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واالقتصادٌة  بشرٌة و كافة أنشطتها االجتماعًبالحٌاة و بقاء ال تعتبر المٌاه من أهم الموارد الطبٌعٌة تتعلق

ورد عن غٌره من وعلى األخص فً مجاالت الزراعة و الصناعة ، و ٌتمٌز هذا الم فً مختلف المجاالت ،

الزمن  الطبٌعٌة بكون ثبات كمٌاته فً الكرة األرضٌة و ٌتجدد باستمرار خالل فترة محدودة من الموارد

أما مخزون المٌاه العذبة  ، 8ملٌون كم 0831بفضل الدورة الهٌدرولوجٌة و ٌقدر مخزون المٌاه فً العالم بـ 

هً مٌاه مالحة تشكل البحار و  العالمً من المخزون% 5.79فقط أي أن  8ملٌون كم 83فتقدر بـ 

من المخزون الكلً للمٌاه تبٌن هذه % 579الٌابسة  بٌنما ٌشكل المٌاه العذبة المنتشرة على7 المحٌطات

غٌر متاح لالستثمار إذ % 95سطح األرض ضخم للغاٌة، إال أن  األرقام أن مخزون المٌاه العذبة على

 من المخزون،فً حٌن تشكل% 81طق القطبٌة و تشكل المٌاه الجوفٌة الدائم فً المنا ٌشكل غطاء من الجلٌد

الجوفٌة العذبة  وقد ساعد المخزون من المٌاه7 من المخزون العالمً% 1799األنهار والبحٌرات العذبة 

 األولى ٌكون على الكمٌات المٌاه اإلنسان على تخطً الفترات المناخٌة الجافة و لكن اعتماده بالدرجة

 .المتجددة

االعتقاد فً القرن الماضً بأن الموارد المائٌة هً موارد طبٌعٌة غٌر  و انطالقا من هذا الواقع الطبٌعً ساد

المٌاه  قابلة االستنزاف و ٌمكن استخدامها دون ضوابط تشرٌعٌة أو علمٌة و بالتالً احتلت محدودة و غٌر

استهالك المٌاه من قبل مختلف  و ازدٌاددورا ثانوٌا فً حسابات عملٌات التنمٌة إال أن النمو السكانً 

النصف الثانً من القرن الماضً و ظهور أزمات  القطاعات التنموٌة التً شهدت تطورا كبٌرا و سرٌعا فً

إلى تغٌٌر واضح فً المفاهٌم المتعلقة بموارد المٌاه ،فنشأت  مائٌة فً مناطق متعددة فً العالم أدى

 ناعات راسخة مفادها أن الموارد المائٌة هً موارد محدودة و قابلةتحولت إلى ق تصورات جدٌدة سرعان ما

التزاٌد  وتائر لالستنزاف ،كما أنها من أهم العوامل المؤثرة على النمو االقتصادي و االجتماعً وتشٌر

المستوى العالمً ،و الدلٌل على هذا  أن تعمم األزمات المائٌة على احتمالالسكانً و النمو االقتصادي إلى 
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حاجاته، مما ٌزٌد فً تفاقم األزمات المائٌة أن كثٌر من  أن معظم أنحاء العالم لجأ إلى مٌاه البحر لسد

 . للتلوث خاصة فً المناطق الصناعٌة و مناطق التكثٌف الزراعً مصادر المٌاه أصبحت عرضة

 ها كون الجزء األعظمتعقٌدا فً الوطن العربً و السٌما المغرب العربً ،ألسباب عدة أهم و تزداد المشكلة

غٌر منتظمة الزمان و  من أراضٌها ٌمتد عبر أقالٌم مناخٌة جافة و شبه جافة ،فتجدد المٌاه فً الواقع ظاهرة

كلٌا فً المناطق الصحراوٌة ،إضافة إلى  المكان كما أن كمٌات المٌاه المتجددة محدودة فً الغالب و تنعدم

ٌعتمد على الزراعات المطرٌة فً مناطق خصصت للمراعً و  ذلك فإن جزءا من الغذاء فً الوطن العربً

المغرب العربً بالتقلبات و تدنً معدالت الهطول السنوي و عدم انتظامها ،و  إنتاج الحبوب، وٌمتاز مناخ

 .الجفاف أحٌانا إلى درجة تؤدي إلى كوارث إقتصادٌة و اجتماعٌة و بٌئٌة خطٌرة تزداد حدة

Résume                                                                                                           

L'eau est la ressource naturelle la plus importante liée à la vie et la survie de l'humanité 
et toute son développement social et économique dans divers domaines, en particulier 
dans les domaines de l'agriculture, l'industrie, et offre cette ressource pour les autres 
ressources naturelles, le fait que les quantités constantes dans la terre et constamment 
renouvelée pendant une période limitée de temps grâce au cycle hydrologique et les 
réserves estimées de l'eau dans le monde par 1380000000 km 3, alors que les 
réserves d'eau douce est estimée à 34 millions km 3 seulement, c'est à dire 97,5% de 
l'inventaire mondial est une eau salée des mers et des océans. Alors qu'une eau fraîche 
répandre sur la terre, 2,5% de l'eau totale du stock Ces chiffres montrent que le stock 
d'eau douce sur la surface de la terre est très grand, mais 69% est disponible pour 
l'investissement car il est une couverture de glace permanente dans les régions 
polaires et une nappe phréatique à 30% du stock que, alors que les rivières et les lacs 
d'eau douce 0,66% de l'inventaire mondial. Cela a aidé le stock des droits de l'eau 
douce souterraine à surmonter les périodes climatiques sèches, mais l'adoption est 
surtout sur la quantité d'eau renouvelable. 
Et de ce fait, il était naturel de croire au siècle dernier que les ressources en eau sont 
des ressources naturelles sont limitées et non-attrition et peut être utilisé sans contrôle 
législatif, scientifique, et donc occupé un rôle secondaire de l'eau dans les comptes des 
processus de développement de la croissance démographique et l'augmentation de la 
consommation d'eau par les différents secteurs de développement, qui a vu un grand 
développement et rapidement dans la seconde moitié du siècle dernier et l'émergence 
de la crise de l'eau dans plusieurs régions du monde conduit à un net changement dans 
les concepts liés aux ressources en eau, donnant lieu à des perceptions nouvelles se 
tourne rapidement vers les fortes convictions que les ressources en eau sont des 
ressources limitées et soumises à l'épuisement, et est l'un des facteurs les plus 
importants qui affectent la croissance économique et sociale et d'indiquer les taux de 
croissance démographique et la croissance économique à la possibilité qui circulent 
crises de l'eau au niveau mondial, et preuve en est que la plupart du monde a pris la 
mer pour répondre à ses besoins, ce qui augmente exacerber la crise de l'eau que de 
nombreuses sources d'eau sont sensibles à la contamination, en particulier dans les 
zones industrielles et zones d'intensification agricole. 
Et le problème est aggravé dans le monde arabe et en particulier du Maghreb, pour 
plusieurs raisons, notamment le fait que la plus grande partie de son territoire s'étend à 
travers le territoire de climat sec et semi-arides, l'eau renouvelé, en fait, le phénomène 
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est un temps régulier et au lieu que les quantités d'eau renouvelables sont souvent 
limités et manquent de tout dans les zones désertiques, en plus de cela, une partie de 
la nourriture dans le monde arabe dépend des zones pluviales consacré aux pâturages 
et la production céréalière, et l'avantage des fluctuations du Maghreb du climat et le 
faible taux de précipitations annuelles et erratique, et la sévérité croissante des 
sécheresses parfois à la point d'avance à la catastrophe économiques, sociaux et 
environnementaux graves 

 

 

 

 

 مقذمت

 االلزظبد٠خ اٌز١ّٕخ ٚفٝ ا٢ِٕخ اٌؾ١بح فٟ اٌشئ١غٟ اٌشوٓ ٚ٘ٛ اٌؾ١بح أعبط ٘ٛ اٌّبء فبْ ِؼٍَٛ ٘ٛ وّب

 أْ ػٍٝ اٌؼب١ٌّخ إٌّزذ٠بد ِٓ وض١ش فٟ ٚا١ٌّْٕٙٛ اٌؼٍّبء ارفك ٚلذ . اٌّغزذاِخ اٌج١ئ١خ ٚإٌظُ ٚاالعزّبػ١خ

 غ١ش ٚاالعزخذاَ اٌزٍٛس ٌّخبؽش ِٚؼشًػب ًؾبشؾ١ ِٛسًدا أطجؼ لذ اٌؼبٌُ ِٕبؽك ِؼظُ فٟ اٌؼزة اٌّبء

 اٌّجبدساد ِٓ اٌؼذ٠ذ ظٙشد وزٌه . ػ١ٍٗ ٘ٛ ِب ػٍٝ اٌؾبي أعزّش ِب ارا شذ٠ذ ثخطش ٠ٕزس اٌزٞ األِش اٌّششذ

ب اٌؼشش٠ٓ خالي ًِ  ٚاأل٘ذاف اٌّجبدة ِٓ وض١ًشا ٚطفذ ٚاٌزٟ  اٌّشرك ا١ٌّبٖ ثّشىٍخ ألشد ٚاٌزٟ اٌّبػ١خ ػب

 اٌج١ئ١خ إٌظُ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ِغ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٛؽ١ٕخ اٌّؾ١ٍخ ، اٌّغز٠ٛبد وبفخ ػٍٝ اٌّبئٟ األِٓ رؾم١ك أّ٘ٙب

 "اٌّبئٟ األِٓ ٔؾٛ اٌؼًّ أطاللخ ١ٌٍّبٖ اٌؼبٌّٟ اٌّغٍظ ٚص١مخ فٝ اٌّبئٟ األِٓ رؼش٠ف ٚسد ٚلذ . اٌّغزذاِخ

 ؽ١بح ٠ؾ١ب وٟ ِغزطبػخ ثزىٍفخ ْٛاٌّؤِ إٌظ١ف اٌّبء ِٓ ٠ىف١ٗ ِب ػٍٝ اٌّغزّغ أفشاد ِٓ فشد أٞ ؽظٛي ثؤٔٗ

 ث١ٓ اٌّٛاصٔخ ٘ٛ اٌّبئٟ األِٓ رؾم١ك ٔزبئظ أُ٘ ِٚٓ اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ اعزذاِخ ػٍٝ رؤص١ش دْٚ ِٕٚزغخ طؾ١خ

 ِٚمذسرٗ ٚسفب١٘زٗ اإلٔغبْ طؾخ ٚرؾغ١ٓ اٌزٍٛس ِٙذداد ٚرالفٟ ٚاعزخذاِبرٙب اٌّبئ١خ اٌّٛاسد ؽّب٠خ

 أِٓ ال رمٛي اٌزٝ اٌمبػذح اٌّبئٟ األِٓ أ١ّ٘خ ٠جشص ِب أُ٘ ِٚٓ . اٌج١ئ١خ ِخاالعزذا ِغ عٕت اٌٝ عٕجًب اإلٔزبع١خ

