الملتقى الدولي حول األمن المائي :تشريعات الحماية و سياسات اإلدارة
كلية الحقوق والعلوم السياسية

يومي  41و  41ديسمبر 4141
لجامعة  8ماي  - 4411قالمة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  5491قاملة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مخبر الدراسات القانونية البيئية

امللتقى الدول حول

األمن المائي :تشريعات الحماية وسياسات اإلدارة
د .عبد هللا الحرتسي حميد
جامعة خميس مليانة

مداخلة بعنوان
إشكالية ندرة الموارد المائية في الجزائر بين الحمائية و التعبئة
فعاليات امللتقى يومي  59و 51ديسمبر 4159

مجمع هيليو بوليس قاملة
املوقع إلالكتروني للجامعة
www.univ-guelma.dz
العنوان
ص ب  915جامعة قاملة 49111
السنة الجامعية 4112-4112

1

4141  ديسمبر41  و41 يومي
 قالمة- 4411  ماي8 لجامعة

 تشريعات الحماية و سياسات اإلدارة:الملتقى الدولي حول األمن المائي
كلية الحقوق والعلوم السياسية

Abstract:
This paper aimed at analysing the most important necessities of water resources
management, in order to guarantee sustainability of these resources consistently with the
indispensability implied by seeking out simultaneously at national and international level to
realize sustainable development and protect the environment.
We used the descriptive methodology using the quantitative and qualitative statistic’s
instrument, to refine data and information to find out sufficient knowledge about the subject
of study.
The findings to be exposed, concerns the relative importance of scarcity and mobilisation
problem, in order to orient actual and future water policies to serve objectives of high
efficiency in managing water resources. The paper contains also some recommendations, in
addition to orients the deciders’ diligence toward implementing urgent and innovative plans
for this sector which become a necessary strategy in the recent international situations.

:ملخص
 بغية ضمان استدامة هته الموارد بما،تهدف هذه الورقة إلى تحليل أهم متطلبات إدارة الموارد المائية
يتماشى مع الضرورة التي يقتضيها السعي على صعيد محلي ودولي في آن واحد لتحقيق التنمية المستدامة
.والحفاظ على البيئة
في البيااات

 للتمحي،استخدمنا المنهج الوصفي اعتمادا على أداة اإلحاا الممي والنوعي
.والمعلومات من أجل الخروج بمعرفة كافية حول موضوع الدراسة

 من أجل توجيه،تتعلق النتائج المراد عرضها بمشف األهمية النسبية لمشملي الندرة و التعبئة
 كما.السياسات المائية الحاضرة والمستقبلية لخدمة أهداف ذات كفا ة عالية في تسيير الموارد المائية
 إضافة إلى توجيه عناية أصحاب القرار احو إرسا مخططات،تتضمن الورقة على بعض توصيات
.عاجلة ومبتمرة لهذا القطاع الذي بات يشمل استراتيجية ملحة في ظل األوضاع الدولية المستجدة
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مقدمة
تعااي أقاليم عديدة عبر العالم من تحديات ترتبط أساسا بندرة الموارد المائية ،ويرجح أن تعااي البلدان
العربية ضمن ما يسمى بلدان الشرق األوسط و شمال أفريقيا بشدة من هذا المشمل بالذات ،اتيجة تأثرها
بمشاكل الجفاف وعدم وجود تنسيق إقليمي يرعى النظر في تقاسم حقوق ملمية هذا المورد ،كما هو الحال
بالنسبة للدول المجاورة لدولة إسرائيل فيما يخ
والسودان فيما يخ

موارد اهر األردن و واهر اليرموك ،إضافة إلى مار

موارد اهر النيل ،إضافة إلى الموارد المائية لنهري دجلة والفورات...

