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ملخص
إن الفكرة السائدة أبن توفَت عنصر ادلاء لتحسُت جودة احلياة يف ادلدينة ال يتحقق اال برفع معدل
االستهالك اليومي ال بد من مراجعتها ،ألن االستغالل ادلفرط و الالعقالين ذلذه الثروة الطبيعية سيؤدي
حتما اىل استنزافها و نفادىا يوما ما ،خاصة يف ظل التغَتات ادلناخية اليت يشهدىا العامل (ارتفاع درجات
احلرارة /تراجع كميات التساقط).
ىذا الوضع ،دفعنا أن نتساءل عن مدى وعي اجلميع هبذا الواقع بل و خبطورتو ،مع ضرورة التوجو
اىل ترشيد عملية استهالك ادلياه اليت تنطلق من الفرد حلفظ ىذه ادلادة الطبيعية احليوية و احملافظة على حق
االجيال القادمة فيها .كل ىذا ال يكون اال دبمارسة سلوك ادلواطنة البيئية .ىذا ادلفهوم الذي جاء يف اطار
مبادئ التنمية ادلستدامة.
إلعطاء صورة أوضح ،قمنا إبصلاز ىذا البحث ادلبٍت على أساس ربقيق ميداين  ،لدراسة ادلوضوع
يف مدينة قسنطينة كنموذج مصغر لوضعية ادلدينة اجلزائرية بشكل عام .النتائج أكدت و عكست الكثَت
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 كما فتحت و أظهرت آفاقا ؽلكن استغالذلا مستقبال إلغلاد احللول الالزمة و التحكم يف ىذه،من احلقائق
.االشكالية العادلية يف فكرهتا و احمللية يف تسيَتىا
. ادلواطنة البيئية، الساكن احلضري اجلزائري، ادلياه ادلنزلية، التغَتات ادلناخية، جودة احلياة:الكلمات املفتاحية

Abstract
The prevailing idea that the provision of water component to raise the quality of
life in the city can only be achieved by increasing the daily consumption must be
reviewed. Because the excessive and irrational exploitation of this natural wealth will
inevitably lead to the depletion and penetration one day, especially in light of the global
climate changes (high temperatures/ decrease in rainfall).
This situation led us to wonder about the extent to which everyone is aware of
this reality, but of its gravity, and the need to rationalize the process of water
consumption, which stems from the individual to preserve this vital natural material and
preserve the right of future generations. All this can only be achieved through the
integration of environment citizenship, which comes within the framework of the
principles of sustainable development.
To give a clear picture, we have completed this field-based research to study the
subject in the th city of Constantine as a mini-model of the situation of the Algerian city
in general.
The results confirmed and reflected many facts and opened up and showed
prospects that can be exploited in the future to find the necessary solutions and control
this problem in its idea and local in their conduct.

Key words: Quality of life, climate change, domestic water, Algerian urban dweller,
environmental citizenship.

:مدخل
اذا كان ربسُت مستوى جودة احلياة يتطلب القدرة على توفَت متطلبات سكان ادلدينة و ربقيق
 و لتحصيل،درجة كبَتة من االستهالك ادلادي ألجل ضمان حياة أسهل و أريح لألفراد من جهة
 فهي يف ادلقابل تتطلب أن يواكب ذلك،مستوايت متقدمة يف ترتيب و تصنيف ىذه ادلدن من جهة أخرى
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رقيا يف ادلستوى الفكري و الوعي لكل فئات اجملتمع .لذا ،فطريف معادلة جودة احلياة تتمثل يف :استهالك
مادي يقابلو وعي فكري.
من ىذا ادلنطلق ،أردان يف ىذا العمل العلمي تسليط الضوء و تقدًن عرض و قراءة دلوضوع بسيط
و شائك يف نفس الوقت ،ؼلص العام و اخلاص اال و ىو موضوع استهالك ادلياه ادلنزلية على مستوى مدننا
لتحقيق حياة أفضل مقابل ما تشهده الساحة البيئية من تغَتات مناخية ،قد هتدد البقاء البشري مستقبال
إذا مل يؤخذ ادلوضوع ابجلدية الالزمة و يسَت ابلطريقة العقالنية اليت بتطلبها الوضع.
اخًتان لدراسة ىذه االشكالية مدينة قسنطينة كنموذج عن وضعية ادلدينة اجلزائرية عامة .زلاولُت
تغطية أىم اجلوانب اليت تغذي ادلوضوع ادلتمثلة يف دراسة :التغَتات ادلناخية ابدلنطقة ،تغَتات مستوايت
استهالك ادلياه دلدة عشر سنوات مشلت عينة من العائالت احمللية ،مث عالقة ىذا االستهالك بطبيعة اجملتمع
احمللي (ربليل معطيات ربقيق ميداين جاء يف اطار ربضَت رسالة دكتوراه حول موضوع –جودة احلياة.)-
إن ىذا العمل ادليداين و التحليل الفكري جاء كمحاولة لتشخيص و معرفة مدى وجود و توفر
التوازن بُت جانيب االستهالك و الوعي الفكري يف موضوع استهالك ادلياه ادلنزلية لتحقيق حياة أفضل.
مت البحث من خالل ربليل سلتلف ادلعطيات االحصائية و الصور البيانية (أشكال بيانية،
متوسطات حسابية ،نسب مئوية ،معدالت ،).....أي ابتباع ادلنهج الوصفي التحليلي.
مشلت خطة العمل ثالث زلاور رئيسية :األول خص شرح لبعض ادلفاىيم ادلتعلقة ابدلوضوع ،الثاين
عرض الوضع القائم عادليا ،أما الثالث فقدم صورة ادلوضوع على ادلستوى احمللي (مدينة قسنطينة/اجلزائر).

