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اإلالخظ:
يعترب مفهوم احلوكمة "  " Gouvernanceمن ادلفاىيم احلديثة اليت أثارت جدال واضحا حول ترمجتها إىل العربية وتعريفها على
حنو دقيق ،رغم االتفاق على أمهية ادلفهوم وضرورة طرحو و تداولو.
تتوجهو احلوكمهة حاليها إىل التعبهر عهن رلهاالت جديهدة وعلهى ىهاا األسها تطرقنها إىل احلوكمهة الليهة و اختهاما مهن احلوكمهة ادلائيهة
منوذجا ،باعتبار ادلاء ادلورد احليوي الاي يعاين من تناقص باستمرار لاا تسعى كل الدول إىل لتنمية ادلوارد ادلائية واحلفاظ عليها مهن
اذلدر و التلوث و على ىاا األسا سنسهتهل احلهديأ أوال عهن احلوكمهة  ،احلوكمهة الليهة ،احلوكمهة ادلائيهة و كنمهوذج ائرائهر و ىهاا
باسهتددام إحاهائيات معههرب عنهها ههداول و رسهومات مههن أىهم النتههائر يعتهرب ادلهوارد ادلهائع مههن ادلهوارد الطبيعيههة الهدودة و ادلت ههددة
يتطله أسهلوج جديهد لتسهيره لهاا عجلفهئ ائرائهر علهى و ضها سياسهة مائيهة و إسهًتاتي ية وطنيهة مهن خهلل عاهرمة قطهاع ادلهوارد
ادلائية وتعرير األطره القامومية.
الكلمات المفتاحية  :الحوكمة  ,الحوكمة المحلية  ,الحوكمة المائية ،الحوكمة المائية في الجزائر.

Abstract: The concept of governance "Gouvernance " is one of the modern concepts
that sparked a clear debate about its translation into Arabic and its precise definition,
despite agreeing on the importance of the concept and the need to ask and circulate it.
Governance is now heading to express new areas and on this basis we have touched on
local governance and we have taken the example of water governance, as the water is a
vital resource that suffers from decreasing constantly so all countries seek to develop
and maintain water resources from waste and pollution and on this The foundation we
will begin to talk first about governance, local governance, water governance and as a
model of Algeria and this using statistics we express with tables and drawings of the
most important results: water resources from natural resources, limited and renewable,
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جوي ضعيدة:/  أ............................. العىوان الحوكمت اإلاائيت كآليت لترشيد حطيير اإلاياه في الجشائز
requires a new way of running it, so Algeria has embarked on and put Water policy and
national strategy through modernizing the water resources sector and strengthening the
legal frame.
Key words: governance, local governance, water governance, and water
governance in Algeria.

_____________________________________________________
Resume:
Le concept de gouvernance est l'un des concepts modernes qui a suscité un débat clair
sur sa traduction en arabe et sa définition précise, en dépit de l'importance du concept et
de la nécessité de le demander et de le faire circuler.
La gouvernance se dirige maintenant vers l'expression de nouveaux domaines et sur
cette base nous avons abordé la gouvernance locale et nous avons pris l'exemple de la
gouvernance de l'eau, car l'eau est une ressource vitale qui souffre de la diminution
constante de sorte que tous les pays cherchent à développer et à maintenir les ressources
en eau des déchets et de la pollution et sur ce La Fondation, nous commencerons à
parler d'abord sur la gouvernance, la gouvernance locale, la gouvernance de l'eau et
comme un modèle de l'Algérie et ce en utilisant les statistiques que nous exprimons avec
des tableaux et des dessins des résultats les plus importants: les ressources en eau des
ressources naturelles, limitée et renouvelable, nécessite une nouvelle façon de l'exécuter,
de sorte que l'Algérie a lancé Politique de l'eau et stratégie nationale en modernisant le
secteur des ressources en eau et en renforçant le cadre juridique.
Mots clés: gouvernance, gouvernance locale, gouvernance de l'eau et gouvernance
de l'eau en Algérie.