 .اٌّبئٟ األِٓ ٘ٛ ِٕٚزغٗ اٌغزائٟ األِٓ ٘ٛ االلزظبدٞ األِٓ ٚرسٚح االلزظبدٞ إِٔٙب خبسط األُِ ِٓ ألِخ

 ِؼظُ ادٚاِزذ اٌّٛلغ ؽج١ؼخ ٌظشٚف ٔظًشا اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٟ خبطخ أ١ّ٘خ اٌّبئٟ األِٓ لؼ١خ ٚرىزغت

 ثذأد اٌزٝ إٌّبخ١خ اٌزغ١شاد ثغجت اٌغفبف فزشاد ٚرٛارش ا١ٌّبٖ ثٕذسح رزغُ عًذا عبفخ ِٕبؽك ػجش أساػ١ٗ

 لذ اٌؼشث١خ إٌّطمخ فبْ اٌفبٚ ِٕظّخ ِٓ اٌٛاسدح اٌزمبس٠ش ٚؽغت . اٌؼشث١خ إٌّطمخ رٌه فٝ ثّب اٌؼبٌُ رغٛد

 ٚرش١ش . اٌّطشٞ اٌٙطٛي ِؼذالد فٝ وج١شح غ١شادٚر ٔمض اٌٝ أدٜ ِّب اٌظب٘شح ثٙزٖ وج١ش ؽذ اٌٝ رؤصشد

ب اٌخّغ١ٓ خالي اٌّطشٞ اٌٙطٛي ٌى١ّبد اٌّغزمج١ٍخ اٌزٛلؼبد ثؼغ ًِ  رٕخفغ عٛف أٔٙب اٌٝ اٌمبدِخ ػب

 ػٍٝ عٍجًب ع١ٕؼىظ رٌه فبْ ٚثبٌطجغ  اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ ألب١ٌُ ِؼظُ فٝ ا٢ْ ػ١ٍٗ ٟ٘ ِب ػ20ٍٝ % ثٕغجخ

 األصِخ رفبلُ اٌٝ ٠ئدٞ ثذٚسٖ ٚ٘زا أخشٜ عٙخ ِٓ اٌضساػٟ إلٔزبطا ٚػٍٝ عٙخ ِٓ اٌّبئ١خ اٌّٛاسد
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 أزشبس اصداد ؽ١ش ِٕٙب اٌش٠ف١خ إٌّبؽك ع١ّب ال اٌؼشث١خ إٌّطمخ ِٕٙب رؼبٟٔ اٌزٟ ٚاالعزّبػ١خ االلزظبد٠خ

 . اٌىج١شح اٌّذْ ٔؾٛ إٌضٚػ اٌٝ اػطشُ٘ ِّب اٌش٠ف عىبْ ث١ٓ اٌفمش

 رغججذ اٌزٞ اٌشذ٠ذ اٌؼغؾ رٌه اٌٝ أػف . اٌؼبٍِخ ا١ٌذ ٔمض ٔز١غخ ضساػٟاٌ اإلٔزبط ػٍٝ عٍجًب رٌه أصش ٚلذ

 . ا١ٌّبٖ رٍٛس أعجبة ٚص٠بدح اٌظؾٟ ٚاٌظشف اٌّذْ ١ِبٖ اِذاد أٔظّخ ػٍٝ اٌٙغشح ٘زٖ ثٗ

 اٌّزّضٍخ اٌّبئ١خ ِٛاسد٘ب ِٓ 66 % أْ ؽم١مخ رؼم١ًذا أوضش اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٝ اٌّبئٟ األِٓ أِش ٠غؼً ِّٚب

 اٌّظت دٚي اٌّؼ١ٕخ اٌؼشث١خ اٌذٚي ِؼظُ رشىً ؽ١ش اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ ؽذٚد خبسط ِٓ رٕجغ اٌىجشٜ ٙبساألٔ فٟ

 ِٕٚظفخ ػبدٌخ ارفبل١بد ٚعٛد ٌؼذَ ٚإٌضاػبد اٌخالف ِٓ ٌىض١ش رخؼغ ا١ٌّبٖ لغّخ فبْ ٚثبٌزبٌٟ األٔٙبس ٌٙزٖ

 . اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٝ ٚاالعزمشاس ٌألِٓ سئ١غ١ًب ِٙذًدا ا١ٌّبٖ رٛص٠غ ِشىٍخ رجمٝ ٚثزٌه .

 إٌّطمخ فٟ ا١ٌّبٖ أصِخ رفبلُ أعجبة أُ٘ ِٓ ٟ٘ االعزخذاَ وفبءح ػؼف أْ اٌٝ اإلشبسح رغذس صب١ٔخ عٙخ ِٚٓ

 اٌذساعبد أصجزذِضال  اٌشٞ عبٔت ففٟ . االعزخذاَ ِغبالد ِخزٍف فٟ ١ٌٍّبٖ وج١ش ٘ذس ٕ٘بٌه أْ ؽ١ش اٌؼشث١خ

 ِٓ 62 % ؽٛاٌٟ رظً اٌؼشث١خ اٌذٚي ِؼظُ رغٛد اٌزٟ اٌغطؾٟ اٌشٞ أٔظّخ فٟ اٌّبئ١خ اٌفٛالذ أْ ٚاٌجؾٛس

 ٘زٖ ِٓ 50 % ِٓ أوضش رٛف١ش فٝ ٠غبػذ اٌؾذ٠ضخ اٌشٞ ٚعبئً رطج١ك ٚأْ ، اٌشٞ فٟ اٌّغزخذِخ ا١ٌّبٖ ِغًّ

 ِٓ ٠ىْٛ روشٖ ٚسد ِّٚب اإلٔزبط ٚرىٍفخ اٌؼّبٌخ ٚخفغ اإلٔزبع١خ ص٠بدح اٌٝ ثبإلػبفخ ٘زا . اٌّٙذسح ا١ٌّبٖ

 ٚػغ ػٕذ اٌمظٜٛ األ٠ٌٛٚخ ػ١ٍٙب ٚاٌّؾبفظخ اٌّبئ١خ اٌّٛاسد ر١ّٕخ ِٛػٛع اٌؼشث١خ اٌذٚي رؼطٝ أْ اٌُّٙ

 اعزٙالن رشش١ذ ِٛػٛع ٠ٚؼزجش . األ٠ٌٛٚبد ٘زٖ لبئّخ سأط ػٍٝ اٌّبئٟ األِٓ ٠ىْٛ أْ ٠ٚغت اعزشار١غ١برٙب

 اٌزغبسة ِٓ اٌىض١ش ٕٚ٘بٌه . اٌؼشثٟ ٓاٌٛؽ فٝ اٌّبئ١خ اٌفغٛح ٌزغبٚص عًذا اٌٙبِخ اٌجذائً ِٓ اٌّبئ١خ اٌّٛاسد

 ٠ّىٓ ٚاٌزٝ االعزخذاَ وفبءح ٚص٠بدح االعزٙالن رشش١ذ ِغبي فٝ اٌؼبٌُ أٔؾبء ِخزٍف ِٓ عًذا اٌضش٠خ اٌؼب١ٌّخ

 فٝ اٌّغبّ٘خ ٚثبٌزبٌٟ اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٝ اٌّبء ػٍٝ ٚاٌطٍت اٌّزبؽخ اٌى١ّبد ث١ٓ اٌفغٛح ٌغذ ِٕٙب االعزفبدح

 . إٌّطمخ فٝ ئٟاٌّب األِٓ رؾم١ك

ٌزٌه ٠ّىٓ اْ  االعزخذاَ وفبءح ٚسفغ االعزٙالن رشش١ذ ٚأعب١ٌت ِٛالغ أُ٘ اعزؼشاع اٌٝ اٌٛسلخ ٘زٖ ٚرٙذف

 فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ؟ٔغبي و١ف ٠ّىٓ رشش١ذ اعزٙالن اٌّٛاسد اٌّبئ١خ 

 :ِٓ خالي دساعخ اٌؼٕبطش ا٢ر١خ  ٠ىْٛ ػٍٝ ٘زا اٌزغبإي ٚ ٌإلعبثخ

 اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ فٟ-1

 رشش١ذ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ -2

 رشش١ذ االعزخذاِبد اٌظٕبػ١خ -3

 .ِغبالد ؽذ٠ضخ ٌٍزشش١ذ-4

  الموارد المائيت في الوطن العربي: أوال

 



 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة فً الوطن العربً

 شذ٠ذح لبؽٍخ طؾشاء ػٓ ػجبسح ِٕٙب 87 % ؽٛاٌٟ ، ِشثغ وٍُ ١ٍِْٛ 14 اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ ِغبؽخ رجٍغ

 األث١غ ٌٍجؾش اٌؼ١ك اٌغبؽٍٟ اٌشش٠ؾ ػذا ف١ّب اٌّطشٞ اٌٙطٛي ٚٔذسح ٌٕجبرٟا اٌغطبء ثبٔؼذاَ رزغُ اٌغفبف

 .اٌؼشاق ٚشّبي اٌغٛداْ ٚعٕٛة اٌّزٛعؾ

 ِٓ أوضش ٠ؤرٟ 355Km3/yea ٟثؾٛاٌ اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ فٟ اٌّزغذدح ا١ٌّبٖ و١ّبد رمذ٠ش رُ عبثمخ دساعخ ٚفٝ

 ٠غؼٍٙب ِّب ٚاٌغٕغبي ٚاٌفشاد ٚدعٍخ ا١ًٌٕ ِضً اٌذ١ٌٚخ األٔٙبس ػجش اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ ؽذٚد خبسط ِٓ ٔظفٙب

 ٌٍض٠بدح ٔز١غخ وج١شح ثغشػخ ٠ضداد ا١ٌّبٖ ػٍٝ اٌطٍت فبْ أخشٜ ٔبؽ١خ ِٚٓ . ػشث١خ غ١ش دٚي ٌغ١طشح خبػؼخ

 ٚ٘زٖ 2050 ػبَ ثؾٍٛي ٔغّخ ١ٍِبس ٔظف اٌٝ ع١ظٍْٛ أُٔٙ اٌٝ اٌذساعبد رش١ش ٚاٌزٟ اٌغىبْ ػذد فٟ

 1233 اٌٝم 1950عام m3/p/y 4000 ِٓ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌفشد  ٔظ١ت بعأخف اٌٝ أدد اٌّزغبسػخ اٌض٠بدح

  .م2252بحلول عام  545 ايم و 1991عام 

 ٚاالعزٙالن ٚاٌظٕبػخ اٌضساػخ ٟ٘ سئ١غ١خ ِغبالد صالصخ ػٍٝ اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ فٝ ا١ٌّبٖ اعزخذاِبد ٚرزٛصع

 ثؾٛاٌٟ عزٙالناال ِزٛعؾ ٠مذس ؽ١ش ١ٌٍّبٖ األػظُ اٌّغزٍٙه اٌضساػخ ٚرؼزجش . إٌّضٌٟ

 ثٕغت اٌظٕبػٟ ٚاٌمطبع إٌّضٌٟ االعزٙالن ث١ٓ فززمبعُ اٌّزجم١خ إٌغجخ أِب . اٌّزبؽخ ا١ٌّبٖ عٍّخ ِٓ  13%

