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مة قـــــدّ ُ   .م
  
  

عـالوة  ،مـن صـناع القـرار هتمـام العديـدا صدارة يف اآلونة األخرية، موضوع املوارد املائية حيتل 
 أال وهـو املـاء، ،احليـاةحـد أهـم مقومـات رتباطـه الوذالـك  ،على الباحثني واخلرباء يف خمتلف امليادين

هــذا املوضــوع بــل إن  ،، لــيس هــذا فحســب1.." وجعلنــا مــن املــاء كــل شــيء حــي"... قــال تعــاىل 
اتعتمــد عليهــا الــدول يف بنــاء لــيت املؤشــرات اأهــم  أصــبح مــن املختلفــة  التنمويــة خططهــا وإســرتاتيجيا

لتـايل كـان مـن ، )اخل....سـياحيةخدماتيـة و طاقويـة، زراعية، صناعية، (  هتمـاماصـب نالطبيعـي أن يو
ــــا اإلمنائيــــة هــــذه الــــدول  لعمــــل علــــى تنميــــة مواردهــــا املائيــــة واحملافظــــة عليهــــا مبــــا يســــتجيب وتطلعا

  .احلاضرة واملستقبلية ،املنشودة

بســـبب  ،املـــوارد هـــذهحمدوديـــة بواقـــع صـــطدم ي ،لمـــوارد املائيـــةاملأمولـــة ل تنميـــةال غـــري أن حتقيـــق
ا نعكاســا كــان مـنختتلــف مـن إقلــيم ألخـر،  ، غــري منتظمـة عوامـل طبيعيــة ومناخيـة تلــك الــدول تبـين ا

، مبـا يتماشـى واخلصـائص 2واء كانت تقليدية أو غري تقليديةوارد املائية املتاحة سستغالل كل املا خليار
  .الطبيعية واملناخية املتوفرة

عـدم عوامـل  سـتثناءا فرضـته أساسـااري التقليدية يعـد مبثابـة وإذا كان اللجوء إىل املوارد املائية غ
لنظــر لســهولة اتــوفر مــوارد مائيــة تقليديــة، فــإن هــذه األخــرية  غالبيــة فــإن ســتخراجها وقلــة تكلفتهــا و

ــاح تســعى لتــوفري الــدول ال ،واردهاتــه املــمــن  املائيــة اجيا عتمــاد علــى مــا تتــوفر عليــه مــن مــوارد أي 
  .مائية سطحية وجوفية

ـــذا اخلصــــوص أن تعتمــــد علـــى املــــوارد املائيــــة  ر كـــل الــــدولو أنــــه لـــيس مبقــــد لكـــن املالحــــظ 
السطحية، السيما يف ظل تواجد العديد منها ضمن مواقع جغرافية تسودها خصائص مناخيـة تـرتاوح 

لتــايل فهــي تتميــز بقلــة  العربيــة،الــدول مــا هــو حــال اجلزائــر وأغلــب  بــني اجلــاف وشــبه اجلــاف، مثــل و
إلضــــافة إىل  دة مالتســــاقط  رتفــــاع درجــــة حــــرارة األرض واجلــــو يف هــــذه عــــدالت التبخــــر بســــبب از

هيــك عــن ااجلفــاف الــيت  موجــات املنــاطق،  وهــو األمــر  ،الســنوات األخــريةيف  هــذه األقطــار شــهد
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ن الذي  مـن املـذكورة آنفـا ملـا تلـك العوامـل  ،عتماد علـى املـوارد املائيـة السـطحيةاالقاطنيها من لن ميّك
 ال تغطــي الطلــب فهــي إن وجــدتوالــيت  ،الكميــات املتاحــة مــن امليــاه الســطحيةى ثــريات ســلبية علــ

  .أو لألغراض الزراعية والصناعية ليةنز ستخدامات املاملتزايد على املياه، سواء لال

ـــاتـــوفري الالتطلـــع إال لـــدول ذه اهلـــ مل يبـــق ،أمـــام هـــذا الوضـــع املـــورد  املائيـــة مـــن خـــالل حتياجا
مــن خـالل هــذا نحاول هـذه األخـرية الــيت سـ ،املــوارد املائيـة اجلوفيــةللميــاه واملتمثـل يف  خـراآل التقليـدي
حتقيـــق متطلبـــات التنميـــة  ضـــمن إطـــارالنظـــام القـــانوين الـــذي حيكمهـــا  علـــىتســـليط الضـــوء البحـــث 
املعتمـــدة مـــن قبـــل خمتلـــف الفـــاعلني يف هـــذا  ســـرتاتيجياتطـــط واالاخلاملنشـــودة مـــن خـــالل  املســـتدامة

ال   .سواء على املستوى الوطين أو الدويل، ا

 لـــيتاأحــد الـــدعائم اهلامــة و فــاملوارد املائيــة اجلوفيـــة تعتــرب مـــن أهــم املـــوارد الطبيعيــة يف أي بلـــد، 
 وفرهيـــوذالــك بفضـــل مــا ، التنمويــة احلاليـــة واملســتقبلية براجمهــا تعــول عليهــا تلـــك البلــدان حــني إعـــداد

ت  لوقـت الـراهنا يف  تلـك الـربامج، حـىت أصـبح مـن البـديهيلتنفيـذ  املخزون املائي اجلـويف مـن ضـما
تـــت املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة   لتنميـــة الشـــاملةا إطـــاريف تلعبـــه احلـــديث عـــن الـــدور اإلســـرتاتيجي الـــذي 

دف أساسا إىلواملتكاملة واملستدامة،  رهـن  تمعات احلاليـة دوناتلبية حاجيات  هذه األخرية اليت 
  .القادمةنصيب األجيال 

إن إســقاط مبــدأ التنميــة املســتدامة علــى موضــوع املــوارد املائيــة اجلوفيــة يقتضــي حســن التعامــل 
ن املوارد املائية اجلوفيـة  مع هذه الثروة الطبيعية، السيما وأن االعتقاد الذي ساد يف فرتة من الفرتات 

وميكـن اسـتغالهلا واسـتعماهلا دون ضـوابط قانونيـة  متجددة بطبيعتهـا وغـري قابلـة لالسـتنزاف والنضـوب
كد يقينا عدم صحته، وذالك بفعل تغري الظروف االجتماعيـة واالقتصـادية علـى املسـتوى  أو علمية 
، خاصــة منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، بســبب تزايــد النمــو الســكاين وحتســن  العــاملي تغــرياً ملحوظــًا

هيـك عـن الطفـرة املسـجلة يف ظروف املعيشة والتوسع احلضري وإدخال  نظام الري الواسـع النطـاق، 
حجم التطور الصناعي واحلاجة ملصادر الطاقة، فكل ذالك سـاهم يف توليـد ضـغط متزايـد علـى مـوارد 

مل يكـن موجـودا مـن ذي قبـل، وظهـور تباينـات  ى الدويل، مما أسـفر عـن نشـوء طلـبٍ املياه على املستو 
جتـــة أساســـًا عــن ارتفـــاع حـــرارة األرض وتصـــحرها جغرافيــة حمليـــة، جهويـــة وإقليميـــة  يف أنظمــة امليـــاه، 
بشـــكل أدى إىل الوصـــول إىل حـــد النـــدرة املائيـــة، فغـــدت كـــل تلـــك  ونضـــوب وتـــدهور مصـــادر امليـــاه
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اخـتالالت واضـحة عوائـق و تسـجيل ربوز أزمات مائية يف مناطق كثرية من العامل، نتيجة لالعوامل سببًا 
    .تهاموازنحتقيق كسب رهان  حالت دون على املوارد املائية اجلوفيةيف معادلة العرض والطلب 

ــــة وضــــاعف مــــن ارتفــــاع مســــتوى العجــــز يف مواردهــــا  ولعــــل مــــا زاد مــــن اتســــاع الفجــــوة املائي
املتجددة وغري املتجددة على حد سواء هو السحب اجلائر واالسـتنزاف العشـوائي للميـاه اجلوفيـة الـيت 

ســراف  فــراط، الســيما يف النشـاط الزراعــي الــذي يسـتحوذ علــى النســبة يـتم اســتهالكها  واسـتعماهلا 
، وهــو مــا ســاهم يف تســجيل تراجــع واخنفــاض يف منســوب األكــرب مــن اســتخدامات امليــاه املتاحــة منهــا

املخــزون االســرتاتيجي مــن امليــاه اجلوفيــة، هــذه األخــرية الــيت تعــد مــن املــوارد الطبيعيــة املرتبطــة ارتباطــًا 
حـــداث تنميـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة شـــاملة قـــادرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات  مباشـــرا بتـــأمني الغـــذاء و

   .واملستلزمات البشرية املتنوعة

فيــذ اخلطــط واإلســرتاتيجيات املائيــة يواجــه تن شــكل حتــد حقيقيــاوبــذالك أصــبح هــذا املــورد ي
ت يعـرف بفكـرةوهو األمر الـذي كـان مـدعاة  ،يف خمتلف الدول اإلمنائية واخلدمية األمـن  لـوالدة مـا 

 يف إذ أن أي خلـــل ،ســـتقرار الشـــعوباهـــذا األخـــري الـــذي يعتـــرب جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أمـــن و  ،1املـــائي
 يصــبح عنــدها ومــن مث ،جانــب األمــن املــائي، ســوف يــؤدي إىل خلــل مماثــل يف جانــب األمــن الغــذائي

 اسـتمراريتهاس وأسـا احليـاة مصـدر وسـتظل ومازالـت كانـت فامليـاه يف خطـر كبـري، األمـن القـومي
  .وتطورها واستقرارها أمنها وعامل دميومتها وعنصر

دة لنضـوب،وقابليتهـا ل اجلوفيـة املائيـة املـوارد حملدوديـة ونظـرا اسـتخدامها و  عليهـا لطلـبا وز
ا تقـديرا صـحيحا وتطويرهـا وتنظيمهـا ومحايتهـا  وغري العقالين، املكثف أصبح من األمهية تقدير كميا

شــرتاك ا، الســيما يف ظــل حــىت نضــمن توفرهــا كمصــدر طبيعــي للميــاه ،مــن النــاحيتني الكميــة والنوعيــة

                                                             
 وغريها االجتماعي واألمن االسرتاتيجي واألمن الوطين كاألمن أخرى مصطلحات مع مرتافقاً  ليأيت ،احلكومات وتبنته الدولية واهليئات املنظمات طرحته اصطالح املائي األمن -1
تمع دد أخطار مواجهة ضرورة على التنبيه بطرحها أريد اليت ،املصطلحات من رها من للتخفيف الالزمة اإلجراءات اختاذ أجل من ،ا . عنه النامجة األضرار مجيع وإزالة آ

ن انحسب التعريف الذي أورده الدكتور  املائي ألمن واملقصود العريب  الوطن يف املياه ومسألة العريب املائي األمن،  حيمل يف مقال مشرتك هلما ) اجلراد( خلف – )محيدان( عد
لد الثاين والعشرون، العدد الثاين، ور يف جملة جامعة دمشق للعلوم االمنش ،)مسألة املياه وآفاقها تطور لواقع وسياسية سكانية إحصائية يةاقتصاد دراسة( قتصادية والقانونية ا

تمع أعضاء متناول يف وجعله املاء توزيع وضمان الطبيعية وغري الطبيعية مصادره من للمجتمع الالزم املاء توفري هو " ،9لسنة ألفني وستة ص   من املصادر هذه محاية إىل إضافة ا
  ."والوطين الدويل القانون ظل ويف والدولية اإلقليمية االتفاقات خالل
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وحماولــة كــل دولــة  1 )عــابرة للحــدود(واحــدة  جوفيــة حــوض أو طبقــات مائيــةأالعديــد مــن الــدول يف 
سـتخدام أكـرب حصـة أو نصـيب مـن امليـاه اجلوفيـة املشـرتكة، وفقـا ملـا خيـدم مصـاحلها، دون استغالل وا

مراعاة مصاحل الـدول األخـرى املشـرتكة معهـا، األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل خلـق تـوتر يف العالقـات بـني 
قانونيـة لن يتسىن حلها إال مـن خـالل وضـع قواعـد وأسـس  هذه الدول ونشوب صراعات فيما بينها،

الل وجتسـيد ذالـك مـن خـ ،بشكل عادل ومنصف بني مجيع الدول هذه املوارد عمالستا وحتكم تنظم
ــدف أساسـا إىل  ثنائيـة أو تفاقيــاتاأو /و بروتوكـوالت إبـرام مــن  احلـدالــتخلص أو متعــددة األطـراف 

والـيت الحـت بوادرهـا يف خمتلـف بلـدان العـامل  ،اجلوفيـة املائيـةذات الصلة مبجـال املـوارد املشاكل عديد 
  :واليت يبقى من أبرزها

 املتاحـة، امليـاه مـن نصـيب الفـرد تـدين، ممـا أدى إىل املائيـة اتاإلمـداد يف احلـاد الـنقص -
الـذين يعتمـدون ( العـامل سـكان نصـف ربايقـ مـا أن إىلتشـري  واإلحصـائيات الدراسـات مـن العديدف

يواجهـون نقصـًا حـاداً يف امليـاه وصـل إىل  -الناميـة البلـدان مـن معظمهـم- )علـى املـوارد املائيـة اجلوفيـة
   2.حد الندرة املائية

كنتيجـة   علـى املسـتوى احمللـي 3،نظـام الفقـارة هـو حـالكمـا  ،امليـاه اجلوفيـة مصـادر نضوب -
  .مستوى الطبقات احلاملةخنفاض منسوب املياه اجلوفية على طبيعية ال

اف سـر  اسـتهالكها يـتم الـيت اجلوفيـة، للميـاه العشـوائي واالسـتنزاف اجلـائر السـحب -
  .4والطاقوي والصناعي الزراعي النشاط يفالسيما  فراط واستخدامها

                                                             
1-À ce jour, plus de 270 systèmes aquifères transfrontaliers ont été recensés dans le monde. (source); 
MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes –75598 Paris cedex12, 2010, p 03. 