jouisaida@gmail.com *حىي طعُدة
: ملدمت
ؤؿبذ مفهىم الحىم الساػد ؤو الحىهمت ؤو الحاهمُت عىد البعم في العلىد ألازحرة
على خد هبحر مً ألاهمُت طىاء للدازطحن ؤو اإلادللحن ؤو الباخثحن و هى مً اإلاىاكُع التي جسلع
بلى هلاغ علمي خاد خُث ظهس هرا اإلافهىم لخدلُم حملت مً الغاًاث هدفها ألاوٌ و ألازحر هى
بزطاء دولت، مظاءلت، زدمت الاوظان و ذلً بخوبُم ما اهوىي علُه مً زـاثف ( ػفافُت
) و مع الاهخمام بخوبُله على اإلاظخىي الىهني ؤؿبذ ؤًلا بلصامُت ججظُده على... اللاهىن
اإلاظخىي اإلادلي بل ؤًلا في ول اإلاجاالث لرا ؤؿبذ فُه جداوٌ هثحر في اطخعماٌ اإلاـولح مثل
....  الحىهمت اإلااثُت,الحىهمت اإلااطظاجُت،  الحىهمت البُئُت,الحىهمت اإلادلُت
و علُه و هغحرها مً الدوٌ حظعى الجصاثس في مجاٌ اإلاُاه بلى جبني اإلافهىم و ججظُدة على ازق
الىاكع مً احل جسػُد و عـسهت كواع اإلاُاه فيها زاؿت اهه ٌعاوي عدة مؼاول و طِخم الخوسف
. بهرا الـدد بلى حملت مً ؤلاخـاثُاث التي جبىب في ػيل حداوٌ و ٌعبر عنها بسوطىماث بُاهُت
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وعلُه جم هسح ؤلاػيالُت الخالُت :
هُف حظاهم الحىهمت اإلااثُت في جسػُد حظُحر اإلاُاه في الجصاثس ؟
جم جلطيم الدراضت إلى :
اإلادور ألاول :ماهيت الحوكمت
اإلادور الثاوي :الحوكمت اإلادليت
اإلادور الثالث :الحوكمت اإلاائيت "دراضت خالت الجشائز"
اإلادور الزابع :أبعاد و مشاكل الحوكمت اإلاائيت في الجشائز
اإلادور ألاول :ماهيت الحوكمت
أوال :وشؤة وظهور الحوكمت
لغويا :ولمت  ( Gouvernanceخىهمت) مؼخلت مً " ( "Gouvernementخيىمت) الري
ًإحي مً " "gubernareالالجُيُت و " "kubernânالاغسٍلُت و هى مـولح ٌعني" كُادة الظفً".
للد اطخسدم مـولح "  "Gouvernanceفي فسوظا في اللسهحن  12و  13بمعنى "خيىمت"
(فً ؤو هسٍلت الحىم) ،) Sophie Richard, Thierry Rieu ،, p2(1زم همـولح كاهىوي طىت
1978م ،لِظخعمل بعدها في هواق واطع معبرا عً جيالُف الدظُحر" charges de gouvernance
" ( 2هلبت الظىت السابعت ، )2006/2005 ،بِىما اهـسف اإلاعنى الاهدلىطاهظىوي
" ،"Governanceمً زالٌ مازخي العـىز الىطوى إلهجلترا بلى الخعبحر عً همى جىظُم
الظلوت ؤلاكواعُت.
اطخسدم اإلالً "ػازٌ ؤلبازث  "Charles-Alberstمً حهت ؤزسي مـولح
"  ،"BuonGovernoخىالي طىت  ،1840للداللت على ؤداة حىهسٍت إلزساج مملىخه مً خالت
الاوظداد ،وحؼحر العدًد مً الدزاطاث بلى ؤن اإلادخىي والدالالث التي ًدملها مـولح الحىم
الساػد كد ظهسث في خلب جازٍسُت طابلت مً زالٌ هخاباث الفىس ؤلاطالمي خُث ؤزرث على
عاجلها فىسة حظدًد وجسػُد الحىم ،فاإلااوزدي في هخابه "ألاخيام الظلواهُت" ،وابً جُمُت في
هخابه "الظُاطُت الؼسعُت في بؿالح الساعي والسعُت" ،وابً زلدون مباخث ملدمخه
الؼهحرة... ،وغحرهم الرًً اهخمذ هخاباتهم بهرا ألافم الفىسي اإلاهخم بما وظمُه بترػُد
الظُاطُت و هظام الحىم للىؿىٌ بلى الحىم الساػد.
هجد ؤن مـولح "  "Gouvernanceكد عاود الظهىز في ملاٌ لإلكخـادي ألامسٍيي " زوهالدوىض
 ،"Ronald Coasوؼس طىت  ،1937بعىىان " هبُعت اإلااطظت  ،"The nature of thefirmوالري
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ًىـسف مفهىمه بلى حظُحر اإلااطظت الاكخـادًت ،خُث ؤوضح فُه ؤن اإلااطظت الاكخـادًت
حظخوُع الـمىد في الظىق بذا واهذ ؤهمان جيظُلها الدازلُت حظمذ لها بخللُل جيالُف
معامالتها ،وحعخبرطىت  1989طىت الخدىٌ في اطخسداماث اإلاـولح واهدزاحه كمً اإلالازبت
اإلااطظاجُت
خُث هسح ألوٌ مسة في نهاًت الثماهِىاث( 3طلُم بسواث  ،2008/2007،ؾ ؾ)9،10
،وذلً في جلازٍس البىً الدولي لعام 1989خىٌ الخىمُت الاكخـادًت ومدازبت الفظاد في ؤفسٍلُا،
بال ؤن هرا الترهحز على ألابعاد الاكخـادًت للمفهىم لم ًدم هىٍال فعلب مىحت الخدىٌ
الدًملساهي التي احخاخذ ؤوزبا الؼسكُت ؤوازس الثماهِىاث بدؤ الترهحز على ألابعاد الظُاطُت
للمفهىم واطخسدم على هواق واطع زالٌ خلبت الدظعُىاث الطُما في الىالًاث اإلاخددة وؤزوبا
الغسبُت ( -4طامذ فىشي ،اهخىٍس ،2005ؾ . )4
زاهيا :الحوكمت مً جاهب اإلالاربت الىظزيت ومً جاهب اإلالاربت ااإلاؤضطاجيت
 :1الحوكمت مً جاهب اإلالاربت الىظزيت
أوال :مجال دراضت الحوكمت
جخمثل ؤلاػيالُت السثِظُت التي ًدوز خىلها الىلاغ الىظسي في العالكت بحن حهاش الدولت
والحىم مً هاخُت ،وماطظاث اإلاجخمع اإلادوي واللواع الخاؾ مً هاخُت ؤزسي،ودوز ولمنهم في
بدازة الدولت و حظُحر الؼاون العمىمُت،ففي بهاز عجص الدولت (هفاعل جللُدي)ا إلاتزاًد عً
جلبُت اخخُاحاث اإلاىاهىحن ؤؿبدذ مؼازهت اإلاجخمع اإلادوي و اللواع الخاؾ في جدمل ؤعباء
الخىمُت اإلاجخمعُت كسوزة ملحت وؤزحر الدظائٌ خىٌ خدود دوز ول منهم وهبُعت اإلاؼازهت التي
ً
ًمىً بكامتها بُنهم ومً زم فةن مفهىم الحىهمت ٌعوى ً
مسخلفا للحيىمت وٍللف
دوزا
ازخـاؿاتها بلى الخىحُه وؤلاػساف،وجخسلى فُه الدولت عً اللُام بالعدًد مً الخدماث العامت
التي واهذ ً
حصءا ال ًخجصؤ مً وظُفتها ألاطاطُت للمجخمع اإلادوي واللواع الخاؾ( -5طامذ فىشي
 ،اإلاسحع الظابم  ،ؾ ؾ .).5-4
للد اهدزج مفهىم الحىهمت كمً مسخلف العلىم الاحخماعُت جدزٍجُا زالٌ طىىاث
الدظعُىاث ،واذا وان ال ٌظدىد بلى هظسٍت معُىت باعخبازه مفهىما ًمىً اطخسدامه في جلُُم
ؤهمان الحىم في دوٌ مسخلفت ،دون ؤن ًيىن وزاءه هظسٍت حؼسح هُف ًمىً الىؿىٌ بلى جسػُد
الحىم ،ؤي عدم الاطدىاد بلى هظسٍت مىخدة ػاملت حؼيل مسحعُت مىخدة للحىم الساػد ،فان
هرا اإلافهىم مخعدد مجاالث الدزاطت(طُاطُت ،اكخـادًت ،احخماعُت ،)...وَظخمد عىاؿسه مً
مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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عدة خلىٌ دزاطُت ،خُث هىان مً ًرهب بلى ؤن الحىهمت (الحىم الساػد) جسجىص على طلظلت
هىٍلت مً ألابدار اإلاخعللت بىظسٍت اجساذ اللساز ،انها جىدزج كمً
ملازبت مخعددة خلىٌ الدزاطت ،فهي حظخمد مً علم احخماع الخىظُماث دزاطاجه
