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 الملخص 
من خالل الرتكيز يف اجلزائر  احلكومي يف قطاع املياه لإلنفاق االثار االقتصادية واالجتماعيةهتدف هذه الدراسة إىل تقييم 

ومن بني النتائج اليت أفضت إليها الدراسة أن . حتسني الوضع يف قطاع املياهيف  االنفاق احلكوميؤديه يعلى الدور الذي 
وهذا ما يفسر ، االنفاق احلكومي يف قطاع املياه يرتكز وبشكل مبالغ فيه على زيادة العرض من املياه وتعزيز االمداد

أفضى اليها االنفاق احلكومي   ، كما بينت الدراسة أن االثار والنتائج اليتالستثماراعلى مستوى ميزانية  كبريال التوسع
 .إلجياد حلول فعالة ومنصفة ومستدامة ملشاكل املياه مل تؤديو  كانت أقل كفاءة

 ميزانية االستثمار، العرض، االثار االقتصادية واالجتماعية، قطاع المياه، االنفاق الحكومي: الكلمات المفتاحية

 
Résumé 

Cette étude a pour objectif d'évaluer les effets économiques et sociaux du financement public dans 

le secteur de l’eau en Algérie, en mettant l’accent sur le rôle que pourrait jouer le financement 

public en vue d’améliorer le secteur de l’eau. Parmi les résultats principaux de cette étude, 

mentionnons que le financement public dans le secteur de l'eau est exagérément axée sur 

l'augmentation de l'offre ce qui justifier, la part prépondérante accordée dans les budgets 

d’investissements, d’autre part, L'étude a montré que les conséquences du financement public son 

moins efficaces et ils ne constituent pas un moyen effectif pour trouver des solutions aux problèmes 

d'eau qui soient efficaces, équitables et durables. 

Mots clés: Le financement public, Le secteur de l'eau, Les effets économiques et sociaux, 

L'offre, Le budgets d’investissement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 المقدمة
املاء ميثل الركن الرئيس يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وله آثار مباشرة على كل األنشطة املتعلقة هبا، وعلى الرغم من 
أن املياه مورد متجدد، إال أهنا أيضا مورد حمدود، وأرصدهتا ومصادرها مقننة ومعروفة، لذلك جيب أن ال يقتصر التخطيط 

لعام من خالل إقامة مزيدا من املشاريع لتعبئة املياه فحسب، بل يتطلب أن يكون ذلك للمستقبل على زيادة االنفاق ا
التوجه كامال ومنسقا ليشمل النظر يف إمكانات استغالل كل ما متنحه الدورة اهليدرولوجية وكل ما تتيحه التوجهات 

ستخدم واملستهلك على السواء، واألدوات االقتصادية، وجيب أن يتضمن هذا التوجه زيادة عن ذلك توعية كل من امل
وذلك بأن يدرك كالمها متام اإلدراك رهانات إشكالية املاء اليت ستزداد تفاقما مع مر الزمن إذا حنن مل نوهلا كل العناية 

 .ونقدرها
وميكن القول أن املوارد املائية يف اجلزائر تعاين الكثري من املشاكل والصعوبات والتحديات اليت حتول دون استخدام هذه 
املوارد بالكفاءة املطلوبة، وهتدد شروط احملافظة على استدامتها، كما تعرقل تعظيم الفائدة منها يف حتقيق أهداف اخلطط 

االجتماعية واالقتصادية، ومن هنا كانت احلاجة تقتضي البحث يف تتبع خمتلف برامج التنموية املرسومة بكافة أبعادها 
االنفاق العام اليت باشرهتا اجلزائر ودراسة خمتلف االثار الناجتة عن التطور املستمر واملتواصل يف زيادة حجم املبالغ 

تحتية للمنشآت املائية فضال عن فتح اجملال املخصصة لقطاع املياه، فقد نفذت اجلزائر مشاريع ضخمة يف جمال البنية ال
االقتصادية أمام القطاع اخلاص لالستثمار واملسامهة يف االدارة يف قطاع املياه، وملعرفة خمتلف االثار واالنعكاسات 

حماولة  يف الدراسةإشكالية  جاءتواالجتماعية املرتتبة على سياسة االنفاق احلكومي يف قطاع املوارد املائية يف اجلزائر 
  :إلجابة على السؤال الرئيس التايلل
 هل يتحسن الوضع في قطاع الموارد المائية في الجزائر بشكل يتناسب مع زيادة اإلنفاق الحكومي؟ٍ  

 األسئلة الفرعية
 :من أجل اإلملام حبيثيات املوضوع ارتأينا طرح التساؤالت التالية

 ؟يف قطاع املوارد املائية ما هي أوجه اإلنفاق احلكومي -
 ؟إلنفاق احلكومي يف قطاع املوارد املائية ل واالجتماعية االقتصادية اآلثارما هي   -
 ؟ذات الصلة بقطاع املوارد املائيةاالقتصادية  ؤشراتكيف يؤثر اإلنفاق احلكومي على خمتلف امل  -

 الفرضيات
 :وضع الفرضيات التالية تقودنا اإلجابة على التساؤالت الفرعية إىل

 .يؤثر اإلنفاق احلكومي التوسعي يف قطاع املوارد املائية إجيابا وبشكل متباين، غري أن تأثريه ظريف وغري مستدام -
 .قياسا بضخامة املوارد املالية املرصودة يف قطاع املياه  حتقق برامج االنفاق احلكومي األهداف املسطرةمل-

 :أهمية الدراسة
ية الدراسة انطالقا من أن اإلنفاق احلكومي ميثل أحد أهم أدوات التمويل يف قطاع املوارد املائية يف تتحدد أمه

اجلزائر أمام الضعف أو الغياب الشبه كلي لألدوات املالية األخرى، وبالتايل فهو ميثل أهم متغري ميكن أن تتحكم به 



 

 

 

 

للموارد املائية تتناسب وحجم اإلنفاق، كما تنبع أمهية الدراسة  الدولة وتعمل على توجيهه حنو حتقيق تنمية قوية ومستدامة
أيضا من خالل الوظيفة اليت تضطلع هبا سياسة اإلنفاق العمومي و الدور اجلد هام الذي يلعبه يف تنشيط االقتصاد 

 .اجلزائري والتأثري على خمتلف جماالت استخدام املوارد املائية بشكل عام
 :هيكل الدراسة 

 : ثالث حماور رئيسية تطلب معاجلة هذا املوضوع تقسيم الدراسة إىل 
 االنفاق الحكومي وقطاع الموارد المائية؟  –
 المشاريع الحالية والمستقبلية الواردة في إطار اإلستراتيجية الوطنية للمياه –
 رؤية تقييمية ألثر برامج االنفاق الحكومي في قطاع المياه في الجزائر  –

 :و أدوات الدراسةمنهجية 
الذي يعتمد على مجع البيانات لغرض الكشف عن احلقائق وحتليل الوقائع ذات الصلة باملوضوع، اعتمدنا املنهج الوصفي 

حليثيات املوضوع حمل الدراسة وخمتلف العناصر املؤثرة ذات العالقة، كما واملعلومات اليت تساعد على الوصف الدقيق 
، وذلك بغرض التعمق يف فهم وتبيان العناصر املكونة الدراسةفكان استخدامه عرب كامل حماور اعتمدنا املنهج التحليلي، 

اجلوانب االقتصادية بللموضوع بتحليلها وحتديد أثارها واستنباط التفسريات واالستنتاجات ذات الداللة، خاصة ما تعلق 
ملوضوع وجماالت التمويل بالنسبة ة للبنية األساسية واالجتماعية املتعلقة باقتصاديات املياه اليت تشكل العناصر املهم

والدوريات  املتخصصةأما فيما خيص أدوات الدراسة فقد اعتمدنا على جمموعة من الكتب والتقارير  .االنفاق احلكومي
 .اإلحصائيات واإلنرتنتو 
I– االنفاق الحكومي وقطاع الموارد المائية؟ 

املوارد املائية تتنوع يف مصادرها وتتباين يف وفرهتا وتوزيعها عرب العامل، إال أهنا يف كل األحوال تلعب دورا أساسيا ال غىن 
اجملتمعات البشرية، والذي ال ميكن ألي مورد من املوارد الطبيعية األخرى أن يوازيه من حيث األمهية أو عنه يف حياة 

بني االستخدامات اإلنتاجية  ئياملااملورد ل العوامل احملدد لألنشطة اإلنسانية، وتتنوع أمهية احلاجة إليه أو تأثريه يف جمم
نظرا التساع دائرة استعماالته يف مجيع  موردا ومطلبا ترتكز عليه كل النشاطات االقتصادية متثل املياهف ،واالستهالكية
ادية، كما تعد املياه أمرا حيويا لتغطية االحتياجات من زراعة وصناعة وخدمات فضال عن كوهنا سلعة اقتص القطاعات،

اإلنسانية من مياه الشرب وخمتلف االستخدامات املدنية، غري أن املوارد املائية وان كانت على هذا القدر العظيم من 
 وتتطلب مبالغ جدا كبرية املياه قطاع يف املطلوبة االستثماراتف، ال ختلو من العديد من اإلشكالياتاألمهية، فهي 

ذكر البنك الدويل أن حتقيق هدف التنمية املستدامة املتمثل يف احلصول على خدمات املياه والصرف فقد . ضخمة
مليار دوالر سنويا، أي بزيادة  052سيتطلب أن تنفق بلدان العامل  0202الصحي املدارة على حنٍو آمن حبلول عام 

 يتطلب هلذا .(1)أضعاف ما يُنفق يف الوقت الراهن الصحة العامة أربعةاالستثمارات يف مياه الشرب والصرف الصحي و 

                                                 
(1

 
 ماليين البشر حول العالم محاصرون في الفقر بسبب سوء الصرف الصحي ونقص مياه الشربالبنك الدويل،  - (

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/08/28/millions-around-the-world-held-back-by-poor-

sanitation-and-lack-of-access-to-clean-water     0202/  20/  0تاريخ االطالع  

 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/08/28/millions-around-the-world-held-back-by-poor-sanitation-and-lack-of-access-to-clean-water
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/08/28/millions-around-the-world-held-back-by-poor-sanitation-and-lack-of-access-to-clean-water


 

 

 

 

 على وتعمل اخلاص، القطاع دور لتحفيز املناسب توفر املناخ املياه، رشيدة لقطاع استثمارية سياسة هناك تكون أن

جمرد التنمية االقتصادية بصفة عامة بل  يف قطاع املياهاملياه، وال يشمل املنظور االقتصادي  وإدارة تنمية تكلفة اسرتداد
عند استخدامها يف خمتلف  تكاليف التشغيل والصيانة للبنية املائية التحتية، وكذلك قيمة املياه ويليركز االنتباه على مت

الدول وذلك  أغلبن مسؤولية االستثمار يف قطاع املياه قد اضطلعت هبا احلكومات يف وجتدر االشارة اىل أ. األغراض
لألسباب عديدة منها كون املياه سلعة حيوية ال بديل هلا، باإلضافة اىل صعوبة حتديد حقوق ملكية واستخراج املياه من 
مصادرها الطبيعية بالنسبة لألفراد، كما أن التكاليف اإلنشائية املتعلقة بتطوير مصادر املياه عالية للغاية، مما جيعل القطاع 