مواطن، وهو ما يعين بلوغ  لكل السنة /3م 600و 500لكل مواطن جزائري ما بني  ستهالكييشري إىل أن املعدل اال 1996فاملخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة لسنة  -2
  .مواطن لكل السنة /3م 1000 ستهالك املطلوب لكل فرد حسب البنك الدويل هوالعتبة النظرية للندرة، خاصة وأن معدل اال

لضبط والية أدرار، والفقارة هي عبارة ستغالل املياه اجلاومفردها فقارة وهي من قبيل األنظمة املعتمدة يف  الفقارات -3 وفية يف عدة مناطق عاملية ومن ضمنها اجلنوب اجلزائري و
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر عربها املاء تدرجييا وفقا لقانون امليل حىت خيرج على األرض   .عن سلسلة من اآل

ت يشكل مصدر قلق للحكومات والشعوب على حد سواء، فاألوىل ة إىل اة األخرية، هو تنامي احلاجاآلون املالحظ يف -4 ستخدام املياه اجلوفية يف جمال الطاقة، األمر الذي 
ستغالل على الثروة املائية اجلوفية، ولعل مـا تشهده املناطق اجلنوبية لبالد من أحداث هذه تتخوف الشعوب من آثـار عملية اال قتصادية بينماتسعى إىل توفري بدائل للتنمية اال

تمع  م يصب يف ذات اإلطار، إذ مت تسجيل رفض ا ، هذا األخري الذي ال الغاز الصخريحفورية املتمثل يف ستغالل أحد مصـادر الطاقة االاملدين احمللي يف هذه املنـاطق الاأل
مسافات متفاوتة، وهي لصخور الشيست املتواجدة بباطن األرض على  (la fracturation hydraulique)تخراجه إال عن طريق تقنية التكسري اهليدروليكي سميكن ا

إلضافة إىل استخدام كميات هائلة من املياه االعملية اليت تتطلب ا   (la fracturation hydraulique)تقنية عتماد هذه الجلوفية العذبة، مما قد يؤدي إىل استنزافها، هذا 
إلمكان أن  ر مدمرة على الصحة واحمليطعلى ضخ كمية كبرية من املواد الكيميائية السامة يف األرض، األمر الذي يصنفها ضمن التكنولوجيات العالية املخاطر واليت    .تكون هلا آ
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، ممـا سـاهم يف تسـجيل الكثـري حـادة بصـورة وتـدهور نوعيتهـا امليـاه تلـوث مشـكالت تفـاقم -
  . ة يف العديد من البلدانبيئانعكاسات سلبية على الصحة وال من األحداث ذات

ــــة وانعــــدامها يف بعــــض األحيــــان نتيجــــة لضــــعف تســــاقط األمطــــار، وتبــــدو  - ضــــعف التغذي
زمـــًا يف منطقـــة الشـــرق األوســـط وبلـــدان مشـــال إفريقيـــا حبكـــم طبيعـــة موقعهـــا  املشـــكلة أشـــد تعقيـــداً و

أو شـــبه جــــاف يتســـم بنــــدرة /يســـودها منــــاخ جـــاف واجلغـــرايف وامتـــداد معظــــم أراضـــيها عـــرب منــــاطق 
ا بســبب التغــريات املناخيــة ــا معظـــم  التســاقط وتــواتر فــرتات اجلفــاف، الــيت زادت حــد ثــرت  الــيت 

ٍ مــا،   -إليهــانتســب نوالــيت -منــاطق العــامل، غــري أن هــذه املنطقــة  كانــت تلــك التــأثريات كبــرية إىل حــدّ
ت وخباصــة علــى معــدالت اهلطــول املطــري الــيت  تعتــرب املغــذي األساســي ملنســوب امليــاه اجلوفيــة، ممــا 

يهـدد بتنـاقص هــذا املـورد يف وقــت يـزداد فيــه الطلـب عليـه بفعــل النمـو الــدميوغرايف وتنـامي القطاعــات 
   .اخل...املستهلكة كالصناعة، الفالحة، السياحة والطاقة 

 احلاجـة إليهـا كمصـدر أساســي ويف مقابـل تنـامياجلوفيـة  املائيـةأن املـوارد  ممـا سـبق، فـاملالحظ
نـذر تُ والنزاعـات و ثـري األطمـاع تُ املخـاوف و  مـلحت ا يف نفس الوقـتفإ، مستدامةو  آمنة لتحقيق تنمية

املسـؤولني وصـناع القـرار علـى املسـتوى مـدار هـم واهتمـام لعل ذالك ما حوهلـا إىل و  ،ألخطارلتايل 
وذالـك مـن خـالل  ،وجودهـا علـى دواماحملافظـة و  ومحايتهـايمهـا نظت هم إىلكان سـعيف، الوطين والدويل

ت يعرف بــجتلت قواعد وأسس قانونية  وضع  ،النظـام القـانوين للمـوارد املائيـة اجلوفيـةيف صورة ما 
ســتعمال هــذه املــوارد وتســيريها ملبــادئ والقواعــد املطبقــة الا إرســاء يف هــذا األخــري الــذي تكمــن أمهيتــه

   .وتنميتها املستدامة

ً جلــــب ا ،للمــــوارد املائيـــــة اجلوفيــــة بســــياق عـــــام القــــانوينتــــرتبط دراســــة النظـــــام  أكـــــرب  هتمامــــا
ا، إذ يشمل هذا السياق العام  ملسـتوى الـدويل  ددة،متعـقانونيـة  قواعدمبضمو فنجـد منهـا مـا يتعلـق 

جلانـب التصـوري واجلانـب التنظيمـي ،واملستوى الداخلي جلانـب منهـا مـا يـرتبط و  ،ومنهـا مـا يـرتبط 
ــــر يتعلــــق  املؤسســــايت ومشــــاركة خمتلــــف الفــــاعلني، كمــــا أن منهــــا مــــا ــــة وتقري ــــة والنوعي حلمايــــة الكمي

  .مبختلف أنواعها املسؤولية
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ت الــيت تعــرتي تناوهلــا، إن هــذه الدراســة لــرغم مــن الصــعو تتطلــع إىل معرفــة خمتلــف  فهــي 1و
سـواء علـى املسـتوى الـوطين أو الـدويل  ،اجلوفيـة ائيـةجال املوارد املمب ذات الصلةالقواعد القانونية تلك 

ا،  نسـجامها امـدى بيـان و فعاليتهـا مناقشـة  مثوالوقوف يف البداية على ضبط املفاهيم اخلاصة مبضـمو
نتائجهــا وتضـارب  املعـروف متيزهـا بعـدم يقينيــة حقيقتهـا البحـوث العلميــة ت لـهمـا توصــلمـع وتكيفهـا 

تقيــيم مــدى حتقيقهــا لألهــداف املرجــوة مــن وراءهــا ، ويف النهايــة جتماعيــةاالقتصــادية واالمــع املصــاحل 
   .قيق متطلبات التنمية املستدامةحتمسامهتها يف يف تمثلة أساسا وامل

ت حديثـــة  قواعـــدفقـــد مت وضـــع  ،إدراكـــًا هلـــذا املبتغـــىو  ـــدف أساســـا إىل تبـــين مقـــار قانونيـــة 
هــذا ســتدامة املائيــة اجلوفيــة، حيــث البحــث عــن ا للمــوارد وإدارة متكاملــة للوصــول إىل تســيري مســتدمي

 ،جتماعيـة والصـناعية املرتبطـة بـهاملورد احليوي يعترب شرطا السـتدامة األنشـطة البشـرية االقتصـادية، اال
سـتعمال هـذه املـوارد ا ائيـة اجلوفيـة املتمثلـة يفومن مث حتقيق الغاية املرجوة من النظام القانوين للمـوارد امل

، وهــو الغــرض املنشــود مــن قبــل املشــرع اجلزائــري واملعــرب عنــه بــنص املــادة وتنميتهــا املســتدامةوتســيريها 

                                                             
ّ مواضيع القانون ال -1 ل ُ توضوع النظام القانوين للموارد املائية اجلوفية م ، يتسم البحث يفبيئيعلى غرار ج النامجة عن العجز عن اإلحاطة بكل عناصر هذا املوضوع،  لصعو

على  مبثل هكذا مواضيعكما أن االهتمام  حىت توقعه، ميكن بشكل ال من حني آلخرطرأ عليها تغيريات تقد و مستقرة بتة وغري ارتباط تلك العناصر بعوامل غري وذالك بسبب 
حلداثة دويلالوطين و الصعيدين ال ا الزالت يف مهدهايتسم  ت املرتبطة  من جهة، ومن جهة أخرى، هذا ، وهو ما يعين أن األفكار املطروحة بشأ  قلة الدراسات السابقةبلصعو

لدراسة من قبل تناول موضوعفإنه مل يسبق  - احبثنما انتهى إليه واليت حسب -خصوصا على مستوى اجلامعة اجلزائرية   ميكن أن مع أنه ال. النظام القانوين للموارد املائية اجلوفية 
مل يتم الرتكيز فيها على اجلانب القانوين وإمنا زوا خمتلفة اليت تناولت املوضوع من  بصفة عامة بشؤون املوارد املائية ملهتمةاالسابقة دراسات ال بعضتقاطع مع من ال االستفادةننكر 

رة على جوان ا  ،وعوامل تلوثهااملياه اجلوفية وجودة نوعية املهتمة بدراسة الك(ب أخرى يغلب عليها الطابع التقين  ئية والكيميائية واحلدود القصوى ملركبا وخصائصها الفيز
رة أخرى ) اخل...العضوية لندرة املائية وأثرها على العالقات الدول(والطابع السياسي   واليت قد تتقاسم موارد مائية مشرتكة، ية السيما فيما بني الدول املتجاورةكالدراسات املهتمة 

رة الصراعات والنزاعات فيما بني الدول، والدراسات املهتمة بفكرة  عتبارها حمفز إل لسيطرة على منابع املياه  ً الطابع االقتصادي  ،)اخل...األمن املائيوالدراسات املهتمة  وأحيا
أو الطابع اجلغرايف ، )اخل...تسعرية املياه،هتمة بكيفية إدارة الطلب على املياه، والتسيري املستدام للموارد املائية، وأثر تلوث املياه على التنمية االقتصادية، كالدراسات امل(
  ).اخل....فيها والدول املشرتكة توفرها تواجد املياه واملناخ املؤثر يف ريطةكالدراسات املهتمة خب(

تم  ا  فإنه على خالف ذالك فإن النظام القانوين للموارد املائية اجلوفية جبزئية أو فرع حمدد من فروع املوارد املائية اجلوفية، فقط وإذا كانت السمة الظاهرة لكل الدراسات السابقة أ
االت السابقة حب جل يث جند من النصوصحيتوي ويشمل كل ا كالقواعد القانونية احملددة لنطاقات احلماية النوعية والكمية للموارد املائية اجلوفية ( انب التقينالقانونية ما يتصل 

ة املواد مياه املنبع، والقواعد القانونية احملددة لقائماليت يعتمد انشاؤوها على الدراسات التقنية، وكذا القواعد القانونية احملددة لنسب العناصر اليت تتضمنها املياه املعدنية الطبيعية و 
جلانب االقتصادي )اخل...الكيميائية املستعملة يف معاجلة املياه القواعد القانونية املنظمة للجباية املائية، ، وكذا اجلوفية املياهاستعمال كالقواعد القانونية احملددة لتسعرية (، وما يتصل 

جلانب السياسي )اخل...وكذا القواعد القانونية احلاثة على االقتصاد يف استعمال املياه كالقواعد القانونية اليت يتم جتسيدها يف االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف (، وما يتصل 
عداد اخلرائط كالقواعد القان(، وما يتصل جبانب اجلغرافيا )اخل...فيما بني الدول من أجل التعاون أو اإلدارة املشرتكة للموارد املائية اجلوفية السيما منها العابرة للحدود، ونية املتعلقة 

    ). اخل...،"SIG"واملخططات الطبوغرافية واعتماد نظام للمعلومات اجلغرافية 
ت املرتبطة  يضاف إىل ملياه، هذا األخري حتكم املوارد املائية اجلوفيةلنصوص اليت  كل ذالك الصعو ً اه الذي مل تعرف نصوص واليت تستمد مرجعيتها من القانون املتعلق  نسجاما
قانون إىل جمرد عموميات فنية هذا الحتيل على أكثر من نص تنظيمي لتطبيقه، هذه اإلحاالت املبالغ فيها قد حتول  إفراط يف اإلحالة حىت أن بعض موادهبسبب تسجيل  وتواصالً،

وهو ما من شأنه أن  .إىل إفراغ القانون من معناه -لنصوص القانونية التنظيمية يف ما إذا مل تصدر ا-غري مفهومة ال ترقى إىل مستوى النص القانوين، بل إن هذا الوضع سيؤدي 
لتايل قد يساهم يف إصدار أحكام يف غري حملها يعيق حتقيق الغاية املرجوة من الدراسات القانونية نتيجة عدم اإلملام بكل فصوهلا ونصوصها  ،نتهينا إليه، وعليه وحىت ال حيصل ما او

ذه الدراسة اليت حرصنا على فقد  على ما يزيد عن  اعتمد فيهااملتابعة اليومية ملوقع اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية قصد اإلطالع على جديد النصوص القانونية ذات الصلة 
ملياه) 30(    .2017أبريل ، آخرها كان يف الثالثني نصًا تنظيميا لتطبيق القانون املتعلق 
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ملياه، املعدل واملتمم2005غشت  04املؤرخ يف  12-05األوىل من القانون    1.، املتعلق 

لـرغم مـن سـن العديـد مـن  القانونيـة الـيت حتكـم جمـال املـوارد املائيـة اجلوفيـة إّال  النصـوصلكن 
قــوس اخلطــر خبصــوص ــا   أن التقـارير والدراســات الدوريــة ال تــزال تـدق  العديـد مــن املســائل املتعلقــة 

ً ...نضوب مصادرها وتعرضها للتلوث واالسـتنزافك رة تسـاؤالً جـوهر اخل، األمـر الـذي يقـود إىل إ
ســـتغالل اجلوفيـــة علـــى حتقيـــق أفضـــل فعاليـــة الم القـــانوين للمـــوارد املائيـــة قـــدرة النظـــا يــدور حـــول

ازفــة ومــن  ،تطلبــات التنميــة املســتدامةمل ً ااملـوارد املائيــة اجلوفيــة ضــم ســتنزاف املخــزون دون ا
  .أو تعرضه للتلوث اإلسرتاتيجي اجلويف

  :الفرعية التالية األسئلةوميكن إدراج ضمن هذا التساؤل الرئيس 

حتياجـــات متطلبـــات واتلبيـــة وارد املائيـــة اجلوفيـــة النظـــام القـــانوين للمـــ كيـــف سيضـــمن -
تمعات احلالية    .دون رهن نصيب األجيال القادمة؟من ا

هل للحماية واحملافظة على املوارد املائية اجلوفية و قانونية اعتماد آليات  احلاجة إىلما  -

 لمواردلارة متكاملة من خالهلا إىل حتقيق إدلوصول ية استخدامها لكيفهناك رؤية واضحة ل
 . ؟إن على املستوى الوطين أو العابر للحدود  ،املائية اجلوفية

اإلجابـة عليهـا مــن خـالل هـذه الدراسـة، الــيت  سـنحاولستفســارات كـل تلـك التسـاؤالت واال
رة وعلـى املـنهج التحليلـي النقـدي  الوصـفياملـنهج التحليلـي  سنعتمد يف معاجلة مجيع عناصرها علـى

املتصــلة بعـض الظــواهر الطبيعيــة بوصــف وتفســري  يف املعاجلــة املتعلقـة فــاألول جيــد مـربرا لــه، رة أخـرى
مـن خالهلـا ، للوصـول )عتبارهـا مـورد طبيعـي(أساسا خبصوصية ومميزات ومسات املوارد املائيـة اجلوفيـة 

بينمـا يـتم اعتمـاد  تـتحكم فيهـا واسـتخالص النتـائج لتعميمهـا،إىل أسباب هذه الظواهر والعوامل الـيت 
، حاضـراً ( كيفية التعامل مع املوارد املائيـة اجلوفيـة  وتوضيح املنهج الثاين يف املعاجلة املتعلقة ببيان ماضـيًا

 ً ـا واا التعامـل، هلــذ، مـن خـالل إبـراز اجلوانـب االجيابيـة )ومسـتقبال علــى لعمـل للحـث علـى التمسـك 
لداللة على أوجه القصور واخلللمواصلة  ا، أو    .لتفاديه فيها القيام 

