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 كفاح عباس رمضان .د
 قسم الدراسات التاريخية والثقافية/مركز الدراسات اإلقليمية/مدرس

 
 البحث  مستخلص

ساااد اتعتداااد فااي الداارن الم ااارا باالن المااوارد المابيااة غااي مااوارد  بيعيااة  ياار 
ريعية أو عمليااة محاادودو و ياار ةابلااة اتساات زاا ويمكاان اسااتخدام ا دون ضااواب  ت اا

وبالتالي احتلت المياه دورًا ثا ويًا في حسابات عمليات الت مية التي   دت ت اورًا كبيارًا 
وسااريعًا فااي ال اااا الثااا ي ماان الااص الداارن الم ااارا لتم اار بعاادغا أزمااات مابيااة فااي 
م ااا م متعااددو ماان العااالا العربااي ممااا أدو ضلااي تغيياار واضااع فااي المفاااغيا المتعلدااة 

ياه، ف  لت تاورات جديدو سرعان ما تحولت ضلي ة اعات راساخة مفادغاا أن بموارد الم
الموارد المابية غي موارد محدودو وةابلة لالست زاا، كما أ  اا مان أغاا العوامال الما ثرو 
علي ال مو اتةتاادي واتجتماعي وت ير وتابر التزايد السكا ي وال مو اتةتااادي ضلاي 

 ية علي المستوو العالمي.احتمال أن تعما األزمات الماب
وتعا ي دول المغرب العربي فاي الوةات الحاالي مان أزماة مابياة حاادو. ومان أساباب 
حدوث غاه األزمة غي المروا ال بيعة المتمثلاة بدلاة سادو  األم اار وساوخ اساتخداا 
غاااه المااوارد وزيااادو ال لااب السااكا ي والااا اعي، باعضااافة ضلااي العواماال اتةتاااادية 

  تد ية.والبيبية وال
 المددمة

يعتبررر المررار مررورداي ًبيعيرراي فرري مياتاررا ت يمكااررا اتسررتغاار  ارر  لرر ا ف ررو 
غير خاضع لتًبيق آليات السوق المتبعة في تمديد سعره لدى بعر  الردول 

)بورصرة المرارأ أو  التي تسعى لجعل  سلع  تباع وتشترى ضمن ما يعرر  برر
الوقت المالي مرن أزمرة ماةيرة أ. وتعااي دول المغرب العربي في اهياي كالم)

مرراد إ    ترتكررز سياسررات ا  لررى تاميررة درر ه المرروارد وترشرريد اسررتخدام ا. ومررن 
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أسرررباب مررردوة الزمرررة الماةيرررة دررري المررررو  الًبيعرررة المتمثلرررة بقلرررة سرررقًو 
المًرررار وسرررور اسرررتخدام دررر ه المررروارد وزيررراد  الًلرررب السررركااي والصررراا يإ 

 لبيةية والتقاية.باإلضافة  لى العوامل اتقتصادية وا
تكمررن أدميررة درر ا البمررة  لررى ا تبررار الميرراه  مرردى أدررم المرروارد الساسررية 
فررري الميرررا  اتجتما يرررة واتقتصررراديةإ    ت زالرررت تمثرررل مترررى ا ن موضررروع 
السررا ة  لررى السررامة العربيررة والعالميررة  لررى مررد سرروار امررراي لمسررادمت ا فرري 

 تمقيق المن الماةي في دول المغرب العربي. 
أمررا أدرردا  البمررةط تسررليً الضررور  لررى المصررادر الماةيررة الموجررود  فرري 
دار  المررروارد الماةيرررة فررري دول  دول المغررررب العربررريإ والتعرررر   لرررى سياسرررة وال
المغرررب العربرري وتشررخية وضررعية الميرراه فرري دول المغرررب العربرري و ررر  
السياسررررات الماةيررررة فرررري دول المغرررررب العربرررري ومررررا درررري العوامررررل المسررررا د  

الزمة الماةية في دول المغرب العربي. و ر  الموارد واتمتياجات لمدوة 
تألفرت ديكليرة البمرة مرن  الماةية المالية والمستقبلية في دول المغرب العربي

تم يررد وثةثررة مبامررة رةيسرريةإ تارراول التم يررد )العوامررل المرر ثر   لررى المرروارد 
 لرررى موضررروع الماةيرررة فررري دول المغررررب العربررريإ بيامرررا ركرررز المبمرررة الول 

)المررروارد الماةيرررة فررري دول المغررررب العربررريأإ وتًررررق المبمرررة الثااي)سياسرررة 
 دار  المرروارد الماةيررة فرري دول المغرررب العربرريأإ أمررا المبمررة الثالررة والخيررر 

)الزمرررة الماةيرررةأ فررري دررر ه الررردول وكيررر  بررردأت وتًرررورت  لرررى أن  فاسرررتعر 
 ازدادت مدت ا في الساوات الخير . 

 
 وامل الم ثرو علي الموارد المابية في دول المغرب العربيالع التم يد:

ن العربي بارتفاع درجات المرار  فري معمرم أجزاةر  خرةل  يتسم مااخ الًو
 ررد  أشرر ر مررن السرراة وازديرراد المرردى المرررارل فرري المارراًق الداخليررة وسرريًر  
الجفررا   لررى مسررامات كبيررر  مررن أراضرري ا وقلررة  رردد اليررام المرراًر . ووجررود 
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ن واضمين في  دمرا الصري  والشرتارإ وبشركل  رام يسريًر  لير  ماراخ فصلي
 الماًقتين المار  والمعتدلة المار .

 
 اعةليا الم اخي -3

) قلررريم ماررراخ البمرررر المتوسرررًأط ويغًررري السررر ول  اإلقلررريم المتوسرررًي أوت:
السرراملية المميًررة بررالبمر المتوسررً والمرتفعررات الجبليررة المًلررة  ليرر  ويتسررم 

جات المرار  صيفاي وا تدال ا شتاري مع أمًار شتوية غزير  ويتمول بارتفاع در 
 لرررى الرررداخل بماررراخ شرررب  صرررمراول وأمًرررار قليلرررة ومرررن دولررر  ليبيرررا وترررواس 

. وتسررقً المًررار فرري درر ا اإلقلرريم شررتاري بكميررات تتررراو  أ1)والجزاةررر والمغرررب
ملررمأ فرري السرراة بيامررا يسررود الجفررا  فصررل الصرري  المررار  0333-033بررين)

 .أ5)لًويلا
اإلقلرريم الصررمراول)مااخ الصررمراولأط ودررو أوسررع القرراليم العربيررة  ثا يااًا:

درجرة مةويرة فري المرلأ صريفاي  28 وأكثردا ااتشراراي وتصرل درجرة المررار   لرى)
وتاخف  في  درجرة المررار  شرتاري أل داراو فرروق مراريرة كبيرر  برين الصري  

لرردان العربيررة أو أجررزار كبيررر  والشررتار وبررين الليررل والا ررار وتقررع فيرر  معمررم الب
ما رراإ كليبيررا والجزاةررر. ويمترراز درر ا اإلقلرريم بقلررة كميررة المًررار و رردم ااتمررام 
سقًو ا زماااي ومكااراي وارتفراع معردتت المررار  باإلضرافة  لرى ااتشرار الكثبران 

 .أ3)الرملية المتمركة  لى مسامات كبير  ما ا
مرتفعرة ولكا را دون مررار  الماًقررة اإلقلريم المردارلط يتسرم بمرارتر  ال ثالثاًا:

وبرررة والغًرررار الابررراتيإ وت ًرررل المًرررار فررري فصرررل  الصرررمراوية بسررربب الًر
الصرري  كمررا دررو المررال فرري جارروب موريتاايررا بيامررا يسررود الجفررا  فرري فصررل 
الشتار. وتعد المرار  من أدم  ااصر المااخإ ف ي ت ثر بصور  مباشر   لرى 

اخف  درجة المرار  في فصرل الشرتار جميع  ااصر المااخ الخرى.    قد ت
-)  لررى مررا دون الصررفر المةررول فقررد سررجلت درجررة المرررار  المًلقررة الصررغرى
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درجرررة مةويرررة فررري جبرررال أًلرررس برررالمغرب بيامرررا ترتفرررع درجرررة المررررار   (8,01
 .أ4)درجة مةويةأ 18) العممى المًلقة في العزيزية بليبيا  لى

  
 الرياح -2

مليرررات سرررقًو المًرررار وتمديرررداي درجرررات تلعرررب الريرررا  دوراي م مررراي فررري  
 المرار  وتكون الريا   لى ثةثة أاواع ديط

الريررا  الصرريفية )شررمالية شرررقية جافررةأط تتعررر  ل ررا المارراًق الشررمالية  أوت:
بررة قادمررة مررن  ن العربرري والارروع الثررااي ريررا  شررتوية ودرري غربيررة ًر مررن الررًو

فضرررررات جويرررررة الممررررريً الًلسررررري مرررررار  فررررروق البمرررررر المتوسرررررً ممدثرررررة ماخ
ن العربي الشمالية.  ودًوتت مًرية وت ثر بشكل أساس في أجزار الًو

الريررا  التجاريررة الشررمالية الشرررقية الجافررة والبررارد ط تسررود معمررم أجررزار  ثا يااًا:
بة دًول الثلوج.  البلدان العربية وتسبب اتيجة تصادم ا بالريا  الًر

ملرررة بالرمرررال. وارتفررراع ريرررا  الربيرررع والخريررر ط ودررري ريرررا  ممليرررة مم ثالثاااًا:
درجرات المرررار  تضررر بالزرا ررة وتمرردة لفترررات قصررير  ومتقًعررة وت ررب  لررى 

 .أ2)ليبيا وشرقي المغرب
 

 األم ار -3
ن  ت ثر الريا   لى دًول المًار ودااو ثةة مااًق مًرية فري الرًو
العربررري ومرررا ي مارررا فررري دررر ا البمرررة دررري ماًقرررة الشرررمالية القريبرررة مرررن البمرررر 

ملررمأ  0133-0333) قً أمًاردررا شررتاري ودرري متفاوتررة وتقررع بررينالمتوسررً وتسرر
وأغزر د ه المااًق بالمًر دي المرتفعات الجبليرة السراملية كمرا درو المرال 

 .أ6)في دول السامل في شمال أفريقيا
 
 

 المبحث األول: الموارد المابية في دول المغرب العربي
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التبراين الشرديد مرن  تتسم موارد المياه في ماًقرة المغررب العربري بخاصرية
لمعرو  أن امية التوزيع المكاايإ سوار بين الدول أو كل دولة  لى مداإ و 

مصررادر الميرراه  لررى سررامل الممرريً الًلسرري والبمررر المتوسررً والترري تمثررل 
أ مررن  جمررالي الميرراه 83%أ مررن مسررامة اإلقلرريم تغًرري تقريبررا )01%مرروالي)

أمرروا  رسرروبية ضررخمة السررًميةإ بيامررا تمتررول المارراًق الصررمراوية  لررى 
 .أ7)للتجددإ ولكا ا في غاية الدمية  ات موارد للمياه الجوفية غير قابلة

 وتاقسم الموارد الماةية  لى قسمين دماط
 أوتط الموارد الماةية التقليديةإ

 ثاايايط الموارد الماةية غير التقليدية.
 