أوال :مفاهيم أساسية
 تعريف جودة احلياة :يعد مفهوم جودة احلياة من أكثر ادلفاىيم اليت شغلت البشرية منذ القدًن.حظي ىذا ادلفهوم يف اآلونة األخَتة ابىتمام الكثَت من الباحثُت يف سلتلف اجملاالت :اإلقتصادية،
السياسية ،االجتماعية ،النفسية و الصحية ...ما أدى اىل تعدد دالالتو و اختالف تعاريفو:
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 تعريف منظمة الصحة العاملية (":)WHOاهنا حالة من اكتمال الرفاىية يف اجملاالت الثالث التالية:اجلسدية ،النفسية و االجتماعية .و ال تتجسد فقط يف رلرد ادلعافاة اجلسدية و غياب ادلرض أو
العجز

فقط" ()1

" -حركية التجاوب ادلستمر مع احلاجات ادلادية و ادلعنوية اليت تكون وفقا لتوقعات الفرد"

(التعريف

املتبىن برسالة دكتوراه) ( . )2مفاده ،أن اجلوانب ادلادية ادللموسة اليت ىي من حق االنسان يف جودة
احلياة تتحدد يف عدة نواحي  :اجلانب االقتصادي ،اجلانب االجتماعي و اجلانب البيئي الذي
يفًتض الباحثون أنو ضروري جلودة احلياة و مدى استمراريتها ،فهو يعتمد بشكل أساسي على
نوعية البيئة ابعتبارىا خط األساس للجهد ادلطلوب من األفراد لتحقيق أفضل مستوى يف ىذه
البيئة.
 "جودة احلياة حق و ليست حرية" ( .)3فعلى ابلرغم من أعلية ىذا احلق يف ضمان العيش الكرًنلألجيال احلالية ،إال أنو ال ؽلكننا نفي أعليتو البالغة لألجيال ادلستقبلية ،خاصة و أن االعًتاف
يتضمن وعودا و ضماانت خاصة حبياة كرؽلة يتم عيشها من طرف االجيال ادلستقبلية.
 تعريف التنمية املستدامة " :التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلاضرة دون ادلساس بقدرةاألجيال ادلقبلة على تلبية احتياجاهتا ...و ذلك أبن يًتك اجليل احلاضر لألجيال القادمة رصيدا
من ادلوارد الطبيعية شلاثل ذلا أو أفضل منو" ()4
من جهة أخرى ،إن العمل على ربقيق استدامة جودة احلياة يتطلب بشكل أساسي العمل على
ضمان االستدامة البيئية اليت ال تتحقق اال بتحقيق مطلب البيئة السليمة)5(.
 تعريف املواطنة البيئية" :ىي استثمار للمسؤولية و ربمل لألمانة و الواجبات اذباه البيئة" ()6تركز ادلواطنة البيئية على اغلاد رادع ذايت ينبع من داخل االنسان ،يدفعو اىل محاية البيئة و صيانتها
و احًتامها .ىذا ىو جوىر ادلواطنة البيئية.
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 ما معىن أن تكون مواطنا بيئيا؟ ()7ىو الوعي بنتائج أفعالنا و تصرفاتنا و القدرة على تغيَت عاداتنا .الوعي أبن ظلط حياتنا لو أثره على
البيئة ،ابلتايل فهو تبٌت و اعتماد تصرفات و حركات بسيطة يف يومياتنا من أجل ربسُت بيئتنا و زليطنا
البيئي.
 مفهوم ادلواطنة مستخلص و مستخرج من الوعي بتأثَت االنشطة االنسانية أو البشرية على االنظمةالبيئية ،و ىو االرادة على تفضيل مساعلة ادلواطن يف أمور مدينتو و ابألخص على األشياء اليت
ىو مسؤول عنها.
 تبٌت ادلواطنة على معرفة االنسان دبسؤوليتو مقابل هتدًن زليطو ،و على قدرتو على القيام بتصرفاتو أفعال ذبعل منو مواطن نشط ،فعال و مستهلك منتبو و مهتم ابحلفاظ على زليطو البيئي.
 لتكون مواطنا بيئيا ليست مسؤولية يوم واحد أو مكان زلدد أو حالة زلددة ،نكون مواطنُتبيئيُت طيلة  365يوم يف السنة.
 لتكون مواطنا بيئيا ،ىو سبهُت أو شلارسة يومية تتطلب مرافقة جوارية لكل فرد بواسطة التواصلأو العالقات العامة يف ادلساحات العمومية ،لكن ابألخص ىو تربية حقيقية ألهنا القاعدة .يتعلق
االمر حبق يف اشكالية تربوية للتفكَت يف األجيال القادمة يف اطار فكرة التنمية ادلستدامة.

اثنيا :وضعية املياه على الصعيد العاملي
تغطي ادلياه نسبة  %77من مساحة االرض ،ما يعادل  1.4مليار كم .2موزعة كما يلي:
9772

 %مياه ماحلة %278 ،مياه عذبة .منها %2715 :مياه متجمدة %7763 ،مياه

جوفية،

 %772مياه سطحية و  %77771مياه غازية يف طبقات اجلو.
أغلبية ادلياه العذبة ىي مياه متجمدة أي عدؽلة االستعمال .يبقى فقط ¼ من ادلياه العذبة لكل
سكان االرض .تتوزع كااليت :الزراعة  ،%77الصناعة  ،%27االستعمال ادلنزيل فقط %17
( .)8ىناك عالقة وطيدة ذلذه الوضعية مع نوعية ادلناخ ،كلما كان ادلناخ جافا كانت ادلوارد ادلائية
قليلة الوفرة و زادت احلاجة اىل السقي.
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من جهة أخرى ،خبصوص ادلياه احلضرية فمشكلة الوصول اىل ادلياه جيدة النوعية ال
يقتصر على الدول الواقعة يف ادلناطق اجلافة ،بل ىو واقع يف الدول اليت تستقبل كميات أمطار
كبَتة و ال سبتلك امكانيات صرف كافية .
فيما ؼلص موضوع االستهالك ،حسب منظمة الصحة العادلية

OMS

فإن :احلد االدىن

ادلطلوب لبقاء احلياة يقدر ب 20ل/يوم/شخص ،من أجل حياة دبستوى زلتشم يلزم 50
ل/يوم/شخص ،أما من أجل وضع كامل االرػلية فيكون ابتداء من  100ل/يوم/شخص.
لإلشارة  ،فإن مستوى استهالك ادلياه يف مجيع الدول ادلتطورة يتجاوز ىذه العتبات)9( .
ابلنظر اىل ىذه ادلعايَت ،و على الرغم من أن مصادر التموين ابدلياه الصاحلة للشرب عرب
العامل عرفت ربسنا ،ما أمكن من تغطية ( )%89 - % 76من احتياجات السكان البالغ عددىم
6.1مليار نسمة بُت سنيت

1997

و

2717

 ،اال أنو مت تقدير بُت  2اىل  4مليار شخص ال

يصلون اىل ادلياه الصاحلة للشرب بطريقة مرضية (يف بعض الدول أقل من  50%من السكان
ػلصلون على ىذه ادلياه بطريقة و وتَتة متقطعة أو متوفرة لساعات زلدودة خالل اليوم).
بلغ معدل االستهالك ادلنزيل الفردي للمياه قيما و معدالت متفاوتة:
 يف و.م.أ  300ل/يوم/شخص ،أورواب  200-100 :ل/يوم/شخص ،اسيا ،أمريكا الالتنية: 100-50ل/يوم/شخص ،دول العامل الثالث :أقل من  20ل/يوم/شخص (افغانستان ،انغوال،
النيجر ،موريتانيا ،الكونغو و دول افريقية أخرى (ادلصدر :منظمة الصحة العادلية احصاءات
صحية )10( )2012
 يف افريقيا شبو الصحراوية تصل إىل أقل من ذلك ،من  20-10ل/يوم/شخص و حىت أقل.(ادلصدر)11( Eurostat+ Ifen+ Conseil mondial de l’eau) :