اإلاخعللت بالظلوت ومفهىم الفاعل " ،"notion d’acteurومً العلىم الظُاطُت جدالُلها اإلاخعللت
بملازبت الىظام  approche systèmeزاؿت منها اإلاخعللت بخدفم الؼبياث ،هما حظخمد مً علىم
الدظُحر ما ًخعلم باللساز اإلاخعدد اإلاظخىٍاث (.)la décision multi-niveaux
اذا مً الىاخُت الىظسٍت ًـعب وكع حعسٍف حامع وماوع للحىهمت هظسا الزجباهاجه
-6
اإلادؼعبت التي جمخد بلى اإلاُادًً الاكخـادًت والظُاطُت والاحخماعُت ،بكافتبلى حعدد الفىاعل
(طلُم بسواث ،اإلاسحع الظابم  ،ؾ ؾ) .15-14
زاهيا-بعض الخعزيفاث الىظزيت للحوكمت (الحكم الزاشد):
ا-حعسٍفاألطخاذ مازٍان " "Marrienوالري خـس مفهىم الحىم الساػد في بػيالُت فعالُت
وهجاعت الخدزل العمىمي والاهخلاٌ مً اإلاسهصٍت بلى الالمسهصٍت ،ومً الدولت اإلاخدزلت بلى دولت
اللبى ،ومً حظُحر اإلاسفم العام بلى الدظُحر على ؤطع مبادت الظىق وختى مً الظلوت
العمىمُت الاخخيازٍت بلى الؼساهت مع الفاعلحن العمىمُحن والخىاؾ.
لرلً مفهىم الحىم الساػد ًسجىص على  3ؤطع زثِظُت:ألاطاض ألاوٌ ًخعلم بىحىد ؤشمت في
هسٍلت الحىم باإلكافت بلى كعف الفعالُت والىجاعت في العمل العمىمي وألاطاض الثاوي
ًظهس ؤن هره ألاشمت حعىع فؼل ؤو كعف ألاػياٌ الخللُدًت في العمل العمىمي وؤزحرا
فان ألاطاض الثالث ًخعلم بظهىز ػيل حدًد ؤهثر مالءمت مع اإلاعوُاث الحالُت ( 7هلبت
الظىت السابعت ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ ؾ) .12-11
ب -خظب هسمُذ الظنهاوع ٌ ،Hermut Elsenhansعخبر الحىم الساػد هفً الدازة
الخفاعالث بحن الدولت واللواع الخاؾ واإلاجخمع اإلادوي"(8طامذ فىشي ،مسحع طبم ذهسه،
ؾ).16
 :2الحوكمت مً جاهب اإلالاربت اإلاؤضطاجيت
اطخسدمذ اإلااطظاث الدولُت مـولح الحىم الساػد بداًت مً الثماهِىاث لخددًد
معاًحر خظً طحر ؤلادازة العمىمُت في الدوٌ الىامُت ،واللُام بةؿالخاث ماطظاجُت كامىت
لىجاح مسخلف البرامج الاكخـادًت.
أوال-حعزيف البىك الدولي للحكم الزاشد:
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عسف البىً الدولي الحىم الساػد طىت  1989بإهه" :ممازطت ا لظلوت الظُاطُت إلدازة
ػاون الدولت ".
وكد عسفه طىت  1992بإهه":ؤطلىب ممازطت اللىة في بدازة اإلاىازد الاكخـادًت والاحخماعُت
للدولت لخدلُم الخىمُت ومدي كدزة الحيىماث على ؿُاغت وبلىزة وجىفُر الظُاطاث واللُام
بالىظاثف اإلايلفت بها"(.World Bank ،1992, p3.) 9
ؤن واكع ممازطاث البىً الدولي ازبذ بإن البعد الاكخـادي كد هغى على جـىز الحىم
الساػد ،وذلً لحمل الدوٌ الىامُت على الخلىع لبرهامج الخعدًل الهُىلي وهى ما ٌعني اللجىء
بلى اإلادًىهُت ( الاطخداهت) ( 10هلبت الظىت السابعت ،ؾ .) 13
زاهُا -حعسٍف البرهامج ؤلاهماجي لألمم اإلاخددة طىت  " :1997هى ممازطت الظلواث الاكخـادًت
والظُاطُت وؤلادازٍت إلدازة ػاون اإلاجخمع على وافت مظخىٍاجه".
وفي هفع الخلسٍس عسف الحىم الساػد على ؤهه الحىم اللاثم على:
اإلاؼازهت ،خىم اللاهىن ،الؼفافُت ،خظً الاطخجابت ،الخىافم ،اإلاظاواة ،الفاعلُت والىفاءة،
السئٍت الاطتراجُجُت.
وكد ؤفض ى الجهد الخوىٍسي إلافهىم الحىم الساػد مً هسف بسهامج ألامم اإلاخددة
ؤلاهماثُةلى ججاوش اإلافهىم في خد ذاجه ،جماػُا مع مفهىم البرهامج للخىمُت البؼسٍت وؤخدر جدىال
في جـىزه للمىكىع مً زالٌ جلسٍسه لظىت  ،2002خحن زهص على مفهىم الحىم الدًملساهي،
ؿاوعا جمحز هرا اإلافهىم الري هسخه البىً العالمي ،وبن وان ًخالقى معه في الاهخمام بمبادت
الفعالُت والىفاءة في حظُحر الؼاون العمىمُت بالعدالت( 11طامذ فىشي ،ؾ ؾ . )29-27
اإلادور الثاوي :الحوكمت اإلادليت
أوال :مفهوم الحوكمت اإلادليت
ؤفسشث الخغحراث التي خدزذ في نهاًت اللسن العؼسًٍ لخبني الىثحر مً دوٌ العالم الثالث ألهظمت
ذاث جىحه دًملساهي بدال مً ألاهظمت الخللُدًت الدظلوُت التي واهذ طاثدة ،مما اوعىع على
همى ألاحهصة ؤلادازٍت في جلً الدوٌ وهُفُت حعاملها مع مخولباث اإلاىاهىحن على اإلاظخىي اإلادلي،
الرًً ؤؿبدىا ًىادون بخلدًم زدماث حظاوي حجم اللساثب التي ًدفعىنها وٍداولىن اإلاؼازهت
في اجساذ اللسازاث وزطم الظُاطاث العامت ،مما حعل الحيىماث اإلاسهصٍت جسـف حصءا هاما
مً مىاشهاتها الىهىُت للظلواث اإلادلُت.
مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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حعل هرا ألامس الىثحر مً الدوٌ جدبنى طُاطاث الخدىٌ بلى اللواع الخاؾ على اإلاظخىي
اإلادلي ،وشٍادة الدوز الري ًلعبه هرا اللواع في عملُت جلدًم الخدماث و الخىمُت اإلادلُت عبر
بدزاٌ ألاطالُب الخجازٍت Commercialisationفي بدازة ؤوؼوتها ،بدُث جداز اإلاؼازَع اإلادلُت
هإوؼوت ػبه زاؿت مظخللت مالُا و جيىن مظاءلت عً جلدًم الخدماث ،هما جساحعذ بعم
اللُم الخللُدًت واألكدمُت والخدزج الىظُفي لـالح ؤزسي حدًدة والخمىحن واإلاسدودًت ،وهى ما
دفع بعم اإلافىسًٍ ه ـ Osborn & Gaeblerمع بداًت الدظعُىاث بلى الدعىة بلى بعادة ازتراع
الحيىمت بما ًمىنها مً جإدًت وظاثفها بىفاءة ؤعلى ،وؤدي ذلً بلى الاهخلاٌ مً هظم مدلُت
حظُوس فيها اإلاجالع اإلاىخسبت مخمثلت في هظامي ؤلادازة اإلادلُت والحىم اإلادلي
AdministrationLocal and local Governmentبلىىظام مدلي حؼازن فُه اإلاىظماث غحر
السطمُت و اللواع الخاؾ.Local Governance
جلمً ؤلاعالن الري ؿدز عً الاجداد الدولي إلدازة اإلادن الري علد في ؿىفُا  Cmaمً  9بلى
 12دٌظمبر  1996والري حاء جدذ عىىان  Declaration of Local Governaneؤن هظام
الحىهمت اإلادلُت ًجب ؤن ًخلمً ما ًلي :
 هلل مظاولُت ألاوؼوت العامت اإلاالثمت بلى اإلاظخىٍاث اإلادلُت اإلاسخلفت بمىحب اللاهىن
 المسهصٍت مالُت ومىازد وافُت لللُام بخلً ألاوؼوت على اإلاظخىي اإلادلي.
 مؼازهت خلُلُت للمىاهً في ؿىع اللساز اإلادلي.
 تهُئت الظسوف التي مً ػانها زصخـت الاكخـاد اإلادلي.
زاهيا :فواعل الحوكمت اإلادليت
