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  األمن المائي: 6+5المحاضرة 
     

 :مقدمة
تأمين الموارد المائية احد اكبر التحديات  التي تواجهها معظم دول العالم يشكل  

لما لهذا المورد الحيوى من تأثير مصيرى على مختلف مناحي  الحياة من ماء 
 .شروب وصناعة وزراعة وتطهير وصحة الكائنات الحية بما فيها اإلنسان 

رة الجفاف السيما واستفحال ظاهوتلوثها المائية  وبفعل نقص الموارد      
بالقارتين اإلفريقية واألسيوية يعيش عدد غير قليل من شعوب هذه المناطق 
أوضاعا مأسويا تزداد تدهورا من سنة ألخرى في ظل غياب استراتيجيات حقيقية 

 .لتأمين هذا المورد
 0202حذر تقرير لمنظمة االمم المتحدة صدر شهر مارس من سنة قد و      

كون لها تأثير على توفير يالمي للماء ان التغيرات المناخية سبمناسبة اليوم الع
 مما ,من حيث كميتها وجودتها  األساسية لبشريةالمياه الالزمة لتلبية االحتياجات ا

 على الحصول في األساسية األشخاص بحقوقهم مليارات تمتع للخطر سيعرض
 .الصحي الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه
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 يحظى ال الحاضر الوقت في أنه حيث كبيرا  سيكون التحدي أن هذا  وضحأ      

 2ر4 يحظى ال كما آمنة بطريقة المدارة الشرب مياه بخدمات مليار نسمة 2ر2 

 الصحي الصرف بخدمات  العالم سكان من % 55 ما يعادل أي نسمة مليار

               .اآلمنة

 مصادر من الشرب مياه على العالم حول شخص مليار 1.1 قرابة ويتحصل    

.الصحي  الصرف مياه فيها اختلطت  

 تراجع عنه سينتج المياه حرارة درجة ارتفاع أن التقرير  وذكر       

 لمياها جودة في سلبا سيؤثر مما العذبة المياه لمسطحات الذاتية التنقية قدرات في

 نتيجة الممرضة العوامل على واحتوائها  المياه تلوث فرص ستزداد حيث فيها

  والعقلية البدنية الصحة في هامةوهناك احتمال حدوث تأثيرات . الفيضانات

.والتشرد واإلصابات األمراض نتيجة  

 وهو الماضي القرن خالل مرات ست تضاعف قد المياه استخدام وكان      

 إلى المناخ تغير يتسبب أن المتوقع ومن.  سنويا المائة في واحد بنسبة يزداد

 وفيضانات عواصف من  وشدتها المتطرفة الظواهر دوثح تواتر ازدياد جانب

 مشكالت يثير وأن  مائيا إجهادا أصال تشهد بلدان في الوضع تفاقم في  وجفاف

.حاليا المائي اإلجهاد من تعاني ال مناطق في مماثلة  

 لسالمة خطيرا   تهديدا    الزراعة في الصحي الصرف مياه استخدام كما يمثل     

 في يصب   ،في العالم  الصحي الصرف مياه من % 07 أن   حيث  المجتمع،

 الزراعة في والبحيرات األنهار تلك مياه واستعمال والبحار، واألنهار البحيرات

.كبيرة صحية مشاكل في يتسبب وتصفية، تنقية إجراء دون  
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 أن  لها تقرير في اليونيسيف للطفولة المتحدة هيئة األمم ذكرت جهتها ومن    

 عام بحلول المياه ندرة مخاطر سيواجهون العالم أنحاء في طفل مليون 077 نحو

2747. 

 أجل من يوميا ساعة مليون 277 يقضين العالم أنحاء في الفتيات إن وقالت      

.المدرسة في قضاءه يمكنهن ال الذي الوقت وهو الماء على الحصول  

 الطلب لكون المياه قلة من اليمن وحتى أفغانستان من تمتد دولة 60 حاليا وتعاني

.المتوفرة المائية الموارد الكميات يفوق  

مليون في السنة وهو عدد يفوق  6ر5وتمس األمراض المرتبطة بالماء حوالي     

طفل  4577تلك المرتبطة بحوادث المرور وااليدز مجتمعتين فيما يموت يوميا 

في اليوم بسبب نقص المياه ويموت طفل من كل خمسة أطفال  بسبب اإلمراض 

مقره  دالذي يوجالمتنقلة بواسطة المياه حسب تقرير للمجلس العالمي للماء 

.2710بمرسيليا صدر في مارس من سنة   

منطقة العربية الوضعيه المائيه في ال  

تعتبر المنطقة العربية من المناطق التي تزداد احتياجاتها باستمرار للماء        
وتعاني من عجز متزايد في هذا الجانب  وذلك بفعل مناخها الجاف وشبه الجاف 