ان قادرا على االستثمار يف استخراج املياه بالكميات اليت تفي باحتياجات اجملتمع، كل اخلاص يعجز أو حيجم حىت وان ك
ذلك جعل من املياه سلعة شبه عامة تقوم احلكومة باألنفاق على استخراجها وتقدميها ضمن اخلدمات اليت تقدمها 

 من قبل احلكومة حرصا على عدم للمجتمع، وان كان هلا أسعار فهي متدنية للغاية وعادة ما تكون مدعومة بشكل كبري
حرمان ذوي الدخل احملدود، وحىت وان تركت مهمة توزيع املياه للقطاع اخلاص، فغالبا ما تقوم احلكومة مبراقبة األسعار أو 

 (1)تعمد إىل حتديدها من وقت آلخر اعتمادا على تغيري تكاليف استخراجها وتوزيعها
I– 5 –  قطاع الموارد المائية في واشكالية الدعمالمبررات االنفاق الحكومي بين 
I– 5 – 5 -   قطاع الموارد المائية مبررات االنفاق الحكومي فيأهمية و  

تعترب املياه أهم املوارد الطبيعية وأحد املتطلبات الرئيسية اليت تتحكم يف جل األنشطة االقتصادية واالنسانية بشكل عام، 
يعترب املاء مرفق ذو أمهية كربى، فهذا املورد تتنوع أمهيتها بني االستخدامات االنتاجية واالستهالكية، فبالنسبة للصناعة و 

يستعمل للتربيد والغسيل، الغليان، املعاجلة، وإمخاد احلرائق ، وهو وحده يف كثري من األحيان يشكل نسبة هامة من 
للنقل واملواصالت، وميكن اعتباره أحد مدخالت اإلنتاج األساسية إلنتاج  عن أنه وسيلةتكاليف االستثمار ناهيك 

اخل، وهو يشكل سلعة وسيطة على العكس من ...واألمسدة واملعادن واالنتاج السمكيصناعة األدوية الطاقة الكهربائية و 
ا وثيقا باملستوى االقتصادي يف  ويرتبط الطلب على املياه لألغراض الصناعية ارتباط. مياه الشرب اليت تشكل سلعة هنائية

 44يف أملانيا و % 48كل بلد، إذ تصل نسبة االستخدام الصناعي للمياه يف بعض البالد الصناعية املتقدمة إىل حنو 
، أما يف البلدان النامية فان نسبة استخدام املياه % 84يف فرنسا، ويف أمريكا تصل النسبة إىل  % 28يف بلجيكا و% 

، وإن كانت هذه النسب تتزايد بسبب األولويات اليت توىل للتصنيع يف تلك (2) نسب متدنية جداللصناعة يصل إىل
أما بالنسبة للقطاع الزراعي ونظرا للنسبة الكبرية حلجم املياه اليت يستأثر هبا هذا القطاع، فان املاء ميكن اعتباره هنا البالد، 

تستهلك القسط األكرب من املياه ومن دون شك أن هذا االستهالك فالزراعة ، الرئيسية احلامسة أحد مدخالت اإلنتاج
، ألن لب األمن الغذائي "األمن الغذائي"مفهوم و " األمن املائي"مفهوم  وذلك لوجود ارتباط وثيق بني سيتعاظم مستقبال
 بني املائة يف 60 بنسبة العاملي الغذائي اإلنتاج يزداد أن ، فالتقديرات العلمية تشري اىل أنه يتعني، ومنتجه هو املياه

املياه  من املائة يف14 قدرها  زيادة السكان، ما يعين زيادة عن املتزايد الناجم الطلب لتلبية2030 و 2000عامي
                                                 

، 0200، الرياض، المملكة العربية السعودية، 0، النشر العلمي والمطابع لجامعة الملك سعود، الطبعة اقتصاديات الموارد والبيئةمحمد حامد عبد اهلل،  - (1)
  20،  24 ص ص

(2)
 http://data.albankaldawli.org/indicator/ER.H2O.FWIN.ZS     02/24/0202تاريخ االطالع     قاعدة بيانات البنك الدولي، - 



 

 

 

 

 يف األراضي الزراعية من املائة يف 20 إال متثل ال اليت املروية الزراعي، وهذا اذا علمنا أن األراضي الري يف املستخدمة
الستعمال أما بالنسبة ل. 1العامل  يف احلبوب من املائة يف 60 و الغذائية اإلمدادات من املائة يف 40 تنتج حوايلالعامل 

املنزيل للمياه فهو كل ما يستخدم لغرض الشرب واالصحاح واألغراض املنزلية بصفة عامة، وتستخدم املاء أيضا يف بعض 
امليادين يف املدن الرئيسية وتنظيف الشوارع وإلطفاء احلرائق، وهذا اضافة االستخدامات العامة مثل ري احلدائق أو جتميل 

 .ائية العالجيةاىل استعماالت أخرى عديدة للموارد املائية كالسياحة امل
وباحلديث عن جدوى االستثمار يف القطاع املائي والعوائد االقتصادية املتأتية منه مبا يف ذلك األثر املنتظر من هذا 

فال شك أن لذلك مكاسب اقتصادية كبرية، سواء على مستوى صحة اإلنسان والقطاع الصحي بشكل  االستثمار
 قطاع خاص أو على مستوى خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى وباقي أنشطة اإلنسان بشكل عام، فاالستثمارات يف

 بعدا حتمل الصحي ضرورة والصرف املياه مرافق على احلصول تعميم من خالل الرئيسية األساسية بالبىن بدءااملياه 

 أن اتضحفقد ، الصحية النظم تتكبدها اليت املايل العبء و من التكاليف من التقليل من شأنههاما   اقتصاديا

 ومن السلبية الصحية اآلثار من احلد حصيلة ألن نظرا صافية، اقتصادية مبنافع تعود قطاع املياه يف املوظفة االستثمارات

 دوالر كل يدر أن ميكن املثال ال احلصر، وعلى سبيل العالجية التدخالت تكاليف ترجح الصحية الرعاية تكاليف

، كما (2) فيها يستثمر اليت باملنطقة رهنا ضعفا 34 إىل يصل عائدا اقتصاديا الصحية واملرافق املياه إمدادات يف يستثمر
البيئة مبا يف ذلك التلوث املائي مينع أضرارا اقتصادية قيمتها ثبت أيضا يف أمريكا أن كل دوالر ينفق يف مكافحة تلوث 

 الذي يكشف البحث، و (3) مليون دوالر ملكافحة التلوث 0852دوالر، لذلك فان الواليات املتحدة تنفق سنويا  04

(4)غاية يف األمهية نورد أمهها مكاسب اقتصادية العاملية الصحة منظمة أجرته
: 

 واحد دوالر لكل الرعاية الصحية تكاليف واخنفاض املرتفعة املوفر واإلنتاجية الوقت إليرادات االقتصادي املعدل إن -

 .دوالرات 8 إىل يصل اهلدف الذي حتقيق يف يستثمر

أي  جنوب الصحراء أفريقيا منطقة يف منها مليار 15 ترتكز مليار دوالر، 38 إىل االقتصادية املكاسب إمجايل سيصل -
 .آسيا جنوب يف دوالر مليار 5 الالتينية و أمريكا مليار يف8 و احمللي اإلمجايل، الناتج من % 0 ما يقارب

 تكاليف عالج من سنويا دوالر مليار 0.2 إىل يصل يوفر ما سوف الصحي والصرف املياه هدف حتقيق إن -

  .باملياه املرتبطة املعدية األمراض

I– 5 – 2 -  قطاع المياهاالنفاق الحكومي وإشكالية الدعم في 
 هذا أشكال وتتنوع، املياه قطاع ضمنها من يقع واليت القطاعات من العديد يف الدعم من خمتلفة أنواع احلكومات تقدم

 اليت والتقنيات األنشطة بعض تبين تشجيع األول املقام يف تستهدف واليت املباشر والغري املباشربني الدعم  املقدم الدعم

                                                 
1
 ، 0225اإلعالم، سبتمبر  لشؤون المتحدة األمم إدارة إصدار،   2051 – 2001عقد الماء من أجل الحياة ،  المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة -  

 http://www.un.org/arabic/waterforlifedecade/waterdecadear.pdf          08ص 
(2)

   المرجع نفسه – 
، مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم 0الطبعة ، "مدخل إنساني تكاملي"أساليب حماية البيئة العربية من التلوث أحمد النكالوي،  - (3)

  02ص  ، 0000 األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية،
 المتحدة، األمم ،UNDP اإلنمائي المتحدة األمم ، برنامج"العالمية المياه وأزمة والفقر القوة الندرة من أبعد هو ما" 2002 لعام البشرية التنمية تقرير - (4)

  54ص ، 0224 ،نيويورك

http://www.un.org/arabic/waterforlifedecade/waterdecadear.pdf


 

 

 

 

 مياه استخدام أجل من الدول بعض تقدمة الذي الدعم ومثال ذلك ،املياه مورد من معني نوع استخدام زيادة شأهنا من
، أو ألسباب اجتماعية كتمكني الفقراء وحمدودي الدخل من حقهم الطبيعي يف الزراعة يف املعاجلة الصحي الصرف

واليت  التمويل متطلباتها أمه ومناستهالك املياه واإلصحاح، غري أن اللجوء املستمر للدعم واملبالغة فيه له عيوب كثرية 
املياه  موارد استخدامكفاءة   تدين إىل ما يؤدي األحيان كثري من يف متتص قدرا كبريا جدا من حجم االنفاق احلكومي

(1)األساسية  أهدافه ولغري مستحقيه لغري الدعم توجيه وبالتايل ،وهدرها
صندوق النقد  أجراها وقد خلصت دراسة .

