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ملخص البحث :
یعد الماء قوام الحیاة ، وبذلك ركز هذا البحث على االحتیاجات المستقبلیة للمیاه وعالقتها 

بأزمة المیاه في الوطن العربي ، وقد یكون ذلك انعكاسا للتباین االقلیمي لهذا المورد وتوزیعه 

الجغرافي . 

ألمور البالغة األهمیة ، وذلك نتیجة لتجنب األزمات ان الموارد المائیة وٕادارتها أصبحت من ا

المستقبلیة التي تنجم عن نقص الماء في سد االحتیاجات المتزایدة بسبب االستثمار الزراعي 

والصناعي وزیادة عدد السكان وتعدد االستخدامات لهذا المورد الحیوي . ان نصیب الفرد في 

/ سنة في نهایة القرن الماضي ، اما في العقد  ٣م ٥٠٠الوطن العربي من المیاه ال یتجاوز 

/ سنة ، وهذا سیتناقص في  ٣م ٣٣٧األول من القرن الحادي والعشرون یصل نصیب الفرد 

ملیار  ١٤٠الفترة الالحقة ، وقد تبین أن حجم الموارد المائیة المتاحة في الوطن العربي ما یقارب 

  . ٣ملیار م ٥٢٩القادمة ما یقارب ، وستكون الحاجة للمیاه في العقود الثالثة  ٣م

م سیبلغ ٢٠١٠ولكن في عام  ٣ملیار م ٢م فائضا مائیا یقدر بـ + ٢٠٠٠كان في عام 

  م . ٢٠٣٠عام  ٣ملیار م ٢٨٠ - ویصل هذا العجز الى  ٣ملیار م ٦٢ –العجز 

وبــذلك البــد مــن بــذل الجهــود ووضــع الخطــط المســتقبلیة الالزمــة لحــل مشــكلة المیــاه فــي 

لالحقـة مـن خـالل تـوفیر البـدائل بإقامـة مشـاریع لعملیـة تحلیـة میـاه البحـر وترشـید اسـتهالك الفتـرة ا

المیاه ومعالجة أزمة المیاه ، كذلك من خالل معالجة التباین االقلیمي لهذا المورد ونقـل المیـاه مـن 

اقلیم الفائض المائي إلى اقلیم العجز المائي .  
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Abstract:
Water is considered a source of life . This research concentrates on

the future need of water . It reflects the shortage of water in the Arab

Homeland and that will be a reflection of the multi – sources and their

geographical differences .Water source becomes one of the most

important aspect so as to avoid the shortage of water .

Water needs are increased because of the agriculture , industry and

the increase of population . The person's share of water is 500 m3 \ year in

the previous century , but in the twenty first century is 337 m3 \ year .

This amount will decrease in the coming period .It is clear that the

amount of water is about 140 billion \ m3 . The need for water in the

coming three decades is 529 billion \ m3 .

In 2000 , there was an over – need for water of about 2 billion \ m3

, but in 2030 . there will beashortage of about 280 billion \ m3 to 2030 .

For that , we should be do the best and put the plans to solve the

problem by the use of the substitutions and construct water project and

belittle the use of water . We can also solve the problem by transferring

water from one area to another .

المقدمة :
یعد الماء قوام الحیاة وأساسها الرئیسي الذي ال یمكن االستغناء عنه وهو عماد كل 

حضارة وتنمیة. ان تزاید الطلب على الموارد المائیة ادى الى تراجعها اذ تعاني اغلب األقطار 

ان في العربیة التي تقع في اقالیم جافة من نقص في المیاه ومن المتوقع انة مع تزاید عدد السك

الوطن العربي وتوسع استخدامات المیاه سترتفع الحاجة للمیاه في كافة المجاالت . ان اغلب 
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االقطار العربیة تعتمد على الزراعة في اقتصادها فان نقص المیاه العذبة یسبب نقصًا في 

ك لتجنب الغذاء. وعلیة اصبح االهتمام بالموارد المائیة وٕادارتها من االمور البالغة األهمیة وذال

األزمات المستقبلیة التي تنجم عن نقص الماء. ومن هنا تبلورت اهمیة المیاه في نهایة القرن 

العشرین على المستویات كافة واصبح من الضروري تطویر استراتیجیات التنمیة للمیاه وٕادارتها 

ها كما بشكل اقتصادي وسلیم بهدف تجنب ندرتها على المستویات المختلفة وبخاصة العربیة من

ان هناك تباینًا إقلیمیا للمتطلبات الحالیة والمستقبلیة للمیاة في الوطن العربي تتحدد بوفرة المیاه 

في بعض االقطار  العربیة وندرتها في اقطار عربیة اخرى ، تبعا للتوزیع الجغرافي 

  ).٢.١لالنهارومخازن المیاة الجوفیة في الوطن العربي انظر الخریطة رقم (

الكبیرة بموضوع المیاه في الوطن العربي أجریت دراسات متعددة  تالهتمامافي ضوء ا

منها المنظمات العربیة وفي مقدمتها المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، والمركز العربي لدراسات 

فضًال عن الهیئات اإلقلیمیة والدولیة وخبراتها . )المناطق الجافة واألراضي القاحلة  (أكساد

تعدد هذه الجهات واختالف طرق تنبؤاتها المستقبلیة ووسائل الدراسة فقد تباینت تقدیراتها ونظرًا ل

والمستقبلیة   ةالحالیة والمستقبلیة لكل من الموارد المائیة المتوافرة وحاجة الوطن العربي الحالی

تعطي صورة للمیاه . وعلى الرغم من تباین التقدیرات المائیة لجهات الدراسة المختلفة إال أنها 

سلیمة بحسب وجهات نظرها وسوف تعرض هذه التباینات التقدیریة كلما كان األمر ممكنًا .

هدف الدراسة التأكید على ان المیاه تمثل اثمن واغلى سلعة في  حیاتنا ومستقبلنا وتمثل 

ر اساس الحیاة واالستقرار في الوطن العربي وتوعیة االمة العربیة بأخطار واطماع دول الجوا

التي تتقاسم معها الموارد المائیة السطحیة كتركیا والدول األفریقیة والكیان الصهیوني ومشاریعها 

المائیة االستراتیجیة . وتنبیه العرب الى ان الماء في أي قطر عربي هو هدف تسعى الیه هذه 

جدید في الدول من اجل السیطرة على اكبر كمیه منه . وان الكیان الصهیوني یقوم بایجاد واقع

ارض عربیة یحتلها وان مشروع قناة البحر المتوسط ـ البحر المیت ومحاولة االستیالء على نهر 

اللیطاني احد اهدافها ، ومن هنا تبلورت مشكلة البحث الذي تنطلق من ان الماء یعد احد اهم 

سكانیة وارتفاع الحاجات االساسیة ولُه ابعاد اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة واصبح بسبب الزیادة ال

مستوى المعیشة والتحضر نقطة الصراع الدولي ومحور االستراتیجیات 
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  )١الشكل (

األنهار الرئیسة في الوطن العربي

، ٢٠٠٣جامعة مؤتة ، ،  ٣قاسم دویكات ، جغرافیة الوطن العربي الطبیعیة والبشریة والسیاسیة ، طالمصدر/

١٢٠ص 

  )٢الشكل (

في للمیاه الجوفیة في الوطن العربيالتوزیع الجغرا

المصــدر / جــان خــوري ، االدارة المتكاملــة للمــوارد المائیــة فــي الــوظن العربــي ، ورقــة عمــل قــدمت الجتمــاع خبــاء 

تشــرین  ٦-٣المیــاه والقــوانین والتشــریعات وادارة المصــادر المشــتركة للمیــاه الطبیعیــة ، الكســور طــرابلس 

٩١، ص  ١٩٩٤األول ، 
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فـي سـبیل السـیطرة علیـة والـتحكم علـى منـابع األنهـار وان شـحه المیـاه والصـراع المتناظرة

القائم بین الدول المجاورة أهم محاور الصراع والسیطرة على خریطة توزیع المیاه والتحكم بها .

المــنهج االســتقرائي والــوظیفي هــو المــنهج المعتمــد فــي تحلــیالت هــذا البحــث متخــذین مــن 

ة هــذه الدراســة امــا فرضــیة البحــث تتحــدد هــل هنــاك تبــاین اقلیمــي للمتطلبــات البیانــات المتاحــة أدا

المائیة في الوطن العربي حالیاً ومستقبلیًا و عالقتها بأزمة المیاه في هذا الجزء الحیـوي مـن العـالم 

.

