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 المستدامة والتنمٌة هإشكالٌة المٌــــا

 .حالة الجزائر-

 األساتذة:من إعداد                                                              

 خبابه عبدهللا.د                                                                    

 خبابه صهٌب.أ                                                                    

  الجزائر-جامعة المسٌلة                                                             

khababa_ab@yahoo.fr 

 :وطرح اإلشكالٌة أهمٌة الموضوع-1

 :بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 صدق هللا العظٌم    "وجعلنا من الماء كل شًء حً  "

رد المائٌة بكالم هللا ، إذ تبٌن اآلٌة أن الماء هو جوهر و سر حول الموا مداخلتناإنه لمن الحكمة أن نبدأ 

كٌؾ ال وجل الحضارات و المدن ،الحالٌة و المستقبلٌة  الحٌاة و الوجود على هذه األرض لألجٌال السابقة

فإن الكل مسإول على ضرورة المحافظة من هذا المنطلق . التارٌخٌة أقٌمت و نشؤت ؼٌر بعٌد عن منبع الماء

 . هذا المورد لتحٌا األجٌال القادمةعلى 

فً الكرة األرضٌة و  ابثبات كمٌاتهاألخرى  من الموارد الطبٌعٌة هاعن ؼٌرالمائٌة  المواردتمٌز تو  

خالل فترة محدودة من الزمن بفضل الدورة الهٌدرولوجٌة ، إذ أن مخزون المٌاه ٌقدر ب  باستمرارتجدد ت

منها عبارة عن ؼطاء جلٌدي فً المناطق  % 95 )مٌاه عذبة   % 5.9مٌاه مالحة و % 9..5منها  8كم 0831

فقط مٌاه عذبة  % 1.99مٌاه جوفٌة ذات تكلفة إستؽالل مرتفعة و   % 81القطبٌة ؼٌر متاح لإلستثمار ، 

وبالتالً فالرهان هنا هو الترشٌد و العمل على ضمان استدامة هذه الموارد و  (متوفرة فً األنهار و البحٌرات 

، و هً رسالة واضحة تحث على  "ال تسرف ولو كنت على نهر جار " : لنا األسوة فً الرسول الكرٌم إذ قال 

  .الترشٌد فً ظل الوفرة ناهٌك فً حالة الندرة

السكانً المتزاٌد و ازدٌاد استهالك المٌاه من قبل مختلؾ القطاعات  وانطالقا من هذا الواقع فإن النمو

كما أصبحت قضٌة . التؽٌرات المناخٌة أدت لظهور أزمات مائٌة فً مناطق متعددة  التنموٌة  وكذا ظاهرة

المٌاه تجاوز فً حضورها الرإٌة اإلستراتٌجٌة قضٌة النفط والؽاز وتإثر بشكل كبٌر على الخرٌطة السٌاسٌة 
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ؼلبها  نزاعات بلدا ٌشكل أ  049بحٌرة  و نهر فً العالم تمتد على مناطق فً  598خاصة إذا علمنا أن هناك 

 .عدة

وأمام تزاٌد حدة هذه األزمات المائٌة، بات من الضروري على الدول تبنً استراتٌجٌات و سٌاسات لتنمٌة 

 .مستدامة  اقتصادٌةالموارد المائٌة و إدارتها بطرٌقة 

األقل فً العالم وبالنسبة للجزائر ، فإن أؼلب الدراسات تإكد على أنها تقع فً منطقة تتوفر على الموارد المائٌة 

للفرد  8م 0111وقوعها تحت خط الفقر المائً المحدد من طرؾ العالم السوٌدي فوكنمارك ب  ٌفسره وهذا ما

 (. 8م 911نصٌب الفرد فً الجزائر ٌقدر ب ) سنوٌا 

 :التساإل التالً  نحاول اإلجابة على  مما سبق  

هذه  استدامة، وكٌف ٌمكن  ؟ً الجزائر تحدٌداما هً وضعٌة المٌاه و توزٌعها على المستوى العالمً و ف

 نمٌة مستدامة؟من أجل تحقٌق ت ائٌةالموارد الم

 :فرضٌات الدراسة (2

 : التالٌة نحاول اختبار الفرضٌاتالسابق   التساإل  على لإلجابة  

لطلب الذي ما فتئت تتوسع ٌوما بعد ٌوم بٌن المواد المائٌة المحدودة و ا هناك هوة: الفرضٌة الرئٌسٌة-1 

من جهة ،و ازدٌاد وتٌرة النمو السكانً من  االقتصادٌةٌتعاظم حجمه أكثر فؤكثر جراء نمو مختلؾ القطاعات 

 .جهة أخرى على المستوٌٌن العالمً و الوطنً

 : الفرضٌات الفرعٌة  -   2

 .هناك تطور فً استهالك المٌاه بالجزائر – 0   

 .والزٌادة السكانٌة وطنٌة للمٌاه  تتماشى إستراتٌجٌة-5   

 .مدى تلبٌة المٌاه لحاجات السكان -8  

 : الهدف من الدراسة-3

 :نسعى من خالل الدراسة تحقٌق جملة من األهداؾ  

 .بٌان دور المٌاه فً النشاطات االقتصادٌة-0   

 .محلٌا وعالمٌاالوقوؾ على واقع الموارد المائٌة  -5  
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   .وارد المائٌةاإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً مجال الم-8 

 :منهجٌة الدراسة-4

 :اعتمدنا فً دراستنا على منهجٌن 

 .المنهج الوصفً التحلٌلً من بٌان دور الموارد المائٌة ومفهومها وتوزٌعها فً العالم -   

 من خالل إسقاط الدراسة النظرٌة على واقع السٌاسة المائٌة فً الجزائر: منهج دراسة حالة   

 :خطة الدراسة-5

 :لمحورٌن أساسٌن الدراسة ا قسمن

 .مفاهٌم عامة حول المٌاه وتوزٌعها على األقالٌم المناخٌة العالمٌة-1

  ول المٌاهحمفاهٌم عامة. 

 توزٌع المٌاه على األقالٌم المناخٌة العالمٌة. 

 ًالتحدٌات الحالٌة للمٌاه على المستوى العالم. 

 .لموارد المائٌةنحو تنمٌة مستدامة ل: إشكالٌة المٌاه فً الجزائر -2

 الموارد المائٌة فً الجزائر فً الجزائر و أساس المشكلة المائٌة. 

 السٌاسات المائٌة و تنظٌماتها الهٌكلٌة فً الجزائر. 

  السٌاسة المائٌة الجدٌدة. 

 .الفرضٌات  مع تقدٌم جملة من التوصٌات مدى  واختبار المتوصل إلٌها  مختلؾ النتائج ابٌن :خاتمة -3 

 

 

 

 

 

 المناخٌة األقالٌم عبر وتوزٌعها المائٌة الموارد حول عامة مفاهٌم(1

 مفاهٌم عامة حول الموارد المائٌةالعالمٌة



4 
 

الموارد المائٌة لكونها تستخدم للشرب واألؼراض المنزلٌة وكعامل  من أهم الموارد الطبٌعٌة االقتصادٌة،

 .الخ…إنتاجً وكوسٌلة للنقل والمواصالت

 :(1)تنقسم إلى: ٌة مصادر الموارد المائ -0-0

  مصادر الموارد المائٌة التقلٌدٌة: أوال

 المٌاه الجوفٌة-8   المٌاه السطحٌة-5   األمطار-0

  مصادر الموارد المائٌة غٌر التقلٌدٌة: ثانٌا

استخدام مٌاه الصرؾ -4استخدام مٌاه الصرؾ الصحً -8األمطار الصناعٌة -5تحلٌة مٌاه البحر -0

 لمٌاهاستٌراد ا- 9الزراعً 

 استخدامات الموارد المائٌة  -0-5

، نؤتً اآلن لمعرفة مختلؾ (التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة ) بعد استعراضنا لمختلؾ مصادر الموارد المائٌة 