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون من الاملادة األوىل  -1   .2005سبتمرب  04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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ملنهجيـــة املتبعـــة فقـــد عمـــد إىل وضـــع خطـــة و   يف ســـبيل حتقيـــق األهـــداف املرجـــوة والتزامـــا 
بني، حبيث سـيتم  املتفـاوت  بـراز واقعهـا طبيعـة القانونيـة للمـوارد املائيـة اجلوفيـةالتعـرض للتتألف من 

البـــاب ( املتميـــز علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل مركزهـــا القـــانوينبيـــان و  ملكـــان،مـــن حيـــث الزمـــان وا
  .)األول

، كـان البـد قـانوين للمـوارد املائيـة اجلوفيـةنظام  اعتمادالوقوف على اجلدوى من غرض وببينما 
خمتلــف اآلليــات القانونيــة املقــررة للحمايــة واحملافظــة علــى املــوارد املائيــة اجلوفيــة معاجلــة مــن التطــرق إىل 

ً واليت جتلت  ً  والنوعيـة بسط نظام للحماية الكميـة خالل منابتداء بتبـين هلـذا النـوع مـن املـوارد وانتهـاء
 و العـابرة للحـدودإسرتاتيجية واضحة للوصول إىل حتقيق إدارة متكاملة للموارد املائية اجلوفية الوطنيـة أ

  ).الباب الثاين(
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  الطبيعة القانونية للموارد املائية اجلوفية: الباب األول

  

  

لقد أدركت الشعوب منذ فجر التاريخ، الدور اإلسرتاتيجي للموارد املائية اجلوفية يف حياة 
ستغلت ينابيع او  اإلنسان، السيما يف املناطق اجلافة والشبه اجلافة، فأقيمت املدن بقرب منابع املياه

ر املياه، كما أن تسم ، هذه األخرية اليت تاجلوفية وجتميع املوارد املائية خنادق لرتشيحشئت وآ
خلصائص  ا، والتباين الشديد من حيث توزيعها املكاين والزماين وذالك لتأثرها  مبحدودية خمزو

، السائدة يف خمتلف املناطق العاملية واملناخية واجلغرافية) التضاريس(اجليولوجية واجليومورفولوجية 
ً حولب يف  ىمأمن وأخر  دول يف وجدت ، حيثما هو متاح من هذه املوارد شكل أفرز واقعًا متفاو

  .)الفصل األول(حرج 

املوارد املائية اجلوفية على  ظى بهيتعني معرفة املركز القانوين الذي حتللتعامل مع ذالك الواقع و 
اليت ختضع هلا هذه املوارد  مة واخلاصةالعا القواعددويل، حيث حنتاج إىل إبراز الصعيدين الوطين و ال

ر عليها، أو السيادة ا نتفاعأو اال نظام ملكيتها سواء من حيث  وما يرتتب عن ذالك من آ
  ).الفصل الثاين(ومسؤوليات قد تنجر عن التنصل من تطبيق تلك القواعد 
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  واقع املوارد املائية اجلوفية: الفصل األول

دف يف مراحلها صانعي السياسات املائيتجه  ية حاليا إىل إعداد خطط وإسرتاتيجيات 
ملوارد املائية اجلوفية واحلث على  االبتدائية مة اهلياكل ها والعمل على إقااكتشافإىل التعريف 

ا مراحلها النهائية فيتم الرتكيز من خالهلا على حتقيق ) األول بحثامل(ئتها، املناسبة حلشدها وتعب ّ وأم
ما سعي لتحقيق  ات احلالية واملستقبلية، وذالك يفحتياجتاحات من هذه املوارد واالالتوازن بني امل

  ).الثاين بحثامل(ت يعرف مبوازنة املوارد املائية اجلوفية 

  عرض املوارد املائية اجلوفية: ملبحث األولا

 واعهاملوارد املائية اجلوفية وحتديد مصادرها وأنا اول من خالل هذا املبحث التعرف علىسنح
  )املطلب الثاين(ها وحشدها اكتشاف، مث بعد ذالك سنبني طرق )املطلب األول( وخصائصها

  تعريف املوارد املائية اجلوفية: املطلب األول

ذا اخلصوص إىل أحكام القانون  ملياه، املعدل واملتمم، 12-05إذا أرد الرجوع   1املتعلق 
ن ا عناء حتديد حىت اجلوفية بل إنه مل يكلف نفسه  موارد املائيةتعريفا للمل يضع ملشرع اجلزائري جند 

ال املتعلق  10-03القانون  اعتمادعلى غرار ما فعل حني  وضبط بعض املفاهيم اليت حتكم هذا ا
ال واسعا 2حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة قد تعريفات  وضعيف  جتهادلال، وهو ما يرتك ا

  .النظر اتوجه ختالفختتلف 

فإن مصطلح املوارد املائية اجلوفية لفظ مركب من ثالث كلمات  عامةبصفة و 
، إذ حىت نتمكن من الوصول إىل تعريف شامل البد من شرح مفردات هذا )وارد،مائية،جوفيةامل(

   :املركب وذالك على النحو التايل

 على للحصول اناإلنس إليه يلجأ الذي الشيء" ا" املوارد "أكسفورد قاموس يعرف
                                                             

ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون ال -1   .2005سبتمرب  04بتاريخ  2005لسنة  60املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد  املتعلق 
 20بتاريخ  2003لسنة  43، ج ر ج ج، عدد املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2003 يويول 19ـؤرخ يف امل 10- 03قانون الرابعة من ال) 04(املادة  -2

  .2003 يوليو
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 مصادر هي أو ن لتحقيق أهدافهلإلنسا املتاحة األصول هي أي هدف إلجناز الدعم أو املساعدة
  1 "اخل...املاء البرتول، كاملعادن" ما بلد ثروة

حبسب ما " املاء"و  2،مصدر النسبة إىل املاء فيقال مائي أو ماوي فهي "ائيةامل"أما كلمة 
ئل عليه عماد احلياة يف األرض، ويرتكب من إحتاد اهليدروجني سا"جاء يف املعجم الوسيط هو 

بنسبة حجمني من األول إىل حجم من الثاين، وهو يف نقائه شفاف ال لون له وال طعم واألكسجني 
هذا التعريف عالوة على رواجه عند عامة الناس، أنه جيمع بني مادة على واملالحظ  3 ."وال رائحة

  4.، ووصفهاملاء، وتركيبه الكيميائي

فهي داللة على حمل تواجد املوارد املائية واملقصود يف هذا املقام هو  "وفيةاجل"كلمة أما  
طنها   .جوف األرض أو 

وعليه فإن التعريف املستفاد من شرح مفردات مصطلح املوارد املائية اجلوفية ميكن تلخيصه 
  ".األصول املائية املتاحة من جوف األرض"يف 

ملياه املعدل  12-05 لقانوناومن خالل أحكام املادة الرابعة من ائري أما املشرع اجلز  املتعلق 
ت األمالك العمومية الطبيعية للمياه وهي تشمل  فإنه يعترب املوارد املائية اجلوفيةواملتمم  أحد مكو

من طرف أي ها، اكتشافمياه املنبع واملياه املعدنية الطبيعية ومياه احلمامات وذالك مبجرد وجودها أو 
  .معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص شخص سواء كان طبيعي أو

  مصادر املوارد املائية اجلوفية: الفرع األول

يرتبط وجود املوارد املائية اجلوفية أساسا مبا يعرف بدورة املياه، هذه األخرية اليت تعترب من 
مث إىل سائل يف ئل إىل خبار أو جليد ومن األنظمة اإلهلية العجيبة، إذ من خالهلا يتحول املاء من سا

                                                             
  .19، ص 2000مرييت للنشر واملعلومات، القاهرة، ط  ،حروب املياه يف الشرق األوسط اجلديد، )حسن( بكر -1
  .3/456ورد، : ، حرف الدال، مادة1دار صادر، بريوت، ط  ،بلسان العر ، )دمحم بن مكرم( بن منظور اإلفريقي املصري -2
  .892م، ص2004/ه 1425، 4مكتبة الشروق الدولية، مجهورية مصر العربية، ط  ،املعجم الوسيط، )اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث( جممع اللغة العربية -3
أدرار،  ية والعلوم اإلسالمية، جامعةجتماعمذكرة ماجيسرت، كلية العلوم اال، منطقة أدرار أمنوذجا- ة وتوزيعها املياه اجلوفي ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -4

  .5،ص2008-2007اجلزائر، 
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دورة ال تزال تعمل منذ باليني السنني دون أي خلل أو تعطل، ولوال هذه الدورة ألصبحت األرض  
ً ال حياة فيه   1.كوكبًا خر

ـــاه علـــى ســـطح األرض ويف الغـــالف اجلـــوي ويف احمليطـــات وحتـــت    يف هـــذه الـــدورة تتحـــرك املي
ار والبح ت و ريات و سطح األرض ويف األ حىت يف أجسام الكائنـات احليـة بنظـام شـديد التعقيـد النبا

ـلَّ : يدلّ على عظمـة الصـانع سـبحانه وتعـاىل الـذي يقـول عـن بـديع صـنعه َ كُ ـن قَ ي أَتـْ ـذِ ِ الَّ َّ َ ا ـنْع ُ ﴿ ص
ونَ ﴾ ُل َ ع فْ َا تـَ ِ ٌ مب ري ِب ُ خَ ٍ إِنَّه ء ْ ي   2،شَ

ض، حيــــث تقــــوم بتســــخني املــــاء يف تعتــــرب الشــــمس احملــــرك األساســــي لــــدورة املــــاء علــــى األر و   
 احمليطات والبحار فيـؤدي ذلـك إىل تبخـر كميـات كبـرية مـن امليـاه وحتوهلـا إىل خبـار مـاء خفيـف يصـعد

ح،ارتفاعإىل  ات مناسـبة حيـث درجـات احلـرارة ارتفاعـوعندما يصل خبار املـاء إىل ات عالية بفعل الر
لتكثــف والتجمــع والــرتاكم مشــكالً ال ح  ،غيــوماملنخفضــة يبــدأ  ــدفع بواســطة الــر هــذه الغيــوم ســوف تُ

ن إىل تلـــكأمطـــار و يف شـــكل ومـــن مث تتســـاقط   ثلـــوج، أيـــن يعـــود معظمهـــا بفعـــل التســـاقط أو الـــذو
لتســتقر يف الطبقـــات  تتســرب إىل داخـــل األرض بفعــل اجلاذبيــة األرضــية، والبحــار، والبقيــة احمليطــات

يـــًا يف صـــورة ينـــابيع وعيـــون أو تـــدخليًا يف صـــورة احلاملــة حتـــت األرض كميـــاه جوفيـــة يـــتم تـــدفقها طبيع
ر رٍ ﴿: اىلـــــوتعاحلـــق تبـــارك كـــل ذالـــك مصـــداقا لقـــول   ،3آ ـــدَ ً بِقَ ـــاء َ ِ م اء َ ـــم َ السَّ ـــن ِ ـــا م ْلنَ َ ز أَنْـ َ ِ  و ُ يف نَّاه ـــَك ْ فََأس

ضِ  ْ َر ْ ــا دقيقــة جــدا مــن الناحيــة العلميــة، ومــن  إذ أن املتأمــل 4.﴾األ يف هــذه اآليــة يالحــظ أن كلما
ُ "مــة  ذالــك كل نَّاه ــَك ْ والــيت تــدل علــى املكــوث لفــرتة طويلــة، وهــو مــا نــراه يف امليــاه اجلوفيــة وميــاه  "فََأس

ر والـــيت تبقـــى فـــرتة طويلــــة ســـاكنة يف األرض دون أن تفســـد أو تــــذهب أو تتفاعـــل مـــع صــــخور  اآل
أي : ﴾﴿فأســكنَّاه يف األرض: يف تفســريه لقولــه تعــاىل كثــري  ابــنوهــو مــا ذهــب إليــه اإلمــام  5 .األرض

جعلنا املـاء إذا نـزل مـن السـحاب خيلـد يف األرض، وجعلنـا يف األرض قابليـة لـه تشـربه ويتغـذى بـه مـا 

                                                             
 :متاح الوصول إليه عرب املوقع التايل . 51، صدورة املاء بني العلم واإلميان، )عبد الدائم(الكحيل  -1
.2014-11-10Dernière visite le: ,w.kaheel7.com/book/water_cycle_book.dochttp://ww Disponible sur le site: ،  
  .من سورة النمل 88اآلية  -2

3  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, Annuaire français de droit 
international, volume 33, pp. (129-162), Editions du CNRS, Paris. p 130 . 

  .من سورة املؤمنون 18اآلية  -4
  .35مرجع سابق، ص ، دورة املاء بني العلم واإلميان، )عبد الدائم(الكحيل  -5
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  1.فيها من احلب والنوى

ت كما ينبغي اإلشارة إىل الدور الـذي تلعبـه خمتلـف  ليـتم املـاء املختـزن يف الرتبـة  امتصـاصحـني النبـا
غيومـًا مـن جديـد  شـكلاجلـوي ليصـعد ويتكثـف ويرره يف الغـالف األوراق وحتـ بعد ذالك ترشـحه عـرب

 ً  )أنظر الشكل املوايل( .، وهكذا دواليكوأمطارا

 

املعتمد من (على سطح الكرة األرضية، ونالحظ من خالل هذا الشكل  املاء الدقيقةدورة ميثل  ):  01(شكل رقم  
املتساقطة بنسب حمددة، وتتحول من منطقة ألخرى بنظام كيف تتوزع كميات املياه املتبخرة و  2 ،)يةاألمريكقبل وكالة اجليولوجيا 

رٍ ﴿: على صدق قول احلق تبارك وتعاىل يشهد دقيق دَ ً بَِق اء َ ِ م اء َ َ السَّم ن ِ ا م ْلنَ َ ز َأنـْ َ    3.﴾ و

املتعلق  12- 05من القانون  3مطة  3املادة من خالل أحكام املشرع اجلزائري  أشارولقد 
وذالك حىت يتسىن ضمان احملافظة على األنظمة  دورة املياه احرتام ضرورة إىل ،ملياه، املعدل واملتمم

                                                             
  .1083، ص 2004، دار املعرفة، بريوت، ط تفسري القرآن العظيماإلمام إبن كثري،  -1

2-Source: U.S Geological Survey, The Water Cycle, Available on the site (URL): 
 http://water.usgs.gov/edu/watercyclearabic.html, Page Last Modified: Dec 09, 2015 .(Last Visit the: 26-01-2016). 