 -أوًت: الموارد المابية التدليدية غي:
 
 األم ار -3

صررررردر الررررررةيس للمررررروارد الماةيرررررة السرررررًمية والجوفيرررررةإ ويتفررررراوت ودررررري الم
ن العربري مرن ماًقرة لخررى ف ري تترراو  برين اقرل  ال ًول المًرل فري الرًو

ملمأ في المااًق المًلة  لرى  0133) ملمأ في الصمرار وأكثر من 13) من
خرررً اتسرررتوار بعررر  الماررراًق السررراملية للبمرررر المتوسرررً. وداررراو مسرررامات 

ملرمأ  033) ن العربي تقل في ا كميات المًار ال اًلرة  رنشاسعة من الًو
أ مررن مجمرروع مسررامت  الكليررة ميررة تكررون درر ه المسررامة جررردار 41%) وتمثرل

قاملرررة ودررري ماتشرررر  فررري اغلرررب ماررراًق الررربةد العربيرررة خصوصرررا الصرررمرار 
 برر 0991. وقردر دًرول المًرار  رام أ8)الكبرى جاوب بلدان المغرب العربري

أ  لررررى  قلرررريم المغرررررب العربي)ليبيررررا 8,01%) يسررررقً ما ررررا أ3مليررررار م 0008)
 . أ9)وتواس والجزاةر والمغرب وموريتااياأ

 133-013) توجرررد ماررراًق تتمترررع ب ًرررول كميرررة مرررن المًرررار تترررراو  برررين
أ 1%) مليررون دكتررارأ أل باسرربة 41,043) ملررم/ سرراةأإ ضررمن مسررامة تبلرر 
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المغرررب العربرري. لكررن ودرر ه المارراًق تكررون مةةمررة للزرا ررة وتترروزع فرري دول 
المًار في د ه المااًق تتص  بالت ب ب و دم اتاتمام ف ري قرد تشري فري 
بعررر  السررراين وتكرررون غزيرررر  فررري سررراين أخررررى ممرررا يررر ثر سرررلبا  لرررى  ررردم 
استقرار اإلاتاج الزرا ي في د ه الماراًق. وداراو ماراًق أخررى يترراو  في را 

بع  ماراًق المغررب ملم/ ساةأإ وتقع في  133-133) دًول المًار بين
العربي ودي مةةمة للزرا ة بمختل  مماصيل ا. ودااو مااًق ت ًل  لي ا 

مليرون دكترارأ وتقرع فري جبرال  1,000) أمًار بكميات جيرد  وتبلر  مسرامت ا
 . أ11)أًلس في المغرب العربي

ملررمأ وت ًررل  033-033) فررأن معرردل المًررار في ررا يتررراو  بررينليبيااا: أمررا 
سررراملي ضررريق فيمرررا  ررردا مرتفعرررات شرررمال غررررب ليبيرررا معمم رررا  لرررى شرررريً 

ملررمأ  133-033) والجبررل الخضررر. ميررة يتررراو  معرردل المًررار سرراوياي بررين
ملمأ وفي الصمرار  13) د ه المااًق فان معدل المًار يقل  ن روباستثاا

ملمأ ويكون  لو في فصرل الشرتار  52) الكبرى فان معدل ال ًول ت يتعدى
ة  ارد مررور الجب رات البرارد  وفري الصري  فري الًررا  في أًراف را الشرمالي

  .أ11)الجاوبية اتيجة لتأثيرات الريا  الموسمية الجاوبية الغربية
المتوسرً ت يزيرد  تتص  ليبيا  موما بالجفرا     أن مرا يسرقً  لي را فري

تسررررقً أ لررررى معرررردتت لل ًررررول بماًقررررة ًرررررابلس  أ.السرررراة ملررررم/ 08)  ررررن
وماًقرررررررة باغرررررررازل  وسررررررر ل الجفرررررررار إ ل افوسرررررررةوتمديرررررررداي فررررررري جبررررررر الشرررررررمالية

 00333و 5كم 9133) الماًقتان الوميدتان الشمالية)الجبل الخضرأ وداتان

المعرردل السرراول للمًررر  لررى  الترري يزيررد في ررا إمسررامت ما  لررى التررواليأ 5كررم
  .أ15)للزرا ة والتي تعتبر ضرورية أإملم 133 – 013)المعدتت الدايا

يرتبً توزيع المًر بكرل مرن اتجراه الريرا  ط واستيرتبً توزيع المًر في 
شررمالية غربيررة فرري الشررتار وبالتضرراريسإ ويترتررب  لررى  لررو ارتفرراع فرري  ودرري

فرري بعرر  المارراًق  أملررم 0133) ى مررا يقرررب مررنلررالسرراول   معرردل ال ًررول
السررراول فررري الاقصررران فيصرررل فررري جاررروب  الغربيرررةإ ثرررم يتررردرج معررردل ال ًرررول
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المًرار المتسراقًة  ويقردر متوسرً كميرة .أمملر 033)  لى ما يقرل  رن البةد
 013) إ وبمتوسرررررررً معررررررردل سرررررررقًو سررررررراول قررررررردرهأ3م مليرررررررار 13) سررررررراويا برررررررر

بيامررا يرر دب  أ3م مليررار 10,0) وت يمتجررز مررن درر ه الميرراه سرروى .أملم/السرراة
 .أ13)ةلتغ ية المياه الجوفيما ا كما يتسرب جزر ضةيل إ الباقي  لى البمر
بمرروارد ماةيررة متاو ررة سررًمية  تتمتررعف طتمتررعفأا ررا ت الجزاةرررفيمررا يخررة 

وجوفية تعود بالساس  لى التاوع الجغرافي والًبيعي ال ل يميزدا  ن غيردا 
المر ثر   لرى  مليرة  فكبر المسامة وتاروع التضراريس مرن العوامرل من الدول.

الرقعرة  أتسراعورغرم  .رةيسا للموارد الماةية للربةد اي التساقً والتي تشكل مصدر 
مرررن درررر ه  أ81%) إ  ت أنأ5مليرررون كلررررم 1,0) مررروالي ريرررة والتررري تقرررردرالجزاة

المسررامة توجررد فرري الماًقررة الصررمراويةإ ودًررول المًررار في ررا شررب  ماعرردمإ 
تتميررز بمارراخ البمررر المتوسررًإ ميررة تبلرر  كميررة ف ما ررا أمررا الماًقررة الشررمالية

ه غالبيرررة دررر ه الميرررا إ لكرررنأ3مليرررار م 090) المًرررار التررري تسرررقً  لي رررا امرررو
  لررى البمرر وتتبخررر بفعررل المرررار .  ن توزيرع معرردتت التسرراقً تأخر  ًريق ررا

مررن الشررمال  لررى الجارروب إومررن  اتجررادينالسرراول فرري الجزاةررر يتارراقة فرري 
 .  أ14)الشرق  لى الغرب

 013) لسرررقًو المًرررار يبلررر  ن المتوسرررً السررراولفررر  :لمغاااربلوبالاسررربة 
الماًقررة الشررمالية  /السرراةأ فرريملم 833-133)  ت أا ررا تتررراو  بررين أملم/السرراة
تتررراو  فرري  كمررا ملم/السرراةأ فرري الماًقررة الوسررًىإ 133-033) وبررين الغربيررةإ

و لررررررى العمرررررروم تررررررتقلة  ملم/السرررررراةأ. 033-13) بررررررين الماًقررررررة الصررررررمراوية
أمررا  الشررمال  لررى الجارروب وتتميررز بعرردم اتاتمررام خررةل السرراة. تت مررنو ال ًرر

وتتررررراو   أمملرررر 0133–0333) مررررن ري المرتفعررررات ابترررردا الثلرررروج فتتسرررراقً  لررررى
 .     أ12)أملم 0333-133) بين كميات ا مسب خًًو العر  والعلو السفو إ

 صمراول.  قليم ا دو كما سبق  اسقًو المًار في يادرف موريتا يا:أما 
تصررل و  كبيررر  للغايررة  ارغررم  لررو فرر ن مجررم المًررار الترري تسررقً  لررى سرراملو 

 ما ررا يررتم فقررده بررالتبخر (93) أن أكثررر مررن  ت إأ3م مليررار 0,014) وامرر  لررى
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 فري البمرر. إ التسررب والجريران لرى جاارب التسررب وجريران الميراه  لرى البمرر
 أمرا فترر  ارزول در ه .أالسراة ملرم/ 033-033) ويبلر  معردل المًرار فير  برين

تشررين   لرى شر ر تموز/ يوليوأل من ش ر  صي المًار ف ي في فصل ال
أ16)أكتوبرالول/ 

ملرمأ فري الشرمال  13) راو  معدل دًول المًرار برينويت .
 .أ17)ملمأ في الجاوب 133و)

 (-3-)جدول رةا 
 .6991ال  ول الم ري الس وي في دول المغرب العربي عاا 

غ ول األم ار  الدولة
 الس وي )ملا(

> 311 
ملا مليار 

 1ا

311- 
ملا  111

 1مليار ا

< 111 
ملا مليار 

 1ا

كمية األم ار 
يًا ال ا لة س و 
 1مليار ا

 11 1 31 28 111 -1 ليبيا
 11 31 1 1 3111 -11 تو س
 381 11 21 18 3111 -21 الجزابر
 311 81 11 21 2111 -11 المغرب
 311 11 11 21 111 -11 موريتا يا
 111 211 313 311  المجموع

مجلا  المقفا   اين،اادي والعشااالمصدر: مقداد حسن علي: من مالمح تحديات المياا  ياي القاال الحا
عباادالحلي ، المصاادر  ؛66-61 ص(، 6991 )بغااداد:، (3) الساا  ، (61) الثقااايي، العاادد

 .611-611 األشام، المصدر السابق، ص؛ 22 السابق، ص
 
 
 المياه الس حية -2

يشكل فاة  المًرار السراقًة  لرى المرتفعرات الجبليرة والجليرد المصردر 
وسيولإ وتعتمد كميات د ه المياه الساس للمياه السًمية من اا ار ووديان 

. أ18)السًمية  لى مدى تمركرز المًرار وموسرم دًول را و لرى خصاةصر ا
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 وتقرردر كميررة الميرراه السررًمية فرري دول المغرررب العربرري والرريمن والردن بامررو
(1,0)

 .أ19)
 (13%) ت تزيرد  رن ف ري قليلرة جرداإ في را الميراه السرًميةفرأن  ليبيا:أمرا 

جررل ي  راداةمرة برل معمم وت توجد أا ار أو وديران للبةد.من الموارد الماةية 
اتسرتفاد  مرن الميراه  وقرت دًرول المًرار ولفتررات قصرير  أثارار الشرتار ويرتم

الميررراه  السرررًمية المًريرررة فررري الوديررران بتغ يرررة الخزاارررات الجوفيرررة أو مجرررز
تسررتخدام ا فرري الغرررا  المختلفررةإ وممايررة القرررى والمرردن مررن السرريول  ررن 

وقرد ترم تقردير مجرم الميراه السرًمية   اجراز السردود  لرى در ه الوديران. ًريق
مليرون  03) موز ة  لى الامرو التراليط أ/الساة3مليون م 003) في ليبيا بامو

 لرى أ /السراة3مليون م 13) رإرالخض لري الشمالي للجبر لى السف أ/الساة3م
لسرررررفي ا  لرررررىأ السررررراة /3مليرررررون م 003) السرررررفي الجاررررروبي للجبرررررل الخضررررررإ

 الجارررررروبي   لررررررى سررررررفم أ/السرررررراة3مليررررررون م 03)و الشررررررمالي لجبررررررل افوسررررررةإ
أ51)أيضاي 

. 
 والمتمثلرررة فررري مجمررروع الا رررار يررراه السرررًميةيبلررر  مجرررم الم تاااو س:ففررري 

 والوديررررررة والمرررررروا  امررررررو الررررررزرود...أإ واد مليررررررانإ واد الصررررررغير )مجرد إ
 امررررو تسررررتمو  أمرررروا  الماًقرررة الشررررمالية  لررررى سرررراويا.أ 3م مليرررار 03103)
تسرتمو  أمروا  الماًقرة الوسرًى  إ بياماأ1,80%) باسبة أ3م مليار 01,0)

الجاوبيررة الترري  إ ثررم أمرروا  الماًقررةأ1,9%) باسرربة أ3مليررون م 013)  لررى
وغالبيرة  من جملة تلرو الميراهإ (0,9%) باسبة أ3مليون م 013) تستمو   لى

أ51)المياه  ات جود   الية د ه
 . 

بوجرررر  خرررراة الجررررزر  في ررررا الميرررراه السررررًمي جريرررران يشررررمل الجزاباااار:أمررررا 
تقريبررا ويخضررع أ 5كلررم 033333) الشررمالي مررن الرربةد المتربررع  لررى مسررامة

اية لقياس الموارد الماةية والمًرار والتغيررات المااخيرة والتري  لرقابة شبكة ًو
ايررررة للمرررروارد الماةيررررة. يبلرررر  أممًررررة 033) تترررروفر  لررررى  تسرررريردا الوكالررررة الًو

ودري  أ3مليرار م 00) الماةية السًمية فري الجزاةرر امرومتوسً مجم الموارد 
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فرررري مجمو ررررة مررررن  ةتمثلرررالمالمرررروارد  درررر ه مامررردرأ موضررررا 04)  لررررى مجزةرررة
مليرارين )وأدم را وادل الشرل  والكبيرر والتري تارتر أكثرر مرن الودية والا ارإ

 وادل سررريبوس والصرررومام ويسررررإ التررري تارررتر برررين ىلرررسررراوياإ باإلضرررافة  أ 3م
والصفصرررررا  والعررررررب  وادل دامررررروس أمررررراو  إأ3مليرررررار م)وأ 3مليرررررون م 133)

سررراوياإ  أ3مليرررون م 033و 03) وممررريس وكرررراميس وبرررودواو ف ررري تارررتر برررين
 133و 033)برين وأخيرا وادل تافاة والمرراش ومرازفران وكيسرير وداسإ وتارتر

أ55)أ3مليون م
. 