إضافة إلى الشروط المناخية يظهر تحدي آخر يتمثل في ضعف قدرات الدول العربية ومنها الجزائر
في تسخير طاقات كافية لسد الطلب المتزايد على الموارد المائية من طرف المتعاملين االقتااديين ،وقد
أشار تقرير األمم المتحدة أن ما يناهز ثلثي سمان العالم سيواجه اقاا في المياه مع حلول سنة ،0202
اتيجة زيادة مقدار االستهالك بضعف مقدار الزيادة في السمان .وينجم الخطر والتهديد الفعلي عن تراجع
ماادر المياه مع كل زيادة في النمو السمااي .وهو ما بات يشمل تحديا حقيقيا يفرض التعاون على صعيد
دولي من أجل ضمان االستقرار و الحفاظ على هذا المورد.
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أوال .اإلصالحات القانونية والمؤسسية لقطاع المياه بالجزائر
يفيد االستيراد للمواد الغذائية وعلى رأسها القمح في توفير الموارد المائية أو ما يسمى المياه
االفتراضية " ."Virtual waterكما يوضح الشمل الموالي.
الشكل رقم ( :)14دور المياه المتجددة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  MENAخالل )%( 4111

بيد أن المشمل يممن في االعتماد المبير على الموارد الباطنية المتجددة ،مما يساهم في ضعف قدرة
توفير موارد كافية للري ،حيث قدرت اسبة المساحة المروية بـ  %19,3خالل سنة  ،14112وهذه
التقديرات تختلف بهامش طفيف عن اإلحاائيات التي أظهرها البنك العالمي والمقدرة بـ.2%4912
اسبة معتبرة من المساحات المسقية ال تعتمد على التقنيات بقدر االعتماد على الري السيلي أو الفيضي
من خالل تسخير مياه السيول واألاهار ألغراض ري المزروعات ،مثل بعض الدول العربية كما يوضحه
الجدول الموالي.
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الجدول رقم ( :)14الري السيلي بالدول العربية4441-4484 ،
الدولة

السنة

مساحة مسقية الري السيلي (هكتار) مساحة كلية مسقية نسبة الري السيلي %

الجزائر

1,,4

111.111

222.211

1,92

المغرب

1,2,

102.111

1.422.411

1391

السودان 1,,2

20.411

1.,20.411

492

تونس

1,,1

31.111

322.111

292

اليمن

1,,2

,2.341

221.241

4192

Source: Water in the Arab World: Management Perspectives and Innovations, MIDDLE EAST AND
NORTH AFRICA REGION, The World Bank, 2009, p.99

رغم ذلك تبقى تملفة المياه المستعملة للري مرتفعة اسبيا مما يدفع بالحمومات إلى دعم أسعار مياه
الري للمحافظة على قدرة اإلاتاج لدى الفالحين.
الجدول رقم ( :)14أسعار مياه السقي في بعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA
الدولة

سعر  4م 3من مياه الري (الدوالر األمريكي)
وسطي

أداى

المصدر

أعلى

1912

الجزائر

)(Bazza 2002

مصر

)(Bazza 2002

األردن

1911

المغرب

1914

19123

)(Bazza 2002

رسوم سنوية

سوريا
تونس

1912,

1912

)(Bazza 2002, Dinar 2004

19142

)(Bazza 2002
1912

19100

)(Bazza 2002

اليمن

منعدم

)(Bazza 2002

قبرص

19112

)(Bazza 2002
Source: Water in the Arab World, Op.cit, p.453

إضافة إلى دعم شعر كلفة الموارد المائية مما يجعل سعر االستهالك يقل عن التملفة الفعلية للمياه،
وذلك يتيح حافزا لالستهالك الواسع للموارد المائية من طرف العائالت ،يوضح الشمل الموالي مقاراة
لمتوسط سعر الما مع التملفة الحقيقية له في مجموعة من الدول العربية.
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الشكل رقم ( :)14عرض المياه وخدمات الصرف :سعر اإلستعاضة كنسبة من الكلفة ()%

0
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الجدول رقم ( :)13قدرة تحلية المياه في بعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( MENAم / 3يوميا)