 ِٓ وج١شح ٔغجخ ٠غزٛػت اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٝ اٌضساػٟ اٌمطبع أْ ٚسغُ . اٌزٛاٌٟ ػٍٝ 7 % ٚ 10 %

 غ١ش ٚاٌزٛعؼبد اإلٔزبط لٍخ ثغجت عًذا خػئ١ٍ اٌمِٟٛ اٌذخً فٝ ِغبّ٘زٗ أْ اال ػبٍِخ ومٜٛ اٌغىبْ

 اٌّبئ١خ اٌفغٛح أْ اٌّئوذ فّٓ ، ػ١ٍٗ ٘ٛ وّب اٌٛػغ اعزّشاس ؽبي ٚفٝ. اٌضساػ١خ اٌّششٚػبد فٝ اٌّذسٚعخ

 إٌّبخٟ اٌزغ١ش ظب٘شح رؼم١ًذا األِش ٠ض٠ذ ِّٚب . اٌذساعبد ِٓ وض١ش أصجززٗ ِب ٚ٘زا عزضداد اٌؼشثٟ اٌٛؽٓ فٝ

 اٌّٛاسد رٍه فٝ اٌّزضا٠ذ ٌٍزٍٛس اػبفخ ٘زا ، آٔفًب روش ُ   وّب اٌّبئ١خ اٌّٛاسد فٝ ضٔم ِٓ ػٕٙب ٠ٕزظ ِٚب

 . اٌغفبف ؽبالد فٝ األِبْ طّبَ رّضً ٚاٌزٝ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ خبطخ

 رٛص٠غ فٝ األ٠ٌٛٚبد رؾذ٠ذ أعً ِٓ ٚػ١ًٍّب ٚالزظبد٠ًب ع١بع١ًب اٌّشزشوخ اٌؼشث١خ اٌغٙٛد ثزي ِٓ ثذ ال ٚػ١ٍٗ

 ؽزٝ اٌّغزخذِخ اٌزم١ٕبد ٚرط٠ٛش ٚاٌج١ئٟ اٌّبئٟ اٌٛػٟ ر١ّٕخ اٌٝ ثبإلػبفخ اعزخذاِٙب ٚرشش١ذ ١خاٌّبئ اٌّٛاسد

 . اٌؼشثٟ اٌّبئٟ األِٓ رؾم١ك ٠ّىٓ

 الموارد المائيت في المغرب العربي -1

ن التباٌن الشدٌد من حٌث التوزٌع المكانً ،سواء ما بٌ تتسم موارد المٌاه فً منطقة المغرب العربً بخاصٌة

المعروف أن مصادر المٌاه على ساحل المحٌط األطلسً و البحر المتوسط و  و7الدول أو كل دولة على حدا 

 من إجمالً المٌاه السطحٌة ،بٌنما تحتوي% 31من مساحة اإلقلٌم تغطً تقرٌبا % 03حوالً  التً تمثل

فً   لكنهاللتجدد،و القابلةالمناطق الصحراوٌة على أحواض رسوبٌة ضخمة ذات موارد للمٌاه الجوفٌة غٌر 

 .غاٌة االهمٌة

 االقصى المغرب الموارد المائٌة فً :1-1

تطل على المحٌط األطلسً غربا،و  تقع المملكة المغربٌة فً الركن الشمالً الغربً من قارة إفرٌقٌا، و



 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة فً الوطن العربً

و 7الجنوبٌة حدودها الشرقٌة،و مورٌتانٌا على حدودها البحر األبٌض المتوسط شماال،كما تقع الجزائر على

 .ملٌون نسمة81ٌبلغ عدد سكانها نحو  و7 5كم393.81تبلغ مساحة المغرب 

 التهاطالت:1-1-1

( السنة/ملم311-911)السنة إال أنها تتراوح ما بٌن /ملم831لسقوط هذه األمطار ٌبلغ  أن المتوسط السنوي

-31)تتراوح  قة الوسطى،كمافً المنط( السنة/ملم911-511)المنطقة الشمالٌة الغربٌة،و ٌتراوح بٌن فً

الشمال إلى الجنوب و تتمٌز  و على العموم التهاطالت تتقلص من7فً المنطقة الصحراوٌة( السنة/ملم511

م و تتراوح 0911إلى  0111المرتفعات ابتداء من  أما الثلوج فتتساقط على7بعدم االنتظام خالل السنة 

  ملم5111-911،ما بٌن تعرض السفوح  كمٌاتها حسب خطوط العرض و العلو و

 

  الموارد المائٌة السطحٌة:1-1-2

المٌاه تجري فً عدد كبٌر من  و هذه87ملٌار ملم58ٌبلغ حجم الموارد المائٌة السطحٌة فً المغرب بنحو 

المسطحات المائٌة فً أحواض منطقة األطلسً  األنهار الصغٌرة و األودٌة الضٌقة، و تتركز معظم هذه

من جملة تلك المٌاه،تلٌها أحواض منطقة % 0.بنسبة قدرها  السنة/ 8ملٌار م097335التً تحصل على 

بٌنما تتوزع النسبة المتبقٌة و % 03السنة بنسبة قدرها /8ملٌارم3.231 البحر المتوسط التً تحصل على

على األحواض الشرقٌة و األحواض الشرقٌة جنوب األطلس و األحواض الغربٌة لجنوب  %09المقدرة بـ

 .و األحواض الصحراوٌة لساألط

 الموارد المائٌة الجوفٌة: 1-1-3

الطبقات  الجٌولوجٌة للمٌاه الجوفٌة فً المغرب تم التوصل إلى معرفة كمٌات المٌاه المتوفرة فً بعد الدراسة

المٌاه الجوفٌة ٌفقد منها  ،هذه8ملٌار م 01األرضٌة والتً قدرت حجم المٌاه الجوفٌة المتجددة بنحو 

لتلبٌة االحتٌاجات المائٌة  8ملٌارم579ٌستخدم  بالتبخر و الصرف فً البحر و الودٌان ،بٌنما 8ر مملٌا579

بحٌث ٌصبح إجمالً  8ملٌارم8710المسحوبة من الخزانات الجوفٌة بنحو كما ٌقدر حجم المٌاه7المختلفة

  . 8ملٌارم9710المستخرجة سنوٌا نحو  المٌاه الجوفٌة

الٌوم و تقدر /8م911ستة محطات لتحلٌة المٌاه تفوق سعتها  لٌدٌة فلدى المغربأما الموارد المائٌة التق

  .الٌوم/8م 05111الطاقة اإلنتاجٌة بـ

 تونس فً المائٌة الموارد :1-2

البحر المتوسط و لٌبٌا من الشمال و الشرق، كما  تقع الجمهورٌة التونسٌة شمال القارة اإلفرٌقٌة، و ٌحدها

، و ٌبلغ عدد سكانها 5كم093111و تبلغ مساحة تونس نحو 7الجنوبٌة  ود الغربٌة وتقع الجزائر على الحد

 .نسمة ملٌون01



 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة فً الوطن العربً

  األمطار:1-2-1

شمالٌة غربٌة فً الشتاء و بالتضارٌس ، و ٌترتب على  ٌرتبط توزٌع المطر بكل من اتجاه الرٌاح و هً

ض المناطق الغربٌة ، ثم ٌتدرج ملم فً بع0911السنوي إلى ما ٌقرب من  ذلك ارتفاع فً معدل الهطول

 وٌقدر متوسط كمٌة7ملم011السنوي فً النقصان فٌصل فً جنوب تونس إلى ما ٌقل عن  معدل الهطول

 ، و بمتوسط معدل سقوط سنوي قدره 8ملٌارم 31األمطار المتساقطة على تونس سنوٌا بـ 

كما ٌتسرب جزء  الباقً إلى البحربٌنما ٌذهب  8ملٌارم5798وال ٌحتجز من هذه المٌاه سوى7السنة/ملم240

 . ضئٌل لتغذٌة المٌاه الجوفٌة

 السطحٌة الموارد المائٌة: 2--1-2

مجردة،واد ملٌان، )الصغٌرة  ٌبلغ حجم الموارد المائٌة فً تونس و المتمثلة فً مجموع األنهار

ة الشمالٌة على تستحوذ أحواض المنطق7 سنوٌا 8ملٌارم57981،و األودٌة و األحواض نحو 777(وادالزرود

بنسبة  8ملٌون م591تستحوذ أحواض المنطقة الوسطى على  ، بٌنما%  3073بنسبة 8ملٌارم5703نحو 

من جملة تلك المٌاه % 570بنسبة  8ملٌون م531الجنوبٌة التً تستحوذ على  ، ثم أحواض المنطقة% 579

 . المٌاه ذات جودة عالٌة ،و غالبٌة هذه

 فٌةالموارد المائٌة الجو:1-2-3

 ، بٌنما ٌبلغ حجم8ملٌارم 07.59حجم المٌاه الجوفٌة المتاحة لالستخدام فً تونس بنحو  ٌقدر إجمالً

تستحوذ المنطقة  ، كما8ملٌون م3.5تستحوذ المنطقة الشمالٌة على 87ملٌارم07585االستغالل الفعلً بنحو 

و ٌبلغ حجم المتاح عن 87ٌون ممل 55.، بٌنما تستحوذ المنطقة الجنوبٌة على  8ملٌون م390الوسطى على 

ملٌون  0085كلها تقرٌبا أما حجم مٌاه اآلبار فٌبلغ  ٌجري استخدامها 8ملٌون م939طرٌق اآلبار السطحٌة 

 .8ملٌون م959الفعلً لها  ، و ٌبلغ حجم االستغالل 8م

ألف  .9اجٌة فً الٌوم بـتحلٌة المٌاه و تقدر الطاقة اإلنت أما الموارد المائٌة غٌر التقلٌدٌة لتونس فتتمثل فً

 .الٌوم/8م911محطة تفوق سعتها  03و تبلغ عدد محطاتها  8م

  لٌبٌا فً المائٌة الموارد :1-3

اإلفرٌقٌة، و ٌحدها شماال البحر المتوسط ،أما جنوبا فتحدها كل من  تقع الجماهٌرٌة اللٌبٌة بشمال القارة

 قٌة ثم تونس و الجزائر على حدودها الغربٌة، والنٌجر،و تأتً مصر على حدودها الشر السودان، تشاد و

  .مالٌٌن نسمة .و ٌبلغ عدد سكانها 7 5ملٌون كم .07.9تبلغ مساحة لٌبٌا حوالً 

 األمطار:1-3-1

السنة ، تسقط أعلى /ملم53المتوسط ال ٌزٌد عن  تتصف لٌبٌا عموما بالجفاف إذ أن ما ٌسقط علٌها فً

الجبل )،و منطقة بنغازي الشمالٌة (جبل نفوسة و سهل الجفارة ) لٌةمعدالت للهطول بمنطقة طرابلس الشما