يرار مل 00) بامروفي ا يبل  مجم الموارد الماةية السًمية في ط المغربأما 
الميرررراه تجررررل فرررري  ررردد كبيررررر مرررن الا ررررار الصرررغير  والوديررررة  ودررر هأ. 3ملرررم

لمسًمات الماةية فري أمروا  ماًقرة الًلسري  الضيقةإ وتتركز معمم د ه
مرن جملرة  أ40%) باسبة قدرداأ /الساة3مليار م 180,01) التي تمصل  لى

 000,0) تلي ا أموا  ماًقة البمرر المتوسرً التري تمصرل  لرى تلو المياهإ
 بيامررا تترروزع الاسرربة المتبقيررة والمقرردر  بررر (01%) باسرربة قرردردا أ/السرراة3مليررار م

الًلرررس  جبرررال  لرررى المررروا  الشررررقية والمررروا  الشررررقية جاررروب( %01)
أ53)والموا  الصمراوية ما  أيضاي والموا  الغربية 

. 
 اررملير 1) تتوزع مصادر المياه السًمية التي تمثرل مروالي موريتا يا:أما 

غرر  ا رر السراغالإ طودر ه المصرادر دري  إغير متكافةة فيربصور   أساويا 3م
 .أ54)التةل رغولإ سدود

 المياه الجوفية -1
ن العربري وجرود  ردد كبيرر مرن المروا   ةتم ر الخراةً الجيولوجي للًو

الجيولوجيررة الترري تكواررت اتيجررة للتمركرررات فرري القشررر  الرضررية فرري الزمارررة 
وتمتل المياه الجوفيرة الفراغرات الموجرود  فري الصرخور  الجيولوجية المختلفة.

 لررررى شرررركل مسررررامات أو شررررقوق أو ك ررررو إ وتمثررررل درررر ه الميرررراه المخررررزون 
ن العربررري . الررر ل يمكرررن اسرررتخدام  وقرررت الماجرررة  ليررر إ أ52)اتسرررتراتيجي للرررًو
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أإ بيامررا ت 3م مليررار 4400) يروتبلرر  كميررة المخررزون مررن الميرراه الجوفيررة موالرر
أإ وتقرر  فرري ًريررق 3مليررار م 45) تغ يررة السرراوية  لررى مررواليتزيررد كميررات ال

ن العربي  د   قبات من أدم راط  مرق  اتستفاد  من المياه الجوفية في الًو
الًبقرات الماةيررةإ وبعرددا  ررن مراكرز الثقررل السركااي ممررا يترترب  ليرر  ارتفرراع 
تكرررررالي  اسرررررتثمارداإ باإلضرررررافة  لرررررى ردار  او يرررررة دررررر ه الميررررراه فررررري بعررررر  

والمتجرراوز لمرردود  ن  الجوفيررة اتيجررة للسررمب العشررواةي غيررر المتررواز المرروا
 -. والمياه الجوفية او انطأ56)المان في بع  الماكن

الميرررراه المتجرررردد  سرررراويايط ودرررري قليلررررة الدميررررة بسرررربب قلررررة  ال ااااوع األول:
المًار وارتفاع معدل التبخرإ كما أن الجزر القليل المتجدد اراجم فري اًراق 

ميرراه الا ررار كمررا دررو المررال بالاسرربة لميرراه أا ررار الايررل فرري  ممرردد  ررن رشرري
 مصرإ ودجلة والفرات في العراق وسوريا وتركيا.

الميررراه غيرررر المتجررردد  أو)اتمفوريرررةأط ودررري ميررراه تجمعرررت  ال اااوع الثاااا ي:
. ودرري غيررر متجرردد  أ57) ررامأ 4333) خررةل العصررور المًيررر  قبررل أكثررر مررن

 ررن  ا ررا تمتررول  لررى غررازات م ابررة غيررر و ات درجررة مرررار  مرتفعررة فضررةي 
أ ودري كميرة 3أل  كرم 000) مااسبة للزرا ة ود ا الاوع من المياه يقدر بامو
أ ودي ا ن غير 3م 4,01) داةلة   ا ما قورات بكمية المياه الجوفية المتجدد 

 .أ58)مأخو   بعين ات تبار في التخًيً العام للتامية العربية
من الموارد الماةية الرةيسة التي تعتمد  لي را بعر  وتعتبر المياه الجوفية 

ن العربرري خصوصرراي مارراًق الصررمرار الليبيررة والصررمرار الكبرررى  مارراًق الررًو
في جاوب بلردان المغررب العربري. ميرة ترم مفرر آبرار يسرتفاد ما را إلغررا  
الزرا رررة وبعضررر ا للشررررب والسرررقيإ وبرررالرغم مرررن أن كميرررات الميررراه الجوفيرررة 

ل العربية ليست قليلة مية يصل مجرم المخرزون ما را  لرى الموجود  في الدو 
أإ 3مليررار م 01) أ  ت أن مررا يسررتثمر ما ررا ماليرراي ت يتعرردى3مليررار م 4433)

وتشرررير الدراسرررات  لرررى وجرررود خرررزان جررروفي كبيرررر مشرررترو برررين شرررب  الجزيرررر  



 

 
 
 

 [311] أ52) 8دراسات  قليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

العربية ومصر والسودان وليبيا والجزاةر. مما يوفر  مكااية التاسيق برين در ه 
 . أ59)دان تستثمار مياد  واتستفاد  ما االبل

مرو  )فري أربرع أمروا  رةيسرة تتركز الموارد الماةيرة الجوفيرةف ليبيا:أما 
مو  الكفرر  والسررير ومرو  سررت  مو  س ل الجفار إ الجبل الخضرإ

 مليررار 111,1) ويقرردر مجررم التغ يررة السرراوية ل رر ه المرروا  بامررو إأومرررزق
أمررا . أ3م مليرار 03100) لةسرتخدام ما را مروالي يبلر  مجرم المترا  بيامرا أ3م

الماةيررة غيررر التقليديررة اتج ررت الدولررة امررو بعرر  الوسرراةل  فرري مجررال المرروارد
رغرم أن السربب الرررةيس  معالجرة ميراه الصرر إ المديثرة بتردوير الميراه خاصرة

البيةررة  لررى أن الميرراه الااتجررة  إلاشررار ممًررات المعالجررة دررو الممافمررة  لررى
المزرو رات غيرر   ا في بع   مليات الرل الممردود  خاصرةيمكن استخدام

مليون  001) الغ اةية ويقدر مجم المياه المعالجة الااتجة من الممًات بامو
ميرراه البمررر مجديررة مررن  تمليررةإ ومررع ترروفر الًاقررة أصرربمت  مليررة أ/السرراة3م

ويبل   مياه البمرإ تمليةاتقتصادية ل لو تم  اشار  دد من ممًات  الاامية
وتقردر الًاقرة  أاليروم /3م 133) تفوق سعت ا أممًة 00) دد د ه الممًات 

 .أ31)أ3أل  م 433) اإلاتاجية في اليوم
 مجررم الميرراه الجوفيررة المتامررة لةسررتخدام بامررو يقرردر  جمررالي تااو س:ففري 

 مليرار 000,0) وري بامرراتسرتغةل الفعلر إ بيامرا يبلر  مجرمأ3م مليار 401,0)
تسرتمو  الماًقرة  إ كمراأ3م مليون 140) الشمالية  لىتستمو  الماًقة  .أ3م

 490) إ بياما تسرتمو  الماًقرة الجاوبيرة  لرىأ3ممليون  110) الوسًى  لى
أ 3م مليرون 181) ويبل  مجم المترا   رن ًريرق ا برار السرًمية .أ3م مليون

إ أ3م مليرون 0009) كل ا تقريبا أما مجم مياه ا بار فيبلر  يجرل استخدام او 
أمرا المروارد الماةيرة غيرر  أ.3م مليرون 191) الفعلري ل را مجم اتستغةل ويبل 

 الميرراه وتقردر الًاقرة اإلاتاجيررة فري اليروم بررر تمليرة التقليديرة لترواس فتتمثررل فري
 3م 133) تفررروق سرررعت ا أممًرررة 08) وتبلررر   ررردد ممًات رررا أ3م ألررر  14)

 .أ31)أ/اليوم
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ايررررة للمرررروارد الماةيررررة المصررررالي التقايررررة للوكالررررة ال قرررردرت الجزاباااار:أمررررا  ًو
 في البةد وضرمن الكبرى كمية المياه الجوفية الماةية الماشآتومديرية ت يةة 

اي للمررررارإ بمرررروالي المجررررم القابررررل  ودرررروأ 3مليررررار م 4)  ًررررار المخًررررً الررررًو
 أ3م نمليررو  1إ )فرري شررمال الرربةد أ3مليررارين م)ط موز ررة كمررا يلرري لةسررتغةل

 .أ35)في جاوب البةد
ترم التوصرل  لرى   الجيولوجيرة للميراه الجوفيرة فير بعرد الدراسرة المغارب:أمرا 

الًبقرات الرضرية والتري قردرت مجرم الميراه  معرفة كميات المياه المتروفر  فري
 1,0) الميرراه الجوفيررة يفقررد ما ررا درر ه إأ3مليررار م 03) الجوفيررة المتجرردد  بامررو

 مليررار 1,0) يسررتخدم بيامررا بررالتبخر والصررر  فرري البمررر والوديررانإ أ3مليررار م
المسررموبة   اهرم الميررردر مجررركمررا يقرر ة.رلتلبيررة اتمتياجررات الماةيررة المختلفرر أ3م

بميررة يصرربي  جمررالي الميرراه  أ3م مليررار  30,0) مررن الخزااررات الجوفيررة بامررو
أما الموارد الماةية التقليدية أ. 3مليار م 30,1) المستخرجة ساويا امو الجوفية

وتقردر  أ/اليوم3م 133) اه تفوق سعت االمي لتمليةستة ممًات  فلدى المغرب
 .أ33)أاليوم /3م 00333) الًاقة اإلاتاجية بر

 أ3مليررررار م 033) بمرررروالي يقرررردر مخررررزون الميرررراه الجوفيررررة موريتا يااااا:أمررررا 
تترروفر المعًيررات المتعلقررة  فررة  أمررا المرروارد الماةيررة غيررر التقليديررة فيررإ سرراويا

 .أ34)المتامة لي المصادر فيب  ا الاوع 
 ألودية الموسمية ا -1

مقابررل العرردد الممرردد مررن الا ررار داةمررة الجريرران تاتشررر فرري أامررار الرردول 
المغربيررة شرربكات مررن الوديررة الموسررمية متباياررة فرري كثافت ررا تبعرراي لًبوغرافيررة 
الماًقة واوع التربة والبيةة التي تسروددا وكميرة ال ًرول المًررل تجررل ميراه 

اوياي تترراو  مرن سرا ات  لرى  رد  أيرام د ه الودية  اد  فري أوقرات ممردد  سر
أو شرر ر و لرررو تبعررراي لمررررو  ال ًرررول وفررري بعررر  الماررراًق شرررديد  الجفرررا  
تفي  مر  كل  د  سراين. والمعلومرات المتروفر   رن در ه اإلمكاايرات الماةيرة 
ل ررا ممرردود  وتكررراد تكررون معدومرررة. وللوديرران أدميرررة ديدرولوجيررة واقتصرررادية 
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ر  لرى الا رار الداةمررة فثمرة امرم صرر  موسررمية بالغرة فري القراليم الترري تفتقر
م مرررررة أيضرررررا فررررري السرررررفو  الجاوبيرررررة لسلسرررررلة جبرررررال الًلرررررس فررررري المغررررررب 

 .أ32)العربي
 (-2-) جدول رةا

 الموارد المابية الحالية في دول المغرب العربي موزعة حسب ماادرغا.

كمية األم ار ال ا لة  الدولة
 / س ة1مليار ا

الموارد 
الس حية مليار 

 / س ة1ا

المياه الجوفية 
 المساحة

/ س ة 1مليار ا
 المستغلة

 531,6 11,2 - 911,81 ليبيا

 211,1 11,6 15,6 551,396 تو س

 511,6 11,2 11,3 851,692 الجزابر

 1,2 11,5 11,61 312,12 المغرب

 - - - 218,311 موريتا يا
 .25 المصدر: الشقبكي، المصدر السابق، ص

 
 
 

 (-3-) جدول رةا
 جا الموارد المابية التدليدية في المغرب العربيح

 الدول
الموارد المابية 
الس حية )مليون 

 / س ة(1ا

/ 1)مليون ا الموارد المابية الجوفية
 س ة(

مجموع الموارد 
المابية المتجددو 

 المخزون الوارد الس وي / س ة(1)مليون ا
 151,2 111,81 111,2 651 ليبيا

 318,8 111,651 528,6 131,2 تو س

 5211,6 111,611 211,8 111,63 الجزابر
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 111,33 111,211 111,61 111,23 المغرب

 311,5 111,811 111,6 111,1 موريتا يا

 . 666 األشام، المصدر السابق، ص؛ 51 المصدر: أبق فديس، المصدر السابق، ص
 

 ثا يًا: الموارد المابية  ير تدليدية 
)ميرررراه الصررررر  الصررررمي  المعرررراد اسررررتخدام اوتشررررمل درررر ه المرررروارد الميرررراه 

والصررر  الزرا رريأ باإلضررافة  لررى الميرراه الممررة  مررن البمررار أو الميرراه شررب  
المالمررة الموجررود  فرري بعرر  المرروا  الجوفيررةإ وتعتبررر درر ه المرروارد مكملررة 
للمرروارد التقليديررة وتكتسررب أدميررة كبيررر  مررع تزايررد الًلررب  لررى الميرراه وازديرراد 

