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مقدمــة:
إن دراسة مسألة ترشيد موارد المياه في الجزائر من خالل المووارد البييييوة ما وا و يور البييييوة ،يتبلو
ما ووا نن ا وودرة مشو و لة ترش وويد هات وول المو ووارد يبريق ووة يلمي ووة ،اي ووين في ووا الخل ووائ
وا قتلادية والسياسوية ،حيو

الييئي ووة واعيي وواد ا جتمايي ووة

يوت التبور إلوم مشو لة اودرم الميواه السوبحية فوي الج ازئور وجو ور مشو لة الجفوا ،

والمشاريع المائية ونهداف ا ا قتلادية وا جتمايية ،و يفية استغالل الميواه الجوفيوة ،وبور إقاموة مشواريع لتزويود

الج ازئ وور يمي وواه اليح وور ،واس ووتغالل تل ووفية مي وواه الل وور الل ووحي و يفي ووة اس ووتغالل المي وواه يبريق ووة رش وويدم لخدم ووة

ا قتلوواد الوووباي ،مووا نن د ارسووة ترشوويد م ووارد الميوواه ت وود إلووم اسووتغالل الملووادر المائيووة دوالووم و ووع قوايوود
وميووادس سووليمة للوويااة اعموون المووائي فووي الج ازئوور وللحفووا يل وم ه و ه الوووروم موون التيديوود وال وويا  .وخالووة ونن
الماء هو يالر

روري للحيام ،وهو ملدر جميوع ال ائاواا الحيوة اليشورية والحيواايوة والاياتيوة ،وهوو ايموة مون

ناي اهلل يز وجل من ي ا يلياا وحواا يلم الحفا يلي ا ويد هدرها.

وقوود حووان الوقووا لتياووي وقافووة مائيووة ن ووور حفا ووا وتقشووفا ،فالتاميووة الحقيقيووة للم ووارد المائيووة ل ووا حوودودها

الا ري ووة واليلميو ووة ،وهوووي م لفوووة اقتل وواديا وتتبل و و

زماو ووا بوووويال ،وهاو ووا ي وودخل يامو وول التويي ووة ل ف و وراد والسو وولو

ا ست ال ي للمياه يالتيقل وا تزان ل مان التامية المستدامة في افة المجا ا.
أوال :أهمية الدراسة.

من خالل د ارسوة الو وع الموائي فوي الج ازئور تيورز اعهميوة الرئيسوية لليحو  ،حيو
الفقر المائي في الجزائر سو

ييلغ في وقا قري

حاليا .مع اليل نن الجزائر يسودها المااخ الجا

حد الخبر مع ال غب الس ااي المتزايد يلم الموارد المحوددم

مع ت اؤل اسية المياه يسرية ،ففي يا  0891ان است ال

الفوورد الواحوود فووي الج ازئوور حووالي  3 0111فووي السوواة ،نمووا اليووو تقوول يوون 211
ان يست ل ا الفرد في الساي  ،ومن اللي

اتيجة ليدم يوامل ومتغيراا بيييية مول الجفا

تودل اإلحلوائياا نن
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فووي السوواة ،وهووي نقوول موون التووي

إ ا قلا ه ه الاسية ،وييد ه ا الت اؤل والتاواق

فوي ميوة الميواه

والتلو والتلوحر والوتمل وهودر الميواه ،إ وافة إلوم المتغيوراا

ا قتلادية وتزايد الس ان واستلالح ن ار وي جديودم ياإل وافة إلوم يود ياواء سودود جديودم ويود اسوتخ ار الميواه

الجوفية يلورم افية .
ثانيا :أهداف الدراسة.

ييد الحفا يلم الماء جزءا نساسيا في الحفا يلوم الييئوة والتاميوة التوي هوي السوييل إلوم حمايوة المووارد
لل ووال اعجيو وال الحالي ووة والقادم ووة ،وتواج وول الج ازئ وور تح وودياا نساس ووية تتمو وول ف ووي ق ووية الجف ووا
ومتبلياا التامية ا قتلادية من نجل تبوير الزراية واللااية.

ويم ن تلخي

نهدا

اليح

يما يأتي:

وت ازي وود السو و ان

 -0تقوودي البوور التحليليووة التووي تقووود إلووم التيوور الحووالي لو وويية الميوواه فووي الج ازئوور وااي اسووات ا ا قتلووادية

وآفا اليح

ين المياه في المستقيل.

موون التحليوول المابقووي والتحليوول ا قتلووادي والسياسووي ال و ي يقووو يلووم نسوواة

 -4ايتموواد مووا ل تحليلووي مر و

التغيراا الس ااية الدائمة والمستمرم ياإل افة إلم البر اإلحلائية المسوتخدمة ياسوتقراء مسوتقيل المووارد المائيوة

يالجزائر في
 -3ي د
واليح

وء ا حتياجاا المتاامية للس ان.

إلم تقدي الميلوماا ال ورورية الم موة التوي يم ون نن تيتمودها الج واا الميايوة يمشو ل الميواه

اليح

ين السيل واعسالي

 -2ال شو

التي ت فل حماية وترشيد الموارد المائية في الجزائر.

يوون ييووا الجوااو

ا قتلووادية والسياسووية التووي تقو

الييد ا ستراتيجي المائي وجيلل سلية اقتلادية تلي

وراء مشو ل الميوواه فووي الج ازئوور ويشو ل خووا

دو ار نساسيا في حماية اعمن الغ ائي للس ان.

 -2إن اعمن الغ ائي للس ان مرتيب يالتوسع في الزراية ،وه ا ييتمد يلورم ييرم يلم التغبية المائية فوي ول
ال وورو

التووي تيرف ووا حاليووا الج ازئوور والتووي تتلو

يش ل نساسي مع اعمن المائي.
 -6ي وود

إلووم إيوراز الجوااو

اليحو

ااو ووا بييييو ووة ن

يمحدوديووة المووارد المائيووة وموون وو فو ن اعموون الغو ائي مورتيب

ا قتلووادية والسو ااية والسياسووية المتيلقووة يمشو لة الميوواه فووي الج ازئوور سوواء

يو وور بييييو ووة مو ووع ا حتياجو وواا الس و و ااية وتو و ووي الفج و وواا القائمو ووة يو ووين الم و ووارد المتاحو ووة

وا حتياجاا ال رورية في ميدان الزراية واللااية ومياه الشر .

ثالثا :إشكالية الدراسة.
الواج

وول هو ه الميبيوواا والمتغيوراا التووي يشو دها مو ووو ترشوويد المووارد المائيووة ،ف اوول نلووي موون

فووي خ و

اإلس ار في يملية اليح

ين قوايد وشروب و ع بر

فيلة يترشيد وحو مة اسوتخدا المووارد المائيوة،

ول ل توور اإلش الية التالية :ماهي متبلياا ترشيد استخدا الموارد المائية في مختل

رابعا :الخطة المتبعة في الدراسة.
فووي وول ال وورو

القباياا يالجزائر؟

التووي تموور ي ووا الج ازئوور يلوودد مشو ل الميوواه وا سووتخدا الغيوور ال ووافي وفووي وول يووا

الد ارسوواا وا سووتراتيجياا ويوود توووفر اإلحلووائياا ال املووة ل و ه المشو لة ،ل ووا جيلتاووا ايحو

يوون إيوراز اللووورم

الحقيقية ل ه المش لة وتبورها المستقيلي في ل الزيادم الس ااية التي تش دها الج ازئور ،ل و ا رنياوا مون المفيود نن

اتيع الخبة التالية:
الميح

الميح

الميح و

اعول :ملادر المياه في الجزائر ،وتير اا إلم الملادر البيييية و ير البيييية للمياه.