 :و ٌنقسم استخدام المٌاه إلى قسمٌن . استخداماتها أو الطلب علٌها

 ...النقل والمواصالت، السٌاحة: االستخدام غٌر المباشر للمٌاه:أوال

وٌسمى كذلك باالستخدام االستهالكً للمٌاه، والذي ٌشمل االستخدامات : االستخدام المباشر للمٌاه:ثانٌا

 :اآلتٌة 

  االحتٌاجات والطلب على المٌاه الصالحة للشرب -1-2-1

تعتبر المٌاه الصالحة للشرب سلعة استهالكٌة لٌس لها بدٌل، فهً التً ٌتؽذى منها اإلنسان باإلضافة 

 .الخ…شرب، طهً، حمامات، تنظٌؾ: االت المنزلٌة األخرى لالستعم

 احتٌاجات الزراعة -1-2-2

 تحضتعد المٌاه من أهم مقومات الزراعة التً هً مصدر ؼذاء اإلنسان والحٌوان على وجه األرض فهً 

 .بنصٌب األسد من مجموع المٌاه المؤخوذة من األنهار والبحٌرات وأحواض المٌاه الجوفٌة 

 

  احتٌاجات الصناعة -1-2-3

مثل تولٌد الكهرباء من محطات القوة الحرارٌة ٌستنفذ كمٌات كبٌرة من الماء شؤنها فً ذلك شؤن الصناعات 

 ...الكٌمٌائٌة والصباؼة والتجهٌز وصناعة الورق والفوالذ 

  خصائص الموارد المائٌة والعوامل المؤثرة فٌها -0-8

                                                             
  1-  .;;6، ص>700ايمان عطية ناصف، اقتصاديات الموارد والبيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،
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و لكن من الناحٌة االقتصادٌة فلها خصائص . الخ…حٌائٌةللموارد المائٌة خصائص طبٌعٌة وكٌمٌائٌة وإ

 :تحدد قٌمتها وأسعارها وتخصٌصها زمنٌا ومكانٌا، وهذه الخصائص هً 

  خصائص الموارد المائٌة: أوال 

  ؛الموارد المائٌة نادرة-0

 ؛الموارد المائٌة موجودة فً كل مكان-5

 . الموارد المائٌة موارد متجددة-8

 مؤثرة فً الموارد المائٌة العوامل ال:ثانٌا

 العامل البشري - 9  المناخ  -4 مظاهر السطح  - 8  التركٌب الجٌولوجً -5الموقع -0

  دورة الماء فً الطبٌعة-9

 

 توزٌع المٌاه عبر األقالٌم المناخٌة العالمٌة -5

 األقالٌم المناخٌة العالمٌة -2-1

التعرؾ على توزٌع المٌاه العالمٌة على  إن الهدؾ من استعراض مختلؾ األقالٌم المناخٌة العالمٌة هو

 (.التقلٌدٌة)األقالٌم وبالتالً تحدٌد إمكانٌات كل منطقة من الموارد المائٌة 

 :(2)تنقسم األقالٌم المناخٌة إلى خمس مجموعات هً

شماال وجنوبا  °80و ° 0تمتد على جانبً خط االستواء بٌن خطً عرض : إقلٌم المنطقة الحارة -2-1-1

 :أقالٌمها إلىوتنقسم 

جنوبا لخط االستواء، ٌمتاز بارتفاع درجة الحرارة  °:شماال و °=ٌمتد بٌن خطً عرض  :اإلقلٌم االستوائً -أ

 .ملم7000م، الرطوبة العالٌة وبؤمطار تتجاوز  °;7

شماال °=6ٌمتد على جانبً اإلقلٌم االستوائً وحتى خط عرض  : اإلقلٌم المداري الرطب أو السودانً -ب

( م°80)وبا ٌضم أمرٌكا الوسطى وسط إفرٌقٌا، الهند، شمال استرالٌا ، ٌمتاز بحرارة مرتفعة طٌلة السنة وجن

 .ملم80وبفصل جاؾ ٌتوافق مع فصل الشتاء، تتناقص كمٌة األمطار فٌه لتصل إلى 

شرق آسٌا ٌمتد هذا اإلقلٌم على العروض المدارٌة شرق القارات ٌوجد بشكل أساسً فً : اإلقلٌم الموسمً -ج

 :وشرق إفرٌقٌا ، جزر األنتٌل وأمرٌكا الوسطى وٌمٌز هذا اإلقلٌم ثالثة فصول

                                                             
.78: ، ص=700لبنان، محمود األشرم، اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 2  
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 فصل بارد جاؾ؛ 

 فصل انتقالً حار؛ 

 فصل حار ممطر. 

شماال وجنوبا وفً ؼرب القارات، ٌتسم  °ٍ  80و °=6ٌمتد هذا اإلقلٌم بٌن خطً : اإلقلٌم الصحراوي الحار -د

 .م وأمطار نادرة°>:بحرارة مرتفعة طٌلة العام تصل إلى 

 :(3)تنقسم أقالٌم هذه المنطقة إلى: أقالٌم المنطقة المعتدلة الدافئة -1-2 -2

شماال وجنوبا، ٌسود حوض البحر  °90و  °80ٌمتد فً ؼرب القارات بٌن خطً عرض  :اإلقلٌم المتوسطً -أ

إفرٌقٌا وجنوب ؼرب وجنوب المتوسط وجنوب ؼرب أمرٌكا الشمالٌة وفً أمرٌكا الجنوبٌة والجزء الؽربً من 

 0:<و 7:0، تتراوح األمطار بٌن (م°9)، شتاء معتدل (م°0;،°ٍ  70)شرق أسترالٌا، ٌتمٌز بصٌؾ حار جاؾ

 .مم، سورٌا توجد ضمن دول هذا اإلقلٌم

شماال وجنوبا وٌسود شرقً  °90و 80ٌمتد هذا اإلقلٌم فً شرقً القارات بٌن خطً عرض :اإلقلٌم الصٌفً -ب

ٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة وجنوب شرق الصٌن وأمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة وجنوب الصٌن وأمر

م، تسقط أمطاره معظم شهور °;م، وشتاء معتدل °;7شرق إفرٌقٌا وجنوب شرق أسترالٌا ، ٌتسم بصٌؾ حار 

 .مم7000السنة وتبلػ ذروتها فً الصٌؾ وتقدر ب

شماال وجنوبا بٌن اإلقلٌم  °90و °80اإلقلٌم وسط القارات بٌن خطً عرض ٌمتد هذا : اإلقلٌم القاري الدافئ -ج

المتوسطً ؼربا والصٌن شرقا وٌسود فً وسط آسٌا ووسط الوالٌات المتحدة وفً أمرٌكا الجنوبٌة، وجنوب 

 .ملم00:و 7:0إفرٌقٌا وأسترالٌا، وٌتمٌز بصٌؾ حار، أمطاره صٌفٌة تتفاوت بٌن  

 :تنقسم أقالٌم هذه المنطقة إلى: المعتدلة الباردة أقالٌم المنطقة   -2-1-3

ٍ  شماال وجنوبا فً ؼرب القارات ٌنتشر ؼرب 0;و °90ٌمتد بٌن خطً العرض: اإلقلٌم المحٌطً - أ

أمطاره ؼزٌرة ( م°:)شتاإه دافئ ( م°;6)أوربا وؼرب أمرٌكا الشمالٌة وجنوب الشٌلً، صٌفه معتدل 

 .ملم7000تزٌد على 

شماال وجنوبا فً شرق قارتً آسٌا  °ٍ  0;و °90ٌمتد هذا اإلقلٌم بٌن خطً عرض : اإلقلٌم اللورنسً - ب

، أمطاره ال تتجاوز (م°60)، شتاء شدٌد البرودة (م°;6)وأمرٌكا الشمالٌة ٌتمٌز بصٌؾ معتدل 

 .مم6000

                                                             
.=;، ص<700يحي نبهان، األقاليم المناخية، دار الزمان، عمان، -  3  
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شماال وجنوبا وفً  °0;و °90ٌمتد هذا اإلقلٌم بٌن خطً عرض : إقلٌم المراعً المعتدلة والباردة - ت

