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  الوطني األول لتقىالم
 استغالل المياه في الق انون المق ارن

 ملحقة قصر الشاللة و كلية الحقوق و العلوم السياسية
 بالتنسيق مع خمرب البحث يف التشريعات البيئية

 8181ديسمبر  81يوم  

 تقسيم االقتصادي للمياهال :محور المداخلة
الطاقوية على موارد  تأثير استغالل  الموارد  عنوان المداخلة: 

  المياه
 

                               مبطوش العلجة االسم واللقب:
              "                       بأستاذ حماضر " الوظيفة:

             دكتوراه                            المؤهل العلمي:
                               تيارتجامعة  المؤسسة:

 sabrilmd38@hotmail.fr   :البريد االلكتروني

  :ملخص
لقدددد أدت التتددداات ايفاادددلة يف ا اتدددداديات ايفديبدددة م مدددا تتطلبدددا مدددب مدددوارد  بيعيدددة م  ااويدددة بتدددر  تدددو ا      

مسددتلامات العيليددة اجيتاجيددة م الدددناهية مددب ج ددة م ضددرمرا يقيددق م ددرات ماليددة مددب العيدد ت ا جنبيددة مددب ج ددة 
ا بطريقددة هشددوادهية غددد  تتطيددة ااتياجادددا ا تاايدددا م أخددر ال   سددينا يف البلدددام الناميددة ياددا اسددتناا  ا م اسددتت ه

 مب مث يقيق التنيية ا اتدادية ا نشودا.
م يف ظدددددل املدددددا  ا عددددددايا م ا سدددددا ا سدددددتعدامية لليددددددوارد الطااويدددددة م هدددددد   اهددددددة أم  يددددداب اسدددددد اتيجيات م 

م ا ددوارد ا ادهيددة م ايفادددا  الطااويددة  سدديناريوتات م نيددة م دمليددة دددد  اا ر ددع كاددالا اسددتعدا  البددرمات م ا ددوارد
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 . هلي ا مبا يستجيب ل اتياجات الو نية م الدملية
 .ا وارد ا ادهية ال ا وارد الطااوية  الالطبيعية ا وارد :الكلمات الدالة

 لموارد الطبيعية و الطاقوية:مدخل ل.8
 :الطبيعية و الطاقوية الموارد ماهية  8-8
 الموارد الطبيعية:  تعريف 8-8-8

تعر  بأهنا : كل اهبات ام ا نح ام ا او  اليت يتوي ثرما مميكب ام تتحو  باجمل ود البشري مب جمرد  -
 1حمتو  ثرما اا ثرما  علية يف شكل سلع ام خدمات.

 متستيد اهبات ااوها مب الكل اجلترايف_اجليوساا_ ا تكوم مب جميوها مب ا  لاة تي : التازيال -
 البا ين مث البشري. ايفيويال ا ادهيال الياباال

 متتوزع ا وارد ا عتلاة هلى تذه ا  لاة. -
  الت  ام التازي ماليابا مددرام لليوارد الاراهية . -
 مالت   ايفيوي مددر لليوارد التابية مالرهوية مالاراهية. -
 مالت   ا ادهي مددر لليوارد ا ادهية. -
 ا عديية. مالت   البا ين مددر لليوارد -
 مالت   البشري مددر لليوارد البشرية.  -

 الطبيعية و الطاقوية: الموارد تصنيفات 8-8
 الطبيعية : الموارد تصنيفات 8-8-8

اهتيادا هلى خدادهص مدادرتا الاا تداييف متعدده .مام دراسة تذه التداييف  الطبيعيةتدنف ا وارد 
 2:ميف مايلي هر   تم التداييف الطبيعيا.هلى تعييق معر تنا هب ا وارد  تساهديا

 : التصنيف التركيبيأوال: 
أم تذا التدنيف مب التداييف الذي  دتم اجلترا يا سو  يف أ ار التعر  هلى مدادر ا وارد الطبيعيا .مييا 

التبايب بني تذيب  تذا التدنيف ا وارد الطبيعيا مب خ   تركيب مدادرتا بني يوهني مب ا وارد الطبيعيا .مام
 النوهني يكيب مب اخت   الارم  مالعوامل اليت اش كت يف تكويب مدادر كل يوع ميتضيب تذا يوهام ملا.  

