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األحواض التونسية الجزائرية العابرة للحدود. 1
1 للحدود-1 العابرة السطحية المياه

العابرة للحدود الھيدروغرافيةالشبكة 
ال الش ش

المياه السطحية العابرة للحدود-1.1

شمالشمال

شبكة واضحة المعالم ومحددة بشكل جيد وممرات شبكة واضحة المعالم ومحددة بشكل جيد وممرات   **
ة دائ ة ةائ دائ ة مائية دائمةمائية دائمةائ

منتظممنتظم  مائيمائينظام نظام   **

وسط وجنوبوسط وجنوبطط

أكثر جفافاً من الشمال ،أكثر جفافاً من الشمال ،تتميز المنطقة بمناختتميز المنطقة بمناخ•• خخ
مؤقتةمؤقتة  حموالتحموالتغير منتظم مع غير منتظم مع المائي المائي والنظام والنظام         
كبيرة التي تغذي كبيرة التي تغذي ألحواض مائية ألحواض مائية ھائلة ھائلة   مجاري مياهمجاري مياه* * 

المياه الجوفيةالمياه الجوفيةالخزاناتالخزانات
  كارثيةكارثيةالفيضانات التي يمكن أن تصل إلى أبعاد الفيضانات التي يمكن أن تصل إلى أبعاد   **

وتتسبب في أضرار كبيرةوتتسبب في أضرار كبيرة

33



األحواض التونسية الجزائرية العابرة للحدود. 1

في أقصى الشمال
 وادي، ²كلم- 63 قةوادي زر: مائية أحواضخمسة  *          

بوقوسوادي،²كلم218بربرا،²كلم104مليلة بوقوسوادي، ²كلم218بربرا،  ²كلم104مليلة
  ²كلم81 دير الو الملخيروادي ،  ²كلم31

مجرد لمجمع روافدهةبالنسبة الشمال:مع في مجردة مجردة في الشمال:مع روافدهةبالنسبة لمجمع مجرد
في الجنوب قومال

 في الجزائر 1/3منھا  كلم مربع  23700   :مجردة وادي.
لـ:مالقوادي الرئيسي كيلومتر10800مجردةالرافد ي ي :القوا ي ر را ا ةا ر 10800جر و ي

.كيلومتر مربع في الجزائر 6405، منھا مربع 

للجنوب وب ج
 كيلومتر مربع 1218(صفصاف وادي  - شابيوادي (

؛)كيلومتر مربع 805(كبير وادي الو
الحرشانوادي:الجنوبأقصىفيالشطوطأحواض يىي

504km ² 256وادي األعوج و km²



األحواض التونسية الجزائرية العابرة للحدود. 1

تعارنأو آلية  إتفاقية الحمولة باألحواض 
التونسية

الحمولة باألحواض 
الجزائرية

المساحة بالبالد 
الجزائرية

المساحة 
بالبالد 
التونسية

الوادي الحوض

9 21 42 )سالم.و(الزرقة 

الأ الش ق

51 00 104  مليلة

91 8 18 200 بربرة 91قصى الشمالأ 8 18 200 بربرة

11 4 8 23  بوقوسأعالي 

30 16 65 الدير ملخير

183 28 63 434 ع 1ال

عدم وجود

183 28 63 434 1المجموع
8 45 13* النمرة  مجردة

4 145 7895 15508 مجردة 

2 120 6405 4705 الق ممالق 2 120 6405 4705 مالق مالق

6 14345 20239 273 2المجموع 

12 1218 138* الصفصاف يأقصى الجنوب الغربي ى

4 805 900* الكبير

1 504 55* الحرشان

0 5 256 155* األ

55

0.5 256 155* األعوج

17.5 2783 12921 3المجموع 

189≈190 318.5≈319 17191 21921 المجموع



العابرة للحدودالمياه الباطنية  - 2

المياه الباطنية الحدودية

66



التونسية الجزائرية العابرة للحدودالخزانات الباطنية . 2

تعارنأو آلية  إتفاقية المساحة بالبالد التونسية الخزان المائي الباطني  الحوض

175 غار الدماء

ل لش

12 السفاية

56 بوعانمأوالد 

5 بوجابر 5الشمال بوجابر

6 حيدرة

196 أم علي
عدم وجود

)2كلم 1590(
الوسط

140 الصخيرات

100 األقصابأم 

300 بن قشة- سقدود

600 بئر الرومي-حزوة

الجنوب

يزو رو ر ب

تشاور إتفاقيةوجود  
56000 المركب النھائي

77

)2كلم 121000( 65000 القاري الوسيط

2كلم 122590  12 المجموع



ا ال ل ا ال ة ائ ال ة نظ ال

األحواض التونسية الجزائرية العابرة للحدود - 1.2

حدود المنظومة المائية بالساحل والصحراء
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المياه نقاط عدد 19502014تطور