 مليار 500 بلغ حنو 2012 عام املياه يف املستهلكة، إىل أن دعم املياه وكمية األسعار فجوات تقديرات الدويل حول

 الناتج من إمجايل % 2.0 من الدعم وتراوح العاملي، احمللي إمجايل الناتج من % 2.4 ما يعادل أي أمريكي، دوالر

آسيا والشرق  يف النامية االقتصادات يف احمللي الناتج إمجايل من%  05 من أكثر إىل املتقدمة االقتصادات يف احمللي
 الشرب عندما يتعلق األمر باالحتياجات األساسية ملياهإفريقيا، ومع أن الدعم قد يكون ضروريا ومنطقيا  األوسط ومشال

 هذه االحتياجات تتجاوز استخدامات يغطي ما غالبا الصحي إال أنه أيضا يفتقر إىل اإلنصاف، وهذا الدعم والصرف

ن البلدا من كثري يف الفقراء نظرا ألن احلقيقة، اخلدمة، ويف تكاليف تقدمي لدفع كاف دخل لديهم أشخاص إىل ويذهب
 املستهلكون يستخدمها اليت تلك عن يستخدموهنا املقادير اليت تقل أو واإلصحاح، املياه خدمات هلم تتاح ال النامية

دول عديدة  تقدم املثال، سبيل متكافئة، وعلى غري بصورة امليسورين يفيد ما غالبا املياه دعم دخال، لذلك فإن األعلى
 كل قيمة مقابل يف املتوسط املدعمة املياه من دوالرات ثالثة يعادل ما ثراء األكثر لألسر املعيشية ونيكاراغوا اهلند مثل

 .(2)فقرا  األشد املعيشية لألسر يقدم دوالر
I– 2 - االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد المائية 

االقتصاد اجلزائري كغريه من االقتصاديات تشكل فيه املياه موردا اسرتاتيجيا ومهما يف جل قطاعاته، وعلى ذلك عملت 
الدولة اجلزائرية على تبين إسرتاتيجية تنموية شاملة ظفر فيها قطاع املوارد املائية مبكانة جد هامة من خالل تعبئة واسعة 

 .إطار برامج التنمية اليت مت تنفيذها يف املخططات األخريةالنطاق لالستثمار العمومي، خاصة يف 
I– 2 – 5 - لإلستراتيجية الوطنية للمياه  الرؤية والمحاور األساسية 

وذلك لتلبية  0202وطنية إلدارة وتنمية املوارد املائية يف أفق  ملواجهة ندرة املياه عملت اجلزائر على وضع إسرتاتيجية
خمتلف احتياجات القطاعات املستخدمة للمياه احلالية منها واملستقبلية، وتتناول هذه اإلسرتاتيجية جممل اآلليات اليت 

                                                 
(1)

 شمال و آسيا ووسط لغرب اإلقليمي المكتب ،IUCN الطبيعة لحماية الدولي االتحاد ،"المياه اقتصاديات" للمياه اإلسالمي الوقف الجبارين، عامر - 
 00/00/0224 إلى 20/00/0224 من بالفترة القاهرة ،(للمياه العربي للمجلس العمومية الجمعية اجتماع هامش على نقاشية حلقة) ،WESCANA أفريقيا
  02ص 

 المياه مع إدارة تحديات في يسهم كثيرا أن الحوافز المناسبة يمكن توفيرهل نصف الكأس فارغ أم مليء  سن، يان باتيو، كاثرين كوتشار، كالبانا - (2)

  00، ص 0205، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، يونيو 0، رقم 50، مجلة التمويل والتنمية، العدد حماية الفقراء



 

 

 

 

أو اخلطوط العريضة هلذه تتمثل أهم احملاور ، و (1)تتضمن خمتلف اجلوانب الفنية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية
 : (2)اإلسرتاتيجية يف

 رفع مستوى حشد وتعبئة املوارد املائية السطحية واجلوفية -
 رفع القدرات اإلنتاجية للموارد املائية الغري تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام موارد مياه الصرف املعاجلة -
 (نقل املياه من الشمال إىل اجلنوب مثل)إنشاء قنوات الربط لنقل وحتويل املياه  -
 محاية السكان واملمتلكات من الفيضانات ومحاية موارد املياه من التلوث -
 التوسع يف ري املساحات الصاحلة للزراعة مبا يتماشى وحتقيق األمن الغذائي  -

على املخطط الوطين للماء والذي حيدد جمموعة من املشاريع  0202التنمية لقطاع املوارد املائية آفاق  وتعتمد إسرتاتيجية
والربامج املهيكلة اليت يتم تنفيذها طبقا لألولويات احملددة لإلنفاق احلكومي يف كل خمطط مخاسي، وبناءا على 

راد اجنازها ضمن مقاربة منهجية تعتمد على ثالث معايري التوجيهات الواردة باملخطط الوطين للماء مت وضع املشاريع امل
حمددة، يتمثل املعيار األول يف إعطاء األولوية للمشاريع املهيكلة يف إطار هتيئة متجانسة حبيث تشمل اجناز البنية التحتية 

ز على إعادة تأهيل البنية للمياه على حنو متكامل ومتصل أي يف كل من املنبع واملصب، أما املعيار الثاين فيتعلق بالرتكي
التحتية ويشمل ذلك الرتميم واإلصالح وإعادة تأهيل شبكات التزويد باملياه والصرف الصحي وشبكات الري، وأما 
بالنسبة للمعيار الثالث فيتمثل يف تفعيل أكرب ملشاركة قطاع املياه يف النمو االقتصادي من خالل إكمال خمتلف املشاريع 

داف التنموية املقررة يف برامج التنمية احلكومية، كما مت التخطيط بتوخي تصور شامل للبنية التحتية املسطرة لبلوغ األه
على شكل هياكل وأنظمة إقليمية ومنشات قاعدية منجزة وفق  0202للمياه يف اجلزائر وذلك بأن تكون حبلول سنة 

ية من املياه من خالل تعظيم حجم التعبئة واحلشد اإلسقاط املكاين، األمر الذي سيسمح بتعظيم االحتياطات اإلسرتاتيج
للموارد املائية يف أشكاهلا التقليدية وغري التقليدية واليت بدورها ستضمن تأمني التزود باملياه للسكان وملختلف األنشطة 

 . (3)ا.االقتصادية وباألخص الزراعية منها لتذليل إشكالية السقي الزراعي
I– 2 – 2 -  2021-2002االنفاق الحكومي المخصص لتطبيق اإلستراتيجية الوطنية للمياه للفترة  

معتربة ملختلف قطاعات  لبلوغ األهداف اليت مت تسطريها يف اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه، مت ختصيص أغلفة مالية
 :(4)على النحو التايل ، وقد متثلت نسب توزيع املوارد املالية املخصصة لقطاع املوارد املائيةاالستخدام

ويالت السدود وحمطات التحلية والتح)نيد خمصصة للبنية التحتية واملشاريع الكربى اخلاصة بالتعبئة والتج%  80 -
 (الكربى للمياه

                                                 
(1)

مكانية تطوير استغاللها بما يخدم التنمية المستدامةالعرابي عبد القادر،  -  استراتيجية "، الملتقى العلمي حول المصادر المائية في المغرب العربي وا 
  04، تنظيم جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص0200ديسمبر  00 - 02 - 00المنعقد أيام " األمن المائي العربي

(2)
  02،  00 ص نفسه، ص المرجع - 

(3)
  8،  0 ص ، صل الموارد المائية والبيئةالسياسة الحكومية في مجابوابة الوزارة األولى،  - 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/politiques/ressources-en-eau-ar.pdf 
)4(

 - Problématique du secteur de l'eau et impacts liés au climat en Algérie, (2009): PNUD-Algérie, New York ,07 Mars 

2009, P10 



 

 

 

 

خمصصة للمياه الصاحلة للشرب وتتعلق مبد وتأهيل شبكات توزيع املياه وبناء اخلزانات وحمطات الضخ، وخمابر %  00 -
 اخل...ونية ونوعية املياهحتليل مأم

 .وتتعلق مبياه الصرف الصحي وتشمل مد وتأهيل شبكات التطهري وحمطات التصفية واملعاجلة إىل غري ذلك%  04 -
 .اخل...خمصصة للري وتتعلق بشبكات نقل مياه الري وإنشاء حماجز املياه ودعم وتعميم أنظمة الري احلديثة%  2 -

ذه اإلسرتاتيجية وحتقيق جممل األهداف والغايات الواردة هبا، مت توزيع األغلفة املالية ومن أجل السعي لتطبيق أمثل هل
 :املخصصة على فرتات زمنية حمددة تتمثل باملدى القصري واملتوسط مث املدى الطويل، مثلما هو موضح باجلدول املوايل

  2021-2002لتوزيع االستثمارات في قطاع المياه  التقديرات المالية: (1)جدول 
 نوع االستثمار

 (مليون دوالر)
التزويد بالماء  الري الزراعي

 الشروب
الصرف الصحي 

 والتصفية
تعبئة وتجنيد 
 موارد المياه

 المجموع

 04402 05002 0222 2822 0502 قصير المدى
 5488 0452 082 0082 042 متوسط المدى
 0002 502 0822 002 - طويل المدى

 05202 00022 8042 0282 0802 المجموع
Source: Problématique du secteur de l'eau et impacts liés au climat en Algérie, PNUD-Algérie, 

New York ,07 Mars 2009, P12 
االستثمار يف قطاع املياه  نالحظ من البيانات الواردة باجلدول السابق أن حجم الغالف املايل املخصص إلمجايل برامج

مبا ( الري، خدمات التزود باملياه والصرف)وعلى مستوى خمتلف جماالت االستخدام  0205-0224للفرتة املمتدة من 
يف ذلك ملخصصة للبنية التحتية لتعبئة وجتنيد املياه على غرار حمطات التحلية والسدود وحتويالت املياه الكربى، يزيد عن 

وهذا مبلغ ضخم من املفرتض أن حيسن من الوضع املائي للجزائر و يؤدي إىل النهوض بقطاع املياه،  مليار دوالر، 05
من خالل جتنيد حجم أكرب من املياه وبنفس الوقت إتاحة مياه التزود وشبكة اإلصحاح بشكل أفضل وأعم، غري أن ما 

يف %  2املخصصات املالية لقطاع الري املقدرة بـ  يالحظ على املبالغ الواردة باجلدول هو النسبة الضئيلة والضعيفة من
 .الوقت الذي دائما ما حتاول الدولة العمل على حتقيق األمن الغذائي

II – المشاريع الحالية والمستقبلية الواردة في إطار اإلستراتيجية الوطنية للمياه 

جلزائرية على عدة حماور ومشاريع حالية ألجل السري يف حتقيق تطبيق أمثل لبنود هذه اإلسرتاتيجية عملت الدولة ا
ضمن برامج التنمية سواء اليت مت تنفيذها  ضخم عمومي ياستثمار من انفاق فيها قطاع املوارد املائية  استفادومستقبلية، 

احلكومة ، أو يف اطار خمطط عمل 0200-0205أو املزمع القيام هبا خاصة يف الربنامج  0208-0222خالل 
 . 0202لسنة 

II – 5 - أهم االنجازات في قطاع الموارد المائية 

II – 5 – 5 - السدود والمحاجر المائية 



 

 

 

 

 كل على ةتنموي مرحلة أهم النفطية اإليرادات رتفاعاليت كانت مواكبة الو  0200-0222 بني تعترب الفرتة املمتدة

 ، وعلى أساس أن يبلغ0م مليار 2.8 إىل وصلت ختزين وبطاقة سدا 22 إىل املنجرة السدود عدد انتقل حيث األصعدة
0204 سنة مع هناية 0مليار م 4.8 تقدر بـ ختزين طاقة تسجيل إىل الوصولسدا و  48عدد السدود 

(1). 
 (3الوحدة مليارم)يوضح تطور عدد السدود والسعة التخزينية لها في الجزائر  :(1)شكل 

 
 
 
 

 :من إعداد الباحث بناءا على: املصدر
، املنظمة 0، العدد0، اجمللة الدولية للبيئة واملياه، اجمللد األمن المائي والغذائي في الجزائر بين الواقع والمأمولشواش عبد القادر،  -

  4، ص0208األوروعربية ألحباث البيئة واملياه والصحراء، مانشسرت، بريطانيا، 
  00/28/0205وزارة املوارد املائية والبيئة، تاريخ االطالع  -

      http://www.mre.dz/baoff/fichiers/Superficielles.pdf  
إىل عدد السدود اليت مت ذكرها واليت تتم إدارهتا من قبل الوكالة الوطنية للسدود  ونلفت االنتباه إىل أنه باإلضافة
ما يسمح بتوفري مياه خمزنة تقدر  508بـ  0208املائية واليت قدر عددها بنهاية  والتحويالت يضاف إليها احملاجز