إن ادلاء مورد طبيعي انذر غلب احلفاظ عليو حيث أن ثلث سكان العامل ال يصلون إليو ،لكن
االستهالك يف الدول ادلتقدمة جد معترب و معدل االستهالك اليومي للمياه يعرف ارتفاعا كبَتا خاصة
خالل العشرايت األخَتة .فقد حطمت و.م.أ الرقم القياسي يف التبذير دبعدل استهالك
600ل/يوم/فرد( .)12يف حُت يوجد حوايل  80دولة أي  40%من سكان االرض يعانون من نقص ادلاء
"الكويت ،البحرين ،مالطا ،غزة ،االمارات ،سنغافورة ،االردن ،ليبيا"
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ابدلقابل ،و انطالقا من ىذا الواقع ادلقلق ظهر اجتهاد أصحاب التوجو االيكولوجي ،و مت العمل على
تطوير فكرة ادلواطنة البيئية اليت جاءت يف إطار التنمية ادلستدامة قصد احلد من عدة ظواىر سلبية مضرة
ابلبيئة و منزفة للثروات الطبيعية عل رأسها ظاىرة تبذير ادلياه و خطر نفادىا مستقبال( .لإلشارة فإن
نشاطات ادلواطنة البيئية تتم على كل ادلستوايت :الفردية و ادلؤسساتية بكل أنواعها ،سواءا كانت
اقتصادية ،ادارية و حىت سيا سية و الكل يصب يف اذباه واحد و ىو الرقي حبياة الفرد يف اطار بيئي
و صحي سليم).
نتيجة ذلذا االجتهاد ،عرف االستهالك ادلنزيل تراجعا كميا منذ  10سنوات لعدة أسباب:
 ارتفاع الوعي و ربسن تصرفات األفراد يف استعمال ادلياه على ادلستوى الشخصي "ادلواطنة البيئية" التطوير ادلتواصل يف ذبهيزات احلمامات و األجهزة الكهرومنزلية ذات استهالك طاقة أقل. تطوير مراقبة الشركات و مؤسسات التوزيع و التسيَت ابستعماذلا لعتاد متطور ػلقق أقل نسبة منضياع ادلياه.
 إرادة ادلسؤولُت القتصاد ادلياه و تقليص فاتورة استهالك ادلياه.مالحظة :تتغَت كمية االستهالك حسب طبيعة ادلصدر و طريقة االستعمال كما يلي:
قطرة-قطرة4:ل/ساعة أي 35م/3عام/االسرة
خيط ادلياه الرفيع6 :ل/ساعة أي  140م/3عام/االسرة
فورة ادلياه (25 :)Chasse d’eauل/الساعة أي  220م /3عام /االسرة

()14

قراءة خاصة ملورد املاء يف العامل (رهان املاء يف العامل):
(

 من يستهلك حقا مياه األرض؟ ( )15ترمجة بتصرف)
انطالقا من دراسة قامت هبا فرقة حبث اتبعة جلامعة ( )Twente aux Pays-Basربت عنوان
"

? " Qui consomme vraiment l’eau de la planète

» « Procing of the national academy of sciences
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 ،" et Mesfin Mekonnenحول زلاولة تقييم درجة البصمة العادلية للمياه بطريقة حسابية و اصلاز سبثيل
خرائطي على مستوى جد دقيق  ،و ذلك ابعتماد سلتلف ادلؤشرات االقتصادية و ادلعطيات الدؽلغرافية
و االحصاءات اخلاصة ابستعمال ادلياه  ،و كانت النتائج التالية:
 اكثر من  5/1من ادلياه ادلستهلكة على سطح االرض سبتص و تستهلك من طرف ادلنتجاتادلوجهة للتصدير ،من أجل ىذا تقوم الدول ادلتطورة بتسليط و زايدة الضغط على ادلناطق اذلشة
اليت تفتقر اىل سياسات احلماية و احملافظة على ىذا ادلورد النادر.
 بُت  1996و ،2005كل سنة تستهلك  9087مليار م 3من ادلياه عرب العامل ،تستحوذ الزراعةعلى  %92منها.
-

و .م .أ اليت ال سبثل اال نسبة  5%من سكان العامل ،ربتل اثلث مرتبة من حيث استهالك ادلياه
العذبة ( 1053مليار م/3السنة) ،بعد الدولتُت األكثر سكاان يف العامل الصُت ( 1207مليار م)3
و اذلند ( 1182مليار م .)3على ادلستوى الفردي فان استهالك ادلواطن االمريكي ارتفع اىل
 2842م/3االسنة مقابل 1089م/3السنة للمواطن الصيٍت و1071م/3السنة للمواطن اذلندي.
يف حُت بلغ متوسط االستهالك الفردي العادلي 1385م/3السنة .كما توضحو اخلريطة ادلوالية:

خريطة رقم 1

من ىنا ،فان فكرة االستهالك ادلباشر للمياه سواء ابالستعمال ادلنزيل أو الزراعي تتمحور حول
مصطلح "املاء االفرتاضي" الذي يعرف ب":كمية ادلياه ادلستعملة لصنع أي منتوج مادي موجو
لالستهالك ( 5/1يف العامل)"
« L’eau virtuelle= Quantité d’eau utilisée pour fabriquer un bien de consommation (1/5
"dans le monde).
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أي أن كمية ادلياه ادلستعملة لتصنيع أي منتوج موجو لالستهالك سبثل حوايل  5/1من ادلياه ادلستهلكة يف
العامل و كذلك ادلياه االفًتاضية ادلتبادلة بُت الدول على شكل منتوجات فالحية و صناعية .خاصة يف حال
ادلنتوجات الغذائية (1كغ و العجل يتطلب 15500لًت من ادلاء ،الدجاجة 4000لًت ،اجلنب
4900لًت،االرز 3000لًت).
هبذا ،فالدول ادلصدرة تقوم بتوفَت ادلنتوج الغذائي للدول ادلستوردة مضيفة اىل ذلك كمية ادلياه
ادلرافقة لو يف مرحلة االنتاج .من جهة أخرى ،ىذه الدول ادلصدرة مهددة ابخلطر البيئي و االقتصادي يف
حال االستغالل ادلفرط و الالعقالين لالحتياطات ادلتوفرة و احملدودة للمياه احمللية ادلوجودة هبا .و توضح
ىذا الوضع خريطة عمليات االستَتاد الصافية للمياه االفًتاضية و واذباه التدفقات األكثر أعلية يف العامل
(األكثر من 15مليار م/3السنة)،ادلرتبطة بتجارة ادلنتوجات الفالحية و الصناعية بُت سنيت  1996و
:2005