)اإلستغالل(األحواض التونسية الجزائرية العابرة للحدود - 2.2
2014 -  1950تطور عدد نقاط المياه

1950 1980

2000 20142000 2014
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المفرط لإلستغاللالتأثيرات السلبية  - 3.2

مياه ال حلمت-
اإلرتوازيةخاصيةاختفاء-
المياه ضخلتكاليف  ارتفاع مفرط-
التونسيةبالبالد اإلرتوازيةالينابيعنضوب- ع
في الجزائر الفقاراتنضوب  -
بين البلدانل انخفاضات مناسيب المياه الباطنيةخاتد-
ليبيابملحي في خليج سرت  اختراق -
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22‐ ‐ 55‐ ‐ 66التعريف بالمؤشر التعريف بالمؤشر     ‐ ‐ 33            

يوجد  أينحواض العابر للحدود ھو نسبة مساحة األ :2‐ 5‐ 6المؤشر •
  .هايفي مجال الم للتعاونإجرائي ترتيب 

  
  :بلدعلى المستوى ال  SDGساب مؤشرات تحإيتم   ‐ 1

م" العابرةساحةنسبة ")...لبلدل(للحدوداألحواض برب      واض ا  )...ب(واأل
  المياه الجوفية اتطبق مع )المياه السطحية(المياه مجمع = " الحوض" ‐ 2
ف3 الرئيسية :المؤشرتقديمالعناصر  :المؤشرتقديمالعناصر الرئيسية في‐ 3

  نسبة المساحة•
ات ت الت ف ةت ائ اإل اإلجرائيةتعريف الترتيبات•



ييقيمة المؤشر في خمس خطواتقيمة المؤشر في خمس خطوات    ‐‐1.31.3                

 يةالحدودطبقات المياه تحديد المياه السطحية و  : 1الخطوة •

الكليمساحةحساب:2الخطوة• المجموع و الحدود عبر حوض كل كل حوض عبر الحدود و المجموع الكلي مساحةحساب :2الخطوة•

 استعراض ترتيبات التعاون في إدارة المياه على الحدود  : 3الخطوة •

 ؟جرائيةما ھي الترتيبات اإل  : 4الخطوة •

ؤشتحإ5الخطوة ال ة قي اب ساب قيمة المؤشرتحإ:5الخطوة•



22‐ ‐ 55‐ ‐ 66قيمة المؤشر قيمة المؤشر   إحتسابإحتساب  ‐ ‐ 2.32.3              

يوجد  أينحواض العابر للحدود ھو نسبة مساحة األ :2‐ 5‐ 6المؤشر •
  .هايفي مجال الم للتعاونإجرائي ترتيب 

  
  2كلم 21921: التونسيةداللبلاألحواض العابرة للحدود  ساحةم ‐ 1
للحدوداتطبقمساحة‐2 العابرة الجوفية 2كلم122590:المياه وب 2 بر  ي ا جو ي ا   2م 122590:ا
  2كلم  144511 :المساحة الجملية المتعلقة بالمياه المشتركة  ‐ 3
إجرائالمساحة4 بترتيب 2كلم121000:المشمولة   2كلم 121000:               المشمولة بترتيب إجرائيالمساحة‐ 4
  
ا5 ت ؤشإ ال ة ةداللل652ق ن الت :التونسيةداللبل 2‐5‐6قيمة المؤشرإحتساب‐ 5
  121000/ =100*144511 83,7%  



تعاونالفي مجال أساسية مواضيع    - 4

سنةوالبيئةمياهبالالمعنيةالمشتركةالجزائريةالتونسيةاللجنةإحداث:يةتاريخلمحة يجإ:يري ريو بي يب يرجز  و
1985

؛ الحدودية األحواض في والتقييمات والمعلومات البيانات تبادل -
؛الحدوديةمائيةالاألحواضحمولة لتقييمإقليميةوصيغمناھجوضع- ع غجو ووومإو
؛المشتركة الحدودية مائيةال األحواض تھيئة -
البلدين؛لصالحالمياهلتوزيعتنسيقياطارفيالتقنيةالحلولدراسة- يرييور ينحيوزيعي ب
،التلوث من حمايةال -
.الحدوديةباألحواضالمياهووفرةندرةإدارة- ر ررإ ضيوو و ي ب .و



تعاونالفي مجال أساسية مواضيع    .4

ة الت ة ائ ال ا ل ال ة لالل كة شت ال ة الف ة االل ئةال Cال T M H Eفا ل األ ل والبيئةالمياهاللجنة الفنية المشتركة حول:اللجنة العليا الجزائرية التونسيةC.T.M.H.E لدورة األولى في ا
.2014ديسمبر  23و  22، آخرھا في تونس العاصمة يومي  1985 ماي 24إلى  20تونس العاصمة من 