 .  (2)سنويا  0مليون م 22بنحو 
II – 5 – 2 - محطات المعالجة والتطهير لمياه الصرف 

 كبري جمالهناك  زال ما لكن حد ما، إىل مؤسساتية ممارسة باتت مؤخرا استعماهلا يف اجلزائر وإعادة الصرف معاجلة مياه

زيادة مطردة يف عدد حمطات املعاجلة  (2) بالشكلتطبيقها، و يالحظ يف السنوات األخرية مثلما هو موضح  لتوسيع
من ضمن تطهري املياه  ، إذ أصبح0205وحىت هناية سنة  0225والتطهري اليت مت إنشائها وباخلصوص انطالقا من سنة 

مليون  452تعاجل  0208حمطة مستغلة يف  045ج مسحت ببلوغ خصصت له عدة برام قطاع املياه حبيثأولويات 
الوصول إىل  ، ومن املرتقب0000سنويا يف 0ممليون  02أن إمكانيات اجلزائر يف هذا اجملال مل تكن تتجاوز ، مع 0م

، وقد (3) سنويا من املياه املطهرة0ممليار  0.0بسعة معاجلة تبلغ  0204 بنهايةتطهري املياه املستعملة لحمطة  045
من املاء سنويا  0ما ال يقل عن مليار محنو  اسرتجاع قدرت الطاقة احلالية للمحطات اخلاصة مبعاجلة مياه الصرف إمكانية

توجد ، كما تصفية املياه املستعملة تستغل حاليا على املستوى الوطينلمنشأة  020هناك ، و للري حصرياقابلة ألن توجه 
بديل  تعترب املستعملة املياه معاجلة عملية أن من وبالرغم اجلزائر ، ويبقى أن نشري إىل أن(4)حمطة مماثلة قيد اإلجناز 52

                                                 
  http://www.mre.dz/baoff/fichiers/Superficielles.pdf      00/28/0202وزارة الموارد المائية والبيئة، تاريخ االطالع  - (1)
(2)

      على معطيات مأخوذة من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الخاصة بإحصائيات المياه التي تتعلق بالجزائر من إعداد الباحث بناءا - 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/DZA/indexfra.stm    

 http://www.aps.dz/ar/economie/10740      0/24/0202وكالة األنباء الجزائرية، تاريخ االطالع  - (3)
 http://www.aps.dz/ar/economie/29491         0/24/0202وكالة األنباء الجزائرية، تاريخ االطالع  - (4)

 84عدد السدود   70عدد السدود   50عدد السدود   44عدد السدود   37عدد السدود   18عدد السدود   13عدد السدود  

1962 1963 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 2012 2016 

0,45 1 
3 3,6 

4,9 
7,4 8,4 



 

 

 

 

ال يستفاد من بنسبة كبرية، حيث  ومعطل مهمل القطاع هذا أن إال املياه، مشكلة حلل املياه جانب حتلية إىل أساسي
 .(1)فقط%  82طاقة استغالل هذه احملطات إال ما يعادل 

 عدد محطات المعالجة والتطهير لمياه الصرف عبر السنوات في الجزائرتطور : (2)شكل 

 
 :من إعداد الباحث بناء على : املصدر

- Ministry for the water resources of Algeria, Algeria report country, experts consultation on 

wastewater management in the Arab world, organized by the Arab water council (awc), 22-24 may 

2011, Dubai (eau), P 10 

 : 00/24/0202وكالة األنباء اجلزائرية، تاريخ االطالع * 
- http://www.aps.dz/ar/economie/29491 

http://www.aps.dz/ar/economie/10740-  

II – 5 – 3 - محطات تحلية مياه البحر 

 باحتياجات يف الوفاء كبري بشكل تساهم واليت املهمة، القطاعات اجلزائر من يف املياه حتلية قطاع يعديف الوقت احلايل 

وقد أضحى هذا اخليار وإن جاء متأخرا يف اجلزائر مقارنة مع بلدان الشرق األوسط من املاء الشروب،  السكاين القطاع
وتعد اجلزائر يف هذا اجملال ضمن أكرب . األكيدةحال مناسبا، مكلفا حقيقة لكنه شكل بديال وموردا حيمل طابع الدميومة 

يف  بلدان حتل مخسة أصل الدول الرائدة يف العامل من ناحية قدرة التحلية إىل جانب بلدان اخلليج واسبانيا، حيث من
 ويت،واجلزائر، والك املتحدة، العربية اإلمارات وهي املنطقة العربية، من أربعة منها التحلية، قدرة حيث من الطليعة

 .(2)السعودية العربية واململكة
 العالم في األولى الخمسة البلدان في التحلية يبين قدرة :(3)شكل 

 
 املتحدة وبرنامج األمم  )اإلسكوا( آسيا  لغريب واالجتماعية التقرير العريب للتنمية املستدامة، العدد األول، اجلنة االقتصادية: املصدر 

  00ص  ،0205 للبيئة، بريوت، لبنان،
حمطة حتلية مع آفاق  80جناز السعي إل يف سعة الطاقة اإلنتاجية لتحلية املياه من خالل التوسع ويشتمل الربنامج الوطين

، وجتدر يف مشال البالد من احلجم الكبريحمطة  00حمطة أحادية الكتلة و 02حنو اجناز  ذلك يتضمن ، حبيث0200

                                                 
(1)

 - ONA (Direction de l’Exploitation et de la Maintenance), TABLEAU DE BORD MENSUEL, Décembre 2015, P 2           

http://www.ona-dz.org/IMG/pdf/-18.pdf  
 للبيئة، بيروت، لبنان، المتحدة وبرنامج األمم  )اإلسكوا( آسيا  لغربي واالجتماعية العدد األول، الجنة االقتصادية التقرير العربي للتنمية المستدامة، - (2)

  00ص  ،0205

1995 2000 2005 2008 2010 2011 *2014 *2015 

6 18 30 
77 

102 134 
165 172 

 السعودية االمارات اسبانيا الكويت الجزائر

2,26 2,59 
3,78 

 (مليون متر مكعب يوميا)قدرة التحلية  9,17 8,38



 

 

 

 

من التزويد باملاء الشروب يف اجلزائر يعادل مبلغ يناهز  % 02 ستضمن حنو جمموع هذه االجنازات اليتاإلشارة إىل أن 
 .(1)مليون دوالر لكل واحدة 022

II – 5 – 9 -  (مياه الري)محيطات السقي 

حيظى القطاع الزراعي باهتمام كبري يف اجلزائر وحيتل مركزا حموريا يف البنيان االقتصادي، وبالرغم من األمهية احليوية هلذا 
القطاع وما حتقق من بعض أوجه التحسن الذي يظل حمدودا وضئيال يف أمهيته إال أن القصور الذي اتسم به دور هذا 

ته املتواضعة يف الناتج احمللي اإلمجايل أو من ناحية املسامهة يف تقليص الفجوة القطاع يظهر جليا سواء من ناحية مسامه
الغذائية، وتلعب املياه دورا رئيسيا يف االقتصاد الزراعي اجلزائري وتعترب أحد أهم مدخالت اإلنتاج خاصة يف جمال الري، 

له واليت تستغل يف الري ويف توسيع املساحات املسقية  وألن تطور القطاع الزراعي وتنميته مرهون حبجم املوارد املائية املعبئة
عملت السلطات اجلزائرية على بناء السدود وخمتلف احملاجز املائية من أجل تلبية احتياجات السقي والتوسع يف الزراعة 

قد شيدت يف حقبة زمنية مل يتم فيها  امشاريع الري القائمة حالي ، وان كان الكثري من (3)املوايل  دولأنظر اجل)املروية 
مل تشهد التطور والتحديث وإعادة التأهيل الالزمة ملواكبة التقنيات احلديثة ومواجهة  أهناالتقدير املناسب لندرة املياه، كما 

حتسني  ، إىل جانب أن الدولة مل تأخذ باالعتبار احلاجة إىل ما يكتنفها من حتديات ومشاكل ومعوقات بسبب ندرة املياه
 .كفاءة استخدام املياه واالقتصاد فيها وإدارة الطلب عليها

 يبين تطور المساحات المسقية ألجل الزراعة المروية غي الجزائر: (3)جدول 

 2052 2055 2004 2009 5444 5422 السنوات
2059 
 تقديرات

 04 00 04 08 02 05 22 عدد المحيطات الكبرى
 022222 000022 004242 000254 005822 054052 025522 (هكتار) المساحة المجهزة

المساحة المسقية للمحيطات 
 022222 02002 40052 50022 82544 52522 88222 (هكتار) GPIالكبرى 

المساحة المسقية للمحيطات 
 PMHالصغرى والمتوسطة 

 (هكتار)
002222 052222 450442 002052 000480 055004 0022222 

المسقية إجمالي المساحة 
 0822222 0250884 0224004 028052 222884 822522 048222 (هكتار)

  8،  0من إعداد الباحث بناءا على معطيات من وزارة املوارد املائية والبيئة، ص ص  :املصدر
http://www.mre.dz/baoff/bibliotheque/fichiers/hydraulique_agricole.pdf 

اليت تندرج ضمن اخليارات الكربى واإلسرتاتيجية للدولة اجلزائرية واليت تزامنت مع بداية ان من بني املنجزات الكربى 
ا إىل بعض املؤشرات الرئيسية ، نشري هنا خصوص0208-0222األلفية الثالثة يف ظل تنفيذ خمتلف الربامج التنموية 

بطاقة ( 0000يف سنة  88عدد السدود )سدا  48لبعض مما مت اجنازه يف قطاع املوارد املائية مثل بلوغ عدد السدود 
حمطة من احلجم الكبري لتحلية مياه البحر ذات طاقة إنتاجية تعادل  00، كما مت اجناز 0مليار م 4.8إمجالية تعادل 

حمطة فقط يف سنة  04)من حمطات املعاجلة والتطهري ملياه الصرف 052ما يزيد عن ناهيك عن  يوميا 0مليون م 0.0
                                                 

(1)
 - Portail Algérien des ENERGIES RENOUVELABLES, Le dessalement de l’eau de mer pour contrer la pénurie 

d’eau en Algérie    https://portail.cder.dz/spip.php?article2439    Consulté le 10/07/0204 

http://www.mre.dz/baoff/bibliotheque/fichiers/hydraulique_agricole.pdf


 

 

 

 

باإلضافة إىل ذلك مت . وآالف الكيلومرتات من شبكات التزود باملياه والربط بالصرف الصحي وشبكات الري( 0222
  252صاحل إىل متنراست على مسافة  اجناز هياكل ومشاريع التحويالت الكربى للمياه على غرار حتويل املياه من عني

( وهران-أرزيو-مستغامن)كلم، وكل من نظام سد بين هارون يف الشرق ونظام سد كدية أسردون بوسط البالد ونظام املاو 
املخصص للمناطق الغربية، وتصبو خمتلف هذه املنجزات من جهة إىل ضمان التزود مبياه الشرب والعمل على توفريه كما 