التً ٌزٌد ( مساحتهما على التوالً  5كم08111و  5كم5311)المنطقتان الوحٌدتان  و هاتان( األخضر



 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة فً الوطن العربً

 .للزراعة ملم و التً تعتبر ضرورٌة911إلى  591المعدل السنوي للمطر على المعدالت الدنٌا  فٌها

 المائٌة السطحٌةالموارد :  1-3-2

وال توجد أنهار أو 7من الموارد المائٌة للبالد % 91فً لٌبٌا،فهً ال تزٌد عن  المٌاه السطحٌة قلٌلة جدا

االستفادة من  دائمة بل معظم الودٌان تجري وقت هطول األمطار و لفترات قصٌرة أثناء الشتاء و ٌتم ودٌان

المٌاه الستخدامها فً األغراض  انات الجوفٌة أو حجزالمٌاه السطحٌة المطرٌة فً الودٌان بتغذٌة الخز

وقد تم تقدٌر حجم 7إنجاز السدود على هذه الودٌان المختلفة، و حماٌة القرى و المدن من السٌول عن طرٌق

السنة على /8ملٌون م81: السنة موزعة على النحو التالً /8ملٌون م 551المٌاه السطحٌة فً لٌبٌا بنحو

ملٌون  051السنة على السفح الجنوبً للجبل األخضر، /8ملٌون م 91األخضر،  لالسفح الشمالً للجب

 .نفوسة السنة على السفح الجنوبً لجبل/8ملٌون م51السفح الشمالً لجبل نفوسة ،و  السنة على/8م

 الموارد المائٌة الجوفٌة: 1-3-3

خضر ،حوض سهل حوض الجبل األ: فً أربع أحواض رئٌسٌة هً تتركز الموارد المائٌة الجوفٌة

حوض سرت و مرزق،و ٌقدر حجم التغذٌة السنوٌة لهذه األحواض بنحو  الجفارة،حوض الكفرة و السرٌر و

 .8ملٌارم87380ٌبلغ حجم المتاح لالستخدام منها حوالً  بٌنما 8ملٌارم37999

 وٌر المٌاه خاصةالمائٌة غٌر التقلٌدٌة اتجهت الدولة نحو بعض الوسائل الحدٌثة بتد أما فً مجال الموارد

البٌئة إلى أن  معالجة مٌاه الصرف،رغم أن السبب الرئٌسً إلنشاء محطات المعالجة هو المحافظة على

المزروعات غٌر الغذائٌة و ٌقدر  المٌاه الناتجة ٌمكن استخدامها فً بعض عملٌات الري المحدودة خاصة

السنة، و مع توفر الطاقة أصبحت عملٌة /8ملٌون م 003حجم المٌاه المعالجة الناتجة من المحطات بنحو 

االقتصادٌة لذلك تم إنشاء عدد من محطات تحلٌة مٌاه البحر،و ٌبلغ عدد  تحلٌة مٌاه البحر مجدٌة من الناحٌة

  8ألف م 11.الٌوم و تقدر الطاقة اإلنتاجٌة فً الٌوم /8م911محطة تفوق سعتها  58هذه المحطات 

 الموارد المائٌة فً الجزائر: 1-4

تواجه نموها اإلقتصادي و رفاهٌة شعبها ألنها  تعد مشكلة المٌاه فً الجزائر من أخطر التحدٌات التً

منها السكان خاصة فً المدن حٌث أن التزاٌد السكانً المفرط ، و  األساس لكثٌر من المشكالت التً ٌعانً

 . ة و أصبح الوضع ٌنذر بالخطراإلقتصادي زاد الضغط على الموارد المائٌة المتاح إرتفاع وتٌرة التطور

مرور السنوات  حالٌا تبذل السلطات المعنٌة مجهودات هامة ، لٌس فقط لتدارك التأخٌر الذي تفاقم مع و

بل و لخلق ظروف من شأنها سد  بسبب النمو الدٌمغرافً أو بسبب الحاجات المتزاٌدة للزراعة و الصناعة ،

 . إمكانٌات مالٌة هائلة ت لهذا الغرضالحاجٌات الراهنة و المستقبلٌة و قد جند

 الجزائر الموارد المائٌة و تخصٌصها فً:  1-4-1

الصحراء الغربٌة و مورٌتانٌا من  تقع الجزائر شمال غرب إفرٌقٌا ، ٌحدها المغرب األقصى غربا ، و

و تبلغ 7ماال النٌجر جنوبا ، و البحر األبٌض المتوسط ش الجنوب الغربً ، و تونس و لٌبٌا شرقا ، مالً و
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 . شرقا° 05

الطبٌعً الذي  الجزائر بموارد مائٌة متنوعة سطحٌة وجوفٌة تعود باألساس إلى التنوع الجغرافً و و تتمتع

المؤثرة على عملٌة التساقط و  من العوامل فكبر المساحة وتنوع التضارٌس7ٌمٌزها عن غٌرها من الدول 

 7 التً تشكل مصدر رئٌسا للموارد المائٌة للبالد

 : الظروف الطبٌعٌة- 

 : التضارٌس -

مظاهر  مظاهر السطح فً الجزائر ، وتتنوع من الشمال إلى الجنوب ، و ٌمكن تقسٌمها من حٌث تختلف

البنٌة اإللتوائٌة حدٌثة التكوٌن  الجزائر الشمالٌة ذات: ا التضارٌسٌة و مالمح السطح إلى إقلٌمٌن متباٌنٌن هم

 . و الجزائر الجنوبٌة الصحراوٌة ذات البنٌة القدٌمة

جبلٌتٌن متوازٌتٌن ٌمتدان من الشرق إلى  تتكون تضارٌس هذا اإلقلٌم أساسا من سلسلتٌن : اإلقلٌم الشمالً -

 شمال و تتخللها مجموعة من السهوللٌة فً الالسلسلة الت كلم تقرٌبا و هما 0111الغرب على مسافة 

 . الصحراوي إلى الجنوب منها،تفصل بٌنهما السهول الداخلٌة و الهضاب العلٌا الساحلٌة ، و سلسلة األطلس

ٌتمٌز  األتساعهضبة عظٌمة  ، و هً 5تبلغ مساحة الصحراء حوالً ملٌونً كلم : اإلقلٌم الصحراوي-

 .المناطق فً معظم ارتفاعهسطحها بإستوائه و قلة 

 : التساقط - 

من هذه المساحة % ¨ 39، إال أن  5ملٌون كلم 573حوالً  و رغم إتساع الرقعة الجزائرٌة و التً تقدر

هطول األمطار فٌها شبه منعدم ، أما المنطقة الشمالٌة للبالد تتمٌز بمناخ  توجد فً المنطقة الصحراوٌة ، و

غالبٌة هذه  ، لكن 8ملٌار م 055ٌة األمطار التً تسقط علٌها نحو األبٌض المتوسط ، حٌث تبلغ كم البحر

السنوي فً الجزائر ٌتناقص  إن توزٌع معدالت التساقط7 المٌاه تتصرف إلى البحر و تتبخر بفعل الحرارة 

  . فً إتجاهٌن من الشمال إلى الجنوب ،ومن الشرق إلى الغرب

مم فً  5911إلى  ثم ٌتدرج بالزٌادة حتى ٌصل7الساحلسنة على / ملم  051أما معدل التبخر فإنه ٌبلغ 

السنوٌة لتساقط األمطار فً  التالً ٌوضح مدى تغٌر المعدالت 09سنة فً أقصى الجنوب ، و الجدول 

  . الجزائر من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب

 : المائٌة الموارد مصادر -

) منها فقط قابلة للتجدٌد %  9.،  8م ملٌار 05مكانات بنحو تقدر الموارد المائٌة فً بالدنا من حٌث اإل

   للمٌاه الجوفٌة بالنسبة%  09بالنسبة للمٌاه السطحٌة و %  91

 :الموارد المائٌة السطحٌة -

 5كلم 811111جرٌان المٌاه السطحً بوجه خاص الجزء الشمالً من البالد المتربع على مساحة  ٌشمل
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المناخٌة و التً تتوفر على  ة وطنٌة لقٌاس الموارد المائٌة و األمطار و التغٌراتتقرٌبا و ٌخضع لرقابة شبك

حجم الموارد المائٌة السطحٌة فً  متوسط ٌبلغ7 محطة تسٌرها الوكالة الوطنٌة للموارد المائٌة  511

 . حوضا منحدر .0و هً مجزءة إلى 8ملٌار م 08الجزائر نحو 

وأهمــها وادي الشلف و الكبٌر و التً تنتج  عة من األودٌة و األنهار ،هذه الموارد السطحٌة تتمثل فً مجمو

ملٌون  911وادي سٌبوس و الصومام و ٌسر ، التً تنتج ما بٌن  سنوٌا ، باإلضافة إلى 8أكثر من ملٌارٌن م

وادي داموس و الصفصـاف و العرب و حمٌس و كرامٌس و بودواو فهً تنتج ما  ، و أما 8و ملٌار م 8م

ما  سنوٌا ، و أخٌرا وادي تافنة و الحـراش و مازفران و كٌسٌر و داس ، وتنتج 8ملٌون م  011و 81بٌن 

 . 8ملٌون م 911و  011بٌن 

 

  :الموارد المائٌة الجوفٌة-

الكبرى كمٌة المٌاه  رد المائٌة و مدٌرٌة تهٌئة المنشأت المائٌةالمصالح التقنٌة للوكالة الوطنٌة للموا قدرت

الحجم القابل لإلستغالل موزعة كما  وهو 8ملٌار م .الجوفٌة ، فً إطار المخطط الوطنً للماء ، بحوالً 

  : ٌلً

  فً شمال البالد 8ملٌار ٌن م -

 . فً جنوب البالد 8مالٌٌر م 5 -

 . :ةتعبئة الموارد المائٌ-

الصغٌرة و إقامة المحاجز المائٌة  بئة الموارد المائٌة السطحٌة عن طرٌق إنشاء السدود الكبٌرة منها وٌتم تع

 . الجوفٌة فٌتم إستغاللها عن طرٌق حفر األبار و التنقٌب التً تستغل أساسا للري ، أما الموارد المائٌة

  :السدود-

و  8ملٌون م 670 اقة تخزٌن أصلٌة قدرهام بط0595سدا سنة  03ورثت الجزائر عن العهد اإلستعماري 

تنفٌذ سبع سدود تسمح بتخزٌن  تم 05.3 – 0595و فً الفترة  8ملٌون م .33طاقة تخزٌن فعلٌة قدرها 

سدا ٌمكن  05فقد تم إنجاز  ( 1984 -1980 ) سنوٌا ، أما الخطة الخماسٌة األولى 8ملٌون م 891

سدا  09تم إنجاز (  0535 – 0539) سٌة الثانٌة الخما سنوٌا ، أما الخطة 8ملٌون م 311تخزٌن 

 . سنة/  8ملٌار م 5735بهذا تصبح جملة المٌاه المخزنة فً السدود بـ  كل سنة ، 8ملٌار م 075تستوعب 

