خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة  8ماي  1945قاملــــة
كلية احلقوق والعلوم الشياسية
خمرب الدراسات القانونية البيئية )(LEJE

امللتقى الدولي حــــول :
الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
يومي  09و 10ديشنرب 2013
مداخلــة بعهواى:
املوارد املائية لوالية قاملــة ـ دراسة ميدانية ـ
مو إعـــــداد:
األستاذة  :سامية العايب
جامعة  8مـاي  1945قاملـة

~~1

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة:
 3686 ,84كم مربع،بتعداد سكانً قدره 500000
تتربع والٌة قالمة على مساحة قدرها
نسمة و هذا حسب النتائج األولى لإلحصاء لعام  2010من بٌنها  % 25متنمركزة على مستوى
مقر الوالٌة بكثافة سكانٌة تقدر ب  136ن\كم مربع .
ٌتمٌز إقلٌم والٌتنا بمناخ شبه رطب فً الوسط و الشمال و شبه جاؾ فً الجنوب بتساقط ؼٌر
منتظم و ٌتراوح مابٌن مابٌن  400حتى  500ملم\السنة فً الجنوب و نحو  650مم\السنة فً
الشمال ،و قد سجلت محطة سد حمام دباغ حسب السنة المؽٌاثٌة سبتمبر  2012حوالً  267,8مم
من األمطار .
تتمٌز الوالٌة بشبكة هٌدروؼرافٌة كثٌفة تتكون أساسا من وادي سٌبوس  57,15كم ،وادي
الزناتً  52,40كم ،وادي بوهمدان  48,35كم ،وادي الشارؾ  24,13كم ،.و ٌنظم منشؤ
التخزٌن المنجز على فروع وادي بوحمدان سنوٌا حجما قدره  55هم مكعب لسد بوحمدان.
إذا كانت الوالٌة تتمتع بهذه اإلمكانٌات فماهً القدرات المائٌة اإلنتاجٌة الجوفٌـــــــــــــة
والسطحٌة التً تمتلكها الوالٌة؟و ماهً الوضعٌة الحالٌة للتزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب و
وضعٌة التطهٌر و وضعٌة الري الفالحً عبر الوالٌة؟
هذه التساإالت سنحاول اإلجابة علٌها من خالل الخطة التالٌة :
المقدمة:
أوال:القدرة المائٌة اإلنتاجٌة لوالٌة قالمة:
أ\الموارد السطحٌة:
ب\الموارد الجوفٌة:
ج\العقبات التً تصادفها
ثانٌا:الوضعٌة الحالٌة لقطاع الموارد المائٌة لوالٌة قالمة
أ\التزوٌد بالمٌاه الشروب
أ-1شبكات التحوٌل
أ-2شبكات التوزٌع
أ-3محطات معالجة المٌاه
ب\تقٌٌم عملٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب بوالٌة قالمة
ب(-1الوضعٌات+البرامج الجارٌة )2013-2012
ب-2البرنامج الجدٌد 2013
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ثالثا:قطاع التطهٌر بوالٌة قالمة
أ-تعرٌؾ العملٌة و هدفها.
ب\ المشارٌع المنجزة فً ما ٌخص وضعٌة التطهٌر لوالٌة قالمةلسنة .2012
ج_عرض حال حول وضعٌة التطهٌر لوالٌة قالمة
د\المشارٌع المقترحة و ؼٌر الممنوحة.
رابعا:وضعٌة الري الفالحً بالوالٌة *دراسة حالة لسد مجاز لبقر بعٌن مخلوف*

الخاتمة
اآلفاق المستقبلٌة و التطلعات فً المدى المتوسط و المدى الطوٌل فً مجال حشد الموارد المائٌة
و فً مجال التزوٌد بالمٌاه الشروب.
الجانب االنجازي و الجانب المالً.
أوال :القدرة المائٌة اإلنتاجٌة لوالٌة قالمة:
تتربع والٌة قالمة على موارد مائٌة قٌمة سواء على مستوى الموارد السطحٌة أو الموارد الجوفٌة
مما ساهم فً تحسٌن قدرة التزوٌد الٌومً لسكان المنطقة بالماء الشروب فضال عن األنقاب
المخصصة للصناعة و األنقاب الموجهة للفالحة .
أ-الموارد السطحٌة:
ٌعتبر سد حمام دباغ موردا هاما لتزوٌد الوالٌة بالمٌاه الشروب حٌث ٌمونه بؤكبر إحتٌاجاتها من
الماء سواء للشرب أو للقطاع الفالحً فً شق الري،تبلػ قدرته اإلجمالٌة 184هم مكعب و قد بلػ
منسوبه خالل شهر فٌفري  2013ما ٌعادل  131,612هم مكعب أما الحجم القابل للتسوٌة ٌقدر
ب  55هم مكعب.1
نسبة  15إلى  18ملٌون م مكعب \فً السنة موجهة لسد إحتٌاجات سكان مقر الوالٌة من الماء
الصالح للشرب و كذا مراكز قالمة  ،الركنٌة  ،هواري بومدٌن  ،مجاز عمار ،صالح صالح
سرفانً ،بن جراح و كل المناطق العمرانٌة الواقعة فً أنظمة التحوٌل .
سٌتم إنجازسد كدٌة حرٌشة المتواجد بٌن بلدٌتً بن جراح و سالوة عنونة حٌث تقدر سعته
اإلجمالٌة بحوالً 105هم مكعب ،فٌما ٌقدر الحجم القابل للتسوٌة ب 110هم مكعب حسب
الدراسة األولٌة و هو تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسً"كوٌن و بٌلًٌ"
 COYNE ET BELIERو كذلك تحت إشراف الوكالة الوطنٌة للسدود.
ب-الموارد الجوفٌة:
إن والٌة قالمة تتمٌز بمناطق هٌدروجٌولوجٌة منفصلة فنجد منها الطبقة الحصوٌة ،و الطبقة
الكلسٌة و تتمحور هذه المناطق فً :