الدولة

قدرة التحلية نهاية  4112القدرة المتوقعة  4142القدرة المتوقعة 4142

الجزائر

242

2,22

2.412

مصر

234

222

1.230

ليبيا

2,,

3.222

2.410

المغرب

2,

2,1

204

تونس

2,

4,2

221

األردن

421

2,2

1.221

السعودية

2.211

12.022

40.210

الكويت

4.121

2.012

0.242

البحرين

21,

1.,22

3.210

قطر

1.1,2

4.221

3.,31

عُمان

322

4.12,

3.213

اإلمارات العربية المتحدة

2.231

14.331

12.421

Source : Balaban 2008 ; GWI 2004 ; and DLR 2007.

كما تبقى قدرة المعالجة لمياه البحر دون المستوى المطلوب بالمقاراة مع بعض الدول العربية كما
يظهر الشمل الموالي.
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الشكل رقم ( :)13قدرة التحلية العملية الكامنة في بعض دول الشرق األوسط و شمال أفريقيا4112 ،

وهناك تركيز غير مبرر لالعتماد على معالجة مياه البحر رغم الحاجة إلى تعزيز االعتماد على
السدود ،لزيادة القدرة على ري مساحات واسعة.
وهناك مجهودات معتبرة قامت بها الجزائر في إطار تطبيق توصيات البنك العالمي في مجال إشراك
المتعاملين الخواص في تسيير قطاع المياه ،3إال أن هناك إحجاما واضحا من طرف الخواص ربما اتيجة
غياب الحوافز المالية المغرية للمستثمرين أو اتيجة سوف فهم أوعدم إلمام المقاولين باإلصالحات القااواية
المطبقة من طرف الحمومة لتعزيز التعاون ومشاركة المتعاملين الخواص.
وضمن محاولة التحرير النسبي لسعر المياه حسب متطلبات السوق وضع جدول تسعيرة تااعدية
لتطبيق مبدأ الحفاظ على هذا المورد.
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الجدول رقم ( :)11هيكل تعريفة المياه الحضرية منذ 4111

ثانيا .ندرة الموارد المائية في الجزائر
ساهم التوسع في اإلافاق الحمومي على قطاع الموارد المائية خالل الفترة  0202 – 0222في
مضاعفة قدرة تخزين المياه السطحية .لمن اإلشمال المطروح يتمثل في كون السدود ال تعبر عن قدرة
صافية لعرض المياه اتيجة ما تتعرض له من تأثيرات الترسبات الطينية و االرتباط بتساقط األمطار
والتعرضية للتقلبات الموسمية و ضياع وفورات المياه اتيجة التبخر ،وهو ما يتطلب قدرة على مواجهة
هذه التحديات والاعوبات من خالل برامج بعدية أكثر أهمية من البرامج القبلية والمتمثلة في التوسع في
إاشا الهياكل والسدود.
 إن ادرة المياه في الجزائر و الجفاف الجزئي لبعض المناطق يجبراا على البحث عن كيفياتاستغالل المياه بشتى أاواعها و بمختلف الطرق ( المياه الجوفية  ،تحلية مياه البحر  ،استرجاع مياه
الارف الاحي و معالجتها . ) ...
 * 1المــوارد المائيـــة :
 إن الموارد المائية في الجزائر مقدرة بحوالي 19,2مليار متر ممعب سنويا و هي موزعة علىالنحو التالي :
 المنطقة الشمالية  01 :مليار  /م ³سنويا منها :  00مليار م / ³سنويا سيالن سطحي ( أاهار  ،وديان  ،سدود )...  0مليار م /³سنويا مياه جوفية . -المنطقة الصحراوية  5,2 :مليار م / ³سنويا منها :

,
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  0,2مليار م / ³سنويا مياه سطحية  22مليار م / ³سنويا مياه جوفية . و إلى يومنا هذا فإن كمية المياه المحجوزة في  22سد و المستعملة تقدر بـ  2,2مليار م/ ³سنويا بالرغم من أن سعة التخزين تقدر بـ  2مليار م / ³سنويا .
أما فيما يخ

المياه الجوفية فإن المميات المستغلة تقدر بـ  3,2مليار م / ³سنويا
  1,8مليار م ³في الشمال 1,4 -مليار م ³في الاحرا .

