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: أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف

األستاذ المشرؼ الدكتور موسى زواوي الذي رافقني بتوجيياتو القيمة 

. وأفكاره النيرة وعمى كؿ المساعدات المقدمة وعمى كـر فضمو وعظيـ جيده

. وكذا أعضاء المجنة المحترمة لتكرميـ بتقويـ ىذا العمؿ

أساتذتي األفاضؿ الذيف ساىموافي تكويني وسيروا عمى تعميمي، مف 

. ساىموا مف قريب أو بعيد في إخراج ىدا العمؿ بيذا الشكؿ

وفي األوؿ واألخير إلى رب العالميف الذي وفقني ليذا اإلنجاز وأنار دربي 

. في الحياة ورعاني بمطفو وجود كرمو

 

 



 
 

 

 

 
 

إلى روح والدي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو 
. إلى والدتي الكريمة أعز ما أممؾ في الوجود
إلى رفيقتي في الحياة زوجتي المحترمة 

أنفاؿ ىبة الرحمف وأسامة أميف :إلى فمذات كبدي أبنائي
  ومريـ وصاؿوعيسى تقي الديف وصفية نورىاف

:  و أخواتيإلى إخوتي
لى أعز األصدقاء : وا 

.... إلى كؿ ىؤالء
. أىدى ىذا العمؿ، راجيا مف اهلل القبوؿ

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 بسـ اهلل

 مقدمة عامة



 مقدمة عامة
 

 أ
 

  :مقدمة عامة

مف أىـ التحديات التي تكاجو العالـ في العصر الحديث ىك تكافر المكارد الطبيعية القادرة عمى دعـ 
خطط التنمية كالكفاء باالحتياجات المحمية كالمشاركة النشيطة في االقتصاد العالمي، كتعتبر المياه مف أىـ 

حيث تقؿ ،ىذه المكارد كأكثرىا تأثيرا، كخاصة في منطقتنا العربية ذات المناخ الصحراكم الجاؼ كشبو الجاؼ
كيقترب مف مستكل . نصيب الفرد فييا مف المياه اقؿ مستكل عمى الصعيد العالمييعتبر المكارد المائية، ك

ىناؾ شعكرا عالميا بأىمية المياه في العصر الحالي نظرا لمتبايف الكبير في كميات كما أف الفقر المائي، 
 تعاني مناطؽ أخرل حيف فيالمياه مف مكاف آخر عمى الكرة األرضية، فبينما تكجد مناطؽ بيا كفرة مائية 

. مف الجفاؼ كشح المياه
المرتبطة بالماء تشكؿ أىـ انشغاالت حككمات الدكؿ العربية بما فييا التحديات كالقضايا كلقد ظمت 

 إاّل أف عكامؿ مثؿ ارتفاع عدد السكاف كتزايد الطمب عمى الماء كالعكامؿ المناخية، كعبلقتيا بعكامؿ ،الجزائر
 انتباهالفقر، التغذية، الصحة كأثرىا في تحسيف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، استمزمت لفت : أخرل مثؿ

كيتكقع أف تصبح ندرة المكارد ،السمطات العميا في ىذه الدكؿ إلى ضركرة االىتماـ بشكؿ أكبر بيذه القضايا 
ا القرف نتيجة التغيرات المناخية ذالمائية أىـ تحد سيكاجو العالـ بصفة عامة كالجزائر بشكؿ خاص خبلؿ ق

كاختبلؿ التساقطات الفصمية كانعكاساتيا عمى المكارد المائية، باإلضافة إلى تدىكر جكدة المياه، كالتمكث 
. كالجفاؼ كالتبذير كسكء االستعماؿ كىي عكامؿ ميددة ليذه المكارد الطبيعية

مف ىنا يتحتـ عمينا دراسة إشكالية إدارة المكارد المائية في الجزائر مف حيث مصادرىا، كفرتيا، طرؽ 
دارتيا كمدل تمبية ىذه المادة الحيكية لحاجيات جميع القطاعات إ المدنية، الزراعة، الصناعة، )ستغبلليا، كا 

 دراسة كضعية المكارد المائية في الجزائر كقضاياىا الرئيسية كتقكيـ الممارسات الحالية في ، أم(السياحة
  .كيفية إدارة المكارد المائية

سكاف الكطف تصؿ نسبة تعد مشكمة المياه مف أكثر المشكبلت حساسية في العالـ العربي، حيث 
 مف مكارد العالـ المائية العذبة %0.4 مف سكاف العالـ، بينما يحظى بأقؿ مف %5أكثر مف بالعربي 

المتجددة، مما يجعؿ معدؿ نصيب الفرد مف المياه مف أقؿ المعدالت في العالـ، كمما يزيد األمر صعكبة أف 
 مف مكارد األنيار العربية تنبع مف أراض غير عربية، مما يزيد مف التحديات التي تكاجو األمف % 67

المائي العربي، كمف المتكقع أف يزداد الكضع المائي تأزما في القرف الحالي، نتيجة لزيادة الطمب عمى المياه 
بمعدالت عالية، لمكاكبة النمك السكاني السريع، حيث تشير دراسات البنؾ الدكلي أف نصيب الفرد الكاحد مف 
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 مترا مكعبا في 650كسينخفض إلى حكالي  1960 مترا مكعبا في عاـ 3430إمدادات المياه  كاف حكالي 
. 2025 عاـ بحمكؿ

إف مشكمة شح المياه في العالـ العربي بصفة عامة كالجزائر بصفة خاصة ستنعكس سمبا عمى حركة 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية، ما لـ تتخذ الدكؿ العربية بما فييا الجزائر خطكات فاعمة كمؤثرة عمى 

مختمؼ األصعدة المؤسسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتشريعية، لكضع سياسات كبرامج لممكارد المائية 
المصادر غير  مف تستيدؼ تخفيض استيبلكيا، كتقميؿ نسبة الفاقد منيا، كتكفير مكارد مائية إضافية كخاصة

عادة استخداميا، كتحمية مياه البحر، كما قد يستمـز األمر إعادة تكزيع  التقميدية، كمعالجة المياه المستعممة كا 
 .كالصناعةالحصص بيف االستعماالت المختمفة، كخاصة بيف استعماؿ المياه لمشرب أك استعماليا لمرم 

 يؤدم الماء دكرا حيكيا في حياتنا اليكمية في جميع مناحي الحياة، حيث يعتبر عامبل حاسما كما
إف إقامة عالـ كبالتالي ؼ كاستراتيجيا في تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية المستدامة ك دعـ لمنظـ البيئية

ميف المياه لتمبي أأكثر عدال كرخاء كسبلما يتطمب تكفر مياه نظيفة لكافة فئات المجتمع، كما يتطمب ت
االحتياجات القطاعية، مع مراعاة العكامؿ التي تحقؽ استدامة ىذا المكرد الحيكم، كحمايتو مف التمكث 

.  كاالستنزاؼ لكي تستفيد منو األجياؿ القادمة
التحديات الرئيسية في محدكدية المكارد المائية العذبة المتكفرة في معظـ دكؿ العالـ، كخصكصا  كتتمثؿ

كتنعكس ىذه التحديات في شح المكارد المائية . الجافة كالجزائر كشبو الجافةالدكؿ الكاقعة ضمف المناطؽ 
كالصناعية كالزراعية، كالسياحية كتنامي  (المنزلية)المدنية : العذبة، كزيادة التنافس بيف االستخدامات القطاعية

نتاج الغذاء الكافي  باإلضافة إلي ضعؼ المنظكمة ،الطمب عمى المياه لتأميف احتياجات النمك السكاني كا 
اإلدارية كالمؤسسية المعنية بإدارة مختمؼ جكانب قطاع المياه ككذلؾ زيادة المخاطر مف ارتفاع معدؿ التمكث، 

كامتداد فترات الجفاؼ ك محدكدية دكر  المجتمع المدني في ما يتعمؽ بإدارة قطاع  الفيضانات،كحدكث 
المياه، باإلضافة إلى ضعؼ التعاكف بيف مختمؼ األطراؼ المعنية في مجاؿ إدارة المياه المشتركة، عمى 

المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية كسكء االستعماؿ كالتبذير ليذه المادة الحية أصبح منتشرا، في القرية 
  .كالمدينة، كفي الزراعة كما ىك في الصناعة، كعند الدكؿ السائرة في طريؽ النمك كالدكؿ المصنعة

كتتطمب معالجة ىذه التحديات تبني السياسات المناسبة، كصياغة المكائح القانكنية، كدعـ األطر 
التشريعية كالمؤسسية، كبناء القدرات البشرية، كذلؾ بما يكفؿ حسف إدارة المياه كترشيد استخداميا في 

 كميتيا ةق المادة كمعرؼذ لتحديد أماكف تكاجد قإستراتيجيةالقطاعات المختمفة لذا يصبح مف الضركرم اعتماد 
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 إدارتيا بطرؽ حديثة ك قصد حمايتيا كتبني سياسات مائية سميمة ،مف أجؿ استغبلليا بطريقة عقبلنية
 .ا المكرد الميـ في التنمية المستدامةذتتماشي كأىمية ق

: اإلشكالية  
 في المناطؽ الجافة كشبو الجافة كالجزائر أحد أىـ المعكقات الكاقعةيعد شح المكارد المائية في الدكؿ 

ىذه المشكمة ضخامة كتفاقـ  كمما يزيد مف ،التي تقؼ حجر عثرة أماـ جيكد التنمية االقتصادية لتمؾ الدكؿ
 قسكة الظركؼ المناخية كالتسربات المائية بسبب  ككالجفاؼ مف جية،الزيادة المستمرة في الطمب عمى المياه 

قدـ قنكات نقؿ المياه كضعؼ الصيانة كالتمكث كالنقص الكاضح في السياسات المائية طكيمة األمد كالخطط 
عميو فبل تمكح في األفؽ بكادر إمكانية تحقيؽ األمف المائي ك.  مف جية أخرلالمتكاممة إلدارة المكارد المائية

حصر ىذا األمر ضمف إطار المكارد المائية المحدكدة التي تـ  إذا المستداـ كالتطكر االقتصادم ،المنشكد
.  بيا الجزائرتتصؼ

:التاليجاءت ىذه الدراسة لمتعمؽ في سبؿ إدارة المكارد المائية كذلؾ باإلجابة عمى السؤاؿ الجكىرم   
 وماىو التصور المستقبمي فيما تتمثؿ إشكالية إدارة الموارد المائية في الجزائر؟ 

؟لمواجيتيا  
:تندرج تحت ىذه اإلشكالية األسئمة الفرعية التالية  

ما مدل تكفر الجزائر عمى ىذه المادة الحيكية؟ - 
    إلدارة المياه لمكاكبة التطكرات استغبلليا ؟ كما ىي األساليب المنتيجةما ىي أساليب كطرؽ ػػػ  

  ؟المناخية كمسايرة التقنيات الحديثة لمتسيير
 في التقميص مف حدة العجز المائي كالتخفيؼ مف انعكاساتو ما مدل فعالية ىذه األساليب- 

؟  السمبيةعمى كؿ مف السكاف ك البيئو ك التنمية المستامة
تحمية المياه في مكاجية ىذه المشكمة؟ ة  السدكد الجزائرية؟ ما مدل مساىـىك كاقع ما - 
؟  المكرد الياـ كالضركرم ما ىك دكر العنصر البشرم في الحفاظ عمى - 

: الفرضيات

 كمنو ، عدد مف القضايا كالتغيرات المطركحة لمتحميؿ كالمعالجةتثيردراستو المطركحة لؿشكالية اإل إف 
يمكف صياغتيا في شكؿ فرضية أك عدة فرضيات كبالتالي ىي عبارة عف نتيجة نتكقع الكصكؿ إلييا، 

: مكف صياغة الفرضيات التاليةمنفييا كعميو  كتحاكؿ الدراسة إثبات صحتيا أك
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 : الفرضية األساسية
   تساىـ اإلدارة المتكاممة لممواردالمائية في التخفيؼ مف حدة مشكؿ ندرة المورد المائي

 . وحسف إدارتو 
 :الفرضيات الفرعية 

 تككف بمثابة متغيرات جزئية تقدـ إجابات فرعية،فرضيات  الفرضية األساسية يمكف طرح إلى جانب 
 :كىيكاضحة كدقيقة 

 البنية طبيعية ،مناخية ، ك غياب:  إدارة المكارد المائية في الجزائر تعاني مف عدة مشاكؿإف-أ
لمشاركة في رسـ ؿمنح ليا صبلحيات محددة كالتي ت كارد المائية،التشريعية المبلئمة لمؤسسات إدارة الـ

دارة المياه كالعمؿ عمى تنفيذىا، أدل إلى تفاقـ مشكمة الـ  .كارد المائيةالسياسات الخاصة بتسيير كا 
إف قمة خبرة ككفاءة القائميف عمى إدارة ىذا المكرد ساىـ في عدـ االعتماد عمى أساليب عممية - ب

االستخدامات )حديثة في إدارة المكارد المائية المتاحة كمعالجة المياه المعتمدة في االستخدامات المختمفة 
 .(المنزلية الزراعية كالصناعية

 ككاعي إلدراؾ أىمية ىذا المكرد كالذم يعتمد عمى العشكائية إف عدـ كجكد تخطيط كطني شامؿ -ج
كضعؼ اإلدارة العممية ساىـ في نتائج ال تتناسب مع مستكل الطمكح كاألىداؼ المكضكعة الستثمار ذلؾ 

 .المستدامة يصعب ربح رىاف التنمية المكرد مما
بالحاجة إلى استخداـ كالمساىمة بإدارة المكارد المائية عمى نحك  (الجميكر)إف قمة كعي المكاطنيف  -د

 . زيادة معضبلت كمشاكؿ المياه في الجزائرلرشيد يؤدم إؿ
 :أىمية الدراسة

 :تنبع أىمية الدراسة مف الناحية العممية كالعممية مف
التأكيد عمى أىمية دكر التخطيط المائي في حماية المكارد الطبيعية لممياه كتأميف التنمية المستدامة - 

 .المتاحة المائيةلمكارد ؿ كذلؾ مف خبلؿ تبنى سياسات مائية كطنية تيدؼ إلى اإلدارة المتكاممة ،ليذه المكارد
التأكيد عمى ضركرة زيادة الكعي المائي العاـ كمشاركة مستخدمي المياه بما يؤدم إلى تحقيؽ  -

 ؛أىداؼ سياسات الترشيد كالمحافظة عمى المكارد المائية
 ؛التأكيد عمى أىمية التدريب كبناء القدرات كتطكير الككادر الكطنية العاممة بكافة قطاعات المياه- 
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تشجيع القطاع الخاص كتفعيؿ دكره في مجاؿ إنشاء كتشغيؿ كصيانة المشاريع المائية المختمفة - 
 ؛كدعـ البحث العممي في مراكز البحث

ترشيد استيبلؾ ب الدراسة مف اىتماـ دكؿ العالـ بقضية إدارة المكارد المائية أىميةكما يمكف إدراؾ - 
كالنظرة الحديثة إلدارة المكارد المائية القائمة عمى تبنى مفيـك القدرة الذم ييتـ  ،ىذا المكرد الياـ كالضركرم

 المائية مف خبلؿ نظرة شمكلية متكاممة، أم دراسة جميع مشاكؿ المكارد المائية في إطار بإدارة المكارد
 . كمستمر كالمكاكب لمفكر الحديث المعزز لمفيـك اإلدارة المتكاممة لممكارد المائيةمتكامؿ كمتناسؽ 

 :أىداؼ الدراسة - 
 :تسعى ىذه  الدراسة الى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ اليامة

يأمؿ الباحث أف تتكصؿ الدراسة الى نتائج  تستفيد منيا كؿ الييئات المشرفة عمى إدارة المكارد  -
المائية السيما في ظؿ التحديات كالتكجيات الكطنية كالعالمية نحك االستفادة مف البحث العممي كخاصة في 

 ؛مجاؿ المكارد المائية
تشجيع القطاع الخاص كتفعيؿ دكره في مجاؿ إنشاء كتشغيؿ كصيانة المشاريع المائية المختمفة - 

 ؛كدعـ البحث العممي في مراكز البحث
 المائية بالجزائر المكارد إلشكالية إدارةحؿ إيجاد المساىمة في االقتراحات المفيدة كالخركج ببعض - 

الحيكية مف خبلؿ اعتماد أساليب حديثة في إدارة ىذا المكرد ، بما يحقؽ ككيفية الحفاظ عمى ىذه المادة 
كفكرات مائية كاقتصادية كبيرة كيدفع بعجمة التنمية لتحقيؽ طفرات كمية كنكعية في مختمؼ مجاالت الحياة 

 .االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية

  :مبررات ودوافع اختيار الدراسة -
إف الكضع المائي في الجزائر أصبح حرجا، كلمكاجية ىذه الكضعية يجب تعميؽ البحث الستنباط  -

التي تمكف مف تحقيؽ األمف المائي مف خبلؿ إعداد استراتيجية رشيدة إلدارة المياه قصد ،اآلليات الضركرية 
 .مكاكبة كمسايرة التقنيات الحديثة لمتسيير في مجاؿ المكارد المائية

 الشعكر بأىمية ىذا المكضكع في ظؿ التحكالت االقتصادية التي يشيدىا العالـ كالرغبة أفكما - 
الممحة لمتعمؽ بصكرة أكثر تفصيبل في مكضكع المكارد المائية، خاصة كاف إدارة المكارد المائية يعد عمما 

 كضع أسس كمبادئ تساىـ في تمبية االحتياجات المتنامية كالمتزايدة بالكـ إلىحديثا نسبيا ييدؼ باألساس 
شكالية عمى ضركرة رفع كفاءة مؤسساتيا بغية  ىذه اإل كىذا يتطمب مف الدكؿ التي تعاني مف، كالكيؼ
 ليذا المكرد الثميف كالضركرم؛ إدارتياتحسيف 
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 :   حدود الدراسة
 :تـ إجراء ىذه الدراسة عمى ضكء مجمكعة مف الحدكد ىي

تطبيؽ ىذه الدراسة تـ خبلؿ االتصاؿ بكؿ ما لو عبلقة بالمكارد المائية بالجزائر : الحدود المكانية
إدارة سد المكاف )بداية بكزارة المكارد المائية، الككالة الكطنية لممكارد المائية، الككالة الكطنية لمسدكد 

 .كالديكاف الكطني لمرم كصرؼ المياه( بسطيؼ)، الديكاف الكطني لمتطيير، الجزائرية لممياه (بسطيؼ
 2015الى غاية سبتمبر 2006تـ إجراء ىذه الدراسة عمى  بداية مف ديسمبر  : الحدود الزمنية

 :الدراسة منيج
تـ حتى نتمكف مف اإلجابة اإلشكالية المطركحة ككذلؾ دراسة صحة أك عدـ صحة الفرضيات التي 

: ، اعتمدنا عمى عدة مناىج منياطرحيا
 المكارد المائية كتطكراتيا إدارةاستعمالنا مف أجؿ سرد كقائع تطكر طرؽ ككيفيات : المنيج التاريخي

(. السيركرة التاريخية لمسياسات المائية في الجزائر)عبر الزمف 
المكارد  لقد ارتأينا استعمالو مف أجؿ كصؼ كتقدير مكضكع : والمنيج التحميميالمنيج الوصفي

 المؤثرة فيو كمحاكلة إدارة المكارد المائية كمككناتيا كالعناصر كذلؾ مف أجؿ اإللماـ بعناصر إشكالية المائية،
التصكر المستقبمي كالمتمثؿ في تحميميا كالكصكؿ إلى التفسير الذم مف شأنو أف يقكدنا إلى اقتراح 

 .االقتراحات
ىك منيج تحميمي بنائي، حيث يعمد إلى تحميؿ كؿ البناء إلى جزئيتو التي يتككف منيا : البنائيالمنيج 

 .لكشؼ العبلقات التي تربطيا ببعضيا البعض ثـ إعادة تركيبيا في بناء جديد أفضؿ مف البناء السابؽ
:  المستخدمةػػػ األدوات

 تـ االعتماد عمى مجمكعة مف المصادر كالكتب التي ق الدراسة،لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة مف ىذ
 كما تـ االعتماد عمى المجبلت كالتقارير المتخصصة المائية،عالجت ىذا المكضكع المتعمؽ بإشكالية المكارد 

قميمية متخصصة  إلى الرجكع إلى باإلضافة، (03ممحؽ رقـ )كالصادرة عف ىيئات كمنظمات دكلية كجيكية كا 
مقاالت عممية كطنية كأجنبية  ،باإلضافة إلى  ماجستيرمذكرات  كأطركحات دكتكراهالدراسات السابقة مف 

 كأخيرا تـ استقاء معطيات رقمية ،التي أعدت ليذا الغرضمعدة مف قبؿ ىيئات متخصصة في المكارد المائية 
،ك التي تعد مف إحدل أىـ الكسائؿ لمكصكؿ لممعمكمات بكافة صكرىا  مف مكاقع إلكتركنيةكأشكاؿ بيانية 

 .كتعتبر كسيمة مف البحث الحديثة
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 : السابقةالدراساتػػ  
مف الصعب ذكر كؿ الدراسات التي عالجت المكضكع بطريقة مباشرة كغير مباشرة كنكتفي ىنا بذكر 
أىـ الدراسات التي كانت ليا عبلقة بالمكضكع مف أبكابو المحكرية كليس اإلشكالية كالفرضيات، ألننا نعتبر 

أف اإلشكالية كالفرضيات في ىذه الدراسة ىي جديدة كمتميزة كنتائج بحثنا كدراستنا أصيمة أك عمى األقؿ 
 :أفرزت إضافات جديدة لممكضكع مف بيف ىذه الدراسات نذكر

 ماجستير ، كمية العمـك ، مذكرةسياسة تسيير مياه الشرب في الجزائر دراسة فراح رشيد، :األولىالدراسة 
  ( ,2000- 1999 ) السنة الجامعية،االقتصادية ك عمـك التسيير بجامعة الجزائر 

 األىمية االقتصادية ك االجتماعية لمماء ك كذا تشخيص المشاكؿ األساسية التي ىدفت ىذه الدراسة الى ابراز
 . الشركبالمكارد المائية كخاصة المياهيعاني منيا قطاع 

:  ىيأىـ النتائج تكصمت ىذه الدراسة إلى  ك 

السدكد ىذه إف حدكد مكاردنا مف المياه الطبيعية السطحية ك الجكفية ك التأخرات الكبيرة المسجمة في انجاز -
، إضافة إلى الظركؼ المناخية غير المبلئمة ك الفترة الطكيمة مف الجفاؼ المكارد المائية ك أحكاض حفظ 

المسجمة في الجزائر أصبحت اليـك عكامؿ تيدد الببلد بنقص كبير في المياه مما يخكؿ ليذا المكضكع طابعا 
. جد استراتيجي ك أكلكية تامة

مف الضركرم تطكير السياسات المائية لترشيد استخداـ المياه لمتقميؿ مف المفقكد منيا بشتى الكسائؿ - 
. الممكنة ك رفع كفاءة استخداميا كصكال لبلستغبلؿ األمثؿ لممكارد المائية

يجب أف يمعب سعر الماء دكرا أساسيا في تنظيـ الطمب ك االقتصاد في الماء، فاألسعار المطبقة حاليا في - 
ببلدنا ال تعبر عف حقيقة التكاليؼ إنتاج الماء ك ال تشجع المستثمر الخاص الكطني ك األجنبي عمى 

. االستثمار في قطاع عاجز ك خاسر، ك عميو فإف مراجعة أنظمة التسعيرة أصبح أمرا حتميا

 ماجستير مذكرة، " كاقع كأفاؽ: دائرة أزمة المياه فى الشرؽ األكسط دراسة حمد بورحمة، :الدراسة الثانية
 ( .1994)،مقدمة لمعيد العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية ،جامعة الجزائر

عالجت اشكالية ىذه الدراسة مؤشرات ندرة المكارد المائية كتكزيعيا الجغرافى فى الكطف العربي، ثـ مصادر 
كتطرؽ . المكارد المائية فى الكطف العربي، كقدـ استراتجيات الدكؿ العربية لمكاجية تحديات األمف المائي
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لقكاعد كمصادر القانكف الدكلى بشأف المياه الدكلية كاتفاقية  استخداـ المجارل المائية الدكلية فى األغراض 
 .غير المبلحية مع تصنيؼ ىذه المعطيات القانكنية عمى األنيار الدكلية 

 جامعة الجزائر كمية ، ماجستير  ، مذكرةإشكالية المياه في الجزائر"  ،بي احمدرغدراسة : الثالثةالدراسة 
 (. 2002-2001)العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير لمسنة الجامعية 

 تكضيح األىمية االقتصادية لمثركة المائية كدكرىا في تحقيؽ التنمية ك األمف الغذائي ىدفت ىذه الدراسة الى 
 كالبحث عف السبؿ الناجعة ك  اليامة لممجتمع، إلى جانب المقارنة بيف المتاحات ك الطمبات عمى ىذه الثركة

 .بأقؿ التكاليؼ في تقميص العجز المسجؿ

:  منيا أىـ النتائج نذكر تكصمت الدراسة الى 

الثركة المائية تتناقص كمما اتجينا مف الشرؽ نحك الغرب عمى امتداد الشريط الساحمي ، كما تعتبر   -
المنطقة الشرقية أكفر حضا مف المناطؽ األخرل مف حيث اليياكؿ القاعدية ك مف حيث تكفر الثركة المائية 

. المتكسطة ك الطكيمة"في اآلفاؽ المستقبمية القادمة

 ألؼ كمـ عمى 39يجب القضاء عمى التسربات المائية المسجمة عمى شبكة تكزيع المياه ك التي تصؿ عمى -
.  بالمئة مف المياه تتسرب في الطبيعة40المستكل الكطني ك نظرا لتقادـ ىذه الشبكة ، فنجد أف نسبة 

. يجب االعتماد عمى التربية كنشر الكعي لربات البيكت كلؤلطفاؿ عبر المدارس ككسائؿ اإلعبلـ بأنكاعيا -

. رصد مبالغ كبيرة النجاز ما أمكف مف السدكد، خاصة في المناطؽ التي تكثر بيا المغياثية -

حالة :اقتصاديات المكارد المائية في المغرب العربي كاقع كآفاؽ" ، عادؿ كدودةدراسة: الرابعةالدراسة 
-2002 التسيير لمسنة الجامعية االقتصادية كعمكـ جامعة الجزائركمية العمكـ، ماجستير،مذكرة"الجزائر
2003.) 

دارة المكارد المائية في المغرب ىدفت الى أىمية ك  التحميؿ االقتصادم لممكارد المائية كالتعرؼ عمى سياسة كا 
: إلى مجمكعة مف النتائج نذكر أىميا، تكصمت العربي

حسب المعايير التي كضعيا البنؾ العالمي في مجاؿ المياه فإف كؿ دكؿ المغرب العربي تعاني مف أزمة  -
مكانية حدكث  مياه مع بداية القرف الحالي، أما بالنسبة إلمكانية المكارد المائية في تغطية حاجياتيا المختمفة كا 
أزمة فاف حدتيا تختمؼ مف دكلة إلى أخرل حسب مكاردىا المائية، فالمغرب كمكريتانيا مكاردىا كافية لتغطية 
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حاجياتيا أما تكنس فسكؼ تعاني مف أزمة بعد نياية الربع األكؿ مف القرف الحالي ، أما ليبيا حسب 
اإلحصائيات فإنيا تعاني مف مشكمة حادة في المياه لكف مع تنفيذ مشركع النير الصناعي أصبحت األزمة 

. قؿ حدة أ

تمتاز منطقة المغرب بمحدكدية مكاردىا المائية نظرا لمعكامؿ المناخية السائدة لذا فاف شح المصادر المائية  -
كعدـ انتظاـ كفرتيا ك سيادة الجفاؼ أصبحت مف الظكاىر الرئيسية المشتركة في المنطقة، فركزت ىذه الدكؿ 

 كتباينت المشركعات التي كانت ترتبط بشكؿ كبير مع القطاع ،في سياستيا عمى تنمية المكارد الطبيعية
الزراعي كذلؾ ببناء السدكد ك حجز المياه إال أف الجيكد المبذكلة ال تزاؿ تكاجييا مشاكؿ كمعكقات طبيعية 

. كفنية كاقتصادية كتنظيمية تعيؽ مسارىا

ستراتيجية طكيمة  فيما يخص الجزائر فإ ف الحمكؿ المتخذة مف طرؼ السمطات لـ تكف حمكؿ جذرية ك إ -
المدل بؿ أكثرىا حمكؿ استثنائية ك استعجالية بدليؿ أنيا جاءت بعد تعقد الكضع بشكؿ حاد كما اعتمدت 

عمى صرؼ األمكاؿ الكثيرة لتنمية المكارد المائية ك إنشاء مؤسسات جديدة دكف ترشيد استخداـ المكارد المائية 
. كتقميؿ نسبة الفاقد المائي ك تكعية ك اطبلع الجميكر بالكضعية الحرجة لمببلد

،  " ماجستير  مذكرة،" دارة سياسات المكارد المائية في الجزائر إ"،دراسة بمغالي محمد :الدراسة الخامسة- 
 ( .2004 )قسـ العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية: كمية العمـك السياسية ك اإلعبلـ 

قدرتو تيدد ك  ك، (أم الماء )الذىب األزرؽ مرتبطة ب ىي التحديات القادمة أف ككانت تيدؼ الى ابراز 
فسكؼ يككف سبب لنشكب حركب المستقبؿ  - العمماء رل ك حسب ما مةدكليكاؿتعرقؿ مسيرة التنمية الكطنية 

رأ لمحدكدية المكرد ك نظ مكضكع إدارة سياسات المكارد المائية في الجزائر ، الى ضركرة دراسة  باإلضافة 
 .إلستغبلؿ العقبلني كالغياب التسيير الرشيد 

عمى الحمكؿ بالضركرة إيجاد الحمكؿ الناجعة ليذه المعضمة التي ال يتكقؼ ف أ:تكصؿ الى نتيجة كىىك
ربطيا باألبعاد الثقافية ك الحضارية البد مف ك إنما  ،ة ك التقنية اليندسيالرؤيةالسياسية كاإلدارية أك كفؽ 

كريس الثقافة المائية ك المكاطنة المائية كالكعي المائي لدل تلممجتمع ، أم بعبارة أخرل العمؿ عمى خمؽ ك 
 .اصانع القرار ك المكاطف مع

دراسة : محدكدية المكارد المائية كالصراع الدكلي" دراسة سالماف محمد سالماف طايع ، :الدراسة السادسة 
دكلة الفمسفة ف، فى العمـك السياسية ،كمية االقتصاد كالعمـك السياسية ،جامعة  دكتكراه". حالة لحكض نيرالنيؿ
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تعتبر مف الدراسات المتميزة فى مجاؿ المياه بحيث كانت تيدؼ الى أف تبياف كيفية تحميؿ . (2005)القاىرة، 
 :كتخطيط المكارد المائية مف خبلؿ مدخميف ىاميف 

كينطكل عمى األنشطة التي تتطمب تحديد مكقع المياه الجديدة : مدخؿ ادارة  عرض الموارد المائية- أ
كيشمؿ ىذا المدخؿ عمي العديد مف الطرؽ كاألساليب التي  (أم زيادة عرض المياه)كتعينيا كتنميتيا كادارتيا 

 .ستخدمتيا بعض الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية  لزيادة المعركض مف مكاردىا المائية إ
يتضمف األليات التي تستيدؼ تقميص الطمب عمى المياه نمف : مدخؿ ادارة  الطمب عمي الموارد المائية -ب

 .خبلؿ التركيج لمستكيات كأنماط أكثر رشادة في استعماؿ المكارد المائية 
 مداده بكفاءة إ دارتو باإل ستمرار ب إضركرة تسعيرالمياه لتتمكف المؤسسات المشرفة عمي: كمف أىـ نتائجيا 

     .فى المستقبؿ القريب
 شكالية تنمية المكارد المائية في الجزائر مع دراسة حالة  المجكء إ" دراسة ماضى محمد، : الدراسة السابعة

قسـ العمـك -  كمية العمـك اإلقتصادية ،جامعة الجزائر  ، ماجستيرمذكرة" ةإلى المصادر غير التقميدم
 .2006) ،اإلقتصادية

لقد كاف ىدؼ الدراسة ابراز بأف مكارد المياه التقميدية فى الجزائر محدكدة كيصعب زيادتيا عمى المدل 
 .القصير بما يتناسب كاالحتياجات المتنامية كالمتزايدة لمختمؼ القطاعات المستخدمة ليذا المكرد الياـ 

أف السبيؿ الكحيد لمخركج مف األزمة الحادة كالمؤثرة عمى جميع القطاعات المستخدمة : كمف أبرز نتائجيا 
 .اإل عتماد عمي مصادر المياه غير التقميدية 

 تقرير ميـ معد مف قبؿ  المنظمات الدكلية المختصة، فنركز عمى تقارير برنامج األمـ :الدراسة االثامنة
القكة كالفقر كأزمة المياه :ماىك أبعد مف الندرة " ، الذل حمؿ عنكاف(2006)المتحدة لمتنمية البشرية لسنة 

حصائي لمختمؼ المتغيرات كاآلثار المتصمة بأزمة المكارد المائية كما ليا " العالمية  حيث قدـ اطار تحميمى كا 
باإلضافة الي تقارير برنامج تقييـ المكارد المائية التابع لييئة األمـ المتحدة ، .مف تأثيرات متعددة الجكانب  

كالذم حدد  األسباب كالتحديات "  Water in Changing Word"كخاصة تقرير المياه العالمية الثالث بعنكاف 
 . شكالية ادارة المكارد المائية إالتى تكاجو أزمة المياه العالمية كقد اعتمدنا عميو في تحديد أسباب 

، المتخصصة فى sik.Biswas (2006)الى جانب ىذه الدراسات اليمكننا أف ننسى كتابات : الدراسة التاسعة
تناكؿ فييا دراسة ."A Reassessment:integrated water ressources management"ادارة المكارد المائية 
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اإل دارة المتكاممة لممكارد المائية بمنظكر نقدل مف خبلؿ  رصد كتحميؿ عدد كبير  مف التعاريؼ المقترحة 
 .لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية 

أف التكامؿ يشمؿ مجاالت متعددة ككاسعة كميا مرتبطة بمكضكع المكارد المائية : مف أىـ نتائج ىذا الكاتب 
 كتاب 64ىذا الكاتب ىك الرئيس السابؽ لمجمعية الدكلية الدارة المياه،عضك مؤسس المجمة الدكلية لممياه،ألؼ

 . مقالة عممية 600كنشر

دارة الطمب عمى المياه لتحقيؽ التنمية المستدامة ،دراسة حالة ككالة  إ"دراسة تى أحمد ، : الدراسة العاشرة
 (.2007)مذكرة ماجستير ،جامعة قاصدل مرباح كرقمة ،، "الحكض الييدركغرافي الصحراء
 قضية إدارة المكارد المائية مف أىـ القضايا التي يزداد االىتماـ بيا عمى  لقد كانت تيدؼ الى تبياف بأف

. المستكييف العالمي كالمحمي، لما ليا مف أبعاد اقتصادية كاجتماعية كسياسية كبيئية
 :كمف أىـ النتائج المتكصؿ ليا 

لشركب االزراعة، الصناعة، الطاقة، السياحة، الماء ) يرتبط ترشيد إدارة المياه بتطكير مختمؼ القطاعات -
الكاقع الدكلي كباألخص في   نطبلقا مفإك. بطريقة مستدامة تحقؽ احتياجات األجياؿ الحالية كالمستقبمية

 .الدكؿ العربية لمكضع المائي
 أصبح مشكؿ المياه في الجزائر يطرح بأشكاؿ مختمفة، ففي ظؿ كقكع الجزائر تحت خط الفقر المائي -
 مف حيث استيبلؾ 42حيث تصنؼ في المرتبة الثبلثيف مف حيث المكارد المائية، كتصنؼ في المرتبة )

 ستنزاؼ المياه إ، كفي ظؿ الزيادة الكبيرة لمسكاف أدل إلى تراجع كمية المياه كنكعيتيا بسبب (الفرد لممياه
ىذه العكامؿ إضافة إلى عكامؿ أخرل، كلدت قمقا حكؿ الكضعية . كتعرضيا لمتمكث كزيادة الطمب عمييا

. المستقبمية لممياه
 كفي ىذا ،جؿ سد حاجيات مختمؼ القطاعات المستيمكة لممياهأ تكاجو الجزائر اليـك تحديات كبيرة مف -

 عمى العديد مف السياسات لحماية ىاعتمادإبقطاع  كاؿالصدد بذلت الحككمة كال تزاؿ جيكدا كبيرة لتنمية 
 ستغبلؿ األمثؿ لممياه، إلالمكارد المائية، كتضمنت الكثير مف اإلجراءات كالبرامج التنمكية التي تيدؼ إلى ا

حيث تـ كضع معايير كقكانيف لحماية البيئة مف التمكث كمشاركة القطاع الخاص في إدارة المكاد المائية 
.  خاصة

تحميؿ لمكضعية المائية في الجزائر، كعرض لئلستراتيجية الكطنية لمماء؛ كاإلجابة عف إمكانية اعتبار - 
 .التكجو نحك حككمة المياه كمدخؿ لتحقيؽ األمف المائي كتحقيؽ التنمية المستدامة
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دارة المكارد المائية فى الجزائر كمدل تطبيؽ الخصخة إسياسة "دراسة فراح رشيد ،: الدراسة الحادية عشر
دكتكرا دكلة فى العمـك االقتصادية ، ػكمية العمـك االقتصادية كالتسيير " في قطاع المياه في المناطؽ الحضرية

 (.2009/2010)، 3،جامعة الجزائر 

كمدل تطبيؽ الخصخة في قطاع ك دارة المكارد المائية فى الجزائر إسياسة  ىدفت ىذه الدراسة الى ابراز
 .المياه في المناطؽ الحضرية

 : لقد تكصمت لمجمكعة ميمة مف النتائج 

 ستراتيجى إ ف الماء مكرد اجتماعي لو قيمة دينية ثقافية ك بيئية كىك مكرد اقتصادل ، مكرد حيكل كإ- 
عتباره كسمعة سكقية اليخضع ألليات السكؽ في إاليمكف اإل ستغناء عميو كليس لو بديؿ ، كبالتالي ال يمكف 

 .تحديد أسعاره كفؽ ظركؼ العرض كالطمب 

 دارة الطمب إ ستخداميا في الجزائر تقتضي اإلعتماد عمى أدكات سياسة إف تنمية المكارد المائية كعقمنة إ
 .دارة العرض إعمى المياه بالتزامف مع سياسة 

 ف ظاىرة الجفاؼ التي تعانى منيا الجزائر تعد العائؽ الرئيس كراء الخمؿ فى امداد المكاطنيف بالمياه إ- 
 .نتظاـ ،ألنو حتى فى فترات كفرة األمطار كالمياه اليزاؿ ىذا الخمؿ قائـ كبشدة إالصالحة لمشرب ب

خصخصة قطاع خدمات المياه في المناطؽ الحظرية خطكة رئيسية لتحسيف كفاءة خدمات القطاع ،كجعمو 
 .أكثر استجابة لمتطمبات المستيمكيف

ستراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية إ، حككمة المياه كخيار صدراتي عدالفدراسة : الدراسة الثانية عشر
كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية ك عمـك ،  رسالة ماجستير ،"المستدامة، دراسة مقارنة بيف الجزائر ككندا

 (.2012/2013)، 1،جامعة سطيؼالتسيير

حككمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية كانت تيدؼ الدراسة الى تبياف بأنو يمؾ تبنى  
 . لككنيا تساىـ في تحسيف إدارة المكارد المائية ، كمف ثـ ترشيد إستيبلؾ ىذا المكرد الثميف المستدامة

 :تكصمت الدراسةالى مجمكعة مف النتائج اليامة 

تشكؿ المكارد المائية حمقة أساسية ضمف سمسمة النظاـ البيئي، االجتماعي ك االقتصادم، لذا فإنو مف  -
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الضركرم االىتماـ أكثر بمكضكع المياه كذلؾ عمى جميع المستكيات كاألصعدة، خاصة مع تفاقـ التحديات 
كالمخاطر التي تكاجييا، كفي مقدمتيا مشكمة التغيرات المناخية، مشكمة التمكث ك مشكمة االستنزاؼ 

. كاالستخداـ غير الرشيد لياتو الثركة الطبيعية الثمينة

تعتبر المكارد المائية أساس كؿ تنمية اقتصادية ذلؾ أنيا تدخؿ كعامؿ أكلي ك أساسي ضمف أم نشاط  -
اقتصادم، سكاءا تعمؽ األمر بالنشاط الصناعي ،الفبلحي، السياحي أك الصيد البحرم، بحيث تساىـ بطريقة 
مباشرة أكغير مباشرة في التأثير عمى الناتج الداخمي الخاـ لكؿ دكلة ، مما يجعميا تساىـ في ترقية كا  زدىار 

. الدكؿ إذا ما أحسف إ ستخداميا، كتمت إدارتيا ك تسييرىا حسب معايير الحككمة المائية الرشيدة

تعتبر طريقة التسيير باالنتداب التي انتيجتيا الدكلة في إطار حككمتيا المائية مف بيف السياسات المائية  -
الحديثة التي تساعد عمى تحسيف الكفاءة االستخدامية لممكارد المائية ك كذا تحسيف نكعية تقديـ خدمات المياه 

ك الصرؼ الصحي مف خبلؿ نقؿ الخبرات ك التكنكلكجيات الحديثة باإلضافة إلى تككيف المكارد البشرية 
لكف يبقى نجاح ىذه العممية مقتصرا عمى الجيكد التي ستبذليا الحككمة الجزائرية . المحمية في مجاؿ المياه

ضركرة إشراؾ جميع الفاعميف في مجاؿ : في سبيؿ إرساء مبادئ الحككمة المائية الرشيدة ك التي تتمثؿ في 
المياه مف مستخدميف كسكاف كسمطات محمية كمؤسسات حككمية كغير حككمية، المساءلة، الشفافية فيما 

المعمكمات البلزمة بشأف ظركؼ سير ىذه الصفقات كالعقكد  يخص إبراـ مثؿ ىذه العقكد مف خبلؿ تقديـ كؿ
غيا المالية، التزامات ىذه المؤسسات االجنبية ، مدة العقد، المسؤكليف المباشريف كالغير مباشريف عف باؿـ)

حيث نجد بأف أغمبية ىذه المبادئ مغيبة في السياسة الجزائرية ،إنجاح العقد، تحديد األىداؼ المرجكة ك بدقة
 المائية، ما يجعميا تفتقد لمميزات الحككمة المائية الرشيدة

حككمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة، " بعنكاف، رسالة ماجستيرصدراتي عدالف،
 1،جامعة سطيؼكمية العمـك االقتصادية كالتجارية ك عمـك التسييرب ،"دراسة مقارنة بيف الجزائر ككندا

 :، تكصؿ الباحث الى مجمكعة مف النتائج اليامة (2012/2013)،

تشكؿ المكارد المائية حمقة أساسية ضمف سمسمة النظاـ البيئي، االجتماعي ك االقتصادم، لذا فإنو مف  -
الضركرم االىتماـ أكثر بمكضكع المياه كذلؾ عمى جميع المستكيات كاألصعدة، خاصة مع تفاقـ التحديات 

كالمخاطر التي تكاجييا، كفي مقدمتيا مشكمة التغيرات المناخية، مشكمة التمكث ك مشكمة االستنزاؼ 
. كاالستخداـ غير الرشيد لياتو الثركة الطبيعية الثمينة
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تعتبر المكارد المائية أساس كؿ تنمية اقتصادية ذلؾ أنيا تدخؿ كعامؿ أكلي ك أساسي ضمف أم نشاط  -
اقتصادم، سكاءا تعمؽ األمر بالنشاط الصناعي ،الفبلحي، السياحي أك الصيد البحرم، بحيث تساىـ بطريقة 
مباشرة أكغير مباشرة في التأثير عمى الناتج الداخمي الخاـ لكؿ دكلة ، مما يجعميا تساىـ في ترقية كا  زدىار 

. الدكؿ إذا ما أحسف إ ستخداميا، كتمت إدارتيا ك تسييرىا حسب معايير الحككمة المائية الرشيدة

تعتبر طريقة التسيير باالنتداب التي انتيجتيا الدكلة في إطار حككمتيا المائية مف بيف السياسات المائية  -
الحديثة التي تساعد عمى تحسيف الكفاءة االستخدامية لممكارد المائية ك كذا تحسيف نكعية تقديـ خدمات المياه 

ك الصرؼ الصحي مف خبلؿ نقؿ الخبرات ك التكنكلكجيات الحديثة باإلضافة إلى تككيف المكارد البشرية 
لكف يبقى نجاح ىذه العممية مقتصرا عمى الجيكد التي ستبذليا الحككمة الجزائرية . المحمية في مجاؿ المياه

ضركرة إشراؾ جميع الفاعميف في مجاؿ : في سبيؿ إرساء مبادئ الحككمة المائية الرشيدة ك التي تتمثؿ في 
المياه مف مستخدميف كسكاف كسمطات محمية كمؤسسات حككمية كغير حككمية، المساءلة، الشفافية فيما 

المعمكمات البلزمة بشأف ظركؼ سير ىذه الصفقات كالعقكد  يخص إبراـ مثؿ ىذه العقكد مف خبلؿ تقديـ كؿ
غيا المالية، التزامات ىذه المؤسسات االجنبية ، مدة العقد، المسؤكليف المباشريف كالغير مباشريف عف باؿـ)

حيث نجد بأف أغمبية ىذه المبادئ مغيبة في السياسة الجزائرية ،إنجاح العقد، تحديد األىداؼ المرجكة ك بدقة
. المائية، ما يجعميا تفتقد لمميزات الحككمة المائية الرشيدة

  : مساىمة الدراسة

 نطاؽ عف بعضيا يخرج التيكالتحديات،  المشكبلت لمكاجية أىمية بالغة م ىذه الدراسة تكتس        
 إدراؾ ىي خطكة أكؿ، ؼكتذبذبيا األمطار  كشحة الجفاؼ إلى تؤدم التي المناخية، كالتغيرات اإلنساف سيطرة
 كسائؿ جيكد مف جزء تكظيؼب إعبلمية جيكدا يتطمب كىذا كالبعيد، القريب المدل عمى المشكمة خطكرة
 المشكمة أبعاد لتكضيح برامجيا أك صفحاتيا أك بثيا خبلؿ مف كالمقركءة كالمكتكبة كالمسمكعة المرئية اإلعبلـ
ظيار كصيانتيا حمايتيا عمى كالعمؿ ، المياه ىدر عدـ عمى كالتأكيد  األجياؿ جعؿ بالحياة في أىميتيا كا 
 كزارتي عمىيفرض  األمر كىذامنذ الصغر،   مف حيث النكعية كالجكدةالمياه أىمية يدرككف كاألطفاؿ الشابة
 ليا التي الكميات في مناىجيا مف ميـ جزء تكريس مسؤكلية كالبحث العممى  العالي كالتعميـ  الكطنية التربية
  كاإلقتصادالقانكف ككميات ،الجغرافية كأقساـ البيئة كأقساـ الرم كأقساـ كالزراعة المائية بالمكارد عبلقة

 التعميـ  مناىج في المائية البيئة كخاصة البيئية التربية عمى كالتأكيد .معالجتيا كطرؽ المشكمة أبعاد لتكضيح
 ؽملتنس كالزراعة المائية المكارد كزارتي عمى األكبر العبء يبقى لكف ،المختمفة الدراسية المراحؿ في الكطنية
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 الصحة كزارتي تؤدل كما كالتأكيد .الزراعة كزارة في تستيمؾ المياه معظـألف  كدقيؽ، تفصيمي بشكؿ عمميا
 نشر األكقاؼ كدكائر كاإلعبلـ الثقافة كزارتي كعمى كبير، بشكؿ المياه تمكث مكاجية في اىاـ ادكر كالبيئة
 أف يعني كىذا كالخير ، كالنماء الحياة مصدر عمى لممحافظة الشرعية األىمية عمى المائية كالثقافة الكعي
 التصحر، خطر عنا يمنع أك الغذاء لنا يكفر أف يمكف حيكاني أك نباتي حي كائف لحياة قتؿ ىك المياه ىدر
  . دارة المكارد المائية إاشكاليات  لمكاجية كاآلليات الحمكؿ بعض كضع في المساىمة عمينا يحتـ مما
نطبلقا مف أف المكارد المائية تعد قضية حياتية كمصيرية تيـ األفراد كالجماعات كالمجتمعات كالدكؿ إ

بما أف التعامؿ . بمستكيات متباينة، كىي قضية متداخمة  في أسبابيا كأعراضيا كنتائجيا ككيفية التصدم ليا
مع المياه يبدأ مف المنزؿ مركرا بالحقكؿ الزراعية كالمؤسسات الصناعية كالسياحية كالمرافؽ العامة في مناىؿ 

ف  إالمياه بالمنزؿ كالشارع كالحدائؽ كالمرافؽ العامة كفي الينابيع كاألبار كالجداكؿ كاألنيار كالبحيرات لذلؾ ؼ
دارة المكارد إالتأكيد عمي تربية االنساف كاألسرة كالمجتمع تربية سميمة يعد المدخؿ األساسي لمكاجية مشكبلت 

المائية، كزيادة الفجكة المائية المتزايدة اتساعا عاما بعد عاـ ننتيجة لمزيادة الكبيرة في كثافة السكاف ، لتحسيف 
مستكل المعيشة ،أك لنقؿ طمكح المجتمعات لتحسيف نصيب الفرد مف المياه سنكيا ، كما يترتب عمى تمؾ 

 كبالرغـ مف أىمية .ينبغي عمينا التفكير في نمط الحياة اليكمية التي نعيشيالذا .الفجكة مف نتائج خطيرة 
القرارات التي تتخذىا الدكلة لمحفاظ عمى المياه بدءا بالتخطيط كاإلدارة، فإف األفراد ليـ دكر ميـ في اإلسياـ 

بالحفاظ عمى المياه، فالتغيير البسيط في الحياة اليكمية لمفرد ال يقؿ أىمية عف اإلجراءات التي تتخذىا 
لمحافظة عمى المكارد المائية، كيعتبر اليـك العالمي لممياه فعالية عالمية، كفرصة لرفع الكعي ؿالسمطات العميا 

فرصة لمتعّرؼ عف  كتعتبر باألمكر المتصمة بالمياه، كإللياـ اآلخريف التخاذ اإلجراءات البلزمة إلحداث فارؽ
 نشر التكعية التي تسيـ في بناء المجتمع المدرؾ لحجـ التحديات كقرب عمى القضايا ذات الصمة بالمياه 

مكارد المائية بأسمكب كاعي كمسئكؿ اؿالبيئية التي تكاجو إنساف اليكـ محميان إقميميان كعالميان، كما يتـ إدارة 
كلقد . التنمية الكطنيةط كخطاستراتجية تتماشىيجسد رؤية قيادة الببلد في تحقيؽ التنمية المستدامة كفؽ رؤية 

فرضت اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية نفسيا اليـك كمقاربة كحيدة ك بدكف منازع في مجاؿ التسيير المستداـ 
الخاصة بالمكارد المائية كىذه لممكارد المائية، حيث تمثؿ قاعدة أساسية مف اجؿ كضع السياسات الرشيدة 

 .مسألة فى غاية األىمية كالضركرة
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 :صعوبات البحثػػػ 
تماـبالرغـ مف اتساع الكقت إلعداد  منيا عمى كجو عديدة  ىذا العمؿ إال أنو كاجيتنا صعكبات كا 

. الخصكص
صعكبة الحصكؿ عمى أرقاـ حقيقية أك معطيات بيانية مف الدكائر كالجيات المختصة في مكضكع - 

. المياه، كىذه دكف التطرؽ إلى مشكمة تحفظ بعض المسئكليف في ىذا الشأف
دراسات اؿمجبلت، ك كاؿكتباؿ: مؤلفاتيد مف عداؿإذا كاف مكضكع المياه بشكؿ عاـ، ألفت في شأنو - 

. فيي قميمةالمائية بالمغة العربية المكارد  بإشكالية إدارة إال أف األبحاث األكاديمية فيما يتعمؽ
تشعب كتفرع ميداف كدكرية المعطيات الرقمية لممكارد المائية بسبب طكؿ فترة إعداد التقارير، عدـ - 

كزارة المكارد المائية، الككالة الكطنية لمسدكد الككالة )المياه عمى عدة جيات كصية عمى مستكل الكطف 
تقادـ المعطيات نتج عنو م، مما (...الكطنية لممكارد المائية، كزارة الفبلحة، الديكاف الكطني لؤلرصاد الجكية

 .استخراج النتائجكتحميؿ اؿ القياـ بعمميات ةبكصعيؤدم إلى  مما عند  تكفرىا
 صعكبة ذاتية في التكفيؽ بيف أداء الكاجبات المينية كالحياتية ،كبيف ضغكط الكصكؿ بالبحث الى -

نتائجو المرجكة  كفي الكقت المناسب لنتائجو كاقتراحاتو ، كمع ذلؾ كمو كاف تكفيؽ اهلل سبحانو مذلبل لتمؾ 
 .الصعكبات كالتحديات

 :الدراسة ىيكؿ- 
:  قسميف أساسييفالدراسة إلى تـ تقسيـ لقد
كمحاكلة تحميميا  المكارد المائية كضكعـيتناكؿ مختمؼ مجاالت التنظير الخاصة ب: القسـ النظريػػػ 
 كنقدىا 
 :الميداني القسـػػػػ 

 دراسة كتحميؿ المكضكع عف كافة جكانبو كذلؾ باالعتماد عمى ما قدمناه في الدراسة يتناكؿ
الميدانية،كسعيا لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة كاألسئمة المتفرعة منيا لمكصكؿ لؤلىداؼ المرجكة مف 

: أربعة فصكؿ فإف خطة البحث تشمؿ الدراسة،
أىـ ، تـ التعرض إلى "بعاد كالتحدياتألالمفاىيـ، ا: المكارد المائية"  جاء تحت عنكاف :الفصؿ األوؿ ػػ 

المفاىيـ المتعمقة بالمكارد المائية لما ليذه المادة مف أىمية في حياة المجتمعات البشرية كتطكرىا ثـ درسنا 
جميع األبعاد المرتبطة بالمكارد المائية منيا االقتصادية، االجتماعية، السياسية كالقانكنية كبينا مدل أىمية 
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ىذه األبعاد في المياه كانتقمنا في المبحث األخير الى التحديات المائية كمظاىرىا كمدل اىتماـ المنظمات 
 .العالمية بالتحديات المائة لما ليا مف أثار كأعراض عمى حياة المجتمعات البشرية كتطكرىا 

كالذم يعالج دراسة كتحميؿ  المائية بيف العرض كالطمب ، إدارة المكارد:  كالمعنكف بػ الفصؿ الثانيػػػػ 
مدخؿ إدارة عرض المكارد المائية ، كمدخؿ إدارة :سياسات إدارة المكارد المائية مف خبلؿ مدخميف ىاميف 

الطمب عمى المكارد المائية كالتي تعتبر سياسة  مكممة إلدارة العرض كتطبيقيا المذاف يساىماف في تنمية 
المكارد المائية كرفع كفاءتيا كتحسيف نمط استخداميا كحؿ الكثير مف التحديات التي يعانى منيا قطاع 

 .المكارد المائية 
 المكارد إدارة لتحسيف كإستراتيجيةاإلدارة المتكاممة لممكارد المائية : " الذم جاء بعنكافالفصؿ الثالثػػػػ 
حيث بينا بأف اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية ىي الخيار األجدل لمتغمب عمى إشكالية إدارة المكارد المائية، 

المائية ، ألنو بدكف االستخداـ األمثؿ لممكارد المائية ال يمكف ضماف استمرارية تمبية حاجات جميع قطاعات 
كألف االستعماؿ المستداـ لممكارد المائية يقتضى تجاكز الحدكد التقميدية حيث ينبغي .مف ىذه المادة الحيكية 

كلذلؾ فاف ىناؾ .النظر اليو بطريقة شمكلية لتحقيؽ تكازف بيف الحاجات المتفاكتة في القطاعات المختمفة 
 .حاجة لممنيج متكامؿ كتنظيمي في اتخاذ القرار 

 إسقاط ، كاف بمثابة عممية  الموارد المائية بالجزائرإدارة إشكالية:  بػالفصؿ الرابع  والموسـوػػ 
دراسة كاقع المكارد المائية :  عمى حالة الجزائر مف خبلؿةؿ السابؽكالجانب النظرم الذم تـ تناكلو في الفص

 ىذا المكرد في إدارةلة أ ثـ عرجنا بعد ذلؾ إلى ذكر السرد التاريخي لمس،(...تكزيعيا، تأثيراتيا)في البمد 
 عرض أىـ األسباب المؤدية إلشكالية إدارة  تـالجزائر منذ االستقبلؿ إلى مطمع القرف الكاحد كالعشريف، ثـ

 . الجزائرفي المكارد المائية إدارةالمكارد المائية في الجزائر كمف ثـ التطرؽ لمتصكر المستقبمي لتحسيف 
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 :مصطمحات مائية أساسية -

: وحدات القياس
. لتر (1.000)متر مكعب يساكم ألؼ : 3ـ- 
. مميار متر مكعب يساكم كيمك مترا مكعبا مف المياه: 3ب ـ- 
: ستخداـ المياهإمؤشر 

 . نسبية يشيد ندرة مائيةأف البمد يعنيلمفرد سنكيا  3 ـ1000 ك3ـ1500 ما بيف إستيبلؾ- 
. يشيد ندرة مائية مطمقةأف  يعني سنكيا لمفرد 3 ـ500 أقؿ مف إستيبلؾ- 
ىك ناتج قسمة المكارد المائية المتاحة في كؿ دكلة عمى عدد سكانيا : متكسط نصيب الفرد مف المياه-

كذلؾ بتقسيـ الكضع المائي في تمؾ الدكلة كىك المعيار الذم تدكر حكلو كؿ الدراسات عمى مستكل كفاية 
 .المياه العذبة في العالـ

 3ـ1000يتحدد بحساب متكسط نصيب الفرد مف المياه سنكيا كتـ تحديده : حد األماف المائي- 

 . فإذا قؿ نصيب الفرد عف ذلؾ أصبح تحت حد األماف المائي،لمفرد سنكيا
عندما يككف االحتياج أكثر مف الكمية المستخدمة، أك قياس الفارؽ : العجز المائي أك فجكة المياه- 

 بيف الداخؿ كالخارج مف مكارد المياه بأنكاعيا 
: الموارد المائية

ىي كمية المياه المتاحة في كقت معيف مف مجمكع المصادر كالتي يمكف أف تتكفر : المكارد المائية- 
 لبلستيبلؾ كيمكف أف تككف تقميدية أك غير تقميدية 

 (أك استنزافا)، فإف البمد يكاجو إجيادا 3 ـ1.700حيف ينخفض تكافر المياه العذبة إلى أقؿ مف - 
. لممياه

.  سنكيا لفرد، فإف البمد يكاجو ندرة مياه مزمنة3 ـ1.000كحيف ينخفض ىذا الرقـ إلى أقؿ مف - 
: اقتصاديات الموارد المائية

. ىك الفارؽ بيف المتاحات الكمية كاالستيبلؾ النيائي: المتاحات الصافية مف المياه- 
. متكسط التدفؽ السنكم لممكارد/السنكية (االقتطاعات)حجـ السحب : مؤشر االستغبلؿ- 
. متكسط التدفؽ السنكم لممكارد/االستيبلؾ النيائي السنكم: مؤشر االستيبلؾ- 
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تمثؿ االستخدامات المائية الفعمية مف أعراض الزراعة كالصناعة كاالستخدامات : اإلحتياجات المائية- 
 المنزلية كالبشرية 

المكارد المائية التقميدية ىي المكارد الطبيعية التي منحيا اهلل لئلنساف كتككف صالحة لبلستعماؿ كما - 
أمطار ثمكج كبرد يضاؼ مياه النيار :  المتساقطة مف السماء عمى شكؿىي بدكف تدخؿ كتتمثؿ في المياه

. كالكدياف كالبحيرات سكاء جرياف سطحي أك جكفي، داخمي أك خارجي
ىي تمؾ المصادر المائية المتحصؿ عمييا بفعؿ تدخؿ اإلنساف بشكؿ : غير التقميديةالمكارد المائية - 

 إعادة رسكمة مياه الصرؼ  البحر أكتحمية مياهمباشر لجعميا صالحة لبلستخداـ كىي تشمؿ مباشر أك غير 
 .الصحي

، المتأنية مف التساقطات (سطحية كجكفية)ناتجة عف التدفقات الكمية، : المصادر المياه الداخمية- 
. المطرية داخؿ الرقعة الجغرافية لمبمد

 جرياف المياه ، كىي نتاج"المياه العابرة لمحدكد"عادة يطمؽ عمييا مصطمح : مصادر المياه الخارجية- 
. أك الحؽ لمبمد أف يحكؿ مجرل األنيار الحدكدية/السطحية أك الجكفية عابرة لمحدكد ك

ىي مكارد مائية تجدد نفسيا بنفسيا كمما حدث ليا نقصاف بسبب السحب : المكارد المائية المتجددة- 
 .منيا كبدكف تدخؿ اإلنساف

البد مف تدخؿ اإلنساف لتجديد تمؾ المكارد مثؿ مياه التحمية كمعالجة : المكارد المائية غير المتجددة- 
 . مياه الصرؼ الصحي

 .حجـ المياه الذل يدره نظاـ مائي معيف فى فترة زمنية معينة عند نقطة أك مكقع ما :اإلنتاجية المائية- 

كغالبا ما يككف غير ضركرم .حالة حدكث زيادة فى االستعماؿ عف االحتياج  :(فقد المياه)اليدر المائي -
 .،كينبغي تفاديو ،أك عمى األقؿ تقميمو لممحافظة عمى المياه

كؿ األعماؿ التي تؤدم في نيايتيا الي فيـ  أحسف لكمية كنكعية مكارد  : تقييـ المكارد المائية- 

المياه،كتنظيميا كادارتيا عمى أفضؿ أسمكب ممكف ،كاستعماليا األمثؿ ،كالتخطيط لتنميتيا كفقا 
 .لممعاييراالجتماعية كاالقتصادية المقبكلة 

كغالبا ما يككف غير ضركرم ، .حالة حدكث زيادة في االستعماؿ عف االحتياج  :(فقد المياه)اليدر المائي - 
 .كينبغي تفاديو ،أك عمى األقؿ تقميمو لممحافظة عمى المياه
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ىذا كيمثؿ .المكازنة كالمقابمة  بيف كميات المياه الداخمة الى كالخارجة  مف ام نظاـ مائي  :الميزاف المائي - 
 .الفرؽ مف حيث الزيادة كالنقصاف فى حجـ الماء المخزكف في فترة زمنية معينة 

 الكمية المستخدمة  فعبل في غرض أك اخر لمكفاء كميا أك جزئيا باحتياجاتو مف الماء :المياه المستعممة - 

الفرؽ بيف كمية المياه الكاصمة الى شبكة االمداد ككمية المياه المحسكبة باالستيبلؾ  : المفقكد مف المياه- 

أك كمية المياه التي تـ انتاجيا أك معالجتيا ناقصا كمية المياه )المشركع سكاء تـ قياسيا بالعدادات أكال 

 .المستخدمة بأسمكب مشركع ،كيمثؿ الفرؽ الكميات المسركقة أك المفقكدة

 كىذا Administrationكليس   Managementفي ىذه الدراسة  بمعني  دارةإ مفيكـ إستخدمنا -
 األىداؼ كالغايات  لتحقيؽ البلزمة اك القياـ بكافة المياـ  التدبير كيقصد بو  لئلدارةىكالمعنى الكاسع  

 كاإلداريةالقياـ بكافة المياـ الفنية كالمؤسساتية ك يعني في مجاؿ المكارد المائية   كالمتكقعة المرسكمة
دارة لتقكيـ  كتخطيط كتنمية  البلزمة   كالقانكنية المقصكد ،ك المكارد المائية كتشغيؿ منشأتيا الييكمية كا 

دارةبالتكامؿ  في تخطيط  مف منظكر شامؿ كليس مف منظكر المائية دارة المكارد إ  المكارد المائية  ىك كا 
 .قطاعى  ضيؽ
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 :تمييد
   تعد المكارد المائية قضية حياتية كمصيرية تيـ األفراد،الجماعات ،المجتمعات كالدكؿ بمستكيات متباينة 

فقد عقد العديد مف االجتماعات كىي قضية متداخمة في أسبابيا كأعراضيا كنتائجيا ككيفية التصدم ليا، لذا 
كالمؤتمرات كالندكات عمى الصعيد الدكلي ،لمتأكيد باالىمية البالغة لممكارد المائية في تمبية مجمكعة متنكعة 

 .مف االحتياجات اإلنسانية كالبيئية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة اإلنسانية 
 :كسكؼ نتناكؿ في ىذا الفصؿ، ثبلثة مباحث ىامة كرئيسية ذات عبلقة مباشرة بالمكارد المائية كىي

 

 المفاىيـ األساسية لمموارد المائية : المبحث األوؿ

 أبعاد الموارد المائية: المبحث الثاني

 التحديات المائية: المبحث الثالث
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 المفاىيـ األساسية لمموارد المائية: المبحث األوؿ
قبؿ التطرؽ إلى صمب المكضكع، المتمثؿ في دراسة  اشكالية إدارة المكارد المائية، ارتأينا تحديد أىـ 

ثـ التطرؽ إلى النقاشات التي دارت حكلو،كعميو سيتـ دراسة ىذا المبحث مف خبلؿ . المفاىيـ المرتبطة بيا
أىـ المفاىيـ التي يقكـ عمييا المكضكع ثـ دراسة المعطيات : المطمب األكؿ: خمسة مطالب رئيسية كالتالي

المائية في الدكؿ العربية ، في المطمب الثاني ك تناكؿ  المطمب الثالث دراسة أىمية كخصائص المكارد 
مصادر المكارد المائية لنصؿ في نياية المبحث الى المطمب الخامس كالذم نتناكؿ : المائية كالمطمب الرابع

فيو استخدامات المكارد المائية المتعددة في ظؿ ما تتعرض لو المكارد المائية في العالـ لضغكطات كبيرة 
مستمرة نتيجة الزيادة الكبيرة كالسريعة في استخداـ المياه في ظؿ مكارد محدكدة كظيكر أنماط حياتية 

 .كصناعية جديدة، أدل الى تصاعد كبير في االستيبلؾ
 المفيـو العممي لمماء : المطمب األوؿ

لذلؾ كاف لزاما تناكلنا في بداية . لدراسة أم مكضكع يجب أكال تحديد أىـ المفاىيـ التي يدكر حكليا
 عبلقة كطيدة بيف التحديات التي ىناؾ. باعتباره محكر الدراسة (الماء)ىذا المطمب مفيـك المكارد المائية 
 مكاضيع كمكضكع مف ىذا األخير نتاج كحسف إدارة ىذا المكرد باعتباريعيشيا العالـ حاليا المتصؿ بالمياه 

 .التحدياتبعد تناكؿ ىذه الحقا  الذم سيتضح كىك األمر بينيا كالمترابطة فيماىذه التحديات المتصمة 

، كالزيادةيعرؼ العالـ حاليا أكثر مف أم كقت مضى تحديات كبيرة متصمة بالمياه تتنكع بيف النقص 
ماىي المكارد المائية المكجكدة عمى سطح األرض؟، كيؼ مفيكـ الماء  مف معرفة ليا البدلكف قبؿ التطرؽ 

 . سنتناكلو في ىذا المطمبكىك ما؟  كماىي تقسيماتيا تكزع

الماء ىك سائؿ شفاؼ ال لكف لو كال طعـ كال رائحة، كىك ضركرم لجميع أشكاؿ الحياة، كىك تمؾ المادة 
العجيبة التي تغطي ثمثي مساحة سطح الكرة األرضية، كتتركب جزيئة الماء مف ذرتي ىيدركجيف كذرة 

 يعني ذرتي H2، فالرمز H2Oكيرمز لو بالرمز . أكسجيف، يرتبط بعضيا مع بعض بركابط كيميائية قكية
كالجزيئات ىذه ترتبط أيضان لتكّكف الماء، فكؿ خمسة آالؼ مميكف . يعني ذرة أكسجيفOىيدركجيف، كالحرؼ 

مف كزف بعض الكائنات الحية، أما في  % 90يشكؿ الماء   ،جزيئة ماء ترتبط لتشكؿ قطرة ماء كاحدة
مف كزنو ماءن،  % 70مف كزف جسمو، إف الدماغ البشرم يحكم  % 60اإلنساف فيشكؿ الماء أكثر مف 

، كلذلؾ فإف اإلنساف ال يستطيع العيش  %83 بالمئة ماء، كنسبة الماء في الدـ 90الرئتاف تحكياف نسبة 
 في تييئة الحياة كنظرا ألىميتوىك رمز أساسي ك الماء عنصر. ماء أكثر مف يـو واحدبصحة جيدة مف دكف
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 مف %71رة األرضية حيث يمثؿ  يمثؿ أكبر مكرد عمى مستكل الؾ فإنوكاستمرارىا،الظركؼ المبلئمة لمحياة 
 مف اليابسة التي بدكرىا ال تخمك مف % 29 ما يقابؿ حكالي 2 مميكف كمـ360سطح الكرة األرضية بما يعادؿ 

إف الماء ىك المادة األكثر شيكعا عمى األرض، كىك قكاـ الحياة كأساسيا . المكارد المائية في أشكاليا المتعددة
الرئيسي الذم ال يمكف اإلستغناء عنو،حيث إذا كاف اإلنساف ىك المخمكؽ الذل كرمو اهلل كسخر لو كؿ شئ، 

كلقد كرد ذكر الماء في القرآف . 1فإف المياه تبدك ككأنيا أكثر مخمكقات اهلل سبحانو كتعالى أىمية بعد االنساف
( 01ممحؽ رقـ )2(ماؤىا- ماؤكـ- ماءىا- ماءؾ- ماء)سكرة بعدة كممات  (41)مرة في  (63)الكريـ عدد 

فقد بيف اهلل تعالى بأف الحياة ال تستقيـ كال تستمر دكف كجكد ىذا . ناىيؾ عف األحاديث الشريفة الخاصة بيا
كتعكد أىمية المياه عند العرب .المكرد الياـ كما أمرنا بو نبينا صمى اهلل عميو كسمـ بضركرة المحافظة عميو

الى أالؼ السنيف ، كالسبب في ذلؾ ندرتيا كعدـ تكافرىا في كؿ مكاف كفي كؿ األكقات ، كىي في المناطؽ 
فالمثؿ الشيير  تقكـ عمييا حياة المجمكعات البشرية كثركاتيـ الحيكانية الجافة ك كشبو الجافة أىـ مككف بيئي
كمف درجة إحتراميـ كتقديرىـ لمماء فقد   (أرخص موجود وأغمى مفقود)عند العرب القدامى عف المياه بأنيا 

كقد دخؿ الماء في حياة العرب . أم المنقذ لمناس كلمكاشييـ مف اليبلؾ كالمكت (بالغيث)قامكا بتسمية المطر 
غطى كؿ نشطاتيـ الحياتية، كحتى في أسمائيـ كفي عاداتيـ كفي معتقداتيـ ، كقد كاف مف أليتيـ العظيمة 

اليكجد في التاريخ .اإللو بعؿ ،الذل يرمز في كثير مف معانيو إلي المياه كالمطر كالحياة المعتمدة عميو
اإلنساني فكر احتـر كقدر الماء كما فعؿ اإلسبلـ ، كالغرابة في ذلؾ فالكبلـ كبلـ اهلل مما يضع ىذا المكرد 

كلعؿ أفضؿ تكريـ لممياه في قكلو .الياـ في مصاؼ المقدسات الطبيعية، التي ميزىا اهلل سبحانو كتعالى 
فالماء مبارؾ ذك قدسية .3(كىك الذل خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ ككاف عرشو عمى الماء): تعالى

كأنزلنا مف السماء ماء )عظيمة التي تعكد لطيارتو ،فقد طيره اهلل كفضمو عمى المككنات األخرل  قاؿ تعالى 
كىك الذل خمؽ )كحتى يبيف اهلل قدسيتة كأىميتو في المجتمعات البشرية فقد خمؽ االنساف منالماء .4(طيكرا 

ذاكاف الماء أساس رزؽ اإلنساف  . كزاد عمى ذلؾ بأف كؿ حاجيات اإلنساف مرتبطة بالماء5 (مف الماء بشرا كا 
كىك الذل )كمصدر غذائو، فإنو بالكقت نفسو يمثؿ ،مف الناحية البيئية عامبل ميما في الحياة النباتية كميا 

كترتقي أىمية الماء لككف أف اهلل ذكره بجبلء كبير بككنو 6(أنزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو نبات كؿ شيء
كاف كمايزاؿ الى ماشاء اهلل مصدر الحياة عمى كككبنا ، كليس عجبنا أك مف الغرابة بشيء أف نسميو بكككب 

                                                           
1

 .5ص ٓظو،، 2006 ،كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ، االسٌ٘له٣خ ،دارح انًىارد انًبئُخ فٍ انشزَؼخ االطاليُخإٗبطو اُلبهٝه٢ ٝأفوٕٝ ،- 
2

. 780- 779، ص ص 2007ٓظو ،  ، كاه اُؾل٣ش،  اُوبٛوح،انًؼجى انًفهزص ألنفبظ انمزآٌػجل اُجبه٢، ٓؾٔل كؤاك، - 
3

 .7سٞهح ٛٞك، األ٣خ - 
4

 .48سٞهح اُلوهبٕ، األ٣خ  - 
5

 .54سٞهح اُلوهبٕ، األ٣خ - 
6

 .99 سٞهح األٗؼبّ ، األ٣خ -
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الماء، كعمى الرغـ مف كجكد كميات كفيرة مف الماء العذب في كككبنا، إال أف بعض المناطؽ تعاني نقص 
الماء، فالمطر ال يسقط بالتساكم عمى أنحاء األرض المختمفة، كما يمكف أف تنتاب نكبة مف الجفاؼ كبشكؿ 

حيث تعاني . مفاجئ منطقة ما، أك يمكف أف يجتاح الفيضاف منطقة أخرل بعد ىطكؿ أمطار غزيرة عمييا
بعض المناطؽ نقصاف الماء بسبب ندرتو أك لسكء تدبيره كعدـ كفاية كفاعمية إدارة سكانيا لمصادر الماء 

لدييا أك بسبب عدـ استثماره عمى الكجو األمثؿ، فقد تمتمؾ كميات كبيرة مف المياه كلكنيا تفتقد خزانات المياه 
أك أف يتـ تصريؼ فضبلت المدف كالمصانع في . الكافية كأنابيب تكزيع المياه التي تفي باحتياجات الناس

 .البحيرات كاألنيار، كىي بذلؾ تمكث المياه، ثـ يتـ بعدىا البحث عف مصادر جديدة لمماء

إف نقص المياه العذبة الصالح لمشرب كالمخصص لمياه الرم مف شأنو أف يسبب نقصا في الغذاء، 
دارتيا أصبحت مف األمكر البالغة األىمية، كذلؾ  كعميو فإف التنمية المستدامة كالشاممة لممكارد المائية كا 

 الميزات التي يتمتع بيا الماء عدـ نقصاف أىـ مف لتجنب أزمات مستقبمية تنجـ عف نقص الماء كما ككيفا، ك
نو يستطيع استعادة عذكبتو خبلؿ الدكرة أستخداماتيا المتكررة كما إ بالرغـ مف األرضكميتو عمى سطح 

 كبسبب ىذه المقدرة التي يتمتع بيا الماء عمى تكليد نفسو أخرل،ستخداـ مرة إل كيككف متيسرا ؿ،الييدركلكجية
نو ىبة الطبيعية غير أينضب ككقت قريب جدا بأنو مصدرا ال عتقد منذ القديـ كحتى أكاستعادة عذكبتو ذاتيا 

 الماء عامبل محددا لمتطكر أصبحنو خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف الماضي تغير المكقؼ كأ إالالمحدكدة 
. االقتصادم كمييمنا عمى رفاىية المجتمعات البشرية

 الحضارة المائية: الفرع األوؿ

شكمت المياه في مسيرة اإلنسانية عامبلن ميمان في ظيكر الحضارات كتقدميا، لما يشكمو الماء مف 
يجاد المبنة األكلى لقيامو مف خبلؿ  رساء أسسو كا  حالة استقطاب لؤلفراد كلمجماعات ميدت إلقامة المجتمع كا 

إقامة التجمعات السكانية بالقرب مف المكارد المائية الطبيعية، كلـ تتكقؼ حاجة اإلنساف لممياه عند حدكد 
االستخداـ الشخصي بما يمثمو مف حجر الزاكية مع اليكاء في بقاء الحياة كال عند أىمية االستقطاب كالتجمع، 

بؿ تعدتو لتشمؿ كؿ مجاالت الحياة في النقؿ كالزراعة كالصناعة كتربية الحيكانات كغيرىا كبقدر ما تشكمو 
المياه مف نقاط التقاء كتكاصؿ بيف المجتمعات كالحضارات، كانت ىناؾ أيضان حكاجز طبيعية حافظت عمى 
 .بناء الحضارة لمجتمعات عديدة مف تأثير العكامؿ الخارجية المدمرة أك منعت كجمدت مجتمعات أخرل بدائية

الحضارات العظيمة التي قامت في العراؽ كمصر مثبلن عمى مر التاريخ الطكيؿ ليذيف البمديف، سعى اإلنساف 
فييما بإرادتو القكية إلى تكظيؼ العناصر كالظركؼ المكضكعية، حيث حباىما الخالؽ باألساسيات المتمثمة 
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باألرض كالماء كالمناخ فانتقمت مف حالتيا السمبية إلى حالة إيجابية ،كىذا يسكقنا إلى مكضكع ارتباط نشكء 
لى الحديث عف البقعة الجغرافية المسماة  كمثاؿ لذلؾ اإلرتباط كالتي  (عراؽ)الحضارات بالمكارد المائية كا 

 حيث أنيا كانت تشكؿ منطقة جذب لمعديد مف األقكاـ الذيف سكنكىا ،(الشاطئ)تعني في العربية كممة 
 فييا أرقى الحضارات نظران لما تتمتع بو مف كفرة في المياه كخصكبة في األرض يشار إلييا بالبناف شيدكاك

كادل إلى تسميتيا بأرض السكاد حيث أشارت الكتابات المسمارية القديمة إلى تمؾ الجيكد الكبيرة التي بذليا 
العراقيكف القدماء في إقامة السدكد ككذلؾ شؽ القنكات كاألنير كذلؾ لدرء خطر الفيضانات كزراعة أكبر قدر 
مف المساحات الممكنة مف األرض حتى غدت ىذه األرض مف أغنى دكؿ المنطقة زراعيان كبذلؾ كلد قانكف 
ينظـ استخداـ المياه في ىذه البقعة مف العالـ حيث يعتبر نير الفرات الذم يمر في ىذه المنطقة مف أىـ 
األنيار في العالـ نظران ألىميتو التاريخية حيث نشأت عمى ضفافو أكؿ حضارة يرجع تاريخيا إلى خمسة 

كلكف ىناؾ أقكامان أخرل سكنت عمى ضفاؼ الفرات قبؿ ىذا ،آالؼ سنة قبؿ الميبلد ىي الحضارة السكمرية 
. التاريخ حيث اف األساطير تذكر لنا اف أكؿ مكطئ قدـ لئلنساف في التاريخ كاف في ىذه البقعة مف العالـ

إف نير الفرات أحد أنير الفردكس األربعة التي كردت في سفر التككيف حيث انو يحمؿ مع تكأمو 
نير دجمة مياه الحياة كيشكبلف أصؿ الحضارات التي ازدىرت في أرض ما بيف النيريف منذ األزمنة 

 .السحيقة

رتباط األنيار، بما تمثمو مف ككنيا مكارد طبيعية، مع الحضارات كنشكئيا نذكر قكؿ إكلمداللة عمى 
اعطني خريطة لدكلة ما كمعمكمات كافية عف تمؾ الدكلة مف ناحية مكقعيا كمناخيا : "الباحث فكتكر ككزيف

مكاناتيا الطبيعية بعد ذلؾ سيككف بإمكاني عمى ضكء كؿ ذلؾ  كمائيا كمظاىرىا الطبيعية األخرل كمكاردىا كا 
اف أحدد لؾ كفقان ليذه المعمكمات أم نكع مف اإلنساف يمكف أف يعيش في ىذه الدكلة كأم دكر يمكف أف 

ليس ىذا الحكـ ". تمعبو ىذه الدكلة في التاريخ ككذلؾ الدكر الذم يمعبو اإلنساف الذم يعيش ضمف ىذه الدكلة
قائمان عمى مجرد الصدفة بؿ ىك قائـ عمى أساس الضركرة التي تحتميا البيئة كال ينطبؽ ذلؾ عمى فترة كاحدة 

لطالما كاف الماء أصؿ نشأة جميع  محددة مف تاريخ حياة الدكلة بؿ ينطبؽ عمى جميع مراحميا كفتراتيا، ك
الحضارات منذ األزمنة البعيدة، حيث نشأت المدف كالتجمعات البشرية كأزدىرت الصناعة كالزراعة كالتنمية 
عمى مقربة مف مصادر المياه بالقرب مف ضفاؼ األنيار كأحكاض المياه العذبة، كأقترنت حياتيا كنمكىا 

كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة مف أبرزىا حضارة مصر الفرعكنية في . باستمرار تكافره، كتككنت الحضارات المائية
أرض يجرم عمى أرضيا النيؿ كالحضارات المتبلحقة في اليبلؿ الخصيب، كحضارات اليند كالصيف 
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كحضارات المايا في بيرك في أمريكا البلتينية، كالتجمعات الحضارية األخرل المستقرة عمى سكاحؿ البحار 
القديمة، حيث قامت إمبراطكريات عظمى ليا تاريخ مؤثر في حياة البشرية مف أىميا الدكلة الركمانية كالدكلة 
اإلغريقية،كتنشأ المكاقع الحضرية حتى في المكاقع التي تفتقر إلى األنيار الدائمة السرياف أك البحار كذلؾ 

عندما يتمكف مف استخراج ىذا المكرد الحيكم مف باطف األرض أيضا، كيذكرنا القرآف الكريـ كيؼ كـر اهلل أـ 
القرل مكة المكرمة كفجر في أرضيا عيف زمـز منذ ما يزيد عمى خمسة آالؼ عاـ مضت عمى يد نبي اهلل 

لتظؿ قبمة المكحديف كحاضرة الحكاضر إلى - عميو السبلـ- ابف أبي األنبياء إبراىيـ- عميو السبلـ- إسماعيؿ
 .1،يـك الديف

لماء مف أىـ مكارد األمة الطبيعية، ليس كسمعة كسيطة في اإلنتاج الزراعي كالصناعي يعتبر ا
 مباشرة، كالماء يظير أثناء الدكرة الييدركلكجية اإلنسافكالترفييي فقط، بؿ أيضا كسمعة نيائية يستيمكيا 

فاإلنساف يستقر حيثما كجد، كالماء ىك مكرد ، كسمعة صالحة لبلستيبلؾ، بصكرة بحيرات كأنيار كمياه جكفية
ك مف خبللو  تتقرر الكثافة السكانية عمى الحيز الجغرافي في المجتمعات الزراعية  كميـ إلستمرار الحياة

 .كالرعكية ك حتى في المدف

إف البمداف التي نشأت فييا الزراعة ، أختارت مكاقعيا حيث تتكفر مكارد مائية  كافية عمى ضفاؼ األنيار أك 
 ككذا ،كنظرا ألىمية المكرد المائي في الحياة العامة .2عمى شكاطئ البحيرات أك في المراكح الفيضية لؤلكدية

عمى  العمؿ كبكؿ جيد  أصبح مف الضركرة بمكاف د، فؽ كالصناعة كجميع األنشسطة األخرل الفبلحة
 .المحافظة عميو بكؿ الكسائؿ نظرا لممكانو المرمكقة التى يحتميا بيف جميع شعكب العالـ  

المكارد المائية مكزعة عمى الكرة األرضية بشكؿ جعؿ مف كؿ سكاف المعمكرة  يستفيدكف منيا في حياتيـ 
  .كفي نشطاتيـ المتعددة كالمتنكعة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

. 27، ص 2008 ،اُظؾ٤لخ االهزظبك٣خ، اُو٣بع، اُسؼٞك٣خ ،انًُبِ يىرد التصبدٌ يظتذاوإسٔبػ٤َ ػ٠ِ ٗٞه، - 
2

 ٓغِخ أّ اُووٟ ُِؼِّٞ اُزوث٣ٞخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاإلٗسب٤ٗخ ، ٌٓخ أٌُوٓخ ، اُسؼٞك٣خ انحجى األيخم نهًذَُخ انظؼىدَخ،اُضٔب٢ُ ٓؾٔل ٓظِؼ، - 

  .211-177 ص ص،2003،
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 األرضية المائية عمى مستوى الكرة الموارد: الفرع الثاني
 مميكف كممتر مربع 1,386,000تقدر كمية المكارد المائية  المكجكدة عمى كككب األرض بحكالي 

البحار كالمحيطات، المياه المتجمدة، األنيار، البحيرات كالمياه الجكفية، كالجدكؿ التالي : كالتي تتككف مف
 :01يحدد نسبيا كتكاجدىا عمى سطح األرض، كىذا ما يبينو الجدكؿ رقـ 

 تقسيمات الموارد المائية: 01جدوؿ رقـ 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الحقكؽ كالعمـك االجياد المائي واشكالية بناء األمف االنسانيخضرة مخمكفي، :المصدر
 .2013 ، 1السياسية ،جامعة سطيؼ

نظرا لمعدد الكبير مف أشكاؿ المكارد المائية، فقد تـ تقسيميا إلى عدة تقسيمات، إما حسب طبيعتيا أك 
 :مكاف تكاجدىا أك قيمتيا لذلؾ فسنحاكؿ التطرؽ إلى بعض ىذه التقسيمات التي نرل بأنيا تخدـ الدراسة

 
                                                           

. 19 ، ص2009، ا٤ُبىهك١، اُطجؼخ األ٠ُٝ، األهكٕ،انجُئخ انًبئُخؽس٤ٖ ػ٢ِ اُسؼل١، - 1

المدة الالزمة 
1لمتجدد

 

توزيعيا عمى 
األراضي 

(103 km2) 

الحجـ 
(103 km3) 

نسبة المياه 
اإلجمالية 

(%) 

نسبة المياه 
العذبة 
(%) 

 الموارد المائية

إجمالي المياه   100 1,386,000 510,000 
 إجمالي المياه العذبة 100 2.53 35,000 149,000 

 محيطات العالـ  96.5 1,340,000 361,300  سنة3100

 سنة 300
 

 المياه الجكفية المالحة  1 13,000 

 المياه الجكفي العذبة 30 76 10,500 

 جميد أنترأكتيؾ 61.7 1.56 21,600 13,980 

 جميد األراضي الخضراء 6.7 17 2,340 1,800 

 ثمكج الجباؿ 12 003 40.6 224 

 المياه المتجمدة الجكفية 86 022 300 21,000 

 الجزر المتجمدة 24 006 84 226 

 البحيرات المالحة  006 85.4 822  سنة100ػ 10

 البحيرات العذبة 26 007 91 1,240 100مف سنة إلى 

 األراضي الرطبة 03 0008 11.5 2,680  يـك280

 أنيار 006 0002 2.12   يـك20ػ 12

 في المادة البيكلكجية 0003 0001 1.12  

 في الجك 04 0001 12.9   أياـ9
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 تقسيمات الموارد المائية : الفرع الثالث

لقد قسـ المختصيف كالباحثيف في شؤكف المكارد المائية الي تقسيمات متعددة كمتنكعة كركزنا عمى ىذا التقسيـ 
 .لنبيف مف خبللو أىـ تقسيمات المكارد المائية

 .األنيار، األكدية: كىي المياه الصالحة إلاستعماؿ اإلنساف كالحيكاف كالنبات منيا: المياه العذبة

: كىي المياه التي ال تصمح لمشرب كال لبلستعماؿ إال بعد معالجتيا كتحميتيا كىي تشمؿ: المياه المالحة
 .البحار كالمحيطات

فمياه .الماء مثؿ معظـ مككنات األرض تتجدددكريا عنطريؽ الدكرة الييدركلكجية:المياه كمورد متجدد
 سنة 300تتجدد في   (المالحة أك العذبة ) سنة كالمياه الجكفية 3100محيطات العالـ  تتجدد خبلؿ 
 سنة ،أما 100 سنة كالبحيرات العذبة مف سنة الى 100 سنكات الى 10كالبحيرات المالحة تتجدد بيف 

 يـك 20يكـ الي 12 يـك ككذلؾ األنيار المياه فييا تتجدد مابيف  280األراضى الرطبة فمياىيا تتجدد خبلؿ 
 . أيـك 9كأخيراالمياه في الجك تتجدد خبلؿ 

نما تنفذ : المياه كمورد غير متجدد كيتمثؿ أساسا في المياه الباطنية العميقة التي ال تتمتع بخاصية التجدد كا 
 .مثميا مثؿ المعادف ك البتركؿ ك غير ذلؾ

، 1970سنة " M.I.LVOVICH"جاء تداكؿ مفيـك المياه الخضراء مف طرؼ العالـ السكفياتي: المياه الخضراء
، كىي 1993ستعمؿ ألكؿ مرة مف طرؼ منظمة التغذية كالزراعة في الممتقى الذم انعقد بركما في جانفي إ

مياه األمطار المتسربة في التربة، حيث تستقربيا كتككف سيمة االمتصاص مف طرؼ النبات حيث تشكؿ 
 .كىي مقطرة أم بدكف أمبلح كتتمع بككف لدييا مادة تؤخر درجة غميانيا .رطكبة التربة

كىي المياه الجارية سكاء في إطار األنيار أك المياه الباطنية كما أنيا قابمة لبلستعماؿ البشرم : المياه الزرقاء
 1.المباشر بسيكلة

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أنو رغـ أف الماء مككف بسيط حيث أف جزيئو يتككف مف ذرتيف ىدركجيف 
كذرة أكسجيف إال أف أىميتو أكبر بكثير مف ىذه التركيبة البسيطة، لذلؾ فإننا سنتطرؽ في المطمب المكالي 

 .إلى المعطيات المائية في العالـ العربي

                                                           
1
- Malin Folkenmark, water and next generation- towards a more consistent approach, water management 

in2020 and beyond, water resources development and management, Springer 2009, p67 
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 معطيات عف الموارد المائية في الوطف العربي: المطمب الثاني

 مميكف شخص في 385 حسب تقديرات األمـ المتحدة فاف عدد سكاف الدكؿ العربية سيرتفع ليقارب 
، في منطقة نجد أف (1980) مميكف خبلؿ سنة 172، ك 2007 مميكف في 331مقابؿ حكالي ) 2015سنة 

المكارد المائية فييا كاألراضي الصالحة لمزراعة في انخفاض، حيث تعتبر المنطقة معرضة كبشدة لظاىرة 
كما أعمنت دراسة صادرة عف برنامج . الجفاؼ، كما ىي معرفة في اتفاقية األمـ المتحدة لمحاربة الجفاؼ

 2 مميكف كمـ9.76) مف المساحة اإلجمالية لممنطقة 2/3األمـ المتحدة لمبيئة، أف الصحارم قد غطت حكالي 
 .1( مف المساحة اإلجمالية لؤلراضي% 68.4مف الصحراء، أم ما يعادؿ 

 مياه األمطار: الفرع األوؿ

 تفيد البيانات اإلحصائية المتكفرة كالمتضاربة بأف إجمالي حجـ مياه األمطار التي تسقط سنكيا عمى 
كىذه المياه مكزعة . سنة/  ممـ160 مميار متر مكعب، بمعدؿ متكسط قدره 1.926العالـ العربي تقدر بنحك 

 100 مف مساحة العالـ العربي بمعدؿ يقؿ % 35 مميار متر مكعب تسقط في 298:عمى النحك التالي
 مف المساحة اإلجمالية أم بمعدؿ يتراكح بيف % 15 مميار متر مكعب تسقط عمى 320سنة، كىناؾ /ممـ

 مف المساحة الكمية بمعدؿ % 50 مميار متر مكعب يسقط عمى 1.308سنة، كالباقي كقدره /  ممـ100-300
 ممـ، فيي أقؿ مف 50إف معدؿ التساقطات الشيرية في نفس الفترة ال يتجاكز . 2 ممـ في السنة300يزيد عف 

السنة، أما /  يكـ100 إلى 80عمى المناطؽ الساحمية، فترة التساقطات تمتد مف . سنة خبلؿ السنة/  ممـ800
 .3 يكما50بداخؿ القارة فالمدة ال تتجاكز 

 المياه السطحية:الفرع الثاني

مصر، )تعتبر المكارد المائية السطحية لمكطف العربي ذات أىمية خاصة ،رغـ أف أربعة أقطار عربية 
، فالمكارد المائية اإلجمالية لمدكؿ العربية تقدر 4 منيا% 60يمثؿ نصيبيا أكثر مف  (العراؽ، السكداف كسكريا

نيا إ مميار مياه داخمية، أما المكارد المائية الخارجية التي تسقي العالـ العربي ؼ140 منيا 3 ـ275بحكالي 

                                                           
1  - Les défis de la sécurité humaine dans les pays arabes, Rapport arabe sur le développement humain 2009, 

PNUD, 2009.  
، ص 2001، ٓطجؼخ اإلشؼبع اُل٢٘، اإلسٌ٘له٣خ، ٓظو، التصبدَبد انًىارد انًبئُخ، رؤَخ شبيهخ إلدارح انًُبِٓؾٔل ٓلؽذ ٓظطل٠،-  2

85. 
3  - L.ZELLA, D.SMADHI, Gestion de l' eau dans les pays arabes, laboratoire de Recherche en Hydraulique 

Souterraine et de Surface, larhyss Journal , juin 2006, p 161. 
انتحذَبد وانفزص أيبو ئدارح أحىاض األَهبر انؼزثُخ يزجؼُخ َهز انُُم، اإلدارح انًتكبيهخ نهًىارد انًبئُخ ػجل هللا ػجل اُسالّ أؽٔل، -  4

. 5، ص 2008 أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اإلكاه٣خ، ػٔبٕ، أٌُِٔخ األهك٤ٗخ اُٜبش٤ٔخ، فٍ انذول انؼزثُخ،
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أما نصيب كؿ دكلة مف الدكؿ التي . 1النيؿ، الدجمة كالفرات : تأتي خصيصا مف األنيار الثبلثة الكبرل
 : تشترؾ في مياه ىذه األنيار فيك يختمؼ مف دكلة ألخرل كما يبينو الجدكؿ المكالي

 :نصيب الدوؿ الشريكة في نيري الدجمة والفرات مف مياه ىذيف النيريف: 02الجدوؿ       

الدكؿ الشريكة 
 (في األنيار

 الدجمة كالفرات الدجمة  الفرات

 %25.9 %11.4 %14.55 تركيا
 %65.7 %1.4 %64.3 سكريا

 75.6% 61.3% 14.3% العراؽ

Source: EL BATTIUI Mohamed, L'eau au Moyen- Orient: entre gestion instrumentalisation, Thèse de 

Doctorat en Sciences économiques et de Gestion, UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLE, 2007-2008, p 32. 