-1ملؾ قطاع الموارد المائٌة لوالٌة قالمة المقدم فً الدورة العادٌة األولى لسنة  2013للمجلس الشعبً الوالئً ،مدٌرٌة الموارد المائٌة ،قالمة ،مارس
1
، 2013ص .1
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*الطبقة الحصوٌة لسهل قالمة:

تمتد هذه الطبقة على طول وادي سٌبوس حٌث تصل مدٌنة قالمة بكل من بلخٌر و بومهرة أحمد و
ٌمتد السهل جنوبا لٌشمل مناطق وادي المعٌز ووادي زٌنبة ٌ،حدها ؼربا طرٌق قسنطٌنة (حوش
مٌهوب محمد) و شرقا تضٌٌق الوادي قرب محطة السكة الحدٌدٌة بالناظور.
إن هذه الطبقة تستؽل حالٌا عن طرٌق  16ستة عشرة نقبا بقدرة ضخ 124ل\ثا مخصصة
للتزوٌد بالمٌاه الشروب  08،منها مخصصة لبلدٌة قالمة و نظام تحوٌل بوشقوؾ بقدرة ضخ
68ل\ثا و  4أنقاب لبلدٌة بلخٌر بقدرة ضخ 27ل\ثا و  4أنقاب لبلدٌة بومهرة أحمد بقدرة ضخ
 29ل\ثا.
2
إن منسوب هذه الطبقة سٌرتفع ب  44ل\ثا بعد تجهٌز أربعة  4أنقاب جدٌدة ،كما سٌنجز نقبٌن
من خالل عملٌة إنجاز  3000م ط من اآلبار لسنة  2012و هذا لدعم نظام قالمة – بوشقوؾ.
الطبقة الكلسٌة لحمام برادع و الفجوج:
ٌقدر تدفق ضخ اإلنقالب الستة  06المتواجدة بهذه الطبقة بـ  161ل\ثا حٌث تانقبٌن موجهٌن
لبلدٌة قالمة وتحوٌل نحو نظام قالمة-بوشقوؾ بسعة تدفق ضخ تقدر بـ  54ل\ثا ,ونقبٌن لبلدٌة
هٌلٌوبولٌس بتدفق 46ل\ثا,ونقب لكل من بلدٌة النشماٌة و قلعة بوصبع بتدفق  26ل\ثا ونقب
ببلدٌة تافجوج الذي ٌمون كل من بلدٌة الفجوج و بوعاتً محمود بتدفق 35ل\ثا كما ستعرؾ هاته
المنطقة بنقب آخر و ذلك خالل عملٌة إنجاز  3000م ط لسنة  2012وإنجاز نقبٌٌن ببلدٌة
هٌلٌوبولٌس من خالل نفس العملٌة و هناك نقب آخر فً طور اإلنجاز من خالل عملٌة إنجاز
3000م ط لسنة 2010
الطبقةالكلسٌة واد حلٌة حمام النبائل:
تستؽل الطبقة الكلسٌة لحوض واد حلٌة و حوض حمام النبائل عن طرٌق خمسة (  )05أنقاب
حٌث ٌوجد نقب ببلدٌة لخزارة بقدر ضخ 12ل\ثا كما ستدعم هاته المنطقة بنقب آخر فً إطار
عملٌة  3000م ط لسنة  2012اللذان سٌنجزان فً بلدٌة عٌن العربً و آخر ببلدٌة الدهوارة
لتدعٌم هاته األخٌرةبالمٌاه الصالحة للشرب .
الطبقة الحصوٌة لسهل بوشقوف :تتواجد بهذه الطبقة  5أنقاب ،الٌستؽل منها سوى نقبٌن موجهٌن لمدٌنة بوشقوؾ بمنسوب ضخ
بـ24ل\ثا وهذا راجع لنسبة ملوحة الماء (750ملػ\ل1922-ملػ\ل)كما تستفٌد أٌضا هذه المنطقة
عن طرٌق تحوٌل قالمة –بوشقوؾ إنطالقا من سهل قالمة.
أما بالنسبة لمركز وادي فراؼة وعٌن بٌضاء ٌوجد نقبان( )02بقدرةضخ 08ل\ثا مع العلم أن هذه
المنطقة فقٌرة من حٌث القدرات المائٌة الجوفٌة .
 الطبقة الكلسٌة لسهل تاملوكة:2