د التقليديررة. ويبرردو أن تمليررة الميرراه تشرركل مرروالي اصرر  الضررغً  لررى المرروار 
 . أ36)كمية مجم الموارد غير تقليدية

ن العربرري بشرركل رةرريس  لررى دول  وقررد اقتصرررت  مليررة التمليررة فرري الررًو
الخلير العربي. بسبب الكلفة المرتفعة اسبياي لعملية التمليةإ مية تمتاج  لرى 

الردول الافًيرة. ومرع التقردم الر ل كمية كبير  من الًاقة ودي متوفر  فري در ه 
مصررل فرري مجررال التمليررة بواسررًة الااضرري العكسرري وااخفررا  كلفترر  مقاراررة 
بًراةق التملية المرارية بدأت تواس م خراي ب دخال در ه التكاولوجيرا المتًرور  

 .أ37)للمصول  لى ما تمتاج  من المياه
ي الردول أما في ما يخة   راد  اسرتخدام ميراه الصرر  الصرمي المعرالر فر

مليرون  0011)  لرى 0981أ  رام 3مليون م 40العربية. فقد ارتفعت كميات ا من)
أ ررررروامأ. وترررررأتي ليبيرررررا  03) أ خرررررةل84%) إ وبزيررررراد  مقرررررداردا0991أ  ررررام 3م

 .  أ38)من د ه الزياد  (0,4%) تلي ا تواس بر (3,00%) بالمرتبة الولى
جرر  التوسررع فرري وفرري الواقررع مررا زال دارراو بعرر  العواةررق الترري تقرر  فرري و 

ن العربرري وما رراط المعتقرردات الديايررة والتقاليررد  اسررتخدام درر ا المرروارد فرري الررًو
اتجتما يرة المتعلقررة باسرتخدام ميرراه الصرر  الصررمي المعالجرة فرري الرررلإ    

 .  أ39)لم تجد د ه العملية قبوتي مرضياي  اد بع  الشخاة
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 ن فري دول الخلرير أما  ن  ملية تمليرة ميراه البمرر ف ري أكثرر ااتشراراي ا
العربي. أت اا  في دول المغرب العربي تكاد اسربت ا تكرون قليلرة ميرة بلغرت 

من اإلاتاج العربري لتمليرة ميراه البمررإ أمرا الجزاةرر  (00,8%) في ليبيا بلغت
مررررررررن اإلاترررررررراج العربرررررررري. ومررررررررن الواضرررررررري متررررررررى ا ن أن  (11,0%) فبلغررررررررت

در كلفرة أاتراج المترر المكعرب اقتصاديات تملية مياه البمر غير مجدية    تقر
 . أ41)دوتراتأ 1) الوامد بما يزيد  ن

 (-8-) جدول رةا
 حجا الموارد المابية الغير تدليدية المستثمرو في دول المغرب العربي

 الدولة
تحلية المياه 
 المالحة )مليون

 / س ة( 1ا

 1)مليون ا ضعادو تدوير المياه
مجموع الموارد  ير  / س ة(

 1يون ا)مل التدليدية
 / س ة(

الارا 
 الاحي

الارا 
 الزراعي

 351 - 611 261 ليبيا

 3,611 - 611 3,1 تو س

 18 - - 18 الجزابر

 8,12 - 19 8,3 المغرب

 5,6 - - 5,6 موريتا يا

 . 666 األشام، المصدر السابق، ص؛ 51 المصدر:  أبق فديس، المصدر السابق، ص 
 رد المابية في دول المغرب العربيالمبحث الثا ي: سياسة ضدارو الموا

 مكاايات تامية المروارد الماةيرة  ط استخدام كافة الوساةل وتوفير اويقصد ب
 لررى المرروارد الماةيررة  وتقرروم درر ه السياسررة  لررى ركيررز  أساسررية درري الممافمررة

شررو فيرر  أن  المتامرة وترشرريد اسرتخدام ا والبمررة  رن مرروارد جديررد إ وممرا ت
مررررة درررري الترررري تاًلررررق مررررن واقررررع ًبيعرررري واقتصررررادل السياسررررة الماةيررررة الااج

قررات االً  لررى دراسررات  ميقررة وشرراملة لكررل مررن الًاقررات الماةيررةإ وم سررس
 .أ41) اتجتما ية في كل دولة اتقتصادية والًاقات
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 محددات السياسة المابية
تتمدد السياسات الماةية أو اتقتصادية لل دولة من دول العالم بالعر  

 -يطوالًلبإ وكما يل
 أوتط  ر  المياهط

ن العربرري يقررارب مليررار  013)  ن مجررم المرروارد الماةيررة المتامررة فرري الررًو
 .أ45)أ تتوزع مسب أقاليم  المختلفة3م

 
 (-1-) جدول رةا

  (1)مليون ا 6911 الموارد المابية المستثمرو في دول المغرب العربي عاا

 الدولة
الموارد 
المابية 
 الس حية

الموارد 
المابية 

 وفيةالج

مياه 
 التحلية

مياه 
 الت دية

 مجموع الموارد المابية المستثمرو

 ير  التدليدية
 اعجمالية التدليدية

 2212 691 2112 681 11 6151 15 ليبيا

 2511 11 2113 11 _ 6236 6822 تو س

 3111 _ 3111 _ _ 2911 111 الجزابر

 61111 _ 6111 _ _ 3111 5111 المغرب

 6111 _ 6111 _ _ 6111 111 موريتا يا

 .661 ، صالسابقالمصدر: األشام، المصدر 
                                                                                                                      (-1-) جدول رةا

   عربي عاا حجا الموارد المابية المتجددو المتاحة لالستثمار في دول المغرب ال
 (.1كلا ) 3111

 ال سبة المبوية المجموع الجوفية الس حية اعةليا
 1,38 11 31 11 دول المغرب العربي

 .668 ، صالسابقالمصدر: األشام، المصدر  
 (-5-) جدول رقم

  سبة الموارد المابية الدابلة لالستثمار في بعض دول المغرب العربي
ال سبة  (1الموارد المابية الدابلة لالستثمار )كلاالموارد المتجددو ال اةة  الدولة
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الكام ة حسب معادلة 
 التوازن ال يدرولوجي

الموارد 
 الس حية

الموارد 
 الجوفية

الموارد 
 المتجددو

 المبوية

 13 111,18 11,3 3,2 38,1 تو س
 11 11,3 11,3 1,1 31,31 الجزابر
 11 111,23 11,1 1,31 11,11 المغرب

 .668 شام، المصدر السابق، صالمصدر: األ
 (-8-) جدول رةا

  (1)مليون ا 3111الموارد المابية المستثمرو في دول المغرب العربي عاا 

المياه  الدولة
 المستخدمة

 سبة اتستخدامات ضلي  اتستخدامات
 اعجمالي اتستخداا )%(

 ال رب الا اعة الزراعة ال رب الا اعة الزراعة
 1,8 1,3 1,81 113 13 1138 1831 ليبيا
 1,1 1,1 2,88 311 313 3812 2111 تو س
 1,23 1,1 3,11 118 382 1111 1111 الجزابر
 1,31 1,2 1,18 2311 211 8111 33111 المغرب 
 1,8 - 1,91 31 - 562 582 موريتا يا

 .661 المصدر: األشام، المصدر السابق، ص
 ثا يًا: ال لب علي المياه
لعربيرة مرن ااخفرا  فري المروارد الماةيرة ممرا ااعكرس تعااي معمرم الردول ا

/ ساةأ ميراه متجردد  ودرو أدارى 3م 0133) سلباي  لى اصيب الفرد ما ا البال 
 4433) معردل فرري العرالم وأداررى بكثيررر مرن المعرردل المتوسرًي العررالمي البررال 

رأ3م المررو  السراةد  فري اسرتعماتت الميراه وزيراد    / ساةأ للفررد. وتمرت ًو
سرركان فقررد ازداد الًلررب  لررى الميرراه فرري معمررم الرردول العربيررة وسرريفوق  رردد ال

الًاقرررة الماةيرررة المتامرررة خرررةل العقررردين القرررادمين. وتشرررير المصرررادر  لرررى أن 
الجزاةر والمغرب وتواس قد وصلت ا ن في است ةك ا للميراه المرد القصرى 
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اد دررر ا المسررمو  بررر  بالقيررراس  لرررى  مررردادات الميررراه المتررروفر  في رررا. وسرررو  يرررزد
/ 3م 11/ للفردأ  لى ما دون)3م 0301) التااقة بملول العقدين القادمين من

 .أ43)للفردأ في ليبيا
ترتبً السياسرات الماةيرة فري دول المغررب العربري ارتباًرا وثيقرا باسرتخدام 
الراضي والمن الغ اةي مية ركزت د ه السياسات متى العقود الخير  من 

ار  اإلمرداد؛ بميرة ترم الًلرب  لرى الميراه  لرى القرن الماصرم  لى جاارب  د
اارر  متغيررر خررارجي وجرررت تلبيترر  مررن خررةل اتسررتثمار فرري  قامررة مشرررو ات 
السرردود والخزااررات والباررى التمتيررة ومقررول ا بررار وممًررات التمليررةإ وكااررت 
الغاية من  لو تأمين اكبرر كميرة مرن الميراه لتمقيرق ال رد  السراس المتمثرل 

من الغ اةي  ن ًريق زياد  مسامة الرقعة الزرا ية  لرى في الوصول  لى ال
 . أ44)أقصى مد ممكن

 
 المابية في ليبيا السياسةثالثًا: 

بالاسربة لمجرم  أن مجرم الميراه السرًمية فري ليبيرا ن العرر  سربقتبرين مر
سروى  اتمتياجات الليبية من المياه ومع  لرو فرة سربيل تسرتخدام در ه الميراه

 سدود لمجز مزيد من د ه الميراه. وتقروم المكومرة الليبيرةبالتوسع في  اشار ال
بتافيرر  براررامر ًمررو  لباررار سلسررلة مررن السرردود الترري تعمررل  لررى مجررز ميرراه 

ت ميررة أ 1985-1973) فرري المررد  بررينأ سرردا 04)  اشررار المًررار ميررة تررم
. سرراوياأ 3مليررون م 093) في ررا  ررن يزيررد  جمررالي مجررم الميرراه المتوقررع مجزدررا

الميراهإ ت يمكرن تروفير  ق أار  بتافير  جميرع المشررو ات تاميرةيتضري ممرا سرب
الا ررر  /السرراةإ ومررن داررا كرران التفكيررر فرري مشررروع3أكثررر مررن اصرر  مليررار م

الصرراا ي الكبيررر والخرراة باتسررتفاد  مررن الميرراه الجوفيررة فرري مررو  الكفررر  
 أشرررتملمشررروع ال ط ررن ًريرررق اقل ررا  بررر خرررً ًويررل مررن الاابيرررب والسرررير

مرلإ ما را مرملتران أساسريتانإ وثرةة مرامرل تكميليرة فشربكة  لى خمرس مرا
مرن الميراه أ 3مليرون م 1) الاابيب التي يضما ا المشروع سرو  تاقرل مروالي
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لةسررررتخدامات الزرا يررررة  مخصصررررة يوميررررا مررررن مررررو  الصررررمرار الجاوبيررررة
 . أ42)والصاا ية والمازلية  لى الشاًئ الليبي

ية متخصصررة بدراسررات فايررة والررى جااررب  لررو قامررت  ررد  ديةررات استشررار 
تمخضررت  ررن وجررود خزااررات جوفيررة داةلررة للميرراه فرري المارراًق  ةوديدرولوجيرر

الصرمراوية جاروب الربةد فري ماراًق)الكفر  والسررير وترازريو ووادل الشرراًئ 
 .  أ46)وجبل المساواةأ

 
خاصرة بترد يم المروارد  أولت ترواس  اايرة :السياسة المابية في تو سأوًت: 

 في التامية اتقتصرادية واتجتما يرةإ اي أساسياصب دوردا  أن بارالماةية با ت
فري  سوار من خةل توفير الغ ار أو مياه الشرب لإلاسان أو تستعمال المياه

وا تبارا لماجيرات الربةد المتزايرد  مرن . مجاتت أخرى اقتصادية بالخصوة
فقرد  متكاملرةإالتامية اتقتصرادية واتجتما يرة ال استمرار  ملية لضمان المار

الماةيررررة والترررري  التاميررررة موارددرررر أ0333-0993) أقرررررت تررررواس خًررررة  شرررررية
ا تمررادا  التقيرريم الشررامل للمرروارد الماةيررة التقليديررة وغيررر التقليديررةإ ترتكررز  لررى

 لرررى شررربكات رصرررد ومتابعرررة مختصرررة لمختلررر  العااصرررر الًبيعيرررة بالررردور  
 القًا ررررررررات ترررررررروفير ماجيرررررررات مختلررررررر و  .وم شررررررررات اتسرررررررتغةل الماةيرررررررةإ

اتقتصررادية مررن الميرراه و لررى وجرر  الخصرروة ميرراه الشرررب والرررل والصرراا ة 
مخرررراًر  ممايررررة التجمعررررات السرررركاية والبايررررة الساسررررية مررررن .والسرررريامة
درر ا وقامررت وزار  اإلشرررا  فرري تررواس ب اشررار وتررد يم مختلرر   .الفيضررااات
 وتغييررررررات مااسررررريب القيررررراس المتعلرررررق بالمًرررررار وجريررررران الوديرررررةإ شررررربكات

والًبقرررات . الكميررة المسرررتغلة مررن خزااررات السرردود الًبقررات الجوفيررة ومسرراب
لقيراس المًرار وموز رة  أممًرة 893) وتشمل د ه الشربكات ماليرا الجوفية.