وعدم انتظامها إضافة إلى تبعيتها الكبيرة  في جانب   وقلة تساقط األمطار بها
 % 05مليار متر مكعب حيث يأتي أكثر من   052المياه السطحية المقدرة ب 

النيل ينبع من البحيرات الكبرى ) منها من خارج المنطقة العربية  على غرار 
يصعب فيما تعتبر مياهها الجوفية غورا و ( بإفريقيا ، دجلة والفرات من تركيا 

.استغاللها   
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 في تدخل يجعلها المائية الموارد بها تقل بمناطق العربية البلدان ووقوع    

 في تشترك التي منها وخاصة المجاورة الدول باقي مع الصراعات من مجموعة

على غرار دجلة والفرات ونهر النيل الذي البلدان  من العديد مع مائي حوض

)  ا  االكبر في إفريقيا اشتد الصراع بشأن مياهه بين اثيوبيا التي تنجز سد

وبين السودان ومصر اللتان مليار متر مكعب  04الذي تبلغ طاقته ( النهضة

.سيحرمها السد من حصتيهما من الماء  

في الوطن العربي من المصادر التقليديه بحوالي  تاحة تقدر المياه المو     
مليار متر مكعب تاتي من خارج المنطقة  101منها  مليار متر مكعب(686)

مليار متر  6مليار متر مكعب من المياه المعالجة و  06العربية  إضافة الى 
) الشرب( %11)الزراعه  مجاالت في المياه تستلك و . مكعب  من مياه التحلية 

(.%6)ةالصناع ثم(% 5  

 وهي  مكعب متر مليار 2177 ويبلغ حجم المياه المتأتية من االمطار حوالي     

 المناطق من العديد في ملمتر 2177 تتجاوز فهي مجاليا التوزيع في بتفاوت تتميز

 من العديد في ملمتر 077 عن السودان لتقل جنوب و السوري الساحل و كلبنان

.الصحراوية المناطق  

من  مساحة العالم في  % 17وتقدر المساحة االجمالية للدول العربية حوالي      

من مياه االمطار بفعل وقوعها بمنطقة مناخها %  1ر5حين ال تستفيد سوى من 

.شبه جاف  
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من المياه المتأتية من االمطار  % 15وال تستفيد المنطقة العربية سوى من      

.والباقي معرض للضياع لقلة المنشات والسدود لتخزين الماء  

مليار متر  0022بحوالي  ة في البالد العربية الجوفي المياه  ويقدر مخزون    
 05مليار متر مكعب سنويا ويستغل منها فقط  60ال يتجدد منها سوى مكعب 

.مليار متر مكعب سنويا  

مليار (0.6) يوتبلغ الموارد المائيه غير التقليديه في الوطن العربي حوال      
يتم استغاللها من خالل تحلية مياه البحر  حيث توجد اكبر محطة متر مكعب 

ألف متر مكعب من الماء  522بطاقة ( وهران)تحلية في العالم  بمرسى الحجاج 
.في اليوم   

 انخفاض مستمر في حصة الفرد من الماء.

متر  1022انخفض حجم حصة الفرد من مياه الشرب بالمنطقة العربية من      
متر  522مكعب في السنة في سنوات الستينيات من القرن الماضي الى حوالي 
لتجنيد المزيد مكعب حاليا وستتقلص هذه الحصة في المستقبل أن لم توجد حلول 

.من مصادر المياه   
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 2767الى  2727ومن المرتقب  أن يزداد الطلب على الماء في الفترة من      

وبالمقابل  ستنخفض   2757و  2747بين  % 07ثم يرتفع  الى  % 25الى 

البنك في نفس الفترة حسب تقديرات قدمها   %17موارد المياه   المتجددة بنسة 

.  2711سنة  الدولي  

وسيؤدي هذا الوضع الى انخفاض حصة الفرد من الماء الشروب الى      

وترشيد مستويات ادني إن لم تسارع الدول العربية في ايجاد حلول لندرة  المياه 

  .استخدامها 

كما ان الدول العربية مطالبة بإقامة المزيد من السدود لتحزين مياه االمطار      

واستخدام الوسائل  المياه المستعملة التي يضيع معظمها وكذا محطات معالجة

.المقتصدة للماء في الري الفالحي والقضاء على مصادر تلوث الموارد المائية  

نهر النيل ودجله والفرات  ة وتتعرض معظم الموارد المائيه المتاحه وخاص    
السدود ومشاريع الري الكبيره  إقامةثيرات السلبيه الناجمه عن أوالعاصي لبعض الت

ارتفاع منسوب  ة وكذا بدون معالج األنهارتلك بمياه الصرف الصحي و طرح 
ملوحه   في زياده تسبب يذي وضع الال مناطق المياه المالحه في بعض ال