ال بالنسبة للربط بشبكة الصرف الصحي، ومن جهة أخرى دعم قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بإجناز وكيفا وهو احل
 .(1)وإعادة تأهيل وحتديث شبكات الري بغرض توسيع حجم املساحة املسقية

إن املتتبع هلذه االجنازات يدرك األولوية اليت أعطتها الدولة اجلزائرية لقطاع املياه، وعلى ذلك فإن أهم شيء للحفاظ على 
دميومة االجنازات اليت مت حتقيقها يف قطاع املياه، سواء املادية منها أم املؤسسية والتنظيمية، إمنا ينطلق من الرتكيز على 

ملوارد املياه، واليت يرتبط تأمني استدامتها هي األخرى بشكل وثيق بتأمني استدامة االستهالك  اإلدارة الفعالة والصارمة
إنتاج وتعبئة املياه وحشدها جيب أن ال يرتتب عليها إضرار باملصدر واإلنتاج للمورد املائي، ونعين بذلك أن عملية 

اج املياه بالتوازي مع االستخدام األدىن ملوارد الطاقة الطبيعي، وحىت يف حالة استخدام التحلية فمن الضروري أن يتم إنت
وبأقل األضرار البيئية النامجة عن حمطات التحلية، وجيب أن ترتبط سواء عملية استعمال املياه حبد ذاهتا أو عملية إمداد 

الكفاءة وبأقل فاقد من وتزويد خمتلف قطاعات االستخدام باملياه يف الزراعة أو الصناعة أو القطاع املنزيل بأعلى درجات 
املياه وبال هدر، وأما عملية تدوير املياه فيجب أن تتم إىل أقصى حد ممكن قبل أن تصرف من موقع االستخدام كمياه 
عادمة، وال بد أن جتمع هذه املياه العادمة مبحطات التصفية بأكرب كمية ممكنة وختضع بدورها للمعاجلة الصحيحة ويعاد 

 . (2)لحد من إمكانية تلويثها للبيئة احمليطةاستخدامها من جديد ل
II – 2 –  االنفاق الحكومي في قطاع المياه االفاق المستقبلية لسياسة 

وعلى أساس توجيهات املخطط الوطين للماء، مت مرة أخرى  0202الوطنية للمياه آفاق  مبا يتماشى واإلسرتاتيجية
االستمرار يف نفس الديناميكية والوترية السابقة سواء من ناحية األهداف أو احملاور اإلسرتاتيجية، وهي سياسة تعبئة املوارد 

دة تأهيل أنظمة السقي والصرف والتزود باملياه عصرنة وإعا االنفاق احلكومي بغرض املائية والرتكيز على التوسع يف
 .(3)الصاحلة للشرب

II – 2 – 5 –  2054-2051االستثمارات المزمع القيام بها في إطار للمخطط الخماسي  

 :(4)لقطاع املياه على النحو اآليت 0200 - 0205أهم أهداف وخطة عمل املخطط اخلماسي  تتمثل
سدود  02سد جديد وإعادة تأهيل  04حتياجات القطاع املنزيل والزراعي من خالل اجناز تعبئة املوارد املائية للوفاء ال -

 .بئر عميق 442أخرى وحفر وجتهيز 

                                                 
(1)

  0202/ 22/25الموقع االلكتروني لوزارة الموارد المائية والبيئة، تاريخ االطالع  - 
http://www.mre.dz/baoff/fichiers/Superficielles.pdf 

(2)
المنتدى العربي للبيئة والتنمية، ، "االستهالك المستدام من أجل إدارة أفضل للموارد في البلدان العربية" 0205تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  - 

  002ص ، 0205بيروت، لبنان، 
(3)

 4سبق ذكره، ص  صدرسياسة الحكومية في مجال الموارد المائية والبيئة، مبوابة الوزارة األولى، ال - 
(4)

  4،  2 ص نفسه، ص مرجعال - 



 

 

 

 

كلم من   0442خزان و 004كلم من األنابيب سنويا و  0882بالنسبة لتوفري مياه الشرب سيتم العمل على اجناز  -
ساعة يف اليوم، مع وضع برنامج خاص للمناطق النائية  00قل عن قنوات املاء الشروب لضمان بلوغ توزيع للمياه ال ي

 .يربطها بشبكة املياه والصرف الصحي
حمطة معاجلة للمياه املستعملة يضاف إليها  42بالنسبة للصرف الصحي سيتم توسيع شبكة الصرف الصحي واجناز  -

كلم   022باإلضافة إىل بناء هياكل حلماية املدن من الفيضانات وهتيئة  (Collecteurs)جممع للصرف  4222اجناز 
 .من جماري الوديان

ألف هكتار وكذلك اجناز  00مشروع ري كبري على مساحة تقدر بـ  00بالنسبة للري الفالحي من املتوقع اجناز  -
 .ألف هكتار 05سد صغري يسمح بسقي  000

II – 2 – 2 –  2052مخطط عمل الحكومة   

تتمثل األهداف األساسية لإلنفاق احلكومي يف قطاع املوارد املائية واليت مت تسطريها يف اطار خمطط عمل احلكومة يف 
 : (1)يالعمل على حتقيق ما يل

 0مليار م 0ستعمل الدولة على مواصلة اجناز منشآت حشد املياه حبث يتم رفع قدرهتا اىل : بالنسبة للمنشآت -
باإلضافة اىل اجناز املزيد من منشات نقل املياه من السدود الكربى حنو املناطق املعرضة لنقل املياه مع املواصلة أيضا على 

 .برامج محاية املدن من الفيضانات
ستواصل الدولة اجناز وصيانة شبكات االمداد باملاء الشروب والسعي حنو رفع نسبة : بالنسبة للتزود باملاء الشروب -

مع التشديد على سياسة الرتشيد يف استعمال املياه ومكافحة  % 00الربط الشبكي باملياه الصاحلة للشرب لتبلغ نسبة 
 .التبذير، وأخريا ستعمل الدولة على الرفع من زيادة مردودية حمطات حتلية مياه البحر

لتطهري القائمة والرفع من نسبة ربط ستعمل احلكومة على اعادة تأهيل وتوسيع شبكات ا: بالنسبة لشبكات التطهري -
 .مع التشديد على محاية البيئة وصيانة وتثمني حمطات معاجلة مياه الصرف % 00السكان بالشبكة اىل 

توسيع املساحات املسقية لتنتقل اىل واحد مليون هكتار مع استحداث مساحات كربى جديدة : بالنسبة ملياه الري  -
تتعلق حبشد موارد  0202ضافة اىل العمل على اجراء دراسات استشرافية افاق هكتار، باإل 000222للري قدرها 

 .مائية اضافية، وتشمل هذه الدراسات ايضا اجناز حتويالت كربى من املياه اجلوفية حنو مناطق اهلضاب العليا

III – رؤية تحليلية وتقييمية ألثر برامج االنفاق الحكومي في قطاع المياه في الجزائر 

االقتصاد اجلزائري ، غري أن قطاع املياه حبد ذاته حيتاج هو  املياه موردا مهما شديد احلاجة إليه يف جل قطاعاتتشكل 
اآلخر إىل قدر كبري من التمويل سواء تعلق األمر بإجناز البنية التحتية أو بالري أو خبدمات املياه، ومن دون شك مكن 

أكثر من عشر سنوات من حتقيق اجنازات طيبة يف قطاع املياه يف اجلزائر، استخدام العائدات النفطية الكبرية على مدى 
سواء على مستوى بناء القدرات والتدريب فيما يتعلق باملوارد البشرية، أو على مستوى اجناز وتطوير البنية األساسية 

                                                 
(1 )

   00،   02، ص ص 0202مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، سبتمبر  - 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-

ar.pdf 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-ar.pdf


 

 

 

 

املياه والصرف الصحي وتوفري املياه ملختلف االستخدامات وتوسيع املساحات املسقية، أو من خالل إتاحة خدمات 
لنسبة مئوية كبرية من السكان، وهذا ما يفسر احلجم الكبري لألغلفة املالية اليت مت ختصيصها يف خمتلف برامج التنمية منذ 

اليت تشمل كل من برنامج اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم  0220و 0222، فبني سنة 0208ولغاية  0222سنة 
، بينما بلغت يف برنامج توطيد النمو (1)مليار دج 0022ملخصصة لقطاع املياه ما يزيد عن النمو بلغت القيمة املالية ا

، ما يعين أن ما مت استهالكه من ما مت ختصيصه لقطاع املياه خالل (2)مليار دج 0222لوحدة حنو  0202-0208
املالية املرصودة لإلسرتاتيجية  وهذا ما يفوق إمجايل املخصصات (3)مليار دوالر 82سنة ميثل باجملموع ما يقارب  05

اليت وضعتها السلطات املعنية، ومن املؤكد أن  0205-0224مليار دوالر بالنسبة للفرتة  00الوطنية للمياه حبوايل 
 .لذلك انعكاسه على مستوى أداء قطاع املياه

III –  5 - على مستوى خدمات المياه والري وبناء القدرات 

 .لنا اجلدول املوايل أهم املؤشرات فيما حتقق على مستوى خدمات املياه والري ويبني
 أهم المؤشرات المحققة على مستوى خدمات المياه والري: (4)جدول 

 تقديرات 2059 2055 *2009 5444 السنوات 
التزويد بمياه الشرب 

 المحسنة
 04 08 44 24 %التغطية 

 000222 020222 - 52222 (كلم)طول الشبكة 
خدمات الصرف 
 الصحي المحسنة

 05 42 20 20 %التغطية 
 85222 80222 - 00222 (كلم)طول الشبكة 

 الري
 0822222 0224004 222884 822522 (هكتار)املساحة املسقية 

 82 88 25 - %معدل منو املساحة املسقية 
 : من إعداد الباحث بناءا على: املصدر

-Moustiri abdelatif, Stratégie et indicateurs du secteur de l’eau en Algérie, Ministère des 

ressources en eau et de l'environnement, Le Caire, 21 - 22 Novembre 2011, P 25  

http://www.arabwatercouncil.org/AWF/Downloads/Sessions/Special9/P1-8_Algeria-Water-Sector-

Indicators.pdf 

-*Office National des Statistiques (ONS), statistiques sur l'environnement, Collections 

Statistiques N°177/2013, Alger, février 2015, P 22 , 23   

ائر على الرغم من ظروف الندرة املائية وتقلص نصيب الفرد من املياه املتجددة يف اجلز : بالنسبة لتغطية املياه وتوزيعها -
فقد  0000خاصة يف العقود األخرية، إال أن اجلهود اليت مت بذهلا يف هذا اجملال وبالقياس إىل ما كان الوضع عليه سنة 

متكنت اجلزائر من حتقيق تقدم يف توفري املياه احملسنة للسكان، ويف توسيع نطاق حصوهلم على خدمات الصرف 
على خدمات الصرف الصحي %  05شرب حمسنة وحنو  من السكان على مياه%  04الصحي، حبيث حيصل حنو 

بالنسبة خلدمات الصرف، %  00بالنسبة ملستوى تغطية التزود مبياه الشرب و%  04احملسنة، أي بنسبة تقدم تقارب 

                                                 
(1)

 -  Zinelaabidine TOUIDJENI, Abdelkrim BENARAB, Sécurité hydrique et sécurité alimentaire, la stratégie de 

l’Algérie, état des lieux, communication au Colloque "Droit, Economie et Gestion de l’Eau dans la Zone Océan 