-حصٌلة نشاطات مدٌرٌة الموارد المائٌة لوالٌة قالمة .2013
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تستؽل هذه الطبقة عن طرٌق  10أنقاب قدرة ضخها 192ل\ثا منها نقبان موجهان لبلدٌة عٌن
مخلوؾ بمنسوب 22ل\ثا و 08أنقاب بـ162ل\ثا موجهة لوادي الزناتً ،عٌن رقادة ،برج سباط
و تاملوكة عبر نظام وادي الزناتً و قد تم إنجاز نقب بهذه المنطقة بقدرة ضخ 0ل\ثا كما سٌتم
إنجاز بئر ثانٌة فً إطار عملٌة إنجاز نقب بهذه المنطقة بقدرة ضخ  40ل\ثا كما سٌتم انجاز بئر
ثانٌة فً اطار عملٌة انجاز  3000م ط لسنة  ،2010وسٌدعم نظام واد الزناتً  17ل\ثا من
خالل تجهٌز وربط نقبٌن جدٌدٌن .وقد تم اطالق عملٌة انجاز وتجهٌز وربط نقبٌن بهذه المنطقة
وهذا لرفع منسوب الضخ و تحسٌن قدرة التزود الٌومً لسكان المنطقة بالماء الشروب.
وبالتالً ٌوجد بوالٌة قالمة  58نقب بقدرة ضخ  589ل\ثا موجهة للماء الشروب ،كما ستدعم
الوالٌة بعدة أنقاب فً اطار ثالث عملٌات مختلفة والتً انجز منها  03ثالث انقاب بقدرة ضخ
 60ل\ثا وأخرى موجهة للصناعة ،كما ٌوجد بها  14نقبا موجهة للفالحة و 07أنقاب موجهة
للصناعة وحوالً  470بئرا تقلٌدٌا و  1040منبعا.
العقبات التً تصادفها:
القٌود:
فٌما ٌخص التجهٌز ال ٌوجد سوى ثالث  03محطات للقٌاسات الهٌدرومترٌة لتقٌٌم الجرٌانات
السطحٌة السطحٌة لهذه الشبكة الهٌدروؼرافٌة.
وفً مجال تسٌٌر البنى التحتٌةٌ ،صادؾ القطاع قٌود تنظٌمٌة ،بؽض النظر عن سد بوهمدان
الذي هو تحت تسٌٌر الوكالة الوطنٌة للسدود والتحوٌالت ( . )ANBT
ثانٌا:الوضعٌة الحالٌة لقطاع الموارد المائٌة لوالٌة قالمة
أ\التزوٌد بمٌاه الشروب:
أ \1شبكات التحوٌل:
تتكون شبكة الجلب ( )Adductionمن ثالث تحوٌالت رئٌسٌة 616,40 ( :كم من قنوات
الجلب).
-1نظام ٌنطلق من سد حمام دباغ موجه للتزوٌد بالمٌاه الشروب لمدٌنة قالمة والمناطق المجاورة
لها.
 -2نظام الجلب قالمة –بوشقوؾ -عٌن بن بٌضاء انطالقا من أنقاب سهل قالمة.
نظام الجلب تاملوكة –عٌن رقادة -وادي الزناتً وبرج صباط إنطالقا من أنقاب تاملوكة.
47محطة ضخ بسعة إجمالٌة تقدر بـ 7125 :م\سا.
أ\2شبكات التوزٌع:
 لقد سمحت مشارٌع تجدٌد وتمدٌد شبكات التوزٌع خالل السنوات األخٌرة فً تؽطٌة كافةاألنسجة الحضارٌة والرٌفٌة عبر التراب وهذا بالقضاء على جل التسربات.
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 تدعٌم سعة التخزٌن وذلك بإنجاز خزانات جدٌدة بؤحجام مختلفة ( 500م1000 -م 5000-م)لفائدة مراكز واد الزناتً ،سالوة عنونة ،برج صباط ،حمام النبائل ،وهٌلٌوبولٌس.
 تتكون هذه الشبكة من: 235 خزان بسعة اجمالٌة قدرها  99880م.
 1024,66 كم من شبكات التوزٌع.
 نسبة الربط فً الوسط الحضري.%97 :
أ -\3محطات معالجة المٌاه:

توجد محطتان اثنتان لمعالجة مٌاه سد حمام دباغ بنسبة  530ل\ثا.
 محطة تقع فً اسفل سد حمام دباغ ذات منسوب  500ل\ثا قابل للزٌادة لٌصل إلى 1000ل\ثا.
 محطة أحادٌة البنٌة ( )monoblocذات سعة 30 :ل\ثا لمعالجة المٌاه الموجهة لتزوٌد بلدٌةالركنٌة والقرى المجاورة لها بالمٌاه الشروب.
ب\تقٌٌم عملٌة الزوٌد بالمٌاه الشروب بوالٌة قالمة
تشهد عملٌة التزوٌد تحسنا ملحوظا فً معظم المراكز الحضرٌة و الرٌفٌة.
ب(-1وضعٌات التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب والبرامج الجارٌة الخاصة بذلك لسنة -2012
)2013
*النظام األول للتزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب:
فٌما ٌخص عملٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب ،نستطٌع القول أن وضعٌتها عبر الوالٌة
بالمقبولة ،وتشهد تحسنا ملحوظا فً معظم المراكز الحضرٌة والرٌفٌة .وهذا راجع إلنجاز
المشارٌع واالنتهاء من أخرى (تدخل فً إطار البرامج  )PCSC ،PSDوفً مجال تجدٌد
شبكات التحوٌل ،التوزٌع والخزانات.
إضافة إلى انجاز خزان عالً ذي سعة  1000م ببوشقوؾ وربطه بالتحوٌل (قالمة-بوشقوؾ)
مع خزان مجاز الصفاء ضمن عملٌة مسجلة فً .2010
إال أنه ٌبقى األمر ؼٌر كاؾ بالنسبة لمركزي مجاز الصفاء المزودة من سد عٌن الدالٌة،
رؼم التحسن الذي عرفته بعد انجاز قناة الجلب عام  2007انطالقا من خزان المشروحة بعد
اتفاقٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب المبرمة مع الجزائرٌة للمٌاه لوالٌة سوق أهراس والمجلس
الشعبً البلدي لمجاز الصفاء بنمط البٌع بالجملة.
لقد سمحت عملٌات االنتهاء من نظام التحوٌل (قالمة-بوشقوؾ-عٌن بن بٌضاء) من
الطبقة المائٌة لقالمة وكذا تدعٌم تحوٌل المٌاه من الطبقة المائٌة لحمام برادع نحو نظام وادي
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المعٌز ،وتجدٌد قنوات الجلب -بسد أهم احتٌاجات السكان من المٌاه (  )06لستة مراكز بلدٌات
ومناطق عمرانٌة واقعة على محور النظام.
حٌث أسندت هذه العملٌة لمإسسة الري والؽابات (  )ETHYFORبقالمة التً أنهت الشطر
األول (2100م).
للحد من العجز المتزاٌد وتلبٌة االحتٌاجات المستقبلٌةٌ ،نوي القطاع إعادة توجٌه أنقاب سهل
قالمة وحمام برادع لتزوٌد سكان مناطق بوشقوؾ ،عٌن بن بٌضاء ومجاز الصفاء بالمٌاه
الصالحة للشرب.
 إن ربط وتشؽٌل نقب جدٌد بعٌن صندل (معروؾ) (  12ل\ثا) ٌستجٌب وٌدعم حاجٌات
سكان حمام النبائل ،عٌن صندل ،بوحشانة والمشاتً المجاورة لهما.
 من أجل تدعٌم سعة التخزٌن ،تمت عدة عملٌات إلنجاز خزانات لفائدة وادي الزناتً،
سالوة عنونة وبرج صباط بسعد  1000م وخزانٌن عالٌٌن بسعة 1000م ببوشقوؾ،
هٌلٌوبولٌس وبقالمة بسعة  5000م.

* النظام الثانً للتزوٌد بالمٌاه الشروب:
إضافة للمٌاه السطحٌة ٌزود سكان الوالٌة من المٌاه الحوفٌة ماعدا المناطق العمرانٌة لقالمة
و المناطق المجاورة لها فهً تمون انطالقا من المٌاه السطحٌة.
 22,47ملٌون م \سنة(الحجم المنتج من  49نقب) 14,49ملٌون م \سنة(الحجم المنتج للسد) 0,07ملٌون م \ سنة(الحجم المنتج من المنابع بالنسبة للمجمعات السكانٌة) 1,80ملٌون م\سنة (الحجم المنتج من المنابع بالنسبة للمجمعات السكانٌة)حٌث ٌقدر:
التزوٌد بالمٌاه السطحٌة %30:التزوٌد بالمٌاه الجوفٌة%70:تقدراالحتٌاجات االجمالٌة لسكان الوالٌة(  500000نسمة)بـ 70هـكم اال ان كمٌة االنتاج
التتعدى  38هم\سنة.
*متوسط التزوٌد الٌومً:
فً الوسط الحضري138:ل\ٌوم\ساكنفً الوسط الرٌفً 80:ل\ٌوم\ساكن*الحجم الساعً للتزوٌد  06:ساعات فً الٌوم
رؼم توفر الموارد و البنى التحتٌة ٌ,بقى الحجم الساعً للتموٌن بالمٌاه الشروب بعٌدا عن
الؽاٌة المرجوة
*حٌث ٌرجع ذلك إلى نسبة الضٌاع على مستوى شبكات التوزٌع المقدرة بحوالً %30
من ناحٌة قلة الفعالٌة و االمكانٌات المادٌة لمإسسات التسٌٌر من جهة أخرى.
*البرامج الجارٌة:
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فً إطار برنامج التنمٌة ،2014-2010استفادت والٌة قالمة من 25عملٌة
(فً)2010و4عملٌات (فً )2011منها  19عملٌة موجهة لتحسٌن التزوٌد بالمٌاه الصالحة
للشرب و التطهٌر.
المخطط السنوي :2011
الحشد:
المٌاه الجوفٌة:
*إسناد مشروع إنجاز  07أنقاب فً إطار عملٌة 3000م .ط لسد حاجٌات المناطق التً
تشهد عجزا فً مٌاه الشرب ثم فً المناطق التالٌة:
()02بتاملوكة()01بالفجوج()01بهٌلٌوبولٌس()03ببلخٌرالمٌاه السطحٌة:
تجري حالٌا دراسة من طرؾ الوكالة الوطنٌة للسدود()ANBإلنجاز مشروع سد كدٌة
حرٌشة الواقع أسفل وادي الشارؾ سعته 110هكم مكعب/عام
التزوٌد بالمٌاه الشروب:
*إنجاز سلسلة ثانٌة لمعالجة المٌاه بحمام دباغ.
*03دراسات من أجل تحوٌل مٌاه السد لحاجٌات السكان.
-1دراسة المخطط التوجٌهً للتزوٌد بالمٌاه الشروب بوادي الزناتً،برج صباط وعٌن
رقادة.
-2دراسة المخطط التوجٌهً للتزوٌد بالمٌاه الشروب لحمام النبائل،الدهوارة و وادي الشحم.
 -3دراسة المخطط التوجٌهً للتزوٌد بالمٌاه الشروب لبوعاتً محمود ،الفجوج
،هٌلٌوبولٌس،قلعة بوصبع و النشماٌة.
*11عملٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب بمختلؾ المراكز الحضرٌة و الرٌفٌة.
*مشارٌع دراسات المخطط التوجٌهً للتزوٌد بالمٌاه الشروب لتلبٌة حاجٌات مناطق وادي
الزناتً،حمام النبائل،بوعاتً محمود،الفجوج،هٌلٌوبولٌس،قلعة بوصبع و النشماٌة.