الوااي :تبور البل

يلم المياه في الجزائر.

الوال و  :متبليوواا المحاف ووة يلووم الميوواه فووي الج ازئوور ،وفيوول تير وواا إلووم تفييوول اإلدارم القائمووة

يتسيير المياه و يفية ترشيد است ال المياه.

الجزائر.

وير واا فوي الا ايووة مجمويوة موون التولوياا موون نجول و ووع قوايود وميووادس للويااة المووارد المائيوة فووي

المبحث األول :مصادر المياه في الجزائر.
تيلغ مساحة الجزائر  4390820ل
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وتلا

يلم نساة نا ا من الدول الجافة ،فاعمبار قليلوة و يور

مات مة وت بل في نوقاا متيايدم زماايا وم اايوا فيسوود ي وا الماواخ الجوا

اعمبار شتاء يحي

والحوار لويفا والماواخ الودافو والقليول

تازل مية اعمبار يحوالي  211ملو سواويا فوي السواحل الغريوي وحووالي  0111ملو سواويا

فووي س و ل ياايووة ،نمووا ماوواب ال

ووا

اليليووا فتقوول ي ووا ميووة اعمبووار شووتاء وهووي جافووة لوويفا ياإل ووافة إلووم

لحرائ ا الشاسية والتي تتميز يالجفا  ،واللحراء تغبي ال وير من نجزائ ا.
ويم وون تلوواي

ملووادر الميوواه فووي الج ازئوور إلووم ميوواه سووبحية وميوواه جوفيووة وميوواه اليحوور المحووالم وميوواه

اللر اللحي الميالجة ،وساتيرا ل ا في المبال

التالية:

المطلب األول :المياه السطحية في الجزائر"."Surface Water
تي وور المي وواه الس ووبحية يأا ووا المي وواه الت ووي توج وود يل ووم س ووب اعرا يل ووم هيئ ووة س وويول اتيج ووة هب ووول
اعمبار ،نو تتواجد يلم هيئة ولو ت و ييد ارتفا الح اررم وتجري هو ه الميواه فوي اعوديوة واعا وار فتلو

اليحار نو تختفي في اللحاري نو تتسر إلم يابن اعرا.
وتول

فوي

المياه السبحية يأا ا مياه متجددم ،وتيتير اعمبوار الملودر الرئيسوي ل و ه الميواه فوي الماواب

الجافة وشيل الجافة في الجزائر( .)1ويقدر ميدل هبول اعمبار يالساحل الشرقي ليااية يحوالي 0111مل سواويا
يحي

تتل

إلم ا ر الشل

الج ة الشرقية يغ ازرم نمبارها مقاراة يالساحل الغريي يووهران والو ي يمتود مون يوين تيموشواا ريوا
شرقا ،وتقدر مية نمبواره ي و  211ملو سواويا ،يياموا تت واءل ميوة اعمبوار ياللوحراء الشاسوية

إلووم نقوول موون  011مل و فووي السوواة ،وتسووقب الولووو شووتاء يلووم قم و جيووال اعبلووة التلووي واعبلووة اللووحراوي،
وتل

مياه اعمبار التي ت بل شورقا فوي اعوديوة المتج وة شورقا ،واعمبوار التوي تسوقب إلوم الغور ف وي تجوري

فووي نوديووة شووديدم لتلو
تل

فووي اليحوور اعيوويا المتوسووب ،نمووا اعوديووة التووي تلو

في اللحراء وفي الشبوب(.)2

فووي وسووب الوويالد فأ لو

مياه ووا

الفرع األول :األودية في الجزائر.
يم ن القول نن اعودية في الجزائر تاقس إلم نودية تل

يوفرم المياه عا ا تقع في المابقة اع ور مب ار ،ونودية تل

في اليحر المتوسب ،وهي اعودية التلية تتميز

في نحواا مغلقة من سيخاا وشبوب وهي نودية

داخلية وتيتير نودية قليلة السيالن وت ر ي ا المياه نوااء سقوب اعمبار ويم ن تلاي

الوديان يايتيارها تمول

جزءا من المياه السبحية ما يلي:

1/ R.A.D.P, Ministère des Ressources en eau, Direction des etudes et des aménagements hydrauliques, les resources en
eau d’algerie, Octobre 2001, p 03.
 / 2د .يداان يياة حميدان ،د .خل مبر الجراد ،اعمن المائي اليريي ومسألة المياه في الوبن اليريي ،مجلة جامية دمش لليلو اإلقتلادية والقااواية،
المجلد  ،44اليدد الوااي ،لية اإلقتلاد ،جامية دمش ،4116 ،

.02

أوال :األودية التي تصب في البحر(.)1
ومن يين هاتل اعودية ،واد التافاة ومياا والشل

وخرابة وهي تقع يالج اا التلية في الشمال وتجري في

الجاووو إلووم الشوومال وتأخو ماايي ووا موون جيووال اعبلووة التلووي ،مايوودا وادي الشوول

سلسلة اعبلة اللحراوي.

الو ي يموود ياايييوول اعولووم موون

وادي تافاة :يجري في نقلم الج اا الغريية الشمالية للجزائر من مابقة جيوال تلمسوان ويغبوي مسواحة

واسية ما ا حو ل اعيلم ال ي تيلغ مساحتل  0106ل .4

واد الحمووا  :يجووري فووي الس و ول اليليووا موون ميس و ر ييوود نن يشوومل روافووده المابلقووة موون جيووال سووييدم ،و و

يتلوول يووادي سووي ياوود موواخفا المقبووع ليلو

 9288ل .4

فووي خلوويل نرزيووو وتيلووغ مسوواحة الحوووا اعيلووم لووادي الحمووا

وادي مياووا :وهووو نحوود الروافوود اليسوورا لووادي الشوول

فووي مج وراه اعداووم يأخ و مااييوول موون ال

يلم الحافة الغريية لجيال الاا ور وفرادا يلم ارتفا . 0021
وادي الشل  :وهو نبول واد في الجزائر من حي

ووية الواقيووة

المساحة التي يلرف ا ،يأخ مااييل من سلسلة جيوال

اعبلة اللحراوي يالقر من نفلو يجيال يمور و يتجل إلم الشمال ياي ار اع ار ي الاجوود التوي تموت

ن لو

مياهوول و تتر ووا تموور إ إ ا ااووا زي ورم فووي نوقوواا هبووول اعمبووار ،يش و بريقوول احووو الشوومال ييوور اعبلووة
التلووي فووي مابقووة إلتقوواء جيووال المديووة فووي الشوور وجيووال الواش ورية فووي الغوور وييوود ييوووره ل و ه المابقووة يغيوور
اتجاهول ليجوري فوي حووا واسوع موون الشور إلوم الغور حتوم يلول إلووم اليحور ليلو

مستغاا ييد نن ي ون قد قبع مسافة  811ل .
وادي خرابة :ه ا الوادي يل

يجري يمابقة اية جدا ياعمبار.

في خليل يجاية وهو قلير جدا حي

مياهول يوالقر مون مدياووة

ييلوغ بولول حووالي  21لو إ ناول

ثانيا :األودية التي تصب في الشطوط.
ومن يين هاتل اعودية:

وادي الغووية :يل وور جووزء م وون الس ووفوح الشوومالية لجي ووال اعوراة التووي تي وود م وون نه و السالس وول الجيلي ووة

الفاللة يين اللحراء والس ول اليليا لقسابياة ويجري ه ا الوادي اليالغ بولل  21ل من الجاو إلم الشمال.

