اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة املوارد املائية و البيئة

السياسة الحكومية في مجال الموارد المائية و البيئة

سبتمرب 5102
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لقد س نح تنفيذ برانمج خفامة رئيس امجلهورية بداية من عام  5111م‚ لبدلان تبين اسرتاتيجية تمنوية
شامةل ظفر قطاع املوارد املائية و البيئة مبناكةة هامة فهيا ،من خالل تعبئة واسعة النطاق لالستامثر
العمويم وهذا يف اطار اخملططات املتتالية املوضوعة خصصا لةعاش و تعزيز المنو الاقتصادي.
س ياسة دمع قطاع املوارد املائية و البيئة مكنت احلكومة من رمس معامل و أهداف اسرتاتيجية
حممكة تصبوا اساسا اىل توفري بين حتتية تسمح ابلتقليل من الختاللت القلميية املسجةل يف ذات
‚ولبلوغ ذكل مت وضع برانمج طموح مشل مشاريع عدة من بناء السدود و التحويالت ،اجناز
حمطات حتليه مياه البحر قصد جرب العجز احلاصل يف املوارد املائية و النامج ابلتحديد عن عوامل
عدة امهها التطور ادلميغرايف  ،التوسع احلرضي و كذكل المنو الهام و املضطرد لقطاع الزراعة و
الصناعة‚كام تصبو هذه الربامج اىل ضامن الزتود ابملاء الرشوب والعمل عىل توفريه كاما و كيف اا و هو
احلال كذكل ابلنس بة للربط بش بكة الرصف الصحي.فامي يتعلق ابلبيئة فان هذا الربانمج الطموح
هيدف أساس اا لتحسني احلومكة و الدارة الفعاةل للمشا ل ال ي تثرر عىل املياه و الهواء و الرتبة و
التنوع البيولويج و الساحل‚ و يف هذا الس ياق مت وضع اسرتاتيجية مبنية عىل أساس المتيزي بني
املشا ل الآةية مثل مجع ومعاجلة النفاايت و ال ي يمت حتديد مصادرها وأاثرها عىل البيئة بصفة عامة
وبني املشا ل ال ي تطرح عىل املدى املس تقبيل سلبيات عدة وتثرر بشلك خاص عىل كوكب
الرض مثل تكل املتعلقة ابملناخ‚وطبقة الزون‚و التصحر و كذكل مهنا املتعلقة ابخملاطر
التكنولوجية.
و ابلرمغ من خضامة الاستامثرات ال ي مت تسطريها ومبارشهتا بداية من س نة  0111م و اىل يومنا
هذا وال ي لكفت احلكومة اجلزائرية مزياةية  5102مليار دينار جزائري أي ما يزيد عن  15مليار
دولر أمرييك أسفرت عن ةتاجئ ملموسة‚ ل ينكرها اىل جاحد سو ااء من حيث مكية املياه املعبئة
أو ةوعيهتا الا اةه هناك مشاريع هامة يتعني القيام هبا لتحقيق جل الهداف ال ي وضعهتا ادلوةل
لس امي تكل املتعلقة بضامن التوازن القلميي من حيث املوارد املائية و كذا ضامن دميومهتا من خالل
حتقيق التعبئة الناكفية لتكل املوارد  ،اجناز هيا ل التحويالت الرضورية‚ الربط بقنوات التوزيع من
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هجة و من هجة أخرى دمع قطاع الزراعة خاصة فامي تعلق ابجناز واعادة تههيل و حتديث ش بناكت
الري ما يسمح بتوس يع املساحات املسقية.
و فامي يتعلق ابلرصف الصحي لقد مت وضع برانمج طموح محلاية املوارد املائية من التلوث عىل
مس توى السدود و املنابع املائية و الساحل من هجة ،ابلضافة اىل تعزيز المكيات املتاحة من املياه
املوهجة للري من خالل اس تخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة عىل صعيد أخرى .