Indien" (Journées Internationales), LES 30 ET 31 OCTOBRE 2014 – Saint Denis de La Réunion, France, P 6 
(2)

  2 ، صوتحفيزه اإلنتاج الوطنياالقتصاد األخضر في الجزائر فرصة لتنويع  ،("مكتب شمال إفريقيا" اللجنة االقتصادية إلفريقيا)األمم المتحدة  - 
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf 

(3)
  4سبق ذكره، ص  رجعبوابة الوزارة األولى، السياسة الحكومية في مجال الموارد المائية والبيئة، م - 

https://sites.google.com/a/edu.univ-reunion.fr/colloque-degezoi/
https://sites.google.com/a/edu.univ-reunion.fr/colloque-degezoi/


 

 

 

 

وتشري البيانات . وهذا ما يفسر بدوره زيادة طول كل من شبكة اإلمداد والربط اخلاصة بالشرب والصرف إىل الضعف
من حتقيق الغاية املتعلقة مبياه الشرب  0205وقبل موعد  0200اجلدول إىل أن اجلزائر متكنت قبل سنة الواردة ب

، واملتمثلة ببلوغ تغطية 0205واإلصحاح من األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالتنمية املستدامة اليت مت حتديدها بنهاية 
 .(1)خلدمات الصرف%  25، وللسكان%  44مبياه الشرب ومن مصدر حمسن ال يقل عن 

إن اجلزائر ومن خالل مقارنتها بني حجم ما ختصصه من اعتمادات مالية ملياه الشرب والصرف الصحي وبني ما ختصصه 
الدول األخرى، ال شك أننا سنجد اجلزائر تقدم جهدا معتربا يف االستثمار يف قطاع املياه خاصة على مستوى خدمات 

ة مياه الشرب والصرف الصحي فيها ليست بأحسن حال، فرغم حصول جزء كبري نسبيا من املياه، ومع ذلك فان وضعي
السكان على خدمات الصرف ومياه الشرب احملسنة إال أن الواقع يشري إىل أهنا ليست متوفرة دائما وأن هناك نقائص 

ن تسرب للمياه، ويف حاالت كثرية عديدة، فكثريا ما عانت الشبكات سواء اخلاصة باإلمداد باملياه أو اخلاصة بالصرف م
إىل اختالط مياه الصرف مبياه الشرب، كما يلجأ الكثري من السكان يف اجلزائر إىل الباعة اخلواص من موزعي املياه عن 
طريق األفراد اململوكة لألفراد أو عن طريق الصهاريج للتزود باملياه ويزداد الوضع سوءا خالل فصل الصيف نظرا الرتفاع 

 . األخرية 05على املياه، كل هذه النقائص ال تتماشى مع اجلهود اليت بذلتها الدولة خالل السنوات  الطلب
سنة  05بالنسبة للري نالحظ أن املساحة املسقية تزيد مبعدل كبري، وقد تضاعفت مبا يزيد عن أربعة مرات خالل  -

بشكل اجيايب يف حتقيق األمن الغذائي، غري أن فقط، وال شك أن لذلك أثر على أداء القطاع الزراعي الذي سيسهم 
ذلك غري كايف وال يزال حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر بعيد املنال، إذ مل يتمكن األداء الزراعي يف اجلزائر على الرغم من 

لزراعي، واليت هذه الزيادة من إحراز التقدم املنشود، بالرغم من ضخامة املخصصات املالية اليت مت صرفها على القطاع ا
من املفرتض أن جتعل من القطاع ميلك من املقومات ما يكفي أن خيرج البالد من وضعية املستورد للغذاء إىل وضعية 
املصدر له، وبالتايل فالتوسع يف املساحات املسقية يف اآلفاق املستقبلية بشكل غري مدروس ومن دون التطلع إىل إضفاء 

جلزائر وبالتحديد قطاع الري أمام حتديات حقيقية وصعبة، فاإلشكالية احلقيقية اليت طابع االستدامة على ذلك سيضع ا
املثلى من  ةتواجه التنمية الزراعية يف اجلزائر من أجل التوسع يف املساحات املزروعة حاليا تتعلق أساسا بكيفية االستفاد

ملائية يف الزراعة املستهلك األول للمياه يف البالد أهم املوارد املائية املخصصة للري، وعلى ذلك يعد حتسني إدارة املوارد ا
اخلطوات احلامسة والفعالة يف مشكلة املياه، وهذا ما يستلزم إعادة نظر ومراجعة للخيارات االقتصادية املرتبطة بدور املياه 

 . يف الزراعة وسياسة األمن الغذائي املنتهجة
اجلزائر مدعمة على نطاق واسع وال تعكس أسعارها التكاليف االقتصادية مياه الري يف الكثري من دول العامل مبا فيها 

والبيئية لالستغالل املفرط للمياه، كما أن تلبية االحتياجات املستقبلية املتزايدة من املياه للقطاع املنزيل والصناعة تستلزم 
على املياه املخصصة للري على إعادة  تصاعد الطلب إلجبار الزراعة على التقليل من حصتها املائية، وبالتايل الضغط

توجيه الزيادة من حصتها من املياه العذبة إىل االستخدام املنزيل والصناعي، ومن دون ذلك ويف حالة اإلبقاء على الوضع 
حباله وألجل تلبية الطلب على املياه يف الري وباقي القطاعات األخرى فان على الدولة اللجوء بالضرورة إىل إعادة 

                                                 
(1)

، منظمة الصحة "التقدم في مجال مياه الشرب واإلصحاح" 0208رصد المشترك المعني بإمدادات المياه واإلصحاح لعام تقرير محدث لبرنامج ال - 
 4ص ،  0208العالمية واليونيسيف، ليكسمبورغ، 



 

 

 

 

مال املياه املعاجلة أو حتلية املياه باهظة الثمن، وهذا خيار مكلف ال ميكن حتمله بشكل مستمر ودائم فهو حيتاج استع
استثمارات هائلة وتقنية متقدمة ناهيك عن ما يرتبط به من أعباء التشغيل والصيانة، وهذا ال يعين أنه وبذريعة أن الزراعة 

تج احمللي يف اجلزائر ميكن التخلي عنها لصاحل قطاعات أكثر إنتاجية  ال تسهم سوى حبصة صغرية من إمجايل النا
كالصناعة مثال، فهذا األمر سيؤدي إىل زيادة االعتماد أكثر على الواردات الغذائية، وهذا من شأنه أن خيلق مشاكل 

ليهم عن العمل يف أخرى كأن يزيد مثال من اهلجرة إىل املدن وبذلك سيخلف من ورائه اآلالف من البطالني بسبب خت
القطاع الزراعي، كما سيزيد من الضغط االجتماعي واالقتصادي على املناطق احلضرية خاصة املكتظة بالسكان منها 
واليت ال تتمتع خبدمات املياه الكافية، وعليه ميكن القول أنه ولتجنب هذه اإلشكاليات السالفة الذكر ال بد من أن خيضع 

ضي املسقية بالتوازي مع متطلبات إدارة الطلب على املياه والعمل على تعزيز كفاءة أساليب التوسع املستقبلي يف األرا
حبيث ال تضيع املياه املخصصة للري بسبب األساليب الغري فعالة، باإلضافة إىل ذلك جيب العمل على تكييف  (1)الري

يف زيادة احملاصيل لكن يف ظل استخدام قدر أقل إذ يكمن الرهان األساسي هنا  الزراعة مع مستوى ندرة املياه وحمدوديتها
من املياه والتمويل، وسيتم حترير كميات كبرية من املياه الستخدامها يف توسيع نطاق املساحات املسقية ولغريها من 

 .االستخدامات فيما لو مت القيام برفع من كفاءة الري وإنتاجية املياه يف الزراعة املروية
، فكما هو معلوم تقتضي متطلبات تطبيق اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه املياه قطاعأما بالنسبة ملستوى بناء القدرات يف  -

على النحو املالئم القيام بالتأطري والتكوين املكثف والرفيع املستوى للكفاءات والعاملني يف قطاع املياه، وذلك بغاية تأمني  
السري يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، ويف نفس الوقت إعداد موظفني مهرة قادرين على القيام كادر إداري وتقين قادر على 

 .للحفاظ عليها بإدارة وتشغيل وتأمني صيانة واستغالل املنشآت اليت مت اجنازها على النحو األفضل
للتكوين والتدريب املستمر واملتواصل يف مجيع اجملاالت اليت يعىن هبا قطاع  ذلك فقد مت اللجوء إىل اعتماد شكل ممنهجلو 

ساهم قطاع املوارد املائية بدوره يف إنشاء العديد من املدارس  فقداملياه، ونذكر من ذلك على سبيل املثال ال احلصر، 
، وقد مت اجناز العديد من مراكز التدريب اخلاصة باملياه من خالل املساعدة يف متويل املشاريع أو يف إطار التعاون الدويل

املتخصصة نذكر منها املعهد الوطين للديوان الوطين للتطهري ببومرداس، املعهد الوطين للتكوين املهين املتواجد بقصر 
طرف  البخاري، املعهد الوطين للجزائرية للمياه بوادي السمار، وأخريا املعهد الوطين للمهن ذات الصلة باملاء املمول من

قامت الدولة يف إطار قطاع املياه بإنشاء كلية على مستوى دويل وهي كلية  كما،  0االحتاد األوريب يف إطار برنامج املياه 
يف جمال التعاون الدويل، تدعمت اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه يف جمال تطهري املياه أما  .(2)إدارة املوارد املائية بوهران 
الذي مت إعداده بالتنسيق والشراكة مع االحتاد األوريب يف إطار برنامج الدعم املخصص لقطاع مبخطط وطين للتطهري، و 

مليون أورو يف هذا الربنامج الذي امتد  02، وقد ساهم االحتاد األوريب بنحو "0ماء "املوارد املائية والتطهري حتت اسم 
لى ثالث حماور رئيسية متمثلة يف تدعيم ، وتضمن الربنامج الرتكيز ع0205-0200على مدى أربعة سنوات من 

                                                 
(1)

، "مياهي"ارة الندرة وتأمين المستقبل حوكمة المياه في المنطقة العربية إد، تقرير (المكتب اإلقليمي للدول العربية)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - 
  85،  80 ص ص ،0208 منشورات األمم المتحدة، لبنان،

(2)
  02،  0 ص سبق ذكره، ص صدربوابة الوزارة األولى، السياسة الحكومية في مجال الموارد المائية والبيئة، م - 



 

 

 

 

اإلطار االسرتاتيجي ملوارد املياه والصرف الصحي، ترقية كفاءة القطاع يف التسيري فيما يتعلق بعملية معاجلة مياه الصرف، 
 .(1)وأخريا حتسني نوعية املياه املصفاة واملعاجلة

III –  2 –  واالنجازاتانفاق حكومي غير عقالني على مستوى المشاريع 

كثريا ما أجنزت اجلزائر العديد من املنشآت اليت كلفت مبالغ مالية معتربة، غري أن هذه االجنازات وعلى أمهيتها الكبرية إال 
أهنا مل تليب بصورة كافية زيادة الطلب على املاء سواء من جهة اجلانب االجتماعي أو من جهة احتياجات القطاع 