خريطة رقم 2

الدول ادلرتبطة هبذه ادلوارد تتمثل يف اجلزر و االقاليم الصحراوية :مالطا (مرتبطة بنسبة 92ابدلئة ابدلياه
االفًتاضية ،الكويت 90ابدلئة ،االردن 86ابدلئة ،الكيان الصهيوين 82ابدلئة) .لكن بعض الدول اليت سبتلك
أكرب احتياطات ادلوارد ادلائية يف العامل تستورد أيضا كميات معتربة من مادة الذىب األزرق.
تعترب الوالايت ادلتحدة االمريكية بطلة االستهالك ابستَتادىا  234مليار م /3السنة .متبوعة ب :الياابن
( ،)127أدلانيا ( ،)125الصُت ( ،)121ايطاليا ( ،)101ادلكسيك ( )92و فرنسا (.)78
من جهة أخرى  ،خبصوص الدول ادلصدرة للمياه االفًتاضية صلد أيضا الوالايت ادلتحدة االمريكية ب
314مليار م /3السنة معوضة بذلك نسبة واسعة من وارداهتا ،مث الصُت ( ،)143اذلند ( )125و الربازيل
(.)112
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يف االخَت ،أصحاب ىذه الدراسة مل يقًتحوا حلوال مباشرة حلصر عملية استهالك "املياه
االفرتاضية" أو ال .بل قدموا فقط سبثيل خرائطي بطريقة ربدد "بصمة املياه" لإلنسانية تسمح للدول
معرفة االخطار ادلرتبطة هبا ،و كذلك توضيح أن نقص ادلوارد أصبح اىتمام و انشغال دويل.
 من بُت ادلنظمااتلعادلية اليت تؤكد أيضا أعلية ادلياه يف العامل و ضرورة التكفل دبشاكلها ،صلد "منظمةاليونسكو" اليت جاء يف تقرير ذلا أن "  450مليون شخص يف  29دولة يواجهون مشكل ندرة ادلياه
بصورة دائمة و منتظمة 15000 .شخص من بينهم  6000طفل ؽلوتون يوميا أبمراض سببها غياب
()16

ادلياه الصاحلة للشرب".

 الذهب االزرق :ثروة ختلق صراعات؟

()17

صار ادلاء شيئا فشيئا موردا طبيعيا يتصف ابلندرة ،الشيء الذي يزيد يف درجة و كمية الطلب عليو
شيئا فشيئا كذلك .ىذا الوضع يؤدي اىل خلق و بروز رىاانت سياسية و اقتصادية مهمة .خالل السنوات
القادمة ،اذا مل يعرف تسيَت و توزيع مصادر ادلياه ربسنا ،قان نقص ادلاء قد يصَت انشغال ىام حلوايل 3/2
من السكان يف العامل.
بصورة عامة ،ؽلكن ربليل موضوع توزيع ادلوارد ادلائية وفق انشغالُت اساسيُت:
 من جهة ،أغلبية الدول ادلعنية بنقص ادلياه ىي دول يف طريق النمو غَت متمكنة عموما منمواجهة الصعوابت ادلالية لتسيَت صحيح للمياه (من مرحلة االنتاج اىل التصريف) .كما يعترب
نقص ادلياه يف بعض الدول عائقا للتنمية.
 من جهة أخرى ،يتجلى خطر تعدد الصراعات بُت الدول اليت تعترب ادلياه هبا عملة اندرة ،مايستوجب يتطلب وضع توزيع عادل بُت ادلياه ادلخصصة للزراعة و ادلخصصة للسكان.
نتيجة ذلذا ،قد تؤدي الصراعات على ادلياه احلدودية بُت دولتُت إىل خطر تطورىا و ربوذلا إىل
إشكال حاد و معقد .و حبسب رللس االمن

الدويلONU

 ،مت تقدير حوايل  300هنر يف

ادلناطق حدودية ؽلكن أن تشكل رىان صراعات يف ادلستقبل القريب من بينها (النيل ،الشرق
األوسط).
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اثلثا :دراسة حالة ( مدينة قسنطينة /اجلزائر):
أ -تقدمي جمال الدراسة:
تعترب مدينة قسنطينة اثلث أكرب مدن اجلزائر بعد العاصمة و وىران ،تتميز دبوقع اسًتاتيجي حيث
تتوسط االقليم الشرقي للبالد ،و تعترب احملرك الرئيسي لنشاطو و ديناميكيتو .مدينة ذلا اتريخ عريق ؽلتد اىل
أكثر من  2500سنة ،فقد كانت مهدا للعديد من احلضارات و عاصمة دلملكة نوميداي.
قسنطينة ادلعاصرة تعرف ظلوا دؽلغرافيا كبَتا كوهنا نقطة استقطاب مهمة لكل سكان الشرق
اجلزائري (ذباوز عدد سكاهنا 400ألف نسمة حسب تعداد  )2008و تصل نسبة التحضر هبا أكثر من
 ،%90الشيء الذي ساىم بشكل كبَت يف التوسع العمراين الكبَت و السريع الذي شهدتو خالل
العشرايت االخَتة.
جغرافيا ،سبتد على مساحة 231.63كم 2و على ارتفاع 644م .مبنية على صخرة من الكلس
الصلب و ؽلر هبا واد الرمال يقسمها إىل ضفتُت شرقية و غربية ،تعلو ىذا الواد جسور على ارتفاعات
تفوق 200م .تتميز أيضا دبناخ قاري ،تصنف درجات احلرارة فيو من احلارة إىل ادلعتدلة صيفا ،إىل الباردة
شتاءا مع تساقط لبعض الثلوج أحياان.