 .من سورة املؤمنون 18اآلية  -3



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 16 

  .املائية الكربى املكونة للوحدات اهليدروغرافية الطبيعية

  هاأنواعمميزات املوارد املائية اجلوفية و : الفرع الثاين

تنفرد املوارد املائية اجلوفية مبميزات تقنية وفيزيولوجية وكيميائية خاصة ختتلف عن تلك 
لنسبة لغريها من املوارد املائية ا ا تصنف إىل عدة أنواع، وذالك حبسب زوا )أوالً (ملعروفة  ، كما أ

ا  ً (النظر اليت يتم تناوهلا  ه )نيا   .وذالك وفقا ملا سنوضحه أد

  :أمهها ،تتميز املياه اجلوفية مبجموعة من املميزات :مميزات املوارد املائية اجلوفية: أوالً 

) غري مرئي(إن تواجد املياه اجلوفية بباطن األرض جعل منها موردا خفي  :ائي خفيمورد م
توفر معلومات دقيقة حول مواقع تواجدها  نظرا لعدم 1ما جيعل من عملية تسيريها جد معقدة،وهو 

وعن أصلها وإمكانية جتددها ومصدر تغذيتها ونسبة تغذيتها وعمقها وتركيبتها الكيميائية، بشكل 
 2 .ا املستداماستغالهلي إىل سوء تقديرها واإلحاطة مبعرفتها، ومن مث صعوبة ضبط حدود قد يؤد

ا العالية تتميز املياه اجلوفية بنقائها وخلوها من املواد العالقة والبكرت يف أغلب  حيث :جود
ة األحيان، نظرا لتعرضها لعملية الرتشيح خالل مرور املاء يف األرض وهو ما جيعلها أقل عرض

اري وغريها من مصادر التلوث ت املصانع ومياه ا   3 .للتلوث بنفا

ا استقرار ً  :منسو -وجود هذه املوارد بباطن األرض جيعلها أقل عرضة لعملية البخرل نظرا
ا 4نتح ار والبحريات كميات كبرية من منسو   .اليت بسببها تفقد املياه السطحية كاأل

                                                             
1-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, Editions de Boeck Université, Rue des Minimes, B– 1000 
Bruxelles, 2009, p 344. 
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, 2010, p 27. 

لد الواحد والعشرون، العدد   ، جملةالري ألغراض صالحيتها ومدى املسيب مشروع منطقة يف اجلوفية للمياه النوعي لتقييما، )سعاد(دمحم هيل  -3 ، 2008لسنة  1التقين ا
  .67، ص 74-66ص 

ار، حبريات، جبال جليدية(نتح يف منطقة ما هي جمموع املاء املتبخر من سطح األرض -كمية البخر -4 لبخر، وما ينتج...)أ نتح -ه النبات يف هذه املنطقة، ويسمى هذا 
نتح، إذ يف -نتح ملنطقة ما، هي قدرة عوامل املناخ يف هذه املنطقة على إحداث عملية البخر-وسعة البخر..).يوم، شهر، سنة(الفعلي الذي ميكن حسابه خالل فرتة زمنية معينة 

وآخرون، دراسة حول ) عبد املنعم(دمحم سليمان ) ينظر. (الفعلي وذالك الخنفاض نسبة الرطوبة يف املناطق اجلافة-ر نتحنتح أكرب بكثري من البخ- املناطق اجلافة تكون سعة البخر
  ).2016- 01،  10، ص  http://www.j4know.com/download.php?ip_n=299:مبادئ علم املياه اجلوفية، دراسة ميكن الوصول إليها من خالل الرابط التايل
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ت والزالزل، كما ية مأمونة وال تتعرض ألخطار الفياجلوف طبقات املياه :نوعيتها استقرار ضا
ا ال تتأثر بطول الزمن، وميكن  املساحات اليت تعلوا تلك الطبقات املائية يف خمتلف  استغاللأ

  .النشاطات اإلنسانية

ا ا من املياه،  :ضخامة خمزو متتاز الطبقات احلاملة للموارد املائية اجلوفية بضخامة خمزو
  .أو فقدان نوعيتها منه عند شح املوارد املائية السطحية ةستفادًا هائالً ميكن االاحتياطمتثل  فهي

يعترب أقل  مثالً، املوارد املائية اجلوفية ألغراض الري استعمال :ااستعماهلتكلفة  اخنفاض
طنية جتعل  تكلفة يف كثري من األحيان وذالك ألن الطبقات احلاملة للمياه تعمل كشبكة توزيع 

ر وتوفري امل   . ها أو استصالحهااستثمار ياه يف املواقع املراد إلمكان حفر اآل

ا استقرار ا على مدار العام،  ستقرارتتمتع املوارد املائية اجلوفية  :درجة حرار درجة حرار
ة وهو ما جيعلها مفضلة السيما يف النشاطات الصناعية، أما ملوحتها فتتغري نسبتها حسب طبيع

ا  ت السحبمعدالاإلفراط يف  حالة قد حيصل األمر نفسه يفكما   1 الطبقة احلاوية هلا، من خمزو
  .دون احلصول على التغذية املناسبة

 ً   أنواع املوارد املائية اجلوفية: نيا

من  ، ختتلف حبسب الزوا اليت يتم النظر إليهاتصنف املوارد املائية اجلوفية إىل عدة أنواع
  :ذالك وفقًا ملا سيأيتخالهلا و 

تنقســـم إىل متجـــددة وغـــري متجـــددة فـــاملوارد : اجلوفيـــة حبســـب طبيعتهـــا املائيـــةاملـــوارد  -1 
مــن أحـد مصــادر التغذيـة ســواء  سـتمراراملائيـة اجلوفيـة املتجــددة هـي تلــك املـوارد الــيت ميكـن تغــذيتها 

ــار و ن واأل ن الــود ن الثلــوج /بفعــل التســاقط أو جــر وهــو مــا يضــمن احملافظــة علــى  اخل، ...أو ذو
ا   2 .منسو

                                                             
  .67مرجع سابق، ص ، الري ألغراض صالحيتها ومدى املسيب مشروع منطقة يف اجلوفية للمياه النوعي التقييم، )سعاد(دمحم هيل  -1

2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 28. 
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ا  املوارد تلكاجلوفية غري املتجددة هي  املائيةأما املوارد  أي اليت ال جتد مصدر تغذية ملنسو
  1.بقدر ضئيله منها ال يتم تعويضه أو أن تعويضه يكون استغاللأن ما يتم 

ة املوارد املائية اجلوفية مباشرة ترتبط تغذي: تغذيتها املوارد املائية اجلوفية حبسب مصدر -2
ار والبحريات وغريها من املصادر الطبيعية للمياه اليت مبصادر تغذية طبيعية كمياه األمطار  واأل

ترتسب وترتشح لتغذي منسوب هذه املياه على مستوى الطبقات احلاملة، وتسمى عندئذ املياه 
، بينما قد تتغذى املياه اجل طريق ية عن اصطناعوفية بواسطة مصادر تغذية اجلوفية املغذاة طبيعيًا

ر التغذية أو إنشاء  يتم  يف مناطق 2،خنادق لرتشيح املياهإقامة أو أحواض تسريب أو حماجز حفر آ
التشكيالت على خصائص معينة تساعد على نفاذية املياه املستجمعة إىل  هاتوفر إنتقاءها بعناية ل

ً اصطناعاحلاملة، فتسمى بذالك املياه اجلوفية املغذاة  اجليولوجية احلاملة للطبقات املائية    .يا

ت اآلراء حول خضوع املوارد املائية اختلف: ملكيتهااملوارد املائية اجلوفية حبسب  -3
 اعتمادومتخض عن ذالك ) كما سيأيت تفصيل ذالك الحقا يف الفصل الثاين(اجلوفية لنظام امللكية 

بعة مللكية صاحب اعتبار ذهب إىل ي لوفية، األو ثالث تصنيفات للموارد املائية اجل ها ملكية خاصة 
ها صاحبة السيادة على املوارد عتبار  ، والثاين يدرجها ضمن األمالك العمومية للدولةاألرض

ً مشرتكا للبشرية و اعتبار بينما يتجه التصنيف الثالث إىل  والثروات الطبيعية، ها وجودل ذالكها إر
كما أن العديد من الطبقات املائية اجلوفية ال نفسها،  قبل قيام الدول  حىتالضارب يف القدم، 

ا مشرتكة بني دولتني أو أكثر)عابرة للحدود(اإلقليمية الدولية  حلدودتعرتف         .، أي أ

ب ية حبساملوارد املائية اجلوف تصنف: املوارد املائية اجلوفية حبسب مركزها القانوين -4
وطنية ودولية، ويرتبط ذالك حبدود تواجد املياه اجلوفية، فإذا كانت كافة  إىل نوعني مركزها القانوين

وقعت أجزائها يف دول أجزاءها داخل دولة واحدة، فنكون أمام موارد مائية جوفية وطنية، أما إذا 
                                                             

ض، اململكة العربية السعودية، ميكن  أثر التنمية يف موارد املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية، )بد العزيز عبد الرمحان بن ع (النشوان  -1 ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الر
  :الوصول إليه من خالل الرابط التايل

A7%D9%84%D8%http://faculty.ksu.edu.sa/6887/interesting%20Books/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%
AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8
%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%

D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf 2014-11-05 ريخ اإلطالع(  ،2، ص.(  
  .146، ص 2004املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اخلرطوم، السودان، ط  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدام دراسة ترشيد ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -2
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ملياه اجلوفية العابرة للحدود أو  خمتلفة، فتعترب حينها موارد مائية جوفية دولية وتسمى أيضًا 
  .1املشرتكة

ومياه  طبيعياتنقسم إىل مياه جوفية متدفقة : تدفقها حبسباملوارد املائية اجلوفية  -5
طن  يا، فنكون أمام موارد مائية جوفية متدفقة طبيعيااصطناعجوفية متدفقة  عندما خترج املياه من 

د املائية اجلوفية املتدفقة وار أما امل 2األرض بشكل ذايت دون تدخل اإلنسان كمياه العيون والينابيع،
طن األرض بتدخل  -الشائعة يف هذا الزمان- يًا اصطناع فهي تلك املياه اليت يكون خروجها من 
ر عن طريق  اإلنسان    .اخل...الفقاراتومد القنوات والسراديب و حفر اآل

ـــاه  إىلتنقســـم : املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة حبســـب نوعيتهـــا -6  الســـتعمجوفيـــة صـــاحلة لالمي
ثــريات  هــي تلــك امليــاه ســتعمالفامليــاه اجلوفيــة الصــاحلة لال، غــري ذالــكوأخــرى  الــيت ليســت هلــا أي 

ــــا كالزراعــــة  وخمتلـــف النشــــاطات ســـلبية علــــى صـــحة اإلنســــان، بـــل وتعتــــرب ضـــرورية حلياتــــه املرتبطـــة 
ت تلــك امليـاه الــيت ، )ملوثـة( سـتعمال، بينمـا تعتـرب ميــاه جوفيـة غـري صــاحلة لالوالصـناعة وتربيـة احليــوا

ئيــة و أو البيولوجيــة وتتســبب يف خمــاطر علــى صــحة /أو الكيميائيــة و/يطــرأ تغيــري يف خصائصــها الفيز
ت ت والنبا حليوا   3 .اإلنسان وتضر 

   

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 32. 

  .193مرجع سابق، ص، منطقة أدرار أمنوذجا-املياه اجلوفية وتوزيعها  ستغاللكام الفقهية الاألح ،)بوفلجة(حرمة  -2
 20اريخ ـــــبت 2003لسنة  43،  ج ر ج ج، عدد حبماية البيئة يف إطـار التنمية املستــدامـة، يتعلق 2003يوليو  19ـؤرخ يف امل 10-03قانون الرابعة من ال) 04(املادة  -3

  .2003يوليو 
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  وحشد املوارد املائية اجلوفية استكشاف: املطلب الثاين

ل وحشد  استكشافوضوع غة مليف البداية جيب اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري أوىل أمهية 
ملياه، املعدل واملتمم  12-05املوارد املائية اجلوفية ويظهر ذالك من خالل أحكام القانون  املتعلق 

  :املذكور أعاله، أين تضمنت بعض مواده إشارات واضحة وصرحية حول هذا املوضوع نذكر منها

 12-05ف، يدعو القانون مبثابة أهدا للموارد املائية عملييت البحث واحلشد اعتبار -
ال   1 .ضما

يئة الري حلشد املوارد املائية جعل - ، من قبيل املبادئ اليت يرتكز عليها ختطيط عمليات 
  2 .املوارد املائية وتسيريها وتنميتها املستدامة استعمال

املياه اجلوفية عمداً أو  كتشافا عاما على كل شخص طبيعي أو معنوي قام التزاموضع  -
  3 .فة، ضرورة إبالغ إدارة املوارد املائية املختصة إقليمياصد

مبوجب أحكام دها يتم حتديا لشروط خاصة استعماهلحشد املوارد املائية و  إخضاع عملية -
  4 .ا لتطبيقه ودفاتر الشروط النموذجية املرفقة هذا القانون والنصوص التنظيمية املتخذة

ملوارد املائية اجلوفية وحشدها، اليت يتم إجنازها كل منشآت وهياكل البحث عن ا  اجدر إ -
ا، ضمن األمالك العمومية اال ية صطناعمن قبل الدولة أو اجلماعات اإلقليمية، أو أجنزت حلسا

   6 .لفائدة القائمني بتلك املنشآت واهلياكل اتارتفاق يرقر وت 5للمياه،

ويف مادته  7وزارة املوارد املائية،ة يف دارة املركزي، املتضمن تنظيم اإلكما أن املرسوم التنفيذي
                                                             

ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون ال من ،)3، مطة 1مطة ( 02املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون ال من ،)3مطة ( 03املادة  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه،امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون ال من ،)05(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره تعلق 
ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون ال من ،)06(املادة  -4   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون ال من ،)2، مطة 1مطة ( 16املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه،، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05 قانونال من ،وما يليها) 21(املادة  -6   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
اريخ ــبت ،2000لسنة  63ج ر ج ج، عدد ، 2000أكتوبر  25، املؤرخ يف املتضمن تنظيـم اإلدارة املركزية يف وزارة املـوارد املـائية 325- 2000املرسوم التنفيذي رقم  -7

ملرسوم التنفي .2000 أكتوبر 25  15ج ر ج ج، عدد ، والبيئة وزارة املـوارد املـائيةلدد تنظيـم اإلدارة املركزية احمل، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  89-16ذي رقم امللغى 
  .2016مارس  09 اريخــــبت ،2016لسنة 
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ت فرعية،  ستحدث مديرية مركزية تعىن مبسائل حشد املوارد املائية،الثالثة ا )03( تضم ثالث مدير
ذا اخلصوص وارد املائية اجلوفية، اليت أوكل هلا القياممن بينها املديرية الفرعية حلشد امل   1 .بعدة مهام 

املوارد املائية  استكشافاملطلب عرض كيف يكون  لذالك سنحاول من خالل هذا
  )الفرع الثاين( هااستخراجوهياكل  طرق حشدهاإبراز وكذا ) الفرع األول(واحلصول عليها 

  املوارد املائية اجلوفية استكشاف: الفرع األول 

عوامل حمدودية املوارد املائية اجلوفية وتعرضها للتلوث  اآلونة األخرية بربوز اتسمتلقد 
دة الطلب عليها بشكل حاد نسبة للنمو السكاين املصحوب بوترية تنمية صناعية  ستنزافواال وز

تمع الدويل،  وزراعية سريعة، إجراءات كفيلة مبواجهة تلك العوامل، وهو  اختاذفرضت على دول ا
دة التنافس فيما بينها وارد املائية السيما منها تلك املعتمدة أساسا على امل-األمر الذي ساهم يف ز