المتناظرة فـي سـبیل السـیطرة علیـة والـتحكم علـى منـابع األنهـار وان شـحة المیـاه والصـراع 

الــدول المجــاورة اهــم محــاور الصــراع والســیطرة علــى خریطــة توزیــع المیــاه والــتحكم بهــا. القــائم بــین 

المــنهج االســتقرائي والــوظیفي هــو المــنهج المعتمــد فــي تحلــیالت هــذا البحــث متخــذین مــن البیانــات 

المتاحة اداة هذه الدراسة اما فرضیة  البحـث تتحـدد هـل هنـاك تبـاین  اقلـیم للمتطلبـات المائیـة فـي 

ن العربي حالیًا ومستقبلیًا وعالقتها بأزمة المیاه في هذا الجزء الحیوي من العالم .الوط

الموارد المائیة المتاحة :.١
تبـــّین الدراســـة التــــي أعـــدها المركـــز العربـــي لدراســـات المنـــاطق الجافـــة واألراضـــي القاحلـــة 

الـــوطن العربـــي أن حجـــم فـــي  ا(أكســـاد) المقدمـــة إلـــى النـــدوة العربیـــة لمصـــادر المیـــاه واســـتخداماته

تتـــوزع علــى أقالیمـــه األربعـــة.  ٣ملیـــار م ١٤٠المــوارد المائیـــة المتاحـــة فــي الـــوطن العربـــي یقــارب 

  ) : ١انظر الجدول (

  )١جدول (ال

)١٠( ٣كم ١٩٩٤الموارد المائیة المتجددة المتاحة لالستثمار في الوطن العربي

النسبة % المجموع الجوفیة السطحیة لمیاهاإلقلیم/موارد ا

٣٦.٥ ١٢٤ ١٢ ١١٢ المشرق العربي

٤١،٢ ١٤٠ ٩ ١٣١ اإلقلیم األوسط

١٨.٥ ٦٣ ١٩ ٤٤ إقلیم المغرب العربي

٣.٨ ١٣ ٥ ٨ إقلیم الجزیرة العربیة

١٠٠% ٣٤٠ ٤٥ ٢٩٥ المجموع

تقدیرات باحثین آخرین ، إذ ُقدرت عام  عوهذه االرقام تتفق مع تقدیرات باحثین وال تتفق م

وتعود االختالفات في هذه التقـدیرات إلـى العدیـد مـن العوامـل ، )١(/سنة ٣ملیار/م ٢٩٧بـ  ١٩٩٣

أهمها عدم كفایة سجل األرصاد لمختلف عناصر الدورة الهیدرولوجیة ، ووجـود ثغـرات فـي بعـض 

التقدیرات والسجالت والى عدم كفایة المعطیات والبیانات عن بعض عناصـر الـدورة الهیدرولوجیـة 
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ـــة  فضـــال عـــن عـــدم فـــي األ ـــة للخزانـــات الجوفی حـــواض المائیـــة وخاصـــة التبخـــر والتســـرب والتغذی

لتوزیع الحصص بین الدول المتشاطئة حول األنهار والى وجود تقدیرات لموارد  تالتوصل التفاقیا

ـــة مـــثال ـــان باحتمـــاالت مختلف ــــ األنهـــار الدائمـــة الجری ـــة والفـــرات قـــدرا ب ـــار م ٦٠حـــوض دجل  ٣ملی

.)١١( % ٨٠بضمان 

وفي ظل ذلك درس الباحثان اإلیرادات المائیة لنهري دجلـة والفـرات وروافـدهما فـي العـراق 

علـى ضـوء التصـاریف المائیـة لنهـري دجلـة والفـرات   ٣ملیـارم ١,٨٠فبلـغ مجمـوع اإلیـراد السـنوي 

نســبة وفــي ظــل الظــروف الحالیــة الراهنــة االقتصــادیة واالجتماعیــة والتقنیــة تتــراوح )١٢(وروافــدهما 

فـي بعـض األساسـیة% االحتیاجـات  ٩٠- ٥٠الستثمار مـا بـین  ة الموارد المائیة المتوافرة والقابل

   ٠)٢جدول (الاألقطار العربیة كالمغرب العربي كما في 

  )٢جدول (ال

)١٢(نسبة الموارد المائیة القابلة الستثمار في بعض إقلیم المغرب العربي

النسبة المئویة

%

الموارد المائیة المتجددة   ٣ئیة القابلة لالستثمار كلم الموارد الما

للطاقة الكامنة بحسب 

معادلة

التوازن  الهیدرولوجي

الموارد المائیة القطر

المتجددة

الموارد 

المائیة 

الجوفیة

الموارد 

المائیة 

السطحیة

٥٣ ١.٤٥ ١.٧٥ ٥.٧ ١٤.١٠ الجزائر

٧٠ ٢١.٠٠ ٥.٠٠ ١٦.٠ ٣٠.٠٠ المغرب

٩١ ٣٨.٠٠ ١.٧٠ ٢.١ ٤.١٨ تونس

% بالمتوسـط علـى مسـتوى الـوطن العربـي فـي ٨٥إال أن هذه النسبة یمكن أن تصـل إلـى 

أحــواض األنهــار الكبــرى كالنیــل والفــرات إمــا تقــدیر حجــم المــوارد المائیــة التقلیدیــة لالســتثمار فــي 

ًا لعـدم تـوفر األسـاس األحواض المائیـة الجوفیـة غیـر المتجـددة فهـو مـن األمـور األكثـر تعقیـدًا نظـر 

العلمــي المقبــول اذ یــتم تقــدیر حجــم هــذه المــوارد المائیــة مــن خــالل تقــدیر الحجــم الفعــال للمســامیة 

)١٣(%١٠– ٥والتي تتراوح بالنسبة للصخور الرملیـة األوسـع انتشـارًا فـي الـــــــوطن العربـي مـا بـین 

ــــى عــــاملین  ــــة لالســــتثمار عل ــــاه القابل ــــات المی رئیســــین همــــا طبیعــــة الحــــوض عمومــــًا تتوقــــف كمی

   ٠وخصائص الطبقات المائیة أوال والسیاسات المائیة الوطنیة واقتصادیات االستثمار ثانیاً 

ومــع تطــور االســتثمار خــالل العقــود الماضــیة تقلــص الفــارق بــین المــوارد المائیــة المتاحــة 

  ٣ملیار م ١٨٢و ١٩٨٥ سنة  ٣ملیار م ١٧٢الثابتة والموارد المائیة المستثمرة المتنامیة باستمرار

كمـا  ٢٠٣٠) . بـل سـیكون الطلـب علـى المیـاه المتاحـة فـي عـام ٣جـدول (الكمـا فـي  ١٩٩٤سنة 
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 ١٩٩٤) . أمــا عــن توزیــع المیــاه المســتثمرة حالیــًا فقــد قــدرها بعــض البــاحثین عــام ٤جــدول (الفــي 

  % ٥.٩المنزلیة  ت% ، ولالستهالكا ٣.٦% وللصناعة٩٠.٥للزراعة 

  )٣جدول (ال

)١٣()٣(ملیون م ١٩٩٤موارد المائیة المستثمرة في الوطن العربي عام ال

نسبة االستخدام إلى جملة 

استخدامات %
٣م تاالستخداما المیاه

المستخدمة

٣م

  القطر

شرب صناعة شرب  زراعة صناعة زراعة

٢٢

١٧.٤  

٣٦.٤  

٤.٩  

٢١  

٩٦  

١١.٥  

٢.٤  

٤،  ٧  

٢  

-

٥.٧  

٢٣  

٥٤.١  

٧٥.٨  

٢٥  

٨.٧  

٣.٧  

٩.٣  

٤  

١٢.٣

٢.٨

٤.٩  

٤.٥  

٦.٩  

٣.٩  

  ـــ

٢.٢  

٠.٤  

١.٧  

  ـــ

٠.٧  

١.١  

-

٦.٥  

٨.٤  

٥  

١.٦  

٨.٢  

٢.٤  

-

١.٨

٧٥.٢

٧٧.٧  

٥٩.١  

٨٨.٢  

٧٥.١  

٤  

٨٦.٣  

٩٧.٢  

٩٣.٦  

٩٨  

٩٦.٩  

٩٣.٢  

٦٧  

٤٨.٨  

٣٣.٨  

٧٠  

٨٩.٥  

٨٨.١  

٧٨.٣  

٩٦  

٨٥.٩

٤٨٩

٢٤٦  

٨٦  

١٠٠  

٩٧٨  

١٩  

٥١٤  

٥٤٢  

٥٤٣  

٨١  

١١٧٩  

٣٠  

٩٥  

١١٧  

٣٧٠  

٢٥١  

٣٢١  

٢٤٧٦  

٢١٣٥  

٣٠  

٤٧٠

٢٣

٦٩  

١٠  

١٤١  

١٨٢  

  ــــ

٩٨  

٩٠  

١٩٤  

  ــــ

٣٤٤  

٦  

  ـ

١٧  

٥٤  

٥٠  

٦١  

٤٨٢٤  

٢٦٥  

  ـ

٦٩

٦٤٠

٧٠٠  

١٣٩  

١٨٠٢  

٣٥٠٠  

١  

٣٨٥٠  

٢١٩٣٨  

١٠٦٤٤  

٣٩٥٤  

٤٧٥٨٤  

٤٨٩  

١٩٥  

١٢٥  

٢١٦  

٧٠١  

٣٤١٨  

٥١٨٢٥  

٨٦٦٠  

٧١٢  

٣٢٨٠

٨٥٢

١٤١٥  

٢٣٥  

٢٠٤٤  

٤٦٦٤  

٢٠  

٤٤٦٢  

٢٢٥٧٠  

١١٣٧٢  

٤٠٣٥  

٤٩١٠٧  

٥٢٥  

٢٩٠  

٢٥٩  

٦٤٠  

١٠٠٢  

٣٨١٠  

٥٨٨٢٥  

١١٠٦٠  

٧٤٢  

٣٨١٩

األردن

األمارات العربیة

البحرین

تونس

الجزائر

جیبوتي

السعودیة

السودان

سوریا

الصومال

  العراق

عمان

فلسطین

  قطر

الكویت

لبنان

لیبیا

مصر

المغرب

  اموریتانی

الیمن

٥.٩ ٣.٦ ٩٠.٥ ١٠٧٢٣ ٦٥٤٣ ١٦٤٤٨٢ ١٨١٧٤٨ اإلجمالي 
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  )٤جدول (ال

  ٢٠٣٠-٢٠٠٠ئیة في الوطن العربي للمدة  التنمیة المتوقعة للموارد الما

٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ ٣الموارد كلم

٢٥٠

١٩

٢٣٥

١٧

٢١٥

١٥

١٩٠

١٣

الموارد المائیة المتجددة الموارد 

المائیة غیر التقلیدیة المدادات 

المیاه المتاحة 

٢٦٨ ٢٥٢ ٢٣٠ ٢٠٣ المجموع

االحتیاجات المائیة-٢
الحات اقتصــادیة مائیــة فــي مقــدمتها الطلــب علــى مــن الضــروري التمیــز بــین عــدة اصــط