()18

ب -مصدر املعطيات:
معطيات ىذا البحث ميدانية يف رلملها ،و مشلت جانبُت:
األول :خاص بدراسة التغَتات ادلناخية ابدلنطقة ،حيث مشل ربليل ادلعطيات ادلناخية ادلمتدة بُت سنيت
 1966و  2018ادلستخرجة من ادلوقع االلكًتوين التايل:

Site : https://fr.tutiempo.net>climat

عرب احملطة ادلناخية ) Station météorologique 604190 (DABCادلعرفة دبعادلها الثالث كما يلي:
.Altitude : 694 ،Longitude : 6.61 ،Latitude : 36.28

ابإلضافة اىل استغالل و ربليل معطيات خ اصة ابستهالك ادلياه ادلنزلية و اليت مشلت عينة من سكان ادلدينة
قدرت ب  100عائلة .دراسة ىذا االستهالك سبت على مستوى فردي (عائلة بعائلة) عرب فًتة زمنية مهمة
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( .)2018/2008مصدر ىذه ادلعطيات مؤسسة تسيًن و توزيع املياه قسنطينة عن طريق التواصل
ادليداين ادلباشر معها.
الثاين :خاص بدراسة تفصيلية خلصائص نوعية حياة ادلواطن احمللي و أسلوب استهالكو و تسيَته للمياه يف
حياتو اليومية .سبت عن طريق ربليل جزء من استمارة حبث جاءت يف اطار ربضَت رسالة دكتوراه علوم
حول موضوع جودة احلياة ابجملال احلضري .مشلت العينة  534سكن موزعة على كامل رلال ادلدينة.
تضمنت قرابة  50سؤال تتعلق يف رلملها ابخلصائص السوسيواقتصادية و استهالك ادلياه من قبل األسرة
اجلزائرية.

ج -التحليل و النتائج:
 التغًنات املناخية ملنطقة الدراسة :مشلت ىذه الدراسة تغَتات العناصر التالية :درجة احلراة،
التساقطات السنوية ،سرعة الرايح ،االايم ادلمطرة ،األايم ادلثلجة و االايم العاصفة خالل السنة .مت
عرضو النتائج من خالل االشكال البيانية ادلوضحة أدانه:
تغيرات متوسط درجات الحرارة 2018-1970
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تغيرات سرعة الرياح بين 2018-1966
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االيام المطرة في السنة بين 2018-1966
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االيام العاصفة خالل السنة بين 2018-1966
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من العرض البياين ادلوضح أعاله (األشكال  ،)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1ؽلكن استخالص النتائج التالية:
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 معدل درجة احلرارة السنوي ارتفع حبوايل °1.5مئوية (من 14.6اىل.)15.9 تذبذب و اطلفاض عام يف متوسط التساقط السنوي ،بلغ االطلفاض حوايل 50مم (من 500مماىل 450مم).

 تضاعف متوسط سرعة الرايح السنوي (5.58كم/سا10.17 -كم/سا). تناقص يف عدد األايم ادلمطرة يف السنة (من  150يوم إىل  88يوم). تذبذب و عدم انتظام يف التساقطات الثلجية خالل العشرايت االخَتة مقارنة ابلفًتات االوىللفًتة ادلعاجلة.
 -تضاعف أيضا خبصوص عدد األايم العاصفة يف السنة (من  15.5يوم  1960اىل ما يقارب 30يوم

العشرية االخَتة).

 استهالك املياه املنزلية يف مدينة قسنطينة:
أ -نتائج التحليل (مؤسسة تسيًن و توزيع املياه بقسنطينة):
م ن خالل سبثيل بياانت أحجام ادلياه ادلستهلكة من قبل األسر اليت مشلتها العينة يف مدينة قسنطينة
طيلة العشرية األخَتة (شكل رقم  ،)7جاءت النتائج كما يلي:
466,0
;Cneمتوسط االستهالك السنوي للمياه عند االسرة القسنطينية خالل 10سنوات
2018;2008تغير
((م3
2009
Cne; 2017; 386,8

2010
2011
2012
2013
2014

Cne; 2016; 324,3
Cne; 2015; 302,5
Cne; 2014; 253,0
;Cne
;2013
Cne; 2012; 211,9 215,3
Cne; 2011; 183,6
Cne; 2010; 164,6
Cne; 2009; 138,8
Cne; 2008; 114,8

2015
2016
شكل رقم7

 عرف ادلعدل العام لالستهالك السنوي لألسرة اجلزائرية (قسنطينة) ارتفاعا منذ سنة 20103
3
(114.8م 466 -م ) ،يقابل ىذا احلجم متوسط يومي فردي لالستهالك (62.9ل/يوم/فرد
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 2008إىل 255.34ل/يوم/فرد  .)2018يرجع ىذا التطور يف قيمة االستهالك اىل العديد من
ادلعطيات من بيها انشاء سد "بٍت ىارون" بطاقة زبزين تقدر ب  960مليون م/3السنة ،ربسن
ادلستوى االقتصادي لألسرة اجلزائرية خالل ىذه الفًتة (انظر التحليل ادلوايل اخلاص بوضعية
السكان االقتصادية من خال التحقيق ادليداين).
 كمية االستهالك ىذه تفوق ادلعدل الوارد يف القانون اجلزائري ادلقدر ب 180ل/يوم/للفرد. خبصوص مهمة التحسيس و التوعية لًتشيد االستهالك ،صرح مسؤول دبؤسسة توزيع و تسيَتادلياه بقسنطينة أن "ىناك غياب اتم ألي عملية ربسيسية أو توعوية لًتشيد استعمال ادلياه موجهة
للسكان تصدر عن ادلؤسسة".
ىذا عن قيمة أو متوسط االستهالك ،أما عن رلاالت استخدامو فال ؽلكن االستغناء عنو ،حيث
يستعمل دون حساب خالل احلياة اليومية للمواطن يف :احلمام ،تنظيف االواين ،االستحمام،
غسل ادلالبس ،تنظيف السيارة ،سقي حديقة ادلنزل .بنسب تتوزع كااليت %93 :من ادلياه ادلنزلية
موجهة للصحة و التنظيف و  %7فقط للغذاء .ؼلتلف االستهالك من أسرة إىل أخرى حسب:
مستوى الدخل ،ظلط احلياة ،ادلناخ و اليئة احمللية...
على العموم ،ادلاء كنز غلب احلفاظ عليو بتصرفات بسيطة و بتغيَت بعض العادات ضلافظ
على ادلاء و البيئة على السواء .عن طريق :التحكم يف االستعمال (ادلطبخ ،احلمام ،اخلارج)
و ربديد نقاط التسرابت .يف ادلتوسط قدر متوسط االستهالك الكايف للحياة اليومية دون تبذير
بقيمة 165ل/يوم.

()19

 حتليل املعطيات االحصائية (نتائج التحقيق امليداين): تقدمي العينة:
كما سبقت االشارة اليو يف بداية البحث ،مشل التحقيق ادليداين  534استمارة احتوت ما يقارب
50سؤاال مت استغالذلا يف ىذا العمل .غطت يف توزيعها كامل رلال الدراسة (مدينة قسنطينة) ،حيث
مست كل القطاعات احلضرية من ادلركز اىل الضواحي.
من جهة أخرى ،مشلت سلتلف األظلاط السكنية القانونية كما يلي :السكن اجلماعي204( %38سكن)،
السكن الفردي 208( %39سكن) ،ظلط الفيال 122( %23سكن).
120

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
اتصفت الصورة العامة ذلذه العينة دبا يلي %27.5 :من ادلساكن ربوي حديقة خاصة %40 ،منها ربوي
مرآب للسيارة .بلغت نسبة تغطية األحياء بشبكات ادلياه الصاحلة للشرب  ،%96اال أن  %54منها
صنفت حالتها ابدلتوسطة و الرديئة من طرف ادلواطنُت (بسبب تسرابت ادلياه).