أ اقًرررة 041)رةيسرررة و أممًرررة 000) د    تبلررر دالررربة لرررى مختلررر  ماررراًق 
درر ا  .لقيرراس مااسرريب الًبقررات الجوفيررة أةقًرر 0133) قيرراس جريرران الوديررة

 لرررررى ممًرررررات القيررررراس والمتابعرررررة القاةمرررررة  لرررررى مختلررررر  السررررردود  باإلضرررررافة
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تتركز  ملية تامية الموارد الماةية التواسية في  اشار  دد  .والبميرات الجبلية
 941) مياه المًار في خزاارات تصرل سرعت ا  لرى امرو من السدود تمتجاز

ت ررا ًاقتقردر ز الميرراه فري خزااررات امتجرتأسرردا 08) إ ويوجررد ماليراأ3مليرون م
جررم الميرراه الترري م بلرر ي لررى  لررو باررار إ و أ3مليررار م 03001)اإلجماليررة بامررو

وتقرروم أ. 3م مليررار 0300) يمكررن أن تمتجزدررا الخزااررات فرري درر ه السرردود امررو
 أبميرر  جبليرة 13) الدولة باتستفاد  من البميرات الجبليرة ميرة يرتم اسرتغةل

كمررا وضررعت تررواس خًًررا أ. 3ن مو مليرر 0) جملررة ًاقت ررا السرراوية امررو تبلرر 
 00) مجرال التعبةرة الماةيرة والتخرزين ومرن المتوقرع  اجراز وبرامر ًمومة فري

 98)وأ بةررا  ميقرا 0413)وأ بميرر  جبليرة 0333)وأ ماجزا تليرا 030)وأ سدا
در ه المشررو ات  لرى تعبةرة  المتوقرع أن تسرا دمرن و  أممًة لمعالجة المياه

 مان المرراةيضررمكررن زيرراد  معرردتت الي بميررة .أ3م مليررار 10,0) مررا مقررداره

  .أ47)المشر ات الماةية ا تمادا  لىمستقبة باستمرار 
كما  ملت الج ات المعاية في ترواس أيضراي  لرى ترشريد اسرتخدام المروارد 
الماةيررة فلقررد ترررم ضرربً سرررعر الميرراه فررري جميررع اتستخةصرررات الجزةيررة التررري 

 .أ48)ت د   لى ترشيد است ةو المياه
ان القررومي للتً ررر تمررت  شرررا  وزار  التج يررز ومركررز البمرروة وقررام الررديو 

 0993ال ادسرررية الريفيرررة بعرررد   مليرررات معالجرررة الميررراه المسرررتعملةإ ففررري  رررام 
 بلغرت 0333سراوياأإ وفري  رام  3مليرون م 43بلغت الًاقة اإلاتاجيرة للميراه )

 (1,0%) سرراوياأ مثلررت في ررا كميررة الميرراه المعالجررة مررا اسرربت  3مليررون م 083)
سرررراوياأ وبلغررررت  3مليررررون م 1011) مررررن مجمرررروع المرررروارد الماةيررررة الترررري تبلرررر 

ممًررررةأ فرررري  ررررام  11إ و)0981ممًررررةأ فرررري  ررررام  01) ممًررررات التشررررغيل
 0013) إ أمرررا المسرررامة التررري ترررم  رواردرررا مرررن الميررراه المعالجرررة فبلغرررت0991

 (4%) دكتررارأ أل 08333بلغررت ) 0333وفرري  ررام  0993دكتررارأ فرري  ررام 
 . أ49)اضي الزرا ية المرويةمن مجموع الر 

 



 

 
 
 

 [211] أ52) 8دراسات  قليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

تعد مشكلة المياه في الجزاةر من أخًر  الجزابر:السياسة المابية في  ثا يًا:
ورفاديرة شرعب ا لا را السراس لكثيرر  اتقتصرادلتواج  امودرا  التمديات التي

ما ررا السرركان خاصررة فرري المرردن ميررة أن التزايررد  مررن المشرركةت الترري يعررااي
إ  الضرررغً  لرررى مرررن زاد  اتقتصرررادل وتيرررر  التًرررور وارتفررراعالسررركااي المفرررًر

وماليرا تبر ل السرلًات . الموارد الماةية المتامة وأصبي الوضرع يار ر برالخًر
مررور السراوات  إ ليس فقً لتدارو التأخير ال ل تفاقم معكبير  ج وداي المعاية 

برل  غرافي أو بسبب الماجات المتزايد  للزرا ة والصراا ةإو بسبب الامو الديم
 خصصررتق مرررو  مررن شررأا ا سررد الماجيررات الراداررة والمسررتقبلية وقررد ولخلرر

 .  مكاايات مالية داةلة ل  ا الغر 

 143) بًاقررة تخررزين أصررلية قرردردا 0910 فرري  ررام أسرردا 01) كرران داالررو
اقررة تخررزين فعليررة قرردردا أ3مليررون م  –0910) وفرري الفتررر  أ3مليررون م 184) ًو

ساوياإ أمرا  أ3مليون م 013) ينتسمي بتخز أخرى تافي  سبع سدود  تم (0948
 أ تسررررميسررررداي  09) قررررد تررررم  اجرررراز (0981-0983) سررررية الولررررىاالخًررررة الخم

 –0981) سررررية الثاايررررةاالخم الخًررررة وفرررريسرررراوياإ  أ3مليررررون م 833) تخررررزينب

صربي يب ر ا  كرل سراةإ أ3مليرار م 0,0) تسرتو ب أسردا 01) تم  اجراز (0989
ومسرب أ. /ساة3مليار م 10,0) مواليالسدود  د ه المياه المخزاة في وعجمم

 ايأسرد 13) ما را ايأسرد 000) التقديرات ف ن  دد السدود الجزاةرية تقدر برر أخر
 أ3مليرار م 340,1) بًاقة تخزين  جمالية تقردر برر أ3ن مو ملي03) اتفوق سعت 

سردأ ف ري  10) اقي السردودب إ أماأ3مليار م 008,0) وبمجم  جمالي ماتمم بر
مررن  أ3مليررون م 03) او  ًاقت ررا التخزيايررة بررين مليررون  لررىسرردود صررغير  تتررر 

 .أ21)الجزاةرية الوتيات مختل  أامار ريات الرل فييالمياه وتشر   لي ا مد
كمرررررا قرررررام البارررررو الررررردولي بتمويرررررل مشرررررروع التًررررروير اإلقليمررررري للصرررررمرار 
الجزاةريررة و لررو بعررد أن أجرررى دراسررت  ب ررد  تقررويم مررا ياتمررر مررن الميرراه فرري 

 . أ21)ااًق وتقترا  سياسة تستثماردا من قبل الدول المعايةد ه الم
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 السياسة المابية في المغربرابعًا: 
لجأت المغرب لتغًية  إهايلًلب  لى موارد المفي اامرا للتًور السريع     

 لى اتستغةل الما جي للمياه السرًمية التري تامم را سردود كبررىإ  ماجات ا
خاصرة   سرتراتيجيةمرددت  لرى المردى البعيرد الوضرعية أيضرا  ولمواج رة در ه

سياسة اقتصاد الموارد الماةية و لرو ب دمراج  بمجموع القًاع وتتجلى في سن
ًريررررق تًبيررررق قررررااون التسررررعير   السرررركان فرررري شرررربكة التوزيررررع العموميررررة  ررررن

تخًررريً صرررارم   لرررى مماولرررة تباررري اإلسرررتراتيجيةكمرررا ترتكرررز دررر ه  المتزايرررد إ
الماةيرة  لةست ةو وتسمي بتمسين تدابير الموارد يعتمد  لى التتبع الما جي

الماةيررة  تتمثررل مشرررو ات تاميررة المرروارد. تبعررا لماجيررات مختلرر  المسررتعملين
 في المغرب في  قامة  دد من السدود تمتجاز مياه المًرار وتخزيا را امرراي 
 لا ررا تسررقً بغررزار  خررةل فتررر  زمايررة قصررير  يصررعب خةل ررا اتسررتفاد  ما ررا.

إ أ3مليرون م 043) مالية تتمثل في سد آيت شرواريت بسرعة مشرو ات ف ااو
إ باإلضافة  لى مشرو ات مستقبلية أ3م مليون 133) وسد دشر الوادل بسعة

مليرون  003) ألوز بسرعة وسد أ3مليون م 0833) تتمثل في سد المجعر  بسعة
 .أ3مليون م 09) وسد سمير بسعة أ3مليون م 003) وسد أيوب بسعة أ3م

ضررافة لمشرررو ات اقررل الميرراه الجوفيرررة مررن المواقررع الترري تتمتررع بررروفر  باإل
وك لو دااو مخًًات لزياد    لى المواقع التي تعااي  جزا في المياهإ ماةية

ومثال  لو جر المياه من وادل سبو  لرى وادل  لبع  السدود. سعة التخزين
التسرريير لسررد  دريررس الول كمررا برردأت المغرررب ب أقرراون وزيرراد  سررعة التخررزين

اجامررات كبيررر  فرري  تمقيررق  لررى كررل درر ا أدى الةمركررزل لومرروا  الماةيررة.
وسرتاف  خًررة ًمومررة  إأ3م مليررار 00) الماةيرة المقرردر  بمروالي اتعبةرة موارددرر

أ 3م مليرار 01) مبرمجرة  لرى التروالي 0303  راملغاية  أ3مليار م 00) لتعبةة
0303  ام أ3م مليار 08)و 0333  ام

 .أ25)
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السررردود فررر ن المغررررب يتصررر  بماررراخ جرررا   لرررى شرررب  جرررا   وفررري مجرررال
باستثاار بع  المااًق لر ا فقرد ااصررفت المكومرة المغربيرة مار  وقرت مبكرر 

 .أ23) لى اتدتمام ب قامة السدود
ل ا ت بد من اإلشار   لى التجربة المغربيرة الم مرة فري ميردان بارار السردود 

 لررى للمررار المغربرريأ الرر ل  قررد )المجلررس ال وتشررييد السرردود التليررةإ فلقررد أكررد
أ أن السردود التليرة التري 0988أيرار/ مرايو  رام  04-01) دورت  بالربراً يرومي

تم تشيددا قد مكات من مل مشاكل التزويد بالمرار الصرالي للماراًق القرويرة 
الترري ااتفعررت مررن البرررامر السررابقة فرري باررار درر ه السرردود وخاصررة فيمررا ي رررمط 

ر الصالي للشربإ كما أن د ا الاوع من السردود قرد الرلإ  روار الماشيةإ الما
مكن من القيام بدور أو أكثر فيط تًعيم الًبقات الجوفيةإ كما صدرت  د  
توصيات  ن المجلس بصدد مجاتتط التلروة الزرا ريإ والعةقرة برين المرار 
والمجررراتت الصررراا ية والمعدايرررةإ ميررردان التً يررررإ الممافمرررة  لرررى البيةررررةإ 

ايإ اتقتصرررراد فرررري اسررررتعمال المررررار مراقبررررة جررررود   المررررار  لررررى الصررررعيد الررررًو
بميرر  تليرةأ  ضرافة  لرى  133) ومماربة تب يرهإ وتم التأكيد أيضرا  لرى  اشرار

مررن اجررل تمقيررق اتكتفررار الرر اتي  0333تشررييد سررد كبيررر كررل سرراة متررى  ررام 
 .أ24)للبةد من الموارد الغ اةية

فريقية الكبير  قد أقيمت أ من السدود اإل03%) كان دااو 0993 ام  يوف
متررأإ اجرد  033) سردايأ فري العرالم يفروق  لودرا 000) في المغرب. ومن بين

سردايأ  00) ما ا توجد في المغرب ومددا كما يوجد في ا المغرب امو (1) أن
أ سرررردود العررررالم. وتررررم ااجرررراز اكبررررر سررررد 000م مررررن أصررررل  13) يفرررروق  لودررررا

تاروداارررت. وتقررردر قررردر  التخرررزين  بالخرسرررااة المسرررلمة ودرررو سرررد أولررروز بررر قليم
 . أ22)أ3مليارات م 03) اإلجمالي ل  ه السدود بامو

وكان للباو الدولي دور في تمويل  د  مشاريع إلدار  شر ون مروارد الميراه 
مرردادات الميرراه والصررر  الصررمي فرري المارراًق الريفيررة الترري أقرررت فرري   01وال