يف هذا الطار واس تكام ال لالجراءات ال ي س بق اختاذها مضن اخملططات املتتالية منذ بداية اللفية
بناءا عىل مجةل من املعايري مهنا
فان قطاعنا قد وضع رزانمة من املشاريع املس تقبلية وهذا ا
التوصيات الواردة يف اخملطط الوطين للامء ) ، )plan national de l’eauالاعامتد عىل مقاربة
مهنجية تهخذ يف احلس بان املعايري التالية:
 .0.اعطاء الولوية للمشاريع املهيلكة يف اطار هتيئة متجانسة(اجناز البنية التحتية يف  ل من املنبع و
املصب).
 .5.اعادة تههيل البىن التحتية مبا يف ذكل ترممي و اعادة تههيل ش بناكت توزيع املياه و قنوات
الرصف الصحي و ش بناكت الري.
 .5.تعزيز مشاركة قطاع املوارد املائية و البيئة يف المنو الاقتصادي للبدل من خالل اجناز  ل
املشاريع املسجةل لضامن بلوغ الهداف التمنوية املسطرة يف اطار الربامج احلكومية.
-I
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تعمتد اسرتاتيجية التمنية للقطاع أفاق 5151م عىل اخملطط الوطين للامء  PNEو اذلي
حيدد مجموعة من املشاريع و الربامج الهيلكية الواجب تنفيذها عىل فرتات مدهتا 2
س نوات أي طبقا للولوايت احملددة يف  ل خمطط خاميس ويف هذا النطاق وابلضافة
اىل رضورة مواصةل س ياسة تعبئة املوارد املائية من خالل بناء السدود و التحويالت و
حمطات التحلية فان اخملطط الوطين للامء يويص برضورة مراعاة  ل ما من شهةه السامح
حبسن تدبري ش بناكت املياه و الرصف الصحي و الري وكذكل حتسني أداء املثسسات
و الهيئات ال ي أس ند الهيا املرفق العام للامء.

أةظمة الري و الهيا ل القاعدية ال ي حددها اخملطط الوطين للامء.
حبلول عام  5151م س تكون البنية التحتية للمياه يف البالد يف شلك هيا ل و أةظمة
اقلميية و منشهآت قاعدية أجنزت وفق مبدأ السقاط املناكين )) projection spatial
وستسمح هذه الهيا ل بتعظمي تعبئة املوارد املائية التقليدية و الغري التقليدية كام أهنا
ستسمح بضامن و تهمني المداد هبذه املادة احليوية لصاحل السناكن ولصاحل النشطة
الزراعية و الصناعية كام أهنا سرتفع من الحتياطات السرتاتيجية خاصة يف السدود
ذات قدرة الاستيعاب العالية.
وتتكون البنية التحتية املذكورة أعاله من مجةل هيا ل بعضها مشغةل و البعض الآخر
قيد الجناز وقد صنفت يف شلك منظومات اقلميية تهخذ من املدن الكربى مرجعية لها
فعىل سبيل احلرص جند ثالثة أةظمة ويه منظومة الغرب اجلزائري ومدينة وهران يه
حمورها,منظومة الوسط و مدينة اجلزائر العامة يه حمورها,ومنظومة الرشق و مدينة
قس نطينة يه حمورها.
أ-فامي خيص ةظام الغرب اجلزائري فاةه موجه للك من الزتويد ابملاء الرشوب و القطاع
الصناعي خاصة يف مدينة وهران و أرزيو اضفة اىل الري .حيث تمت معلية الزتويد
اةطالق اا من الهيا ل املتواجدة عىل ضفاف واد اتفنة و املقطع ويس تعان كذكل ابملوارد
املائية من مصب واد الشلف .يضاف اىل هذه املوارد مياه حتليه ماء البحر املنتجة عىل
مس توى حمط ي حتليه البحر للمقطع و الكرمة بقدرة اةتاجية تساوي  011111مرت
مكعب يوميا زايدة اىل هذا املياه املس تعمةل املعاجلة عىل مس توى حمطات التصفية
ملدينة وهران و ضواحهيا.
ب-فامي يتعلق بنظام الوسط اجلزائري فاةه موجه لزتويد عامصة البالد و اكفة املدن
احمليطة هبا اةطالق اا من السدود ألآتية سد قدارة ،سد اتكسارت ،سد كدية ارسدون
،وكذكل سد سوق الثالثة .حبيث تقوم  ل هذه السدود جبمع املياه املنصبة يف  ل
من واد سيباو وواد يرس كام تصب يف هذا النظام املياه التية من خمتلف حقول املياه
اجلوفية و حمطات حتليه مياه البحر و حمطات معاجلة مياه الرصف الصحي.