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ يتبيف لنا نصيب كؿ مف ىذه الدكؿ الثبلثة الشريكة في مياه نيرم الدجمة 
 مف مجمكع نسب المياه التي % 75كالفرات، حيث يسيطر العراؽ عمى أكبر نسبة مف ىذه المياه كالمقدرة بػ 

ثـ تأتي . % 61كالمقدرة بػ . يحصؿ عمييا مف النيريف، كبكمية أكبر مف نير الدجمة منو مف نير الفرات
ىذا .  مف مجمكع نصيبيا مف مياه النيريف% 25.9سكريا في المرتبة الثانية لتمييا تركيا في المرتبة الثالثة بػ 

التقسيـ غير العادؿ بيف ىذه الدكؿ الثبلث مف شأنو أف يشكؿ محكر صراع كخبلؼ كأزمات، لذا كاف مف 
 .الضركرم إعادة النظر في تقسيـ مياه ىذيف النيريف كجميع األنيار المشتركة بيف الدكؿ بطريقة عادلة 

 المياه الجوفية: الفرع الثالث

 تمثؿ ىذه المياه المخزكف االستراتيجي لمكطف العربي، خاصة في ظؿ األكضاع الحالية التي تعيشيا 
المنطقة، كتعتبر المياه الجكفية المصدر األساسي لممياه في دكؿ الخميج، كاليمف كاألردف كفمسطيف، كما 

  بينما تصؿ النسبة% 3يعتمد عمييا لتمبية جزء كبير مف الطمب عمى المياه في العراؽ أيف تصؿ النسبة إلى 
، يتجدد 3 مميار ـ7734كيبمغ مخزكف المياه الجكفية في العالـ العربي بنحك . 2% 100في الككيت إلى 

 4 كتعتبر مف المكاردالطبيعية الناضبة.33 مميار ـ35، كيتاح لبلستعماؿ 3 مميار ـ42منيا سنكيا 

                                                           
1

  - L.ZELLA, D.SMADHI, Op.cit, p 161.  
2

 ٓولٓخ ُٔؤرٔو اُؤخ اُؼب٢ُٔ ُِز٤ٔ٘خ 13، ٝههخ ػَٔ ههْ ئدارح ػزض انًىارد انًبئُخاُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُـوث٢ آس٤ب، - 

. 16، ص 2002أُسزلآخ، عٞٛبٗسجٞهؽ، ع٘ٞة اكو٣و٤ب،
3

، اُوبٛوح، 179، اُس٤بسخ اُل٤ُٝخ، اُؼلك وانًظتمجم انحبضز، تحذَبد انُذرح انًبئُخ فٍ انًُطمخ انؼزثُخع، ا١ٓظسِٔبٕ ٓؾٔل سبُٔبٕ - 

 .22، ص 2010ٓظو، 
4
- Antoine Frérot,Gestion de L’eau vers de nouveaux Modéles,Fondapol,Paris,France,2011. 
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تحمية مياه البحر : الفرع الرابع

 إف العجز الكبير الذم تعاني منو الدكؿ العربية فيما يخص المكارد المائية، أدل بيا لمبحث عف 
مصادر جديدة لتمبية احتياجاتيا المتعددة مف ىذه المكارد، خاصة مقابؿ محدكدية المصادر الطبيعية لممكارد 

حيث لجأت الكثير مف الدكؿ العربية إلى تقنية تحميت مياه البحر، كالجدكؿ المكالي يكضح لنا . المائية
اإلحجاـ المختمفة لمياه البحر المعالجة في عدد مف الدكؿ العربية 

الحجـ المعالج مف قبؿ الدوؿ العربية : تحمية مياه البحر: 03الجدوؿ 

 %سنة /3كمـ 2008
 36.82 2.7العربية السعودية 

 31.36 2.3اإلمارات العربية المتحدة 
 10.36 0.76الكويت 
 3 0.22ليبيا 
 4.47 0.328قطر 
 1.36 0.1تونس 
 1.09 0.08العراؽ 
 2.48 0.182البحريف 
 2.48 0.182عماف 
 6.54 0.480الجزائر 
 100 7.332المجموع 

Source: Georges MUTIN,Le Monde arabe face au défi de l' eau, Enjeux et Conflits ,Institut d' Etude 

politiques de Lyon,France, 2009, p 24. 

يبرز لنا ىذا الجدكؿ حجـ مياه البحر المعالجة لمجمكعة مف الدكؿ العربية، حيث يظير لنا اإلختبلؼ 
القدرة المالية كالضركرة الممحة  لكؿ دكلة : بصكرة كاضحة مف دكلة ألخرل كذلؾ لعدة اعتبارات، نذكر منيا

إلستخداـ ىاتو التقنية، كفرة المكارد المائية مف المصادر الطبيعية لكؿ دكلة، كغيرىا، فنجد أف نسبة المياه 
 في %31.36 في العربية السعكدية، % 36.82المعالجة في دكؿ الخميج تككف مرتفعة حيث تصؿ إلى 

 في الككيت، كذلؾ راجع لمقدرة المالية لياتو الدكؿ في استعماؿ ىاتو %10.36اإلمارات العربية المتحدة ك
 .  التقنية مف جية، كقمة المصادر الطبيعية لممكارد المائة بيا مف جية أخرل

تقع أغمب أراضي الدكؿ العربية في المناطؽ الجافة كشبو الجافة، ما فرض عمييا كاقعا مائيا 
تسبب بتدني حصة الفرد العربي سنكيا مف المياه لتصؿ دكف المعدالت المعتمدة عالميا، في حيف صعبا

، فإف ما يحصؿ عميو الفرد العربي سنكيا ال 3ـ (1.000)حددت حصة الفرد سنكيا بحدكدىا الدنيا بنحك ألؼ 



 الفصؿ األوؿ                                        الموارد المائية، المفاىيـ األساسية، األبعاد والتحديات
 

- 12 - 
 

، كرغـ ذلؾ تبقى ىذه الحصة في حالة تناقص مستمر مع محدكدية المكارد المائية المتجددة 3 ـ750يتجاكز 
كتنبع أزمة المياه في الكطف العربي مف عكامؿ جغرافية كاألخرل سياسية . كالنمك السكاني المتصاعد
  1:كاقتصادية كثقافية كىي

. معاناة الكطف الحقيقية مف نقص المكارد المائية- 

. تعد الزيادة السكانية في الكطف مف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى تفاقـ أزمة المياه- 

.  إدارة اإلنساف العربي لمصادر مياىو المتنكعة تزيد مف حدة أزمة المياهسكء      - 

كالمتمثؿ بالتزايد السكاني، ففي حيف يبمغ عدد سكاف الدكؿ الكبير  جدية المتابعة، الخطر كما يفرض
كبذلؾ ، 2025 مميكف نسمة في عاـ 500 مميكف نسمة، مف المتكقع أف يتجاكز العدد 300العربية حاليا 

 كالمكارد المائية ذلؾ؟ فكيؼ يككف 3 مميار ـ،400 إلى حكالي 3 مميارات ـ205 االحتياج المائي مف يزداد
 . كالمكارد الجكفية غير المتجددة ميددة بالنفاذ3المتجددة تبمغ مميار ـ

 خصائص وأىمية دراسة الموارد المائية ومصادرىا: المطمب الثالث

كلكف مف  حيائيةحتى اإلككيميائية كاؿطبيعية  منيا اؿخصائصمجمكعة كبيرة مف اؿلممكارد المائية 
تحدد قيمتيا كأسعارىا كتخصيصيا زمنيا كمكانيا، كىذه فإف ىذه الخصائص ىي التي الناحية االقتصادية 

2 : يمكف حصرىا كمايميالخصائص


 خصائص الموارد المائية: الفرع األوؿ

تتمثؿ أىـ الخصائص التي أشار ليا المختصكف في شؤكف المكارد المائيىة، في الندرة كالكجكد كالتجدد 
 . باإلضافة الى خصائص أخرل تتعمؽ باإلستغبلؿ المفرظ لممياه كمدل تاثيره عمى التكمفة النيائية

: الندرة المائية -

حتاج اإلنساف اكلكالىا ما ، أىـ الخصائص عمى اإلطبلؽ مف الناحية االقتصاديةتعتبر مف بيف 
كنعني بالندرة أف أغمب المكارد كالمصادر المائية محدكدة الكمية أك صعبة الكصكؿ إلييا . لبلقتصاد أصبل

مقارنة مع تزايد أعداد السكاف كتزايد معدالت استيبلؾ الفرد مع مركر الزمف، باإلضافة إلى كميات كأعداد 
إف مشكمة ندرة المكارد المائية تمثؿ المشكمة المبلزمة لئلنساف خاصة في الكقت . السمع المتكقع إنتاجيا منيا

                                                           
1
. 16ٓوعغ سبثن، ص ،ئدارح ػزض انًىارد انًبئُخ ، اُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُـوث٢ آس٤ب، -  

 
2

 .6 ، ص 1991  ، اُسؼٞك٣خ، ، ٓطبثغ عبٓؼخ أُِي سؼٞك، اُو٣بع التصبدَبد انًىاردٓؾٔل ؽبٓل ػجل هللا، - 
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الراىف فاإلنساف كما نعرؼ مفركض عميو الصراع الدائـ مع الطبيعة إلشباع حاجاتو المتزايدة كالمتعددة 
كالمتجددة، كعميو أف يتعايش باستمرار أك يتعايش مع ما يسمى بمشكمة االختيار أك بمعنى آخر مع المشكمة 

. االقتصادية

: كؿ مكافالوجود في - 

 بحيث ال يكجد 1المكارد المائية مكجكدة في كؿ مكاف كاليكاء كأشعة الشمس كلكف بكميات متفاكتة،
تنافس عمييا كال يكمؼ الحصكؿ عمييا شيئا، كمف ثـ ال يصاحب عممية إنتاجيا أك تكزيعيا أم مشكمة 

اقتصادية مما جعميا سمعة مجانية في بعض المناطؽ إال أف تمكث البيئة كازدياد الطمب عمييا ساىما في ندرة 
. المياه النقية، فأصبحت مكردا اقتصاديا ال بد لمحصكؿ عميو مف تكمفة كسعر في أغمب األكقات كاألماكف

: موارد متجددة- 

، كلعؿ ىذا مف أىـ (نافذة)تنقسـ المكارد مف حيث عمرىا الزمني إلى مكارد متجددة كمكارد ناضبة 
رد مف الناحية االقتصادية ألنو يتعمؽ بشركط فعالية استخداميا كتخصيصيا ككيفية المحافظة االتقسيمات لممك

كمف ذات نفسيا، كذلؾ إما ألنيا مكجكدة بصفة 3كالمكارد المتجددة ىي المكارد التي تتجدد تمقائيا . عمييا
مستمرة كبكميات كبيرة كأشعة الشمس كاليكاء كاألرض كمياه األنيار كالبحار كالمحيطات كاألمطار كتسمى 

ما ألنيا تتكاثر بالتكالد كاألسماؾ كالحيكانات كتسمى بالمكارد اإلحائية كقد تتداخؿ . بالمكارد المتدفقة كا 
تقسيمات المكارد مف حيث عمرىا الزمني فيما بينيا، ألف المكارد المتجددة قد تنفذ إذا استيمكت بطرؽ غير 

سميمة كما أف بعض المكارد الناضبة قد تتجدد إلى حيف، كىذا عف طريؽ االكتشافات الجديدة أك إعادة 
االستخداـ، كمثاؿ ذلؾ المياه الجكفية التي ال تكجد ليا منافذ لتغذيتيا مف مصادر مياه أخرل تعتبر مكارد 

ناضبة ألنيا مكجكدة بكميات محدكدة كأم استخداـ لتمؾ المياه يقمؿ مف الكميات المتبقية منيا مما يؤدم إلى 
. نضكبيا بالتدرج

: ضافية إخصائص -

كبير،  تساىـ المكارد المائية في إنتاج عدة سمع، فالمياه مثبل تستخدـ في اإلنتاج الزراعي بشكؿ 
مف أىـ الخصائص االقتصادية لممكارد المائية أف استغبلؿ ىذه  ، ك2 في اإلنتاج الصناعي بشكؿ أقؿككذلؾ

                                                           
 .24 ُج٘بٕ، ص 1989،، اُلاه اُغبٓؼ٤خ، ث٤وٝد،انًىارد االلتصبدَخًبَٓ ثٌو١ ٝأفوٕٝ، - 1
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المكارد كثيرا ما يتسرب عميو ما يسمى بالعكارض االقتصادية أك اآلثار الخارجية كىذه اآلثار عادة ما 
فمثبل .  البيئة االقتصاديةتؤثر عمىعمى كفاءة اإلنتاج مف ىذه المكارد أك  تككف غير مقصكدة كلكنيا تؤثر

السحب الزائد مف آبار المياه في بمد ما قد ترفع تكاليؼ اإلنتاج أك سحب المياه مف اآلبار في بمد مجاكر، 
. 1كىذه التكمفة اإلضافية ال يأخذىا البمد األكؿ في حسابو كأف كانت تمثؿ تكمفة فعمية سيتحمميا البمد المجاكر

 أىمية دراسة الموارد المائية: الفرع الثاني

لى خصائص المكارد المائية مف الناحية االقتصادية، يجدر بنا تكضيح األسباب إبعد أف تـ التطرؽ 
ىتماـ المختصيف بيذا المكرد إؼ. المكضكعية كالجكىرية التي أدت إلى اإلاىتماـ بدراسة المكارد المائية

  أفراد المجتمع ستخداميا لتمبية حاجاتالكصكاؿ الى تحقيؽ أفضؿ كأنجع السبؿ إلبيدؼ الضركرل كدراستة 
ستمرار إىتمامو بذلؾ يتزايد كمما تزايدت تعقدت حياتو كالمتنامية المتعددة كالمتجددة . عبر الزمف، كا 

اإلنساف بصكرة جمية في العقد كحاجيات لقد برزت مشكمة المكارد المائية كندرتيا بالنسبة لمتطمبات 
 ت مما زاد كتحسف ظركؼ المعيشة، الكفيات في العالـ عددنخفاضاالماضي خاصة بعد زيادة المكاليد ك

مما ترتب عميو بركز مشاكؿ عديدة أصبحت تعانى منيا  . كسريعة الزيادة في السكاف بصكرة كبيرةتمعدال
 .أغمية الدكؿ كخاصة منيا الفقيرة كمنيا الفقر ،البطالة كانتشار األمراض

: 2كتنبع أىمية دراسة المكارد المائية مف االعتبارات التالية

: الحاجاتتنامي والندرة - 

تتمثؿ في ندرة المتاح لدييا مف المكارد، في الكقت عكيصة مشكمة اقتصادية تعاني أغمب الدكؿ النامية 
الذم فيو تتعدد حاجات سكانيا؛ كىذه الحقيقة معركفة منذ القدـ، كلذلؾ فبل مفر أماـ ىذه الدكؿ مف بذؿ 

قصار جيدىا في محاكلة البحث عف مصادر جديدة تستطيع أف تساىـ في االرتفاع بمستكيات إشباعيا أك 
ف الناحية ـكتحاكؿ استخداـ المتاح لدييا مف المكارد بأكثر الطرؽ كفاءة . عمى األقؿ أف تحافظ عمييا

. االقتصادية أم التخصيص األمثؿ لمكاردىا

 أك تخصيصا معينا مف المكارد يؤدم إلى تحقيؽ حجـ تكزيعييا نمطا ففي الحالة التي يككف فييا 
معيف مف اإلشباع، كأمكف مع ذلؾ إعادة تخصيص نفس القدر مف المكارد بطريقة مختمفة تكلد عنيا قدر مف 

. اإلشباع، فمعنى ذلؾ أف التخصيص األخير ىك التخصيص األمثؿ لممكارد
                                                           

1
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: زيادة معدالت الوالدة- 

 اف التحسف الحاصؿ في المجاؿ الصحي  كتحسف ظركؼ المعيشة ساىما بشكؿ كبير في  زيادة كتيرة 
حكؿ مما ترتب عنو  زيادة في القمؽ ك التكتر  سكاف العالـ كخاصة الدكؿ النامية،  عدد فياتمعدالت الزيادك

إال أف ىذه النظرية  .  الحاجات المتزايدة كالمتنامية لدل سكاف الدكؿ الفقيرة كفاية المكارد المائية إلشباع
تكمف فقد ال .  كذلؾتعتمد أساسا عمى إعتبار اإلنساف مستيمكا فقط كتتجاىؿ إلى حد كبير بأنو منتجا

 كلكنيا قد تككف لسكء إستخداـ المكارد المائية المتاحة الكثافة السكانية ، تزايد فيالمشكمة في الدكؿ النامية 
. 1ليمة التى تتماشى كاألساليب الحديثة في التسييركعدـ إدارتيا كالمحافظة عمييا بالطرؽ الس

: دارة المورد المائيإحسف - 

إمكانات كمعرفة  لتحديد ؿ أكالتقكيـ شاـاؿحصرالقاـ بعممية اؿالمكارد المائية يتطمب ف المحافظة عمى إ
 في إستخداماتياكالتبذير  ككضع الخطط كالبرامج التي تتضمف عدـ اإلسراؼ ،إستغبلليا حاليا كمستقبميا

. المتنكعة 

دارة كاإلستفادة مف ىذا إصارمة تشارؾ فييا كؿ الفعاليات المسؤكلة عف في بعض المجتمعات تسف تشريعات 
 تخراج المكارد المائية بيدؼ المحافظة عمىس دكؿ أخرل أك تحد مف إ تقـك دكؿ بحرمافكقدالمكرد الثميف ، 

كمف ناحية أخرل، تقـك دكؿ العالـ مجتمعة بالمجمس العالمي لممياه، .  بسرعة  المكرد كضماف عدـ نفاذىاىذا
  .2"اليـو العالمي لمماء" مارس بيدؼ حماية المياه، كقد سمي ىذا اليـك 22بإجتماع كؿ سنة في 

، لمتكعية بأىمية المياه كالمحافظة «باليـك العالمي لممياه» تحتفؿ منظمة األمـ المتحدة 1993،3منذ عاـ 
العقد » صادؼ ىذا اليـك بداية 2005كفي عاـ . عمييا كالسعي إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب

« الماء مف أجؿ الحياة» تحت شعار 2003الذم أعمنتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ « الدولي لممياه
كييدؼ العقد إلى تعزيز الجيكد الرامية إلى الكفاء بااللتزامات الدكلية المعمنة . 2015الذم يستمر حتى العاـ 

 .2015بشأف المياه كالقضايا المتصمة بالمياه بحمكؿ عاـ 
عنكانان لميكـ العالمي لممياه بإشراؼ منظمة اليكنسكك، لمفت اإلنتباه « المياه والثقافة» اختيرت 2006في عاـ 

ستخداميا كاإلحتفاؿ بيا تبعان لتنكع تقاليد الشعكب إإلى حقيقة أف ىناؾ طرقان عديدة لمنظر إلى المياه ك
 .فالمياه مقدسة في العديد مف األدياف. كثقافاتيا في جميع أنحاء العالـ
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المكضكع الرئيسي ليـك المياه العالمي بيدؼ إبراز الخطكرة « مواجية ندرة المياه»، كانت 2007في عاـ 
 2008ثـ أطمقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى عاـ . المتزايدة لندرة المياه في جميع أنحاء العالـ كآثارىا

لتسميط الضكء عمى العدد الكبير مف سكاف العالـ الذيف ال يحصمكف عمى « السنة الدولية لمصرؼ الصحي»
المياه »، فقد رّكز شعار اليكـ العالمي لممياه عمى 2009أما في عاـ . خدمات الصرؼ الصحي األساسية

 بحيرة كحكض نير عابر 263، فيناؾ في العالـ «المشاركة بالمياه، المشاركة بالفرص: العابرة لمحدود
 بمدان كتغطي نصؼ مساحة اليابسة عمى األرض، األمر الذم ينبغي أف 145لمحدكد تمتد عمى مناطؽ في 

 .يحّفز عمى التعاكف في اإلدارة المشتركة ليذه المياه الدكلية بدالن مف أف تككف سببان لمتنازع عمييا
لمتأكيد أف المياه النظيفة  «مياه نظيفة لعالـ سميـ صحياً »، كاف شعار يـك المياه العالمي 2010كفي عاـ 

فقد أصبحت نكعية المصادر . ىي الحياة، كأف بقاءنا جميعان يعتمد عمى الطريقة التي نحمي بيا جكدة مياىنا
 مميار شخص في العالـ محركمكف اليـك مف 2.5المائية أكثر عرضةن لمتمكث مف النشاطات البشرية، كىناؾ 

كفي كؿ يكـ يطرح عبر العالـ مميكنا طف مف مياه الصرؼ الصحي . خدمات الصرؼ الصحي األساسية
 .كالمخمفات السائمة األخرل ضمف المياه

، بقصد تركيز «المياه لممدف اإلستجابة لمتحدي الحضري»، أصبح شعار يـك المياه العالمي 2011كفي عاـ 
اإلىتماـ الدكلي عمى اآلثار المترتبة عمى أنظمة المياه في المدف كالناتجة عف النمك السكاني السريع، 

 .كالتحكؿ السريع نحك التصنيع، كالتغيرات المناخية، كالنزاعات كالككارث الطبيعية
كمدف العالـ تنمك بمعدؿ . فاليـك يعيش شخص كاحد مف بيف كؿ شخصيف مف سكاف العالـ في المدف

ستثنائي بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكاف مف جية، كاليجرة مف الريؼ إلى المناطؽ الحضرية كتحكيؿ إ
كفي العديد مف مدف العالـ، لـ تكاكب اإلستثمارات في . المناطؽ الريفية إلى مناطؽ حضرية مف جية أخرل

 .الزيادات الكبيرة مف السكاف في المدفالبنى التحتية معدؿ 
انطبلقان مف أف العبلقة « المياه مف أجؿ األمف الغذائي»:  أصبح شعار يـك المياه العالمي2012كفي العاـ 

فاألمف الغذائي يتحقؽ عندما يتمكف البشر كافة كفي جميع . بيف المياه كاألمف الغذائي مفتاح أساسي لمتنمية
األكقات مف الحصكؿ عمى أغذية كافية كسميمة كمغذية تمبي احتياجاتيـ الغذائية مف أجؿ حياة نشطة 

 النظـ 2050كيجب أف تدعـ مشاريع إدارة المياه خبلؿ الفترة المقبمة كلغاية عاـ . كصحية كبأسعار مناسبة
 1. مميار نسمة إضافية2.7الزراعية التي ستتكلى ميمة تكفير الغذاء كسبؿ المعيشة لػ
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كذلؾ تماشيا مع اختيار « التعاوف في مجاؿ المياه»:  أختير شعار اليـك العالمي لممياه2013كفي العاـ 
بناءن عمى اقتراح « السنة الدكلية لمتعاكف في مجاؿ المياه» 2013الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 

ذلؾ أف تمبية احتياجات الناس األساسية، كمتطمبات البيئة، كالتنمية االقتصادية . طاجكستاف كدكؿ أخرل
 .كاالجتماعية كمكافحة الفقر كميا تعتمد اعتمادان كبيران عمى المياه

 شعاران لميكـ العالمي لممياه نظران لمعبلقة الكثيقة التي «المياه والطاقة» اختير شعار 2014كفي العاـ الحالي 
ستخداـ المكارد المائية، كال إفتكليد الطاقة كنقميا يتطمباف . تربط المياه بالطاقة، كاعتماد كؿ منيما عمى اآلخر

مف % 8كمف جية أخرل، يتـ استخداـ نحك . سيما في حاؿ الطاقة الكيرمائية، كالطاقة النككية، كالحرارية
 .الطاقة المكلدة في العالـ مف أجؿ ضخ كمعالجة كنقؿ المياه إلى مختمؼ المستيمكيف

كستعمؿ منظكمة األمـ المتحدة، بالعمؿ الكثيؽ مع الدكؿ األعضاء كغيرىا مف الجيات المعنية، عمى لفت 
في الحصكؿ عمى « البلمساكاة»االنتباه إلى العبلقة الكثيقة بيف المياه كالطاقة، كال سيما معالجة مشكمة 

مف سكاف العالـ الذيف يعيشكف في األحياء الفقيرة « لمميار نسمة األشد فقران »مصادر المياه كالطاقة، كخاصة 
كالمناطؽ الريفية الفقيرة دكف الحصكؿ عمى مياه الشرب المأمكنة كالصرؼ الصحي المبلئـ كالغذاء الكافي 

 768 مميار نسمة في العالـ ال يحصمكف عمى خدمات الطاقة الكيربائية، ك1.3فيناؾ . كخدمات الطاقة
 مميار نسمة ال يحصمكف عمى 2.5مميكف نسمة ال يحصمكف عمى خدمات مياه الشرب اآلمنة كالنظيفة، ك

كما تيدؼ مف خبلؿ عرض العديد مف الدراسات العممية إلى إقناع صّناع القرار . خدمات الصرؼ الصحي
في قطاعي المياه كالطاقة بأف النيج كالحمكؿ المتكاممة لقضايا المياه كالطاقة يمكف أف يككف ليا أثر أكبر كأف 

يكمي  كمنظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية تحقؽ عكائد اقتصادية كاجتماعية أكبر جامعة األمـ المتحدة
كفي ىذه المناسبة سيتـ إطبلؽ التقرير العالمي لمتنمية . في مقر الجامعة في طككيك  2014مارس 21 ك20

 عف المياه كالطاقة، كذلؾ سيجرم خبلؿ ىذه االحتفاالت منح جائزة أفضؿ الممارسات في 2014المائية لعاـ 
كما سيعمف عف الفائز بجائزة ستككيكلـ لممياه خبلؿ ىذه . «المياه مف أجؿ الحياة»مشركع األمـ المتحدة 

 .االحتفاالت
مما ال شؾ فيو أف كبلن مف المياه كالطاقة ضركرياف لكؿ جانب مف جكانب الحياة، كلمصحة البشرية، كسبلمة 

كأف أم زيادة في الطمب عمى أم منيما ستؤدم إلى زيادة في الطمب . النظـ البيئية كاالستدامة االقتصادية
كأم قرار يتخذ في أم قطاع منيما سيككف لو كقع ممحكظ عمى القطاع اآلخر، األمر الذم . عمى اآلخر

 كتشكؿ المياه الركيزة األساسية لمتنمية .يستكجب نيجان شمكليان عند التخطيط لتنمية ىذيف القطاعيف الميميف
المستدامة حيث تعزز المكارد المائية كالخدمات المرتبطة بيا قضايا خفض الفقر ك النمك االقتصادم 
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كاالستدامة البيئية إضافة إلى اسياميا في تحسيف الرفاه االجتماعي كالنمك الشامؿ لمميارات البشر مف خبلؿ 
المياه والتنمية  » كاف الشعار2015 كفي.تكفير األمف الغذائي كالطاقة فضبل عف صحة اإلنساف كالبيئة

 احتفاالت تتزامفحيث . لتأكيد الترابط الكثيؽ بيف الماء كالتنمية المستدامة في مختمؼ القطاعات« المستدامة
 كالتي جاءت « 2025  -2015 » مع العاـ األكؿ مف الخطة العشرية ألىداؼ األلفية الثالثة ،ىذا العاـ

حيث تضمنت الخطة العشرية الثانية ألىداؼ األلفية الثالثة إيصاؿ " الماء مف أجؿ الحياة " تحت شعار 
المياه عبر صنابير المياه لما يقرب مف مميارم شخص حكؿ العالـ يمثمكف ربع البشرية لـ تكف تصؿ المياه 

 في ظركؼ جاء ،2015كاعتبرت المنظمة في بياف ليا  أف عاـ .النقية إلييـ لتكفي احتياجاتيـ اليكمية
 - 2005- الماء مف أجؿ الحياة " المكارد المائية مبرزة في ىذا الصدد أىمية عقد بإدارة صعبة فيما يتعمؽ 

كذلؾ بيدؼ تعزيز  . 2003  الذم تـ اعتماده مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة خبلؿ عاـ 2015
يـك العالمي اؿأما .الجيكد الرامية إلى الكفاء بااللتزامات الدكلية المعمنة بشأف المياه كالقضايا المتصمة بالمياه

كركز ىذا الشعار عمى الدكر المركزم الذم يمعبو الماء في 1 «المياه يعني فرص العمؿ»، ق شعاركاف 2016
عبلكة عمى ذلؾ، فإف جميع الكظائؼ تقريبان بغض النظر عف القطاع . إنشاء كدعـ كظائؼ ذات نكعية جيدة

كعمى الرغـ مف الصمة بيف الكظائؼ كالمياه، إال أف مبلييف األشخاص الذيف . تعتمد مباشرة عمى المياه
 .يعتمدكف في اكتساب أرزاقيـ عمى المياه، في كثير مف األحياف ال تحمييـ حقكؽ العمؿ األساسية

: المفرط لمموارد المائية  تيالؾساإل- 

 زيادة معدؿ إستيبلؾ الفرد لممكارد المائية فيلكجي التقدـ التكنكثناف عمى الدكر الذل يمعبو إال يختمؼ 
ستعماالت منزلية متنكعة تيبلكية تعتمد في إنتاجيا عمى المكارد سأف السمع اإلعمى ناىيؾ  ك، مف شرب كا 

 بشأف تمؾ  كالتكتر المائية، فإف تزايد معدؿ إستيبلؾ الفرد مف السمع كالخدمات أدل إلى مزيد مف القمؽ
، كقد  كحتى النامية الدكؿ الصناعيةفي المكارد كمدل إمكانية الكفاء بمتطمبات سكاف العالـ المتزايد خاصة 

 الحديثة كالتي ساىمت ترشيد إستيبلؾ الفرد بإستخداـ الطرؽ االقتصادية بضركرة أدل ذلؾ إلى زيادة اإلىتماـ
.  فعبل مف التقميؿ مف تبذير المكارد المائية 

: تحقيؽ مستوى معيشي الئؽ- 

 تحقيؽ مستكل معيشي الئؽ يعمؿ كييدؼ غالبية المسؤكليف في دكؿ العالـ المتقدـ كالنامي عمى
لتحقيؽ محمكعة مف األىداؼ  تيدؼ  التي إال عف طريؽ التنمية االقتصاديةيتحقؽ كذلؾ ال ـ ،لمكاطنيو

                                                           
1
http://www.worldwatercouncil.org ،يجهض انًُبِ انؼبنًٍرغ٤ٔغ ٖٓ هجَ اُطبُت ثبالػزٔبك ػ٠ِ أُٞهغ اُوس٢ٔ  - 

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=13144
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=13144
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=13144
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=13144
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 كضماف درجة  كتحقيؽ الرفاىية  مستكيات المعيشة كتحسيفتطكير المجتمع كرفعالمكضكعية ، كتنمية ك
. بالتحديد السميـ لمكاردىا المتعددة كالمتنكعة  الدكلة   إال إذا قامت،عالية مف العمالة كال تتحقؽ عممية التنمية

ىا كتحديد أكلكياتيا تحديدا سميما يتماشى مع أكلكيات أفراد مكاردما تمكنت الدكلة مف التأكد مف ألنو عمى قدر
 كتحديد األىداؼ المرجك تحقيقيا بأقؿ تكمفة  كضع الخطط كرسـ برامج التنمية ليا مفيمكفمجتماعاتيا 

 في استمرارية  المتاحة أىمية تنمية المكاردق المسؤكلكف مف خبلؿ  أدرؾممكنة كبأقصر كقت ممكف، كىذا ما
. 1عممية النمك االقتصادم

: أزمة الغذاء والسياسات الحكومية- 

بدأ الحديث يتكرر مجددا عف أزمة الغذاء في اآلكنة األخيرة في كثير مف دكؿ العالـ خاصة في 
كقد أدل بركز ىذه األزمة إلى مزيد مف الدراسات في اقتصاديات المكارد باإلضافة إلى فركع العمـك . إفريقيا

األخرل الخاصة بإنتاج الغذاء كخاصة عمـك الزراعة، كقد اتضح أف بعض األسباب في نقص إنتاج الغذاء 
. ىك استخداـ المكارد الزراعية كعدـ المحافظة عمييا بما في ذلؾ المكارد المائية بالرغـ مف أنيا مكارد متجددة

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الحككمات في كثير مف الدكؿ أصبحت تيتـ بالمحافظة عمى المكارد الناضبة 
كبما أف ىناؾ كسائؿ اقتصادية تساىـ في بمكغ ىذه الغاية فإف دراسة . منيا كالمتجددة عمى حد السكاء

اقتصاديات المكارد ككيفية استخداـ السياسات االقتصادية البلزمة لممحافظة عمى المكارد أصبحت أمرا في 
غاية األىمية، كقد أشار االقتصادم كينز إلى ذلؾ ، أف التدخؿ الحككمي بمختمؼ سياساتو االقتصادية يؤثر 

 .مباشرة عمى إنتاج كتخصيص المكارد كتكزيع عائداتيا

 مصادر الموارد المائية: الفرع الثالث 

، أما المكارد المائية  مصادر مائية تقميدية كغير تقميدية: قسميف رئيسيف ىماتنقسـ ىذه المصادر إلى
األمطار،المياه السطحية، المياه الجكفية ،الينابيع كالنافكرات فسنقـك بدراستيا بالتفصيؿ في :التقميدية فتتمثؿ في

 مياه مصادر المكارد المائية غير التقميدية فتتمثؿ في تحميةىذا الفرع مف المطمب الثمث لمفصؿ األكؿ، أما 
،  المياهستيرادإ ثـ مياه الصرؼ الزراعيستخداـ إك مياه الصرؼ الصحي خداـإست  ك الصناعية كاألمطارالبحر

نظرا ألىميتيا فتـ ادراجيا في الفصؿ الثاني كاستراتجيات ىامة خاصة بعرض كادارة المكارد المائية بشيء 
 . مف التفصيؿ

                                                           
1

 .28هٓضبٕ ٓؾٔل ٓوِل ٝافوٕٝ، ٓوعغ سبثن، ص - 
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 ستعماالت الموارد المائية إ :المطمب الرابع

 كما اف نكعيتيا في انخفاض، في حيف أف الماء  مستمرفاف المكارد المائية لمكرة االرضية في تناقص       
سكؼ نحاكؿ في ىذا  مكلد لمطاقة، سقي االراضي، :كمتنكعةستخداماتو متعددة إعنصر ضركرم لمحياة، ك

طار النظاـ البيئي كاإلستعماؿ الزراعي كالصناعي إتعماالت المكارد المائية في مختمؼ إستالمطمب تبياف 
  1:أربعة أقساـ رئيسية إلى كالتي تنقسـ كاإلستعماؿ اإلنساني،

 ستعماؿ في إطار النظاـ البيئيإلا: الفرع األوؿ
يعتبر الماء إلى جانب األرض كاليكاء المككنات األساسية لمحياة عمى سطح األرض، كما أف البيئة 

المائية تعتبر مكطف لمعديد مف الكائنات الحية النباتية كالحيكانية التي تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف كالتنكع 
البيكلكجي في الطبيعة، كفي غياب أك تدىكر ىذا المكرد يحدث اختبلؿ في األنظمة البيئية األمر الذم يمكف 

 .أف تككف لو عكاقب كخيمة عمى مستقبؿ الحياة عمى سطح األرض ككؿ
كتعتبر األنظمة المائية مصدر لمغذاء كالماء لجميع الكائنات الحية سكاء كانت بشرية أك حيكانية حيث 

كما أف البيئة المائية تساىـ بشكؿ كبير إلى . أنيا تحتكم عمى أكبر مخزكف غذائي أكثر مف بقية األنظمة
تنظيـ الطقس نتيجة لخاصية إطبلؽ الحرارة بصفة متدرجة مما يقمؿ مف التقمبات اليكمية كالفصمية الكاسعة 

 ، تكفر المياه مناطؽ لمتكاثر كالتكالد لمحيكانات مما يغني البيئة كيحمييا مف إنقراض 2.في درجات الحرارة
الكائنات الحية، كيساىـ في تدعيـ السمسمة الغذائية بذلؾ فأىمية البيئة المائية كجزء مف عناصر البيئة 

األخرل ال يمكف تجاىميا بأم حاؿ مف األحكاؿ لكف ذلؾ في إطار متكامؿ مع بقية األنظمة البيئية فإذا حدث 
 .تدىكر في أم منيا، بالتبعية سينتقؿ التدىكر إلى البقية ما يؤدم إلى تراجع الخدمات البيئية بصفة عامة

 ستعماؿ الزراعي  إلا: الفرع الثاني
 مف إجمالي %70 يستيمؾ القطاع الزراعي كميات كبيرة مف المكارد المائية حيث يقدر إستيبلكيا 

المياه االمستعممة  في جميع المجبلت ، كيرجع ىذا اإلستيبلؾ الكبير إلى إعتماد الفبلحيف  بشكؿ كبير عمى 
كالبذكر المحسنة كاالسمدة كالمبيدات ، إلى جانب أف أكثر 3الزراعة المركية التي تستخدـ فييا التقنية الحديثة 

المنتجات الزراعية إستيبلكا مف قبؿ الشعكب عمى المستكل العالمي مثؿ الحبكب كاألرز، ىي محاصيؿ 
تحتاج كميات كبيرة مف المياه مقابؿ إنتاج محصكؿ أك كمية قميمة مف المادة الجافة، فمثبل القمح يحتاج إنتاج 

                                                           
 .143-141 ٓوعغ سبثن ، ص ص ،االجهبد انًبئٍ واشكبنُخ ثُبء األيٍ االَظبٍَ،فضوح ٓقِٞك٢، فضوح ٓقِٞك٢، - 1
2

. 79 ، ص 1979، ػبُْ أُؼوكخ، أًزٞثو، اُوبٛوح ،انجُئخ ويشكالتهبهش٤ل ؽٔل، ٝأفوٕٝ، - 
3

 .143 ،ص ٗلس أُوعغفضوح ٓقِٞك٢، - 
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 لتر إلنتاج كيمكغراـ كاحد 300 لتر، كالمزركعات األخرل تحتاج  إلى حكالي 1500 كغ منو إلى حكالي 1
لى جانب الزراعة، فإف تربية 400 كغ مف الذرل يحتاج إلى 1 بينما إنتاج 1مف المادة الجافة  ؿ ، كا 

الحيكانات كالمكاشي تتطمب ىي األخرل كميات كبيرة  مف المياه سكاء مف أجؿ إنتاج غذائيا أك مف أجؿ 
نظافتيا، كنتيجة لمتزايد السكاني كالحاجة لتمبية متطمباتيا الغذائية، فإنو مف المتكقع أف ترتفع كمية المياه 

المكجية لمقطاع الفبلحي خاصة باعتبار أف الفبلحة كاالكتفاء الذاتي ىك مرآة تطكر كتنمية الدكلة، فالدكلة 
تعمؿ عمى زيادة منتجاتيا الزراعية حتى كلك كاف ذلؾ سينعكس بالسمب عمى مكاردىا المائية كأحسف مثاؿ 

 مف المياه رغـ أنيا تعاني %90عمى ذلؾ دكلة إسرائيؿ التي تشجع عمى تصدير الحمضيات التي تتككف مف 
.مف عجز مائي شديد



 ستعماؿ الصناعيإلا: الفرع الثالث
 يمعب الماء دكرا أساسيا  في قطاع الصناعة ، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ تمركز الكحدات الصناعية 

، حيث أنو 2 مف إجمالي المياه المستعممة عالميا% 23حكؿ مصادر المياه، فالقطاع يستحكذ عمى حكالي 
 لتر مف البنزيف نحتاج 1التبريد، الفصؿ، اإلذابة، اإلنتاج ، ففي إنتاج : يدخؿ في معظـ العمميات الصناعية

 كغ مف 1 لتر مف الماء، كإلنتاج 2900 لترات مف الماء، كإلنتاج برميؿ مف زيت البتركؿ نحتاج لػ 10لػ 
 لتر مف الماء ، ككمما كانت  100 كغ مف السكر نحتاج إلى 1 لتر مف الماء، كإلنتاج 80الصمب نحتاج إلى 

الدكلة  متطكرة صناعيا كمما زاد إستعماليا ، كمف المحتمؿ أف يتضاعؼ إ ستعماؿ المياه في مجاؿ الصناعة 
في مستقببل إلى الضعؼ نتيجة زيادة االستثمارات في ىذا القطاع، باإلضافة لتطكر إستخداـ المياه كمصدر 
مف مصادر الطاقة البديمة مف أجؿ التقميؿ مف إستخداـ الزيت األحفكرم بإعتباره مكرد غير متجدد يمكف أف 

عمى الصعيد العالمي كتتفاكت استعماالتيا لبلغراض %23كتستعمؿ المياه ألغراض الصناعة بنسبة . ينفذ
كاستراليا %9 فقط مف مياىيا لمصناعة كاسيا %5الصناعية مف منطقة الى اخرل ،كتستخدـ افريقيا حكالى 

، أما في %23 كالجنكبية %42 كامريكا الشمالية %55 بينما ترتفع النسبة في اكركبا الى %2كجزر اليادل 
 مف مجمكع %5ام مايعادؿ مف نسبة  (سنة/3مميار ـ8.6)الكطف العربي فيقدر استعماؿ المياه بحكالي 

 .استعماؿ المياه
 
 

                                                           

. 155، 154،ص 2008، عبٓؼخ أُِي سؼٞك، ،اُو٣بع،انتهىث وحًبَخ انجُئخٓؾٔل ػجلٝ اُؼٞكاد، ٝأفوٕٝ، - 1
2
 .91،ص،2006 ،اكاهح أُطجٞػبد ٝاُ٘شو ،٤ُج٤ب ،انتحهُم االلتصبدٌ نأليٍ انًبئٍ انؼزثٍفبُل ػ٠ِ أُؾغٞث٢ ،-  
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 ستعماؿ اإلنسانيإلا: الفرع الرابع
إلى المياه في جميع شؤكنو اليكمية، حيث تشكؿ يحتاج  األخرل  مف أجؿ بقائو كبقية الكائناتاالنساف      

مف كزف الطفؿ الرضيع، ك أم نقص أك  %97مف كزف اإلنساف البالغ ك حكالي % 80ػ-60المياه حكالي
منو في الجسـ يؤدم إلى جفاؼ أعضائو كتكقؼ بعض األجيزة  الحساسة %  20ػ-10فقداف المياه  بحكالي 

اما االصناؼ التي يشمميا االستخداـ المنزلي فتتمثؿ . عف العمؿ التى بدكرىا تؤثر عمى بقية األعضاء فيمكت
 كتختمؼ الكمية المستعممة مف دكلة ألخرل حيث كالسباحةالغسيؿ، الحدائؽ  تغذية، الصحة، التنظيؼ،اؿ: في

،كما ىناؾ العديدمف العكامؿ التي تؤثر في زيادة يرتبط بمستكل المعيشة كالتقاليد السائدة في كؿ دكلة 
 عدد السكاف،الدخؿ ،ارتفاع المستكل المعيشى كدرجة الحراراة :1إستعماؿ المياه أك الطمب عميو كمنيا

اف زيادة عدد السكاف يؤدل الى زيادة كمية المياه المطمكبة لغرض االستعماؿ البشرل سكاء : عدد السكاف -
 في الشرب اك غيره مما يؤدم الي زيادة الطمب االجمالي عمى المكارد المائية 

اذا زاد الدخؿ االفراد مع ثبات األسعار ،فإف ىذا سيؤدل الى االقباؿ عمى كميات اكبر مف السمع  :الدخؿ- 
كالخدمات ،كبزيادة الطمب عمى السمع ،فإف ىذاا الطمب سيؤدل الى خمؽ طمب اخر عمى المياه المستعممة 
 . في انتاج ىذه السمع زراعية أك صناعية التي تحتاج الى سمعة الماء كسمعة كسيطة في العممية االنتاجية 

يترتب عمى ارتفاع مستكل المعيشة ارتفاعا في الطمب عمى المياه ، فبمجردتحسف :ارتفاع مستكل المعيشة - 
 .مستكل المعيشة ألم شعب مف الشعكب يحدث ارتفاع في الطمب عمى المياه 

يختمؼ استعماليا مف فصؿ ألخر ،في الصيؼ يزداد إستعماليا لؤلغراض المنزلية اكثر مما : درجة الحرارة -
ىك عميو في الشتاء، كما اف معدؿ التبخر يزداد ،فاألشجار التى كانت تحتاج الى فترة رم كاحدة شيريا  

إف .اثناء انخفاض درجات الحرارة ،فإنيا تحتاج الى ثبلث فترات رم شيريا عند ارتفاع درجات الحرارة
 مف المياه سنكيا 3 ـ1إستعماالت اإلنساف لممكارد المائية في حياتو اليكمية متنكعة ، فكؿ شخص يستيمؾ 

 سنكيا مف أجؿ األغراض المنزلية، كتزداد ىذه الكمية باإلستعماؿ 3 ـ100مف أجؿ الشرب فقط، كحكالي 
 الكاسع لؤلجيزة الكيربائية كبالخصكص تحسف مستكيات المعيشة في الدكؿ النامية كالمتقدمة

                                                           
1
 85-83ص ص ،ٓوعغ سبثنفبُل ػ٠ِ أُؾغٞث٢ ،-  
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، كالجدكؿ يكضح متطمبات 1( ؿ مف الماء لغسؿ الصحكف في الغسالة الكيربائية 22,7فمثبل نحتاج إلى )
 ستعماؿ الموارد المائيةإمتطمبات : (04)ؿ رقـ جدك: 2إستعماؿ المياه اليكمية ألسرة متكسطة

 {في المتوسط}كمية المياه المستعممة عماؿستاإل
  لتر80- لتر30  كالغذاءالشرب التنظيؼ كالطبخ
السباحة مرة في اليـك 
دكرة المياه مرة كاحدة 

 لتر120- لتر60
  لتر12 - لتر10

 لتر 15- لتر لكؿ متر مكعب  5سقي الحديقة 
Source Lakhdar Zella ,L’eau Pénurie ou Incurie ,OPU,Alger,2007,p29. 

 
نبلحظ مف الجدكؿ بأف االستعماؿ فيو تبذير كبير لممياه كتزداد المشكمة في حالة تتبع الدكؿ الفقيرة 

عمى ضكء معرفة أىمية اإلنساف .لنفس نمط عيش الدكؿ المتقدمة كخاصة التي تعانى شح المكارد المائية 
ستعماالتو المتعددة كالمتنكعة كمعرفة طبيعة الصراع القائـ كالقادـ حكؿ ىذا إألىمية ىذا المكرد الثميف في 

المكرد كالذم سكؼ يؤثر عمى خريطة األمف القكمي عمى بمداف المصدر كىى التي سكؼ تكاجو بكثير مف 
المخاطر كالتحديات في ظؿ األطماع الصييكنية التي بدأت في محاكالت السيطرة عمى مصادر المياه، كىذا 

ما سكؼ نحاكؿ إبرازه في المبحث المكالي، مف خبلؿ دراسة أبعاد المكارد المائية، السياسية كاالقتصادية 
 .كاالجتماعية كالقانكنية بشئ مف التفصيؿ

 أبعاد الموارد المائية : المبحث الثاني

 في عرض المياه العذبة أماـ نمك 3        إف قضية المياه في الكطف العربي ليست مجرد مشكمة نقص كمي
متزايد في أعداد السكاف كاحتياجات الناس منيا لجميع األغراض الزراعة كالصناعة كالشرب كاإلستعماالت 

نما ىناؾ مجمكعة األبعاد االقتصادية، السياسية، القانكنية كاالجتماعية خاصة في الدكؿ التي تمر  المنزلية، كا 
سكريا كاألردف كالعراؽ كمصر )فييا أنيار ال تسيطر عمى منابعيا كيشاركيا بعض األطراؼ غير العربية 

إف المسألة المائية في جميع الدكؿ ىي مسألة حدكد بيف دكؿ فييا مصادر المياه، كدكؿ مستيمكة  (كلبناف
كىي صراع بيف المستيمؾ كمف يمسؾ بالمنبع في أعمى النير، كصراع حدكد إمتد لعشرات السنيف، لـ . ليا

تتمكف فيو أغمبية الدكؿ إلى اآلف مف التكصؿ إلى إتفاؽ بشأف المياه، ألف األمر يتعمؽ بقضايا أخرل سياسية 
                                                           

 .9،ص،2000،ٓ٘شأح أُؼوف ،االسٌ٘له٣خ ،يشكهخ انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ ،احتًبالد انصزاع وانتظىَخ هٓي١ سالٓخ ،-1
 .59، ص2009، ا٤ُبىٝه١، اُطجؼخ األ٠ُٝ،ػٔبٕ، انجُئخ انًبئُخؽس٤ٖ ػ٢ اُسؼل١،  - 2
3

 . ٗلس أُوعغ ،ٗلس اُظلؾخهٓي١ سالٓخ ،- 
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قتصادية كتاريخية محؿ خبلؼ بيف تمؾ الدكؿ لقد قامت الحضارات القديمة في المنطقة العربية عامة عمى .كا 
ال لما  ضفاؼ األنيار، أما تمؾ التي قامت في مناطؽ غير نيرية، فقد سعت لمسيطرة عمى مناطؽ األنيار، كا 

إف المياه العذبة مصدر حيكم في االقتصاد، كالمشكمة في . استمرت في الحياة كالتأثير لفترات زمنية طكيمة
 أف ىذه 2025مف المتكقع مع  حمكؿ سنة . مجتمعات الشرؽ العربي كالمنطقة العربية ىي قمة المياه كندرتيا

 .1المجتمعات ستحتاج إلى أربعة أضعاؼ ما تستيمكو مف المياه العذبة في الكقت الحاضر

 البعد السياسي: المطمب األوؿ

تختمط السياسة باإلقتصاد كبالكضع االجتماعي في مسألة المياه، كميما بحثنا في أسباب المشكبلت 
الناجمة عف النزاع بشأف المياه العذبة سنجد العامؿ السياسي حاضرا كمؤثرا، فاألرقاـ المائية سياسية بامتياز 

الختبلفيا مف مصدر الي أخر، فمقد كاجيت المنطقة ثبلث مشكبلت أساسية .كبخاصة في المنطقة العربية
منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف جعمت إستعماؿ المياه يككف بحده األقصى، كأدل إلى تنافس كنزاع 
 2:بشأف اإلستحكاذ عمى مصادر المياه، كعمى أكبر كمية مف المياه إلستخداميا أك تخزينيا، كىذه القضايا ىي

 النمك الديمغرافي؛- 

 التكسع في الزراعة لتكفير الغذاء لمكاجية الزيادة في عدد السكاف؛- 

 .إدارة شؤكف المياه- 

 التي تمر بيا تمؾ األنيار، كقد 3إف طبيعة األنيار الدكلية تخمؽ حالة خاصة في العبلقات بيف الدكؿ
كقد شيدت المنطقة ذلؾ في الماضي، كلكف عمى نطاؽ . يؤدم النزاع بشأنيا إلى صداـ عسكرم كاسع

محدكد، كتكمف المشكمة في استخداـ مياه النير مف قبؿ أكثر مف دكلة مما يترتب عنو مشكبلت حدكدية بيف 
الدكؿ في الحكض الكاحد أك تمؾ الدكؿ المتشاطئة، كىذه الحالة تمثؿ جزءا أساسيا مف مشكبلت منطقة 

إف حدكد مكارد المياه الطبيعية السطحية كالجكفية ال تتطابؽ مع الحدكد السياسية في .المشرؽ العربي
المنطقة، كىذا بطبيعة الحاؿ يقكد إلى التنافس كحدكث النزاعات، كمع ذلؾ ىناؾ حقيقة أقؿ كضكحا تتمثؿ 
في أف استنزاؼ المياه عمى جانب الحدكد مف قبؿ دكلة مف دكؿ النير قد يؤثر تأثيرا خطيرا في إمدادات 

إذ يكجد في ىذه المنطقة . المياه عمى الجانب اآلخر، كمثؿ ذلؾ يحدث في الكاقع الحالي في المنطقة العربية

                                                           
 .16،ص،1999 ،ٓوًي كهاسبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ،ث٤وٝد،انًُبِ انؼزثُخ انتحذٌ واالطتجبثخػجلأُبُي فِق اُز٢ٔ٤ٔ،-  1
2
 .11 ،ٓوًي كهاسبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ ،ث٤وٝد ،ص ،انىالغ وانتحذَبد.األيٍ انًبئٍ انؼزثٍٓ٘نه فلاّ ،-  

3
.121،ص ،1998 ،ٓوًي األٛواّ ُِزوعٔخ ٝاُ٘شو ،اُوبٛوح ،ٓظو ،21انًُبِ يصذر نهتىتز فٍ انمزٌ ٓؾٔٞك اثٞ ى٣ل، -  



 الفصؿ األوؿ                                        الموارد المائية، المفاىيـ األساسية، األبعاد والتحديات
 

- 25 - 
 

. ثبلث كدياف كبيرة، يمكف أف يحدث في أم منيا نزاع حكؿ المياه، فمجرل النيؿ يقتسمو عدد مف البمداف
كيعتبر كادم دجمة كالفرات أقؿ استقرارا مف ناحية العبلقات السياسية، كىك منطقة مقسمة أساسا بيف تركيا 
كسكريا كالعراؽ، كتمر تمؾ البمداف بتطكرات متبلحقة حكؿ المياه، كيعد المجرل الثالث ىك نير األردف كىك 

كىذا النير "...إسرائيؿ"أصغرىا لكنو األكثر تفجرا، كتقع عمى ضفافو ثبلث دكؿ رئيسية ىي األردف كسكريا ك
نير العاصي الذم ينبع "كىناؾ نيراف آخراف ميماف ىما  ... ("إسرائيؿ"مف قبؿ )" يشيد فعميا قرصنة مائية

، كنير الميطاني الذم ينبع كيصب في لبناف كلكنو (الممحؽ بتركيا)مف لبناف كيمر بسكريا كلكاء اإلسكندركف 
إف األنيار الدكلية خمقت مشكبلت سياسية أضيفت إلى .في جزء مف مجراه األسفؿ تحت السيطرة اإلسرائيمية

المشكبلت األخرل التي تعانييا العبلقات الدكلية في المنطقة، كأف التحدم االستراتيجي ىك كيؼ تحصؿ ىذه 
الدكؿ عمى حقكقيا كحصتيا مف المياه بحسب حاجتيا مع االحتفاظ بعبلقات سبلـ كتعاكف في ما بينيا في 

نما عمى  المنطقة العربية كىذه مراىنة صعبة، كربما غير ممكنة ألف المسألة ال تقتصر عمى المياه فحسب، كا 
مشكبلت سياسية كاقتصادية كاجتماعية ذات عمؽ تاريخي تراكمي، كمع تفاقـ أزمة المياه كتصعيدىا كضغط 
الحاجة إلييا يزداد التكتر كتبرز المياه كقضية ضمف األكلكيات اإلستراتيجية في المشرؽ العربي، األمر الذم 

إف أكثر مف خمسيف . دفع بعض دكؿ المنطقة لمبحث عف مصادر أخرل بديمة أك مساعدة لممياه العذبة
بالمائة مف السكاف في منطقة المشرؽ العربي يعتمدكف عمى مياه األنيار، كما أف ثمثي كمية المياه التي 

تأتي مف حكض نير األردف، كربع السكاف العرب يعيشكف في مناطؽ تعتمد عمى المياه " إسرائيؿ"تستيمكيا 
إف ضغط زيادة عدد السكاف كالحاجة إلى تكفير الغذاء .1الجكفية أك المياه المحبلة مف البحر الغالية الثمف

بتكسيع رقعة األرض الزراعية، كالتطكر الصناعي، كالنمك العمراني كؿ ذلؾ يحتاج إلى زيادة كميات المياه 
كلما كانت المياه في المنطقة محدكدة فإف النتيجة المتكقعة . المطمكبة، كمضاعفتيا بيف فترة زمنية كأخرل

سعي بعض الدكؿ التي لدييا اإلمكانيات كالقكة، كتتييأ ليا الظركؼ لمسيطرة عمى مصادر المياه في المنطقة، 
ألخذ الكميات التي تحتاج إلييا، كتخزيف كميات المستقبؿ، ثـ استخداـ المياه كسبلح سياسي لمضغط عمى 
القكل األخرل المجاكرة في المنطقة لتحقيؽ أىداؼ استراتيجية، كبإستشراؼ المستقبؿ ستككف المياه مف أىـ 

المصادر ذات القيمة الكبرل في منطقة المشرؽ العربي مستقببل، كليس النفط ، فالماء ليس مفتاح النشاطات 
الزراعية كالصناعية التي يعتمدعمييا تطكر المنطقة فحسب، كلكنو مصدر الحياة نفسيا أيضا،كتتمحكر 
المشكمة حكؿ الجدلية القائمة بيف محدكدية المكارد المائية، كازدياد الحاجة إلى الماء في مختمؼ بمداف 

ففي الكقت الذم تصؿ فيو نسبة . المنطقة، إضافة إلى تخمؼ طرؽ االستيبلؾ، كغياب التخطيط االستراتيجي
                                                           

 .16، ٓوعغ سبثن،ص ،انًُبِ انؼزثُخ انتحذٌ واالطتجبثخػجلأُبُي فِق اُز٢ٔ٤ٔ،- 1
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 بالمائة كىي مف النسب العالية في العالـ، فإف العجز المائي يتضاعؼ، كفي 3النمك السكاني إلى أكثر مف 
 مميكف نسمة إلى 295 مف 2030 ك2000الكقت الذم يتكقع فيو ازدياد سكاف الكطف العربي مابيف عامي 

، فإف الدكر السياسي االستراتيجي 1 إلى أكثر مف الضعؼ3 مميار ـ30الضعؼ، كيرتفع استيبلؾ المياه مف 
 .االقتصادم لممياه سيزداد خبلؿ العقكد المقبمة عمى مستكل العالـ، كبصفة خاصة في الكطف العربي

إف النزاع بشأف المياه في المنطقة كندرتيا في كؿ بمد يحتاج إلى إجراءات قانكنية عمى مستكل البمد 
كقمؽ . الكاحد، كعمى مستكل المنطقة، كعمى المستكل الدكلي، كأف ندرة المياه تقابميا زيادة في الحاجة إلييا

الناس كالحككمات مف أم مشركع جيد لممياه في بمد ما قد يككف سمبيا كمدمرا لمبمد اآلخر، فينشأ النزاع 
 .كالتكتر

المياه المستخدمة لمشرب، ككذلؾ المياه التي تستخدـ لمصناعة كالزراعة ينبغي أف تككف ميسرة 
كرخيصة أك مجانية، كلكف في المناطؽ الصحراكية التي تشكك مف ندرة في المياه يستدعي األمر إعادة النظر 
في طريقة استخداـ المياه، فالمياه مجاؿ النزاع السياسي في المنطقة، كبخاصة عندما تقرر دكلة في المنطقة 

تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف المكارد الغذائية لتفادم استيراد الغذاء مف الخارج، لكف النزاع قد يدمر خطط 
كالحؿ في التعاكف بيف دكليا لحؿ المشكبلت المختمؼ عمييا كأىميا قضية . التنمية كالتطكر في ىذه البمداف

المياه العذبة ،االختبلؼ ىنا في مسألة مجانية المياه فمثؿ ىذه المقترحات تساعد عمى اليدر، كبخاصة في 
كلعؿ تفسير العديد مف الممارسات السياسية كالعسكرية في المنطقة يعكد البمداف النامية مثؿ البمداف العربية، 

" إسرائيؿ"فصراع إيراف مع العراؽ بدأ حكؿ شط العرب، كمكقؼ تركيا في التحالؼ مع . إلى النزاع عمى المياه
لمناطؽ " إسرائيؿ"ىك إلضعاؼ مكقؼ العرب كبخاصة سكريا كالعراؽ، لتتمكف مف مياه الفرات، كاحتبلؿ 

 حكؿ إسرائيؿ كاف يقع ضمف إستراتيجيتيا لؤلمف كباألخص لمسيطرة عمى مصادر المياه 1967عربية عاـ 
ثـ إف احتبلؿ – نير اليرمكؾ كنير األردف كنير النيؿ، كالمياه الجكفية في الضفة الغربية – في ىذه المنطقة 

 بالمائة مف المياه 60 كسعييا لمسيطرة عمى مصادر المياه يرجع إلى أف 1982إسرائيؿ لجنكب لبناف عاـ 
الكبرل مف النيؿ إلى " إسرائيؿ"إف فكرة إقامة . المستيمكة في إسرائيؿ تأتي مف األراضي العربية المحتمة

. الفرات، التي ترمز إلييا الخطكط الزرقاء في العمـ اإلسرائيمي، تستند جكىريا إلى السيطرة عمى مياه العرب
إف أكثر مف قطر عربي تكاجيو تحديات كبيرة في مسألة المياه، في ضكء التيديد الفعمي مف بعض دكؿ 

الجكار غير العربية، حيث يمجأ كؿ طرؼ لتفسير المصطمحات المتعمقة بالمياه بحسب رؤيتو لؤلمكر 

                                                           
1
 .7،ص،3،1995 ،ٓغِخ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ،ا٣ٌُٞذ ،اُؼلك أسيخ انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ وانحزة انًحتًهخ ؽسٖ ؽٔلإ اُؼ٤ٌِْ ،- 




 الفصؿ األوؿ                                        الموارد المائية، المفاىيـ األساسية، األبعاد والتحديات
 

- 27 - 
 

كمف المؤكد أف المياه في المنطقة ىي عنصر مكمؿ كاضافي لعناصر التكتر فييا كبالتالي  تمعب .كمصالحو
، كألىمية المياه يمكف القكؿ بأنيا 1دكرا مميزا في أحداث المنطقة كقضية أمف كعبلقات دكلية معاصرة

ضركرية كأساسية لحياة البشر، كالحيكاف كالنبات، كأنيا قضية استراتيجية في سياسات دكؿ المنطقة، كككنيا 
كيمكف القكؿ بأف القانكف الدكلي كحده لف يككف حبل لمخبلفات عمى . أساسية لؤلمف فإنيا تقكد إلى النزاع

المياه مالـ تكف ىناؾ اتفاقيات بشأف حقكؽ تكزيع المياه سكاء السطحية أك الجكفية بيف األطراؼ المتنازع 
إف مشكمة المياه تتفرع عنيا مشكبلت أخرل عديدة منيا ما يتعمؽ بالبيئة، كزيادة عدد السكاف، كسياسة . عمييا

كؿ دكلة، كالمصادر البديمة، كطريقة استخداـ المياه، كالتكنكلكجيا المستخدمة، كمف الميـ التكقؼ قميبل لتحميؿ 
فيناؾ عبلقة متينة بيف مسألتي . تأثير أزمة المياه في الكضع األمني في المنطقة في الحاضر كالمستقبؿ

 كتعتتبر المياه مكضكعا حساسا كعامبل حيكيا في سياسات األمف كندرة المياه في منطقة المشرؽ العربي
كتحدث ندرة المياه . ، فالمياه الدكلية المشتركة بيف الدكؿ تخمؽ النزاعات كما أسمفنا2المنطقة كحياة شعكبيا

النزاعات نفسيا عندما يككف الطمب عمييا أكثر مف المتكافر، كفي الحقيقة ىناؾ ندرة حقيقية في المياه في 
منطقة المشرؽ العربي، كلذلؾ تأثير نفسي، فعندما يشعر الناس بأف خطرا يتيدد حياتيـ كمستقبميـ في مسألة 

حيكية كالمياه فإف ذلؾ القمؽ قد يساىـ في إشعاؿ النزاع، كأحيانا تصكر المسألة عمى أف ىناؾ أزمة في 
الندرة كىي ليست كذلؾ بالكامؿ، إنما األزمة في قسـ كبير منيا تكمف في إدارة شؤكف المياه ككيفية التعامؿ 

تقمبات الطقس كجفافو كاستيبلؾ جائر لمصدر ميـ لممياه ىك المياه الجكفية ك تمكث المياه كعدـ تكفر معيا، 
 .مصادر بديمة لممياه في بعض الدكؿ ك اإلدارة كاإلجراءات المتبعة لؤلمف المائي ضعيفة جدا كمتخمفة

دارية في األساس في تعامؿ الدكؿ كالمؤسسات كاألفراد مع قضية  إف المشكمة في المنطقة سياسية كا 
إف األمر يتمحكر حكؿ اإلدارة كاإلرادة السياسية، كىما عنصراف أساسياف لمبناء . ميمة كقضية المياه العذبة

كالتنمية في مجتمعاتنا المعاصرة، كيكمف جزء كبير مف المشكمة في سكء اإلدارة لشؤكف المياه كىي ربما 
ضمف تخبط أكبر تعيشو مجتمعات المنطقة في ىذه المرحمة مف تاريخيا ككنيا تمزج بيف ثبلثة نماذج في آف 

 .كاحد، مجتمع متخمؼ، كمجتمع ناـ، كمحاكلة لمتقدـ كالعصرنة

أما اإلرادة السياسية فيذه قضية القضايا حيث ال يزاؿ النيج الذم يسير األمكر في المنطقة متخمفا 
كيبدك أف السبب األساسي يعكد إلى عدـ المشاركة . سكاء في التعامؿ مع مشكمة المياه أك القضايا األخرل

إف العديد مف صناع القرار في المنطقة ىـ إما غير قادريف عمى اتخاذه، . الحقيقية لمشعكب في اتخاذ القرار
                                                           

 .143 ، ٓوعغ سبثن ،ص يشكهخ انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ ،احتًبالد انصزاع وانتظىَخهٓي١ سالٓخ ، –  1
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ثـ إنو بدكف قياـ . أك أف قراراتيـ تأتي أثناء الحدث أك بعده كرد فعؿ لو، كليس ىناؾ تفكير استراتيجي لدييـ
 كتحممو مسؤكلية التصدم لمسألة التنمية كالنيضة بالتفكير العممي – مجتمع المؤسسات –المجتمع المدني 

 ستبقى مجاؿ تكتر كنزاع دائـ، كستنتج عنيا أزمات – كغيرىا مف المشكبلت –كالعقبلني، فإف مشكمة المياه 
 فذلؾ – ربما لؤلمف الغذائي –إذا المسألة ال تقتصر عمى أف تككف الزراعة أساسية لتحقيؽ األمف . كككارث

 .ال يعني إال جزءا مف تحقيؽ مفيـك األمف الشامؿ

تؤكد الدراسات اإلستراتيجية المتكاترة أف الحقبة المقبمة ىي حقبة الصراع عمى المياه في المنطقة 
، لكف األكثر خطكرة فيو 1 كاألسباب تقكد الي نشكء نزاعات مائية  كىذا الصراع متعدد األطراؼ. العربية
كمنذ أمد بعيد إلى المياه العربية، كألىمية المياه كخطكرة النزاع بشأنيا بيف دكؿ المنطقة، " اسرائيؿ"تطمع 

بسبب كجكد األنيار الدكلية فإف االىتماـ بالمشكمة يتصاعد عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي، كقد عقدت 
كمف ىنا كاف البد مف االىتماـ الدكلي كليس . مؤتمرات عدة كاجتماعات ثنائية، لكف المشكمة ال تزاؿ قائمة
 دكلة بتمكيؿ 22 حضرتو 1990نكفمبر عاـ /تدكيؿ القضية، فعقد مؤتمر لممياه في تركيا في تشريف الثاني

 .في المؤتمر" إسرائيؿ"عف المؤسسة العالمية لممياه، كلـ تحضره سكريا كلبناف بسبب مشاركة 

إف المياه كالنزاع بشأنيا في المنطقة العربية ىي قضية اقتصادية سياسية، كحيث إف ىذه المياه عابرة 
ذا عدنا إلى العديد مف النزاعات كالحركب اإلقميمية في . لمحدكد، فيي تطرح أيضا مشكبلت حدكدية كا 

، كبيف "اسرائيؿ"المنطقة سنجد أف جانبا أساسيا مف أسباب اندالعيا ىك النزاع عمى المياه بيف العرب ك 
يراف، كلـ تخؿ أزمة أك حرب في المنطقة مف دخكؿ المياه كأحد عناصر  العرب كتركيا، كحتى بيف العرب كا 

 كأثناء 1990نكفمبر/ففي تشريف الثاني. كما أنو يمكف أف تستخدـ المياه كسبلح لمضغط. النزاع أك الضغط
االحتبلؿ العراقي لمككيت تحدثت بعض التقارير الصحفية في الكاليات المتحدة األمريكية بأف كاشنطف 

اقترحت عمى تركيا قطع مياه دجمة كالفرات عف العراؽ، كاستخداـ المياه كسبلح سياسي إلرغاـ نظاـ الحكـ 
 بالمائة 95في العراؽ عمى االنسحاب مف الككيت، كلكف االقتراح لـ يستجب لو لخطكرتو عمى السكاف ألف 

. مف حاجة العراؽ لممياه العذبة في الزراعة كغيرىا ىي مف نيرم دجمة كالفرات المذيف ينبعاف مف تركيا
ال يبدك أف ىناؾ حبل محددا لمشكمة المياه في الشرؽ األكسط، : "كيطرح بيتر كميؾ قضية ميمة حيث يقكؿ

فالحؿ يبدأ بالحكار حكؿ تكزيع حصص المياه بيف القكل كالدكؿ المتنازعة عميو، كال بديؿ لذلؾ غير الحرب، 
لذا فإف قرارات صعبة ينبغي أف تتخذ في داخؿ كؿ دكلة لمحفاظ عمى الثركة المائية كتطكير مصادرىا، 

 .كترشيد صرفيا في حدكد الحاجات األساسية
                                                           

1
 -Barah Mikail ,L’Eau source de menaces ,enjeux strtégiques,Editions Dalloz ;Paris ,France,2008,pp91-92. 
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كأماـ تزايد الضغط العالمي لخطكرة النزاع بشأف المياه العذبة في المنطقة العربية، تحركت الجامعة 
كيمخص التقرير " األبعاد السياسية كالقانكنية لمشكمة المياه: "العربية ببطء شديد، كأصدرت تقريرا عنكانو

 :1مشكمة المياه في الكطف العربي باآلتي

 .النمك السكاني كازدياد حجـ الطمب عمى المياه- 

 ظيكر العجز المائي في عدد مف األقطار العربية كانعكاس ذلؾ عمى تطكر الفجكة الغذائية؛- 

 التكزيع غير المتكازف بيف مصادر المياه كمناطؽ االستيبلؾ؛- 

باالستيبلء عمى األراضي " اسرائيؿ"استثمار معظـ األحكاض المائية القريبة مف مكاقع االستيبلؾ بعد قياـ - 
إف تعثر العمؿ العربي المشترؾ كعدـ تحقيقو لتطمعات الشعكب العربية  يعكد لمخبلفات السياسية .العربية

الدائمة كالمستمرة ، ك التي جعمت الجامعة العربية كجميع ىياكميا مف  ضعيفة، كغير قادرة عمى مكاجية 
التحديات المصيرية التي تكاجو الشعكب العربية ، ألف الجامعة العربية تمثؿ األنظمة العربية، كىي إ نعكاس 

لجميع نشاطاتيا كمكاقفيا مما يحدث في العالمالذم اليرحـ مف ال يساير تطكره في جميع المجاالت 
 .االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية كغيرىا  

 البعد االقتصادي : المطمب الثاني 

إف المتغيرات الدكلية التي استجدت في السنكات األخيرة، كالتي انعكست خمقت خمبل متعاظما في 
 اإلقميمية، كفتحت المجاؿ عمى مصراعيو أماـ شتى االحتماالت بالنسبة لمنزاعات –مكازيف القكل العربية 

الدائرة مسألة المكارد المائية، كيبرز المشركع االقتصادم المائي التركي ككاحد مف العناصر الرئيسية التي 
نعكاسات مباشرة عمى حركة رؤكس األمكاؿ ا فيذا المشركع لو 2سكؼ تحدد إطار المحيط الشرؽ أكسطي

كالتكظيفات، كعمى مقايضة النفط بالماء، كتعزيز المبادالت التجارية عمى أنكاعيا، كفتح األسكاؽ بعضيا 
عمى بعض، كتشجيع حركة السكاف، كالقكل العاممة، كدخكؿ تركيا بقكة أكبر إلى سكؽ االمتيازات، كتنفيذ 

المشاريع الضخمة في المنطقة، كتشكؿ األكضاع الراىنة بالنسبة لتركيا إغراء لمسعي مجددا إلى االضطبلع 
التي تكصمت بعد " إسرائيؿ "بدكر القطب المييمف، كما قيؿ عف تركيا ينطبؽ بصيغ كأشكاؿ أخرل عمى

نصؼ قرف مف الصراع مع العرب إلى إحبلؿ مشركع السيطرة االقتصادية بدال مف السيطرة العسكرية، 
كالمتمثؿ في مشركع السكؽ الشرؽ أكسطية المدعـك مف الغرب، كسنشير الحقا ليذه المسألة التي باتت تشغؿ 
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فكر كسياسات أصحاب القرار في دكؿ المنطقة، كأصبح مف المؤكد في الكقت الحالي بأف مصادر مياه 
جديدة لـ تعد مكجكدة، كالمياه الفائضة عف الحاجة غير مكجكدة، كالمياه الجكفية كالسطحية المتكافرة يقؿ 

 .منسكبيا لعكامؿ مختمفة

إف الغذاء الجيد كالمناسب لمناس في دكؿ المشرؽ العربي يتطمب تحقيؽ االكتفاء الذاتي كالتنمية 
كمنذ فترة طكيمة كالغرب يسعى . كىذه األخيرة لف تتحقؽ مالـ يكف ىناؾ استقبلؿ اقتصادم كسياسي1. الشاممة

لمسيطرة عمى مصادر المياه " إسرائيؿ"الستمرار التبعية الغذائية لمعرب لو عف طريؽ تشجيع كدعـ تركيا ك 
في المنطقة العربية، كتفاقـ مشكمة العجز كالندرة في المياه العذبة لمبمداف العربية، كبذلؾ تستمر التبعية 

إف . الغذائية التي تؤدم بدكف شؾ إلى تبعية سياسية، كاستمرار الييمنة االقتصادية كالسياسة عمى العرب
ذا استمر 40البمداف العربية تستكرد نحك   بالمائة مف إجمالي ما يستكرده العالـ الثالث مف المكاد الغذائية، كا 

 بالمائة مف إجمالي 40تخمؼ اإلنتاج الزراعي فسيزداد االستيراد كتستمر التبعية ألف استيراد الكطف العربي لػ
ما يستكرده العالـ الثالث يعتبر نسبة عالية جدا، كىذا يكشؼ عف تخمؼ حقيقي في مجاؿ الزراعة في الكقت 

الذم تتكافر فيو المياه كاألراضي الصالحة لمزراعة في بعض أقطار الكطف العربي مثؿ منطقة اليبلؿ 
كلتقميؿ االعتماد عمى الخارج في استيراد المكاد الغذائية تحتاج المسألة إلى تنمية . الخصيب، ككادم النيؿ

  .حقيقية شاممة في ىذه البمداف

  البعد االجتماعي:المطمب الثالث 

إف منطقة المشرؽ العربي كشماؿ إفريقيا فقيرة بالمياه العذبة، فثبلثة أرباع المنطقة أراض جافة 
كصحراكية، كأف أكثر مف ثمثيا التي فييا مياه سطحية تأتي مف خارج حدكد بمدانيا، ككذلؾ، فإف األمطار 

إف تقرير البنؾ الدكلي عف المياه في المنطقة يطرح أرقاما ميمة تحتاج إلى كقفة لمعرفة .قميمة كنادرة
، 1960 بميكف متر مكعب في عاـ 3.300 كدالالتيا فتبيف بأف كمية المياه المتكفرة لممنطقة ىي 2مؤشراتيا

.  بميكف متر مكعب1.650 بالمائة أم إلى 50 حيث ستنخفض 2025كأقؿ نسبة ستككف عمييا ىي في عاـ 
 إلى 25ستنزاؼ األردف كاليمف مف إإف بعض دكؿ المنطقة تقـك بتدمير مياىيا الجكفية، فعمى سبيؿ المثاؿ "

 بالمائة مف مياه اآلبار لدييما بالسحب أكثر مف الكمية االعتيادية، بمعنى أنيما يعجبلف نضكب المياه 30
 التقرير عف تطرؽفعندما . ستغبلؿ إسرائيؿ لممياه العربيةإتقرير البنؾ الدكلي قد تجاىؿ كالجكفية لدييما، 

                                                           
1
 -FAO, l’eau et l’agriculture, produire plus avec moind d’eau, Rome, Italie, 2002, p129. 

2
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ال تقتصر عمى زيادة عدد كالتي ستنزاؼ مياىو الجكفية كاف ينبغي أف يشير إلى األسباب إ ببقيامواألردف، 
السكاف، كاالىتماـ بالزراعة كلكف بسيطرة إسرائيؿ عمى مياه نير األردف كاليرمكؾ كىما المصدراف األساسياف 

 ،أما بالنسبة إلى قكلو بأف اليمف يستنزؼ مياىو الجكفية، ففي الحقيقة 1967  لممياه في األردف قبؿ عاـ
كلكف فييا  (األنيار)تعتبر المياه الجكفية المصدر الرئيسي لممياه في اليمف،فميس في اليمف مياه سطحية 

أكدية عديدة يمكنيا حجز المياه لفترات معينة، كبسبب زيادة الطمب عمى المياه، كضعؼ إمكانياتيا بعدـ 
االعتماد عمى تحمية مياه البحر فإنيا اتجيت إلى المياه الجكفية كركزت عمييا، كىنا يأتي دكر البنؾ الدكلي 

 .في المساعدة لمثؿ ىذه الدكؿ بتمكيؿ مشركعات لمصادر بديمة لممياه تساعد التنمية في تمؾ المناطؽ

بأف ندرة المياه في منطقة الشرؽ األكسط يصاحبيا التمكث حيث تتجو مياه 1كيذكر تقرير البنؾ الدكلي 
الصرؼ الصحي الممكثة إلى األنيار كالبحيرات، كىذه ترفع نسبة الممكحة في المياه العذبة، كتؤدم إلى 

تمكيثيا، كبذلؾ تيدد صحة اإلنساف في ىذه المناطؽ، ىناؾ عدد مف األنيار كالبحيرات كالمياه الجكفية في 
بعض البمداف العربية  ميددة بالتمكث بتأثير الصناعة، كباليدر الذم يؤدم إلى عدـ كفاية المياه لمزراعة، كما 

مف الناحية االقتصادية، يصعب تحديد ميزانية .أف كميات كبيرة مف المياه تذىب لمزراعة التي عائدىا ضعيؼ
لممياه في المنطقة العربية ألسباب مختمفة ك ليس ىناؾ معمكمات دقيقة متكفرة كىي معمكمات سياسية ، كما 
أف الجانب السياسي يطغى عمى الجانب العممي، كذلؾ فالمنطقة تعاني قمة األمطار، كفي األقطار البد مف 

في الماضي كاف اليـ األساسي . تغيير العقمية التقميدية التي تعتقد بأنيا ينبغي أف تحصؿ عمى المياه مجانا
لبمداف الشرؽ األكسط ىك كيفية السيطرة عمى مياه الفيضاف بكاسطة السدكد كالخزانات، أما في الكقت 

الحاضر فإف السدكد كالخزانات ىي لخزف المياه لكقت الطكارئ ، كلتكليد الطاقة الكيربائية، كالتكسع في 
كلما كاف كال يزاؿ مكضكع الزراعة كعبلقتو بالمياه في المنطقة العربية ميما كأساسيا في المسألة . الزراعة

االقتصادية كالبعد االقتصادم لممياىف فإنو مف المفيد البحث  في ىذه المسألة كمعرفة تأثيراتيا، حيث تستيمؾ 
 50الزراعة أكبر كمية مف المياه العذبة في البمداف العربية ، كفي الكقت الحاضر يستكرد العرب أكثر مف 

بالمائة مف حاجاتيـ لممكاد الغذائية مف الخارج، كستتضاعؼ ىذه الكمية خبلؿ العقديف القادميف إذا استمر 
كىناؾ تحديات تكاجو الزراعة في . الكضع الزراعي عمى ماىك عميو، كاستمرت الزيادة الكبيرة في السكاف

 تدىكر الناتج الزراعي، كضعؼ دخؿ الفبلح مما يؤدم إلى ىجرة الفبلحيف ك بطء 2:الببلد العربية كىي
                                                           

1
 - Banque Mondiale,Rapport Annuel,Washington .D.C, 2006. 

 
2
 ، ٓوًي االٓبهاد ُِلهاسبد ٝاُجؾٞس االسزوارغ٤خ ،أثٞ انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ ،أفبق واحتًبالد انًظتمجم ث٤زو هٝعوى ٝث٤زو ٤ُلٕٝ ،- 

 .393،ص1997ضج٢ ،
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استخداـ التكنكلكجيا في مجاؿ الزراعة، إف المعادلة في المسألة الزراعية تكمف في أف الزيادة في عدد السكاف 
تتطمب الزيادة في األراضي المزركعة كفي كمية كنكعية اإلنتاج، كأف ىذه الزيادة بحاجة إلى زيادة في كمية 

المياه العذبة لمرم كاالستخداـ اإلنساني، إف األرض المزركعة في الكطف العربي، ك القابمة لمزراعة تقدر 
ف أغمب ىذه األرض 14 مميكف ىكتار، أم حكالي 198بحكالي   بالمائة مف المساحة الكمية لمكطف العربي، كا 

يمكف زراعتيا بالحبكب، كفي ضكء النمك السكاني، كمقادير الغذاء التي يحتاج إلييا اإلنساف، كالحاجة إلى 
المياه باستخداـ األساليب العممية في الزراعة كالرم النتيجة مفادىا أف الكطف العربي يمكف أف يحقؽ اكتفاء 

 مميكف نسمة بكاسطة مصادر مياىو التقميدية المتجددة ، بيد أف األمر ليس بيذه السيكلة 350ذاتيا لحكالي 
لككف أف القطاع الزراعي يكاجو تحديات متنكعة انخفاض اسياـ الزراعة في االقتصاد القكمي ، كانخفضت 

اف المعالجات .دخكؿ المزارعيف كاستأثرت القطاعات غير الزراعية بالمكارد عمى حساب القطاعات الزراعية
الجذرية ينبغي أف تبدأ بالزراعة، كىذه المسألة تحتاج إلى تضافر اإلدارة كاإلرادة الشعبية ألف الزراعة في 

الكطف العربي تعاني زيادة في ممكحة التربة بسبب البحر، كارتفاع منسكب المياه الجكفية، كتدىكر نكعيتيا  
المسألة ينبغي أال ترتكز عمى التكسع في اإلنتاج الزراعي . كالمعالجة ينبغي أال تككف فردية، بؿ مؤسسية

فحسب، ألف ذلؾ يحتاج إلى كميات كبيرة مف المياه في الكقت الذم تشكك المنطقة العربية مف ندرة 
، ينبغي التركز استخداـ التكنكلكجيا الحديثة ، كحماية التربة، كترشيد استخداـ المياه 1كمشكبلت في مياىيا

لى حد بعيد، بالقرار اإلدارم كالسياسي كطبيعة  ليتمكف الكطف العربي مف تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي، ذلؾ يرتبط كا 
العبلقات بيف الدكؿ العربية في التنسيؽ،  كحماية اإلنتاج الكطني، ، حيث تشيركؿ التقديرات إلى أف السكاف 

في المنطقة العربية سيتضاعفكف خبلؿ الخمس كالعشريف سنة القادمة ، كمف المؤكد أف مياه المنطقة بإستثناء 
تركيا كلبناف لف تفي بحاجة دكؿ المنطقة، كلما كانت الزراعة تستيمؾ أكبر كمية مف المياه فإف 

االستراتيجيات المتعمقة بالمياه ينبغي أف تتجو ليذا القطاع بيدؼ تكفير الغذاء،إف المشكمة تكمف في أف كؿ 
مصدر كبير لممياه مف األنيار مشترؾ بيف دكلتيف أك أكثر في المنطقة، حتى المياه الجكفية في بعض 

المناطؽ مشتركة بيف أكثر مف دكلة، كأف زيادة عدد السكاف في دكؿ المنطقة تسير بنسب عالية تصؿ إلى 
 بالمائة ، كلمكاجية حاجة ىذه الزيادة البد مف زيادة األراضي المزركعة كتحسيف اإلنتاج كما كنكعا، 3.94

ال يختمؼ أحد في أف أكبر كمية مف المياه في ىذه المنطقة تذىب لمزراعة .كىذا يعني زيادة استيبلؾ المياه
بينما الزراعة في حقيقة األمر قد تدىكرت في الكقت الذم يرتفع فيو عدد السكاف، كتزداد الحاجة إلى المياه 

                                                           
1

 .42-25اثوا٤ْٛ سِٔبٕ ػ٤س٠ ،ٓوعغ سبثن ،ص ص  -
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إف االكضع في المنطقة  صعب إذا نقصت المياه 1.العذبة في الزراعة كغيرىا، كتبقى مصادر المياه كما ىي
العذبة زاد التكتر كتصاعد النزاع بيف دكؿ المنطقة عمى مصادر المياه، كبخاصة ليست ىناؾ اتفاقيات بشأف 

إف زيادة عدد السكاف سيزيد بكؿ تأكيد مف استيبلؾ المياه العذبة، لكف .تكزيع حصص المياه بيف تمؾ الدكؿ
األمر األىـ أف ىذه الزيادة يصاحبيا تطكر كنمك اقتصادم، كاجتماعي، كحضرم يضاعؼ مف استيبلؾ 

المياه، لذا ينبغي أف نأخذ ذلؾ في االعتبار، كعمينا أف نكازف بينيا كبيف ترشيد استيبلؾ المياه بحيث تككف 
كال ننسى الجانب اإليجابي في زيادة عدد . المعادلة متكازنة بيف ما نحتاج إليو كما ىك متكفر مف المياه العذبة

السكاف يشكمكف مقكما أساسيا مف مقكمات الشعكب، كالزيادة في عدد السكاف ثقؿ استراتيجي لو أىمية 
سياسية كتنمكية، ككمؤشر عمى زيادة عدد السكاف كبالتالي ضركرة زيادة المساحة المزركعة، مما يترتب 

 ك الجدكؿ التالي يكضح حصة الفرد مف المياه في عدد مف دكؿ –عمييا زيادة في الطمب عمى المياه 
 (مميوف)حصة الفرد مف كميات المياه باألمتار المكعبة :(5)الجدوؿ رقـ . 2025 ك1990المنطقة 

 الدولة
1990 2025 

 العربية السعودية
 الكويت

 اإلمارات العربية المتحدة
 قطر
 عماف
 األردف
 اليمف
 لبناف
 سوريا
 إسرائيؿ
 العراؽ

 ³ ـ306
 ³ ـ75

 ³ ـ308
 ³ ـ1.171
 ³ ـ1.266
 ³ ـ327
 ³ ـ445

 ³ ـ1.818
 ³ ـ2.914
 ³ ـ461

 ³ ـ5.531

 ³ ـ133
 ³ ـ57

 ³ ـ176

 ³ ـ684
 ³ ـ410
 ³ ـ121
 ³ ـ152

 ³ ـ1.113
 ³ ـ1.021
 ³ ـ264

 ³ ـ2.162

 Source: Peter H. Gleick, WaterWar and Peace in the Middle East, Environnement, Vol, 36, no. 3(Avril 1994), 

p.17. 