 8مالٌٌن م10 سـد تفوق سعتـه 91سد منها  005التقدٌرات فإن عدد السدود الجزائرٌة تقدر بـ  وحسب أخر

، و سجلت هذه  8ملٌار م 2.228 و بحجم إجمالً منتظم بـ 8ملٌار م 971.8بـ  بطاقة تخزٌن إجمالٌة تقدر

فهً سدود ( سد  95)باقً السدود  ، أما 8ملٌار م .07.0حجم  80/05/5110السدود حسب تقدٌر 

من المٌاه و تشـرف علٌها مدرٌات الري  8ملٌون م 01صغٌرة تتراوح طاقتها التخزٌنٌة ما بٌن ملٌـون إلى 
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 . ٌاتفً الوال

 :المائٌة المحاجز-

، و هً تستعمل  8تفوق ملٌون م  هً أحواض مائٌة و تسمى أٌضا البحٌرات الجبلٌة قدرة التخزٌن فٌها ال

 09إلى  9من التراب و إرتفاعها ٌتراوح ما بٌن  أساسا للسقً و تروٌة المواشً كما أنها مكونة من حواجز

  . م

ئٌة ألنها أعتبرت كحواجز صغٌرة غٌر هامة ، و قد لوحظ هذا للمحاجز الما لم تول السلطات العمومٌة

 منطقة القبائل الكبرى المنجزة من قبل السوفٌاتٌن أو حتى مـا هو مـوجود من قبل العهد النموذج فً

 8ملٌون م 50تبلغ  حاجز طاقة إستعـابها 33ٌقدر بـ  05.5وكان عددها سنة ( 7سد بوخالفة )اإلستعماري 

وفً ( 7تٌزي وزو ، بومرداس ، قسنطٌنة  البوٌرة ،) ٌات الشمال التً تكثر فٌها الهواطل و هً تقع فً وال

سنتٌن بتشجٌع و إعانة السلطات و قد أمكن إستغالل  حاجز فً أماكن عدٌدة فً مدة .99أنجز  0539سنة 

حاجز  058 ، و لكنها ضعفت الحركة فً اإلنجاز و أنشئت 8ملٌون م 5.من طاقتها البالغة  8ملٌون م 89

 . 8ملٌون م 008طاقتها اإلجمالٌة  بلغت 0555جدٌدا فً 

من %  31المتعلق بتسٌٌر هذه السدود و إستغاللها أن  و 0558و أظهر التحقٌق الذي أنجزه القطاع سنة 

 51لة لتربٌة الحٌوانات و مستعم%  9مٌاهها تستعمل فً قطاع الزراعة و  من%  9.المنشأت تشتغل ، و 

  . مستغلة غٌر تبقى% 

  :األبار-

، التً كانت مسؤولة  0539وزارة البٌئة و التهٌئة العمرانٌة سنة  حسب عملٌة إحصاء األبار التً قامت بها

بئر  5111بحفـر أكثر من  0555 - 51و تم خالل الفترة 7بئر  9911قدرت بحوالً  عن الموارد المائٌة

و  % 85 ة بٌن التزوٌد بالماء الصــالح للشرب بنسبةموزع 8البالد ، و التً توفر ملٌار متر م فً شمال

ملٌون  550سنوي ٌقدر  بئر و تسمح بتخزٌن حجم 35.، أما فً الجنوب فقد تم إنجاز % 09السقً بنسبة 

فً ما ٌخص الٌنابٌع فإن العدد اإلجمالً  بالنسبة للسقً ، أما 8ملٌون م 919للتزوٌد بالماء الشروب و  8م

فإن نسبة إستغالل المٌاه الجوفٌة التزال ضعٌفة و بالتالً  منبع بالمقارنة 515فهو  حسب اإلحصاء الرسمً

 7واسعا فإن هامش األمن المائً

 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة: ثانٌا

 ٚاٌضِبْ اٌّىبْ ؽ١ش ِٓ رٛص٠ؼٙب ٚأْ ِؾذٚدح اٌؼبٌُ فٝ اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ و١ّخ أْ اٌٝ اٌذساعبد ِٓ اٌؼذ٠ذ رش١ش

 ِٓ اٌؼذ٠ذ ١خاٌغبٌج آصبس٘ب ِٓ ٠ٟؼبٔ ٚاٌزٝ ٚاٌغفبف اٌف١ؼبٔبد ِٓ ِزىشسح ِٛعبد اٌٝ ٠ئدٞ ّبِ ِزفبًٚرب

 اٌغبئشح ٌٍّّبسعبد ٔز١غخ اٌّزضا٠ذ ٌٍزٍٛس ا١ٌّبٖ رٍه رزؼشع وّب . اٌؾ١بح أٚعٗ ع١ّغ ػٍٝ ِئصشح اٌجشش

 ٚغ١ش اٌّزغذدح غٛف١خاٌ ١ٌٍّبٖ اٌؾبٍِخ اٌزى٠ٕٛبد ثؼغ ٔؼٛة اٌٝ ٠ئدٞ ٚاٌزٞ اٌّششذ غ١ش ٚاالعزخذاَ
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 االعزخذاِبد أْ اٌّؼٍَٛ ِٚٓ . إٌّبخٟ اٌزغ١ش رؤص١ش ِٓ اٌّزضا٠ذح ٛؽاٌؼغ اٌٝ اػبفخ ٘زا . اٌّزغذدح

 ػٍٝ اٌّٛاسد رٍه ِٓ % 70 ثؾٛاٌٟ رمذس ا١ٌّبٖ ِٓ ٘بئٍخ و١ّخ رغزٍٙه ِٕٙب اٌضساػ١خ ٚخبطخ اٌّخزٍفخ

 ِّٚب . % 90 ِٓ أوضش اٌٝ إٌذسح ِٕبؽك ٟٚ٘ غبفخاٌ إٌّبؽك فٝ إٌغجخ رٍه رشرفغ ٌٚىٓ اٌؼبٌُ ِغزٜٛ

 ا١ٌّبٖ ِٓ وج١شح و١ّخ رغزٍٙه ، ٚغ١ش٘ب ٚاٌجٍذ٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ِٕٙب اٌضساػ١خ ، االعزخذاِبد ع١ّغ أْ ٌٗ ٠ئعف

 ِّب اٌغبفخ إٌّبؽك فٝ خبطخ اٌؼبٌُ دٚي ع١ّغ ِغزٜٛ ػٍٝ اٌضساػٟ االعزخذاَ فٝ خبطخ ِزذ١ٔخ ثىفبءح

 ٚػٍٝ االعزخذاِبد ٌغ١ّغ اٌطٍت ٚاداسح االعزٙالن ٚرشش١ذ االعزخذاَ ح وفبء ٌشفغ فبػٍخ ٚعبئً ا٠غبد ٠زطٍت

 . اٌضساػخ سأعٙب

ب ػٕظًشا ٠ّضً اٌّبئ١خ اٌّٛاسد اعزخذاَ رشش١ذ أْ ف١ٗ شه ال ِّٚب ًِ  ؽ١ش اٌؼشث١خ اٌذٚي فٝ اٌّبئٟ ٌألِٓ ٘ب

 االرغب٘بد ع١ّغ اعزٕجبؽ ِٓ ثذ ال ٌزا ، دحاٌّزغذ اٌّبئ١خ اٌّٛاسد ؽ١ش ِٓ ِٕطمخ وؤفمش إٌّطمخ ٘زٖ رظٕف

 وزبة ِشاعؼخ اٌٝ اٌمبسٜء ٚٔٛعٗ . اعزخذاِٙب ثزشش١ذ اٌّزٛاعذح اٌّؾذٚدح اٌّٛاسد ِٓ اٌمظٜٛ ٌألعزفبدح

 أؽبس فٝ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ ثبٌٍّّىخ عؼٛد اٌٍّه عبِؼخ ؽب١ًٌب رؼذٖ اٌزٜ خاٌّبئ١ اٌّٛاسد اعزخذاَ رشش١ذ ػٓ

 ِٓ اٌٛسلخ ٘زٖ ِؾز٠ٛبد ثؼغ اعزٕجبؽ رُ ٚلذ . ٚاٌّبء اٌىٙشثبء ٌزشش١ذ اٌضاًِ ِغّٛػخ وشعٟ ثشاِظ

 اٌّٛاسد رشش١ذ ػٍٝ اٌزشو١ض اٌىزبة رٌه فٝ رُ ٚلذ . ٌٍّٛػٛع ٚش١ٌّٛزٗ أل١ّ٘زٗ ٔغجخ اٌىزبة رٌه ِٓ أعضاء

 اإل٘زّبَ فٝ ٚاػؼ ذرضا٠ ٕ٘بٌه اٌجٍذ٠خ االعزخذاِبد رشش١ذ ٚاٌضساػ١خ ٚاٌظٕبػ١خ اٌجٍذ٠خ ٌالعزخذاِبد اٌّبئ١خ

 ٚرٌه اٌؼبٌُ أٔؾبء ع١ّغ فٝ اٌجٍذ٠خ ٚاٌش٠ف١خ اٌؾؼش٠خ ٌالؽز١بعبد ػ١ٍٙب اٌطٍت ٚاداسح ا١ٌّبٖ اعزخذاَ ثزشش١ذ

 ٚعبئً ػٍٝ اٌؼتء ٚرم١ًٍ اٌجشش ِٓ اػبف١خ ألػذاد ا١ٌّبٖ رٍه رٛف١ش فٝ ٠غبػذ ِّب ِٕٙب اٌفبلذ رم١ًٍ ثٙذف

 ٌزشش١ذ دل١ك رؼش٠ف ٚػغ ٠ٚظؼت . ٚطشفٙب إلٔزبعٙب طٍٛثخاٌّ اٌطبلخ ٚرخف١غ اٌظؾ١خ ا١ٌّبٖ طشف

 اٌطٍت وبداسح األِٛس ٘زٖ ثّضً اٌّٙزّخ األٚعبؽ فٝ ِغزخذِخ ِفشداد ػذح ِغ رٌه ٌزذاخً ا١ٌّبٖ اعزخذاَ

 ثبطالػ رزؼٍك ثؤٔٙب "اٌطٍت اداسح" ١ِٕب ٚادٞ اٌطٍت إلداسح اإلل١ّ١ٍخ اٌّجبدسح ػشفذ  ٚلذ . ا١ٌّبٖ ػٍٝ

 ثبٌغٍٛو١بد رؼٕٟ أٔٙب وّب . ا١ٌّبٖ فٝ اٌفبلذ رم١ًٍ أعً ِٓ اإلعزخذاَ ِّبسعبد ٚرؾغ١ٓ ا١ٌّبٖ غرٛص٠ شجىبد

 فؼب١ٌخ أوضش ثؤعٍٛة ا١ٌّبٖ اعزخذاَ ػٕٙب ٠ٕزظ ع١بعخ أٚ أداح أٚ رم١ٕخ أٚ ِّبسعخ أ٠خ ثؤٔٙب" رؼش٠فٙب ٠ّىٓ ٌٚزا