المسرادمة فري مشرروع     وافرق البارو  لرى 0994تشرين الثااي/ اوفمبر  رام 
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تًررررررروير  مررررررردادات الميررررررراه والصرررررررر  الصرررررررمي فررررررري الماررررررراًق الريفيرررررررة فررررررري 
 .أ26)المغرب

كمرررا سرررادم البارررو الررردولي بتمويرررل مشررراركة القًررراع الخررراة وخاصرررة فررري 
اسررتخدامات  ات الدار غيررر الجيررد تلررو المشرراركة يمكررن أن تأخرر  شرركل  قررد 

 . أ27) يجار أو مق  مدادات المياه المضرية والصمية
 

فري ضرور مرا تعرااي مار  موريتاايرا  :المابياة فاي موريتا ياا السياسةخامسًا: 
ممدوديررة الكميررات الماةيررة المتامررة باإلضررافة  لررى  مررن مشرراكل مرراد  بسرربب

جفررا  خررةل الالدولررة مالررة مررن  ضررآلة ال ًررول المًرررل وخاصررة مررا شرر دت 
وا  لومر وبالترالي ااخفرا  المعردتت السراوية 0988  ام متى 0944  ام

 الماةيرة ومرا ارتر  ار  مرن اسرتازا  مراد للمروارد المتامرةإ أدى  لرو كلر   لرى

مومرررررة ترتكرررررز أساسرررررا  لرررررى تمسرررررين  سرررررريعة  سرررررتراتيجيةضررررررور  وضرررررع  ًو
للسكان والمد من تبعيت را للخرارج و لرو مرن خرةل تمويرل  المرو  المعيشية

شررراو   فرري  اجرراز وصرريااة فةررات المجتمررعكررل اقًررة مررار  لررى ممررور تامررول وال
للخصرراةة الًبيعيررة  الماشررآت الماةيررة مررع تمديررد المشرراريع وتوزيع ررا وفقررا

لكرل مرن  ويسرتلزم  لرو تكثير  البمرة واإلمصرار الشرامل واإلمكااات الماةية.
  .الموارد الماةية واتمتياجات الماةية

 0003) إأبةررررا 013) الشرررمولي مفررر تتضررمن الخًررً وبررررامر اإلصررة 
بالميررراهإ  أمركرررزا مررردايا 31) تزويررردو أإ ةيرررةماشرررأ  ما 133) إ وتررررميمأمفريرررة

بالمجرررارل  أمراكرررز ثااويرررة 03) وتج يرررز ًإو شررركوتوسررريع شررربكة العاصرررمة اوا
 واستصرررة  الماشرررآت إل ررراد  تغ يرررة الًبقرررات الماةيرررة صررراا يا. الصرررميةإ

اإلجرارات المرافقرةإ أدم را تًبيرق قرااون الميراه  وسو  يستلزم  لو  ددا من
سررااددا  ميةوتخلرري  دار  الميرراه الرسرر بالدولررة  ررن أ مررال اإلاشررار والصرريااة وال

 لرى اتكتفرار الر اتي فري مجرال الزرا رة  وت د  د ه البررامر للقًاع الخاة.
 والخزاارررات فررري كرررل من)كتشرررىإ أساسرررا مرررن خرررةل  اشرررار السررردود والمرررواجز
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 القإ آركيرررزإ)والبميرررراتإ غرررول السرررود والبررري أ غرررور غورفررراإ كررراراكوروإ
 إولعصرررررررررابةإ وآدرارإ )تكاارررررررررت و يرررررررررون ومسرررررررررتاقعاتإ أمبررررررررروأ كاكوصرررررررررةإ
باإلضافة  لى ما يمكن المصول  لير  مرن توسرعات فري مرو   أوالموضين
 .أ28)ا ر الساغال

 
 )المسللة المابية( في دول المغرب العربي المبحث الثالث: األزمة المابية

وتعررررر  بأا ررررا اخررررتةل الترررروازن بررررين المرررروارد الماةيررررة المتجرررردد  والمتامررررة 
ًلب المتزايرد   لي را والر ل يتمثرل بم رور  جرز فري الميرزان المراةي يتزايرد وال

باستمرار وي دل  لى   اقرة التاميرة واسرتدامت ا. ودر ا العجرز درو المالرة التري 
يفوق مجم اتمتياجات الماةية في ا مجرم المروارد الماةيرة المتجردد  والمتامرةإ 

ةإ و ارردما يصررل العجررز ويًلررق  لررى درر ا العجررز أميااررا تسررمية الفجررو  الماةيرر
المرراةي  لررى درجررة ترر دل  لررى أضرررار اقتصررادية واجتما يررة ت رردد بايررة الدولررة 

 .أ29))الزمة الماةيةأ فاا  يكون قد وصل  لى ما يسمى بر
 أوًت: اتحتياجات المابية

 ن الامررررو السرررركااي والمتغيرررررات الديموغرافيررررة واتقتصررررادية الترررري تشرررر ددا 
ساسرررررية فررررري زيررررراد  اتسرررررت ةو المررررراةي وتاو ررررر  الماًقرررررة تشررررركل العوامرررررل ال

وتوج ات الًلب  لى الموارد الماةية في المستقبل وبصفة  امة فان القًاع 
( 83%) الزرا ي يشكل المست لو الكبر للمياه مية تزيد فري المتوسرً  لرى

من جملة اتست ةو في كثير من الدول العربية وتشير اإلمصارات  لرى أن 
 .أ61)عملون بالزرا ة بشقي ا المًرل والمرولمن السكان ي( %13)

 (-9-) جدول رةا
 2111 ضجمالي الموارد المابية المتاحة واتحتياجات والعجز المابي حتي عاا

 الدولة
مجمل الموارد المابية 

/ عاا 2المتاحة مليار ا
3111 

 ( 1اتحتياجات المابية )مليار ا
العجز المابي 

1112 3111 2111 
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 819,8 159,1 8 ,515 15,6 ليبيا

 - 919,2 89,2 11,8 تو س
 - 6,1 31,8 51,65 الجزابر
 - 915,1 596,1 21 ,11 المغرب

 - - - 512,6 موريتا يا
 .28 المصدر: عبدالحلي ، المصدر السابق، ص

 
 
 
 
 
 

 (-31-)جدول رةا 
 اتحتياجات المابية في دول المغرب العربي والتوةعات لألعواا الدادمة.

 2131 2121 2161 2111 اتحتياجات ليااعة

ضةليا المغرب العرباي 
)ليبيااااااااااا، تااااااااااو س، 
الجزاباااااار، المغاااااارب، 

 موريتا يا(

 119,616 192,95 191,98 119,19 الزراعة

 153,5 186,8 151,2 889,6 الا اعة

 832,66 511,1 381,1 265,8 ال رب

 658,621 226,666 169,613 311,91 المجموع

 .66 ، المصدر السابق، صالمصدر: علي 
 

أمررررا  ررررن السررررباب الترررري أدت  لررررى زيرررراد  اتمتياجررررات الماةيررررة فرررري دول 
 -المغرب العربي ف يط

 
 أسباب  بيعية وب رية -3
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يمكرررن مصرررر ات تبرررارات الرةيسرررة الممررردد  لمشررركلة اررردر  الميررراه فررري دول 
)مررع  المغرررب العربرري فرري اررو ين مررن العوامررلط امررددما لرر  ارتبرراً بالًبيعررة

ستراتيجية وبيةية.ب  ع  اتستثااراتأ وا خر ل   ةقة بعوامل بشرية وال
أدرررم  امرررل يجرررب  كرررره فررري دررر ا الصررردد درررو مرررادر   العوامااال ال بيعياااة: -أ

 -الجفا  وارتباً ا بالتصمر ساأتي  لى  كردما ا نط
  
ودررو  امررل يسررا د  لررى زمرر  الرمررال وفرري افررس الوقررت يمثررل  الجفاااا: -6

   اار  ير دل  لرى قلرة التسراقًات المًريرة واردر  الميراهإ  مدى اتاةج  أيضراي. 
وتررددور البيةررة وتارراقة اإلاترراج واررزو  السرركان مررن المارراًق المتضرررر   لررى 
المدن. والجفا  مادر  ًبيعية تش ددا  د  أقًار  ربيرة وغيردرا مرن الردول 

اقتصرادية وسياسرية مقلقرة  -والعربية اإلفريقية. وترتب  ا ا  د  أثار سويسري
 .أ61)ما أا ا ت دل  لى ااتشار اإلمرا  والوبةة المختلفةك

في ا ايرة الثماايرات مرن القررن الماصررم شر دت  رد  دول  ربيرة وخاصرة 
الرردول المًلررة  لررى البمررر المتوسررً مرراتت سرريةة مررن الجفررا  و رردم اررزول 
المًرر. ممررا أدل  لرى مرردوة اضررًرابات سياسرية واجتما يررة فري تلررو الرردول 

 والجزاةرإ والمغربأ. وخاصة في )تواسإ
تعرضت تواس  لى موجات قوية من الجفا  خةل د ه الفتر  رغم سقًو 
المًرررار في رررا  ت أن الماررراًق الخررررى بقيرررت تعرررااي مرررن اسرررتمرار الجفرررا  
أيضاي. ود ا ما أدى بالتالي  لى أن مدوة ااتفاضة الخبز في البةد في  ام 

0981. 
ه في ررررا بقلررررة المًررررار واضرررروب أمررررا فرررري الجزاةررررر فقررررد ارترررربً اقررررة الميررررا

مخزون السدودإ د ا رغم تساقً أمًار ماتممرة فري فصرل الخرير إ ويعتبرر 
الجزر الغربي ما ا الكثر تضررراي.  ن ااقًراع الميراه يوميراي يعتبرر شريةاي  اديراي 
فررري مديارررة الجزاةرررر العاصرررمة وقرررد سرررادم دررر ا المرررر بشررركل كبيرررر فررري ترررأزم 
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فجررار الغضررب الشررعبي فرري أمررداة تشرررين الوضررع اتقتصررادل فرري الرربةد واا
 .0988الول/ أكتوبر  ام 

وفرري المغرررب أصرربي درر ا البلررد يعررااي بشررد  مررن قلررة التسرراقًات المًريررةإ 
ميررة  ررااى الفةمررون فرري بدايررة الثماايررات مررن القرررن الماصرررم وضررعاي قاسررياي 
من الجفا . وتضررت الًبقة الفةمية بشكل كبيرإ كما تأزم اقتصراد الربةد 

تفشرررى البررر س اتجتمرررا ي. ممرررا أدى  لرررى اتسررراع اقمرررة الغضرررب فررري  رررد  و 
المااًق والمدن المغربية. ورغم ادتمرام المكومرة ببارار السردود لتخرزين الميراه 

)شررق المغررب وجاوبر أ  واات اج سياسة توفير المياه الصرالمة للشررب  ت أن
 .أ65) مل يعااي من اقة في   دادات المياه

مرررن الجفرررا   لرررى اضرررًر  شررررات  0980ت فررري  رررام أمرررا موريتاايرررا فعااررر
ا ت  مرررن ر رررا  الماشرررية فررري الررربةد  لرررى ال جرررر   لرررى أمررراكن أخررررى بسررربب 
موجرررة الجفرررا  التررري ضرررربت الماًقرررة وأدت  لرررى مررروت الكثيرررر مرررن الًفرررال 

 اارت موريتاايرا مرن الجفرا  مرر  أخررى ميرة  0981. وفري  رام أ63)والماشية
والي مليون اسمةإ واتر  ن  لرو ارزو  مروالي بل   دد المتأثرين بالجفا  م
 .أ64)ربع مليون موريتااي من دياردم

 
 التاحر  -2

)مادر  زم  الرمالأط معااه قابلية الصرمرار  أما التصمر أو ما يسمى بر
والمرو  شب  الصمراوية لةمتداد  بر مدوددا واكتسا  المزمرة الخضررار 

. والتعرير  العلمري للتصرمرط أ62)والخصب وتمويل ا  لرى ار  قاملرة جردبار
درري مررادر  جغرافيررة متمركررة ترر ثر فرري تارراق  مسررتوى الخصرروبة واإلاتاجيررة 
والبيولوجيررة للتربررةإ وترر دل  لررى  يجرراد مرررو  تشررب  الصررمرار فرري المارراًق 

بة  . أ66)الجافة وشب  الجافة وشب  الًر
وان زم  الصرمرار يلرت م الميراه أو يصريب ا برالتملي فتكرون غيرر صرالمة 

لشرب أو الرل أو ترتوار. ودو ما تشر ده  رد  دول  ربيرة رادارة ميرة  ا را ل
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م دد  بزوال را مرن الخريًرة العربيرةإ وبتمويل را  لرى ار  قاملرة وكثبران مرن 
 الرمال.