المیـــاه واالحتیاجـــات المائیـــة المرتبطـــة بنمـــو الســـكان وتنمیـــة القطاعـــات التنمویـــة وخاصـــة القطـــاع 

المیــــاه واســــتعماالت المیــــاه عمومــــا تطبــــق العدیــــد مــــن األقطــــار العربیــــة  تالصــــناعي واســــتخداما

ســعریة للمیــاه بوصــفها وســیله للحــد مــن مجموعــة مــن المبــادئ االقتصــادیة مــن خــالل سیاســتها ال

تمتلـــك مـــــوارد مائیـــة متجـــددة تزیـــد علـــى  يالهـــدر وٕادارة الطلـــب علـــى المیـــاه ،واألقطـــار العربیـــة التـــ

للفرد / سنة  احتیاجها وفق األسـس اآلتیة :   ٣م١٠٠٠

توفیر كامل لمتطلبات  االستهالك المنزلي  ..١

تنمیة القطاع الصناعي..٢

  عي .تنمیة القطاع الزرا.٣

 نأمــا األقطــار العربیــة التــي تمتلــك مــوارد مائیــة محلیــة محــددة فــإن نصــیب الفــرد منهــا مــ

في السنة ولهذا تقوم سیاستها المائیة على توفیر معظم متطلباتها من   ٣م ٥٠٠ زالمیاه ال تتجاو 

ة میــاه الشــرب والصــناعة مــن مصــادر غیــر تقلیدیــة كتحلیــة میــاه البحــر واســتخدام المــوارد التقلیدیــ

بهدف تحقیق أكبر نسبة ممكنة من االكتفاء الذاتي .

ونتیجــة تزایــد الســكان وتنــاقص نصــیب الفــرد مــن المــوارد المائیــة فالبــد مــن تنــاقص نســبة 

االكتفـــاء الـــذاتي والتـــي ال یمكـــن رفعهـــا إال باســـتنزاف حـــاد للمیـــاه الجوفیـــة المخزونـــة أو إذا أمكـــن 

و متوفر العرض وبین الحاجة الطلب على المیاه عن التوصل إلى توازن في معاملة الموارد بما ه

طریق ترشید الحاجة وتحسین اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة فـي المنـاطق المطریـة وتنـاقص معـدالت 

نمو السكان .  

تعــاني معظــم األقطــار العربیــة مــن قلــة المــوارد المائیــة التــي انعكســت ســلبًا علــى نصــیب 

هو أدنى معدل في العالم ،وأدنـى بكثیـر عـن المعـدل األوسـط / سنة و  ٣م ١٥٠٠ غالفرد منها البال

٠)  ١٨(للفرد / سنة   ٣م ٧٧٠٠العالمي البالغ 
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وتحـــت وطـــأة الظـــروف الســـائدة فـــي اســـتعماالت المیـــاه وزیـــادة عـــدد الســـكان فقـــد ازدادت 

ن الحاجــة إلـــى المیــاه  فـــي معظـــم األقطــار العربیـــة وســیفوق الطاقـــة المائیـــة المتاحــة خـــالل العقـــدی

ـــادمین، ویشـــیر تقریـــر البنـــك الـــدولي المنشـــور عـــام  ـــر والمغـــرب  ١٩٩٤الق ـــى أن مصـــر والجزائ إل

واألردن وتونس قد وصلت أالن في استهالكها للمیاه إلى الحد األقصـى المسـموح بـه بالقیـاس إلـى 

 ٢٠٢٥إمــدادات المیــاه المتــوافرة فیهــا ،وســوف یــزداد هــذا التنــاقص بحلــول العقــدین القــادمین حتــى 

للفـرد  ٣م ٩١للفرد / سنة في لیبیـا و  ٣م٥٥/ للفرد / سنة في السعودیة و ٣م ٤٩ى ما دون الـ إل

  ) .٥جدول (الانظر  ٠للفرد /سنة في لبنان ٣م ٨٠٩/ سنة في األردن وبوصفه حدًا أقصى 

  )٥(الجدول 

  )١٨/ فرد / سنة (٣في بعض األقطار العربیةم ٢٠٢٥نصیب الفرد من المیاه المتجددة عام 

الزراعیـة والصـناعیة واسـتعماالت  تالمیاه في ثالثة انواع هـي االسـتخداما تتتوزع استخداما

قــدرت كمیــة المیــاه المســتثمرة فــي  ١٩٩٣ألخــرى وفــي عــام میــاه الشــرب واالســتعماالت البشــریة ا

فــي الســنة تحتــل االســتعماالت الزراعیــة المرتبــة األولــى إذ تبلــغ  ٣ملیــار م ٨.١٦الـوطن العربــي بـــ 

ــــم االســــتعماالت الصــــناعیة ١٢% تلیهــــا االســــتعماالت المنزلیــــة ٨٢ ــــذلك یتضــــح إن ٦% ث % وب

ائي العربي ال سیما وانه مسؤول عـن عنصـر مهـم القطاع الزراعي یعد حجر الزاویة في األمن الم

من عناصر قـوة الدولـة أال وهـو مسـالة الغـذاء فـالوطن العربـي یغطـي مـا یقـرب مـن ثالثـة أخمـاس 

متطلباته من الحبوب التـي تعـد حجـر الزاویـة فـي األمـن الغـذائي باالسـتیراد مـن الخـارج  ویشـابهها 

لحــوم والبقــول وهــذه الحقــائق تؤكــد مــرة أخــرى فــي ذلــك بالنســبة للزیــوت وبدرجــة اقــل فــي مجــال ال

ضرورة التعاون العربي المشترك في مجال اإلنتاج الزراعي وٕاذ ما قارنا بین معدالت نمـو السـكان 

% فـــي الـــوطن العربـــي نجـــد أن  ٥% مـــع معـــدالت نمـــو االســـتهالك الغـــذائي البالغـــة ٣.١البالغـــة 

فقـــط وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عجـــزًا فـــي  % ٢معـــدالت نمـــو اإلنتـــاج  الغـــذائي العربـــي ال یتجـــاوز 

ــ ســتكون الصــورة المنشــودة فــي الــدول  فمقطوعــة االســتهالك بظــل أنمــاط االســتهالك الحالیــة فكی

المتقدمة . 

المعدل لبنان المغرب الجزائر تونس الیمن األردن لیبیا السعودیة مصر الدولة

٣٣٧.٣ ٨.٩ ٦٥١ ٣٥٤ ٣١٩ ٧٢ ٩١ ٥٥ ٤٩ ٦٤٥

نصیب 

 ٣الفرد م

سنة
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ثالثا : االحتیاجات المائیة المستقبلیة
یعتمـــد تحدیـــد االحتیاجـــات المســـتقبلیة علـــى المیـــاه فـــي الـــوطن العربـــي علـــى عـــدة عوامـــل 

ني  وتحقیـــق االكتفـــاء الـــذاتي الغـــذائي وتـــوفیر میـــاه الشـــرب واإلســـكان وتـــامین أهمهـــا النمـــو الســـكا

متطلبات الصناعة ،ونظرا ألهمیة هذه العوامل یمكن إیجازها على الشكل األتي :

النمو السكاني :-١
هنــاك دراســات دولیــة وٕاقلیمیــة وعربیــة ومحلیــة عدیــدة تنبــأت بنســب نمــو ســكاني متفــاوت 

فــي الســنة بتطــور إعــداد ســكان الــوطن العربــي فــي العقــود الثالثــة مــن   %٣.٨-٢.٥یتــراوح بــین 

م ٢٠٣٠القرن الحـالي القـرن الحـادي والعشـرون ، وبینـت هـذه الدراسـات ان حجـم السـكان سیصـل 

مرة بالمقارنة مع  ٣.٣-٢.٨ملیون نسمة ، أي سیتضاعف  العدد بین  ٧٣٥ - ٦١٢إلى ما بین 

ني ضـرورة تـوفر االحتیاجـات المتزایـدة للمیـاه الالزمـة لكـل من القرن الماضي وهذا یع ١٩٩٠عام 

.)٦( من االستعماالت الحضریة  والشرب والغذاء

تحقیق االكتفاء الذاتي الغذائي :-٢
إن دراســـات المنظمــــة العربیــــة للتنمیــــة الزراعیــــة العدیــــدة والمســــتمرة حــــول األمــــن الغــــذائي 

الوطن العربـي كبیـرة وخاصـة فـي السـلع الرئیسـة ، إذ العربي قد أكدت على ان الفجوة الغذائیة في 

% في  ٨٤% واللحوم  ٥٠- ٣٠تقع نسب االكتفاء الذاتي الغذائي للحبوب والسكر والــزیوت بین 

منتصـف التسـعینات مــن القـرن الماضـي وبمــا أن عـدد الســكان فـي زیـادة مســتمرة ونظـرًا لتضــاعف 

لحــالي  القــرن الحــادي والعشــرین  فالبــد مــن أن عــدد الســكان فــي نهایــة العقــد الثالــث مــن القــرن ا

تــنخفض هــذه النســب كثیــرًا مــا لــم تتخــذ اإلجــراءات الكفیلــة بزیــادة اإلنتــاج الزراعــي الغــذائي الــذي 

یعتمد أساسـًا علـى المیـاه . وٕاذا لـم تسـتطع األقطـار العربیـة تنمیـة مواردهـا المائیـة بمـا یتواكـب مـع 

تضییق الفجوة بین إنتـاج الغـذاء واسـتهالكه ولتقـدیر حاجـة توازن الحاجة على الغذاء فانه یصعب 

الزراعــة العربیــة بــین المیــاه فــي العقــود الثالثــة األولــى مــن هــذا القــرن ینبغــي األخــذ بعــین االعتبــار 

النقاط اآلتیة :

متوسـط اسـتهالك الفـرد فـي كـل قطـر مـن المنتجـات الزراعیـة المختلفـة التـي تحتـاج لمیـاه الـري  . ١

وقد اعتبر معدل االستهالك ثابتا  خالل فترة  ١٩٨١وذلك بحسب إحصاءات عام في إنتاجها

اإلسقاط . 