 غغً ، اٌطٟٙ ، اٌششة رشًّ اٌجٍذ٠خ ١ّبٌٍٖ األعبع١خ االعزخذاِبد فبْ ِؼٍَٛ ٘ٛ وّب. "ٚاعزذاِخ ِٚغبٚاح

 إٌّضي خبسط ألؽز١بعبد ثبإلػبفخ ٘زا . اٌّشؽبع ٚطشف ٚاالعزؾّبَ ٚاٌزٕظ١ف ٚاٌّالثظ األٚأٟ

 ٚرخزٍف . اٌزشف١ٙ١خ اٌٛعبئً ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌغجبؽخ ٚأؽٛاع اٌغ١بساد ٚغغً إٌّض١ٌخ اٌؾذائك سٞ ٚرشًّ

 ثؤٔٙب إٌّض١ٌخ اٌؾذائك اعزخذاِبد رمذس اٌؼَّٛ فٝ ٌٚىٓ زخذاِبداالع رٍه ِٓ ٚاؽذح ٌىً اٌّغزخذِخ اٌى١ّبد

 ٚاالعزؾّبَ اٌّالثظ غغً اعزخذاِبد ر١ٍٙب ، إٌّضي فٝ اٌّغزخذِخ ا١ٌّبٖ عٍّخ ِٓ % 50 اٌٝ رظً سثّب

 ٌزشاد ػششح ِٓ أوضش ٚاٌطٟٙ ٌٍششة اٌّطٍٛثخ إٌم١خ ا١ٌّبٖ ٚالرزؼذٜ . ِزمبسثخ ثٕغت اٌّشؽبع ٚطشف

ب اٌزشو١ض ٠زُ ٌزا . األخشٜ ثبإلعزخذاِبد لٛسٔذ ِب ارا ػئ١ٍخ ٔغجخ ٟٚ٘ ا١ٌَٛ فٝ ٌٍشخض ًّ  ٚعبئً ػٍٝ دائ

 . اٌّشاؽ١غ ٚطشف ٚاالعزؾّبَ اٌّالثظ ٚغغً اٌؾذائك سٞ فٝ االعزٙالن ٌخفغ ػذ٠ذح ٚعجً
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 اٌفبلذ ١ًٍرم رشًّ ٚأّب ، إٌّضي داخً فٝ ٠ظشف ٌّب ا١ٌّبٖ ػٍٝ اٌطٍت ٚاداسح اٌزشش١ذ ؽّالد رمزظش ٚال

 . إٌم١خ ا١ٌّبٖ ِٓ ٘بئٍخ و١ّبد رفمذ ؽ١ش إٌّبصي داخً ٚاٌزغشة اٌزٛص٠غ ٚشجىبد ا١ٌّبٖ ٔمً أٔبث١ت ِٓ

 خؾ اٌشىً ٠ٛػؼ وّب ، اٌزٛص٠غ شجىخ ؽزٝ اٌزٕم١خ ِؾطخ ِٓ إٌّمبح ا١ٌّبٖ عش٠بْ خؾ سلُ اٌشىً ٠ٚٛػؼ

 رٍه ع١ّغ فٝ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌفبلذ رم١ًٍ أٚ اصاٌخ اٌٝ اٌزشش١ذ٠خ اٌؾّالد ع١ّغ ٚرٙذف . ثبٌّٕضي ا١ٌّبٖ عش٠بْ

 . إٌّبصي داخً اإلعزٙالن رم١ًٍ ِغ اٌّشاؽً

 ِٚزضا٠ذ وج١ش ثب٘زّبَ . خإٌب١ِ اٌؼبٌُ دٚي أَ اٌّزمذِخ اٌذٚي فٝ عٛاء اٌششة ١ِبٖ رشش١ذ ِغؤٌخ ؽظ١ذ ٚلذ

 فٝ ٚاٌزٛص٠غ إٌمً أٔبث١ت ٚػجش اٌزخض٠ٓ ٚطٙبس٠ظ اإلٔزبط ثّؾطبد ثذأً  ، اٌؼبئؼخ ا١ٌّبٖ ٔغجخ ٌزخف١غ

 ِٚٛاؽٝء إٌّبصي رٛط١الد داخً فٝ رزغشة ١ِبٖ اٌٝ اػبفخ ، ٌٍّٕبصي اٌذاخٍخ اٌؼذاداد ٚػجش اٌشجىبد

 ٌغغً إٌّبصي داخً فٝ اٌّغزخذِخ األعٙضح فٝ أخشٜ ٘بئٍخ و١ّخ ٚرؼ١غ . إٌّضي داخً ا١ٌّبٖ رخض٠ٓ

 أوضش ٚاٌطٟٙ ٌٍششة اٌّطٍٛثخ إٌم١خ ا١ٌّبٖ رزؼذٜ الٚ . اٌّشؽبع ٚطشف ٚاالعزؾّبَ ، ٚاألٚأٟ اٌّالثظ

 ا١ٌّبٖ ِٓ % 50 اٌٝ ٠ظً لذ ٚاٌزٞ اٌؾذائك ٌشٞ ػبي اعزٙالن ٕٚ٘بٌه . ا١ٌَٛ فٝ ٌٍفشد ٌزشاد ػششح ِٓ

 رغذساإلشبسح . اٌغجبؽخ ؽّبِبد ١ِبٖ ٚرغ١١ش إٌّبصي ٚعبؽبد اٌغ١بساد غغً ؽش٠مخ اٌٝ اػبفخ ٘زا إٌّض١ٌخ

 ِغ اٌىبًِ اٌزؼبْٚ ٠زطٍت ٖ ٌٚىٓ ا١ٌّبٖ اداسح ِغئ١ٌٛخ ٘ٛ إٌّضي ٚػذاد اإلٔزبط ِؾطخ ث١ٓ ٌفبلذا رم١ًٍ أْ اٌٝ

 ِٕبصٌُٙ داخً اٌفبلذ رم١ًٍ أٚ وجؼ فٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ ِغئ١ٌٛخ ف١ٗ رزؼبػف اٌزٜ اٌٛلذ فٝ ، ٌٕغبؽٗ اٌغّٙٛس

 فٝ رغ١١ش أ٠ًؼب ٠زطٍت وّب . ١ٌخإٌّض اٌّبئ١خ ٚاألعٙضح اٌّٛاد ٚاعزخذاَ أخز١بس عئ أٚ ٌٍزغشة ٔز١غخ عٛاء

 ٚاعزخذاِٗ ٚاعزؾّبِٗ ٚٚػٛءٖ ، ٚؽاللزٗ عٛاوٗ فٝ ، اٌزشش١ذ رؼظُ ثضمبفخ ا١ٌّبٖ ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌغٍٛن

 ٚاداسح ع١بسرٗ ٚغغً س٠ٙب ٚؽش٠مخ ؽذ٠مزٗ ٔجبد ٚأخز١بس ٠ذ٠ٗ ٚغغً أٚا١ٔٗ ٚغغً ِالثغٗ ٚغغً ٌٍّشؽبع

 ٠زطٍت ٚثؼؼٙب اٌغجبوخ أِٛس فٝ ف١ٕخ ِٚغبػذح اػبف١خ رىب١ٌف ٍترزط األِٛس رٍه ثؼغ . اٌغجبؽخ ؽّبَ ١ِبٖ

 إٌّبصي داخً اٌزغشثبد ػٓ ٌٍىشف ِغب١ٔخ ِغبػذح رمذ٠ُ اٌٝ اٌذٚي ثؼغ ػّذد ٚلذ . اٌغٍٛن فٝ رغ١١ًشا

 ٚلذ . ا١ٌّبٖ (TIPS) اٌزشش١ذٞ ٌٍزؼبًِ طشف فٝ رمزظذ اٌزٝ األعٙضح ثؼغ ششاء فٝ ِب١ٌخ ِغبّ٘خ ٚرمذ٠ُ

 .إٌّضي داخً ١ٌٍّبٖ رٛع١ٙبد رٛص٠غ فٝ ا١ٌّبٖ اداساد ِٓ ذ٠ذاٌؼ ثذأد

 ٌٗ ٌّب اٌظؾٟ ٚاٌظشف ا١ٌّبٖ رٛف١ش ِئعغبد خظخظخ ٔؾٛ اٌؼشث١خ إٌّطمخ ٚفٝ ػبٌّٟ أرغبٖ ثشص ٚلذ

 اٌفبلذ رم١ًٍ فٝ عبػذ ِّب اٌؼذاداد ٚاطالػ اٌشجىبد فٝ اٌؼبئؼخ ا١ٌّبٖ رم١ًٍ فٝ ٚاػؾخ ا٠غبث١بد ِٓ

 ِغ اٌزشش١ذ دػُ ػٍٝ لبدسح رغؼ١شح ٚعٛد ثؤ١ّ٘خ األ٠ّبْ ٚسغُ . اٌشثؾ١خ اٌششوبد ٌزٍه اٌّبدٞ اٌؼبئذ ٚص٠بدح

 ، اٌذٚي ِٓ اٌؼذ٠ذ فٝ اٌّالؽع أْ اال ، ١ِغشح ٚثؤعؼبس اٌفم١شح ٌٍطجمبد اٌؼشٚس٠خ االؽز١بعبد ِشاػبح

 رٍه فٝ ا١ٌّبٖ ششوبد أْ ًؼبأ٠ ٠الؽع وّب . ٌٍزىٍفخ ِٚغط١خ ٌٍغ١ّغ ِٛؽذح اٌزغؼ١شح رٍه أْ ، اٌّزمذِخ خبطخ

 رطج١ك ػٕذ ِالؽظزٙب ِٓ ثذ ال األِٛس ٘زٖ . اٌزشش١ذ ثضمبفخ ٠خً أِش ٚ٘ٛ ا١ٌّبٖ ِٓ ِج١ؼبرٙب ٌض٠بدح رًٍٙ اٌذٚي

 . اٌؼشث١خ وبٌذٚي ح اٌّؾذٚد اٌّبئ١خ اٌّٛاسد راد اٌذٚي ٚفٝ اٌضبٌش اٌؼبٌُ دٚي فٝ ا١ٌّبٖ خظخظخ

 ترشيذ االستخذاماث الصناعيت: ثالثا
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 ِغزٜٛ ػٍٝ اٌّغزخذِخ ا١ٌّبٖ ِٓ % 22 ثؾٛاٌٟ رمذس ا١ٌّبٖ ِٓ ٌِٙٛخ و١ّبد اٌّخزٍفخ اٌظٕبػبد رغزخذَ

 رٍه ثؼغ فٝ األعزٙالن و١ّخ رفٛق ؽ١ش اٌظٕبػ١خ اٌذٚي فٝ ِشاد ػذح رزؼبػف إٌغجخ ٘زٖ أْ اال اٌؼبٌُ

 ٠غزخذَ ِب فّٕٙب ، إٌّزظ ٔٛع ؽغت أغشاع ٌؼذح اٌظٕبػخ فٝ ا١ٌّبٖ ٚرغزخذَ . اٌضساػٟ االعزٙالن اٌذٚي