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ج -هيمين عىل ةظام رشق البالد  ل من سد بين هارون الكبري املوجه لزتويد قطب
قس نطينة و املدن و القرى التابعة للك من الولايت التالية ولية أم البوايق ،ابتنة ،و خنشةل
ابلضافة اىل احمليطات املسقية املنشهة يف السهول املرتفعة مبنطقة قس نطينة .
أما فامي يتعلق ابملشاريع املتناكمةل للمياه و املنشهة طبقا للمناطق اجلغرافية الهيدروغرافية فاهنا تتكون
من ماييل:
أ -يتكون النظام الهيدروغرايف املتجانس لوادي شلف من مجةل من السدود من املنبع
اىل املصب موهجة لتنظمي تدفق مياه روافد واد شلف و اسهاماته و توجه هذه املياه
خصيصا لري املساحات املسقية الكربى وال ي مت اعادة تههيلها .
ب -ةظام واد الصومام و املتكون من سد تيلسديد و تييش -حاف وكذكل املياه
املس تخرجة عىل ضفاف واد الصومام
ج -ةظام السهول العليا ملنطقة سطيف و املزودة اةطالق اا من مجموعة من السدود املرتابطة
بيهنا و ال ي تس تجمع مياه الحواض الهيدروغرافية للجهة الشاملية للمنطقة و املوهجة لتغطية
الطلب عىل املياه للمدن و املناطق املتواجدة عىل طول ممر سطيف-العلمة كام يوجه جزء ُا
مهنا-أي املياه -لسقي الرايض املتواجدة بقرب هذه املدن.
د -ةظام املناطق الرشقية(جيجل‚سكيكدة‚عنابة‚الطارف‚ قاملة) ومناطق التل و كذكل
املناطق الساحلية ويتكون هذا النظام من مجةل من السدود املوهجة لتنظمي تدفق املياه من
الحواض الهيدروغرافية للك من وادي جنجن و الصفصاف‚ الواد الكبري‚ وواد سيبوس.
ه -ةظام املناطق الصحراوية وينىب هذا النظام اساس اا عىل املوارد املائية اجلوفية الحفرية و
املوهجة لتلبية الطلب احمليل عىل املاء و يعترب التحويل الكبري من عني صاحل اىل مترناست
مبثابة العمود الفقري لهذا النظام يضاف اىل هذا املصدر بعض التحويالت من املناطق
السهبية.
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 -IIاحملاور السرتاتيجية للمخطط امخلايس 5101.-5102
حتقيق اا للهداف و للتوجهيات الواردة يف اخملطط الوطين للامء فقد صاغت وزارة املوارد
املائية و البيئة خطة خامس ية  5101-5102لبلوغ مضمون اسرتاجتية اذ تمتحور عىل :
 اس مترار و تعزيز س ياسة تعبئة املوارد املائية التقليدية و الغري التقليدية لضامن تلبيةالاحتياجات من هذه املوارد .و هتدف هذه الس ياسة اىل تغطية العجز املايئ
خاصة يف مناطق الهضاب العليا وذكل للقضاء عىل الختاللت املسجةل بني
مناطق البالد من حيث التوفر عىل املوارد املائية وذكل متاش يا مع س ياسة
السلطات العمومية فامي خيص هتيئة القلمي.
 اعادة تههيل و عرصةه و توس يع أةظمة السقي و الري يف املساحات املسقية الكربى GPIواملسحات املسقية املتوسطة و الصغرية  PMHوهذا قصد ضامن المن
الغذايئ للوطن عقب اجناز برانمج 5.0مليون هكتار هناية. 5101
 اعادة تههيل و توس يع و عرصةه أةظمة توزيع املاء الرشوب و قنوات الرصفالصحي و كذكل اعادة تههيل و انشاء الهيا ل املوهجة محلاية املدن و املناطق الآهةل
ابلسناكن من الفيضاانت ،و هيدف هذا املنحىن اىل توس يع الربط بش بكة املاء
والرصف الصحي لكرب عدد من املواطنني من هجة و من هجة أخرى حامية البيئة و
املوارد املائية من التلوث.