وادي القلو  :وهووو نهو نوديووة الح وواة الو ي تجووري احوووه ميووة موون ميوواه نوديووة السووفوح الجاوييووة لجيووال

اليييان ف و مل

ل ا ،ويتحر وادي القل

ثالثا :األودية التي تصب في الصحراء.

من الشمال إلم الجاو يلم ي ة اعودية السايقة.

وادي نمزي :يجري من الغر إلم الشر ويمول الجزء اعيلوم مون لو الووادي البويول الميورو

يووادي

جدي ال ي يتماشم وخب اإلا سار الي ي ال ي يفلل يين اللحراء واعبلة اللحراوي من جيال يموور حتوم

يس و رم ليلو و

ف ووي الل ووحراء يش ووب ملغي ووغ الواق ووع يل ووم ااخف وواا  34مت وور دون مس ووتوا س ووب اليح وور وه ووو نق وول

ااخفاا في الجزائر.

 / 1اعودية في الجزائر ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.startimes.com/?t=2712577 :نبلع يليل يتاريخ ،4102 /12/04 :يلم الساية .04:22

وادي اعييا :يابل من جيل الشلية يواعوراة يلوم ارتفوا يزيود يون  4111ويلور الجوزء الغريوي
موون السووفوح الجاوييووة لجيووال اعوراة التووي قوود ت سوووها الولووو فووي فلوول الشووتاء ليلو

مول وادي جدي وي ل يغبي البيقاا الجوفية في اللحراء الشمالية الشرقية.
واعودية تمول اعقالي الوالوة ياليالد وتتس

فووي شووب ملغيووغ ياللووحراء

ل ا يالجريان ير المستمر يايتمادها يلم اعمبار( .)1التي

تاحوودر نساسووا فووي جووزء موون الماحوودر الشوومالي ل بلووة التلووي واعبلووة اللووحراوي ويقوودر يوودد المجوواري المائيووة

السووبحية فووي الج ازئوور ياحووو  31مجوورا مي م ووا فووي إقلووي التوول وهووي تلو
رمال اللحراء وتمتاز يأن ماسوي ا ير مات

الفرع الثاني :السدود في الجزائر.

فووي اليحوور اعيوويا المتوسووب نو فووي

وتقدر باقت ا ياحو  0422مليار متر م ي .

ر ادرم المياه في الجزائر ،ف ن الح وماا المتياقية ما ا ستقالل ل تول اعهميوة الالزموة ل و ا القبوا
الحيوي في يرامل التامية الوباية ،ما نن السدود هي الماشآا الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من ت ار
وندا ه ا التأخر إلم إلحا ال رر يا قتلاد الوباي وم ايقاا ييرم للس ان.

المشا ل

ويقوودر الخي وراء المواقووع المالئمووة لياوواء السوودود فووي الج ازئوور إلووم  421موقيووا ،ل وون يوودد السوودود الموجووودم

حاليا تقدر يو  21سدا يباقة تخزين تفو  01ماليوين

3

ييلوغ حجو تخزيا وا اإلجموالي  20819مليوار ،ل ون حجو

الماء المتوفر في اليشر ساواا اعخيرم يقودر ياحوو  0282مليوار
يسووي

وورو

الجفووا

3

موا ييوادل % 21مون باقوة التييئوة اإلجماليوة

ومشو ل توحوول السوودود ،مووا يجووري اليموول حاليووا فووي يراووامل إاشوواء  44سوودا جديوودا يباقووة

إجمالية تساوي  8مليار متر م ي

الجزائر يباقة  861متر م ي (.)2

ومن يوين هو ه المشواريع سود يون هوارون (و يوة ميلوة) الو ي ييود ن يور سود فوي

وا هتما يالمياه السبحية ي ون ياستلالح ا وت يئت ا واستلالح مجاري اعودية ييااء اعسوار يجوااي ا

وتيميق ا دوازالة ما ييو جريان المياه ي ا و رة اعشجار ي ا في مااب المياه.
دوان ان يااء السدود للمحاف ة يلم المياه ي ل  ،إ نن افي ا ييود يلم اعشخا

والبييية يحي

ه ه السدود ت من رز اليياد وجمال اليالد وا ستقرار اعمول لليالر اليشري والتبور ا قتلادي.

نن

المطلب الثاني :المياه الجوفية في الجزائر "."Ground Water

هو ه الميوواه قوود اختزاووا فووي يووابن اعرا ،وقوود تلوول إلووم آ

اعمتووار ،ول ووا إمتووداد واسووع وخالووة فووي

اللووحراء الجزائريووة يماوواب الماييووة ،ندرار ،يووين لووال  ،يس و رم وورقلووة ،وتت وراوح نيماق ووا يووين  01نمتووار إلووم
 4111وهي تحتوي يلم مياا ييرم من المياه وه ه المياه تمول نه ملادر إمداداا المياه لجميع اع راا
وتغ ية ه ه البيقاا اليميقة مون اعمبوار مياشورم محودودم ،وتقول ويو ار يون ميود ا السوح

هاا تغ ية جاايية من بيقاا نخرا ،ما تتواجد المياه في الرواس

نمتووار إلووم  411متوور وي ووور تواجوود ه و ه الميوواه فووي ماوواب ال

ووا

السواوية ،وقود ت وون

الوديااية واللخور ويتراوح يمق وا يوين 01
اليليووا حي و

يسووتغل ا الفالحووون فووي ز اريووة

 / 1المجاري المائية في الجزائر ،مقال ماشور يلم الموقع ،Ar.Wikipedia.org/wiki/ :تاريخ اإلبال  ،4102/18/02 :يلم الساية .00:22
 / 2اور الدين حاروش ،إستراتيجية المياه في الجزائر ،ماشور يلم الموقع :مش ل-المياه-في-الجزائر ،Ar.wikipedia.org/wiki/ -تاريخ اإلبال :
 ،4102/18/03يلم الساية .06:43

ن ار ي

وتختزن المياه ييد سقوب اعمبار وتتأور ه ه المياه الجوفية يموجاا الجفا

المتياقية وي ميواا ال وخ

المتواللة ويبل يلم المياه الجوفية والمياه السوبحية ملوبل الميواه التقليديوة نو الميواه البييييوة وقود اسوتيمل ا

اإلاسان في الجزائر ما القد حي

حفر اآليار واستغل ا في شريل وزرايتل ،وهي توفر حووالي  % 81مون الميواه

المستيملة في المدن وحوالي  %21من المياه الالزمة للقبا اللاايي والزرايي.

وقوود تولوول يلموواء يريبوواايون نن الج ازئوور تسووي يلووم خوزان موون الميوواه الجوفيووة ،حيو

الرسويية الواسية ما  2آ

ساة يالمياه حياما ان المااخ ن ور ربوية(.)1

تمتلووو اعح وواا

وت تسووي الميوواه الجوفيووة فووي الج ازئوور باييووا اسووت ارتيجيا فووي التاميووة الشوواملة للوويالد ،وعن الموواء مووورد اووادر

يالجزائر وومين يتبل

توميال وترشيد استيمالل لتليياا حاجياا المواباين وا قتلاد الوباي.