 :إف القراءة المتأنية ليذا الجدكؿ تكضح لنا الحقائؽ التالية

إف جميع ىذه الدكؿ ستعاني نقصا في حصة الفرد مف المياه عف معدلو الحالي في الربع األكؿ مف القرف - 
 .الحادم كالعشريف

                                                           
 ،مرجع سابؽ ،نفس الصفحةبيتر ركجرز كبيتر ليدكف ،- 1
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إف حصة كؿ مف سكريا كلبناف المذككرة في الجدكؿ ىي بعد أف فقد البمداف كميات كبيرة مف مياىيما، بعد - 
عمى مصادر مياه نيرم اليرمكؾ " إسرائيؿ"، كسيطرة 1967االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية عاـ 

 .كالميطاني

إف دكؿ الخميج كشبو الجزيرة العربية ستككف أكثر ىذه الدكؿ معاناة في ندرة المياه، كنقص حصة الفرد - 
 عمى الرغـ مف إمكانياتيا كقدرتيا عمى تحمية مياه البحر؛

سيترتب عميو تشبثيا باألرض العربية المحتمة، كمصادر المياه " إسرائيؿ"إف النقص في حصة الفرد لدل - 
 كحتمية الحرب بيف العرب كالييكد بسبب النزاع عمى مصادر المياه 1فييا، كىذا يعني بركز مشكبلت معقدة

 في المنطقة؛

إف ما تشير إليو التكقعات الرقمية يدؿ عمى بكادر أزمة في المياه في المستقبؿ القريب في منطقة المشرؽ - 
 .العربي، كعمى العرب أف يضعكا ذلؾ في تقديرىـ عند استشراؼ المستقبؿ

 البعد القانوني: المطمب الرابع

الذم حؿ محؿ كصؼ النير الدكلي تمؾ المياه التي تصؿ بينيا " نظاـ المياه الدكلية"يعني مصطمح 
في حكض طبيعي حتى امتداد أم جزء مف ىذه المياه داخؿ دكلتيف أك أكثر، كيشمؿ نظاـ المياه الدكلية 
المجرل الرئيسي لمنير، كركافده سكاء المنابع أك المصب، كيعني حكض النير الكحدة الجغرافية كالطبيعية 

التي تككف مجرل المياه، كتحدد كـ كنكع المياه، كيكفي في الفقو القانكني الحديث أف يككف أحد ركافد النير 
كتخضع عممية تنظيـ المياه الدكلية لممبادئ العامة لمقانكف الدكلي المكتكبة بيف . دكليا كي يعد حكضو دكليا

ستغبلؿ النظاـ إ دكؿ النظاـ المائي الدكلي التي تعنى بتنظيـ حصص دكؿ النظاـ أك أم شأف مف شؤكف 
مثؿ المبلحة، فإف ىذه االتفاقيات تصبح ليا أكلكية في التطبيؽ ،كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك لماذا ال يكجد 

قانكف دكلي بشأف المياه الدكلية العذبة، إف ما ىك متكفر في ىذا الشأف ىك مجمكعة أعراؼ استقرت عبر 
الزمف، كمجمكعة قكاعد كضعتيا مؤتمرات دكلية لممياه أك كضعتيا المجنة القانكنية لؤلمـ المتحدة، اف النزاع 

بشأف المياه الدكلية في الغرب قد كضع لو حد التفاكض في إطار القكاعد العامة المتعارؼ عمييا، كأف 
أما مسألة النزاع بشأف المياه في المنطقة فيي حديثة جدا . المشكمة كانت محدكدة بيف عدد قميؿ مف الدكؿ

                                                           
.109،ص،2006 ،دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر ،المياه العربية وصراع الشرؽ األوسطعبد المقصكد حجك ،- 1

 .49-42ص ص ،مرجعسابق،المياه العربية التحدي واالستجابةعبدالمالكخلفالتميمي،-2
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كبرزت خبلؿ العقكد األربعة األخيرة، لكنيا لـ تصؿ حدا خطيرا متفجرا إال في الفترة المتأخرة، كقبؿ سنكات 
قميمة مما إستدعى حضكر المبادئ القانكنية الدكلية لتككف حكما في مثؿ ىذا النزاع، كبتتبع تطكر مبادئ 

القانكف الدكلي تاريخيا فإف جمعية القانكف الدكلي في دكرتيا الثامنة كاألربعيف التي عقدت في نيكيكرؾ عاـ 
 : أكدت المبادئ التالية1958

 .كؿ نظاـ لؤلنيار كالبحيرات ينتمي لحكض نير كاحد يجب معاممتو ككحدة متكاممة- 

فيما عدا الحاالت التي تنص عمييا اتفاقيات أك عرؼ ممـز لؤلطراؼ المعنية، فإف كؿ دكلة مطمة عمى - 
 النير ليا الحؽ في نصيب معقكؿ كمتساك في االستخداـ المفيد لمياه الحكض؛

 عمى الدكؿ المشاركة في حكض النير احتراـ الحقكؽ القانكنية لمدكؿ األخرل المشاركة فيو؛- 

يتضمف التزاـ الدكؿ المشاركة في حكض النير احتراـ حقكؽ شريكاتيا، بمنع تجاكز الحقكؽ القانكنية لباقي - 
الدكؿ المشاركة في الحكض، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ القكاعد المنظمة، كالتي تشمؿ الحقكؽ المكتسبة كالتي 
تعني االستغبلؿ المتكاتر لفترة زمنية طكيمة دكف اعتراض باقي دكؿ النظاـ المائي الدكلي لمنير،كقد فصمت 

 في المادتيف الرابعة كالخامسة تقسيـ حصص المياه كالنصيب المعقكؿ لكؿ 1966قكاعد مؤتمر ىمسنكي لعاـ 
كلتفسير الفقو القانكني فإف الدكلة تتمتع بالسيادة عمى جزء مف النير . دكلة مشتركة في المياه الدكلية لمنير

الدكلي المار بإقميميا، كما يترتب عمى ذلؾ االستفادة مف مياىو في أغراض الزراعة كالصناعة، كتكليد 
كىذه السيادة عمييا قيكد معينة مردىا إلى حؽ الدكؿ النيرية األخرل في االستفادة بدكرىا . الكيرباء كغيرىا

 .مف مياه النير، كأال يتأثر ىذا الحؽ بالمشركعات التي تقـك بيا إحدل الدكؿ النيرية في إقميميا

ذا استعرضنا مسيرة األمـ المتحدة في القانكف الدكلي الخاص   فإف األمر لـ يكف بالمياه الدولية،كا 
ليقتصر عمى ما ذكر مف مبادئ كقكاعد كضعت في المجنة القانكنية التابعة لؤلمـ المتحدة، كال مؤتمر 

يضاحات قد جاءت الحقا، لكنيا تستند إلى ما سبؽ مف مبادئ 1966ىمسنكي لعاـ  ، كلكف ىناؾ قكاعد كا 
 .كأعراؼ استقرت عمييا الممارسة العممية لحقكؽ الدكؿ في المياه الدكلية

 1:أما القكاعد كالمبادئ التي أقرىا مؤتمر ىمسنكي فيي

 .جغرافية النير كحجـ تصريؼ المياه في كؿ دكلة- 

 االستخداـ المتكاتر لمياه الحكض في السابؽ؛- 

                                                           
1
 .35-32،ص،ص1996 ،سِسِخ ػِْ أُؼوكخ ،ا٣ٌُٞذ ،انحمبئك وانجذائم انًًكُخ:اسيخ انًُبِ فٍ انًُطمخ انؼزثُخ ٓق٤ٔو ٝؽغبىٟ،- 
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 الحاجة االجتماعية كاالقتصادية في كؿ دكلة مف حكض النير؛- 

 مقارنة المصادر األخرل لممياه البديمة التي تفي بالحاجة االقتصادية االجتماعية لكؿ دكلة في الحكض؛- 

 .مدل الحاجة لكؿ دكلة في الحكض لممياه مف دكف الضرر بالدكؿ األخرل التي يمر بيا النير- 

فيما يتعمؽ :  عقدت األمـ المتحدة مؤتمرا لممياه في األرجنتيف كجاء في تكصياتو مايمي1977كفي عاـ 
 المشتركة ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار السياسات الكطنية، كحؽ كؿ دكلة في المياه الدوليةباستخداـ 

حكض النير في المشاركة في المياه بالتساكم بأسمكب التضامف كالتعاكف كالحكار بيف ىذه الدكؿ المستخدمة 
 .لتمؾ المياه

أما إذا أردنا تطبيؽ مبادئ مؤتمر ىمسنكي كقكاعده كالمؤتمرات الدكلية األخرل عمى مشكمة المياه في 
 :المنطقة فيمكف صياغتيا فيما يمي

نظرا لزيادة الحاجة إلى المياه العذبة في أنيار النيؿ كدجمة كالفرات كاألردف فإف قمة مياه ىذه األنيار - 
 بسبب زيادة االستيبلؾ قد أصبحت إحدل مشكبلت المنطقة؛

إف زيادة حاجة الدكؿ المستفيدة مف مياه ىذه األنيار، كالنقص فييا يعكد في جانب منو إلى اليدر في - 
 المياه ألسباب عديدة تتعمؽ باإلدارة المتخمفة، كتخمؼ البنية التحتية لممياه، كتخمؼ طرؽ االستعماؿ ؛

 عدـ التعاكف بيف دكؿ حكض النير؛- 

 .مشكبلت سياسية كحدكدية تنعكس عمى مسألة المياه- 

كنتيجة تمؾ العكامؿ فإنو ال يبدك أف ىناؾ حبل كشيكا ليذه المشكمة، كأف حرب المياه متكقعة في 
سرائيؿ، كحكؿ مياه الفرات بيف تركيا  كسكريا 1المنطقة، كبخاصة حكؿ مياه نير األردف كاليرمكؾ بيف العرب كا 

، 1991كتجدر اإلشارة عند الحديث عف مبادئ القانكف الدكلي أف إضافات قانكنية قد تمت في عاـ . كالعراؽ
  مادة خاصة بمكضكع المياه الدكلية التابعة لمبادئ األمـ 32بعد حرب تحرير الككيت، حيث أضيفت 

 االستخداـ المتساكم مف قبؿ الدكؿ المستخدمة لؤلنيار الدكلية؛- 

 استخداـ المياه بشرط عدـ اإلضرار بالدكؿ األخرل في كادم النير كالمستفيدة مف مياه النير؛- 

 تبادؿ المعمكمات حكؿ المياه بيف الدكؿ المشتركة في االستفادة مف مياه النير؛- 
                                                           

1
 -Yves Lacoste ,L’eau Dans le monde Arabe ,Les Batailles pour la vie ,Petite Encyclopedie ,Larousse ,France 

,2008 ,pp 86-87 
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لكف السؤاؿ يبقى كيؼ تطبؽ ىذه . حؿ مشكبلت المياه بيف الدكؿ عف طريؽ الحمكؿ السممية كالحكار- 
 األسس في المنطقة؟

 حكؿ األنيار الدكلية 1991يكنيك / في حزيرافالقانونية الدوليةكفيمايمي التكصيات التي أقرتيا  المجنة 
 1:كالتي تنطمؽ أساسا مف مبادئ مؤتمر ىمسنكي

 البد مف اتفاؽ بيف الدكؿ المشتركة في حكض النير المستخدمة لممياه، كتككف المبادئ العامة في القانكف -
الدكلي الخاصة بالمياه ىي المرجعية ألم نزاع بيذا الخصكص، ما لـ يفمح الحكار، كاالتفاؽ بيف األطراؼ 

 .المتنازعة

 إف الدكؿ في أعمى النير أك الدكؿ التي تممؾ القكة العسكرية، كترغب بحؿ مشاكميا بيذه الكسيمة، كتشكؿ -
ضغطا عمى الدكؿ األخرل في كسط أك أسفؿ النير مستغمة المكقع الجغرافي كالقكة العسكرية ليس مف حقيا 

 .أف تمجأ إلى ذلؾ األسمكب ألنو يضر بمصالحيا كبمصالح اآلخريف، كىذا ما يمكح في أفؽ المنطقة

 االستخداـ الجيد كالمناسب لمياه النير مف قبؿ األطراؼ المستفيدة منو بحيث ال يسبب ضررا لآلخريف في -
 .كادم النير، كبدكف ىدر ليذا المصدر الميـ

 . التعاكف بيف الدكؿ المشتركة في مياه النير لترشيد استخداـ المياه-

 . ينبغي األخذ بعيف االعتبار حاجة كؿ دكلة لممياه في إطار ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية-

 تبادؿ المعمكمات بشأف المياه بيف الدكؿ المستخدمة لمياه النير كمياه دكلية في إطار اتفاقية لمتعاكف بينيا -
 ينطكم عمى قكاعد – نتيجة التقادـ الزمني، كالتراكـ القانكني –خاصة بالمياه، كيبلحظ أف القانكف الدكلي

كمبادئ ميمة يمكف الرجكع إلييا لحسـ أم نزاع بشأف المياه الدكلية، بيد أف المسألة ال تتكقؼ عمى كجكد 
النصكص القانكنية ألف األساس ىك في طبيعة العبلقات السياسية بيف الدكؿ المشتركة في مياه األنيار، أك 
الجغرافية العابرة لحدكد أكثر مف دكلة، تعكد أكثر المشكبلت إلى نزاع تاريخي عمى الحدكد، كبخاصة في 
منطقة المشرؽ العربي منذ أف كانت الحدكد عمى البشر قبمية إلى أف أصبحت ىناؾ حدكد دكلية لمكيانات 

اف االتفاؽ بشأف الحدكد بيف الدكؿ المشتركة في األنيار الدكلية ىك األساس كباقي . كالدكؿ في ىذه المنطقة
فالنزاع بشأف الحدكد في المنطقة نزاع تاريخي، كلـ يتـ حمو حتى اآلف عمى رغـ . المشكبلت ال تشكؿ معضمة

مركر عشرات السنيف عمى تحديد الحدكد بيف ىذه الدكؿ، لذا فإف مسألة الخبلؼ الناشب بيف بعض دكؿ 

                                                           
1
44 ، أُوعغ اُسبثن، ص انًُبِ انؼزثُخ انتحذٌ واالطتجبثخػجلأُبُي فِق اُز٢ٔ٤ٔ، --
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المنطقة حكؿ ىذه المياه الدكلية ىك خبلؼ باألساس حكؿ الحدكد دختمو عناصر أخرل متعمقة بالكضع 
 .االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي في كؿ بمد مف ىذه البمداف

 مف مسألة النزاع بشأف المياه الدكلية تطرح آراء عدة، 1كفي محاكلة لتفسير مكقؼ القانكف الدكلي
 .كييمنا اآلراء التي ال تنحاز لطرؼ دكف آخر، كىي ليست آراء األطراؼ المتنازعة

إف المشكبلت تبدأ . إف مياه النير حؽ مشترؾ لمدكلة التي تنبع منيا، كالتي تمر بيا، كالتي تصب فييا
حكؿ حصص ىذه الدكؿ مف تمؾ المياه، كحكؿ طريقة استخداـ كؿ منيا ليا، كحكؿ الحدكد، كالقبائؿ أك 

 .السكاف المقيميف عمى ضفاؼ األنيار عمى الحدكد كحركتيا كنشاطيا

إف الرأم الغالب عالميا ىك حؽ السيادة لكؿ دكلة في المياه التي تجرم في أراضييا بغض النظر عف 
كأف المسألة . استخداـ الدكؿ األخرل ليا، كبحيث ال تمجأ الدكؿ األخرل إلى اإلضرار بجيرانيا في مياه النير

ال تقؼ عند ىذا الحد بتبياف الحؽ الطبيعي لممشاركة في المياه الدكلية، لكف الخبلفات السياسية التي 
شرحناىا سابقا، كخطط تطكير استخداـ المياه في بمداف معينة مثؿ بناء السدكد كالخزانات، كتشييد محطات 

إلخ تؤثر في منسكب المياه في أنيار الدكؿ األخرل، كبالتالي تؤثر في كميات المياه كما يترتب ...الطاقة
كمف ىنا فإف أسمـ كأفضؿ طريقة لحؿ مشكمة النزاع بشأف . عمى ذلؾ مف أضرار في الزراعة كالصناعة الخ

المياه بيف الدكؿ ىك بناء عبلقات جيدة بيف دكؿ الجكار، كانتياج أسمكب حؿ المشكبلت بينيا بالحكار، كمنع 
اعتداء دكلة معينة عمى أنيار أك مصادر مياه الدكلة األخرل التي تقع تمؾ المياه أك المصادر ضمف حدكدىا 

لقد حدد القانكف الدكلي بصكرة عامة أف النير ممؾ لمجماعة البشرية في . الدكلية أك خارج حدكدىا الدكلية
الدكؿ التي ينبع منيا كيمر بيا كيصب فييا بحيث ال تؤثر سيطرتيا عميو في استفادة المجتمعات األخرل 

 لكف – مياه األنيار –لقد كاف تركيزنا في بحث المياه في المنطقة كالبعد القانكني عمى المياه السطحية .منو
إف قرارات مؤتمر ىمسنكي تنسحب .ىذا ال يعني أف القانكف الدكلي غير معني بالمياه الجكفية تحت الحدكد

إف المياه الجكفية ال تعترؼ بالحدكد كما . أيضا عمى التكزيع المشترؾ لممياه الجكفية التي تقع عمى الحدكد
-اإلماراتية، كاإلسرائيمية-األردنية، كالسعكدية- المصرية كالتشادية، كالسعكدية–ىك الحاؿ في الحدكد الميبية 

إف المعمكمات عف المياه الجكفية الكاقعة عمى الحدكد أقؿ بكثير مف .مياه الضفة الغربية الجكفية-الفمسطينية
ف مكاجية الخبلفات حكليا تتطمب اتفاقيات كما  المعمكمات المتكفرة عف المياه السطحية بيف دكؿ المنطقة، كا 

 .ىي الحاؿ بالنسبة لمياه األنيار الدكلية، عمى أف تتضمف االتفاقيات حبل لمشاكؿ الحدكد أكال

                                                           
1
 .75-49اثوا٤ْٛ س٤ِٔبٕ ػ٤س٠ ،ٓوعغ سبثن ، ص ص ،- 
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 إلى دكر البنؾ الدكلي في تمكيؿ مشركعات المياه في إطار القانكف 1كمف األىمية بمكاف اإلشارة ىنا
حيث دعـ المشاريع االقتصادية مثؿ تمكيؿ المشاريع الزراعية كالرم في دكؿ العالـ، فعمى سبيؿ .الدكلي

 مميار دكالر لمشركعات الرم كالزراعة في عدد مف دكؿ العالـ، 19 قركضا تقدر بػ1991المثاؿ قدـ في عاـ 
كذلؾ لبناء محطات تكليد الطاقة الكيربائية، كأنو مف الطبيعي أف يجد البنؾ الدكلي صعكبة في تقديـ قركض 
لمثؿ تمؾ المشركعات لدكؿ بينيا نزاع عمى المياه الدكلية، كأف إقداـ البنؾ عمى تقديـ قرض لدكلة مشتركة في 

مياه دكلية مع دكلة أخرل كبينيما خبلؼ حكؿ المياه فإف البنؾ يقع في حرج قد يؤدم إلى اتياـ إدارتو 
بالتحيز إلى جانب جية دكف أخرل، ألنو قد يمكؿ مشركعا مثؿ بناء السدكد عمى األنيار، كتككف نتائج ىذا 

قد يفسر البعض عدـ إقداـ البنؾ الدكلي .المشركع سببا في ضرر أطراؼ أخرل مستفيدة مف مياه ىذه األنيار
لتمكيؿ مشركعات عمى األنيار بالقركض لبعض الدكؿ عمى أنو تبرير بعدـ مساعدة تمؾ الدكؿ بحجة 

الخبلؼ حكؿ المياه الدكلية، كقد يككف ذلؾ الرأم كاردا، فالبنؾ الدكلي ليس بعيدا عف تأثير السياسة الدكلية 
 تمكيؿ مشركع السد العالي في مصر عمى 1956كبالعكدة إلى رفض البنؾ الدكلي عاـ . كالقكل المؤثرة فييا

رغـ عدـ كجكد خبلؼ بيف دكؿ حكض النيؿ آنذاؾ حكؿ المياه الدكلية أكد تخكؼ ىذه الدكؿ، كدلؿ عمى 
 .عدـ حياد البنؾ الدكلي آنذاؾ

 عندما كضع شركطا لدعـ البرامج المالية 1993البنؾ الدكلي تكصؿ إلى حؿ ليذه المشكمة في عاـ 
 2:الكطنية كاإلقميمية كىي

البد مف تكافر نيج متسؽ إلدارة مكارد المياه بحيث يعكس تفيما كاضحا بيف الحككمة كسائر األنشطة -
 .المتعمقة بمكارد المياه

ضركرة أف تشمؿ أنشطة إدارة المياه عمى تقدير لمدل كفاية قاعدة البيانات، ككميات المياه في إطار كؿ - 
 نشاط كنكعيتيا؛

 اتساؽ االستراتيجيات الكطنية مع االستراتيجيات اإلقميمية كالدكلية؛- 

 تقييـ آثار إدارة المياه عمى نحك بعينو في قطاع معيف عمى البيئة كالمستفيديف اآلخريف؛- 

اتفاؽ البمداف النيرية المتشاطئة عمى ما يتعمؽ بمكارد المياه السطحية كالجكفية عمى حد سكاء شرط - 
 .ضركرم لتقديـ المساعدات اإلنمائية

                                                           
1
 .148-108 ، ٓوعغ سبثن ،ص ص انًُبِ انؼزثُخ وصزاع انشزق األوَظظػجل أُوظٞك ؽغٞ ،-- 

2
.45 مرجع سابؽ ، ص، المياه العربية التحدي واالستجابة، عبدالمالؾ خمؼ التميمي-- 
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اتساؽ االستراتيجيات الكطنية مع "ىناؾ تكجو خطير لمبنؾ الدكلي في النقطة الثالثة حكؿ 
إف لكؿ دكلة مصالح كطنية حيكية، كاف لمقكل الدكلية مصالحيا التي ال ". االستراتيجيات اإلقميمية كالدكلية

تتفؽ في أغمب األحياف مع المصالح الكطنية، كاف المطالبة باالتساؽ في االستراتيجيات قد يككف عممو ذا 
كجييف، أحدىما ربما نشر الصراع في المنطقة بسبب المياه أك غيرىا، كيبقى أف نذكر بأف فرض األمر 

الكاقع بالسيطرة عمى مصادر المياه كاستغبلليا يعطي الطرؼ المسيطر حقا قانكنيا مكتسبا في المستقبؿ عمى 
رغـ أنو ليس لو الحؽ في األساس، كأنو كاف معتديا عمى حقكؽ اآلخريف في المياه كما ىي الحاؿ بالنسبة 

، التي سيطرت عمى مصادر المياه العربية، كىنا يكمف الخطر القادـ في ىذه المسألة، كيمكف "إلسرائيؿ"
 :1في ما يمي (أسس ال بد مف االتفاؽ بشأنيا)تمخيص األسس في مسألة المياه كالقانكف الدكلي 

 .2إف الحكار بيف الدكؿ المشتركة في المياه الدكلية ىك السبيؿ إلى الحؿ- 

إف االتفاقيات الثنائية كاإلقميمية بيف الدكؿ المشتركة في حكض النير الدكلي أفضؿ السبؿ لئلتفاؽ بشأف - 
 مسالة المياه؛

الرجكع إلى قكاعد كمبادئ القانكف الدكلي المعتمدة مف لجنة القانكف الدكلي التابعة لؤلمـ المتحدة بيذا - 
 الخصكص؛

كضع تشريعات لممياه عمى مستكل كؿ دكلة ضمف استراتيجيات كطنية ال تتعارض مع االستراتيجيات - 
 القكمية عمى مستكل الكطف العربي، كالتعاكف مع دكؿ الجكار في إطار قكاعد القانكف الدكلي؛

المباشرة بحؿ مشكبلت الحدكد كترسيميا ضمف القانكف الدكلي يساىـ إلى حد كبير في حؿ النزاع حكؿ - 
 المياه الدكلية؛

كضع حد ألم تجاكز عمى حقكؽ الدكؿ في مياىيا، كعدـ السماح باألضرار التي تتعرض ليا الحياة - 
 .   االقتصادية كاالجتماعية لمشعكب

 المضاميف األساسية لمتحديات المائية العالمية : المبحث الثالث

 لـ يقدر ق لخدمة اإلنساف ، لكفاهلل البيئة الطبيعية في حد ذاتيا متكازنة كمعطاءة ألنيا مسخرة مف 
ضنا منو أف الطبيعة قادرة عمى   ألىكائو كرغباتو إرضاءاألمكر حؽ قدرىا كراح يعيث فسادا في األرض

                                                           
.49 ، نفس المرجع، ص عبدالمالؾ خمؼ التميمي– 1

2
 –Mohamed Larbi BOUGUERRA ,les batailles de l’eau pour un bien commun de l’humanité ,édition charles 

leoprd Mayer ,Paris,France ,2003.p211. 
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تجديد نفسيا كلف تتأثر أبدا ميما بمغت درجة تدخمو في األنظمة البيئية لكف الكاقع أثبت غير ذلؾ، فقد 
أظيرت البيئة ضعفيا ككىنيا اتجاه ما أصابيا مف ممارسات اإلنساف مف خبلؿ بركز مظاىر التدىكر عمى 
كافة مككناتيا البرية كالجكية كالمائية، كبركز ثقب األكزكف كاتساعو، االحتباس الحرارم، تدىكر األراضي 

كضعؼ إنتاجيتيا، كتراجع كمية كنكعية المكارد المائية إلى جانب التغيرات المناخية التي تجمع تحت مظمتيا 
كـ كبير مف المشاكؿ البيئية المترابطة، ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التحديات التي يعيشيا العالـ حاليا المتصؿ 

 مكاضيع ىذه التحديات المتصمة كمكضكع مف ىذا األخير نتاج كحسف إدارة ىذا المكرد باعتباربالمياه 
 .التحديات الذم سيتضح لنا بعد تناكؿ ىذه كىك األمر بينيا كالمترابطة فيما

 .كالزيادة تتنكع بيف النقص 1يعرؼ العالـ حاليا أكثر مف أم كقت مضى تحديات كبيرة متصمة بالمياه
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أنو رغـ أف الماء مككف بسيط حيث أف جزيئو يتككف مف ذرتيف ىدركجيف كذرة 

أكسجيف كىذا ماتـ اإلشارة لو في مطمب سابؽ، إال أف أىميتو أكبر بكثير مف ىذه التركيبة البسيطة لذلؾ 
فإننا سنتطرؽ في المطالب المكالية  إلى التحديات المائية مف حيث الكمية كالنكعية ك االتجاىات العالمية 

 لمتحديات المائية في المنظمات الدكلية

 التحديات المرتبطة بكمية المياه: المطمب األوؿ
يعيش كككبنا حاليا العديد مف التحديات التي تكاجو بقاء اإلنساف كاستمراره مف جية كرفاىو مف جية 
أخرل، الناتجة عف اضطرابات في ىذا المكرد الميـ ، تتراكح بيف تحديات مرتبطة بكمية المياه، كتحديات 
مرتبطة بنكعيتيا، كتشير الدراسات المتعددة في السنكات األخيرة في مجاؿ البيئة كالمناخ بأف ىناؾ تغيرات 
مناخية كبيئية كثيرة ساعدت ك ساىمت في إحداث أزمة مياه عالمية، كمف مظاىر ذلؾ التغير الكبير في 
تساقط األمطار مف الناحية الزمنية كالمكانية، كارتفاع في درجة حرارة األرض بما في ذلؾ الحرارة البحار 

، كمف مظاىر ىذه 2كالمحيطات كارتفاع منسكب مياىيا، مكجات الحر الشديدة كالبركدة الشديدة كغير ذلؾ
الفيضانات، التسكنامي، الجفاؼ، األعاصير كغير ذلؾ، : التحديات الككارث المتصمة بالمياه كالتي نذكر منيا

 .كىذه الككارث تعتبر أكثر الككارث الطبيعية المدمرة حدكث بعد عكاصؼ الرياح

                                                           
1
 Mireille DEFRANCEschi,l’eau dans tous ses états ,édition ELLipses.1996,p211. :                      ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ   

، ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ ٝأُ٘ظٔخ اُؼب٤ُٔخ ُألهطبك اُغ٣ٞخ، ا٤ُٜئخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُل٤ُٝخ أُؼ٤٘خ ثزـ٤و أُ٘بؿ 2007روو٣و أُ٘بؿ  - 2

 http،//www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ar.pdf ٓزٞكوػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ،. 49، ص 2008

 



 الفصؿ األوؿ                                        الموارد المائية، المفاىيـ األساسية، األبعاد والتحديات
 

- 42 - 
 

التغير في التساقط أدل إلى كثافة في بعض المناطؽ كبالنتيجة حدكث فيضانات أثرت ىذه األخيرة 
، 1عمى حياة المبلييف مف األشخاص في شرؽ أسيا ك في جنكب أسيا ك في جنكب الصحراء الكبرل بإفريقيا

فريقيا جنكب  كبالمقابؿ تشيد مناطؽ أخرل مثؿ حكض البحر المتكسط كغرب الكاليات المتحدة األمريكية كا 
الصحراء انخفاض في التساقط كطكؿ فترات الجفاؼ إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة مما يزيد مف 

 مميكف 14حياة أكثر مف  (القرف اإلفريقي كجنكب إفريقيا) 2005معدالت التبخر، فمثبل ىدد الجفاؼ سنة 
شخص عبر شريط الدكؿ المككف مف إثيكبيا كالماالكم كزمبابكم، كغالبا ما يعاني ىؤالء السكاف مف الفقر 

 .2كسكء التغذية بسبب انخفاض إنتاج الغذاء
كمف تبعات تغير التساقط كارتفاع درجات الحرارة تغير معدؿ الجرياف السنكم لممياه في العالـ نتيجة 
ذكباف الكتؿ الجميدية كتناقص الغطاء الثمجي كتغير مكسمية التدفقات، حيث يتكقع أف يزيد الجرياف بمعدؿ 

 بحمكؿ منتصؼ القرف في المناطؽ الكاقعة عند خطكط العرض العميا في بعض المناطؽ % 40 إلى 10
 في المناطؽ الجافة عند %30 إلى 10المدارية الرطبة منيا شرؽ كجنكب شرؽ أسيا، كأف ينخفض بمعدؿ 

خطكط العرض الكسطى في المناطؽ المدارية الجافة، كىذا كمو يؤثر عمى تكافر المكارد المائية بصفة عامة 
 كما أنو ال يمكف إىماؿ النتائج الخطيرة الناجمة عف التغيرات في درجات الحرارة، ففي 3.خاصة العذبة منيا

البحار كالمحيطات إلى جانب ارتفاع منسكب مياه البحار الذم يؤدم إلى تقمص الكتمة األرضية كاحتماؿ 
 ك درجات الحرارة أيضا تساىـ في زيادة عدد 4غرؽ العديد مف المناطؽ، فإف قسكة الظركؼ الطبيعية

 عدد مف األعاصير االستكائية أكثر مف أم سنة أخرل في 2004األعاصير كشدتيا، فقد شيدت الياباف سنة 
القرف الماضي، دكف نسياف مخمفات إعصار كاثرينا المدمر الذم ضرب الكاليات المتحدة األمريكية سنة 

 كاألعاصير التي تمتو، كبصفة عامة يعتبر الماء كمحدد لمعديد مف المسائؿ األساسية في المجاالت 2005
السياسية، االقتصادية كالبيئية، فأغمب الدكؿ التي تعاني مف نقص في المكارد المائية تزداد فييا معدالت 
الفقر كالتراجع االقتصادم كاألزمات المجتمعية، أما المناطؽ التي يكجد بيا زيادة غير عادية في المكارد 

المائية فإنيا تؤدم إلى فيضانات، مجاعات، انتشار األمراض المرتبطة بالنظافة، األزمات االقتصادية الدمار 
 5.المادم كاإلنساني كبذلؾ تعتبر المياه مكسب كثركة لؤلمـ لكف إذا كانت في حدكد الكضعية الطبيعية ليا

                                                           
1

، ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِز٤ٔ٘خ ٣ٞ٤ٗٞهى يحبرثخ تغُز انًُبخ، انتضبيٍ اإلَظبٍَ فٍ ػبنى يُمظى، 2007/2008روو٣و اُز٤ٔ٘خ اإلٗسب٤ٗخ - 

 .65، ص2007
2

 .69، ٓوعغ سبثن، ص2007/2008روو٣و اُز٤ٔ٘خ اإلٗسب٤ٗخ - 
3

. 49، ٓوعغ سبثن، ص 2007رـ٤و أُ٘بؿ - 
4
،ص 2007 ،كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ،االسٌ٘له٣خ ،ٓظو ،انجُئخ ويحبورتذهىرهب وأحبرهب ػهً صحخ االَظبٌٓؾٔل ف٤ٔس اُيًٝٚ ،- 

 .245-244ص
5
- Hager Ben Cheikh, L’eau source de conflit ou quand le droit nage en eaux trouble, Droits de l'Homme et 

gouvernance de la Sécurité, Harmattan 2007, pp443,444 
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 التحديات المرتبطة بنوعية المياه:المطمب الثاني
جميع سمككاتو ىك المتضرر األساسي مف أم ضرربنفسو كاإلنساف ىك المتسبب األكؿ في إحداث     

، خاصة ك أف المياه كما رأينا سابقا عنصر ضركرم في  ، ك إنما حتى بقاؤهالسمبية في تعاممو مع الماء 
 سيظير ذلؾ عمى حياتو خاصة صحتو ك غذاؤه كميتيا أو نوعيتياجميع مجاالت الحياة ك أم تراجع في 

التحديات المائية المرتبطة الذيف يعتبراف مف أىـ مبادئ البقاء، لذلؾ ركزنا في ىذا المطمب عمى أعراض 
نكعية   تتأثر صحة اإلنساف بشكؿ كبير مف .  عمى صحة اإلنساف ك عمى غذاؤهبنكعية المياه كمف ثـ عمى 

 ك ال أحد يمكنو إنكار ذلؾ، رغـ أنو في كثير مف األحياف يتـ التكتـ عمى اإلحصائيات الحقيقية الماء
المتصمة بذلؾ خاصة في الدكؿ النامية حيث تكثر مظاىر تدىكر الصحة ك انتشار األمراض نتيجة لنقص 

 عمى صحة اإلنساف في صكرتو نكعية الماء ك تظير أعراض ،المياه المأمكنة ك الصرؼ الصحي البلـز 
المرتبطة بكمية المياه أك نكعيتيا ، فيما يتعمؽ بكمية المياه فإف جسـ اإلنساف يحتاج يكميا لكمية معينة مف 

فإذا لـ يزكد بيا فانو يتعرض لتراجع صحي  (تقدر بحوالي لتريف يوميا ) العذبة النقية غير الممكثة المياه
منو في  % 20 ػ 10 يتراكح بيفمف جسـ اإلنساف فأم نقص  % 80 -60،حيث أف المياه تشكؿ مف 

   الجسـ قد يؤدم إلى جفاؼ األعضاء ك تكقؼ بعض األجيزة عف العمؿ لكي ينتيي بو الكضع إلى الكفاة
جكدة المياه تتأثر بالعديد مف العكامؿ، حيث يمكف أف تتدىكر المياه نتيجة ك جكد عناصر كما أف نكعية ك

 باإلضافة إلى األمراض المتصمة بالمياه قد تتأثر صحة اإلنساف أيضا المرضية أك أمراض متصمة بالمياه ،
بتمكث المياه بالمكاد الكيماكية السامة التي أصبحت عنصر أساسي في نشاطات اإلنساف الزراعية ك 

 صناعية، ك زيادة تراكيز بعض المعادف بيا الذم يعكد باألساس إلى السحب الكثيؼ لممياه اؿ
    نستخمص في األخير أف رغـ ككف المياه ضركرية لحياة اإلنساف، لكف إذا تـ إدارتيا بشكؿ سيء أك 

الضغط عمييا بالتصريؼ الكثيؼ ك البلعقبلني فإنيا ستتحكؿ إلى العدك األكؿ لمبشر ، فاإلنساف دائما يحصد 
ال يمكف بأم شكؿ مف األشكاؿ غض النظر عف مسألة نكعية المياه ألنيا تحدم كبير كمظير .ما تزرعو يداه

أخرل ألزمة المياه العالمية فكجكد مكارد مائية لكف غير صالحة لبلستعماؿ يعتبر كعدـ كجكدىا، كيرجع سبب 
تدىكر المكارد المائية بالدرجة األكلى إلى تدخبلت اإلنساف مف جية كتراجع السياسات التنظيمية مف جية 

أخرل، فالتدىكر في نكعية المياه يمكف أف ينتج عف ضعؼ أنظمة الصرؼ الصحي التي تعتبر مشكؿ كبير 
أماـ الدكؿ الفقيرة تنمكيا التي تعاني مف مشكؿ التكيؼ مع التغيرات الحاصمة ككنيا، كما زاد مف الضعؼ 

النمك السكاني السريع كتكسع المناطؽ الحضرية كالفكضكية بصفة كبيرة ، ازدياد التمكث الصناعي كالزراعي 
بشكؿ رىيب كمخيؼ باإلضافة إلى التغيرات المناخية التي ساىمت في زيادة التدىكرفي نكعية المياه نتيجة 
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زيادة الطمب عمى المياه كضعؼ األراضي كتممح المياه الجكفية الذم كاف لو أثار سمبية عمى الحياة بصفة 
فقد ساىمت ىذه األعراض في زيادة كفيات األطفاؿ عند الكالدة ، .عامة سكاء لئلنساف أك الحيكاف أك النبات

كزيادة انتشار األمراض المتنقمة عبر المياه خاصة  في المناطؽ التي تعاني مف الجفاؼ كنقص أك غياب 
 مف الحاالت % 80إمدادات المياه ك الصرؼ الصحي حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أف 

، كما أف تراجع نكعية المياه ينتج عنو تراجع القيمة 1المرضية بالدكؿ النامية راجعة إلى نقص المياه النقية
الغذائية لممنتجات الغذائية، إلى جانب تغير الخكاص الفيزيائية كالكيميائية لمبحيرات كاألنيار كما ينجر عنو 
مف فقد لؤلنكاع الحيكانية كالنباتية التي تعيش فييا، مما يؤثر عمى التكازف البيكلكجي بصفة عامة، ككؿ ىذه 
المظاىر تنعكس بالطبع سمبا عمى التنمية اإلنسانية المستدامةفي الدكؿ بشكؿ خاص  ككؿ عمى المستكل 

 .العالمي

 االتجاىات العالمية لمتحديات المائية في المنظمات الدولية: المطمب الثالث
نتيجة تعدد التحديات المرتبطة بالمكارد المائية مف حيث النكعية كالكمية كاالدارة بدأت تتبمكر إتجاىات 

عالمية لمكاجية ىذه التحديات المائية ، مما  دفع بأغمبية الدكؿ لمقياـ بمساعي حثيثة تتمثؿ في  تحركات 
دكلية لبحث المسألة المائية كاآلثار المحتممة ليا ، ككضع الفرضيات كاالستراتيجيات لمستقبؿ العالـ، كبدأت 
تتكاثؼ الجيكد الدكلية بتزايد مظاىر التحديات المرتبطة بالمكارد المائية ، كمف أجؿ البحث فييا، فإننا ارتأينا 
تمخيصيا في جدكؿ مع التركيز عمى أىـ التظاىرات الدكلية  التي تناكلت مكضكع المياه بشكؿ أك بأخر ، 

حيث قسمت ىذه التضاىرات المرتبطة بالتحديات المائية الى مراحؿ ىامة . كىذا ما سكؼ نحاكؿ البحث فيو 
،حاكلت كؿ مرحمة ابراز أىـ القرارات المتخذة كالنتائج المتكصؿ الييا كمدل استفادة اإلنسانية مف ىذه 

القرارات التى غالبا ماكاف يشارؾ فييا عدد ىائؿ مف المسؤكليف عف إدارة شؤكف المكارد المائية في جميع دكؿ 
المعمكرة ، باإلضافة الى مشاركة كؿ الفاعمييف كالميتميف بشؤكف المكارد المائية مف مجتمع مدنى كجمعيات 

 .كمختصيف  كباحثيف في الشأف المائي 
  مرحمة العقد الدكلي لممياه1992-1968 : المرحمة األولى

تعتبر مرحمة ىامة جدا فى انطبلؽ كبمكرة الفكر المائي كتسمى بمرحمة إطبلؽ العقد الدكلي لمياه 
المياه سمعة اجتماعية اليامة كالمفيدة ،  المبادئ  مجمكعة مف تـ المكافقة عمىالشرب كالصرؼ الصحى ك

عطاء ،كاقتصادية،المشاركة كالتاكمؿ فى ادارة المياه ،   .الدكر المركزل لممراة فى ادارة المياهكا 

                                                           
 .68، ص2000ٓوًي األٛواّ ُِزوعٔخ ٝاُ٘شو، اُطجؼخ األ٠ُٝ، اُوبٛوح  ،يُبِ انُُم انىػذ وانىػُذاُظبكم أُٜل١، - 1
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 مرحمة عكلمة الماء . 2005 -1997: المرحمة الثانية
 ، في ىذه الفترة أتخذت قرارات ىامة مف كؿ سنة يكما عالميا لممياه في العالـ  مارس22 تـ تحديد يكـ

 06مرتبطة كمتعمقة بالشأف المائي ،يمكف مبلحظة ذلؾ في الجدكؿ رقـ 
 مرحمة الماء مستقبمنا .2015-2006: المرحمة الثالثة

تيدؼ  ىذه المرحمة الي كشؼ جميع  السبؿ لمكاجية التحديات الناشئة في قطاع األمف المائي ،تحت 
كالجدكؿ المكالي يكضح االتجاىات العالمية لمتحديات المائية في المنظمات الدكلية كفؽ "الماء مستقبمنا"شعار 

 (2ممحؽ رقـ).المراحؿ المذككرة سابقا
 االتجاىات العالمية لمتحديات المائية في المنظمات الدولية : (06)جدوؿ رقـ 
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 World Commission on Environment AND development, our common future, OXFORD university press, 1987.  

 الحدث السنة مكاف االنعقاد  المتكصؿ الييا في ىذه التظاىرات كالتجمعات الدكلية أىـ النتائج

التنمية القتصادية عمى البيئة الطبيعية ك  أثارضركرة األخذ بعيف االعتبار 
 .تيديدىا لمستقبؿ الحياة عمى سطح األرض في حالة استمرارىا

 نادم ركما 1968 إيطاليا

 التربة، المياه، إدارة الحياة الفطرية،)التركيز ىنا كاف عمى البيئة البيكمادية 
    اإلنسانية كسمي بمؤتمرالبيئة (...التصحر

مؤتمر البيئة  1972 ستككيكلـ
 كالتنمية

إطبلؽ العقد الدكلي لمياه الشرب كالصرؼ مف أىـ تكصياتو، 
الذم ييدؼ لتنفيذ الخطط القكمية لممكارد المائية بما  "1990ػ1980"لصحيا

يتفؽ مع االحتياجات االجتماعية كالصحية لكؿ دكلة، باإلضافة الدعكل لتقدير 
المكارد المائية خاصة العذبة منيا،ترشيد استخداـ الماء في الزراعة، مكافحة 

تبديد مصادر األسماؾ، االىتماـ بالمبلحة الداخمية كالككارث الطبيعية، اإلعبلـ 
العاـ كالتعميـ كالتدريس كالبحكث كالتعاكف الفني بيف الببلد النامية لتمكيؿ 

. كتنمية المكارد المائية

مارديؿ 
األرجنتيف 

مؤتمر األمـ  1977
المتحدة لممياه 

 تأثير التنمية االقتصادية عمى إجياد البيئة بجميع مككناتيا كالتي منيا ناقش
المياه حيث تزايدت التحديات المائية الناتجة عف تدخؿ اإلنساف فييا كحث عمى 
ضركرة تكسيع المنظكر التنمكم ليشمؿ مف جية البيئة كاألسباب الكامنة كراء 
الفقر كالبلمساكاة، كمف يمتد إلى حماية حؽ األجياؿ المستقبمية لمتمتع بثركات 

. األرض مف جية ثانية
 

 

 
1987 

 

تقرير مستقبمنا 1
المشترؾ الصادر 
عف لجنة بركنتبلند 

 المنشأة سنة 

 القضايا المتعمقة بالبيئة كالتنمية التي تشكؿ التحديات جميع ىذا المؤتمر ناقش
التي تكاجو األلفية المقبمة كمنيا تحدم المياه، كرسـ اإلطار العاـ ألجندة القرف 

.  التي تـ تبنييا الحقا في قمة ريكديجانيرك21

فيينا  المؤتمر العالمي  1981
مف أجؿ أجندة 
البيئة كالتنمية 

 21لمقرف 
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المياه سمعة اجتماعية ،كاقتصادية،المشاركة :3تـ المكافقة عمى المبادئ التالية
 كالتاكمؿ فى ادارة المياه ،الدكر المركزل لممراة فى ادارة المياه

دبمف   جانفي
1992 

المؤتمر الدكلي 
 لممياه كالبيئة

 األنيار مف مصادر المياه العذبة الميمة كأشار لؤلخطار :تـ االتفمؽ عمى أف 
التي تعترض كميتيا ك نكعيتيا الناتجة عف تدخؿ اإلنساف كضركرة الحفاظ 

عمى المخاطر المحيطة بالبيئة الطبيعية  كتسمى قمة األرض  كعمييا 

ريك ديجانيرك   جكاف
1992 

مؤتمر األمـ 
المتحدة لمبيئة 

 كالتنمية

 إبراـ اتفاؽ كيكتك كاإلقرار بمبدأ الممكث يدفع، باإلضافة إلى مف أىـ نتائجو
. التخفيض مف االنبعاث بضركرة كضع التزامات عمى الدكؿ الممكثة 

الياباف 
 

مؤتمر كيكتك  1997

. مف كؿ سنة يكما عالميا لممياه في العالـ  مارس22 يـك تـ تحديد  مراكش  منتدل المياه  1997
العالمي األكؿ 

تعتبر أكؿ تحرؾ دكلي في مجارم حماية المياه الدكلية المستعممة لؤلغراض 
ألكؿ ضركرة االستعماؿ العادؿ لمجارم ا: مبادئ ىذه االتفاقية غير المبلحية،

المياه الدكلية ، الثاني ضركرة عدـ اإلضرار بالمكارد المائية لمدكؿ المجاكرة 
ذا حدث ذلؾ فيي ممزمة بإزالة الضرر أك التخفيؼ منو ىانتيجة استغبلؿ  . كا 

اتفاقية حماية  1997 
المجارم المائية 
ألغراض غير 
المبلحية 

 النقاشاتإلدارة  إنشاء أكاديمية دكلية لممياه تابعة لؤلمـ المتحدة التفكير في 
 اقتراح البنؾ الدكالي .معالجة قضايا نقص المياه كتسعيرىاالمرتبطة بشؤكف 

سياسة تسعير المياه، بسبب زيادة احتماؿ ندرة المياه في العالـ 

باريس  المؤتمر الدكلي  1998
لممياه كالتنمية 

 2المستدامة

جؿ تكفير كتحسيف خدمات المياه خبلؿ أ مف  ممنيجتـ كضع مخطط عالمي
. 1خمسة كعشريف سنة المقبمة

الىام   22ػ17
مارس 
2000 

منتدل المياه 
العالمي الثاني 

صالحة لمشرب اؿتخفيض عدد الذيف ال يحصمكف عمى مياه :  مف أىـ نتائجو
 حماية البيئة بجميع مككناتيا كالتقميؿ مف مع ، 2015إلى النصؼ بحمكؿ سنة 

. أثار تغير المناخ

إعبلف األىداؼ  2000 
اإلنمائية لؤللفية 
الصادر عف األمـ 

 المتحدة

حدد المؤتمر خمسة مبادئ أساسية إلدارة المياه العذبة لتحقيؽ التنمية 
: المستديمة كىي

.  تكفير حاجات الفقراء مف المياه-
.  ضركرة تدخؿ السياسات المحمية البلمركزية في إدارة المياه-
.  إنشاء شراكات جديدة مف أجؿ خدمات ميدانية مائية أفضؿ-
. عتماد سياسات مشتركة إلدارة األحكاض المائية كالمياه العابرة لمدكؿا- 

. ػ اعتماد أساليب اإلدارة الرشيدة

بكف  ديسمبر 
2001 

المؤتمر الدكلي 
لممياه العذبة 

تـ - الدكر المركزم الذم تمعبو المياه في التنمية المستدامة، :عمىتـ االتفاؽ 
المكافقة عمى مجمكعة مف األنشطة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالمياه 

جكىانسبرغ  القمة المعنية  2002
بالتنمية المستدامة 
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كالصرؼ الصحي كالتي منيا إنشاء صندكؽ تضامف عالمي لمقضاء عمى الفقر 
 كضع خطط اإلدارة المتكاممة لمكارد المياه كخطط -كتعزيز التنمية اإلنسانية

،إلى جانب إضافة ىدؼ تخفيض الذيف ال 2005فعالية استخداـ المياه بحمكؿ 
 إلى أىداؼ األلفية 2015يتمتعكف بصرؼ صحي إلى النصؼ بحمكؿ 

األخرل، كأقر بأىمية المكارد المائية في الصحة، الزراعة، الطاقة كالتنكع 
. البيكلكجي
 كماخرج الؿ ىذا المنتدل التقرير األكؿ المتعمؽ بتنمية المياه العالميةصدر خ

إدارة : خمسة مجاالت كىيتشمؿ  لمعالجة قضايا المياه بقرارات المؤتمركف
قتساـ الفائدة، مياه الشرب المأمكنة كخدمات الصرؼ الصحي،  مكارد المياه كا 

المياه مف أجؿ الغذاء كالتنمية الريفية، منع تمكث المياه ك حفظ النظـ 
دارة المخاطر،  خططكضع كما تـ اإليككلكجية، التخفيؼ مف حدة الككارث كا 

. تحقيؽ أىداؼ األلفية المتعمقة بمياه الشرب ك الصرؼ الصحيؿ

الياباف  منتدل المياه  2003مارس
العالمي الثالث 

خرجت القمة بخطة عمؿ تستجيب لحاجات ك أكلكيات الدكؿ الثمانية تتضمف 
ػ تقديـ الدعـ لممبادرات المائية التي تشرؼ عمييا الشراكة :التدابير التالية

. الجديدة لتنمية إفريقيا
ػ دعـ جيكد بناء ،ػ تعزيز أسمكب اإلدارة الرشيدة لتحقيؽ التنمية المستدامة

ػ ،قدرات البمداف لتطكير الميارات الضركرية مف أجؿ تقديـ خدمات عامة فعالة
دعـ الجيكد الخاصة بتقديـ المساعدة مف أجؿ تطكير اإلدارة المتكاممة لمكارد 

 دعـ اإلدارة كالتنمية األفضؿ ألحكاض ،المياه ك خطط فعالية استخداـ المياه
ػ تعزيز التعاكف بيف دكؿ أحكاض األنيار في العالـ ، ،األنيار المشتركة

. كأحكاض األنيار اإلفريقية بصفة خاصة

قمة مجمكعة  2003 
الثمانية 

 عمى تنفيذ أىداؼ األلفية ك قمة جكىانسبرغ مف خبلؿ تنفيذ المؤتمركفأكد 
نيج اإلدارة الدكلية لمكارد المياه المرتكزة عمى حماية النظاـ اإليككلكجي، العمؿ 

عمى إبراـ اتفاقات فعالة إلدارة مجارم المياه العابرة لمحدكد ، تعزيز فعالية 
إنتاج الطاقة الكيركمائية، السعي إلى تدعيـ الفقراء، ك تعزيز االستخداـ 

. المستداـ ك إعادة إحياء النظـ اإليككلكجية ذات الصمة بالمياه

أكت   
2003 

منتدل دكشانب 
الدكلي لممياه 

العذبة 

أقر المؤتمر بإمكانية تحقيؽ أىداؼ األلفية الخاصة بالمياه كالصرؼ الصحي 
كما اعترؼ بحؽ الناس في الحصكؿ عمى إمدادات آمنة لممياه ك بثمف ضمف 

. قدراتيـ ، ككضع ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الحككمات القطرية ككؿ

النركيج  نكفمبر 
2003 

مؤتمر المياه 
لؤلكثر فقرا تحت 
إشراؼ األكاديمية 
الدكلية لممياه 

بحث المؤتمر أثار نتائج قمة جكىانسبرغ عمى مبادرات المياه اإلقميمية ك 
صادؽ عمى مجمكعة مف المبادرات ك المشاريع المعنية بالمياه منيا الشراكة 

. اإلستراتيجية بيف إفريقيا كاالتحاد األكربي بشأف المياه ك الصرؼ الصحي

أديس أبابا  ديسمبر 
2003 

مؤتمر عمـك 
إفريقيا لمتنفيذ 
كالشراكة المياه 

تعزيز الجيكد المبذكلة لضماف تنفيذ  كالتركيز عمى ضركرة إشراؾ المرأة
  2015االلتزامات الدكلية المرتبطة بالمياه كما يتصؿ بيا مف أمكر بحمكؿ عاـ 

عقد الماء مف أجؿ  2005 
 الحياة
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 .، بتصرؼ66 ،مرجع سابؽ ،ص اإلجياد المائي واشكالية بناء األمف االنسانيخضرة مخمكفي ،:المصدر

 لقد التـز أعضاء ىيئة األمـ المتحدة منذ نشأتيا تحقيؽ السمـ كاألمف في العالـ بمفيكميما الكاسع مف 
خبلؿ محاكلة تحديد كمعرفة  المخاطر كالتيديدات المكجكدة كالمحتممة، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتحديات 

المتعمقة بالمكارد المائية ، فقد أكجدت الييئة ضمف أجيزتيا كككاالتيا المتخصصة العديد مف المبادرات 
كالبرامج الميتمة بالمسائؿ المرتبطة بالمكارد المائية تساىـ في تكضيح الصكرة الحقيقية لؤلزمة المائية  

كالسيناريكىات المحتممة في حالة استمرار األكضاع ، كتقدـ الحمكؿ الممكنة مف أجؿ التخفيؼ مف أثارىا 
 .كالحد منيا قدر اإلمكاف 

 برنامج الرصد المشترؾ بيف منظمة الصحة العالمية ك منظمة األمـ  كفي ىذا السياؽ تـ إنشاء
 يعمؿ حاليا تحت إشراؼ لجنة األمـ المتحدة 1990المتحدة لمطفكلة إلمدادات المياه كالصرؼ الصحي سنة

المعنية بالمكارد المائية، كيعتبر ىذا البرنامج اآللية الرسمية في األمـ المتحدة مكمفة برصد التطكر العالمي 
لبمكغ أىداؼ األلفية في مجاؿ مياه الشرب كالصرؼ الصحي حيث يصدر تقرير كؿ سنتيف يتناكؿ مدل 

التغطية بإمدادات المياه كالصرؼ الصحي باإلضافة إلى التقرير السنكم الككني لتقييـ الصرؼ الصحي ك 
 2008.3المياه الصالحة لمشرب الذم صدر ألكؿ مرة سنة 

 يعتبر البرنامج الرئيسي لييئة األمـ المتحدة 2000 أنشئ سنة البرنامج العالمي لتقييـ المكارد المائية- 
في مجاؿ المياه، يعمؿ تحت إشراؼ منظمة اليكنسكك ييتـ بالمسائؿ المرتبطة بالمياه العذبة، يعمؿ عمى إقامة 

                                                           
1

 12/01/2013،ربه٣ـ اُزظلؼ ،http،//www.unwater.orghtأُٞكغ االٌُزو٢ٗٝ، - 
2
 12/01/2016 اُزظلؼ ،ربه٣ـ/http://eng.worldwaterforum7.org،أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ -  
 .نفس المكقع -  3

منتدل المياه  2006 المكسيؾ .تنمية المياه العالميةجميع القرارات الصادرة كانت تنص عمى ضركرة 
1العالمي الرابع

 

منتدل المياه  2009 تركيا صدر أثناءه التقرير الثالث المتعمؽ بتنمية المياه العالمية
 العالمي الخامس

 مؤتمر ككبنياجف 2009 الدانمارؾ . لتحمؿ الدكؿ لممسؤكلية عف التغيرات المناخيةقراراتو تدعك ػ 

صدكر تقرير االمـ المتحدة الرابع بتنمية المياه كيتضمف ثبلثة أجزاء ،الجزء 
ادارة المياه في ظؿ المخاطر كعدـ اليقيف ،كالثاني بعنكاف "األكؿ بعنكاف 

 ".مكاجية التحديات"كالثالث بعنكاف"المعرفة القاعدية "

المنتدل العالمي  2012 مرسيميا
 السادس لممياه

ييدؼ الي كشؼ السبؿ لمكاجية التحديات الناشئة في قطاع األمف المائي 
 "الماء مستقبمنا"،تحت شعار 

دايجك ،ككريا 
 الجنكبية 

المنتدل العالمى  2015
 السابع لممياه2

http://eng.worldwaterforum7.org/??????
http://eng.worldwaterforum7.org/??????
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دراسات كتقديـ تكصيات كالتحفيز عمى تحسيف قدرات التقييـ عمى المستكل الكطني كمحاكلة التأثير عمى 
 1.صناع القرار، تمثؿ اإلصدار األكؿ لو في التقرير العالمي لتقييـ المكارد المائية

، ىي عبارة عف آلية مشتركة بيف 2003 تـ إنشاؤىا سنة لجنة األمـ المتحدة المعنية بالمكارد المائية- 
مختمؼ ككاالت األمـ المتحدة، جاءت مف أجؿ تعزيز مبادرات األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ 

: دعميا لمزيد مف التعاكف كتقاسـ المعمكمات بيف ككاالتيا كشركائيا الخارجييف خاصة في المجاالت التالية
اإلدارة المتكاممة لممكارد المائة، مياه الشرب كالصرؼ الصحي كندرة المياه، التمكث، المياه العابرة لمحدكد، 

دارة مخاطر الككارث، المنظكر اإلنساني كالمياه، التمكيؿ كالتقييـ، بناء القدرات، كاعتبار إفريقيا  تغير المناخ كا 
تعمؿ مف خبلؿ رصد كتقديـ المعمكمات لممعنييف كصناع القرار، العمؿ عمى بناء .  منطقة عمؿ ذات أكلكية

قاعدة معارؼ خاصة بمسائؿ المياه، مناقشة التحديات المائية العالمية التي تكاجو اإلدارة العالمية كرصد تنفيذ 
 2.االتفاقات الدكلية المتعمقة بالمياه كالصرؼ الصحي

 ييتـ ىذا البرنامج بالعمؿ عمى 2007 بدأ العمؿ بو سنة برنامج عقد األمـ المتحدة لممكارد المائية- 
تنمية القدرات مف خبلؿ إبراز دكر اإلدارة السميمة لممياه، كتحميؿ الثغرات المكجكدة في أنظمة الدكؿ مف أجؿ 

، يعقد ىذا  "2015ػ 2005الماء مف أجؿ الحياة"تداركيا كالقضاء عمى الفقر كتحقيؽ أىداؼ العقد الدكلي 
  3.البرنامج لقاءاتو دكريا بجامعة األمـ المتحدة بمجمع األمـ المتحدة ببكف، ألمانيا

مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ كجكد إتصاالت مكثفة عمى المستكل الدكلي في مسألة المكارد المائية ، 
 .كرغـ كثرتيا فإف مسألة فعاليتيا تبقى لممختصيف  كالباحثيف في الشأف المائي 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Program mondial pour l`évaluation des ressources en eau http،//www.UNESCO.org. 

 12/4/2013،تاريخ التصفح http،//www.unwater.orgمأخكذة مف المكقع السابؽ - 2

 . نفس المكقع- 3
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 :خالصة الفصؿ األوؿ
 عمى المكجكدة المكارد أىـ  مكرد مفالماء     مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ نخمص إلى أف 

 ك الحياة مصدر فيك ، الكككب ىذا فكؽ الحياة لتقكـ لعباده كىبيا التي اهلل نعـ مف كنعمة األرض، سطح

زدىاره، . تنمكية جيكد ألم األساسية كالدعامة الغذاء لقد كاف الماء كال يزاؿ أكلى أساسيات بقاء اإلنساف كا 

فقديما نشأت الحضارات حكؿ مصادر المياه، مع العمـ تتعرض المكارد المائية لضغكطات كتحديات متنكعة 

ستيبلؾ المياه كظيكر أنماط حياتية كصناعية  كمتعددة كمستمرة  نتيجة الزيادة المتسارعة في إستخداـ كا 

كذلؾ أصبح التنافس عمى أشده حكؿ  .جديدة ، تتطمب إستيبلؾ أكثر لممكارد المائية في ظؿ مكارد محدكدة 

المياه بيف قطاع الرم كالشرب كالصناعة ، مما أدل إلى حدكث خمؿ في التكازف بيف قدرة المكارد المائية 

كالطمب عمييا مما يؤدل بالنتيجة إلى شحيا كتمكثيا كمف ثـ مشاكؿ صحية كاجتماعية تنعكس عمى المجتمع 

كما أف لممكارد المائية أبعاد اقتصادية كسياسية .كالنظاـ البيئي، مما سييدد األمف الغذائي لمعديد مف الدكؿ

كاجتماعية كقانكنية خصكصا في الدكؿ التي تمر فييا أنيار ال تسيطر عمى منابعيا كيشاركيا بيا أطراؼ 

سكؼ تككف التحدم الرئيسي لئلنساف القرف الحادم كالعشريف  (المفيـك الجديد)أخرل ، كبذلؾ المكارد المائية 

 .حسب المنظمات الدكلية المتخصصة في الشأف المائي كلدراسات مستقبمية 

 



 

 
 

 

 

 لفصؿ الثانيا

إدارة الموارد المائية بيف 
 العرض والطمب
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 : تمييد
التنمية )يعد مكرد المياه مف المقكمات األساسية لمتنمية بمختمؼ مفاىيميا المتداكلة في الكقت الحاضر 

ذا كاف االرتباط كاضحا بيف مستكيات . (االقتصادية، التنمية االجتماعية التنمية البشرية كالتنمية المستدامة كا 
التنمية كمستكيات إ ستيبلؾ المياه كمعرفة العبلقة الفعمية بيف المياه كالتنمية ال يمكف أف يقؼ عند حدكد ىذا 
نما يجب أف تطرح في سياؽ البحث عف مدل تدخؿ كؿ مف المعطيات الطبيعية كتعامؿ  االرتباط الظاىرم كا 

 .البشر مع ىذه المعطيات في تحديد األبعاد التنمكية لمسالة المكارد المائية
إف مسألة المكارد المائية في جانبيا االقتصادم التنمكم تتعدل ككنيا مسالة عكامؿ طبيعية كبالتالي 

مسالة كفرة أك ندرة لتككف في المقاـ األكؿ مسألة قدرة عمى إدارة المكارد المائية المتاحة كاستخداماتيا بكفاءة 
دارة الطمب عمى المكارد المائية لككف أف التنمية  عالية، بمعنى إدارة كؿ مف عرض المكارد المائية كا 

دارتيا أصبحت مف التحديات البالغة األىمية لتجنب أزمات مستقبمية تنجـ عف  المستدامة لممكارد المائية كا 
 .نقص الماء كما ككيفا

مف ىذا المنطمؽ ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تكضيح أف إدارة كؿ مف العرض كالطمب عمى المكارد المائية 
آليتيف مف األنشطة اإلدارية، تسند عمييما إدارة المكارد المائية مف خبلؿ إجراء تنسيؽ كتكازف بينيما حتى 
تؤدل مياميا في أحسف األحكاؿ، باإلستناد إلى معايير خاصة تحقؽ األىداؼ المعمنة مف حيث تأميف 

المتطمبات السكانية كتنمية المكرد المائي كالمحافظة عميو مف التمكث ،كتحقيؽ النيج االقتصادم المطمكب 
 :،كعميو فاف يتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة المباحث األساسية التالية 

  المضاميف األساسية إلدارة الموارد المائية: المبحث األوؿ 

  إدارة عرض الموارد المائية:المبحث الثاني 

  إدارة الطمب عمى الموارد المائية:المبحث الثالث 
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 المضاميف األساسية إلدارة الموارد المائية: المبحث األوؿ

 أىـ المكارد المكجكدة عمى سطح األرض كنعمة مف نعـ اهلل التي كىبيا لعباده لتقـك الحياة فكؽ الماء
ىذا الكككب ، فيك مصدر الحياة كالغذاء كالدعامة األساسية ألية جيكد تنمكية ، كيتصؼ مكرد الماء كبقية 

دارة المكارد المائية أصبح مف  .قتصادية  بالندرة النسبية في مكاف أك زماف معيف المكارد اإل إف تسيير كا 
المكاضيع اليامة المحددة لمتنمية كاإلستقرار في كثير مف دكؿ العالـ كمنيا الجزائر خاصة ، لتميزىا بمكارد 
محدكدةف كبالمقابؿ ىناؾ طمب متزايد عمى المياه لتمبية إحتياجات التنمية كرفع المستكل المعيشى لؤلفراد ، 

يمكف ال نو المكرد الطبيعي الذم أ التاريخ البشرية كتطكرىا عبرحياة المجتمعات  فيحيكيا دكرا كلمماء 
 ،كيجب تنميتو مف حيث زيادة ف يككف فعاال أك يستمر في الكجكد بدكنوأعنو كال يمكف لئلنساف غناء اإلست

 .1دارتو ، بما يعكد بالفائدة عمى جميع أفراد المجتمعإكميتو كتحسيف نكعيتيا كرفع كفاءة 

إف مسألة المكارد المائية في جانبيا االقتصادم التنمكم تتعدل ككنيا مسألة عكامؿ طبيعية كبالتالي 
مسألة كفرة أك ندرة لتككف في الدرجة األكلى مسألة قدرة عمى إدارة المعركض كالمطمكب مف المكارد المائية 

كمع مطمع القرف الكاحد كالعشريف يبرز مكضكع الندرة كالتمكث .قتصاديةإستخداميما بكفاءة عممية كإ المتاحة ك
رتفعت اإلاستخدامات المائية عمى إعمى الساحة الدكلية باعتباره مف أىـ التحديات القرف الحالي، حيث 

كطبقا لتقديرات البنؾ الدكلي .المستكل العالمي في القرف العشريف بمقدار أربعة أمثاؿ ما كانت مف قبؿ
 مف المتكقع أف يصؿ نصيب الفرد في األجياؿ القادمة مف المكارد المائية العذبة 2035فبحمكؿ العاـ 

المتجددة ليصؿ الى ثمث ما ىك عميو اآلف عمى مستكل العالـ، أغمبيـ في الدكؿ النامية كخاصة في الشرؽ 
 .األكسط كشماؿ إفريقيا كجنكب أسيا

كنظرا لخطكرة تزايد الندرة كالتمكث مع تزايد اإلحتياجات ليا فإنيا أصبحت مف أىـ التحديات الممحة في 
العالـ كما تحممو مف تحديات مستقبمية يتطمب إيجاد الحمكؿ ليا، مف ىذا المنطمؽ سكؼ ندرس في  ىذا 

 :المبحث أربعة مطالب رئيسية 

 المائية الموارد إدارة تعريؼ :المطمب األوؿ

ف في غقمة األرض لمتنمية االجتماعية  بككبنيا)          مف المتفؽ عميو عالميا عبر المنتديات كالمؤتمرات 
ـ، كمؤتمر األمـ المتحدة كالتنمية 1994ـ، كالمؤتمرالعالمي لؤلمـ المتحدة لمسكاف كالتنمية بالقاىرة في 1995

                                                           
 ،ٌٓزجخ ٝٓطجؼخ االشؼبع اُل٤٘خ ،االسٌ٘له٣خ ارح انًُبِإلكرؤَخ شبيهخ : لتصبدَبد انًىارد انًبئُخ إٓؾٔل ٓلؽذ ٓظطل٠ ، -- 1
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أىمية حسف إدارة المكارد المائية  اآلمنة، كلتمكيف االقتصاد السميـ، كإلستدامة  (ـ1992في ريكدياجانيرك في 
النظـ البيئية، كلتخفيؼ الضغط المتنامي عمي  المكارد المائية، كلتحقيؽ أىداؼ األمف المائي لكافة 

المستيمكيف كالمستخدميف في إطار مكازنة حماية المكرد المائي كاإلستخداـ الرشيد لو، كلمقاصد مفيـك التنمية 
خاصة فيما يتعمؽ بمشاكؿ سكء التغذية، كالفقر ، كمعدؿ كفيات الرضع كاألطفاؿ، كقضايا التنمية المستدامة، 

يشمؿ مفيـك إدارة المكارد المائية العبلقة بيف  .، كتكفير الماء العذبةكالمحافظة عمى المكارد البيئية، ك الصح
كقاؿ .اإلنساف كالماء كاألرض كالنبات كالبيئة بشكؿ عاـ ،كيحتكل أبعاد إقتصادية كاجتماعية كثقافية كدينية 

 كيتأطر بالتشريعات كالخطط المستقبمية لمتنمية ، 1"كنبأىـ أف الماء قسمة بينيـ كؿ شرب محتضر"تعالى 
ككذلؾ بجممة مف إجراءات إعداد الكادر كالبحكث المائية كتنظيـ المعمكمات كالبيانات البلزمة إلعداد خطط 

قصيرة أك طكيمة األجؿ  لتنمية المكارد المائية كالتي تستند لعدد مف المناىج العممية كالتي سكؼ نتطرؽ إلييا 
العممية التي يمكف بمكجبيا تعريؼ إدارة المكارد المائية عمى أنيا " الحقا في مطالب مكالية كعميو يمكف

 التأثير صانعي القرار مف أك ذكم النفكذ األشخاص أك المؤسسات المختصة أك األعماؿ رجاؿ أكلمحككمات 
 المبلزمة ليذه كحصر المخاطر لبلستخدامات المفيدة كمستقببلعمى كمية كنكعية المياه المتاحة حاليا 

مجمكع األنشطة الفنية كالمؤسسية كىي " بالقدر الممكفتأثيراتيا كسبؿ التعامؿ معيا لتقميؿ االستخدامات
دارة المكارد المائية لبلستخداـ المستداـ . كاإلدارية كالقانكنية كالتشغيمية المطمكبة لتخطيط كتنمية كتشغيؿ كا 

 تعني إدارة  القطاع المائي باألفرع المتخصصة بالمصادر المائية كتمؾ المستخدمة  إدارة القطاع المائي أما 
لمماء  حسب الترخيص كاإلذف المصدؽ بو مف قبؿ السمطات ذات الصمة كفقا لمكائح كالضكابط  كالمعايير 

دارتو عمي طرؽ المشاركة التي تضـ قطاعات متفاكتة مف . القانكنية مف الكاجب أف تستند تنمية الماء كا 
تقـك كؿ  ربما كاف األنسب أف. يفالميندسيف، كصناع الماء، كجيات التخطيط كالتمكيؿ كالسياسة كالمستيمؾ

منطقة بكضع النظـ اإلدارية كالتخطيط اإلدارم الخاص بو كفؽ االختبلفات االيككلكجية كالبيئية كالجغرافية 
مف األفضؿ لئلدارة الفاعمة الفصؿ . كالفنية كالييدركلكجية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية السائدة بالمنطقة

بيف الكحدات التي تتعامؿ مع الماء بكصفو مصدران كمكردان، كبيف تمؾ الكحدات المستخدمة لمماء كالقائمة عمي 
ستخبلصو مف ىذا التعريؼ ىك أف إما يمكف .تنميتو، كبيف الكحدات المختصة بضبط الجكدة كالمكاصفات

اإلىتماـ بالمكارد المائية يجب، كأف يشمؿ جميع فئات المجتمع،  كأف جميع القرارات المتخذة فيما يخص 
قضايا المياه الحالية كالمستقبمية يجب أف تعكد بالفائدة عمى جميع أفراد المجتمع كعمى البيئة نفسيا لما لذلؾ 

                                                           
1
 .28سٞهح اُؤو ،األ٣خ --  
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كاالجتماعي كمييمنا  عامبل محددا لمتطكر االقتصادم مف تأثير إيجابي عمى اإلنساف كالطبيعة ،كألف الماء
ُتعّد إدارة المكارد المائية بشكؿ فعاؿ كبصكرة مستدامة، عممية معقدة   كالبشرية، رفاىية المجتمعات عمى

ف شأنيا أف تحسف الكضعية المائية في البمد، كتؤدم إلى تنمية مستدامة، ـتتطمب إسيامات كجيكد كبيرة، 
كيجب التمييز بيف  ،تضع نصب أعينيا السياسات كاالتفاقيات المعتمدة عمى المستكل المحمي كالدكلي

دارة المكارد المائية المستخدمة في قطاع المياه حيث أنيا مصطمحات متشابكة  مصطمح تنمية كتخطيط كا 
: كمتداخمة إلى حد كبير كلذا يستكجب معرفة تعريؼ مختصر لكؿ منيا كىي

األفعاؿ التي تؤدل إلى االستخداـ المفيد لممكارد المائية في غرض كاحد أك عدة : تنمية المكارد المائية
.غراض كعادة ما تككف ىذه األفعاؿ ذات طبيعة إنشائيةأ  

 تخطيط تنمية كحماية كتخصيص المياه في القطاعات المختمفة أك فيما بيف لقطاعات :تخطيط المكارد المائية
كمكرد نادر، لكي تفي المياه المتاحة باالحتياجات المطمكبة مع األخذ في االعتبار كؿ األىداؼ كالمحددات 

.القكمية كمصالح كافة المعنييف  

صناعية ككإف تزايد الطمب عمى المياه في ظؿ مكارد محدكدة، كأحيانان غير متجددة، كظيكر أنماط حياتية 
كذلؾ أصبح التنافس كبيران كعمى أشده عمى المياه بيف قطاع . جديدة، أدل إلى تصاعد كبير في االستيبلؾ

 كنتيجة ليذه العكامؿ، فقد طرأت عمى المكارد المائية تغيرات كمية كنكعية، أثرت عمى مجارم  ،الرم كالشرب
 اإلمداد بالمياه المياه كتخزينيا في السدكد كالبحيرات، كعمى أحكاض المياه الجكفية، انعكست سمبان عمى تأميف

ستمرارية تمبية حاجات جميع القطاعات مف ىذه  إ ضمافؿاالستخداـ األمثؿ لممياه البد مف في ىذا اإلطار،،
 مف المعركؼ أف المياه العذبة في عمـ المكارد االقتصادية ُتصّنؼ عمى أنيا سمعة أك خدمة  ،المادة الحيكية

.عامة بمعنى، أف استيبلؾ شخص ألم كمية منيا ال يحـر شخصان آخر، كما ىك الحاؿ في السمع األخرل  

 واألطر القانونية إلدارة الموارد المائية األىداؼ :المطمب الثاني

   األىداؼ:الفرع األوؿ
          تبقى خصكصية الماء في أنو أثمف شيء خمقو اهلل تعالى بعد البشر ،كىك أحد قكاـ الحياة كأساسيا 

الرئيسي الذم ال يمكف االستغناء عنو كىك يتعيف تركيز االىتماـ كالعناية بقضايا الماء في كؿ األماكف 
كاألزمنة، حيث تشير تعاليـ اإلسبلـ الى أف اهلل خمؽ اإلنساف في أحسف صكره، كأف كؿ شيء في الككف 

خمؽ بطريقة متكازنة كلغاية محددة، فقد كمؼ اهلل سبحانو كتعالى بالمحافظة عمى المكارد التي كىبيا اهلل إياه 
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ستغبلليا بطريقة رشيدة كمبلئمة كبكامؿ الحرص كالمسؤكلية كنتيجة التغيرات المناخية التي تؤدل الى إك
ختبلؿ نظاـ األكدية كتدىكر جكدة إنعكاس عمى المكارد المائية كإاختبلؿ في التساقطات الفصمية كما ليا مف 

المياه باإلضافة إلى النمك الديمغرافي  كالتمكث كالجفاؼ كالتبذير كىى عكامؿ ميددة ليذه المكارد الطبيعية ، 
بيف أكبر التحديات في القرف لذا يتطمب مف إدارة المكارد المائية كخاصة في ككف أف المكارد المائية تغدك مف 

ركز اإلدارة المائية  ت ينبغي أفالكاحد كالعشريف، السير عمى المحافظة عمى ىذا المكرد الياـ كاألساسي ،ك
 1:تباع األسمكب العممي عمى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼإمف خبلؿ 

كضع سياسة البحث العممي الشاممة في اإلدارة المائية كتحديد أطر تفعيميا بالجيات  ذات الصمة كتحديد - 
 .دكر كؿ جية في إمكانية تطبيقيا كاالستفادة منيا

 خدمتيا كابتكار المبادرات المفيدة حسيفالتكعية حكؿ أىمية البحث العممي في اإلدارة المائية كتزيادة - 
 .ليا
إدارة  )إيجاد أطر تساعد لنقؿ اإلدارة لممنظمات الحاكمة كجميكر المستخدميف كالمستفيديف كالمستثمريف - 

 .كتضمينيـ في عممية صنع القرار منذ  البداية (المجتمع
 . لممنظمات االجتماعية كغيرىاالمستمرتكفير الدعـ الفني كالتمكيؿ - 
 . لتكثيؽ نجاحات البحث العممي كاخفاقاتو في اإلدارة المائيةالطرؽ كاألساليب المناسبة يجاد  إ- 
 .مشاركة القطاع الخاص في البحث العممي في اإلدارة المائية- 
العمؿ عمي بناء القدرات كالتنمية البشرية في مجاؿ البحث العممي لئلدارة المائية  بالتركيز عمي تدريب - 

 .النساء لما ليف مف أثر بَيف  فييا
تطكير البحث العممي في اإلدارة المائية لمصناعات المستخدمة لكميات كبيرة مف الماء أك المنتجة - 

 . المائية  الجيدةالتقنياتلممكثات ضارة بالمكارد كتطكير الصناعة المعتمدة عمي 
 . عف اإلدارة المائية الجيدة بجميع أنكاعوكير البحث العممي المتصؿ بقضايا اإلعبلـطت- 
 .تركيز قضايا البحث العممي عمي االقتصاديات الفقيرة كاإلبداعات التقانية زىيدة الثمف  كالنظيفة- 
تبني المراكز كالمعاىد البحثية لمعايير كبركتكككالت كسياسات مناسبة لضماف جكدة البيانات - 

 .كالمعمكمات كسيكلة الكصكؿ إلييا كاستخداميا كحفظيا عف القضايا المائية

                                                           

، ٓوًي اُجؾٞس ٝاالسزشبهاد اُظ٘بػ٤خ ، يظتمجم انجحج انؼهًٍ فٍ يجبل اإلدارح انًبئُخ نألغزاض انشراػُخػ٢ِ أك٣ت ٓؾٔل -  1

 .2اُقوطّٞ، ثلٕٝ ربه٣ـ ٗشو، ص،
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االىتماـ بالبحث العممي حكؿ إدارة المخاطر لتكفير األمف مف الفيضانات كالجفاؼ كالتمكث كأمراض 
 .الماء كالمخاطر االقتصادية

حصر القكانيف المائية ذات الصمة كسف القانكف النافذ المرف الذم يكطد الحقكؽ كااللتزامات لكؿ المساىميف -
 .(األطر القانكنية)كيفرض اإلدارة المتكاممة في المكارد المائية

 األطر القانونية إلدارة الموارد المائية: الفرع الثاني
تعاني بعض االختبلالت كالثغرات نتيجة استعماؿ بعض 1إف األطر القانكنية كالتنظيمية لممكارد المائية 

الدكؿ ألساليب كتقنيات ال تتماشى مع الطرؽ الحديثة لئلدارة المتكاممة كيجدر التذكير أف العالـ العربي 
سيكاجو تحديات كبرل في األلفية الثالثة في ىذا الميداف لككنو ال يتكفر عمى اإلمكانات كالكسائؿ الكقائية 

كلمكاجية ىذه الكضعية يجب تعميؽ البحث إلستنباط اآلليات الضركرية التي تمكف مف . كالعبلجية معا
كما يتضح أف غالبية القكانيف المائية في الدكؿ العربية تتضمف مقتضيات لحماية . تحقيؽ االكتفاء المائي

المياه كتنظيـ مراقبتيا، كما تنص عمى معالجة المياه المستعممة قبؿ صرفيا في الكسط الطبيعي غير أف 
تفحاليا في بعض األحياف مما يؤثر سمبا عمى إسالكاقع غير ذلؾ فيي تتعرض لؤلذل أكثر يكما بعد يكـ بؿ ك

ستيعابو لكؿ المياديف الخاصة بالمياه كالمشاكؿ المترتبة عمى إف عدـ تطبيؽ القانكف أك عدـ إ. جكدة المياه
ستعماليا نتيجة تعدد الجيات المسؤكلة كالتي يتعذر إ ىذه اإلستعماالت يعرقؿ تطكر المصادر المائية كترشيد 

 .عمييا غالبا ضماف حمايتيا مف التدىكر كاإلستنزاؼ خاصة في ظؿ غياب الرادع القانكني
 اختالؼ المفاىيـ المائية وُسبؿ تطبيقيا بيف المنظمات الدولية :المطمب الثالث

كآلية لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ  (العرض كالطمب  )ينظر البنؾ الدكلي إلى مفيـك إدارة المياه بشقيو 
تفسيرات مختمفة في المنظمات الدكلية، فالبنؾ  (العرض كالطمب  )كلكف ليذيف المفيكميف . كالنكعي لممياه

الدكلي يركز بشكؿ أساسي عمى مفيـك إدارة الطمب لمكصكؿ إلى تحديد االستخداـ األمثؿ لممياه دكف األخذ 
إدارة التعاكف الفني  )باالعتبار المعايير اإليجابية إلدارة العرض كتأثيراتيا االجتماعية، في حيف نجد ىيئة 

  (.العرض كالطمب) ليا تفسير أخر لمفيكمي  (لؤلمـ المتحدة 
فتمؾ اإلدارة ال تفصؿ بيف ىذيف المفيكميف المذيف يشكبلف كحدة جدلية عمى النحك المتعسؼ الذم 

فإدارة العرض لدييا تتمثؿ في اإلجراءات المؤثرة في كمية المياه أك نكعيتيا لدل دخكليا . يتبعو البنؾ الدكلي
في نظاـ التكزيع، بينما إدارة الطمب تتمثؿ في اإلجراءات التي تؤثر في استعماؿ المياه أك ىدرىا بعد دخكليا 

نظاـ التكزيع، بعبارة أخرل فاف إدارة العرض تتمثؿ في اإلجراءات المكجية نحك عمميات البناء كاألعماؿ 
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لدل  (إدارة الطمب  )اليندسية بينما تيتـ إدارة الطمب بالمعايير االجتماعية كالسمككية، ككما يتمحكر مفيـك 
 ." البنؾ الدكلي حكؿ كجكب دفع المستيمؾ لمقيمة ككذلؾ كجكب دفع القيمة الحقيقية لمسببات التمكث

سعي البنؾ الدكلي عبر شركطو كصياغاتو الجديدة إلى فرض سياسات مائية، ال تتناسب كأعراؼ كقكانيف 
بمداف عديدة مف العالـ نظران الختبلؼ األكلكيات كالسمات العامة لنشكء ىذه المجتمعات، فتحديد القيمة 
الحقيقية لكحدة المياه التي يجب أف يدفعيا المستيمؾ مع رفع الدعـ الحككمي عنيا، قد يسبب مشكبلت 

اجتماعية نتيجة انخفاض الدخؿ، فالماء حاجة أساسية كالمدخؿ االقتصادم الذم يسعى إليو البنؾ الدكلي 
لتحديد قيمة المياه قد ال يحقؽ ىدؼ البنؾ بتقنيف المياه كتكفير حصص إضافية الستخداميا في نشاطات 

خاصة أنو شخص بعض المشكبلت التي قد تكاجو تطبيؽ ىذا النظاـ منيا المنافسة، . اقتصادية أخرل
إدارة  )لقد اضطر منظرم مفيـك . االحتكار، االستخداـ الذاتي لمصادر المياه كحرماف عدد مف السكاف

في البنؾ الدكلي االعتراؼ بصعكبة تطبيؽ ىذا المفيكـ المائي الجديد في عدد كبير مف دكؿ العالـ  (الطمب 
 .النظرة إلى المياه كسمعة حرة دكف ثمف، لذا فإف مبدأ تسعيرة المياه أمر مرفكض اجتماعيان  : كذلؾ بسبب

العكائؽ السياسية التي تكاجو الحككمات في تطبيؽ ىذه السياسة كذلؾ النخفاض الدخكؿ كارتفاع معدالت   ك
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية كبالتالي انخفاض دخكؿ المزارعيف كعميو فإف تسعيرة المياه مف  ، كالبطالة

 .شأنيا أف تؤثر فييـ تأثيران سمبيان كربما دفعتيـ إلى ىجرة الزراعة
اعتقد أف ىذا المفيـك ينطمؽ مف نظرة البنؾ الدكلي إلى الممارسات االقتصادية كآليات سياسة السكؽ 

فالبنؾ الدكلي يعتبر أكؿ منظمة دكلية تضع . دكف النظر لؤلبعاد االجتماعية لسمعة تمثؿ عصب الحياة
. شركطان صارمة لمنح القركض لممشاريع المائية كُتطالب بتحسيف إدارة المياه كاسترداد التكاليؼ الحقيقية ليا
كشجع البنؾ الدكلي الدكؿ النامية عمى ضركرة إشراؾ القطاع الخاص باإلستثمار في قطاع المياه لتخفيؼ 

 الضعؼ القائمة في إدارة المياه في دكؿ العالـ مظاىرا كحدد. األعباء الممقاة عمى الدكلة في إدارة المياه
  :ػالنامي ب
 .تشتت إدارة المياه بيف العديد مف الجيات كاإلدارات داخؿ كؿ بمد- 
اضطبلع الحككمة باإلدارة المائية يؤدم لتراجع الكفاءة حيث أف معايير اإلدارة الحككمية السياسية - 

 .كاالجتماعية، تتغاضى عف المعايير االقتصادية
عمى المستكل  % 35 قيمة المسترد مف تكمفة المياه فقط ،إف تسعيرة المياه أقؿ مف تكمفتيا الحقيقية - 

العالـ  كخصكصان في مجاؿ الرم أدل لزراعة محاصيؿ ذات احتياجات مائية كبيرة دكف كضع اعتبار كاٍؼ 
 .لتكمفة المياه
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 .تجاىؿ االعتبارات الصحية التي ترتبط بنكعية المياه كالمشكبلت البيئية األخرل- 
إف تمؾ المظاىر السمبية في إدارة شؤكف المياه تعيؽ النشاطات المكجية بشأف تنمية المكارد المائية 
كالمحافظة عمييا مف التمكث، كما أف التشتت في إدارة المياه بيف جيات عديدة في الدكلة يؤدم إلى تشتت 
المسؤكليات السياسية إلدارة المياه مما يضعؼ مف ُسبؿ التخطيط الحديث لتنمية المكارد المائية المستند إلى 
البيانات كالمعطيات المستقاة مف أرض الكاقع كالعمؿ عمى تحميميا لكضع خطة شاممة إلعادة التنمية بشكؿ 

كبيذا االتجاه يعمؿ البنؾ الدكلي عمى المساعدة لخمؽ إدارات جديدة لممياه في دكؿ العالـ . عممي كمبرمج
النامي مف خبلؿ فرض شركطان محددة لمنح القركض لممشاريع المائية عمى المستكل الكطني كاإلقميمي كمف 

البد مف تكافر نيج منسؽ إلدارة مكارد المياه، بحيث يعكس تفاىمان كاضحان بيف الحككمة كسائر  : أىميا
ال بد أف تشمؿ أنشطة إدارة المياه عمى تقدير لمدل كفاية قاعدة البيانات  ، األنشطة المتعمقة بمكارد المياه

كؿ نشاط كنكعيتيا، كاإلطار المطركح لمسياسات المالية كاالقتصادية كالتشريعية ،ككميات المياه في إطار 
اتساؽ االستراتيجيات الكطنية ،مع ضركرة كالبد مف مشاركة مستخدمي المياه في اإلدارة المائية. كالتنظيمية

إف المعيار األساس الذم يستند إليو البنؾ الدكلي في تحقيؽ برامجو في .مع اإلستراتيجيات اإلقميمية كالدكلية
كاسترداد . إدارة فعالة لممياه يكمف في تحسيف أداء إدارة الطمب عبر فرض مبدأ تسعيرة المياه عمى المستيمكيف

التسعيرة الحقيقية لممياه مف المستيمؾ مما يدفع األخير لمحرص عمى خفض استيبلكو كبالتالي تكفير المياه 
 .البلزمة لمتطمبات اآلخريف

. إف إدارة الطمب عمى المياه عممية معقدة، يشترؾ فييا العديد مف األطراؼ مف مختمؼ الجيات كالقطاعات "
كلذلؾ فمف الضركرم خمؽ أجكاء مف الثقة . فأكغالبان ما تككف مصالحيـ االقتصادية متضاربة في ىذا الش

كالحكار بيف األطراؼ المختمفة، كالسعي لمحصكؿ عمى تأييدىـ لؤلىداؼ الكطنية كاإلقميمية مف خبلؿ عممية 
كما ينبغي أف تطرح نتائج ىذه الخطط لمنقاش لضماف مكافقة األطراؼ كالتكصؿ إلى إجماع . إدارة المياه

 ." بشأف األكلكيات الخاصة بيا
مبدأ إدارة الطمب عبر مبدأ  ) البنؾ الدكلي في تطبيؽ ما يسمى بالنيج الجديد مختصي كلـ يجد 