استغالل  غير الممكن من  أصبحالزراعيه حيث  األراضيمن شاسعة مساحات 
                .مليات االستصالح القيام بع دون األراضيتلك 
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 الوضعية المائية في الجزائر

نذ بداية م,اولت الجزائر اهتماما كبيرا لمسالة االمن االمني وما فتأت      
مالية معتبرة لتأمين االحتياجات المتزايدة  تاتمادعتخصص ا, االستقالل الوطني 

 انجاز خالل من  على الماء للعائالت والقطاعين الزراعي و الصناعي وذلك
ومحطات تحلية مياه  المعالجة محطات و التطهير شبكات و السدود مشاريع
.البحر   

ملم تتفاوت نسبها بين  81ويتراوح المعدل السنوى لتساقط االمطار بحوالي       
ليصل اجمالي  ملم  1522التي تبلغ فيها حتى  مناطق الجنوب ومناطق الشمال

.مليار متر مكعب 106حجم المياه المتساقطة خالل السنة   

مليار متر مكعب جوفية  باإلمكان  02وتقدر الموارد المائية بالجزائر بحوالي     
تأتي مليار متر مكعب سطحية  10ر6ماليير متر مكعب منها و  6استغالل  

مليار متر مكعب من السدود إضافة إلى إنتاج  محطات  6ر0و  نهرا  02من 
مليار متر مكعب تستخدم  6تحلية مياه البحر فيما توفر محطات المعالجة حوالي 

. ألف هكتار من األراضي الزراعية 622في ري   

 المياه المتاحة لالستهالك العائلي وإجمالي من المائة من  00وتخصص         
.من المائة للصناعة والبقية لقطاع الفالحة 6  
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 المشات المائية :

السدود : سمحت الجهود الجبارة التي بذلت في مجال حشد  وتجنيد المياه بانجاز 
سدا غداة االستقالل بطاقة اجمالية قدرها  10عشرات السدود حيث انتقلت من 

مليون متر مكعب موجهة لتزويد المدن الكبرى بمياه الشرب والسقي  652نصف 
ليار م 8ر6سندا بطاقة تفوق  86الى ألي  بواليات غرب الوطن  الفالحي المحدود

.متر مكعب  

سدا صغيرا  بطاقة اجمالية تفوق  500 هناك,  الكبيرة السدود الى باإلضافة     
 05 وفرتسأخر طور اإلنجاز  سد 62 عالوة على  مكعب متر مليون 026
.توجه للسقي الفالحي مكعب متر مليون  

 من ازيد االستغالل قيد 05 ال السدود امتالء نسبة 2727شهر مارس  وبلغت    

 وسد( ميلة) هارون بني سد وهي,  % 177 بنسبة ممتلئة سدود 4 منها,  % 06

 نسبة متوسط بلغ فيما, (جيجل) بوسيابة وسد كيسير وسد( سكيكدة) زيد بني

.حسب وزارة المورد المائية, % 57 المتبقية السدود امتالء  

 السدود انجاز برنامج تنفيذ في الشروع المقبلة الفترة خالل ويترقب      

 وإخماد الفالحي السقي عمليات في واستعمالها الجبلية الفالحة لمرافقة الصغرى

.الصيف فترة خالل الحرائق  
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 محطات التطهير :

مليون متر مكعب من  122محطة تعالج ازيد من  180يوجد حاليا بالجزائر      
محطة في المدى القريب لترتفع طاقة  002يرتفع عددها الى  ن أالمياه ويرتقب 

.مليار متر مكعب من المياه المستعملة 1ر0 المعالجة  

 الفالحي وتموين السقي عمليات في المعالجة المياه محطات إنتاج تثمين ويتم      

والحدائق المالعب وسقي والطرقات العامة األماكن تنظيف و األشغال ورشات   

  .الحرائق وإطفاء العمومية

 المياه من مكعب متر مليون 417 بتطهير حاليا المحطات هذه وتقوم      

  توجيه يتم بحيث, المطلوبة بالكميات مستغلة كونها غير,  سنويا المستعملة

ما صرح به في وفق , الفالحي  احتياجات لتغطية مكعب متر مليون 07حوالي 

السيد براقي ارزقي,ر الموارد المائىةيوز 2727شهر مارس   
157 الى 2727 العام خالل االستعمال في المياه هذه حصة رفع يرتقب و      

.األقل على السنة/ مكعب متر مليون  

 كانت التي المساحات من انطالقا حقيقية نهضة كذلك الزراعي لريوشهد ا  

 هكتار ألف 177 الى الوصول إلى  المائية الموارد وزارة تستهدف حيث  متوفرة

 هناك حاليا هأن علما,  البعيد المدى على الصحي المعالجة الصرف بمياه مسقية

,  تلمسان في واليات المحطات بعض مياه من تستفيد هكتار ألف 12.5 فقط 

. أهراس سوق و بومرداس,  معسكر  
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 محطات تحلية مياه البحر : 