( م°=6)لقارات بٌن اإلقلٌم المحٌطً فً الؽرب واللورنسً فً الشرق، ٌتمٌز بصٌؾ حار وسط ا

 .أمطاره صٌفٌة قلٌلة( م°68)وشتاء بارد متجمد 

شماال وجنوبا وتنتشر شمال آسٌا وأوربا  °0;تمتد شمال خط عرض : أقالٌم المنطقة الباردة أو القطبٌة-7-6-9

جنوبٌة، تتسم بصٌؾ قصٌر وشتاء بارد وطوٌل، وأمرٌكا الشمالٌة وأجزاء ضٌقة فً أمرٌكا ال

 .مم على شكل ثلوج 7:0ال تتجاوز األمطار 

 أقالٌم الجبال -2-1-5

 الوضع المائً العالمً الحالً -7-7

 توزٌع المٌاه العالمٌة على األقالٌم: أوال

توجد فً المحٌطات، تقدر المٌاه % ><، منها  8ملٌون كلم 0;68تقدر المٌاه على كوكب األرض ب 

من المٌاه العذبة  8مالٌٌن كم =بشكل جبال وأنهار جلٌلدٌة إال أن هناك  %:>منها  8ملٌون كلم >8ب  العذبة

 .مٌاه عذبة بشكل بحٌرات وأنهار 8كم 700000مخزنة فً جوؾ األرض، باإلضافة إلى وجود 

 660رة بأما المٌاه العذبة المتجددة فتإمن ؼالبا من الهطوالت المطرٌة السنوٌة على األرض والمقد 

آالؾ كم  
ألؾ كم   0>ٌتبخر منها  8

بشكل أنهار وبحٌرات ومٌاه جوفٌة، إال أن قسما كبٌرا   8ألؾ كم90وٌسٌر  8

كم  69000-000<)من المٌاه الجارٌة ٌفقد فً المصبات وٌتعرض للهدر سنوٌا
8 .) 

ل إنها تكفً لمقابلة بالنظر إلى هذه الكمٌات من المٌاه نجدها كافٌة لسكان المجتمع الدولً الحالٌٌن ب 

الطلب العالمً المتزاٌد على المٌاه مستقبال ولكن هذا فٌما لو وزعت هذه الكمٌات بعدالة على مختلؾ األقالٌم 

العالمٌة ولكن الواقع أن توزٌع المٌاه ؼٌر متوازن بٌن هذه األقالٌم من جهة وبٌن دول اإلقلٌم الواحد من جهة 

 :ت فً مخصصات الفرد من هذه المٌاه كما ٌوضحه الجدول التالًثانٌة، وٌتضح ذلك من خالل التفاو

 

 مخصصات الفرد المتوفرة من المٌاه بحسب األقالٌم العالمٌة خالل الفترة    (: 1)جدول رقم 

كم   1111الوحدة )  1951-2111 
3) 

 ( %)2111-1951النقص بٌن  2111 1981 1971 1961 1951 اإلقلٌم

 :96> 66: 69< >676 :6;6 70 إفرٌقٌا
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 ;6:; 868 66: 66; <6> ;6< آسٌا

 :806 966 ;96 <96 69: <6: أوربا

 8600: :6>6 7668 7:67 8060 67>8 أمرٌكا الشمالٌة والوسطى

 8660> 68=7 =6=9 >66; 067= :60 أمرٌكا الجنوبٌة

 .<7:محمود األشرم، مرجع سابق ذكره، ص :المصدر

صات الفرد السنوٌة من المٌاه بٌن مختلؾ األقالٌم وكذلك ٌتضح من خالل الجدول التفاوت فً مخص 

للفرد سنوٌا هً دول تواجه  6700-6000الحال ضمن اإلقلٌم الواحد، والدول ذات الموارد المالٌة الواقعة بٌن 

دولة ذات ندرة مائٌة وٌتوقع أن ٌرتفع عدد  70دولة تواجه ضؽطا مائٌا ، منها  =7ندرة مائٌة، وحالٌا توجد 

 . دولة 7:-;9إلى ما بٌن  :707الدول عام هذه 

 استعماالت المٌاه عالمٌا: ثانٌا

 7000-0:<6ٌوضح الجدول الموالً استعماالت المٌاه على المستوى اإلقلٌمً بٌن عامً  

 (سنة/ 3كلم)2111-1951استعماالت المٌاه بحسب األقالٌم العالمٌة  (:2)جدول رقم 

 ( %)2111و -1951الزٌادة بٌن  2111 1991 1981 1971 1961 1951 اإلقلٌم

 ;;: >86 787 >;6 ;66 ;= ;: إفرٌقٌا

 =;8 >=86 =>79 <8<6 6:98 >678 :;= آسٌا

 ;6> 8>7 9:: :98 9<7 :=6 9< أوربا

 ;;8 ;76 6:0 666 := 78 <: أمرٌكا الالتٌنٌة

أمرٌكا 

 الشمالٌة

7=; 966 ::; ;;8 <79 <>; 7<= 

 6=8 <=6: =968 ;886 9<:7 7=<6 0;68 المجموع

 .80:مرجع سابق، ص, محمود األشرم :المصدر
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من المٌاه العالمٌة، % 0;ٌوضح الجدول ارتفاع نسبة استعماالت المٌاه خاصة بالنسبة لقارة آسٌا التً استهلكت 

، وٌوزع استخدام المٌاه على ثالثة ><<حتى ا 0><6سنوٌا منذ سنة  %769وقد ازداد الطلب على المٌاه بمعدل 

قطاعات أساسٌة هً الزراعة والصناعة واالستهالك المنزلً، وتعتبر الزراعة المستهلك ارئٌسً للمٌاه العالمٌة 

على مستوى الدول النامٌة ذات  %0<على المستوى العالمً وأكثر من  %0>حٌث تزٌد إستهالكاتها بمعدل 

 :الدخل المنخفض وهو ما ٌوضحه الجدول التالً

 ستهالك المٌاه السنوي للفرد على القطاعات األساسٌة وفقا لدخول الدولتوزٌع ا(: 3)جدول رقم 

استهالكات الفرد  مجموعات دخل الدول

 السنوي للمٌاه

 (%)توزٌع المٌاه المستهلكة على القطاعات 

 المنزلٌة الصناعة الزراعة

 9 : 6< ;=8 دول منخفضة الدخل

 68 =6 <; 988 دول متوسطة الدخل

 69 >9 <8 >;66 دخلدول مرتفعة ال

 .86:مرجع سابق، ص, محمود األشرم :المصدر

إن الوضع الحالً للمٌاه ٌإكد أن األمن المائً فً خطر، بل إن األمر سٌزداد خطورة نتٌجة زٌادة  

السكان من جهة وزٌادة الطلب على المٌاه نتٌجة التحضر من جهة أخرى، وهذا ما استدعى ضرورة االهتمام 

المائٌة وضرورة إدارتها بشكل ٌضمن تحقٌق األمن المائً سواء على المستوى العالمً أو بقضٌة الموارد 

 : (4)اإلقلٌمً أو المحلً وٌتجلى هذا االهتمام من خالل مجموعة من المإتمرات نذكر منها

 (.7<<6اٌرلندا، ٌناٌر , دبلن)المإتمر الدولً حول المٌاه والبٌئة  -

تدعو العتماد اإلدارة  =6الفصل  76أجندة  القرن ( 7<<6رٌودي جانٌرو، ٌونٌو )قمة األرض  -

 .المتكاملة للمٌاه

 .60الهدؾ –( 7000األمم المتحدة عام )إعالن األلفٌة  -

 ".:706التقلٌص إلى النصؾ عدد السكان المحرومٌن من المٌاه والصرؾ الصحً بحلول " 

إنجاز خطط اإلدارة المتكاملة فً ، ٌضع هدؾ 7007جوهنسبورغ )المإتمر العالمً للتنمٌة المستدامة  -

 (.هدؾ لم ٌتحقق) :700دول العالم بحلول 

                                                             
ادارة مصادر المياه : احمد علي غصن،  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، استدامة الموارد وحماية البيئة، بحوث اوراق عمل مؤتمر         

. 866، ص=700عليها، عمان،      -والحفاظ   4  
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 التحدٌات الحالٌة للمٌاه عالمٌا -2-3

تضع ندرة المٌاه على المستوٌات العالمٌة و اإلقلٌمٌة والوطنٌة تحدٌات كبٌرة وقاسٌة على الحكومات، وقد حدد 

 :المعهد العالمً لبحوث سٌاسات الؽذاء هذه التحدٌات فً 

 تعتبر تكالٌؾ تحلٌة مٌاه البحر و إعادة تصفٌة المٌاه المستعملة مرتفعة : ارتفاع تكالٌف المٌاه الجدٌدة

 .....بشكل كبٌر باإلضافة لتكالٌؾ التقنٌات الجدٌدة للري

 نتٌجة استؽاللها الؽٌر عقالنً :نضوب المٌاه الجوفٌة. 