مشكبلت إال تمؾ التي تقابؿ  (تسعيرة المياه كمبدأ دفع قيمة إزالة التمكث كمبدأ التكمفة الفعمية لمفرص البديمة 
  : أم مكرد يجرم تداكلو كاستخدامو كفقان آلليات السكؽ كتتمثؿ المشكبلت المحتممة بػ

المضاربة كاالحتكار التي يمكف مكاجيتيا عف طريؽ فرض ضرائب عالية عمى الحيازة دكف  - 
 .استخداـ، مع تكفير المعمكمات الكاممة لدل المتعامميف في أسكاؽ المياه
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استخداـ المياه مف مبلكيا استخدامان ذاتيان لسد االحتياجات المعيشية، كيمكف تبلفي ىذه المشكمة عف - 
 .طريؽ تحديد الكميات المائية تبعان لمحاجات الفعمية لؤلراضي الزراعية كعدد السكاف

 إدارة عرض الموارد المائية: المبحث الثاني
إدارة عرض المياه تتمثؿ في االجراءات المكجية نحك عمميات "       يرل المختصكف في المكارد المائية بأف

 مف العديد ناؾق ك  .1"كتيدؼ الى البحث عف مصادر مائية جديدة كتطكيرىا ،البناء كاألعماؿ اليندسية 
 في المائية المصادر تنمية مجاالت حصر يمكف ك تنميتيا، ك المياه عرض حجـ لزيادةاالستراتجيات 

 ، البحر مياه تحمية ، المعالجة الصرؼ مياه استعماؿ إعادة ، اناتزالخ ك السدكد مشاريع:2 التالية المجاالت
 المسطحات مف التبخر نسب تقميؿ ، األمطار حصاد ، المياه تمكث مف الحد االستمطار،استيراد المياه ،

،ًَ ٛنٙ االسزوارغ٤بد سٞف ٗزطوم ُٜب ثش٢ء ٖٓ اُزلظ٤َ ك٢ أُطِت  ، االسزٔطبه ، باالضافة الي المائية

 .اُواثغ

 مياـ إدارة عرض الموارد المائية : المطمب األوؿ

تعاني إدارة المياه في دكؿ العالـ النامي مف سكء كتخمؼ الكادر العممي كالتقني، مما انعكس عمى 
كلـ . السكاف مف مياه الشربمف  كبالتالي حرماف أعداد كبيرة  ،عمى المياه (العرض كالطمب  )جانبي 

نما عمى تنمية المكارد المائية، كمع تراكـ التأثيرات  يقتصر تأثير سكء إدارة المياه عمى التكزيع العادؿ كا 
السمبية لسكء اإلدارة كاإلىماؿ لمشاريع التنمية المائية لسنكات عديدة برزت مشكمة التمكيؿ المالي إلعادة 

مكازنات العامة  كبيرة أصبحت فالتقديرات المالية بمغت أرقامان . إصبلح العبلقات اإلدارية كالتنمكية الضركرية
عمى تغطيتيا خاصة في الدكؿ النامية، مما دفع المختصيف لمبحث عف بدائؿ جديدة عبر  غير قادرة لمدكؿ 

 المائية كالتي مف إشراؾ القطاع الخاص في تحمؿ جزءن مف المسؤكلية عف الدكلة خاصة بشأف اإلدارة 

 آليات العرض كآليات الطمب، كتمؾ المياـ تتطمب االستناد لمعايير  بيفمياميا إجراء تنسيؽ كتكازف
تحقؽ األىداؼ المعمنة لتأميف المتطمبات كاالحتياجات السكانية المتنامية كالمتزايدة كتنمية المكرد المائي 

  .كالمحافظة عميو مف التمكث كتحقيؽ النيج االقتصادم الرشيد المطمكب
تأميف المتطمبات المائية لجميع السكاف لتطبيؽ مبدأ  : في العرضكيمكف تمخيص المعايير األساسية آللية 

العدالة في تكزيع المياه؛ كتأميف المتطمبات المائية لمقطاعات التنمكية الجديدة كمنيا القطاعيف الصناعي 
كالزراعي كغيرىا؛ كخمؽ حالة مف التكازف بيف حجـ المكارد المائية المتاحة كحجـ المتطمبات؛ كتنمية المكارد 

                                                           
 .209،ص،2000 ،كاهأُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ،ٓظو،التصبدَبد انًىارد وانجُئخٓؾٔل ػجل اٌُو٣ْ هثٚ ٝافوٕٝ،  -- 1
2
. 63،ص،2004 ،شوًخ اُل٣ٞإ ُِطجبػخ ،اُؼوام،انؼزثٍ انىطٍ فٍ انتمهُذَخ غُز انًبئُخ انًىارد ئدارح و تًُُخ طبؽت اُوث٤ؼ٢ ،--  
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  . .المائية كالمحافظة عمييا مف التمكث لتأميف الحاجات المستقبمية
 جوانب مشكمة المياه أساسيا العرض والطمب: المطمب الثاني

     نشأت مشكمة المياه نتيجة لكجكد اختبلؿ كاضح بيف العرض كالطمب، حيث يتميز عرض المياه العذبة 
، كمف ناحية أخرل تعتبر المياه مكردا (مف إجمالي المكارد المائية عمى سطح األرض% 2,7)بالندرة النسبية 

مرتفع التكمفة نسبيا عند نقمو لمسافات طكيمة، في حيف يتميز الطمب عمى المياه بالزيادة المستمرة، ك يعني 
 :مما سبؽ أف أزمة المياه ترجع بصفة أساسية إلى جانبيف أساسييف ىما

 جانب العرض: الفرع األوؿ -

 1:تنشأ أزمة عرض المياه لسببيف رئيسيف كىما

 :السبب األكؿ -

 معدؿ السحب مف المكارد المائية العذبة يفكؽ معدؿ التجديد منيا؛ -

االستخداـ المتكاصؿ لممياه يقـك عمى أساس أف كمية المياه المتاحة لبلستخداـ ال تتحدد بالكمية المتاحة  -
نما تتحدد مف خبلؿ الرصيد المتجدد منيا؛  مف المكارد المائية، كا 

كمما تجاكزت معدالت السحب المعدالت الطبيعية لمتجدد فإف االستخداـ لممياه يصبح استخداما غير  -
 .متكاصؿ

 :السبب الثاني -

 ارتفاع التكمفة الحدية لئلمدادات الجديدة مف المياه كتجاكزىا إلمكانيات الكثير مف الدكؿ النامية؛ -

 عادة ما تمجأ الدكؿ إلى استخداـ مصادر المياه المتاحة بسيكلة كبتكمفة منخفضة أكال؛ -
إف التكسع في الحصكؿ عمى إمدادات جديدة مف المياه يؤدم إلى ارتفاع تكمفة الكحدة اإلضافية منيا، مما  -

يحد مف قدرة العديد مف الدكؿ النامية عمى تنفيذ المشركعات الجديدة إلمدادات المياه حتى إذا كانت ىذه 
 2.المشركعات ممحة إلشباع الطمب المتزايد

 

 

                                                           
1
 ،ٓنًوح ٓغسزبه ؿ٤و ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ هبطلٟ ٓوثبػ ئدارح انطهت ػهً انًُبِ نتحمُك انتًُُخ انًظتذايخُٔي٣ل ٖٓ اُزلظ٤َ ،ر٠ أؽٔل ،- 

 .81-70،ص ص،2007ٝههِخ ،
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 جانب الطمب: الفرع الثاني 

 1 :يتسـ الطمب عمى المكارد المائية بالتزايد المستمر بسبب العديد مف العكامؿ أىميا

 النمك الكبير في عدد السكاف كتمركزىـ في المنطؽ الحضرية؛ -

 في الطمب عمى المكارد المائية في الدكؿ ةالنمك الصناعي الكبير كنمك نشاط الخدمات، فقد قدرت الزياد -
 بعشرة أضعاؼ ما ىي عميو بسبب تزايد عمميات التصنيع؛ (2025-1995)النامية خبلؿ الفترة 

زيادة درجة التمكث لمصادر المياه العذبة خاصة في المناطؽ الحضرية كثيفة السكاف، مما يضيؼ بعدا  -
 جديدا لتكمفة إمدادات المياه، إذ يتطمب ذلؾ استغبلؿ مصادر مائية أكثر بعدا مف مناطؽ تمركز السكاف؛

انخفاض الكفاءة في إدارة المكارد المائية حيث تتعامؿ المياه عمى أنيا سمعة حرة كىبة مف عند اهلل يمكف  -
استخداميا في األنشطة المختمفة كبغض النظر عف التكمفة كالعائد، كقد أبرز مؤتمر األرض في جدكؿ 

أعماؿ القرف الكاحد كالعشريف انعداـ التخطيط كسكء إدارة المكارد المائية المتاحة في الدكؿ النامية، حيث 
مف جممة المكارد المائية المتاحة، كيترتب عف انخفاض الكفاءة إدارة مكاردىا المائية % 86يستخدـ نحك 

كالدعـ المفرط لمياه الرم سكء استخداـ المياه مف خبلؿ استخداميا في زراعة محاصيؿ كثيفة االستخداـ 
لممياه كمنخفضة القيمة، كاستخداـ أساليب الرم التي تؤدم إلى فقداف جانب كبير مف المياه ىذا فضبل 
عف كمية المياه التي يتـ فقدانيا قبؿ كصكليا إلى مستخدمييا بسبب سكء حالة الرم، حيث يمثؿ نسبة 

 .فقط مف جممة المياه التي تصرؼ لمزراعة في الدكؿ النامية% 45االستخداـ الفعمي لمياه الرم نحك 

 إدارة عرض المياه  أساليب: المطمب الثالث 

لقد تعددت أساليب إدارة عرض المياه بقصد تقميؿ الفاقد المائي كرفع كفاءة استخداميا مف أجؿ تحقيؽ 
 :االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المائية، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ نذكر منيا

 ترشيد الموارد المائية  : الفرع األوؿ
ستخداميا مف خبلؿ التقميؿ مف الفاقد المائي مف  إيقصد بترشيد استخداـ المكارد المائية رفع كفاءة 

 2 :أجؿ تحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المائية، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ كجدت عدة سياسات نذكر منيا
 

                                                           
 .173إ٣ٔبٕ ٗبطق ػط٤خ، أُوعغ اُسبثن، ص  - 1
2

 .173 إ٣ٔبٕ ٗبطق ػط٤خ، أُوعغ ٗلسٚ، ص  -
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 :الحد مف فاقد المياه -

يعرؼ فاقد المياه بأنو الفرؽ بيف كمية المياه التي تزكد بيا شبكة التكزيع ككمية المياه التي تسجؿ عمى 
المشتركيف لدفع رسكميا، كىذا المشكؿ نجده منتشر في معظـ الدكؿ عالـ لكف يزداد حدة في الدكؿ النامية 
كالمتخمفة ، التي تعاني بالدرجة األكلى مف نقص شبكات تكزيع المياه كالصرؼ الصحي ، كفي حالة كجكد 
مثؿ ىذه المنشآت القاعدية أغمبية  ىذه الدكؿ غير قادرة في معظـ الحاالت عمى صيانتيا كمتابعة األضرار 

التي يمكف أف تمحؽ بيا بسبب تحركات التربة كتآكؿ األنابيب كقدميا كسكء تصنيعيا كسكء أسمكب مدىا 
كبذلؾ نبلحظ أف مشكؿ الفاقد المائي ىك مشكؿ تسييرم بالدرجة األكلى كيمكف لمدكؿ أف تتعامؿ معو بسيكلة 

مف خبلؿ كضع مخططات لتجديد الشبكات القديمة كتكعية المكاطنيف مف أجؿ التبميغ عف التسربات لدل 
قامة نظـ حديثة لنقؿ المياه مف  السمطات المحمية المعنية بإدارة المياه كتبني التقنيات المتطكرة لتخزيف المياه كا 

كفي ىذا اإلطار قامت دكلة الجزائر في المخطط االستعجالي . مصادرىا إلى المستيمكيف لتقميؿ الفاقد المائي
 باتخاذ عدة إجراءات لتقميؿ فقد المياه عف طريؽ ترميـ األجزاء 2002الذم عرض في برنامج الحككمة سنة 

صبلح كتغيير األجزاء التالفة أك المتآكمة كاستخداـ كسائؿ التحكـ المركزم في الكشؼ  القديمة مف الشبكات كا 
عف التسربات في الشبكة كتحسيف نكعية العدادات التي يستخدميا المستيمككف كصيانتيا كاتخاذ إجراءات 

كرغـ ىذة االجراءات الصارمة اال  أف الفاقد مف المكارد المائية 1رادعة لمحد مف التكصيبلت غير القانكنية
 . مازاؿ في حدكده القصكل كبنسب مرتفعة كىذا ماسكؼ يتـ االشارة لو في القصؿ الرابع 

 :تقميص فواقد الري وتحسيف كفاءتو- 

بما أف قطاع الزراعة ىك مف أكبر القطاعات استيبلكا لممياه في العالـ فإف تقميص فكاقد مياه الرم 
كرفع كفاءة استخداميا مف صميـ األىداؼ التي ترمي اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية لتحقيقيا مف خبلؿ 

ترشيد االستيبلؾ المائي، ففي منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا المعركفة ارتفاع مؤشراالستيبلؾ المائي، 
مف مجمكع المصادر المائية المستغمة كخاصة أف نظاـ الرم % 50 إلى 40حيث تستيمؾ الزراعة مف 

كبالتالي % 50كمعركؼ أف فكاقد ىذا النظاـ تزيد عف % 90المعتمد بيا ىك الرم السطحي التقميدم بنسبة 
 .2كىك ما يعادؿ ىدر نصؼ المكارد المائية المتاحة% 50تقؿ كفاءة أنظمة الرم المتبعة عف 

                                                           
، ثؾٞس التصبدَبد انًىارد انًبئُخ فٍ انجشائز انًشبكم وانحهىل، اإلدارح انًتكبيهخ نهًىارد انًبئُخ فٍ انذول انؼزثُخثٖ ػ٤ش٢ ثش٤و، - 1

، أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ 2008أُ٘ؼول ك٢ ػٔبٕ ـ أٌُِٔخ األهك٤ٗخ اُٜبش٤ٔخـ ٤ٗٞ٣ٞ "ئدارح يصبدر انًُبِ وانحفبظ ػهُهب"ٝأٝهام ػَٔ 

 . 104، ص2009اإلكاه٣خ 
2

. 105، صٗلس أُوعغثٖ ػ٤ش٢ ثش٤و، - 
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تحدث فكاقد المياه . كتقسـ الفكاقد المائية في الرم إلى فكاقد التخزيف، فكاقد النقؿ كالتكزيع كفكاقد الحقؿ
بسبب التخزيف أثناء التخزيف السطحي لممياه نتيجة لمتبخر كالتسرب في التربة، أما فقد المياه أثناء النقؿ 

كالتكزيع فتحدد القناة الناقمة كنكع بطانتيا كمية المفقكد مف المياه، حيث يحدث الفقد مف خبلؿ الرشح في قاع 
القنكات كجكانبيا، كعف فكاقد الحقؿ فإنيا تحدث مف خبلؿ الجرياف السطحي خارج الحقؿ بسبب الميكؿ كالفقد 

 .عف طريؽ التبخر مف سطح التربة

 كجدت العديد مف الحمكؿ التقنية كالتكنكلكجية الحديثة لمشاكؿ فقد المياه حيث أثبتت نجاعتيا في ىذا 
، كأف تسكية األرض %30 إلى 10المجاؿ فمثبل يكفر تخطيط القنكات كتحسيف تقانات تكصيؿ المياه حكالي 

، كما أف استخداـ تقنيات % 80 إلى 70باإلمكانيات المتطكرة يمكف أف يزيد مف كفاءة الرم الحقمي مابيف 
% 50 إلى 30الرم المتطكرة يساعد بشكؿ كبير في تقميؿ فاقد المياه حيث يمكف أف يكفر الرم بالتنقيط مف 

، كبذلؾ فإف إتباع مثؿ ىذه األساليب يمكف أف يككف ليا أثر كبير في ترشيد استخداـ 1مقارنتا بالرم السطحي
 . المكارد المائية

 أسموب  الزراعة المحمية- 

 أف يساىـ يمكف (رطكبة، ضكء، حرارة كتيكية)فقد أثبتت التجارب أف التحكـ بالجك المحيط بالنبات 
في تقميؿ كمية المياه المستخدمة في الرم كتقميؿ كمية الفاقد منيا باإلضافة إلى تحقيؽ إنتاج زراعي كبير 

 مرة ضعؼ ما تنتجو الحقكؿ العادية لمخضار بتكفير 40 إلى 10فمثبل يمكف لممزارع المحمية أف تعطي مف 
كما أف ىذا النكع مف الزراعة يساعد عمى االستفادة . مف كمية المياه المستعممة في الحقكؿ العادية % 40

مف كمية المياه % 99كالذم يتمثؿ في البخار الذم تخرجو أكراؽ النبات كالذم يمثؿ نسبة )مف نتح النبات 
 .حيث يحافظ عمى البخار الذم يتحكؿ إلى قطرات ماء تساعد عمى ترطيب التربة (الممتصة مف قبؿ النبات

 تنمية الموارد المائية المتاحة: الفرع الثاني
تتعدد األساليب المعتمدة لتنمية المكارد المائية في دكؿ العالـ، حيث تساعد ىذه األساليب عمى 

المحافظة كاالستفادة الكاسعة مف المكارد المائية المكجكدة في أم دكلة كمنع تناقصيا كتدىكرىا، كمف ىذه 
 :األساليب نذكر

 
 

                                                           
1

. 193ٓؾٔٞك األشوّ، ٓوعغ سبثن، ص- 



 الفصؿ الثاني   إدارة المكارد المائية بيف العرض كالطمب
 

65 
 

 :تخزيف المياه السطحية- 
 سنة، حيث كانت تتركزعمى  تخزيف المياه السطحية بشكؿ أساسي 5000اعتمادت ىذه الكسيمة منذ 

في بناء السدكد مف أجؿ تخزيف الفائض مف المياه في أكقات الكفرة كالمكاسـ المطيرة، كتنظيـ جرياف األنيار 
يكجد حاليا عمى مستكل العالـ . كما تساىـ في منع كقكع فيضانات كارثية كتكفر المياه في أكقات الجفاؼ

 سد تشيد سنكيا، ففي 500 ألؼ سد متكسط كصغير، بمعدؿ حكالي 800 سد كبير، كحكالي 3900حكالي 
.  سد1900الخمسة كثبلثكف سنة األخيرة التي بدأت تتزايد فييا مظاىر اإلجياد المائي قد تـ بناء أكثر مف 

 سد ذك قدرة استيعابية كبيرة، كفي المقابؿ 120 سد مف بينيا 250ففي منطقة المغرب العربي يكجد حكالي 
 سد، كرغـ ىذا الكـ الكبير مف السدكد المنشأة مف أجؿ تغطية العجز المائي 522دكلة فرنسا كحدىا تضـ 

المحمي لمدكؿ، إال أف المختصيف في الشأف المائي يطالبكف في كؿ المؤتمرات  بضركرة اإلكثار مف بناء 
السدكد في مستقببل مف أجؿ ضماف تكفير لممكارد المائية كتحقيؽ المتطمبات المتزايدة عمى المياه الناتجة عف 

كلكف  نظرا لعكبة ىذا الحؿ بسبب اآلثار . ، كاحتماؿ سكء األحكاؿ الجكية 1االزدياد الكبير لسكاف العالـ
السمبية المترتبة عف بناء السدكد كالمتمثمة في تشريد سكاف المناطؽ محؿ تمؾ المشاريع، األضرار 

اإليككلكجية الناتجة عف تغيير البيئة المحيطة بالسد، كانتشار األمراض كالممكثات التي تؤثر عمى الصحة 
بسبب التخزيف الطكيؿ، كازدياد فاقد المياه بسبب التبخر باإلضافة إلى تراجع القدرة االستيعابية لمسدكد مع 

، فقد أصبحت الدكؿ تتجو إلى تخزيف المياه تحت سطح األرض عف طريؽ 2مركر الكقت بسبب الترسب
 .التغذية االصطناعية لممياه الجكفية كىي ما سنتطرؽ إليو في النقطة المكالية

 :التغذية االصطناعية لممياه الجوفية- 
أثبت المتخصصكف في مجاؿ المياه، أف التغذية اإلصطناعية لممياه الجكفية تشكؿ الحؿ األنسب 

لتخزيف أكبر قدر ممكف مف المياه السطحية يتجاكز القدرة التخزينية ألكبر السدكد في العالـ باإلضافة إلى 
ميزة المحافظة عمى نكعية المياه كمنع تبخرىا ألنيا تخزف في طبقات األرض العميقة كذلؾ لسنكات طكيمة بؿ 

، كتتـ عممية التغذية االصطناعية لممياه الجكفية بضخ كمياه المياه الكفيرة في الفصكؿ المطيرة 3كحتى لقركف
إلى جكؼ األرض مف أجؿ إعادة استخراجيا كقت الحاجة، ككذلؾ بإقامة مسطحات مائية كبحيرات 

كىذا ما تساعد عمى الشحف االصطناعي لمخزانات  (رممي أك حصكم)اصطناعية ذات قاع نفكذ لممياه 
الجكفية كتمنع نضكبيا بسب السحب الكبير منيا كتحافظ عمى التكازف الطبيعي لؤلرض مف حيث الممكحة، 

                                                           
1
 - Boualem Remini, La problématique de l׳eau en Algérie,2éme édition, OPU, Alger, 2007, p108 

2
- Herman Bouwer, Integrated Water Management، Emerging Issues and Challenges, Agricultural Water 

Management, Elsevier Scienc2000, p220. 
3
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كما تمنع تغمغؿ مياه البحر المالحة لمخزانات العذبة الجكفية المجاكرة كبذلؾ فيي تساعد عمى تحسيف جكدة 
المياه دكف معالجة ليا ألف طبقات األرض تعمؿ كمصفيات لممياه أثناء تغمغميا ضمنيا كبالتالي ىي كسيمة 
اقتصادية بالدرجة األكلى كمستدامة ثانيا كمف أجؿ تحقيؽ نتائج أكثر مف األفضؿ تصفية المياه التي يتـ 
ضخيا لجكؼ األرض، كىك األمر الذم اعتمدتو العديد مف الدكؿ مف أجؿ تحقيؽ أمنيا المائي كمف ىذه 

دكلتي تكنس كالمغرب، فدكلة تكنس قد شرعت في ىذه العممية منذ بداية الثمانينات حيث كضعت : الدكؿ
 مميكف مكعب مف المياه السطحية لتخزينيا في جكؼ األرض، كما أنيا كصمت 100مخطط لضخ حكالي 

لمرحمة ضخ المياه المصفاة مف خبلؿ إنشاء محطات لمتصفية أماـ مناطؽ الضخ، مثؿ محطة نابؿ التي 
أما المغرب فقد اعتمدت .1996-1986قامت بضخ مميكف متر مكعب مف الماء الصافي في الفترة ما بيف 

ىذه اإلستراتيجية منذ أكثر مف ثبلثيف سنة ككانت النتائج جد مشجعة كمحفزة ، حيث تعتمد منطقة طنجة 
 مميكف متر مكعب مف 4.5المغربية عمى المياه الجكفية في التزكد بالمياه الصالحة لمشرب بعدما تـ ضخ 

 .  لباطف األرض1984الماء سنة 
 :حصاد األمطار-

لقد إستفادت الحضارات العربية قديما مف عممية تجميع أك حصاد مياه األمطار، فمنذ القدـ قاـ 
اإلنساف بتسكية سفكح التبلؿ قصد تحسيف الجرياف السطحي لمياه األمطار كتكجيييا نحك الحقكؿ الزراعية، 

دماجيا في برامج التنمية االجتماعية كاالقتصادية في الكثير مف الدكؿ العربية  كتـ تطكير ىذه التقنيات كا 
كذلؾ لتكفير المياه كاستعماليا في مجاالت متعددة البشرية كالحيكانية، الزراعية كاألشجار المثمرة كالمحاصيؿ 
الرعكية كرغـ أىمية حصاد المياه كتقنية لتكفير مكارد مائية إضافية إال أنيا تبقى قميمة االستعماؿ في األقطار 

 .العربية كمنعا الجزائر 

 إضافة موارد مائية جديدة: الفرع الثالث

ساىـ التطكر العممي التكنكلكجي كالتقني في إيجاد استراتيجيات يمكف أف تساىـ في تكسيع عرض 
 :المياه بإيجاد مصادر لممياه غير تمؾ المعركفة تقميديا كمف ىذه األساليب يمكف أف نذكر

 :االستمطار أو األمطار الصناعية  -

 في الكاليات المتحدة، كلكف كاف ذلؾ ببل 1891بدأت التجربة األكلى إلنزاؿ المطر الصناعي عاـ 
 حؿ عمى المقاطعات الشمالية الغربية بالكاليات المتحدة الجفاؼ، فنيض بعض 1945كفي عاـ . جدكل
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، كبيف 1العمماء لحؿ المشكمة، فمقد كجدكا أف ىناؾ فارؽ كبير بيف القطرات الدقيقة المعمقة في السحب
كبذلؾ تصؿ إلى . القطرات الكبيرة التي تتساقط مطرا، ليذا نجد قطرات المطر تسقط بسرعة كتتبخر ببطء

كأخذ العمماء يبحثكف عف كسيمة يحكلكف بيا ب ، سطح األرض بعكس القطرات الصغيرة السابحة في السحب
ىذه القطرات الصغيرة إلى قطرات كبيرة باستعماؿ الثمج الجاؼ في السحب المرتفعة، كعندئذ تتحكؿ قطرات 

الماء الصغيرة الحجـ إلى بمكرات ثمجية ثـ تتشبع بالرطكبة كيكبر حجميا تدريجيا، فتسقط ىذه البمكرات، 
يكدكد "كعندما تصؿ ىذه األخيرة إلى اليكاء الدافئ قرب سطح األرض تتحكؿ إلى مطر، كما استعمؿ العمماء 

كيرش في طبقات الجك العميا فتختمط بالسحب فيتجمد بخار الماء، فتتككف بمكرات ثمجية ثـ تسقط " الفضة
أجريت العديد مف التجارب في عدة دكؿ مف العالـ ، ك لقد كعند كصكليا إلى اليكاء الدافئ تتحكؿ إلى مطر

منيا الكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ محاكلة زراعة الغيـك أك إحداث مطر صناعي باستعماؿ مادة أيكديد 
الفضة أك ثاني أكسيد الكربكف المتجمد، فينتج مف ذلؾ بمكرات ثمجية تتساقط في شكؿ أمطار، كرغـ نجاح 
ىذه التجارب في المناطؽ المرتفعة إال أنيا فشمت في المناطؽ المنخفضة كالمستكية، كقامت الدكؿ التي 

تعاني مف شح في المكارد المائية بإجراء تجارب بشأف ىذا األسمكب، كالتي منيا سكريا، األردف كالمغرب، كقد 
اعتمدت سكريا مشركع الخمس سنكات لبلستمطار تحت إشراؼ المنظمة الدكلية لمتغذية كالزراعة ككانت 

 ما 2 سنتا أمريكيا2,0-0.3 مف ىذه اليطكالت في ذلؾ الكقت مابيف 3 ـ100أف بمغت تكمفة :النتائج كالتالي
يعني أف النتائج كانت مشجعة، كأف تجربتيا كانت ناجحة كبذلؾ يمكف لبقية الدكؿ المجكء إلى االستمطار 

 .لزيادة مكاردىا المائية

 :حصاد الضباب -

يقكـ ىذه اإلستراتيجية الحديثة عمى إنشاء حكاجز مثقكبة كالغرباؿ مصنكعة مف خيكط النايمكف قطر 
سـ، كتتعامد ىذه الحكاجز مع اتجاه الريح كعندما يصطدـ الضباب بيذه 1ممـ كمساحة الثقب 1الخيط 

 .الحكاجز تتساقط منو قطرات الماء كتجمع في القسـ السفمي مف ىذه الحكاجز

 لترات 5لقد استعممت ىذه التقنية في دكلة الشيمي بمساعدة مف ألمانيا ككندا، كتمكنكا بفضميا مف جمع 
كغالبا ما تستخدـ ىذه .  سنتا أمريكيا30 مف مساحة الحاجز كبمغت كمفة المتر المكعب 2ـ1في اليـك مف كؿ 

                                                           
، كاه اُلٌو اُؼوث٢، انًىارد انًبئُخ فٍ انىطٍ انؼزثٍ، تزشُذ اطتهالن انًُبِ فٍ انًشارع وانًصبَغ وانًُبسلػياُل٣ٖ كواط، - 1

 .123- 122، ص ص 1986اُوبٛوح، 
2

. 190ٓؾٔٞك األشوّ، ٓوعغ سبثن، ص- 
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التقنية لتكفير مياه الشرب في المناطؽ المرتفة كالمنعزلة التي يصعب فييا الكصكؿ إلى مكارد المياه 
 . 1التقميدية

 :استخداـ مياه الصرؼ الصحي (رسكمة المياه)إعادة دورة المياه -

يعتبر إستخداـ مياه الصرؼ الصحي ألغراض الرم كمختمؼ اإلاستخدامات األخرل إحدل طرؽ  
. التخمص مف مخمفات الصرؼ الصحي، باإلضافة إلى ككنو مصدر مياه يمكف استخدامو

كيرتبط تصميـ نظاـ الرم الذم يعتمد عمى إاستخداـ مياه الصرؼ الصحي عمى عدة عكامؿ مثؿ 
اقتصادياتيا، باإلضافة إلى الجانب  نكعية المحاصيؿ التي ستتـ زراعتيا، كطرؽ المعالجة المتاحة كا 

. اإلاجتماعي لممزارعيف كمدل كعييـ ألىمية المياه المستخدمة كاألخطار المتكلدة عند إستخداميا

المحافظة عمى 1 :كىناؾ عدة إعتبارات في تصميـ نظاـ إستخداـ مياه الصرؼ الصحي، كأىميا
كضع ضكابط تخص ، كالصحة العامة بكضع ضكابط كمعايير لنكعية المياه المستخدمة كمجاالت إستخداميا

الزراعة، ألف نكعية المحاصيؿ الزراعية تتكقؼ عمى نكعية مياه الصرؼ، كبالتالي عمى الجدكل االقتصادية 
 .إبعاد المنطقة التي يتـ رييا بيذه المياه عف المياه الجكفية، كعف السيكؿ كاألنيار، ثـ لنظاـ الرم

 يمثؿ إعادة استعماؿ المياه العادمة أحد الحمكؿ المعتمدة بشكؿ كاسع مف قبؿ عدد كبير مف الدكؿ 
النامية كالمتطكرة ، نظرا لمفكائد الكبيرة لمعالجة المياه الممكثة بدال مف تصريفيا في المسطحات المائية األمر 
الذم يسبب مشاكؿ بيئية خطيرة تؤثر عمى الصحة العامة كيؤدم إلى إىدار كميات كبيرة مف المياه، كتنقسـ 

 .مياه الصرؼ الصحي، الصرؼ الزراعي كالصرؼ الصناعي: المياه العادمة إلى ثبلث أنكاع 

دخاليا في دكرة حياة جديدة  يفرض الطمب المتزايد عمى المكارد المائية ضركرة تصفية المياه العادمة كا 
حيث يمكف االستفادة منيا في الرم الزراعي، أك في العمميات الصناعية أك حتى لتغذية المكارد المائية 
السطحية كالجكفية، كتزداد أىمية ىذا األسمكب في المناطؽ القاحمة كالشبو قاحمة التي تعرؼ ضعؼ في 
مكاردىا المائية التقميدية كبذلؾ تخصص مكاردىا النادرة لتمبية المتطمبات ذات األكلكية التي منيا التزكيد 

 مف مياه االستيبلؾ الحضرم كمعالجتيا % 60بالمياه الصالحة لمشرب، كما أف استعادة 

 

                                                           

 
، ٓوعغ "دراطخ انظُبطبد انؼبيخ الطتخذاو انًُبِ فٍ انشراػخ انؼزثُخ"عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ، أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُيهاػ٤خ، - 1

 .28سبثن، ص 
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 :تحمية مياه البحر -

 في كؿ شؤكنة المصادر التقميديةكالتى ىي مف ستخدـ اإلنساف منذ القديـ المياه السطحية كالجكفية إ       لقد
 فإف  كنظرا لمنقص الممحكظ مف ىذا االمكرد نتيجة االستعماالت المتعددة كالمتنكعة ،المرتبطة بالمياه 

 تتماشى جديدة  مائية مكاردالمختصيف في الشأف المائي اكتشفكا طرقا جديدة  كحمكؿ حديثة لمبحث عف 
بعض الدكؿ التي تكاجو مشكمة كاحتياجات كمتطمبات االنساف فأحتمت تحمية مياه البحر مكانة بارزة مما دفع ب

لممياه كالمتنامية  إضافة إلى الحاجة المتزايدة  ،في المياه إلى ىذه الطريقة الحديثة، لعدـ كجكد مياه سطحية
ىي تقنية مازالت مرتفعة التكاليؼ، إال أنو مف المتكقع أف تصؿ إلى .1بسبب التطكر كالزيادة في عدد السكاف

المستكل االقتصادم المبلئـ نتيجة التقدـ التكنكلكجي كقد سعت الصناعة العربية لدخكؿ في عمميات إنتاج 
استيراد معظـ مككنات مشركعات التحمية تقنيات لتحميو المياه حيث أنما يرفع تكاليفيا في الكقت الحاضر ىك 
 مف الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية % 65سكاء أكانت التجييزات أـ الخبرات، كمما ىك جدير بالذكر أف قرابة 

العالمية لكحدات التحمية في العالـ تكجد في الدكؿ العربية كىناؾ أربع دكؿ عربية تحتؿ المراكز األكلى في 
، 2المممكة العربية السعكدية، الككيت، اإلمارات العربية المتحدة، الجماىيرية الميبية: العالـ كىي عمى الترتيب

كلعؿ مف أكثر الطرؽ انتشارا في العالـ اآلف كفي األقطار العربية بكجو خاص طريقة التبخر الكميضي 
متعدد المراحؿ كطريقة الناضج العسكرم كىناؾ عدة محددات في اختيار طريقة لمتحميؿ أىميا المحدد أك 

 . المعيار االقتصادم الذم يحدد تكمفة المتر المكعب الكاحد مف المياه المحبلة

 إدارة الطمب عمى الموارد المائية : المبحث الثالث

تكاجو الدكؿ تحديات مائية كبيرة مف أجؿ تأميف الحاضر كضماف المستقبؿ إنو تحد ال يمكف  
 عديدة كمتنكعة غايتيا بإجراءات مدركسة النتائج تؤسس لمفيـك األمف المائي أساليبالتعاطي معو إال ب

كاالستيبلؾ المحافظة عمى المخزكف المائي الذم يشيد استشرافا شديدا بفعؿ المشركعات الزراعية كالصناعية 
. التي يقابميا شح في المكاردالبشرل 

 سيعاني بمد كاحد مف بيف خمسة 2030 كتشير تقديرات منظمة األغذية كالزراعة إلى أنو بحمكؿ عاـ 
بمداف مف شح فعمي في المياه، كما أف تحذر تقارير مف أف ىناؾ عبلقة بيف انخفاض المكارد كبيف نقص 

.  ييدد بانخفاض الغذاء في العالـكالسبلمة المائيةالغذاء كالفقر 
                                                           

 .232، ص 1999 ، ٓوًي كهاسبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ، ث٤وٝد، انتحذٌ واالطتجبثخ، انًُبِ انؼزثُخػجل أُبُي فِق اُز٢ٔ٤ٔ، - 1
2

أُوًي اُؼوث٢ ُِلهاسبد أُ٘بطن اُغبكخ ٝاألهاض٢ اُوبؽِخ ٝاُظ٘لٝم اُؼوث٢ ُإلٗٔبء االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢، ٝاُظ٘لٝم ا٣ٌُٞز٢ - 

 .786ُِز٤ٔ٘خ االهزظبك٣خ اُؼوث٤خ، ٓوعغ سبثن، ص 
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 مف خطكرة مكقؼ الدكؿ 2006 كقد حذرت الدراسات التحضيرية لمقمة العالمية بالمكسيؾ في مام 
 حيث أكد مركز التنمية لئلقميـ العربي األكركبي ،العربية المائي ككقكع معظميا تحت خط الفقر المائي

أف معظـ الدكؿ العربية تعاني مف ندرة الماء، كتكقع الخبراء ارتفاعا في عدد الدكؿ الكاقعة تحت  (سيدارل)
.  لمفرد سنكيا3 ـ1000الخط الذم حددتو األمـ المتحدة بػ 

 كما أكد عصمت عبد المجيد األميف العاـ السابؽ لجامعة الدكؿ العربية أف قضية المياه قنبمة مكقكتة 
كترتبط باألمف الغذائي العربي كدكف تكفير المياه البلزمة سيككف األمف القكمي ميددا في العديد مف جكانبو، 

مشيرا إلى أف الصراع عمى الماء لـ يعد قضية اقتصادية أك تنمكية فحسب بؿ أصبحت مسألة أمنية 
ستراتيجية .        (1)كا 

، كإليجاد حمكؿ ةلمناقش كفي ظؿ ىذا الكضع المتأـز عقدت مؤتمرات كندكات عالمية   الكضع المتأـز
مف مناسبة لمشاكؿ المكارد المائية المطركحة عمى الساحة الدكلية، كبالتالي فإف إدارة الطمب عمى المياه تعد 

حسف حقيؽ ت كالنضكب، كىذا ما يساىـ في اليدر مف قكرد كالحفاظ عميـاألدكات الكفيمة بإدارة ىذا اؿبيف 
 ثـ  اإدارة ىذا المكرد، كىذا ما سكؼ نحاكؿ التطرؽ لو مف خبلؿ إبراز اإلطار النظرم إلدارة الطمب كأىدافو

كأخيرا نحك االدارة معايير تقييـ فعالية إدارة الطمب كمف ثـ  استراتجيات إدارة الطمب عمى المكارد المائية
 المتكاممة لممكارد المائية 

 :اإلطار النظري إلدارة الطمب عمى المياه: المطمب األوؿ

إف المتتبع لمكضكع إدارة المكارد المائية يجد أف مفيـك إدارة الطمب عمى المياه، كليد الحاضر كذلؾ  
كبذلؾ فقد ظير نتيجة الكضع الحالي الذم يسكد مناطؽ شاسعة في األرض، كالتي تعاني شحا حادا في ىذا 

بمكاف الضركرة كبما أف الجزائر تعد مف بيف الدكؿ التي تقع تحت مستكل المائي فإنو مف ، المكرد
التحكـ في طرؽ تسيير ىذا المكرد أف تحدد إجراءات كأساليب كأف تضع منظكمة تشريعية مف شأنيا 

. مختمؼ القكانيف التي تحدد بدقة طرؽ إدارة كأساليب التسيير كتسعير ىذا المكردفي الناضب، ىذا ما تجمى 
حداث إدارة المكارد المائية ، عف طريؽ إدارة الطمب عمى المياه تقدـ بديبل لتجاكز الطرؽ التقميدية في إ إف

تغيير في سياسات المياه كسمككات كممارسات مستعممييا ، كنشر الكعي في االستعماؿ األكثر كفاءة 
ىناؾ أدلة جديدة عمى اف حركة ادارة الطمب عمى المياه تشيد نشاط في ظؿ .كاستدامة لممكارد المائية الحالية

                                                           
1

، ٓغِخ ككبرو اُس٤بسخ انحًبَخ انتشزَؼُخ إلطتزاتُجُخ انذونخ انجشائزَخ فٍ ئدارح حزوتهب انًبئُخسؼلا١ٝ ٓؾٔل، ثِؼواث٢ ػجل اٌُو٣ْ، - 

. 5ص.2012، 6ٝاُوبٕٗٞ، ػلك 
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ما تعيشو المنطقة العربية مف شح في المياه األمر الذل يتطمب معالجة الفجكات األساسية في تطبيؽ ادارة 
اف التغيرات المناخية التى احدثت أثار ىامة في المكارد المائية ساىمت في حدكث ازمة .الطمب عمى المياه

مستمرة كمتصاعدة اثرت كأنعكست في شحة المياه في الكطف العربى كالتي كاف مف أثارىا عدـ قدرة الكطف 
 .العربي عمى تحقيؽ األمف الغذائي كالذم يمكف اف يساىـ في التخفيؼ مف حدة الفقر 

: عريؼ إدارة الطمب عمى المياهت: الفرع األوؿ

 زيادة التدىكر البيئي نتيجة التغيرات المناخية فضبل عف غياب االجراءات الفعالة في مجاؿ إف    
السياسات المتعمقة بالمياه مع ندرتيا كسكء تكزيعيا كقد تفاقـ ىذا الكضع في السنكات األخيرة كالسيما في 
الدكؿ العربية ،في حيف كانت السياسات المائية في ىذه الفترة تركز عمى فقط عمى جانب العرض كاىماؿ 

جانب الطمب لذا فقط تطمب األمر في ىذه السياسات مف خبلؿ اعادة النظر مف خبلؿ التركيز عمى جانب 
عرؼ تعاريؼ كثيرة انتشاره المتزايد فإف مفيـك إدارة الطمب عمى المياه الطمب لمكاجية ىذه المشاكؿ ،كرغـ 

دارة الطمب عمى المياه ىي مجمكعة مف إ: "كمتنكعة  كيمكف ذكر االبعض، منيا كالتي تخدـ الدراسة كمايمي 
اإلجراءات تحث االفراد في أنشطتيـ عمى تنظيـ كمية كثمف المياه ، كالطريقة التى يصمكف بيا الييا ثـ 

أحد المختصيف في كما حدد ، 1."تصريفيا ، مما يخفؼ الضغكط عمى المياه العذبة كيحافظ عمى جكدتيا
أم إجراء نافع اجتماعيا مف حيث ككنو يقمؿ أك يعيد جدكلة عمميات " :عدة تعاريؼ أخرل كىيالشأف المائي 

ستيبلؾ المياه كقت اإلستخداـ المعتاد أك كقت الذركة سكاء كاف مصدرىا مياه سطحية أك مياه  سحب أك إ
 عرفت عمى أنيا تنمية   ك2 ".جكفية كذلؾ عمى نحك يتسؽ مع المحافظة عمى نكعية المياه أك تحسينيا

      ستيبلؾ تتناغـ مع ستراتيجيات كتنفيذىا كالتي تيدؼ إلى التأثير في طمب الماء لتحقيؽ مستكيات إلئل
. 3"لمكرد المحدكدؿستعماؿ المتساكم كالكؼء كالمستداـ  اإل

عممية دارة الطمب عمى المكارد المائية ىي إمما سبؽ كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف 
 تعمؿ عمى تحسيف االستعماؿ العادؿ كالكؼء كالمستداـ لممياه ، كىي تتبلءـ  مع الرؤية الجديدة ستراتجيةإ

إلدارة المكارد المائية كتكفير خدمات المياه عمى أساس كؼء كعادؿ كمستداـ ،كىك ما يرتبط بمبادئ تـ 
 :كىما"الماء والتنمية"اإلعبلف عنيا في مؤتمر دبمف

                                                           
انظُبطبد وانًًبرطبد وانذروص انًظتمبح يٍ يُطمخ انشزق االوطظ وشًب ،ادارح انطهت ػهً انًُبِ ا٤ُسبه ثبهٝكٟ ٝأفوٕٝ ،- 1

 .18،ص ،2006،اُلاه اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ ،ث٤وٝد،ُج٘بٕ،1،طافزَمُب 
2

.  210،ص2000، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ،االسٌ٘له٣خ،التصبدَبد انًىارد وانجُئخٓؾٔل ػجل اٌُو٣ْ، - 
3

. 43، ص انخطىط انتىجُهُخ نهظُبطبد انًبئُخ وخالصخ وافُخ نهًًبرطخ انجُذحٓجبكهح ؽٞع ا٤َُ٘، - 
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 .أف المكارد المائية لدييا قيمة اقتصادية- 

 . دارة كتنمية المكارد المائية تتـ كفؽ مبدأ المشاركة بيف كؿ المستفديف مف ىذا المكرد الثميفإأف - 

أىداؼ إدارة الطمب عمى المياه : المطمب الثاني

يجب أف تؤدم الي القياـ بمجمكعة مف اإلجراءات كالممارسات  المكارد المائية إدارة الطمب عمى إف 
: 1مف أجؿ الكصكؿ الى ترشيد الطمب عمى المياه إلدراؾ كتحقيؽ األىداؼ اليامة التالية  

 اإلستخدامية الكفاءة :الفرع األوؿ

في مجمميا عمى 2" كادم مينا"مبادرة جميع المبادرات كاالجتماعات  كمنيا عمى الخصكص تدعك  
ستدامة المكارد المائية الحالية، مف خبلؿ  االستخدامية  كالعدالة كفاءة اؿتحسيف  مجمكعة تطبيؽالقياـ أك  كا 
 3:مايميأىميا جراءات مف اإل

نكعية التي يحتاجيا الطمب اؿالمحافظة كحماية جكدة المياه، كالعمؿ عمى تكافؽ نكعية إمدادات المياه مع  -
؛ إستخدامياأم التكفيؽ بيف نكعية المياه كغرض 

مثؿ التقنيات المستخدمة )تحسيف كفاءة استخداـ المياه في تحقيؽ أغراض تظؿ دكف تأثر باإلجراء المتخذ - 
؛  (لترشيد استخداـ المياه في رم الحبكب أك في تقميؿ الفاقد أثناء تكزيع المياه

مثؿ التحكؿ إلى )تعديؿ طبيعة أك أغراض استخداـ المياه بحيث تستخدـ فييا كميات أقؿ أك جكدة أقؿ - 
محاصيؿ ال تتطمب كميات مف المياه، أك استخداـ مياه الصرؼ المعالجة؛ 

تغير مناكبات إطبلؽ المياه لتحقيؽ مكاسب في كفاءة االستخداـ ؛ - 

 زيادة كمية المياه المتاحة عف طريؽ استخداـ المكارد الغير الطبيعية  -

األخذ في عيف االعتبار إعادة التخصيص لممياه ذات الجكدة المتنكعة بيف مختمؼ القطاعات المستيمكة - 
. لممياه

                                                           
1
 ، انذنُم االرشبدٌ نتطىَز االطبر انًإطظٍ وانتُفُذي الدارح انًىارد انًبئُخ،(االسٌٞا)اُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُـوث٢ اس٤ب--  

 .02،ص ،2007ػ٠ِ أُسزٟٞ اُٞط٠٘ ُٔ٘طوخ االسٌٞا ،٣ٞ٤ٗٞهى ،
2
  ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو43٢ٗٝ، ص انخطىط انتىجُهُخ نهظُبطبد انًبئُخ وخالصخ وافُخ نهًًبرطخ انجُذح ٓجبكهح ؽٞع ا٤َُ٘، - 

WWW.WRPMP.NILERASIN.ORG . 
3
 .أُوعغ ٗلسٚ ،ٗلس اُظلؾخ--  

http://www.wrpmp.nilerasin.org/
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. الحد مف الفاقد في كمية المياه أك جكدتيا كاإلستمرار في تكفير المياه في أكقات الندرة كالجفاؼ - 

ستخداـ المياه خاصة في مجاؿ الرم، ككذا تحسيف صيانة المياه كرفع كفاءتيا اإلنتاجية  إ تحسيف كفاءة - 

ستدامة االستفادة مف المكرد المائي، كحمايتو مف كافة أشكاؿ التبذير كالتمكث كاالستغبلؿ المفرط كبالتالي إ- 
 .اإلستغبلؿ الجيد لممياه كتمبية مختمؼ االحتياجات المائية

 العائؽ االجتماعي:الفرع الثاني

 لتنفيذ إدارة الطمب عمى المياه أف تأخذ في الحسباف ىدؼ العدالة أساليبعمى أم يستكجب 
، كمف بيف القضايا الحساسة تسعير المياه كضماف أف ال يقؼ  التي تكاجو العكائؽ االجتماعية االجتماعية

الفقر حائبل أماـ الحصكؿ عمى مياه نظيفة، كما تختمؼ االستجابة لحاجيات الفقراء باختبلؼ المكقع، 
فحاجيات الفقراء في المدينة تختمؼ عف حاجياتيـ في الريؼ، كما تتكلى المرأة في األسرة مسؤكلية الحصكؿ 

. عمى مياه نظيفة كىذا ما يقؼ عائقا أماميا مف خبلؿ فرص التعميـ كالعمؿ

 كما تساعد مشاركة المجتمعات المحمية في عممية اتخاذ قرارات إدارة الطمب عمى المياه في ضماف 

 . كمف ثـ احتماؿ نجاحياأكسعفيـ العائد مف تمؾ االدارة كقبكليا عمى نطاؽ 

 إستدامة المورد المائي:الفرع الثالث

ثار التي يحدثيا تغير المناخ عمى تكفير لآل  أكثر عرضةإفريقياكتعتبر منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ 
 درجات الحرارة كنقصا في معدالت التساقط حسبما كرد في تقرير مالمياه لذلؾ خاصة كأنيا تشيد ارتفاعيا ؼ

 أف تستعد إلعادة تقييـ مف الحككمات ىذا ما يتطمب . 2007المجمس الحككمي لتغير المناخ الصادر في 
لممحافظة عميو كاستدامتو لؤلجياؿ القادمة كفؽ معايير تتماشى سياساتيا كمؤسساتيا في إدارة المكارد المائية

 1كما يطمبو المجتمع الدكلي كالييئات الدكلية الميتمة بالشأف المائي 

بما أف الماء تقـك عميو  ،ك الماء العذب مكرد محدكد كميـ إلستمرارية الحياة كالتنمية كالبيئة-
الحياة فتتطمب اإلدارة الكفؤة لمماء خطكرة شاممة تربط التنمية االجتماعية كاالقتصادية بحماية النظـ 

. االيككلكجية الطبيعية

                                                           
 . 12ص مرجع سابؽ،  كخبلصة كافية لمممارسة الجيدة، ، الخطوط التوجييية لمسياسات المائية مبادرة حكض النيؿ-1
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دارتيا عمى -  تضـ المستخدميف كالمخططيف كصناع المشاركة ك ينبغي أف تعتمد تنمية المياه كا 
رفع الكعي حكؿ أىمية المياه بيف صناع السياسة كالجميكر العاـ ، قصد السياسة عمى كافة المستكيات

أم أف القرارات تتخذ عمى أدنى مستك مناسب كبمشاكرة كاممة لمجميكر كضـ المستخدميف في برامج 
. تخطيط كتنفيذ دعـ الماء

دارتو كالمحافظة عميو- .  لمنساء دكر مركزم في تكفير الماء كا 

فيذا الدكر االرتكازم لمنساء كمكفرات كمستخدمات لمماء كراعيات كحارسات لمبيئة الحية قمما 
دارتيا . يعكس في الترتيبات المؤسسية لتنمية المكارد المائية كا 

لمكصكؿ إلى ماء صحي كنظيؼ كبسعر عنصر أساسي في الحياة كليـ كؿ الحؽ ماء اؿ -
 .معقكؿ

 أساليب إدارة الطمب عمى الموارد المائية : المطمب الثالث

لقد تعددت  كتنكعت أساليب إدارة الطمب عمى المكارد المائية كلكف أبرزىا تمؾ التى  
المستخدمة في سياسة حيث أشار الى مجمكعة األساليب كآخركف  (BHATIA) العالـ باتيا ىاحدد 

 1 :عمى المكارد المائية كىيإدارة الطمب 

كالمؤسسية بحيث يمكف تخزيف المياه  (القانكنية)الحاالت القادرة عمى تغيير البيئة التشريعية  -
 كالخصخصة في استعماؿ المياه كالقكانيف المياهىنا إصبلح حقكؽ  (السياسات)كاستعماليا كتشمؿ األدكات 

. الخاصة بمساعدة مستخدمي المياه سكاء كانكا ريفييف أك حضرييف

المكافآت الخاصة بسكؽ المياه كالتي تؤثر مباشرة في سمككيات مستخدمي المياه بيدؼ حفظ المياه  -
إصبلح تسعيرات المياه كتقميص المساعدات عمى استيبلؾ المياه  (السياسات)الستخداميا، كتشمؿ األدكات 

. في المناطؽ الحضرية كالتكاليؼ البيئية كالضرائب كاإلعانات األخرل

. أدكات خارج نطاؽ السكؽ كتشمؿ محددات الرخص كمراقبة التمكث كنظاـ الحصص -

 يةالتدخؿ المباشر كتشمؿ برامج الصيانة كاإلصبلح كاكتشاؼ الفجكات كاالستثمار في تحسيف البف -
 .التحتية

                                                           
1

  .56، ص 2008، ٓوًي كهاسبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ، ث٤وٝد، التصبدَبد انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ وانؼبنىٓؾٔٞك األشوّ، - 
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 ىي االقتصادية، التشريعية كالمؤسساتية، كالتي أساليبكبالتالي تشمؿ إدارة الطمب عمى المياه ثبلثة 
 :تشمؿ جانب التكعية كبناء القدرات كىي

بالمكازاة مع إدارة العرض، تمعب إدارة الطمب عمى المياه دكرا بارزا في تحقيؽ األىداؼ األساسية 
مجمكع آليات التككيف كالتحسيس كاالتصاؿ، التقنية، "تعرؼ إدارة الطمب عمى المياه بأنيا . لئلدارة المتكاممة

السياسية، المؤسسية كاالقتصادية، اليادفة لمكصكؿ إلى االستعماؿ األمثؿ لممكارد المائية المتاحة كمف ثـ 
 . 1"العمؿ عمى زيادة عرض المكارد المائية

فيي تضـ مجمكع المعايير المباشرة لمسيطرة عمى استخداـ المياه ، كالمعايير غير المباشرة التي تيدؼ 
، كذلؾ مف (آلية السكؽ كالحكافز المالية كتكعية الجميكر)لمتأثير عمى التصرفات الطكعية لمستخدمي المياه 

أجؿ الحفاظ عمى المياه مف خبلؿ، أكال، زيادة كفاءة استعماليا باستخداـ تقنيات تكفير المياه، كثانيا، تحسيف 
 2.الممارسات اإلدارية التي تشجع التعديؿ السمككي لمممارسات الراىنة، مثؿ برامج التكعية

بصفة عامة، تتككف أساليب إدارة الطمب عمى المياه مف مزيج أك تكليفة مف  االقتصادية، األدكات 
التشريعية كالمؤسساتية، األساليب التقنية كمناىج التكعية كبناء القدرات كالتى بفضميا يمكف الحفاظ عمى ىذا 

 .المكرد الياـ كالثميف 

 األساليب االقتصادية: الفرع األوؿ

 :يمكف ذكر أك حصر  اآلليات االقتصادية المعتمدة في قطاع المكارد المائية  في ما يمي

 :إسترداد تكمفة المياه- 

 أكرد بياف دبمف ضمف مبادئو التكجييية أف لممياه قيمة اقتصادية في جميع إستخداماتيا، كينبغي 
كاعتبرت الدراسات كالكثائؽ التي انبثقت عف مؤتمرات الحقة، أف المياه عبارة . التسميـ بأنيا سمعة اقتصادية

سكاء لمرم أك )عف سمعة اقتصادية كاجتماعية، لذلؾ أصبح مف الضركرم أف تكضع تسعيرة لممياه 
 3 :تمبي المتطمبات التالية (االستخدامات األخرل

 الحصكؿ عمى تمكيؿ مف أجؿ إمداد المياه لمفقراء؛ - 

                                                           
1

 -Sara Fernandez et Audrey Mouliérac, Evaluation Economique de Gestion de la Demande en Eau en 

Méditerranée plan Bleu, Centre d' Activités Régionales PNUE/ PAM, Sophia Antipolis Septembre 2010, p 4.  
2
- Ibid. 

.  6- 5ًلبػ ٓؾٔل ؽس٤بٕ، ٝأفوٕٝ، ٓوعغ سبثن، ص - 3
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 العمؿ عمى مراعاة قدرة السكاف كاستعداداىـ لمدفع؛ - 

 تطبيؽ العدالة في تكزيع المياه بيف المستخدميف بالنسبة لجميع قطاعات استخداـ المياه؛ - 

 تحقيؽ الكفاءة في استخداـ المكارد المائية؛ - 

 تخطيط كتطبيؽ سياسة االقتصاد إلدارة المياه في سنكات الجفاؼ كالقحط؛ - 

بالنسبة لقطاع الرم، العمؿ عمى زيادة اإلنتاج الزراعي كاإلنتاجية الزراعية كبحث التنكع كتشجيع إنتاج   - 
 .المحاصيؿ التي ال تستيمؾ المياه بشكؿ كبير

تكجد العديد مف الطرؽ لتحديد التعريفة المناسبة لممياه، أقصاىا أف تغطي التعريفة ليس فقط كمفة 
التشغيؿ كالصيانة كتكصيؿ المياه إلى المستخدـ، بؿ يضاؼ إلييا أيضا كمفة استنفاذ المكارد كالضرر البيئي 

لكف كألسباب . الناجـ عف ذلؾ، مع األخذ بعيف االعتبار، الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لمستيمكي المياه
ككخطكة أكلى ينبغي أف تكفؿ التعريفة استعادة كمفة . اجتماعية، يستحسف استرداد الكمفة القصكل عمى مراحؿ

التشغيؿ كالصيانة، باإلضافة إلى نسبة مف التكاليؼ االستثمارية، عمى أف تشمؿ مستقببل استعادة التكمفة 
 .الكمية لبلستثمار

 :أسواؽ المياه- 

لقدد تعددت الحمكؿ المقترحة مف قبؿ المختصيف في الشأف المائي اليجاد حمكؿ إلشكميات المكارد 
عف طريؽ مد أنابيب لتكصيؿ المياه مف البمد الذم لديو فائض  القياـ بإستيرادىاؾالقصير، المدل  في المائية 

إلى البمد الذم يعاني مف أزمة المياه، أك تكريده عف طريؽ القاطرات أك الناقبلت أك عمى في المكارد المائية 
حدل الدراسات بأف تكاليؼ نقؿ المياه مف إلقد أثبتت ك. 1شكؿ كتؿ جميدية التي تسحب مف المناطؽ القطبية

كطبقا إلحدل دراسات الجدكل التي أجريت ،  منظقة الى أخرل كبكسيمة الى أخرل تتبايف بشكؿ كبير
 قدرت دكالر لممتر المكعب، ك0.22 المياه مف تركيا إلى إسرائيؿ عف طريؽ البحر قدرت التكاليؼ بػ لتصدير

. 2 دكالر لممتر المكعب1.00تكاليؼ البديؿ اآلخر كىك الناقبلت التقميدية بما يزيد عف 

أم  يستعمؿ المياه في حياتو اليكمية، حيث أنو اليخمكىك  اإلنساف عمى كجو األرض أف كجدمنذ 
مياه سكاء بصفة مباشرة أك بإعتباره يدخؿ في إنتاج ك تككيف األشياء ، لذلؾ لؿ عمالومف إست يقـك بو نشاط 

                                                           
1

 .29، ٓوعغ سبثن، ص "ئطتزاتُجُخ إلدارح انًُبِ فٍ انشزق األوطظ وشًبل ئفزَمُب"اُج٘ي اُل٢ُٝ، - 
2

 .95، ص 1986 ، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح أسيخ انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍأؽٔل اٌُٞاى، - 
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.  الثميفاألساسية التي تظير ضمنيا أىمية ىذا المكرد الطبيعياإلستعماالت فإننا سنحاكؿ التطرؽ لمجاالت 
تستخدـ أسكاؽ المياه . البيع المحمي، الرسمي أك غير الرسمي، لممياه في بمد ما" أسكاؽ المياه"يقصد بتعبير 

كمثؿ بقية السمع . كأداة لتخصيص إمدادات المياه كلنقؿ حقكؽ المياه بيف المشتريف كالبائعيف بمقابؿ
االقتصادم، يتحدد سعر المياه في سكؽ المياه حسب قاعدة العرض كالطمب، كيتكقؼ نجاح سكؽ المياه عمى 

تقبؿ المجتمع لو، مدل الكضكح أك التحديد لحقكؽ المياه، كجكد ىيكؿ تنظيمي : تحقؽ شركط عدة منيا
مستقر لممياه، قابمية المياه لمنقؿ، كقدرة مؤسسات الدكلة عمى تسكية النزاعات المائية، ككيمكف ألسكاؽ المياه 

أـ ال، شريطة أف يتـ تنظيميا تنظيما فعاال باعتماد قكانيف خاصة، كقانكف حقكؽ المياه التجارية، كأف تتـ 
مراقبتيا مف طرؼ أجيزة الدكلة بصكرة مستمرة، كمف الدكؿ التي نجحت في إدارة المياه عف طريؽ أسكاؽ 

حقؽ ىذا القانكف . المياه، دكلة الشيمي التي أصدرت منذ أكثر مف عشريف عاما قانكنا لحقكؽ المياه التجارية
نجاحا ميما، فقد أدل إلى تحسيف كفاءة استخداـ المياه كرفع إنتاجية األراضي الزراعية، بزيادة إنتاجية الكحدة 

كنتيجة لذلؾ عمد مزارعي ىذه الدكلة، إلى تكظيؼ استثمارات أكثر في تقنيات المحافظة عمى المياه . المائية
كالتقميؿ مف ىدرىا في مزارعيـ، ما سمح برم مساحات إضافية مف المياه المكفرة أك تحقيؽ مكاسب مادية 

 . ببيع المياه المكفرة لآلخريف

 :الخوصصة-

تساىـ الخكصصة في إدارة الطمب عمى المياه مف خبلؿ تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في 
قطاع المياه، فيي تعتبر كسيمة لنقؿ العبء المالي المستقبمي الثقيؿ لتكاليؼ إمدادات المياه مف القطاع العاـ 

يتطمب كضع . 1لكف نقؿ ممكية أك إدارة مرافؽ المياه العامة إلى القطاع الخاص. إلى القطاع الخاص
دارية كاضحة، لضبط ىذه العممية كحماية المستيمكيف كتفادم الكقكع في نزاعات  سياسات كأنظمة قانكنية كا 

  كالمتناقضة بحيث يريد كؿ طرؼ تحقيؽ مصمحتو الخاصة عمى 2 كالدائمةالمشتركة بيف ذكم المصالح
تكافر بعض الشركط األساسية، كما تتطمب الحالة .3حساب الطرؼ األخر ،كتتطمب عممية الخكصصة

 . كاالقتصادية اتخاذ تدابير لبناء الثقة بيف المستيمكيف كالمستثمريفةاالجتماعي

 
                                                           

1
- Isabelle Vincent, Le prix de l' Eau pour les pauvres، Comment Concilier Droit d' Accès et paiement d'un  

Service ? Afrique Contemporaine, 2003/1No.205, pp 131, 133. 
2
- Fournier Jean-Marc.Inégalités et Conflits de l'Eau dans les Villes d'Amérique Latine, Dans، Graciela Schneier 

–Madanes), La Gouvernance en Question, l' Eau Mondialisée, Recherches, La Découverte 2010, p 419 . 
،كًزٞهاٙ 2010-1990التصبدَبد انًىارد انًبئُخ  فٍ انشراػخ انًصزَخ خالل انفتزح س٤ل ػجل هللا س٤ل شؼجبٕ ،: ُٔي٣ل ٖٓ اُزلبط٤َ -  3

 2004اُلِسلخ ك٢ االهزظبك،٤ًِخ اُزغبهح ،عبٓؼخ ػ٤ٖ شٔس ،ٓظو ،
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 األدوات التشريعية والترتيبات السياسية والمؤسسية: الفرع الثاني

تشمؿ األدكات التشريعية، القكانيف كاألنظمة كالمكائح كغيرىا مف النصكص القانكنية المتعمقة بإدارة 
 تحديدايجب أف تتضمف التشريعات المائية ، . المياه في مختمؼ الجيات كالقطاعات المستخدمة لممياه

لمحاجات األساسية األكلكية كالتي عمى رأسيا إشباع الحاجات اإلنسانية، كىك ما أدمجتو العديد مف الدكؿ في 
كتقديـ . 1إصبلحاتيا التشريعية األخيرة، منيا بنغبلديش، اليند، جميكرية البلككس، مكزمبيؽ كجنكب إفريقيا

إرشادات حكؿ استخداـ المكارد المائية، بما في ذلؾ تحمية المياه، أكلكيات استخداميا كتكمفتيا، صبلحيات 
السمطات المسؤكلة عف مراقبة االستخداـ، الحماية ك التسعير، تحديد االستخدامات المفيدة لممياه، ككذلؾ 

تتضمف  كباإلضافة إلى ذلؾ، ينبغي أف. صبلحيات إصدار رخص االستخداـ كأحكاـ حؿ المنازعات
التشريعات المائية آليات مناسبة لضماف أعدؿ االستخدامات االقتصادية كالمستدامة لممكارد المائية المتاحة، 

 عمى جكانب 2كما البد مف التركيز. مع مراعاة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، كحاجات التنمية الكطنية
إدارة كتقكية آليات تنفيذ ىذه التشريعات، كالبد كذلؾ مف كضع اآلليات البلزمة لتنسيؽ جيكد مختمؼ الييئات 
العاممة في مجاؿ المياه، كلتحديد مسؤكليات ىذه الييئات، بما يسيـ في تطكير التنمية كاإلدارة المتكاممتيف 

كالدكؿ في حاجة أيضا لتحسيف ترتيباتيا المؤسسية لممياه، مف خبلؿ تبني قرارات سياسية . لممكارد المائية
تدعـ عممية انتياج نظـ جديدة إلدارة المياه، كتفكيض السمطة إلى الييئات المحمية لتعزم البلمركزية في 

مؤسسات المياه فيما يتعمؽ بخدمات المياه، كتنفيذ المشركعات المخططة، بالمكازاة مع المحافظة عمى مركزية 
العمميات األساسية المتعمقة بالمشاريع المائية التي تتمثؿ في التخطيط، التنمية، اإلدارة كالتشغيؿ، كخير مثاؿ 

، كالتي تتضمف 2000يمكف اإلشارة إليو في ىذا الصدد، التكجييات الكطنية التي اعتمدتيا اليند سنة 
تفكيض إدارة المكارد المائية في القرل إلى المجالس القركية، كأحكاما أخرل تقضي بتعزيز القدرات المجتمعية 

كىناؾ أيضا سياسات أخرل، مكازنة لما سبؽ، تطبيؽ بشكؿ . كتخصيص مكارد مكجية لممجتمعات المحمية
كاسع في المناطؽ الحضرية، أيف تفكض عممية إدارة المكارد المائية لمسمطات المحمية في البمديات، مع 

تسييؿ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني خاصة منيا المنظمات غير الحككمية في عممية اإلدارة، مف خبلؿ 
 .   اعتماد إصبلحات لمقطاع العاـ مشجعة لمنيج التشاركي

                                                           
1
- Sécurité de l'Eau، Bilan préliminaire des progrès Accomplis en Matière de politiques Depuis Rio, programme 

Mondial pour l'Evaluation des Ressources en Eau 2001, WWAP 2001, p8. 
2
،كًزٞهاٙ اُلِسلخ ك٢ 2010-1990التصبدَبد انًىارد انًبئُخ  فٍ انشراػخ انًصزَخ خالل انفتزح يٍ س٤ل ػجل هللا س٤ل شؼجبٕ ،- 

 .110-105ص ص .2004االهزظبك،٤ًِخ اُزغبهح ،عبٓؼخ ػ٤ٖ شٔس ،ٓظو ،
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إضافة ألىمية تعزيز دكر المرأة في تخطيط مشركعات مياه الشرب، خصكصا في األرياؼ، كضركرة 
نفاذ /تحديد صبلحيات اختصاصات كؿ مؤسسة مف مؤسسات المياه، كتحقيؽ التكامؿ األفقي بينيا، كا 

التشريعات مف خبلؿ تدابير إدارية كقانكنية مناسبة، كاالىتماـ برفع كفاءة االستخداـ كالسيطرة عمى التمكث 
كمف الميـ أيضا أف تعتمد إدارة المياه عمى النيج التشاركي الذم يضـ . كالحد مف االستخداـ الجائر لممياه

مستخدمي المياه كمخططييا ككاضعي سياساتيا، مف جميع المستكيات، كذلؾ لكضع سياسات فعالة لمكاجية 
 .  االحتياجات المحددة حسب مبادئ دبمف

 األساليب التقنية: الفرع الثالث

ستخداـ المياه، إيكفر التطكر العممي كالتقني العديد مف األساليب التي تساعد عمى تحسيف كفاءة 
ستخداـ اليندسة الكراثية إخاصة منيا األساليب التي طكرت في مجاؿ القطاع الزراعي، كمف ىذه األساليب 

إليجاد أصناؼ جديدة مف المحاصيؿ، كتطكير سبلالت زراعية أقؿ استيبلكا لممياه كأكثر إنتاجية أك 
ما يعني إمكانية  (أم أصناؼ تنضج مبكرا كتعطى الحصكؿ نفسو)محاصيؿ قصيرة العمر كعالية المردكدية 

حتماال لممياه المالحة أك إأك أصناؼ أكثر . تكفير ما بيف خمسة عشر إلى عشريف بالمائة مف كمية المياه
فتصبح قادرة عمى تحمؿ الجفاؼ كالحرارة، كتبلئـ  (أم زيادة قدرتيا عمى تحمؿ الظركؼ القاسية)لمجفاؼ 

تتركز البحكث حاليا في ىذا المجاؿ عمى إيجاد أنكاع قادرة . الزراعة المطرية في المناطؽ الجافة كشبو الجافة
مكانية تكريث ىذه الصفة عبر مختمؼ المحاصيؿ مف أجؿ استعماؿ مياه البحر  عمى تحمؿ الممكحة الزائدة، كا 

 .  1في الرم كبديؿ لممياه العذبة في المناطؽ المجيدة مائيا

 التوعية وبناء القدرات والتدريب: الفرع الرابع

تعتبر تكعية كافية مستخدمي المياه بضركرة المساىمة في عممية المحافظة عمى استدامة المكارد 
كتشمؿ تكعية تعزيز االستخداـ الرشيد لممكارد . المائية ، مف األدكات الميمة جدا في سياسات إدارة الطمب

دارتيا بصكرة صحيحة تجرم عممية التكعية عف طريؽ تنظيـ الحمبلت كالبرامج . المائية كالمحافظة عمييا كا 
اإلرشادية في كسائؿ اإلعبلـ، أك بتنظيـ كرش عمؿ عمى المستكل الكطني، كاعتماد البرامج التثقيفية لقضايا 

لمتأكيد عمى ضركرة المحافظة عمييا - بما في ذلؾ قطاع الرم- المياه في كافة القطاعات المستيمكة

                                                           
، أُغِس اُٞط٢٘ ُِضوبكخ ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة، أسيخ انًُبِ فٍ انًُطمخ انؼزثُخ، انحمبئك وانجذائم انًًكُخسبٓو ٓق٤ٔو ٝفبُل ؽغبى١، - 1

. 123، ص 1996ػبُْ أُؼوكخ، ا٣ٌُٞذ، ٓب٣ٞ 
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، ككذا البد مف تعميـ فكرة 1كحمايتيا، كالتذكير بأنيا ليست مكرد مجاني أك ىبة كما كاف متعارؼ عميو سابقا
أف الحصكؿ عمى كميات كافية مف المياه المأمكنة، ىك حؽ مكفكؿ لمجميع، كىك ما تـ التأكيد عميو في 

، لكنو ال يتناقض مع أىمية تحقيؽ االستخداـ الكؼء 2010إعبلف األلفية كفي قرار الجمعية العامة لسنة 
 .كالمنصؼ، كما يجب أف تتطرؽ برامج التكعية لمقيـ الثقافية كاالجتماعية لممياه

إف تنمية كبناء القدرات البشرية يشكؿ حجرا أساسيا في عممية التنمية المستدامة، إذ تكاجو مؤسسات 
تأىيؿ كتدريب الككادر البشرية في مجاؿ المياه معكقات تعترض سبؿ نيكضيا بمياميا، ليذا تكجد حاجة 
ممحة لتطكير التعميـ الجامعي في مجاؿ المياه، كتدريب الفنييف كتحسيف كفاءات كميارات مختمؼ الككادر 

 .2العاممة في قطاع المياه

معايير تقييـ فعالية إدارة الطمب عمى المياه : المطمب الرابع

 تحدد 2002مـ المتحدة، كثيقة في أل كاالجتماعية لغرب آسيا كالتابعة لمنظمة ااالقتصاديةصدرت المجنة  أ
،  إدارة الطمب عمى المياهأساليبكلية كالثانكية كالتي مف شأنيا يتـ الحكـ عمى فعالية األمف خبلليا المعايير 

مف الضركرم قياس فعالية إجراءات أك أنشطة إدارة الطمب عمى المياه المطبقة عمى أرض الكاقع كذلؾ كفقا 
لمعايير معينة تعكس األىداؼ العامة إلدارة الطمب عمى المياه، كفيما يمي مجمكعة مف المعايير األكلية 

. مبادئ العدالة كاالستدامة البيئيةتؤدل الى تحقيؽ كالثانكية التي 

المعايير األولية : الفرع األوؿ

 03 معايير أساسية، ك تـ تقسيـ كؿ معيار إلى  05فقد كضع  "األساسية"ففيما يخص المعايير األكلية 
.معايير جزئية تتدرج في منحى تصاعدم  

كمية المياه البلزمة إلنجاز األغراض المختمفة؛ - :تشمؿ  

تغيرات التكنكلكجيا المستعممة عمى انجاز الغرض المطمكب؛-   

 تقميؿ في مستكل الفاقد مف المياه مف المصدر إلى مكاف االستعماؿ؛

  تحسف قدرة النظاـ المائي عمى اإليفاء بمتطمباتو حتى خبلؿ الفترات الحرجة؛
                                                           

1-Sécurité de l'Eau، Bilan préliminaire des progrés Accomplis en Matiére de Politiques depuis Rio, programme 

Mondial pour l'Evaluation des Ressources en Eau, WWAP 2001, p 12. 
2
- Ibid, p 14. 
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 .تغيير في فترات استعماؿ المياه خاصة في فترة الذركة -

 :كما ىك مبيف في الجدكؿ المكاليكتتمثؿ تمؾ المعايير 

 معايير تقييـ فعالية إدارة الطمب عمى المياه(: 07)جدوؿ رقـ 

النتائج المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األوؿ 
حدكث نقص كاضح في 

. استخداـ المياه
حدكث نقمة ظاىرة مف استخداـ 
المياه ذات الجكدة األعمى إلى 

. المياه ذات الجكدة األقؿ

نقص في كمية المياه 
العادمة الناتجة دكف إعادة 

. االستخداـ

إنقاص كمية أك جكدة المياه 
البلزمة لخدمة غرض 

. معيف
تغيرات كاضحة في 

التكنكلكجيا أك التنظيـ عمى 
 بإنجازالنحك الذم يسمح 

الخدمة بكمية أقؿ / الغرض
. مف المياه

تغيرات كاضحة في التكنكلكجيا 
أك التنظيـ عمى النحك الذم 

الخدمة /  الغرضبإنجازيسمح 
.  بجكدة أقؿ مف المياه

غياب أم أثر ضار عمى 
. الخ...الصحة كالبيئة

/ تعديؿ في طبيعة الغرض
الخدمة أك طريقة تحقيقو 
بحيث يمكف انجازه بكمية 

. أك جكدة أقؿ مف المياه

انخفاض كاضح في 
معدالت تسرب المياه مف 

. النظاـ

انخفاض كاضح في الصكرة 
األخرل لممياه غير المحاسب 

. عنيا

تكصيؿ المياه إلى نقاط 
االستخداـ دكف فاقد 
. معنكم في جكدتيا

تقميؿ الفاقد في كمية أك 
جكدة المياه أثناء سريانيا 

بدءا مف المصر ثـ 
. االستخداـ كالصرؼ

 كصكؿ المياه إلى استمرار
نقاط استخداميا أثناء مكسـ 

. الجفاؼ

استمرار كصكؿ المياه إلى نقاط 
استخداميا أثناء مكجات 

. الجفاؼ

الحفاظ عمى جكدة المياه 
خبلؿ الفترات التي تشيد 
. نقصا في اإلمداد بالماء

تحسيف قدكة النظاـ المائي 
عمى االستمرار في خدمة 
المجتمع في فترات نقص 

. اإلمداد بالماء
نقص كاضح في فترات 
الذركة اليكمية الستخداـ 

. المياه

نقص كاضح في فترات الذركة 
. المكسمية الستخداـ المياه

نقص كاضح في استخداـ 
مصادر المياه األعمى 

تكمفة 

تغيير أكقات االستخداـ ما 
. بيف فترات الذركة كخارجيا

، منظـ األمـ المتحدة، 14 كثيقة رقـ Escwa-آسياإدارة الطمب عمى المياه، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي : المصدر
. 2 ،، ص2002

المعايير الثانوية : الفرع الثاني

عبارة عف معايير ضمنية ضمف استراتيجية تقييـ فعالية ادارة الطمب عمى المياه، كعف ككنيا معايير ضمنية  
نما تـ استنباطيا أغمبألف   التعاريؼ التي تاتي عمى تعريؼ ادارة الطمب عمى المياه لـ تأت عمى ذكرىا، كا 
الغرض مف ىذه المعايير الثانكية ىك تحقيؽ ما يسمى بالعدالة اإلجتماعية في تكزيع المياه، ككنيا كفقط 
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مصدرا تشاركيا، ككذا تحقيؽ مشاركة مختمؼ فئات المجتمع المدني كأصحاب المصالح في استغبلؿ ىذا 
يجب .المصدر مع االىتماـ بالجانب البيئي خبلؿ استعمالو مف المصدر كحتى كصكال لؤلطراؼ المستفيدة

 إدارة الطمب عمى المياه كفقا لمعايير تعكس األىداؼ الثانكية التالية بالرغـ أف التعاريؼ أساليبتقييـ فعالية 
:التقميدية إلدارة الطمب عمى المياه ال تتضمف ىذه األىداؼ، إال أنيا ليا نفس األىمية لممعاير السابقة  

معيار العدالة التوزيعية : الفرع الثالث

كاضح في أنماط استخداـ المياه التي ال ينتج عنيا بالضركرة انخفاض في المستكيات اف التحكؿ اؿ
. العامة الستخداـ المياه كلكف في تكفير المياه لمستخدميف كانكا مف قبؿ أقؿ فرصة لمكصكؿ إلييا كاستخداميا

معيار المشاركة : الفرع الرابع

في اتخاذ القرارات المتعمقة بالمكارد المائية مف قبؿ ذكل المصمحة أكبر مشاركة لقد أصبحت عممية اؿ
مسمكعة  النساء كالشرائح األقؿ حظا في المجتمع أصبحت أصكات  تنفيذ اإلجراءات، كمف قبؿ العمؿ عمى 

، فالمشاركة تساىـ كتساعد في تحسيف أنماط االستيبلؾ مف قبؿ شرائح المجتمع أكثر مف ذم قبؿ
 .ككؿ 

المعيار البيئي : الفرع الخامس

 في الممارسات الناشئة عف سياسات إدارة الطمب عمى المياه  الحاصؿ التغيردالئؿ عديدة عف ىناؾ 
قد خفضت مف اآلثار البيئية المعاكسة، كفي الحاالت التي تؤدم فييا ممارسات إدارة الطمب عمى المياه إلى 

فإنو يمكف اعتبار تجنب التكمفة البيئية أحد ، إلغاء أك تأجيؿ الحاجة إلى تكصيؿ جيد أك مكسع بالمياه 
األدلة، كفي كؿ حالة مف الحاالت السابقة، مف الميـ أف تككف ىذه المكاسب الثانكية كاضحة عف طريؽ 

 منطقة الشرؽ خاصة-الدكؿحتى كقت قريب ظؿ اىتماـ معظـ ، كإجراءات كصفية أك تقريبية عمى األقؿ
صادر ـ عمى سياسات إدارة عرض المياه التي تيدؼ إلى البحث عف منصبا-(مينا)األكسط كشماؿ إفريقيا 

 لزيادة الكمية المعركضة، دكف اىتماـ كبير بمفيـك إدارة الطمب عمى المياه، إال في تنميتيامائية جديدة ك
 الخاصة إلدارة المكارد المائية، كالتي اإلستراتيجيةأكائؿ التسعينات عندما تطرؽ البنؾ الدكلي ليذا المفيـك في 

 18كليذا ال يرد مكضكع إدارة الطمب بشكؿ بارز في الفصؿ . تبناىا لمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا
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 كما تطرؽ إليو ،مف جدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف، إنما كردت اإلشارة إليو في بعض البرامج السبعة 
. (1)في بياف دبمف بشأف المياه كالتنمية المستدامة

الفكر المائي الجديد في برامج المنظمات العالمية المائية والتوجو نحو إدارة : المطمب الخامس
 متكاممة لمموارد المائية

 نتيجة الظركؼ غير المساعدة فيما يخص المكارد المائية فى منطقة المغرب العربي ، كاف  
لممنظمات العالمية الدكر الريادل فى تقديـ يد المساعدة ليذه الدكؿ المغاربية اليجاد حمكؿ جذرية لكؿ 

التحديات المرتبطة بالمكارد المائية كتـ ىذا مف خبلؿ كضع بعض المشركعات كالبرامج المائية في الدكؿ 
العربية بصفة عامة كفي منطقة المغرب العربي بصفة خاصة، كىذا لكضع تصكر مستقبمي لمحد مف األزمة  

 .المائية  المحتممة في بداية القرف الحادم كالعشريف

 :برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي: الفرع األوؿ

إف التحديات المتعددة المرتبطة بالمكارد المائية كالتي سبؽ ذكرىا ، دفعت ببرنامج األمـ المتحدة لمتنمية 
عف طريؽ المكتب العربي لممشاريع اإلقميمية الممكلة لمشاريع إقميمية تيدؼ إلى المساىمة في معالجة 

المصادر "نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المشركع اإلقميمي المسمى . الكضع المائي الراىف في الكطف العربي
كالذم تشارؾ فيو المممكة العربية كالجميكرية التكنسية  (RAB/ 011/80)" المائية في بمداف الشماؿ إفريقيا

حاكؿ ىذا المشركع الرائد مف خبلؿ أعمالو معالجة بعض التحيات المائية السائدة في . كالجميكرية الجزائرية
 2 :دكؿ المغرب مثؿ

 نجراؼ التربة كالحمكالت النيرية الصمبةإ. 

  التغذية الصناعية بالطبقات المائية بكاسطة مياه الفيضانات؛ 

 التغذية الصناعية لمطبقات المائية بكاسطة المياه المعالجة؛  

 إعادة استخداـ المياه المعالجة ألغراض الرم؛ 

 تثقيؼ األىالي في مكضكع ادخار المياه كعدـ تبذيرىا؛ 

                                                           
. 2، ص 2002 األْٓ أُزؾلح، 14ٝص٤وخ ههْ - Escwa-إكاهح اُطِت ػ٠ِ ا٤ُٔبٙ اُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُـوث٢ آس٤ب- 1

دور برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في تنمية مصادر المياه في الوطف العربي، التطمعات نحو "برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، - 2
 .846، كرقة قدمت إلى، مرجع سابؽ، ص "التعاوف اإلقميمي في ىذا المجاؿ
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 تأسيس جياز لمتكثيؽ العممي كتبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف الدكؿ المشتركة؛ 

 ستعماؿ الحاسبات االلكتركنية في معالجة مشاكؿ تخطي استعماؿ المياه الجكفية كتعميـ اإلستخداـ إ
الحاسبات االلكتركنية في أعماؿ البحث كالتنقيب عف المياه الجكفية عف طريؽ تحضير كاستخداـ النماذج 

 الرياضية؛

 البحث في مجؿ منع تمكث خزانات المياه السطحية؛ 

 البحث في مجاؿ تمكث الطبقات المائية. 

كالمشركع المشار إليو مازاؿ يتابع نشاطو كتطبيقو عمى أيدم الفنييف مف المغرب العربي مدعميف 
بمستشاريف أجانب ذكم شيرة عالمية في المجاالت التقنية، كيعتمد تنفيذ المشركع عمى تككيف كحدات فنية 
كطنية تحت إشراؼ منسؽ كطني في كؿ بمد مشارؾ كالتنسيؽ العاـ لممشركع يتـ عف طريؽ مكتب انجاز 

يختار في كؿ بمد معيف مشركع رئيسي كيدعـ ىذا المشركع . المشاريع التابع لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية
كتناقش نتائج أبحاث كتطبيقات المشاريع الرئيسية كالثانكية خبلؿ . بمشاريع ثانكية مكممة في البمديف اآلخريف

اجتماعات فنية كدكرية تنعقد عمى دكرم في البمداف المشتركة، بيذه الطريقة يتـ إجراء األبحاث التطبيقية 
لممشكمة المطركحة في البمداف المشاركة بقصد الكصكؿ إلى تفيـ عممي تاـ يستفيد منيا البمداف المشاركة في 

كما أعمف عف رغبتو في محاكلة إيجاد فرصة لمتعاكف الفني ما بيف دكؿ المشرؽ كالمغرب عف طريؽ . الشركع
-1987)تنفيذ مشركع إقميمي مقترح تنفيذه مف خبلؿ مساعدات األمـ المتحدة خبلؿ الدكرة التخطيطية 

يضـ في المرحمة األكلى أربعة دكؿ في المشرؽ العربي ممثمة باألردف، سكريا، العراؽ كلبناف كثبلثة  (1991
كما لعب دكرا ميما في محاربة الجفاؼ في بعض الدكؿ . مف المغرب العربي ممثمة بالمغرب كتكنس كالجزائر

العربية منيا مكريتانيا مف خبلؿ تمكيؿ مشاريع المياه الريفية كالبدكية تيدؼ إلى تكفير مياه الشرب لؤلىالي 
عف طريؽ حفر اآلبار كتزكيدىا بالمضخات البلزمة، ىذا باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع منع التصحر كحماية 

 124كنذكر مجمكع المشاريع التي مكليا البرنامج اإلنمائي في الدكؿ العربية في قطاع لمياه كىي . البيئة
 12 ألؼ دكالر كالمغرب مف 531 مشاريع بقيمة 5 مميكف دكالر، استفادت الجزائر منيا 50مشركع بقيمة 
 . مبلييف دكالر3مشركع بقيمة 
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 برنامج البنؾ الدولي والفكر المائي الجديد: الفرع الثاني

إف أغمب القرارات االمنبثقة مف اإلجتماعات المنظمة مف قبؿ البنؾ الدكلي المتعمقة بالشأف المائي 
كالذم . "الفكر المائي الجديد"يبلحظ فييا تنكع صكرىا كأشكاليا، حيث في المرحمة األكلى تـ التركيج لمفيـك 

الذم صدر عف االجتماع التحضيرم لمؤتمر قمة األرض، كالذم " بياف دببلف"، كيعد إدارة الطمبيرتكز عمى 
كضع البنؾ الدكلي .  في مؤتمر ريك دم جانيرك كنقطة البداية لفكر كتصكر مائي جديد1992تـ إقراره عاـ 

عدة شركط لتمكيؿ المشركعات الخاصة بتنمية المكارد المائية في دكؿ العالـ منذ بداية تسعينات القرف 
كتتمثؿ ىذه . 1993العشريف، كفي كرقة السياسة العامة التي كضعيا ككافؽ عمييا مجمس المديريف عاـ 

 .لقد تـ اإلشارة ليا في مطالب سابقة:1الشركط فيما يمي

 ضركرة تكفر نظاـ كامؿ إلدارة مكارد المياه اإلقميمي الدكؿ؛ 

 أف يتسؽ النظاـ الكطني إلدارة المياه مع النظاـ اإلقميمي لممياه؛ 

 ضركرة إتماـ تقييـ آثار نظاـ إدارة المياه عمى البيئة بمفيكميا الشامؿ؛ 

 ضركرة مشاركة المستفيديف المباشريف لممياه في النظاـ الكطني إلدارة المياه؛ 

 ضركرة امتداد ىذا التقييـ ليشمؿ بمداف أخرل مستفيديف مف ذات المكرد؛ 

  بالنسبة لمبمداف النيرية المتنازعة البد أف تأخذ مشركعات التنمية بالمفيـك الكاسع لحكض النير بمعنى
 كامؿ المياه السطحية كالمياه الجكفية الخاصة بو؛

  البد مف تكفر قاعدة بيانات منظمة عف مكارد المياه، كعف االحتياجات المختمفة كعف التشريعات التنظيمية
 .كالسياسات المالية كاالقتصادية

كانطبلقا مف الفكر كالتصكر المائي الجديد فإف مضمكف سياسات البنؾ الجديد تتمثؿ في تأكيد فكر 
 كأداة كاعدة إلاستخداميا في اإلدارة المائية مف خبلؿ اإلعتماد عمى تبنى أسكاؽ المياهإقتصادم يقـك عمى 

آليات السكؽ اليادفة الى زيادة الكفاءة االقتصادية، كما ركز البنؾ الدكلي عمى إدارة مكارد المياه كتخطيطيا 
 عف الفكر المائي التقميدم السائد جانب الطمب بديبلكإطارعاـ، كيحدد الفكر المائي الجديد الذم يركز عمى 

الذم يركز عمى جانب العرض، كيبرر البنؾ الدكلي عمى تطبيؽ آليات السكؽ نتيجة الضعؼ القائـ في إدارة 

                                                           
  .39محمد مدحت مصطفى، مرجع سابؽ، ص - 1
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المكارد المائية، كىذا مف خبلؿ تشتت صبلحيات كمسؤكليات إدارة المياه بيف العديد مف الجيات كاإلدارات 
داخؿ كؿ بمد، باإلضافة أف المياه يتـ تسعيرىا أقؿ مف  تكمفتيا الحقيقية كخصكصا في مجاؿ الرم كتجاىؿ 

 كزيادة اليدر المائي  . 1اإلعتبارات الصعبة كالتي ترتبط بنكعية المياه كالمشكبلت البيئية األخرل

كالتي 2:  كتخطيطيا عمى النحك التالياالدارة المتكاممة لمموارد المائيةكقد حدد البنؾ الدكلي مفيـك 
 .سكؼ أتطرؽ ليا فى الفصؿ المكالي  بشيء مف التفصيؿ 

دارة الطمب إدارة العرضتعني االدارة المتكاممة لممكارد المائية كبل مف "  في تمؾ إدارة العرض كتتمثؿ وا 
 في تمؾ اآلليات إدارة الطمباألنشطة البلزمة لتحديد مكاقع المصادر الجديدة كتنميتيا كاستغبلليا، بينما تمثؿ 

البلزمة لتشجيع تحقيؽ المستكيات كاألنماط األفضؿ الستعماؿ المياه، كتقكـ عممية التخطيط بدمج كبل مف 
لقد ركز البنؾ الدكلي في إستراتيجية ". البديميف معا لتكفير األساس التحميمي البلـز لبلختيار بيف البدائؿ

 :3، كأسمكبو في ذلؾ تتمثؿ في تسعير المياه الذم يركز عمى مبدأيفإدارة الطمبالمائية عمى 

 مبدأ المستيمؾ يدفع القيمة الحقيقية الستيبلكو. 