 وضع أةظمة تس يري للهيا ل القاعدية للقطاع ال ي مت انشاءها و اجنازها يف اخملططاتالتمنوية السابقة و ذكل قصد ضامن دميومهتا و هتيئة أس باب جناح املثسسات اخملوةل
لتس يري اخلدمة العمومية للمياه.
 تعزيز احلومكة يف قطاع املوارد املائية و البيئة ابختاذ مجموعة من الجراءاتاملثسساتية ذات الصةل ابلطار القاةوين و التنظميي.
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  IIIالربانمج امخلايس  5101-5102الهداف و خطط العمل:مراعاة للتخطيط املوضوعي واملهنجية وضعت احلكومة خطة حممكة لبلوغ الهداف
املسطرة يف اخملطط الوطين للمياه عىل مراحل خامس ية افاق  .5151ان هذه
املهنجية توفر للحكومة املروةة الناكفية لجراء التعديالت الهيلكية و املثسساتية و
الكاملية الالزمة تبعا للظروف سواء الطارئة أو متاش يا مع الوضعية املالية للبدل.وهبذا
فان أهداف و خطة معل اخملطط امخلايس 5101-5102لقطاع املوارد املائية يبدو
كام ييل:
أ -تعبئة املوارد املائية قصد تلبية احتياجات املواطنني من املاء الرشوب وكذكل
دمع قطاع الري الفاليح تقرر اجناز س تة و عرشون /50/سد بقدرة استيعاب
اجاملية تصل اىل  182مليون مرت مكعب اضافة اىل نزع الطمي و الوحال
من  01سدود لرفع قدراهتا اىل  12مليون مرت مكعب و يف الخري حفر و
جتهزي  081برئ معيق بطول خطي مقداره  081ألف مرت خطي بقدرة تعبئة
تصل اىل  075مليون مرت مكعب س نو ااي.
ب توفري املاء الرشوب:
تدعمي هذا الربانمج ابجناز  5111كيلومرت من الانبيب س نو ااي  ،اجناز
حمطة معاجلة و 050خزان كام سيمت اعادة تههيل  0081كيلومرت من قنوات املاء الرشوب
س نو ااي حيث هتدف  ل هذه الجنازات اىل حتسني اخلدمة العمومية للامء و ضامن التوزيع
اليويم عىل  ل املواطنني بناكمل الرتاب الوطين ملدة لتقل عىل  05ساعة يف اليوم
الواحد.
و عالوة عن ذكل و ابلنس بة للمناطق النائية و البعيدة فهن قطاع املوارد املائية س يضع
برانجما خاص اا دلمع هذه املناطق بربطها بش بك ي املاء الرشوب و الرصف الصحي و سيمت
ذكل ابلتشاور و التعاون مع وزارة ادلاخلية و امجلاعات احمللية.
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ان معدل الربط بش بكة املياه الرشوب بلغت هذه الس نة معدل  %18بش بكة طولها
 005ألف كيلومرت/خ تسمح بزتويد يويم للك مواطن بمكية  078لرت.118 l/g/hab
ج -الرصف الصحي:
فامي يتعلق بربانمج توس يع ش بكة الرصف الصحي و معاجلة املياه املس تعمةل من
املنتظر اجناز  01حمطة معاجلة مياه مس تعمةل و حبريات تصل قدرهتا اىل تطهري
الرصف الصحي لفائدة  1ماليني نسمة يضاف الهيا اجناز  0111مجمع للرصف
الصحي  collecteursكام حيتوي اخملطط ةفسه عىل اجناز هيا ل محلاية املدن ضد
الفيضاانت و هتيئة  511كيلومرت من جماري الوداين.
د -الري ألفاليح:
من املتوقع اجناز  55مرشوع ري كبري مبساحة اجاملية مقدرة بـ 55ألف هكتار
وكذكل اجناز  501سد صغري بقدرة تعبئة و استيعاب تصل اىل  01مليون مرت
مكعب وال ي ستسمح بسقي مساحة مقدرة بـ  02ألف هكتار.