 ا بالمخلفات الصناعٌة و الكٌماوٌات المنحلة تتلوث المٌاه أساس :التلوث و نوعٌة المٌاه وصحة اإلنسان

 .عبر الزراعة وهذا ما ٌسبب أخطارا حقٌقٌة بصحة اإلنسان وكذا ظهور أمراض نقص التؽذٌة

  العدٌد من دول العالم ال تتعامل مع المٌاه كمورد نادر من خالل  :تدهور حوافز التحكم فً المٌاه

 .حقٌقٌةالتسعٌر الؽٌر حقٌقً و البعٌد عن التكلفة ال

 (5)ولمعالجة هذه التحدٌات الخاصة بندرة المٌاه على المستوى الدولً البد من وضع إستراتجٌتٌن أساسٌتٌن هما

: 

  تشمل نشاطات البحث عن موارد مائٌة جدٌدة على المستوٌات المحلٌة لهذه الدول  :إدارة عرض المٌاه

 .و تنمٌة وتوسٌع هذه الموارد

  شمل نظام الحوافز و اآللٌة التً تشجع صٌانة وفعالٌة استخدام المٌاهت :إدارة الطلب على المٌاه. 

 اآلفاق و الواقع الجزائر فً المٌاه إشكالٌة -2

 

 :عمومٌات حول الموارد المائٌة فً الجزائر و أساس المشكلة المائٌة فٌها _  1

 :الظروف الطبٌعٌة  1_1

و .° 47و ° 27، و تقع بٌن خطً عرض  1لمك 1472832تقع الجزائر شمال ؼرب إفرٌقٌا  بمساحة تبلػ 

و تتمتع الجزائر بموارد مائٌة متنوعة سطحٌة وجوفٌة تعود باألساس . شرقا ° 21ؼربا و ° 9بٌن خطً طول 

                                                             
.707احمد رمضان نعمة هللا، السيدة إبراهيم مصطفى،  اقتصاديات الموارد البيئية، الدار الجامعية، االسكندرية، ص -  5  
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إلى التنوع الجؽرافً و الطبٌعً الذي ٌمٌزها عن ؼٌرها من الدول ، فكبر المساحة وتنوع التضارٌس من 

 .6قط و التً تشكل مصدر رئٌسا للموارد المائٌة للبالدالعوامل المإثرة على عملٌة التسا

 :تنقسم الجزائر إلى إقلٌمٌن أساسٌٌن الشمالً والصحراوي   :التضارٌس  -6-6

تتكون تضارٌس هذا اإلقلٌم أساسا من سلسلتٌن جبلٌتٌن متوازٌتٌن ٌمتدان من الشرق  :اإلقلٌم الشمالً -6-6-6

لسلة التلٌة فً الشمال و تتخللها مجموعة من كلم تقرٌبا و هما الس 6000إلى الؽرب على مسافة 

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

 .الهضاب العلٌا 

، و هً هضبة عظٌمة اإلتساع ٌتمٌز  7تبلػ مساحة الصحراء حوالً ملٌونً كلم :اإلقلٌم الصحراوي -6-6-7

 .فً معظم المناطق رتفاعهاو قلة  باستوائهسطحها 

من هذه % ¨ :=، إال أن  7ملٌون كلم 769رؼم إتساع الرقعة الجزائرٌة و التً تقدر حوالً  :التساقط  -6-7

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

ملٌار  7<6ة األمطار التً تسقط علٌها نحو تتمٌز بمناخ البحر األبٌض المتوسط ، حٌث تبلػ كمٌ

 .، لكن ؼالبٌة هذه المٌاه تتصرؾ إلى البحر و تتبخر بفعل الحرارةسنة/8م

توزٌع معدالت التساقط السنوي فً الجزائر ٌتناقص فً إتجاهٌن من الشمال إلى و المالحظ أن 

 :كماٌلً  الجنوب ،ومن الشرق إلى الؽرب

 : التساقط فً اإلقلٌم الشمالً -1-2-1

 ًملم سنوٌا وقد تتجاوز هذه النسبة فً  6000إلى  900ٌتلقى بٌن  :األطلس التل

 .المرتفعات

 باستثناء بعض المرتفعات تتلقى بٌن )ملم سنوٌا  900-700تتلقى بٌن  :الهضاب العلٌا

 (ملم سنوٌا  00;-900

 ملم سنوٌا 700ٌتلقى أقل من  :األطلس الصحراوي. 

  :التساقط فً اإلقلٌم الصحراوي-6-7-7

 . وقلٌلة" أمطار صٌفٌة"إن أمطار الصحراء معروؾ عنها أنها ترتبط بؤمطار المنطقة المدارٌة 

ملم سنوٌا  2511ملم سنوٌا ثم ٌتدرج بالزٌادة إلى أن ٌصل إلى  121معدل التبخر ٌبلغ فً الشمال : مالحظة 

 .فً أقصى الجنوب

 :  مصادر الموارد المائٌة فً الجزائر -6

                                                             
6  -  Malika  amzert , " les politique de l’eau en Algérie depuis l’indépendance ", monde arabe Maghreb macherk ,( n °

045, juil-sept , 1995 ) , p 35. 



12 
 

ملٌون نسمة و بالتالً ٌكون نصٌب  :8بعدد سكان ٌفوق   8م ملٌار 70الجزائرٌة تقدر ب  إن الموارد المائٌة

كخط الفقر المائً  فوكنمارك سنة، وهو رقم أقل بكثٌر من الرقم الذي وضعه العالم السوٌدي / 8م 80:الفرد 

سنة عام / 8م  790إلى سنة باتفاق مع برنامج األمم المتحدة للبٌئة و ٌتوقع أن ٌصل / 8م 6000والذي ٌقدر ب

70:0    . 

 :وتنقسم الموارد المائٌة فً الجزائر إلى نوعٌن

تتمثل فً مٌاه األودٌة و األنهار المعبئة فً السدود و المحاجز :  الموارد المائٌة السطحٌة .7-6

 5كلم 800000وتتركز فً الشمال على مساحة تقدر بؤكثر من   8م ملٌار 68المائٌة و تقدر بحوالً 

 :بثالثة أنواع من األحواض تتجمع 

بمعدل تساقط بٌن  8مملٌار  67، تتسع ل  5ألؾ كلم 680مساحتها نحو  :أحواض جبال األطلس التلً  . أ

 .سنة/ملم 900-6:00

بمعدل   8مملٌون  0:>تتسع ل  5ألؾ كلم 600مساحتها نحو  :أحواض السهول و الهضاب العلٌا  . ب

 .سنة/ملم 900-800تساقط 

 800-600بمعدل تساقط  8مملٌون  00>تتسع ل  5ألؾ كلم 600ساحتها نحو م :أحواض الصحراوٌة . ت

 .سنة/ملم

تم تقدٌر حجم هذه الموارد من طرؾ الوكالة الوطنٌة للموارد المائٌة  :الموارد المائٌة الجوفٌة .7-7

موزعة كما   8مملٌار  >: و مدٌرٌة تهٌئة المنشآت المائٌة الكبرى فً إطار المخطط الوطنً للماء ب

 :ٌلً

 

  سنة /8مملٌار  7تقدر ب  :المٌاه الجوفٌة فً الشمال. 