ويتوقووع خي وراء مختلووون نن تسوود الج ازئوور حاجات ووا موون الموواء مووع مبلووع  4142و ل و ياسووتغالل الميوواه

الجوفيووة التووي سووتا ي مشو لة السووقي التووي ييووااي ما ووا الفالحووون ،سوويما فووي سو ل متيجووة الو ي يمتوود يلووم مسوواحة
 0211ل  4الغاي يالحم ياا ونشجار ماتجة واياتاا مختلفة.

وتيتير زراية الحيو في الجزائر اا نهمية وهو اشاب و فائدم ،ونن زراية الحيوو

من المياه ويستديي الخيراء نن حج اع ار ي المسقية يتبل
مما يستوج

اللجوء إلم ترشيد است ال المياه واليح

مية من المياه

تتبلو

ال ويور

تقل ين  928مليار متر م ي

ين المياه الجوفية ،هو من سيحس اعمور إيجايا ويجيل

اليلد محلاا ،ما يرا مجموية من الخيراء يأن تحويل الراقد ال ائل مون الميواه الجوفيوة هوو مون يجيول ا قتلواد

الزرايي الجزائري يييدا ين ا

براياا(.)2

المطلب الثالث :مياه البحر المحالة بالجزائر "."Desalinated sea Water
ت تبوير وحدم لتحلية مياه اليحر يمر

الغاز المميع يأرزيو يسية 2261

3

فوي اليوو  ،موا تو إاشواء

ماشأم لتحلية المياه في الجاو الجزائري موج ة لماء الشرو لإلاسوان فوي القوايود الافبيوة يوالجاو ال ييور موا
ت تشغيل ماشآا نخرا لتليية الحاجياا من الماء اللال للشر في مر ياا إاتا ال رياء ( ا

اليالمة ) ولااية التمييع (نرزيو – س ي دم).

وفي يوا  0891تو تدشوين وحودم تحليوة ميواه اليحور يسوية 286111

3

جاواا شور

فوي اليوو ولوافا حيا وا أا وا

نه وحدم في اليال .

ومع قلة تساقب اعمبار والتي تتراوح يين  61 – 011مل ساويا ،نليحا نزموة المواء فوي مودن الشومال

مبروحة يحدم ،حي

نليحا مية المووارد التقليديوة للميواه يور افيوة لتوأمين السو ان وتزويوده يالمواء الشورو

ويليل ياا اللجوء إلم تحلية مياه اليحر

رورم ملحة وحال اسوتراتيجيا ،وقود ن وحم هو ا الخيوار مووردا

وروريا،

 / 1الجزائر تسي يلم خزان يير من المياه الجوفية ،مقال ماشور يلم الموقع ،Ar.algerie360.com :تاريخ اإلبال  ،4102/19/03 :يلم الساية
.41:32
 / 2الجزائر مديوم ستغالل  21مليار  3من المياه الجوفية ،مقال ماشور يلم الموقع:
 ،www.essalamonline.com/ara/permalink/14239.htmlتاريخ اإلبال  ،4102/18/09 :يلم الساية .01:04

ون د مدير المجلة اليالمي للماء ساة  4118يتييازم نن" :السياسة الشاملة للماء في الجزائر تقو يلم جملوة مون
الموارد مع ايتماد يرامل موارد وباية وج وية يالا ر إلم تاو ماابق ا وشساية تراي ا".

وقد قاما الجزائر ما  4110يو ع التزويد يالماء الشرو ين بري تحلية مياه اليحور

اإلايوواش الوووباي ،ال و ي رلوود لوول الفووا ماليووا يقوودر يو و  8مليووار دو ر،

سوويما فووي وه وران والو يوواا المجوواورم

ويشتمل اليراامل الوباي يلم إاجاز  23محبة تحلية مع آفا .)1(4108
يتبل

ومن مخبوب

مووع اليل و نن اسووتيدال ه و ه المحبوواا نو إيووادم تأهيل ووا دواقامووة محبوواا جديوودم لموا يووة البل و

استومار نموال بائلة تقدر يماليير الدو راا(.)2

المت ازيوود،

المطلب الرابع :مياه الصرف الصحي في الجزائر "."Treated Waste Water
تشووير اعيحووا

إلووم نن  % 61موون الميوواه المسووت ل ة داخول الماووازل فووي الموودن الرئيسووية تيووود مورم نخوورا

يلم هيئة مياه لر لحي يت ميالجة جزء ما ا ،ويالتالي ف ن ه ه المياه يم ن ايتيارها ملد ار من الملادر
و وراا الزرايي ووة والل وواايية لتخفيو و

الت ووي يي ووول يلي ووا ف ووي المس ووتقيل ل

الس ووح

م وون المي وواه الجوفي ووة ،وتش ووير

الدراساا إلم وجوود ميواا ييورم مون ميواه اللور اللوحي الميالجوة تقودر ياحوو  023مليوون متور م يو
يت ميالجة ولو ا ويستخد ع راا الري(.)3
وا و ار لمحدوديووة الميوواه فيج و

يوميوا

ا سووتفادم موون ميوواه اللوور اللووحي وخالووة فووي ا سووتيمال اللوواايي.

ويبل يلم مياه اليحر المحالم ومياه اللر اللحي الميالجة يالمياه ير التقليدية.
(الخووا

وتتيدد ملادر اللر اللحي ف اوا اللور اللوحي المازلوي ،ولور ميواه اعمبوار ،ومواء الرشو

يتخفوويا الميوواه الجوفيووة) ،و اليووا مووا ي ووون اللوور نساسووا موون الموواد الي وووية السووائلة موون الحماموواا

والمبايخ واعحواا والتي يتخل

ما ا ين بري ناايي

المخلفاا السائلة من الملااع والمستشفياا.
ويج و و

اللر

ما نال في مااب

ويرم ت

ميواه اللور

إيو ووادم تأهيو وول شو ووي اا اللو وور اللو ووحي مو وون نجو وول المحاف و ووة يلو ووم الييئ ووة والمحو وويب المييشو ووي

للمواباين ،وقد و يا الجزائر يراامجا من نجول إاجواز  22محبوة ميالجوة وتلوفية ميواه لور لوحي ليلول
حج المياه الميالجة إلم  0مليار

3

في ساة  4102واستيمال ا في السقي.

وييووااي قبووا اللوور اللووحي فووي الج ازئوور موون اخووتال ا ممووا يسووتلز اليموول يلووم ميالجت ووا ي وود

ا رتقاء ي ا ويتبل

ل من التشريياا المالئمة وف موا يتيلو يموالوفاا الميواه الااتجوة مون اللور اللوحي

وا ستخدا الا ائي ل ا ،وتياون آلياا الرقاية فيما ييا ا وو ع تاسي فيال و ل يسون تشوريياا حديووة مرتيبوة

 / 1تحلية مياه اليحر حل جلي لادرم الماء يالجزائر ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.djazair50.dz/? :تاريخ اإلبال  ،4102/19/00 :يلم الساية
.03:41
 / 2د .يلي ين سيد البخية ،مستقيل الموارد المائية في

ل متبلياا التامية في الممل ة اليريية السيودية ،مقال ماشور يلم الموقع:

 ،https//uqu.edu.sa/files2/tiny-mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/papers.pdfتاريخ اإلبال  ،4102/18/41 :يلم
الساية .08:32
 / 3د .يلي ين سيد البخية ،المرجع افسل،

.2

ي دارم اللر اللحي ،وت ميا ا حزمة مون الحووافز التوي تشوجع الج واا الميايوة يمحبواا الميالجوة وملوادر
التلو وتوفير الميلوماا الخالة يا ا مياه اللر اللحي ويتبل

ل :

تحقي ا ستدامة المالية ما يداية المشرو واختيار بر الجمع والميالجة وتلري

المياه.