                                                           
1
 .25، ص5002، الدار الجامعية ، االسكندرية، مصر، أساسيات في الموارد االقتصاديةعبد المطلب عبد الخميد  و محمد شبانة،  - 

2
، رسالة ماجستير تخصص اقتصاد دولي و استراتيجية ترقية الموارد الطاقوية  الناضبة ضمن ظوابط التنمية المستدامةاسماعيل زحوط،  - 

 .02، ص5025/5022تنمية مستدامة، جامعة سطيف، 
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 :عضويه موارد طبيعيه ذات مصادر-أ 
متي اليت تتيبل يف اشكا  معقده ممتنوها تنتشر  ييا يتضينا الت   ايفيوي الذي ينتشر هلى سطح ا ر  

كب ام يبينا هلى اليابا مبليا يبينا هلى ا سطحات ا ادهي بكل اشكاها متذا معناتا اهنا مثيقة بداا هاما ممي
الدلا بنيط ايفياا متاريخ تطورتاهلى ا ر  يف كل اورتا مبكل اشكاها ا تنوها مبل بعض ا عادم كالاحم 

ت ما وارد السيكيا مال با اليت تدخل ايفجري مالناط مموارد النبات الطبيعي كا راهي مالتابات مكذلك ايفيوايا
 بعض ا واد ا عدييا يف تكوين ا.

 :عضويه موارد طبيعيه ذات مصادر غير -ب
تركيب  يدخل  يا اثر معني للحياا هلى سطح ا ر  متي مب دمم شك  متي اليت تتيبل يف كل شكل ام

 مب هوامل مظرم  كباه اثرت هلي ا.مثيقة الدلا ب كيب ا ر  متكوهنا مما يتويا ام حييط ب كيب ا 
 :التصنيف المكاني-ثانيا

مييا التدنيف ا كاين ث ث ايواع مب ا وارد الطبيعيا حبسب اماكب مدادرتا . اذ يتلف مدادر ا وارد الطبيعيا 
ما يتشار هلى ا ر  ذم  الو ره مب ايث م ردا ميدردا مب مكام  خر ام تذا التدنيف الذي ي تم بالتوزيع م

امليا للجترا يني أذ يساهدتم هلى التقييم ا وضوهي للتوزيع اجلترايف لليوارد الطبيعيا ميديد درجة التناسق بني 
 متدنف ا وارد الطبيعيا مكاييا اا ا انا  التاليا.  بعض ا البعض مب ج ا مبين ا مبني البشريا مب ج ا اخر 

 :موجوده في كل مكان  مصادر أ_الموارد الطبيعيه ذات
متي ا دادر ا وجوده يف كل مكام مب  ا أستشنال ماضح مم م مهنددهذ  يتواع أي خلل شديديف ادص 

 مسااات ا ر  كيا  يتواع أي تاامت بني أيدبة كل ا االيم  مالبيئات مب تذا ا ورد. 
 :مواردطبيعيه ذات مصادرشائعه ويكثر وجودها على سطح االرض -ب

ايث يندر ام خيلو من ا أاليم مام تباينت ا مليا مب بلد اا اخر اسب الدرجا اليت تس م غا يف ا اتداد 
 القوميوكذلك  أهنا تتأثر مبا ينتاب السوق مب العر  مالطلب.

 :الموارد الطبيعيه ذات مصادرموجوده في اماكن محدده على سطح االرض -ج
 حمرمما متامامن ا مبل ا وارد ا عدييا.تذه ا وارد تكوم يف مسااات كباه 

 :التصنيف االنتاجي -ثالثا
مييا تذا التدنيف بني هدا ايواع متباينا مب ا وارد الطبيعيا مب خ   الكشف هب ادرا مدادرتا هلى تلبية 

 :ااجات ا يسام هلى امتداد الامام متدنف ا وارد اسب تذا التدنيف اا
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 :موارد دائمة-أ

 تي ا دادر الطبيعيا اليت  تنضب م يا است لك من ا ا يسام متذه ا وارد تي الطااا الشيسيا ما ال ماهوال
 :متجدده  موارد-ب