  سنة ، تكونت عبر آالؾ السنٌن ٌصل / 8ملٌار م 9تقدر ب  :المٌاه الجوفٌة فً الجنوب

 (. م 811إلى  511ماعدا أدرار من )متر  5111عمقها إلى 

ألؾ ملٌار  0;ة بالجزائر تقدر بوتشٌر أرقام الخبراء فً مجال المٌاه إلى أن حجم المٌاه الجوفٌة ؼٌر المستؽل

%  77الحوض الهٌدروؼرافً للشلؾ و ٌمثل  وهً عبارة عن أودٌة باطنٌة تمتد من األؼواط إلى مستؽانم 8م

 .من نسبة هذه المٌاه

مئة للمٌاه بال :6بالمئة للمٌاه السطحٌة و 0;)بالمئة من الثروة المائٌة فً الجزائر متجددة  :>كما تعتبر حوالً 

 (.الجوفٌة

 :تعبئة الموارد المائٌة -2
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ٌتم تعبئة الموارد المائٌة السطحٌة عن طرٌق إنشاء السدود الكبٌرة منها و الصؽٌرة و إقامة المحاجز المائٌة 

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

 ، 8ملٌون م >=9سد بطاقة تخزٌن فعلٌة تقدر ب  69ت الجزائر عن االستعمار ورث :السدود  -8-6

سـد تفوق سعتـه  =:سد منها  680وحسب أخر التقدٌرات فإن عدد السدود الجزائرٌة تقدر بـ 

بطاقة تخزٌن إجمالٌة تقدر ( سد آخر فً طور الدراسة ;:سد حالٌا و  69ٌتم بناء )  8مالٌٌن م60

 .8ملٌار م 8>60:بـ 

هً أحواض مائٌة و تسمى أٌضا البحٌرات الجبلٌة قدرة التخزٌن فٌها ال تفوق  :المحاجز المائٌة  -8-7

، و هً تستعمل أساسا للسقً و تروٌة المواشً كما أنها مكونة من حواجز من التراب و 8ملٌون م

الهواطل، كان تنتشر فً منطقة القبائل و المدن التً تكثر فٌها  م :6إلى  :إرتفاعها ٌتراوح ما بٌن 

تم انجاز  7<<6ولؽاٌة  8ملٌون م 76بطاقة استٌعاب تقدر ب  <><6حاجز فً سنة  99عددها

بالمئة من  :>: وأظهرت عدة تحقٌقات أن .  8ملٌون م 7<6حاجز جدٌد بطاقة استٌعاب تبلػ   0<>

 .ة ؼٌر مستؽلةبالمئة المتبق70ٌبالمئة لتربٌة المواشً و  :مٌاه هذه الحواجز تستعمل فً الزراعة ،

تم  <<<6إلى سنة 0<<6بئر ، كما أنه خالل الفترة من سنة  00::لقد تم إحصاء حوالً  :اآلبار -8-8

 (.بالمئة للسقً :6بالمئة للماء الصالح للشرب و :=) 8بئر فً الشمال توفر ملٌار م 7000حفر 

 :0:لح للشرب و للتزود بالماء الصا 8ملٌون م 776بئر تخزن  97>أما فً الجنوب فقد تم إنجاز 

 .للسقً 8ملٌون م

 :كخالصة  أن الجزائر عانت و مازالت تعانً من مشكلة المٌاه و هذا ٌرجع لعدة عوامل أساسٌة أهمها 

  محدودٌة الموارد المائٌة، الطبٌعة الطبوؼرافٌة باعتبار أن القسم الشمالً  :العوامل الطبٌعٌة وبٌئٌة

بالمئة و أؼلب األنهار و األودٌة  67ز بانحدار شدٌد بمعدل الذي ٌستقبل أعلى نسبة من التساقط ٌتمٌ

 متجهة نحو البحر مما ٌإدي لضعؾ اإلستفادة من المٌاه، وكذا توحل السدود و تلوث المٌاه

 بالمئة سنوٌا ٌإدي لتزاٌد  :76إلى  767تزاٌد النمو السكانً فً الجزائر ب :  العوامل الدٌمغرافٌة

 .الطلب على الموارد المائٌة

  تعتبر هذه العوامل من أهم العوامل المسببة لمشكلة المٌاه فً  :العوامل التنظٌمٌة و المؤسساتٌة

الجزائر، إذ أنه ومنذ االستقالل تعددت الهٌاكل و النصوص الخاصة بقطاع الموارد المائٌة و هذا ما 

 .الموالً ٌدل على عدم وجود مخططات  مستقرة وطوٌلة األجل و هذا ما سنتناوله فً المبحث

 :السٌاسات المائٌة و تنظٌماتها الهٌكلٌة فً الجزائر منذ االستقالل  -1
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سد بطاقة تخزٌن ضعٌفة  69تمٌزت هذه المرحلة بوجود  : 1971-1962السٌاسة المائٌة  لفترة  -6-6

لمهام الخاصة لوبالنسبة . هكتار 870000و مساحة المسقٌة تقدر ب   8ملٌون م 0>;قدرها 

 .و وزارة الفالحةوزارة األشؽال العمومٌة  ٌتم تسٌٌرها باالشتراك بٌنفبالموارد المائٌة 

فً هذه المرحلة أنشئت كتابة الدولة للري للتكفل بالمهام  : 1977-1971السٌاسة المائٌة لفترة  -6-7

 .سد 04الخاصة بالموارد المائٌة كما تمت برمجة تشٌٌد 

تحوٌل مهام تسٌٌر الموار المائٌة من  فً هذه الفترة تم : 1981-1977السٌاسة المائٌة للفترة  -6-8

كتابة الدولة للري لوزارة الري و إصالح األراضً و حماٌة البٌئة، كما شهدت هذه الفترة لجوء 

الدولة للبنك الدولً من أجل اإلستفادة من الدعم المالً و الدعم التقنً من أجل رفع الموارد المائٌة 

االستفادة من ) م ببرامج استثمارٌة لتزوٌد السكان بالمٌاه و القضاء على التلوث المائً و كذا القٌا

 (.ملٌون دوالر  551قروض تصل ل 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل من خالل المشارٌع و  : 2111-1981السٌاسة المائٌة للفترة  -6-9

 :االستثمارات التً تم انجازها وكذا التشرٌعات و التنظٌمات التً تم وضعها 

المتعلق بالمٌاه و  8=<6جوٌلٌة ;6المإرخ فً  >6-8=ظهر القانون : المستوى التشرٌعً على   -1-4-1

 .الذي ٌإكد على احتكار الدولة لتسٌٌر و إدارة الموارد المائٌة

تم فً هذه المرحلة تحوٌل مهام تسٌٌر قطاع المٌاه إلى وزارة البٌئة و  :على المستوى التنظٌمً  -1-4-2

م أوكلت المهام مرة أخرى لوزارة الفالحة من خالل كتابة الدولة للهندسة الرٌفٌة ث( <=<6-9=<6)الؽابات 

أوكلت مهام تسٌٌر القطاع  7000وإلى ؼاٌة سنة  9<<6ومنذ سنة (.  9<<6-<=<6)و الري الزراعً 

 . لوزارة التجهٌز و التهٌئة العمرانٌة

 : 7السٌاسة الموضوعة نذكر منها كما أن فً هذه المرحلة تم إنشاء مإسسات فعالة مرنة تتماشى و

  الوكالة الوطنٌة للسدود و التحوٌالت(ANBT  )  : ًوهً مإسسة ذات  :=<6جوان  66أنشئت ف

طابع صناعً تجاري ، مهمتها األساسٌة هً تزوٌد مإسسات التوزٌع ووكاالت البلدٌات وكذا 

 .المإسسات المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائٌة بالماء

 نً للسقً وصرف المٌاه الدٌوان الوط (ONID:)  وهً مإسسة عمومٌة ذات طابع صناعً و

، نشاطها األساسً ٌتمحور حول دراسة وانجاز وتسٌٌر  >=<6أوت  =6تجاري أنشئت فً 

الهٌاكل األساسٌة فً الري لسقً األراضً الزراعٌة وصرؾ المٌاه، وكذا انجاز مدونة المعطٌات 