وقصد ضامن التحسني املس متر للخدمة العمومية للامء و الرصف الصحي قررت السلطات العمومية
منذ عام  5115أن تعهد ادارة اخلدمة العمومية للمياه و الرصف الصحي اىل رشاكت دولية معروفة
يف  ل من اجلزائر العامصة ‚وهران‚ عنابة ،قس نطينة ،و الطارف وقد جاء هذا القرار هبدف ضامن
التحويل املعريف و اخلربايت يف جمال حسن التدبري و تس يري املرفق العام للامء و كذكل جلب
التكنولوجيا وتبين مناجه تس يري عاملية .و لتنفيذ برانمج الرئيس الس يد عبد العزيز بوتفليقة أةفقت
ادلوةل موارد مالية خضمة بلغت أكرث من  5011مليار دينار جزائري أي ما يقارب  17مليار دولر
أمرييك حبيث مكنت هذه اجلهود و الاستامثرات الضخمة اجلزائر من حتقيق أهداف اللفية يف جمال
املاء الرشوب و الرصف الصحي عام 5101م مع العمل أن المم املتحدة قد حددت عام  5102م
كآخر أجل لبلوغ أهداف اللفية وهبذا تكون اجلزائر من مضن ادلول الوىل ال ي حققت ما هو
مرجو و أصبحت بذكل مرجعية لكثري من ادلول.
8

قاةوةيا ٬مت سن قاةون ادارة مياه جديد يتضمن أكرث من ثالثني مادة وترساةة جديدة مكنت من
هتيئة الظروف املالمئة لدارة حديثة ومتناكمةل يف جمال املوارد املائية.
يمتتع قطاعنا  -املوارد املائية -ابعتباره قطاعا متحدا ابطار مثسسايت مرتابط ابلضافة اىل وحدة
تدريبية خمصصة لدارة املياه والقطاعات املرتبطة به وهذا من أجل مواهجة حتدي تعزيز جودة
اخلدمات العامة والدارة املس تدامة للموارد املائية.
.5تكوين املوارد البرشية
ةظرا لس تحاةل اعامتد اسرتاتيجية تمنوية فعاةل ومس تدامة دون دمعها بس ياسة ادارة فعاةل للموارد
البرشية عن طريق ادارة احلياة املهنية واللجوء اىل التدريب املس متر واملتواصل٬ةظم قطاع املوارد
املائية حتت ارشاف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي دورات تدريب وتطوير عىل مس توى
القطاع ويف اللكيات واملعاهد من أجل تعزيز القدرات املهنية للعاملني يف القطاع.
عالوة عىل ذكل ٬سامه قطاع املوارد املائية يف انشاء مدارس خاصة ابملياه سوءا عن طريق
املساعدة يف متويل املشاريع أو يف أطار التعاون ادلويل حيث أجنز القطاع مراكز تدريب متخصصة
ةذكر مهنا ادليوان الوطين للتطهري املتواجد مبنطقة بومرداس ٬املعهد الوطين للتكوين املهين املتواجد
بقرص البخاري٬واجلزائرية للمياه املتواجدة بواد سامر وأخريا معهد الوطين للمهن ذات الصةل ابملاء
املموةل من طرف الاحتاد الورويب يف اطار برانمج املياه  00واذلي هو قيد الجناز حيث جيب أن
تكون لهذه الخرية التهثري الجيايب عىل مس توى املغرب العريب و عىل املس توى القاري.
ةظرا لالشناكلية ال ي حتدهثا معلية ادخال أساليب ادارة جديدة عىل القطاع أنشه هذا الخري لكية
ادارة املوارد املائية بوهران حيث مت جتهزي املقر مبنصة تعلميية ذات معيار دويل من أجل توفري
حمتوى تعلميي يضمن وصول اطارات القطاع اىل مس توى عايل يف تقنيات الدارة وادارة املياه .كام
ينظم قطاع املوارد املائية دورات تكوينية قصرية تقنية وموضوعية لس امي املتعلقة مهنا بتمنية املوارد
البرشية ٬ادارة اخلدمات العمومية للمياه بصفة جيدة ٬الابتناكرات التكنولوجية اجلديدة املتعلقة ابملياه
والرصف الصحي وأخريا املواضيع املتعلقة بـهمه املعطيات اخلاصة ابلقطاع وال ي تشلك النشاط يف
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هذا القطاع واملمتثةل يف تعبئة(السدود والتحويالت)  ٬ادارة املصب (ةظم المدادات وش بناكت
التوزيع وش بناكت الري)٬الرصف الصحي (اجملاري ٬ادارة واس تغالل حمطات معاجلة مياه الرصف
الصحي٬تقنيات تطهري واعادة اس تعامل املياه ٬الهندسة و اخملتربات).