لكــل محصــول زراعــي فــردي فــي كــل قطــر لتلبیــة احتیاجــات  بكمیــة اإلنتــاج الزراعــي المطلــو  .٢

السكان خالل فترة االسقاط . 
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- ١٩٧٠متوســـط إنتاجیـــة كـــل محصـــول مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة المرویـــة بحســـب إحصـــاء  .٣

وفي ضوئه حدوث إنتاجیة كل محصول عند بدایة ونهایة فترة اإلسقاط واعتبرت هدفا  ١٩٨١

ینبغي تحقیقه لتأمین الغذاء لسكان األقطار العربیة . 

المساحات المطلوب زراعتها لتامین اإلنتاج الغذائي الالزم لسـكان األقطـار العربیـة خـالل فتـرة . ٤

اإلسقاط .  

للمقننــات المائیــة للمحاصــیل الزراعیــة كانــت الحاجــة للمیــاه لغــرض الزراعــة القیمــة المتوســطة  .٥

عام  ٣ملیار م ٥٢٩.وسترتفع الحاجة بحسب االسقاطات إلى   ٣ملیار م ٣١٤بـ  ٢٠٠٠عام 

وبحســب السیاســة الســكانیة التــي ســیتم إتباعهــا االفتــراض األول والثــاني لزیــادة الســكان  ٢٠٣٠
(*).

الطلــب علــى المیــاه لألغــراض الزراعیــة فــي الــوطن العربــي ) یوضــح الحاجــة٦والجــدول (

وأقالیمه خالل العقود الثالثة األولى من القرن الحادي والعشرین .

  )٦جدول (ال

  +++++ ٣م/ملیون  ٢٠٣٠ – ٢٠٠٠إسقاط الحاجة على الماء الزراعي في الوطن العربي خالل الفترة 

زیادة السكان أساس على اإلسقاط

%2.5المعدلة  

زیادة السكان                         أساس على اإلسقاط

  % ٣.٨ الحالیة
  عام

٢٠٠٠

اإلسقاطات

للزیادة

اإلقلیم
٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠

٩٦٧١٦ ٨٩٩٩٢ ٨١٣٨٢ ١١٦٠٢٧ ٩٨٨٣٩ ٨٤٠٤٦ ٧٤٣٧٢
المشرق 

العربي

٥٢٦٦٣ ٤٦٤٥٩ ٤٠٧٩١ ٦٤٠٢٩ ٥١٣٨٢ ٤٢٢٥ ٣٤٢٥٦ ةالجزیرة العربی

١٨٩١٣١ ١٦٠٦٥٣ ١٣٥٥٢٧ ٢٢٢٠٨٥ ١٧٤٥٢١ ١٣٩٤٣٩ ١١٤٢٥١
اإلقلیم

األوسط

١٠٨٥٤٦ ١٠٠٦٦٤ ٩٥٢٧٨ ١٢٦٥٠٩ ١٠٨٩٠٩ ٩٧٨٨٤ ٩٠٧٤٠
المغرب 

العربي

٤٤٧٠٥٦ ٣٩٧٧٦٩ ٣٥٢٩٧٨ ٥٢٨٦٧٠ ٤٣٣٦٥١ ٣٦٣٥٩٥ ٣١٣٦١ المجموع

توفیر میاه الشرب واإلسكان :-٣

ین یقــوم االفتــراض الثــاني % فــي الســنة فــي حــ ٣.٨یقــوم االفتــراض األول علــى أســاس زیــادة الســكان قــدرها (*)

انظـر : واثـق رسـول أغـا ، المـوارد المائیـة المتاحـة والمسـالة  ٠% في السـنة  ٢.٥على زیادة سكانیة قدرها 

.  ١٨ص ١٩٩٨المائیة في الوطن العربي ، الندوة البرلمانیة العربیة الخامسة حول المیاه العربیة ، دمشق 

\
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لشـــرب واالســـتعماالت األهلیـــة لكـــل التجمعـــات مـــن األهمیـــة ضـــمان تـــوفیر المیـــاه العذبـــة ل

الحضریة والریفیة على السواء وبغیة تقدیر الطلب على میاه الشرب واإلسـكان المـذكورة وذلـك مـن 

خالل دراسة الكثافة السكانیة في المـدن ودرجـة النمـو االقتصـادي والتطـور االجتمـاعي تـم  التمیـز 

أساســـًا  ١٩٩٠للعوامـــل الســـابقة واعتمـــدت ســـنة بـــین ثـــالث مجموعـــات مـــن األقطـــار العربیـــة وفقـــًا 

وجاءت نتائج التقدیرات على النحو اآلتي : ٢٠٣٠، ٢٠٢٠، ٢٠١٠وتمت اإلسقاطات لألعوام 

بنمـو  ٣ملیـار م ٥٢بــ  ٢٠٣٠تقدر كمیات المیاه المطلوبة للشـرب لالسـتعماالت األهلیـة عـام - أ

تزایـد السـكان المـذكورین % وفقـًا الفتـراض ٢.٥بنمـو سـكاني  ٣ملیار م ٤٤% و٣.٨سكاني 

على التوالي .

یأتي اإلقلیم العربي األوسط بالدرجة األولى حاجته لمیاه الشرب یلیه إقلیم المغرب العربي ثـم - ب

.)١(إقلیما المشرق العربي والجزیرة العربیة في المركز الثالث

استھالك الصناعة : -٤
میــاه وٕامكانیــات الصــناعة الحالیــة یعتمــد ذلــك علــى اإلســتهالكات الحالیــة للصــناعة مــن ال

باعتبــاره نســبًة مئویــة مــن  ةوآفــاق احتمــاالت تطورهــا مســتقبًال . حــدد الطلــب علــى المیــاه للصــناع

الطلب على ماء  الشرب واالستعماالت األهلیة مع زیادتها بمرور الزمن ووفقًا الحتماالت التطور 

لما تقدم فقـد قسـمت األقطـار العربیـة إلـى أربـع الصناعي المتوقع مستقبًال لألقطار العربیة ، ووفقًا 

 ٢٠٠٠مجموعـــات بحســـب إمكانیاتهـــا التصـــنیعیة وقـــد وجـــد أن حاجـــة الصـــناعة مـــن المیـــاه عـــام 

 ٩,٣٠ الـى%  ٨,٣إلى وطبقـًا لمعـدالت السـكان البالغـة  ٢٠٣٠وسترتفع عام  ٣ملیار م٨,٧بلغت

 ٠)٨(٣ملیار م

افتراضـات  مختلفـة لكـل مـن التطـور السـكاني وقد تبّین أن هناك عدة خیارات بنیـت علـى

إدارة للطلب على المیـاه وأفضـل لوتطور اإلنتاج الزراعي وقد تم اعتماد النموذج الذي یوفر افض

اســـتخدامًا للتقانـــة الحدیثـــة فـــي مجـــاالت الـــري وٕانتـــاج الغـــذاء والتصـــنیع وفقـــا إلســـقاطات المركـــز 

إذ تبـــین أن الطلـــب العربـــي علـــى المیـــاه ســـیرتفع المـــذكور علـــى طلـــب المیـــاه فـــي األقـــالیم العربیـــة 

وفقــا للزیــادة الســكانیة الحالیــة   ٢٠٣٠عــام  ٣ملیــار م ٦٢٠إلــى  ٢٠٠٠عــام  ٣ملیــار م ٣٣٨مــن

% لكل من االستعماالت المائیة المختلفـة فـي مجـاالت  الزراعـة  ٥,٢% والمستقبلیة  ٨,٣البالغة 

ى أن تحسـین منهجیـة الطلـب علـى المیـاه والصناعة والشـرب لـذلك مـن الضـروري أن نشـیر هنـا إلـ

مســـتقبًال أمـــر حتمـــي یهـــدف للوصـــول إلـــى نتـــائج أكثـــر انســـجامًا مـــع الواقـــع المـــائي واالقتصـــادي 

واالجتمـــاعي وهـــذا یتطلـــب اهتمامـــًا اكبـــر لموضـــوع السیاســـات المائیـــة القائمـــة علـــى أســـس اإلدارة 

ن المـــوارد المائیـــة المتاحـــة والطلـــب المتكاملـــة للمـــوارد المائیـــة العربیـــة مـــن اجـــل تحقیـــق تـــوازن بـــی

المتنامي على الماء وتعطي األولویة  في خططها التنمویة واالقتصادیة واالجتماعیة لمیاه الشرب 
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ـــة الزراعیـــة نقصـــا فـــي إمـــدادات المیـــاه وارتفـــا تكـــالیف اســـتثمار  عفـــي حـــین تعـــاني وتواجـــه التنمی

لیف االســتثماریة المناســبة ســواء أكانــت المشــروعات المائیــة إذ اســتثمرت معظــم المــوارد ذات التكــا

.)٣( الموارد المائیة المستثمرة سطحیة أم جوفیة 

العجز المائي والفجوة المائیة العربیة :
ویعني اختالل التوازن بین الموارد المائیة المتجددة والمتاحة والطلب المتزاید علیهـا والـذي 

مرار ویــــؤدي إلــــى إعاقــــة مشــــاریع التنمیــــة یتمثــــل بظهــــور عجــــز فــــي المیــــزان المــــائي یتزایــــد باســــت

واستدامتها ، وهذا العجز هو الحالة التي تفوق حجم االحتیاجات المائیة فیها على الموارد المتاحة 

على هذا العجـز أحیانـا تسـمیة الفجـوة المائیـة  وعنـدما یصـل العجـز المـائي إلـى  قوالمتجددة ویطل

دد بنیـان وكیـان الدولـة فانـه یكـون قـد وصـل إلـى درجة تـؤدي إلـى إضـرار اقتصـادیة واجتماعیـة تهـ

أالزمــة المائیــة ، وتقــود عوامــل ازدیــاد الطلــب علــى المیــاه وهــدرها ومحدودیــة المــوارد المائیــة إلــى 

العجــز المــائي وتــؤثر كــل مــن المصــادر الطبیعیــة المرتبطــة بمتطلبــات التنمیــة المتواصــلة وقطــاع 

ي المســتقبلي مــن المیــاه ومخصصــات الفــرد وســوف نعــرض حجــم العجــز المــائ٠مســتخدمي المیــاه

العربي المستقبلیة في المیاه .

