
 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية للموارد المائية في الجزائر 
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  :المقدمة

 من بأخرى أو بطريقة يؤثر فهو ؛اإلنسان معيشة نمط مؤشرات من مؤشرا الماء يعد  

ومن أهم . الحياة في واستمرار نشاطه اإلنسان صحة على نوعيته أو ندرته أو توفره خالل

 البنيات من باعتبارها المائية الموارد توافر الحالي عصرنا في العالم تواجه التي التحديات

 تمتاز التي المناطق بخاصة و ، االقتصادية و االجتماعية التنمية دعم على القادرة المهمة التحتية

  الدول من العديد حاولت بالماء المتعلقة القضاياو التحديات ظل فيو ، الجاف شبهو جاف بمناخ

 عقالنيا استغالال المهم المورد هذا الستغالل األنشطة و اإلستراتيجيات  من مجموعة أن تسطر

 عدة مست الذي الجفاف و التصحر ظاهرة بروز بعد خاصة ، البعيد المدى على توفيرها بهدف

 المناخ في تغيرو األمطار تساقط ندرة شهد ؛ إذ0202 عام صيف في بخاصة و العالم في بلدان

 الموارد ندرة القادمة السنوات في يسبب قد ما األوزون طبقة ثقبو الحراري االحتباس بسبب

 القادمة السنوات ستشهد المياهو الطاقة مجال في األبحاثو الدراسات فحسب ،العالم في المائية

  .قبل من لها يسبق لم مياه حرب

 

  :الدراسةمشكلة 

 قومحيث ي الزراعي،قتصادي وشرط ضروري لمزاولة النشاط االة والماء أساس الحيا

 .جتماعية ألي بلداالي تحقيق التنمية االقتصادية وف كبير دوربالماء 

توفير المياه بكل الوسائل و التقنيات الحديثة ، خاصة في فصل للعديد من الدول جاهدة تسعى ا

 ..الصيف أو في فترة ندرة تساقط األمطار

نها مورد إيمكن القول غير منتظمة ودودة ومائية محالجزائر كغيرها من الدول تتميز بموارد و

، ء تشكل إنشغال الحكومة الجزائرية، فقد ظلت التحديات المرتبطة بالماثمين في الجزائرنادر و

رتفاع عدد السكان االعوامل المناخية وعلى الماء وذلك راجع لعدة عوامل منها تزايد الطلب و

، هذا قتصاديةاالجتماعية وأثرها على تحسين للظروف اال، وةصحالو، ارتباطها بعوامل الفقرو

 ائية خاصة بعدهتمام بشكل أكبر بالموارد المإلى ضرورة اال ةما دفع بالسلطات العليا الجزائري

سوء التلوث وتساقط األمطار واختالل ، نتيجة التغيرات المناخية وتفشي جائحة كورونا

 .هي عوامل مهددة لهذه الموارد الطبيعيةو ستعمال العقالني للمياهاال

، الجزائر لذا ستحاول الباحثة من خالل هذا المقال التطرق إلى البنية التحية للموارد المائية في

محاولة ، و، ندرتهامائية في الجزائر من حيث مصادرهاإشكالية إدارة الموارد الوالوقوف على 



درة الموارد المائية في لمقترحة للتقليل من أزمة نالحلول االخروج إلى أهم التوصيات و

 .الجزائر

 :المياه في الجزائر

تتركز بشكل أساسي تجمعا و 21 ضم ة تجزائر إلى خمسة أحواض نهرية رئيستنقسم ال  

إن تدفقات . مليار متر مكعب 22تقدر موارد المياه السطحية المتجددة بحوالي و، في الشمال

في . مليار متر مكعب في السنة 2,0فضة في حوض الصحراء بإجمالي المياه السطحية منخ

مليار  1، حيث يتم التقاط ما يقرب من المقابل يعتمد الشمال بشكل أساسي على المياه السطحية

يحدث الجريان السطحي على شكل ، والكبيرةكعب في عدد من السدود المتوسطة ومتر م

الذي يمتد عادة من شهر  القصير األمطارخالل موسم  قوية تغذي السدودضانات سريعة وفي

 .( 0202، دمحم فكري. ) ديسمبر إلى فبراير

طها تكتسي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبالد الرتباو

عماله ترشيد استثمين يقتضي ن الماء في الجزائر مورد نادر وألالوثيق بالتنمية المستدامة و

 .قتصاد الوطني دون رهن الحاجيات القادمةااللتلبية حاجيات السكان و

كما أن الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر أساسا في 

 . جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية األطلسية

، إال أن الطلب أعلى بكثير في شمال مليار متر مكعب 1,7أما موارد المياه الجوفية تقدر بنحو 