ب-2البرنامج الجدٌد :2013
ٌشمل البرنامج المسجل فً المخطط السنوي )14(،2013عملٌة للتزوٌد بالمٌاه الصالح للشرب :
دراسة و إعادة التؤهٌل لتسع ( )09شبكات توزٌع بمقرات البلدٌات التالٌة :وادي الزناتً،حمامدباغ،عٌن مخلوؾ،حمام النبائل،بلخٌر،بومهرةأحمد،هٌلٌوبولٌس،قلعة بوصبع،النشماٌة،وذلك بمبلػ
15ملٌون دٌنار جزائري.
تدعٌم عملٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب لسالوة عنونة انطالقا من نقب جدٌد على مسافة 6,4كمبمبلػ إجمالً ٌقدر بـ  60ملٌون دٌنار جزائري.
تجدٌد شبكة توزٌع المٌاه بحمام دباغ :لتحسٌن الحجم الساعً بقالمة وتوزٌع مٌاه الشروببالمركز .
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تجدٌد القناة الرئٌسٌة الرابطة بٌن محطتٌن
 sp3-sp2بقالمة للقضاء نهائٌا على التسربات الموجودة حالٌا بالقناة القدٌمة و بالتالً
و بالتالً زٌادة كمٌة المٌاه الموزعة على مدٌنة قالمة.
التزوٌد بالمٌاه الصالحة للشرب لمركز رأس العٌون إنطالقا من منبع رأس العٌون بلدٌة برجسباط و هذا لتدعٌم التنزوٌد بمٌاه الشرب لهذا المركز.
تجدٌد شبكة التوزٌع المٌاه لمراكز واد الشحم ،بوحشانة  ،الدهوارة بؽً القضاء على التسرباتأثناء التوزٌع و زٌادة المنسوب.
تجدٌد القناة الرئٌسٌة لتحصٌص رقم  4لوادي الزناتً :لتحسٌن الحجم الساعً و القضاء علىالتسربات .
إنشاء و إنجاز مخطط للقنوات الرئٌسٌة إنطالقا من سد حمام دباغ لنقل مٌاه الشروب إلى كل منمركز بوحمدان ،برج صباط ،عٌن رقادة ،رأس العٌون  ،وادي الزناتً و هذا للقضاء نهائٌا على
النقص المسجل فً مٌاه الشرب لهذه المناطق.
تدعٌم التزوٌد بالمٌاه الشروب لحمام النبائل و اد الشحم ،الدهوارة ،مجاز الصفاء إنطالقا منالمٌاه السطحٌة :زٌادة منسوب المٌاه لهذه المناطق و القضاء نهائٌا على النقص من مٌاه الشرب
فً هذه البلدٌات.
تدعٌم و التزوٌد بمٌاه الشرب لسالوة عنونة إنطالقا من البئر العمٌق و الجدٌد لمسافة  6,4كم .زٌادة منسوب المٌاه الموزعة و القضاء على نقص مٌاه الشرب بذات المنطقة .توسٌع شبكة توزٌع مٌاه الشرب لمدٌنة قالمة  :التزوٌد بالمٌاه لألحٌاء الجدٌدة.بناء خزان مائً 1000م مكعب بالمنطقة الجنوبٌة و آخر بسعة 1000م مكعب بالمنطقة الشمالٌةلمدٌنة قالمة  :تحسٌن مخزون المٌاه و الزٌادة فً التوزٌع لمدٌنة قالمة .
تجدٌد القناة الرئٌسٌة لحمام برادع ،جسر واد سٌبوس:القضاء نهائٌا على التسربات و تدعٌمتزوٌد منطقة كل من بوشقوؾ و عٌن بن بٌضاء و بنً مزلٌن بمٌاه صالحة للشرب.

ثالثا :قطاع التطهٌر بوالٌة قالمة:
الهدف من هذه العملٌات:3
*إزالة حفر الصرؾ الصحً.
*إزالة عدد المصارؾ الفوضوٌة.
*محاربة األمراض المتنقلة عن طرٌق المٌاه.
 أما تهٌئة الودٌان تهدؾ إلى إزالة االوساخ المتراكمة و الروائح الكرٌهة المنبعثة من هذهالمجاري المائٌة التً تحولت إلى مفرؼة مفتوحة ,و أٌضا نهدؾ من خالل هذه المشارٌع حماٌة
السكان المجاورٌن من الفٌضانات و الحفاظ على االراضً الفالحٌة.
-مناصب العمل350 :منصب عمل.

)DOUIDI NOUREDDINE ;LaReutilisation des eaux usees epurees dant le domaine d agriculture BLIDA ;2010 ;P14..