جلخض ي الحىهمت اإلادلُت (على غساز الحىهمت في بعدها الىهني)وحىد فىاعل زطمُت وغحر
زطمُت هي :
 دولت فاعلت اللدزة :فليي جخمىً الحيىمت اإلاسهصٍت مً هلل بعم ازخـاؿاتها للظلواثالالمسهصٍت بما ًدلم الفعالُت عليها ؤن جىفس آلالُاث الخالُت:
 كسوزة الخيظُم بحن اإلاظخىٍاث الحيىمُت اإلاسخلفت لخىفحر اللدز اليافي مً الؼفافُت واإلاظاءلتوالخمثُل.
 وكع هظام زكابي فعاٌ ٌظمذ بمساكبت الظلواث اإلادلُت وجىظُمها. حغوُت الحاحاث اإلاادًت بما ًىفل جلبُت الاخخُاحاث الؼعبُت.مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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 طلواث مدلُت ماهلت :بذ ال بد ؤن جيىن الجماعاث اإلادلُت ؤهثر اطخجابت لخولعاث اإلاىاهىحن،وٍيىن ذلً عً هسٍم التزامها بمظخىي اإلامازطت الدًملساهُت وهبُعت الثلافت الظاثدة ،التي
حظمذ بخفعُل اإلاظاءلت واإلاداطبت والىعي في الاهخساباث.
 مجخمع مدوي مؼسن :فليي حظخجُب الظلواث اإلادلُت الخخُاحاث اإلاىاهىحن اإلادلُحن ًيبغي ؤنجبلى اإلاجمىعخان على اجـاٌ داثم ،ما ٌعني باللسوزة وحىد مجخمع مدوي مىظم البيُت واطع
الاجـاٌ كادز على حمع آلازاء والخعبحر عنها.
 كواع زاؾ جىافس يً :جب ؤن ًيىن اللواع الخاؾ ماهال إلاظاعدة الهُئاث اإلادلُت علىجلدًم الخدماث اإلادلُت للمىاهىحن و ذلً بالهُيلت و الخىظُم الجُد و الىفاءة في جلدًم
الخدماث الىىعُت.
و هىرا ؤؿبذ البعد الجدًد للحىم اإلادلي ًخلمً جللُف طلوت الحيىمت اإلاسهصٍت على
الهُئاث اإلادلُت ،و حشجُع فئاث حدًدة مً اإلاظدثمسًٍ و زحاٌ ألاعماٌ و ماطظاث اإلاجخمع
اإلادوي و بطىاد طلوتالظُوسة على ؤلاهخاج و جىفحر الظلع و الخدماث آلدوي وخدة كادزة على اداء
الخيالُف و حني اإلاىافع،مما ًيخج عىه جلاطم اللىة بحن الحيىمت و اإلاجخمع في اهاز هىعحن مً
العالكاث هما العالكاث ألافلُت بحن الظلواث اإلادلُت و اإلاجخمع اإلادوي و العالكاث الساطُت بحن
اإلاظخىٍاث اإلالحُت اإلاسخلفت( 12بالٌ لخسوفي ،دٌظمبر. )2012
اإلادور الثالث :الحوكمت اإلاائيت "دراضت خالت الجشائز"
أوال :مفهوم الحوكمت اإلاائيت
-1ظهور مططلح الحوكمت اإلاائيت
مـولح "خىهمت اإلاُاه"ؤو "الحىهمت اإلااثُت"خدًث وظبُا ،خُث بسش مىر العلد ألازحر مً
اللسن العؼسًٍ وجصاًدث ؤهمُخه مىر جبني اإلاىخدي العالمي الثاوي للمُاه والري علد في مدًىت
الهاي الهىلىدًت عام  2000خُث اجفم فُه ألاهساف اإلاجخمعت على ؤن مؼيلت اإلاُاه في العالم هي
مؼيل ةبدازة ولِظذ مؼيلت هدزة فلى،هما جم الترهحز على هرا اإلافهىم مً زالٌ هرا اإلاىخدي
عىدما ػددث لؼساهت العاإلاُت للمُاه "على ؤن ألاشمت اإلااثُت جخمثل ؤطاطا في ؤشمت خىهمت( 13عبد
اللوُف ؤوالد خُمىدة ،2014 ،ؾ ؾ ).116-105
 -2حعزيف الحوكمت اإلاائيت
الحىهمت اإلااثُت هي مجمىعت الىظم اإلاازسة في عملیت اجساذ اللسازاث الخاؿت بةدازة اإلایاه،
زدمت التزوید اإلااجي ؤو ببظاهت هي جددید مً یدـل على اإلایاه ومتي یدـل عليها وهیف،
مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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وغالبا ما جىوىي هره اللسازاث على عىـس طیاس ي هام زاؿت في اإلاىاهم التي جدظم بىحىد
جىافع خىٌ مىازد ماثیت مددود ،وبالخالي فةن هظم خىهمت اإلایاه حعىع عادة الىاكع الظیاس ي
والثلافي على اإلاظخىي الىهني واإلاخىطى واإلادلي،ؤي ؤنها حؼخمل على زیازاث طیاطیت إلاىاشهت
اإلاـالح اإلاخىافظت خىٌ مىه واإلاسىٌ بخإدیت زدماث معیىه ،وهیفیت جلدیم الخدماث ،ومً
الري یدفع زمً هره الخدماث ،وهیف جخم مىاشهت اإلاـالح اإلاخىافظت ،واللسازاث خىٌ هیفیت
خمایت اإلاىازد اإلااثیت ( 14وفاء لوفي ،ؾ ؾ . )3-2
حؼحر الحىهمت اإلااثیت في ؤبظى معاهيها بلى مجمىعت مخياملت مً الىظم التي جخدىم بـىع
اللسازاث الخاؿت بخوىیس اإلاىاز داإلااثیت و ٕادازتها ٌؼازن في ؿىعها الحيىماث وماطظاث اإلاجخمع
اإلادوي واللواع الخاؾ  (15طامذ اللبج) 2015 ،
ٌعخبر حعسٍف "زوحسش"و "هىٌ" للحىهمت اإلااثُت مً ؤػهس الخعسٍفاث" :هي مجمىعت مً الىظم
الظُاطُت والاحخماعُت والاكخـادًت وؤلادازٍت اإلاالثمت لخوىٍس وبدازة اإلاىازد اإلااثُت وجلدًم
الخدماث اإلااثُت على مسخلف اإلاظخىٍاث اإلاجخمعُت (وفلا للؼساهت العاإلاُت للمُاه).
زاهيا :أضباب ومبادئ وأبعاد الحوكمت اإلاائيت
 :1أضباب الحوكمت اإلاائيت
مً ؤهم ؤطباب ودواعي الحىهمت اإلااثُت ما ًلي:
 شٍادة الولب على اإلاُاه :وهرا زاحع للىمى الظياوي الظسَع ومخولباث الخىمُت
الاكخـادًت والاحخماعُت والثلافُت ،ففي خحن جلاعف عدد طيان العالم زالر مساث
في اللسن العؼسًٍ ،جصاًد اطتهالن اإلاُاه طذ مساث ،وفي هثحر مً الدوٌ ججاوش الولب
العسق .
 شٍادة الخلىر :جصداد ؤهمیت كلایا مثل الخلىر عىدما یيىن هىان شح في اإلایاه لرلً
مً وحهت هظس الحىهمت ٌعخبر الخلىر مً هخاثج جصاًد الولب وٍيبغي الخفىحر باطخسدام
جلً اإلالىزاث ومىاكؼتها في كىء الاخخُاحاث الاطتهالهُت و اإلاخولباث البُئُت اإلالحت.
 جصاًد الترابى بحن ألاهظمت اإلااثُت وحعلُدها :كد جخلاعف جددیاث الحىهمت الفعالت،
عىدما جـبذ اإلاىازد اإلااثیت ؤهثر جوىزا ،و یصداد الخعلید في السوابى بحن مسخلف
اطخسداماث اإلایاه ومظخسدميها وهظمها ،فازجفاع مظخىي الؼً والخغحر في وحىد اإلایاه
مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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والولب عليها واإلاسجبى یً بالهیيلیاث اإلاجخمعیت والظیاطیت اإلاعلدة التي همذ خىٌ
اإلایاه،ؤدی بلى هظم معلد هراه زـاثف حدیدة ال یمىً الخيبابها.
 جصاًد الؼً اإلاخعلم بخغحر اإلاىار :جازس الخغحراث اإلاىازُت بؼيل ؤطاس ي على اإلاىازد اإلااثُت
مً زالٌ جىساز وكىع ؤخدار واززُت مثل ( الفُلاهاث ومىحاث الجفاف ) مما ًخولب
مىاحهت جددي الخغحراث اإلاىازُت عىد الخسوُى إلدازة اإلاىازد اإلااثُت.
كسوزة ؤلاهـاف في جصوٍد الخدماث واإلاىازد اإلااثُتٌ :عخبر عدم اللدزة على