 و ع ا ا مالي تيريفي يسيب لخدماا اللر اللحي ترايم فيول اعحووال المييشوية للموواباين ،موع و وعا ا

ء لتوزيع الفواتير وتحليل الميالغ المستحقة من المست ل ين.

 -القيا ييرامل لتويية المواباين يترشيد استخداماا المياه والحفا يلم مراف اللر اللحي(.)1

المبحث الثاني :تطور الطلب على المياه في الجزائر.
إن نه اآللياا التي ندا إلم بل

تزايد ا ست ال يلم المياه الي يوة فوي الج ازئور ،هوي الزيوادم السواوية

في يدد الس ان التي ندا إلوم ريوب المسوا ن يالشوي ة اليموميوة لتوزيوع المواء اللوال للشور وتوسويع المسواحاا
الزرايية المسقية ،وتبور اعاشبة اللاايية المرتيبة يالتامية المستدامة.
حي و

ولوولا اسووية تولوويل الس و ان يشووي ة التزويوود يالموواء اللووال للشوور موون  %89سوواة  0888إلووم

 %83سوواة  .)2(4119وهو ا ندا إلووم زيووادم ا سووت ال اليووومي للفورد الج ازئووري ،مووا نن القبووا الفالحووي يايتيوواره
من ن ور القباياا است ال ا للمياه ف و يستغل حوالي  %21من إجمالي الووروم المائيوة فوي الج ازئور ،وريموا ييوود
ل إلم الجفا

واستيمال وسائل الري التقليدية ،وهدر مياا ييرم من المياه يالتسر مون شوي اا الوري اتيجوة

و ييت ا المتدهورم دواايدا الليااة( .)3ما تبور البل
يمليوواا التيريوود والووتخل موون الافايوواا ،مووا توودخل مووادم نوليووة فووي لووااية المشووروياا الغازيووة واعدويووة وقوود
يلم المياه المستيملة في اللااية ،حيو

تسوتخد فوي

وللا اسية است ال المياه في ميدان اللااية في الجزائر يا  4114إلم  .)4(%6والمست ل اع ير في هو ا

المجال هو الافب واللااياا ا ستخراجية(.)5
وي ر يأن تبور البل

يلي المياه فوي الج ازئور تبوور فوي ا سوتخداماا المازليوة والفالحيوة واللواايية

والفرد الجزائري سواء ان فردا ياديا نو مزاريوا نو لوااييا نو تواج ار ،قود تيوود يلوم امبول مون ا سوت ال يحيو

ييبي إهتماما لما يست ل ل من مياه ،وييوود لو إلوم يود وجوود خبوة شواملة لترشويد السولو المتيوع إزاء هو ه

المادم الحيوية.

 / 1الياية اعساسية ،المياه واللر

اللحي والاقل ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.arabfund.org/data/site1/pdf/jaer2001 :تاريخ اإلبال :

 ،4102/18/08يلم الساية .41:31
2 / Ahmed Kettab, L’eau en Algerie, de quoi sera fait demain?, journal l’expression, ALGERIE, 10/12/2008, p 14.
.88
 / 3التقرير التم يدي حول الماء في الجزائر :من ن ير رهاااا المستقيل ،المجلة ا قتلادي وا جتمايي ،الدورم اليامة ،02الجزائر،4111 ،
4 / Abderahmane SALEM, L’eau en Algerie, quelle politique pour l’avenir, conférence sur les ressources en eau,
Algerie, conceil de la nation, 16 Juin 2003, Algerie, 2003, p 7.
.346
 / 5جاد اهلل يزوز البلحي ،حتم اموا يبشا ،البيية  ،4اللجاة الشييية اليامة للوقافة واإليال  ،ليييا،4116 ،

المطلب األول :مياه االستهالك العام.
ولوول يوودد الس و ان يووالجزائر خووالل إحل واء سوواة  4118ح ووالي  36مليووون اسوومة ،ونن ميوودل اسووت ال
الفرد في المياه ولل إلم  062لتر خالل ساة  4119ويقدر يحوالي  081لتر خالل سواة  ،4103موا

توجود

تقديراا محددم لتسر المياه في الجزائر ،وتتراوح اسية التسر من قاواا الاقل ما يين  %41إلم .)1( % 21
مووا نا ول يج و

الم ووابن فووي تي و ير ميوواه الشوور وا سووت ال ال ماليووة ،وزر الم وزار

الحوود موون إس و ار

الخالة و سل السياراا دواقامة مساي داخل الييوا والماازل ،وني اً من التلرفاا التي يج
هي ني اً من لمي وسائل ترشيد است ال المياه نن هاا من اعفراد من يدفيون مستحقاا الميواه ميوالغ رمزيوة

فقب.

التاقي

الحود ما وا والتوي

وقوود ا و قووااون الميوواه يفيووة ا سووتفادم يمي وواه الشوور وا سووتيما ا المازليووة ،ونن القووااون ا و بريق ووة
ين المياه الميداية ومياه المايع و ل

يفية التزود يالماء الموجول لالسوت ال اليشوري ،وتلوا

من قائمة الدول اعشد فق ار في الموارد المائية حي

الج ازئور

تلل حلة الفرد الواحد إلم  3 211سواويا والمقاراوة التوي

تما يوين الفورد الج ازئوري خوالل  0864وحاليوا ،تراجيوا مون الميواه اللوالحة للشور ر و نن الج ازئور تتووفر يلوم
مخزون مائي يقدر يو  820مليار .3

ومن نجل توفير مياه الشر في الجزائر فقد قررا الج اا المياية استغالل المياه الجوفية والتي تقودر ي و

 %31من احتيابي الجزائر من مياه الشر  ،ومن ل مشرو تحويل المياه الجوفية من اللحراء احو المااب

الداخلية(.)2

ما نن الجزائر توفر  028مليار

3

ما ا 221

3

مليون قادمة من مخزون المياه ،ونن اليجوز فوي تووفير

ماء الشر ييلغ  %48من القدراا الحالية وه ا مما دفع يال يئاا الميايوة إلوم ت ويو
التخفي

من ال غب المسجل يلم بل

المياه اللالحة للشر (.)3

حفور اآليوار اليميقوة قلود

المطلب الثاني :مياه االستهالك الزراعي.