~~9

3

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب\ المشارٌع المنجزة فً ما ٌخص وضعٌة التطهٌر لوالٌة قالمة :4
-1دراسة مجمع المٌاه القدرة بناحٌة الفجوج وجرها نحو محطة التصفٌة لقالمة (برنامج .)2010
تكلفة المشروع8000000:دج.
-2تهٌئة واد توتة و واد الشحم-الفجوج(برنامج )2010
تكلفة المشروع200000000 :دج.
-3إنجاز مجمع المٌاه القدرة بناحٌة الفجوج وجرها نحو محطة التصفٌة لقالمة(برنامج .)2012
تكلفة المشروع100000000 :دج.
-4دراسة محطة ببوعاتً محمود (برنامج .)2012
تكلفة المشروع10000000 :دج.
-5دراسة تهٌئة واد ببوعاتً محمود (برنامج .)2012
تكلفة المشروع20000000 :دج.
*تنظٌؾ الودٌان و الشعاب على مستوى والٌة قالمة ضد الفٌاضانات(برنامج .)2012
تكلفة المشروع400000000 :دج.
دائرة حمام دباغ:
-1تطهٌر مشتة سنقط ببلدٌة حمام دباغ(برنامج .)2012
تكلفة المشروع20000000 :دج.
-2إنجاز نظام حماٌة مركز الركنٌة (برنامج .)2012
تكلفة المشروع20000000 :دج.
دائرة عٌن مخلوف:
-1إنجاز حماٌة مركز عٌن مخلوؾ من الفٌضانات(برنامج .)2012
تكلفة المشروع100000000 :دج.
دائرة حمام النبائل:
-1إنجاز شبكة التطهٌر بمشلتً شعبة طرفة ,بوكراٌمٌة و حمرٌة(برنامج .)2012
تكلفة المشروع10000000 :دج.

4

-حصٌلة نشاطات مدٌرٌة الموارد المائٌة فً الملؾ المقدم للمجلس الشعبً الوالئً دورة .2013
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ج\عرض حال حول قطاع التطهٌر بالوالٌة:
برنامج 2011

برنامج2010

برنامج 2012

عدد العمليات
في طور
االنجاز

الكلفة
االجمالية

عدد العمليات
في طور
االنجاز

الكلفة
االجمالية

عدد العمليات
في طور
االنجاز

الكلفة
االجمالية

6

648,120,000

1

50,000,000

9

870,000,000

الكلفة االجمالية15681120000:

دائرةقالمة:
-1إنجاز محطة رفع رقم  03و ربط احٌاء عٌن الدفلى ،تحصٌص عٌن الدفلى ،حً ,قرقور نحو
DNCمحطة التصفٌة لوالٌة قالمة (برنامج .)2010
تكلفة المشروع 120000000 :دج.
دائرة وادي الزناتً:
-1تنظٌؾ و تهٌئة وادي الزناتً الشطر الثانً (برنامج .)2010
تكلفة المشروع 510000000 :دج.
 -2انجاز شبكة مٌاه الصرؾ و المٌاه االمطار
 POS N2واد الزناتً (برنامج .)2010
تكلفة المشروع 35000000 :دج.
 -3دراسة محطة التصفٌة لوادي الزناتً (برنامج.)2010
تكلفة المشروع 14100000 :دج.
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 -4حماٌة مركز برج صباط من الفٌضانات (الشطر الثالث) (برنامج .)2011
تكلفة المشروع 14100000 :دج.

دائرة هٌلٌو ولٌس:
-1إنجاز مصارؾ مٌاه التطهٌر لهٌلٌوبولٌس و ربطهم بمحطة التطهٌر لقالمة (برنامج .)2010
تكلفة المشروع 60000000 :دج.
-2تنظٌؾ و تسوٌة الودٌان و الشعاب على مستوى والٌة قالمة(برنامج .)2012
تكلفة المشروع 400000000 :دج.
د\المشارٌع المقترحة و الغٌر ممنوحة :
2011
2009
-1تهٌئة الشعاب
الثالث وحماٌة مركز
تاملوكة من
الفٌاضانات.
-2تهٌئة واد حمام
النبائل و شعاب
المركز.
-3تهٌئة شعبة مركز
بو كموزة.

-1دراسة و إنجاز و
محطة تصفٌة
ببوشقوؾ.

2012

2013

-1تهٌئة واد روٌحل -1انجاز تهٌئة واد
بمركز بومهرة أحمد بوعاتً محمود.
-2حماٌة مركز
-2حماٌة مركز
صالح سرفانً من واد فراؼة من
الفٌضانات.
الفٌضانات.
-3دراسة حماٌة
-3دراسة حماٌة
مركز راس العقبة .مركز الدهوارة من
الفٌضانات.
-4دراسة مشتة
-4انجاز تهٌئة و
التطهٌر بسالوة
حماٌة مركز عٌن
عنونة.
بٌضاء.
-5انجاز تهٌئة
مركز رأس العقبة.