ن العربري شررأا  شررأن الجفررا  الع رد القررديم لكارر  يغررزو  والتصرمر فرري الررًو
الردول التري أصربمت الماًقة العربية ككل وي دد المرن القرومي العربري. مرن 

تشتكي من قلة المار بسبب زم  الرمال دي تواس و لو بسبب تملي التربة 
 .أ67)وغدق ا وااجراف ا وتلوث ا وك لو تلوة ال وار والمار

يعد التصمر مقلقاي للكثير من الردول العربيرةإ    تترأثر مسرامة واسرعة مرن 
الراضررري  أ وتشررركل5مليرررون كلرررم 0) دررر ه الررردول بالتصرررمر تصرررل  لرررى مررروالي

. وتقررررردر المسرررررامات أ68)الم ررررردد  بالتصرررررمر اسررررربة  اليرررررة مرررررن دررررر ه الررررردول
ن العربررري بمررروالي  (18%) أ أل تمثرررل5مليرررون كلرررم 8,9) المتصررمر  فررري الرررًو

 من مسامت  الكلية ويعااي دول المغرب العربي من در ه المشركلة باسربة تبلر 
مات مررن مسررامت .  ضررافة لتلررو المسررامات المتصررمر  دارراو مسررا( %4,44)

أ تمثررل مررا 5مليررون كررم 84,0%)أخرررى م رردد  بالتصررمر مسررتقبةي تقرردر بمرروالي
ن العربري. وفري دول المغررب العربري  (03%) اسبت  من المسامة الكليرة للرًو

 من مسامت . (1,08%) تقدر د ه المسامات بامو
و لررى المسررتوى القًرررل تفاوتررت مررده درر ه المشرركلة مررن دولررة  لررى أخرررى 

. و موما توجد اكبر المسامات متصمر  فري ليبيرا ضرمن داخل اإلقليم الوامد
 قلريم دول المغرررب العربرري بيامررا توجررد اقرل المسررامات تصررمراي فرري تررواس فرري 

 .أ69)اإلقليم افس  أيضا
أمررا المسررامات الم رردد  بالتصررمر ف ا ررا تتفرراوت مررن بلررد  لررى آخرررإ ففرري 

د ف رري مررن مسررامة الرربة (0,01%) أ أل مررا اسرربت 5ألرر  كررم 19تررواس تبلرر  )
 (4,9%) أ أل مررا اسرربت 5ألرر  كررم 003م رردد  بالتصررمرإ وفرري الجزاةررر تبلرر  )

مررن  (00%) أ أل مررا اسرربت 5كررم 110,083) مررن درر ا البلرردإ وفرري ليبيررا دارراو
 (1,04%) أ أل مرا اسربت 5ألر  كرم 091) المسامة الكليةإ وفري المغررب تبلر 
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 ا اسررررربت أ أل مررررر5كرررررم 000,010) مرررررن مسرررررامة الررررربةدإ أمرررررا موريتاايرررررا فتبلررررر 
 .أ71)من المسامة الكلية ودي م دد  بالتصمر أيضا (%0,01)

 
 (-66-) جدول رةا

 المساحات الم ددو بالتاحر في دول المغرب العربي

المساحة الكلية  الدولة
 (2)كا

المساحة الم ددو بالتاحر 
 (2)كا

ال سبة المبوية من 
 المساحة الكلية

 26 113,311 1,6519 ليبيا

 6,31 111,19 613161 تو س

 5,9 111,231 5,2316 الجزابر

 8,25 111,691 561111 المغرب

 3,38 223,383 6131511 موريتا يا

؛ األشام، المصدر 11؛ صالح، المصدر السابق، ص 11المصدر: البياتي، الفقا والتدهقر البيئي، ص 
 .622 السابق، ص

ا فسرالقي وامراي  لى أن ترواس تعرااي مرن تقردم مالرة التصرمر فري أراضري 
الضررور  لررى مررادر  التصررمر في ررا مصررراي. برردأت  مليررة التصررمر فرري  قلرريم 
اتسررتبس التواسرري شررب  الجررا  مارر  أكثررر مررن ألفرري سرراة. وتشررير التقررارير  ن 
التصمر الر ل أصراب اتسرتبس الجاوبيرة فري ماًقرة ابرن  رون فري وتيرة برو 

دخل البشررل فري زيد ت يعود  لى التغيير المااخي ومده برل اار  يعرود  لرى التر
الامرررام البيةررري ال رررش والشرررديد المساسرررية. وتشرررير الدراسرررات المديثرررة لعمليرررة 
التصرررررمر فررررري اتسرررررتبس العليرررررا التواسرررررية  لرررررى أن اسرررررتعمال الر  بمرررررا ت 
يتااسررب مررع المرررو  الًبيعيررة السرراةد  يسرر م فرري تصررمر درر ا اإلقلرريم. وتعررد 

لتصرررمر فررري اتسرررتبس مشررركلة تعريرررة التربرررة الماةيرررة والريميرررة اخًرررر أارررواع ا
 .أ71)التواسية
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 ب: العوامل البيبية والب رية
يعتبررر تلرروة البيةررة مررن العوامررل الرةيسررة الترري تضررر بالميرراه فتصرريب ميرراه 
البمررار وميرراه المرروا  والا ررار وا بررار والياررابيع وغيردررا مررن الميرراه سررروار 
كااررررت سررررًمية أو جوفيررررة أو بمريررررة. ومررررن أمثلررررة تلرررروة ميرررراه البمررررر ارررر كر 

أ قرررب السرروامل 1)خرررج  المشرركلة الترري خلف ررا اافجررار ماملررة الررافً اإليراايررة
إ والررر ل دررردد بمررردوة بيةرررة 0989المغربيرررة فررري كرررااون الول/ ديسرررمبر  رررام 

كررادت أن تضرررر بقًا رررات الزرا ررة والصررريد البمررررل والسرريامة والعمرررلإ كمرررا 
كشرررررفت دررررر ه الكارثرررررة  رررررن دشاشرررررة ادتمرررررام المغررررررب بمسرررررألة المفرررررام  لرررررى 

 .أ75)ةةالبي
   
 ال مو السكا ي -3

معرردل  %(0,0 -8,0)  ن زيرراد   رردد السرركان الترري ترتفررع باسررب تتررراو  بررين
الامرررو السررركااي ممرررا يعاررري ضررررور  فررري تررروفير اتمتياجرررات المتزايرررد  للميررراه 

 .أ73)الةزمة
 (-32-) جدول رةا

 . 6995 السكان في دول المغرب العربي عاا

 3111السكان) الدولة
  سمة(

الزيادو  سبة 
 المبوية

الكثافة السكا ية 
 (2لا)كا

 11 2,2 1121 تو س
 32 1,1 21111 الجزابر
 1 1,1 1181 ليبيا

 12 1,2 21138 المغرب
 2 1,2 2112 موريتا يا
 31 1,2 11111 المجموع
 .155إ ة ابقسالالمصدر  الشرمإالمصدرط 
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 (-63-) جدول رةا
 فرد( 3111العربي لألعواا الدادمة)أعداد السكان المتوةعة في دول المغرب 

عاا  الدولة
2111 

اعسدا  علي أساس زيادو السكان 
 الحالية

 اعسدا  علي أساس زيادو السكان

2131 2121 2111 2131 2121 2111 
 181,31 111,32 111,1 211,31 121,31 112,1 181,1 ليبيا
 31111 181,31 311,32 312,31 131,31 111,32 11,11 تو س
,211 الجزابر

11 
121,11 811,13 331,81 111,11 821,11 113,11 

,121 المغرب

13 
111,11 111,12 111,11 811,11 121,18 113,18 

 831,1 123,1 211,1 121,1 131,1 112,1 111,2 موريتا يا
81،21 المجموع

3 
333،18

1 
311،11

2 
311،11

1 
311،11

2 
311،31

3 
311،11

1 

 .623 نفسه، ص المصدر: األشام، المصدر 
 
 

 (-31-)جدول رةا 
ضسدا  ال لب اعجمالي علي المياه في دول المغرب العربي لألعواا الدادمة 

  (1)مليون ا

عاا  الدولة
2111 

اعسدا  علي أساس اتفتراض 
 األول من زيادو عدد السكان

اعسدا  علي أساس اتفتراض 
 الثا ي من زيادو عدد السكان

2161 2121 2131 2161 2121 2131 

 62125 61122 1911 61116 66518 9231 5891 ليبيا

 63598 62568 62113 61119 63131 62218 66123 تو س

 16515 81931 86562 16166 89993 82985 31111 الجزابر
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 81118 86111 21293 16563 88165 39239 31611 المغرب

موريتا 
 3111 3329 3668 8215 3158 3696 2985 يا

 625611 663115 618125 681616 622913 611156 91621 جموعالم

 .631 المصدر: األشام، المصدر نفسه، ص 
 
 استخدامات الموارد المابية -2

إ ة)المازليرر للقًا ررات الكليررة مررن المرروارد الماةيررةإ اتمتياجرراتتلبيررة  يررتم
اجز أ من المياه السًمية)السدودإ المجرارل الماةيرةإ المرو ةالزرا ي إةالصاا ي
المررياه مسرب  اسرتعمالالمياه الجوفية )ا بار الياابيعأ. ويرتب  ومن الماةيةأإ

والتزامرات  ادتمامرات ىلمياه دي من أوللالسكان  امتياجاتفتلبية  الولوياتإ
. وتسررتخدم الميرراه  رراد  أ74)تلي ررا القًا ررات الخرررى السررلًات العموميررة ثررم

 واتست ةو المازلي. إلغرا  أساسية ثةثة ديط الزرا ة والتصايع
 
 
 

 (-61-) جدول رةا

  3111/ 3112استعماتت المياه المختلفة في دول المغرب العربي للعاا 
 ) سبة مبوية(

 الم زلية الا اعة الزراعة الدولة
 31 31 11 ليبيا
 31 1 81 تو س
 22 1 11 الجزابر
 1 1 13 المغرب

 32 1 81 موريتا يا
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 .621 لسابق، صالمصدر: األشام، المصدر ا
 

 (-61-) جدول رقم

ضسدا  ال لب علي الماخ لمختلا اتستخدامات لدول المغرب العربي لألعواا الدادمة 
 ( 1)مليون ا

ضةليا المغرب  
 العربي

2111 2131 2121 2111 

 313111 11812 11118 81181 الزراعة
 1111 1113 2811 3111 الا اعة
 33112 8188 1111 1231 ال رب
 321311 333223 311831 11111 موعالمج

 .636 األشام، المصدر نفسه، ص ؛66 المصدر: علي، المصدر السابق، ص 
 

 ثا يًا: ال لب المستدبلي علي المياه 
ن العربرري  لررى  ررد   يعتمررد تمديررد اتمتياجررات المسررتقبلية للميرراه فرري الررًو

اه الشرررب  وامررل أدم ررا الامررو السرركااي وتمقيررق اتكتفررار الغرر اةي وترروفير ميرر
واإلسكان وتامين متًلبات الصاا ة. وامراي لدمية د ه العوامل ساأتي  لى 

  كردا بشكل موجز.
 

 أوت: مخااات الفرد المستدبلية من المياه
ن  فرري ضرررور العجررز المررراةي المتوقرررع فرري العقرررود الثةثرررة القادمررة فررري الرررًو

فترر  الواقعرة العربي. قدرت مخصصات الفرد العربي المتوقعة من المياه في ال
 %( 8,0) و لررو وفقررا تمتمررالي زيررادات السرركان المتوقعررة (0303-0333) بررين
%( 1,0)و

 .أ72)
ت دل الزياد  الساوية في  دد السكان في دول المغرب العربي مع الثبات 
الاسرربي فرري المترررا  مررن الميررراه  لررى اسررتمرار تراجرررع اصرريب الفررررد مررن الميررراه 
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لفرررد العربرري مررن الميرراه المتامررة مررن المتامررةإ ميررة تراجررع متوسررً اصرريب ا
يعررررادل  0331أ  ررررام 3م 0111)  لررررى مرررروالي 0331أ  ررررام 3م 0181) مرررروالي
فقررررً مررررن اصرررريب الفرررررد مررررن الميرررراه  لررررى مسررررتوى العررررالم  (04, 4%) مرررروالي

إ ويشررير الجرردول التررالي  لررى ااخفررا  0331أ  ررام 3م 8083) والمقرردر بامررو
 الميررراه الداخليررة  لررى مرررواليمتوسررً اصرريب الفرررد العربررري مررن كميررة ترردفقات 

  .أ76)أ  لى مستوى العالم3م 1409مقاراة بامو ) 0331أ فقً  ام 3م 101)
 (- 31-) جدول رقم

 مجموع المياه المتدفدة داخل دول المغرب العربي من الماادر المختلفة
كمية تدفم المياه  الدولة

 (1ا)مليار  الداخلية
كمية التدفم من دول 

 (1اأخرو )مليار 
يب الفاااااارد ماااااان  ااااااا

 (1)ا المياه الداخلية
 311 - 1,6 ليبيا
 122 1 ,1 8, 1 تو س
 118 1 ,1 1,66 الجزابر
 112 1 ,1 1,29 المغرب

 311 1,33 1,1 موريتا يا
 .26 الم ظم  العابي  للت مي  الزراعي ، المصدر نفسه  صالمصدر:  

ميررراه يوضررري الجررردول السرررابق  ن المتوسرررً السررراول لاصررريب الفررررد مرررن ال
/ للفرردأ 3م 0133-413) المتدفقة داخليا يتجاوز المتوسً العربري ويترراو  برين