من الطلب % 67نسبته ما و تلبي أحواض المياه الجوفية المهمة في الصحراء الكبرى . البالد

 .(Walter fanack,2021. ) على المياه في الجنوب

. سي مياه أحفورية بقدرة منخفضة جدا على التجددإن المياه الجوفية في الجنوب هي بشكل أسا

المتداخل مركب النهائي ون متداخلين هما اليرد المياه ضمن حوضين مائيين رئيستوجد مواو

. حراء الكبرى العابر للحدودصلطبقات المائية في شمال غرب الاللذين يشكالن نظام االقري 

، ةكل أساسي باستخدام اآلبار العميقة العميقة بشيتم استخراج المياه من أحواض المياه الجوفيو

 water.) نظام الفقارة التقليدي اه من األحواض الضحلة باستخدام في حين يتم استخراج المي

fanack ,2021 ). 

ن الموارد المائية هي محصلة المياه الجوفية نتيجة السيول و األمطار الموسمية التي تتأثر إلذا ف

 .البيئية بالتغيرات المناخية و



 

 :أزمة المياه في الجزائر 

حماية البيئة  إن ندرة المياه خلقت أزمة في مجال التنمية االقتصادية وال سيما المتعلقة بالمجال

، خاصة بعد جتماعي في البالداالاكل عديدة على الجانب الصحي وخل ف مشهذا و، لمحيطاو

، إضافة إلى تفاقم ظاهرة الجفاف ما أدى إلى ةتفشي وباء كورونا الذي أصبح يهدد الحياة البشري

، علما أن الحاجة إلى مياه الشرب سوف تتضاعف يناعات معقدة بين مختلف المستعملإثارة مز

من الموارد % 02سوف تمثل حوالي ، وعشرين سنة المقبلةوعلى مدى خمس % 0,0بنسبة 

 .0200القابلة للتخزين سنة 

 22ائية بوجود أزمة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب في اعترفت وزارة الموارد المو

 . هاوسط واليات على األقل بمناطق شمال  البالد

في بالده " العطش" ، أزمة المناخلخبير الجزائري في شؤون البيئة و، ايربط الشيخ فرحاتو

ث كذلك التلوطار وضعف تساقط األمارتفاع الحرارة وات المناخية الحاصلة في العالم وبالتغير

، بل تشهدها مناخية ال تقتصر على الجزائر فقطن التغيرات الإيقول ، وغيرهاو... الصناعي 

ى شح هذا يؤدي إليرى أن المشكلة عالمية وو. مختلف دول العالمدول المغرب العربي و

جع يؤدي إلى ترا، ما من بينها الجزائر. بلدان شمال إفريقياار خصوصا في إفريقيا واألمط

سباب التي يوضح فرحات أن العامل البشري يعد من بين األو. مستوى منسوب المياه في السدود

اء نقص الوعي بأهمية الماء و ،أحدثت ندرة في المياه ح كذلك التأخر في إصال، والتبذيرجر 

، ن إسالمحسام الدي. ) آخر على مستوى شبكة التوزيعالتسربات التي تحدث بين حين و

0202). 

 

 : التوصيات 

الخروج ل تشخيض األزمة ول التخصص من خالالباحثين في مجاالبد من إشراك الخبراء و_ 2

 .، كما هو معمول به في الدول المتقدمةبحلول واقعية

ل العقالني توعية الناس بضرورة التحلي بروح مسؤولية إستغالبرمجة دورات تحسيسية و_ 0

 .ن يشعر بالقلق إزاء المشاكل التي تترتب عن نقص في المياهأ، ويةللموارد المائ



من أزمة المياه من تسطير برامج على الحكومة المعنية إعداد ميزانية خاصة للحد _ 3 

جديدة لتحلية مياه البحر  اتط، منها بناء محا على أرض الواقعمحاولة تطبيقهاستراتيجيات وو

 .آبار تسمح لها بمرور المياه عبر مختلف المحطات المائية األخرىحفر ، وتصليح المعطلةو

، عتبار جميع العوامل المتخلفة في توفير المباه في عملية التسعيريجب األخذ بعين اال_ 0

 .ستخدام الماءافالسعر يمثل حافزا أساسيا لحسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :قائمة المصادر 

 الجزائر  ،3232يناير  32، قع المزيد، مو، أهم مصادر المياه في الجزائريدمحم فكر_1 

 3231، ، األناضولالشريك الفرنسي في قفص اإلتهامو.. ، أزمة مياه تؤرق الجزائر حسام الدين إسالم_ 3

2 _Water Fanack3231، ، الجزائر، الموارد المائية في الجزائر 