رابعا:وضعٌة الري الفالحً بالوالٌة *دراسة حالة لسد مجاز لبقر بعٌن مخلوف*
إن سد مجاز لبقر الكائن ببلدٌة عٌن مخلوؾ قد انجزت أشؽاله إبتداءا من  1990من طرؾ
» « hydro transfert
" و بومهرة أحمد  ،فً إطار البرنامج القطاعً للتنمٌة طبقا لدراسة أنجزها مكتب دراسات "
الري لقسنطٌنة" SETHYCOتولى المراقبة التقنٌة لألشؽال مكتب أشؽال الري.
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إن هذا المكتب متواجد مقره ببلخٌر حالٌا و قد أنجز هذا السد لتطوٌر الفالحة و تلبٌة حاجٌات
الفالحٌن بالموارد المائٌة لسقً المساحات االفالحٌة المتوفرة بالمنطقة حسب الخصائص التقنٌة
التالٌة:
سعة التخزٌن  2,861:هم مكعب –اإلرتفاع  24,5:م
طول مفرغ الفٌاضانات140:م و عرضه 32:م
و نظرا للظروؾ المناخٌة و خاصة فً موسم األمطار و المسالك الصعبة لتزوٌد الورشة بالمواد
الالزمة تؤخرت عملٌة إنهاء األشؽال إلى ؼاٌة .1997
بعد اإلستالم النهائً للمشروع سنة  1999و فً ظل ؼٌاب نصوص تنظٌمٌة لتعٌٌن هٌئة مختصة
للتكفل بصٌانة و تسٌٌر السد و المنشآت التابعة له ٌ ،تعرض مفرغ الفٌاضانات إلى إنهٌارات و
تهدٌم من الجهة السفلى منه و خاصة فً موسم األمطار ،مما إستوجب من الدٌرٌة تسجٌل عملٌة
"EGTPHترمٌم بموجب صفقة رقم  42بتارٌخ  2002\7\3مع مإسسة "
"جصاص ساسً"بمبلػ  10.820.920,5د ج لمدة إنجاز( )6ستة أشهر و بعد إنتهاء
األشؽال قامت مدٌرٌة الموارد المائٌة بمراسلة بلدٌة ودائرة عٌن مخلوؾ و إلتمست مساهمتها
لحماٌة هذا اإلنجاز،و قد توصلت مدٌرٌة الموارد المائٌة إلى إبرام صفقة مع تعاضدٌة السقً لعٌن
مخلوؾ "سٌرام " و التً تكفلت بإستؽالل محٌط السقً ( )317,4
هكتار لمدة خمسة سنوات من سنة  2002دون مراعاة مراقبة السد عند هطول األمطار و التً
ٌنجر عنها إرتفاع مستوى المٌاه فً السد و جرٌانه عبر المفرغ  ،إال أنها تنازلت عن تسٌٌر
المحٌط فً السنة الثالثة لعدم إكتتاب مساحات كافٌة من جهة و إرتفاع كلفة الطاقة الكهربائٌة من
جهة أخرى.
و فً شهر أكتوبر من سنة  2003تعرض القسم المنجز من مفرغ الفٌاضانات إلى التهدٌم جراء
تدفق كمٌات كبٌرة من المٌاه الناتجة عن األمطار التً إجتاحت المنطقة (الصور .)2-1
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  1و:2
بقً السد على هذه الوضعٌة إلى ؼاٌة  2005حٌث أسندت أشؽال الترمٌم لمفرغ الفٌاضانات إلى
مإسسة أشؽال الري و الؽابات بقالمة بموجب صفقة رقم  62بتارٌخ  2005-7-27بمبلػ
 9.512.100,00دج وهذا تجسٌدا لدراسة أنجزها مكتب الدراسات "بودم" قالمة ،و الذي أسندت
إلٌه كذلك المراقبة التقنٌة إلنجاز األشؽال بموجب إتفاقٌة بتارٌخ  2005\05\10بمبلػ
 397.800,00دج.
وٌجدر الذكر إلى أن السد و محٌط السقً و المنشآت التابعة لهما بقٌا بدون مراقبة و بدون حراسة
و تعرضا إلى السرقة و التخرٌب و اإلستؽالل ؼٌر القانونً رؼم محاولة مدٌرٌة المصالح
الفالحٌة إلعادة تهٌئة محطة الضخ لمحٌط السقً بالتعاون مع مدٌرٌة الموارد المائٌة و دائرة عٌن
مخلوؾ لتعٌٌن أعوان للحراسة و المراقبة رٌثما ٌتم إٌجاد حال نهائٌا لهذه الوضعٌة .
وفً موسم األمطار من سنة  2011تعرض المفرغ مرة أخرى إلى نفس األضرار جراء
األمطار الؽزٌرة التً إجتاحت المنطقة كما تبٌنه الصور من 3إلى .5
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الصورة 5-3
و تفاقمت هذه األضرارو بدأت تتقدم تدرٌجٌا نحو جسم السد خاصة فً الفترة مابٌن شهري
فٌفري و مارس  2012و التً شهدت تدفق مٌاه كبٌرة عبر المصب كما ٌظهر جلٌا فً الصورة
حٌث إنهار القسم المنجز على كامله الصورة -8-7-6