 103-013) فررري المغرررربإ ويررراخف   رررن المتوسرررً العربررري بمرررا يترررراو  برررين
/ للفرررردأ فررري 3م 033-033/للفرررردأ فررري ترررواس والجزاةررررإ بيامرررا يترررراو  برررين )3م

 . أ77)موريتاايا وليبيا
 (-61-) جدول رةا

  في دول المغرب العربي 2121المياه المتجددو المتوةعة لعاا   ايب الفرد من
 / س ة(1)ا

 موريتا يا المغرب الجزابر تو س ليبيا الدولة
 - 116 318 369 11  ايب الفرد
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 .669 المصدر: األشام، المصدر السابق، ص
 

 ثا يًا:  سبة السكان الحاالين علي مياه  دية
ي م فرصرررة المصررول  لرررى مصرررة أل الاسرربة المةويرررة للسرركان الررر ين لررد

معقولررة مررن الميرراه ا ماررة الترري تكفرري تمتياجررات م فرري مسرراكا م وتكررون  لررى 
لتررر  03) مسررافة مااسرربة مررن مسرركا م وتقرردر كميررات الميرراه المااسرربة بمرروالي

للفررد/ يوميراأ. ويبرين الجردول الترالي  لرى أن اسربة الماصرلين  لرى ميراه اقيررة 
 ر وتررررواس والمغررررربإ وتتراجرررع  لررررى امرررروفرررري الجزاةررر (91-83%) تترررراو  بررررين

(11%) في ليبياإ لتصل أداى مد ل ا في موريتاايا بامو (%40)
 .أ78)

 
 
 
 
 

 
 (-69 -) جدول رةا

  سبة السكان الحاالين علي مياه  دية

 2111 2112 2111 الدولة
 المتوس  الحضر الريا المتوس  الحضر الريا وس تلما الحضر الريا

 12 12 18 12 12 18 12 12 18 ليبيا
 82 11 11 82 11 11 11 311 81 تو س
 81 12 81 81 12 81 11 18 88 الجزابر
 81 11 11 81 11 11 82 311 18 المغرب
 11 11 11 11 11 11 13 11 11 موريتا يا

 .31 ص ،الم ظم  العابي  للت مي  الزراعي ، المصدر نفسهالمصدر: 
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 (-21-) جدول رةا

 متجددو و ايب الفرد م  ا في دول المغرب العربيالموارد المابية ال

 الدولة
الموارد المابية 
الس حية)مليار 

 / س ة(1ا

الموارد المابية 
1الجوفية)مليارا

 / س ة(

مجموع الموارد 
المابية 
المتجددو 

 /س ة(1)مليارا

عدد السكان عاا 
)مليون 3113

  سمة(

 ايب الفرد من 
الموارد المابية 

 ( 1المتجددو )ا

 88,111 13,1 11,2 11,2 31,1 اليبي
 111, 11 22,8 11,1 81,3 11,2 تو س
 11,111 11,21 21,31 21,1 11,31 الجزابر
 11,3138 12,21 11,11 11,31 11,21 المغرب

 12,1111 18,2 11,1 11,3 81,1 موريتا يا
 .88 المصدر: البياتي، التحديات البيئي  للت مي ، ص 

 
 
 
 
 
 (-26-) جدول رةا

 / س ة(1ب الفرد من المياه المتجددو في دول المغرب العربي لألعواا الدادمة )ا اي

 الدولة
 2111السكان عاا 

 )مليون فرد(
 / س ة( 1)ا  ايب الفرد من المياه

3111 2111 2121 
 121 318 3131 1,1 ليبيا
 328 881 181 9, 1 تو س

 332 151 119 65, 5 الجزابر

 191 983 6665 36, 1 المغرب
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 - 2183 3111 2, 1 موريتا يا
 .635 المصدر: األشام، المصدر السابق، ص

 
 (-22-) جدول رةا

 ايب الفرد من الموارد المابية المتجددو المتاحة في دول المغرب العربي المتوةعة 
 لألعواا الدادمة

 اعةليا
عاا 
2111 

اعسدا  علي أساس 
اتفتراض األول من الزيادو 

 عدد السكان

دا  علي أساس اعس
اتفتراض الثا ي من الزيادو 

 في عدد السكان
2131 2121 2111 2131 2121 2111 

 188 111 111 111 111 111 118 المغرب العربي
 631 المصدر: األشام، المصدر نفسه، ص

 
 
 
 
 (-23-) جدول رةا

  3181 دول المغرب العربي وخط الفقر المائي عام

/ 1خ  الفدر المابي ا ددوماادر المياه المتج الدولة
 الس ة

ال سبة المبوية 
=3111 

 31,1 3311 311 ليبيا
 21,1 3111 181 تو س
 11,1 3311 111 الجزابر
 11,1 2111 3111 المغرب

 21,2 3811 1333 موريتا يا
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 مؤتما المقارد المائي  للدول العابي  وأهمتها اإلستااتيجي  الجامع  محمد عدنال البخيت: المصدر:
 .22 ص(، 6991: الجامع  األردني ، )عمال(، 6919/عاا نيسال 8-2عمال) –األردني  

وتعتبررررر موريتاايررررا واقعررررة فرررروق خررررً الفقررررر المرررراةيإ أمررررا الجزاةررررر وتررررواس 
 .أ79)والمغرب ف ي واقعة تمت خً الفقر الماةي

 
 معدتت السحب الس وي للمياه المتاحة -2

وسمب المياه امرد العوامرل الم مرة  يعتبر توفر الباية الساسية لامم الرل
الةزمررررررة تسررررررتخدام كميررررررات الميرررررراه المتامررررررة مررررررن المصررررررادر المختلفررررررة فرررررري 
القًا ررات اتقتصررادية كافررة ويوضرري الجرردول التررالي  ن متوسررً كميررة الميرراه 
ن العربرررري تقرررردر بامررررو  المسررررموبة سرررراويا مررررن درررر ه المصررررادر فرررري دول الررررًو

كميات المياه المتامة في الدول  من (10,%0) أ تعادل امو3مليار م 0,009)
فقرررً ودرررو مرررا يشرررير  لررررى أن  (3,9%) العربيرررة بيامرررا تبلررر  دررر ه الاسررربة امرررو

معدتت السمب السراول للميراه فري الردول العربيرة يرتفرع كثيرراي  رن المعردتت 
مرن الميراه  (03%)ا ماة للسمب والمعروفة دوليا بأا ا يجب أن ت تزيد  رن 

 . أ81)المتامة
 
 
 (-21 -) اجدول رة

السحب الس وي من المياه المتاحة والمستخدا م  ا في الزراعة وا  تاجية المتر المكعب 
 (2111-3181) في دول المغرب العربي

 الدولة
كمية السحب 
 الس وي )مليا

 (1ا

 سبة السحب 
الس وي من 
الماادر 
 الداخلية

 سبة المياه 
المستخدمة في 

 الزراعة

ض تاجية المتر المكعب 
 وتر(د 3111)

 ضجمالي في الزراعة

 8,65 - 1,13 3,566 3,8 ليبيا

 1,61 1,2 1,12 9,12 2, 1 تو س

 1,61 1,2 1,11 1,18 6,1 الجزابر
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 1,1 2,6 1,15 8,83 1,62 المغرب

 6 ,8 2,1 1,11 11,821 5,6 موريتا يا

 .23 الم ظم  العابي  للت مي  الزراعي ، المصدر السابق، صالمصدر: 
 مةالخات

سرراد ات تقرراد فرري القرررن الماصرررم بررأن المرروارد الماةيررة درري مرروارد ًبيعيررة 
غير ممدود  وغير قابلة اتستازا  ويمكن اسرتخدام ا دون ضروابً تشرريعية 
أو  ملية وبالتالي امتلت المياه دوراي ثااوياي في مسابات  مليات التامية التي 

 لرررو القررررن الماصررررم شررر دت تًررروراي كبيرررراي وسرررريعاي فررري الاصررر  الثرررااي مرررن 
لتم ر بعددا أزمات ماةية في مااًق متعدد  من العرالم ممرا أدى  لرى تغييرر 
واضي في المفاديم المتعلقة بموارد المياهإ فاشأت تصورات جديد  سر ان ما 
تمولرررت  لرررى قاا رررات راسرررخة مفاددرررا أن المررروارد الماةيرررة دررري مررروارد ممررردود  

عوامرل المر ثر   لرى الامرو اتقتصرادل وقابلة لةسرتازا إ كمرا أا را مرن أدرم ال
واتجتما ي وتشير وتاةر التزايد السكااي والامرو اتقتصرادل  لرى امتمرال أن 
تعمررم الزمررات الماةيررة  لررى المسررتوى العررالميإ والرردليل  لررى درر ا أن معمررم 
أامررار العررالم لجررأ  لررى ميرراه البمررر لسررد ماجاترر إ ممررا يزيررد فرري تفرراقم الزمررات 

اي مرررن مصرررادر الميررراه أصررربمت  رضرررة للتلررروة خاصرررة فررري الماةيرررة.  ن كثيرررر 
 المااًق الصاا ية ومااًق  ات الكثافة الزرا ية.

ن العربرري وت سرريما دول المغرررب العربرريإ  وتررزداد المشرركلة تعقيررداي فرري الررًو
لسرباب  ررد  أدم ررا أن الجررزر ال مررم مرن أراضرري ا يمتررد  بررر أقرراليم مااخيررة 

الواقررررع مررررادر  غيررررر ماتممررررة الزمرررران  جافررررة وشررررب  جافررررةإ فتجرررردد الميرررراه فرررري
والمكران كمرا أن كميرات الميراه المتجردد  ممرردود  فري الغالرب وتاعردم كليراي فرري 
ن العربري  المااًق الصمراويةإ  ضافة  لى  لو فان جزري من الغ ار في الًو
اتررررراج  يعتمرررررد  لرررررى الزرا رررررات المًريرررررة فررررري ماررررراًق خصصرررررت للمرا ررررري وال

ربررري بالتقلبرررات وترررداي معررردتت ال ًرررول المبررروبإ ويمتررراز ماررراخ المغررررب الع
السررراول و ررردم ااتمام رررا وترررزداد مرررد  الجفرررا  أمياارررا  لرررى درجرررة تررر دل  لرررى 

 كوارة اقتصادية واجتما ية وبيةية خًير .
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لقد ب لت القًار العربية وت تزال تب ل ج وداي مثيثرة تستكشرا  موارددرا 
مروارد الميراه وسرد الماةيةإ وفي ضرور  لرو قامرت بتافير  مشررو ات تسرتثمار 

ماجررررات المجتمررررع المتزايررررد إ كمررررا اسررررتًا ت مواج ررررة فترررررات جفررررا  مرررراد  
أصررابت كثيررراي مررن الرردول العربيررة فرري مًلررع  قرردل السررتياات والثمااياررات مررن 
القررررن الماصررررمإ وقرررد تمرررت مواج رررة الًلرررب المتزايرررد  لرررى الميررراه والزمرررات 

ا ثرررار السرررلبية التررري الماةيرررة  رررن ًريرررق اسرررتثمار المخرررزون الجررروفيإ  ت أن 
م رت في العديرد مرن المروا  الماةيرة العربيرة قرد ولردت قلقراي مرول مسرتقبل 
درر ه المررروا  خاصررة فررري المررروا  الممرردود إ وقرررد زاد فرري تفررراقم الوضرررع 
وخًورترر  تررددور او يرررة الميرراه أو ًغيرران الميررراه المالمررة فرري  ررردد مررن دررر ه 

م ا وأثاردرا سرو  تزيرد مرن الموا  وفي الواقع  ن أبعاد د ه المشاكل ومج
واقرررع الًلرررب  لرررى الميررراه. ودررر ا يقتضررري أن يتررروفر لررردى الج رررات المختصرررة 
والمعاية تف ماي وادتمامراي أكثرر  مقراي الميراه وا تمراد  لرى تخًريً بعيرد المردى 
لمواج ررررررة اتمتياجررررررات الماةيررررررة يتااسررررررب ومجررررررم المشرررررركلة وآفرررررراق تًوردررررررا 

تقبةيإ ودكرررر ا يصرررربي لكررررل مررررورد وتفا ةت ررررا والزمررررات المتوقررررع اشررررو دا مسرررر
  مشكةت  وتصبي المشكلة الماةية متعدد  البعاد الجوااب.
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Abstract 

It is believed during the previous Century that water resources are 

unlimited natural resources and inexhaustible which could be used 

without any legislative controls. Thus, waters occupied a secondary 

role in development processes which witnessed a huge and speed 

growth during the 2nd half the 20th century and to create water 
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crises in so many regions in the Arab Homeland. This has led to a 

clear change in concepts related to water resources and being known 

that these resources are limited factors affecting both economic and 

social growth. 

At present, states of Arab Maghreb suffer from sever water crisis 

due to natural circumstances represented by shortage of rain fall , the 

misuse of these resources and the increase of population in addition 

to economic, environmental and technical factors.      
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