من اهلياكل مل تشرع يف عملها برغم االنتهاء من اجنازها، كما مت اجناز أشغال البعض من االقتصادي، إذ يوجد العديد 
حمطات التطهري لكن تبني عدم جدواها يف إزالة التلوث وذلك لعدة أسباب لعل أمهها غياب احللول اليت تنتج استغالل 

حمطات التطهري سؤولية إدارة وصيانة هذا النوع من املنشآت كما توجد حمطات أخرى معطلة، فغالبا ما مت حتميل م
ال متلك الوسائل املالية اخلاصة هبا لتسري هذه املنشآت، بل هي غالبا عاجزة حىت عن  أهناملسؤولية اجلماعات احمللية رغم 

بعض أيضا وجود  املشاريع واالجنازات الغري عقالنية حتصيل أتاوات التطهري الضئيلة اليت جتمعها مؤسسات املياه، ومن
املشاريع كالسدود والتحويالت اجلاري اجنازها أو حىت اليت يف طور الدراسة جتري معاجلة كل عنصر من العناصر املكونة 
للمشروع فيها بشكل منفصل، وبالتايل قد تأخذ مدة طويلة، ويف احلقيقة أصبح اجناز العديد من هذه املنشآت املائية 

لرتكيز عليها عند انتهاء أشغال املنشآت عوض الرتكيز على تقييم املنجزات غاية يف حد ذاهتا، ألن تقييم النتائج يتم ا
 االستغاللأما يف جمال حفر اآلبار فكثريا ما تنتهي أشغال احلفر دون أن ينطلق واألهداف املستندة إىل هذه املنشآت، 

تعاين اإلمهال فاملشكل جد  أو التوصيل الكهربائي، وبالنسبة للمنشآت والبىن التحتية اليت التجهيزاتبسبب غياب 
ألنه يؤدي إىل تسرب املياه والتبذير وخسائر مالية معتربة حيث توفر السلطات العمومية نفقات هائلة الستغالل عويص 

 52موارد جديدة عوض العمل على إصالح التسريبات املختلفة إذ تقدر خسائر املياه أو الكميات غري املفوترة بنسبة 
أي ما يعادل سعة سد من  0مليون م 822فقط لتم اسرتجاع حجم يقدر بـ %  02نسبة إىل و لو خفضت هذه ال% 

 . (2)احلجم الكبري ومن دون تكلفة 
الطاقة الالزمة لتشغيل أما بالنسبة ملشاريع حمطات التحلية يف اجلزائر واليت أنفق عليها املاليري، فنلفت االنتباه إىل أن 

العامل احلاسم يف تكلفة إنتاج املياه بواسطة هذه العملية، وهذا األمر  تعد كل دول العاملات التحلية يف اجلزائر ويف  حمط
على البحر، فإذا كانت تكلفة الوقود منخفضة، فإن حتلية فيها احملطة  يعتمد على ما يتوفر من طاقة يف املنطقة اليت تقع

، وهذا ما ال ياه العذبة من بقية الطرق غري التقليدية للمياهاملياه املاحلة تصبح أفضل اخليارات أمام صناع القرار لتوفري امل
بسبب التكلفة املرتفعة تتجه معظم البحوث العاملية حنو خفضها يتناسب والواقع احلايل حملطات التحلية يف اجلزائر، ف

ه اجلزائر غري أهنا ال تعتمد وهذا ما تتوفر علي ابديلة، مثل الطاقة الشمسية املتوافرة طيلة العام تقريب بواسطة إحالل طاقة
اخلليج ويف اجلزائر ويف الدول ذات القدرة املالية كما هو احلال يف معظم دول  تقنية الطاقة الشمسية يف حتلية مياه البحر،

                                                 
)1(

 - Délégation de l'Union européen en Algérie, Programme d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement    

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/projects/list_of_projects/programme_eau_fr.htm Site consulté le 03/00/2012 
(2)

، اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية بحوث وأوراق عمل اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر المشاكل والحلولبن عيشي بشير،  - 
منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، جمهورية ، 0224المنعقد في عمان باألردن، جوان " إدارة مصادر المياه والحفاظ عليها"المؤتمر الدولي 
  020ص  ،0224 مصر العربية،

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/projects/list_of_projects/programme_eau_fr.htm


 

 

 

 

أصبح من املمكن االعتماد عليها، وحتمل تكلفتها لتوفري املياه، ولكن من املتعذر  أيضا ملا ارتفعت العائدات النفطية
على توفري املياه للقطاع  امقتصر  عادة ، لذا يكاد يكون استخدامهابسبب التكلفة دام مياه التحلية يف قطاع الزراعةاستخ

ويف حقيقة األمر ال تتوقف التكلفة على ، ذات درجة عالية من النقاوة من دون بقية القطاعات ا، الذي حيتاج مياهنزيلامل
امل احلاسم فيها، بل هناك عدة معايري، منها نوع املياه املراد حتليتها، الطاقة املستخدمة فحسب، وإن كانت هي الع

 ،حجم احملطة، نوع التقنية املستخدمة، موقع احملطة، املواد الكيميائية املستخدمة، العمالة الالزمة لتشغيل وصيانة احملطة
تخزين، االستفادة من املياه بعد إضافة إىل عوامل أخرى تساهم يف رفع التكلفة مثل الفاقد من شبكة التوزيع، ال

 .استخدامها

III –  3 – االنفاق الحكومي في قطاع المياه ومكامن القوة والضعف 
ال شك أن اإلصالحات املؤسسية والتنظيمية وختصيص األغلفة املالية املعتربة يف قطاع املوارد املائية قد كرست رغبة الدولة 
اجلزائرية يف تدعيم قدراهتا املائية وتنمية منشاهتا القاعدية، لذلك شهد قطاع املياه االستثمارات الضخمة اليت لعبت دورا 

قتصادية واالجتماعية للموارد املائية لالقتصاد الوطين، وتعكس خمتلف اإلصالحات املؤسسية فاعال يف تبيان األمهية اال
واالستثمارات املنفذة على مستوى قطاع املياه االجنازات اليت حتققت أو اإلخفاقات اليت رافقت أو متخضت عن ذلك، 

 . واألهم هنا هو الوقوف على مكامن القوة والضعف يف قطاع املياه
III –  3 – 5 - االيجابيات 

من االجيابيات اليت جتدر اإلشارة إليها أن اجلزائر قد متكنت من التغلب ولو بشكل معقول على كثري من املشاكل املرتبطة 
باملياه وخاصة تلك اليت تعرتض توسيع استفادة السكان من املاء الشروب وخدمات الصرف، وما حيسب للدولة اجلزائرية 

ة اليت مت اجنازها كمحطات التحلية ومعاجلة مياه الصرف إىل جانب تشييد شبكة يف قطاع املياه هو أمهية املشاريع الضخم
ضخمة من السدود اجلديدة وتأهيل القدمية منها والتحويالت الكربى للمياه وغريها واليت سامهت كلها إىل حد بعيد يف 

التنمية، وقد استفاد القطاع  حتقيق عديد األهداف اليت مت تسطريها لقطاع املياه خاصة منها اليت وردت ضمن برامج
الزراعي أيضا بشكل رئيس من خالل ختصيص مبالغ هائلة ملياه الري واليت كان هلا تأثري واضح على زيادة حجم 
املساحات املسقية، أما على املستوى املؤسسي والتنظيمي، فنذكر هنا املنظومة املتكاملة اليت مت تكريسها من املؤسسات 

على غرار وزارة املوارد املائية والديوان الوطين للتطهري ومؤسسة  0220ياه، واليت بدأ إنشائها يف سنة العاملة يف جمال امل
والذي مثل نقلة  0225اخل، باإلضافة إىل سن قانون املياه لسنة ...اجلزائرية للمياه وأيضا وكاالت األحواض اهليدروغرافية
ى تنظيم االستفادة من مورد املياه وضبط استهالكه ولو بشكل جزئي نوعية يف اجملال املؤسسي والتنظيمي حبيث ساعد عل

 .فضال عن حتديده للجهات املعنية بإدارة املياه مبا يف ذات العاملة بالتفويض
III –  3 – 2 -  االخفاقاتالسلبيات و 

غياب الرؤية الواضحة أساسا ب ذلك تعلقكن اإلشارة إليها يف هذا اجملال فيمن ناحية اإلخفاقات أو النقائص اليت مي 
إلدارة هذا املورد بشكل مستدام، فأسلوب اإلدارة املتبع من قبل الدولة اجلزائرية والذي يقوم على إدارة العرض من املياه 
والرتكيز بقوة على اإلمداد، أي أن كل احلرص والتخطيط الذي تبنته الدولة أغلبه إن مل نقول كله ينصب حول تنمية 

تعبئتها، وهذه احللول باهظة الثمن ولن جتدي نفعا مقارنة باإليرادات خاصة مع تدين أسعار املياه، ومن املوارد املائية و 



 

 

 

 

احلكومي وفق هذا األسلوب، فان كمية ونوعية املياه املوفرة سيستمر باالخنفاض ولن  نفاقدون املواصلة يف زيادة اال
يصمد الوضع طويال بتوقف االستثمار، ومع ذلك فالعمل بأسلوب إدارة العرض وعلى أمهيته إال أنه مل مينع من حدوث 

لكم والرتكيز على عدد املنشآت بدل الرتكيز إخفاقات يف اجناز املشاريع وتبديد املوارد املالية، باإلضافة إىل االهتمام با
على الكيف ونوعية املشاريع حيث شهدت العديد من املشاريع مشاكل مجة على غرار التأخر يف اجناز بعض املشاريع 

 . (1)األساسية وتوحل السدود وتسرب مياه الصرف ما أثر على نوعية املياه املستهلكة
تلبية يف وحدها ل االنفاق احلكومي زيادة أن تكفي احللول املرتكزة على زائربالنسبة للج من غري املرجحملا كان  و

 املستقبل سيكون يف البنية التحتية واملنشآت الضخمة االنفاق على وذلك ألن التوسع يف، املتزايدة من املياهت حتياجااال

كما أن القيود املفروضة على متويل االستثمار . والبيئية واالجتماعية االقتصادية الناحية من لتربير تكاليفها متزايدة حباجة
والتشغيل والصيانة يف قطاع املياه هي من التحديات الرئيسية اليت تواجه االستمرار يف النهوض بقطاع املياه وتطويره، ويف 

يل املتأيت من هذه األثناء ومع السياسة التقشفية املنتهجة من احلكومة اجلزائرية يتم فرض العديد من القيود على التمو 
االنفاق احلكومي وحىت من اجلهات الدولية املاحنة مما يستدعي تأمني املزيد من املوارد املالية من خالل التعرفة املوضوعة 

إىل جانب يف الواقع، تكمن احللول الرئيسية و  .(2)على مستخدمي املياه، وبالتايل حتسني استدامة املوارد املالية لقطاع املياه
على حتسني إدارة الطلب، مع السعي يف الوقت عينه إىل حتقيق التوازن يف إمكانية االنتفاع  مدى القدرة يفمداد تعزيز اإل