 من خالل تركيزذالك و املائية اجلوفية  على تنمية مواردها -اجلوفية كما هو حال غالبية الدول العربية
على حتسني املعرفة حول هذه املوارد، كضرورة حتمية لتحديد معدالت  البحوث والدراسات

هة، ومن جهة هذا من ج 2املأمونة وتثبيت حصص عادلة للمستخدمني املتنافسني، ستخراجاال
 حمكم استكشايفإطار  تتوجيا لتنفيذ ،أحواض مائية جوفية جديدةمن  ةستفادأخرى فهي تسعى لال

 3 :يتم جتسيده يف املراحل الثالث التالية

                                                             
املذكور أعاله، تضطلع املديرية الفرعية حلشد   )امللغى( ،املـائية املتضمن تنظيـم اإلدارة املركزية يف وزارة املـوارد 325-2000من املرسوم التنفيذي رقم ) 03(حسب املادة  -1

ال - : املوارد املائية اجلوفية بعدة مهام تتمثل يف إحدى الطرق  عتماد(مع اهلياكل املعنية يف إعداد وحتيني الدراسات املوجهة لتحديد موضع املوارد املائية اجلوفية  تصالاملشاركة 
  .ااستعماهلوتقدير كميتها وحتديد شروط وإمكانيات ) فرع األول من هذا املطلباليت سنستعرضها يف ال

  ).منشآت احلشد اليت سنبينها يف الفرع الثاين هلذا املطلب ستعمالوذالك (متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإجناز اهلياكل القاعدية حلشد املوارد املائية اجلوفية  -
  .العقالين لطبقات املياه املستحجرة يف الصحراء واحملافظة عليها يف إطار تنمية دائمة ومندجمة أو املشاركة يف ذالك ستغالل التعرف على االاملبادرة بكل تفكري يرمي إىل -
  .  هاحرتامإعداد التنظيم التقين ومتابعته يف جمال الدراسة وإجناز منشآت حشد املوارد املائية اجلوفية والسهر على  -

الذي  ،والبيئة وزارة املـوارد املـائيةلدد تنظيـم اإلدارة املركزية احمل، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  89-16من املرسوم التنفيذي) فقرة ب(الرابعة ) 04(إىل أن املادة جتدر اإلشارة 
املذكورة أعاله، وهو أمر ) 03(ت نفس املهام احملددة مبوجب نص املادة ، تضمناملتضمن تنظيـم اإلدارة املركزية يف وزارة املـوارد املـائية 325-2000املرسوم التنفيذي رقم ألغَى 

إلمكان القيام فقط بتعديل أحكام املرسوم القدمي اليت حتتاج إ ي جديد، بدالً من تكرر بشأن جل مواد املرسوم اجلديد، وعليه وما دام األمر كذالك، كان  ىل تعديل، وتتميمها 
إلمكان تداركه  بتتميم أحكام    -يف نظر-ن دواعي اإللغاء إلغائها، خصوصًا إذا علمنا  املرسوم التنفيذي رقم كانت بسبب إحلاق شؤون البيئة بوزارة املوارد املائية، وهو أمر كان 

  . بدالً من إلغائه 2000-325
  .30ص ،2010املنشورات التقنية، بريوت، لبنان، نوفمرب ، 31- 20، ص 152، العدد 15لد ، اوالتنمية، جملة البيئة 2015الكارثة املائية تقرع أبواب العرب قبل ، )دمحم(لعشري ا -2
   :دراسة منشورة على املوقع التايل، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -3

http://www.j4know.com/download.php?ip_n=299 6201-10- 12ريخ اإلطالع (  ،12، ص(.   
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  )املنطقة استكشاف(مرحلة البحث التمهيدي  -أوالً  

السائدة يف تكمن أمهية هذه املرحلة يف تكوين فكرة عن الظروف اجليولوجية واهليدرولوجية 
دف استكشافاملنطقة املراد  ها وتعتمد على جتميع الدراسات السابقة للمنطقة وما جاورها، وذالك 

ئية  4،الوجيالبيدو  3،اجليومورفولوجيا 2،اجليولوجيا 1،اإلطالع على جوانبها الطبوغرافيا اجليوفيز
ملنطق ميكانيكية التغذيةإلضافة إىل دراسة  ،واملناخية  عتمادويتم اال 5،هااستكشافة املراد اخلاصة 

  :يف هذه املرحلة على نوعني من الدراسات السطحية

ملسائل  املناخية : الدراسات املناخية -1 درجة  كمية األمطار، كمية البخر نتح،(املرتبطة 
واليت يتم جتسيدها يف خرائط تستعمل كمراجع حلساب ) الضغط اجلوي، الرطوبة اجلويةاحلرارة، 

ملنطقة املطلوب املو    6 .مياهها اجلوفية استكشافازنة املائية اخلاصة 

اليت تعتمد أساسا على نظم املعلومات اجلغرافية الرقمية : الدراسات الطبوغرافية -2
ا  اختاذوأداة فعالة للتخطيط و ها تقنية فريدة عتبار  تعمل على دمج خمتلف عمليات قواعد القرار أل

ت العامة وآليا مع إمكانية جتسيد  7،)واالستعادةكالبحث، التحليل اإلحصائي،التخزين (ا البيا
وهي دراسات متهد  يةصطناعأعمال املسح والصور اجلوية وصور األقمار اال خرائط جغرافية بواسطة

                                                             
ين مركب من كلمتني طبو.بشريةلوامتثيل دقيق لسطح األرض بعناصره الطبيعية ا   الطبوغرافياحسب موقع وكيبيد تعرف  -1 وتعين األرض أو  (topo)وهي مصطلح يو

متفق عليها دوليا على  اصطالحيةرموز م و و رسبس و اييقمبية صطناعة وااليعهي علم توقيع ورسم اهليئات الطبي. وتعين الرسم والتمثيل البياين للتضاريس (graphie) وغرافيا. املكان
خلريطة وهذه األخرية عبارة عن رسم هندسي مصغر جلزء من األرض اليت توضح كل املعامل واملظاهر ذات    .األمهية اإلسرتاتيجيةقطعة من ورق أو ما شبه ذلك تسمى 

%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
%A7 ) 2016- 01- 11ريخ اإلطالع.(  

ا األوىلمن حيث تركيبها وكي األرض يبحث يف كل خصائص ا علم" علم األرض"أو  اجليولوجيايعرف موقع وكيبيد  -2 وكلمة  .فية تكوينها واحلوادث اليت وقعت يف نشأ
نية مشتقة من اللغة) جيولوجيا(  ".علم األرض"أي " علم"تعين (logie)  ،"رضاأل"تعين  (géo) ، حيث أناليو

tps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7ht ، ) ريخ
  )2016- 02-14اإلطالع 

مة وكل. ا علم يدرس سطح األرض والتغريات اليت تطرأ عليه وهو فرع من اجليولوجيا أو اجلغرافيا الطبيعية اجليومورفولوجياحسب موقع املوسوعة اجلغرافية تعرف  -3
نية مركبة من ثالث كلمات   "علم شكل األرض"أي " علم"تعين (logie) " شكل"تعين  (morpho)كلمات   ،"رضاأل"تعين  (géo) اجليومورفولوجية كلمة يو

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=301 ) 2016-02-14ريخ اإلطالع(  
لطبقة ال بيدولوجي -4 لرتبة، أي طبقة األرض السطحية اليت ينتشر علم األرض الذي يعىن  تم  سطحية لألرض، واملصطلح يستخدم كذالك يف الزراعة يف علوم األراضي اليت 

    .07مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان ) ينظر( .ا جذر النبات
  .103مرجع سابق، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،ونوآخر ) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -5
   .13مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -6
  .101مرجع سابق، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -7
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  .للدراسات اجليولوجية اليت تعترب أساسًا للدراسات اهليدروجيولوجية

  ً   مرحلة الدراسات املبدئية - نيا

ا تعتمد على دراسات حقلية  ،رب مبثابة حبث شبه تفصيلي للمناطق ذات األمهية املائيةعتت أل
ر قليلة أو متوسطة العمق، دف 1ميدانية يصاحبها حفر آل   :وذالك 

خاصة يف املناطق اليت  احلصول على معلومات موثوقة ومباشرة حول األحوال اجليولوجية -
  .ال تتوفر فيها مثل هذه املعلومات

ا على )الطبقات احلاملة(تقييم الرتكيبات اجليولوجية املختلفة  - ، السيما من حيث قدر
  .نقل وختزين املياه اجلوفية

  .إجراء التحاليل الكيميائية ملعرفة نوعية املياه ومدى قابليتها للتغري مع مرور الزمن -

  2 .للدراسات التفصيلية حتديد املناطق اليت ستكون حمال  -

 يف هذه املرحلة على عتمادويتم اال 3مبقاييس حمددة، هيدروجيلوجيةلنهاية رسم خرائط ويف ا
تعترب مبثابة اخلطوة األوىل ملرحلة الدراسة املبدئية ويتم من خالهلا معرفة  :دراسات جيولوجية سطحية

 احتواء يةاحتمال مبا يساعد على إدراك ،....)امتدادهاتركيبها، رسوبيتها، (خواص الطبقات احلاملة 
كن هذه الدراسة من حتديد املناطق اليت ، كما متُ تلك الطبقات للمياه وحتديد نوعية املياه مبدئيا

دون احلاجة ملضخات، لذالك فهي تعترب األساس الذي تبىن عليه  ارتوازميكن تدفق املياه منها 
  4.املرحلة الثالثة املتمثلة يف مرحلة الدراسات التفصيلية

  

                                                             
   .12مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -1
  .104مرجع سابق، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -2
   .13مرجع سابق، ص ، سة حول مبادئ علم املياه اجلوفيةدرا، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -3
   .نفس الصفحة، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -4
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 ً   لة الدراسات التفصيليةمرح -لثا

 الدراسات مرحلة بدراسة املناطق اليت تتطلب مزيدا من الدراسة وفقا ملا مت حتديده يف تم
ت تصميم تستهدفوهي بذلك  املبدئية، جراء املزيد من املسوح  قاعدة بيا ا  تستمد معطيا

ر التجريبيةات لختبار واال ملوارد املائية اجلوفية صلة كل ما له يتم الوقوف من خالهلا على  ل ،آل
ت الكميائية، عمليات ( ،مبنطقة الدراسة ت األساسية، البيا الضخ وخواص  اختباركالبيا

ت قياس منسوب املياه ت املياه، بيا ر وبيا  لـ تتوج يف النهاية )الطبقات احلاملة، تسجيالت اآل
وعمق ومسك وخواص الطبقة احلاملة  امتدادرائط مبقاييس حمددة، تتضمن اإلشارة إىل خ عداد

سطح املياه أو املستوى  مستوىللمياه وظروفها اهليدروجيولوجية وإنتاجيتها كما حتدد خطوط 
التغذية السطحية  صادرالبيزومرتي هلا وكذالك نوعية املياه اجلوفية، كما أن تلك اخلرائط تشري إىل م

ن وحبريات كمؤثرات يف  ار وود  عتمادال جتسيد هذه املرحلة ويتم، اجلويفاحلوض  خواصمن أ
  1 :الدراسات التاليةعلى 

ر  تستمدها من مواقع هيدروجيلوجيةتم بتوفري معلومات : دراسات حتت سطحية -أ اآل
جراء فحص وحتليل لناتج حفر اليت مت حتديد أماكنها يف املرحلة السابقة،  يةستكشافاال وذالك 

ول، من ايتها، وتنقسم الدراسات ستكشافبداية عملية حفر البئر اال طبقات األرض أوال  ية حىت 
 :حتت سطحية إىل

ا: الدراسات اجليولوجية حتت سطحية -1  هي دراسة تتم على عينات الصخور اليت متر 
دف معرفة نوعيتها وتركيبتها وأعمارها اجليولوجية،   كل عملية احلفر على أعماق خمتلفة، وذلك 

ر اال تميده يف خرائط يذالك يتم جتس تج حفر اآل ية، قصد ستكشافحفظها، مع  حتليل عينات 
ئي   .مقارنتها بنتائج املسح اجليوفيز

ئية -2 خلواص الطبيعية للصخور مثل : الدراسات اجليوفيز تم بتوفري املعلومات املتعلقة 
ئي ودرجة توصيل  الكثافة واملغناطيسية واملرونة وامليزات اإلشعاعية ودرجة مقاومة التيار الكهر

ألساس على آليتني اخل،...الصوت   :وتعتمد 
                                                             

   .14،13مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -1
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ئي -2-1 دراسة ظروف الطبقات احلاملة يهدف إىل والذي : تقنية املسح اجليوفيز
 وذالك 1العمودي واألفقي، االجتاهنيللمياه ويوفر معلومات حول خواص الصخور والسوائل يف 

   2 .أربع طرق ستعمال

ئيتقن -2-2 ر اال: ية الرصد اجليوفيز ية بعد حفرها، وهي ستكشافواليت تتم داخل اآل
  3 .تتم بعدة طرق ابدوره

ا تم وي :الدراسات اهليدروجيولوجية -ب ، امنه نتهاءء عملية احلفر وبعد االأثناالقيام 
البئر، ودرجة  مبواد خاصة، تفيد يف معرفة مسك طبقات املياه اليت خيرتقها ستعانةفاألوىل وبعد اال

ا طني أو رمال  حرارة كل منها، وكذا مالحظة اهلبوط املفاجئ لعمود احلفر نتيجة وجود فجوات 
  4 .خالص أو خمتلط بغازات رخوة وأحيا ماء

ية اختبار عبارة عن جتارب  اأما الدراسات اهليدروجيولوجية اليت تتم بعد إمتام احلفر فهي 
ر اال وعمليات أرصاد خمتلفة على جمموع ا مبثابة تنفيذ  ية اليت مشلتها الدراسات،ستكشافاآل أي أ
ت اخلاصة  يهدف إىللنموذج أويل لتدفق املياه اجلوفية،  ، منطقة الدراسة يدروجيلوجيةضبط البيا

والوقوف على خمتلف السيناريوهات املتعلقة بسحب املياه اجلوفية وتغذيتها، كما أن النموذج جيب 

                                                             
  .103مرجع سابق، ص  ،جلوفية يف الزراعة العربيةاملياه ا استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
  :وتتمثل يف .14مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفيةيف ، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان تناوهلا  -2
  .طريقة املوجات املنعكسة، واملنكسرة واليت تستخدم ملعرفة شكل وعمق الطبقات  -
دف إىل معرفة الرتكيب املعدين للصخور وذالك برصد االطريقة اخلواص املغناطيسي -   .املغناطيسي من على سطح األرض حنرافة واليت 
ال - الصخري ملنطقة  ت يف حتديد شكل القاعاستخدمهذه الطريقة . (على وزن كتلة معينة بدقة يف نقاط خمتلفة عتمادطريقة اجلاذبية األرضية واليت تفيد يف حساب مسك الطبقات الرسوبية، وذالك 

لصحراء الغربية يف مصر   ).الوادي اجلديد 
ئية  - ئ-طريقة كهر ئية للصخور تبعا لنوعها وكثافتها وحجم وشكل مسامها، وهي مفيدة يف حتديد مواقع ينابيع املياه  اختالفوتعتمد على  -يحاليا تعد أهم طرق املسح اجليوفيز املقاومة الكهر