 .اء المستعمل فً الفالحةاألساسٌة التً تدخل فً تسعٌر الم

                                                             
 

 .2، ص 2111، "خمس وكاالت حوض من أجل تسيير متكامل للموارد المائية"وزارة الموارد المائية،  -   7
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  وكاالت األحواض الهٌدروغرافٌة (ABH): (: وكاالت )ًأنه  على ٌعرؾ الحوض الهٌدروؼراف

المساحة األرضٌة التً ٌؽمرها مجرى الماء وروافده بكٌفٌة تجعل كل سٌالن ٌنبع داخل هذه 

ط المساحات المائٌة مهمة هذه الوكاالت أساسا هً إعداد و ضب، و المساحة ٌتبع مجراه حتى نهاٌته

و التوازن المائً فً الحوض الهٌدروؼرافً وكذا جمع كل المعطٌات اإلحصائٌة و الوثائق و 

 .المعلومات المتعلقة بالموارد  المائٌة

نالت مشارٌع التجهٌز و بناء الهٌاكل القاعدٌة للتعبئة و التخزٌن  :على المستوى اإلستثماري  -1-4-3

إذ على سبٌل المثال خخص فً المخطط الخماسً األول و الثانً فً  فً هذه المرحلة نصٌبها ،

بالمئة من مجموع  ;6;ملٌار دج أي ما ٌعادل  9;الثمانٌنات لقطاع الموارد المائٌة ما قٌمته 

 .اإلستثمارات

تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة على اإلطالق ، إذ شهدت   : 2111السٌاسة المائٌة لما بعد سنة  -:-6

،  7000أكتوبر  :7تعنى بكل ما ٌتعلق بالمٌاه هً وزارة الموارد المائٌة وهذا فً  إنشاء وزارة

 :كما شهدت المرحلة عدة تؽٌرات نستعرض أهمها فً ماٌلً 

شهدت هذه المرحلة بعد إنشاء وزارة الموارد المائٌة خلق مإسستٌن  :من الناحٌة التنظٌمٌة  -1-5-1

 :هامتٌن هما

  الجزائرٌة للمٌاه(ADE) : وهً مإسسة عمومٌة ذات طابع صناعً تجاري مكلفة فً إطار

السٌاسة الوطنٌة للتنمٌة بضمان تنفٌذ السٌاسة الوطنٌة للتزوٌد بمٌاه الشرب عبر كامل التراب 

الوطنً من خالل أنشطة أساسٌة تتمثل فً تسٌٌر عملٌات إنتاج مٌاه الشرب و المٌاه الصناعٌة، 

 .و توزٌعهانقل المٌاه ومعالجتها وتخزٌنها 

وجاءت هذه المإسسة محل جمٌع المإسسات فً ممارسة مهمة توفٌر الخدمة العمومٌة إلنتاج المٌاه 

الصالحة للشرب و توزٌعها كالوكالة الوطنٌة لمٌاه الشرب و المٌاه الصناعٌة و التطهٌر، 

مصالح المإسسات العمومٌة ذات اإلختصاص الجهوي فً تسٌٌر مٌاه الشرب وكذا الوكاالت و ال

 .البلدٌة لتسٌر وتوزٌع المٌاه

    الدٌوان الوطنً للتطهٌر (ONA  :) هً مإسسة عمومٌة ذات طابع صناعً تجاري مكلفة

بضمان المحافظة على المحٌط المائً على كامل التراب الوطنً، التحكم فً اإلنجاز و األشؽال و 

اه فً شبكات جمع المٌاه استؽالل منشآت التطهٌر األساسٌة، مكافحة كل مصادر تلوث المٌ

 ....المستعملة ومحطات الضخ والتصفٌة



16 
 

قامت الدولة فً هذه المرحلة بوضع حماٌة قانونٌة تشرٌعٌة للموارد المائٌة من : من الناحٌة التشرٌعٌة -1-5-2

 :خالل العدٌد من القوانٌن و المراسٌم الهامة  والتً شملت المواضٌع التالٌة 

 المإرخ فً  =;-07لمٌاه و اعتمادها جاءت فً المرسوم التنفٌذي فتح مخابر تحالٌل جودة ا

0;/07/7007. 

  تحدٌد كٌفٌات تسعٌر الماء المستعمل فً الفالحة وكذا التعرٌفات المتعلقة به وهو ماجاء به المرسوم

 .:06/700/<0المإرخ فً 69-:0

 ا التعرٌفات المتعلة به نحدٌد قواعد تسعٌر الخدمات العمومٌة للتزوٌد بالماء الصالح للشرب وكذ

 .:06/700/<0المإرخ فً  68-:0والتً جاءت فً المرسوم 

  المتعلق بالمٌاه و الذي ٌعتبر أهم قانون صدر لحد  :700أوت  09المإرخ فً  67/:0القانون

 .اآلن و الذي ٌجسد إستراتٌجٌة الجزائر فً تعاملها مع ثروتها المائٌة

 

 

 

 

 نحو استدامة الموارد المائٌة الستدامة التنمٌة فً الجزائر: الجزائر السٌاسة المائٌة الجدٌدة فً  -2

من خالل ما سبق الحظت السلطة أنه رؼم كل السٌاسات المائٌة المنتهجة سابقا إال أن مشكل المٌاه فً الجزائر 

ضمان تنمٌة قائما بشكل حاد، وهذا ما دفع الحكومة للبحث و إٌجاد حلول ناجعة فً مجال تسٌٌر المٌاه كفٌلة ب

مستدامة وبدأت بوادر هذا اإلجراء من خالل المخطط االستعجالً و الذي عرض فً برنامج الحكومة لسنة 

 : (8)و الحلول تتمثل فً ما ٌلً 7007

 : إدارة عرض المٌاه -5-0

 :تتمحور أساسا حول النقاط التالٌة 

معطٌات و البٌانات المجمعة، إنشاء بنك للمعلومات ٌقوم بمعالجة ال :معرفة دقٌقة للموارد المائٌة  -2-1-1

لتوفٌر قاعدة معطٌات مائٌة شاملة، تستند علٌها الجهات الرسمٌة أو األكادٌمٌة العلمٌة فً مختلؾ 

 .البحوث و الخطط و البرامج و السٌاسات

                                                             
8
 . 80،معهد العلىم االقتصادية وعلىم التسيير،جامعة الجزائر، ص(غير منشىرة)فراح رشيد ، سياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر،رسالة ماجستير  - 
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 :من خالل إتباع السٌاسات التالٌة  :ترشٌد استخدام الموارد المائٌة  -5-0-5

 هً الفرق بٌن كمٌة المٌاه التً تزود بها شبكة التوزٌع و كمٌة :  الحد من فاقد المٌاه فً شبكات التوزٌع

بالمئة من الكمٌة  91-41الفاقد على المستوى الوطنً ٌقدر ب)المٌاه التً تسجل على المشتركٌن 

بسبب تحركات التربة، تآكل األنابٌب والحفرٌات الخاصة بالطرق والتوصٌالت ؼٌر ( الموزعة 

 ...القانونٌة

 توضح الدراسات أن كفاءة نظم الري المتبعة متدنٌة تصل : الري و تحسٌن كفاءته  تقلٌص فواقد

فواقد التخزٌن بسبب التبخر و التسرب ، فواقد النقل و التوزٌع ، فواقد الحقل ) بالمئة  91-41لحوالً 

 (.بسبب المٌول

 الري بالرش، الري بالتنقٌط: استخدام وسائل الري الحدٌثة. 