أأ الكبير مجردة وواديبأحواض منشآت المائية المتواجدة وفي طور اإلنجاز أو في طور الدراسةال
)مليتةة وبربر(
الجفاف والفيضانات
الفيضان المبكر عن عالناإل
التلوثمن حماية ال
الجوفية يالمياه جو ي 

منظومة الساحل والصحراء   :آلية التشاور الدائمة لإلدارة المشتركةSASS 1969 -2012 )اليونسكو ،
اإلنمائ المتحدة األمم الزراعية،برنامج للتنمية الدول الصندوق والزراعة، األغذية البيئة،منظمة مرفق مرفق البيئة ،منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

)العالمي
 2014ودخلت حيز التنفيذ في عام  2009دقت عليھا تونس في عام االتي ص 1992اتفاقية
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الفوائد والممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التعاون. 5

البيئي التدھور من الحد( وحمايتھا المائية الموارد على الحفاظ(.
ة ناطقاتن ةل د د دانلال د ال الحدود جانبيعلىالحدوديةلمناطقاتنمية.
االقتصادية االجتماعية التنمية:

للمنطقةوالصناعيةوالزراعيةالبشريةاالحتياجاتتنميةخاللمنالمائيةالمواردإدارة ر رإ جيل نيو ريي يب زر ي و  و
.المعنية

العميقة واآلبار السطحية واآلبار السدود من المياه إستغالل خالل من المناخ آثار تخفيف.
ل طلطل آطةلل ةل ل المائية المنشآتتطويروإحداثبعديةالحدودبالمناطقالفيضاناتمخاطرتقليل.

التغيرات سياق في للمنطقة المستدامة والتنمية المعلومات تبادل( يةالحدود بالمناطق تشاركية إدارة 
).المناخية ).ي

المعلومات وجمع اللجنة تعتمدھا التي التوصيات متابعة إستمرارية لضمان فرق ضمن العمل 
.األساسية والبيانات

طك ا ااال ةال ل كةاللال ا طةال كاال ةل ط ةالال ؛يةالحدود  المنطقةلسكانالنشطةالمشاركةخاللمن المحليةالقدراتوبناءالروابطتركيز
المياه توفير وتقنيات ، التقليدية المياه إدارة أنظمة تحسين في المصلحة أصحاب جميع إشراك ، 

وى  والمؤسسيةالبيئية ، والتقنيةواالقتصاديةاالجتماعية(الحدود جانبيعلىالمتوخاةالتدابيروجدوى بيىوبيروج ي(وج يج يو يو يبي ؤ و
...(.



الحدودية رداللموالتحديات واإلجراءات لإلدارة المشتركة  - 6

 الرئيسية اإلجراءات اتخاذ يجب الطلب، تطور واستمرار الموارد ندرة سياق في
:أفضلبشكلامنھواالستفادةرداالمولحماية ل ھوروي :لب

عن الناجم الضرر مدى نتخيل أن يمكننا( السدود وسالمة المائية منظوماتال حماية 
،)عرضية أو للسيطرةقابلةغيرالمياهتسريحأو استثنائيةأوعاديةغيرفيضانات )ح

المياه تلوث على السيطرة
اإلقليميالصعيدعلىوالھيدرولوجيةالتقنيةالمعرفةتحسين يىرر إل
؛ المياه تنظيم وتحسين ، االستثنائية األحداث أو الظواھر من التمكن
؛األنھار فيالمياهجودةتابعةوممراقبة ب رييجوبور ھ
المائية للموارد المتكاملة اإلدارة
يالمائياالقتصاد
الخارقة لمناخيةا الظواھر على والسيطرة التحكم



التوصيات - 7

؛رالجزائفي  جديدة سدودإلحداث  انظر
تونس ؛سدود في إحداثةبرمجلانظر ي
 سيادة القرار؛له بما أن كل بلد
العابرة للحدود؛السطحيةمشتركة إلدارة المياهتشاورنظرا لعدم وجود آلية م

، على غرار التعاون في الدولتين ال يمكن االستغناء عن اتفاقية إطارية بين 1.
، OSSمرصد الساحل والصحراءمجال المياه الجوفية في ظل نظام 

، يجب أن يكفي ال  ھذا ، لكنووعي قطاعي من الجانبين ھناك اھتمام فني2.
القرارات من أجل االستقرار  إتخاذ تتجلى اإلرادة السياسية القوية في

ل ال ا .والتضامن بين البلدينال
وسيلة ھامة لضمان األمن المائي  يبلدين ھ بيناالتفاقية المتعلقة بالمياه 3.

ل الط د ال تداغاللتاإلل دلال د لل ة ا ال كة شت ال ا نل من لمياه المشتركة العابرة للحدودلالمستدامغاللستواإلعلى المدى الطويل
الكمية والنوعية؛الناحية 