  )٧جدول (ال

  ٢٠٣٠-٢٠٠٠للمدة  ٣المیزان المائي لطلب وعرض المیاه المستقبلي في الوطن العربي ملیار م

٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ /السنةالموارد

٣٤٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ٣٤٠ ددةالطاقة الكامنة القصوى للموارد المائیة المتج

٦٢٠ ٤٩٢ ٤٠٢ ٣٣٨ إسقاط الطلب لمختلف االحتیاجات

٢٨٠ـ ١٥٣ـ ٦٢ـ +٢ الفائض او العجز المائي المتوقع

  ) . ١المصدر/ عمل الباحثان اعتماد جدول (

/ سـنة عـام  ٣ملیـار م ٦٢) یالحظ ارتفاع العجز المائي المتوقع من ٧من خالل جدول (

 ٣ملیـار م ٣٣٨في حین یـزداد الطلـب علـى المیـاه مـن  ٢٠٣٠/سنة  ٣ملیار م ٢٨٠إلى  ٢٠١٠

إذا اســتمرت الزیــادة الســكانیة علــى مــا  ٢٠٣٠/ســنة عــام  ٣ملیــار م ٦٢٠إلــى  ٢٠٠٠/ســنة عــام 

هي علیه اآلن .  

ــــنخف ــــاه وت ــــك الزیــــادة الســــكانیة إلــــى  ٣ملیــــار م ٥٢٤ض الحاجــــة إلــــى المی إذا انخفضــــت تل

السـكانیة علـى حالهـا  ت%. وفي حالة تامین امن غذائي كامـل للـوطن العربـي وبقـاء السیاسـا٢.٥

 ٣٤٠وبــذل الجهــود لتنمیــة المــوارد المائیــة المتجــددة والمتاحــة إلــى أقصــى طاقتهــا الكامنــة والبالغــة 

لمیزان المائي العربي سیختل ویدخل في دائرة العجز المـائي اعتبـارًا مـن بدایـة هـذا فان ا ٣ملیار م

 ٢٠٢٠وفـي عـام  ٣ملـیار م ٦٢-إلى   ٢٠١٠العقد من القرن الحـــادي والعشرین لیصل في عام 
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وهناك احتماالت  ٢٠٣٠عام  ٣ملیار م ٢٨٠-/ سنة  ویصل العجز إلى  ٣ملیار م ١٥٣ -إلى 

العجــز وأخــرى ایجابیــة ســتقلص مــن حدتــه . ومــن االحتمــاالت الســلبیة نــذكر ســلبیة مــن حــدة هــذا 

-منها :

صــــعوبة الوصــــول إلــــى تنمیــــة الطاقــــة الكامنــــة القصــــوى للمــــوارد المائیــــة التقلیدیــــة المتجــــددة -١

ألسباب مالیة وفنیة .

٠انخفاض الموارد المائیة التقلیدیة بفعل عوامل الجفاف -٢

دمة من خارج الحدود السیاسیة للوطن العربي.نقص واردات المیاه السطحیة القا-٣

عــدم األخــذ فــي حســاب الطلــب احتیاجــات المحطــات الكهرومائیــة المقامــة والتــي ســتقام علــى -٤

٠األنهار واالستخدامات المالحیة لتلك األنهار 

أما االحتماالت االیجابیة فنذكر منها :

وستزداد باتجاه عام  ٣ملیار م ٥.٧حالیًا النمو األكید للموارد المائیة غیر التقلیدیة والتي تبلغ -١

من المیاه . ٣ملیار م ١٩لتصل إلى حوالي  ٢٠٣٠

٠تناقص نسبة تزاید عدد السكان -٢

االستمرار المكثف لمخزون المیاه الجوفیة على الرغم ما ینطوي ذلك من مخاطر بیئیة .-٣

حصة الفرد العربي المستقبلیة من المیاه :
توقع في العقود الثالثة القادمة من القرن الحادي والعشرین في في ضوء العجز المائي الم

 ٢٠٣٠ - ٢٠٠٠الوطن العربي ُقدرت حصة الفرد العربي من المیاه في المدة الواقعة بین عـامي 

) یبـین هـذه الحصـة مـن ٧%  ، والجـدول ( ٢,٥ – ٣,٨وذلك وفقًا الحتمال نمـو السـكان المتوقـع 

 ٨,٣/ سنة لالحتمال األول  وهو نمو السـكان بنسـبة  ٣م ٣٨٤إلى  ٢٠٠٠/ سنة عام  ٣م ٩٥١

% ویعــاني إقلــیم الجزیــرة العربیــة  ٥,٢/ ســنة لالحتمــال الثــاني أي نمــو الســكاني  ٣م ٤٥٥% ، و

مــن أالزمــات المائیــة بصــورة عامــة ودولتــا قطــر والبحــرین بصــورة خاصــة إذ تنــاقض نصــیب الفــرد 

٠تقریبًا  ٢٠٣٠/ سنة عام  ٣م ١٢٥ – ١٠٣إلى  ٢٠٠٠/سنة عام  ٣م ٢٩٥منه من 

أمـــا علـــى مســـتوى األقطـــار العربیـــة المنفـــردة فقـــد قـــدرت منظمـــة الغـــذاء والزراعـــة الدولیـــة 

FAO)( والبنــك الــدولي إن حصــة الفــرد العربــي تتبــاین بــین خمــس أقطــار عربیــة فقــط واقعــة فــوق

بقیـة األقطـار العربیـة الفقر المـائي وهـي العـراق وسـوریا وموریتانیـا والسـودان وعمـان فـي حـین تقـع

األخرى تحت خطر الفقر المائي وهي  جیبوتي ، الجزائر ، الصومال ، المغرب ، مصر ، تونس 

، الــیمن ، األمــارات العربیــة المتحــدة ، األردن ، الســعودیة ، لبنــان ، قطــر ، الكویــت ، البحــرین ، 

جددة ، والذي أكد فیه البنك الدولي لیبیا  ویالحظ فیها التدهور الكبیر المتوقع إلمدادات المیاه المت

اذ یشیر الى تراجع إمـدادات المیـاه المتجـددة فـي المنطقـة العربیـة  ١٩٩٤في تقریره المنشور عام  
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% وان هنــاك أقطــارًا وصــل اســتهالكها للمیــاه للحــد األقصــى المســموح بــه بالقیــاس إلــى ٨٠ لبمعــد

زائــــر والمغــــرب وتــــونس ، كمــــا أن قطــــر إمــــدادات المیــــاه المتــــوافرة فیهــــا وهــــي مصــــر واألردن والج

إمــا فــي األقطــار العربیــة التــي تمتلــك إمكانیــات )٣( والبحــرین بــدأت تعانیــان أالن مــن شــحة المیــاه

/ سـنة  وان الوضـع  ٣م ١٠٠٠ – ٥٠٠متوسطة مـن المـوارد المائیـة یكـون نصـیب الفـرد مـا بـین 

القتصادیة واالجتماعیة خاصة إذا لم المائي سوف یزداد تأزمًا  وینعكس سلبا على مسیرة التنمیة ا

تتخــذ خطــوات فاعلــة لتنفیــذ بــرامج األمــن المــائي العربــي والقطــري ومــن جهــة أخــرى یتوقــف تطــور 

معادلـة المـوارد المائیـة والطلـب علـى المیـاه مــن خـالل العقـود القادمـة علـى االسـتفادة القصـوى مــن 

ریان الجوفي والسـطحي إلـى البحـر والفاقـد هدرًا بالجكبیر منها اآلنطاقة الموارد التي یضیع قسم

ملیـار  ٢٥٠حالیـًا  إلـى حـوالي  ٣ملیـار م ١٩٠بالتبخر ومـن ثـٍم مجـال لزیـادة إمـدادات المیـاه مـن 

.           وتشیر جمیع اإلسـقاطات المائیـة المسـتقبلیة المبنیـة علـى ضـوء )  ٤(  ٢٠٣٠عام   ٣م

ن هنـاك عجـزا مائیـا قومیـا فـي الربـع األول مـن أ ٢٠٠٠ـ١٩٩٤البیانات المتوافرة لسنوات االساس 

القرن الحالي ونظرا الرتباط الطلب على الماء بعوامل مختلفة تقنویة واجتماعیة وسیاسیة وطبیعیة 

فانه یتعذر تحدید الطلب الفعلي  الحقیقي  خالل العقود القادمـة ، إال أن تبـاطؤ نموالسـكان خـالل 

ة بفعل العوامل االقتصادیة یمكن أن یخفض العجز المائي القرن الحالي في بعض األقطار العربی

%  ٧٠و ٢٠٠٠% عام  ٦٠المتوقع مستقبال إلى درجة تسمح بتامین اكتفاء ذاتي بالغذاء بحدود 

ومـن المعـروف أن الزراعـة المرویـة تسـهم بـدور رئیسـي فـي زیـادة اإلنتـاج الزراعـي  ٠ ٢٠١٠عام 

% مــن مجمــوع  ٣٥ة حالیــا إال إنهــا تنــتج نحــو % مــن المســاحات المزروعــ ١٣وهــي تحتــل زهــاء 

% مـــن  ٣١اإلنتــاج الزراعـــي العـــالمي فـــي حــین تبلـــغ المســـاحة المرویـــة فــي الـــوطن العربـــي نحـــو 