ملياه املاحلة خاصة يف املناطق اجلافة املعدنية وعمق املياه ا ها لتحديد مواضع املياه العذبة العائمة على طبقات املياه املاحلة يف كل من استخداممت (جلوفية ومناطق املياه العذبة داخل املناطق املشبعة 
  ).الساحل الشمايل الغريب وصحراء سيناء مبصر

لتفصيل يف نفس املرجع الس -3   :، وتتمثل يف15، ص  ابقمت التطرق هلا 
ئي داخل البئر واليت تفيد يف دراسة تتابع الصخور والتمييز بني خمتلف الطبقات والتكوينات اليت خيرتقها البئر، س - واء من حيث منسوب املاء العذب واملاحل ، طريقة الرصد الكهر

  .من حيث السمك، من حيث املقاومة النوعية، من حيث املسامية والنفاذية
  .ةطريقة الرصد اإلشعاعي داخل البئر لبعض األشعة اليت تنبعث طبيعيا من الصخور وذالك لتمييز بعض الطبقات وحتديد مسكها حىت لو كانت ماحل -
ت، وتعترب األدق من حيث حتديد مسامية الصخور، كما تفيد يف التعرف على ا - لنيوترو   .لطبقات املتماسكة واملضغوطةطريقة الرصد النيوتروين واليت تتم بقذف الصخور 
ت طريقة الرصد احلراري داخل البئر واليت تعتمد على قياس درجة احلرارة وفقا لقواعد معينة، يتم التعرف من خالهلا على وجود املاء وغريه -   .من املكو
   .قات غري املتماسكة بينما يكون يف قطر احلفر إذا تعلق األمر بطبقات صلبةقطر البئر عند احلفر، حيث يزيد قطره يف الطب اختالفطريقة رصد قطر البئر واليت تعتمد على  -
   .16مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -4
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   1 :الطبقات احلاملة على مستوى منطقة الدراسة السيما من حيث يربز خواصن أ

  .للموازنة املائية تقديرات دقيقة اعتماد -

  .الطبقات احلاملة للمياه على مستوىلقدرة التخزينية التقديرات املرتبطة ضبط  -

   .، وسرعة تدفقهاات تدفق املياه اجلوفيةاجتاهحتديد  -

  .ختلفة على املوارد املائية اجلوفيةالسحب امل تسيناريوهاثري  -

  حشد املوارد املائية اجلوفية: الفرع الثاين 

ثريات سلبية على املوارد املائية اجلوفية،  لقد متيزت اآلونة األخرية بربوز عدة عوامل ذات 
وابع الرملية احلرارة والز  ارتفاعكالعوامل املناخية املتمثلة يف قلة التساقط و (طبيعية منها ما كان بفعل ال

ا يف منسوب هذه املوارد اخنفاضإىل اليت أدت  له ومنها ما كان ، )ويف بعض األحيان إىل نضو
جلوانب اال دة يف النمو  كنمو الطلب على هذه املوارد(ية جتماععالقة  وتغري  الدميوغرايفبفعل الز

جلوانب ،)منط املعيشة دة( يةقتصاداال وأخرى على عالقة  ة إىل هذه املوارد من قبل احلاج كز
السيما بعد الطفرة التنموية املسجلة مؤخرا  زراعية، صناعية أو طاقوية قطاعات التنمويةالخمتلف 

دة العب   .)على هذه املوارد ءواليت سامهت يف ز

دة الضغط على املوارد املائية اجلوفية، املذكورة أعاله، عواملإن ال  بسبب ما  سامهت يف ز
 يامساألمر الذي دفع بر من تنافس حمموم على حشد كل ما هو متاح من هذه املوارد، تولد عنها 

ت املتاحة من  املوارد السياسات الوطنية املائية إىل التشجيع على البحث والتعرف على اإلمكا
لرتكيز على حتديدملائية اجلوفية، ا بعد  ، مث العمل)أوال(املائية احلاملة،  الطبقة أو الطبقات وذالك 

  ).نيا(احلشد املناسبة  سائل أو هياكلو  اختيارذالك على 

 

                                                             
  .106سابق، ص مرجع  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
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 (Aquifère) احلاملة الطبقاتحتديد : أوالً 

ويسمح حبركته حتت  حيتوي على ماء بني فراغاته البينيةنفيذ تكوين جيولوجي هي عبارة عن 
   : وتنقسم الطبقات املائية احلاملة إىل 1 .ظروف طبيعية معينة

    (Aquifère à nappe libre ))غري احملصورة( احلرةاملة احلالطبقات  -أ

تلك الطبقات احلاملة اليت حيدها من األعلى منسوب املاء اجلويف، وتقبع حتتها طبقة  هي
صما غري نفيذة للماء، ويف هذا النوع من الطبقات يكون ضغط منسوب املاء على مستوى الطبقة 

خصائص هذه الطبقات على اخلواص الطبيعية  تتوقفو  2ضغط الغالف اجلوي،ل معادالً  ،احلاملة
للرتبة، وأمهها مسامية الرتبة وقطر احلبيبات وقوى اجلذب والتوتر السطحي ما بني حبيبات الرتبة 

  3 .وقطرات املاء

  (Aquifère captive et nappe captive) الطبقات احلاملة احملصورة -ب

ا هي تلك الطبقات اليت حتدها من األعلى ومن األ سفل تكوينات غري نفيذة، أي أ
ويتميز هذا النوع من  حمصورة بني طبقتني ال تسمحان بنفاذ املاء ال من األعلى وال من األسفل،

حىت أنه يف حال القيام حبفر بئر على  4الطبقات بضغط ماءه  الذي يكون أكرب من الضغط اجلوي،
ىل مستوى السطح البيزومرتي عند ذاك املوقع، مستوى هذا التكوين احملصور، فإن املياه سرتتفع فيه إ

بل أنه يف بعض  احملصورة، للطبقة أو مبعىن آخر أن املياه ترتفع إىل األعلى فوق منسوب احلافة العليا
لطبقة  اليت تعترب نوعا من الطبقات احملصورة فإن السطح  االرتوازيةاحلاالت وعندما يتعلق األمر 

وى سطح األرض، وهلذا السبب يتدفق املاء من البئر دون احلاجة البيزومرتي يكون أعلى من مست
ر    .الرتوازيةلعملية الضخ، لذالك يسمى هذا النوع من اآل

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, 2010, p 
105. 
2-Idem. 

   .19مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -3
4-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 105. 
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ت املتاحة من املوارد املائية اجلوفية يف اجلزائر  -جـ   )الطبقات احلاملة(اإلمكا

ساحة اليت ترتبع عليها أول دولة يف إفريقيا من حيث امل -بعد تقسيم السودان- تعترب اجلزائر 
يكاد ينعدم فيها تساقط  ،عبارة عن صحراء منها %90 غري أن نسبة ، 2مليون كلم 2.3واليت تفوق 

لرغم من ذالك فهي تزخر ب 1األمطار، هي مقسمة و ،  3مليار م 7حبوايل تقدر ثروات مائية جوفية و
  2 .غري متجددة 3مليار م 4.2متجددة، بينما  3م مليار 2.8إىل 

  :البالد يف مشالالطبقات احلاملة  -1

تجددة، امل تهاطبيعب تتميز، 3مليار م 2 بـاجلهة الشمالية يقدر حجم املوارد املائية اجلوفية يف  
 27بـلدراسات منوذجية وهي هضبة مستغامن  08طبقة حاملة، خضعت منها  113وهي متثل 

هكتومرت  44بلعباس بـ هكتومرت مكعب، سهل سيدي  70سهل غريس بـ  هكتومرت مكعب،
هكتومرت مكعب، سهل  27هكتومرت مكعب، سهل عني وسارة بـ  42مكعب، الشط الشرقي بـ 

 32هكتومرت مكعب، وسهل عنابة بـ  110هكتومرت مكعب، سهل احلضنة  310متيجة بـ 
طبقة  82لوجية، ويف األخري فإن لدراسات هيدرو  مائية طبقة 23هكتومرت مكعب، بينما خضعت 

المائي على حساب كميات األمطار املتساقطة ومقارنتها  عتمادة املتبقية خضعت لتقديرات تقريبية 
  3 .بنسبة نفاذيتها

لنتيجة تشري الدراسات إىل أن نسبة  املوارد املائية اجلوفية يف الشمال تبلغ حاليا  استغاللو
بئر  100000وعني  9000و  ،بئر عميق 12000بواسطة يتم حشدها وتعبئتها  4،%90 ما نسبته

 . منزيل استهالكت، من زراعة وصناعة و ستعماالوذالك لتلبية حاجيات خمتلف اال 5،عادي

                                                             
  .48، ص 2006- 2005ية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصاد ة العلوم، مذكرة ماجيسرت، كليإشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر، )دمحم(ماضي  -1
- 2008ية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر، االقتصاد ، مذكرة ماجيسرت،كلية العلومإشكالية املياه يف اجلزائر إسرتاتيجيتها املستقبلية وأثرها على التنمية، )مصطفى(سياخن  -2

  .148، ص 2009
  .148مرجع سابق، ص ، إشكالية املياه يف اجلزائر إسرتاتيجيتها املستقبلية وأثرها على التنمية ،)مصطفى(سياخن  -3
  .62مرجع سابق، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -4

5-BIR Hassiba, Contribution a l'étude des ressources en eau de la wilaya de Bejaia, Mémoire  de 
magister, Faculté Des Sciences de L’Ingénieur, Université  M’hamed Bougara- Boumerdes, Algérie, 2009-2010, 
p 16. 
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  :اجلنوبيف الطبقات احلاملة  -2

بغالبية مناخها الصحراوي اجلاف والذي يكاد ينعدم فيه السيالن تتميز الصحراء اجلزائرية 
ا تت السطحي املنتظم، لرغم من ذالك فإ ممثلة ، 3ممليار  05ميز مبياه جوفية معتربة تقدر بـ إال أنه 

شط ملغيغ، اهلقار وطاسيلي، الساورة وتندوف، والصحراء : أربع وحدات هيدروغرافية هي )4( يف
على موارد مائية جوفية معتربة،  الحتوائهالشمالية، هذا األخري الذي يعترب أهم تلك األحواض 

داخل  2كلم 700.000منها  ،2كلماملليون   1.000.000ه على مساحة تفوق امتدادهيك عن 
ينني اجليولوجيني املعروفني بـ التكوين املتداخل تكو المن ويتألف حوض الصحراء الشمالية  اجلزائر،

  1 .القاري، والتكوين املركب النهائي

 م100 ، وبعمق يقدر ما بني2كلم 350.000تكوين املركب النهائي ميتد على مساحة ف
، بينما يف األعلى كون من طبقتني خمتلفتني ففي القاعدة يتكون من طبقات كربونية، ويتم500و

فيما جتري مياهه بصفة عامة عرب الشطوط واخللجان حنو خليج  تتواجد تشكيالت ترابية طينية،
، وتتميز مياهه بدرجة حرارة غري مرتفعة نسبيا وملوحة منخفضة يف احلواف وأكثر ملوحة يف )قابس(

  2 ).ل/غ3فوق ت(الوسط 

سي تداخل القاري الذي يشغل حيز طبقأما التكوين امل ي بني قاعدة العصر اجليولوجي الرت
ه على كامل الصحراء الشمالية مبساحة امتدادوقمة األلبيان، وهو ذو حجم معترب، راجع إىل 

ذي األمر الم يف الشمال الغريب للصحراء،  1000، وإىل مسكه الذي يصل إىل 2كلم  600.000
الل العصر اجليولوجي الرابع، جعله مبثابة خزان من املياه العذبة اليت جتمعت بعد الفرتات املمطرة خ

ا اليت تفوق  مياههوتتميز  درجة مئوية ماعدا يف املناطق اليت تقرتب فيها املياه من سطح  60حبرار
ويشهد هذا التكوين  3،ل/غ3ل إىل /غ1األرض، كما تتميز بنسبة ملوحة متغرية يف الغالب ما بني 

                                                             
الندوة التحضريية األوىل للمؤمتر اهلندسي العريب السادس  ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات)الوضع الراهن واحللول املقرتحة(املياه املشرتكة بني الدول العربية ، )يوسف( مرعي -1

ت- املياه يف الوطن العريب (والعشرون،    .17، ص 2010أكتوبر  24-23ورية السودان، ، اخلرطوم، مجه)األمن املائي العريب - الواقع والتحد
، 7، ص http://.www abhs.dz: لة خاصة منشورة على موقع الوكالة، جمصحراوياملياه يف احلوض اهليدروغرايف ال وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -2
  .) 2015-08-04ريخ اإلطالع (
  .7مرجع سابق، ص ، املياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -3
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من جبال  يت بشكل أساسي من السيول املتسربة 1،)سنة/3ممليار  0.6حوايل ( تغذية بطيئة نسبيا
   2 .وجبل نفوسة بليبيا ،بتونس اهاردجلزائر، و  األطلس الصحراوي

وهو حجم   3،3ممليار  60.000يقدر املخزون النظري حلوض الصحراء الشمالية بتكوينيه بـ 
فإننا  ،فقط من هذا املخزون 1/10 ستخدام كتفاءات املنطقة، بل إنه لو مت اال حتياجالكايف 

 ،ألفني سنة القادمة وبصفة متواصلة 2.000 على مدى /3م 100سنحصل على تدفق يقدر بـ 
يرتجم  خنفاضمستمر، هذا اال اخنفاضيثبت أن مستوى الطبقات املائية اجلوفية يف  لكن الواقع

  4 :ــ باقتصاد

دة اال -   .ات يف الوقت احلايل مواكبة للتطور احلاصل يف كل امليادينستثمار ز

ر السيما منها تلك اليت كانت مببادرات عشوائية وبدون دراسة - دة عدد اآل   .ز

ر خاصة ارتفاع -   .سعر املرت املكعب من املاء األمر الذي شجع السعي لتملك آ

دة امللوحة(طق تدين نوعية املياه حسب املنا -   ).السيما من حيث ز

يف منطقة الصحراء بينما تشري وكالة احلوض اهليدروغرايف للصحراء أن حجم التدفق احلايل  
  5.فقارة 700بئر، منها  3025، يتم حشدها بواسطة /3م 50وصل إىل الشمالية 

الً يف معدالت ا مهو ارتفاعويف األخري جتدر اإلشارة إىل أن حوض الصحراء الشمالية يشهد 
 0.6حنو  1970سنة  تستغل) اجلزائر ، تونس وليبيا(الدول الثالث املشرتكة  الضخ، فبعدما كانت

وهو األمر الذي دفع اهليدرولوجيني إىل الدعوة  2000،6سنة  سنة/3م 2.5، قفزت إىل سنة /3م

                                                             
  .50رجع سابق، صم، إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر، )دمحم(ماضي  -1
  .17مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن واحللول املقرتحة(املياه املشرتكة بني الدول العربية ، )يوسف( مرعي -2

3-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, office 
des publications univesitaires, Ben Aknoun, ALGER,03-2012, p 38. 