من أجل مواجهة ضؽوطات الحاضر و  :ئٌة المتاحة و التعبئة المتواصلة لهاتنمٌة الموارد الما -2-1-3

 : تتمحور حول أربعة نقاط أساسٌة وهًتحدٌات المستقبل و

  قامت الدولة باستثمار عدد من إمكانٌات األودٌة الموسمٌة و  (:إقامة السدود)تخزٌن المٌاه السطحٌة

ٌن بعض مٌاه السٌول التً تجري خالل فترات األنهار الدائمة الجرٌان بإقامة السدود، و تخز

الفٌضانات و االستفادة منها خالل فترة الجفاؾ فً الشرب و السقً و الزراعة كما تم تخطٌط مشارٌع 

  5119وهذا بوضع استثمارات  مالٌة هائلة قدرت لؽاٌة   8م ملٌار 00تسمح بتعبئة  إجمالٌة تقدر ب 

 .ج.ملٌار د 809ب

 تكمن أهمٌة التخزٌن الجوفً المناطق الجافة و شبه الجافة إلى طبٌعة الهطول  : ٌةتخزٌن المٌاه الجوف

المطري، حٌث تهطل األمطار بشكل مفاجئ و ذا ؼزارة عالٌة، مما ٌجعل المٌاه تتدفق على سطح 

التربة، و تضٌع معظم المٌاه عن طرٌق التبخر، و تتم عملٌة التخزٌن الجوفً بواسطة إقامة حواجز فً 

دٌة تتٌح تجمع المٌاه فً هذه األودٌة لفترة قصٌرة، األمر الذي ٌشجع على تخزٌن المٌاه فً األو

الطبقات الجوفٌة سواء عن طرٌق التسرب المباشر أو عن طرٌق حقنها فً آبار لتؽذٌة المٌاه الجوفٌة، 

 .مة من التلوثحٌث تمتاز هذه الطرٌقة بتقلٌل الفواقد المائٌة بالتبخر، كما توفر خزانات مائٌة سلٌ

 من خالل العمل على إقامة قنوات تسهل عملٌة الجرٌان السطحً لمٌاه األمطار  :حصاد مٌاه األمطار

  .وتوجٌهها نحو الحقول الزراعٌة

  و ٌعتمد هذا األسلوب على إعادة توزٌع المٌاه جؽرافٌا من األماكن التً تملك موارد مائٌة  :نقل المٌاه

تً تعانً عجزا مائٌا داخل البلد الواحد، و ٌتمثل أكبر مشروع مائً إلى حد أوفر نسبٌا إلى األماكن ال

كلم فً كال االتجاهٌن بٌن منطقتً عٌن صالح و تمنراست  91.اآلن فً نقل المٌاه الباطنٌة لمسافة 

و . جنوب البالد، كما تنوي الحكومة الجزائرٌة نقل مٌاه الصحراء العمٌقة إلى السهول العلٌا فً الشمال
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قد استكملت دراسات الجدوى األولى و عملٌات تقٌٌم المشارٌع فٌما تجري دراسات أخرى، و بدأت 

 .ملٌار دوالر للمشروعٌن 0.3فعال عملٌات الحفر بمٌزانٌة إجمالٌة أولٌة بلؽت 

 شكل هذا النوع من المٌاه أحد البدائل عن الموارد المائٌة الطبٌعٌة،  :إعادة استخدام المٌاه المستعملة -2-1-4

مٌاه الصرؾ )و ٌندرج تحت هذا البدٌل ثالث تطبٌقات لنوعٌات مختلفة من المٌاه المستعملة 

، و كل منها ٌحتاج إلى تقنٌات مختلفة فً المعالجة و االستخدام، (الزراعً و الصحً و الصناعً

ا و ٌتوقؾ انتشار هذ. ألن تصرٌفها دون معالجة إلى المسطحات المائٌة ٌسبب مشاكل بٌئٌة خطٌرة

 :البدٌل على معاٌٌر و ضوابط أهمها

 تكلفة معالجة المٌاه المستعملة. 

 طبٌعة المٌاه المنتجة و مدى جودتها و نوعٌتها و تؤثٌرها على الصحة العامة و البٌئة. 

  القضاٌا المرتبطة بالجوانب الثقافٌة و االجتماعٌة أي مدى قابلٌة التركٌبة المجتمعٌة فً األخذ

 .الندرة المتزاٌدة للمٌاهبهذه التقنٌة فً ظل 

و لحد اآلن تعبئة الموارد المائٌة المستعملة تسٌر بوتٌرة بطٌئة و ضعٌفة ، و هذا بوجود ثالث محطات 

ٌومٌا ، محطة بن زٌاد بقسنطٌنة بطاقة تقدر  8م 5911محطة برج بوعرٌرٌج بطاقة تقدر : فقط وهً 

ٌومٌا ، كما تمت برمجة خمس  8م  5111، محطة الحوت بتلمسان بطاقة تقدرب   8م 9111ب  

     . ٌومٌا 8م 994905بطاقة اجمالٌة تقدر ب  5108-5115محطات جدٌدة فً إطار برنامج  

هً تقنٌة مرتفعة التكالٌؾ، و ما ٌرفع تكالٌفها فً الوقت هو استٌراد معظم مكونات  :تحلٌة مٌاه البحر  -2-1-5

من الطاقة  %99، و الجدٌر بالذكر أن قرابة مشروعات التحلٌة فٌما ٌتعلق بالتجهٌزات أو الخبرات

اإلنتاجٌة اإلجمالٌة العالمٌة لوحدات التحلٌة فً العالم توجد بالدول العربٌة و توجد أربع دول عربٌة 

المملكة العربٌة السعودٌة، الكوٌت، اإلمارات : تحتل المراكز األولى فً العالم و هً على الترتٌب

 :و تتوقؾ هذه التكالٌؾ على. اللٌبٌةالعربٌة المتحدة، الجماهٌرٌة 

 نو ع التقنٌة المستخدمة. 

  (.غرامات فً اللتر 11فتبلغ مثال الملوحة فً بحر البلطٌق )نسبة ملوحة المٌاه 

 معدالت الطاقة المستهلكة . 

وتعتبر عملٌة تحلٌة مٌاه البحر حال عملٌا و بدٌال استراتٌجٌا للجزائر المتدادها على شرٌط ساحلً طوله 

 .كلم، كما أن مٌاه البحر من المصادر ؼٌر القابلة للنضوب0511

 :سنة  مقسم كما ٌلً / 8م 000.49ٌقدر حجم التعبة حالٌا بحوالً 

 019.39 محطة أرزٌو بطاقة : سنة  ٌتم إنتاجها من طرؾ المحطات الكبرى وعددها أربع /ملٌون 8م

سنة ، محطة سكٌكدة بطاقة /8م  51111سنة ، محطة الحامة بالعاصمة بطاقة قدرها /8م 51111

سنة ، كماسٌتم ابتداء من هذه السنة استالم /8م  511111سنة ، محطة بنً صاؾ بطاقة /8م  01111

 .محطات كبرى 5
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 9.91   9.911محطة أحادٌة الكتلة بطاقة إجمالٌة تقدر ب  50سنة ٌتم إنتاجها من طرؾ / 8مملٌون 

 : من طرؾ مإسستٌن هما  5115ج االستعجالً لسنة ٌومٌا ، تم انجازها فً إطار البرنام/8م

 (. ٌومٌا/8م 55911محطات بطاقة  3) األلمانٌة  – LINDE / KCA   -مإسسة  .0
 

محطة بطاقة  HYDRO TRAITEMENT / ALGERIE -  (08  -مإسسة  .5

 (.ٌومٌا /8م  89111تقدر ب 

تكلفة التعبئة من الموارد التقلٌدٌة التً تتراوح قارنة بدوالر م 0إلى  1.3وتبلػ تكلفة المتر المكعب الواحد مابٌن 

 .إال فً حاالت نادرة  3م/دج15للمتر المكعب الواحد و ال تتجاوز  3م/دج10حوالً 

إن إستراتٌجٌة إدارة الطلب على المٌاه مقاربة حدٌثة نسبٌا، تتبع بصفة  :إدارة الطلب على المٌاه  -5-5

فالتوجه نحو إستراتٌجٌة إدارة . وارد المائٌةضرورٌة من طرؾ الدول التً تعانً من ندرة الم

الفكر المائً "الطلب على المٌاه هو التوجه نحو اإلدارة الحدٌثة للموارد المائٌة، أو ما ٌسمى بـ 

و وضع سٌاسة مائٌة رشٌدة شاملة و متكاملة بهدؾ ضمان التسٌٌر و االستعمال األفضل "الجدٌد