الصورة 8-7-6
على إثر هذه الوضعٌة للسد إلتمست مدٌرٌة الموارد المائٌة لوالٌة قالمة من وزارة الموارد
المائٌة من خالل المراسلة رقم \15:م.م.م\ 2012المإرخة فً  2013\3\ 15لحث الوكالة
الوطنٌة للسدود و التحوٌالت للتكفل بهذا السد .
لهذا قام خبراء الوكالة بمعاٌنة السد بتارٌخ  2012-3-27و إنبثق عن هذه المعاٌنة مجموعة من
التوصٌات من خالل دراسة أولٌة لألضرار :
اإلسراع (تسجٌل) دراسة تقنٌة إنجاز المفرغ و ربطه بوادي مجاز لبقر.إمكانٌة الزٌادة فً إرتفاع السد من  24,5إلى  30م لزٌادة سعة اإلحتواء من  2,861هكم مكبإلى  10هكم مكعب.
 و زٌادة المساحات المسقٌة لمحٌط السقً الكائن.دراسة إمكانٌة التكفل بالسد من طرؾ الوكالة الوطنٌة للسدود و التحوٌالت.معاٌنة مٌدانٌة لخبراء الوكالة الوطنٌة للسدود عن طرٌق الوزارة الوصٌة و التً قامت بتارٌخ 2013-3-27بمعاٌنة األضرار الناجمة عن األمطار ووافت المدٌرٌة بقترحات و توصٌات من
خالل خبرة تقنٌة ومن أهمها اإلسراع بدراسة تقنٌة تبرز المخططات المالئمة للوضعٌة الحالٌة
لمفرغ الفٌاضانات و إنجازه إنجازا كامال على طول  300م حتى المجرى الطبٌعً لوادي مجاز
لبقر و محاولة إٌجاد هٌصة مختصة للتكفل بصفة نهائٌة و دائمة لهذا اإلنجاز كالوكالة الوطنٌة
للسدود أو الدٌوان الوطنً للري و الصرؾ.
الخاتمة:
لقد عرف قطاع الموارد المائٌة لوالٌة قالمة فً اآلونة األخٌرة قفزة نوعٌة فٌما ٌتعلق بتزوٌد
المواطنٌٌن بالمٌاه الصالحة للشرب عبر مختلف بلدٌات الوالٌة من خالل مختلف البرامج
التنموٌة إال أن الهاجس األكبر ٌبقى متمثال فً إستغالل و تسٌٌر بطرٌقة عقالنٌة لهذه الثروة
المائٌة التً كلفت مٌزانٌة الدولة مبالػ جد معتبرة .
و توصلت مدٌرٌة الموارد المائٌة من خالل عملٌاتها إلى النتائج التالٌة:
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الجانب اإلنجازي :

إعادة تخصٌص عدد من األنقاب  :المتواجدة بسهل قالمة لفائدة نظام التزوٌد بالمٌاه الشروب لكل
من بوشقوؾ  ،عٌن بن بٌضاء ،وادي فراؼة و مجاز الصفاء باإلضافة إلى المجمعات السكنٌة
الواقعة على محور التحوٌل  ،هذا ما ستحدده دراسة المخطط التوجٌهً لوالٌة قالمة .
تدعٌم سعة التخزٌن:
خزان عالً بسعة 1000م مكعب ببوشقوؾ "أنتهت أشؽاله"
خزان  5000م مكعب قالمة "إنتهت أشؽاله" خزان جدٌد 5000م مكعب قالمة .خزان 1000م مكعب (مخطط شؽل اآلراضً جنوب) و حاوي مائً  1000م مكعب (مخططشؽل اآلراضً شمال ).
خزان 1000م مكعب (مخطط شؽل اآلراضً رقم  2بوادي الزناتً )الجانب المالً:
تحتوي رزنامة العملٌات لسنة  2012على  25عملٌة بمبلػ إجمالً ٌقدر ب  2979ملٌون دج
(ملحق رقم  :2برنامج .) 2014- 2010
و تنقسم هذه العملٌات كماٌلً :
عملٌة إنجاز  3000م ط من أنقاب اإلستؽالل بمبلػ  100ملٌون د ج.إحدى عشر ( )11عملٌة للتزوٌد بالمٌاه الشروب بمبلػ  504ملٌون دجستة (  )6عملٌات تطهٌر بمبلػ  750ملٌون دج.ثالث ( )3دراسات لتحوٌل الماء من المٌاه السطحٌة بمبلػ  30ملٌون دج.عملٌتً ( )2للدراسة فً مجال التطهٌر .عملٌة إنجاز الشطر الثانً من محطة معالجة المٌاه سعتها 500ل\ثا.التطلعات فً المدى المتوسط و المدى الطوٌل:
فً مجال حشد الموارد المائٌة :
اإلستمرار فً عملٌات إنجاز األنقاب عبر مختلؾ تراب الوالٌة و خاصة فً المناطق التًتسجل عجزا فً مادة المٌاه الصالحة للشرب .
إن إنجاز سد كدٌة حرٌشة على وادي الشارؾ (110هكم مكعب)سٌعطً هو اآلخر إضافةنوعٌة فً هذا المجال .
فً مجال التزوٌد بالمٌاه الشروب:
إنشاء ثالثة ( )3نظم تحوٌل :
نظام تحوٌل إنطالقا من سد حمام دباغ من أجل تدعٌم و التزوٌد بالمٌاه الشروب لكل من وادي
الزناتً  ،عٌن رقادة و برج صباط .
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نظام التحوٌل إنطالقا من القلتة الزرقاء من أجل تدعٌم عملٌة التزوٌد بالمٌاه الشروب لحمامالنبائل  ،وادي الشحم و الدهوارة.
إعادة اإلعتبار لشبكات التوزٌع لمقرات البلدٌات التالٌة  :وادي الزناتً ،حمام دباغ  ،عٌنمخلوؾ  ،حمام النبائل ،هٌلٌوبولٌس ،قلعة بوصبع  ،النشماٌة و بومهرة أحمد.
وعملٌة مركزٌة مسجلة  :دراسة تأهٌل شبكة المٌاه الصالحة للشرب بمدٌنة قالمة حٌث أوكلتهذه األخٌرة للجزائرٌة للمٌاه.

المصادر:
ملؾ قطاع الموارد المائٌة فً شقه المتعلق بالماء الشروب عبر والٌة قالمة . مداوالت الدورة العادٌة األولى لسنة  2013فً ما ٌتعلق بقطاع الموارد المائٌة.حصٌلة نشاطات مدٌرٌة الموارد المائٌة لوالٌة قالمة .DOUIDI NOUREDDINE ;La Réutilisation des eaux usées épurées dans le domaine d
agriculture BLIDA ;2010 ;..
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