تيتيوور اع ار ووي اللووالحة للز اريووة محوودودم جوودا ،إ نن مسوواحة الوويالد المقوودر يو و  439مليووون ه تووار

توووفر إ  924مليووون ه تووار مسوواحة لووالحة للز اريووة ،ياإل ووافة إلووم  38مليووون ه تووار ن ار ووي ريويووة ،حلفوواء
و ايوواا ،نمووا اليوواقي  080مليووون ه تووار ف ووي ماوواب شوويل لووحراوية ولووحراوية ،وييوود السووقي فووي الج ازئوور اا

ل وولة يا ووزول اعمب ووار وتش وومل مي و و اع ار ووي الزرايي ووة ،وتشو و ل المس وواحاا المس ووقية حو ووالي  %2م وون جمل ووة

اع ار ووي الزراييووة واليوواقي تيوود ز اريووة ييليووة ،قوودرا المسوواحة المسووقية يو و  389111ه تووار سوواة  0898ويلغووا
 222111ه تار ساة .0882
 / 1ييد المال سالل ،ماتدا التلفزيون – حلة خالة – القاام اعر ية ،4118/2/31 ،الساية .40:11
 / 2نيلن وزير الموارد المائية ،حسين اسي  ،ين تخلي

الدولة ميزااية تقدر يو  0211مليار دياار في قبايل يلم مدا  4108 – 4102إلم يااء

السدود وتحلية مياه اليحر دوايادم استيمال المياه لفائدم الفالحة ،ياإل افة إلم تجديد قاواا وهيا ل المياه اللالحة للشر واللر اللحي.
( ماشور يلم الموقع ،www.alfadjr.com/ar/national/288616html :تاريخ اإلبال  ،4102/18/04 :يلم الساية .)02:41
 / 3مخبب لتو ي

المياه اللالحة للزراية ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.essalamonline.com/ara/permalink/5500.html :تاريخ اإلبال :

 ،4102/18/09يلم الساية .04:02

والمساحاا المسقية في الجزائر اويان:
المحيبوواا ال يوورا المسووقية يوون بري و السوودود ال يوورا ،والمحيبوواا المتوسووبة واللووغيرم المسووقية يوون

بري السدود اللغرا واآليار.

 -0المحيباا ال يرا :وهي تحتوي يلم  41محيبا تتراوح مساحتل ما يين  0211إلوم  44211ه توار (حميوز
– لفلوا

– القلووو – مغايوة – سووي  -هيورم ومحيبوواا الشول

نهملا ول تلل .

الوووال ) ل ون ن لو

السوواقي الااقلووة للميوواه

 -4محيباا الري اللغير والمتوسب :تقودر المسواحة المسوقية خوالل سواة  0886ي و  482111ه توار ياإل وافة
إلووم المسوواحاا المسووقية يووالجاو والتووي تقوودر يو و  024111ه تووار وتيقووم المسوواحة المسووقية جوود محوودودم مقاراووة
يقدراا اليالد من اع ار ي والمياه الجوفية ومن المم ن تج يز وسقي  022مليون ه تار(.)1

ويتس و اسووتخدا الميوواه فووي اع وراا الفالحيووة ي وودر ميوواا يي ورم والتسوور موون قا وواا الووري .مووا نن

ا ستمرار في ا ست ال

دوالم ت لفة مالية

ير الميقوول للميواه فوي قبوا الفالحوة ،سوييرا الملوادر المائيوة إلوم و ويية حرجوة

خمة ،مما يستوج

وتيموول الج ازئوور يلوم سوود اقو

ترشيد موارد المياه واستيمال البر الحديوة للري.

الميوواه التووي نلقووا ي الل ووا يلووم ز اريووة اليلوود تييووا للجفووا

وااخفاا المخزون المائي إلم  % 26يلم المستوا الوباي(.)2

ويووديو خي وراء الموواء فووي الج ازئوور إلووم ترشوويد اسووت ال الموواء وخالووة ونن  % 81ي و ه

وشو اعمبووار
إلووم ا سووت ال

الزرايي.

المطلب الثالث :مياه االستهالك الصناعي.
الميوواه توودخل فووي يمليوواا اإلاتووا اللوواايي ،و لمووا زاد ايتموواد الدولووة يلووم ا سووتومار اللوواايي تبل و

ل زيادم المياه.

وتستيمل الجزائر الميواه فوي اسوتخ ار

ميواا الوافب والمر يواا اللواايية ال يورا ،والمجميواا واعقبوا

اللوواايية فووي الماوواب السوواحلية والقرييووة موون التجميواا السو ااية المحا يووة للمواقووع المائيووة ،ممووا ندا إلووم تلووو
الييئة يفيل المخلفاا والافاياا اللاايية(.)3

مووا نن الميوواه المسووتيملة يووالجزائر والتووي تلف و سوواويا تقوودر ي وأ ور موون  441مليووون متوور م ي و

الافاياا اللاايية ،هاتل اعخيرم والتي ساهما يش ل وا

يسووي

في تلو المياه وخالة مول تلوو سود ياوي ي ودل،

 / 1د .ين ييشي يشير ،ملادر الموارد المائية وتخليل ا في الجزائر ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.startimes.com/?t=14892389 :تاريخ
اإلبال  ،4102/18/41 :يلم الساية .08:32
 / 2مخبب لتو ي

المياه اللالحة للشر  ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.essalamonline.com/ara/permalink/15500.html :تاريخ

اإلبال  ،4102/18/09 :يلم الساية .04:02
 / 3محمد يلغالي ،ا ست ال المائي في الجزائر وآلياا ترشيده وف الما ور اإلسالمي،
تاريخ اإلبال  ،4102/19/03 :يلم الساية .40:11

 ،3مقال ماشور يلم الموقع،com-med-belghali-4pdf :

سوود اع حوول ،سوود حمووا

وورور و و ل يالاسووية إلووم نوديووة تافاووة ،سووييوة ،اللوووما والشوول (.)1وهاووا نسوويا

ساهما في تلو المياه ما ا:
 -يا

رقاية المؤسساا المت فلة يحماية وتب ير المياه.

 -ادرم و يا

في تلوي

التمويل المالي ال ي تسي

فوي التلويو

 يد مساهمة المؤسسواا التوي تتسويتلويو ا.

المياه.

ي اشواء لوادو م متول تلوفية الميواه الملوووة نو يود

المبحث الثالث :متطلبات المحافظة على المياه في الجزائر.
فووي وول محدوديووة الميوواه فووي الج ازئوور ،ولتحقيو اعموون المووائي ،فو ن اعموور يتبلو

ت ووافر ج ووود الج وواا

المياية و افة مستخدمي الميواه للولوول إلوم درجوة ييورم مون نجول المحاف وة يلوم هو ه الووروم التوي
وموون ،وتغلي و

تقودر يوأي

الملوولحة اليامووة يلووم الملوولحة الخالووة ،وهاووا مجمويووة موون اليواموول تسووايداا يلووم تحقي و

المحاف ة يلم ه ا المورد المائي اتااول ا في المبال

المطلب األول :تفعيل إدارة الطلب على المياه.

التالية:

وييتير ه ا اعمر من يين السياساا الجوهرية التي من شأا ا ترشيد المياه من ااحية اإلدارم المائية ،وما
يتوجو

يلي وا مون تووفير ميواا افيوة مون الميواه ياوييوة جيودم لجميوع الموواباين ،اعمور الو ي يوديوا إلوم وجوو

ا يتماد يلم وسيلة اإلدارم المت املة للموارد المائية( .)2التوي تقوو يلوم نسواة إدارم الميواه واع ار وي موع م اريوام

الموارد البيييية اا اليالقة يلم احو ي من الديمومة للما ماا اإلي ولوجية اعساسية.
و إن تفييل إدارم البل

يلم المياه يقوداا إلم إيادم الا ور فوي نسولو التيامول موع الميواه فوي مجوا ا

مختلفة وقباياا يديدم قبا اللااية ،الفالحة والسياحة ،نين يجو
أدام للسقي في تحقي التوازن مع موارد المياه المتاحة ،يحيو

ال ائل من قيل الس ان ،ومال فيج

ا هتما يتفييل إدارم البل

نن ت وت اإلداراا المختلفوة يو دارم البلو

تسوتبيع هاتول اعخيورم تلييوة بليواا هو ا الت ازيود

يلم الميواه يولوف ا وسويلة تسوايد يلوم تحقيو

التوازن المقيول يين موارد المياه المحدودم والبلياا المتزايدم يلي ا في ل التبور ا جتمايي(.)3

الفرع األول :أهداف إدارة الطلب على المياه.