تي ا دادر الطبيعيا اليت متتلك القدره هلى التجدد باستيرار ممتبل ا النباتات مايفيويات ماور ايفياا ا خر  
 مام جتدد تذه ا وارد يعتيد هلى ا يسام بدرجا كباه. مكذلك ال با

 ة:متجدد غير موارد-ج
تي ا دادر الطبيعيا اليت  تتجدد امتتجدد ببطل متوجد بكييات حمدمده مب شأهنا ام ختتاي متذه ا ورد تي 

 اخلامات ا عدييا الاحم ايفجري الالناط الالتاز الطبيعيال
 :التصنيف المظهري -رابعا

 ميستند تذا التدنيف هلى كوم ا وارد القابلا للتيييا بالعني هلى اهنا مليوسا أم ا مليوسا متدنف اا
 الموارد الملموسه :-أ

 متي ا وارد اليت ميكب متياتا بالعني كا وارد ا عدييا ما وارد ا ادهيا مال با مالنبات الطبيعي م اتا .
 /المواردالغيرملموسه -ب

 متي ا وارد اليت  ميكب متياتا بالعني الأهنا هباره هب ااا معينا متيا ا االيم امالدملا هب  اتا.
 الطاقوية: الموارد تصنيفات  1-2-2

 أنماط( هي:  3خاصة موارد الوقود والطاقة والتي صنفت الى )

 أ( موارد الطاقة المستمده من البيئة الطبيعية : 

 من البيئة المبنية :  ب( موارد الطاقة المستمده

   ج( موارد الطاقة المرتبطة بالبيئة البشرية : وسوف نتناولها بالشرح كالتالي: 

 أ( موارد الطاقة المستمده من البيئة الطبيعية : 

 ( ااسا : 4بعض ا متجددا مالبعض اآلخر  ا متجددا المتنقسم بدمرتا اا ) 
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 جيولوجية 
 ايكولوجية 
 ازية  
 /جييور لوجيةتيدرملوجية  

ميوهيت ا م البا  تتدف موارد الطااة ذات ا ال اجليولوجي بسرهة يااذتا ماخت   توزيع ا  جيولوجية: –8
متضم الاحم مالب م  مالتاز الطبيعي م ااة ا ر  ايفراريةال متعاين تذه ا وارد مب  ترتبط بالدعور الرسوبية 

  واج ة ذلك.ا ستناا  لذا  بد مب تطوير بدادهل اخر  

ادب السكر متي تعد  تضم تذه ا وارد اخلشب مخملاات بعض احملاايل الاراهية خااة  ايكولوجية: -8
 متجددا.

ممب تذه ا وارد  ااة الشيا م ااة الرياح ماليت ها شأم كبا يف ا ستقبل القريب خااة مع تنااص  غازية:-3
 ااتيا ي الواود ايفاري.

  د ماجلار م الطااة الك رممادهيةممب تذه ا وارد  ااة كل مب ا مواج م ا لوجية:هيدرولوجية/جيمورف -4 
 .ممجيع ا متجددا

 ب( موارد الطاقة المستمده من البيئة المبنية : 

تستيد تذه ا وارد ااوها مب خملاات ا باين ما علاات الدناهية ام هب  ريق النقل ام بعض ا واد ا خر  ماد 
 ة مب الناايات اا زيوت ميف   ادادر يف تو ا موارد الطااة ايث اولت ا دايع ا واد العضوياس يت تذه ا 

  ( داادهق بعد ام كايت تذه العيلية تستترق م يني السنني يف ظل الارم  الطبيعية. 11  تتجامز )

 ج( موارد الطاقة المرتبطة بالبيئة البشرية : 

دميوجرا ية مااتدادية مسياسية م تكنولوجيةال  الدم  ا تقدمة اطعت شو ا كباا ترتبط بعض موارد الطااة بأسا 
يف استعدا  الطااة الذتنية لإليسام يف تطوير موارد الطااة مب خ   اخ اع هدد مب التقنيات ايفديبة مجتسد 

 يتاج ا. الطااة النومية الدمر الكبا الذي لعبا البحث العليي يف تطوير موارد الطااة مزيادا ا
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 :الموارد المائية في الوطن العربي -8
تقع ا اطار العربية ضيب ا نا ق اجلا ة مشبا اجلا ة ماليت تتدف بندرا ا وارد ا ادهية مب ايث متوسط يديب 