 الوضعية االجتماعية و االقتصادية:
سبيزت الفئة االجتماعية اليت مشلتها العينة دبا يلي :بلغ عدد امجايل عدد أفراد األسر ادلعينة ابالستبيان
 1782نسمة ،و شكلت العائالت ذات ادلستوى التعليمي العايل (جامعي /دراسات عليا/تكوين مهٍت)
نسبة  .%45من جهة أخرى ،صرح  %45من األسر بوجود مجعية احلي دبنطقة إقامتهم ،يف حُت أكثر
من نصف العينة ال تربطهم أي صلة يهذه اجلمعية إىل درجة أهنم ينفون وجودىا أو أهنم ال ؽللكون إجابة ال
ابإلغلاب و ال ابلنفي.
خبصوص احلالة االقتصادية ،بلغ عدد األشخاص العاملُت  1189مشتغل أي ما يعادل نسبة %67
من العدد االمجايل للسكان (العينة) .ادلدخول الشهري لألسر كان كااليت %59 :أقل من 60000دج.
أما اليت تزيد عن 60000دج فتمثلت يف ( %24.5من رلموع األسر اليت صرحت بقيمة دخلها
الشهري).
مالحظة :ىذه القيمة من الدخل كانت توفر مستوى حياة جد مقبولة خالل السنوات السابقة قبل تراجع
العملة احمللية يف الفًتة األخَتة .ما يؤكد ىذا التحليل ىو االمكاانت ادلادية اليت ربوزىا ىذه األسر،
و ادلتمثلة يف %70 :ؽللكون سيارة خاصة (مرقمة بُت  2016/2002بنسبة تقارب  ،)%100توفر جل
ادلساكن على جهاز سخان ادلاء بنسبة  ، %99ابإلضافة اىل تركيب صهاريج ادلياه بنسبة تقارب .%50

 استهالك املياه عند املواطن اجلزائري (الساكن القسنطيين):
يف ىذا احملور ،قمنا بعرض سلتلف النتائج ادلتعلقة بعملية استهالك ادلياه على مستوى األسر يف مدينة
قسنطينة على صورة أشكال بيانية ،نقدم قراءهتا فيما يلي:
-1

التموين ابملياه الصاحلة للشرب :من الشكلُت البيانيُت ( )9،8يتضح أن عملية تزويد

سكان ادلدينة ابدلياه الصاحلة للشرب من طرف ادلؤسسة ادلسؤولة زبتلف من منطقة إىل أخرى ،و قد مت
تشخيص احلاالت التالية :التزود ابدلياه بصورة دائمة و دون انقطاع أي 24/24ساعة بنسبة ،%40
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يف حُت  %60من السكان ال ػلصلون على ادلياه الصاحلة للشرب دبعدل اتم (تزويد ابنقطاعات
 ،%33تزويد متذبذب  .)%27اال أن نسبة ادلواطنُت الذين أضافوا خزان ادلياه دبساكنهم بلغت
 %48من أجل :ربسُت ادلعيشة ( ،)%45بسبب االنقطاعات ( ،)%40ألسباب أخرى (.)%15
ىذه الوضعية أفرزت نسب متفاوتة لدرجة رضا ادلواطن عن تزويده هبذه ادلادة احليوية ،فمقابل نسبة
 %47من السكان الذين عربوا عن رضاىم على الوضع القائم %53 ،عربوا عن عدم قناعتهم بصفة
اتمة (نوعا ما/ال).
التزود
بالمياه;
;24/2424/24
40 ;40%
انقطاعات

التزود

التزود
ابملياه بالمياه;
تذبذب; ;27
27%
التزود
بالمياه;
انقطاعات;
33 ;33%

تذبذب

شكل رقم 8

الرضا; ال;

درجة الرضا عن خدمة التزويد;15ابملياه
15%

نعم
الرضا; نعم;
نوعا ما47 ;47%
ال

الرضا; نوعا
ما; ;38
38%
شكل رقم 9

مصادر التزويد ابملياه
مصادر
الحنفية
التزويد بالمياه
المياه ;المعدنية
الحنفية;
الطبيعي48
المنبع ;48%

مصادر
التزويد بالمياه
; المنبع
…الطبيعي;

مصادر
التزويد بالمياه
; المياه
…المعدنية;

شكل رقم 17

من جهة أخرى ،و كما يوضحو الشكل رقم  ،10فإن نسبة  %52ال يكتفون دبياه احلنفية ادلتوفرة ابلبيت
بل يتوجهون إىل مصادر أخرى سبثلت خصوصا يف ادلياه ادلعدنية بنسبة  %38و مياه ادلنابع الطبيعية بنسبة
 .%14مربرين ذلك بسبب نقص الوفرة ( ،)%23جودة ادلياه ( ،)%35.5ألسباب صحية
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( .) %41.5ىذا ما يدفع بنا إىل قول أن ادلواطن اجلزائري انتقل من مرحلة البحث عن الكمية إىل مرحلة
ادلطالبة بتوفَت النوعية يف السلع االستهالكية.
-2

االستهالك:
يف ىذا العنصر نستعرض ثالث نقاط أساسية ،يتعلق األمر حبجم أو كمية استهالك ادلواطنُت دلياه

احلنفية ،وضعية أو ظاىرة التبذير مث زلاولة سبييز و استشعار درجة الوعي لدى ادلواطن عن طريق اقًتاح
فكرة ترشيد ادلياه .من أجل ىذه النتائج ،مت اصلاز األشكال البيانية ادلوالية (:)14،13،12،11
االستهالك;