الىؿىٌ بلى زدماث ماثُت مىاطبت ومظخدامت مً ؤطباب وهخاثج وماػساث الفلس،وعىدما
ًـبذ الىؿىٌ بلى اإلاُاه زاكعا لىلاغ في بهاز خلىق ؤلاوظان ًيىن مً اللسوز ًلمان
وؿىٌ مىـف للمُاه و بلى عملُاث ؿىع اللساز اإلااجي مً كبل حمُع كواعاث اإلاجخمع
 :2 مبادئ الحوكمت اإلاائيت
اإلاىهجياث :
مىفخدت وػفافت :ؤي اإلااطظاث اإلااثُت حعمل بوسٍلت مىفخدت وػفافت(لغت ًفهمها الؼعبوكسازاث ػفافت)
-2ػاملت وؿسٍدت :یجب ؤن جىفل مؼازهت واطعت مً زالٌ وافت مساخل دوزة بدازة مؼسوع
اإلایاه،مً حؼىیل السئیت بلى الخىفیر و الخلییم.
-3مترابوت وجياملُت :ویجب على اإلااطظاث اإلااثیت عىد جسویى وجىفیر اإلاؼازیع والبرامج ؤن
جإزر في الحظبان حمیع مظخسدمي اإلایاه واإلادخملحن والعىامل الخازحیت.
-4مىـفت وؤزالكُت :یجب جىخي ؤلاهـاف كمً مسخلف الجهاث اإلاعىیت ومجمىعاث
اإلاظخسدمحن وبینها ومساكبتها هىاٌ عملیت جوىیس الظیاطاث وجىفیرها ،ویجب بیالء عىایت زاؿت
بالحلىق والاخخیاحاث اإلادددة لليظاء والفلساء واإلاجمىعاث الاحخماعیت اإلاهمؼت .هما یيبغي
ألاهـاف في جوبیم العلىباث اإلاخعللت بظلىن فاطد ؤو ممازطاث كازة وٍجب الاطدىاد بلى
اإلابادت ألازالكیت للمجخمع ( 16 .وفاء لوفي ،ؾ ؾ )11-10-8-3
الاداء و الدشغيل
 اإلاظاءلت :یيبغي على ول ماطظت معىیت باإلایاه ؤن حؼسح ؤفعالها وجخدمل اإلاظاولیت .هما یجبجددید علىباث زسق اللىاعد وآلیاث جىفیر الخدىیم للمان الىؿىٌ بلى خلىٌ مسكیت لللایا
اإلایاه.
مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت
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-2الىفاءة :ؤي یجب جدلیم الخىاشن بحن مفاهیم الىفاءة الظیاطیت والاحخماعیت والبیئیت
اإلاخعللت باإلاىازد اإلااثیت مً هاخیت والىفاءة الاكخـادیت البظیوت مً هاخیت ؤزسي.
-3الخجاوب والاطخدامت :یجب ؤن جيىن الظیاطت اإلااثیت كاثمت على الولب اإلااجي وجلییم ألازس
اإلاظخلبلي والخبرة الظابلت .ویجب جىفیر الظیاطاث واجساذ اللسازاث على اإلاظخىي ألاهثر مالءمت.
هما یجب ؤن جيىن الظیاطاث اإلااثیت مبيیت على خىافص للمان جدلیم مياطب احخماعیت
واكخـادیت عىد بجباعها.
17
و یيبغي ؤن ُیىظس الطخدامت اإلاىازد اإلااثیت على اإلادي البعید همبدؤ مىحه ( طامذ اللبج،
)2015
 :3أبعاد خوكمت اإلاياه ( 12عبد اللوُف ؤوالد خُمىدة ،ؾ )108
هجاح الحىهمت ٌعد اإلالُاض لللدزة على مىاحهت الخددًاث اإلاخمثلت في ألابعاد الثالزت الخالُت:
البعد الاحخماعي :حعخبر بمداداث اإلاُاه زدمت ؤطاطُت وكسوزٍت ًدخاحها ًىمُا ول واثً بؼسي ؛
بغم الىظس عً حيظه ومظخىاه الاحخماعي ،لرا ًجب جىفحر جلامً احخماعي ٌظمذ ختى للوبلاث
اإلاعدومت بالحـىٌ على الىمُاث الالشمت للعِؽ.
 -1البعد الاكخـادي :وٍخعلم باالطخعماٌ العلالوي للمُاه ودوزها في الخىمُت الاكخـادًت
الؼاملت.
 -2البعد البُئي :الري ًاهد دوما حعصٍص اطخدامت اإلاىازد الوبُعُت وطالمت ألاهظمت
البُئُت ( 19طامذ اللبج)2015 ،
 -3البعد الظُاس ي  :وٍخمثل في مىذ اإلاىاهحن ومسخلف ألاهساف الظلوت للمظاعدة في اجساذ
اللسازاث اإلاخعللت بدظُحر اإلاىزد وهرا خم الجمُع في الحـىٌ على اإلااء.
زالثا :الحوكمت اإلاائيت في الجشائز
عسفذ الدولت الجصاثسٍت مازسا اهخماما متزاًد بلواع اإلاىازد اإلااثُت،زاؿت وان الجصاثس
جخىاحد كمً كاثمت الدوالٌ فلحرة مً هاخُت اإلاُاه،بكافت بلى الصٍادة الظياهُت اإلاعخبرة بكافت
بلى بسامج ؤلاوعاغ الاكخـادي اإلاىحهت للواعي الفالخت والـىاعُت ،وغحرها مً ألاػُاء التي
خفصث على شٍادة وازجفاع الاخخُاحاث اإلااثُت ،وهظسا بلى اإلاىازد اإلاددودة مً اإلاُاه في الدولت
الجصاثسٍت طىاء حعلم ألامس باإلاُاه الظودُت ؤو الجىفُت ،فلد طعذ هره ألازحرة لبرٌ مجمىعت
مً الجهىد في مجاٌ اإلاىازد اإلااثُت للمدافظت عليها وخماًتها مً ألازواز التي جىاحهها مً جلىر
وهدزة واطخجزاف،هما عملذ على وكع وؿُاغت مجمىعت مً الاطتراجُجُاث والظُاطاث التي مً
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ػإنها اإلاظاهمت في جىمُت هره اإلاىازد وجدظحن طبل حظُحرها وبدازتها في بهاز خىهمت ماثُت
جخماش ى وؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت.
 :1اإلاوارد اإلاائيت في الجشائز
جخىاحد الجصاثس في ػماٌ بفسٍلُاً،ددها ػماال البدس ألابُم اإلاخىطى بظاخل هىله
1200ولم جلدز مظاخخه ب  09ملُىن هىخاز،بمظاخت بحمالُت جلدز ب  238ملُىن هىخاز،
وألاولى بفسٍلُا مً خُث اإلاظاخت وفي الدوٌ العسبُت ،هما جدخل مىكع اطتراجُجي مً خُث
مىكعها في بىابت كازة بفسٍلُا( 20عبد اللوُف ؤوالد خُمىدة ،ؾ .)113
جخيىن اإلاىازد اإلااثُت في الجصاثس مً مىازد جللُدًت همُاه ألامواز وألاخىاق الجىفُت واإلاُاه
الظودُت ،ومىازد غحر جللُدًت هخدلُت وجـفُت مُاه البدس ومُاه الـسف الـحي والصزاعي،
وحؼيل مُاه ألامواز العمىد الفلسي للمىازد اإلااثُت بؼيل عام باعخبازها مـدز حغرًت ألاخىاق
الجىفُت واإلاجازي الوبُعُت والُىابُع وألاودًت ،هاجه ألازحرة التي جىلظم بلى ؤودًت جـب في
البدس مثل وادي الخافىت ،الحمام ،مُىا ،الؼلف ،زساهت ،وؤودًت جـب جـب في الؼوىن مثل
وادي الغِع ،اللـب ( 21هىز الدًً خازوغ.)2015 ،
حدوٌ زكم :1اإلاىازد اإلااثُت الخللُدًت اإلاخىفسة في الجصاثس (ملُاز متر مىعب في العام) ( 22بسهامج
ألامم اإلاخددة الاهماجي ،2014 ،ؾ ).138
اإلاُاه الظودُت :بحمالي اإلاىازد
اإلاخجددة
10.150