إال ومن نجل تحقي اعمن المائي في ل محدودية ملادر المياه ،ف ن اعمر يتبل

الج اا المياية و افة مستخدمي المياه للولول إلم درجة متقدمة من الويي المائي وتغلي
مل وولحة الف وورد ،وايتي ووار هو و ه المي وواه و ووروم

اإلجراءاا والممارساا من نجل ترشيد البل

التياون والت ات

مللحة اعفراد ين

تق وودر يو وومن ل و و ا الجي وول ول جي ووال القادم ووة .وها ووا مجموي ووة م وون
يلم المياه إلد ار اعهدا

التالية:

 / 1موساوي يمر ،يالي ملي  ،إدما الييد الييئي في المؤسساا اللاايية الجزائرية ،ملتقم جامية ورقلة – لية اليلو ا قتلادية، 4104 ،
 / 2حي

يين

.82

تشمل ليا ة وتافي اإلدارم المت املة يالرين :اعول وهو يالر ما ومة الموارد البيييية التي تيالل وفرم الموارد البيييية واوييت ا ،والوااي

يالر الما ومة اإلاسااية التي تأخ يا يتيا ر اليامل اإلاسااي ال ي يحدد نسة استخدا المياه في اع راا المختلفة( .نا ر :توجي اا يامة لرس سياسة
مائية في لياان ،ماشور مقد للجاة اعشغال اليامة والاقل والباقة والمياه ،مجلة الاوا  ،ايسان ،4114
 / 3راايا ييد الخال  ،إدارم البل
ال اشمية،4119 ،

.)18

يلم المياه ،اإلدارم المت املة للموارد المائية في الدول اليريية ،الما مة اليريية للتامية اإلدارية ،يمان ،الممل ة اعرداية

.308 – 309

 المحاف ة يلم جودم المياه وحمايت ا ،واليمل يلم تواف اويية إمداداا المياه مع الاويية التي يحتاج واالبل

ني التوفي يين اويية المياه و را استخدام ا.

 تحسين يملية توفير المياه من خالل م ايفة فاءم ا ستخدا . -الحد من فقدان مية المياه نو ت ي

جودت ا وا ستمرار في توفير المياه في نوقاا الادرم والجفا .

 اسوتخدا نا موة الووري الحديووة اا ال فواءم الياليووة موول الووري يوالتاقيب نو يوالرش ،وجدولووة الوري يالحاسواآللي.

 -تحسين فاءم استخدا المياه وخالة في مجوال الوري ،موع

ورورم ديموموة ا سوتفادم مون الموورد الموائي،

وحمايت ول موون افووة نش و ال التي و ير والتلووو  ،ويالتووالي رفووع ال فوواءم اإلاتاجيووة موون خووالل ا سووتغالل السوولي

للمياه ،مع تليية مختل

ا حتياجاا المائية(.)1

الفرع الثاني :األدوات الرئيسية في تأمين الطلب على المياه.
إن اعدواا المستخدمة من نجل إاجاح سياسة تأمين إدارم البل

يلم المياه تتحدد في الاقاب التالية:

 الحووا ا القووادرم يلووم تغييوور الييئووة التشورييية والمؤسسوواتية لتشوومل يو ل سياسوواا وندواا إلووالح حقووو
المورنم دواشو ار ا فووي يفيووة وبوور اسووتيمال المووورد المووائي ،دوايووادم الا وور فووي القووااين الخالووة يمسووايدم
مستخدمي المياه (الريفيين والح ريين) و ا الالمر زية دوادارم الري يالمشار ة.

 الم افووآا الخالووة يسووو الميوواه والتووي تووؤور مياشورم يلووم سوولو ياا مسووتخدمي الميوواه ي وود
ستخدام ا.

 ندواا خووار اب وا سووو الميوواه وتشوومل محوودداا الوورخ

 ،ومراقيووة الحل و

حفو الميوواه

وا ووا الحل و

وندواا

التدخل المياشر يرامل الليااة واإللالح ،والتويية يقيمة الماء وآلياا ترشويد اسوت ال ل التوي يم ون نن
تت ين بري وسائل اإليال .

مووا ت و فووي إبووار الا وووا يسياسووة اعموون المووائي فووي دولووة الج ازئوور إاشوواء ن ووور موون  03سوودا وهووو اليراووامل

المخبب لل من ساة  4116إلم اية ساة  ،4142موا سويت إاشواء ن وور مون  06محبوة لتحليوة مواء اليحور فوي

المابقووة الشوومالية موون الوويالد ،وسوويزيد اإلاتووا موون 81111
التف ير في ا يجدية زمة وهو اإلجراء الواج

3

سوواويا إلووم  422مليووون

3

يوميووا ول وون مووا يج و

اتخا ه ييدما يوت بورح المواء الموال الاواتل مون التحليوة فوي اليحور،

ليزيده ن ور ملوحة ويالتالي يزيد اليحر تلووا هو اآلخر(.)2

المطلب الثاني :حماية مصادر المياه من التلوث.
تيتيوور مش و لة تلووو الميوواه موون نلووي

الليوية تاقيت ا من الملوواا.

 / 1ن .الر رحال ،ن .نحمدتي ،إدارم البل

المشووا ل ،فموون الس و ولة يم ووان نن تتلووو ملووادر الميوواه وموون

يلم المياه مدخل لتحقي التامية المستدامة ،دراسة حالة :تجار ييا الدول اليريية ،الملتقم الدولي يياوان:

التامية المستدامة وال فاءم اإلستخدامية للموارد المتاحة ،لية اليلو ا قتلادية ويلو التسيير ،جامية فرحاا يياة ،سبي  9-8 ،نفريل ،4119

203

– .202
 / 2د .اور الدين حاروش ،إستراتيجية المياه في الجزائر ،مقال ماشور يلم الموقع ،www.bchaib.net/mas/index/php? :تاريخ اإلبال :
 ،4102/19/10يلم الساية .41:34

فالمياه الملووة ملدر ااتقال اليديد من اعمراا وقود

يحوة المسوت ل يوالتلو ياود اسوتخدا الميواه ،ونهو

ملادر التلو هي:

 التلو الجروومي ال ي ياتل ين تسر مياه اللور اللوحي يور الميالجوة إلوم الميواه الجوفيوة نو إلوماعودية والسدود مما يؤدي إلم ت اور المي روياا والجراوي المسيية ل مراا.

 التلو ال يميائي وياتل يون تسور الموواد ال يماويوة واليتروليوة والمخلفواا اللواايية واعسومدم والمييودااالتي تحتوي يادم يلم الميادن السامة وتلل إلم المياه.

 التلووو اإلشوويايي ويا ووتل يوون رم ووي المخلفوواا المشووية ف ووي اعرا دون التقيوود يالش ووروب القااوايووة مو وولمخلفاا ييا المستشفياا التي تتيامل مع المواد المشية و ل نيمال التيدين.