زائد; ;12تقييم درجة االستهالك

عادي

12%

االستهالك;
غير كاف; ;9
9%

غير كاف
زائد
االستهالك;
عادي; ;79
79%
شكل رقم 11

الرضا عن الفاتورة
نعم الرضا عن
الفاتورة; نعم;
نوعا ما
43 ;43,5%
ال

الرضا عن
الفاتورة; ال;
16 ;15,5%

الرضا عن
الفاتورة; نوعا
ما; ;41
41%
شكل رقم 12

رأينا فيما سبق ،أن معدل استعالك ادلواطن للمياه كان حبدود 250ل/يوم (معطيات مؤسسة
تسيَت و توزيع ادلياه) ،وىي قيمة تفوق ادلعدل الوارد يف النص التشريعي اجلزائري بكثَت
( 180ل/يوم/فرد) ،اال أن تقييم ادلواطن ذلذا االستهالك ؼلتلف من فئة إىل أخرى :فال صلد اال
نسبة  %12من السكان يصرحون أبن حجم ادلياه ادلستهلكة زائد عن ادلطلوب ،يف حُت %79
يعتربونو عاداي ،أما نسبة  %9اليت تصف حجم االستهالك بغَت الكايف فيمكن اعتبارىا شاذة
خبروجها عن الرأي ادلنطقي و العام.
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ؽلكن القول أن ىذه اآلراء أو ادلواقف جاءت موافقة للتسعَتة البسيطة و اجليدة اليت تطبقها
مؤسسة تسيَت ادلياه طبقا دلا جاء يف القانون اجلزائري ،و ىذا ما أكدتو تصرػلات ادلواطنُت الذين
عربوا عن رضاىم عن فاتورة ادلياه بنسبة فاقت ( %80نعم/نوعا ما –الشكل رقم  .)-12و يدعم
ىذا التحليل درجة تفاعل ادلواطنُت مع دلؤسسة فيما ؼلص دفع ادلستحقات ،حيث صلد %93
يسددون فواتَتىم بشكل منتظم ،و أصحاب الديون ال ؽلثلون اال نسبة .%16
-3

ترشيد االستهالك:
سبب التبذير
سبب التبذير;
الالمباالة
الالمباالة;
السعر
40 ;40%

سبب التبذير;
التسربات;
;50,5
51%

التسربات
سبب التبذير;
السعر; ;9,5
9%
شكل رقم 13

وعي

دافع الترشيد;
وعي; ;27,5
27%

دافع الرتشيد
دافع
الترشيد;
بيئة;
…;50,5

اقتصاد
بيئة

دافع الترشيد;
اقتصاد; ;22
22%

شكل رقم 14

اذا رجعنا اىل نقطة تقييم االستهالك (شكل رقم  ،)11يتبُت للوىلة األوىل أن الرأي العام ال يعرب و ال
يشَت إىل وجود ظاىرة التبذير يف عملية استهالك ادلياه اال بنسبة  %12و اليت يغذيها احلجم الكبَت
ادلتوفر من السلعة ادلقدمة ،إال أنو و من خالل الرد عن سؤالُت آخرين يف االستبيان (أسباب تبذير
ادلياه /ترشيد االستهالك) ،جاءت االجاابت اليت ربوي معنا ضمنيا أبن ادلواطن يعًتف و يقر بوجود
تبذير حاصل يف استهالك ىذه ادلادة احليوية.
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من الشكل البياين رقم  ،13صلد أن  %100من ادلواطنُت (العينة ادلدروسة) يصرحون ضمنيا "نعم
ىناك تبذير للمياه" .زبتلف النسب يف تشخيص سبب التبذير ،اال أهنم غلتمعون أيضا بنسبة تفوق
 %90على أن السبب ال يتعلق يف أساسو بتسعَتة ادلًت ادلكعب من ادلاء بل دبشكلة التسرابت اليت
تعرفها شبكات ادلياه يف ادلدينة ابلدرجة األوىل ،مث بسلوك الالمباالة الذي ينتهجو الكثَت من ادلواطنُت
بدرجة اثنية ليست ابلبعيدة عن األوىل ( )%40 ،%50على التوايل.
من جهة أخرى ،أردان من خالل التحقيق ادليداين اقحام ادلواطن أكثر يف ىذا العمل من خالل
طرح بعض األسئلة اليت ذبعل منو طرفا فعاال يف تشخيص الوضع أبكثر دقة ،و دلا ال أن نتيح لو الفرصة
لإلدالء آبرائو اليت قد تكون مفتاحا و حلوال لبعض ادلشاكل احلضرية اليت يعيشها و ابلتايل ادلساعلة يف بناء
بيئتو احلضرية .ىذا سيكون دون أدىن شك سببا أو دافعا للحفاظ على العمال ادلنجزة و تطويرىا الحقا.
يف سؤال خاص بعملية ترشيد االستهالك ،أكد %91من السكان أهنم يؤيدون ىذا االذباه ،ويقدمون
قراءات و دوافع النتهاجو كما ىو موضح يف الشكل رقم ( 14وعي ،%27.5:اقتصاد ،%22 :بيئة
أي حفاظا على ادلاء .)%50.5
أما عن اختيارات أو طرق الوصول و ربقيق ىذا اذلدف ،فكانت كما يلي :تقليل كمية ادلياه
ادلستهلكة نسبة  ،%16تنظيم االستهالك فقط نسبة  ،%52اصالح شبكات توزيع ادلياه و ابلتايل احلد
من التسرابت نسبة  .%32ىذه النسب توضح أن ادلواطن ال يريد أن يتنازل عن حقو يف احلصول على
كمية مياه مهمة يف بيتو (ما ػلقق لو جودة حياة جيدة) ،و يف نفس الوقت ال يلقي ابدلسؤولية عن عاتقو
و يرمي هبا على اآلخر (مؤسسة ادلياه) ،بل يعًتف بنسبة دوره األكرب يف مهمة التسيَت العقالين للمياه
ادلتوفرة.

-4

التواصل مع شركة املياه:

خب صوص ىذا العنصر ،يتأكد اىتمام مؤسسة توزيع ادلياه بربط أكرب عدد شلكن من مساكن ادلدينة
بشبكة التوزيع لتزويد ادلواطنُت هبذه ادلادة احليوية ،حيث بلغت نسبة التغطية ابلعدادات ( %90نتيجة
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االستبيان) من جهة ،و من جهة أخرى التحكم يف تسيَت ىذا القطاع و ربصيل العائدات الالزمة منو
و ابلتايل ادلساعلة يف تدوير عجلة االقتصاد احمللي و ابلتايل الوطٍت.
على الرغم من تصريح مسؤول ىذه ادلؤسسة بغياب أي عملية ربسيسية توعوية تقوم هبا اذباه ادلواطنُت ،اال
أن مساعلة و مشاركة ادلواطن ال تزال قائمة و ىذا ما تعكسو عالقة ادلواطن مع ادلؤسسة من خالل اتصالو
هبا .ؽلكن تشخيص وضعية ىذا التواصل من خالل النتائج ادلبينة يف األشكال ( )17،16،15على التوايل