% مــن مجمــوع قیمــة  ٧٥مجموعــة المســاحات المزروعــة ولكــن قیمــة إنتاجهــا الزراعــي یبلــغ نحــو 

بسـبب الـنقص الحاصـل  ٢٠٠٠ام % عـ ٥٠وتؤمن الزراعـة حـوالي )١٧( اإلنتاج الزراعــي العربي

فــي المــوارد  المائیــة وسیضــاعف هــذا العجــز بســبب مضــاعفة عــدد الســكان فــي الــوطن العربــي إذ 

ملیـــون طـــن مـــن المنتجـــات الغذائیـــة بالمقارنـــة مـــع احتیاجـــاتهم عـــام  ٣٧٨ســـیحتاجون ألكثـــر مـــن 

لــم تســتثمر ،  ومــن المالحــظ أن هنــاك مســاحات واســعة مــن األراضــي القابلــة للزراعــة)٧( ١٩٨٥

بشكل سلیم بسبب عدم توافر اإلجراءات الالزمة لعملیـات االستصـالح فـي الزراعـة مـن جهـة وقلـة 

% ٢٦المیاه في القسم األكبر من األقطـار العربیـة فالمسـاحات المزروعـة فـي السـودان تمثـل نحـو 

ي حــین مــن إجمــالي المســاحة المزروعــة فــي الــوطن العربــي وفیــه توجــد كمیــات وافــرة مــن المیــاه فــ

تشـــكل المســـاحات المزروعـــة فـــي كـــل مـــن تـــونس والجزائـــر والصـــومال والعـــراق ومصـــر والمغـــرب 

المسـاحات ل% من جملة المساحة المزروعة في الوطن العربي في حین ال تشغ ٦٥والیمن نحو 

% وتمثل أقطار الخلیج العربـي إلـى  جانـب األردن ٩المزروعة في األقطار العربیة األخرى سوى 

.)١٧(وجیبوتي وفلسطین ولیبیا ایوموریتان
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نحـــو  ١٩٩٥وبمــا أن المـــوارد المائیـــة المتاحـــة لالســـتثمار فـــي الـــوطن العربـــي بلغـــت عـــام 

ومـاء %  ألغراض الزراعة والصناعة  ٦٤وشكل    ٣ملیارم ١٥٨ملیار استخدم منها زهاء  ٢٤٥

 ٣م ملیــــــار ١٤١الشــــــرب وقــــــد اســــــتخدمت مــــــن هــــــذه الكمیــــــة ألغــــــراض االســــــتغالل الزراعــــــي قرابــــــة 

.)١٥(%١١الحضریة زهاء تفي حین استخدمت ألغراض الصناعة واالستهالكا%٨٩وتشكل

ملیون هكتـار  ١١هذه الكمیات المستغلة في الزراعة مكنت األقطار العربیة من ري قرابة 

ملیــون هكتــار مــن األراضــي الدیمیــة المعتمــدة علــى  ٣٥مــن األراضــي الزراعیــة فضــًال عــن زراعــة 

ختلف حصة الهكتار المروي من المیاه بـاختالف األقطـار العربیـة ومـا یتـوفر فیهـا مـن األمطار وت

میاه مخصصة للري وباختالف مستویات تكثیف اإلنتاج وطرق الري المتبعة إذ یحتاج ري هكتـار 

  ٣ألـــف م ٤٠ - ٣٠واحــد مـــن األراضـــي الزراعیـــة فـــي  منطقـــة دول الخلـــیج العربـــي الـــى مـــا بـــین 

ة فیهــا محــدودة ، بینمــا یحتــاج ري الهكتــار الواحــد فــي ســوریا واألردن والعــراق والمســاحات المرویــ

في حین یحتاج الهكتار المروي  ٣ألف م ١٨ – ١٠ومصر ولیبیا وتونس والیمن ولبنان الى ما بین 

.)١٦(٣م ألف ٤,٣الواحد في السعودیة والجزائر والمغـرب إلى 

  )٨جدول (ال

موارد المائیة المتجددة والمتاحة في إقلیم الوطن العربي نصیب الفرد العربي المتوقع من ال

) ٢(/سنة )  ٣( م٢٠٣٠ -  ٢٠٠٠للفترة 

احتمال  ىمعدل نصیب الفرد عل

% ٢.٥نمو السكان بنسبة 

معدل نصیب الفرد باحتمال نمو 

% ٣.٨السكان بنسبة 

نصیب 

الفرد عام 

٢٠٠٠
األقالیم

٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠ ٢٠٣٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٠

٨٧٥ ١١١٠ ١٤٥٠ ٧٢٠ ١٠٠٠ ١٣٨٠ ١٩٢٤
اقلیم شرق البحر 

المتوسط

١٢٥ ١٦٢ ٢١٥ ١٠٣ ١٤٦ ٢٠٨ ٢٩٥
اقلیم مجلس التعاون 

الخلیجي والیمن

٤٣٧ ٥٤٠ ٦٨٣ ٣٧٢ ٤٩٧ ٦٦٤ ٨٨٧ اقلیم وادي النیل

٣٨٨ ٤٧٥ ٥٩٣ ٣٣٣ ٤٣٩ ٥٧٧ ٧٥٨ اقلیم االتحاد المغربي

٤٥٦ ٥٧١ ٧٣٥ ٣٨٢ ٥٢٠ ٧٠٧ ٩٦٦ الوطن العربي

ن العوامل المهمة التي تحدد الحاجات المائیة هو مستوى تطور القطاع الزراعـي الـذي وم

 ١٢یعتمد على طرق الري ، الن الطرق التقلیدیة تسـبب هـدرًا كبیـرًا إذ یحتـاج الهكتـار الواحـد إلـى 

مـــن المیــاه والشـــك أن  ٣م ٧٥٦، وفـــي طــرق الـــري الحدیثــة یحتـــاج الهكتــار الواحـــد إلــى  ٣ألــف م

الطرق التقلیدیـة فـي الزراعـة یـؤدي إلـى هـدر كمیـات كبیـرة مـن المـاء عـن طریـق التسـرب استخدام 

ة العناصر المعدنیة فیها وانخفاض إنتاجیة المحاصیل الزراعیة لوالتبخر والى زیادة تملح التربة وق

والشك أن وجود منابع معظم األنهار العربیة خارج حدوده یزیـد مـن مشـكلة المیـاه )٩( %٤٥بمقدار
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عقیـدا وخاصـة فیمـا یتعلـق بإقامــة المشـاریع المائیـة والسـدود والقنــوات والتـي تتطلـب أبـرام اتفاقیــات ت

وقـد مـنح القـانون الـدولي كـل الـدول التـي تمـر فیهـا   ٠مع الدول التي تشترك في أحواض األنهار 

ســیطرة ، إال أن عــالم الیــوم الــذي یشــهد ق فــي اســتثمار میاههــا بصــورة عادلــةاألنهــار الدولیــة بحــ

بالقانون الـدولي نالحـظ ان الـدول التـي تسـیطر علـى منـابع األنهـار تسـتهلك نسـب  ماألقوى ال یلتز 

مـن المیــاه تفـوق مــا هــو مخصـص لهــا . ولعـل ضــعف األقطــار العربیـة وعــدم قـدرتها علــى تحقیــق 

تفادة واالســزمــةلالأاالســتثمار األمثــل لمیــاه األمطــار واألنهــار مــن خــالل إقامــة الســدود والخزانــات 

   ٠منها في فصل الجفاف وتقلیل من حدة المعاناة الناتجة عن نقص المیاه 

الجھود المبذولة لحل مشكلة المیاه في الوطن العربي : 
تسعى بعض األقطار العربیة  للتغلب على مشكلة المیاه التي یعـاني منهـا الـوطن العربـي 

ائیـــة المتاحـــة بطریقـــة عقالنیـــة تســـمح إلـــى تقنـــین االســـتهالك وترشـــیده والتعامـــل مـــع المصـــادر الم

كما تعمل األقطار العربیـة علـى البحـث عـن مصـادر جدیـدة    ٠باالستثمار األمثل لتلك المصادر 

للمیــاه والتعــاون مــع اآلخــرین لجلــب المیــاه مــن مصــادر أخــرى ، وفــي المجــال األول تســعى بعــض 

غیر المستهلكة للمیاه .، ولعمل األقطار العربیة كسلطنة عمان مثال إلى تشجیع إقامة الصناعات

وذلــك عــن طریــق  ٠علــى الحــد مــن المیــاه التــي تــذهب هــدرا عنــد مصــبات األنهــار دون اســتخدام 

إعادتها إلى المناطق التي تحتاجها. 