المإسساتٌة و القانونٌة و المالٌة المالئمة، و إمكانٌة للمعروض المائً من خالل إرساء اآللٌات 

من أجل االقتصاد فً استعماله ( منزلٌة، فالحٌة، صناعٌة)التؤثٌر مباشرة على مجموع االستعماالت 

 .و ضمان جودته

إرساء آلٌات مإسساتٌة و وهذا ما قامت به الوصاٌة فً الجزائر من خالل اتخاذ إجراءات و 

 : (9)ذا من خالل ما ٌلًقانونٌة مالئمة وه

كما جاءت فً  :وضع تسعٌرة تدرٌجٌة عادلة و تشاورٌة وواضحة و مناسبة  . أ

المتعلقان بتحدٌد كٌفٌات تسعٌر  :06/700/<0المإرخ فً  69و 68-:0المرسومٌن 

الماء المستعمل فً الفالحة و تسعٌر الخدمات العمومٌة للتزوٌد بالماء الصالح للشرب و 

 .التطهٌر

 :لجداول التالٌة أهم ما جاء فً المرسومٌنوتبٌن ا

 التعرٌفٌة المحددة و تؤخذ بعٌن  الجدول التالً ٌمثل السعر القاعدي للمتر المكعب الواحد حسب المناطق

االعتبار فئة المستهلك و حجم استهالكه، و الجدول الموالً ٌبٌن التعرٌفات المرجعٌة للماء الصالح للشرب 

 :و التطهٌر

 (القاعدي ) السعر المرجعً  رٌفٌة اإلقلٌمٌةالمنطقة التع

 التطهٌر الماء الشروب

                                                             
ير، اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر، المشاكل والحلول، االدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية، بحوث بن عيشى بش -  9   

  .>60، ص=700إدارة مصادر المياه والحفاظ عليها، عمان، : : اوراق عمل مؤتمر
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 2.35 6.31 قسنطٌنة-وهران-الجزائر

 2.21 6.11 الشلؾ

 2.11 5.81 ورقلة

 .وزارة الموارد المائٌة: المصدر 

 الجدول الموالً ٌبٌن األسعار المطبقة حسب أصناؾ المستعملٌن و األقساط االستهالكٌة كل مدة ثالثة 

 :أشهر

 /ج.التعرٌفة القاعدٌة د: الوحدة ) التعرٌفة المطبقة  المعامل األقساط اإلستهالكٌة أصناف المستعملٌن

 ( 3م

 االستعمال المنزلً: الصنف األول 

 وحدة 660 660 ثالثً/3م :7حتى  القسط األول

 وحدة :867 :867 ثالثً/3م::إلى ;7من القسط الثانً

 وحدة :6: :6: ثالثً/3م7=إلى ;:من القسط الثالث

 وحدة :6; :6; ثالثً/3م7=أكثر من  القسط الرابع

 (كل األصناف غٌر المصنفة فً الفئتٌن) الصنف الثانً اإلدارات، الحرفٌٌن و مصالح القطاع الفالحً

 وحدة :6: :6: موحدة اإلدارات

الحرفٌٌن و مصالح القطاع 

 الفالحً

 وحدة :6: :6: موحدة

 الصناعة و السٌاحة: الصنف الثالث 

 وحدة :6; :6; موحدة الصناعة و السٌاحة

 .وزارة الموارد المائٌة: المصدر 

سعر التكلفة ) ؼم هذه التعدٌالت تبقى األسعار منخفضة سواء مقارنة بتكالٌؾ التعبئة و تسٌٌر المٌاه ر :مالحظة

ما أن نسبة الربط بالماء الصالح ك( . 3م /ج.د .0= فً حٌن السعر المتوسط    3م /ج.د 53.49= المتوسط 

 (.بالمئة بالنسبة لسكان الرٌؾ  1.بالمئة لسكان المدن و 59) بالمئة  39نسبة   5110للشرب بلػ فً 
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ن موضوع الماء ال ٌعالج من حٌث لقد أدركت الدولة أ :التوعٌة و التربٌة البٌئٌة و المائٌة . ب

لى وضع االستراتٌجٌات فقط، لكن أٌضا من بعده التقنً، االقتصادي أو المإسساتً الذي ٌعتمد ع

اإلنسانٌة فً التعامل مع  تخالل األبعاد المجتمعٌة و الثقافٌة و السٌاسٌة التً تسهم فً تعدٌل السلوكٌا

مسؤلة المٌاه و البٌئة، فقامت بمناشدة الجماهٌر عن طرٌق حمالت التوعٌة العامة فً التلفزة والبرامج 

ج التثقٌؾ بؤهمٌة الترشٌد و عدم تبذٌر الموارد المائٌة ونتج عن هذا تؽٌرات التربوٌة التعلٌمٌة و برام

 .مهمة فً السلوك اإلنسانً

 .خـاتـمـة

 

  :قتراحاتاال ٌتوجب علٌنا جملة من بعد عرض وتحلٌل الجوانب المختلفة لمشكلة المٌاه فً الجزائر 

إستؽالل مواردها المائٌة و و،الحاضر والمستقبل ومعرفة حاجاتها الحقٌقٌة من المٌاه فً  ٌتعٌن على الجزائر-6

ببناء السدود و الحواجز لجمع المٌاه السطحٌة وإستخراج المٌاه الجوفٌة دون إستنزافها ،تنمٌتها بطرق أفضل 

رفع كفاءة وصٌانة وتطوٌر شبكات نقل وتوزٌع المٌاه وتطوٌر نظم الري المٌاه ب استخداماتباإلضافة لترشٌد 

  ؛و الهدر  دلتقلٌل الفواق

  ؛إقامة مراكز بحثٌة متخصصة بشإون المٌاه-7

  ؛ البحث فً بدائل لمصادر المٌاه المختلفة  واستخدام أحسن التكنولوجٌا فً هذا المجال-8

  ؛الوعً الشعبً بؤهمٌة المٌاه نشر-9

  ؛ سن قوانٌن للمٌاه تنظم استخدامها-:

  .إٌجاد سٌاسة تسعٌرٌة وسٌاسة مائٌة رشٌدة -;

 

 

 :قائمة المراجع 

 :الكتب بالعربٌة

 7009.اٌمان عطٌة ناصؾ، اقتصادٌات الموارد والبٌئة، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة -6

محمود األشرم، اقتصادٌات المٌاه فً الوطن العربً والعالم، مركز دراسات الوحدة العربٌة، لبنان،  -7

700=. 
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 .<700ن،ٌحً نبهان، األقالٌم المناخٌة، دار الزمان، عما -8

احمد علً ؼصن،  اإلدارة المتكاملة للموارد المائٌة، استدامة الموارد وحماٌة البٌئة، بحوث اوراق  -9

 =700ادارة مصادر المٌاه والحفاظ علٌها، عمان، : عمل مإتمر

احمد رمضان نعمة هللا، السٌدة إبراهٌم مصطفى،  اقتصادٌات الموارد البٌئٌة، الدار الجامعٌة،  -:

 .االسكندرٌة

 :رسائل الماجستٌر 

العلوم كلٌة       ،(ؼٌر منشورة)فراح رشٌد ، سٌاسة تسٌٌر مٌاه الشرب فً الجزائر،رسالة ماجستٌر  -

 االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،جامعة الجزائر،

 المجالت و الدورٌات و الملتقٌات 

6. malika amzert , " les politique del’eau en Algérie depuis l’indépendance ", 

monde arabe maghreb macherk ,( n °045,juil-sept , 1995. 

 .5111، "خمس وكاالت حوض من أجل تسٌٌر متكامل للموارد المائٌة"وزارة الموارد المائٌة،  .7

بن عٌشى بشٌر، اقتصادٌات الموارد المائٌة فً الجزائر، المشاكل والحلول، االدارة المتكاملة للموارد  .8

إدارة مصادر المٌاه والحفاظ علٌها، عمان، : : بٌة، بحوث اوراق عمل مإتمرالمائٌة فً الدول العر

700=، 

 

 