 أْ ٚسغُ . األغشاع ِٓ ٚغ١ش٘ب إٌّزظ ِٓ وغضء أٚ اإلٔزبع١خ اٌؼ١ٍّبد فٝ أٚ اٌغغ١ً أٚ اٌزغخ١ٓ أٚ ٌٍزجش٠ذ

 (Non-consumptive) بِٕٙ اٌؾبالد ِؼظُ فٝ ٍِٛصخ رخشط أٔٙب اال غ١ش االعزخذاِبد رٍه ِؼظُ

ب ِغزٍٙىخ ًِ  أٚ طشفٙب لجً رٕم١زٙب اػبدح ٠زُ ٌُ ارا ا١ٌّبٖ ِظبدس ف١ٙب ثّب ج١ؼ١خاٌط اٌج١ئخ عالِخ ٠ٙذد ١ٌٍّبٖ رّب

 اٌؼمٛد فٝ ا١ٌّبٖ ٔذسح ِٕبؽك سلؼخ ٚأرغبع اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ ػٍٝ اٌؾفبظ صمبفخ أزشبس ِٚغ . اعزخذاِٙب اػبدح

 اٌذٚي ِٓ وج١ش ثب٘زّبَ رؾظٝ اٌزٝ األِٛس ِٓ اٌظٕبػخ فٝ ا١ٌّبٖ اعزخذاَ رشش١ذ ِغؤٌخ أطجؾذ األخ١شح

 . اٌغ١ّغ ِٓ أعبعٟ ِزطٍت خؼشاء طٕبػخ ٔؾٛ اٌغؼٝ ٚأطجؼ األ١ٍ٘خ ٚاٌغّؼ١بد ٚإٌّظّبد

 اٌّبئ١خ اٌّٛاسد راد ٚاٌذٚي إٌّبؽك فٝ خبطخ اٌظٕبػخ فٝ ا١ٌّبٖ اعزخذاَ ثزشش١ذ ِزضا٠ذ أ٘زّبَ ٕ٘بٌه

 رٍه فٝ ا١ٌّبٖ ٔذسح أْ اال ِؾذٚدح صاٌذ ِب اٌؼشث١خ إٌّطمخ فٝ اٌظٕبػ١خ االعزخذاِبد أْ ٚسغُ اٌّؾذٚدح

 ٚرجشش . االعزخذاَ رٌه ٌزشش١ذ اعزشار١غ١خ ٚا٠غبد ؽ اٌزؾٛ ٠زطٍت اٌظٕبػٟ ثبٌظشف رٍٛصٙب ٚرغٕت إٌّطمخ

 ع١ذح ٔزبئظ ػٍٝ ٚاٌؾظٛي األعزخذاَ دٚساد ٚاػبدح االعزٙالن ٌخفغ ٚاعؼخ اِىب١ٔبد (9 )اٌؼب١ٌّخ اٌزغبسة

 اٌؾؼش٠خ إٌّبؽك فٝ ا١ٌّبٖ أعزخذاَ ثزشش١ذ ِمبسٔخ اٌىج١ش اٌؼبٌّٟ األ٘زّبَ اٌغبثك فٝ األِش ٘زا ٠غذ ٌُٚ .

 . اٌّبئ١خ ِٛاسد٘ب فٝ وج١ش ٔمض ِٓ رشىٛ ال دٚي فٝ اٌزظ١ٕغ ِئعغبد ِؼظُ ٌٛعٛد سثّب ٚاٌش٠ف١خ

 . اٌغ١ّغ رؼُ اٌزٍٛس ِٓ اٌطج١ؼ١خ اٌج١ئخ ؽّب٠خ صمبفخ ثذأد أْ ثؼذ اٌذٚي رٍه فٝ ثبٌزشش١ذ اإل٘زّبَ ثذأ لذ ٌزا

 وٛال٠خ ا١ٌّبٖ فٝ ٔذسح ِٕبؽك فٝ ٠زّشوض ثبٌزشش١ذ اإل٘زّبَ ِؼظُ أْ عبثًمب أعزؼشػذ اٌزٝ اٌزغبسة ٚرٛػؼ

 رغزذػٝ ا١ٌّبٖ ِٓ و١ّبد اٌطبلخ ٚأٔزبط اٌزؼذ٠ٓ لطبػبد ٚرغزخذَ ح اٌّزؾذ ثبٌٛال٠بد اٌغذ٠ذح اٌّىغ١ه

 . اٌزٍٛس ِٓ ١طخاٌّؾ اٌج١ئخ ػٍٝ ٚرؾبفع األعزٙالن ِٓ رمًٍ ٌٍزشش١ذ ٚعبئً أعزٕجبؽ

 اٌضساػ١خ اإلعزخذاِبد رشش١ذ -

 أْ اال ، اٌؼبٌُ فٝ اٌّغزخذِخ اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ ِٓ % 70 ؽٛاٌٟ رغزٍٙه اٌضساػخ فبْ عبثمًب ٌٗ االشبسح رُ وّب

 اٌّغزٍٙه ٠غؼٍٙب ِّب اٌؼشث١خ اٌذٚي ٌجؼغ ح اٌغبف إٌّبؽك فٝ % 90 اي فٛق اٌٝ رظً لذ إٌغجخ ٘زٖ

 اإلعزخذاَ ٠ؼزجش وّب . ٚاٌجٍذ٠بد وبٌظٕبػخ  األخشٜ ثبإلعزخذاِبد لٛسٔذ ِب ارا ٖا١ٌّب ٌزٍه اٌشئ١غٟ

 اعزخذاِٙب اػبدح ٠ّىٓ ٚال ٚاٌزجخش ثبٌٕزؼ ا١ٌّبٖ رٍه ِٓ وج١شح و١ّخ رفمذ ؽ١ش أعزٙالوٟ اعزخذاَ اٌضساػٟ

 اٌغزائٟ ثبألِٓ رجبؽٗاس فٝ األعزخذاَ ٘زا أ١ّ٘خ رجشص ٌٚىٓ . (3 )ٚاٌجٍذ٠بد اٌظٕبػخ ِٓ اٌظشف ١ِبٖ فٝ وّب

 لذس ٚلذ . اٌؼبٌُ عىبْ ِٓ ِزضا٠ذ ٌؼذد ٚاٌىغبء اٌغزاء ِزطٍجبد ٌّمبثٍخ اٌضساػٟ ٌألٔزبط اٌؾبعخ رزضا٠ذ ؽ١ش

 ز١بعبداالؽ ٌّمبثٍخ ع٠ًٕٛب %4 أْ َ 1992 ػبَ ثبٌجشاص٠ً عب١ٔشٚ س٠ٛدٞ فٝ ػمذ اٌزٜ األسع ِئرّش

 فٝ اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ و١ّخ فبْ ِؼٍَٛ ٘ٛ ٚوّب . ٌٍغزاء 3 ثٕغجخ اػٟاٌضس أزبعٗ ٌض٠بدح ٠ؾزبط اٌؼبٌُ – اٌّزضا٠ذح

 ِٓ وج١شح ِٕبؽك أْ ؽ١ش . وج١ًشا رفبًٚرب ِزفبٚد ٚاٌضِبْ اٌّىبْ ؽ١ش ِٓ رٛص٠ؼٙب أْ وّب ِؾذٚدح اٌؼبٌُ
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 ِٛاسد٘ب ِٓ ػب١ٌخ ٔغجخ رغزخذَ اٌزٝ إٌّبؽك ٔفظ ٟٚ٘ اٌؼزثخ اٌّزغذدح ا١ٌّبٖ فٝ ٔذسح ِٓ رؼبٟٔ اٌؼبٌُ

 اٌّزغذدح ٚغ١ش اٌّزغذدح اٌغٛف١خ ١ٌّب٘ٙب ِششذح غ١ش أعزخذاِبد اٌٝ اٌؼبدح فٝ ٚرٍغؤ اٌضساػخ فٝ ٌّبئ١خا

 % 40 ة اٌّزٛعؾ فٝ رمذس ػئ١ٍخ ثىفبءح رشٜٚ اٌؼبٌُ فٝ اٌّضسٚػخ اٌّغبؽبد ِؼظُ أْ ٌٗ ٠ئعف ِّٚب .

 ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚرش١ش . اٌغٛف١خ ٖا١ٌّب خبطخ أ٘ذاس٘ب اٌٝ ٚرئدٞ ١ٌٍّبٖ ِششذ ٚغ١ش ِغشف اعزخذاَ ٠ؼٕٟ ِّب

 ٘زٖ رغزخذَ اٌزٝ اٌذٚي ِٓ اٌؼذ٠ذ فٝ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ ِغزٜٛ فٝ ِزٛاطً أخفبع ٕ٘بٌه أْ اٌٝ اٌذساعبد

 خبطخ اٌؼشث١خ اٌذٚي ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ األِش٠ى١خ اٌّزؾذح ٚاٌٛال٠بد ٚاٌّىغ١ه ٚإٌٙذ اٌظ١ٓ ِٕٚٙب ٌٍضساػخ ا١ٌّبٖ

 ١ِبٖ اٌغِٛبس٠ْٛ اعزخذَ ؽ١ش اٌجشش٠خ ربس٠خ فٝ االعزخذاَ ٘زا لذَ ٝاٌ اإلشبسح ِٓ ثذ ٚال. اٌخ١ٍظ دٚي

 ِٕبؽك ِٓ اٌؼذ٠ذ فٝ رٌه ثؼذ ِٓ اٌشٞ عجً ٚأزشبس عٕخ 6000 لجً اٌمّؼ ِٓ ِضسٚػبرُٙ ٌشٞ اٌفشاد ٔٙش

 بؽُٙٚأعزٕج ( 3,4 )اٌشٞ عجً ثزشش١ذ اٌمذِبء اٌؼشة عض٠شح عبوٕٟ ا٘زّبَ ٚوبْ . اٌؼشة عض٠شح ف١ٙب ثّب اٌؼبٌُ

 أْ اال ، ٘زا ٠ِٕٛب ؽزٝ اٌغ١ّغ ٚأػغبة أذ٘بػ ِضبس اٌغ١ٕٓ آالف لجً ثبٌزٕم١ؾ اٌشٞ أٌٝ ألشة ٌطش٠مخ

 ثؼؼٙب رٍٛس ِٚغججخ اٌؼزثخ ا١ٌّبٖ ِٓ ٘بئٍخ و١ّبد ِغزٕضفخ ِزذ١ٔخ ٚثىفبءح وج١ش ثشىً رٛعؼذ ا١ٌَٛ صساػخ

 اٌمذِبء أرمٕٙب اٌزٝ اٌزشش١ذ صمبفخ رزطٛس ٌُٚ . دا٢فب ِٓ ٚاٌؾّب٠خ اٌخظٛثخ ٌض٠بدح اٌى١ّبئ١بد العزخذاَ ٔز١غخ