وقد سعت بعض األقطار العربیة إلى حل مشكلة المیاه عن طریق معالجـة میـاه المجـاري 

لمیاه العادمة أو میاه الصرف الصحي في تزاید مستمر ، واستخدامها في الري ، والشك أن حجم ا

نتیجة النمو السریع لسكان الحضر والتطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده األقطـار العربیـة 

ووصـل  ٣ملیـار م٥،١١إلـى نحـو  ١٩٩٠فقد وصل حجم المیاه العادمـة فـي الـوطن العربـي عـام 

میاه الصرف الصحي الذي أعیـد اسـتخدامها فـي فقد وصلت نسبة  ٢٠٠٠عام  ٣ملیار م ٢١إلى 

 ٣الــف م ٢٠٠% مــن مجمــل المیــاه العادمــة فیهــا أي مــا یقــارب   ٣٠الزراعــة فــي الســعودیة مــثال 

من المیاه العادمة یومیا . وكذلك تسعى دولة األمارات العربیة المتحدة في هذا المجال فقد أعیدت 

% من احتیاجاتها المائیـة  ٥٠إلى توفیر نحو من المعالجة یومیا ، وتسعى البحرین ٣الف م ١٣

   ٠للري في القرن الحالي 

وقد كانت األردن والكویت من األقطـار الرائـدة فـي مجـال اسـتخدام میـاه الصـرف الصـحي 

.)٩( هكتار ١١٤٠في الري   كما بلغت مساحة المیاه المرویة بالمیاه المعالجة في تونس نحو 

ة هــي أحــدى الوســائل التــي لجــأت إلیهــا األقطــار العربیــة ولعــل تحلیــة میــاه البحــر المالحــ

بصورة مبكرة لسد العجز المائي التي تعاني منـه ومـن أهـم العوامـل التـي سـاعدت اللجـوء إلـى هـذه 

الطریقــة تــوفیر تقانــات تحلیــة للمیــاه البحــار الســیما فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي نظــرًا لتــوافر 
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علـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع تكـــالیف انتـــاج المیـــاه بالتحلیـــة  فقـــد رؤوس االمـــوال مـــن العوائـــد النفطیـــة

بلیـون لایر سـعودي  ٢٩.٦نحـو  ١٩٨٥إلـى  ١٩٨٠خصصت السعودیة فـي خطتهـا الخمسـیة مـن 

بلیـون  ٣ملیون غالون من الماء یومیا وتحتاج أقطار الخلـیج العربـي إلـى نحـو  ٥٠٠لتقطیر نحو 

وتقوم األقطار العربیة النفطیة بتحلیـة   ٠هالك المحليدوالر أمریكي سنویا لتحلیة میاه البحر لالست

مــن میــاه البحــر المالحــة ســنویا ، وقــد بنیــت أول محطــة لتحلیــة  میــاه  ٣مــا مقــداره نصــف ملیــار م

البحــر فــي منطقــة الخلــیج العربــي فــي مینــاء األحمــدي  بالكویــت وتعتمــد قطــر والكویــت فــي تــوفیر 

.حاجاتها من الماء على تقطیر میاه البحر 

وفي مجال االسـتثمار األمثـل لمصـادر المیـاه المتاحـة تعمـل بعـض األقطـار العربیـة علـى 

بنـاء السـدود والخزانـات علــى األودیـة واألنهـار لتقلیـل مــن حجـم المیـاه التـي تــذهب هـدرا وقـد كانــت 

%  ١٠المغرب والسعودیة واألردن في طلیــعة األقطار العربیة في هذا المجال فیوجد في المغـرب 

م مــن أصــل  ١٠٠مجمــوع الســدود فــي قــارة أفریقیــا إذ توجــد أربعــة ســدود یزیــد ارتفاعهــا علــى مــن

)  سدا في العالم یزیـد ارتفاعهـا عـن هـذا الحـد ، أمـا فـي السـعودیة فقـد وصـل عـدد السـدود  ٣٢٣(

سـدا مـن مختلـف  ٢٥سد من مختلف اإلحجام ویصل عدد السدود في األردن إلى  ٢٠٠إلى نحو 

درســـت بعـــض األقطـــار الخلیجیـــة الغنیـــة ســـحب كتـــل جلیدیـــة ضـــخمة مـــن القـــارة اإلحجـــام . كمـــا

غیــر أن هــذه الفكــرة أثبتــت عــدم جــدواها إذ تعرضــت  ٠المتجمــدة الجنوبیــة للتزویــد بالمیــاه العذبــة 

الكتـــل إلـــى الـــذوبان اثنـــاء مرورهـــا فـــي المیـــاه الحـــارة فـــي المنطقـــة المداریـــة وصـــعوبة جـــر الجبـــال 

ب المندب وهرمز . الجلیدیة عبر مضیق با

كما طرح بدیل أخر یتمثل بجلب  المیاه مـن أوربـا بواسـطة نـاقالت الـنفط العائـدة غیـر أن 

.ى غسل الناقالت من النفط بالمیاههذه الفكرة هي األخرى ثبت عدم فعالیتها بسبب الحاجة إل

 تجارب كما أجریت  تقانات حدیثة لتوفیر المیاه في الوطن العربي فقد أجریت سوریا مثال

علــى االســتثمار الصــناعي بهــدف إجبــار الغیــوم علــى إســقاط حمولتهــا مــن المیــاه عــن طریــق حقــن 

الغیوم بمادة یود الفضة أو حبیبات الثلج التي تعمل على خفـض حـرارة الهـواء فـي الغیـوم ومـن ثـم 

مـة كما عملت كثیر من األقطار العربیة على سن قوانین وتطبیـق أنظ ٠إسقاط ما به من األمطار

وتعلیمـــات تهـــدف إلــــى تشـــجیع الســــكان علـــى االقتصــــاد فـــي اســــتهالك المیـــاه ومــــن ذلـــك تشــــجیع 

المزارعین على استخدام وسائل الري الحدیثة كالري بالمرشات والتنقیط وتوفیرها للمزارعین بأسعار 

مدعومــة  وقــد كانــت األردن والعــراق والبحــرین مــن األقطــار الرائــدة فــي هــذا المجــال كمــا اســتبدلت 

 ٦٠األردن القنوات الترابیة بقنوات إسمنتیة للحد من الفاقد المائي كما قام في العراق بتبطین نحـو 

كمـــا أجبـــرت الحكومـــة  ٠مـــن قنـــوات الـــري باالســـمنت والمطـــاط للحـــد مـــن تســـرب لمیـــاه ٣ملیـــون م

)٥(الســعودیة المؤسســات الكبیــرة علــى اســتخدام صــنابیر میــاه أوتوماتیكیــة  للحــد مــن ضــیاع المــاء 
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مثال أسـعار تصـاعدیة لكمیـات المیـاه المسـتهلكة للحـد  نكما تطبق األردن وأقطار خلیجیة كالبحری

من استهالك المیاه .

االستنتاجات 
 ملیـار  ٥٢٩أن هناك أزمة للمیاه تحدث في الوطن العربي في الثالث العقود الالحقـة تقـدر بـــ

.  ٢٠٣٠سنة  ٣/ م

لیة والمستقبلیة للموارد المائیة في الوطن العربي تبعًا لتباین هناك تباین اقلیمي للمتطلبات الحا

التوزیع الجغرافي لالنهار.

 فرد/  ٣م٨٠٩تباین نصیب الفرد من المیاه المتحددة بین اقطار الوطن العربي تراوحت بین /

/ فرد / سنة في السعودیة . ٣م ٤٩سنة في لبنان و 

 فــرد/ ســـنة فـــي الــوطن العربـــي وهـــو ادنـــى / ٣م٣٣٧.٣یصــل معـــدل نصـــیب الفــرد مـــن المیـــاه

فرد سنة . ٣م ٧٧٠٠معدل في العالم وادنى بكثیر من الوسط العالمي البالغ  

 یأتي اقلیم اقطار مجلس التعاون الخلیجي بالدرجة االولى للحاجة الـى میـاه الشـرب ، ثـم یـاتي

شرق البحر المتوسط. اقلیم اقطار االتحاد المغربي ، ثم اقلیم اقطار وادي النیل ، ثم إقلیم 

 ملیـار  ١٥٣ویـزداد هـذا العجـز الـى  ٢٠١٠سـنة  ٣ملیـار م ٦٢یتوقع حدوث عجزًا مائیًا یبلغ

. ویكـون اكثــر تضــررا االقطـار التــي ال توجــد  ٢٠٣٠ســنة  ٣ملیــار م ٢٨٠و ٢٠٢٠سـنة  ٣م

فیها انهار .

ه وبخاصــة هنــاك جهــود مبذولــة مــن قبــل بعــض االقطــار العربیــة التــي تعــاني مــن شــحة المیــا

الدول النفطیة التي لدیها روؤس اموال متوافرة من العائـدات النفطیـة  فـي االنفـاق علـى عملیـة 

تحلیة المیاة من البحر . 
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التوصیات
 بیعــه والتأكیـــد علــى تركیـــز السیاســات والمنـــاهج  زینبغــي عــد المـــاء مــورد طبیعیـــا حــرا ال یجـــو

اعــة مــع أســاس اســترداد النفقــات  جزئیــا  أو الخاصــة بتحدیــد تكلفــة المیــاه المســتخدمة فــي الزر 

كلیا  الخاصة بإیصال الماء علـى مسـتوى الحقـل حسـب خصوصـیة كـل دولـة تتطلبهـا التنمیـة 

االقتصــادیة واالجتماعیــة وبمــا یضــمن عــدم زیــادة تكــالیف اإلنتــاج إلــى مســتوى یفقــد عنصــر 

المنافسة .

 حـوض النهـر وینبغـي عـدم المسـاس ینبغي التاكید على ان المیاه المشتركة حق طبیعـي لـدول

بهذا الحق بحیث تشترك فیهـا الـدول بحسـب احتیاجاتهـا ودون الضـرر بـاإلطراف األخـرى مـن 

خـالل الســعي إلــى عقــد اتفاقیــات للمیــاه بــین األقطــار العربیــة مشــتركة األنهــار كســوریا والعــراق 

الســطحیة  مثــل ومصــر والســودان. وعقــد اتفاقیــات مــع دول الجــوار التــي تملــك مصــادر المیــاه

تركیــا  ودول أعــالي نهــر النیــل كأثیوبیــا واوغنــدا وكینیــا وتوســع سیاســة االســتیطان الصــهیوني 

وسلب میاه نهر االردن على حساب الشعب االردني والفلسطیني .

 اســتخدام هیئــة خاصــة فــي كــل قطــر عربــي بعنــوان الهیئــة الوطنیــة للمــوارد المائیــة تأخــذ علــى

لعلمـــي الـــدقیق للمـــوارد المائیـــة المتاحـــة فـــي الوحـــدة السیاســـیة ورســـم عاتقهـــا مهمـــة التخطـــیط  ا

سیاســات االســتثمار والصــیانة بالتنســیق مــع الجهــات األخــرى ذات العالقــة وأجــراء المســوحات 

الشاملة وتهیئة مصارف للمعلومات المائیة .