 مبدأ مسبب التمكث يدفع القيمة الحقيقية إلزالة التمكث كاألضرار الناجمة عنو؛ 

كالسعر الذم يتـ تحديده البد أف يتضمف باإلضافة إلى التكمفة الفعمية تكمفة الفرصة البديمة التي ربما 
 .حاؿ دكف تحقيقيا عكائؽ سياسية

كقد أعد بعض االقتصادييف بالبنؾ دراسات تعمؿ عمى ىذا النيج الجديد، كمنيا دراسة عف إدارة المياه 
 :4في منطقة المغرب العربي، كفييا تـ تشخيص مشكبلت المياه في المنطقة عمى النحك التالي

 الجفاؼ كتأثيره في كميات األمطار؛ 

 الضخ الجائر لممياه الجكفية مما يؤدم إلى استنفاذ الكارد؛ 

 تمكث المياه الناجـ عف تصريؼ المصانع كالمياه غير المعالجة في المراكز الحضرية؛ 

 مركزية الييئات المسؤكلة عف إدارة المياه؛ 

                                                           
  .220، 219سامر مخيمر كخالد حجازم، مرجع سابؽ، ص ص - 1
 .20، مرجع سابؽ، ص "استراتيجية إدارة المياه في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا"البنؾ الدكلي، - 2
 .222سامر مخيمر كخالد حجازم، نفس المرجع، ص - 3
  .28محمد عمي أيكب كأكلريتش ككفنر، مرجع سابؽ، ص - 4
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 الرم الكثيؼ حاليا كالتخطيط الستمرار ذلؾ مستقببل. 

كشمؿ برنامج البنؾ تقديـ قركض كاعتمادات مف أجؿ المشاريع المتعمقة بالمكارد المائية بمغت 
 مف إجمالي برامج اإلقراض عمى النطاؽ العالمي، خص منيا الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا 14%
، كتركزت ىذه القركض عمى الرم كاإلمدادات المائية كأعماؿ الصرؼ الصحي، مثاؿ ذلؾ مشركع 16%

أما عف عدد لقركض المائية كقيمتيا في المغرب . سيدم سالف في تكنس، برنامج إدارة البيئة بالمغرب
 :  1 ىي1992 ك1960العربي كالتي كانت ما بيف 

 . مميار دكالر1.172 قركض بقيمة 10: الجزائر

 . مميار دكالر0.831 قركض بقيمة 19: المغرب

 . مميار دكالر0.440 قركض بقيمة 17:  تكنس

 رغـ أىـ ىذه القركض التى منحت الي بمداف المغرب العربي ، لكنيا تبقى غير كافية كالتمبى المؤمكؿ لككف
 في المياه استخداـ في السريعة ك الكبيرة الزيادة نتيجة مستمرة كبيرة لضغكطات تعرضأف ىذا المكرد الياـ م

 في كبير تصاعد إلى جديدة،أدل كصناعية حياتية أنماط كظيكر متجددة، غير كأحيانان  محدكدة، مكارد ظؿ
 كحتى قطاعي كالشرب الرم قطاع بيف المياه عمى أشده كعمى ران كبي التنافس أصبح كذلؾ .االستيبلؾ

 عمييا افازايدالمت الطمب ك المائية المكارد قدرة بيف التكازف في خمؿ حدكث إلى أدل مما ،الصناعة كالسياحة 
 عمى تنعكس اجتماعية ك صحية مشاكؿ إلى يؤدم سكؼ كالمغرب العربي العالـ في تمكثيا ك المياه شح

 فإف بذلؾ ك .الدكؿ مف لمعديد الغذائي األمف سييدد مما ، البيئي لمنظاـ األذل تسبب ك االقتصادم األداء
 .العشريف ك الحادم القرف إلنساف الرئيسي التحدم تككف سكؼ المياه

  نحو إدارة متكاممة لمموارد المائية التوجو: الفرع الثالث

الذم ترافؽ مع  (الفكر المائي الجديد)صياغة مفيـك في  االجتماع التحضيرم لقمة األرض، لقد ساىـ 
 اإلدارة المتكاممة لممكارد المائيةطرح خبراء األمـ المتحدة فكرة  كالذل مف خبللو سياؽ النظاـ البيئي الشامؿ

نتيجة إلى اآلثار السمبية التي بدأت في الظيكر نتيجة لمنيج الذم كاف سائدا في السابؽ نحك االىتماـ بتنمية 
المكارد دكف النظر إلى ضركرة إيجاد األسمكب المناسب إلدارة ىذه المكارد بحيث تضمف مستكل مقبكال لتنمية 

كقد ظير ذلؾ في مؤتمر قمة األرض  حيث حددت أسس العمؿ كاألىداؼ كاألنشطة ككسائؿ . مستدامة

                                                           
  .66، 64، مرجع سابؽ، ص ص "استراتيجية إلدارة المياه في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا"البنؾ الدكلي، - 1
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 كمؤتمر 1التنفيذ المتعمقة بالنكاحي العممية كالتقنية كتنمية المكارد البشرية لتحقيؽ إدارة متكاممة لممكارد المائية
البيئة كالتنمية بريك دم جانيرك بمثابة نقطة البداية  فيما يسمى بالفكر المائي الجديد ، حيث أكدت جميع 

 جزءا مف إستراتجية االدارة المتكاممة لمموارد المائية بوصفياالدكؿ المشاركة في المنتدل عمى  ضركرة تبنى 
 .كىذا ما سكؼ نقـك بدراستو في الفصؿ المكالي . .النظاـ البيئي الشامؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 –Chaouki BENAZZOU, l’eau le défi permanant, édition panorama ,1994.p5. 



 الفصؿ الثاني   إدارة المكارد المائية بيف العرض كالطمب
 

89 
 

 :خالصة الفصؿ الثاني

لقد نجـ عف زيادة السكاف زيادة الطمب عمى المكارد المائية، كالذم أدل إلى ظيكر مشكمتيف رئيسيتيف 
كأساسيتيف، تتمثؿ األكلى في زيادة الضغكطات عمى المكارد المائية السطحية كالجكفية لتأميف مصادر جديدة 

لممياه، كتتمثؿ الثانية في ارتفاع حجـ مياه الصرؼ الصحي كالزراعي كالصناعي ك طرحيا في األكساط 
مشكمة كمية كتتمثؿ في محدكدية المكارد ، كمشكمة نكعية متمثمة في :كبالتالي تبرز إشكاليتيف .الطبيعية 

تمكث األكساط المائية كمنينا تبرز ضركرة الربط بيف ىاتيف المشكمتيف عند كضع خطط السياسات المائية 
كاستراتيجيات إدارتيا، حيث تفرض مشكمة الندرة كتمكثيا تحديا عمى الدكؿ كذلؾ بتحمؿ مسؤكلية التصدم 

األمر الذم يستمـز إعطاء المكارد المائية األكلكية في . لمشكؿ إدارة المكارد المائية عمى المستكل الكطني 
التخطيط الشاـ لمدكؿ، مف خبلؿ تطبيؽ إستراتيجية اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية لتحقيؽ التنمية المستدامة 

 .التي تمبى احتياجات الحاضر دكف المساس بحؽ األجياؿ القادمة في الحصكؿ عمى احتياجاتيا

لقد قمنا بدراسة كؿ مف مدخؿ إدارة عرض المكارد المائية، كمدخؿ إدارة الطمب عمى المكارد المائية 
التي تعتبر سياسة مكممة لبعضيما، كتطبيؽ أدكات اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية يسيـ في تنمية المكارد 
 .كرفع كفاءتيا كتحسيف نمط استخداميا كحؿ الكثير مف اإلشكاليات التي يعاني منيا قطاع المكارد المائية

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 لفصؿ الثالثا

اإلدارة المتكاممة لمموارد 
المائية كإستراتيجية لتحسيف 

 إدارة الموارد المائية
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: تمييد

الماء أىـ المكارد المكجكدة عمى سطح األرض كنعمة مف نعـ اهلل التي كىبيا لعباده لتقـك الحياة فكؽ 
. الككاكب، فيك مصدر الحياة كالغذاء كالدعامة األساسية ألم جيكد تنمكية

لقد كاف الماء كال يزاؿ أكلى أساسيات بقاء اإلنساف كازدىاره، فقديما نشأت الحضارات حكؿ مصادر 
ذا كانت معظـ نزعات كحركب البشر السابقة مردىا التنافس عمى الثركات كاألراضي كالسمطة، فاف . المياه كا 

. حركب البشر القادمة سكؼ تككف الصراع عمى مصادر المياه كما تشير معظـ الدراسات اإلستراتيجية
تتعرض المكارد المائية في العالـ لضغكطات كبيرة مستمرة نتيجة الزيادة الكبيرة كالسريعة في استخداـ 

المياه في ظؿ محدكدية المكارد كأحيانا غير متجددة كظيكر أنماط حياتية كصناعية جديدة، أدل إلى تصاعد 
كذلؾ أصبح التنافس كبيرا كعمى أشده عمى المياه بيف قطاعي الرم كالشرب، مما أدل . كبير في االستيبلؾ

إلى حدكث خمؿ في التكازف بيف قدرة المكارد المائية كالطمب المتزايد عمييا مما سيؤدل شح المياه كتمكثيا في 
العالـ إلى مشاكؿ صحية كاجتماعية تنعكس عمى األداء االقتصادم كتسبب األذل لمنظاـ البيئي مما سييدد 

كبذلؾ فاف المياه سكؼ تككف التحدم الرئيسي اإلنساف القرف الحادم . األمف الغذائي لمعديد مف الدكؿ
. كالعشريف
 ندرة المياه كتعدد استخداماتيا تتطمب ضركرة العمؿ عمى إعطاء المكارد المائية األكلكية  في إف

التخطيط الشامؿ لمدكؿ مف خبلؿ كضع األسس كاألطر البلزمة إلدارة المكارد المائية بأسمكب متكامؿ 
كمبرمج ييدؼ الى تحقيؽ التنمية المستدامة التي تمبى احتياجات الحاضر دكف المساس بحؽ األجياؿ القادمة 

كفى ىذا اإلطار ،تعتبر اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية الخيار .في الحصكؿ عمى احتياجاتيا مف المياه 
األفضؿ لمكاجية ىذه التحديات البالغة األىمية ألنو بدكف االستخداـ األمثؿ لممياه ال يمكف ضماف استمرارية 

تمبية حاجات جميع القطاعات مف ىذه المادة الحيكية كىذا ما سكؼ نتناكلو بشيء مف التفصيؿ في ىذا 
 :مف خبلؿ المباحث األساسية التالية الفصؿ 

 لموارد المائية المتكاممة ؿإلدارةؿ اإلطار النظري :المبحث األوؿ

 اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية أىداؼ ، مناىج وأساليب :المبحث الثاني

 (المورد المائي)تياإدار مجاؿ في ودورالبحث العممي إلدارة المتكاممة اتحديات:المبحث الثالث

 

 



 الفصؿ الثالث                    اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية كإستراتيجية لتحسيف إدارة الموارد المائية
 

92 
 

الموارد المائية  المتكاممة إلدارة ؿاإلطار النظري : المبحث األوؿ

إف تزايد الطمب عمى المكارد المائية في ظؿ محدكديتيا كظيكر أنماط حياتية كصناعية جديدة في ظؿ 
لى تحسيف مستكيات المعيشة كاالتجاه نحك التمدف  كيزداد األمر .معدالت النمك السكاني المتسارعة ،كا 

 كالكعي اإلدراؾ في السنكات األخيرة ازداد صعكبة حينما يتعمؽ األمر بالبمداف التي تكاجو شحا مائيا ،ك
 إيجادبضركرة االستجابة لممشاكؿ المتزايدة المرتبطة باستعماؿ المكارد المائية المتاحة مف خبلؿ ضركرة 

سياسات كاستراتيجيات لتقييـ كضعية المكارد المائية بغية إيجاد نمط مف اإلدارة يقكـ عمى العقبلنية كالتكازف 
سكاء عمى المستكل المحمي أك الجيكم أك العالمي، أك عمى مستكل األحكاض النيرية مف أجؿ الحفاظ عمى 

، كليذا اليدؼ تـ اعتماد منيج اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية، كالتي تعتبر محصمة 1سبلمتيا كاستدامتيا
اشكاليات ادارة المكارد لمعديد مف التجارب كالخبرات التي اكتسبت عبر الزمف مف اجؿ مكاجية تحديات 

 مفيمكـ ثبلثة مطالب نتناكؿ في األكؿ  دراسة ، كىك مما سنركز عميو في ىذا المبحث مف خبلؿالمائية 
 التي تقـك عمييا اإلدارة المتكاممة لممكارد  لممبادئدارة المتكاممة لممكارد المائية، أما الثاني فنخصصواإل

.    كاإلنساني/لتكامؿ في النظاـ الطبيعيلؿالمائية، أما المطمب الثالث فنتطرؽ فيو 

مفيـو اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية : المطمب األوؿ

المكارد بقطاع  المعنييف كالباحثيف الخبراء ىتماـإ المائية لممكارد المتكاممة اإلدارةمفيـك   لفتلقد        
 إدارة ىذه كضعؼ المائية، المكارد لتنمية السابؽ في المتبعة الكسائؿ نجاح عدـ معالجة بيدؼ ،المائية
 اإلخبلؿ إلى قدأدت اإلشكاالت ىذه ككانت . العذبة المياه كخصكصا المياه، كتمكيث ستنزاؼإك، المكارد
 ةستجابإاإلدارة المتكاممة لممكارد المائية مفيـك يعكد ظيكر  كالمياه عمى كالطمب العرض بيف بالتكازف

لتحديات التي لـ يستطع النمكذج التقميدم إلدارة المكارد المائية تخطيو، فيذا األخير كاف يركز بشكؿ أساسي ؿ
ىماؿ الجكانب االجتماعية، كعكامؿ  عمى الحمكؿ التقنية مف خبلؿ تنمية عرض المياه مف حيث الكمية كا 

 شامبل كمتكامبل إلدارة منيجا اإلدارة المتكاممة الذم يعتبر منيجالكفاءة كاالنشغاالت البيئية عمى غرار 
 قامت لجنة االستشارة التقنية التابعة لييئة الشراكة العالمية 2002ففي قمة جكىانسبرغ سنة . المكارد المائية

دارة 2لممياه بتعريؼ اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى أنيا العممية التي تيدؼ لترقية  التنمية المنسقة كا 
المياه األرض كالمكارد المتصمة بيا، مف أجؿ تحقيؽ أقصى قدر مف الناتج االقتصادم كالرفاه االجتماعي 

                                                           
1
 -Dante A.Caponera, Les principales du droit et de l׳administration des eaux,2éme édition, Johanet, Paris 2009, 

p15 
 دراطخ تمىَى يُبهج ئدارح وئطتخذاو انًىارد انًبئُخ فٍ انشراػخ انؼزثُخعبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ،أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُيهاػ٤خ ،-  2

 .28،ص،2001،اُقوطّٞ ،اُسٞكإ ،
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كبذلؾ البد مف إدارة المياه مف خبلؿ " بطريقة منصفة دكف المساس باستدامة األنظمة اإليككلكجية الحيكية
نبلحظ أف . 2 منيج يعتمد عمى نيج التنمية مع اإلدارةأنياأم ، 1اعتماد مبادئ الحكـ الراشد كالمشاركة العامة

ستبعد أف تككف م كبذلؾ فإنو عمميةىذا التعريؼ قد نظر لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى أنيا عبارة عف 
ىدفا في حد ذاتيا، بؿ ىي كسيمة لتحقيؽ غاية أخرل، بمعنى أنيا عممية مكازنة كمفاضمة بيف أىداؼ متعددة 

العدالة  كالكفاءة االقتصادية في استخداـ المياه بطريقة كاعية، كاألىداؼ األساسية التي ترمي  إلييا تتمثؿ في
.  االستدامة البيئية كاإليككلكجية كاالجتماعية

كما أكد التعريؼ عمى أف اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية تقـك عمى مفيـك التنسيؽ الذم يمكف بكاسطة 
التعامؿ التكاممي أم أنو ينقؿ إدارة المياه مف التسيير المنقسـ عبر القطاعات الفرعية إلى تسيير شامؿ عبر 

باإلضافة إلى تعريؼ شراكة المياه العالمية الذم يعتبر مف أىـ التعاريؼ كأكثرىا قبكال في ،قطاعات مشتركة 
إلدارة المكارد المائية كقدمت تعريفات لو قد تتكافؽ المقاربة ىذا الصدد، إال أف  ىناؾ ىيئات أخرل تبنت ىذا 

 تختمؼ مع التعريؼ السابؽ، كتجانب الصكاب في جزئيا أك كميا، كمف الييئات التي تطرقت لذلؾ البنؾ أك
منظكر " عمى أنيا 2003العالمي الذم عرؼ اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية في تقرير لو صادر سنة 

 إدارةمتكامؿ لممكارد المائية يضمف أف تأخذ األبعاد أالجتماعية، االقتصادية، البيئية كالتقنية في االعتبار في 
اإلدارة المتكاممة لممكارد 3 نبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف البنؾ الدكلي قد تطرؽ إلى "كتنمية المكارد المائية

مثؿ بقية المفاىيـ التي يقـك )نو يحث الدكؿ أالمائية بصفة كاسعة، باعتبارىا منظكر جديد، حيث نبلحظ 
بطريقة غير مباشرة  (البنؾ الدكلي بتركيجيا كالتشجيع عمييا كالتي تسير في إطار مفيـك التنمية المستدامة

. مف أجؿ إدماج المجاالت االجتماعية، االقتصادية، البيئية كالتقنية في إدارة المكارد المائية كتنميتيا

اإلدارة المتكاممة :  إلى أف1990 المتحدة لمتنمية في تقريره األكؿ الصادر سنة األمـ كما أشار برنامج 
لممكارد المائية تتركز عمى مفيـك المياه باعتبارىا جزء مكمؿ لمنظاـ األيككلكجي، المكارد الطبيعية كالخدمة 

 المتحدة لمتنمية يركز عمى المفيـك الكاسع لممياه باعتباره األمـكبذلؾ فإف برنامج  االجتماعية كاالقتصادية
يككلكجي كلو أبعاد  فيك يركز االىتماـ حكؿ إدراؾ األدكار الميمة .  كاقتصاديةاجتماعيةمكرد طبيعي كا 

 أككالكاسعة لممياه التي تتطمب تكامبل بيف األىداؼ المختمفة التي يدخؿ ضمنيا سكاء كانت اقتصادية 

                                                           
1
- Muhammad Mizanur Rahaman & Olli Varis, Integrated water Resources Management،Evolution,Prospects and 

future Challenges, Sustainability، Science, Practice, & Policy, Water Resources Laboratory, Spring 2005 / Volume  

1/Issue 1 , p 15, ٓزٞكو ػ٠ِ أُٞهغ http،//sspp.proquest.com/static_content/vol1iss1/0407-03.rahaman.pdf 
2
 دراطخ تمىَى يُبهج ئدارح وئطتخذاو انًىارد انًبئُخ فٍ انشراػخ انؼزثُخعبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ،أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُيهاػ٤خ ،-  

 .28،ٓوعغ سبثن ،ص،
3
 -Khadija Yazidi, La Gouvernancce De L’eau en Afrique Cas ; Maroc Et Mali, Mémoire pour L’obtention du 

DESA,Université Mohamed 5-souissi ,Rabat ,Maroc,2008.pp205-215. 
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كعمى المستكل الداخمي يمكننا اإلشارة إلى تعريؼ الذم قدمو البنؾ  ، اجتماعية أك بيئية كحتى المؤسيسية
إدارة المكارد المائية بشكؿ حيث يككف اليدؼ مف المبادرات "حيث يرل أنيا  "الداخمي لمتنمية األمريكية

كالتشريعات باإلضافة إلى اإلدارة، تخصيص المكارد، كالتقميؿ مف الصراع بيف القطاعات الفرعية المتنافسة 
 إدارة شاممة أنياأيضا عمى  كفي بعض األحياف يشار إلييا. كالمستخدميف، سكاء مف حيث الكمية أك النكعية

 ."1كبأنيا عممية تشخيص، استجابة كحؿ لمشاكؿ استعماؿ المياه المتشابكة...لممكارد المائية

 التعريؼ كاسعا كأكثر عمقا مف التعاريؼ السابقة، فقد اعتبر اإلدارة المتكاممة لممكارد لقد كاف ىذا 
 تيدؼ لمقضاء عمى الصراعات المتعمقة إليو تعريؼ الشراكة العالمية لممياه لكنيا أشار مثمما عمميةالمائية 

 القضاء عمى الصراعات ىدؼ وغايةبنكعية ككمية المياه كليس عممية تنسيقية بيف التنمية كاإلدارة، كاف 
 التي ينبغي عمى  ، األخرلاألىداؼجكىرية البد عمى اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية مف تحقيقيا إلى جانب 

كبذلؾ فإف البنؾ .  في االعتبار ميما اختمفت حسب الزماف كالمكافأخذىاجميع الييئات المعنية المتعددة 
مف التنمية إلى اإلدارة "التنمية الداخمية األمريكية يرل أف اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية ىي تغيير لممنيج 

" كمف مقترب يقكـ عمى القطاعات الفرعية إلى تبني مقترب متكامؿ عبر قطاعي

 اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية ىي منيج كعممية في آف كاحد أفمف ىذه التعريفات المتعددة نتج نست
 عمى أرض الكاقع أك في  عند تطبيقياعممية، كتعتبر  مف حيث النظرية.2مسار منيجيفيي عبارة عف 

 كتجسيد ىذا اإلطار النظرم فعميا كأسمكب لئلدارة، كما أف ىناؾ اتفاؽ عمى خاصية عبر القطاعية الميداف 
حيث ألنيا تدمج ضمف غاياتيا أىداؼ متعددة اجتماعية، اقتصادية، كبيئية مف اجؿ تغطية متطمبات 

. القطاعات المتعددة بطريقة تحد مف الصراعات بيف المستعمميف

 مفيـك اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية يرتبط بشكؿ كبير بالسياؽ العاـ، لذلؾ فيك أفكأخيرا نبلحظ 
مفيـك متغير مف حيث المكاف كالزماف، حيث أف المؤسسات الكطنية كالجيكية ممزمة بتطكير ممارستيا 

الذاتية لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية مستعينا باإلطار التعاكني كالمبادرات كالخبرات المكجكدة عمى المستكل 
 في مفيـو اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية بركز كمف الناحية التاريخية، يمكف إرجاع  ،الجيكم كالعالمي

نعقاد مؤتمر األمـ المتحدة لممياه  إ منذ بدأ الحديث عف ىذا المفيـك األجندة العالمية إلى عشرات العقكد، فقد 
، ثـ ازداد االىتماـ بيا أكثر في المؤتمر الدكلي المعني بالمياه ك البيئة المنعقد 1977بماردؿ ببلتا سنة 

                                                           
1
-Inter-American Development Bank. 1998. Integrated Water Resources Management in Latin America and the 

Caribbean Technical Report No. ENV-123, p3 
2
 .507، ٓوعغ سبثن،صيحذودَخ انًىارد وانصزاع انذونٍ 2005ٓؾٔل سبُٔبٕ ٓؾٔل  سبُٔبٕ طب٣غ ، - 
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 كغيرىما مف المؤتمرات الدكلية، فكمما انعقد مؤتمر جديد إال 1992بدكببلف كبعده في ريكديجانيرك سنة
 ىي لممياه المتكاممة اإلدارة أف القكؿ  يمكف، كأضاؼ بعدا أك جانبا جديدا لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية

 استخداـ ك تنمية تضمف التي كغيرىا التقنية ك المؤسسية ك االقتصادية ك القانكنية األدكات لكافة االستخداـ
 ، منسؽ بشكؿ كالسياحية كالصناعية كالزراعية  المدنية القطاعات في مستداـ ك رشيد بشكؿ المائي المكرد

 رفاه تحقيؽ أجؿ مف كمكانيا زمانيا المرغكبة كالنكعية بالكمية يتطمبيا التي المياه تنمكم نشاط لكؿ يكفر بما
 .القائمة البيئية بالنظـ رار اإلض دكف اجتماعي ك اقتصادم

 المتكاممة لمموارد المائية  اإلدارةمبادئ : لمطمب الثانيا

 كالتي تعرؼ 1992حضيت المبادئ التي جاء بيا المؤتمر الدكلي لممياه كالبيئة المنعقد بدكببلف سنة 
ريك، قبكال كاسعا مف قبؿ المؤسسات الدكلية الناشطة في ىذا المجاؿ مثؿ الشراكة العالمية -بمبادئ دكببلف

 المتعمؽ بمكارد 18 في الفصؿ 21اعتمادىا في تكصيات أجندة القرف )لممياه، أك مف طرؼ صناع القرار
أك الباحثيف كالميتميف بمجاؿ اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية حيث نجد أف أغمب األدبيات   (المياه العذبة

تشير إلييا باعتبارىا المبادئ األساسية لتجسيد اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى أرض الكاقع، كنظرا 
: لؤلىمية التي حضيت بيا ىذه المبادئ سنحاكؿ أف نتناكؿ المبادئ كما يمي

محدودية الموارد المائية : الفرع األوؿ

يشدد ىذا المبدأ عمى الدكر الرئيسي لممياه العذبة في الحفاظ عمى جميع أشكاؿ الحياة كضركرتيا 
كعمى الرغـ مف كفرة المكارد المائية العذبة في أجزاء معينة مف العالـ، فيي . االجتماعية كاالقتصادية4لمتنمية

مكجكدة بكمية طبيعية محدكدة كيمكف أف تتأثر سمبا بالنشاطات البشرية التي ال تجعميا غير مبلئمة 
بالتكازف االيككلكجي نما تخؿ أيضا ن فيذا المبدأ يدعك ضمنان إلى تبني منيج  . لبلستيبلؾ البشرم فحسب،كا 

شامؿ في اإلدارة لحماية ىذه المكارد الحيكية كالحفاظ عمييا مف كلتمبية المتطمبات المتزايدة كمكاجية 
 .التيديدات التي يمكف أف تنشأ عنيا
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 تحديد المسؤوليات : الثانيالفرع 

 جية كؿ مسؤكليات تحديد ك المائية المكارد إدارة في المعنية القطاعات جميع مشاركة    تتـ مف خبلؿ 
 بتكفير بينيا فيما تتكامؿ بؿ المياـ ك المسؤكليات ىذه تتعارض ال بحيث 1المختمفة المستكيات عمى معنية
التشريعية  2األطر ككضعرتجيات الستا ك السياسات صياغة خبلؿ مف المكاتية كالبيئة المناسب المناخ كفيربت

االستثمارات  جذب،كالعمؿ عمى كالمؤسسات راداألؼ راتقد كبناء المياه لقطاع المؤسسي التطكير ك كالقانكنية 
 تدعيـ ك تعزيز االستراتجيات كالبرامج المكضكعية كمف ثـ  ك السياسات تنفيذ ك المائية المشركعات لتمكيؿ
 الحككمية غير الجمعيات ك المدني المجتمع دكر تفعيؿ ك المستثمريف ك الخاص القطاع مع المشاركة مبدأ
 . تيدؼ بالدرجة األكلى الى تحقيؽ المصمحة العامة كالمشتركة جماعية مشاركة منظكمة خبلؿ مف

دور النساء في مجاؿ الموارد المائية  : الفرع الثالث

الذم تمعبو كثير مف النساء،  في البمداف  األساسي كالريادم كيسمط المبدأ الثالث الضكء عمى الدك
 تتعمؽ بجمب كتزكيد المنزؿ بالمياه  كصعبة  نشاطات مضنية في ستمرارإ بيعممفالفقيرة المتخمفة، المكاتي 

المكارد  بشكؿ كاسع في مناطؽ قميمة المكارد المائية نشغاليـ بالنشاطات الفبلحية التي تعتمد عمى إإلى جانب 
 فرص التعميـ كتنمية أنفسيف فيك أيضا يزيد مف تيميشيف في عممية صنع ضيعف إلى جانب أنو م, المائية 

لة تيميش النساء أالقرار المرتبطة بالمكارد المائية، لذلؾ البد أف تراعي اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية مس
ضع آليات تدمج المرأة بكفاءة في عممية صنع القرار يجب ك في ىذا اإلطار بيف الجنسيف ،كتحسيف المساكاة 

كتحقيؽ مشاركة فاعمة ليا إلى جانب الرجؿ عمى جميع المستكيات، باإلضافة إلى العمؿ تحسيف خدمات 
 ألف ذلؾ يساعد عمى تحرير النساء كيسيؿ عمييف اإلقباؿ عمى التعمـ كممارسة نشاطات المكارد المائية 

. منتجة أكثر

 التعاوف عمى إدارة المخاطر: الفرع الرابع

 :يتـ ىذا المبدأ مف خبلؿ 

 إعداد خبلؿ مف بينيا فيما زعات ا الف فض ك المائية المكارد في المشتركة الدكؿ بيف التعاكف تحقيؽ  -
 . ؼرااألط لجميع المائية المكارد إدارة مف ممكف عائد أعمى ك المشتركة الفائدة تحقيؽ تضمف آليات

                                                           
1
 –Nations Unies ,l’eau une résponssabilité partagée ,2éme Rapport mondial sur la mise en valeur des 

ressources en eaux,2006.pp211-256. 
2

 .02ص ،.2007اُِغ٘خ اإلهزظبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ُـوة أس٤ب ،- 
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 المختمفة البدائؿ ك سيناريكىات عمى تشتمؿ التي الكطنية الخطط ك اتجياتراالست ك السياسات إعداد  -
  القطاعات بيف المياه تخصيص إعادة ك الجفاؼ ك الفيضاف ظكاىر مثؿ ، بالمياه المتعمقة المخاطر إلدارة

 ، البيئية ك االقتصادية االجتماعيةرات المتغ عف الناتجة الطارئة الظركؼ مكاجية ك التمكث مشاكؿ معالجةك
 ال تكفر إال مخططا عاما لئلدارة المتكاممة لممكارد أنياكرغـ أىمية ىذه المبادئ عمى المستكل العالمي، إال 

المائية لذلؾ البد مف إدماج ىذه المبادئ مع األىداؼ الثبلثة السابقة مف أجؿ تحقيؽ تكازف بيف الكفاءة 
. االقتصادية كالعدالة االجتماعية كاالستدامة البيئية

بالعكدة إلى تعريؼ اإلدارة المتكاممة، نبلحظ أنيا تعني إيجاد منيج جديد إلدارة المياه يقـك عمى 
تعدد ختبلؼ كإ حيث نبلحظ تحديد مجاالت التكامؿ، لكف اإلشكاؿ الكبير الذم تثيره ىذه النقطة ىي التكامؿ

 بتعريؼ ىذا اىتمكا الذيف  المختصيفىتمامات الباحثيفإنشغاالت كإ كاختبلؼ تعددىذه المجاالت حسب 
الرئيس السابؽ لمجمعية الدكلية إلدارة المياه، ) Asit K. Biswasالمفيكـ، كفي ىذا الصدد قاـ الباحث 

 كتحميؿ مجمكعة كبيرة مف التعاريؼ المقترحة لئلدارة المتكاممة لممكارد جمعب (عضك في المجنة الدكلية لممياه
مكضكع المياه كبذلؾ فيي تشمؿ  التكامؿ يشمؿ مجاالت متعددة ككاسعة كميا أفالمائية، ككصؿ إلى حقيقة 

 1:تعني التكامؿ بيف
، الجكدة البيئية كالرفاه اإلقميميةالكفاءة االقتصادية، إعادة تكزيع اإلرادات )األىداؼ المشتركة ضمنيا - 

 ؛(االجتماعي
 ؛إمدادات المياه كالطمب عمى المياه- 
 ؛المياه السطحية كالمياه الجكفية- 

نكعية المياه ككمية المياه؛ -   
المياه كالقضايا ذات الصمة باألراضي؛ - 
المنزلية كالصناعية كالزراعية كالترفييية المبلحية كالبيئية كتكليد الطاقة : االستخدامات المتعددة لممياه- 

الكيركمائية؛ 
األنيار المياه الجكفية، مصبات األنيار كالمياه الساحمية؛ - 
المياه، البيئة كالنظـ اإليككلكجية؛ - 
إمدادات المياه كجمع المياه المستعممة، المعالجة، كالتخمص منيا؛ - 
مشاريع المياه الكبرل، المتكسطة ك الصغيرة كغير ذلؾ؛ - 

                                                           
1
 .198فضوح ٓقِٞك٢، ٓوعغ سبثن ،ص -  
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قضايا المياه في المناطؽ الحضرية كالمناطؽ الريفية؛ - 
المؤسسات ذات الصمة بالمياه الكطنية، اإلقميمية كالبمدية كعمى الصعيد المحمي؛ - 
القطاعيف العاـ كالخاص؛ - 
المنظمات الحككمية كغير الحككمية؛ - 
 تكقيت تكزيع المياه  لتمبية االحتياجات المنزلية، الصناعية، الزراعية المبلحية، البيئية كتكليد الطاقة- 

 1 ؛الكيركمائية
نما أيضا -  كافة األطر القانكنية كالتنظيمية المتصمة بالمياه، كليسفقط المتصمة مباشرة بقطاع المياه، كا 

المتصمة بمجاالت أخرل كالتي ليا آثار عمى قطاع المياه؛ 
 ؛جميع اآلليات االقتصادية  التي يمكف استخداميا في إدارة المياه- 
 ؛جميع المصالح كالمسائؿ المرتبطة بالمنبع كالمصب - 
 ؛المصالح المختمفة لجميع المعنييف- 
 ؛القضايا الكطنية، اإلقميمية كالدكلية- 
 ؛البرامج، السياسات كمشاريع المياه- 
سياسات جميع القطاعات المختمفة التي ليا آثار عمى المياه، سكاء مف حيث الكمية كالنكعية، كأيضا - 

 ؛كتشمؿ قطاعات الزراعة، الصناعة الطاقة كالنقؿ، الصحة، البيئة، التعميـ)المباشرة كغير المباشرة 
األنيار داخؿ الدكؿ، بيف الدكؿ، كاألنيار الدكلية؛ - 
 ؛المركزية كالبلمركزية- 
. سياسات المياه عمى مستكل الدكلة كالمقاطعات- 
 ؛سياسات المياه الكطنية كالدكلية- 
الرزنامة الزمنية لتكزيع المياه بيف مستخدمي المياه - 
 ؛اآلثار المناخية، المادية، البيكلكجية، البشرية كالبيئية- 
 ؛جميع الفئات االجتماعية، الغنية كالفقيرة-  
 ؛المستفيدكف مف المشاريع -  
 ؛أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ- 

.  جميع المسائؿ المتصمة بنكع الجنس

                                                           
 ثزظوف.فضوح ٓقِٞك٢، ٓوعغ سبثن، ٗلس اُظلؾخ-  1
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 ؛تكنكلكجيات الحاضر كالمستقبؿ- 
" تنمية المياه كالتنمية الجيكية- 

 مفيـك إدارة المكارد المائية التي يشممو .1 إلى خمسة كثبلثكف مجاالAsit K. Biswas لقد أشار
 تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بينيا لكف الباحث يرل أف اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية بيذا المفيـك أفيفترض 

تعتبر مستحيمة التجسيد كيرجع ىذا المفيـك الشمكلي الكاسع جدا إلى أف ىذا المفيـك مثؿ بقية المفاىيـ التي 
الدقة  تنقصيا متعددة كمتنكعة  أبعادغمبيا ذات أك، في مكضكعو االجتيادات حيث كثرت اكاسعانتشارا تعرؼ 

 أكال، مع ضركرة تبني الييئات لشمكلية ، لذلؾ إذا أردنا فعميا تجسيد ىذا المفيـك البد مف إخراجو مف ا
الدكلية لو كتحديد إطار مفاىيمي ضيؽ النطاؽ كقابؿ لمتجسيد مع كضع مؤشرات محددة لقياس مدل نجاعة 

ذا لـ يتحقؽ ذلؾ فإف ىذا المفيكـ   .سيفشؿاإلدارة المتكاممة لممكارد المائية كا 
 المتعمقة بالمكضكع رأينا أنو التعاريؼمجمكعة مف ادراستنا ؿكمف أجؿ تفادم ىذه االنتقادات فإننا كبعد 

 لمقبكؿ الكاسع الذم يحضى إعتبارا الشراكة العالمية لممياه التعريؼ الذم جاءت بو تأييد كتبنى فضؿمف األ
، كما تـ مختصة كميتمة بمشاكؿ المكارد المائية بو مف جية، إضافة إلى أنو صدر مف قبؿ ىيئة دكلية 

إقراره في قمة جكىانسبرغ كتعريؼ لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية التي عرفت مشاركة كاسعة سكاء مف الدكؿ 
المجتمع المدني، كبذلؾ سنعتمد عمى الميتميف كحتى مف  كالمنظمات الدكلية أك مف المنظمات غير الدكلية ك

. المجاالت التي جاءت بيا ىذه الييئة كمكاضيع تدخؿ ضمف مفيـك التكامؿ

واإلنساني  /التكامؿ في النظاـ الطبيعي: المطمب الثالث

 الكثيقة الصادرة عف لجنة االستشارية التقنية التابعة لمشراكة العالمية لممياه كالتي شاركت بيا في تشير 
 أف مجاالت التكامؿ في إدارة المكارد المائية تتضمف إدارة الطمب عمى المياه 2000مؤتمر الىام سنة 

، يتـ التكامؿ ضمف في جانبيف ميميف حصرىابالمكازاة مع إدارة عرض ما يعني أف مجاالت التكامؿ يمكف 
: كبيف كؿ منيما مع مراعاة التغيرات الزمانية كالمكانية، كالمذاف يتمثبلف في

 . مع النكعيةالكفرة النظاـ الطبيعي مع اىتمامو بعنصرم  -

النظاـ اإلنساني، كالذم يعتبر المسؤكؿ األساسي عف استخداـ المكارد، النفايات المنتجة كالتمكث الذم  -
كتنطكم ىذه الفئتيف عمى مجمكعة مف " التنمكيةاألكلكياتيمحؽ بالمكارد المائية، ككذلؾ المعني بتحديد 

 :المكاضيع سنتناكليا كما يمي

                                                           
1
- Asit K. Biswas, Integrated Water Resources Management، A Reassessment, A Water Forum Contribution, 

International Water Resources Association ,Water International, Volume 29, Number 2, June 2004, P 250 
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 :كالذم يشتمؿ عمى: التكامؿ في النظاـ الطبيعي: الفرع األوؿ

دارة المناطؽ الساحمية -  :التكامؿ بيف إدارة المياه العذبة وا 

ترجع ضركرة ىذا التكامؿ إلى اعتبارىما استمرار لبعضيما في إطار الدكرة الييدركلكجية، فنظاـ المياه 
العذبة محدد أساسي لمكضعية التي تككف عمييا المناطؽ الساحمية، كىذه المسالة تظير بشكؿ كاضح في 
قضايا المنبع كالمصب التي أصبحت تحظى باىتماـ كاسع بعد مبلحظة التدىكر الذم بدأ يمحؽ بالمناطؽ 

الساحمية نتيجة لقمة كتدىكر المياه التي تصؿ إلى المصب، ليذا تكجد ضركرة ممحة ألخذ المناطؽ الساحمية 
 .في االعتبار عند إدارة المكارد المائية العذبة

 : والمياهاألرضالتكامؿ بيف إدارة  -

 بالدكرة الييدركلكجية التي تقـك بنقؿ المياه عبر أقساـ متعددة البدءفي إدارة المكارد المائية البد مف 
 كالمحاصيؿ الزراعية عمى قدرة العارضاليكاء، التربة، الغذاء، المياه السطحية كالجكفية، يؤثر استعماؿ : منيا

لتمبية  (مف حيث الكمية كالنكعية )كبالتالي تكفر المياه (في شكؿ مياه خضراء)التربة عمى االحتفاظ بالمياه
لذلؾ نجد أف المناىج المختمفة إلدارة المياه تركز عمى إدارة المياه الزرقاء المستخرجة . االحتياجات األخرل

. مف المياه السطحية كالجكفية مع إىماؿ إدارة مياه األمطار كمياه التربة

 كزيادة ،فإدارة المياه الخضراء كالزرقاء بصفة متكاممة قد يساىـ بشكؿ كبير في الحفاظ عمى المياه
 لممياه دكر كبير في تحديد خصائص أفكما .كفاءة استعماؿ المياه كحماية األنظمة اإليككلكجية الحيكية

كسبلمة األنظمة البيئية لذلؾ البد مف مراعاة تخصيص مكارد مائية كافية ليا مف حيث النكعية كالكمية كىك 
. األمر الذم كثيرا ما ييمؿ مف طرؼ المسيريف

كتظير أيضا في إطار العبلقة بيف إدارة المياه كاألرض مكضكع ترقية إدارة المستجمعات المائية 
نما تتجاكزه إلى إدارة العبلقة بيف كمية كنكعية المياه،  كاألحكاض النيرية كلكف أىميتيا ال تقتصر عمى ذلؾ كا 

. المياه الخضراء كالزرقاء كانشغاالت المنبع كالمصب

:  التكامؿ بيف إدارة المياه السطحية والجوفية -

مف المعركؼ أف المياه الجكفية ىي عبارة عف مياه سطحية ناتجة عف الدكرة اليدركلكجية كتتغمؿ إلى 
مف سكاف العالـ يعيش عمى ىذه األخيرة لكف نتيجة لبلستخداـ الكاسع  باطف األرض، كىناؾ عدد كبير

لمكيماكيات في الزراعة كانتشار التمكث متعدد المصادر أصبح يكجد تيديد متزايد بتراجع نكعية المياه الجكفية 
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كما أف استعماؿ المياه الجكفية . ما يفرض عمى المسيريف عدـ تجاىؿ العبلقة بيف المياه السطحية كالجكفية
 ىناؾ صعكبة كتكمفة معالجة ىذه أفالممكثة في أغراض مختمفة ثبتت أثاره عمى المدل الطكيؿ، مع مبلحظة 

. المياه رغـ التطكر التقني الحالي

:  الموارد المائيةوكمية نوعية وجودةالتكامؿ بيف  -

تقـك إدارة المكارد المائية عمى تنمية كميات معتبرة مف المكارد المائية ذات جكدة مقبكلة، كبذلؾ فإف 
إدارة نكعية المياه تعتبر عنصر ميـ في اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية خاصة كأف تراجع نكعية المياه يمكف 
أف يحد مف استعماؿ المكارد المائية مف حيث الكمية كتظير ىذه المسائؿ بشكؿ كبير أماـ المستخدميف في 

 مجاالت نكعية ككمية المياه مف اجؿ تحديد إدماجكيقع عمى المؤسسات المعنية . منطقة المصب النيرم
الطريقة المثمى التي مف خبلليا يمكف لؤلنظمة اإلنسانية مف العمؿ عمى تكجيو، تجميع كالتخمص مف 

. الفضبلت

: تضارب المصالحالتكامؿ بيف -

اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمييا أف تراعي تضارب المصالح بيف المستخدميف خاصة بالنسبة 
ف االستيبلؾ لممياه في المنبع يقمؿ جرياف النير، التمكث الناتج عف التفريغ ألمنطقة المصب كالذم يظير في 

في النير مف قبؿ منطقة المنبع يؤثر عمى جكدة مياه النير ككؿ، تغيير استخداـ األرض في المنبع يمكف أف 
يساىـ في تراجع شحف المياه الجكفية كتغير مكسمية جرياف النير، تدابير مراقبة الفيضانات المتخذة في 

كبذلؾ مف الضركرم . المنبع يمكف أف تؤثر عمى سبؿ المعيشة التي تعتمد عمى الفيضاف في المصب
االعتراؼ بضعؼ منطقة المصب أماـ النشاطات الممارسة في المنبع، كالذم يفرض التكامؿ في اإلدارة بيف 

. األنظمة اإلنسانية كالطبيعية

:  كالذم يشتمؿ عمى:التكامؿ في النظاـ اإلنساني: الفرع الثاني

: مؤسسي شامؿ إنشاء إطار -

الجمع بيف إدارة النظـ الطبيعية كالنشاطات اإلنسانية المتعددة التي تزيد الطمب عمى يتـ ذلؾ مف خبلؿ 
ستخدامات األرض كتكجيو النفايات التي تنقميا المياه، إقامة تحسيس سياسي كاقتصادم لممياه إالمياه، تحدد 

مف الكزارات الكطنية إلى الحكاـ المحمييف كالمؤسسات )كالذم يتطمب تنسيؽ السياسات عمى جميع المستكيات 
االقتصادية، االجتماعية ،كلكف إنشاء إطار مؤسسي قادر عمى الجمع بيف األنظمة اإلنسانية. (المجتمعية
. يعتبر تحدم كبير أماـ إدارة المكارد المائية (كالسياسية
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  بالتنمية االقتصاديةة المياه في العمميات المرتبط إدماج -

 تراعي ألنيايعتبر إدماج المياه في العمميات العامة لمتخطيط المرتبط بالتنمية االقتصادية عممية ميمة 
كما أف االستثمار في .  المياهكاستعماؿ المائية، المخاطر المتصمة بالمياه المكاردالصعكبات المتعمقة بتنمية 

تنمية المياه كاسعة النطاؽ يمكف أف يككف لو آثار عمى االقتصاد الكمي كمخاطر مالية ال يمكف فيميا بمعزؿ 
كيقع أيضا عمى الحككمات كضع سياسات مف أجؿ تشجيع . عف عمميات التخطيط العامة لبلقتصاد الكمي
مف أجؿ أخذ القيمة الحقيقية كالتكاليؼ الكمية  (العاـ كالخاص)صناع القرار في كامؿ القطاع االقتصادم 

.  كاالستيبلؾاإلنتاج خياراتلممياه في االعتبار عند كضع 

:  مف الفقرالحدإدماج تخطيط الموارد المائية مع  -

لككف  ييمؿ العديد مف دكؿ العالـ كخاصة النامي منيا ادماج تخطيط المكارد المائية لمحد مف الفقر
 بالمياه حاجة أساسية لمفقراء البيكتيعتبر تزكيد حيث لتنمية ، عممية اعرقؿ م إىماؿ ىذه المسالة اليامة 

يصعب عمييـ تمبيتيا، كما أف الفقراء في العديد مف المناطؽ الريفية كالحضرية يعتمدكف في معيشتيـ عمى 
لذلؾ البد مف تحميؿ .الزراعة كالصيد كمكارد طبيعية أخرل كبذلؾ تزداد معاناتيـ بسب ندرة المياه كالتمكث

كفيـ العبلقة بيف الفقر كالمياه في مختمؼ السياقات، كأخذىا في االعتبار ضمف إدارة المكارد المائية 
 التنظيـ كالتخصيص آلياتتطبيؽ إف .كالسياسات التنمكية بالمكازاة مع تنكيع آليات كأدكات التسيير المطبقة

 تككف ليا آثار أفالتي تعتبر أساس اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية يمكف  (مثؿ تحديد األسعار كالرسكـ)
. سمبية عمى الفقر إذا لـ تراعى السياؽ االقتصادم كاالجتماعي المحمي المحدد

:  التنمية الوطنيةعمميةتكامؿ  القطاعات في -

 القطاع االقتصادم ليا أثار بارزة عمى الطمب عمى المياه، مسؤكليلقرارات المتخذة مف قبؿ ؿ   
لذلؾ ىناؾ ضركرة لمراعاة التطكرات المتصمة بالمياه . المخاطر المتصمة بالمياه كتكفر كجكدة ىذا المكرد

ضمف جميع القطاعات االقتصادية كاالجتماعية في اإلدارة العامة في المكارد المائية، كما أف لسياسات 
. الغذاء، الطاقة كالصناعة الكطنية أثر عميؽ عمى المكارد المائية، كالعكس صحيح

كبالتالي يجب تقييـ التطكرات في ىذه القطاعات كآثارىا عمى إدارة المكارد المائية كاآلثار المحتممة ليا 
 تعتمد أفكمع ذلؾ يقع عمى اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية .  ليس بالييفأمرعمى النظاـ الطبيعي كىك 

إجراءات لتبادؿ المعمكمات كالتنسيؽ عبر القطاعات كتقنيات لتقييـ اآلثار الناتجة عف المشاريع الفردية لممياه 
.  بشكؿ خاص كعمى المجتمع بصفة عامةاألفرادعمى 
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:  ربط تخطيط الموارد المائية باألمف و التجارة -

أف : تتصؿ إدارة المياه باألمف الكطني كسياسات التجارة الدكلية مف خبلؿ العديد مف المكاضيع منيا
 المشتركة التي تغطي إقميـ دكلتيف أك أكثر، األنيار العالـ تتصؿ فيما بينيا مف خبلؿ أراضيحكالي نصؼ 

 في الضعؼ نتيجة أف مياه النير ال تنبع مف أيضاكما أف الدكؿ التي تشترؾ في مصب النير تشترؾ 
أراضييا كىك األمر الذم كاف كالزاؿ يسبب تكترات سياسية كصراعات جيكية حكؿ العالـ، كىناؾ مسالة 

 تتعمؽ باألمف الكطني ىي أف التجارة الدكلية المتعمقة بالمنتجات الغذائية كغيرىا يمكف أف تحتاج أخرل
لكميات كبيرة مف المياه في إنتاجيا فالدكؿ التي تعاني مف إجياد مائي تمجأ إلى استيراد المياه االفتراضية في 

. شكؿ حبكب كغيرىا ما يساىـ في الحفاظ عمى مصالح األمف الكطني

اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية  أىداؼ ، مناىج وأساليب : يلمبحث الثافا
 أىداؼ اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية :المطمب األوؿ 

  1 : مايمى  تحقيؽ المائية لممكارد المتكاممة اإلدارة تيدؼ
  كالريفي الحضرم المجتمع فئات لكافة النظيفة ك الكافيةالمكارد المائية  تأميف -
 · . الغذائية االحتياجات لتمبية المياه تأميف -
 · . االقتصادية ك االجتماعية التنمية متطمبات لتمبية المياه تأميف -
 السياسات تطبيؽ ك صياغة ضمف ، كالمكاف الزماف في المياه مكارد مع كالشامؿ المرف التعامؿ -
 اإلستراتجيات المناسبة  ك  -
  .المجتمع ك المؤسسات ك القطاعات كعبر بيف التكامؿ ك كالتنسيؽ التعاكف تحقيؽ-

 ·كالنزاعات كالجفاؼ ،الفيضانات ك ،التمكث مشاكؿ لمعالجة ذلؾ ك ،المياه مخاطر إدارة تحسيف
ية ككذلؾ التنمك األنشطة جميع في المياه لدكر أكلكية إلعطاء ذلؾ ك ، السياسية العزيمة دكر تفعيؿ -

 · المكارد المائية  إدارة في الشعبية كالمشاركة المائية التكعية دكر تعزيز
 المائية زعات ا الف فض في التعاكف دكر تعزيز -

 
 
 

                                                           
1
 .6،ص 2002اُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاإلعزٔبػ٤خ ُـوة أس٤ب ،اإلكاهح أُزٌبِٓخ ُِٔٞاهك أُبئ٤خ ،أٝهام ٓٞعيح ،األْٓ أُزؾلح ،- 



 الفصؿ الثالث                    اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية كإستراتيجية لتحسيف إدارة الموارد المائية
 

104 
 

   اإلدارة المتكاممة لمموارد المائيةمناىج: المطمب الثاني
اقترح المختصكف في   البيئية االستدامة ك ، االقتصادية الكفاءة ك ، االجتماعية العدالة تحقيؽفي سبيؿ     

مجاؿ المكارد المائية  عمى ضكء التجارب الكطنية في العديد مف المناطؽ عددا مف المناىج ، تختمؼ 
: باختبلؼ الدكؿ كمجتمعاتيا حيث يمكف تطبيقيا منفردة اك مجتمعة، كتتمثؿ ىذه المناىج كما يمي

 الشموليالمنيج : الفرع األوؿ
 القطاعية المائية السياسات كضع ك السنكية المائية المكارد إدارة ك كتنمية تقييـ عمى المنيج ىذا       يقكـ

 حساسية كالمائية المكارد لمحدكدية نظرا  الشاممة االقتصادية ك االجتماعية لمتنمية الكطنية السياسة إطار في
  1:مراعاة اإلعتبارات التاليية  ضركرة عمى الشمكلي التكاممي المنيج إتباع مؤيدك يؤكد ك.المائية األكساط

 .منتظما كمستمرا  تخطيطا يتطمب متكامؿ مكرد لمكارد المائية ا  -
 .اإلىتماـ بالكمية قدر بنفسنكعية المكارد المائية   في التفكير ينبغي  -
 .اإلستفادة منيا قدر اإلمكاف ك تحميميا  كئية الما البيانات جمعالتعامؿ مع  أىمية- 
 . المياه حصص لتحديد التنظيميةكاالجراءات  المبادئ مع لممياه الطبيعية البيئة حماية سياسات دمج - 
 . األكلكيات ك األىداؼ تحديد في مستكل كؿ عمى المصمحة أصحاب يشارؾ أف ينبغي -
 .سكاء حد عمى المباشرة غير ك المباشرة اآلليات يشمؿ بحيث رئيسيا دكرا  الطمب إدارة منح  -
 .المؤسسي اإلصبلح ك ترا القد لبناءقصكل  أكلكية عطاء إ -
الخاص، بمعنى فتح مجاؿ اإلستثمار لمقطاع الخاص في قطاع   القطاع إلى المرافؽ خدمات نقؿ تشجيع -

 .المكارد المائية 
 االستثمار  أنشطة ك المياه حصص لتحديد أساسا النيرية البمداف بيف المكقعة االتفاقات تكفر أف ينبغي -
 تكلد مف الرغـ عمى انو ىنا يبلحظ ك. المياه نكعية ك ، الجكفية كالمياه ، الدكلية السطحية بالمياه يتعمؽ فيما

 القطاعات ىذه إدارة أف إال ، المنيج ىذا تطبيؽ بضركرة التنمكية القطاعات عف المسؤكليف لدل القناعة
 كفاءة تدني إلى أدل مما ، مستقمة بصكرة يتـ ما غالبا لدييا ،كلمصناعة كلمشرب لمرم  المياه كتخصيص

 .المتاحة المائية المكارد ستثمارإ

 

 
                                                           

 .509ٓوعغ سبثن ،ص،2005 طب٣غ، سبُٔبٕ ٓؾٔل سبُٔبٕ ٓؾٔل - 1
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  المنيج التشاركي:الفرع الثاني

 مف المستفيديف السكاف عامة ك المائية السياسات كاضعي بيف السميـ التفاعؿ عمى المنيج ىذا       يقكـ
 تخطيط كتنفيذ عمميات مف كؿ في المائية المشركعات مف المستفيديف مف خبلؿ إشراؾ كذلؾ السياسات ىذه
المستفيديف  بتنظيـ ك ، جية مف التشريعي ك المؤسسي الكضع بتطكير إال عادة يتـ ال المشركعات، كىذا ىذه

 النمكذج ستبداؿ ايجب إذف ،أخرل جية مف رغباتيـ ك مصالحيـ عف تعبر أكاتحادات جمعيات أنفسيـ في
 كافة كعمى المياه بخدمات المنتفعيف كؿ فيو يشترؾ ، جديد بنمكذج المياه قضايا معالجة في القديـ الحككمي

 ىذا ينحصر دؽك ، بدكررئيسي المحمي المستكل عمى المدني المجتمع أعضاء فيو يضطمع ك . المستكيات
ادارة تكفير في أحيانا الدكر  أداء متابعة في أخرل كأحيانا ، الرم كأعماؿ المحمي الصحي الصرؼ خدمات ك 

دارة لخاص ك العاـ القطاعيف  المنتفعكف يقكـ أف يجب عاـ كبشكؿ ،1)لؤلمطار كمجامع ضيرا األ استخداـ كا 
 أحكاض ككذا الصخرية المائية الطبقات إدارة في الحككمة مع اإلسياـ في رئيسي بدكر بالمياه
 إسيامات مجرد ليست ك حقيقية إسيامات اإلسيامات تمؾ تككف أف ضركرة السابقة التجارب كتكضح.األنيار
 المياـ تحديد في حاسـ بدكر لممنتفعيف األىمية الجمعيات قياـ ضركرة إلى التجارب تشير كما . رمزية

 سبؿ أفضؿ أف أيضا التجارب أثبتت كقد .المياـ تمؾ تكاليؼ سيتحمؿ كمف بيا القياـ يتعيف التي كاألدكار
 البيئة تكفير دكر الحككمة تحمؿ مع كالمستفيديف، الحككمات بيف ركات ا الش عمى تعتمد المياه إدارة

 األىمية الجمعيات ك المرأة كالفقراء كالشباب مف كؿ تمكيف يعد كما . البلزمة كالمراقبة  الفني كالدعـ المناسبة
 .2لتحقيؽ المنيج األساسية األمكر مف القرار صنع في المشاركة مف

المنيج االقتصادي  :الثالثالفرع 

يمح الكثير مف المختصيف في مجاالت التنمية االقتصادية كاالجتماعية بالتعامؿ مع الماء عمى أنو  
كالذم يقكـ عمى ضركرة سمعة اقتصادية كبالتالي يجب استخداـ المبادئ االقتصادية لحؿ المشكبلت المائية 

  3.تساىـ بشكؿ فعاؿ في رفع كفاءة المياه كالتقميؿ مف تبذيرىاؿ سمعة اقتصادية إعتبار الماء
 

 

                                                           
 انحبدٌ نهمزٌ نهًُبِ انذونُخ انًفىضُخ  تمزَز ،  انجُئخ و انحُبح و انًُبِ نمضبَب رؤَخ ، انؼبنى فٍ انًُبِ لضبَباُل٣ٖ،  سواط إسٔبػ٤َ-  1

 .16 ص ، 2008 ، انتىسَغ و نهُشز هال ، يصز ، انجُشح ؛ 1 ط ، انؼشزٍَ و
2
 .أُوعغ ٗلسٚ،ٗلس اُظلؾخ-  
  .174، 173 ٓوعغ سبثن، صالتصبدَبد انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ وانؼبنى،ٓؾٔٞك األشوّ، - 3
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 اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية أساليب :المطمب الثالث

 التقنية كالتكنكلكجية كالسياسية األساليب بمجمكعة مف إتباعياعتماد ىذه المناىج لئلدارة فإنو يجب إب
كاالقتصادية التي تيدؼ إلى التعامؿ المباشر مع المكارد المائية، حيث نبلحظ أف جميع أساليب التعامؿ مع 

زيادة عرض المياه كتقميؿ الطمب عمييا كتحسيف :  تصب في ثبلث فئات أساسية ىيالتحديات المائية
:  عف كؿ فئة كما يميأمثمة لنا يبيفنكعيتيا، كالجدكؿ التالي 

 اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية أساليب(: 08)جدوؿ رقـ 
 اإلستراتجية نوع اإلدارة 

عادةتصفية عرض المكارد المائية   التغذية االصطناعية لممياه ، استعماؿ مياه الصرؼكا 
. المياه الجكفية تنمية،.تحمية المياه،االستمطار،الجكفية

.  كالتربية نشر الكعي،التحصيص،الصناعي/إدارة الطمب الحضرمالطمب عمى المياه 
 .الكفاءة الزراعية  لممكارد المائية ، الحقيقيةةتسعيراؿ

عمى  الصارمة فرض رقابة ،المستيمكيفتكعية تعميـ كتربية ك المياه  تدعيـ نكعية اجكدة
 المياه كقفا إمداداتمعالجة ،إعادة استعماؿ المياه الممكثة كالعادمة

 ،رقابة نكعية المياهحماية الصحة العامة،لممعايير المناسبة
 

 اعداد الطالب:المصدر

يمثؿ ىذا الجكؿ جميع أساليب اإلدارة المتكاممة  كالتي تشمؿ أساليب إدارة عرض المكارد المائية 
كأساليب إدارة الطمب عمى المكارد المائية ، حيث تـ التطرؽ ليما في مباحث سابقة بشئء مف التفصيؿ ، 

لتبقى األساليب المتعمقة بجكدة تدعيـ نكعية المكارد المائية التى يتـ ادراجيا في ىذا المطمب كأسمكب  مكممؿ 
  .لؤلساليب السابقة

 تدعيـ النوعية أساليب: الفرع األوؿ

ستعماؿ المياه الممكثة، التصريؼ إ السحب الجائر لممياه الجكفية، اليدر المائي، يمثؿ كؿ مف 
 النشاطات المؤدية لتدىكر نكعية مف بيف العشكائي لمياه الصرؼ الصحي، الزراعي كالصناعي كغيرىا، 

الخطكات المتخذة   األساليب اليامة ك، تتعدد أيضاالممارسات كالسمككات السمبية ىذه بتنكع المكارد المائية، ك
 : األساليب   المعتمدة لممحافظة عمى نكعية المياه كتحسينيا في حاؿ تراجعيا، كمف ىذه ك
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المستيمكيف توعية تعميـ وتربية و -

 يعتبر التعميـ في مجاؿ المحافظة عمى المياه مف اليدر كالتمكث مسألة ميمة، ألف القكانيف في بعض 
األحياف تعجز عف التعامؿ مع ىذه المسائؿ، لصعكبة مراقبة كضبط سمككيات الناس سكاء في المناطؽ 

كاآلبار، مجارم )الحضرية أك الريفية، مع زيادة حدتيا أكثر في المناطؽ الريفية، أيف تككف المستجمعات 
المائية مفتكحة كبالتالي تككف مياىيا عرضة لمتدىكر بسبب التمكث كانتشار  (الصرؼ، األحكاض كغيرىا

مياه ككيفية اؿالمستيمكيف أساليب االستفادة السميمة مف  مسببات األمراض، لذلؾ مف الضركرم تعميـ
.   1المحافظة عمييا

عمى إعادة استعماؿ المياه المموثة والعادمة  الصارمة  الرقابة -

 التقنية الحديثة لمشكؿ ندرة المياه، إال ؿ أحد الحمكمف  رسكمة المياه العادمة أك إعادة استعماليا تعتبر
. لمسؤكلة كالمختصة رقابة مف طرؼ الييئات ا قيكد كدكفبأنيا قد تشكؿ مصدر خطر كبير إذا تـ ممارستيا 

 عمى الصحة العامة، فيي تؤثر أيضا عمى سبلمة البيئة عبر نقؿ التمكث إلى مإلضافة إلى تأثيرىا السمبباؼ
لى المياه  التي يمكف أف تختمط بيا، لذلؾ مف الضركرم  (السطحية أك الجكفية)األراضي التي تجرم فييا كا 

فرض الرقابة عمى ىذه التقنية عف طريؽ إخضاعيا لنظاـ الترخيص المسبؽ، كالتكضيح المفصؿ لشركط 
المحافظة عمى طرؽ ممارستيا مف حيث المعدات التقنية الضركرية، المعايير الدكلية المعتمدة في المعالجة، ك

.    الصحة العامة

حماية الصحة العامة  ضرورة التعاوف قصد  -

تكجد في كؿ دكلة سمطات خاصة معينة بالصحة العامة يدخؿ ضمف اختصاصاتيا التخفيؼ كالكقاية 
مف أثار تراجع نكعية المياه، بالمكازاة مع ىذه الييئة، تفرض التشريعات عمى المصالح المعنية بإدارة المكارد 

 القانكنية كالمؤسسية تمزميا باحتراـ نكعية المياه في جميع مستكيات اإلدارة االجراءاتالمائية مجمكعة مف 
 كنتيجة لتداخؿ االختصاصات بيف ىاتيف الييئتيف بغية ،(.حماية، استعماؿ، إعادة استعماؿ، تصريؼ)

الصالح العاـ المتمثؿ في المحافظة عمى الصحة العامة، أصبح مف الضركرم إقامة تعاكف بيف اإلدارة 
 المائية كسمطات الصحة العمكمية، حيث يقع عمى إدارة المكارد المائية تحقيؽ تزكيد لمكاردالمعنية با

                                                           
1
- Dante A.Caponera, Les principes du Droit et de l' Administration des Eaux, Droit Interne et Droit International, 

2
éme

 Edition, Johanat, Paris 2009, pp 291, 292. 
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، كيقع عمى سمطات الصحة العمكمية 1المستيمكيف بالمياه النقية التي تتكافؽ مع معايير جكدة المياه العالمية
، ككيفية التقميؿ مف األمراض المتصمة بيا  نظيفة تكعية المكاطنيف بأىمية المحافظة عمى المكارد المائية

تمقيح لمكقاية التطعيـ كااؿ إلى ةكتكفير األدكية كالعبلجات في المناطؽ التي تنتشر فييا ىذه األمراض إضاؼ
 .كتفديا لؤلمراض الخطيرة كالمعدية التى قد تسبب مشاكؿ صحية كبيرة 

 رقابة نوعية المياه -

تعتبر الرقابة عمى المياه مجاؿ مف مجاالت إدارة المياه، ناىيؾ عف اعتبارىا كسيمة لممحافظة عمى 
نكعية المياه، لذا مف الضركرم مف الناحية القانكنية اعتماد األحكاـ المتعمقة بنكعية المياه كمكافحة التمكث 

.    2في المخططات المتعمقة بإدارة المياه بشكؿ عاـ، خاصة منيا إدارة األحكاض النيرية

تتطمب مكافحة التمكث التعامؿ معو عبر مستكيات مختمفة، ففي المستكل األكؿ، نجد التركيز عمى 
مسألة الكقاية كالتي تتـ باعتماد أنظمة التراخيص، الرخص كامتيازات استعماؿ المياه، التي تنطكم عمى 

. أحكاـ تمنع تمكيث المياه المرخصة كتفرض عقكبات عمى ممكثييا

، لكف ىذه "عممية التنظيؼ" عف طريؽ 3كيتمثؿ المستكل الثاني في التعامؿ مع التمكث بعد حدكثو
العممية فضبل عف أنيا صعبة كمعقدة فيي أيضا مكمفة خاصة إذا تعمؽ األمر بتمكث المياه الجكفية، لذا البد 

.    مف التركيز عمى الكقاية االستباقية أكثر مف التعامؿ مع التمكث بعد حدكثو

ككمستكل ثالث، البد أف تتضمف تشريعات المياه أنظمة لمراقبة التمكث الذم يمكف أف يتسبب فيو 
مستعممي المياه الذم ال يخضعكف لنظاـ التراخيص المسبقة، تقـك عمى أساس تبني المبدأ االقتصادم 

، كىك ما يضع عمى الممكثيف التزاـ "المموث يدفع"المعتمد بشكؿ كاسع في قكانيف حماية البيئة كالقاضي بأف 
صبلح الضرر ضمني يتمثؿ بتحمؿ كؿ   التكاليؼ، في إطار التدابير الكقائية لضبط مصادر التمكث ، كا 

 كمف أمثمة الدكؿ التي 4،الذيف عانكا مف ىذا التمكث الضحايا كؿ مف البيئي الناتج عف التمكث كتعكيض
اعتمدت ىذه األساليب دكؿ إفريقيا الجنكبية، كبكتسكانا، تانزانيا، جنكب إفريقيا كزمبابكم، ككميـ طبقكا نظاـ 

، عندما تبنت السياسة "الممكث يدفع"التراخيص كالرخص مف أجؿ مراقبة استخداـ المياه، كطبقت تنزانيا مبدأ 

                                                           
1
  –Conseil Mondial de l’eau, Rapport régional, des actions locales pour un défi mondial ,4éme forum mondiale 

sur l’eau , Mexico,2006,pp12-45.  
2
 - Jean- Jacques Malfait et patrick Moyes, La Gestion de la Qualité de l' Eau par les Agences de Bassin. 

UneTentative d'E'valuation Empirique, Revue Economique, Vol. 41, No.2/1990, p 395. 
3
 -Jean Bernard LEROY ,la pollution des eaux ,PUF,PARIS ,1999,p122. 

4
 - Alan Saout, Théorie et pratique du Droit de l'Eau, E'ditions Johanet, Paris 2011, p 180. 
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، عمى النفايات الصمبة كالسائمة التي تصرؼ كمقابؿ لمكقاية 1999الكطنية إلدارة المكارد المائية لسنة 
عادة المياه إلى النكعية المقبكلة .      كالمعالجة كا 

 الذم طبقتو مدينة ىيرييا "دة مف منع التموثئفا" رابع، يمكف لمدكؿ اعتماد سياسة لككمستك
بككستاريكا، حيث كضعت إدارة بمدية ىذه المدينة تعريفة مائية يتـ تعديميا كفقا لبلحتياجات البيئية لتمكيؿ 

أنشطة الحفاظ عمى المجمع المائي بأعمى النير، تدفع ىذه البمدية لممزارعيف ما بيف ثبلثكف كخمسكف دكالر 
، كىذا ما يمثؿ حافزا لمكقاية مف التمكث مقابؿ المكاسب المادية التي 1لميكتار مقابؿ اإلدارة الجيدة لؤلراضي

. يحصمكف عمييا

(المورد المائي)تياإدار في  ودورالبحث العمميتحديات اإلدارة المتكاممة: المبحث الثالث  

لقد أدل اإلىتماـ بقضايا المياه خبلؿ األكنة األخيرة ، خصكصا في المناطؽ الجافة كالشبو جافة الى  
السعي لتحقيؽ  المبادئ العامة لئلدارة المتكاممة لممكارد المائية  لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة ،إال أف ىذا 
ال يعتبر باألمرالييف ،بسبب بسيط ،ككف أف المياه كمسألة تمبية متطمبات كؿ قطاع إستراتيجى ،سكاء القطاع 

لذا فإنو مف .الزراعي ، الصناعي صعبة نتيجة التنامي في الطمب عمى ىذه المادة الحيكية كنقص العرض 
عتمادىا مف الناحية إكاجو تحديات متعددة تعيؽ الضركرم بات جميا بأف اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية ت

االجتماعية، االقتصادية، البيئية، الطبيعية ، :، منياحسف إدارة ىذا المكرد كمف ثـ عرقمة تجسيد ،العممية
التحديات التقنية ،المالية ك  التنافس بيف مختمؼ القطاعات ك كاالدارية كالسياسية  كالتنافسية كالتشريعية 

 2:يمي  كمانكجزىاكغيرىا  البشرية ،الثقافية كالطاقكية

 التحديات الطبيعية ،االجتماعية ،االقتصادية والبيئية :المطمب األوؿ

 التحديات الطبيعية :الفرع األوؿ 

 بسبب ذلؾ ك العربية، البمداف مف كثير في الرئيسي العائؽ شحيا ك لممياه الطبيعية الندرة    تمثؿ      
 في الكبيرة التفاكتات ك ، المرتفعة التبخر معدالت ك الحرارة  درجات ارتفاع جانب إلى ، المناخية الظركؼ

 زحؼ إلى يؤدم حيث ، ضارة آثار عنو يترتب الذم الجفاؼ مكجات تعاقب ك السنكية، األمطارتساقطات 
 مف السكاف نزكح ك اإلنتاج، تناقص ك ، البيئة تدىكر ك المياه ندرة ك المطرية، التساقطات كقمةالرماؿ 

                                                           
 .147، ٓوعغ سبثن، ص 2006روو٣و اُز٤ٔ٘خ اُجشو٣خ ُس٘خ  - 1

2
 .225-221.فضوح ٓقِٞك٢، ٓوعغ سبثن ،ص ص-  
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 التحديات تتمثؿ   ، كاألكبئة كاألمرا ض  انتشار في يتسبب ك ، رطكبة ذات مناطؽ إلى المتضررة المناطؽ
 :يأتي فيما لممياه الفعالة اإلدارة تكاجو التي الطبيعية
، حيث أف أغمبية الدكؿ التى المائية المكارد محدكدية كا  شكالية المكقع الجغرافي ك المائية المكارد محدكدية

 تعاني شح في المكارد لككنيا  تقع في مناطؽ جافة أك شبو جافة مثؿ البمداف العربية ، كيعتبر الكطف العربي
 كتيرة مف يزيد أف يتكقع الذم المناخي، التغير ك .العالـ في المائي الضغط الى تعرضا األكثر المناطؽ مف

 إساءة في يساىـ سكؼ المطرية، التساقطات يخفض كذلؾ ك كالجفاؼ  كالخطيرة الشديدة المناخية الظكاىر
 المكارد ثمثي مصدر إف ،المنطقة في المياه شح حالة إساءة في يساىـ سكؼ ، 1المنطقة في المياه شح حالة

 ىي العربية البمداف مساحة مف المائة في ثمانكف ك .المنطقة خارج ىك العربي العالـ في المتجددة المائية
 سقكط معدؿ ركح ا كتت .قاحمة شبو مناخية بظركؼ تتمتع صغيرة جيكب مع أساسي بشكؿ قاحمة رء ا صح

 2000 الكسطي التبخر معدؿ ،  يتخطى بينما مميمتر، 1800 ك صفر بيف السنكم الكسطي األمطار
 أدنى ىي العربية البمداف معظـ في لمفرد الداخمية المتجددة العذبة المياه مكارد أف كالكاقع فالسنة في مميمتر
 متر 6000 يتجاكز عالمي معدؿ مع بالمقارنة مكعب، متر 1000 البالغ المائي الشح مستكل مف كثيرا

 ،كما 2المائ الشح مستكل فكؽ كحدىما كالعراؽ السكداف يككف أف المتكقع مف ، 2025 سنة كبحمكؿ. مكعب
 في الناس مف العظمى الغالبية عمى الجفاؼ يؤثر ، الطبيعية األخطاريمكف لمجفاؼ كالتغيرات المناخية 

 قديـ مف رت ا ـ عدة تكررت ك ، العالـ مف مناطؽ عدة تشيدىا طبيعية ظاىرة الجفاؼ يعد ك. العالـ أنحاء
 بنضكب رىنا مصيرىا كاف رت ا حضا عف أمثمة عدة عرؼ فالتاريخ ، العربية مناألقطار كثير في الزماف
 نياية كضع األكسط الشرؽ قركف ثبلثة مدة أصاب ك ، عاـ 4200 منذ حدث الذم الجفاؼ فمثبل ، الماء

 حضارة
 نقص أسيـ قد ك ارفديف،راؿ ببلد بيف اآلكاد حضارة ىي ك ، لئلنسانية األكلى الكبرل رات الحضا أىـ مف

 قبؿ األكؿ القرف في مأرب سد انييار بعد سبأ سقطت إذ ، اليمف في سبأ مممكة سقكط تسريع في المياه
 يذكر كذلؾ ك ، السبلـ عميو يكسؼ عيد عمى مصر ليا تعرضت التي العجاؼ السبع السنكات عف )الميبلد
 الجفاؼ عمى تترتب ك . عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر عيد عمى اإلسبلـ صدر في الرمادة عاـ التاريخ
 ك ، اإلنتاج تناقص ،ك البيئة تدىكر ك المياه ندرة ك ، "التصحر " الرماؿ زحؼ إلى يؤدم حيث ، ضارة آثار
 نتشارإ في يتسبب ك  ،رطكبة ذات المناطؽ إلى أك ، المدف إلى المتضررة المناطؽ مف السكاف نزكح

                                                           
1
 .76،ص،2009 ٝاُز٤ٔ٘خ ُِج٤ئخ اُؼوث٢ ُِٔ٘زلٟ اُس١ٞ٘ اُزوو٣و-  

2
 . 55،ص ،2011 اُز٤ٔ٘خ ٝ ُِج٤ئخ اُؼوث٢ أُ٘زلٟ ،  روو٣و- 
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 ، تعيشيا مازالت  أك الجفاؼ مف سيئة ظركفا العربية األقطار معظـ عاشت لقد كاألمراض بجميع أنكاعيا، 
 نزح ، نسمة مميكف ربع حكالي المتضرريف عدد بمغ ك ، 1986 سنة الظاىرة ليذه تعرضت الصكماؿ فدكلة

 الماشية في نقص إلى أدل شديد لقحط السعكدية العربية المممكة تعرضت ك ، أخرل مناطؽ إلى معظميـ
 لفترة تكنس تعرضت فمقد ، قبؿ مف تعدىا لـ قاسية ك طكيمة جفاؼ ترافت العربي المغرب منطقة شيدت كلقد
 المكارد تسيير بمكجبيا تـ إستعجالية مخططات كضعت ، كالجزائراألقصى المغرب ك الشديد، الجفاؼ مف

 التي تيبازة ك بكمرداس ك العاصمة خاصة ك الكطف أنحاء مختمؼ في كبيريف تقشؼ ك رمة ا بص المائية
 كخصائص سمات مف،ك1997 أفريؿ منذ الشرب مياه استعماؿ تقييد برنامجأم  " أكرساؾ " لمخطط خضعت
نخفاضضعؼ العربي الكطف في المناخي النظاـ  اإلقميـ سيطرة ك عمكما المطرية التساقطات معدالت  كا 
 السطكع ك ، (النيار ك الميؿ بيف الكبير تفاكتيا ك عاليةحرارة  بدرجات يتميز الذم الجاؼ شبو ك الجاؼ

 ك الرياح شدة ك الجفاؼ ك يكميا، أكثر ك ساعات 10 بمعدؿ السنة أياـ معظـ يغطي قد) الدائـ شبو الشمسي
 ، يجعميا ك التبخر معدالت مف يرفع ذلؾ كؿ كفي الجزائر  السيرككك ك مصر، في الخماسيف رياح بخاصة

 مف المناح، لتغير ك كنتييجة ، األرضية الكرة سطح عمى المعدالت أعمى مف العربية المناطؽ بعض في
 العشريف، ك الحادم القرف نياية مع ك.العربية المنطقة قحكلة عف المسؤكلة الجكية العكامؿ تشتد أف المتكقع

 ى٣بكح ٝ أُبئخ، ك٢ 25 ٗسجزٚ ثبُقطو ٣٘نه التساقطات في نقص مف العربية البمداف تعاني أف المتكقع مف

 تفاقـ مف يزيد مما ، المياه مكارد في ىائبل نقصا المناخرـ٤و ٗٔبمط ٝكن أُبئخ، ك٢ 25 ٗسجزٜب اُزجقو ٓؼلالد
  .حاليا الشحيح المائي الكضع

التحديات االجتماعية : الثاني الفرع 

يعتبر النمك السكاني المطرد عامبل ىاما في زيادة الطمب عمى المياه في جميع القطاعات، خاصة 
الزراعة، كىك بمثؿ أىـ التحديات التي تكاجو معظـ بمداف العالـ، إضافة إلى الفقر الذم يعد عائقا اجتماعيا 

خر أماـ تحسيف إدارة المكارد المائية، كمكاجية ندرة المياه، كمف جية أخرل فإف شح المكارد، كاستترافيا، 
كالحقيقة أف الفقر كشح المكارد . كمكجات الجفاؼ المتعاقبة، كالتصحر، كعكامؿ تساىـ في تفاقـ الفقر كانتشاره

.      1عمكما، كالمكارد المائية خصكصا، يرتبطاف بعبلقة متداخمة تجعؿ كؿ منيما يؤثر عمى اآلخر كيتأثر بو

فالفقر يعتبر أحد عكامؿ إفشاؿ جيكد تحسيف إدارة المكارد المائية، إذ يجعؿ دعكات ترشيد االستيبلؾ، 
كالحماية مف االستتراؼ، كرفع كفاءة االستخداـ، تبدك بعيدة عف الكاقع أماـ حاجة السكاف إلنتاج الغذاء 

                                                           
1
- Khadija Darmame et Rob B.Potter, Gestion de la Rareté de l'Eau à Amman, Rationnement de l'Offre et 

pratiques des Usagers, Espaces et Sociétés, Vol.4, No. 139/2009, pp 71-72. 
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كبالمقابؿ فإف استتراؼ المياه، كعدـ تكفرىا بالكميات كالنكعيات . باستتراؼ المكارد المائية خاصة الجكفية منيا
المناسبة لمحفاظ عمى نظافة الفرد كصحتو، يؤدم إلى تفشي األمراض المنقكلة بالمياه، كما يؤدم، كفي 

لى  األرياؼ خصكصا، إلى إىدار الساعات الكثيرة في جمب المياه لبلستعماؿ المنزلي مف مصادرىا البعيدة، كا 
. إنياؾ النساء كاألطفاؿ، كتقميؿ الكقت المتاح لمعمؿ كاإلنتاج كالتعمـ

تنعكس مختمؼ التأثيرات الناتجة عف ندرة المياه، سكاء عمى صعيد صحة أفراد األسرة أك عمى صعيد 
. رة األسرة عمى كسب عيشيا كتدفعيا نحك مزيد مف الفقردكقت العمؿ كالتعمـ، سمبا عمى ؽ

تكاجو إدارة المياه مشكؿ اجتماعي آخر، يتمثؿ في صعكبة تحقيؽ العدالة المائية االجتماعية في المدف 
خاصة الكبرل منيا، نتيجة لمتكسع الحضرم كانتشار المدف الفكضكية غير القانكنية التي تأكم في أغمب 

كالتي قدرت نسبتيا بسبعة كسبعكف بالمائة في أمريكا البلتينية كثمانية  ( دكالر في اليكـ1)األحياف فئات فقيرة 
كثبلثكف بالمائة في إفريقيا، حيث يفتقر ىؤالء السكاف لمعديد مف أساسيات الحياة بما فييا الحصكؿ عمى 

كميات كافية مف المياه المأمكنة، كنسبة ضئيمة منيـ فقط مف تحصؿ عمى مياه محسنة، كىذا يرجع أساسا 
إلنخفاض إنفاقيـ عمى المياه بسبب تراجع المداخيؿ مف جية، كعدـ تمكنيـ مف الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز 
مف السمطات المختصة لدعـ تكفير خدمات المياه بسبب كضعيتيـ غير الشرعية مف جية أخرل، كىك األمر 

كما أف التحكيـ فيما بيف القطاعات المتمثمة .  1الذم يزيد مف ىكة الفكارؽ االجتماعية في المناطؽ الحضرية
أساسا في القطاع المنزلي ،الصناعي كالزراعي ، مف أىـ تحديات االدارة المتكاممة لممكارد المائية مف خبلؿ 

الحد مف النزاعات فيما بيف القطاعات المستيمكة لممياه ،ككذلؾ الحد مف النزاعات فيما بيف المناطؽ 
كتشغؿ الصحراء في الكطف العربي مساحات شاسعة كحددت منظمة  .(الحضرم كالريفي)المستيمكة لممياه 
 حاالت ألربع كفقا العربي الكطف فيالفاك التصحر  

 الطاقة عمى يؤثر ال لفقر النباتات ك التربة مف كؿ تعرضت إذا يحدث ىك ك : طفيؼ تصحر -
 مساحات ك ، اإلفريقي العربي الكطف مف كاسعة مساحات في ينتشر النكع ىذا ك ، لمبيئية الطبيعية
 . األسيكم العربي الكطف مف محدكدة

 كعرة رديئة أرض تككنت أك ، بسيط لتمؼ الطبيعية النباتات تعرضت إذا يحدث ك : معتدؿ تصحر -
 بيف ركح ا تت بنسبة المحصكلية إنتاجيا أنقص لتممح التربة تعرضت أك الريحية ك المائية التعرية بفعؿ

. (%50 – 10) 

                                                           
1
- The United Nations World Water Development Report 3, Water in Changing World, Water Assessment Program, 

Earthscan, UNESCO 2009, pp 84-85. 
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 ىكنتيجة ك ، الرعي نباتات عمى يقضي بشكؿ الطبيعية النباتات تدىكرت إذا يحدث ك : شديد تصحر -
 السطحية التربةلطبقتيا فقداف إلى يؤدم ك ، النباتي الغطاء غياب في الريحية ك المائية التعرية عممية لنشاط

 .% 50مفأكثر إنتاجيا يخفض بشكؿ التربة ممكحة الرتفاع نتيجة يحدث ك ، الخصبة
 مما منيا، خالية البيئة فيو تصبح بشكؿ الطبيعية النباتات تدىكر درجة تزداد فيو ك : جدا شديد تصحر -

 يتركز ك عقيمة، تربة إلى التممح يحكليا ك األصمي، الصخر يظير بحيث الشديد رؼ ا لبلنج التربة يعرض
 مف الغربية اؼراألط ك النكبة مرتفعات ك الجزائرية ك التكنسية راءالصح كسط مف مساحات في النكع ىذا

 الجدير ك، الفرات نير حكض مف الجنكبية زاءاألج ك السكرية، البادية كسط ك األردف في الشمالية البادية
 شتركةدراسة  تقدر ك2 كـ مميكف 13 حكالي بمغت قد العربي العالـ في المتصحرة المناطؽ مساحة أف بالذكر
 مساحة إجمالي إلى الصحراء  مف العميا النسبة ،أف لمبيئة المتحدة األمـ برنامج ك العربية الدكؿ لجامعة
 القرف ك النيؿ كادم ثـ ، 77,7 % إفريقيا شماؿ تمييا ، 89,6 %العربية الجزيرة شبو في مكجكدة األرض
 ك المياه، ستخداـإ سكء ك األمطار، ىطكؿ عدـ التصحر مشكمة أسباب أىـ مف لعؿ ك   44,5 % اإلفريقي
 المكارد استنزاؼ ك ،لممراعي العقبلني غير االستغبلؿ ك لمغابات الجائر القطع ك التربة، في األمبلح تراكـ 
  .اليضاب ك الجبمية المرتفعات في التربة انجراؼ ك نكعيتيا تدىكر ك نضكبيا إلى يؤدم مما الجكفية المائية

التحديات االقتصادية : الثالثالفرع 

كتشمؿ االجراءات . فاعبل  في مجاؿ ترشيد إستخدامات المياه 1تمعب السياسات السعرية دكرا
االقتصادية عمى حكافز مالية لمحد مف استيبلؾ المياه في القطاعات المختمفة مف خبلؿ كضع أسعار لممياه 
تغطى التكمفة الحقيقية ، كتقنيف دعـ  سعرالمياه بحيث يصؿ فقط  الى الفئات المحركمة كالفقيرة غير القادرة 
عمى دفع سعر المياه ، باإلضافة الى ذلؾ كضع حكافز تشجيعية لممستيمكيف لخفض استيبلكيـ مف خبلؿ 

اصدار التحفيز التشجيعي لمعائبلت عمى ترشيد استيبلؾ المياه بتطبيؽ أسعار  عمى األمتار المكعبة 
 تمثؿ قيمة المياه األسعار ال العمؿ عمى خمؽ كعي لدل المستيمكيف بأف المستيمكة  بشكؿ تصاعدل ك

نما كضعت مف أجؿ استرداد كمفة اإلمدادات كالصيانة كيجب عمى إدارة المياه عند تسعير المياه . نفسيا، كا 
كضع تعريفات متدرجة معقكلة، تراعي كضعية ذكم الدخؿ المتدني، كتمبي حاجات المجتمع األساسية مف 

بصكرة مباشرة عمى الكضعية االجتماعية العامة، مف خبلؿ  تأثيرا لخكصصة كما يمكف أف يككف ؿ.2المياه
صعكبة تكفؿ الدكؿ بيذه الفئات في الكقت التي تعاني فيو معظميا مف آثار األزمات ارتفاع عدد البطاليف ك

                                                           
1
.10-07،صص،1996جوان27:المجمة العربية لمعمـك ،العدد،اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية في الوطف العربي،دكماؿ فريد سع – 

2
.270،ص ،2002 ، دار كائؿ ، دمشؽ ،استراتجية األمف المائي العربيابراىيـ احمد سعيد ،- 
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كىذه األخيرة تعتبر أيضا عقبات تعيؽ التحكؿ .  نتيجة االنخفاض الرىيب ألسعار النفط المالية كاالقتصادية
.  مرافؽ المياهةنحك خكصص

التحديات البيئية : الرابعالفرع 

 إلى القضاء عمى التنكع البيكلكجي خاصة  كبكتيرة متسارعة كمكثفة أدت عمميات سحب المياه الجكفية  لقد 
بالنسبة لؤلسماؾ التي تعتمد دكرة حياتيا عمى اليجرة، أك الرخكيات التي تعيش في طبقات األرض كتحتاج 

 أف المحافظة عمى سبلمة كاستدامة البيئة الطبيعية يعد تحديا كبيرا يعيؽ نتجكمنو يست. لممياه الجكفية لبقائيا
تأثرت كاحد كسبعكف بالمائة مف األنيار الكبرل في أمريكا الشمالية كأكركبا . الكصكؿ لتحقيؽ األمف المائي

كدكؿ االتحاد السكفيتي سابقا مف جراء بناء السدكد كالخزانات كالتحكيبلت بيف األحكاض كعمميات سحب 
فأثر بناء السدكد في منبع النير عمى السيكؿ المنخفضة التي تعتمد عمى فيضاف مياه النير عبر . المياه

فمثبل نير . طكؿ المجرل كبالنتيجة أصبحت السيكؿ الفيضية في جميع مناطؽ العالـ ميددة باالنقراض
 عمى طكؿ مجراه، لـ تبقى سكل عشرة بالمائة مف السيكؿ الفيضية عمى حالتيا القريبة مف بيالمسيس

الطبيعية، أما البقية فقد تراجعت خصكبتيا بسبب ترسب الطمي في المستكدعات المائية الذم يمنع كصكؿ 
تأثرت كاحد كسبعكف بالمائة مف . الركاسب الغنية المغذية إلى السيكؿ المنخفضة كبالتالي تراجع خدماتيا

األنيار الكبرل في أمريكا الشمالية كأكركبا كدكؿ االتحاد السكفيتي سابقا مف جراء بناء السدكد كالخزانات 
فأثر بناء السدكد في منبع النير عمى السيكؿ المنخفضة . كالتحكيبلت بيف األحكاض كعمميات السحب المياه

التي تعتمد عمى فيضاف مياه النير عبر طكؿ المجرل كبالنتيجة أصبحت السيكؿ الفيضية في جميع مناطؽ 
 عمى طكؿ مجراه، لـ تبقى سكل عشرة بالمائة مف السيكؿ بي فمثبل نير المسيس1.العالـ ميددة باالنقراض

الفيضية عمى حالتيا القريبة مف الطبيعية، أما البقية فقد تراجعت خصكبتيا بسبب ترسب الطمي في 
المستكدعات المائية الذم يمنع كصكؿ الركاسب الغنية المغذية إلى السيكؿ المنخفضة كبالتالي تراجع 

 عائقا يشكؿ المياه فتمكث ، العربية البمداف غالبية في خطيرة ظاىرة المياه نكعية تردم  أصبح.خدماتيا
 لممياه بالنسبة أيضا إنما ك ، السطحية لممياه فقط ليس ، المائية المكارد بإدارة المعنييف يكاجيو ، كما رئيسيا
 الكيماكية األسمدة استخداـ إلى األكلى، بالدرجة العربية، البمداف في المائي التمكث  أسبابكُتْعزل .الجكفية