ا اطار اليت متر غا ا هنار  باستبنالالارد مب تذه ا واردال اذ تعترب ا اطار العربية مب اكبر ااطار العامل  قراً لليياه 
( ملي  مكعب 1111الكرب  كالرا ديب مالنيل ايث يبلغ متوسط يديب الارد العريب مب ا ياه سنويًا اوايل )

التنا ا هلى ا ياه لعا   –( ملي  مكعب يف معام دم  العامل )مناية التذال مالاراهة الدملية 0011مقابل )
ا ستقبلية للوضع ا ادهي العريب الذي يواجا يديات يديات مستقبلية جعلتا مما تقد  تبدم الدورا ال (2112

خيو  يف الوات ايفاضر اراهات سياسية مع دم  اجلوار متي ا نا ق اليت تنبع من ا اهنار الو ب العريب الكرب  
دامات البشرية لليياه مالسبب تو تنااص ادة الارد العريب مب تذه ا ياه يتيجة الايادا السكايية ماتساع ا ستع

 ضً  هب تنااص ادة ا اطار العربية مب ا ياه مخااة ا اطار اليت تقع هلى ا هنار ا ش كة حبيث يدل دم  
ا دب هلى اال مب ثلث كيية ا ياه الواردا يف ا هنار مخااة هنري دجلة مالارات مالنيلال متقدر ا وارد ا ادهية 

( مليار م  مكعب /سنةال ميضى الاراهة العربية بنسبة كباا من اال 290ة اوايل )ا تجددا يف ا اطار العربي
متعتيد بالدرجة الردهيسية هلى مياه ا هنار الكرب  ا تيبلة بأهنار دجلة مالارات مالنيل ايث بلغ جميوع تدريا ا 

)مناية   3. 2114 ( مليار م  مكعب/سنة هلى التوايل لعا 44ال 29ال 44( مليار م  مكعب / سنة )121)
(ال متستعد  معام تذه ا ياه بطرق الري 2114ا واد لعا   ا اتداديالتقرير  –التذال مالاراهة الدملية 

السيحي الذي يذتب معايا تدرًا يف ا راضي مالتبعر مما سبب مشاكً  كباًاال من ا التيلح ماستناا  خدوبة 
تاجية ا ر  مهادهدية ا ياهال مهلى الر م مب ذلك  أم بعض ا اطار ال بة ممدادرتا التذادهية مبالتايل اخناا  اي

العربية  بقت اياية الري ايفديبة يف الاراهة مبل الري بالتنقيط مالرش مالري يت السيحي متتيبل تذه الطرق 
ااد  % مب ا سااة ا رمية يف ا اطار العربية. تقدر 20بالكاالا العالية يف الري كيا اهنا تتطي اوايل 

ا تحدا ام يسني كاالا استعدا  ا ياه  لألممالدراسات اليت اهددا مناية الاراهة الدملية مالربيامج ا منادهي 
 جرمال/سنة مب مياه الري متكاي تذه ا ياه  3( مليار  4. 24يقارب ) % اد يسات م يف تو ا ما01حبدمد 

/تكتار/سنة. )ا ناية 3(  11-0اس ري ي امح بني )( مليوم تكتار هلى اس2-3مسااة اضا ية ت امح بني )
 (.                40/ص2112العربية للتنيية الاراهية /

 
 

                                                           
3
-81 من المايي ، سسطنبولالمؤتمر الدولي الثامن مصادر المياه واأل ، ضرورة حوكمة مياه الزراعة لتحقيق األمن الغذائي ، هشام بن حميدة   - 

                            .00، صمحور المداخلة :األمن المايي العالمي / سنعكاسات األمن المايي على األمن الغذايي،  5022أكتوبر 55
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 المتوسط السنوي لكمية األمطار في الوطن العربي

500 5000 1000  km

 
 6891 -الكويت  –جغرافية الوطن العربي  –المصدر: حليم إبراهيم جرجيس 

                        
 (6جدول رقم )

 معدالت األمطار حسب األقاليم المناخية في الوطن العربي
 كمية المطر )سم(  المساحة )مليون هكتار(  المناخي اإلقليم