ح، ية، االقتصاد ، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق والعلومدامةـــإدارة الطلب على املياه لتحقيق التنمية املست، )أمحد(تـي  -4  ،2007ورقلة، اجلزائر، جامعة قــاصدي مر
  .157ص
  .8رجع سابق، ص م، املياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -5
  .18،17مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن واحللول املقرتحة(املياه املشرتكة بني الدول العربية ، )يوسف( مرعي -6
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دة امل ستمرارهذه املوارد، ألن من شأن اال استغالللتوخي احلذر يف  فرطة والعشوائية يف حفر يف الز
ر وضخ املياه أن تؤدي إىل  من هذه  ستغالللقابلة لالات سلبية مؤثرة على الكمية اانعكاساآل

ا، ألن حشدها  ،املوارد ويف ذالك إشارة إىل أن توفر املياه حاليا يف هذه املنطقة ال يعين وفر
  1 :ا يقتضي مراعاة العوامل التاليةاستغالهلو 

  .وذالك لقلة مصادر التغذية كما رأينا) %0.001حوايل (ضعف جتددها  -

  .كلفة الوصول إىل الطبقات احلاملة  ارتفاع -

  .تدهور نوعية املياه، بعد أن أصبحت حتتوي على نسبة عالية من امللوحة -

 استعمالدرجة مئوية، وهو ما يفرض  50 تفوقحرارة مياه هذا احلوض واليت قد  ارتفاع -
دة التكلفةيدأجهزة خاصة للترب    .، ستساهم حتمًا يف ز

 1.7وايل ـــسوى حاهلام اجلويف املائي  املخزون زائر اليوم ال تستغل من هذااجلإن فويف املقابل 
ي احتياطات سكان املنطقة من مياه الشرب والري، ليبقى أمامها احتياجمكعب لتلبية  مليار مرت

لتلبية قصد توظيفها واليت ميكن حشدها  2،ستغاللمليار مرت مكعب من املياه القابلة لال 3.3قدره 
ملياه على احتياجخمتلف  ات سكان املنطقة السيما أولئك الذين يشتكون نقصا حاد يف التموين 

اورة هلا، والذين  ت ا وا مؤخرا من أحد أكرب مشاريع استفادغرار سكان مقر والية متنراست والبلد
ً على ) سنعرضه الحقا( وفيةاملوارد املائية اجل استغاللحشد و  ر ضخ تعتمد حصر بواسطة آ

  .املخزون املائي اجلويف الذي يوفره حوض الصحراء الشمالية يف منطقة عني صاحل

 ً   املوارد املائية اجلوفية وسائل أو هياكل حشد: نيا

يت امل اكتشافبعد  خرية األ رحلةاملوارد املائية اجلوفية وحتديد الطبقات احلاملة املعنية، 
 إال من خالل إعمال وسائل أو هياكل تجسد، وهو األمر الذي لن يهااستخراجاملتمثلة يف كيفية 

  :واملتمثلة يف احلصول على املوارد املائية اجلوفية
                                                             

  .50مرجع سابق، ص، إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر، )دمحم(ماضي  -1
  .املرجع نفسه -2
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  :ارـــــــاآلب -أ

ما بني سطح األرض  لرتبط هي فتحات تنشأ بتدخل اإلنسان على مستوى القشرة األرضية
هذه األخرية  املوارد املائية اجلوفية، استغاللحشد و  من خالهلا ميكن 1،مياه اجلوفيةوالطبقة احلاملة لل

 ارتفاعواقعيا بتسجيل  انعكسات خمتلف القطاعات، احتياجاليت عرفت تنامي الطلب عليها لتلبية 
ر يف كبري  ّ ويكفي الرجوع إىل أها الوسيلة األوىل حلشد هذا النوع من املوارد، عتبار عدد اآل  ي

دراسة من الدراسات اليت تناولت موضوع حشد املوارد املائية اجلوفية للوقوف على ذالك، منها على 
ى مستوى والية تلمسان، إحدى الدراسة اليت تناولت موضوع حشد املوارد املائية عل سبيل املثال

ر العميقة سنة   2004سنة  بئراً يف حني أنه يف 20حدد بـ  1970واليت أشارت إىل أن عدد اآل
، خمصصا لتلبية  158بلغت      2.ات خمتلف القطاعاتاحتياجبئراً عميقًا

بل األهم من كل ذالك هو أن املشاريع العمومية ذات الصلة مبجال حشد وتعبئة املوارد 
ر(هذه املنشأة تعتمد  ، إمنااملائية اجلوفية، واليت تطلقها الدولة اجلزائرية كآلية أو وسيلة للقيام ) اآل

ت يعرف مبشروع القرن، والذي  ذا الدور، ولعل أكرب مثال على ذالك هو ذالك املشروع الذي 
ً  24حشد املياه اجلوفية بواسطة  تميمبوجبه  كلم مشال مدينة عني   70متواجدة على مسافة  بئراً عميقا
ً  50كلم حبجم   750على طول  متنراست مدينة إىلها حتويلمث  ،صاحل ، مبا مليون مرت مكعب سنو

 ً من املياه  3م100.000 أكثر من ضخ يضمن مياه الشرب والسقي على حد سواء، حيث يتم يوميا
خبزان يتم من خالله الوفاء تنتهي عرب أنبوبني مدعمني بستة حمطات للضخ من احلجم الكبري، 

  3 .متنراست مدينةسكان ات املائية لحتياجال

ملاء الشرو   وحظي مشروع    ا من عني صاحل يف قلب الصحراءانطالقب تزويد متنراست 
ة اليت كان يعيشها سكان متنراست إلنظر كبريين،  اهتماماجلزائرية مبتابعـة و  ىل حجم املعا

                                                             
   .17مرجع سابق، ص ، ادئ علم املياه اجلوفيةدراسة حول مب، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -1

2-BENSAOULA F, ADJIM M, LA MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU : CONTEXTE  
CLIMATIQUE ET CONTRAINTES SOCIO-ECONOMIQUES (Cas de la Wilaya de Tlemcen), 
Larhyss Journal, université de bisakra-Algerie, ISSN 1112-3680, n° 07, Juin 2008, pp. 79-92, p 85. 

يف ضوء املتغريات "  حول تاسعال الدويل امللتقى، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات زراعية مستدامة تنمية حتقيق قصد املائية املوارد لتسيري اجلزائر إسرتاتيجية، )بوشارب(صر  -3
ت    .3،2، ص 2014 نوفمرب 24 و 23 يومي لشلف حسيبة بن بوعلي جبامعة املنعقد، "ية الدوليةاالقتصاد والتحد
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قصى اجلنوب، وقد وضع رئيس وصعوبة التضاريس الصحراوية   مائية دائمة  موارد انعدام  جراء
ساس املشروع ليتم أحجر    2008 ينايرالسابع من فـليقـة بتاريخ اجلمهورية السيد عـبد العـزيز بوت

  1 .دوالرمـليار  1.5 حبوايل ميزانية هرصـدت إلجنـاز  قد، و 2011ريل بأتدشينه يف 

إلضافة إىل  ختيار انتهتمفتوحة،  دولية مت إطالق مناقصة ولقد ثالث شركات صينية 
كلم أي ما يساوي   750لى مسافة ع - كما أسلفنا-إلجناز هذا املشروع الذي ميتد  جممع كوسيدار،

بيب، هذه األخرية اليت شقت طريقها وسط طبيعة صحراوية قاسية  1312 كتل ( كلم من األ
 18"مبضخات من احلجم الكبري وعددها  ستعانةكما مت اال  ،)اخل...الصلبةجـبال االهقار  رملية،

م، أو ما يعرف بنظام  1380 ارتفاعم إىل  600حصان، لضخ املياه من عمق  3750بقوة " مضخة
املدرجات، أي ضخ املاء من حمطة إىل حمطة أخرى إىل أن يصل إىل مدينة متنراست على سبع 

ويتم التحكم يف كل هذه احملطات " وهو اخلزان النهائي rtو sp1،sp2،sp3،sp4،sp5،sp6"مراحل 
  2 .ا من مركز التحكم يف متنراستانطالقيف كل هذه احملطات  اأوتوماتيكي

ووصول املياه إىل متنراست، حتول احللم إىل حقيقة،  بعد ثالث سنوات من األشغالو  
يث ح ارق األكرب يف حياة سكان املنطقةيسجل الف جعلته، أصبح هلذا املشروع مكانة خاصةو 

عامل يف  2533( هلم فتح مناصب شغلتثبيتهم يف منطقتهم و و  مختفيف معايف  هجناز إساهم 
 املنطقة اقتصادقطاعي السياحة والفالحة وحتريك  يعمل على إنعاش ينتظر أنو  3 ،)خمتلف الورشات

حشد املوارد املائية  استهدفاملشروع خاصة إذا علمنا أن ذالك،  القدرة على مضاعفة مع ،برمتها
ً  48بواسطة  املتواجدة مبنطقة عني صاحل اجلوفية جناز بئرا  24، بينما مت حتقيق ما هو مطلوب حاليا 

 ً   4. منها فقط بئرا

                                                             
1-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, Mémoire  de magister, Faculté des 
sciences de la terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire, Université de Constantine 1, Algérie, 
juillet 2013, p 146,149. 
2-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, op cit, p 149,158. 

   .3، ص رجع سابق، مزراعية مستدامة تنمية حتقيق قصد املائية املوارد لتسيري اجلزائر إسرتاتيجية، )بوشارب(صر  -3
4-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, op cit, p 158. 



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 34 

ر و  ه وفقا ملا سنبينه  1،قد تكون سطحية أو عميقة أو متعددة الطبقاتاآل   :أد

ر سطحية -1 ر اليت يتم حفرها ال :آ املياه اجلوفية من طبقة حاملة  ستخراجهي تلك اآل
م املياه يف حالة عد ارتفاع، ويكون )صماء أو كتيمة(تتواجد أعلى أول طبقة غري منفذة  للمياه

 ً ً  تشغيل البئر مساو ويعترب من قبيل هذا النوع  2،للضغط اجلوي ملنسوب سطح املياه اجلويف ومساو
ر اليت حتفر يدو وامل ر، تلك اآل أثناء احلفر حفاراً أو  قطارها الكبرية، كي تستوعب ميزةمن اآل

ر الضحلة(أكثر، وهي معروفة كذالك بـ     3 .)اآل

ر عميقة -2 ر اليت يتم إجنازها بغرض هي  :آ أو  املياه اجلوفية من طبقة استخراجتلك اآل
ا احلماية من حاملة للمياه تتواجد على أعماق بعيدة، وحمصورة بني طبقتني كتيمتني، توفر هل طبقات

ر السطحية(التلوث من الناحية البكرتيولوجية  ملياه)األمر الذي تتعرض له اآل  ، وعادة تكون غنية 
آلية الضخ  ستخدامالذايت للمياه دون احلاجة ال االندفاعقد يعطيها يف بعض األحيان خاصية مبا 

ر (وهو ما يعرف بـ  ً  4.)االرتوازيةاآل الضغط البيزومرتي للمياه اجلوفية  اخنفاضيف ذالك مع  متاشيا
لضغط اجلوي   5 .مقارنة 

ر متعددة الطبقات -3 ر اليت خترتق عدة طبقات: آ ملياه ملسافة كبرية هي اآل  مشبعة 
دة تصرف البئر، وحتسني خواص حىت تصل إىل سطح الطبقة غري النفوذة ، وهو ما يؤدي إىل ز

بل ويف كثري من األحيان تؤدي  6،نوعية املياه يف الطبقات احلاملة املختلفة اختالفاملياه بسبب 
                                                             

   .28مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -1
   .املرجع نفسه -2
ر الضحلة -3 ا ضحلة  :اآل ر عادة ما تكون سعة الضخ حلفر لعمق أدىن من مستوى املاء ا ستمرارالعمق ألنه من الناحية العملية يستحيل اال) قليلة(أي أ ألرضي بكثري، ففي مثل هذه اآل

 ً نية للمياه للتدفق حنو البئر، وأحيا  ال ميكن مباشرة عملية الضخ أو السحب منه إال يف حمدودة من حيث معدل التدفق وزمن الضخ، فقد ترتك لعدة ساعات بعد كل عملية ضخ كي تتاح الفرصة 
ر، )عبد هللا عبد الرمحان(، احلمني ) ممدوحدمحم(حبيب  أنظر. اليوم املوايل ض، ط، املياه اجلوفية واآل    .25ص  1992، 1امة لإلعالن والتوزيع، الر

ر اال -4 ر العميقة اليت تتغذى من طبقة مسامية تكون املياه اجلوفية فيها حتت ضغط أعلى من الضغط اجلوي، مما يتسبب يف  :رتوازيةاآل مستوى املاء يف البئر إىل مستوى  تفاعار هي نوع من اآل
لبئر، وقد يصل  آلية لسحب أو ضخ املياه، فتسمى  استعمالاملاء يف بعض األحيان إىل فوهة البئر على مستوى سطح األرض أو أعلى من ذالك، وهو ما يغين عن  ارتفاعأعلى من الطبقة احمليطة 

ر اال(عندئذ بـ  ها إىل فوهة البئر، أي عندما يرتفع املاء إىل مستوى أقل من سطح األرض مبا ارتفاعان الضغط الذي تتعرض له املياه اجلوفية غري كايف ألن يتسبب يف ، أما إذا ك)املتدفقة رتوازيةاآل
ر اال(آلية لسحب املياه من البئر فتسمى عندئذ بـ  استخداميتطلب     .29مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان ينظر  ،)غري املتدفقة رتوازيةاآل

ر اال ا قد تفقدها يف أي حلظة رتوازيةهذا وجتدر اإلشارة إىل أن اآل ذه اخلاصية على الدوام، بل إ أثر التنمية يف موارد املياه ، )عبد الرمحان بن عبد العزيز  (النشوان ، ينظر املتدفقة، ال تتمتع 
  7، مرجع سابق، ص  ية يف اململكة العربية السعوديةاجلوف

ا" :الضغط البيزومرتي -5 أثر التنمية يف ، )عبد الرمحان بن عبد العزيز  (النشوان  ".وحدة تستخدم يف دراسة املياه اجلوفية لقياس الضغط الناتج عن احنباس املياه اجلوفية داخل طبقا
  .7مرجع سابق، ص،  ية السعوديةموارد املياه اجلوفية يف اململكة العرب

   .29مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -6
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ر األقل عمقا واليت تشرتك معه ،فعاليتها تلك  احلاملة، ا يف نفس الطبقات املائيةإىل جفاف اآل
ر الضحلة خاصة إذا كانت من    1 .اآل

  :العيون -ب

املائية املياه اجلوفية، تنشأ طبيعيا عندما تتقابل الطبقات املوارد هي وسيلة من وسائل حشد 
املسامية احلاملة للمياه مع سطح األرض، أو عندما تقابل هذه الطبقات شقًا مؤد إىل سطح 

لتلبية خمتلف األغراض، وهو  كمصدر للحصول على املياهمنذ القدمي   عليها عتماديتم االو  ،األرض
الكاتب الفرنسي  جبردها وإحصائها حىت من قبل املستعمرين، ومن ذالك جند أن هتمامما يفسر اال

"M. LÉON GALIBERT " يف كتابه الذي حيمل عنوان  ،املادي للجزائرعند وصفه  1843سنة
ا املتدفقة يف سفوح اجلبال والتالل ذكر" جلزائر القدمي واحلديثريخ ا"  أن اجلزائر تتميز بكثرة عيو