 نياية في المياه إلى طريقيا كتجد األمد طكيمة أثارا تترؾ التي البيطرم كالطب الَبسَتنة كعبلجات كالمبيدات
 العشكائي االستخداـ إف .المياه تمكث درجة مف كالمنازؿ المصانع مف العادمة المياه تدفؽ رفع كقد. المطاؼ

                                                           
1
.205، مرجع سابؽ، ص 2006 تقرير التنمية البشرية لسنة - 
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 ميما عامبل بالتالي أصبح ك المياه، تمكث مصادر اخطر مف أصبح الصناعية كالمخمفات الكيماكية لؤلسمدة
 نشر عمى تأثيره خبلؿ مف ، العامة الصحة التأثيرعمى في دكره عمى عبلكة ، المتاحة المياه نقص عكامؿ مف

 الدكلي، البنؾ عف الصادر ،1 "العالمية التنمية مؤشرات" تقرير يقدـ. بالمياه عبلقة ليا التي األمراض
 العراؽ الجزائر، ،تكنس أف التقرير، كيبيف. عربيا بمدنا عشرَ  خمسة في المياه تمكث عف معمكماتٍ 

 كثاتؿالـ نبعاث إل اليكمي المعدؿ ارتفاع حيث مف تمكثنا األكثر العربية البمداف مقدمة في ىي كمصركالمغرب
 .المياه في العضكية

 .التحديات التشريعية واالدارية والسياسية  والتنافسية :المطمب الثاني

التحديات التشريعية واإلدارية : األوؿالفرع 

عدـ مكاكبة التشريعات الكطنية لمتطكرات تتسبب في سكء ادارة المكارد المائية مف العكامؿ التي 
الحاصمة في مجاؿ قانكف المياه فضبل عف عدـ تكامميا فيما بينيا، كحتى في حالة كجكدىا، فإنو غالبا ما 

، لذا تظير الحاجة لتحديث ىذه التشريعات حتى تتكاءـ مع سياسات إدارة لتنفيذىاتغيب اآلليات المناسبة 
، حيث يجب أف تتضمف التشريعات نصكصا مناسبة (كالخكصصة، كاسترداد التكمفة، كأسكاؽ المياه)الطمب 

تتبلءـ مع ظركؼ كؿ بمد كتعكس سياستو المائية، عمى اعتبار أف التشريع المائي المكضكعي ليس إال 
. 2نعكاسا لمسياسة المائية كتكثيقا لياإ

إضافة إلى ضعؼ التشريعات، تعاني كثير مف الدكؿ مف ضعؼ في البناء المؤسسي المكمؼ بإدارة 
المكارد المائية، يظير في تعدد ىيئات إدارة المياه، كتداخؿ االختصاصات بيف الكزارات المختمفة، كضعؼ 

في مشاركة القطاع الخاص كالمجتمع المدني في اتخاذ القرارات البلزمة إلدارة متكاممة كمستدامة، كفي كضع 
. 3استراتيجيات كرؤل خاصة إلدارة المياه تتناسب مع حجـ المشكمة

التحديات السياسية : الثانيالفرع 

تعاني العديد مف الدكؿ خاصة المتخمفة ا مف غياب أك ضعؼ في االلتزاـ السياسي بقضايا المياه 
كبإدارتيا، كبإعطائيا األكلكية في برامج التنمية االقتصادية كاالجتماعية، إضافة إلى الضعؼ في إدارة 

                                                           
1
.44،ص ،2009ُِؼبّ، اُؼوث٤خ اإلٗسب٤ٗخ اُز٤ٔ٘خ روو٣و - 
، 2010، زىراف، العراؽ، مخاطر األمف المائي العربي وخيارات التنمية المائية لمقرف الواحد والعشريفركاء زكي يكنس الطكيؿ، . د- 2

. 57ص 
 . 60-59، ص المرجع نفسو- 3
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األحكاض النيرية، كفي بعض األحياف غياب كامؿ التفاقيات تخصيص المياه بيف الدكؿ المتشاطئة كمراقبة 
كفي حالة عدـ كجكد سياسات مشتركة كارتباطات . (مثؿ نيرم دجمة كالفرات)التمكث في األنيار الدكلية 

قانكنية دكلية يصعب الكصكؿ إلى إدارة متكاممة كىك ما ينجر عنو صعكبات في التخطيط كمشكبلت 
، كىك األمر الذم تعاني منو منطقة الشرؽ األكسط 1اقتصادية ال تخدـ اإلدارة السميمة لممياه في تمؾ المناطؽ

بشكؿ حاد، بسبب ضعؼ التعاكف بيف دكؿ المنطقة بسبب كجكد الدكلة اإلسرائيمية المعركفة بعدـ احتراميا 
لبللتزامات األخبلقية كالقانكنية، ما يصعب التعامؿ معيا خاصة في ظؿ الدعـ الذم تحض بو مف قبؿ الدكؿ 

.   2الكبرل عمى حساب الشرعية كاالستقرار الدكلييف

 (التنافس بيف مختمؼ القطاعات )التنافسية : الثالثالفرع 

تخاذ القرارات إستعماالت المياه، كإيطرح المستقبؿ تحديات كبيرة عمى صانعي القرار في تحديد أكلكيات     
الحاسمة التي تتماشى مع الظركؼ السائدة في كؿ بمد، ككذلؾ تعزم التعاكف فيما بيف القطاعات المتنافسة 
في استخداـ المياه كتبادؿ المعمكمات كفي التخطيط لتكزيع المياه بشفافية، مف أجؿ تخصيص أكفأ كأكثر 

مف العكائؽ األخرل الميمة في إدارة الطمب ، التنافس الحاد عمييا بيف مختمؼ كفاعمية لممياه بيف المتنافسيف  
، فإذا كاف باإلمكاف (االستخداـ المنزلي، الصناعة، الزراعة، النظـ االيككلكجية، النقؿ كغيرىا)القطاعات 

تقنيف االستيبلؾ المنزلي أك الصناعي، عف طريؽ الكسائؿ اإلدارية كالفنية، فإنو يصعب التحكـ باالستيبلؾ 
إال باستخداـ طرؽ كمنظكمات الرم الحديثة، فبل بد  (الذم يعتبر أكثر القطاعات استقطابا لممياه)الزراعي 

مف إعادة تخصيص نسب متزايدة مف مياه الرم لبلستخدامات األخرل، رغـ ما ينطكم عميو ذلؾ مف مشاكؿ، 
  .السيما في البمداف التي تعاني مف ضعؼ في قدرات إدارة كمراقبة استخداـ المياه

 التحديات التقنية ،المالية و البشرية ،الثقافية والطاقوية :المطمب الثالث 

التحيات التقنية : األوؿالفرع 

تشمؿ التحديات التقنية عكامؿ متنكعة تؤدم إلى إىدار المياه، مثؿ اىتراء شبكات كقدميا، كزيادة نسبة 
مشكؿ رئيسي في الكثير مف البمداف  (اليدر)كيعتبر الفقد . تسرب المياه منيا ما يقمؿ مف كمية المياه المتاحة

كمف . ، حيث يقمؿ مف كمية المياه المكجية لبلستيبلؾ المنزليشح في المكارد المائية التي تعاني مف 
، فقد بمغت  كالسمككات السمبية مف قبؿ المكاطنيف العكامؿ المشجعة عمى استمرار اليدر انخفاض التعريفة

                                                           
1
- Muhammad Mizanur Rahaman and Olli Varis, op cit, p 19.بتصرؼ 

 .62-61ركاء زكي يكنس الطكيؿ، مرجع سابؽ، ص . د- 2
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 كىي تتفاكت مف دكلة الى نسبة التسرب في شبكات التكزيع في الدكؿ العربية مف أربعيف إلى ستيف بالمائة
كما ساىـ التسرب في شبكات تكزيع كصرؼ المياه في منسكب المياه الجكفية كتمكثييا ما يعني تفاقـ . اخرل 

  كالتى سكؼ يككف ليا اثر سمبي عمى األفراد كعمى البيئة نفسيا .1المشاكؿ البيئية

ية والبشرية ؿالتحديات الما: الثانيالفرع 

ية كالبشرية مف التحديات التقميدية التي لطالما كاجيت كال تزاؿ تكاجو جميع مناىج ؿتعتبر التحديات الما
ففي كثير مف األحياف تعاني المؤسسات المعنية بإدارة المياه مف نقص في . اإلدارة المتعمقة بالمكارد المائية

المكارد المالية لتمكيؿ االستثمارات القطاعية، سكاء مف ميزانيات الدكؿ أك مف المنح كالمساعدات المقدمة مف 
 الخطط التنمكية خاصة إعدادكغالبا ما تيمش ىذه المسألة عند . قبؿ مؤسسات التمكيؿ أك المجتمع الدكلي

كفي ىذا الصدد، تجدر . في الدكؿ المتخمفة تنمكيا ما يعني فشؿ سياساتيا في تحقيؽ األىداؼ المسطرة
اإلشارة إلى أف المساعدات المالية التي برمجت في جدكؿ أعماؿ القرف الحادم كالعشريف لتنفيذ المخططات 

لـ يتـ االلتزاـ بيا  (تدفع مف قبؿ الدكؿ الصناعية إلى الدكؿ النامية)السبعة الكاردة في الفصؿ الثامف عشر 
. إلى غاية اليكـ

تكاجو اإلدارة المائية تحدم نقص القكل العاممة الماىرة كالككادر الفنية كالتقنية المدربة في قطاع المياه، 
، 2أم عدـ تكفر المكارد البشرية المتخصصة كالكفؤة لتمبية متطمبات إدارة الطمب عمى المستكل المحمي

كعدـ كجكد الحكافز الكافية لبقائيا في ات التى تمنح ركاتب أفضؿ باإلضافة إلى انتقاؿ الكفاءات إلى القطاع
. مجاؿ عمميا

 اتيةالتحديات المعموـ: الثالثالفرع 

شراؾ كافة القطاعات البد مف أجؿ تحقيؽ إدارة كفؤة، منصفة كمستدامة لممياه  مف  إدماج كا 
كالمستكيات كالييئات كاألشخاص في عممية صنع القرار مف ، كلكف ىذا األمر ال يتحقؽ إال بتكافر 

يتعمؽ بمدل الحالة  في ىذه المطركح ، كاإلشكاؿ الضركرية كالمكثكقة كالمحينة المعمكمات كاإلحصائيات 
مكثكقية ىذه المعمكمات كدقتيا كقدرتيا عمى قياس متغيرات خاصة، ألنو اعتمادا عمييا ستجرل تقييمات غير 

                                                           
  .42هٝاء ى٢ً ٣ٞٗس اُط٣َٞ، ٓوعغ سبثن ص - 1

2
- Industry as a Partner for Sustainable Development, Water Management, International Water Association and 

United Nations Environment Program 2002, p 34. :ٓزٞكو ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ـ http//،files.uniteddiversity.com/Water-

and-Sanitation/water-management.pdf. 
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صحيحة لكمية المكارد المتاحة كالطمب المستقبمي المحتمؿ، كبالنتيجة اتخاذ قرارات ميمة ذات أبعاد 
. سميمة كصحيحة إستراتيجية غير 

أف تتكفر في الزماف كالمكاف المناسبيف، أف تككف متاحة لمجميع، المائية الدقة ك المعمكمة مف خصائص
 بالبيئة الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، بالنظر إلى المعمكماتباإلضافة إلى ضركرة ربط ىذه 

ماىك مكجكد عمى أرض الكاقع خاصة في الدكؿ المتخمفة، حيث تككف ىذه الشركط في أغمب األحياف غير 
قؼ أماـ اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية يجب عمييا التعامؿ معيا مف خبلؿ تبني مئقا امتكفرة، لذا فيي تعد ع

خمؽ شبكة معمكمات متعمقة بالمكارد المائية الداخمية كالمشتركة بيف الدكؿ، العمؿ : بعض الحمكؿ منيا
كالبحث ضمف مجمكعات، تبادؿ المعمكمات كالمعارؼ بيف المجمكعات البحثية كالمنظمات الحككمية، كغير 

كفي ىذا الصدد، .الحككمية كبيف الدكؿ مف أجؿ تطكير مناىج تسيؿ عممية صنع القرار المتعمؽ بالمياه
:   ظيرت مؤخرا ىيئات تيتـ بجمع المعمكمات المتعمقة بالمكارد المائية منيا

اإلدارة المتكاممة  الخاصة بمعمكمات تشمؿ كـ ىائؿ كنكعي مف اؿىي شبكة : 1شبكة المياه العالمية -
لممكارد المائية تركز عمى منظمات إدارة األحكاض النيرية العابرة لمحدكد، تشريعات المياه كاإلدارة الكطنية 

لممياه كىي تعمؿ بالتعاكف مع الشراكة العالمية لممياه، 

ىي شبكة جيكية تغطي سبعة كعشركف دكلة كمعطياتيا متكفرة : النظاـ األكرك متكسطي لممعمكمة -
، تمنح لمباحث كالمختص بالشأف المائي معمكمات كفيرة كنكعية عف االدارة المتكاممة لممكارد بخمسة عشر لغة

  .المائية 

التحديات الثقافية  :الرابعالفرع 

رمز مشترؾ لئلنسانية كلئلنصاؼ االجتماعي كالعدالة كالكرامة، كتعبير عف عبلقة تمثؿ المكارد المائية 
اإلنساف بالطبيعة كباإلرث الثقافي، كما ىك الحاؿ بالنسبة لنير الغانج بجنكب آسيا الذم لو قيمة ركحية، 

، لكف غالبا ما نبلحظ أف مبادئ كآليات اإلدارة 2دينية كثقافية قكية بالنسبة لشعكب اليند كالبنغاؿ كالنيباؿ
المتكاممة لممكارد المائية تركز أكثر عمى الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالتقنية كتيمؿ الجانب الثقافي 

الذم يرتبط بيكية الكثير مف الشعكب، كالجانب الجمالي كمصدر لمراحة كاإللياـ كمكاف االستجماـ لمسكاف 
، فيذه المناطؽ أمست تعاني مف جراء التغييرات المقامة عمييا كمشاريع األنيارالذيف يعيشكف عمى ضفاؼ 

                                                           
  .ٓؼِٞٓبد ٓزٞكوح ك٢ ٓٞهغ اُغٔؼ٤خ اُؼب٤ُٔخ ُِٔٞاهك أُبئ٤خ- 1

. 
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كرغـ أف ىذه المشاريع تكفر لمسكاف المياه البلزمة إال أنيا قضت عمى . تغيير المجرل النيرم كبناء السدكد
مصدر راحتيـ ألنيـ يعتبركنيا كالحدائؽ أك مناطؽ الترفيو كالتسمية، كىك األمر الذم يعاني منو سكاف نير 

.  سانتافي في منطقة المكسيؾ الجديدة بالكاليات المتحدة األمريكية

التحديات الطاقوية : الخامسالفرع 

تكاجو إدارة المياه مشاكؿ تتعمؽ بتكافر المكارد الطاقكية، فالتراجع الذم يعرفو العالـ في مكارد الطاقة 
إجماال، كالتحكؿ نحك أساليب الطاقة المستدامة التي تقـك عمى الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة زاد مف األعباء 

المالية التي لـ يعد بإمكاف القطاعات المتنافسة تمبيتيا، خاصة في ظؿ تراجع تدفقات الماؿ كاألزمات 
كىذه العراقيؿ كميا تقؼ أماـ تنمية المكارد المائية التي تعتمد بشكؿ كبير عمى الطاقة، فبل يمكف ، االقتصادية

تحمية مياه البحر دكف كيرباء أك كقكد، كال سحب المياه مف باطف األرض أك إعادة شحف الخزانات الجكفية 
أك تنقية المياه كمعالجتيا كميا أك جزئيا دكف طاقة، كىذا ما يزيد مف تكاليؼ اإلنتاج كيحد مف تكفير المكارد 

لكف لمبحث العممي دكرا بارزا في ايجاد حمكؿ جكىرية لمكاجية اشكالية إدارة المكارد المائية كتحقيؽ .المائية
 .حككمة مائية 

  :(المورد المائي)دورالبحث العممى في حسف إدارتيا:المطمب الرابع 

البحث العممي ىك الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا الكصكؿ إلى حؿِّ مشكمة محددة، أك اكتشاؼ حقائؽ    
  فالبحث العممي يعتمد عمى الطريقة العممية، كالطريقة العممية تعتمد الدقيقة،جديدة عف طريؽ المعمكمات 

  ،عمى األساليب المنظمة المكضكعة في المبلحظة كتسجيؿ المعمكمات ككصؼ األحداث كتككيف الفرضيات
 1:التالية العناصر مجمكعة مف العناصر الرئيسية مف يتككف سمككي كنظاـ كىك

 : المدخبلت

 .العممي بالبحث كمعرفتو المتخصصة الباحث     

 .كاختيارىا لمبحث بيا كالشعكر المشكمة

 .البحث تحديد أىداؼ

 .لحميا السابقة كاألبحاث معرفة كقراءة الدراسات

                                                           
1
 .10-2،ٓوعغ سبثن ،ص ص ح ُالؿواع اُيهاػ٤خ١ػ٠ِ اك٣ت ٓؾٔل ،ٓسزوجَ اُجؾش اُؼ٠ِٔ ك٢ ٓغبٍ االكاهح أُبئ- 
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 التي إضافة إلى الصعكبات المعالجة ليذه المتكفرة كاإلمكانيات معالجة المشكمة كافتراضات فرضيات
 .عمميات المعالجة تعترض

 .كالمجتمع لمفرد ذلؾ كفائدة البشرية لممعرفة حؿ المشكمة أىمية

. بالبحث تناكليا سيتـ التي المفاىيـ كالمصطمحات

 1: أك اإلجراءات العمميات -

 حؿ إجراءات أك لطبيعة البحث كظركفو المناسب اإلحصائي كالتصميـ المشكمة بحث منيجية مف تتككف    
 .البحث حكؿ المطركحة الفرضيات اختبار طرؽ كتقنيات ىي أك المقصكدة لمنتائج لمكصكؿ المشكمة

 : المخرجات -

 لميدانية ا كالتجارب كاالختبارات القياسات نتائج ذلؾ في بماالمتحصؿ عمييا العممي البحث نتائج   تتمثؿ في 
 أك أشكاؿ أك جداكؿ في تختصر ثـ ليا التحميؿ اإلحصائي نتائج تتضمف جداكؿ في ترتب التي كالمعممية
. اليامة إبراز النتائج في تساىـ بيانية خطكط

 : في مجاؿ الموارد المائيةالعممي البحث إدارة:الفرع األوؿ 

 مف خبلؿ ضركرة الخطة تشغيؿ   تعتبر ىذه المرحمة مف بيف أىـ المراحؿ لككنيا  مرحمة حاسمة في 
 خطة لتنفيذ البناء تكجيييا مع البحث المتكفرة بمدخبلت كالمادية كالعممية البشرية اإلمكانياتالتحكـ في 

 الذل يشترط أف يككف مف  الرئيس الباحث مسؤكليات مف البحث تككف إدارة البحثية البرامج كفي. البحث
 بعيف يضع أف يجب ذكل اإلختصاص حتى تككف لو القدرة كالكفاءة كالفعالية في مسايرة أطكار البحث كما 

 .كطرقو كطبيعتو كأىدافو مجالو كؿ الحيثيات المرتبطة بالبحث المراد القياـ بو ،فاالعتبار، 

 في مجاؿ الموارد المائية  العممي البحث منيجية:الفرع الثاني

 :مجمكعة مف الشركط المكضكعية تتكفر أف يجب

 .قكمية أك كطنية إستراتيجية أىمية لمبحث يككف -

                                                           
1
.10-2 ،ٓوعغ سبثن ،ص ص  ػ٠ِ اك٣ت ٓؾٔل ،- 
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 .بجمع مككناتيا التنمية تطكير في البحث يساىـ -

. منيا جانبان  أك ممحة مشكمة حكؿ معالجان  المطركحة األسئمة عمى يجيب -

. المعاصرة العممية البحكث كمنيجية يتناسب- 

 . المتخصصة العممية أف يشارؾ بو المؤسسات

: أىداؼ البحث العممي في مجاؿ اإلدارة المائية: الفرع الثالث

 كأف تترجـ النتائج المتحصؿ  المائية  ينبغي أف يركز البحث العممي في اإلدارة المائية عمى المشكمة    
 كمف أىـ المحاكر الرئيسة ،عمييا إلى حمكؿ كاقعية كعممية عبر مشاريع كبرامج يسيؿ الكصكؿ إلييا كتطبيقيا

: التي ينبغي طرحيا في إطار البحث العممي في اإلدارة المائية التالي

كضع سياسة البحث العممي الشاممة في اإلدارة المائية كتحديد أطر تفعيميا بالجيات ذات الصمة - 
. كتحديد دكر كؿ جية في إمكانية تطبيقيا كاالستفادة منيا

. كضع مؤسسية اإلدارة المشاكؿ المتعمقة بالماء كاستنباط الحمكؿ المبلئمة ليا- 

رفع التكعية حكؿ أىمية البحث العممي في اإلدارة المائية إليجاد حمكؿ لؤلزمات المائية كترفع - 
. خدمتيا كابتكار المبادرات المفيدة ليا

خفاقاتو في اإلدارة المائية-  . إيجاد األسمكب المناسب لتكثيؽ نجاحات البحث العممي كا 

مشاركة القطاع الخاص في البحث العممي في اإلدارة المائية في شراكة مع المنظمات المحمية - 
. كالعالمية ذات الصمة

العمؿ عمي بناء القدرات كالتنمية البشرية في مجاؿ البحث العممي لئلدارة المائية بالتركيز عمي - 
. تدريب النساء لما ليف مف أثر بَيف فييا

. االىتماـ بالقكانيف ذات الصمة بإدارة الماء- 

البحث العممي الستنباط أطر لرفع الكعي العاـ، كبناء المعرفة في إطار اإلدارة األفضؿ لممكارد - 
. المائية
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تطكير البحث العممي في اإلدارة المائية لمصناعات المستخدمة لكميات كبيرة مف الماء أك المنتجة - 
. لممكثات ضارة بالمكارد كتطكير الصناعة المعتمدة عمي التقنيات المائية الجيدة

. تطكير البحث العممي المتصؿ بقضايا اإلعبلـ عف اإلدارة المائية الجيدة - 

. تركيز قضايا البحث العممي عمي اإلقتصاديات الفقيرة كاإلبداعات التقنية زىيدة الثمف كالنظيفة- 

تبني المراكز كالمعاىد البحثية لمعايير كبركتكككالت كسياسات مناسبة لضماف جكدة البيانات  - 
. كالمعمكمات كسيكلة الكصكؿ إلييا كاستخداميا كحفظيا عف القضايا المائية

االىتماـ بالبحث العممي حكؿ إدارة المخاطر لتكفير األمف مف الفيضانات كالجفاؼ كالتمكث كأمراض - 
. الماء كالمخاطر االقتصادية

مجاالت بحوث اإلدارة المائية : الفرع الرابع 

 كمف أىـ المحاكر الرئيسة التي ينبغي طرحيا في إطار البحث العممي في اإلدارة المائية ىي المجاالت 
 :التالية

.  مجاؿ ترشيد استيبلؾ مياه الرم-

.  مجاؿ تنمية المكارد المائية  لتحقيؽ التنمية المستدامة-

. التربية المائية مجاالت -

 .مجاؿ بناء القدرات -

 .مجاؿ حككمة المكارد المائية- 

 .مجاؿ نظـ المعمكمات لممائية -

مف الناحية )الممكنة االستراتجية أىمية اعتماد نيج اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى اعتبار أنو إف 
التي مف خبلليا يمكف التحكـ الرشيد في المكارد المائية ( بتكفير البيئة المبلئمة ليا)كالمتاحة  (النظرية

ضافة مكارد مائية جديدة لتغطية الط ب المتزايد المستقبمي عمييا، بالتالي تحقيؽ حككمة مائية ؿالمتاحة، كا 
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حسف ادارة ىذا المكرد الياـ كالثميف يككف البحث العممي ىك الكسيمو المثمى جيدة مف أجؿ الكصكؿ لتجسيد 
.لتحقيؽ ذلؾ   
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:  خالصة الفصؿ الثالث

 لتحسيف إدارة المكارد المائية في ظؿ إستراتجيةتناكلنا في ىذا الفصؿ كيفية تبنى اإلدارة المتكاممة ؾ
اإلشكاليات المرتبطة بندرة المكارد المائية نتيجة أسباب متعددة طبيعية كارتفاع الطمب كتغير المناخ كالمشاكؿ 

كحتى طرؽ استيبلكو ليذا المكرد الياـ كضعؼ األداء ، المالية كالمرتبطة بالعنصر البشرل ككفاءتو 
 كؿ ىذه التحديات تتطمب مف الحككمات تحمؿ المسؤكليات لمكاجية إشكالية ،المؤسسي لقطاع المكارد المائية

األمر الذم يستمـز إعطاء المكارد المائية األكلكية في التخطيط . إدارة ىذا المكرد عمى المستكل الكطني
الشامؿ مف خبلؿ تطبيؽ استراتيجية اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية لتحقيؽ التنمية المستديمة التي تمبى 
احتياجات الحاضر دكف المساس بحؽ األجياؿ القادمة في اإلستفادة كالحصكؿ عمى احتياجاتيا المتزايدة 

. كالمتنامية 

إف التطبيؽ الجيد ألدكات ككسائؿ اإلدارة المتكاممة كالتحكـ فييا بالشكؿ الجيد يمكف أف يسيـ بشكؿ 
كبير في زيادة حجـ عرض المياه كتنميتيا كتحسيف تكفير المياه مف خبلؿ تعظيـ كفاءة االستخداـ ، كالرفع 
مف مستكل اقتصاد الماء بالحد مف الفاقد كاليدر في كمية المياه ، كرفع كفاءة كتحسيف نمط استخداـ المياه 

 منيا االجتماعية ، االقتصادية كمكاجية الكثير مف التحديات المرتبطة بإشكاليات إدارة المكارد المائية
 .،البيئية،التشريعية كالثقافية كالسياية كالبشرية كالمتعمقة بالمكارد الطاقكية كحتى المعمكماتية 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 لفصؿ الرابعا

الدراسة الميدانية، إشكالية إدارة 
 الموارد المائية في الجزائر
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 :تمييد
تعد مشكمة المكارد المائية في الجزائر مف أبرز التحديات التي تكاجو نمكىا االقتصادم كرفاىية شعبيا 
ألنيا األساس لكثير مف المشكبلت التي يعانى منيا السكاف ،حيث أف التزايد السكاني السريع كارتفاع كتيرة 

كحاليا تبذؿ السمطات . التطكر االقتصادم زاد الضغط عمى المكارد المائية المتاحة كأصبح الكضع خطير
المعنية مجيكدات ىامة، ليس لتدارؾ التأخير الذم تفاقـ مع مركر الكقت بسبب النمك الديمغرافي أك بسبب 
الحاجات المتزايدة الزراعية كالصناعية، بؿ كلخمؽ ظركؼ مف شأنيا سد الحاجيات الراىنة كالمستقبمية كىذا 

 : ما سكؼ نحاكؿ دراستو في ىذا  الفصؿ كالذم يشمؿ ثبلثة  مباحث رئيسية
 .واقع الموارد المائية في الجزائر: المبحث األوؿ
 . المرتكزات األساسية لمسياسة المائية في الجزائر:المبحث الثاني

 . األسباب المؤدية إلشكالية إدارة الموارد المائية في الجزائر:المبحث الثالث
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واقع الموارد المائية فػي الجزائر : المبحث األوؿ

الفجكة )تعرَّؼ المسألة المائية بأنيا اختبلؿ التكازف بيف المكارد المائية المتجددة كالطمب المتزايد عمييا 
اقتصادية  التنمية كاستدامتيا، كعندما يصؿ العجز المائي إلى درجة تؤدم إلى أضرار يعيؽ مما (المائية

تشمؿ في إف المكارد المائية . 1 تيدد بنية الدكلة فإنو يككف قد كصؿ إلى ما يسمى باألزمة المائيةكاجتماعية
كالمتمثمة في المياه السطحية كالمياه الجكفية كالمصدر المغذم  (أك التقميدية) الموارد المائية الطبيعيةالجزائر 

المتمثمة أساسا في تحمية مياه  (أك غير التقميدية) والموارد المائية غير الطبيعيةلكبل النكعيف مياه األمطار 
كسيتـ التطرؽ  كالتي يتـ الحصكؿ عمييا باالعتماد عمى تقنيات جد متطكرة البحر كمعالجة المياه المستعممة

 : كالتاليبكؿ نكعالى أىـ النقاط المتعمقة 

الظروؼ الطبيعية :المطمب األوؿ

تتمتع الجزائر بمكارد مائية متنكعة  سطحية كجكفية تعكد باألساس إلى التنكع الجغرافي ك الطبيعي الذم   
فكبر المساحة كتنكع التضاريس مف العكامؿ المؤثرة عمى عممية التساقط ك التي  .يميزىا عف غيرىا مف الدكؿ 

 تشكؿ مصدر رئيسا لممكارد المائية لمببلد
التضاريس  : الفرع األول 

   تختمؼ مظاىر السطح في الجزائر ، كتتنكع مف الشماؿ إلى الجنكب ، ك يمكف تقسيميا مف حيث مظاىر 
الجزائر الشمالية ذات البنية اإللتكائية حديثة التككيف : التضاريسية ك مبلمح السطح  إلى إقميميف متباينيف ىما 

  .2ك الجزائر الجنكبية الصحراكية ذات البنية القديمة

تتككف تضاريس ىذا اإلقميـ أساسا مف سمسمتيف جبميتيف متكازيتيف يمتداف مف الشرؽ إلى  : اإلقميـ الشمالي –
 كمـ تقريبا كىما السمسمة التمية في الشماؿ ك تتخمميا مجمكعة مف السيكؿ الساحمية ، 1000الغرب عمى مسافة 

. كسمسمة األطمس الصحراكم إلى الجنكب منيا،تفصؿ بينيما السيكؿ الداخمية ك اليضاب العميا 

تطؿ ىذه السمسمة مباشرة عمى البحر األبيض المتكسط ، كيتراكح إتساعيا مف الشماؿ إلى :  السلسة التلية –
فالشرقية . كمـ ، كتنقسـ ىذه السمسمة مف الكتؿ الجبمية الشرقية ، كأخرل غربية 150 إلى 70الجنكب ما بيف 

 ـ ثـ 2308 ـ إلى جباؿ جرجرة شرقا التي تبمغ أعمى قمة بيا1972تبدأ مف األطمس البميدم الذم يبمغ إرتفاعو
                                                           

1
 .132 ٓوعغ سبثن، صالتصبدَبد انًُبِ فٍ انىطٍ انؼزثٍ وانؼبنى، ٓؾٔٞك األشوّ، - 

2
 44 - 39  ،ص ص 1998  ،اُغيائو ، جغزافُخ انجشائز و انًغزة انؼزثٍ ثٞكبر٤ذ ػجل اُؼي٣ي  ٝآفوٕٝ ، - 
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. جباؿ البابكر كجباؿ القؿ كجباؿ إيدكغ ، إلى الجنكب أىميا جباؿ تيطرم ثـ جباؿ نكميديا كجباؿ سكؽ أىراس 
أما الكتؿ الجبمية الغربية فتبدأ بجباؿ تممساف ، كىي إمتداد لجباؿ الريؼ بالمغرب ك يبمغ متكسط إرتفاعيا 

لى الغرب منيا جباؿ تساال ، كفي جنكبيا جباؿ الضاية ، كجباؿ سعيدة ، ك إلى الشرؽ مف جباؿ 1824  ـ ،كا 
.   فرندة ك الكنشريس كالظيرة ك جباؿ زكار

ك تنقسـ إلى سيكؿ ساحمية ضيقة منخفضة ، كداخمية أكثر إتساعا ك إرتفاعا ، كىي  متقطعة : السيكؿ - 
:  كمحصكرة بيف الجباؿ كىي 

كتشمؿ سيؿ كىراف كيمتد مف عيف تمكشنت جنكبا كىراف غربا إلى نير الشمؼ شرقا :  السيكؿ الساحمية –أ 
كسيؿ متيجة كيعتبر إمتدادا طبيعيا لسيؿ كىراف يفصؿ بينيما جباؿ مميانة، كيحده مف الجنكب األطمس 

البميدم، كيمتد مف كاد الناظكر غربا حتى بكدكاك شرقا ، كأخيرا سيؿ عنابة كتحده جباؿ نكميديا غربا ك جباؿ 
. سكؽ أىراس جنكبا كجباؿ مجردة شرقا 

 ـ ، كىي أقرب إلى اليضاب منيا إلى 500تقع ىذه السيكؿ عمى إرتفاع يزيد عف :  السيكؿ الداخمية –ب 
سيؿ تممساف : السيكؿ، كىي تمتد مف الغرب إلى الشرؽ، كما أنيا متقطعة ، كأشير السيكؿ الداخمية بالجزائر

سيؿ بمعباس ، سيؿ تيارت ، كسيؿ عيف بساـ ، كأخيرا سيؿ قسنطينة ك ىك أعظـ سيؿ داخمي يمتد مف غرب 
. مدينة سطيؼ حتى جباؿ سكؽ أىراس 

 ـ ك تمتد في شكؿ طكلي بيف السمسمة التمية 1000 كىي سيكؿ عالية يبمغ متكسط إرتفاعيا : اليضاب العميا–
في الشماؿ كاألطمس الصحراكم في الجنكب ، متجو مف الجنكب الغربي نحك الجنكب الشرقي عمى مسافة 

اليضاب العميا الغربية كاليضاب العميا الشرقية تفصؿ بينيما :  كمـ ك تقسـ اليضاب العميا إلى قسميف700
جباؿ الحضنة كأىـ ما يميز ىذه اليضاب ىك كجكد البحيرات الضحمة الممحة التي تعرؼ بإسـ الشطكط كىي 

الشط الغربي كالشط الشرقي : أحكاض مغمقة تتجمع فييا مياه األمطار في فصؿ الشتاء كأىـ ىذه الشطكط 
. كشط الحضنة 

يظير األطمس الصحراكم  عمى كتؿ متبلحقة، كمكازية لؤلطمس التمي، عمى إمتداد  : األطمس الصحراوي– 
: كىي تتجو مف الجنكب الغربي إلى الشماؿ الشرقي، كىي تنقسـ إلى سمسمتيف مف الجباؿ ىما. كمـ 700

كالسمسمة األطمسية الشرقية المككنة .السمسمة األطمسية الغريبة المككنة مف جباؿ القصكر كالعمكر كأكالد نايؿ 
مف جباؿ الحضنة ك جباؿ األكراس ك جباؿ النمامشة  
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، كىي ىضبة عظيمة اإلتساع يتميز سطحيا  2تبمغ مساحة الصحراء حكالي مميكني كمـ: اإلقميـ الصحراوي -
:  كيمكف تقسيـ الصحراء الجزائرية إلى أربع مناطؽ ىي ، بإستكائو ك قمة إرتفاعو في معظـ المناطؽ

. المنخفض الشمالي الشرقي ، الذم تظير بو بعض الشطكط مثؿ شط ممغيغ  -
. منطقة اليضبة الصخرية  عمى األطراؼ الشمالية ، كفي الكسط ، كيضبة تادميات  -
.  سيكؿ تحاتية تغطييا الرماؿ ، ك ىي التي تحتؿ أكبر مساحة في الصحراء  -
الكتؿ الجبمية المرتفعة في الركف الجنكبي الشرقي ، كىي جباؿ اليكقار التي تبمغ أعمى قمة جبمية بيا  -

  . ـ  جباؿ تاىات 2918

التساقط : الفرع الثاني 

مف ىذه المساحة تكجد في  %¨ 85، إال أف  2 مميكف كمـ2.4كرغـ إتساع الرقعة الجزائرية كالتي تقدر حكالي 
المنطقة الصحراكية ، كىطكؿ األمطار فييا شبو منعدـ، أما المنطقة الشمالية لمببلد تتميز بمناخ البحر األبيض 

، لكف غالبية ىذه المياه تتصرؼ   3   مميار ـ192المتكسط، حيث تبمغ كمية األمطار التي تسقط عمييا نحك 
إف تكزيع معدالت التساقط السنكم في الجزائر يتناقص في إتجاىيف مف . إلى البحر كتتبخر بفعؿ الحرارة 

  1.كمف الشرؽ إلى الغرب  الشماؿ إلى الجنكب،

 ممـ 1000 ك 400 فاألطمس التالي يتمقى كمية مف األمطار تتراكح ما بيف : مف الشماؿ إلى الجنوب –
أما في اليضاب العميا كاألطمس الصحراكم . ممـ فكؽ المرتفعات الجبمية الشمالية 1000سنكيا ، كقد تفكؽ 

 ممـ ، بإستثناء بعض المرتفعات كالتي تتمقى ما بيف 400 ك 200فيتراكح المعدؿ السنكم لؤلمطار ما بيف 
ثـ تبدأ بالتناقص مف السفكح الجنكبية لؤلطمس الصحراكم كىي تقؿ . ممـ بسبب عامؿ اإلرتفاع 600 ك 400
 ممـ في السنة ، أما الصحراء الجنكبية فأمطارىا ترتبط بأمطار المنطقة المدارية، كلذلؾ فيي أمطار 200عف 

 .صيفية، كقميمة ىي األخرل 

 يعتبر تناقص المطر مف الشرؽ إلى الغرب مف أىـ خصائص المناخ الجزائرم ك : مف الشرؽ إلى الغرب –
يمكف تفسير ىذا التناقص بككف جباؿ الريؼ ك األطمس المتكسط في المغرب ك شبو الجزيرة اإلبيرية تعترض 

إذ أف جباؿ التؿ .إرتفاع الجزائر الغربية  كما أف إرتفاع الجزائر الشرقية يفكؽ. الرياح المحيطية الممطرة 
. الكىراني تقع في نفس اإلرتفاع تقريبا مع اليضاب العميا الشرقية 

                                                           
، ؽِوخ اُؼَٔ ؽٍٞ ؽظبك ٤ٓبٙ األٓطبه ٝ اُو١ اُز٢ِ٤ٌٔ ك٢ أُ٘بطن  "حصبد انًُبِ و انزٌ انتكًُهٍ فٍ انجشائز"ػٔو كوؽبر٢ ، - 1

 396 ، ص 1997 ٗٞكٔجو 19 – 17اُغبكخ ك٢ اُٞطٖ اُؼوث٢ ، كٓشن ، 
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 مـ في 2500ثـ يتدرج بالزيادة حتى يصؿ إلى .سنة عمى الساحؿ/  ممـ 120 أما معدؿ التبخر فإنو يبمغ  
سنة في أقصى الجنكب، كالجدكؿ  التالي يكضح مدل تغير المعدالت السنكية لتساقط األمطار في الجزائر مف 

 الشماؿ إلى الجنكب كمف الشرؽ إلى الغرب 

سنة/ الوحدة ممـ المعدالت السنوية لتساقط األمطار في الجزائر : (09)الجدوؿ                 

الغرب الكسط الشرؽ المنطقة 
 400 700 900الساحؿ 

 500 450 700-  سيكؿ–األطمس التمي 
 600 700– 1000 800– 1600 السبلسؿ المرتفعة –األطمس التمي 
 350-  500السيكؿ العميا 

 250 250 600السيكؿ العميا السيبية 
 200 200 400 – 700األطمس الصحراكم 
 50 50 – 100 الصحراء الشمالية 

Source : Betah Hania ,  " la politique de l'eau a travers l’analyse des dépenses budgétaire de l’état" en vue de 

l’obtention du diplôme d’ingénier d’état ,institut national agronomique , Alger ,1996 ,p7 . 

 الموارد المائية الطبيعية: المطمب الثاني

مكارد مائية متنكعة سطحية كجكفية تعكد باألساس إلى التنكع الجغرافي كالطبيعي  عمى  الجزائرتتكفر
 الدكؿ كاألقاليـ العربية كاإلفريقية، فكبر المساحة كتنكع التضاريس مف العكامؿ الذم يميزىا عف غيرىا مف

:   المؤثرة عمى عممية التساقط المطرم؛ كنكرد فيما يمي أىـ المكارد المائية الطبيعية

مياه األمطار : الفرع األوؿ

منيا عبارة عف صحراء % 90، غير أف نسبة 2 كمـ2.381.741يغطي اإلقميـ الجزائرم مساحة قدرىا 
، 3 مميار ـ12.4يكاد ينعدـ فييا تساقط األمطار، كيقدر الحجـ المتكسط السنكم لمياه األمطار في الجزائر بػ 

ال كفي المنطقة التمية كحدىا % 90إال أف ىذه التساقطات المطرية تمس أساسا شماؿ الببلد كتتركز بمقدار 
مف مياه األمطار، في حيف تعكد إلى المناطؽ % 10تستقبؿ األحكاض المنحدرة في اليضاب العميا سكل 

.  الصحراكية سكل كميات ضئيمة جدا
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  :المياه الجوفية: الفرع الثاني

 يتكاجد بشماؿ الببلد منيا ،3مبليير ـ7حكاليالمياه الجكفية الممكف استغبلليا في الجزائر بػكمية تقدر 
، مكجكدة في الجنكب كالتي ال 3 مميار ـ5كحكالي % 90 ، كتستغؿ حاليا بنسبة تفكؽ 3 مميار ـ1.5حكالي 

    3.1ـ 1.7تستغؿ منيا اليـك سكل 

 :السطحية المياه : الفرع الثالث

السنة، وعمى الجنوب بػ /3 مميار ـ11.9السنة، موزعة جغرافيا عمى الشماؿ بػ  /3 مميار ـ12.7تقدر الموارد المائية السطحية بػ 
 حوضا مائيا تقع ضمف ثالث مجموعات، األحواض التابعة لمبحر األبيض المتوسط 17كما تضـ المياه السطحية في الجزائر ، 3 مميار ـ0.8

 ،3 مميوف ـ800، األحواض الصحراوية وتتسع لنحو 3 مميوف ـ997، أحواض اليضاب العميا وتتسع لنحو 3 مميار ـ10.92وتتسع لنحو 
حوالي - 3 مميار ـ12تبمغ طاقتيا التخزينية اإلجمالية بػ –  سد مستغؿ 70بمغ المعدؿ الحقيقي الستغالؿ المياه السطحية المعبأة بواسطة 

بقيت  (3 مميار ـ12.7أي )؛ وبذلؾ نالحظ أف نسبة تعبئة وحشد المياه السطحية مقارنة بالمتاح منيا 2014 في أواخر سنة 3 مميار ـ7.5
المجاري المائية المجمعة في شكؿ أنيار وأودية المياه السطحية تشمؿ و ،2ضعيفة جدا، ال سيما في الجيات الوسطى والشرقية مف البالد

  .يزداد منسوبيا نتيجة تساقط األمطار والثموج والتي تغذييا ينابيع متجددة

 (3ـمميار :الوحدة           ) التقميدية المائية بالجزائػروارد الـتوزيع: (10)الجدكؿ رقـ 

المصادر المائية التقميدية    

 المناطؽ الجغرافية  السطحيةكاردالـ  الجكفيةمكارداؿ المجمكع النسبة المئكية

 الشماؿ 12 1.9 13.9 82%

 الجنكب 1.5 1.4 2.9 18%

 المجمكع 13.5 3.3 16.8 100%

 النسبة المئكية 80% 20% 100% (100)

Source:Loucif seiad, les ressources en eau et leurs utilisations dans le secteur agricole en Algérie, revue H.T.E 

N° 125, mars,2003, p95. 

مكارد مائية متنكعة سطحية كجكفية تعكد باألساس إلى التنكع  عمى  الجزائر      يبيف الجدكؿ مدل تكفر
 الدكؿ كاألقاليـ العربية كاإلفريقية، فكبر المساحة كتنكع الجغرافي كالطبيعي الذم يميزىا عف غيرىا مف

 .التضاريس مف العكامؿ المؤثرة عمى عممية التساقط المطرم

                                                           
1
- Boudoukhana Hocine, Impacts  des  Margines sur les Eaux de  Oued Bouchtata (Wilaya de Skikda). 

Mémoire de Magister, Présenté à l’Université du 20 Août 1955 SKIKDA Faculté des Sciences et des Sciences de 

l’Ingéniorat Département des Sciences Fondamentales Spécialité ، Chimie, 2008, p. 13. 
2

 .، ٓزٞكو ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو2030٢ٗٝ سلا س٘خ 139ػلك سلٝك اُغيائو س٤ورلغ إ٠ُ - 

http،//www.el-hourria.com/index.php/economie/item/17559-.html. 
-
 Boumedyen Taibi, Abderezzak et autres, Modèles de stations d'épuration des eaux usées en Algérie, colloque 

international usages écologiques, économiques et sociaux de l’eau agricole en méditerranée ، quels enjeux pour 

quels services? université de provence, Marseille, 20-21 janvier 2011. 
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 المائية غير الطبيعية  الموارد: المطمب الثاني

أماـ الطمب المتزايد عمى ىذا المكرد الحيكم كاالستراتيجي، بات مف الضركرم البحث عف البدائؿ 
.   كخاصة بتحمية مياه البحر كمعالجة المياه المستعممةكارد المائية،كالطرؽ لتنكيع كتنمية مصادر التزكيد بالـ

تحمية مياه البحر : الفرع األوؿ 

لككف الجزائر مف الدكؿ الساحمية، يعطييا ميزة كجكد مصدر لممياه بكميات ىائمة يمكف تحميتيا       
الجفاؼ في السنكات الماضية مف جية ، كزيادة النمك ظاىرة كاالعتماد عمييا كمكرد اضافي، خاصة مع تفاقـ 

الديمكغرافي متجية أخرل، كتجربة الجزائر في ىذا المجاؿ تعكد إلى بداية سنكات الستينات في ثبلث مناطؽ 
: ك فيمايمي تكضيح لمكحدات المكجكدة.ارزيك، سكيكدة، ك عنابة: صناعية 

القدرة )كحدة التحمية يالتناضح العكسي التي تستعمؿ لتمبية الحاجيات في الماء لصناعة الكرؽ: مستغانـ -
(. 1994-اليـك /3 ـ52000االجمالية

اليكـ، التي تستعمميا شركة /3 ـ5184كحدة التحمية بالتناضح العكسي بقدرة إجمالية : عنابة -
(. 1996)اسميداؿ

، في اطار البرنامج االستعجالي لكحدات (ام التناضح العكسي) MONOBLOCكحدة التحمية بطريقة -
، سكيكدة، ك في الجزائر الكبرل، حيث القدرة بالغزكات  2002التناضح العكسي، كانت اقيمت في سنة 

. اليكـ/3 ـ55000االجمالية بحكالي 

. (اليكـ/88000القدرة الجمالية )بناء كحدة التحمية بطريقة التقطير: ارزيك -

،يتراكح معدؿ 3 مميار ـ11.1تتسع لنحك  ،2الؼ كمـ130أحكاض جباؿ االطمس التمي، تبمغ مساحتيا نحك  -
. السنة، كىي االحكاض التابعة لمبحر المتكسط/ ممـ1500-400سقكط االمطار بيا بيف 

 3 مميار ـ0.7، تتسع لنحك2 ألؼ كمـ100احكاض اليضاب العميا ىي االحكاض المغمقة، مساحتيا نحك  -
. السنة/ممـ400 ك 300يتراكح معدؿ سقكط االمطار بيا ما بيف 

 3.5 سدا بتعبئة سنكية في المتكسط تقدر ب 50، باستغبلؿ 3 مميار ـ2.2لئلشارة حاليا تمت تعبئة 
 (Retenues) محجز مائي 919 كاف اجماليا 2001، اما المحاجز المائية فإف الجرد الفعمي في 3مميار ـ
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تعرؼ الجزائر     3 ـ154000ك متكسط القدرة لمخزانات ىي 3 ىكـ142مع قدرة تخزينية اجمالية تقدر ب 
تطكرا ممحكظا في استخداـ تقنية التحمية، حيث كمنذ البدء في تطبيقيا ارتفعت كمية المياه المحبلة، كتشير 
إحصائيات صادرة عف جيات مختصة بكزارة المكارد المائية إلى أف حجـ المياه المحبلة كالمعبأة حاليا يقدر 

كما عرؼ االستثمار في مجاؿ تحمية المياه تطكرا ميما في الجزائر، كفي ، 1 السنة/3ـ مميكف 111.45ب 
 Algerianىذا الشأف فقد قامت الشركة الجزائرية سكناطراؾ بتكقيع عقد استثمارم مع الشركة المختمطة 

EnergyCompany (AEC)كتعد محطة (%50) مف خبلؿ دخكليا كشريؾ بحصة مساىمة تقدر بػ ،
التحمية المسماة المقطع مف بيف كبرل محطات التحمية في العالـ حيث تقـك المحطة بتزكيد منطقة الغرب 

 مميكف دكالر، 468الجزائرم بكىراف مف خبلؿ عقد شراكة مع شركة سنغافكرية بحصة استثمارية تقدر بػ
   دكالر، 0,55778 مف الماء المحمى إلى3ـكبالتالي تكصمت إلى تخفيض سعر

معالجة المياه المستعممة : الفرع الثاني

إف إمكانات الجزائر في التحكـ بيذا المكرد المائي تبقى ضعيفة جدا، بحيث يبمغ الحجـ اإلجمالي 
 منيا فقط يتـ 3 مميكف ـ75 سنكيا، 3 مميكف ـ700المستعممة في الكسط الطبيعي حكالي المكارد المائية 

بينما تبمغ قدرات التصفية بالنسبة لممحطات قيد . (%10أم تقريبا نسبة )تصفيتيا كمعالجتيا سنكيا 
 كستصؿ طاقة طاقتيا، ىذه المحطات ال تعمؿ سكل بنصؼ إف في السنة، 3 مميكف ـ160االستغبلؿ تقريبا 

عادة التأىيؿ لممحطات األخرل كدخكليا حيز الخدمة، إلى حدكد  التصفية بعد االنتياء مف أشغاؿ اإلنجاز كا 
. في السنة 3 مميكف ـ500

 الموازنة بيف الموارد المائية المتوفرة واالحتياجات : المطمب الثالث

بعد استعراض المكارد المائية الطبيعية كغير الطبيعية المتاحة في الجزائر، سنتناكؿ اآلف عممية 
المكازنة المائية التي تقـك عمى المقارنة كالمقابمة بيف المكارد المائية كاالحتياجات المائية حاليا كمستقبميا، 

فجكة المكارد المائية، : األوؿ: بيدؼ تقييـ الكضع المائي في الجزائر،كيككف ذلؾ مف خبلؿ مؤشريف ىاميف
عف طريؽ قياس الفارؽ بيف الحجـ المكارد المائية الفعمية كحجـ االحتياجات المائية الفعمية في مختمؼ 

متكسط : الثاني.(2)، بغرض معرفة حجـ النقص أك الزيادة أك التكازف(المنزلية، الزراعية كالصناعية)األغراض 
نصيب الفرد مف المياه سنكيا عف طريؽ قسمة المكارد المائية المتاحة في البمد عمى عدد السكاف، كىك 

                                                           
انذورح  )يشزوع انتمزَز انتًهُذٌ حىل انًبء فٍ انجشائز يٍ أكجز رهبَبد انًظتمجمأُغِس اُٞط٢٘ االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢، - 1

 .57-56، ، ص ص2000، اُغيائو، (انؼبيخ
2
 .12، مرجع سابؽ، صالتخطيط االستراتيجي لمموارد المائيةمحمد بمغالى، -  
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كىنا تجدر اإلشارة إلى أف . المعيار الذم تدكر حكلو كؿ الدراسات عف مستكل كفاية المياه العذبة في العالـ
 متر مكعب مف المياه لمفرد سنكيا يمثؿ بحد األماف المائي ، 1000معدؿ - حسب أخصائي العمكـ المائية–

اعتبر كمؤشر عمى حالة مف الندرة المائية،  (3 ـ500 –3 ـ1000أم مف )فإذا قؿ نصيب الفرد عف ذلؾ 
 .(أم ندرة مطمقة) عمى أنيا حالة الفقر المائي 3 ـ500كتحت 

 .المكارد كاالحتياجات المائية الحالية كالمستقبمية في الجزائر (12)كيبيف  لنا الجدكؿ التالي رقـ 

 التراجع الخطير لنصيب الفرد الجزائري السنوي مف المياه: 11   جدوؿ رقـ 

مميوف )عدد السكاف  السنة
 (نسمة

 3مميار ـ)الموارد المائية 
 السنة/

مميار ) المائية تاالحتياجا
 السنة/3ـ

متوسط نصيب الفرد مف 
 السنة /3ـ)المياه 

1990 27.74 17 4.36 737 
2000 31.60 17.30 6.10 676 
2025 52 17.75 10.44 397 
2050 77 17.40 14.24 223 

، أطمس لمنشر كاإلنتاج األزمات الصراعات والحروب : مشكالت المياه العربيةمحمد بركات، : المصدر
 . 23، ص،2006اإلعبلمي، القاىرة، 

يبيف الجدكؿ التراجع الخطير لنصيب الفرد الجزائرم السنكم مف المياه، مقارنة بالتزايد المستمر لعدد 
بعد ما كانت تقدر بػ ) 3ـ737 إلى 1990ففي الكقت الذم كصمت فيو حصة الفرد في الجزائر سنة . السكاف
 3ـ223، ك2025 عاـ 3 ـ397 كستنخفض إلى 2000 سنة 3 ـ676، انخفضت إلى (1960 سنة 3 ـ1704
 3 ـ875كانخفضت إلى  ،3 ـ1400 بػ 1990فإف حصة الفرد في المغرب بمغت سنة . 2050عاـ 
2050 عاـ 3 ـ400، ك 2025 عاـ 3 ـ596، كستنخفض إلى 2000سنة

كبذلؾ نجد أف الجزائر تصنؼ . (1)
ضمف قائمة البمداف األكثر فقرا مف حيث اإلمكانيات المائية، أم تحت مستكل خط األماف المائي كبعيدة عنو 
تماما،كتجدر اإلشارة كذلؾ مف جية أخرل، بأف ىناؾ فارقا كاضحا بيف األحجاـ المعبأة كاألحجاـ المستعممة 

 : مف المكارد المائية، حيث أف

 ؛ 3 مميار ـ5.7المعدؿ السنكم لؤلحجاـ المعبأة  -

 ؛3 مميار ـ3.4المعدؿ السنكم لؤلحجاـ المستعممة  -

 .سنة /3 مميار ـ2.3قدر الفارؽ بػ  -

                                                           
. ، ثزظوف15، ٓوعغ سبثن، صانتخطُظ االطتزاتُجٍ نهًىارد انًبئُخٓؾٔل ثِـب٢ُ، - 1
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، (كالسدكد)كيرجع ىذا الفارؽ الكبير ال سيما إلى عدـ استعماؿ أك استغبلؿ المنشآت المائية المنجزة 
كالتسربات المائية في شبكات كقنكات التكزيع، إلى جانب غياب التسيير العقبلني المستديـ في مجاؿ المياه 

كؿ ىذا يفيد كيؤكد بأف ما يمكف اعتباره معبأ أك مستعمبل مف المكارد المائية يقؿ كثيرا عف ما ىك متاح عمميا 
 . حاليا مف إمكانات مائية

ككإستنتاج عاـ بأف الكضع المائي في الجزائر ىك أسكء كضع تكاجيو منذ االستقبلؿ، حيث تعرؼ 
كيرجع  ذلؾ إلى مجمكعة . الببلد في الظركؼ الحالية كالمستقبمية عجزا كبيرا في ىذا المكرد الحيكم النادر

مف العكامؿ كاألسباب المتشابكة كالمعقدة ك التي تمعب دكرا أساسيا كمؤثرا في بركز أزمة مائية متعددة 
 كىك ما سكؼ نتطرؽ لو في المباحث المكالية بأكثر تفصيؿ . الجكانب

 المرتكزات األساسية لمسياسة المائية في الجزائر: المبحث الثاني

لقد حاكلت الدكلة الجزائرية مؤخرا  تكجيو اىتماميا لقطاع المكارد المائية، خاصة كأنيا تتكاجد ضمف 
قائمة الدكؿ التي تعاني مف شح مائي ، كبسب الكتيرة المتسارعة لمزيادة السكانية خاصة مع تحسف ظركؼ 

نخفاض في معدؿ الكفيات، كدعـ كاالىتماـ ببرامج اإلنعاش  المعيشة كما رافقو مف زيادة في معدؿ الكالدات كا 
االقتصادم المكجية لقطاعي الفبلحة كالصناعية، ك التي حفزت عمى زيادة كارتفاع االحتياجات المائية سكاء 

المكجية لمقطاع المنزلي، الفبلحي أك الصناعي، كما يترتب عنو أيضا مف زيادة في تمكيث ىذه المادة 
ستنزافيا كبالنظر إلى محدكدية ىذا المكرد سكاء تعمؽ األمر بالمياه السطحية أك الجكفية، فقد . الحيكية كا 

سعت ىذه األخيرة لبذؿ مجمكعة مف الجيكد في مجاؿ المكارد المائية لممحافظة عمييا كحمايتيا مف األخطار 
التي تكاجييا مف تمكث كندرة كاستنزاؼ، كما عممت عمى كضع كصياغة مجمكعة مف اإلستراتيجيات 

دارتو بما يتماشى  كالسياسات التي مف شأنيا المساىمة في تنمية ىذه المكرد  الثميف كتحسيف سبؿ تسييره كا 
 .كأىداؼ التنمية المستدامة

 مفاىيـ أساسية لمسياسة المائية : المطمب األوؿ

 كبخاصة 1 كاإلدارة المائية كاإلستراتيجية المائية يخمط المرء أحيانا بيف إ صطبلحات السياسة المائية
األبحاث العالمية كمقررات كؿ المراجع المتخصصة ك، عمما بأف  بالشأف المائي إذا كاف غير مختص

المنظمات الدكلية كالعربية تبيف أف ىذه المصطمحات غير كاضحة كغير معتمدة مف قبؿ المجتمع العممي 
                                                           

1
، ٝههخ هلٓذ إ٠ُ، ٝهشخ "األطض وانًجبدئ انؼبيخ نهظُبطبد انًبئُخ انُبظًخ الطتخًبر انًىارد انًبئُخ غُز انًتجذدح"، جبٌ خىرٌ- 

 .٤ُٞ٣1995ٞ / رٔٞى13-9أٌُسٞ، كٓشن، /ػَٔ اإلكاهح أُزٌبِٓخ ُألؽٞاع أُبئ٤خ اٌُجوٟ ؿ٤و أُزغلكح ك٢ اُٞطٖ اُؼوث٢، أًسبك
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تعريفات مناسبة لكؿ مف السياسة المائية كاإلستراتيجية المائية فقاؿ  (1989)لقد قدـ كاثؽ رسكؿ آغا . الدكلي
اإلطار الذم تتـ مف خبللو إدارة المكارد المائية كاستنباط مجمكعة القكاعد الناظمة : "  بأنيااألولىعف 
بأنيا األفكار كالمبادئ كالقرارات التي تتناكؿ ميدانيا مف مياديف النشاط اإلنساني  ":الثانية، كقاؿ عف "1لذلؾ

بصكرة شاممة كمتكاممة فتحيط بمسائمة كترسـ مساراتو الفضمى كتعيف أساليب العمؿ ككسائمو كمتطمباتو 
الكفيمة بإحداث تغيرات فيو كصكال إلى أىداؼ محددة كتحتؿ  اإلستراتيجية مرتبة متكسطة بيف السياسة 

عمكما تمعب الدكلة الدكر األساسي في رسـ السياسة المائية كعمييا تقع مسؤكلية كضع أسس . 2"كالخطة
. كضكابط تكزيع كاستخداـ المياه بصكرة عادلة

يجب أف تعزز السياسة المائية ألية دكلة قدرات المستفيديف مف مكارد المياه في المجاالت اإلدارية 
كالفنية كالمالية لضماف مشاركتيـ الفعالة في تنفيذ الخطة المائية باإلضافة إلى ضركرة تحقيؽ العدالة في 
. التكزيع كتخصيص المكارد المتاحة كاالستخداـ الرشيد لممياه مع المحافظة عمى الجكانب البيئية كالصحية

السترداد تكاليؼ مشركعات  مف جية أخرل ينبغي عمى السياسة المائية أف تحدد السياسة السعرية
تطكير المياه مع مراعاة قدرة مختمؼ شرائح المجتمع في المجتمعات الحضرية كالريفية عمى تسديد ىذه 

. التكاليؼ ككذلؾ خطط تطكير القطاعات اإلنتاجية كبخاصة الزراعية منيا بما يتبلءـ كأىداؼ ىذه السياسة
كيتـ عادة تحقيؽ السياسة المائية مف خبلؿ اإلستراتيجية المائية عبر تنفيذ الخطط كالبرامج المائية الخاصة 

. بكؿ مف قطاعات الشرب كالزراعة كالصناعة كغيرىا

 المزيد مف االىتماـ لقطاع المياه كتسميحو بسياسة مائية رشيدة يمكف أف يخفؼ الضغكط عطاءإف إ
عمى المكارد المائية النادرة مف خبلؿ خفض عدد كحجـ المشركعات المائية الجديدة عف طريؽ إدارة الطمب 
تباع الكسائؿ التقنية كاالقتصادية الفعالة لحماية المكارد المائية المحدكدة  كاتخاذ إجراءات فعالة لحفظ الماء كا 

. المتاحة لمكطف العربي

إدارة الطمب كزيادة اإلمدادات المائية )كتسعى السياسة المائية إلى جانب نشاطاتيا الرئيسية المذككرة 
إلى اتخاذ نشاطات أخرل ثانكية مف شأنيا حماية األحكاض السطحية كالجكفية  (كاستخداـ المكارد المتاحة

. كحصاد األمطار كحفظ المياه كالتربة كالتغذية االصطناعية

                                                           
1

 .، ٓوعغ سبثن ،ٗلس اُظلؾخ جبٌ خىرٌ - 
2

، ٝههخ "إسزوار٤غ٤خ إكاهح أُٞاهك أُبئ٤خ ك٢ ٓ٘طوخ اُِغ٘خ االهزظبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُـوث٢ آس٤ب ُزؾو٤ن األٖٓ أُبئ٢"ٝاصن هسٍٞ آؿب، - 

 .1989ٗٞكٔجو /  رشو٣ٖ اُضب16٢ٗ-12هلٓذ إ٠ُ، اعزٔبع فجواء ثشإٔ األٖٓ أُبئ٢ ك٢ ٓ٘طوخ االسٌٞا، كٓشن، 
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 كمؤتمر دبمف حكؿ المياه كالبيئة عاـ 1992ىذا كقد طكرت قمة األرض في ريك دم جانيرك عاـ 
 بعض المبادئ العامة كمرتكزات لمسياسات المائية بشكؿ خاص كالسياسات التنمكية بشكؿ عاـ، 1992

 1:كنكردىا في ما يمي

  ضماف حقوؽ األجياؿ القادمة مف الموارد المائية : الفرع األوؿ

يقصد بيذا المبدأ سعي الدكؿ كالشعكب إلى تحقيؽ التنمية المستديمة ضمانا لحقكؽ األجياؿ القادمة 
في ظؿ الظركؼ السائدة في . ستمرار الحياة عمى الكككب األرضي كبخاصة أف مكرد المياه ال بديؿ منوإك

 2:الكطف العربي ىناؾ خياراف يمكف سمكؾ أحدىما لتحقيؽ التنمية المستديمة ىما

في حاؿ تكفر عدة مصادر مائية يتـ تطبيؽ الخيار التكاممي كالشامؿ؛  -

 .يتـ تطبيؽ الخيار الثاني القائـ عمى الحؿ البديؿ (األزمة المائية)في حاؿ الندرة المائية بدرجة قصكل   - 

كنظرا ألف العديد مف البمداف العربية كصمت إلى مراحؿ مختمفة مف الندرة المائية ففييا أمثمة كاقعية 
فدكؿ الخميج العربي مثبل .  الحمكؿ البديمة لمعالجة المشكبلت المائية لديياإتباعحكؿ الخيار الثاني، أم 

اعتمدت خيار تحمية مياه البحر كبديؿ أمثؿ تسانده أحيانا إعادة استعماؿ المياه كما ىك الحاؿ في الككيت 
أما السعكدية كاليمف كعماف كاإلمارات فقد اعتمدت، إضافة إلى خيار تحمية مياه البحر، . كالبحريف كقطر

أما البمداف العربية الكاقعة في منطقة . خيار تنمية مكارد الكدياف كشرعت في دراسة إعادة استعماؿ المياه
الخميج العربي فقد اىتمت بدراسة الجدكل الفنية كاالقتصادية لتحمية المياه الجكفية المالحة، أسكة بما فعمتو 

بعض الدكؿ األجنبية كالكاليات المتحدة األمريكية، حيث أدت دراسات مستفيضة إلى استخداـ مياه الطبقات 
ىذا كيتطمب تطبيؽ ىذا المبدأ، في حالة ندرة المياه، دراسة . العميقة المالحة في كاليات عديدة أىميا شيكاغك

. البديؿ فنيا كاقتصاديا كاجتماعيا كمعرفة مدل قدرة الدكلة عمى تحمؿ نفقاتو حاليا كمستقببل

التخصيص والتوزيع  : الفرع الثاني

يقصد بو في ىذا المجاؿ تحقيؽ العدالة في مجاؿ تكفير المياه كتخصيصيا عمى مستكل األفراد 
كتحقيؽ اإلنصاؼ في التكزيع كالتخصيص يجب أال يقصر عمى إمدادات . كالشرائح االجتماعية كالقطاعات

نما أف يتـ تحقيقو أيضا في مشركعات الرم كبخاصة بالنسبة لممزارعيف الكاقعة أراضييـ في  مياه الشرب كا 
                                                           

، ٝههخ هلٓذ إ٠ُ، اعزٔبع فجواء هطل ٓظبكه ا٤ُٔبٙ ٝاُوٞا٤ٖٗ ٝاُزشو٣ؼبد "اإلكاهح ُِٔٞاهك أُبئ٤خ ك٢ اُٞطٖ اُؼوث٢"عبٕ فٞه١، - 1

. 1994أًزٞثو /  رشو٣ٖ األ6ٍٝ-3طواثِس، - ٝإكاهح أُظبكه أُشزوًخ ٤ُِٔبٙ اُطج٤ؼ٤خ، اٌُسٞ
2
 -Nations Unies, déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable,la 

conférence internationale sur l’eau et l’environnement ,Irlande,1992,p45. 
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كمف جية أخرل ىناؾ نقاش حاد حكؿ إمدادات المياه المعتمدة عمى المكارد . الجزء األسفؿ مف شبكات الرم
المائية الجكفية ككنيا مرتبطة بممكية األرض، إذ ينادم قسـ مف االختصاصييف المائييف بجعؿ ممكية المياه 
الجكفية عامة، في حيف ينادم القسـ اآلخر بإلقائيا مرتبطة بممكية األرض، كبالتالي فالسياسة المائية يجب 

. أف تنظـ بشكؿ ما ممكية ىذه المياه بحيث تطبؽ ىذا المبدأ بشكؿ سميـ

 التموث وسالمة البيئة: الفرع الثالث

كتصنؼ . تشكؿ الطبقات المائية أكساطا حساسة سريعة التأثر بالفعاليات البشرية كالعكامؿ الطبيعية
عادة ىذه الطبقات كفؽ حساسيتيا أك قدرتيا عمى حماية نفسيا مف المؤثرات الخارجية كبخاصة الممكثات 

كتعتبر المخمفات الصناعية كالمبيدات أخطر ىذه الممكثات إلحتكائيا عمى المعادف الثقيمة . بفعؿ التقنية الذاتية
كتككف العكامؿ الطبيعية في المناطؽ الجافة أكثر خطكرة عمى . كالمكاد التي ال تتحمؿ تحت الظركؼ الطبيعية

المكارد المائية الجكفية، إذ أف سرعة تراكـ األمبلح كترسبيا تفكؽ كثيرا معدالت تراكميا في المناطؽ الرطبة 
كبخاصة أف األمطار الياطمة في ىذه المناطؽ الجافة محدكدة جدا كتككف فعاليتيا في غسؿ األمبلح معدكمة 

. نسبيا

– إف استثمار المكارد المائية الجكفية المتجددة أك غير المتجددة يحقؽ عادة منافع اقتصادية 
كلكف عندما تككف المكارد المائية الجكفية غير متجددة تنجـ عف عممية االستثمار آثار سمبية . اجتماعية

كيتمثؿ ىذا الضرر باليبكط المستمر لمناسيب المياه كالتدىكر . تسبب أضرارا لمقاعدة األساسية كىي المياه
في  (الغدؽ)مف جية أخرل يؤدم ارتفاع منسكب الماء األرضي . في نكعية المياه بسبب التممح كالتمكث

المناطؽ الزراعية إلى تزايد تركيز األمبلح في التربة كالمياه الجكفية، كما أف ارتفاعو في المناطؽ الحضرية 
يغرؽ أساسات المباني كالمنشآت اليندسية كخطكط االتصاؿ كاألنفاؽ كما ىك الحاؿ في مدينة لندف كفي 

. الرياض كالدكحة كدبي

:سياسات المائية منذ اإلستقالؿلؿ  السيرورة التاريخية مراحؿ:المطمب الثانى   

 كىذا كتكلت العديد مف المؤسسات تسير ىذا المكردعرفت الجزائر عدة سياسات مائية منذ االستقبلؿ،      
مف خبلؿ إجراءات المخططات التتنمكية في القطاع كتغيير المؤسسات التنظيمية كالتشريعات، حتى سنة 

مرت الجزائر بعد اإلستقبلؿ كلقد ، حيث قامت بتغيير جذرم لسياستيا المائية مف خبلؿ مبادئيا الخمس،1996
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تجاىات تعكس السياسات المائية المنتيجة كتبعتيا تغييرات عمى المستكل التنظيمي كالييكمي  بعدة مراحؿ كا 
تخذت الدكلة المخططات التنمكية الرباعية كالخماسية الكسيمة لتنفيذ ىذه السياسات  . كالتشريعي كا 

المراحؿ األساسية : الفرع األوؿ  

ت آبعد اإلستقبلؿ مباشرة بدأت الجزائر بإستغبلؿ المنش : 1970:1-1962- مرحمة بمكرة الفكر المائي-
الكبرل التي كرثتيا عف اإلستعمار مف سدكد ك آبار ك مساحات زراعية ك لـ تكف ىذه اإلمكانيات تستجيب 

ك التي تحتكييا  3 مميكف ـ670لحاجيات المكاطنيف ، حيث كانت طاقة التخزيف اإلجمالي جد ضعيفة قدرت بػ 
 2. ىكتار 320000 ك مساحات مسقية تقدر بػ 1962-1830ك التي أنجزت بيف .أربعة عشر سد 

كسجمت ىذه الفترة تحكالت عمى مستكل بناء ك تجديد السدكد ، كما شيدت إىتماـ المسؤكليف بالقطاع 
الصناعي ك تجييزىا بمعدات ك قنكات الرم األساسية مثؿ المجمعات الصناعية بعنابة ك سكيكدة ك أرزيك عمى 

ككانت المياـ الخاصة بالمكارد المائية ك تسييرىا بيف كزارتيف .عكس ما حدث بخصكص المشركعات الفبلحية 
، كزارة األشغاؿ العمكمية حيث تتكفؿ بالمنشات الكبرل لممياه بفضؿ المديرية المركزية ك مصمحة الدراسات 

العممية ك مصمحة الدراسات العامة ك األشغاؿ الكبرل في مجاؿ الرم ، أما كزارة الفبلحة تكفمت بجميع 
الصبلحيات المتعمقة بالسقي ك منشأت الرم الريفية ، كتميزت كذلؾ بمنافسات فيما يتعمؽ بالثركات المفركض 

 ك يشكميا ممثمكف 1963تسييرىا ك ضبط المسؤكليات ك طرحت عدة مسائؿ عمى لجنة الماء المحدثة في سنة 
. عف التخطيط الداخمية ، ك المالية ، الفبلحية ، األشغاؿ العمكمية ، الصناعة، الطاقة ك الصحة 

عرفت ىذه المرحمة ىيكبل تنظيميا آخر حيث تحكلت :  1977- 1970 -مرحمة التحكالت فى االشراؼ-
كىي ممثمة عمى مستكل الكاليات  ( 1970 جكاف 21)المياـ لتسيير قطاع المكارد المائية إلى كتابة الدكلة لمرم 

كالدكائر كغير ممثمة عمى مستكل البمديات حيث عزمت كبإرادة كاضحة بالنظر إلى المعكقات كالمشاكؿ المائية 
ففي .التي تعاني منيا الببلد إلى جانب اإلىتماـ بإيجاد الحمكؿ الممكنة التي ترجع عمى المجتمع بالفائدة 

إعتبرت مرحمة جكىرية لئلتجاه الجديد كظير جميا عندما تـ تغيير  ( 1973– 70)المخطط الرباعي األكؿ 
صبلح   ىكتار مف 92000مقاييس التقديرات ك التكقعات ، كتضاعفت الدراسات بحيث برمج أربعة عشر سدا كا 

                                                           
1
-Malika Amzert , " les politique de l’eau en Algérie depuis l’indépendance ", monde arabe maghreb macherk ,( 

n° 149,juil-sept , 1995 ) , p 35.  
2  -Boumghar Rabah et Moulahi Moussa , " Gestion de la ressource en eau dans le bassin hydrographique , 

algerois –hodana – soummam", memoire en veu de l’obtention du diplome d’ingennieur d’état en agronomie 

,I.N.A,alger,1999;p19 



 الفصؿ الرابع     الدراسة الميدانية إشكالية إدارة الموارد المائية في الجزائر
 

 140  
  

، (ىذه المشركعات)لكف ىذا المخطط عرؼ صعكبات في التنفيذ لما كاف مخطط لو فعبل ك لكنيا .األراضي 
مف األسباب التي أدت إلى صعكبة تنفيذ ىذه ،ك ( 1977– 74 )إستكممت في المخطط الرباعي الثاني 

 1:المخططات 

. ضعؼ مستكل اإلنجاز في السدكد ك المساحات الزراعية -
مف القركض الممنكحة تمتصيا مشاريع تزكيد سكاف المدف بالمياه الصالحة لمشرب  % 50 -

: كمف األسباب التي أدت إلى اإلختبلؿ بيف التكقعات كاإلنجازات 

. صانعكا القرار أساءكا تحديد األىداؼ الكاقعية كتحديد أكلكيات كاضحة  -
.  القطاع الصناعي إستيمؾ  حصة األسد مف المكارد المالية كالبشرية  -
سمكؾ المسؤكليف كالمشرفيف عمى مشركع التنمية اإلقتصادية كبصفتيـ يؤيدكف الصناعة عكس إتجاه  -

 .التنمية إلى نتائج غير مرغكب فييا ككذا تشجيعيـ لتأجيؿ المشركعات الفبلحية 
ىذه المرحمة تعتبر غامضة تخممتيا نزاعات ك شقاقات ، ىذا النزاع  :  1980 – 77-مرحمة الصراعات - 

 : إنفجر بيف كتابة الدكلة لمرم ك القطاعات المستيمكة لممياه

ة الزراعية حكؿ النتائج السمبية في تجييز األراضي الزراعية ك اإلختبلؿ كربيف الكتابة ككزارة الفبلحة كالث -
المؤسسة الكطنية  )بيف المساحات الصالحة لمسقي كالمساحات المجيزة باإلضافة لسكء تسيير المكرديف 

. (لمكاد البناء 
بيف الكتابة كطمبيات الصناعة لممياه التي كانت تقدـ لفترات متقطعة مف طرؼ المؤسسة الكطنية لتنفيذ  -

المشركعات أك الصندكؽ الكطني الجزائرم لمتييئة العمرانية ، كخمقت مشاكؿ لمكتابة مف حيث تمركز 
. كبعد المجمعات الصناعية ك مشاكؿ التكقيت لمتمكيف ك التمكيؿ 

 بيف الكتابة كالمراكز السكانية الحضرية أك الريفية حيث تعتمد عمى قنكات قديمة لتكصيؿ المياه  -
الصالحة لمشرب لقمة الصيانة ، كالدفع الزىيد مف طرؼ المشتركيف، ألف الدفع كاف عمى أساس 

اإلستيبلؾ السنكم الجزافي،  فقد كاف تكزيع ك تسيير المياه الصالحة لمشرب  مف مياـ الشركة الكطنية 
 . 1970لتكزيع المياه الصالحة لمشرب كالصناعة منذ 

فبمكجب .لبنؾ العالمي ؿكما شيدت ىذه الفترة تحكيؿ المياـ مف كتابة الدكلة لمرم إلى كزارة الرم ، كالمجكء 
 أنشئت كزارة الرم ك إصبلح األراضي ك حماية البيئة ، 1977 أفريؿ 23 المؤرخ في 73– 77المرسـك رقـ 

                                                           
1
.2012ِٓلبد ٖٓ ٝىاهح أُٞاهك أُبئ٤خ ٓزبؽخ ك٢ أُٞهغ ،–  
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حيث بعد كفاة الرئيس بكمديف أصبحت قرارات أصحاب اإلتجاه الصناعي ضعيفة كفقدكا نفكذىـ ، خاصة 
أما المجكء إلى البنؾ العالمي فيي بداية إعادة التكجو حيث .بالنسبة لكزير التخطيط ك التييئة العمرانية 

أعربت الحككمة عف رغبتيا في الدعـ المالي ك التقني مف البنؾ حيث قاـ خبراءه بعدة زيارات إلى الجزائر 
  بمساعدة مجمس الميندسيف 1العاصمة لئلطبلع عمى مشركع التطيير الذم تـ تحضيره مف طرؼ ككمدكر

:  اإلستشارييف األلماف ك كانت إىتمامات البنؾ بػ 
.  رفع المكارد المائية لمجزائر العاصمة -
.  القضاء عمى التمكث المائي بمساعدة المعيد الكطني لمصحة  -

:  كما تكصمت الجزائر الي  إتفاؽ مع البنؾ العالمي بتنفيذ إجرائيف  ىما
 1977 أكتكبر 18في  (SEDAL)إجراء مؤسسي يتمثؿ في إنشاء شركة المياه لمجزائر العاصمة - 

.  بمرسـك مف كالي الجزائر كتحت ك صايتو 
إجراء إقتصادم يتمثؿ في إجراء تسعيرة إقتصادية حيث كانت التسعيرة المعتمدة ثابتة ك مكحدة عبر  -

كامؿ التراب الكطني خبلؿ العشر سنكات األخيرة ، أما التسعيرة المقترحة مف البنؾ فيي ترجع لمبادئ 
. اإلقتصادم الميبيرالي حيث عمى المستيمؾ تحمؿ كافة التكاليؼ اإلقتصادية  إلنتاج المياه المستيمكة 

باإلضافة إلى برامج إستثمارية في تزكيد السكاف بالمياه ك مشاريع التطيير تمس الكاليات الكبرل في الكطف 
 مميكف دكالر مف أجؿ الدراسات التي تخص المكارد المائية ك 5مثؿ كىراف كقسنطينة ، ك قدـ مبمغ قدر بػ 

كما قدـ البنؾ إستراتيجية طكيمة األجؿ تيتـ بتمكيف القطاعات الثبلث .  مميكف دكالر 290قركض بمغت 
. بالمكارد المائية مف تمؾ الفترة إلى غاية بداية القرف الحادم كالعشريف 

.  إىتـ بدكر المكارد المائية الحديثة مع تحمية المياه ك إعادة إستعماؿ المياه لتمبية مختمؼ اإلحتياجات 
 المخططاف الخماسياف االكؿ ك مرحمة  ىذه الفترة جسدر:  1980بعد سنة -مرحمة تسخير المياه لممدف  -

الثاني المذيف كانا بمثابة أرضية لتكجيو المياه نحك المدف ، فاالستثمارات ك المشاريع المقررة تعكس ىذا 
اإلختيار الجديد ، خاصة في مجاؿ ضبط التشريعات كالتنظيمات كاإلستثمارات ككيفية سير األعماؿ التقنية 

. اإلقتصادية في قطاع المياه 
 ك المتعمؽ 1983 فيفرم 5 المؤرخ في 03-83ظير تشريعاف أكليما القانكف : عمى المستوى التشريعي

 كالمتعمؽ بقانكف المياه ك كاف يؤكد 1983 جكيمية 16 المؤرخ في 17- 83بحماية البيئة كاالخر القانكف 

                                                           
1
.ٝصبئن ٝىاهح أُٞاهك أُبئ٤خ ٓزبؽخ ك٢ أُٞهغ– 
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دارة المكارد المائية ، كما صادؽ البنؾ العالمي عمى   (السعر الحقيقي لمماء )عمى إحتكار الدكلة في تسيير كا 
.                    كأسس القانكف كذلؾ مبادئ قياس المياه ك تسعيره لجميع اإلستيبلكات المنزلية ، الزراعية ، الصناعية 

 1985 أكتكبر 24 المؤرخ في 85- 267فقد حدد القرار الكزارم رقـ : أما عمى المستوى اإلقتصادي  
المتعمؽ بتحديد التعريفة األساسية لممياه بمختمؼ فئاتياك قطاعاتيا اإلستيبلكية المنزلية ك الفبلحية كالصناعية  

. ك أثارت ىذه التعريفات جدال كبيرا بيف المسؤكليف السياسيف ك المحاسبييف 

كانت الجيات المختصة في تسيير قطاع المياه بعد كزارة الرم ك إستصبلح : عمى المستوى التنظيمي 
 ( 1989– 1984) ثـ إلى كزارة البيئة ك الغابات  ( 1984- 1980)األراضي ك البيئة لكزارة الرم في الفترة 

فأراد المخططكف في شؤكف المياه إنشاء مؤسسات فعالة كمرنة تتماشى مع سياستيـ ك الكصكؿ إلى أىدافيا .
:  فقد أنشئت 

. مكتب المراقبة التقنية لمنشأت الرم  -
.  الككالة الكطنية لمسدكد  -
. الككالة الكطنية لممياه الصالحة لمشرب ك تطييرىا  -
.  الككالة الكطنية لمسقي ك تصريؼ المياه  -
. الككالة الكطنية لممكارد المائية  -
. دكاكيف خاصة بالمساحات المسقية  -
 . 1963المجنة الكطنية لممكارد المائية بدؿ لجنة الماء التي جاءت عاـ  -

فإف البرامج المقترحة حكؿ مشاريع التجييز كبناء اليياكؿ القاعدية  لقطاع المياه: عمى المستوى اإلستثماري
 مميار دينار جزائرم، 23لمتعبئة كالتخزيف قد نالت نصيبيا في المخططيف الخماسييف ، فاألكؿ خصص 

لقطاع المياه مف مجمكع اإلستثمارات في الكطف حيث كزعت عمى السكاف لمتزكيد بالمياه  % 5.74بنسبة 
كلمبحث كالدراسات  ( مميار دينار جزائرم 9) كبناء السدكد  ( مميار دينارجزائرم 9.9 )الصالحة لمشرب 

. ( مميار دج5.7)ك إصبلح االراضي  (مميار دج )

. مف مجمكع إستثمارات المخططة  % 7.45 مميار دج بنسبة 41أما الثاني خصص لمرم مبمغ 
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مف مجمكع اإلسثمارات الدكلية ىذه اإلعانات كانت  % 7.4أما البنؾ العالمي فساىـ في اإلستثمارات بػ 
ترمي ألىداؼ طكيمة األجؿ لتحضير المخطط الخماسي الثاني ك التأكيد عمى أكلكية إستعماؿ المياه في 

. المدف عف اإلستعماؿ الفبلحي ك الصناعي 

 أككمت صبلحيات قطاع الرم مرة أخرل إلى كزارة الفبلحة ك ذلؾ مف خبلؿ كتابة الدكلة 1989  سنةفيك
القطاع مف صبلحيات كزارة التجييز ىذا ، فأصبح تسيير 1994لميندسة الريفية كالرم الزراعي ، حتى عاـ 

 الذم يحدد  1994أكت سنة 10 المؤرخ في 240- 94بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ  )كالتييئة العمرانية 
. (صبلحيات الكزارة 

      :الخدمة العمومية لمماء الشروب والتطيير: الفرع الثاني

كانت الخدمة العمكمية بالنسبة لممياه الصالحة لمشرب تسيرىا الجماعات المحمية كىذا في شتى 
ما  ( شركات ما بيف البمديات، شركات خاصة صاحبة اإلمتياز،الخدمات، إدارة المصمحة العامة)األشكاؿ 

عدا اليياكؿ الكبرل النتاج كتكصيؿ المياه، فإنيا كانت تسير مف طرؼ المصالح المختصة تحت إشراؼ 
، كنظرا لمنقائص المبلحظة في القدرة التقنية كالمالية 19701اإلدارة المكمفة آأنذاؾ بالرم الحضرم في سنة 

لمبمديات ، إختارت الدكلة التسيير المركزم بإنشاء الشركة الكطنية لتكزيع المياه الصالحة لمشرب كالصناعة 
(SONADE )  ك منح ليا إحتكار انتاج ك تكزيع المياه لصالح السكاف كالمناطؽ الصناعية كالسياحية عبر

ف عمؿ ىذه المؤسسة كاف مرىكنا بتسميـ منشأت تكزيع المياه عف طريؽ تحكيؿ أكما .كامؿ القطر الكطني 
ممتمكات الجماعات المحمية ، لذا تبيف أنيا ميمة صعبة ببل جدكل ، كالضغكطات الخارجية عمى القطاع 

 ، لتقميص 1974كالتي تسعى إلى فرض البلمركزية في التسيير، قد ترجمت بسرعة بأخذ قرار تحكيمي سنة 
 مف طرؼ الجماعات تسير مياـ الشركة كتكميفيا فقط بإنتاج كتكصيؿ المياه، أما شبكة التكزيع فتبقى

.       المحمية
 شركة مختصة  1977أنشئت لمعاصمة ليا في سنة ك.1975 بداية  عممية التسييركأعيد النظر في

، التي تتكفؿ باإلنتاج كالتكزيع معا كتشمؿ الييئات كالكسائؿ (SEDAL)–شركة المياه لمجزائر العاصمة 
 تـ 1983في سنة كالتابعة لمشركة الكطنية لمتكزيع المياه الصالحة لمشرب كالصناعة كبمدية الجزائر العاصمة 

سستغبلؿ منشأت التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب كالتطيير لتحؿ 17إنشاء   مؤسسة كطنية تيتـ بتسيير كا 

                                                           
1
 - Mustapha bouziani , l’eau M de la pénurie au maladie,édition IBN khaldoun, Alger ,Algerie,2000  ,p 202. 
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 26  كالية ك 22تتكفؿ بػ   تـ إنشاء تسع مؤسسات جيكية1987ك بسرعة سنة  .(SONADE)محؿ 
  1. إلى مؤسسات عمكمية  ذات طابع صناعي كتجارم1992مؤسسة  كالئية ، كتـ تحكيميا سنة 

 ك المتعمؽ بالبمدية ك السيما المادتاف 1990 أفريؿ سنة 7 المؤرخ في 08-90 كبمقتضى القانكف رقـ 
:  ، المتيف نصتا عمى136 ك132

 ؛تكزيع المياه الصالحة لمشرب -
 ؛ صرؼ المياه المستعممة كمعالجتيا -
  ؛محاربة العكامؿ الناقمة ألمراض -
   .يمكف لمبمدية التنازؿ عف خدماتيا العمكمية عف طريؽ اإلمتياز -

  ومبادئيا األساسية  السياسػػة المائيػػة الجديػػػدة:المطمب الثالث 
 بالتفكير 1993في إطار إيجاد سياسة مائية جديدة ، قامت كزارة التجييز كالتييئة العمرانية منذ ديسمبر 

 30 ك 29 ك 28في ىذه السياسة كالتي انتيت بعقد المؤتمر الكطني الخاص بسياسة الماء كذلؾ أياـ 
لقد صاغت ك ككاف مسبكقػا باجتماعات جيكية ك اجتماعات عمى مستكل األحكاض المائية 1995جانفي 

 2:ىيأساسية  مبادئ مجمكعة كترتكز ىذه السياسة عمى ،2025-2006الجزائر سياسة كطنية تمتد مف 
 ؛كحدة المكرد -
 ؛رالتشاك -
  ؛الماء قضية الجميع:الشمكلية  -
 ؛القتصادا -
 .(اإليككلكجي)التكفؿ بالجانب البيئي  -

كبالتالي فقد ارتفع مستكل النفقات العمكمية المكجية لقطاع الرم في السنكات األخيرة، كتضاعؼ معدؿ 
 مف الناتج المحمي 2006 سنة 2,6%إلى نسبة 1999سنة  % 1,3النفقات العمكمية لترتفع مف نسبة 

: مكزعة كالتالي PIBاإلجمالي 
 .%43إقامة السدكد بنسبة  -
 ؛%29التزكد بالماء الشركب بنسبة  -

                                                           
1
،ٓؼٜل اُؼِّٞ االهزظبك٣خ ٝػِّٞ اُزس٤٤و،عبٓؼخ (ؿ٤و ٓ٘شٞهح)كواػ هش٤ل ، س٤بسخ رس٤٤و ٤ٓبٙ اُشوة ك٢ اُغيائو،هسبُخ ٓبعسز٤و -  

  .31اُغيائو، ص
2
 .38-32كواػ هش٤ل ،ٗلس أُوعغ ،ص ص–  
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 ؛%19تصفية المياه المستعممة بنسبة  -
 .%9بنسبةالسقي  -

. 2025-2006 بالجزائر بيف سنكات  بقطاع المكارد المائيةكالجدكؿ المكالي يكضح حجـ االستثمار

 2025-2006الموارد المائية لمفترة  االستثماري في قطاع المخطط: (12)لجدوؿ رقـ ا

 مياه السقي المجموع
التغذية بمياه 

 الشرب
تصفية 
المياه 
 المستعممة

تعبئة الموارد 
 المائية

نوع االستثمار 
 الوحدة مميوف(  $)

  األجؿ/استثمار ط 15920 1770 7470 1530 26690
استثمار متوسط األجؿ  2850 940 1940 960 5844

  األجؿ/استثمار ؽ 530 1470 330 - 2330 
 المجموع 19300 4180 9740 2490 35710

Source : Problématique du secteur de l’eau et impact liés au climat en Algérie, 2009, p4, sur le site 

www.undpcc.org/docs/.../Algerie_Rapport_national_eau_adaptation.pdf 

 15 المكافؽ 1417 محـر عاـ 28 مؤرخ في 13-96مر رقـ األ)ىذه المبادئ ترجمت في قانكف المياه 
 16 المكافؽ 1403 ربيع ثاني عاـ 22 المؤرخ في 17-83 ، يعدؿ ك يتـ القانكف رقـ 1996جكاف سنة 
ىذه المبادئ .الذم ييدؼ إلى تنفيذ السياسة الكطنية لمماء ( ك المتضمف قانكف المياه 1983جكيمية سنة 