التواصل;
دائما; ;16,5
25%

درجة

التواصل; ابدا;
التواصل6 ;4%

دائما
احيانا
ابدا
التواصل;
احيانا; ;44,5
69%
شكل رقم 15

التجاوب;
ايجابي; ;28
28%

درجة التجاوب

ايجابي

التجاوب;
سلبي; ;33
33%

متوسط
سلبي
التجاوب;
متوسط; ;39
39%
شكل رقم 16

الرضا عن

الرضا عن
املواطنٌن
عن; جتاوب املؤسسة مع اتصال
درجة ا
لرضا نعم
التجاوب;
التجاوب; ال;
21 ;21%

33 ;33%

نعم
نوعا ما
ال
الرضا عن
التجاوب; نوعا
%ما; 46 ;46
شكل رقم 17
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يتواصل ادلواطنون مع مؤسسة تسيَت ادلياه بنسبة مهمة ،فمن بُت  256إجابة استلمت خبصوص ىذا
السؤال من أصل  ،534صلد حوايل  %60يتصلون ابدلؤسسة للتبليغ عن االنقطاعات خصوصا (و حىت
عن حاالت التسرابت اليت ربدث وسط األحياء) بصفة دائمة أو أحياان فقط.
يتم استقبال ىذه االتصاالت و التجاوب معها حسب رأي ادلواطنُت دبستوى متباين من اجلدية و االغلابية،
اال أنو صنف ابإلغلايب و ادلتوسط بنسبة فاقت  %60كذلك (تبقى نسبة  %33اليت سبثل الرد السليب
مهمة) .لإلشارة ،فان تصنيف الردود كان كااليت:
الرد اغلايب= (حاضر وسريع /حاضر دائما /أسلوب الئق).
رد متوسط= (حاضر و بطيء /حاضر أحياان).
الرد سليب= (غائب /أسلوب غَت الئق).
مقابل ىذه النسب من التجاوب ،مت تسجيل نفس النسب من درجة رضا ادلواطنُت %67 :راضون بصفة
اتمة و جزئية ،أما  %33فقد عربوا عن رفضهم التام و عدم رضاىم على طريقة ذباوب ادلؤسسة مع
اتصاالهتم.

 نتائج البحث:من كل ما سبق ،ؽلكن عرض النتائج التالية:
 يتميز مناخ ادلنطقة بتغَتات مهمة خبصوص درجة احلرارة ،التساقطات السنوية ،سرعة الرايح ،عدداألايم ادلمطرة و ادلثلجة يف السنة و كذلك األايم العاصفة .ىذه التغَتات ظهرت على شكل
ارتفاع ،اطلفاض ،تسارع و تذبذب.
 ارتفاع مهم دلعدل استهالك ادلياه من طرف ادلواطن (قسنطينة) خالل العشرية األخَتة ،حيثانتقل من 60ل/يوم/فرد سنة  2008إىل 250ل/يوم/فرد سنة .2018
 تسهر مؤسسة توزيع و تسيَت ادلياه على توفَت خدمة التزود ابدلياه الصاحلة للشرب للسكان بنسبةتقًتب من  ،%100إال أن حالة الشبكة تعترب متوسطة بنسبة ( %50مشكلة التسرابت) .من
جهة أخرى ،فإن دور التوعية و التحسيس خبصوص ترشيد االستعمال غائب بنسبة .%100
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 ادلستوى االجتماعي و االقتصادي للمواطن (التعليم العايل/توفر االمكاانت ادلادية) انعكس علىدرجة الوعي اليت سبيز هبا من خالل نتائج االستبيان ادليداين العشوائي الذي مشل أكثر من 500
أسرة عرب كامل ادلدينة .أفرز ما يلي:
ابداء ذباوب اغلايب مقابل خدمات مؤسسة توزيع ادلياه (نسبة الرضا  ،)%85الرضا عن
الفاتورة (.)%85
االنتقال من مرحلة حبث ادلواطن عن توفَت الكمية إىل ادلطالبة ابلنوعية ،ابعتبار حجم
االستهالك عادي ( )%80مث التوجو إىل مصادر أخرى (مياه معدنية /الينابيع) طلبا
للصحة.
االعًتاف الضمٍت بوجود ظاىرة التبذير ،و ارجاع سبب ذلك مناصفة إىل سلوك ادلواطن
و تقصَت يف ادلؤسسة يف معاجلة التسرابت على السواء.
وعي حسي كبَت أظهره ادلواطنون الذين اختاروا أن يكون دافعهم األكرب لًتشيد عملية
استهالك ادلاء ىو االىتمام ابجلانب البيئي بنسبة  .%50إضافة إىل ربسُت السلوك
االستهالكي و االعتناء ابجلانب االقتصادي.
نسبة تواصل جد مهمة للمواطنُت مع مؤسسة تسيَت ادلياه ( ،)%60و ذباوب اغلايب من
قبل ادلؤسسة إال أهنا مطالبة ابلتحسُت لكسب رضا الزابئن أبعلى نسبة ( %33غَت
راضية).

 التوصيات:إضافة إىل التوصيات العامة ادلتعلقة بتطبيق مبادئ التنمية ادلستدامة ،و تفعيل آليات و سبل الوصول إىل
سلوك ادلواطنة البيئية بتشجيع طرق ترشيد استهالك ادلياه .نقدم فيما يلي بعض التوصيات اليت نراىا
تتماشى و خصوصية و زللية موضوع البحث ىذا:
 االىتمام بظاىرة التغَت ادلناخي ،و أخذىا ابحلسبان عند ربضَت و زبطيط برامج التنمية بعيدةاألمد ،هبدف التحكم األحسن يف سلتلف القطاعات احليوية و تفادي ظهور األزمات ادلفاجئة
و احلادة.
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 استغالل و تثمُت اىتمام و وعي السكان و إشراكهم يف تسيَت و ترشيد عملية استهالك ادلياه عنطريق توفَت آليات و برامج مدروسة من قبل ادلسؤولُت و ادلختصُت.
 ضرورة تطوير آليات و تقنيات عمل مؤسسة تسيَت ادلياه بتقدًن ربسينات على مستوى البنيةالتحتية لشبكة ادلياه ،و كذلك العمل ابجتهاد لتحسُت جودة ادلياه ادلستهلكة (ادلواطن اجلزائري
انتقل من مرحلة طلب الكمية إىل البحث عن النوعية)
 ضرورة خلق خالاي إعالم و اتصال و ربسيس دبشاركة و مساعلة ادلواطن لنشر أكثر للوعي البيئيو ايصالو إىل تبٍت سلوك ادلواطنة البيئية.
 فتح رلال احلقل العلمي و االبتكار من أجل تطوير و ربسُت جودة حياة ادلواطن من جهة ،و منجهة أخرى تسهيل شلارسة السلوك البيئي للمواطن.
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