 ِئخًشا اٌؾبعخ ثشصد ٌزا ، اٌشٞ ١ِبٖ اعزخذاَ فٝ اٌّزظبػذ ٌٍزٛعغ ٔغجخ ( 3,4 )اٌؼشث١خ اٌغض٠شح فٝ خبطخ

 األِش ثٙزا أ٘زّذ ٚلذ . األعزٙالن ٘زا ٌزشش١ذ فؼبٌخ ٚٚعبئً عجً اعزخالص ػٍٝ ٚاٌؼًّ إٌفظ ِشاعؼخ اٌٝ

 ِٕٚظّبد (FAO) ٚ ا١ٌٛٔغه ٚاٌظشفِٕٛظّخ ٌٍشٞ اٌؼب١ٌّخ وبٌّفٛػ١خ اٌّزخظظخ ٕظّبداٌّ ِٓ اٌؼذ٠ذ

 . ٚاٌزٛػ١خ اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِئعغبد ِٓ ٚاٌؼذ٠ذ(ICID) ٚاٌضساػخ األغز٠خ وّٕظّخ اٌّخزظخ األُِ

 ١بٖاٌّ العزخذاَ اٌؾبٌٝ إٌّؾ ثؤْ اٌغ١ّغ ِٓ أػزشاف ٕ٘بٌه أْ اٌٝ اٌؼب١ٌّخ ٚإٌّشٛساد اٌٍمبءاد ٚرش١ش

 ِؾذٚدح ِزغذدح ِٛاسد رجذد اٌزٝ اٌؼئ١ٍخ اٌىفبءح ٚثزٍه اٌّغشف إٌّٛاي ٔفظ ػٍٝ ٠غزّش ٌٓ عٛف ٌٍشٜ

 . إٌّبخٟ ٚاٌزغ١ش ٌٍزٍٛس ٔز١غخ ٌٍزٕبلض ِؼشػخ ِزغذدح ٚغ١ش

 اٌؼبٌُ عىبْ ص٠بدح ؽغت ِزضا٠ذح ٚاٌغىٓ ٚاٌٍّجظ ٌٍغزاء اٌؼبٌُ عىبْ ؽٛعخ ثؤْ أ٠ًؼب األػزشاف ٚسغُ

 ٚاٌزم١ٕبد اٌذساعبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕ٘بٌه أْ اال ٚاالعزّبػ١خ االلزظبد٠خ ؽ١برُٙ ِغزٜٛ ّٔٛ ِغ ز١بعبرُٙاؽ ٚرضا٠ذ

 و١ّخ ثٕفظ ِٚؼبػفزٗ اإلٔزبط ص٠بدح ثبِىب١ٔخ رجشش اٌزٝ اٌّبئ١خ ٚاٌغ١بعبد اٌّزمذِخ اإلداسح ٚٚعبئً اٌؾذ٠ضخ

 فٝ إٌغبؽبد رٍه ثؼغ أعزؼشاع رُ ٚلذ . عجخإٌّب اٌزشش١ذ٠خ اٌخطٛاد أرجبع رُ أرا ؽب١ًٌب اٌّغزخذِخ ا١ٌّبٖ

 ء ٌٍىٙشثب اٌضاًِ ِغّٛػخ وشعٟ ثشٔبِظ اؽبس فٝ ثبٌش٠بع عؼٛد اٌٍّه عبِؼخ ٖ أطذسد اٌزٜ اٌىزبة

 اٌذٚي فٝ خبطخ ِٕٙب اٌؼبئذ ٚص٠بدح ا١ٌّبٖ أعزٙالن رم١ًٍ ٔؾٛ ال ًُ  ؽٛٞ صاي ِب اٌطش٠ك ٌٚىٓ ء ٚاٌّب

 . بئ١خاٌّ ِٛاسد٘ب فٝ ٔذسح ِٓ رشىٛ اٌزٝ

 مجاالث حذيثت للترشيذ: رابعا

 إٌبلض ٚاٌشٞ اٌّىًّ ٚاٌشٞ ا١ٌّبٖ ؽظبد ٌزشًّ ٌٍزشش١ذ اٌّغزخذِخ اٌٛعبئً رٕٛػذ إٌذسح ؽذح رضا٠ذ ِغ

 ١ِبٖ اعزخذاَ ٚاػبدح ا١ٌّبٖ الزظبد٠بد ِغ رٌه ٚسثؾ األػٍٝ االلزظبدٞ اٌؼبئذ راد اٌّضسٚػبد ٚاخز١بس



 ترشٌد استخدام الموارد المائٌة فً الوطن العربً

 ا١ٌّبٖ أ١ّ٘خ ثشصد وّب ، اٌشِبد٠خ ٚا١ٌّبٖ ِشاد ػذح رٌه ٠ٚشٚرذ اٌضساػٟ ٚاٌظشف اٌظؾٟ اٌظشف

 اإلِىبٔبد ِٓ ٌألعزفبدح اٌؼشث١خ اٌذٚي خبطخ اٌذٚي ث١ٓ ٚاٌزىبًِ ا١ٌّبٖ الزظبد٠بد ِغ رٌه ٚسثؾ االفزشاػ١خ

 . وبٌغٛداْ اٌذٚي رٍه ثؼغ فٝ اٌّزٛفشح اٌضساػ١خ ٚاألساػٟ اٌّبئ١خ

 ارا ِٕٙب اإلعزفبدح ٠ّىٓ ٚاٌزٝ اٌؼبئؼخ ا١ٌّبٖ ِٓ ٘بئٍخ و١ّبد ِٓ عزفبدحٌإل ٚاعؼخ اِىب١ٔخ ا١ٌّبٖ ؽظبد ٠ؼطٟ

 اٌغطؾ١خ ٚا١ٌّبٖ األِطبس و١ّبٖ ِٛاسد ػذح ِٓ اٌؾظبد رٌه ٠زُ أْ ٠ّٚىٓ . (1 )ٚاإلِىبٔبد اٌمذساد رٛفشد

 ش١ذٚا (Terraces) فٝ ا١ٌّبٖ ٌزغ١ّغ ِٚٛالغ ؽ١ش اٌمذِبء اٌّظذس ٘زا أل١ّ٘خ فطٓ ٚلذ . اٌغٛف١خ ٚا١ٌّبٖ

 ؽج١ؼ١خ ِٕخفؼبد (Qanats, Aflag) رضا٠ذ ٚلذ  ٚغ١ش٘ب ٚاٌؾٛاعض ٚاٌؼمَٛ وبٌغذٚد ػظ١ّخ ِٕشآد

 اٌٙطٛي ِٓ خبطخ إٌذسح ٌّمبثٍخ ا١ٌّبٖ ؽظبد ِٓ ٌإلعزفبدح ٘زا صِٕٕب فٝ اال٘زّبَ ٚاٌؼ١ْٛ (اٌؾفبئش) ِٚش١ذح

 ا١ٌّبٖ و١ّخ ٚرمذس . ٚاإلداس٠خ ١ٕٙخٚاٌّ اٌؼ١ٍّخ اٌمذساد رٛفشد ارر ثبٌىض١ش ٠جشش ِٛسد ٚ٘ٛ اٌّطشٞ

 ِٓ ٌإلعزفبدح اٌخطؾ رؼغ أْ ٠ّىٓ ِىؼت ِزش ث١ٍْٛ ثؤٌف وّضبي اٌغٛداْ فٝ ع٠ًٕٛب اٌّزٛعؾ فٝ رٙطً اٌزٝ

 ٔظ١ت ِٓ % 250 ؽٛاٌٟ ٠ّضً ٚ٘ٛ ِىؼت ِزش ث١ٍْٛ خّغ١ٓ ٌزؼطٟ اٌّزٛعؾ ٌٍّغزمجً ِٕٙب %5 ؽٛاٌٟ

 اد ثخضاْ ا١ٌّبٖ رٍه ِٓ ٘بئً لذس ثؾفع اٌؼًّ ٘زا ِضً ٠شثؾ أْ ثذ ٚال . ا١ًٌٕ ١ِبٖ ِٓ اٌؾبٌٟ اٌغٛداْ

 األِطبس . ِٛاػ١ذ ٚرغ١شاد اٌغفبف ِٛعبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ ٠غبػذ اٌزخض٠ٓ ٘زا ِضً رٛفشد ارا ِٕبعجخ عٛف١خ

 . إٌّبخ١خ اٌزغ١شاد رؤص١شاد ِغ عزضداد ٚاٌزٝ

ب اػٕظشً  ٠ّضً ٌٍشٞ ا١ٌّبٖ اعزخذاَ رشش١ذ اْ عبثمًب روشٔب وّب ًِ  ِٚٓ . اٌؼبئؼخ ا١ٌّبٖ ِٓ ِٙٛي لذس ٌزٛف١ش ٘ب

 ِغ األوجش االلزظبدٞ ٚاٌؼبئذ ١ٌٍّبٖ األلً االعزٙالن راد اٌّضسٚػبد ثبخز١بس رٌه اٌٝ اٌٛطٛي اٌّّىٓ

 ِٛاسد اعزخذاَ ِغ رٌه أِىٓ ِب اٌزٕم١ؾ أٚ ثبٌشػ وبٌشٞ ا١ٌّبٖ ِٓ أوجش لذًسا ٠ٛفش اٌزٜ اٌشٞ ٔظبَ أخز١بس

 (supplemental Irrigation) إٌبلض اٌشٞ أٚ (Deficit Irrigation) فٝ إٌظش ِغ ٌٍشٞ رىب١ٍِخ

 ٚاعزخذاَ ا١ٌّبٖ ؽظبد ٚعبئً ثبعزخذاَ اٌّبئ١خ اٌّٛاسد سلؼخ ٌزٛع١غ اػبفخ ٘زا . اٌشٞ ِٛاػ١ذ عذٌٚخ اِىب١ٔخ

 . ١ٍذ٠خاٌزم اٌٛعبئً ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌٍّغ١خ ٚاٌضساػخ اٌّؼبٌغخ اٌؼبدِخ ٚا١ٌّبٖ اٌشِبد٠خ ا١ٌّبٖ

 خاتمت

ب خالِذ اٌّبئٟ األِٓ ٠ّضً ًِ  . األِخ أِٓ ٌؼّبْ ِزىبٍِخ اعزشار١غ١خ ٚػغ ٠زطٍت ِّب اٌؼشثٟ ٌألِٓ ٘ب

 اعزخذاَ رشش١ذ ٟٚ٘ اٌٛعبئً أؽذ اِىبٔبد اٌٛسلخ ٘زٖ أعزؼشػذ اٌّبئٟ األِٓ ٌزؾم١ك ػذ٠ذح ٚعبئً ٕٚ٘بٌه

 اٌضساػخ فٝ االعزخذاَ رشش١ذ اٌٛع١ٍخ ٘زٖ ػٕبطش أُ٘ ِٚٓ . اٌؼشثٟ اٌّبئٟ ٌألِٓ وّذخً اٌّبئ١خ اٌّٛاسد

 .اٌجٍذ٠خ ٚاالعزخذاِبد ٚاٌظٕبػخ
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