 1:ىي
 :مبػػػدأ الػػوحدة :الفرع األوؿ 

الماء ممؾ جماعي كطني تممكو المػجمكعة الكطنية بأكمميا ،تمارس عميو سمطة الدكلة عمى سبيؿ األكلكية 
لتمكيف ىذا المكرد مف أداء كظيفتو اإلجتماعية كاإلقتصادية األساسية بحد أدنى  مف العدؿ كاإلنصاؼ 

ستعمػالو كالحفػاظ  ككحدانية مكرد الماء بإعتباره ممكا جماعيا يستمـز كحدكية النظرة إلى تعبئتو ،كتسييره ، كا 
عميو ، ك يترتب عف ذلؾ أف تسيير مكرد الماء ال يمكف األخذ بو إال عمى نحك كحدكم بمعػنى أف جميع 

المبػادرات ك األعماؿ في إتجاه ىذا العنصر يجب أف تككف حتما متكاممة ك منسقة مف طرؼ الدكلة ضمف 
 .منيج شامؿ كما يحدث في الدكؿ المتقدمة 

                                                           
 .31كواػ هش٤ل، ٓوعغ سبثن ،ص –  1
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مبػػدأ التشػػاور  :الفرع الثاني
إذا كاف تسيير الماء في مستكل مجاؿ كسطو الفيزيقي الطبيعي يؤدم حتما إلى تجاكز التقسيمات اإلدارية 
كدكائر اإلختصاص اإلقميمية ، فإف ذلؾ ال يمكف اف يجسد مبدأ بصكرة منسجمة كعادلة إال بعد فتح التشاكر 

لتحقيؽ تسيير تضماني لممكرد المشترؾ ك مف ناحية أخرل فإف مشاكؿ الماء حساسة مما يجعميا أمكرا ال 
... الجماعات المحمية المستعمميف )تعالج بصكرة تعسفية في المستكل المركزم دكف إشراؾ جميع المعنييف 

 .في مجاؿ التفكير كالتقرير كالتنفيذ (إلخ

  مبدأ اإلقتصاد:الفرع الثالث 

إف نقطة الضعؼ الكبرل في مؤسسػات الماء تكمف في إفتقارىا نظاـ تحريض ك تشجيع ، لذا يجب إيجاد 
إطار كنظاـ تحريض يحمبلف آليات تأسيسية كتنظيمية ك لتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب تكييؼ العبلج ك مبلءمتو 

: لممشاكؿ ك أسبابيا ، ك تكفير شرطيف أساسييف 

. تطبيؽ مبادئ التسيير التجارم لمؤسسات الماء-

 .ترؾ المجاؿ لممنافسة كالعمؿ بمكجب نظاـ التعاقد-

 مبػػدأ الممكية الجماعية :الفرع الرابع 

الماء مف المقكمات الغالبة في الكسط الحي ،ك الماء عنصر شامؿ لمجميع ،ك ىك : الماء قضية الجميع
ك لمماء أيضا صبغة شمكلية ك ال يعترؼ بالحدكد ،فدكرة الماء .مف مصادر الحياة ك مف شركطيا األساسية 

تخترؽ الحدكد الجغرافية ك الطبيعية ك القطاعية ،فيك يمكف اف يذىب لمشرب أك السقي أك ينتفع بيا مصنع 
في بمد أك بمداف مجاكرة إف القكؿ بأف الماء قضية الجميع ينبغي أف يستشير إىتماـ الجميع ،مكاطنيف كدكال 

 .ك حككمات

 المبػػدأ البيئػػػي:الفرع الخامس 

مف المبادئ التي تكجو السياسة المائية الجديدة إلى جانب مبادئ الكحدة ،التشاكر ،اإلقتصاد ك الشمكلية 
ندرة الماء ك نكعيتو ك اإلستراتيجية المطمكب :الذم يتمحكر حكؿ ثبلث محاكر  (البيئة)مبدأ اإليككلكجيا 

تنفيذىا في ىذا المجاؿ ،ك يستند ىذا المبدأ إلى الدفاع عف تكامؿ مككنات البيئة مف جية ،ك حماية الصحة 
العمكمية في إطار تكفير الماء العذب ك مكافحة ناقبلت األمراض في المحيط المائي ك إستخداـ المكارد 

البشرية ذات القيمة التأىيمية المكمفة بتطبيؽ إستراتيجيات حفظ الماء ك المحافظة عمى نكعية ك تعبئة ككقايتو 
 .مف التمكث ،سرعة اإلتصاؿ ك التبميغ ك القادرة عمى تنفيذ ذلؾ مف جية أخرل
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اليياكؿ المؤسسية والتنظيمية :المطمب الرابع 

الجيات كالمؤسسات المسؤكلة عف المكارد المائية تتنكع مف ككالة كمجالس كمؤسسات ككزارات، كىذا لتنكع 
 1:مياميا كمسؤكلياتيا كاختصاصاتيا كفيما يمي سنعرض أىـ الجيات كالمؤسسات كالمياـ المنكطة بكؿ منيا

الوكاالت : الفرع األوؿ 
 يتضمف إنشاء 1981 جكيمية 25 مؤرخ في 167-81مرسـك رقـ ): الوكالة الوطنية لمموارد المائية-

 الذم يغير تسمية 1987 المؤرخ في مام 129-87المعيد الكطني لممكارد المائية كيقتضي المرسـك رقـ 
تتكمؼ الككالة في ميداف المياه  ، ك(المعيد الكطني لممكارد المائية فيجعميا الككالة الكطنية لممكارد المائية

: الجكفية بما يمي

. تحصي مكارد المياه الجكفية في الببلد كيسير عمى الحفاظ عمييا  - 

 .تصمـ كتركب كتسير شبكات مراقبة طبقات المياه الجكفية  - 

 .تضع الخرائط الخاصة بالينابيع كالمكارد المائية الجكفية  - 

 .تضبط حصيمة مكارد المياه الجكفية باستمرار كمدل استخداميا  - 

: تتكمؼ الككالة في ميداف المياه السطحية بما يميك

. تصمـ كتركب كتسير الشبكة الكطنية لعمـ المناخ المائي المخصصة إلعداد الحصيمة الكطنية لممياه  - 

 .تقـك بالدراسات المنيجية العامة فيما يتعمؽ بأنظمة عمـ المناخ المائي قصد جرد مكارد المياه السطحية  - 

 .تقـك بالدراسات الخاصة بعمـ المياه المرتبطة بأجيزة تعبئة مكارد المياه السطحية  - 

 .تدرس الظكاىر المائية في األحكاض التجريبية كاالنحراؼ كالسيبلف كالتسرب كتبخر المياه  - 

 .تقييـ الشبكة ك تراقب تكقع الفيضانات كتسييرىا  - 

: تتكمؼ الككالة في ميداف الرم كتصريؼ المياه بما يأتيك 

. تعد جردا بمكارد األرضي المخصصة لبلستصبلح عف طريؽ الرم كتصريؼ المياه  - 
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 .تحدد كترسـ باالتصاؿ مع المعيد الكطني لرسـ الخرائط الخاصة بالقكة المائية لؤلراضي القابمة الرم  - 

تدرس قابمية األراضي المسقية لمزراعة كاحتياج الزراعة لممياه كمقاييس الرم كتصريؼ المياه المخصصة   - 
 .إلعداد مشاريع أجيزة الرم كتصريؼ المياه

تدرس تطكر ممكحة األراضي كالطبقات السطحية في المساحات المسقية، كيكفر العناصر المتعمقة   - 
 .بحمايتيا ككقايتيا

تتكلى الككالة  (1985 جكاف سنة 11 المؤرخ في 163-85مرسـك رقـ ): الوكالة الوطنية لمسدود-
 1:المياـ التالية

 .(...السدكد، الخزانات) القياـ باألعماؿ الكبرل لجمب المكارد المائية السطحية -

 القياـ باألعماؿ الكبرل لتكفير الماء لبلستيبلؾ المنزلي أك االستخداـ الصناعي كالفبلحي -

 . تسير عمى المحافظة عمى السدكد الكبرل الجارم استغبلليا كحمايتيا-

 . تتكلى الككالة في مجاؿ األعماؿ الكبرل لجمب المكارد المائية كجرىا-

 . تراقب المنشآت الكبرل كصيانتيا قصد جمب المكارد المائية الجارم استغبلليا-

 . تشارؾ في تككيف المستخدميف العامميف في مجاؿ المكارد المائية كتحسيف مستكاىـ-

 . تتمقى ك تعالج ك تحفظ كتكزع المعطيات كالمعمكمات كالكثائؽ ذات الطابع اإلحصائي كالعممي-

 . تقدـ مساىمتيا لمييئات المكمفة بدراسة سياسة جمب المكارد المائية كجرىا-

 . تسخر الككالة جميع كسائميا، قصد بمكغ أىدافيا كأداء ميمتيا في مجاؿ اختصاصيا-

 جكاف سنة 11المؤرخ في 164- 85مرسـك رقـ ): الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطيير-
: تتكلى الككالة المياـ التالية (1985

.  تطكير مؤسسات تسيير المنشآت األساسية الخاصة بالرم الحضرم كفعاليتيا-

                                                           
1
 .ٓؼِٞٓبد ٓزٞكوح ُلٟ اًُٞبُخ اُٞط٤٘خ ُِسلٝك- 
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 . ضبط المقاييس كالتسعير كالقياـ بمسح األراضي في ميداف التزكيد بمياه الشرب كالصناعة كالتطيير-

 . التحكـ في األعماؿ الكبرل إلنجاز المنشآت الخاصة بالرم الحضرم-

 تشارؾ الككالة في إعداد المخططات السنكية كالمتعددة السنكات لمتنمية في مجاؿ تطكير مؤسسات تسييرا -
 .أجيزة التزكيد بمياه الشرب كالصناعة كالتطيير كاستغبلليا

 . تدعـ عمؿ مؤسسات تسيير أجيزة التزكيد بمياه الشرب كالصناعة كالتطيير كاستغبلليا-

نجازىا كاستغبلليا -  تشارؾ في إعداد الضكابط كالمقاييس المتعمقة باليياكؿ األساسية لمرم الحضرم كا 
 .كتسييرىا كصيانتيا

 تقدـ الككالة مساعدتيا لميياكؿ كالييئات المكمفة بدراسة سياسة التزكيد بمياه الشرب كالصناعة كالتطيير -
 .كتطبيقيا

 . تسخر الككالة جميع كسائميا، قصد بمكغ أىدافيا كأداء ميمتيا في مجاؿ اختصاصيا-

 1:  تتكفؿ بالدعـ التقني لمؤسسات المياه إلنتاج كتكزيع المياه الصالحة لمشرب كالتي تتمثؿ في-

أم ما  (811مف ) بمدية39 كالية، تسير 22 تسعة مؤسسات عمكمية كطنية ذات طابع جيكم تتدخؿ في- أ
.  مميكف نسمة11.8يعادؿ 

 مميكف 6.8أم ما يعادؿ  (730مف ) بمدية 258ستة كعشركف مؤسسة عمكمية كالئية تسير مجمكع - ب
. نسمة

 مميكف إف تنظيـ 11.4 بمدية غير المسيرة مف طرؼ المؤسسات أم 892المصالح البمدية عمى مستكل - ج
 مف بمديات الكطف كيجمع ما يقارب ثمثي %40التسيير كؿ مؤسسة عمكمية، كطنية أك كالئية يغطي إذا 

.   البمديات تضمف بصفة مباشرة تكزيع المياه2/3 سكاف الكطف، كتقريبا ثمثي 2/3

 181-87مرسـك رقـ ): الوكالة الوطنية إلنجاز ىياكؿ الري األساسية وتسيرىا لمسقي وصرؼ المياه- 
(. 1987 أكت سنة 18المؤرخ في 

                                                           
حهمخ انؼًم انمىيُخ حىل تطىَز انهُبكم وانًإطظخ وانتُظًُُخ إلدارح "عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ، أُ٘ظٔخ اُؼوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ اُيهاػ٤خ، -1

 .124 ،ص 2000، اُقوطّٞ، أًزٞثو "١انًىارد انًبئُخ فٍ انىطٍ انؼزة
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 181-87مرسـك رقـ ): الوكالة الوطنية إلنجاز ىياكؿ الري األساسية وتسيرىا لمسقي وصرؼ المياه- 
(. 1987 أكت سنة 18المؤرخ في 

 1.(: تقـك الككالة بالمياـ التالية

.  تتكلى تنسيؽ أعماؿ االستغبلؿ التي تقـك بيا الييئات-  

 تطكر منظكمات تنظـ التسيير كالصيانة كىياكميا التي تسمح بضماف المردكدية االقتصادية لمنشآت -  
 .السقي كصرؼ المياه

 . تقدـ المساعدة التقنية البلزمة لمتحكـ في مختمؼ أعماؿ دكاكيف المساحات المسقية-  

 كضع األحكاـ كاإلجراءات التسييرية كمنظكماتو كانسجاميا كتكحيدىا كمراقبة تسيير دكاكيف المساحات -  
 .المسقية

 تساىـ في القياـ تدريجيا بكضع منظكمة تسيير تستعمؿ اإلعبلـ اآللي في المحاسبة العامة كالتحميمية -  
 .كفي تسيير المنشآت

 تجمع المعطيات كالمعمكمات كالمستندات ذات الطابع اإلحصائي كالعممي كالتقني كاالقتصادم التي تيـ -  
 .ىياكؿ الرم األساسية المخصصة لمسقي كتعالجيا كتحفظيا كتكزعيا

. إعداد سجؿ مساحة ىياكؿ الرم األساسية المخصصة لمسقي كمسكو كضبط باستمرار-

(. 96 مارس 6 المؤرخ في 100-96مرسـك تنفيذم رقـ ): وكاالت األحواض الييدروغرافية-   

يعرؼ الحكض الييدركغرافي أنو المساحة األرضية التي يغمرىا مجرل الماء كركافده بكيفية تجعؿ كؿ 
سيبلف ينبع داخؿ ىذه المساحة يتبع مجراه حتى نيايتو، ينفصؿ كؿ حكض ىيدركغرافي عف األحكاض 

كككالة الحكض ليست شركة لتكزيع المياه، بؿ . األخرل القريبة منو بخط تقسيـ المياه الذم يتبع المرتفعات
، ىي ال تنتج الماء كال تكزعو، بؿ 1996ىي مؤسسة عمكمية تابعة لكزارة المكارد المائية، أنشئت في عاـ 

                                                           
1
 .الٗغبى ٤ٛبًَ اُو١ األسبس٤خ ٓؼِٞٓبد ٓزٞكوح ُلٟ اًُٞبُخ اُٞط٤٘خ - 
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إنيػا تحث الجماعػات كالعمبلء االقتصادييف لمقياـ بالنشاطات . تحافظ عميو مف أجؿ األجياؿ القادمة
 1.الضركرية مف أجؿ الحفاظ عمى الماء كالمحيط

: كؿ ككالة حكض ليا المياـ التالية

 تعد كتضبط المساحات المائية كالتكازف المائي في الحكض الييدركغرافي كتجمع ليذا الغرض كؿ -   
 .المعطيات اإلحصائية، الكثائؽ كالمعمكمات المتعمقة بالمكارد المائية كاقتطاع المياه

 تشارؾ في إعداد المخططات الرئيسية لتييئة المكارد المائية كتعبئيا كتخصيصيا التي تبادر بيا األجيزة -   
. المؤىمة ليذا الغرض كتتابع تنفيذىا

 تبدم رأييا التقني في كؿ طمب رخصة الستعماؿ المكارد المائية التابعة لؤلمبلؾ العمكمية المائية، يقدـ -   

. حسب الشركط التي يحددىا التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

 تعد كتقترح مخططات تكزيع المكارد المائية المعبأة في المنشآت الكبرل كالمنظمات المائية بيف مختمؼ -  

. المرتفقيف

 تشارؾ في عمميات رقابة حالة تمكث المكارد المائية في تحديد المكاصفات التقنية المتعمقة بنفايات المياه -  

. المستعممة كالمرتبطة بترتيبات تطييرىا

 تقكـ بجميع أعماؿ إعبلـ المرتفقيف في مستكل العائبلت كالصناعييف كالزراعييف كتكعيتيـ بضركرة ترقية -  

. االستعماؿ الرشيد لممكارد المائية كحمايتيا

 أكت سنة 26 المكافؽ لػ 1417 ربيع الثاني عاـ 11 كلقد أنشئت بمكجب المرسـك التنفيذم المؤرخ في -  
، خمسة ككاالت أحكاض ىيدركغرافية منتشرة عبر كامؿ الكطف، أربعة في الشماؿ، ككاحدة في 1996

:  الجنكب كىي

                                                           
. 2، ص 2000، "خًض وكبالد حىض يٍ أجم تظُُز يتكبيم نهًىارد انًبئُخ"ٝىاهح أُٞاهك أُبئ٤خ،  - 1
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(. 279-96مرسـك تنفيذم رقـ )"الصكماـ-الحضنة-منطقة الجزائر"ككالة الحكض الييدركغرافي   -

(. 280-96مرسـك تنفيذم رقـ )" مبلؽ-سيبكس-منطقة قسنطينة"ككالة الحكض الييدركغرافي     -

(. 281-96مرسـك تنفيذم رقـ )" الشط الشرقي-منطقة كىراف"ككالة الحكض الييدركغرافي   -

(. 282-96مرسـك تنفيذم رقـ )" زىرز-منطقة الشمؼ"ككالة الحكض الييدركغرافي   -

(. 283-96مرسـك تنفيذم رقـ )" منطقة الصحراء"ككالة الحكض الييدركغرافي   -

 أىـ الخصائص ليذه األحواض طبيعيا في الشماؿيبيف  :13جدوؿ رقـ 

منطقة وىراف المناطؽ 
الشط الشرقي 

منطقة الشمؼ 
زىرز 

منطقة الجزائر 
الحضنة -الصوماـ

منطقة قسنطينة 
مالؽ -سيبوس

 43000 50000 56200 76000( 2كمـ)المساحة 
 25.00 20.00 20.50 23.50 (سنة/3مميار ـ)التساقطات 

 4500 4380 1840 1025( 3مميوف ـ)ةالموارد السطحي
 290 745 231 375 3مميوف ـ)الموارد الجوفية

Source : Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, conférence nationale sur  nouvelle 

politique de l’eau, opcit, P39. 

نبلحظ في ىذا  الجدكؿ أف ىذه األحكاض تستحكذ كميات معتبرة مف المكارد المائية  منقسمة مابيف 
منطقة كىراف ك الشمؼ غربا كالجزائر العاصمة في الكسط  كمنطقة قسنطينة شرقا حيث تعمؿ ىذه األحكاؿ 

 الجماعػات تشجع كتمح في إطار عمميا عمى إنيػا . ألجياؿ القادمةة عمى المكارد المائية ؿحافظعمى  الـ
 . كالبيئة  كالمحيطىذا المكرد الثميف كالعمبلء االقتصادييف لمقياـ بالنشاطات الضركرية مف أجؿ الحفاظ عمى 

ويف والمجاف االدو: الفرع الثاني

: دواويف مساحات الري- 

 المؤرخ 119-94 كأعيد تنظيمو بمرسـك رقـ 1985 أكتكبر سنة 29 المؤرخ في 261-85مرسـك رقـ )
: يكمؼ ديكاف مساحات الرم بػ (1994 جكاف 1في 

.  تسيير المكارد المائية المكجكدة كالمخصصة لممساحات المسقية-    

.  تسيير شبكات السقي كاستغبلليا كصيانتيا-    
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.  تسيير شبكات تطيير المياه كصرفيا كشبكات الممرات كاستغبلليا كصيانتيا-    

.  ضماف سير السقي داخؿ المساحة-   

.  تطكير أعماؿ اإلسناد عند اإلنتاج   -

.  إنجاز الدراسات التقنية كاالقتصادية كالمالية ككؿ األعماؿ المتعمقة بيدفو لصالحو أك لصالح الغير-    

.  القياـ بكؿ العمميات العقارية كالمنقكلة كالتجارية كالمالية كالصناعية-    

 إبراـ كؿ االتفاقيات أك الصفقات، كتنظيـ التظاىرات كالممتقيات كالندكات المتصمة بميداف عممو -    
. كالمشاركة فييا كتكطيد عبلقتيا مع الييئات الكطنية كالدكلية المماثمة لو

 1:ىذه الدكاكيف المكمفة بتسيير، استغبلؿ كصيانة المحيطات المسقية كىي

الطارؼ، )أربعة دكاكيف لممحيطات المسقية ذات طابع جيكم تقـك بتسيير المساحات الكبرل كىي  - أ
.  ىكتار150000بمساحة مجيزة تقدر بػ  (المتيجة، الشمؼ كاليبرة

 30000سبعة دكاكيف محيطات مسقية ذات طابع محمي تحت كصاية الكالية بمساحة مجيزة تقدر بػ - ب
. ىكتار

:  الديواف الوطني لمتطيير- 

تكضع ىذه المؤسسة تحت كصاية  (2001 أفريؿ سنة 21 المؤرخ في 102-01مرسـك تنفيذم رقـ )
: كزارة المكارد المائية كتقكـ بػ

. ضماف المحافظة عمى المحيط المائي عمى كامؿ التراب الكطني كتنفيذ السياسة الكطنية لمتطيير * 

مكافحة كؿ مصادر تمكث المياه في المناطؽ التابعة لمجاؿ تدخمو كتسيير منشآت التطيير كاستغبلليا،  * 
كصيانتيا كتجديدىا كالسيما منيا شبكات جمع المياه المستعممة كمحطات الضخ كمحطات التصفية كصرؼ 

. المياه في البحر كالمساحات الحضرية

.  تثميف المكارد المشتقة مف المياه المصفاة كتسكيقيا- 
                                                           

1 - L’eau en Algérie, sur le site :  أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ معمكمة  مؤخكذة مف

http :www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/aquastat/algeria.htm,28/12/2012.hgl .  
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نجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعممة كصرؼ مياه األمطار-  .  إعداد كا 

.  المجكء إلى أعكاف شرطة المياه المحمفيف، قصد حماية المحيط المائي كأنظمة التطيير- 

.  يدرس كيقترح عمى السمطة الكصية سياسة تسعير كاألتاكل في مجاؿ التطيير كتطبيقيا - 

 يضمف تسيير امتياز الخدمة العمكمية لمتطيير الممػنكح لؤلشخػاص المعػنكييف العمػكمييف أك الخكاص - 
. لحساب الدكلة أك الجماعات المحمية

 

لجاف األحواض الييدروغرافية - 

تتدخؿ الككالة عمى مجمؿ الحكض الييدركغرافي، تطبؽ  (1996 أكت 26مرسـك تنفيذم المؤرخ في )
تكحد جميع الشركاء " برلمانا لمماء"عمى ىذا الحكض سياسة شاممة كمتكاممة تمثميا لجنة الحكض التي تعتبر 

دارات . حتى كلك اختمفت احتياجاتيـ لممػػاء بمقر ىػذه األخيػرة يػكجد عمبلء الماء مف جماعات محمية كا 
 1.كالمستيمككف مف جمعيات حماية البيئة كالصناعيكف كالزراعيكف، ىكذا  يشارؾ كؿ كاحد في كؿ القرارات

مناقشة كؿ مسألة تتصؿ بالماء عمى مستكل الحكض  كتتمثؿ ميمة لجاف األحكاض الييدركغرافية في
بداء الرأم في شأنيا كخاصة فيما يأتي : الييدركغرافي كا 

. جدكل أشغاؿ كتييئات الرم المراد إقامتيا في الحكض -

مختمؼ النزاعات المرتبطة بالماء كالتي قد تطرأ بيف الجماعات المحمية التي يشمؿ الحكض  -
. أقاليميا

.  تكزيع المكرد المائي المخصص بيف مختمؼ المستعمميف المحتمميف  -

. األعماؿ المراد القياـ بيا مف أجؿ الحماية النكعية كالكمية لممكرد المائي -

                                                           
 .6، ٓوعغ سبثن ،ص،ٓزبؽخ ػ٠ِ أُٞهغ ٝىاهح أُٞاهك أُبئ٤خ  -1
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مؤسسات أخرى : الفرع الثالث
الصندوؽ الوطني لممياه الصالحة لمشرب - 

 302-079يسجؿ في حساب رقـ  (1995 جكاف سنة 24 المؤرخ في 176-95مرسـك تنفيذم رقـ )
: الذم عنكانو الصندكؽ الكطني لممياه الصالحة لمشرب ما يمي

 :في باب اإليرادات

عائدات األتاكل المترتبة عمى المصالح كالييئات كالمؤسسات العمكمية التابعة لمدكلة كالمكمفة  -
بالتزكيد بالمياه الصالحة لمشرب كالمياه الصناعية بعنكاف إمتياز تسيير المنشآت العمكمية إلنتاج 

. المياه الصالحة لمشرب كنقميا كتكزيعيا
 .اإلعانات المحتممة التي تمنحيا الدكلة كالجماعات المحمية اإلقميمية -
 .اليبات كالكصايا -

 في باب النفقات

 .النفقات الناتجة عف تدابير دعـ سعر الماء في المناطؽ المحركمة -
 .المساىمات عمى سبيؿ استثمارات التكسيع أك التجديد في مجاؿ الماء -
( 1996 ديسمبر سنة 18 المؤرخ في 472-96مرسـك رقـ )أنشئ بمكجب :المجمس الوطني لمماء-

: يكمؼ بما يأتي

. تحديد كسائؿ تنفيذ السياسة الكطنية لمماء عف طريؽ التشاكر -
الفصؿ في الخيارات الكطنية االستراتيجية الكبرل المرتبطة بمشاريع تييئة المكارد المائية كجمبيا  -

. كتكزيعيا كاستعماليا
. تقكيـ تطبيؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية المتعمقة بالماء تقكيما منتظما -
. الفصؿ في الممفات الخاصة المتعمقة بمسائؿ الماء التي يعرضيا عميو الكزير -
 أكتكبر سنة 25 المؤرخ في 324-2000مرسـك تنفيذم رقـ ) أنشئت بمكجب: وزارة الموارد المائية- 
كما ذكرنا سابقا أف تسيير قطاع المياه كاف مف صبلحيات كزارة التجييز كالتييئة العمرانية منذ سنة  (2000
:  تتكفؿ بػ2000، لكف تـ إنشاء كزارة خاصة بالمكارد المائية عاـ 1994

. تقترح عناصر السياسة المائية كتتكلى متابعة تطبيقيا كمراقبتيا كفقا لمقكانيف كالتنظيمات- 
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. التقكيـ المستمر كما ككيفا لممكارد المائية- 

االتصاؿ بالقطاعات المعنية باألبحاث المائية المناخية كالجيكلكجية عمى المكارد السطحية كالجكفية - 
. كتقكيميا كتحديد لمكاقع السدكد كالمنشآت األخرل لمتخزيف

االتصاؿ بمؤسسات إنتاج المياه المنزلية كالصناعية كالفبلحية كبمؤسسات إنجاز كاستغبلؿ كصيانة - 
أجيزة التطيير ككحدات تصفية المياه المستعممة كبمؤسسات إنجاز كاستغبلؿ كتسيير منشآت السقي كصرؼ 

. المياه

تتابع كتنظـ تنفيذ كؿ التشريعات كالتنظيمات في مجاؿ اختصاصو كتسير عمى حماية المكارد المائية - 
. كالمحافظة عمييا كاستعماليا الرشيد كتعد سياسة حشد المياه كنقميا

. تسير عمى صيانة كحماية مجارم األنيار كالمياه كالبحيرات كاستغبلؿ المحاجز- 

. تبادر بسياسة تسعير المياه كتقترحيا كتنفذىا- 

. تعد المخططات الكطنية كالجيكية إلنتاج المياه كتخصيصيا كتكزيعيا- 

تتكلى في إطار السياسة الخارجية لمببلد، التشاكر كالتعاكف مع الييئات الكطنية كالدكلية المختصة في - 
. مجاؿ المكارد المائية

. تقدـ مساىماتيا في مكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه- 

. تشارؾ مع قطاع البحث العممي في الممتقيات كالندكات التي تيـ قطاع المياه- 

. تسير عمى السير الحسف لميياكؿ التابعة ليا كتطكير المكارد البشرية المكجية لمقطاع- 

: كتشمؿ اإلدارة المركزية في كزارة المكارد المائية عمى

.  كيساعده مدير الدراسات:األميف العاـ- 

 . كيساعده ثمانية مكمفيف بالدراسات كالتخميص:رئيس الديكاف- 

 : مديريات فرعية3 كتضـ ثمانية مديريات، تضـ كؿ كاحدة منيا :المفتشية العامة- 
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 .مديرية الدراسات كتييئات الرم* 

 .مديرية حشد المكارد المائية* 

 .مديرية التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب* 

 .مديرية التطيير كحماية البيئة* 

 .مديرية الرم الفبلحي* 

 .مديرية الميزانية كالكسائؿ كالتنظيـ* 

 .مديرية المكارد البشرية كالتككيف كالتعاكف* 

 .مديرية التخطيط كالشؤكف االقتصادية* 

( 2001 أفريؿ سنة 21 المؤرخ في 101-01مرسـك تنفيذم رقـ )  أنشئت بمكجب:الجزائرية لممياه- 
: تكضع ىذه المؤسسة تحت كصاية كزارة المكارد المائية كتقـك بالكظائؼ التالية

ضماف تكفير المياه لممكاطنيف في ظركؼ مقبكلة عالميا كالساعية لتمبية أقصى طمب لمستعممي  -
. شبكة المياه العمكمية

استغبلؿ األنظمة كالمنشآت الكفيمة باإلنتاج كالمعالجة كالتحكيؿ كالتخزيف كالتكزيع لممياه الصالحة  -
. لمشرب كالمياه الصناعية

. التقييس كمراقبة نكعية المياه المكزعة -
. المجكء إلى أعكاف محمفيف مف شرطة المياه، بيدؼ حماية المياه طبقا لقانكف المياه -
المبادرة بكؿ عمؿ ييدؼ إلى اقتصاد المياه عف طريؽ تحسيف فعالية شبكات التكزيع كمكافحة التبذير  -

. كنشر ثقافة اقتصاد المياه في المصالح العمكمية التربكية
. دراسة كؿ إجراء يدخؿ في إطار سياسة تسعير المياه، كاقتراح ذلؾ عمى السمطة الكصية -
. تطكير مصادر غير عادية لممياه عند الحاجة -
تنظػيـ تسيير امتياز الخدمة العمكمية لممياه الممنكحة لؤلشخػاص المعنكييف العمكمييػف أك الخكاص  -

. لحساب الدكلة أك الجماعات المحمية
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تحؿ محؿ جميع المؤسسات كالييئات  (الجزائرية لممياه كالديكاف الكطني لمتطيير)كتجدر اإلشارة أف  
: العمكمية الكطنية كالجيكية كالمحمية كالسيما

. الككالة الكطنية لمياه الشرب كالمياه الصناعية كالتطيير -
. المؤسسات العمكمية الكطنية ذات االختصاص الجيكم لتسيير التطيير -
. مؤسسات تكزيع المياه المنزلية كالصناعية كالتطيير في الكالية -
 .الككاالت البمدية لتسيير أنظمة التطيير -

مف العكامؿ ك األسباب التي أدت لحدكث أزمة مياه في الجزائر ك زيادة تعقدىا ، ىي الكضعية غير مستقرة 
ك غير الفعالة التي عرفيا السياسة المائية في الببلد ك كيفية تسيير ىذا  المكرد ك ىذا مف خبلؿ كثرة 

اليياكؿ ك المؤسسات المسؤكلة عمى القطاع ك سرعة تغييرىا ك تداخؿ بعض الصبلحيات في ما بينيا زد إلى 
رغـ عـز الدكلة في ، كىذا إلى  األمكاؿ الكثيرة التي صرفت عمى قطاع ك لـ تستغؿ بشكؿ جيد ك فعاؿ

 اال أف األىداؼ المرجكة منيا سرعاف ما تبخرت 1996انتياج السياسة المائية الجديدة التي بدأ تطبيقيا سنة 
مما دفع بيا .بصعكبةخاصة في تزكيد السكاف بالمياه الصالحة لمشرب حيث أصبح المكاطف يحصؿ عميو 

الي التفكير كبذؿ جيكد كبيرة لتكفير ىذا المكرد الياـ مف خبلؿ اتخاذىا لخطة عمؿ خاص بالمخطط المدير 
 .لممكارد المائية ،كىك ماسكؼ نتطرؽ لو في المطمب االمكالي

 التوجيات الجزائرية في مجاؿ حسف إدارة الموارد المائية: المطمب الرابع

 المكارد محدكدية مف تعاني حيث كقمتيا، المياه ندرة يشكك الذم العالـ في بمدا 20 ضمف الجزائر تأتي     
 كالتمكث الجفاؼ بسبب األخيريف العقديف في تدىكرا الكضع ازداد كقد مستقرة، غير بطريقة كتكزعيا المائية
  كالتقدـ التطكر مف يحد عكامؿ كىي أخرل، جية مف التسيير كسكء جية مف المناخية التغيرات بسبب

 الصناعة ك كالقرل  المدف في المياه مف المتزايدة االحتياجات  لتأميفتحدم لمتكتر اإلجتماع يك كمصدر
 إضافة التنفيذ، مكضع المائية المكارد تعبئةإيجاد حمكؿ جذرية ؿ  كيتطمب قتضي ممرألا فإف  لذا كالزراعة،

عامبل أساسيا كاستراتيجيا لتييئة  كبإعتبار المكارد المائية .1ركالتسيي االدارة في الحديثة األجيزة استعماؿ إلى
 .يعكس التقسيـ الديمغرافي، الحضرم كحتى تكزع كتمركز األنشطة االقتصادية كتطكيره حيث أف تكفره اإلقميـ
 2:ما يمي تحقيؽ إلىتيدؼ خطة العمؿ لممخطط المدير لممكارد المائية عمى مدل العشريف سنة القادمة إف 

                                                           
1
 - Claudine BRELLET, l’eau et la gouvernance vquelques meilleurs pratiques éthiques,UNESCO,2004. 

 ،٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبك٣خ ٝاُزغبه٣خ ٝػِّٞ اُزس٤و، حىكًخ انًُبِ كخُبر اطتزاتُجً نتحمُك أهذاف انتًُُخ انًظتذايخطلهار٢ ػلالٕ ،- 2

 .184-180، ص ص 1هسبُخ ٓبعسز٤و، ؿ٤و ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ سط٤ق 
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 تغطية االحتياجات مف المياه العذبة، الصناعية كالفبلحية؛  - 

 مف احتياجات السقي في حالة السنة %60تغطية االحتياجات مف المياه العذبة كالصناعية ككذلؾ - 
 الجافة؛

في حالة سيناريك الفصؿ الماطر، سيككف ىناؾ تحسف فيما يخص الحصة اليكمية بالنسبة لكؿ ساكف - 
؛/  ؿ180تصؿ إلى   اليـك

دارة  ف كاف الطمب عمى المياه عمى المدل المتكسط مرضي، فإف كضع سياسة فعالة لتسيير كا  حتى كا 
ففي ىذه الحالة أصبح المجكء الستعماؿ المياه غير التقميدية أمرا . الطمب عمى المياه تعتبر عممية ضركرية

 :، كذلؾ عف طريؽ كضع مجمكعة مف الحمكؿ ىيالبد منو

فالجزائر تمتمؾ قدرة ىائمة في ىذا المجاؿ كقد بدأت في :  يتمثؿ في تحمية مياه البحرالحؿ األكؿ
 المياه تسمح برفع الضغط ةالعديد مف المشاريع ىي في طكر اإلنجاز، ال سيما كأف تقنية تحمي. استغبلليا

. استغبلؿ المكارد الجكفية

حيث تعتبر ىذه العممية اقؿ تكمفة، فيي ترتكز .  يتمثؿ في إعادة استعماؿ المياه المستعممةالحؿ الثاني
 مف ىذه المياه المستعممة يسمح بإنتاج ما %40فعممية استرجاع .  مف المياه الممقاة كؿ سنة3ىكـ750عمى 
 محطة 74 محطة معالجة تـ إنجازىا ك102ىنالؾ اليـك . 3ىكـ60 سدكد بقدرة استيعاب تقدر بحكالي 6يعدؿ 

السنة، بحيث أف الجزء األكبر منيا مخصص /3 ىكـ567أخرل ىي بصدد اإلنجاز بقدرة معالجة تقدر بػ 
إف تنمية مثؿ ىذه البدائؿ في الشماؿ يسمح بإتاحة المكارد المائية التي تساىـ بالنيكض بأنشطة . لمفبلحة

في إطار سياسة التييئة القائمة عمى تثميف . المناطؽ الفبلحية الكبرل، كالتي تساىـ بدكرىا في تنمية الببلد
فالخسائر المسجمة في قطاع المياه . اليضاب العميا، جزء مف ىذه المكارد أيضا سيتـ نقمو تجاه ىذه المناطؽ

دارة الطمب عمى المياه مبنية عمى آليات مالية كتنظيمية، ككذا عمى . تتطمب كضع سياسة طمكحة لتسيير كا 
كفي ىذا االشأف قامت الدكلة الجزائرية بإنجاز . 1إنتاج معمكمات كاممة حكؿ الكضعية المائية في الببلد

 :  مجمكعة مف المشاريع اليامة ، كفيما يمي بعض األمثمة عف ذلؾ

 

 
                                                           

1
- SNAT, Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma national 

d'Aménagement du Territoire, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61, 13 Dhou El 

kaada 1431, 21 octobre 2010, p10. 
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 تحويؿ الماء مف عيف صالح إلى تمنراست: الفرع األوؿ

يمثؿ مشركع تحكيؿ الماء مف عيف صالح إلى تمنراست إنجازا كطنيا ىاما كخطكة إلى األماـ في مجاؿ 
حيث سيمكف تحكيؿ المياه الجكفية مف . التكزيع المتكافئ لممكارد المائية كالميزانية عمى مختمؼ مناطؽ الببلد

حكالي ) مميار دينار 197كمـ كالذم كمؼ 750عيف صالح إلى مدينة تمنراست كالمدف المجاكرة عمى مسافة 
 100.000متر مكعب مف الماء الشركب يكميا مع تكقع ضماف 50.000ليضمف تزكيد بػ  ( مميار دكالر3

 يستجيب ىذا الحجـ مف التمكيف لحاجيات السكاف البالغ عددىـ 2030متر مكعب يكميا في مطمع 
ككاف كزير المكارد المائية السيد .  لترا يكميا لكؿ نسمة265 نسمة كذلؾ بكميات تمكيف تقدر بػ 340.000

إعادة إنشاء مراكز "عبد الممؾ سبلؿ خبلؿ تشغيؿ المشركع أشار إلى أف ىذا التحكيؿ يدخؿ في إطار سياسة 
كيتعمؽ األمر بالتكافؤ كالعدالة االجتماعية كتكزيع المكارد المائية ". الحياة التي قررتيا السمطات العميا لمببلد
 كمـ لكؿ 750 بئرا كقناتيف لمجر عمى طكؿ 48كيضـ المشركع ". بالنسبة لسكاف مناطؽ أقصى الجنكب

متر مكعب لكؿ كاحدة منيما كمحطة 50.000 محطات ضخ كخزائف مف الحجـ الكبير بسعة 6كاحدة منيما ك
 تقسيـ إلى الكزارة بادرت المشركع انجاز في اإلسراع  كبغرض. متر مكعب100.000لتحميت المياه بطاقة 

 250 بإنجاز مؤسسة كؿ تعيدت حيث ككسيدار، مجمع إلى باإلضافة صينية شركات ثبلث عمى األشغاؿ

 محطة إنجاز إلى باإلضافة المضخات أجكد تكفير ضماف مع اآلبار كؿ حفر بعد األنابيب مف كيمكمترا
 عدد انجاز مع كالتطيير التكزيع شبكات بصيانة لممياه الجزائرية المؤسسة قامت جيتيا كمف .المياه لمعالجة
 تطكير مع جية مف معيشتيـ مستكل تحسيف المشركع خبلؿ مف األىقار سكاف كيتكقع الخزانات، مف اضافي
 مساحة اكبر يغطي المشركع فإف المختصيف كبرأم .السكاف بتثبيت يسمح مما النشطة القطاعات مختمؼ
 ألؼ 80 عف عددىـ يزيد المحكلة بالمياه بالتزكيد المعنييف السكاف أف عمما ما إذا خاصة بالجزائر جنكبية
 خيرا الجنكب سكاف استبشر أخرل جية كمف لترا، 117 إلى اليكـ في الفرد حصة برفع سيسمح ما كىك نسمة

 في عامبل 2533 تكظيؼ سجؿ أف بعد الشغؿ قطاع عمى االيجابية االنعكاسات إلى بالنظر بالمشركع
 دفع إعطاء مع القريب المستقبؿ في الشغؿ مناصب مف إضافي عدد فتح يتـ أف كيتكقع الكرشات، مختمؼ
 األراضي الستصبلح المنطقة شباب دعـ الريفية كالتنمية الفبلحة كزارة تنكم حيث الفبلحة، لقطاع جديد

 الناقميف األنبكبيف ضفاؼ عمى ستنجز التي الفبلحية المستثمرات كىي المياه، تكفير بعد الكاحات كتكسيع
 المشركع أف إلى المائية المكارد كزارة أشارت أخرل جية مف .تمنراست غاية إلى صالح عيف مف لممياه
 المشركع انعكاسات فإف كعميو األنابيب، صناعة في المختصة الكطنية الشركات مف لعدد جديدا دفعا أعطى

 الرم لقطاع الكبرل الكرشات إحدل ضمف يندرج المشركع أف عمما فقط، الشرب مياه تكفير في تنحصر ال
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 مف أكثر الدكلة خزينة ككمؼ الجميكرية رئيسالسيد  بو بادر الذم التنمية لدعـ التكميمي البرنامج إطار في
  دج مميار 190

 SGLL نظاـ التسيير المدمج لإلعالـ حوؿ المياه: الفرع الثاني

لقد عممت الدكلة الجزائرية مؤخرا عمى إنشاء قاعدة معمكمات حكؿ المكارد المائية، الشيء الذم يزيؿ 
حيث قامت كزارة . العراقيؿ أماـ سبؿ البحث كالتقدـ في قطاع المياه، كيزيد مف تنميتو كتطكيره كفعاليتو

 بإصدار قرار يحدد كيفيات الحصكؿ عمى 2011 فيفرم 2 المكافؽ لػ 1432 صفر 28المكارد المائية في 
 28 المؤرخ في 12-05معطيات نظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حكؿ المياه كذلؾ بمقتضى القانكف رقـ 

المعدؿ كالمتمـ، كبمقتضى المرسـك .  كالمتعمؽ بالمياه2005 أكت 4 المكافؽ لػ 1426جمادل الثانية عاـ 
 كالمتضمف 2010 مام 28 المكافؽ لػ 1431 جمادل الثانية عاـ 14 المؤرخ في 149-10الرئاسي رقـ 

 المكافؽ 1429 شكاؿ عاـ 19 المؤرخ في 326-09تعييف أعضاء الحككمة، كبمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 
 الذم يحدد كيفيات تنظيـ التسيير المدمج لئلعبلـ حكؿ المياه كعممو، حيث تقرر ما 2008 أكتكبر 19لػ 

 1:يمي

، 1429 شكاؿ 19 المؤرخ في 326-08 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5 تطبيقا ألحكاـ المادة :1المادة
 كالمذككر أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصكؿ عمى معطيات 2008 أكتكبر 19المكافؽ لػ 

 .نظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حكؿ المياه

 . تنقسـ معطيات قطاع المياه إلى معطيات عمكمية مجانية كمعطيات عمكمية مستحقة:2المادة

تكضع تحت تصرؼ المكاطنيف خدمات بغرض تسييؿ البحث كاالستشارة كالتحميؿ كالحصكؿ : 3المادة
 .عمى المعطيات

إف الحصكؿ عمى المعطيات العمكمية المجانية مفتكح لكؿ صاحب طمب عف طريؽ : 4المادة
 .االتصاؿ بشبكة نظاـ التسيير المدمج لئلعبلـ حكؿ المياه

يتـ الحصكؿ عمى المعطيات العمكمية المستحقة بإبراـ عقد ترخيص، يحدد شركط الحصكؿ : 5المادة
عادة استخداميا  .عمى المعطيات ككيفيات اقتنائيا كا 

                                                           
 .189طلهار٢ ػلالٕ ،ٓوعغ سبثن ،ص -  1
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يمكف منح رخص مجانية بمبرر مف طرؼ صاحب الطمب، لمقياـ بأعماؿ البحث العممي : 6المادة
 1.كنشاطات التعميـ

كييدؼ ىذا النظاـ إلى اإلمداد كتنظيـ مجمكعة مف المعمكمات كالمعارؼ الخاصة بالمكارد المائية 
سكاء مف حيث إحصائيات، أك برامج متخذة كمؤتمرات تخص المياه، إصدارات كابتكارات لخبراء كمختصيف 

كمف أمثمة ىذا النظاـ المعمكماتي . ناشطيف في ىذا المجاؿ، تيدؼ لمتحكـ أكثر في إدارة الطمب عمى المياه
ـ كىك يتميز بفعالية كبيرة في ىذا المجاؿ سكاء ف 1992 الذم أنشأ بفرنسا سنة  "GESTEAU"المائي 

حيث الكـ أك النكع المعمكماتي الذم يضمو حكؿ المكارد المائية الخاصة بيذا البمد، الشيء الذم يسيؿ مف 
 2.استخداـ ىذه المكارد بما يتماشى كمبادئ التنمية المستدامة

 :االتجاىات الحديثة لتثميف الموارد المائية  : الفرع الثالث

 :تييئة سد بني ىاروف- 1

بالنسبة لسكاف قسنطينة كاألكراس، فإف تييئة سد بني ىاركف يعد النظاـ الرئيسي لممنطقة، فيك يمكف 
 : مكزعة كمايمي 3 مميكف ـ504مف ضماف حجـ سنكم يقدر بحكالي 

 242لمتمكيف بالمياه العذبة 3 مميكف ـ A.E.P ساكف في كؿ مف جيجؿ، أـ البكاقي، 4620000 لصالح 
 .باتنة، قسنطينة، عيف مميمة كخنشمة

 262ىكتار30000 مكجية لسقي حكالي 3 مميكف ـ . 

 - التحويالت الكبري لوالية سطيؼ-2

 األغراض لمختمؼ  لممكارد المائية الكامؿ التكفير أجؿ مف ىاميف مشركعيف  مفسطيؼ كالية استفادت   
 تتميز كالتي الخصبة كأراضييا المتنكعة بتضاريسيا تعرؼ الكالية فأك خصكصا الزراعية، األغراض فييا بما

 لرم المياه تكفير يمكف التحكيبلت ىذه فبفضؿ الجيدة، النكعية ذات الحبكب بزراعة  األكلى بالدرجة
 3: كفؽ مايمي الغذائي االمف لتحقيؽ كاستراتيجية الزراعية األراضي مف ىكتار  40.000

 (الديس ذراع سد انجاز: ) الشرقية الناحية مف المياه تحويؿ  -
 سد الى الكالية شرؽ شماؿ المتكاجدة "ايراقف" بمنطقة جيجؿ كالية مياه تحكيؿ عمى المشركع ىذا يرتكز

                                                           
1

 .2011 أكو٣َ س٘خ 17ٙ أُٞاكن ُـ 1432 عٔبكٟ األ٠ُٝ ػبّ 13، 23اُغو٣لح اُوس٤ٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، اُؼلك - 
2

، 3/2007، اُؼلك deutsch land" كٝرش الٗل األُٔب٤ٗخ"، ٓ٘زلٟ ُِس٤بسخ ٝاُضوبكخ ٝاالهزظبك، ٓغِخ طبلخ جذَذح يٍ أجم حًبَخ انًُبخ- 

. 30ص
3
 .سط٤ق ُٞال٣خ أُبئ٤خ أُٞاهك  ٓل٣و٣خ ٓؼِٞٓبد ٓزبؽخ ك٢ ٓٞهغ - 
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 مـ 1800 قطر) الفكالذ مف قنكات طريؽ عف)3ـ مميكف 214 بسعة) "تابمكط" بسد مركرا "الديس ذراع"
 16ؿ ؿ المياه تكفير بيدؼ ميغاكاط، 115 استطاعة ذات ضخ محطات بخمس باالستعانة كمـ 60 لمسافة

 ألؼ متر مكعب 414بمعدؿ   سنكيا الزراعي لمرم المخصصة المياه مف لتر 3 ـ ىؾ 148 بمدية بمعدؿ
 المياه مف يكميا 3 ـ آلؼ 190 بتكفير يقكـ كما .الزراعية األراضي مف ىكتار 20.000 لرم يكميا 

 بالدرجة مكجو المشركع ىذا يعتبر حيث .سنكيا مكاطف ألؼ 750 الحتياجات يكفي ما الصالحة لمشرب،
 1.الزراعي الرم لغرض المياه الى تكفير األكلى

  (المواف سد: ) الغربية الناحية مف المياه تحويؿ -
 قنكات طريؽ عف (المكاف) سطيؼ بكالية سد الى بجاية بكالية مائي سد مف المياه بتحكيؿ المشركع ىذا يقكـ
   لمسافة ميغاكاط 67.5 ب تقدر اجمالية استطاعة ذات ضخ محطات بثبلث كباالستعانة الفكالذ مف

 3 ـ آلؼ 241 بمعدؿ لمرم المياه مف 3 ـ ىؾ 66 يعادؿ ما أم بمدية 13 ؿ المياه تكفير بيدؼ كمـ22.5
 مميكف احتياجات لتغطية يكميا 3 ـ 96 بمعدؿ لمشرب الصالحة المياه مف 3 ـ ىؾ 56 بتكفير يقكـ كما.يكميا

 .سنكيا مكاطف
 :لمتحويالت االقتصادية الجدوى -
 .ساكف/يكمي ؿ 200  تصؿ الىلمشرب الصالحة المياه مف ساكف لكؿ اليكمي التخصيص في الزيادة -
 مساحات استغبلؿ خبلؿ مف الفبلحي اإلنتاج في الزيادةمف خبلؿ  الفبلحيف لمداخيؿ النكعي التحسيف -

 .كبرل
 التسكيؽ التخزيف، الفبلحي، اإلنتاج بعناصر الفبلحيف لتزكيد صغيرة كتجارية صناعية مجمعات خمؽ -

 .لممنطقة غذائي امف تكفير في يساىـ ما الفبلحية المنتجات كتحكيؿ
 .الزراعي الميداف في كباألخص دائـ شغؿ 36.000 بينيا مف شغؿ منصب 100.000 حكالي انشاء -
 .الريفي النزكح ظاىرة مف الحد في أيضا تساىـ كما -

 تجنيد الموارد المائية في مدينة الجزائر الكبرى- 3

 مميكف 595فقد تـ إنجاز العديد مف المشاريع تمكف مف ضماف حجـ سنكم مف المياه يقدر بحكالي
 :،مكزعةكمايمي 3ـ

 . ساكف7950000السنة بالنسبة لمتمكيف بالمياه العذبة لصالح / 3 مميكف ـ435-

                                                           
 .سط٤ق ُٞال٣خ أُبئ٤خ أُٞاهك ٓل٣و٣خ ُلٟ ٓزٞكو ِٓق اٌُجوٟ، اُزؾ٣ٞالد رؾ٣َٞ ٓقطظ - 1
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 . ىكتار30000السنة بالنسبة لسقي مساحات بحكالي / 3 مميكف ـ160-

 . سنكات ابتداء مف انطبلقيا5حيث تتطمب ىذه المشاريع النجازىا مدة 

 :تجنيد الموارد المائية في الغرب الجزائري- 4

 مميكف 155 يضمف M.A.Oكالمسمى  (Chéliff- Kerrada)كرادا - تييئة نظاـ إنتاج المياه الشمؼ
كىراف، حيث تقدر مدة إنجاز ىذه - آرزيك- السنة مكجية لمتمكيف بالمياه العذبة في االتجاه مستغانـ/3ـ

 . شيرا ابتداءا مف االنطبلؽ في األعماؿ36التييئة بحكالي 

 :تحويؿ المياه مف الصحراء الشمالية إلى المناطؽ الشمالية الجزائرية- 5

 :إنطمقت ىذه الدراسة ىي في مراحؿ جد متقدمة ، تيتـ بما يمي

 التعرؼ عمى المناطؽ األكثر حيازة عمى المياه، مع فكائض يمكف تحكيميا نحك الشماؿ؛ -

 التعرؼ كدراسة المنشآت القاعدية لعممية النقؿ؛ -

  لمماء الكارد، مردكدية المشركع؛3تكمفة ـ: الدراسة االقتصادية لعممية النقؿ -

 .1دراسة األثر -

 :التصدي لظاىرة صعود المياه في كؿ مف ورقمة ووادي سوؼ-6

 :تـ الشركع في إنجاز مشركع يضـ األشغاؿ التالية: ورقمة- أ

(. réseau gravitaire) كمـ مف القنكات الضخمة 66.2- 

 (.réseau de refoulement) ًِْ ٖٓ ه٘ٞاد اُزلو٣ؾ 37.8- 

 . محطة ضخ 16- 

  محطات رفع 10- 

 400000 ك2015 في EH ما يعادؿ عدد السكاف 250000بقدر ) STEPمحطات تصفية في كرقمة - 
EH 2030 في.) 

                                                           
1
- http،//www.mre.gov.dz/eau/grands_projets_mre.htm. 12/12/2012ٓزٞكو ػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ،ربه٣ـ اُزظلؼ   
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 11000، ك 2015في سنة : ما يعادؿ عدد السكاف) EH 8000نقاكس بػ ) محطتا تصفية إضافيتاف 02- 
EH 10000، كفي سدم خكيمد بقدرة 2030 في EH.) 

 :ومف أىـ أشغاؿ ىذا المشروع ما يمي: وادي سوؼ- ب

 . محطة ضخ55+  كمـ مف القنكات المشتركة 742- 

 56452 في سيدم عكف، EH 61055 في حساني عبد الكريـ، EH 188354) محطات تصفية 04- 
EH 22648 ك EHفي الرغبية ). 

 (.forages) بئر 51 كمـ مف قنكات التفريغ ك 33.5-

 . كمـ47 شبكة لنقؿ المياه المستعممة المعالجة عمى 01- 

 :تجربة التسيير باالنتداب لمموارد المائية في الجزائر-  

لقد اتجيت الدكلة الجزائرية مؤخرا كذلؾ عمى غرار مجمكعة مف باقي دكؿ العالـ نحك القطاع الخاص 
لقد تبنت الدكلة الجزائرية مجمكعة مف المشاريع القائمة . بعدما كانت منتيجة لمنظاـ االشتراكي لعدة سنكات

عمى مبدأ المشاركة ما بيف القطاعيف العاـ كالخاص، خاصة في مجالي تحميت مياه البحر كتكليد الكيرباء، 
 محطة 13 محطة لتحميت المياه مف بينيا 33 إنجاز أكثر مف 2009حيث ضـ مثبل برنامج الحككمة ألفاؽ 

 سيتـ إنجازىا كفقا لمبدأ 

: لقد تكجيت الدكلة الجزائرية منذ عدة سنكات إلى انتياج نكع كطريقة خاصة مف أنكاع التسيير
ىذه المؤسسات . كالمتمثمة في منح مجمكعة مف المشاريع، ال سيما مشاريع كبرل إلى مؤسسات أجنبية

حيث تمثمت ىذه القطاعات في كؿ مف . كضعت أيدييا عمى قطاعات مف األنشطة ذات األىمية البالغة
 . قطاع المحركقات، المكارد المائية، األشغاؿ العمكمية، كقطاع النقؿ

 التوجو نحو الشركات األجنبية في الجزائر إلدارة الموارد المائية- 
سنقـك فيما يمي بعرض ابرز العقكد التي أبرمتيا الدكلة الجزائرية مع مجمكعة مف المؤسسات 

كالشركات األجنبية المتخصصة  في مجاؿ إدارة المكارد المائية، كذلؾ في إطار الشراكة ما بيف القطاعيف 
 1 .العاـ كالخاص كتحت ما يعرؼ بطريقة التسيير باالنتداب لممكارد المائية

 :ADE/ONA-Suez Environnementالعقد - 1
                                                           

1
- http،//www.mre.ona-dz.org/article/la-gestion-deleguée.htm. متكفرعمى المكقع االلكتركنى12/02/2013تاريخ التصفح  
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 مميكف أكرك 117.731كالمقدر بمبمغ  (Contact de gré à gré)ىذا العقد يتمثؿ في عقد المساكمة 
" سياؿ "  تـ إنشاء شركة المياه كالتطيير الجزائرية2006 أفريؿ 1، كفي 2005تـ إبرامو في نكفمبر 

(Société des eaux et de l'Assainissement d'Alger) SEAAL كفي خضـ ىذا العقد سيككف ،
 2: االلتزاـ بما يميSuez Environnementعمى شركة 

 . ساعة24إعادة إعداد خدمة التكزيع عمى مدار  -
 كضع األشغاؿ المتعمقة بالمياه العذبة كالتطيير حيز التشغيؿ؛ -

قامة نظاـ لمؤشرات الكفاءة كالجكدة فيما يتعمؽ بخدمات المياه العذبة كالتطيير؛ -  كضع كا 

دارة شركة  -  .حسب شركط العقد المبـر" سياؿ"ضماف تسيير كا 

 

 :ADE/ONA-AGBARالعقد - 2
قد تـ " الماناجمنت"عمى خبلؼ العقد الخاص بالجزائر العاصمة، فإف عقد اإلدارة كالتسيير أك  

 SEAOR ( Société des" سيكر"  مف طرؼ رئيس مجمس إدارة لشركة 2007 نكفمبر 20إمضاؤه بتاريخ 
Eaux et de l'Assainissement d'Oran.) 

 االسبانية قد تـ اختيارىا عف طريؽ AGBARكذلؾ كعمى خبلؼ عقد الجزائر العاصمة، فإف شركة 
اإلعبلف عف مناقصة كطنية كدكلية، كما أف الشركة الحائزة عمى المشركع ستخضع إلى مكافأة ثابتة كمتغيرة 

 .تتعمؽ بمدل كفاءة ىذه األخيرة
.  سنكات5.5، يمتد عمى مدل ( أكرك مع احتساب الرسكـ30.500.000ىذا العقد كالمقدر بمبمغ 

 أشير كذلؾ مف أجؿ إعداد مخطط التنميةك قد كضع العقد حيز التنفيذ في 6يحتكم عمى مرحمة انتقالية لمدة 
 .2008أفريؿ 

 :ADE/ONA-GELSENWASSERالعقد - 3

عنابة تـ منحو إلى الشركة األلمانية مف خبلؿ - عقد التسيير لشركة المياه كالتطيير لكاليتي الطارؼ
فيما يخص دفتر الشركط فيك يتكافؽ مع دفتر الشركط المعد لكالية . اإلعبلف عف مناقصة كطنية كدكلية

 أشير كالمكافأة التي تضـ جزءا 6كىراف فيما يتعمؽ بإعداد مخطط التنمية خبلؿ المرحمة االنتقالية لمدة 
 .متغيرا يرتبط بمؤشرات الكفاءة

                                                           
2
  .معمكمات متكفرة في  مكقع كزارة المكارد المائية- 
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 SEATA" سيتا" مف طرؼ رئيس مجمس اإلدارة لشركة 2007 ديسمبر 17لقد تـ إمضاء العقد في 
(Société de l'Eau et de l'Assainissement d'El-Taref et Annaba)  س٘ٞاد 5.5ُٔلح روله ثـ 

 . أكرك23.315.305: مبمغ خارج الرسـ عمى القيمة المضافة مقدر بػٝة

، ككذا أكؿ فرقة مف العماؿ األجانب المؤلفة مف 2008 جكاف 1تـ كضع الشركة حيز الخدمة بتاريخ 
  .(جزائرم)المدير العاـ، المدير التجارم، كخبير في اإلعبلـ اآللي، إلى جانب المدير المالي 

 :ADE/ONA-Société des eaux de Mareseilleانؼمذ - 4

( ADE/ONA: الفرع) SEACO" سياكك"لقد تـ إمضاء العقد ما بيف كؿ مف شركة المياه كالتطيير 
 36.578.020 بمبمغ 2008 جكاف 24في  ( soiétédes eaux de marseille)كشركة المياه المارسيمية 

فيما يخص اإلعبلف األكؿ عف المناقصة الكطنية كالدكلية فإنيا لـ تكمؿ بالنجاح، أما بخصكص . أكرك
 .SEMاإلعبلف الثاني عف المناقصة الكطنية كالدكلية فقد تـ مع متعامؿ كاحد كىك شركة المياه المارسيمية 

- عنابة) GELSENWASSERبخصكص ىذا العقد فيك يضـ نفس التدابير المتخذة مع شركتي 
 .(كىراف) AGBARك (الطارؼ

 سنكات، أما بخصكص نظاـ المكافأة ككضع الشركط فيي 5.5فيما يتعمؽ بالمدة الزمنية لمعقد فيي 
 .2008نفسيا، كلقد دخؿ ىذا العقد حيز التنفيذ في سبتمبر 

 المبذكلة مف قبؿ الدكلة الجزائرية لتحسيف ادارة المكارد المائية اال أف الكثير كالعديد رغـ المجيكدات الجبارة
مف العكامؿ ك األسباب التي أدت لحدكث أزمة مياه في الجزائر ك زيادة تعقدىا ، ىي الكضعية غير مستقرة 

 ك ىذا مف خبلؿ كثرة ،ك غير الفعالة التي عرفيا السياسة المائية في الببلد ك كيفية تسيير ىذا  المكرد
اليياكؿ ك المؤسسات المسؤكلة عمى القطاع ك سرعة تغييرىا ك تداخؿ بعض الصبلحيات في ما بينيا زد إلى 

كرغـ عـز الدكلة في انتياج .ىذا إلى  األمكاؿ الكثيرة التي صرفت عمى قطاع ك لـ تستغؿ بشكؿ جيد ك فعاؿ
السياسة المائية الجديدة ،اال أف األىداؼ المرجكة منيا سرعاف ما تبخرت خاصة في تزكيد السكاف بالمياه 

كنظرا لتشابؾ األسباب المساىمة في .الصالحة لمشرب حيث أصبح المكاطف يحصؿ عميو بشؽ األنفس
  .المكالياشكالية ادارة ىذا المكرد الياـ ،سكؼ نتطرؽ ليا بشئ مف التفصيؿ فى المبحث 
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 األسباب المؤدية إلشكالية إدارة الموارد المائية في الجزائر: المبحث الثالث

سنحاكؿ في ىذا المبحث إبراز كتحميؿ العكامؿ المؤدية إلى ىذه األزمة المائية في الجزائر، انطبلقا مف 
 عكامؿك عكامؿ طبيعية كمناخية، :منياالمشكمة المائية في الجزائر، أف ىناؾ عدة عكامؿ مشتركة تساىـ في 

تمكيمية كأخرل ذات طبيعة قانكنية كتنظيمية كمالية متعمقة باختبلالت في مجاؿ اإلدارة كتنظيـ القطاع 
 .الجزائر بكؿ تشعباتياالمائية التي تعيشيا تكضيح إشكالية إدارة المكارد  جميعيا في  كفنية تشترؾكبشرية

 أسباب طبيعية ومناخية :المطمب األوؿ

تقع الجزائر شماؿ غرب إفريقيا ، يحدىا المغرب األقصى غربا ، كالصحراء الغربية ك مكريتانيا مف الجنكب 
 تياكتبمغ مساح.الغربي ، كتكنس ك ليبيا شرقا ، مالي كالنيجر جنكبا ، كالبحر األبيض المتكسط شماال 

تتمتع  كشرقا °12غربا ك  °9كبيف خطي طكؿ  .°38 ك  °18، كتقع بيف خطي عرض  2 كمـ2381741
بمكارد مائية متنكعة  سطحية كجكفية تعكد باألساس إلى التنكع الجغرافي ك الطبيعي الذم يميزىا عف غيرىا مف 

فكبر المساحة كتنكع التضاريس مف العكامؿ المؤثرة عمى عممية التساقط ك التي تشكؿ مصدر رئيسا .الدكؿ 
 فمكقعيا في الجزائر مف شح في المكارد المائية،تعاني ،رغـ ىذا المكقع االستراتيجي الياـ لممكارد المائية لمببلد 

 كالنمك ، كتمكث الطبقات السطحية كالجكفية،منطقة يسكدىا المناخ الجاؼ كشبو الجاؼ الذم ساد المنطقة
 أكسعجانب ارتفاع المستكل المعيشي لمفرد كالذم يتطمب استيبلؾ الجزائر إلى السكاني السريع الذم تعرفو 

 الصناعة سكنية، كتكسعبناءات   الكاسع الذم ينجـ عنو الزيادة في انجازالتطكر الحضرم إلى إضافةلمماء 
:   حيث كاف ليذه الكضعية آثار جد سمبية عمى مستكل،كالزراعة كميا تزيد في مشكمة المياه

  نظـ جرياف األنيار كالكدياف التي جفت أغمبيتيا؛

 ؛تزكيد الخزانات كالحقكؿ الباطنية المحتكية عمى الماء كعمى مستكل تغذية الطبقات الجكفية  

  امتبلء السدكد بالمياه التي تراجعت نسب التخزيف بيا إلى مستكيات دنيا؛ 

 في  ىذه المياه ال تصؿ إلى حيث أصبحتالخطيرة لبرامج تزكيد السكاف بالمياه، المتعددة كاالضطرابات
 إال بمعدؿ مرة كاحدة لكؿ يكميف أك ثبلثة أياـ، بمكجب المخطط كثير مف كاليات الكطف لممكاطنييف،

  بالمياهاالستعجالي لمتزكد 
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  19/09/2001الشرب المعمف عنو
 ؛ 1

 المياه المخزكنة فيو بنحك أربعة كتقدر كمية ألؼ كـ 400 بمساحة تكنس إلىيمتد : مشركع الشمؼ 
 مميكف متر مكعب 120 كبطاقة إجمالية تقدر ب ، المتجددة مف المياه في المنطقة العربيةاإلمداداتأضعاؼ 

 كاليزاؿ ىذا الحكض .(04ممحؽ رقـ )(2كىراف-أرزيك-مستغانـ)" ماك"في إطار مشركع تحكيؿ المياه المسمى 
 .غير مستثمر تقريبا

  في اإلدارة وتنظيـ قطاع الموارد المائيةباختالؿأسباب متعمقة : المطمب الثاني

:  ، كالتي تظير فيما يميالمكارد المائيةكتنظيـ قطاع إدارة  مجاؿ إختبلالت فيتعرؼ الجزائر عدة 

سوء إدارة السدود : الفرع األوؿ

 مميكف 670ـ بطاقة تخزيف أصمية قدرىا 1962 سدا سنة 14كرثت الجزائر عف العيد اإلستعمارم 
تعتبر السدكد ثاني ممكف رئيسي لمماء في الجزائر بعد  ك 3  مميكف ـ487 ك طاقة تخزيف فعمية قدرىا 3ـ

األبار العميقة ، كىى الكسيمة الرئيسية  لتخزيف المياه السطحية كتتميز السدكد في الجزائر بقدرات تخزيف 
يعكد . ( 3سد بنى ىاركف بميمة)3 مميكف ـ588متكسطة ، كتقدر الطاقة االستيعابية ألكبر ىذه السدكد ب

سد مراد بكالية تيبازة  ظيكر أكؿ سد في الحقبة االستعمارية  كبالضبط في منتصؼ القرف التاسع عشر
مياه عرفت الجزائر األخيرة تكسعا ممحكظا في بناء السدكد لتخزيف المياه كاستخداميا في تمبية احتياجات ،ك

 مستكيات  تشيد السدكد ،3 مميار ـ7.5 سد 70بمغت الطاقة التخزينية ؿ 2014في اكاخر الشرب كالسقي ك
 سدا قيد 70بيف ،ما خطيرة مف التكحؿ فاقت المستكيات المسجمة في الدكؿ المجاكرة كالمغرب كتكنس

يتكفر .3 مميكف ـ700 بحيث كصؿ حجـ األكحاؿ فييا إلى ، منيا تعاني مف ىذه الظاىرة20االستغبلؿ
ستمـز إقتناء أالت جديدة  األكحاؿ عدد قميؿ مف األالت التي تنزع القطاع عمى  مما أثرعمى القدرة التخزينية كا 

نتشار بعض البكتيريا التي تؤثرعمى نكعية إعمى ىذه الظاىرة تساعد ك ،بجرؼ السدكدخاص ستحداث فرع كا  
 خصكصا األحكاض المنحدرة، كفقداف مساحات كبيرة مف ،كجكدة المياه مسببة أخطارا صحية كأضرارا بيئية

ىير كنزع ط إلى جانب عدـ التكفؿ بعمميات ت المتكررة كخاصة في فصؿ الصيؼ،الغابات بفعؿ الحرائؽ

                                                           
1

 -160 ، ص ص2006 ،روعٔخ ؿبى١ ثوٝ، كاه اُلواث٢، ُج٘بٕ،يؼبرن انًُبِ يٍ أجم يىرد يشتزن نإلَظبَُخٓؾٔل اُؼوث٢ ثٞهوح، - 

166. 
2

  أطوٝؽخ ئدارح انًىارد انًبئُخ فٍ انجشائز ويذي تطجُك انخصخصخ فٍ لطبع انًُبِ فٍ انًُطمخ انحضزَخكواػ هش٤ل ،س٤بسخ - 

 . 11 ، ص3،2010كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ اُغيائو
3
 ، ٓنًوح ٓبعسز٤و ،ؿ٤و ٓ٘شٞهح ،٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبك٣خ ٝػِّٞ اُزس٤و ،عبٓؼخ انًىارد انًبئُخ فٍ انًغزة انؼزثٍػبكٍ ًلٝكح،– 

 .56-54ٗظض 2003اُغيائو ،
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 600، أم بتكمفة كمية تقدر بأكثر مف 3/ج ـ.د 14 ك 12األكحاؿ نظرا لتكاليفيا الضخمة، إذ تتراكح بيف 
تكفي لبناء ضخمة كعميو فإف صيانة السدكد كتطييرىا مف األكحاؿ يتطمب تخصيص أمكاؿ ، 1ج.دمميكف 

نجاز سدكد جديدة  .كا 

 تموث المياه: الفرع الثاني

ك أيمثؿ تمكث المياه ظاىرة تيدد فقداف قسط كبير مف المكارد المائية ،سكاء التمكث الناتج عف المياه 
ك مف مياه الصرؼ الزراعي التي  أ معالجتيادكفمف المخمفات الصناعية التي تصب في المجارم كالكدياف 

 لتمكث األرضك تتسرب داخؿ أ الكدياف الى كالفضبلت التي تنقؿ كاألمبلحتحكم كميات ىائمة مف المبيدات 
طرح المخمفات الكيماكية المتكلدة عف األنشطة االستشفائية إما في الكدياف كالبحار ،كذلؾ المياه الجكفية

 ترتفع نسبة التمكث منطقة الشمؼ ، فمثبل في 2مباشرة، أك في مكاقع عمكمية متكاجدة بمحاذاة المجارم المائية
 . 3لتر/غ ـ50، عمما بأف معيار المنظمة العالمية لمصحة ىك لتر/غ ـ270إلى 

 المائية  المشاريع التحكـ السيء في تسيير: الفرع الثالث

 في ىا كالتماطؿ طرؼ اإلدارة إلى تمديد آجاؿ إنجازانجاز المشاريع المائية مفأدل التحكـ السيئ في 
رتفاع التكاليؼ بسرعة تنفيذ البرامج الشركب ، ىذه الكضعية التي أخرت عممية تزكيد السكاف بالمياه  كا 

:  4 إلى ما يمي أسبابيا باالقتصاد الكطني تعكدكأضرت

المشاريع عرفت خبلؿ العشرية األخيرة أغمبية ، حيث أف المشاريعإنجاز كالتأخر في تخطيط كدراسة 
% 30مرات، إلى جانب انقطاعات كتكقفات تراكحت نسبتيا ما بيف عدة تضاعفت تأخر في اآلجاؿ حيث 

 ىذه الكضعية تؤدم ، (بباتنة)كسد ككدية مدكر  (بعيف الدفمى)، مثؿ سد سيدم أمحمد بف طيبة %80إلى 
إلى عشرة مرات في  (بكالية مستغانـ)إلى زيادة التكاليؼ المالية، حيث تضاعفت تكاليؼ إنجاز سد كراميس 

 مميار سنتيـ إلى أف كصؿ في سادس مراجعة 300أقؿ مف أربع سنكات، إذ كاف التقدير األكلي ال يتجاكز 
 البيانات لنقصإدخاؿ تعديبلت عمى مشاريع قيد اإلنجاز، فنظرا كما تـ .  مميار سنتيـ970لمسعر إلى 

 إدخاؿ المنجزة،تطمبالمسحية المتعمقة بإنجاز المشاريع، كلغياب نظاـ مرجعي لتحميؿ كتقييـ نكعية الدراسات 
صمـ في األصؿ عمى  (بكالية معسكر) اإلنجاز فمثبل نجد سد الشرفة في طكرتعديبلت عمى المشاريع 

                                                           
1

 .192-190 ، ص ص،2000 ا٤ُٔبٙ، أٌُزجخ األًبك٤ٔ٣خ،اُوبٛوح لضبَب ثُئُخ،طبُؼ أؽٔل هاثؼ،- 
2

 .150، ٓؾٔل اُؼوث٢ ثٞهوح، ٓوعغ سبثن، ص- 
3

 .74، ، ص2001 ، اُغيائو،تمزَز حىل يظتمجم انجُئخ فٍ انجشائزٝىاهح ر٤ٜئخ اإله٤ِْ ٝ اُج٤ئخ، - 
4

أ، .ّ.، ٓب ٛٞ أثؼل ٖٓ اُ٘لهح ُِوٞح ٝاُلوو ٝأىٓخ ا٤ُٔبٙ اُؼب٤ُٔخ ا2006ُٞ تمزَز انتًُُخ انجشزَخ نهؼبوثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح االئزٔب٢ٗ، - 

 .06 ، ص2006 ثوٗبٓظ ألْٓ أُزؾلح األُٔب٢ٗ،
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، تـ تعديمو بسبب الخصائص المسحية لمطبقة ـ 200 كعرض قاعدتو قدرىا ـ 60ارتفاع أك عمك قدره 
ـ، كنفس الشيء بالنسبة لسد  100 كعرض قاعدتو تقمصت إلى ـ 80األرضية كبذلؾ أصبح عمكه يتجاكز 

 1.المكاف بسطيؼ نتيجة التعديبلت المتكررة أدت الى تأخير تسميمو

عدـ االنتظاـ في التزويد بالماء الشروب :الفرع الرابع

حسب التقرير % 82مستكل ربط التجمعات السكانية بشبكة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب نسبة بمغ 
2007الصادر عف البنؾ العالمي في شير مارس 

 ىذا في الكقت الذم أعمنت فيو لجنة األمـ المتحدة ،2
االقتصادية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بأف حؽ اإلنساف في المياه يجب أف يكفؿ لمجميع 

قد كشؼ كزير ؿك إمكانية الحصكؿ عمى المياه بشكؿ كاؼ كآمف كذلؾ ألغراض االستخداـ الشخصي كالمنزلي
 3:  عف األرقاـ التالية 2005المكارد المائية سنة 

.   ساعة24مف التجمعات السكانية تعرؼ تزكيد منتظـ بمياه الشرب عمى مدار % 9.5 -

مف التجمعات السكانية تعرؼ التزكد بمياه الشرب يكميا بحجـ ساعي يتراكح ما بيف ساعتيف إلى % 60 -
.   ساعة16

ـ ساعي يتراكح ما بيف جمف التجمعات السكانية تزكد بالماء مرة كاحدة كؿ يكميف أك أكثر بح% 30.5 -
كيمكف أف كتعكد ىذه الكضعية المزرية إلى التسربات في شبكات تكزيع المياه كنقميا،   ساعات8ساعتيف إلى 

 4:منيا الفنية كاإلدارية كاالجتماعيةأساسية ثبلث عكامؿ في مشكمة نكجز أسباب ىذه اؿ

قياـ ك احتراـ مؤسسات اإلنجاز الكطنية لممقاييس المعمكؿ بيا، المياه كعدـقدـ شبكات نقؿ كتكزيع  -
المكاطنيف بأشغاؿ انفرادية تتمثؿ في ربط أحيائيـ بشبكة التكزيع مستعمميف القنكات الببلستيكية غير 

 .(أم األحياء الفكضكية)الصالحة، بسبب الكضعية القانكنية إلحيائيـ 

 ضعؼ صيانة شبكات التطيير ومحطات التصفية: الفرع الخامس

فمقد بيف المجمس ،1تعد محطات التطيير المنجزة غير كافية، كال تحضي باألكلكية كالعناية البلزمة
الكطني االقتصادم كاالجتماعي في تقريره المتعمؽ بالبيئة في الجزائر رىاف التنمية بأف محطات التطيير 

                                                           
 .153، ٓؾٔل اُؼوث٢ ثٞهوح، ٓوعغ سبثن، ص- 1

2
- Ministère des ressources en eau, agence national des barrages, rencontre nationale des cadres, Algérie, 24 et 

25/06/2003, p. 15. 
3

 .9،ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح االئزٔب٢ٗ، ٓوعغ سبثن، ص- 
4
- Lakhdar zella, cas d eaux,OPU, Algrie, 2010, pp 123-137. 
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غالبا ما تككف معطمة أك تستغؿ في أحسف األحكاؿ بصفة غير منتظمة،  بؿ كحتى أف المحطات المستغمة لـ 
سيتجاكز  تبمغ طاقة التصفية المصممة مف أجميا، عمما بأف الحجـ اإلجمالي لممياه المستعممة المطركحة

فقط كيعكد ذلؾ لمسائؿ ،2%10، حيث ال يتـ تصفية منيا سكل نسبة 2020 خبلؿ آفاؽ 3 مميكف ـ1150
 . مرتبطة بتأىيؿ المستخدميف كدرجة التحكـ التقني 

 الفالحة قمة الموارد المائية المخصصة لقطاع :الفرع السادس

 ىكتار مف المساحة 420000 بػ 2005بمغت مساحة األراضي الفبلحية المسقية في الجزائر سنة 
كحسب تقرير المجمس الكطني . 3مف المساحة اإلجمالية لؤلراضي الفبلحية% 5اإلجمالية أم تقريبا بنسبة 

، فإف نصيب الفرد 2004االقتصادم كاالجتماعي حكؿ إشكالية العقار في الجزائر الصادر في شير جكاف 
كما 2000،4 ىكتار خبلؿ سنة 0.20 إلى 1886 ىكتار سنة 2.6الجزائرم مف األراضي الفبلحية تراجع مف 

، 3 ـ2261أف كمية المياه المخصصة لعممية رم اليكتار الكاحد مف األراضي الفبلحية قدرت في الجزائر بػ 
 ىذه المعطيات، نكتشؼ بأف خبلؿ مف.  5 3ـ11744 كليبيا 3 ـ11363، كالمغرب بػ 3 ـ4631مقارنة بتكنس 

كىذا رغـ الجيكد التي بذلتيا كضعية المساحات المسقية ال تختمؼ كثيرا عف كضعية مياه الشرب كالتطيير، 
الذم ينص  (2013-2003)الحككمة الجزائرية في ىذا المجاؿ مجسدة في إطبلؽ برنامج التطكير الفبلحي 

 6:عمى ما يمي

 . ىكتار177800راسة تييئة مساحات كبرل لمسقي تشمؿ د

  ىكتار؛71848إنجاز مساحات كبرل لمسقي تشمؿ 

 ىكتار؛215452: إنجاز مساحات جديدة لمسقي تقدر بػػ

رغـ الجيكد المبذكلة ال تزاؿ نسبة األراضي المسقية في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بمساحة الجزائر 
 .الشاسعة

                                                                                                                                                                                           
1
- Abderrahmane Salem, l eau en Algérie quelle politique pour l' avenir , conférence sur les ressources en eau du 

21
ème

  siècle et défi pour l humanité ,Algérie rencontre nationale des cadres, Algérie, conseil de la  nation, 2003, 

p11. 
. 30،، ص1997، الجزائر، التاسعةةالبيئة في الجزائر رىاف التنمية الدور، مشروع تقريرالمجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي،- 2
 .114، طبُؼ أؽٔل هاثؼ، ٓوعغ سبثن، ص- 3

4
-Ministère des ressources en eau, , Op Cit, p 28. 