ان الهدف من العمليات التكنولوجية املعقدة والجراءات الدارية ال ي أدخلت يف البنية التحتية
للمياه واللجوء لالس تخدام املكثف لتكنولوجيات املعلومات والتصالت احلديثة ال ي حتققت عىل
مدى العقد الخري هو ضامان للحصول عىل اطارات ممتكنني يف القطاع ومرشفني ذو خربة اكفية٬
ومن أجل حتقيق هذا المر جيب وضع اسرتاتيجية تكوين جديدة مرفقة مع حمتوى تعلميي مالمئ
ومدربني ذو مس توى عايل.
وفر قطاع املوارد املائية يف هذا الس ياق دورات تكوينية قصرية ومتوسطة املدى ابلتعاون مع
اجلامعات التكنولوجية الكربى واللكيات التابعة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي.
يمكن الهدف عىل الصعيد ادلويل ويف اطار التعاون الثنايئ واملتعدد القطاب يف توفري المتويل
الناكيف للتكوين وتعيني بصفة حمددة اجلامعات واللكيات ال ي توفر لطارات القطاع التكوين اذلي
يامتىش واحتياجات القطاع.
 0.1حتسني اخلدمة العمومية للمياه.
رشع قطاع املوارد املائية يف اختاذ مجموعة من التدابري والجراءات الالزمة من أجل تبس يط امللفات
الدارية الرضورية للحصول عىل املياه الرشوب وعىل خدمات الرصف الصحي ٬حفر و اس تغالل
الاابر فضال عن عقود الامتياز للمياه املعدةية يضاف اىل هذا لكه ختفيض الآجال القاةوةية
دلراسة امللفات كجزء من برانمج احلكومة الرامية اىل اعادة تههيل و حتسني اخلدمات العمومية.
عىل صعيد أآخر ٬اختذ قطاع املوارد املائية و البيئة التدابري الالزمة لس تقبال عامة وتوجهيهم
ومعاجلة الصعوابت واملشا ل ال ي يتعرضون الهيا رعاية خاصة وقد سامهت هذه التدابري اىل تطوير
وحتديث مناطق الاس تقبال ٬توفري مرافق خاصة لصاحل ذوي الاحتياجات اخلاصة ٬تعيني والكء
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اس تقبال مثهلني وأخريا فتح واكلت تعمل س تة أايم يف الـهس بوع من يوم السبت صباحا اىل يوم
امخليس مساءا.
عالوة عىل ذكل ٬تعممي مراكز التصال (اكتو)املوهجة لس تقبال ومعاجلة شناكوى املواطنني املتعلقة
ابملياه الرشوب والرصف الصحي يف الوقت املناسب وهذا ما أرر فوراي يف احلد من اخلسائر
النامجة عن خلل الش بناكت٬التقليل من انزعاج املواطنني حول اس مترارية اخلدمات العامة.
كام مت اعداد برانمج تثقيفي وتوعوي متعدد البعاد لصاحل املس تخدمني قصد تطوير ثقافة احلفاظ
عىل املوارد وحامية البيئة .عىل سبيل املثال تنظمي رحالت ميداةية تعلميية لصاحل الطالب٬
الاحتفال ابليوم العاملي للمياه بتارخي  55مارس ٬اللوحات الشهارية ٬ارسال رسائل اىل
املس تخدمني ٬تقدمي معلومات للعمالء من خالل احملطات الذاعية احمللية ،تطوير معلية اشعار
املواطنني ادا اقت ى المر ذكل عن طريق خدمة الرسائل القصرية ٬ابلضافة اىل تنظمي محالت
توعية موضوعي  ٬اجناز أفالم واثئقية وبرامج اذاعية وتلفزيوةية.
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