 أي أن حجم التخزين اإلجمالي للمياه يقدر بـ  5,4مليار م / ³سنويا منها  1,6 :مليار م / ³سنويامستغلة للشرب  %02مادرها السدود أما الباقي فهو موجه للسقي .
من خالل ما سبق يممن تسجيل المالحظات التالية:
*إن االحتياجات الحقيقية للجزائر من الما تقدر بـ  6مليار م/ ³سنويا أي أن هناك وجود اق

يقدر

بـ  0,6مليار م /³سنويا .
*هناك توزيع غير عادل الستهالك للموارد المائية بين الجنوب والشمال راجع إلى العوامل الجغرافية
والديمغرافية في آن واحد.
وعادة ما يتسبب غياب التخطيط لمواجهة ادرة الموارد المائية في اإلضرار بالبيئة ،فعلى سبيل المثال
ظهور مشمل صعود المياه اتيجة االتجاه إلى حفر اآلبار اإلرتوازية في طبقات عميقة من األرض 4مما
يزيد من تدفق المياه في الطبقة السطحية ويساهم في غمرها وزيادة مستوى الترسبات والملحة في أغلب
األحيان على أقل تقدير.
وتوصي العديد من الدراسات بتبني مقاربات فعالة في إدارة الموارد البيئية وعلى رأسها المياه ،من
خالل اظام التسيير البيئي للمياه ) ،5Système de management environnementale (SMEمن
أجل تحقيق هدفين رئيسيين :األول يتمثل في ضمان استدامة بيئية وصيااة حقوق األجيال المستقبلية في
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الحاول على الموارد المائية ،أما الثااي فيتمثل في ضمان األمن المائي الذي أصبح ضرورة استراتيجية
ملحة في ظل تزايد النزاعات اإلقليمية على الموارد السطحية خاصة األاهار.6
وتبذل الجزائر مجهودات معتبرة للزيادة في حجم عرض الموارد المائية بحلول سنة  7،4142حيث
بادرت إاطالقا من سنة  4112في مشاريع إاشا السدود وماافي المياه المالحة والمستعملة.
ثالثا .تعبئة الموارد المائية في الجزائر
تقدر حاة الفرد الجزائري من المياه سنويا ما يناهز  606م 0بإرتفاع يقدر بـ  022م خالل أقل من
 02سنوات (حيث بلغ  122م 0خالل  )80226وهل ال يقل بمثير عن المتوسط العالمي المقدر بـ  626م،0
وعن متوسط االستهالك في الدول األوربية والمقدر بـ  6.092م ،0مما يشير إلى أن وضع االستهالك
الموارد المائية في الجزائر دون الوسط وهو مقبول على العموم مقاراة ببعض الدول التي تفتقر لهذا
العنار مثل الاين والهند والعديد من دول الشرق األوسط ،بيد أن اإلشمال المطروح هو توزيع
االستهالك غير العادل بين المناطق الجغرافية ،إذا علما أن البنك الدولي يحدد عتبة  0222م 0للفرد
سنويا.
و أمام تحدي تأمين االحتياجات المتزايدة من المياه (في المدن وفي الاناعة والزراعة) ،فإن االمر
يقتضي وضع سياسة تنشط في تعبئة الموارد المائية موضع التنفيذ ،إضافة إلي استعمال األجهزة الحديثة
في االدارة والتسيير.9
قدم البنك العالمي مجموعة من التوصيات واإلجرا ات للدول من اجل إدارة أحسن للموارد المائية
ومنها:
إجراءات مباشرة :أي التدخل المباشر للسلطات المختاة في إدارة الطلب على الما وخفض
المميات المهدرة من خالل خفض الهدر عن طريق استخدام التمنولوجيا وكذلك الحد من التسرب عن
طريق إصالح الشبمات القديمة واكتشاف العيوب ،وهو ما قامت به الجزائر على ارض الميدان وسنقدم
كل ذلك فيما بعد.
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إجراءات غير مباشرة عن طريق توعية الجمهور والحمالت اإلعالنية:
آليات التسعير وتشمل على تسعيرة المياه ويشمل تماليف التشغيل والايااة وحساب التماليف
الرأسمالية ..
وقد عالج البنك الدولي أسباب اق