5
- Conseil national économique, projet de rapport sur la configuration du foncier en Algérie، une 

contrainte au développement économique, ( Session pléniere "24"), Algérie,  2004, p. 13.   
6

 .84، هسبُخ كًزٞهاٙ ،ؿ٤و ٓ٘شٞهح، صانتظُُز انًتكبيم نهًُبِ كأداح نهتًُُخ انًحهُخ انًظتذايخٓؾسٖ ىٝث٤لح، -  
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إدارة الموارد المائية  المعنية ب بيف القطاعات واألجيزة انعداـ التنسيؽ: الفرع السابع
 الجزائر أساسا مف خبلؿ المجمس المكارد المائية في التنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات المعنية بإدارة يتـ
 محمو اليـك المجمس الكطني االستشارم لممكارد المائية، ككذا لجاف األحكاض لمماء، كحؿالكطني 

 إلى جانب ىيئات أخرل كالمرصد الكطني لمبيئة كالتنمية 1996الييدركغرافية الخمسة التي استحدثت سنة 
المكارد المائية، لكف تبقى غير فعالة ككنيا لمكافحة األمراض المتنقمة عف طريؽ  كالمجنة الكطنية المستدامة

 ذلؾ حسب المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي إلى أف أعضاء ىذه رجع كم.مؤسسات غير مستقرة
المجالس أك المجاف الذيف يمثمكف السمطة العمكمية ليست ليـ مصالح حقيقية تدفعيـ إلى التشاكر في ظؿ 

أخرل، أدل تعدد الجيات  كمف ناحية. 1(كخاصة المستعمميف)غياب الفاعميف اآلخريف في مجاؿ الماء
كغياب التنسيؽ داخؿ الجياز التنفيذم إلى تداخؿ في المياـ المكارد المائية لة عف إدارة ؤككاألجيزة المس

لى إعطاء إحصائيات متناقضة مف جية أخرلك د مشدرغـ ت. الصبلحيات كالتضارب في التطبيؽ مف جية، كا 
. 2 عمى ضركرة إيجاد التنسيؽ الميداني الفعمي بيف مختمؼ الدكائر الكزاريةقالبنؾ العالمي في تقرير

 أسباب متعمقة بالجوانب التشريعية والقانونية: المطمب الثالث

كثرة   في الجزائرالمكارد المائية قطاع ؿلتطكر المؤسساتي كالتشريعي كالتنظيمي ما يمكف أف يبرز لنا ا
 ف مرحمة ميزت ىذا التطكر، فمقد اتسمت الفترة الممتدة ـ12ما ال يقؿ عف باليياكؿ كالنصكص، كتعدد 
كثرة المتعامميف في قطاع المياه مع غياب شبو كمي لتدخؿ الدكلة في مجاؿ تنظيـ ب 1970 إلى 1962

 تغير شكؿ التنظيـ كاتجو 1970؛ لكف ابتداء مف عاـ المكارد المائية النشاطات كاألعماؿ المتعمقة بالقطاع 
أساسا نحك ىيمنة الدكلة عمى ىذا القطاع كتكفميا بجميع المشاريع كالبرامج، حيث تـ إنشاء الشركة الكطنية 

لى قطاع المكارد المائية ع، الحتكار 1970 نكفمبر سنة 23لتكزيع مياه الشرب كالمياه الصناعية في 
 عدـ،كلقد أدل ذلؾ 3(كاإلنتاج، التكزيع، التسيير، الصيانة كالكيرباء)مستكل الكطني في مختمؼ النشاطات اؿ

انخفاض مستكل كفاءة اإلدارة المائية العتمادىا المعايير السياسية  كمشاركة الفاعميف المحمييف كالمستعمميف
، 4 تمت إعادة الييكمة مف جديد1987 كفي سنة ، كالتجاريةالمعايير االقتصاديةكاالجتماعية كتغاضييا عف 

                                                           
، ٣زؼِن ثب٤ُٔبٙ، اُغو٣لح 2005 أٝد 04 أُٞاكن ٍ 1426 عٔبكٟ اُضب٤ٗخ 28 أُؤهؿ ك٢ 12-05 األٓبٗخ اُؼبٓخ ُِؾٌٞٓخ، هبٕٗٞ ههْ- 1

 .10، ص04/09/2005 اُظبكه ثزبه٣ـ 60 اُوس٤ٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، اُؼلك
2

 .78 أُغِس اُٞط٢٘ االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢،ٓوعغ سبثن، ص- 
3

 .12، ص، 2012، ٓوعغ سبثن،انتظُُز انًفّىض وانتجزثخ انجشائزَخ فٍ يجبل انًُبِثٞكهاف ٓظطل٠، - 
 ، ٓوعغ سبثن طُبطخ ئدارح انًىارد انًبئُخ فٍ انجشائز ويذي تطجُك انخصخصخ فٍ لطبع انًُبِ فٍ انًُبطك انحضزَخكواػ هش٤ل،  -4

 203ص، 
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 الكضعية أفرزت نكع مف القطاع، ىذه مؤسسة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم بيذا 35حيث تكفمت 
 إلى عدـ تمكف البمديات مف ،إضافةالتضارب في كضع السياسات كتطبيؽ البرامج كتحمؿ المسؤكليات

 .1الكسائؿ المالية كالمادية كالتأطير التقني لنقصالمكارد المائية إلييا في مجاؿ المسندة االضطبلع باألعباء 

 أسباب متعمقة باالستثمارات المائية: المطمب الرابع

إف تعبئة الماء كنقمو كتكزيعو كالمحافظة عمى نكعيتو يتطمب قبؿ كؿ شيء تخصيص مكارد مالية 
كمادية ىامة؛ كلكف القطاع المائي في الجزائر يعاني مف نقص في األمكاؿ البلزمة لتمكيؿ المشاريع 

كاالستثمارات المائية، كما يكاجو صعكبات كبيرة في استغبلؿ التمكيبلت الخارجية، كفي عدـ تغطية تسعيرة 
.  المياه لمتكاليؼ الحقيقية لمدكلة

 الموارد المائية الموارد المالية المخصصة لقطاع سوء استغالؿ: الفرع األوؿ
المكارد المائية  في مجاؿ 2014-2010الضخمة في إطار برنامج التنمية الخماسي رغـ االستثمارات 

 محطة لمتصفية 34 عممية تحكيؿ لممياه ك25 سدا ك35 مميار دينار قصد انجاز2000كالمقدرة بأكثر مف
 مميار  مف اجؿ 60 عممية تزكيد بالمياه الشركب كحماية بعض المدف مف الفيضانات لمبمغ 3000كأزيد مف

تيرة متزايدة إلى غاية الكقت بكالتي بقيت تسير  محطات جديدة لتحمية مياه البحر 8استكماؿ أك انجاز 
 لمكاجية المتطمبات الحالية كالتحديات المرتقبة في ىذا القطاع مف جية، كغالبا ما أنيا غير كافية،إال الحالي 

غياب المعالجة الجدية لبلختبلالت ذات الطابع بسبب . الفعاليةنقص باتسمت ىذه النفقات العمكمية 
المائية لسكء اإلدارة االستثمارات المخصصة لممكارد  مف ناحية، كتعرض إدارة القطاعالتنظيمي التي تميز 

.   مف جية أخرلكالفساد كاليدر كعدـ الشفافية

 الخارجيعدـ استغالؿ فرص التمويؿ : الفرع الثاني
إف كسائؿ كمكارد الدكلة كحدىا ال تكفي لتطكير ىذا المكرد الحيكم، كلتمبية االحتياجات في ىذا 

المجاؿ تسعى كتبحث الحككمة الجزائرية عف مصادر خارجية لمتمكيؿ، سكاء عمى صعيد الفرص التي يتيحيا 
التعاكف الثنائي كالمتعدد األطراؼ أك مف خبلؿ برامج الشراكة المائية؛ حيث يكاجو القطاع المائي في الجزائر 

 ككضعيا مكضع (كالمساعدات كاليباتكالقركض، المنح )صعكبات كبيرة في استغبلؿ التمكيبلت الخارجية 
ككذلؾ بسبب ربط الدراسات بطء كتعتقد اإلجراءات المفركضة مف قبؿ الجيات الممكلة بسبب التطبيؽ، 

.  التأثيرات البيئية كاالجتماعية كاالقتصاديةب
                                                           

1
 .12ثٞكهاف ٓظطل٠، ٓوعغ سبثن، ص، - 
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 لمدكلة االستثمار مف العالي المستكل تبرر الجزائر في المكارد المائية لقطاعإف األىمية اإلستراتيجية 
 يمكف سياساتيا حيث لتنفيذ األطراؼ متعدد اؿالتمكيؿ تكفر يحتـ عميو، األمر الذم الحفاظ الجزائرية كضركرة

 تنافسيةشأنيا يزيدا مف  الشراكة قطاع في خصكصا المباشرر األجنبي االستثما كتشجيع الكضع استغبلؿ
لسنة  كمف جية أخرل، يشير تقرير التنمية البشرية مالزراع القطاع في خصكصا كفاءة أكثر خدمات كتكفير
 إلى عدـ كجكد شراكة عالمية فعالة لممياه كالصرؼ الصحي، بؿ حتى المؤتمرات العالمية رفيعة 2006

لدفع بالمياه كالصرؼ الصحي إلى البرنامج الدكلي؛ ؿالمستكل عجزت عف إيجاد القكة الدافعة البلزمة 
 كما أف اإلنفاؽ عمى المساعدة المقدمة مف قبؿ المانحيف تراجع بصكرة فعمية، كأصبح يمثؿ اآلف نسبة 

كنتيجة لذلؾ دعا المجمس العالمي لممياه في المنتدل العالمي الرابع .1إلعانات الدكليةافقط مف إجمالي % 4
، إلى مضاعفة المساعدات (بالمكسيؾ) بمدينة مكسيكك 2006 مارس 22 ك 16لممياه المنعقدة ما بيف 

صبلح إل أكرك سنكيا يار مؿ4المخصصة لمتنمية بمقدار  نفاقيا عمى البنية التحتية كمعالجة المياه الممكثة كا 
كمف جانب آخر كذلؾ، نجد أف المستثمريف الدكلييف الخكاص . 2اآلبار الجكفية كتحمية مياه البحار كغيرىا
 ق حسبيـألفعكض قطاع المكارد المائية كاالتصاالت كالطاقة كالنقؿ  يفضمكف االستثمار في قطاعات أخرل

 .ضخمةمالية يتطمب إمكانيات كمكارد 

 الماءسوء تسعير خدمات : الفرع الثالث
رغـ الزيادات –إلى حد اآلف  ( الصناعة كالرم،كالشرب)إف األسعار المحددة لمختمؼ األغراض 

مازالت غير كافية كال تحفز عمى االستعماؿ العقبلني المكرد حيث أكضح  – 1998األخيرة المطبقة بداية مف 
مسؤكلك القطاع المائي أف دعـ الدكلة لمقطاع كاف كال زاؿ محسكسا في مجاؿ التسعيرة المطبقة التي ال 

:  مثمما يكضحو الجدكؿ المكالي.3تتماشى ككمفة إنتاج المياه

 

 

 

                                                           
1
-Ministère des ressources en eau, état des lieux et perspectives de développement du secteur des ressources en 

eau, Algérie, Mai 2003, p.20. 
. 24،اني، مرجع سابؽ، صنـبرنامج األمـ المتحدة اإل-2
 عمى المكقع االلكتركني، متكفر ،إستراتيجية المياه في الجزائر، المجمة اإلفريقية لمعمـو السياسيةنكر الديف حاركش، -3

http،//www.bchaib.ne 02/12/2011.201تاريخ التصفح 
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 98/156 المياه المطبقة حسب قانوف تسعيرة: (14)الجدوؿ رقـ 

 الفئات حجـ االستيالؾ معامؿ المضاعفة (3ـ/دج)األسعار المطبقة

001  Xالوحدة األساسية  

3.25Xالوحدة األساسية  

5.50 Xالوحدة األساسية  

6.50Xالوحدة األساسية  

01 

3,25 

5,50 

6,50 

ثالثي  /3ـ25 إلى 0القسـ األوؿ مف 

ثالثي  /3ـ25 إلى 0القسـ األوؿ مف 

ثالثي  /3ـ25 إلى 0القسـ األوؿ مف 

 ثالثي /3ـ82القسـ الرابع أكثر مف  

 المنازؿ

4.50Xاإلدارات  قسـ وحيد 4,50  الوحدة األساسية 

X الخدمات قسـ وحيد 5,50 5,50 الوحدة األساسية 

6.50Xالصناعة والسياحة قسـ وحيد 6,50  الوحدة األساسية 

، جامعة قاصدم مرباح، 5عدداؿ الباحث، ، مجمةالبيئي الموارد المائية مع األخذ بالعامؿ تسييرقرينة، محسف زبيدة ،بف حمزة : المصدر
 .72، ص2007كرقمة ،

 اإلستيبلؾ ترشيدإف الزيادات المطبقة تبقى غير كافية كغير مجدية ىي  غير مساعدة كمحفزة عمى 
 .الفبلحي السقي مجاؿككقؼ اليدر المائي في المائي 

 أسباب متعمقة بالجانب البشرى والفني:المطمب الخامس

في المكارد المائية عبلكة عمى العكامؿ كالضغكطات الطبيعية كالتسييرية كالمالية التي تطبع قطاع 
إشكالية إدارة الجزائر، ىناؾ عكامؿ بشرية كفنية تسيـ ىي األخرل بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في تفاقـ 

 :اآلتي كتحدد ىذه العكامؿ عمى النحك .المسألة المائية

 الحضريةفي المناطؽ الزيادة الكثيفة لمنمو السكاني : الفرع األوؿ
 في الجزائر إضافة يميز السكافالجزائر، كمالقد زاد النمك السكاني مف حدة ندرة المياه التي تكاجييا 

 نجد حيث،  كغير متكازفخبلؿ العشريات األخيرة، تكزيعيـ اإلقميمي كالعمراني البلمتساكمالكثيؼ إلى النمك 
أغمبيتيـ متمركزكف في المناطؽ الحضرية الشمالية كخاصة الساحمية، فمقد كاف مجمكع السكاف في المناطؽ 

، كيتكقع أف يصؿ إلى نسبة 2004في سنة % 62.6، ثـ بمغ نسبة 1975في سنة % 40.3الحضرية 
تراجع معدؿ حيث . كىذا ما نجـ عنو صعكبات حقيقية في التزكد بالماء كما كنكعا. 2015في أفاؽ % 69.3
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يـك / لتر281مقارنة بػ 1 لتر لمشخص الكاحد في اليـك 140استيبلؾ الفرد الجزائرم لممياه، كالذم قدر بػ 
.  2لنظيره في ليبيا

 الموارد المائية في مجاؿ بناء القدرات مستوى ضعؼ: الفرع الثاني
تعد مسألة إدارة ىذا القطاع ككذا المنشآت الحيكية التابعة لو مف بيف  أىـ المشاكؿ في ببلدنا نظرا 
لقمة كضعؼ تككيف كتأىيؿ العنصر البشرم اإلدارم كالتقني، إذ تعاني مختمؼ السدكد كمحطات التصفية 

ابتداء مف  سدا 70 تممؾ الجزائر خصكصا كأف المتخصصة؛ الكفاءاتتحمية مياه البحر مف نقص فادح في ك
2030 سدا في آفاؽ139، كينتظر أف يرتفع العدد ليصؿ إلى 2014سنة 

  كلكف كمع ذلؾ ال تممؾ تقنييف 3
لنقؿ الماء مف سد إلى آخر أك ربط سد بآخر، مثمما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لسد بني ىاركف بميمة كسد 

لتحسيف عممية بناء القدرات . كحتى سد المكاف بسطيؼ الذم ىك في طكر االنجاز 4ككدية أسردكف بالبكيرة
 :البد مف

 بناء القدرات عممية استثمارية ليا كالتعميـ كالرسكمة، كاعتبار عممية التدريب الكافية ألغراض األمكاؿ رصد -
ػاستثمار الكفاءات بطريقة صحيحة كجكب تييئة الفرصة لجميع العامميف مع كقطاع اؿعمى كفائدة تعكد حدكد 

 إلدارةخبرات الكفاءات كاؿ مف أجؿ جذب المكارد المائية، المعنية بشؤكف  في المؤسساتضع الحكافزكك
 . كالمتشعبة المعقدةكحؿ مشاكمياالمكارد المائية 

 الموارد المائيةانخفاض كفاءة استخداـ واستيالؾ : الفرع الثالث
 فمقد بمغت نسبة التسربات في شبكات نقؿ كتكزيع كاليدر، استيبلؾ المياه في الجزائر يتسـ بالتبذير إف

الى .  الجكطبيعةاالستخدامات المنزلية تختمؼ مف منطقة الى أخرل بحسب أما فيما يخص %.40المياه إلى 
 اإلسراؼ كسكء االستخداـ كقمة الصيانة تسبب األمطارمع زيادة كمية المكارد المائية جانب زيادة استيبلؾ 

، باإلضافة إلى أف العديد مف عمميات 5 كمما زادت كمية المياه الميدرة زادت الكمية المستيمكة،في المنازؿ
التكصيؿ كالربط بالشبكة العمكمية لممياه ليست مجيزة بالعدادات ما أدل إلى زيادة أحجاـ المياه المسعرة 

، 2005 سنةكشفت مؤسسة الجزائرية لممياه أف عدد المكاطنيف الذيف ال يتكفر لدييـ عدادات ،حيث جزافيا

                                                           
1

 .298،ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح اإلٗٔبئ٢، ٓوعغ سبثن، ص- 
2

، 2002 ، اُسلاس٢ اُضب٢ٗ ٖٓ س٘خيشزوع انتمزَز حىل انطزق االلتصبدٌ واالجتًبػٍأُغِس اُٞط٢٘ االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢، - 

 .59، ٓوعغ سبثن، ص
3

 ،األثؼبك اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝاأل٤٘ٓخ ، س٤بسخ رس٤٤و أُٞاهك انتخطُظ االطتزاتُجٍ نهًىارد انًبئُخُٔي٣ل ٖٓ اُزلظ٤َ، ٓؾٔل ثِـب٠ُ، - 

 .  2013أُبئ٤خ ، كاه اٌُزبة اُؾل٣ش ، اُغيائو،
4

 .292، عبك هللا ػيٝى اُطِؾ٢، ٓوعغ سبثن، ص-
5

، ٓزٞكو ك٢ أُٞهغ اإلٌُزو٢ٗٝ، اإلطاليٍ االطتهالن انًبئٍ فٍ انجشائز وآنُبد تزشُذِ وفك انًُظىرٓؾٔل ثِـب٢ُ، - 

http،//www.univ-chlef.dz. 21/12/2014ربه٣ـ اُزظلؼ .
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 كىك في تزايد مستمرخاصة في ظؿ زيادة البناءات غير القانكنية 1 ألؼ مكاطف280 إلى 270يتراكح ما بيف 
 ىذا في الكقت الذم شرعت فيو بمداف أخرل في في عدة كاليات مف الكطف حيث ثكثر الكثافة السكانية ،

لممياه في الجزائر 2تزكيد سكانيا بعدادات جديدة مف الجيؿ الثالث، أماـ ىذا الكضع فإف نمط االستيبلؾ 
، كىك نمط استقر كتفاقـ في غياب سياسة فعالة لمتحسيس كالتكعية بقيمة كأىمية سكء االستغبلؿيعاني مف 

في حياة اإلنساف المكارد المائية 

 المائي وقيمة المورد  والتربية بأىميةنقص برامج التوعية: الفرع الرابع
 مشكمة مجتمعية بالدرجة األكلى، كلمكصكؿ إلى ىذا الغرض يجب إشكالية إدارة المسألة المائية ىي إف

 مختمؼ فئات المجتمع مف المكاطف إلى أصحاب القرار، بأىمية كقيمة المكرد المائي كرىاف تحسيس كتكعية
لكف فإف حمبلت التكعية كأشكاؿ التحسيس في الجزائر مازالت ناقصة كغير كافية كفي . استراتيجي كحضارم

 (منازؿ، فبلحيف، صناعييف، مقدمي الخدمات)حدكدىا الدنيا، أم أنيا لـ تتكصؿ إلى إقناع المستعمميف 
 :إلىذلؾ رجع  كم.المكارد المائيةكتحفيزىـ ليغيركا سمككاتيـ كممارستيـ بصفة إرادية إزاء مسألة 

 كالمؤسسات الدينية ة المحميالمكارد المائية مثؿ السمطات كؿ الفئات كالفعاليات المعنية بمسألة إشراؾعدـ - 
 ؛كمصالح التربية كالصحة العمكمية كتبلميذ المدارس كالثانكيات كطمبة المعاىد كالجامعات

عدـ تدعيـ ىذه النشاطات بكسائؿ اإلعبلـ، إلى جانب عدـ مشاركة مراكز كمخابر البحكث العممية كخبراء - 
 التنمكية المستقبمية؛خطط اؿالمياه في تكضيح آثار كانعكاسات مشكمة ندرة المياه كتمكثيا عمى 

 كما أنيا لـ تتمكف مف تقديـ ثقافة حقيقية خاصة بالماء األمر كالتحسيس،التكعية نقص الحمبلت المتعمقة ب- 
 .الذم نتج عنو عدـ مشاركة المكاطف في التخفيؼ كحؿ األزمة بطريقة فعالة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .324، عبك هللا ػيٝى اُطِؾ٢، ٓوعغ سبثن، ص- 
2

 االسٌ٘له٣خ  كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح،حظبو اإليبو، ، ئدارح انًىارد انًبئُخ فٍ انشزَؼخ اإلطاليُخ، تزجًخٗبطو كبهٝه٢، ٝأفوٕٝ، - 

. 157، ، ص2006،ٓظو،
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: الرابعخالصة الفصؿ 

  حيث كانت البداية  تناكلنا في الفصؿ الرابع كالخاص بإشكالية المكاراد المائية في الجزائر
بدراسة كاقع المكارد المائية حيث استعرضنا لمظركؼ الطبيعية مف تضاريس كتساقطات األمطاركتطرقنا 

لممكارد الطبيعية المائية مف مياه األمطار كالمياه السطحية كالجكفية ،بينا بأف التساقطات المطرية في الجزائر 
تمتاز بعدـ االنتظاـ في المكاف كالزماف، كبينا بعدـ كجكد استغبلؿ فعمي ليذه المكارد، ثـ تناكلنا المكارد 

 كتصفية المياه كتحميتيا كبينا أف مجيكدات الجزائر في ىذا المجاؿ المائية غير الطبيعية التي تضـ معالجة
ال تزاؿ بعيدة عف المستكيات التي تطمح إلييا في الكقت الحالي، ثـ تمت مكازنة بيف المكارد المائية المتاحة 

كاالحتياجات االستيبلكية ، كتكصمت الى أف الجزائر تعاني حاليا مف عجز كبير في تمبية احتياجات 
المستعمميف، خاصة في الجية الغربية كالكسطى كالذم تفاقـ بفعؿ الجفاؼ كمنو استنتجت أف المكارد المائية 

في الجزائر محدكدة كمكزعة بشكؿ غير منتظـ زمانا كمكانا، مما يصنفيا ضمف الدكؿ التي تعاني الندرة 
ثـ تطرقت الدراسة الى المرتكزات األساسية لمسياسة المائية لمجزائر مف خبلؿ تكضيح السيركرة .المائية

 كرغـ المجيكدات المبذكلة مف قبؿ الدكلة لتحسيف ىذه 1995الى غاية 1962التاريخية لمسياسة المائية مف
 مف الدكلة تبنى سياسة مائية جديدة  تطمب منا  دراسة بالكضعية لكف المشاكؿ بقيت كازدادت ىذا ما تطؿ

 التكجيات الجديدة لمسياسة المائية لمدكلة لمكاجية ىذه األزمة،حيث تـ التطرؽ إلى البعد قكتحميؿ ليذ
التنظيمي كالمؤسساتي بالتعرض إلى دراسة  طبيعة كبنية اإلطار المؤسساتي الجديد الذم يقـك بإدارة  المياه 
في الجزائر، ثـ تـ تحديد المياـ كاالختصاصات كحددنا التداخؿ المكجكد بيف ىذه اليياكؿ مما يعرقؿ أدائيا 
عمى أحسف كجو ، كأخيرا تـ التطرؽ إلى المجيكدات  المبذكلة مف قبؿ الدكلة لتحسيف إدارة ىذا المكرد الياـ 
كبينا أنو كرغـ المجيكدات الجبارة كرغـ تغيير نمط اإلدارة كالشراكة مع الشريؾ األجنبي لكف إشكالية إدارة 
ىذا المكرد مازالت تعانى، ثـ قامت الدراسة بتحميؿ العكامؿ األساسية المسببة لؤلزمة المائية في الجزائر 

،كذلؾ مف خبلؿ تبياف العبلقة بيف مختمؼ العكامؿ كاألسباب المؤثرة، فييا كما تطرقت إلى العكامؿ 
المؤسساتية كالقانكنية كالتنظيمية، إضافة الى االختبلالت كالنقائض الكبيرة التي تميز أشكاؿ اإلدارة  كطبيعة 

كغياب التسيير العقبلني كانعداـ االنسجاـ كالتنسيؽ في األعماؿ كالبرامج كعدـ فاعمية )الخدمات العمكمية 
،كيضاؼ إلى ذلؾ أثر الجكانب المادية كالمالية مف نقص التمكيؿ (الخدمات المائية في مجاؿ الماء الشركب

كعدـ االستفادة مف فرص التمكيؿ الخارجي، ثـ تناكلت الدراسة العكامؿ البشرية كالفنية في استفحاؿ األزمة 
كتكصمت إلى قكؿ بأف ظيكر األزمة المائية في الجزائر .(النمك الديمغرافي ،غياب االستعماؿ العقبلني لممياه)
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كأخيرا تـ كضع تصكر مستقبمي لحؿ إشكالية إدارة المكارد المائية .كاستفحاليا يعكد إلى غياب التخطيط المائي
في الجزائر، كفي سبيؿ إيجاد حؿ يسيـ في تحقيؽ تنمية مستدامة،كقد أكدت الدراسة  عمى أف مكاجية األزمة 
المائية تتطمب ضركرة التطبيؽ الفعمي لمنيج اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى جميع المستكيات السياسية، 

 .الثقافية، اإلدارية، االجتماعية، التقنية الفنية
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ستمرار البقاء كالكجكد إالماء عنصر الحياة األكؿ، كالمادة التي أكدع فييا اهلل سر ىذه الحياة، ك
 كتابو الكريـ  منزؿد برزت ىذه الحقيقة التي ال مراء فييا في قكؿ الخالؽ سبحانو كتعالى فيلؽك. كالعمراف

، فسائر ما تقع عميو حكاس اإلنساف كما يخفى (30 اآلية-األنبياءسور  )(وجعمنا مف الماء كؿ شيء حي)
ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف  عمييا في األرض مف بيجة كحياة كنماء أثر مف آثار المياه، كا 

. ستراتيجيا غير قابؿ لمتأجيؿإالمياه أصبحت رمزا لمحياة كمرادفا إلستمرارىا، كبالتالي يصبح تكفيرىا مطمبا 

لقد ساد االعتقاد في فترة مف الفترات أف المكارد المائية متجددة بطبيعتيا، كغير قابمة لبلستنزاؼ 
كالنضكب، كلكف الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية عمى المستكل العالمي تغيرت تغيرا ممحكظا خاصة منذ 
دخاؿ  مطمع القرف التاسع عشر، بسبب تزايد النمك السكاني كتحسف ظركؼ المعيشة، كالتكسع الحضرم، كا 

نظاـ الرم الكاسع النطاؽ، يضاؼ إلى كؿ ىذا حجـ التطكر الصناعي، كقد أدل ىذا التطكر الصناعي 
كاالقتصادم السريع إلى تكليد ضغط متزايد عمى مكارد المياه عمى المستكل الدكلي، مما أسفر عف نشأ طمب 

قميمية في أنظمة المياه، كتفاقـ : لـ يكف مكجكدا مف ذم قبؿ، كظيكر تباينات جغرافية محمية، جيكية كا 
. (...كنضكب بعض مصادر الماء)مشكبلت تمكث المياه كتدىكر نكعيتيا بصكرة حادة 

 الدكلية تحدياتلقد ترتب عمى األسباب السابقة كغيرىا أف أصبحت المياه كاحدة مف القضايا كاؿ
المعاصرة التي تزايد االىتماـ الفكرم االقتصادم كاالجتماعي كحتى السياسي بيا، مف جية فيي تشكؿ مع 

النفط المحكر األساسي ألسباب التكتر في العالـ، كمف جية أخرل ككنيا مف المكارد الطبيعية اليامة 
 شاممة قادرة عمى اجتماعية-اقتصاديةالمرتبطة ارتباطا مباشرا بتأميف الغذاء كاألمف الغذائي، كبإحداث تنمية 

 .تمبية االحتياجات كالمستمزمات البشرية المتنكعة

كنظرا لمحدكدية المياه كالمصادر المائية كقابميتيا لمنضكب، كزيادة الطمب عمييا كاستخداميا المكثؼ 
النقص الحاد في اإلمداد المائية : كغير العقبلني، برزت مشكبلت عدة في مختمؼ بمداف العالـ مف أىميا

كتدني نصيب الفرد مف المياه العذبة، لقد أشارت العديد مف الدراسات كاإلحصائيات إلى ما يقارب عف نصؼ 
سكاف العالـ معظميـ مف البمداف النامية يكاجيكف نقصا حادا في المياه كصؿ إلى حد الندرة المائية، كتبدك 

المشكمة أكثر تعقدا كتأزما في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا حيث الظركؼ الطبيعية كالمناخية 
 . كالمتعددة األشكاؿ كالجغرافية غير المكاتية
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كقكعيا في إشكالية إدارة المكارد المائية ؿتعاني الجزائر عمى غرار أغمب مناطؽ الكطف العربي، مف 
 كنتيجة منطقية المشكمة تفاقمتالمنطقة الجافة كشبو الجافة مف الكرة األرضية، كمع زيادة نمك السكاف فإف 

لتزايد الطمب عمى المياه لتمبية االحتياجات المتنامية، لؤلغراض المنزلية، الصناعية كالزراعية كما لـ تقتصر 
 تعدل ذلؾ إلى نكعية المياه التي تدنت يكما بعد يـك بحيث تحكلت إلى مياه اإلدارة بؿالمشكمة عمى مسألة 

ىذا ما سعينا لدراستو كالبحث فيو مف خبلؿ أربعة . كمتنكعةغير صالحة لبلستيبلؾ اآلدمي ألسباب متعددة 
بغية اإلجابة عف اإلشكالية الرئيسية ،كمف ثـ األسئمة الفرعية فصكؿ رئيسية منيا ثبلثة نظرية كالرابع تطبيقي 

في الفصؿ األكؿ حيث تطرقنا . كالفرضيات كالتأكد مف صحتيا  كفؽ منيج عممي متكامؿ مكضكعي كدقيؽ
المفاىيـ كاألبعاد كالتحديات أما الفصؿ الثاني فتناكلنا فيو إدارة المكارد المائية بيف العرض : إلى المكارد المائية

المائية ،أخيرا  الفصبللخاص بالجانب التطبيقي كالطمب كالفصؿ الثالث درسنا فيو اإلدارة المتكاممة لممكارد 
تـ البدأ باستعراض المكارد الطبيعية المائية . المتاح في الجزائرمعرض الكعاء المائحيث تمحكر حكؿ إبراز ك

مف مياه األمطار كالمياه السطحية كالجكفية ،كتميزت التساقطات المطرية في الجزائربعدـ االنتظاـ في المكاف 
كالزماف، ككذلؾ عدـ كجكد استغبلؿ فعمي ليذه المكارد ثـ التطرؽ الى المكارد المائية غير الطبيعية التي تضـ 

 كتصفية المياه كتحميتيا، ككضعيا كبينت  أف مجيكدات الجزائر في ىذا المجاؿ ال تزاؿ بعيدة عف معالجة
المستكيات التي تطمح إلييا في الكقت الحالي، ثـ تمت مكازنة بيف المكارد المائية المتاحة كاالحتياجات 

االستيبلكية ، كتكصمت الى أف الجزائر تعاني حاليا مف عجز كبير في تمبية احتياجات المستعمميف، خاصة 
في الجية الغربية كالكسطى كالذم تفاقـ بفعؿ الجفاؼ كمنو استنتجت أف المكارد المائية في الجزائر محدكدة 

 .كمكزعة بشكؿ غير منتظـ زمانا كمكانا، مما يصنفيا ضمف الدكؿ التي تعاني الندرة المائية

ثـ تطرقت الدراسة الى المرتكزات األساسية لمسياسة المائية لمجزائر مف خبلؿ تكضيح السيركرة 
 كرغـ المجيكدات المبذكلة مف قبؿ الدكلة لتحسيف ىذه 1995الى غاية 1962التاريخية لمسياسة المائية مف

 مف الدكلة تبنى سياسة مائية جديدة  تطمب منا  دراسة بالكضعية لكف المشاكؿ بقيت كازدادت ىذا ما تطؿ
 التكجيات الجديدة لمسياسة المائية لمدكلة لمكاجية ىذه األزمة،حيث تـ التطرؽ إلى البعد قكتحميؿ ليذ

التنظيمي كالمؤسساتي بالتعرض إلى دراسة  طبيعة كبنية اإلطار المؤسساتي الجديد الذم يقـك بإدارة  المياه 
في الجزائر، ثـ تـ تحديد المياـ كاالختصاصات كحددنا التداخؿ المكجكد بيف ىذه اليياكؿ مما يعرقؿ أدائيا 
عمى أحسف كجو ، كأخيرا تـ التطرؽ إلى المجيكدات  المبذكلة مف قبؿ الدكلة لتحسيف إدارة ىذا المكرد الياـ 
كبينا أنو كرغـ المجيكدات الجبارة كرغـ تغيير نمط كاإلدارة كالشراكة مع الشريؾ األجنبي لكف إشكالية إدارة 

ىذا المكرد مازالت تعانى، ثـ قامت الدراسة بتحميؿ العكامؿ األساسية المسببة لؤلزمة المائية في الجزائر 
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،كذلؾ مف خبلؿ تبياف العبلقة بيف مختمؼ العكامؿ كاألسباب المؤثرة، فييا كما تطرقت إلى العكامؿ 
المؤسساتية كالقانكنية كالتنظيمية، إضافة الى االختبلالت كالنقائض الكبيرة التي تميز أشكاؿ اإلدارة  كطبيعة 

كغياب التسيير العقبلني كانعداـ االنسجاـ كالتنسيؽ في األعماؿ كالبرامج كعدـ فاعمية )الخدمات العمكمية 
،كيضاؼ إلى ذلؾ أثر الجكانب المادية كالمالية مف (الخدمات المائية في مجاؿ الماء الشركب كالرم الفبلحي

نقص التمكيؿ كعدـ االستفادة مف فرص التمكيؿ الخارجي، ثـ تناكلت الدراسة العكامؿ البشرية كالفنية في 
كتكصمت إلى قكؿ بأف ظيكر األزمة .(النمك الديمغرافي ،غياب االستعماؿ العقبلني لممياه)استفحاؿ األزمة 

كأخيرا تـ كضع تصكر مستقبمي لحؿ إشكالية .المائية في الجزائر كاستفحاليا يعكد إلى غياب التخطيط المائي
إدارة المكارد المائية في الجزائر، كفي سبيؿ إيجاد حؿ يسيـ في تحقيؽ تنمية مستدامة،كقد أكدت الدراسة  
عمى أف مكاجية األزمة المائية تتطمب ضركرة التطبيؽ الفعمي لمنيج اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية عمى 

 .جميع المستكيات السياسية، الثقافية، اإلدارية، االجتماعية، التقنية الفنية

 : اختبار صحة فرضيات الدراسة

سنقـك فيما يمي كمف خبلؿ ىذه الدراسة بإختبار صحة الفرضيات التي قمنا بكضعيا كنقطة انطبلؽ 
 :في مقدمة الدراسة

 :إثبات صحة الفرضية األولى

طبيعية ،مناخية ، :  إدارة المكارد المائية في الجزائر تعاني مف عدة مشاكؿ إف"تنص الفرضية األولى
لمشاركة ؿمنح ليا صبلحيات محددة كارد المائية،كالتي ت البنية التشريعية المبلئمة لمؤسسات إدارة الـك غياب

دارة المياه كالعمؿ عمى تنفيذىا، أدل إلى تفاقـ مشكمة الـ  ."كارد المائيةفي رسـ السياسات الخاصة بتسيير كا 
إف تشابؾ كتداخؿ كؿ مف العكامؿ الطبيعية كالمناخية كالتشريعية كاف ليـ األثر البالغ في زيادة كتفاقـ 

مشكمة إدارة المكارد المائية بحيث كاف مسؤكلي القطاع يعتقدكف بأف لؤلسباب الطبيعية كالتمكث كالزيادة 
السكانية الدكر البارز في تفاقـ المشكمة متناسيف الجانب القانكني كالتشريعي كالمتمثؿ في عدـ كجكد أطر 

قانكنية مناسبة كفعالة باإلضافة إلى تعدد المؤسسات المشرفة عمى إدارة كتسيير ىذا المكرد الياـ مما يسبب 
في تداخؿ الصبلحيات كتضاربيا مما يشكؿ عائؽ عمى حسف إدارة ىذا المكرد الحيكم، ىذا ما يؤدل بنا إلى 

 تأكيد الفرضية

 



 خاتمة عامة
 

- 185 - 
 

 :إثبات صحة الفرضية الثانية

كتكلت العديد مف المؤسسات عرفت الجزائر عدة سياسات مائية منذ االستقبلؿ، : "تنص الفرضية الثانية     
 كىذا مف خبلؿ إجراءات المخططات التتنمكية في القطاع كتغيير المؤسسات التنظيمية تسير ىذا المكرد

 ، إال أف، حيث قامت بتغيير جذرم لسياستيا المائية مف خبلؿ مبادئيا الخمس1996كالتشريعات، حتى سنة 
قمة خبرة ككفاءة القائميف عمى إدارة ىذا المكرد ساىـ في عدـ إعتماد أساليب عممية حديثة في إدارة كتسيير 

االستخدامات المنزلية الزراعية )المكارد المائية المتاحة كمعالجة المياه المعتمدة في االستخدامات المختمفة 
  ".كالصناعية

إف تحقيؽ أىداؼ السياسة المائية يتطمب االىتماـ بالعنصر البشرل داخؿ المؤسسات المشرفة عمى 
إدارة ىذا المكرد كذلؾ مف خبلؿ تأىيؿ كتدريب كرسكمة كتحسيف المستكل المستمر لممستخدميف لمعرفة 

التقنيات الحديثة كالمتطكرة في مجاؿ إدارة كاستخداـ المراد المائية باإلضافة االحتكاؾ كتبادؿ الخبرات مع 
المؤسسات ذات الخبرة في إدارة كاستغبلؿ المكارد المائية ، كاالستفادة منيا لمكاكبة كؿ ما ىك جديد كحديث 

 في التطكرات العممية في ىذا المجاؿ، ىذا ما يؤدل بنا الى تأكيد الفرضية

 :إثبات صحة الفرضية الثالثة

 ككاعي إلدراؾ أىمية ىذا المكرد كالذم إف عدـ كجكد تخطيط كطني شامؿ :"تنص الفرضية الثالثة
يعتمد عمى العشكائية كضعؼ اإلدارة العممية ساىـ في نتائج ال تتناسب مع مستكل الطمكح كاألىداؼ 

 ."المستدامة يصعب ربح رىاف التنمية المكضكعة الستثمار ذلؾ المكرد مما

إف السياسة المائية الرشيدة تتطمب تقييـ جدم كمكضكعي لممسألة المائية مف خبلؿ القياـ بتخطيط 
كاعي كسميـ لمعرفة أىمية ىذا المكرد كذلؾ مف خبلؿ تكثيؼ الجيكد كالعمؿ بصرامة عمى إعطاء البحكث 

كالدراسات العممية مكانتيا كاستخداـ الطرؽ كالتكنكلكجيات الحديثة في إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ المائية ،ككذلؾ 
ضركرة إعداد بنؾ لممعمكمات الخاصة بالمكارد المائية مما يساىـ في إنشاء إدارة رشيدة في مجاؿ المكارد 
المائية يمكف ليا التدخؿ في الكقت المناسب إليجاد الحمكؿ لجميع المشاكؿ المرتبطة بالمكارد المائية كفؽ 

، ىذا ما يؤدل بنا الى تأكيد خطط مكضكعة بطرؽ عممية تتماشى مع األسمكب العممي إلدارة المكارد المائية 
 الفرضية
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 :إثبات صحة الفرضية الرابعة

بالحاجة إلى استخداـ كالمساىمة بإدارة  (الجميكر)إف قمة كعي المكاطنيف  : "تنص الفرضية الرابعة
 ".المكارد المائية عمى نحك رشيد يؤدم إلي زيادة معضبلت كمشاكؿ المياه في الجزائر

إف سياسات الدكلة في مجاؿ المكارد المائية فيما يخص تكعية المكاطنيف ككؿ الشركاء لـ تكف كافية 
كلـ ترقى الى الطمكحات المرجكة المتمثمة في المحافظة عمى ىذا المكرد الياـ مف خبلؿ تبنى سياسات ىادفة 

لممحافظة ىذا المكرد الياـ، كذلؾ بتغيير السمككات البشرية كالممارسات غير العقبلنية مف خبلؿ تكعية 
كتحسيس كتربية كؿ مككنات المجتمع مف المكاطف البسيط إلى أصحاب القرار حيث لـ تستطيع مف خبلؿ 

كؿ سياساتيا تقديـ ثقافة مائية حقيقية تجعؿ مف المكاطف كأصحاب القرار تتفاعؿ معيا كتساىـ مساىمة فعالة 
 .في التقميؿ مف مشكمة المكارد المائية، ىذا ما يؤدل تأكيد ىذه الفرضية

 :نتائج الدراسة

إشكالية إدارة المكارد المائية في الجزائر الكاقع : تبعا إلشكالية البحث التي تمحكرت حكؿ دراسة
كالتصكر المستقبمي التي تـ التطرؽ إلييا مف خبلؿ أربعة فصكؿ تـ إتباع إطار منيجي متكامؿ تـ اإلشارة 

 :إليو في المقدمة العامة لمدراسة ،فكانت النتائج المتكصؿ الييا كالتالي

إف الكعاء المائي لمجزائر محدكد، األمر الذم جعميا مادة نادرة كثمينة ، حيث تبيف أف :النتيجة األولى
الجزائر بحكـ مكقعيا الجغرافي تقع في منطقة جغرافية قميمة المكارد المائية، باإلضافة مف معاناتيا المستمرة 

 (التمركز السكاني )كما يزيد مف المشكمة ىك اإلستغبلؿ المفرط لممكارد المائية شماال. مف ظاىرة الجفاؼ
 .كخاصة الطبقات الجكفية كعدـ اإلستغبلؿ الكامؿ لممكارد المائية المتاحة خاصة في الجية الشرقية كالكسطى

لقد أصبحت المكارد المائية في الجزائر مع مركر الكقت نادرة ، كبالتالي تراجعت  حصة : النتيجة الثانية
انخفاض كتقميص قدرة :الفرد السنكية مف المياه العذبة ،كىذا راجع الى مجمكعة متشابكة مف العكامؿ منيا 

السدكد عمى التخزيف نتيجة التكحؿ كارتفاع مستكيات التسربات في شبكات التكزيع، كتكقؼ محطات التطيير 
كالمعالجة كالتصفية، باإلضافة إلى إستعماؿ األجيزة كالتقنيات غير المقتصدة لمماء في السقي الفبلحي ، 
كالعجز في حماية الممكية العمكمية لممياه مف مختمؼ التجاكزات كاإلعتداءات غير القانكنية، كاإلستيبلؾ 

 .المفرط غير العقبلني كالتسعيرة المحفزة عمى التبذير 
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دارة كاستغبلؿ المكارد المائية :  النتيجة الثالثة  رغـ أنيا ىبة مف عند اهلل عز –إف أفضؿ كسيمة لتسيير كا 
 تكمف في منحيا األىمية المنكطة بيا، بإعتبار أف الماء ىك العصب الحساس لجميع االتحديات –كجؿ 

االجتماعية كالبيئية كالصحية كالغذائية كاالقتصادية كالمالية كالسياسية، السيما كأف ىناؾ إتجاه دكلي جديد 
 .اآلف عمى المستكل العالمي يثمف أبعاد الكارد المائية المتعددة ك يثمف الماء بإقامة سكؽ لبيع كشراء الماء
فأىمية المياه أصبحت اليـك كسبلح لمضغط سياسيا كاقتصاديا عمى الدكؿ النامية، كىذا ما يفرض عمى 
ستغبلؿ كؿ الطاقات البشرية الحالية  ،كاإلستفادة مف  الجزائر إستثمار المكارد المالية كالمادية البلزمة كا 

القدرات كالخبرات العممية، إلتخاذ اإلجراءات العممية المدركسة كالمرتبة حسب األكلكيات التي تضمف كالتحكـ 
ستغبلؿ كا  ستعماؿ المياه بطريقة عقبلنية محكمة  .في تعبئة كا 

إف ضركرة إشراؾ جميع الفاعميف المعنييف بمسألة المكارد المائية في تحمؿ المسؤكلية إلى : النتيجة الرابعة
ذكاء حماسيـ سكؼ يؤدل إلى تنسيؽ أفضؿ في رسـ السياسات كالمشاريع في مجاؿ المكارد  جانب اإلدارة كا 

المائية، عمما أف عممية إدارة المكارد المائية تتطمب مشاركة كؿ األطراؼ ذات الصمة بالمكارد المائية مف 
قطاع المياه، الفبلحة، )مختمؼ الجيات كالقطاعات، كغالبا ما تككف مصالحيـ متضاربة في ىذا الشأف 

ليذا فمف الحكمة . (البيئة، الصحة، الداخمية، المالية، الصناعة، الجمعيات البيئية، خبراء المياه، المستيمكيف،
تكفير بيئة حكار كتشاكر مف خبلؿ إشراؾ كمساىمة جميع الفاعميف كبصكرة فعمية في كؿ ما ىك مرتبط 

بالمكارد المائية مما يفتح أفاؽ كفرص النجاح كتذليؿ الصعاب كتحقيؽ األىداؼ المسطرة بأقصر كقت ممكف 
 .كبأقؿ تكمفة ممكنة

" ثقافة مائية"يجب تكعية المستعمميف بأىمية كقيمة ىذا المكرد الثميف، مف خبلؿ خمؽ : النتيجة الخامسة
، لككف أف مسألة المياه البد كأف تشمؿ البعد الثقافي القيمي كالحضارم في االستفادة منو، "تربية مائية"ك

كحرصا عمى ذلؾ ينبغي إدراج مكاضيع مرتبطة بالبيئة بشكؿ عاـ كالماء بشكؿ خاص في برنامج التعميـ 
االبتدائي كالثانكم، كالجامعي، كالقياـ بحمبلت التحسيف كالتكعية تستغرؽ دكرات حقيقية أك أياـ عديدة  عمى 
مدار السنة كتدعيميا بكسائؿ اإلعبلـ الثقيمة العامة كالخاصة السمعية كالبصرية كالمكتكبة، حتى نتمكف مف 

 .ثقافة مائية  حقيقية"زرع كغرس 

ضركرة إجراء دراسة تقكيمية فعمية لجميع المشاريع إلدارة السياسات المائية مف جية، : النتيجة السادسة
لككف أف مسألة الماء مسألة جكىرية كحساسة . كرسـ إستراتيجية مستقبمية إلدارة المكارد المائية مف جية ثانية
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لما ليا مف انعكاس كبير عمى ظركؼ معيشة المكاطنيف مف جية، كلما ليا مف تأثير في مسيرة التنمية 
الكطنية، فإنو ينبغي مف جية ثانية القياـ بالتقييـ كالتقكيـ الفعمي كالشامؿ لجميع المشاريع كالمخططات 

تـ تصكر الحمكؿ البديمة الناجعة الكفيمة بكضع سياسة .  كالبرامج المسطرة بصكرة دكرية كمنتظمة، كذلؾ
مائية رشيدة تأخذ عمى عاتقيا إدارة المكارد المائية كضماف استعماليا استعماال عقبلنيا مف قبؿ المستعمميف، 
كما يتـ رسـ إستراتيجية مستقبمية كاضحة األىداؼ كاآلجاؿ، كيككف قكاميا األساسي التحكـ في ميزاف جانبي 

 .اإلدارة المتكاممة لممكارد المائية 

إف تحقيؽ األمف المائي في الجزائر يقتضي تعبئة جميع مكارد التقدـ العممي كالتكنكلكجي : النتيجة السابعة
لتأميف مف خبلؿ مقاربة كمنيجية جديدة في طرؽ إدارتيا ليذه المسألة، فمقد تبيف أف مكاجية أزمة المياه 

 باعتبارىا –تتطمب االستفادة مف نتائج األبحاث العممية كالتطبيقية في مجاؿ الماء، فمثبل تحميو مياه البحر 
 تتطمب تكاليؼ مازالت مرتفعة كتكنكلكجيا الزالت غير متحكـ فييا، كىذا –الحؿ البديؿ التي اختارتو الجزائر

 .ما يفرض تدعيـ األبحاث العممية أساسية كتطبيقيا لتخفيض تكاليؼ إنتاج المياه المحبلة

 :اقتراحات الدراسة- 

 محدكدة ، خصكصا كأنيا مازاؿ يشكبيا بعض االختبلالت  في الجزائرإف إدارة المكارد المائية 
نما في غياب مجمكعة شكالية ال تكمفاإللذا فإف ، لبلستنزاؼ باستمراركتتعرض   في كمية المياه المتكفرة كا 

الصناعية كالزراعية  منيا لتكظيفيا في مختمؼ المجاالت االستفادةكبيرة مف العكامؿ التي تحكؿ دكف 
 جذرية كفقا الستراتيجيات كسياسات كخطط ، حمكؿ الذم نعيشو يتطمب الكضعإف كبالتالي ؼ؛ كاالستعمالية

كتتكزع مسؤكلية تنفيذىا كمتابعتيا عمى الدكلة كمنظمات المجتمع المدني كالييئات المحمية، كأف تأتي تمؾ 
دارة فعالة شفافة، الحمكؿ مصحكبة  نمك كتطكر في ضركرييف لكؿ كىما عامميف ميميف ك بإرادة سياسة كا 

استدامة النمك في الجزائر يتطمب سياسة  ، كبالتالي فإف بشرمكاؿقتصادم مجاؿ المكارد المائية كالمجاؿ اال
 كاضحة، تتكاثؼ كؿ إستراتيجية مف المائي تنطمؽمائية جديدة تنبع مف تقييـ مكضكعي كدقيؽ لمكضع 

االمكارد المائية  الجكانب المتدخمة في عممية إدارة كنظرا لتعدد. كمتابعتياالجيكد كتنسؽ مف أجؿ تطبيقيا 
 المائيةالتي تخدـ التصكر المستقبمي لتحسيف إدارة المكارد  أو االقتراحات الحموؿ اقتراح مجمكعة مف يمكف

 .كالبيئية الجكانب المؤسسية، التقنية، االقتصادية، االجتماعية كالتي تمس
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 : المؤسسيةالحموؿ

 أصبح، بسبب المشاكؿ الناجمة مف تعدد األطر المؤسساتية إلدارة المكارد المائية لمسمطات العمكمية
ليذا المكرد الياـ، كلمراعاتيا المنيج تضمف فعالية كاستدامة إدارتيا حتى الضركرم تحقيؽ البلمركزية في مف 

تشجيع المشاركة عمى أكسع نطاؽ، كتكافؽ اآلراء مف جميع األطراؼ أصحاب التشاركي الذم ييدؼ ؿ
 .يتطمب بناء القدرات لرفع فعالية ككفاءة األجيزةإف الحاجة إلى تحقيؽ البلمركزية . المصمحة

 : التقنيةالحموؿ

إف اإلدارة المائية في الجزائر غير قادرة عمى حصر كمية المكارد المائية المتاحة كنكعيتيا كمصادرىا، 
مما أثر سمبا عمى عممية التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة عمييا؛ لذا مسألة معرفة المكارد المتاحة كنكعيتيا 

كعمى اختبلفيا مف كقت إلى آخر حسب الظركؼ المادية كاالجتماعية كاالقتصادية، شرط أساسي لتخطيط 
.  كتصميـ مشاريع الستدامة المياه كفعالة مف الناحية االقتصادية

 :الحموؿ االقتصادية

الجانب االجتماعي كال تراعي االعتبارات عمى في الجزائر تعتمد فقط المكارد المائية إف مسألة تسعير 
 لذا يجب األخذ بعيف االستيبلؾ، في عممية التبذيرالمتعمقة بالجكانب االقتصادية كالبيئية، مما أدل إلى 

فالسعر يمثؿ حافزا أساسيا لحسف ، االعتبار بجميع العكامؿ المتدخمة في تكفير الماء في عممية التسعير
مثمى كمف ثـ يتـ كضع تسعيرة تدريجية كعادلة استخداـ الماء، كيساعد المنتجيف عمى تكفير المياه بمستكيات 

 . كتشاكريو ككاضحة كمناسبة مع ضركرة خصخصة قطاع المكارد المائية

 :الحموؿ االجتماعية

المكارد المائية؛ كبالتالي يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند يعد الشؽ االجتماعي جانبا ميما في إدارة 
:  كفي ىذا السياؽ مف المفركض. المكارد المائية مشاريعإقامة

فخبلفا لممنيج المركزم ؛ اعتبار الطمب عمى المياه عنصرا أساسيا في عممية استغبلؿ المكارد المائية -
 الذم يتـ مف األعمى نحك األسفؿ، يجب االعتماد عمى مشاركة المستفيديف في عممية إدارة المياه؛

 ضركرة مشاركة المرأة في عممية صنع القرار في إدارة المكارد المائية؛ -
 في شكؿ برامج تدريب كتكعية السكاف في مجاؿ استخداـ المياه التعميـالتربية واالعتماد عمى  -

 . عنصرا أساسيا لتحسيف الصحة كالتي تمثؿ الرأسماؿ بالنسبة لئلنسافكاستدامتيا باعتباره
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القضية ىي تربية مجتمع يقدر ما يتكافر عنده مف مكارد مائية كيقتنع بأنيا مكارد محدكدة كبأنو البد مف 
ترشيد استيبلكيا  كالتعامؿ معيا عمي أنيا ثركة كطنية استراتجية ليس مف حؽ أحد أف ييدرىا ، حتي كلك 

 .امتمكيا ضمف أمبلكو الخاصة 

  :التربية داخؿ األسرة -

تعد األسرة المبنة ااألساس في بناء المجتمع كاألمة ،كعميو فاذا صمحت األسرة صمح المجتمع ،كلذا يستكجب 
التكجو لبلسرة لخمؽ تربية منسجمة مع األىداؼ العامة لممجتمع يعتبر رأس سمـ األكلكيات لترشيد استيبلؾ 

 .الماء

 :التربية في المؤسسات التعميمية- 

     يقضى أطفالنا ثمثي عمرىـ فى المدرسة ، مف المرحمة االبتدائية الى نياية المرحمة الثانكية ،أيف تصقؿ 
الخصائص العامة لشخصياتيـ  كيكتمؿ بناؤىـ النفسي كاالجتماعي كالمعرفي الذم تزرعو اسرىـ ،كيمكف 

 :تكزيع ميمات المدرسة في المجبلت التالية 

 .المجاؿ المعرفي، الذم يمكف الكصكؿ اليو عف طريؽ المناىج التربكية  -

المجاؿ التربكم كالتكجييي، كيأتي ىذا مف خبلؿ التكجيو الدائـ مف قبؿ االدارة كالمكجييف  -
كاالجتماعيف أك االخصائيف في كؿ صباح كفي المناسبات لمتأكيد عمى ضركرة المياه كعدـ التبذير 
في استعماليا، كمراقبة ذلؾ في أماكف المياه في المدرسة كدكرات المياه كاشراؾ التبلميذ كالطمبة  في 

 .ادارة ىذه العممية بداية مف المستكل االبتدائي

مجاؿ الرحبلت كالنشاطات اليادفة التي تنظميا المدارس كالثانكيات كحتى الجامعات الى المشاريع  -
 .المائية في المنطقة كجعميـ يستفيدكف عمى أرض الكاقع مف دكر المياه في المجتمعات 

  :التربية في المجتمع ومؤسساتو المتنوعة

،كالفرد يشعر بأف الضمير        يتككف المجتمع مف مجمؿ األسر كاألفراد كالمؤسسات الخدمية كاالنتاجية
االجتماعي يعيش في داخمو يراقبو كيكجيو الى جانب الضمير الشخصي الذم ىكباألساس انعكاس ذاتي 
لمضمير االجتماعي في ىذا الفرد ، مف ىنا يتضح أف المجتمع اذا صاغ أىدافا محددة ككاضحة لترشيد 

استيبلؾ المياه ، سكؼ يصؿ الى نتيجة مفيدة بالتأكيد تترجـ ىذه األىداؼ كاالرشادات كالتكجييات المباشرة 
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في جميع مؤسسات العمؿ ،الى جانب مراقبة األفراد كالسير بيـ الحتراـ الثركة المائية كعدـ ىدرىا في أم 
 .مجاؿ مف مجاالت االستخداـ ، كالتبميغ عف أم خمؿ يصيب شبكات المياه

  :التربية مف خالؿ سف القوانيف والتشريعات

المجتمع يضع أىدافا كاستراتجيات عامة في مجاؿ تنمية المكارد المائية كالمحافظة عمييا كحمايتيا مف حيث 
الكـ كالنكع ،أم عدـ ىدرىا مف جية كعدـ تمكيثيا مف جية أخرل ، لذلؾ تسف القكانيف كالتشريعات كىي 

 :نكعاف

مف خبلؿ كضع مكافأت رمزية لؤلشخاص كالمؤسسات التي  : التحفيزي أو الترغيبي–التشريع التشجيعي - 
تنفذ أىداؼ الدكلة في حماية المكارد المائية كالترشيد في استيبلكيا ،بالنسبة لؤلسر بتطبيؽ أسعار تحفيزية 

لؤلقؿ استيبلكا، كىذا يساعد عمى تكفير المياه كخاصة في المدف الكبرل ، كيمكف لجمعيات المجتمع المدني 
 .أف تساىـ في ىذه العممية  عف طريؽ تكجيو الثناء لمف يقكمكف بعممية الترشيد

كىذا النكع مف التشريع مكجكد في معظـ دكؿ العالـ ، كىك قائـ عمى أف الثركة  : التشريع الردعي الترىيبي- 
المائية تعد ممكا لممجتمع كمو ، كىي ثركة كطنية ميمة ، كقد تزداد أىميتيا عند بعض المجتمعات التي 
تعانى الندرة كالشح كالجزائر الى حد الخطكرة ، كعادة ما تسف القكانيف كتككف متدرجة في العقكبات التي 
تضعيا بدءا  مف الجنحة كحتى التجريـ لكؿ مف يعتدل عمي ممكية الماء أك ىدرىا أك تخريب منشأتيا أك 

العبث بشبكات نقميا أك االعتداء عمي حرمات الينابيع أك األبار كالجداكؿ كاألنيار كالسدكد كالبحيرات في أم 
 .مكاف كفي أم زماف مف أم شخص كاف أك مؤسسة أك جية ك حككمية أك خاصة

 : البيئيةالحموؿ

 ينبغي أف تشمؿ استراتيجيات كسياسات المكارد المائية، لتدىكر البيئة عمى لمحد مف اآلثار السمبية
بيئية محددة لمسماح لبلستخداـ األمثؿ كالفعاؿ لممكارد المائية؛ لذا يجب أف تشجع الجزائر عممية دمج 

 فعميان بمعالجة القضايا الشاممة لعدة قطاعات  تسمحاعتبارات اإلدارة البيئية في إدارة المكارد المائية التي
 :مترابطة، لذا ترتكز السياسة اإلدارية المتكاممة عمى الجكانب التالية

حماية المنحدرات كمكافحة التعرية بفعؿ المياه،   -
حماية التنكع البيكلكجي؛  -
  كفؽ معايير عالمية؛البناء المستداـ لمسدكد كالخزانات -
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مكافحة الجفاؼ كالتصحر؛   -
 ترشيد استيبلؾ المكارد المائية كحككمتيا؛ -
 ؛"االستمطار"زراعة السحب  -
 ترشيد استيبلؾ مياه االستخدامات المنزلية؛ -
 .تعديؿ األنماط الزراعية كالتراكيب المحصكلية -

 :الحموؿ المعموماتية 

 الراىنة، المناخية التغيرات مع لمتكيؼ التكجييية المبادئ مف مجمكعة تحديد االستراتيجية،تـ ىذه نجاح قصد
 شبكي معمكمات نظاـ تطكير،كالخيارات المتاحة تتطمب الجزائر تعرفيا التي المياه كندرة لمجفاؼ كالمسببة

 :خبلؿ مف ،القرار اتخاذ عمى لممساعدة كاآلليات الكسائؿ تعزيز كفعاؿ
 خبلؿ مف ممكنا السطحية المياه تقييـ أصبح  كتفعيؿ دكرىا حيثكالمراقبة لمرصد ادكات استعماؿ  -

 المخزكف عف المسؤكلة الككالة ىذه تعد بحيث المائية، لممكارد الكطنية الككالة تديرىا قياس شبكة استعماؿ
 .قياس محطة 160 حكالي حاليا تديرعمما أنيا  .المائي

 عبارة فيي، اكتكماتيكية محطات اقامة طريؽ عف :المناخية التغيرات لمراقبة شبكات كتحديث تطكير  - 
 .الصناعية االقمار مف البيانات يستقبؿ نظاـ عمى
 تطكير مع التييئة إلعادة الجيكية التكجييية الخطط مف العديد كضع مف خبلؿ :لمتخطيط ادكات تفعيؿ -

 .بانتظاـ كتحديثيا لممياه الكطنية الخطط
 الككارث كمختمؼ بالفيضانات لمتنبؤ نماذج استحداث خبلؿ مف كذلؾ :كالتسيير لمتنبؤ أدكات -

 .الجكدة ادارة برمج بعض محاكاة مع ، الطبيعية
الرم في كاستخدامو الصحي الصرؼ مياه استخداـ اعادة استراتيجية 

 :الحموؿ المالية 

 الجزائرية لمدكلة االستثمار مف العالي المستكل تبرر الجزائر في المياه لقطاع االستراتيجية الطبيعة اف
 إلى إضافية مركنة تكفير أجؿ مف األطراؼ المتعدد التمكيؿ تكفر يحتـ الذما األمر عميو الحفاظ كضركرة
 األعماؿ رجاؿ مف كبيرتكفير عدد  أجؿ مف الكضع استغبلؿ يمكف حيث سياساتيا، لتنفيذ الجزائر

 الشراكة، قطاع في خصكصا المباشر االجنبي االستثمار كتشجيع ،المقبمة السنكات في لبلستثمار كاستقطابيـ
 .الزراعي القطاع في خصكصا كفاءة أكثر خدمات يكفرك التنافسية يزيد  أفشأنو مف
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 :الحموؿ عمى مستوى سياسات التنمية المستدامة لمموارد المائية

 المكارد كتطكيرىا كتجديدىا كالحفاظ إدارةكنقصد بذلؾ كضع خطط كبرامج قادرة عمى ضماف حسف 
 مف خبلؿ بمعنى تنمية المكارد المائية المتاحة كالتعبئة المتكاصمة ليا تخزيف، حصاد، نقؿ كتكزيع كذلؾعمييا 

 :التاليةاآلليات 

 .كاقتطاعو تحصيؿ الماء إتاكة لمتمكث بمقتضى فساد نكعية الماء تماثؿ إتاكةحداث إ -
إضافية  آليات مالية مناسبة كعادلة كرسـك إحداث طريؽ يدفعاف عفلمستعمؿ كالممكث اتطبيؽ مبدأ  -

 ؛ التمكث كعدـ تبذير المياهقصد الحد مف الممكثيف تجاه
ساسي بالنسبة لكؿ النشاطات أيعتبر الماء عنصر  حيث  كمراقبة كتيرة تدفؽ المياه بالمؤسساتإدارة -

تحديد كمعرفة عمى البيئة االجتماعية كاالقتصادية المؤسسات ألزمت الصناعية كالفبلحية لذلؾ 
ترقية النظـ التكنكلكجية ك ، لمتمكث الصناعيأساسا أنظمة تنقية معدةنجاز ، كا  مصادر كدرجة التمكث

 .المكارد المائية كتخفيض نسبة استيبلؾ ،النظيفة

 : أفاؽ الدراسة

بعد أف قمنا بإختبار صحة الفرضيات كقدمنا نتائج الدراسة كاالقتراحات كاف كالبد مف عرض بعض 
اآلفاؽ البحثية التي تفتحيا ىذه الدراسة، ففضبل عف األىداؼ التي سعينا إلى تحقيقيا مف خبلؿ القياـ بدراسة 

كالمساىمة في إيجاد إشكالية إدارة الموارد المائية  في الجزائر ىذا المكضكع ىاـ  ظؿ التحديات الراىنة كىك 
كاقتراح  الحمكؿ الفعالة لممساىمة كلك بجزء قميؿ إلثراء البحث العممي حكؿ مكضكع المكارد المائية في 

الجزائر، فإف الدراسة تفتح المجاؿ لمقياـ بدراسات عممية ميدانية متخصصة بخصكص مسألة المكارد المائية 
مف خبلؿ التركيز عمى دراسة المكضكع مف زاكيا مختمفة، أم تناكؿ عكامؿ إشكالية المكارد المائية أبعادىا 
بصفة مستقمة كضمف دراسة حالة، مع قياس اآلثار المترتبة عف المسألة المائية عمى المجتمع كالتنمية معا 

 . إلى جانب انعكاساتيا عمى جميع المستكيات كاألصعدة

 إدارة المكارد المائية في الجزائر ككسائؿ تنميتيا؛- 

ستراتيجية معالجتيا؛-   المشكمة المائية في الجزائر كا 

 طرؽ كآليات ترشيد استخداـ المكارد المائية في الجزائر؛- 

 .األبعاد االقتصادية إلدارة المكارد المائية في الجزائر- 
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 .انكتت: أوال                                                               

 .2002 ،دار كائؿ ، دمشؽ ،استراتجية األمف المائي العربيابراىيـ احمد سعيد ،- 01
  ،دار الكتاب الحديث أزمة المياه في العالـ العربي المشكمة والحموؿ الممكنةابراىيـ سميماف عيسى ،-02

 .2003،القاىرة،مصر ،
 .1986،مصر ، ، دار الفكر العربي، القاىرة أزمة المياه في الوطف العربيأحمد الككاز، - 03
 .2007، دار المسيرة، الطبعة األكلى، األردف، البيئة الداء والدواءأحمد فرج العطيات، - 04
الصادؽ الميدم، مياه النيؿ الكعد كالكعيد، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، الطبعة األكلى، القاىرة - 05

 .2000،مصر ،
أحمد السيد النجار، المياه كالزراعة في مصربيف الظركؼ الدكلية كتنمية المكارد المحمية ،مطابع األىراـ - 06

 .2000التجارية ،مصر،
السياسات والممارسات والدروس المستقاة مف :ادارة الطمب عمى المياه اليسار باركدل كأخركف، - 07

 .2006، الدار العربية لمعمكـ ،بيركت، لبناف،1،طمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا 
، دار الفتح لمتجميد الفني، اإلسكندرية، مصر، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئةإيماف ناصؼ عطية، - 08

2008. 
  .1998 ،الجزائر، جغرافية الجزائر والمغرب العربي بكفاتيت عبد العزيز كأخركف ، -09
 ،مركز اإلمارات المياه في الوطف العربي ،أفاؽ واحتماالت المستقبؿبيتر ركجرز كبيتر ليدكف ،– 10

 .1997لمدراسات كالبحكث اإلستراتجية ،أبك ضبي ،
 ،دار الكتب الكطنية ،بنغازم ،ليبيا التحميؿ االقتصادي لألمف المائي العربيخالد عمي المحجكبي، -11
،2006. 

مخاطر األمف المائي العربي وخيارات التنمية المائية لمقرف الواحد ركاء زكي يكنس الطكيؿ، - 12
. 2010، زىراف، العراؽ، والعشريف

 . 1979، عالـ المعرفة، أكتكبر، القاىرة ،البيئة ومشكالتيارشيد حمد، كأخركف، - 13
،منشأة المعرؼ مشكمة المياه في الوطف العربي ،احتماالت الصراع والتسويةرمزم سبلمة، - 14

 .2000مصر ،،االسكندرية ،
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 .2001 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد البيئيةرمضاف محمد مقمد كآخركف، - 15
، المجمس أزمة المياه في المنطقة العربية، الحقائؽ والبدائؿ الممكنةسامر مخيمر كخالد حجازم، - 16

. 1996الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، عالـ المعرفة، الككيت، مايك 
،شركة الديكاف لمطباعة العربي الوطف في التقميدية غير المائية الموارد إدارة و تنمية صاحب الربيعي،- 17

. 2004 العراؽ،
 .2000 المياه، المكتبة األكاديمية،القاىرة قضايا بيئية،صالح أحمد رابح،- 18
. 2007، دار الحديث،  القاىرة، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآفعبد الباقي، محمد فؤاد، - 19
التحديات والفرص أماـ إدارة أحواض األنيار العربية مرجعية نير النيؿ، عبد اهلل عبد السبلـ أحمد، - 20

 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، عماف، المممكة األردنية اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية في الدوؿ العربية،
 .2008الياشمية، 

 ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، التحدي واالستجابة، المياه العربيةعبد المالؾ خمؼ التميمي، - 21
1999 .

 ،دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة المياه العربية وصراع الشرؽ األوسطعبد المقصكد حجك ، - 22
 .2006،مصر ،

الموارد المائية في الوطف العربي، ترشيد استيالؾ المياه في المزارع والمصانع عزالديف فراج، - 23
 .1986 ، دار الفكر العربي، القاىرة، والمنازؿ

، مركز البحكث ، مستقبؿ البحث العممي في مجاؿ اإلدارة المائية لألغراض الزراعيةعمي أديب محمد - 24
. كاالستشارات الصناعية الخرطكـ، بدكف تاريخ نشر

،دار النيضة العربية ،القاىرة النظاـ القانوني لممياه الجوفية العابرة لمحدودعصاـ محمد احمد زناتى ،-25
 .2000،مصر ،

، حمقة العمؿ حكؿ حصاد مياه األمطار  "حصاد المياه والري التكميمي في الجزائر"عمر فرحاتي، - 26
 .1997 نكفمبر 19 – 17كالرم التكميمي في المناطؽ الجافة في الكطف العربي، دمشؽ ، 

 .1989، الدار الجامعية، بيركت،الموارد االقتصاديةكامؿ بكرم كأخركف، - 27
،ترجمة غازم برك، دار الفرابي، معارؾ المياه مف أجؿ مورد مشترؾ لإلنسانيةمحمد العربي بكقرة، - 28

 .2006 لبناف،
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، المنتدل العربي لمبيئة البيئة العربية، المياه، اإلدارة المستدامة لمورد نادرمحمد العشرم، كأخركف، - 29
. 2010كالتنمية، بيركت 

دار التخطيط االسترلتيجى لمموارد المائية ،األبعاد القانونية والتنظيمية واألمننية ،محمد بمغالي، - 30
 .2013الكتاب الحديث،الجزائر،

 .1991 ، مطابع جامعة الممؾ سعكد، الرياض ،اقتصاديات المواردمحمد حامد عبد اهلل، - 31
، السياسة والمستقبؿ الحاضر، تحديات الندرة المائية في المنطقة العربيةمحمد سالماف مطيع، - 32

. 2010، القاىرة، مصر، 179الدكلية، العدد 
 .2000 ،دارالمعرفة الجامعية ،مصر،اقتصاديات الموارد والبيئةمحمد عبد الكريـ ربو كاخركف،  -33
 ..2008، جامعة الممؾ سعكد، ،الرياض،التموث وحماية البيئةمحمد عبدك العكدات، كأخركف، - 34
،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية البيئة ومحاور تدىورىا عمى صحة اإلنسافمحمد حميس الزككو،-35

 .2007،مصر ،
، مطبعة اإلشعاع الفني، اقتصاديات الموارد المائية، رؤية شاممة إلدارة المياهمحمد مدحت مصطفى،- 36

. 2001اإلسكندرية، مصر، 
37 - ،   2، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة قتصاديات المياه في الوطف العربي والعالـإمحمكد األشـر
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 ،مركز األىراـ لمترجمة كالنشر ،القاىرة ،مصر 21المياه مصدر لمتوتر في القرفمحمكد أبك زيد ، - 38
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، مؤسسة المرشد إدارة الطمب عمى المياه؛ ترشيد االستيالؾ وتقميؿ الفاقدنايؼ سالـ اإلبراىيـ، - 42

. 2003 لئلعبلنات كالنشر،عماف
 
 
 
 



 

198 
 

. انزطبئم وانًذكزاد: حبَُب                                       

 

كمية العمـك السياسية ،  ماجستير مذكرة،"دارة سياسات الموارد المائية في الجزائرإ"،بمغالي محمد -01
 .2004 ، قسـ العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية،كاإلعبلـ 

، دراسة حالة ككالة الحكض "دارة الطمب عمى المياه لتحقيؽ التنمية المستدامةإ" تى أحمد،  -02
 .2007مذكرة ماجستير ،جامعة قاصدل مرباح كرقمة ،، "الييدركغرافي الصحراء

،مقدمة لمعيد  ماجستير مذكرة ، "واقع وأفاؽ:دائرة أزمة المياه فى الشرؽ األوسط  "،حمد بكرحمة  -03
 1994العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية ،جامعة الجزائر، 

 ، مذكرة"حالة الجزائر :اقتصاديات الموارد المائية في المغرب العربي واقع وآفاؽ"، عادؿ كدكدة -04
 .2003-2002، التسيير لمسنة الجامعية االقتصادية كعمكـ كمية العمكـ جامعة الجزائر، ماجستير

 جامعة الجزائر كمية العمـك االقتصادية ، ماجستير، مذكرة"إشكالية المياه في الجزائر "،حمدأبي رغ -05
 .2002-2001 ،كعمـك التسيير لمسنة الجامعية

،معيد العمـك (غير منشكرة)،رسالة ماجستير "رسياسة تسيير مياه الشرب في الجزائ"فراح رشيد،  -06
 2000- 1999 ،االقتصادية كعمـك التسيير،جامعة الجزائر

شكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر مع دراسة حالة  المجوء إلى المصادر إ"ماضى محمد،  -07
 قسـ العمـك اإلقتصادية-  كمية العمـك اإلقتصادية ،جامعة الجزائر  ، ماجستيرمذكرة "ةغير التقميدي

،2006. 
مذكرة ماجستير ،كمية الحقكؽ االجياد المائي واشكالية بناء األمف االنساني ،مخمكفي خضرة ، -08

 .1،2013كالعمـك السياسية ،جامعة سطيؼ 
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،مذكرة ماجستير في االقتصاد ،جامعة عيف شمس ،كمية التجارة سياسة االصالح االقتصادي 
 .1998،مصر ،

كمية العمـك  ،"حككمة المياه كخيار استراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة"صدراتي عدالف ، -10
 .2013-2012،االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير،رسالة ماجستير، غير منشكرة ،جامعة سطيؼ

سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيؽ الخصخصة في قطاع المياه في فراح رشيد،  -11
 .، الجزائر3في العمـك االقتصادية، جامعة الجزائرغير منشكرة أطركحة دكتكراه ، المناطؽ الحضرية
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، رسالة دكتكراه ،غير "التسيير المتكامؿ لممياه كأداة لمتنمية المحمية المستدامة"محسف زكبيدة،  -12
 .منشكرة

دراسة حالة لحوض نير : محدودية الموارد المائية والصراع الدولي"سالماف محمد سالماف طايع، -13
 .2005دكتكراه دكلة الفمسفة، فى العمـك السياسية، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة، ". النيؿ

اقتصاديات الموارد المائية  في الزراعة المصرية خالؿ الفترة مف سيد عبد اهلل سيد شعباف ، - 14
 .2004،دكتكراه الفمسفة في االقتصاد،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،مصر ،1990-2010

 

انًجالد وانًهتمُبد وانتمبرَز : حبنخب                                 

 األمـ 14كثيقة رقـ - Escwa-إدارة الطمب عمى المياه المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا- 1
 .2002المتحدة، 

 .2008 ،الصحيفة االقتصادية، الرياض، المياه مورد اقتصادي مستداـإسماعيؿ عمى نكر، - 2
 مجمة أـ القرل لمعمـك التربكية كاالجتماعية الحجـ األمثؿ لممدينة السعودية،الثمالي محمد مصمح، - 3

 .2003كاإلنسانية، مكة المكرمة، 
الدليؿ االرشادي لتطوير االطار المؤسسي ، (االسككا)المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي اسيا- 4

 .2007 ، عمى المستكل الكطنى لمنطقة االسككا ،نيكيكرؾ ،والتنفيذى الدارة الموارد المائية
 مقدمة 13، كرقة عمؿ رقـ ةإدارة عرض الموارد المائيالمجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، - 5

 .2002لمؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة، جكىانسبكرغ، 
األمـ  أكراؽ مكجزة ،اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية  المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، -6

 .2002، المتحدة 
مشروع التقرير التمييدي حوؿ الماء في الجزائر مف أكبر المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي، - 7

 .2000، الجزائر، (الدورة العامة )رىانات المستقبؿ
، التاسعةالبيئة في الجزائر رىاف التنمية الدورة، مشروع تقريرالمجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي،- 8

. 30،، ص1997الجزائر، 
المركز العربي لمدراسات المناطؽ الجافة كاألراضي القاحمة كالصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم - 9

 .كاالجتماعي، كالصندكؽ الككيتي لمتنمية االقتصادية العربية
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، ما ىك أبعد مف الندرة لمقكة 2006 تقرير التنمية البشرية لمعاـبرنامج األمـ المتحدة االئتماني، - 10
 .2006 أ، برنامج ألمـ المتحدة األلماني،.ـ.كالفقر كأزمة المياه العالمية الك

اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر المشاكؿ والحموؿ، اإلدارة المتكاممة لمموارد بف عيشي بشير، - 11
المنعقد في عماف ػ "إدارة مصادر المياه والحفاظ عمييا"، بحكث كأكراؽ عمؿ المائية في الدوؿ العربية

. 2009، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية 2008المممكة األردنية الياشميةػ يكنيك 
، محاربة تغير المناخ،التضامف اإلنساني في عالـ منقسـ، 2007/2008تقرير التنمية اإلنسانية - 12

  .2007برنامج األمـ المتحدة لمتنمية نيكيكرؾ 
حمقة العمؿ القومية حوؿ تطوير اليياكؿ "جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية الزراعية، - 13

، أكتكبر "والمؤسسة والتنظيمية إلدارة الموارد المائية في الوطف العربي   .2000، الخرطـك
، كرقة قدمت إلى، اجتماع خبراء رصد مصادر "اإلدارة لمموارد المائية في الوطف العربي"جاف خكرم، - 14

دارة المصادر المشتركة لممياه الطبيعية، الكسك /  تشريف األكؿ6-3طرابمس، - المياه كالقكانيف كالتشريعات كا 
. 1994أكتكبر 

األسس والمبادئ العامة لمسياسات المائية الناظمة الستثمار الموارد المائية غير "جاف خكرم، - 15
 اإلدارة المتكاممة لألحواض المائية الكبرى غير المتجددة في الوطف، كرقة قدمت إلى، كرشة عمؿ "المتجددة

. 1995يكليك / تمكز13-9ألكسك، دمشؽ، /العربي، أكساد
، 5عدداؿ الباحث، ، مجمةالبيئي الموارد المائية مع األخذ بالعامؿ تسييرقرينة محسف زبيدة ،بف  حمزة -16

 .2007جامعة قاصدم مرباح، كرقمة ،
مجمة العمكـ االجتماعية   كالحرب المحتممة،أزمة المياه في الوطف العربيحسف حمداف العمكيـ ،- 17

 .1995 العدد ، الككيت ،
 . 2009 ، اليازردم، الطبعة األكلى، األردف،البيئة المائيةحسيف عمي السعدم، - 18
، متكفر في اإلسالمي االستيالؾ المائي في الجزائر وآليات ترشيده وفؽ المنظور محمد بمغالي، -19

 http،//www.univ-chlef.dzالمكقع اإللكتركني، 
، السياسة والمستقبؿ الحاضر، تحديات الندرة المائية في المنطقة العربية محمد سالماف مطيع، -20

. 2010، القاىرة، مصر، 179الدكلية، العدد 
الحماية التشريعية إلستراتيجية الدولة الجزائرية في إدارة ثروتيا  سعداكم محمد، بمعرابي عبد الكريـ، - 21

. 2012، 6، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، عدد المائية
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، "تش الند األلمانيةاد"، منتدل لمسياسة كالثقافة كاالقتصاد، مجمة طاقة جديدة مف أجؿ حماية المناخ- 22
 .3/2007العدد 

 ،المجمة العربية لمعمـك اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية في الوطف العربيكماؿ فريد سعد ،- 23
 .27/1996،العدد

إستراتيجية إدارة الموارد المائية في منطقة المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي "كاثؽ رسكؿ آغا، - 24
، كرقة قدمت إلى، اجتماع خبراء بشأف األمف المائي في منطقة االسككا، دمشؽ، "آسيا لتحقيؽ األمف المائي

. 1989نكفمبر /  تشريف الثاني12-16
، حمقة العمؿ حكؿ حصاد مياه األمطار ك  "حصاد المياه و الري التكميمي في الجزائر"عمر فرحاتي ،  -25

 . 1997 نكفمبر 19 – 17الرم التكميمي في المناطؽ الجافة في الكطف العربي ، دمشؽ ، 
 

 :القوانيف والمراسيـ تتعمؽ كميا بالموارد المائية :              رابعا
 .1983 فيفرم 5 المؤرخ في 03-83القانكف  - 1
 . 1983 جكيمية 16 المؤرخ في 17- 83القانكف - 2
  .1990 أفريؿ سنة 7 المؤرخ في 08-90 القانكف رقـ -3

 . 1996 جكاف سنة 15 المكافؽ 1417 محـر عاـ 28 مؤرخ في 13-96قانكف رقـ - 4

 .1983 جكيمية سنة 16 المكافؽ 1403 ربيع ثاني عاـ 22 المؤرخ في 17-83 القانكف رقـ -5

 . 1990 أفريؿ سنة 7 المؤرخ في 08-90 القانكف رقـ -6

 .1996 جكاف سنة 15 المكافؽ 1417 محـر عاـ 28 مؤرخ في 13-96 قانكف رقـ -7

 .1983 جكيمية سنة 16 المكافؽ 1403 ربيع ثاني عاـ 22 المؤرخ في 17-83القانكف رقـ - 8

  . 1977 أفريؿ 23 المؤرخ في 73– 77المرسـك رقـ - 9

 . 1985 أكتكبر 24 المؤرخ في 85- 267القرار الكزارم رقـ - 10

  .1994أكت سنة 10 المؤرخ في 240- 94المرسـك التنفيذم رقـ - 11

 . 1977 أفريؿ 23 المؤرخ في 73– 77المرسـك رقـ - 12

 . 1981 جكيمية 25 مؤرخ في 167-81مرسـك رقـ - -13
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 . 1987 المؤرخ في مام 129-87المرسـك رقـ -14

 . 1985 جكاف سنة 11 المؤرخ في 163-85مرسـك رقـ - 15

 . 1985 جكاف سنة 11المؤرخ في 164- 85مرسـك رقـ -16

. 1987 أكت سنة 18 المؤرخ في 181-87مرسـك رقـ -17

. 96 مارس 6 المؤرخ في 100-96مرسـك تنفيذم رقـ -18

 .1996 أكت سنة 26 المكافؽ لػ 1417 ربيع الثاني عاـ 11المرسـك التنفيذم المؤرخ في -19

 .279.21-96مرسـك تنفيذم رقـ -20

. 280-96مرسـك تنفيذم رقـ -21

. 281-96مرسـك تنفيذم رقـ -22

. 282-96مرسـك تنفيذم رقـ -23

. 283-96مرسـك تنفيذم رقـ -24

  . 261-85مرسـك رقـ -25

 .1994 جكاف 1 المؤرخ في 119-94مرسـك رقـ -26

 .2001 أفريؿ سنة 21 المؤرخ في 102-01مرسـك تنفيذم رقـ -27

 .1996 أكت 26مرسـك تنفيذم المؤرخ في -28

 .1995 جكاف سنة 24 المؤرخ في 176-95مرسـك تنفيذم رقـ -29
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 اآليات الكريمة التى  تدؿ عمى أىمية المياه بحسب ورودىا في القرآف الكريـ : 01ممحؽ رقـ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الذم جعؿ لكـ األرض فراشا كالسماء بناء كأنزؿ مف السماء ماء فأخرج بو مف الثمرات رزقا لكـ فبل ) -
 .[74: البقرة ](تجعمكا هلل أندادا كأنتـ تعممكف

ف مف الحجارة لما يتفجر منو األنيار ) - ثـ قست قمكبكـ مف بعد ذلؾ فيي كالحجارة أك أشد قسكة كا 
ف منيا لما ييبط مف خشية اهلل كما اهلل بغافؿ عما تعممكف ف منيا لما يشقؽ فيخرج منو الماء كا   (كا 

 .[74: البقرة]
إف في خمؽ السماكات كاألرض كاختبلؼ الميؿ كالنيار كالفمؾ التي تجرم في البحر بما ينفع الناس ) -

كما أنزؿ اهلل مف السماء مف ماء فأحيا بو األرض بعد مكتيا كبث فييا مف كؿ دابة كتصريؼ الرياح 
[.   164]: البقرة (كالسحاب المسخر بيف السماء كاألرض آليات لقـك يعقمكف

يا أييا الذيف آمنكا ال تقربكا الصبلة كأنتـ سكارل حتى تعممكا ما تقكلكف كال جنبا إال عابرم سبيؿ ) -
ف كنتـ مرضى أك عمى سفر أك جاء أحد منكـ مف الغائط أك المستـ النساء فمـ تجدكا  حتى تغتسمكا كا 

    [. 43: النساء ](ماء فتيممكا صعيدا طيبا فامسحكا بكجكىكـ كأيديكـ إف اهلل كاف عفكا غفكرا
يا أييا الذيف آمنكا إذا قمتـ إلى الصبلة فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ كامسحكا برؤكسكـ  ) -

ف كنتـ مرضى أك عمى سفر أك جاء أحد منكـ مف  ف كنتـ جنبا فاطيركا كا  كأرجمكـ إلى الكعبيف كا 
الغائط أك المستـ النساء فمـ تجدكا ماء فتيممكا صعيدا طيبا فامسحكا بكجكىكـ كأيديكـ منو ما يريد 

. [6: المائدة ](اهلل ليجعؿ عميكـ مف حرج كلكف يريد ليطيركـ كليتـ نعمتو عميكـ لعمكـ تشكركف

كىك الذم أنزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو نبات كؿ شيء فأخرجنا منو خضرا نخرج منو حبا )- 
متراكبا كمف النخؿ مف طمعيا قنكف دانية كجنات مف أعناب كالزيتكف كالرماف مشتبيا كغير متشابو 

.       [99: األنعاـ ](انظركا إلى ثمره إذا أثمر كينعو إف في ذلكـ آليات لقـك يؤمنكف

    كىك الذم يرسؿ الرياح بشرا بيف يدم رحمتو حتى إذا أقمت سحابا ثقاال سقناه لبمد ميت فأنزلنا بو  )-      
 [. 57: األعراؼ ](الماء فأخرجنا بو مف كؿ الثمرات كذلؾ نخرج المكتى لعمكـ تذكركف

إذ يغشيكـ النعاس أمنة منو كينزؿ عميكـ مف السماء ماء ليطيركـ بو كييذب عنكـ رجز الشيطاف ) - 
 [.  11: األنفاؿ] (كليربط عمى قمكبكـ كيثبت بو األقداـ
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إنما مثؿ الحياة الدنيا كماء أنزلناه مف السماء اختمط بو نبات األرض مما يأكؿ الناس كاألنعاـ )-  
حتى إذا أخذت األرض زخرفيا كازينت كظف أىميا أنيـ قادركف عمييا أتاىا أمرنا ليبل أك نيارا فجعمناىا 

 [.     24: يكنس ](حصيدا كاف لـ تغف باألمس كذلؾ نفصؿ اآليات لقـك يتفكركف

كىك الذم خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ ككاف عرشو عمى الماء ليبمككـ إليكـ أحسف عمبل ) -
             [.7: ىكد ](كلئف قمت أنكـ مبعكثكف مف بعد المكت ليقكلف الذيف كفركا إف ىذا إال سحر مبيف

قاؿ سآكم إلى جبؿ يعصمني مف الماء قاؿ ال عاصـ اليـك مف أمر اهلل إال مف رحـ كحاؿ بينيما ) -
      .       [43: ىكد ](المكج فكاف مف المغرقيف

كفي األرض قطع متجاكرات كجنات مف أعناب كزرع كنخيؿ صنكاف كغير صنكاف يسقى بماء كاحد ) -
.        [4: الرعد ](كنفضؿ بعضيا عمى بعض في األكؿ إف في ذلؾ آليات لقـك يعقمكف

لو دعكة الحؽ كالذيف يدعكف مف دكنو ال يستجيبكف ليـ بشيء إال كباسط كفيو إلى الماء ليبمغ فاه ) -
.  [14: الرعد ](كما ىك ببالغو كما دعاء الكافريف إال في ضبلؿ

أنزؿ مف السماء ماء فسالت أكدية بقدرىا فاحتمؿ السيؿ زبدا رابيا كمما يكقدكف عميو في النار ابتغاء ) -
حمية أك متاع زبد مثمو كذلؾ يضرب اهلل الحؽ كالباطؿ فأما الزبد فيذىب جفاء كأما ما ينفع الناس 

      .       [17: الرعد ](فيمكث في األرض كذلؾ يضرب اهلل األمثاؿ
      .       [16: إبراىيـ] (مف كرائو جينـ كيسقى مف ماء صديد) -
اهلل الذم خمؽ السماكات كاألرض كانزؿ مف السماء ماء فاخرج بو مف الثمرات رزقا لكـ كسخر لكـ ) -

[. 32: إبراىيـ ](الفمؾ لتجرم في البحر بأمره كسخر لكـ األنيار
             [.22: الحجر]   (كأرسمنا الرياح لكاقح فأنزلنا مف السماء ما فاسقينا كمكه كما انتـ لو بخازنيف) -
      .       [10: النحؿ] (ىك الذم انزؿ مف السماء ماء لكـ منو شراب كمنو شجر فيو تسيمكف) -
: النحؿ] (كاهلل انزؿ مف السماء ماء فأحيا بو األرض بعد مكتيا إف في ذلؾ آلية لقكـ يسمعكف)    -

65.]     
كقؿ الحؽ مف ربكـ فمف شاء فميؤمف كمف شاء فميكفر إنا اعتدنا لمظالميف نارا احاط بيـ سرادقيا ) -

[.    29: الكيؼ]   (كاف يستغيثكا يغاثكا بماء كالميؿ يشكم الكجكه بئس الشراب كساءت مرتفقا
             [.41: الكيؼ] (أك يصبح ماؤىا غكرا فمف تستطيع لو طمبا) -
كاضرب ليـ مثؿ الحياة الدنيا كماء أنزلناه مف السماء فاختمط بو نبات األرض فأصبح ىشيما )   -

    [.45: الكيؼ] (تذركه الرياح ككاف اهلل عمى كؿ شيء مقتدرا
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الذم جعؿ لكـ األرض ميدا كسمؾ لكـ فييا سببل كانزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو أزكاجا مف نبات ) -
             [.35: طو] (شتى

أك لـ ير الذيف كفركا أف السماكات كاألرض كانتا رتقا ففتقناىما كجعمنا مف الماء كؿ شيء حي أفبل ) -
     [.30: األنبياء] (يؤمنكف

يا أييا الناس اف كنتـ في ريب مف البعث فإنا خمقناكـ مف تراب ثـ مف نطفة ثـ مف عمقة ثـ مف ) -
مضغة مخمقة كغير مخمقة لنبيف لكـ كنقر في األرحاـ ما نشاء إلى اجؿ مسمى ثـ نخرجكـ طفبل ثـ 

لتبمغكا أشدكـ كمنكـ مف يتكفى كمنكـ مف يرد إلى أرذؿ العمر لكيبل يعمـ مف بعد عمـ شيئا كترل 
[.    5: الحج] (األرض ىامدة فإذا أنزلنا عميا الماء اىتزت كربت كانبتت مف كؿ زكج بييج

             [.63: الحج] (ألـ تر أف اهلل أنزؿ مف السماء ماء فتصبح األرض مخضرة إف اهلل لطيؼ خبير) -
نا عمى ذىاب بو لقادركف ) -  [.7: المؤمنكف]كأنزلنا مف السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض كا 
كالذيف كفركا أعماليـ كسراب بقيعة يحسبو الظمآف ماء حتى إذا جاءه لـ يجده شيئا ككجد اهلل عنده ) -

  [.39: النكر] (فكفاه كاهلل سريع الحساب
كاهلل خمؽ كؿ دابة مف ماء فمنيـ مف يمشي عمى بطنو كمنيـ مف يمشي عمى رجميف كمنيـ مف ) -

[.   45: النكر] (يمشي عمى أربع يخمؽ اهلل ما يشاء اف اهلل عمى كؿ شيء قدير
 [.45: الفرقات]   (كىك الذم أرسؿ الرياح بشرا بيف يدم رحمتو كأنزلنا مف السماء ماء طيكرا) -
أمف خمؽ السماكات كاألرض كانزؿ لكـ مف السماء ماء فانبتنا بو حدائؽ ذات بيجة ما كاف لكـ اف ) -

      [.60: النمؿ ](تنبتكا شجرىا أئمة مع اهلل بؿ ىـ قـك يعدلكف

كلما كرد ماء مديف كجد عميو امة مف الناس يسقكف ككجد مف دكنيـ امراتيف تذكداف قاؿ ما خطبكما )-     
             [.23: القصص] (قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء كأبكنا شيخ كبير

كلئف سألتيـ مف نزؿ مف السماء ماء فأحيا بو األرض مف بعد مكتيا ليقكلف اهلل قؿ الحمد اهلل بؿ ) - 
.  [63: العنكبكت ](أكثرىـ ال يعقمكف

كمف آياتو يريكـ البرؽ خكفا كطمعا كينزؿ مف السماء ماء فيحي بو األرض بعد مكتيا إف في ) - 
 [.24: الركـ]( ذلؾ آليات لقـك يعقمكف

خمؽ السماكات بغير عمد تركنيا كالقو في األرض ركاسي إف تميد بكـ كبث فييا مف كؿ دابة ) - 
     [.10: لقماف] (كأنزلنا مف السماء ماء فانبتنا فييا مف كؿ زكج كريـ
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             [.8: السجدة] (ثـ جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف) - 

أك لـ يركا أنا نسكؽ الماء إلى األرض الجرز فنخرج بو زرعا تأكؿ منو أنعاميـ كأنفسيـ أفبل ) -        
      .       [27: السجدة ](يبصركف

ألـ تر أف اهلل انزؿ مف السماء ماء فأخرجنا بو ثمرات مختمفا ألكانيا كمف الجباؿ جدد بيض ) - 
    [.27: فاطر ](كحمر مختمؼ ألكانيا كغرابيب سكد

ألـ تر أف اهلل أنزؿ مف السماء ماء فسمكو ينابيع في األرض ثـ يخرج بو زرعا مختمفا ألكانو ثـ  - )
[.             21: الزمر ](يييج فتراه مصفرا ثـ يجعمو حطاما اف في ذلؾ لذكرل ألكلي األلباب

كمف آياتو انؾ ترل األرض خاشعة فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت كربت اف الذم أحياىا لمحيي )    -    
.     [39: فصمت ](المكتى انو عمى كؿ شيء قدير

     [.11: الزخرؼ] (كالذم نزؿ مف السماء ماء بقدر فأنشرنا بو بمدة ميتا كذلؾ تخرجكف) - 

مثؿ الجنة التي كعد المتقكف فييا انيار مف ماء غير آسف كانيار مف لبف لـ يتغير طعمو كانيار )-  
مف خمر لذة لمشاربيف كانيار مف عسؿ مصفى كليـ فييا مف كؿ الثمرات كمغفرة مف ربيـ كمف ىك خالد في 

    [.15: محمد] (النار كسقكا ماء حميما فقطع أمعاءىـ

[.   9: ؽ ] (كنزلنا مف السماء ماء مباركا فأنبتنا بو جنات كحب الحصيد ) -
      .       [11: القمر] (ففتحنا أبكاب السماء بماء منيمر) -
   .[12: القمر] (كفجرنا األرض عيكنا فالتقى الماء عمى أمر قد قدر) -

                                                                           صدؽ اهلل العظيـ
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: الملخص

مف بيف أىـ التحديات التي تكاجو العالـ في العصر الحديث ىك تكافر المكارد الطبيعية القادرة      
عمى دعـ خطط التنمية كالكفاء باالحتياجات المحمية كالمشاركة النشيطة في االقتصاد العالمي، 
كتعتبر المياه مف أىـ ىذه المكارد؛ حيث تأتي ىذه الدراسة لتناقش إشكالية إدارة المكارد المائية 
في الجزائر مف حيث الكاقع كالتصكر المستقبمي؛ كذلؾ ألف مشكمة شح المياه في العالـ العربي 
بصفة عامة كالجزائر بصفة خاصة ستنعكس سمبا عمى حركة التنمية االقتصادية كاالجتماعية، 

ما لـ تتخذ الدكؿ العربية بما فييا الجزائر خطكات فاعمة كمؤثرة عمى مختمؼ األصعدة 
إلى كاقع المكارد المائية الدراسة كقد تطرقت . كالتشريعية المؤسسية، كاالقتصادية كاالجتماعية

في الجزائر،كمف ثـ إلى عكامؿ مشكمة المكارد المائية، كأخيرا إلى الحمكؿ المقترحة لتحسيف إدارة 
المكارد المائية في الجزائر؛ حيث خمصت الدراسة إلى أف المشكمة ليست في كمية المياه 

نما أيضا في غياب مجمكعة كبيرة مف العكامؿ التي  المتكافرة في الطبيعة بحد ذاتيا فقط، كا 
تحكؿ دكف إستغبلليا كاإلستفادة القصكل منيا لتكظيفيا في مختمؼ المجاالت االقتصادية 

كالتجارية كالغذائية كالحياتية؛ إف ىذا الكضع المائي الحرج الذم نعيشو اليـك كفي ظؿ التحديات 
العالمية يتطمب معالجات جذرية كفقا إلستراتيجيات كسياسات كخطط متكسطة كطكيمة األمد، 
كتتكزع مسؤكلية تنفيذىا كمتابعتيا عمى الدكلة كمنظمات المجتمع المدني كالييئات المحمية، 
دارة فعالة شفافة، باعتبارىا شرطيف  كيستمـز أف تأتي تمؾ المعالجات محصنة بإرادة سياسة كا 

. ضركرييف لكؿ إنماء مائي أك اقتصادم أك بشرم

إدارة الطمب عمى المياه، إدارة . المكارد المائية، إدارة متكاممة لممكارد المائية: الكممات المفتاحية
. عرض المياه

 

 

 

 



 فهزص انجذاول وانًحتىَبد
 

234 
 

Abstract: 

      One of the most important challenges that facing the world in the modern era is 

the availability of natural resources, which can support the development plans, 

meet the local needs and participate in the global economy. For that reasons the 

water is considered as the most important of these resources.  

This study discusses the issue of water management in Algeria in terms of reality 

and the future horizon, because the problem of water scarcity in the Arab world in 

general, and Algeria in particular, will reflect negatively on the economic and 

social development The Arab countries, including Algeria have not taken active 

and influential steps on various institutional, economic, social, and legislative 

levels.  

This study has addressed the reality of water resources in Algeria, the factors of its 

problem, and finally to the solutions proposed to improve water management issue 

in Algeria. The study concluded that the problem is not the amount of water 

available in nature itself only, but also in the absence of a wide range of factors 

that inhibit its exploitation and maximum utilization of it, to be employed in the 

various economic, commercial, food and living areas. 

 This critical water situation in which we live today and in the light of the global 

challenges requires radical solutions in accordance with the strategies, policies and 

plans for medium and long term. This   must be implemented and followed –up by 

the state, civil society organizations and local authorities, that requires to be 

fortified by the effective and transparent management policy, as necessary 

conditions for each water or economic or human development. 

Keywords: Water resources, integrated management, water demand, water supply 
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