تحلية مياه  البحر لسد المياه غير التقليدية باللجوء إلى على  راهنت الجزائر    

النقص في مياه الشرب وتوجيه مياه السدود للسقي الفالحي وذلك لكون معظم 

. كيلومتر 1022  المدن الكبرى للبالد تقع على الشريط الساحلي الذي بلغ طوله   

 11ورغم ارتفاع تكلفة انتاج هذه المياه غير التقليدية فقد  تم لحد االن انجاز     

 في وتساهم مكعب سنويا متر مليون 007 تبلغ انتاجية بطاقة تعمل محطة للتحلية

 المحالة المياه انتاج ساكن حيث تشكل مساهمة مليون 0 من اكثر حاجيات تلبية

.% 10  نسبة للشرب الصالح بالماء التزويد في  

ألف 007 تبلغ اجمالية بطاقة المياه لتحلية جديدة محطات 4 انجاز حاليا ويتم       

 بالطارف " الشط" ومحطة العاصمة الجزائر محطة في تتمثل,  اليوم/مكعب متر

.بجاية ومحطة بسكيكدة "قرباس" ومحطة . 

 لتغطية الجاري الخماسي خالل اخرى محطات انجاز اطالق ويرتقب     

  .2767المدن الساحلية الى افاق احتياجات  الساحلي لتغطية  الشريط كامل

 

   التحويالت المائية 

المياه أبار ساهمت التحويالت المائية المنجزة انطالقا  من السدود  او من      

المناطق بمياه الشرب ال سيما تلك  احتياجاتالجوفية  في تحقيق التوازن في تلبية 

.الفقيرة في مجال المياه  

المذكورة  من ائية تحويال انطالقا من مصادر الم 27وقد تم انجاز حوالي     

. كلم   057 مسافة على تمنراست -صالح عين لتحوي اهمها  
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 ثمانية من مليون متر مكعب في السنة  60الذي ينقل ويتكون هذا التحويل     

 متر 57777 من كبيرين وخزانين ، ضخ محطات ست و  قناتين ، بئرا وأربعين

 يوميا مكعب متر 177777 تبلغ نهائية بسعة ، معالجة ومحطة منهما لكل مكعب

. 

 و قسنطينةومن سد بني هارون الى واليات ميلة هام كما يوجد التحويل      

مخصصة مليون متر مكعب في السنة   574ام البواقي وباتنة بحجم وخنشلة 

مستغانم تحويل عالوة على هكتار  47 777للماء الشروب  وسقي أزيد من 

.في السنة عب مليون متر مك 155رزيو وهران بحجم أ  

 

في المستقبلالحلول المقترحة لتامين الموارد المائية   

 تمتلك ,وعدم انتظامها (ملم  56)على الرغم من ضعف تساقط االمطار     
احتياجات سكان البالد  لتأمين كافية معتبرة جوفية و سطحية مائية قدراتالجزائر 

رد  والتسيير االعقود القادمة وذلك من خالل االستغالل العقالني لهذه المو في 
 52القضاء على التسربات بشكبات توزيع الماء التي تقارب ال كذا المحكم لها   و 

.حسب مسئولي القطاع , من الحجم االجمالي  %  
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:المائية المتاحة ويتطلب االستغالل العقالني للموارد   

 استغالل المزيد من المياه الجوفية بتوفير التكنولوجية/1
                           .والمشاريع المالئمة

.محطات تحلية مياه البحر المزيد من  انجاز/ 0  

(.إزالة الملوحة)معالجة المياه الرديئة / 0  

معالجة المياه المستعملة الستخدامها في الري توسيع / 6
.ألفالحي  

انجاز المزيد من السدود والحواجز المائية ألغراض الشرب / 5
.والري ألفالحي  

.محاربة التلوث/6  

.استخدام التجهيزات المقتصدة للماء في الري ألفالحي/ 0  

ترشيد االستهالك العائلي للماء من خالل الحمالت /8
.التحسيسية  
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:المراجع   

 

0202مارس  00تقرير االمم المتحدة حول الماء ليوم   
 تقرير منظمة اليونسيف حول الطفولة

0210تقرير المجلس العربي للماء لسنة   
 وكالة االنباء الجزائرية

3rd state of the water report for the Arab 
region 2015 

االسترتيجية الوطنية لتوفير -بوفكان عبد المجيد.عماري عبد الهادي و د. د
.وتوصيل المياه  

.وزارة الموارد المائية  

 

 

 

 

                          



 

 

                                                        