المياه من خالل:

·

حشد الجهود إلحداث تغيير السلوك على جميع المستويات.

·

تحقيق التمامل بين إدارات ماادر المياه.

·

البحث عن ماادر مياه جديدة.

·

تنمية التعاون على المستوى الدولي واإلقليمي.
وعمال بتوصيات البنك العالمي فقد لجأت الجزائر إلى إاشا "الجزائرية للمياه" وهي مؤسسة

عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخاية المعنوية واالستقالل المالي .اشأت المؤسسة
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  020-20المؤرخ في  06محرّم  0100الموافق  00أبريل سنة  .0220توضع
المؤسسة تحت وصاية الوزير المملّف بالموارد المائية 9و يوجد مقرّها االجتماعي في مدينة الجزائر .ومن
مهام هذه المؤسسة:
تملّف المؤسّسة في إطار السّياسة الوطنّية للتنمية ،بضمان تنفيذ السّياسة الوطنية لمياه ال ّشرب على
كامل التراب الوطني من خالل التمفّل بنشاطات تسيير عمليات إاتاج مياه ال ّشرب والمياه الاناعية واقلها
ومعالجتها وتخزينها وجرّها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.
وتملّف المؤسّسة ،بهذه الافة ،عن طريق التفويض ،بالمهام اآلتية:
 التقييس و مراقبة اوعيّة المياه الموزعة. المبادرة بمل عمل يهدف إلى اقتااد المياه ،السيّما عن طريق: تحسين فعالية شبمات التّحويل والتّوزيع. إدخال ك ّل تقنيّة للمحافظة على المياه. -ممافحة تبذير المياه بتطوير عمليّات اإلعالم والتموين والتربية والتّحسيس باتجاه المستعملين.14
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 تاوير برامج دراسية مع الماالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتااد المياه. التخطيط لبرامج االستثمار السّنوية والمتع ّددة السّنوات وتنفيذها.وتركز استراتيجي ة التعبئة المنتهجة من قبل الجزائر في الوقت الراهن على تحلية مياه البحر بإعتباره
خيارا ااجعا على المدى المتوسط.
خالصة:
أظهرت األرقام حول الموارد المائية بالجزائر قدرة متزايدة على التعبئة أظهرتها برامج إاشا
ماافي المياه و السدود ،لمن المتطلبات تتضمن كيفية الحفاظ على المورد أكثر من تعبئته مما يضغط
على مشمل الندرة في اهاية المطاف.
لذلك يتوقع أن يمون االتجاه في المستقبل احو التركيز على المحافظة على هذا المورد الناضب سوا
من خالل اإلجرا ات االقتاادية والمالية المتعلقة بتداول واستهالك أو استعمال المياه ،أو من خالل برامج
الايااة والمتابعة لمخططات ترقية حسن استعمال هذا المورد بإعتباره موردا غاية في األهمية.
التوصيات:
 العمل على صيااة الهياكل المائية. رسم خطط واستراتيجيات للحفاظ على الموارد المائية. العمل على زيادة قدرة اإلاتاج للمياه عن طريق تقنيات تحلية المياه. المضي قدما في إعداد برامج إقليمية طويلة المدى للتعاون في مجال تحقيق األمن المائي. -تحديث تقنيات الربط والشبك بقنوات المياه وتجنب اإلسراف و الهدر لهذا المورد الثمين.
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