 633اكثر من  03ـ  52 اقليم المتوسطي البحري والمداري
 633ـ  23بين  633ـ  52 اقليم المتوسطي القاري

 23ـ  03بين  623ـ  633 الموسمياقليم 
 03ـ  63بين  523ـ  623 اقليم المناخ شبه الجاف

 63أقل من  823ـ  523 اقليم المناخ الجاف
 . 5332المصدر: ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
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 الوضع المـائي في الجزائـر: -3
تقع اجلاادهر يف ا نطقة ا ناخية اجلا ة مشبا اجلا ة مب العاملال لذلك  إم يديب ا مب مياه ا مطار اليل جداً.     

 ال موزهدة كيا يلي:4 /السنة3مليار   10.2ميُقدر ايفجم اجمجايل لليوارد ا ادهية ا تااة يف اجلاادهر بد 
 مياه جو ية. 3مليار   2مياه سطحية م  3مليار   11ا يف اجل ة الشيالية للب د: من  3مليار   12 -     
  مياه جو ية. 3مليار   0مياه سطحية م 3مليار   1.2يف اجل ة الدحرامية للب د: من ا  3مليار   0.2 -     
عبئة م ستت   تذه البرما ا ادهية ا تااةال اامت السلطات العيومية يف اجلاادهر بإ از هدا مشاريع استبيارية لت    

 ماشد ا ياه غد  تلبية الطلب ا تاايد هلى تذا ا ورد ايفيويال يُورد أمل ا  ييا يلي:
ال ممب ا تواع أم يرتاع 3مليار   0.1سٍد بطااة ختايب امجالية تقدر بد  22مال هدد السدمد ا نجاا االيًا اا  

  .3مليار   9.1سٍد بطااة استيعاب كلية تقدر حبوايل  90اا 2114العدد يف آ اق 
/السنةال 3مليوم   40ااجااً مادهيًا بقدرا استيعاب امجالية مالت اوايل  411بلغ هدد ايفواجا ا ادهية ا ستتلة  

 5 ااجا مادهي ايد اج از.160 م يوجد كذلك 
حمطات  0يومياال من ا 3مليوم   2.22حمطة لتحلية مياه البحر تدل  اات ا اجيتاجية اجمجالية اا  13ايشال  

ال 2119ال حمطة سكيكدا  2119ال حمطة ايفامة  2110ايا التشتيل)حمطة أرزيو ايت ت غا ا شتا  مدخلت
متعتا  السلطات العيومية ر ع هدد حمطات التحلية  6 (.2111محمطة سوق الب ثال  2119حمطة بين اا  

 7 .2119حمطة مع آ اق  43اا 
حمدطات يف  4حمطة يف  ور اج از م 34حمطة مستتلةال متنداك  32ة بلدغ هدد حمطات تداية ا دياه ا ستعيل   

اا أكبدر مب  2111ممالت ادرات التداية بالنسبة لليحطات ا ستتلة يف هنايدة سنة  التأتيل.  ور اهادا
 8 .2114سنوياً يف آ اق  3مليار   1سنوياال مستنتقل اا  3مليوم   011

   9    لليياهال مالتدي ختص:باجضا ة اا أياية التحويل الكرب 

                                                           
4
 Tahar Aichaoui,"La politique de Développement du Secteur des Ressources en eau", Conférence Présentée au 

Symposium sur L’eau : Realites,Conflits dans le monde, Enjeux et Perspectives , Alger ,16/06/2011, Algérie : 

Centre Etude D’analyse et de Prospective(FLN), 2011, p.38.                                                                                                                                                 

5
 Ahmed Kettab,"L’eau dans le Monde : Enjeux et Conflits", Conférence Présentée au Symposium sur L’eau : 

Realites,Conflits dans le monde, Enjeux et Perspectives , Alger ,16/06/2011, Algérie : Centre Etude D’analyse 

et de Prospective(FLN), 2011, p.27.                                                                                                                                                 