اقــل یعـاني الـوطن العربــي مـن عجـز متزایــد فـي أنتـاج محاصــیل القمـح والسـكر والــرز وبدرجـة

% التــي  ٥٠فـي مجـال اللحــوم والبقـول وبقیـة المحاصــیل الغذائیـة األخـرى بدرجــة ال تقـل عـن 

في األمن الغذائي العربي وسوف یتزاید هذا العجز تبعا لتزایـد العجـز المـائي  ةالزاویتعد حجر

وزیـــادة حجـــم الســـكان فـــي الـــوطن العربـــي  فـــي العقـــود القادمـــة ممـــا ینبغـــي وجـــود إدارة علمیـــة 

صة لإلشـراف علـى المـوارد المائیـة العربیـة وغـزارة العـرض والطلـب للمیـاه وفـق األسـس متخص

العلمیـــة واالقتصـــادیة الحدیثـــة بهـــدف تـــامین الغـــذاء لألجیـــال القادمـــة ویمكـــن أن یتحقـــق ذلـــك 

باعتمــاد وأســالیب طــرق الــري الحدیثــة ممــا یتوافــق مــع الحاجــات األساســیة مثــل الــري بــالتنقیط 

ة الجافة حیث تكون الظروف الطبیعیة من التربة واالمطار .والرش ونمط الزراع

 ٢٠١٠یمكن ردم الفجوة الغذائیة العربیة وسد االحتیاجات الغذائیة المتزایدة لألعوام القادمـة  ،

ملیــون  ٥٤،  ٥٠،  ٤٨عــن طریــق زیــادة مســاحات األراضــي المرویــة إلــى  ٢٠٣٠،  ٢٠٢٠

،  ٣٢٠تیاجـات المائیـة ألغـراض الـري إلـى نحـو هكتار على التوالي ، كما یمكـن تجهیـز االح

علـــى التـــوالي وان اكبـــر كمیـــة مـــن المیـــاه یمكـــن توفرهـــا فـــي الـــوطن  ٣ملیـــار م ٣٧٨،  ٣٣٧

 ٣ملیـــار م ٢٦میـــاه ســـطحیة و ٣ملیـــار م ٢٥٠منهـــا  ٣ملیـــار م ٢٨٨العربـــي ألغـــراض الـــري 
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بزیـادة مسـاحة فهذه اإلجراءات كفیلـة ٠میاه صرف صحي معالج  ٣ملیار م ١٢میاه جوفیة  

 ٠األراضي الزراعیة المرویة و من ثم سد احتیاجاتها الغذائیة المتزایدة 

 ینبغي التاكید على الربط الفاعل بین األمن المائي واألمن الغذائي العربي باعتبارهما یشـكالن

ضـــمانة للتنمیـــة المســـتدامة كمـــا تؤكـــد علـــى ضـــرورة أعـــداد االســـتراتیجیات وصـــیاغة السیاســـة 

ت التنمویــة الوطنیــة الطموحــة بمــا یضــمن التعامــل معهــا والعمــل علــى تعبئــة الطاقــات واآللیــا

واألجهزة الوطنیة لخدمتها في المحافل اإلقلیمیة والدولیة .

:یأتي  مااآلتیة یقصد بالمصطلحات -
ـــــــي :(اقطـــــــ- ـــــــیم المشـــــــرق العرب ، ار شـــــــرق البحـــــــر المتوســـــــط) /ســـــــوریة ، العـــــــراق، االردنـاقل

لبنان،فلسطین

لیم الجزیرة العربیة : یشمل ، السعودیة، االمارات، عمان، قطر، الكویت،  البحرین، الیمناق-

االقلیم االوسط : یشمل مصر، السودان، الصومال، جیبوتي-

اقلیم المغرب العربي : یشمل ، لیبیا، الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا-

و الجــدول والمثبــت فــي قائمــة المصــادر * (الــرقم فــي المــتن) داللــة علــى اســم المصــدر او الفقــرة ا

المرتبـه حسـب الحـروف الهجائیـه فـي نهایـة البحـث وقـد یتقـدم الـرقم الكبیـر علـى الـرقم الصـغیر 

والعكس وقد یتكرر الرقم أكثر من مرة تبعًا لحالة االقتباس.



احمد جاجانمد اهللا عبد اهللا و 
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المصادر 
الوطن العربي أبو زید محمود ، سعد كمال  فرید، تقییم األوضاع الحالیة للموارد المائیة في-١

م . ١٩٩١،المــركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة ، دمشق ، 

أغا ، واثق رسول ، الموارد المائیة المتاحة والمسالة المائیة في الـوطن العربـي ورقـة قـدمت -٢

  ٠م ١٩٩٨لندوة البرلمانیة العربیة الخامسة حول المیاه العربیة ، دمشق ، 

صـــادیات المیـــاه فـــي الـــوطن العربـــي والعـــالم ، مركـــز دراســـات الوحـــدة األشـــرم ، محمـــود ، اقت-٣

   ٠م ٢٠٠١العربیة ، بیروت ، آب ، 

الــدباغ ، عبــد اهللا بــن عیســى وعبــد الــرحمن ، ولیــد احمــد ، تقریــر عــن تقانــات الــري الحدیثــة -٤

والمتقدمة ذات الكفاءة العالیـة ، ورقـة قـدمت إلـى اللقـاء القـومي لمسـؤولي الزراعـة والـري فـي

   ٠م ١٩٩٥الوطن العربي ، المنظمة العربیة للتنمیة والزراعة ، القاهرة ، 

، اربــــد،  ٣الــــدویكات ، قاســــم ، جغرافیــــة الــــوطن العربــــي الطبیعیــــة والبشــــریة والسیاســــیة ، ط-٥

   ٠م ٢٠٠٣

الــــراوي ، منصــــور ، ســــكان الــــوطن العربــــي دراســــة تحلیلیــــة فــــي المشــــكالت الدیموغرافیــــة ، -٦

   ٠م ٢٠٠٢وعیة والهیكلیة للسكان ، إصدارات بیت الحكمة ،االبعاد الكمیة والن١ج

، ة ، مطبعــة جامعــة الموصــل ، الموصــل، محمــد أزهــر ، الجغرافیــة السیاســیة الحدیثــالســماك-٧

   ٠م ١٩٩٣

الكیالنــي ، هیــثم ، حــال األمــن الــدفاعي ومصــادر تهدیــده قضــایا المیــاه والغــذاء والــنفط حــال -٨

اسع ، الوثائق والقرارات والبیانات ، مركز دراسات الوحدة األمة العربیة ، المؤتمر القومي الت

   ٠م ١٩٩٩العربیة  ، بیروت ، آب ، 

حدادین ، منذر ، سیاسات األراضي والمیاه في منطقة الشرق األدنى ، حالة مصر واألردن -٩

 ١٩٩٦وباكستان ، نیویورك ، األسكو الفاو ، 

ورقـة قــدمت الـى اجتمــاع ,ي الـوطن العربــيجـان خـوري ، االدارة المتكاملــة للمـوارد المائیــة فـ- ١٠

خبــراء رصــد مصــادر المیــاه والقــوانین والتشــریعات وادارة المصــادر المشــتركة للمیــاه الطبیعیــة 

  .١٩٩٤تشرین االول ٦ـ٣,الكسو ,

خوري ، جان وآخرون ، الموارد المائیة  في الوطن العربي وآفاقها المسـتقبلیة ، ورقـة قـدمت - ١١

في الوطن العربي ، المركز العربـي لدراسـات المنـاطق  اواستخداماتهإلى ندوة مصادر المیاه 

   ٠م١٩٨٦الجافة ، الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي  ، الكویت ، 



…طلبات الحالیة والمستقبلیة للمیاه التباین اإلقلیمي للمت

٣٦٤

، الزراعــة  ٢١خــوري، جــان ، المــوارد المائیــة المتاحــة فــي الــوطن العربــي فــي مطلــع القــرن - ١٢

ـــاه بالمنـــاطق الجافـــة فـــي الـــوطن العربـــي ، المركـــز الع ربـــي لدراســـات المنـــاطق الجافـــة والمی

   ٠م ١٩٩٦واألراضي  القاحلة أكساد، دمشق ، أیلول ، 

، األســالیب والطــرق الكفیلــة بترشــید اســتخدام المیــاه فــي الزراعــة العربیــة ،  ، عبــدا هللارعرعــ- ١٣

ورقة قدمت إلى اللقاء القـومي لمسـؤولي قطـاع الزراعـة والـري فـي الـوطن العربـي ، المنظمـة 

   ٠م ١٩٩٨ة الزراعیة ، دمشق ، العربیة للتنمی

مارغان ، جان ، إدارة الموارد المائیة في الوطن العربي ، المركـز العربـي لدراسـات المنـاطق - ١٤

   ٠م ١٩٩٣الجافة واألراضي القاحلة ، أكساد  ، دمشق ، 

جامعـــة الـــدول العربیـــة ، المنظمـــة العربیـــة للتنمیـــة الزراعیـــة ، الكتـــاب الســـنوي لإلحصـــائیات - ١٥

    ٠م ١٩٩٥، المجلد الخامس عشر ، الخرطوم ، الزراعیة 

جامعــــة الــــدول العربیــــة ، المنظمــــة العربیــــة للتنمیــــة الزراعیــــة ، دراســــات السیاســــات العامــــة - ١٦

   ٠م ١٩٩٤الستخدام موارد المیاه في الزراعة العربیة ، الخرطوم ، 

غـذائي العربـي ، جـامعة الدول العربیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیـة ، أوضـاع األمـن ال- ١٧

  ٠م ١٩٩٥الخرطوم ، 

18- Jereny Berkoff A strateyg for Managing Water in the Middle East

and north Africa nineteen in Development (Washing ton DC World

Book 1994 p241 .