ذلك ينبغي أن يلقي واضعو السياسات املائية  وعلى. بالفوائد املختلفة للمياه واالستفادة إىل أقصى حد من هذه الفوائد
ضي واحلاضر فيما يتعلق باألسلوب األجنع إلدارة املوارد املائية بالبالد، لكي يف اجلزائر نظرة معمقة وطويلة على جتارب املا

ونشري هنا إىل أن خرباء املياه قد أثبتوا من خالل التجارب العاملية . حيددوا اخليارات واخلطوات الواضحة اليت يلزم اختاذها
ة دول مشال إفريقيا، أن املقاربة القائمة على اليت مت تطبيقها مبا يف ذلك التجارب اليت غطت كل الدول العربية وخاص

وفقط قد باءت بالفشل يف حتقيق القدر املعقول من االستدامة املائية يف البلدان اليت تعاين من مشكالت يف االنفاق العام 
توفري املياه، إذ يؤدي البحث عن مصادر توفري املياه وحشدها وتعبئتها مع إمهال كفاءة االستخدام والتخصيص املناسب 

رة املستدامة هلذا املورد، ولذلك جيب تغيري وجهة املسار وتبين إىل ممارسات مائية غري مستدامة تقوض من حتقيق اإلدا
توجه إداري واقتصادي يتصدى للقضايا الرئيسية، أي أن يتغري أسلوب السياسات املعتمدة على إدارة العرض إىل إدارة 

لغري كافية ال ملواجهة الطلب املستدام، فضال عن التحول من إدارة األزمات واملعاجلات السريعة واحللول القصرية األجل ا
ندرة املياه وال بالنهوض بقطاع املياه إىل الرتكيز على التخطيط طويل املدى، وقد طورت اجلزائر اإلطار املؤسسي 
والتشريعي يف هذا اجملال مثل املخطط التوجيهي إلدارة املوارد املائية واملخطط الوطين للماء لكنه ما زال يفتقر إىل اإلرادة 

عليا واآلليات اجلدية الداعمة إلنفاذه، فالتحديات اجلديدة يف جمال إدارة املياه حتتاج إىل جانب حتسني أداء السياسية ال
املؤسسات أدوات أخرى مبتكرة، ومنها التجسيد الفعلي لالمركزية وتعزيز القدرات الفنية واملالية على مستوى السلطات 

                                                 
(1)

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة "، المؤتمر الدولي تقييم أثر برامج االستثمار العامة في قطاع الموارد المائية في الجزائر ينون أمال، كحيلة أمال، - 
  05 - 00 ص ، ص0، جامعة سطيف0200مارس  00 - 00أيام " 0208 - 0220يل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة وانعكاساتها على التشغ

(2  )
 ، ACWUA منشورات ،0 الطبعة ،اإلرشادية والمبادئ المستفادة الدروس العربية المنطقة في المياه مرافق إدارة المياه، لمرافق العربية الجمعية - 

  80،  ص  0208، األردن عمان،



 

 

 

 

جيب استبدال أو تعديل النهج احلكومي القدمي يف أي . (1)وار وتوافق اآلراء احمللية، باإلضافة إىل تفعيل هنج املشاركة واحل
معاجلة قضايا قطاع املياه بنموذج جديد يشرتك فيه كل املنتفعني خبدمات املياه وعلى كافة املستويات، ويضطلع فيه 

يف توفري وإدارة خدمات املياه أعضاء اجملتمع املدين على املستوى احمللي بدور رئيسي، وقد ينحصر هذا الدور أحيانا 
والصرف الصحي احمللي وأعمال الري وأحيانا أخرى يف متابعة أداء القطاعني العام واخلاص، وبشكل عام جيب أن يقوم 
املنتفعون باملياه بدور رئيسي يف اإلسهام مع احلكومة من وكاالت األحواض أو جتمعات مستخدمي املياه يف إدارة موارد 

ثبتت التجارب أن أفضل سبل إدارة املياه تعتمد على الشراكات بني احلكومة وخمتلف الشرائح املستفيدة مع املياه، وقد أ
 .(2)حتمل احلكومة الدور الذي يتعلق بتوفري البيئة املناسبة والدعم الفين وشكل املراقبة الالزمة

 الخاتمة
قامت بإنفاق حكومي ال شك من أن الدولة اجلزائرية قد يأيت املاء يف صميم التنمية االقتصادية واالجتماعية، و  

، قطاع املياهخطط وسياسات املشاريع و جهود جبارة ال ميكن التقليل من شأهنا خبصوص تنفيذ  من خالله بذلتضخم 
إال أن هناك الكثري من املشاكل واملعوقات اليت ال زالت تقف عائقا أمام حتقيق األهداف املنشودة وبالشكل الذي 

ساعد على ختطي األزمة املائية والتكيف السليم مع تداعياهتا وانعكاساهتا، فقطاع املوارد املائية ال زال غري متكيف مع ي
واقع الندرة املائية اليت تعيشها البالد وهو حباجة إىل مزيد من اإلصالح وباألخص فيما يتعلق باستيعاب املبادئ 

يق مفهوم الشراكة، وتطبيق اسرتداد التكلفة، وحتفيز القطاع اخلاص لالستثمار يف االقتصادية لإلدارة املائية احلديثة كتعم
قطاع املياه واملسامهة يف إدارة املياه، إضافة إىل بلورة وتوضيح األدوار املرتقبة للجهات ذات الصلة مبوارد املياه، وهو األمر 

ألدوات االقتصادية يف إدارة املوارد املائية، إىل جانب رفع الذي يستدعي التطوير املؤسسي لقطاع املياه وتبين فعالية أكرب ل
مستوى الوعي العام بقضايا املياه على كافة املستويات، وحتقيق أعلى مستوى من التنسيق والتكامل واملشاركة بني اجلهات 

 .املعنية باإلدارة املائية
 نتائج الدراسة

طاملا تركزت على توفري العرض من املياه وتعزيز اإلمداد، وقد جتلى ذلك بصورة  قطاع املياهن سياسة الدولة اجلزائرية يف ا -
واضحة سواء يف املاضي أو من خالل ما تضمنته احملاور الواردة يف إسرتاتيجية املياه الوطنية اخلاصة بالتوجهات احلالية 

بالعديد من املنجزات على مستوى البنية  واملستقبلية، وهذا من خالل إنفاق املبالغ الضخمة على قطاع املياه والقيام
التحتية واليت شكلت فيها السدود والتحويالت الكربى وشبكات الربط وحمطات التصفية، وخاصة حمطات التحلية اليت 

  .وارد املائية لديهامثلت خيارا اسرتاتيجيا جلأت إليه الدولة لزيادة الكميات احملدودة من امل

                                                 
، (مياهي)حوكمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة وتأمين المستقبل ، تقرير (المكتب اإلقليمي للدول العربية)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - (1)
  2سبق ذكره، ص  صدرم
 (2)

، تقرير المفوضية الدواية للمياه للقرن رؤية لقضايا المياه والحياة والبيئة"العالم قضايا المياه في  إسماعيل سراج الدين، ترجمة سلمى العشماوي، - 
  04ص ، 0220الحادي والعشرين، مكتبة اإلسكندرية، 



 

 

 

 

، وعلى أمهية كل هذه املساعي واجلهود إال أهنا رغم ذلك مل حتقق زات اليت مت تشييدهااملنجو  املنشآتمة ن ضخاا -
ومل تؤدي إىل حتقيق النهضة املنشودة يف قطاع املياه، كما أهنا مل األهداف املرجوة وكانت أغلبها دون املستوى املأمول 

 .إدارة الطلب على املياه وذلك من خالل اليةمتويل ذايت لقطاع املياه  تؤدي إىل ذلك التحول النوعي واحلقيقي حنو
اخنفاض أسعار اخلدمات املائية يف اجلزائر بشكل مصطنع وأحيانا  مرده باألساسعدم القدرة على التمويل الذايت  -

، ففي حني تدين العائد املايل واالقتصادييف صلب عدم الكفاءة واملسؤول عن ما يقع هو و يف تسعريها  والرمزية الالمباالة
السرتداد الكلفة نادرا ما مت تطبيق هذا املبدأ على الرغم من أنه أمر حموري  اال أنهمت تأييد تسعري املياه منذ زمن طويل 

 .لزيادة االستثمار يف القطاعو 
فيما خيص  إىل املخصصات الكبرية اليت أولتها احلكومة يف قطاع املياه لسياسة االنفاق احلكوميالتأثري اإلجيايب  يرجع -

شأنه شأن بقية  االيرادات النفطية سياسة علىاعتماد هذه ال ومعإنشاء وتطوير البىن التحتية واهلياكل القاعدية، 
فتمويل االنفاق احلكومي بناء على االيرادات النفطية  ،جيعل من هذا التأثري ظريف وغري مستدام القطاعات االقتصادية

 .تنمية ومتويال للعائدات النفطيةرهينة  وهو ما يبقي قطاع املياه، ميثل دعامة وحيدة توصف باهلشاشة
 التوصيات

ضرورة إتباع النهج التشاركي يف إدارة املوارد املائية، مع األخذ يف االعتبار القيمة االقتصادية للمياه يف عملية صنع  -
ة القطاع اخلاص كبديل متويلي اىل جانب السياسات واختاذ القرار، باإلضافة إىل دراسة مجيع اخليارات املتاحة ملشارك

 . يكرس ذلك 0225ما دام قانون املياه اجلديد لسنة  االنفاق احلكومي
وإعادة النظر يف واسرتجاع تكاليف اخلدمة، االسراع يف تفعيل تطبيق أدوات ادارة الطلب على املياه مثل تسعري املياه  -

أن التسعري ضروري لزيادة كفاءة حيث نظام التسعري املعتمد بأن يفي على األقل باسرتداد تكاليف التشغيل والصيانة 
  .االستخدامات املائية ولتوفري مورد مايل لصيانة مشاريع املياه واستمرار خدماهتا

يط، و وضع اسرتاتيجيات للتكيف مع واقع الندرة، ودراسة ضرورة األخذ مببدأ املبادرة وليس رد الفعل عن طريق التخط -
مع ضرورة تقييم التجربة احلالية واالستفادة من نتائجها للمرحلة السيناريوهات املستقبلية املتوقعة للوضع املائي يف اجلزائر، 

 . القادمة
من خالل  املائي على املستوى الشعيب إتباع طرق ترشيد استخدامات املياه ومحاية املياه من التلوث وتعميق الوعي -

تطوير معاهد التأهيل والتدريب وحتديث مناهجها إلعداد الكوادر الفنية العاملة يف قطاع ، باإلضافة إىل التعليم واإلعالم
 .املياه و إجراء البحوث التطبيقية لتنمية املوارد املائية و تقليل الفواقد املختلفة

، والعمل ونظم حلفظها بغرض تقييم أفضل للموارد املائية إنشاء قاعدة معلوماتو  املختلفة تطوير شبكات الرصد املائية -
 .على حتديثها الستخدامها يف عملية اختاذ القرارات

 المراجع والحواشي
، تقرير رؤية لقضايا المياه والحياة والبيئة"قضايا المياه في العالم  إمساعيل سراج الدين، ترمجة سلمى العشماوي، - 0

  0220املفوضية الدواية للمياه للقرن احلادي والعشرين، مكتبة اإلسكندرية، 
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