البلد
الجصاثس

اإلاُاه الجىفُت :بحمالي اإلاُاه اإلاخجددة
1.52

مً بعداد الباخثت
الؼيل  :01داثسة وظبُت جىضح اإلاىازد اإلااثُت الخللُدًت اإلاخىفسة في الجصاثس (ملُاز متر مىعب في العام)
المياه الجوفية:
اجمالي المياه
المتجددة,
1.52
المياه
السطحية:
اجمالي الموارد
المتجددة,
10.15
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حدوٌ زكم :2اإلاىازد اإلااثُت غحر الخللُدًت في الجصاثس (ملُاز متر مىعب طىىٍا مخعددة)
(بسهامج ألامم اإلاخددة الاهماجي ،2014 ،ؾ )139
مُاه الـسف اإلاعالجت (اإلاىاشٌ)
اهخاج اإلاُاه
البلد
اإلادالة
مُاه ؿسف
مُاه الـسف
اهخاج مُاه
الجصاثس
اإلاىاشٌ اإلاعالجت
اإلاجمعت في
الـسف في
0.0170
اإلاىاشٌ
اإلاىاشٌ
()2002
)2010( 0.1500 )2010( 1.150
)2010( 0.73

جسخلف همُاث ألامواز مً مىولت ألزسي خُث ًخمسهص حظاكى ألامواز زـىؿا في
الؼماٌ وكد جم جلدًسه )وفلا للىوالت الىهىُت للمىازد اإلااثُت)ب ،87 %وٍلدز اإلاخىطى الظىىي
لدظاكى ألامواز بالبالد ب  450ملم وجىحد فىازق معخبرة بحن الؼسق والغسب فمثال اإلاىولت
الىهساهُت اكل حظاكوا ملازهت باإلاىولت اللظىوُيُت ،خُث جدظاكى ألامواز بىمُاث هبحرة
جلدزب  2000ملم في الظىاخل واإلاسجفعاث الجبلُت الؼسكُت في مظاخت الجخجاوش  40ولم
،2والخباًً في ألامواز في بعم اإلاىاهم ًجعل منها مىاهم حافت على ما ًلدزب %95مً ؤلاكلُم
الىهً،منها  80 %ػدًدة الجفاف.
ال ًخجاوش اإلاخاح ؤلاحمالي مً اإلاُاه اللابلت لالطخغالٌ في الجصاثس  13.2ملُاز م  3هرا ًىفس حجم
بحمالي ًلدز ب  412م 3ليلم واهً طىىٍا ليل الاطخعماالث (مجزلُت،فالخُه،ؿىاعُت) ،هرا
السكم هظسٍا ماػس على وكعُت الىدزة الىبحرة للماء اإلاخمثل في وحىد عجص هبحر ٌعسكل الحسهت
الخىمىٍت للبالد،مما ًادي بلى اطخعماٌ اإلاُاه بـسامت وجلؼف وفم اإلاسوواث
اطخعجالُه،بكافت بلى اطخعماٌ اإلاُاه مً اإلاـادز غحر الوبُعُت(جدلُت مُاه البدس و معالجت
اإلاُاه اإلاظخعملت ،)...،ؤي البد مً الخىحه بلى الحىهمت اإلااثُت ( 24عبد اللوُف ،ؤوالد خُمىدة،
ؾ ).113

مجلـت افاق علوم الادارة والاكخطاد/جامعت اإلاطيلت

438

الع ــدد ،)2012( 04 :ص 446-426

العىوان الحوكمت اإلاائيت كآليت لترشيد حطيير اإلاياه في الجشائز  .............................أ :/جوي ضعيدة

جدول ركم :3الطلب على اإلاياه في الجشائز وفلا لكل كطاع ضىت ( 2011اللياص باليطبت
اإلائويت لسحب اإلاياه العذبت) ( 25بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماجي ،ؾ )151
البلد