6
 Tahar Aichaoui , Op.Cit., p.41. 

 .61، ص8002الجزائر، عدد خاص، السنة  مجلة الماء في الجزائر، 7
8
 Tahar Aichaoui , Op.Cit., p.48. 
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  /السنة3تكم 431سد بين تارمم حنو م يات ميلة ماسنطينة مخنشلة مأ  البوااي مباتنة) .أ 
 /السنة(.3تكم 141سد تاادبت حنو م يات تياي مزم مبومرداس ماجلاادهر) .ب 
 /السنة(.                   3تكم 241سد كودية أسردمم حنو م يات البويرا متياي مزم ما سيلة ما دية) .ج 
 /السنة( .                       3تكم 100مترام حنو م ييت مستتامن ممترام) -أرزيو -ياا  مستتامن .د 
 /السنة( .                       3تكم 191سدمد ايرا بال تبلوط مذراع الديا حنو م ية سطيف) .ه 
 لسنة( ./ا3تكم 122سدا ايتيل امد  مم وام حنو م ية سطيف) .م 
 الطبقة ا لبية حنو م يات اجللاة متيارت ممسيلة مبسكرا مباتنة مسعيدا متيارت ما ديدة.      .ز 
 الطبقة ا لبية هني ااحل حنو متنراست.    .ح 
مكنت كل تذه ا نجاات ما نشآت القاهدية ا ادهية مب يسني اخلدمات العيومية ا قدمة يف جما  ا ال     

 ري الا ايال مذلك هلى النحو التايل:الشرمب مالتط ا مال
 %92اا  1999سنة  %04ارتاعت النسبة الو نية لربط السكام بشبكة التاميد با ياه الدايفة للشرب مب  -

  .%94متبلغ االياً   2114ها   %93ال لتنتقل اا 2110سنة 
  كلم.41111بلغ الطو  اجمجايل لشبكة يقل متوزيع ا ياه بعد أم كام  -
ال 2110ل  سنة  121اا  1999ل  سنة  123تاعت ايفدة اليومية للارد مب ا ال ا ست لك مب ار  -

      10 لد . 120 اا 2114ممالت سنة 
اخناا  يسبة تسرب ا ياه بعد اهادا تدأتيل مجتديد ادنوات مشبكات التيويب با ال الشرمبال ايث كايت  -

اا  21ال مت امح اليو  مابني 11  %01اجاتدادي ماججتياهي تقدر بد يسبدة التسرب اسب اجمللا الو ين 
30%.  

كلم بعدما كام 34111مأابح بذلك الطو  اجمجايل للشبكة الو نية للتط ا يقدر حبوايل          
 .  1999كلم سنة21111

تكتار ما سااات الدتاا  220111م ييا خيص الري الا ايال  تبلغ االيًا ا سااات الكرب  ا سقية بد  -
 ما توسطة ا سقية

                                                                                                                                                                                     
 .14ال صالمرجع السابق الذكرجملة ا ال يف اجلاادهرال  9

 .0-11صال المرجع السابق الذكرجملة ا ال يف اجلاادهرال  10
((ال 10ال )الدمرا العامة )مشروع التقرير التمهيدي حول الماء في الجزائر: من أكبر رهانات المستقبلاجمللا الو ين ا اتدادي ما جتياهيال  11

 .84ال ص 2111اجلاادهر: اجمللا الو ين ا اتدادي ما جتياهيال
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تكتار خ   سنة  341111تكتار م 111111ال بعدما كايتا هلى التوايل 12 تكتار 921111بد         
2113. 13 
بالر م مب تذه ا ؤشرات ا ادهية اججيابية الراتنة مب ج ةال ما وارد ا الية الضعية ا عددة مب ج ة أخر ال     

مليار  1109.0مب     مايل ادره  2119-2110اع ا وارد ا ادهية يف ا ار بريامج التنيية ايث استااد اط
ال ا  أم النتادهج احملققة بقيت دمم ا ستو  ا نشود أم ا طلوب. مبذلك مازالت اجلاادهر تواجا 14 دينار جاادهري

 مجلة مب الرتايات مالتحديات ا ادهية
 

                                                           
12 Tahar Aichaoui , Op.Cit., p.43. 
13 Ministère de l’agriculture et du développement rural, 16 octobre 2003 journée mondiale de L’alimentation, 
Algérie, 16/10/2003, p.25.                 

 .14ص الالمرجع السابق الذكراجلاادهرال ا ال يف جملة  14


