوبة لتحقيق انتفاع مستدام اجتماعيا بالمياه الجوفية غير المتجددة؟
فضل هو أن تُعالج كُل أعمال إدارة المياه الجوفية من قبل جهاز حكومي واحد، مع وجود تمثيل على  إن الترتيب المؤسسي المُ  ●

كُل  إشراك  يتم  أن  يجب  ثم  فمن  ممكن  غير  هذا  كان  إذا  موجزة 4).  المعني (مذكرة  الجوفي  للخزان  مالئم  اإلقليمي  المستوى 

الوزارات والوكاالت التي لها مصلحة في تنمية المياه الجوفية واإلدارة البيئية، من خالل لجنة تنسيقية. في كلتا الحالتين، فإن 

إدارة موارد المياه يجب أن يكون لديها سلطة لما يلي:

أن تُعلن الخزان الجوفي الذي يخضع، أَو سيخضع، الستنزاف موارد غير متجددة ”كمنطقة خاصة أو محمية“ خاضعة   ●

لبرامج محددة إلدارة الطلب (مذكرة موجزة 3)

أن تُؤسس وحدة خاصة، تحت الوزير الحكومي المختص (في المستوى الوطني أو اإلقليمي)، لتنسيق إدارة المورد في   ●

الخزان الجوفي المعني.

ستكون المشاركة الكاملة لمستخدمي المياه الجوفية أساسية وذلك للتطبيق الناجح إلجراءات اإلدارة. إن أفضل وسيلة لتحقيق   ●

القطاعات  لكُل  ممثلين  تتضمن  أن  يجب  التي   ،(AMOR) الجوفي  الخزان  إدارة  منظمة  تأسيس  خالل  من  ستكون  المشاركة  هذه 

الرئيسية و مجموعات المستخدمين على أساس جغرافي، سوية مع الوكاالت الحكومية، والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة 

اآلخرين (مذكرة موجزة 6).

الموارد غير  إدارة  لمعالجة  ً أساسا كافيا  الجوفية الوطني بمفرده (مذكرة موجزة 4) أن يُوفر عموما يستطيع تشريع المياه  لن   ●

المتجددة. لذا يجب اتخاذ تدابير محددة حيال احتياطيات الخزانات الجوفية المعنية من خالل إصدار التعليمات التي، تباعاً، من 

ً أَن ال يُعالج قانون المياه الجوفية بمعزل عن التشريع في  الضروري أَن تُدعم بتوجيهات إرشادية إدارية وتقنية. من المهم أيضا

القطاعات األخرى (مثل تخطيط استعمال األرض، بناء األشغال العامة، التنمية الزراعية، الحماية البيئية، الخ.)، التي يُمكن أن 

تُؤثر مباشرة على موارد المياه الجوفية.

ً بالتصاريح، و الرُخص أَو االمتيازات) (مذكرة  يجب إعطاء أولوية قصوى لتطبيق نظام لحقوق سحب المياه الجوفية ( المعروفة أحيانا  ●

موجزة 5). يجب أن تتوافق هذه الحقوق مع الواقع الهيدروجيولوجي من انخفاض بشكل مستمر لمناسيب المياه الجوفية، إنتاجيات 

ً و إمكانية تدهور نوعية المياه الجوفية. نتيجة لذلك سيتطلب أن تكون التصاريح (لمعدالت سحب محددة  اآلبار المتناقصة فعال

ذلك  في  سنوات،  بعد 10-5  والتعديل  األولية  للمراجعة  خاضعة   ً أيضا لكن  البعيد،  المدى  علي  المدة  محدودة  معينة)  مواقع  عند 

قواعد  تحل  أن  المحتمل  من  المستمرة.  المراقبة  خالل  من  للسحب  الجوفي  الخزان  استجابة  حول  الكثير  معرفة  سيتم  الوقت 

صاغة بشكل قانوني  االستخدام المقدمة، من قبل منظمة AMORs شعبية والمخولة بشكل مالئم، محل تصاريح السحب المُ

أكثر.

 

ال يُمكن المزايدة على قيمة المراقبة التفصيلية لسحب و استخدام المياه الجوفية، و استجابة الخزان الجوفي (مناسيب ونوعية   ●

المياه الجوفية) لمثل هذا السحب (مذكرة موجزة 9). يجب أن تُجرى هذه المراقبة من قبل إدارة مورد المياه، وجمعيات أصحاب 

إلى  عادة  التصاريح  حملة  سيُحفز  األولية  للمراجعة  المدة  محدودة  الرُخص  بقاء  خضوع  إن  الفرديين.  والمستخدمين  المصلحة 

ً على إدارة موارد المياه أن تهيئ الترتيبات المؤسسية المالئمة — من خالل نوع ما  تقديم بيانات منتظمة عن اآلبار. و سيكُون لزاما

من قاعدة بيانات عن الخزان الجوفي (بنك معلومات أو مركز معلومات) — للحفظ والمعالجة والتفسير ونشر هذه المعلومات.

(GWPAP) البرنامج املصاحب للشراكة العاملية للمياه
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مشتركة  تكون  المتجددة  غير  الجوفية  المياه  من  كبيرة  احتياطيات  علي  تحتوي  التي  الرئيسية  الجوفية  الخزانات  من  العديد   ●

ً ضمن األمة الواحدة. في مثل هذه  (متشاطئة)، إما في المعني الوطني أو الدولي أو بين المحافظات أَو الواليات المستقلة ذاتيا

الظروف سيكون هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه بشكل متبادل من خالل: 

نسقة عملية برامج مراقبة المياه الجوفية المشتركة أَو المُ  ●

تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للمياه الجوفية أَو آلية للمشاركة في المعلومات  ●

إقرار سياسات تنسيقية لتخطيط، و استخدام وإدارة مورد المياه الجوفية، باإلضافة إلي اإلجراءات الواجب اتباعها لحل النزاع  ●

توافق تشريع المياه الجوفية ذي الصلة والتعليمات التنظيمية.  ●
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ترتيبات النشر

هذه السلسلة من المذكرات الموجزة (GW•MATE) تصدر عن البنك الدولي بمقره في واشنطن العاصمة – الواليات المتحدة األمريكية. وهي متاحة 

ً في شكل إلكتروني على موقع البنك الدولي الخاص بالموارد المائية على شبكة اإلنترنت (www.worldbank.org/gwmate) والموقع اإللكتروني  أيضا

.(www.gwpforum.org) للشراكة العالمية للمياه

وتعبر النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه المذكرة عن وجهة نظر المؤلفين الخالصة ويجب أال تنسب على أي وجه إلى البنك الدولي أو أي من المنظمات التابعة له أو إلى 

أعضاء مجلس مديريه التنفيذيين أو البلدان التي يمثلونها.

تمويل الدعم والمساندة

يتم تمويل عمل الفريق االستشاري إلدارة المياه الجوفية، وهو أحد مكونات برنامج 

الشراكة بين البنك الدولي وهولندا (BNWPP)، من موارد الصناديق االستئمانية التي 

تتيحهما الحكومتان الهولندية والبريطانية. 

(GWPAP) البرنامج املصاحب للشراكة العاملية للمياه
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