الصزاعت

اإلادلي

الـىاعت

الجصاثس

63.95

22.51

13.54

الؼيل  :02داثسة وظبُت جىضح اليظبت اإلائىٍت للولب على اإلاُاه خظب ول كواع مً بعداد
الباخثت
الصناعة
%13,54
المحلي
%22,51

الزراعة
%63,95

 :2جهود الدولت الجشائزيت في الحوكمت اإلاائيت:
ٌعخبر وكع طُاطت فعالت لدظُحر وجسػُد وبدازة الولب على اإلاُاه عملُت كسوزٍت وفي هره
الحالت ؤؿبذ اللجىء الطخعماٌ اإلاُاه غحر الخللُدًت ؤمس البد مىه والحل ألاوٌ الري عمدث بلُه
الدولت الجصاثسٍت هى جدلُت مُاه البدس ،ؤما الحل الثاوي فهى بعادة اطخعماٌ اإلاُاه اإلاظخعملت
وهي عملُت ؤكل جيلفت.
أوال -الجاهب الدشزيعي واإلاؤضطاحي لدطيير وإدارة اإلاياه في الجشائز:
لجإث الجصاثس بلى بوؼاء مجمىعت مً اإلااطظاث التي تهخم بالثروة اإلااثُت وحظُحرها
وجىشَعها ،بدُث حعد وشازة اإلاىازد اإلااثُت ؤعلى ماطظت خيىمُت جىلظم بدوزها بلى مجمىعت مً
اإلادًسٍاث هما كامذ بةوؼاء الؼسهت الجصاثسٍت للمُاه طىت  ،2001وهي ماطظت عمىمُت ذاث
هابع ؿىاعي وججازي ،ومً ؤهم ما جيلف به حظُحر عملُاث بهخاج مُاه الؼسب واإلاُاه الـىاعُت
وهللها ومعالجتها وجسصٍنها وجىشَعها ،بكافت بلى الخلُِع ومساكبت هىعُت اإلاُاه اإلاىشعت...الخ.
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هرهس ؤًلا الدًىان الىهني للخوهحر  ،ONAالدًىان الىهني للظلي وؿسف اإلاُاه ،ONID
الىوالت الىهىُت للظدود والخدىٍالث  ،ANBTوواالث ألاخىاق الهُدوغسافُت  ،ABHالىوالت
الىهىُت للمىازد اإلااثُت  ، ANRHدواوًٍ مظاخاث السي  ،OPIهرا مً الجاهب اإلااطظاحي ،ؤما
مً الجاهب الدؼسَعي فةهىا طيخددر ؤطاطا عً كاهىن اإلاُاه  05-12اإلاازر في 4ؤوث .2005
زاهيا -أهم اإلاشاريع التي كامذ بها الدولت الجشائزيت في مجال الحوكمت اإلاائيت
مىر نهایت طىت  2000اعخمدث الدولت مجمىعت مً البرامج و اإلاؼازیع اإلاظخلبلیت للواع اإلاىازد
اإلااثیت بهدف السفع مً حجم الاخخیاهي بلى  8.5مالیحر متر مىعب كبل نهایت  2013و ؤهللذ في
الخماطیحن الثاهیحن اطدثمازاث جساوخذ بحن  15و  16ملیاز دوالز للخىمیت اللواع  ،مع مداولت
جدلیم العدالت في جىشیع هرا اإلاىزد بحن مسخلف اللواعاث وخظب ألاولىیت ،خیث كامذ
الجصاثس بةوؼاء ألاخىاق الهیدزوغسافیت الري یىخد اإلااء بيل ؤػياله هما ؤهه ال یعترف بالحدود
و الخلظیم ؤلادازي وطحر اإلااء وىخدة هبیعیت مخياملت ،دون الخمیحز بحن اإلایاه الظودیت و
الجىفیت( 26.ؤوالد خُمىدة عبد اللوُف،ؾ )114
للد ؿاغذ الجصاثس طُاطُت وهىُت زالٌ فترة شمىُت مً  2025-2006خُث هـذ على شٍادة
حجم اإلااء الوبیعي مً  3.6ملیاز م 3طىىٍا و اإلاُاه الجىفُت بلى  11ملُاز م 3و شٍادة حجم اإلااء
الـىاعي مً  50بلى  800ملُىن م 3طىىٍا .
هما جم وكع مسوى زماس ي  2019-2016وان الهدف حعبئت اإلاازد اإلااثُت  ،جىفحر اإلااءالؼسوب ،و جىطُع ػبياث ؿسف اإلااء الـحي ( 27الجمهىزٍت الجصاثسٍت الدًملساهُت الؼعبُت،
طبخمبر  )2015و مً بحن اإلاؼازَع التي كامذ بها الدولت الجصاثسٍت هرهسها على الىدى الخالي :
-1جدويل اإلااء مً عين ضالح إلى جمنراضذ :اهجاس اكخطادي وطني هام.
ًمثل هرا اإلاؼسوع مً جدىٍل اإلاُاه الجىفُت عحن ؿالح بلى جمجراطذ واإلادن اإلاجاوزة على
مظافت  750ولم هما ًلمً التزوٍد ب  50.000متر مىعب مً اإلااء الؼسوب ًىمُا مع جىكع
كمان  100.000متر مىعب ًىمُا في مولع.2030
-2هظام الدطيير اإلادمج لإلعالم خول اإلااء:
للد عملذ الدولت الجصاثسٍت مازسا على بوؼاء كاعدة معلىماث خىٌ اإلاىازد اإلااثُت ،وذلً
بملخض ى اللاهىن زكم  12-05مازر في  4ؤوث  2005مخعلم باإلاُاه ،يهدف بلى جددًد هُفُاث
الحـىٌ على معوُاث هظام الدظُحر اإلادمج لإلعالم خىٌ اإلاُاه.
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ويهدف هرا الىظام بلى ؤلامداد وجىظُم مجمىعت مً اإلاعلىماث واإلاعازف الخاؿت باإلاىازد اإلااثُت
طىاء مً خُث بخـاثُاث ،ؤو بسامج مخسرة وماجمساث جسف اإلاُاه،بؿدازاث وابخيازاث لخبراء
ومسخـحن هاػوحن في هرا مجاٌ،تهدف للخدىم ؤهثر في بدازة الولب على اإلاُاه.
-3تهيئت ضد بني هارون:
ؤهبر اإلايؼأث اإلااثیت لتزوید  06والیاث بعدد طياوي  04مالیحن طىت فلد جم بهجاش طد بني هازون
وكد ؤطخغل لظلي  4000هىخاز على الؼيل  04مدیواث شزاعیت ( 28عبد السخمان دًدوح ،
 ،2013-2012ؾ  )107و ٌعخبر هرا الظد مً ؤهبر اإلاؼازیع اإلااثیت طىت الاطخلالٌ وهى ماجي و
آلان یصود بيظبت  6مالیحن طمخه في آفاق.
ًلم حجم طىىي ًلدز ب  504ملُىن م 3مً اإلاُاه ليل مً كظىوُىت ،باجىت ،ؤم البىاقي،
حُجل ،عحن ملُلت وزيؼلت هما حظعى الىوالت الىهىیت للظدود و الخدىیالث بلى حغویت  6مالیحن
میاه الؼسب وذلً في آفاق
 2020مىاشاة مع طلي ما یلازب بـ  40ؤلف هىخاز مً ألازاض ي الفالخیت www. ( 29.
Nnasronline. Com, lindi
-4اإلازكب اإلاائي هدهت ،ألاهظمت شزق-غزب Le complexe hydraulique Setif (Hodna
) :système Est-Ouestوهرا مً ؤحل بحساء الخدىٍل طوُف-هدهت-العلمت.
-5جدويل اإلاياه مً الصحزاء الشماليت إلى اإلاىاطم الشماليت للجشائز ( 30عدالن ؿدزاحي،
 ،2013-2012ؾ ؾ ).201-176
زالثا -ججزبت الدطيير باالهخداب للموارد اإلاائيت الجشائزيت:
حعني الؼساهت بحن اللواع العام واللواع الخاؾ ،زاؿت في مجالي جدلُت مُاه البدس
وجىلُد الىهسباء خُث كم مثال بسهامج الحيىمت آلفاق  2009بهجاش ؤهثر مً  33مدوت لخدلُت
اإلاُاه  ،ومً بحن ؤهم العلىد التي ؤبسمتها الدولت الجصاثسٍت هرهس على طبي اإلاثاٌ:
*العلدً : - Suez Environnement ADE/ONAخمثل هرا العلد في علد اإلاظاومت جم ببسامه في
هىفمبر  2005وجم مً زالله اوؼاء ػسهت اإلاُاه والخوهحر الجصاثسٍت في  1ؤفسٍل  ،2006وهرا مً
ؤحل كمان جصوٍد باإلاُاه  24/24طاعت ،وكع ألاػغاٌ اإلاخعللت باإلاُاه العربت والخوهحر خحز
الدؼغُل...الخ
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اإلادور الزابع  :أبعاد و مشاكل الحوكمت اإلاائيت في الجشائز
أوال :أبعاد الحوكمت اإلاائيت في الجشائز
 -1البعد الاكخطادي:ال جخىلى الجصاثسٍت للمُاه مىر طىت  2006مهمت الدظُحر اإلاباػس
لخدماث اإلاُاه كمً  4والًاث الىبري آلاجُت :الجصاثس ،وهسان ،كظىوُىت وعىابت ،فمهمت حظُحر
اإلاُاه العربت في هره الىالًاث اإلاروىزة ًخم جإمُىه خالُا بالؼساهت مع ماطظاث دولُت زاؿت
كمً اجفاكُاث بدازة ؤو ما ٌعسف بـُغت الدظُحر باالهخداب .بال ؤن الجدوي اإلاالُت و الاكخـادًت
لهره اإلااطظاث ًبلى مجهىال زاؿت مع الخىخم خىٌ اإلاعلىماث اإلاالُت بسـىؾ هره الؼسواث
وهرا عً العلىد والـفلاث اإلابرمت بُنها وبحن الظلواث الجصاثسٍت ،ؤما فُما ًخعلم بالظُاطت
الظعسٍت للمُاه وبالسغم مً ؤن اإلاؼسع الجصاثسي كد ؤوزد ؤخياما مؼترهت جخعلم بدظعحرة للمُاه
(اإلاىاد  )142-137في اللاهىن زكم  12/05اإلاخعلم باإلاُاه (طبم ذهسه) ،بال ؤهىا ال هجد طُاطت
واضحت في هرا اإلاجاٌ ،هما حعاوي الجصاثس مً مؼيل الدظسباث اإلااثُت الري ؤدي بلى كُاع وظبت
هبحرة مً اإلاُاه و جصود مجمىعت مً ألاشخاؾ باإلاُاه بوسٍلت غحر ػسعُت مً دون عداداث ماء
ما كد ًصٍد مً خمل ألاعباء والخيالُف اإلاالُت والاكخـادًت.
 -2البعد الاجخماعيً:سخلف في الجصاثس هرا البعد مً والًت بلى ؤزسي ومً مىولت بلى
ؤزسي ،فيل مىولت لها زـىؿُاتها في هرا اإلاجاٌ ،مثال في والًت الجصاثس هجد زدماث اإلاُاه
والـسف الـحي عسفذ جلدما ملحىظا هىعا ما مىر اطخالم ماطظت "طُاٌ" بدازة وزدماث
اإلاُاه ،بدُث ؤؿبدذ زدمت اإلاُاه مخىفسة  24/24طاعت وؤًلا هىعُت حُدة ما ًازس على
اطخلساز الحُاة الاحخماعُت للمىاهىحن وجدظً هىعُت زدماث مُاه الؼسب والـسف الـحي.
 -3البعد البيئي:طعذ الدولت الجصاثسٍت مً زالٌ وكع اللىاهحن والدؼسَعاث التي جلمً خماًت
مىازدها الوبُعُت وعلى زؤطها اإلاىازد اإلااثُت وكد جلمنها اللاهىن  12/05اإلاازر في  04ؤوث
 2005اإلاخعلم باإلاُاه في ول مً اإلاىاد  174-173-172-171-170-166تهدف إلاعاكبت ول اعخداء
علُه (31عدالن ؿدزاحي ،ؾ ؾ .)210-203
زاهيا :مشاكل وخلول الحوكمت اإلاائيت في الجشائز
حعاوي الجصاثس مً العدًد مً اإلاؼاول التي جدد وحعسكل جوبُم الحىهمت اإلادلُت فيها مً
جصاًد في عدد الظيان الري ؤدي بلى شٍادة الولب على اإلاُاه والري في هفع الىكذ فاق العسق،
هما ًلعب مىار الجصاثس دوزا في مددودًت اإلاُاه ؤًلا باعخباز ؤن ؤغلبُت مظاختها هي عبازة مً
مىاهم صحساوٍت حافت ،دون ؤن هيس ى مؼيل الدظسباث اإلااثُت وما تهدزه مً همُاث ،وغحرها
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مً اإلاؼاول ألازسي على مظخىي الدظُحر...الخ ،لرلً البد مً الخىحه مً بدازة ألاشمت بلى
خىهمت فعالت مظخدامت فلواإلاا وان الهدف مىاحهت ؤشمت اإلاُاه وجىفحر اإلاُاه ألهبر عدد مً
الظيان مخجاهلحن مبادت وممازطاث وؤبعاد الحىهمت اإلااثُت الفعالت ،فسغم ؤن الجصاثس جملً
زووا وطُاطاث ماثُت بال ؤنها ال حعخمد على اإلاؼازهت في اجساذ اللسازاث اإلااثُت ،وهرا ما ًادي