ويما نن الموارد المائية لدولة الجزائر

ييفة و ئيلة في زمن ان اليلود يواجول في وا ملواي

في ساواا التسييااا ،من نهم ا تزايد ا حتياجاا يسرية في مختل

ييورم وخالوة

الميوادين وسووء نداء شوي اا الميواه وتلوو

المواء موون اليحيوراا واعحووواا الجوفيووة ،و وول لو مووع يوود إد ار الاوواة نن للموواء

مجوواري الميوواه ،دوافوراب سووح
ومن ،وا تفاءه فقب يأال "هية مون اليوارس" اعمور الو ي ديوا دولوة الج ازئور مجاودم ول هيئات وا وسولبات ا يوأن تقوو
يليا ة سياسة وباية تمتد من ساة  4116إلم اية  4142وترت ز ه ه السياسة يلم نريية ميادس وهي:
 الماء خير من الخيراا المادية. إدارم شؤون الماء يج -ه ا الخير

يج

نن تتو ها مللحة الموارد المائية في ل مابقة من اليالد.

إهداره و التفريب فيل ويجودتل.

 يوود موون إقامووة شووورا مووع المسووتيملين للموواء فووي وول مابقووة ،ه و ا الميوودن موون نجوول تووأمين الموواء موووردنساسي ،من خالل تسيير ت اماي مع مختل

ما تا

السياسة الوباية للماء يلم زيادم حج الموارد المائية من اآلن حتم  4142ني يزيادم حج المواء

البيييووي موون  623مليووار
مليار

3

التر يياا الجماياا المحلية والماتفيين(.)1

3

سوواويا %22 ،ماوول توفرهووا السوودود و  %26يسووح

سواويا ،وني وا زيوادم حجو المواء اللواايي مون  21إلوم  911مليوون

و ل حج المياه المستيملة إليادم استيمال ا ييد التب ير في الري.

موون اعحوواا الجوفيووة ،إلووم 00

3

سواويا تاتجول محبواا التحليوة،

المطلب الثالث :ترشيد مياه االستهالك.
يج

توفير ال مية الالزمة من المياه حقيقة لس ان المدن والقرا ر اليجز الو ي تيوااي ماول مووارد اليلود فوي

ه ا الخلو

 ،ور نن المياه

تتوفر للمست ل يلم مدار الساية مع وجود خلل في امب ا ست ال وتوزيوع

المياه ور تيدد نوجل ا ست ال المتمولة خالة في:

- 0مياه الشر ومياه الا افة ودوراا المياه والحماماا.
- 4مياه سيل الويا

حي

تسوتخد آ ا م ودرم للميواه وآ ا سول اللوحون وا سوتيمال اليودوي لتا يو

لحون اع ل يالبريقة اليدوية والتي هي م درم للماء.

 ،Hydro plus / 1مجلة المحترفين في ميدان الماء واللر اللحي ،يدد خا

 ،مغر مشر  ،الساة  ،09ماي ،4118

.12

- 3ري اليساتين وحدائ الماازل والماتزهاا ،وتا ي

نفاية الماازل واستيمال المساي ورل

البور يون

بري مياه الشر .

- 2التسرياا من قاواا المياه يدرجة ييرم ،ه ا يساه في هدر المياه خالة مع يد تجديد شوي اا الميواه
وا يتموواد يلووم الشووي اا القديمووة التووي هووي يحاجووة إلووم اسووتيدال فوووري مووع إاشوواء هيئووة م لفووة يمراقيووة
تسر المياه ومتايية القاواا والق اء يلم ل تسور للميواه فوي حياول وهو ا يسواه فوي المحاف وة يلوم

مياه الشر يلفة خالة والمياه المستيملة في الزراية واللااية يلفة يامة لتووفير ال ميواا الالزموة
من المياه حا ار ومستقيال وتوفير ميالغ ييرم يم ن توجي ا في مشاريع تاموية نخرا.

وا ار لادرم المياه ف ال يج

نن تحمم من التلو و ل يون بريو إقاموة شوي اا ميواه اللور اللوحي فوي

المدن والقرا ،و ل اليمل يلم المحاف ة يلم تاقية المياه والتاسي يين الج اا المختلة يالمياه والييئوة التوي
ل ا يالقة ورفع الحة الوباي للمحاف ة يلم المياه من التلو .

الخاتمــة:
تيين لاا من خالل د ارسوة ترشويد المووارد المائيوة فوي الج ازئور ،نا وا ق وية وبايوة ،تتبلو

تيواون المووابن

مع الج اا المياية لترشيد است ال الميواه والمحاف وة يلي وا سوواء ااوا هو ه الميواه بييييوة ن

يور بييييوة وقود

تيووين لاووا نن الج ازئوور تيووااي موون اق و

وو ووع ميوود ا

فووي هو ا المووورد الومووين ال و ي

يقوودر يووومن ممووا يسووتوج

المحاف ووة يليوول

سووت ال ل واسووتخدامل يلووفة متزاووة وخالووة فووي وول تاووامي وواهرم الس و ان وتبووور الميوودان

ا قتلادي وما يتبليل من توفير الماء سواء في ميدان اليااء نو ميدان اللااية نو الزراية.
وقد ديا الدراسة إلم

و وورورم الما و ووادام يتب و وووير مو ووورد المي و وواه والزي و ووادم مو وون الس و وودود وتاقي و ووة اعودي و ووة

وتشووجيرها والمحاف ووة يلووم الميوواه موون التلووو  ،والووديوم إلووم تاميووة توييووة اإلاسووان ما و دخولوول المدرسووة إلووم ياوواء

نخالقياتل وسلو ياتل وترييتل يأن المحاف ة يلم الماء واجياً وباياً ما نال واجياً دياياً قيل ول نمور ،عن اإلسوال

ديااا إلم المحاف ة يلوم هو ه الووروم فقود ناوزل اهلل تيوالم آيواا مح مواا توديواا إلوم المحاف وة يلوم المواء ،موا

ا ااا الرسول  ين التي ير ويين قوايد المحاف ة يلم الماء.
التوصيات:
- 0

رورم دراسة الملادر السبحية والجوفية للمياه يلورم يلمية والتير يلوم المخوزون الجووفي مون
المياه وريب ا يالسياساا الزرايية واللاايية واستغالل ا يبريقة مولم وا هتما يالبلو

والا ر في نسلو التيامل ميل وتحديد نولوياا استخدامل.
- 4
- 3

يلوم الميواه

إتيا البر ال فيلة يالمحاف ة يلم المياه ورفع مستوا ترشيد الموابن ومستخدمي الموارد المائية.

إيبوواء نهميووة يوورا لمووو في إدارم الميوواه مووع تجديوود اللوويااة لشووي ة اللوور اللووحي للميوواه وتييئووة

المو ووارد وتاقي ووة الس وودود م وون اعوح ووال والبم ووي وتوس وويت ا وخال ووة يي وود ت وووفر وس ووائل الاق وول ل تري ووة

الجرف وواا الحديو ووة م ووع اليم وول يل ووم إقام ووة س وودود جدي وودم
و ا

وومن اس ووتراتيجية المحاف ووة يل ووم المي وواه

اللالحة لإلست ال الزرايي واللاايي.

- 2

تدري المو فين يلم ا تسا ميار وتقاياا اعمون الموائي دوااشواء لوادو خوا
والمحاف ووة يلي ووا دوال وودار التشو وريياا ل وومان تحوي وول نزم ووة المي وواه الحالي ووة إل ووم ق وووم دافي ووة للتامي ووة

- 2

نم ون لو مون تحقيو فياليوة

ا قتلادية في جميع الميادين.

استخدا الري يالرش نو الري يالتاقيب نو الري السبحي المبوور حيو

نف ل في استخدا المياه.

يتبووير الميواه