بلى هلف الؼفافُت واإلاظاءلت ،اذا البد مً جفعُل هرا الجاهب ؤًلا ،والبد ؤًلا مً مساكبت
عملُت الخىفُر(جىفُر الدؼسَعاث) إلاا حعاهُه مً بحروكساهُت ألنها حعخبر ؤهبر معسكل للحىهمت
اإلااثُت الفعاٌ
خاتمة :
مل يعد يقتار مفهوم احلوكمة على رلال أو مستوى واحد فقط بل تعدى كل اجملاالت و كل
ادلستويات من اجل حتقيق ىدف واحد و ىو العقلمة و الًتشيد يف تسير خمتلف ادلمارسات .
يعترب ادلوارد ادلائع من ادلوارد الطبيعية الدودة و ادلت ددة و مطل أساسع للحياة و خمتلف
ائوام االقتاادية والتنموية إال أن ىاا ادلورد يعاين من مشاكل عديدة تؤدي كل يوم إىل مدرتو ىاا ما
أدي إىل اعتماد أسلوج جديد يف تسير ىدا ادلورد الثمني ،إذا تعد حوكمههة ادليههاه عبارة عن رلموعههة من
الههنظم ادلههؤثرة فههع عمليههة اختههاذ القرارات اخلاصههة بههإدارة ادليههاه خدمة الترويد ادلائع أو ببساطة ىع حتديد مهن
حیاهل علهى ادليهاه ومتهع حیاهل عليهها وكيهف .
لقد اتفق األطراف اجملتمعة يف ادلنتدى العادلع الثاين للمياه والاي عقد يف مدينة الىاي اذلولندية
عام  0222أن مشجللة ادلاء يف العامل مشجللة إدارة و ليس مدرة و عليو ال بد من تبين سياسات تقوم
على دمر أبعاد احلوكمة ادلائية اليت تعد مقيا لن احها .
 توفر حوكمة ادلياه فرصة دلعائة التحديات ادلائية ادلرتبطة بالظروف ادلناخية وائغرافية ،خاصة فيما يتعلقبتقدمي الدعم الفين وادلشورة ،بتعرير القدرات وإدارة ادلعلومات ،وتوفر التمويل لتحفير تطوير ادلشاريا
وتنفياىا بواسطة برامر احلوكمة ادلياه .
 تعاين ائرائر كغرىا من الدول العامل مشاكل عديدة يف رلال ادلوارد ادلائية ماجتة عن مدرة ادلياه ما عدمالتحجلم يف تسرىا و عليو مت و ضا سياسة مائية للمواجهة ىاه ادلشاكل تدرج فيها ترشيد و عقلمة
تسير و استغلل ىاه ادلوارد ما جعلها تنشئ مخس وكاالت لألحواض اذليدروغرافية ،وئان ذلاه
األحواض مبثابة بردلان للماء و ىاا يف إطار التسير ادلتجلامل للمياه الاي يعد من الطرق احلديثة يف تسير.
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 كما وضعئ ائرائر إسًتاتي ية وطنية من خلل عارمة قطاع ادلوارد ادلائية وتعرير األطر القامومية مناجل تجلريس الشفافية و االلترام مبتطلبات حوكمة ادلوارد ادلائية.
كدلصة و توصية هنائية ميجلن القول أن ادلورد ادلائع من ادلوارد النفيسة اليت يتناقص باستمرار ويرداد
التنافس حولو يف شىت بقاع العامل ال يتطل فقط ادارج موع جديد من التسير بل يتطل ثقافة توعوية و
ترسامة قامومية رادعة لجلل تارف من شامو اإلضرار هباا ادلورد فحامع ىاا ادلورد ىو يف مفس الوقئ مضره
إال ىو اإلمسان فان عقل من ممارساتو و رشد استعماالتو ضمن ىاا ادلورد لغده و مستقبلو.
الهوامش :
Sophie Richard, Thierry Rieu, une approche historique de la gouvernance pour éclairer la gestion
concertée de l’eau en France, AgroParisTech ENGREF montpellier ,France, p2
 -2هلبت الظىت السابعت ،ملخلى الحكم الزاشد في ؤلادارة العموميت( ،الجصاثس :اإلادزطت الىهىُت لإلدازة)،2006/2005 ،
ؾ.11
 -3طلُم بسواث ،الحكم الزاشد مً مىظور آلاليت الافزيليت للخلييم مً طزف الىظزاء ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر
في اللاهىن فسع الدولت واإلااطظاث العمىمُت غحر ميؼىزة(،حامعت الجصاثس :ولُت الحلىق) ،2008/2007 ،ؾ ؾ.9،10
 -4طامذ فىشي ،الحىهمت ،مفاهُم ألاطع العلمُت للمعسفت ،العدد ،10اإلازكش الدولي للدراضاث اإلاطخلبليت
والاضتراجيجيت "مـس"( ،ؤهخىبس ،.)2005ؾ.4
 5طامذ فىشي ،هفع اإلاسحع ،ؾ ؾ.5-4
 -6طلُم بسواث ،اإلاسحع الظابم ذهسه،ؾ ؾ.15-14
 -7هلبت الظىت السابعت ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ ؾ.12-11
 -8طامذ فىشي ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ.16
9
World Bank, Governance and development, the world bank washing, DC ,1992, p3.
-10هلبت الظىت السابعت ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ ؾ .13
-11طامذ فىشي ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ.29-27
-12بالٌ لخسوفي ،الحوكمت البيئيت اإلادليت في ظل إضالح الادارة اإلادليت في الجشائز"الواكع و آلافاق" ،مدازلت كدمذ
في اإلالخلى الىهني خىٌ" :دوز الجماعاث اإلادلُت في خماًت البِئت في ظل كاهىوي البلدًت والىالًت الجدًدًً" (،كاإلات
"حامعت  8ماي "ً ،1945ىمي  3،4دٌظمبر.)2012
-13عبد اللوُف ؤوالد خُمىدة  ،مدظً شوبُدة  ،الحىهمت اإلااثُت هملازبت للدظُحر اإلاخيامل للمُاه في الجصاثس ،مجلت
أداء اإلاؤضطاث الجشائزيت ،العدد  ،)2014 (،05ؾ ؾ .116-105
-14وفاء لوفي ،الحوكمت اإلاائيت ،ولُت الاكخـاد والعلىم الظُاطُت ،حامعت اللاهسة ،ؾ ؾ.3-2
-15طامذ اللبج ،خوكمت اإلاياه،)2015/01/14 ،http://samehrq.blogspot.com/2012/12/blog-post.html ،
15:30
 -16وفاء لوفي ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ ؾ .11-10-8-3
-17طامذ اللبج ،مسحع طبم ذهسه.
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-18عبد اللوُف ؤوالد خُمىدة  ،مدظً شوبُدة  ،الحىهمت اإلااثُت هملازبت للدظُحر اإلاخيامل للمُاه في الجصاثس ،اإلاسحع
الظابم ذهسه ،ؾ .108
-19طامذ اللبج ،مسحع طبم ذهسه.
-20عبد اللوُف ؤوالد خُمىدة  ،مدظً شوبُدة  ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ.113
 -21هىز الدًً خازوغ ،اطتراجُجُت اإلاُاه في الجصاثس ،اإلاجلت ؤلافزيليت للعلوم الطياضيت،
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=93:-d-&catid=12:2010-1209-22-56-15&Itemid=10.14:00 ،)2015/01/12 (،
 -22بسهامج ألامم اإلاخددة الاهماجي ،اإلاىخب الاكلُمي للدوٌ العسبُت ،خوكمت اإلاياه في اإلاىطلت العزبيت إدارة الىدرة
وجؤمين اإلاطخلبل ،ؤمسٍيا :هُىٍىزن ،2014 ،ؾ.138
 -23هفع اإلاسج الظابم ،ؾ.139
 -24عبد اللوُف ،ؤوالد خُمىدة،مدظً شوبُدة  ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ.113
 -25بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماجي ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ.151
 -26ؤوالد خُمىدة عبد اللوُف  ،شوبُدة مدظً  ،اإلاسحع الظابم ذهسه ،ؾ .114
 -27الجمهىزٍت الجصاثسٍت الدًملساهُت الؼعبُت ،الظُاطت الحيىمُت في مجاٌ اإلاىازد اإلااثُت و البِئت ،طبخمبر .2015
 -28عبد السخمان دًدوح "ألامً اإلااجي ؤلاطتراجُجُت اإلااثیت الجصاثس همىذحا"  ،زطالت مىملت لىیل ػهادة اإلااحظخحر ،ولیت
الاكخـاد والعلىم الظیاطیت , :حامعت وهسان.2013-2012 ،ؾ .107
-www. Nnasronline. Com, lindi 29
-30عدالن ؿدزاحي  ،خوكمت اإلاياه كخيار اضتراجيجي لخدليم اهداف الخىميت اإلاطخدامت :دراضت ملارهت بين الجشائز
وكىدا ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر غحر ميؼىزة في اهاز مدزطت الدهخىزاه في العلىم الاكخـادًت وعلىم الدظُحر،
(حامعت فسخاث عباض بظوُف:ولُت العلىم الاكخـادًت وعلىم الدظُحر،)2013/2012 ،ؾ ؾ.201-176
 -31عدالن ؿدزاحي  ،مسحع طبم ذهسه ،ؾ ؾ .210-203
اإلازاجع
-1بسواث طلُم  ،الحكم الزاشد مً مىظور آلاليت ؤلافزيليت للخلييم مً طزف الىظزاء ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر
في اللاهىن فسع الدولت واإلااطظاث العمىمُت ،حامعت الجصاثس :ولُت الحلىق.2008/2007 ،
-2ؿدزاحي عدالن ،خوكمت اإلاياه كخيار اضتراجيجي لخدليم أهداف الخىميت اإلاطخدامت :دراضت ملارهت بين الجشائز
وكىدا ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظخحر غحر ميؼىزة في اهاز مدزطت الدهخىزاه في العلىم الاكخـادًت وعلىم الدظُحر،
(حامعت فسخاث عباض بظوُف :ولُت العلىم الاكخـادًت وعلىم الدظُحر.)2013/2012 ،
-3عبد السخمان دًدوح "ألامً اإلااجي ؤلاطتراجُجُت اإلااثیت الجصاثس همىذحا"  ،زطالت مىملت لىیل ػهادة اإلااحظخحر ،ولیت
الاكخـاد والعلىم الظیاطیت , :حامعت وهسان2013-2012 ،
-4ؤوالد خُمىدة عبد اللوُف  ،شوبُدة مدظً ،الحىهمت اإلااثُت هملازبت للدظُحر اإلاخيامل للمُاه في الجصاثس ،مجلت أداء
اإلاؤضطاث الجشائزيت ،العدد .)2014 (،05
 -5فىشي طامذ  ،الحىهمت ،مفاهُم ألاطع العلمُت للمعسفت ،العدد ،10اإلازكش الدولي للدراضاث اإلاطخلبليت
والاضتراجيجيت "مـس"( ،ؤهخىبس.)2005
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جلاريز وميشوراث هيئاث رضميت
-6بسهامج ألامم اإلاخددة الاهماجي ،اإلاىخب الاكلُمي للدوٌ العسبُت ،خوكمت اإلاياه في اإلاىطلت العزبيت إدارة الىدرة وجؤمين
اإلاطخلبل ،ؤمسٍيا :هُىٍىزن.2014 ،
 -7الجمهىزٍت الجصاثسٍت الدًملساهُت الؼعبُت ،الظُاطت الحيىمُت في مجاٌ اإلاىازد اإلااثُت و البِئت ،طبخمبر 2015
 -8لخسوفي بالٌ ،الحوكمت البيئيت اإلادليت في ظل إضالح ؤلادارة اإلادليت في الجشائز"الواكع وآلافاق" ،مدازلت كدمذ
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