ذا اخلصوص إىل أن بلدية سرايدي  2،املنتشرة عرب إقليمها بوالية " Séraïdi"إذ يكفي أن نشري 
 جبل حىت للعال والزراعة فقط ها ليس للشرباستخدامأين يتم  3،عينا 59حتصي وحدها  عنابه
ا مياههاواال لنظر إىل اخلواص الطبيعية اليت تتميز  رد، ( ستطباب  فنجد بعضها ساخن وبعضها 

ولعل  ،)ستشفاءأن بعضها معدين يصلح للتداوي واالكما  بعضها عذب فرات وآخر ملح أجاج،
، محام )معسكر( كحمام بوحنيفية(هو الدافع إلقامة العديد من احلمامات على منابعها  ذالك

ليس هذا فحسب بل إن ، ...))تلمسان(شيقر محام ال، )البليدة(محام ملوان  ،)املسيلة(الضلعة 
م ا لعيون يتجلى أكثر يف تسميتهم لقراهم ومد عني الصفراء، " العيون"اء مسحتفاء اجلزائريني 

ك إشارة ذال يفو ، ...عني الفوارة، عني صاحل  عني الدفلى، ،عني مليلة، عني احلجر، عني متوشنت
ا لدى عموم املستعملني، قبل أن ينتقل األمر  ألمهيتها ومكانتها  املشرع الذيإىل اليت حظيت 

                                                             
  :لتايلمقال ميكن الوصول إليه من الرابط ا، املياه اجلوفية يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة -اجلزء الرابع- اهليدرولوجيا القرآنية ، )خالد(العبيدي  -1

http://www.geographiclibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84
-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
-%D8%AF-1-hydrology-quranic-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF/ 2014-11- 05 ريخ اإلطالع(  ،8، ص.(  
2-M. LÉON GALIBERT, Histoire de l'Algérie ancienne et moderne, Furne et C- libraires éditeurs, Rue 
Saint André- des Arts 55, Paris, 1843, p 7. 
3-H. CHAFFAI, L. DJABRI, S. LAMROUS,RESERVES HYDRIQUES DE LA WILAYA D'ANNABA. 
INVENTAIRE, EVALUATION ET BESOINS FUTURS EN RESSOURCES EN EAU, Larhyss Journal, 
université de bisakra-Algerie, ISSN 1112-3680, n° 04, Juin 2005, pp.31-36, p 35. 
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  .أفردها بنصوص تنظيمية خاصة وفقا ملا سيتم توضحيه الحقا

  :خنادق الرتشيح -3

طنية يتم حفرها بغرض  سري املياه اجلوفية املرتشحة من جراء تساقط  اعرتاضهي أنفاق 
ا، ويبلغ طول هذه األنفاق ما يقارب  األمطار ها ارتفاعواحد كلم و  )1(الغزيرة على التالل احمليطة 
نادق حلشد املوارد املائية اجلوفية هم الرومان، لذالك جند هذه اخل اعتمدمرتين، وأول من  )2(حوايل 

ر الرومانية آل سيسها يف احلقبة اليت مت  وال زالت بعض املدن اجلزائرية األثرية 1،من يسميها 
رخيية شاهدة على طرق متوين ...)كتيمقاد، ومجيلة( الرومانية ت  ، تزخر بتلك اخلنادق كمورو

ملياه الصاحلة للشرب   .املدن الرومانية 

وتعترب كل من طبقات الرمل واحلصى والزلط وطبقات احلجر الرملي، أكرب فعالية يف إنتاج 
ت األرض، كما ميكن هلذه اخلنادق أن حتصل على املياه اجلوفية أو ترشيح املاء من غريها من طبقا

، بينما تعترب الطبقات الطينية األقل إنتاجًا أو من خالل الشقوق اليت تتواجد يف لطبقات الصخرية
  2 .ترشيحًا للمياه اجلوفية نظرا لدقة مسامها مما يقلل من نفاذيتها وصعوبة مرور املاء فيها

  :الفقارة -4

املوارد املائية  استغاللاجلزائر على منشأة هيدروليكية حلشد و يطلق يف  اسمهي " الفقارة"
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر "اجلوفية وهي عبارة عن  سلسلة من اآل

أو هي قناة جوفية أفقية تقطع منطقة  3،"عربها املاء تدرجييا وفقا لقانون امليل حىت خيرج على األرض
ر لتسهيل العمل التش بع وينحدر منها املاء تدرجييا حىت خيرج على سطح األرض، وتتخللها آ

البشري، وتعترب  ستهالكأغراض الزراعة والري وااللتلبية  منتوجها من املياه استعمالليتم  4،"والتهوية

                                                             
   .18مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية، وآخرون )عبد املنعم(دمحم سليمان  -1
   .املرجع نفسه -2

3-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, (La version française), Publié en Europe 
par les Éditions Karthala 22-24, boulevard Arago, 75013 Paris, France, 2003 , p 150. 

  .202مرجع سابق، ص، امنطقة أدرار أمنوذج- املياه اجلوفية وتوزيعها ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -4
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 ً ً ثقافيًا وطنيا وعامليا ا من  1،عرب أحناء العامل دولة 50ال يوجد إال يف  الفقارة إر لرغم من كو
أنظمة حشد املوارد املائية اجلوفية الضاربة يف التاريخ اإلنساين، إذ يرجع أصلها إىل مبتكريها األوائل 

، قناه )املغرب(خطارة : منها اءأمسوهي معروفة بعدة  2وهم الكنعانيون يف القرن الثالث قبل امليالد،
عمان (، األفالج )اليمن(، ساهريج )تونس(ريقا خ، نقوال أو )كستان وأفغانستان(كاريز ،  )إيران(

 ألقنية، ا)حلجازا(، احليف والسرب والكظيمة )العراق(، الكهاريز )وبعض دول شبه اجلزيرة العربية
  3 .)بالد الشام( والفجارات

لصحراء، جنوب العرق الغريب الكبري،  يتواجد هذا النظام التقليدي البديع يف اجلزائر 
لضبط يف نواح هذه املناطق اليت تتوفر على ثروات مائية جوفية " توات، قورارة، تيديكلت" يو

 سمهائلة تستمدها من طبقة مائية واحدة، تعد مبثابة تكوين جيولوجي حامل للمياه معروف 
والذي يعترب أحد التكوينني اجليولوجيني املشكلني حلوض الصحراء الشمالية   4،"املتداخل القاري"

ً  كما أشر إىل    .ذالك سابقا

وتعكس الفقارة العبقرية احمللية لسكان الواحات، الذين مل يبقوا مكتويف األيدي ينتظرون 
ر بعد اإلهتداء إىل  هطول الغيث يف منطقة هي األشد حرارة يف العامل، بل عمدوا إىل حفر اآل

املاء، ليؤسسوا بذالك املناطق اليت تتوفر على جيوب مائية مرتفعة ميكن أن يصل إليها املنقبون عن 
  5 .نظاما له علمه وله وسائله وأدواته

  :ها منشأة حلشد وتعبئة املوارد املائية اجلوفية تتشكل من ثالثة أجزاءعتبار والفقارة 

ريتشكل من عدة : اجلزء األول  - ً  أو ما يعرف آ وتعترب مبثابة فتحات  "احلسيان"بـ  حمليا
ر فيما بينها واليت تسماليت ت للصيانة والتهوية للقناة اجلوفية هذا األخري ، "النفاد" ليا بـى حمربط اآل

                                                             
1-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, 
Larhyss Journal, université de bisakra-Algerie, n° 07, Juin 2008, pp.21-37, p 23. 

ريخ احلضارةأعقد وأقدم األنظمة ال - أنظمة الري ومياهها اخلفية- األفالج، القنوات، )دمحم علي(زرقة  -2 ، ط، عربية يف     .61ص 1،1999دار احلصاد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سور
تمع، )عربية سليمة(موساوي  -3 ر،  جامعة اجلزائر، الفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة ا    .118، ص 2007، أطروحة دكتوراه، معهد اآل

4-KHADRAOUI Abderrazak, Sols et hydraulique agricole dans les oasis algériennes, office des 
publications univesitaires, 1 Place Centrale- Ben Aknoun, ALGER, 2010, p 189. 

تمع، )عربية سليمة(موساوي  -5    .117مرجع سابق، ص ، الفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة ا
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 يف نقطة التماس  أو ما يسمى حمليا بـ األرضسطح على  ظهرالذي ينحدر وفقا لقانون امليل حىت ي
  ".أغوسروا"

 ربطهايتم  "أغوسروا" بواسطة عندما تظهر املياه اجلوفية على سطح األرض: اجلزء الثاين -
يتم مبوجبها نقل وحتويل املياه إىل وجهتها ، "الساقية أو السواقي" تصريف تسمى حمليًا بـ اتقنو ب

خاص  مشط حجري عن طريق بعد توزيع احلصص على مستحقيها) البساتني واحلقول(املقصودة 
ً  يعرف     ."القسرية" بـ حمليا

" القسرية" عن طريق احلصة املستفاد منها بعد عملية التوزيع يتم تصريف: اجلزء الثالث -
تتم إقامتها ، "املاجن" تعرف حمليا بـخمصصة جلمع املياه حواض صغرية تنتهي فردية يف سواقي 

، أما ما زاد عن لتستعمل بعدها أساسًا لتلبية أغراض الري الفالحيعادة يف أرفع منطقة يف البستان 
  ."السبخات" ه تعرف حمليًا بـفيتم توجيهه إىل مناطق منخفضة خمصصة لصرف ،احلاجة من املياه

وخربة عريقة يف جمال  ياقتصادي وحضاري و اجتماعموروث ها عتبار ولقد لعبت الفقارات 
، إذ "توات، قورارة، تيديكلت"وحشد املياه اجلوفية دورا هاما ورئيسيا يف تنمية كل من إقليم جلب 

مشكّ  ي حقول بساتينهم ور  مم ودوالشرصاحل  وقصورهم مبياه نقية لت مصدر تزويد مد
 التقليدي وهو األمر الذي كان سببا يف حفاظ قاطين هذه األقاليم على هذا النظام وواحات خنيلهم،

هذا  1986،2هذه املناطق مل تعرف نظام الري العصري إال سنة حىت أن  1ملدة تفوق العشرة قرون،
ت مجة، تسببت  وذالكاألخري الذي كان نقطة حتول سلبية يف حياة الفقارة احمللية،  بعد بروز صعو

ر العديد من الفقارات وقد يكون مصري البقية نفسه إذا مل تتخذ إجراءات تصحيحية يف يف ا ند
  .القريب العاجل

 )ANRH( الذي قامت به الوكالة الوطنية للموارد املائية اجلردعتمدة على فاإلحصائيات امل
إلقليم تفيد 1998سنة  فقارة  1400بلغ  "توات، قورارة، تيديكلت"التوايت  ن عدد الفقارات 

                                                             
تمع الفقارة مبنطقة، )عربية سليمة(موساوي  -1   .60مرجع سابق، ص ، توات وأثرها يف حياة ا

2-KHADRAOUI Abderrazak, Sols et hydraulique agricole dans les oasis algériennes, op cit, p 189. 
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إذ مت  األسوأتغريت تلك األرقام حنو  2007بينما يف سنة  1غري نشطة، 497 ، ونشطة 903منها 
 اخنفاض، ويف املقابل تسجيل 503يف عدد الفقارات املهملة أو غري النشطة ليصبح  ارتفاعتسجيل 

  2 ./3م 2.76مبنسوب إمجايل حوايل ، ارةفق 864يف عدد الفقارات النشطة، لتصبح 

ن حتيني عملية اجلرد  ،ويف أحدث تقرير حتصلنا عليه تشري الوكالة الوطنية للموارد املائية 
  3 ).نشطة(حية  683فقارة، منها فقط  1942إىل وجود  انتهى

جناعة هذا فضي إىل نتيجة واحدة ووحيدة وهي أن مؤشر إن األرقام الرمسية املذكورة أعاله، تُ 
ٌذ يف اال ر نقل إىل مل، إن خنفاضالنظام التقليدي العريق، آخِ ت االند ، وذالك بسبب الصعو

  :واليت من مجلتها االكبرية اليت تواجهه

املفرط وغري  ستغاللاال منسوب املياه على مستوى الطبقات احلاملة نتيجة اخنفاض -
ر العميقة اليت   دون مراعاةومن تعتمد على التقنيات احلديثة للضخ، العقالين الذي يتم بواسطة اآل

طبيعي ملوجهة اجلفاف اليت  انعكاسك  ،لتغذيةل انعدامالتساقط وما يرتتب عليه من  ندرة لعامل
ر سلبية على منسوب املياه يف ، تشهدها املنطقة السيما يف السنوات األخرية وهو ما كانت له آ

بئر  600كلم وبـ   11بتيميمون اليت يبلغ طوهلا حوايل " مغريأ"فقارة فعلى سبيل املثال الفقارات، 
ا يف سينيات القرن املاضي حوايل  للتهوية ، يف حني حاليًا ال يكاد /ل50والصيانة، بلغ منسو

   4 ./ل3يتجاوز 

الرتمل الناتج عن زحف الرمال، وهو الوضع الذي تعاين منه الفقارات اليت مت إنشاؤها  -
  .  مبنطقة أوالد سعيد وكايل بـ تيميمون ةق الغريب الكبري، مثل تلك املتواجدمبحاذاة العر 

                                                             
1-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 35. 

س -2 ، الصادرة عن جامعة أدرار، العدد )288إىل ص  265ص (مقال منشور يف جملة احلقيقة ، نمية الفالحية على التنمية البشرية بوالية أدرارأثر برامج الت ،)حييـى( و
  .283، ص 2011الثامن عشر، جويلية 

ــوارد املـــــــامل: بعنوان) غري منشورة(وثيقة  وزارة املوارد املائية والبيئة، الوكالة الوطنية للموارد املائية، الفرع اجلهوي للجنوب الغريب أدرار، -3 ، موقوفة بتاريخ ة أدرارـــــائية يف واليــ
  .2، ص 29-09-2015

4-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 36. 
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لنسبة لتلك  بشريةعوامل بفعل " النفاد"للفقارة يار القنوات الباطنية ا - رة، خاصة 
 يت تتأثر ال حمالة حبركة سري املركبات واآللياتالو ، التجمعات السكانيةالقنوات الباطنية اليت متر عرب 

ت املفاجئة،   ،رة أخرىعوامل طبيعية وبفعل ، 1تشهدها هذه املناطق تت ليتا ومن كالفيضا
ت اليت  2004يف سنة : ذالك مثالً  ا منطقة تيميمون متسببةً يف اشوعلى إثر الفيضا يار عدة هد

، ، اليت توقفت عن الت"أمقران"مقاطع من القنوات الباطنية للفقارات، كما هو حال فقارة  دفق كليًا
ت   2 .متأثرة مبا أحدثته تلك الفيضا

ترمل الفقارات، بفعل العواصف الرملية الشديدة اليت تشهدها املنطقة، وكذا التخلي عن  -
  . دور الصيانة الدورية هلذه املنشأة املائية

ر خاصة يف حميط الفقارة أو ما يعرف  -  اخنفاضوهو ما يتسبب يف " حبرم الفقارة"إنشاء آ
ا، وهو الوضع الذي شهدته بعض الفقامن   3 .ببودة" أقمو" فقارةبتيميون و " أمغري"، كفقارة راتسو

ت املذكورة أعاله، ال ميكن  ها وحدها املسؤولة عما تعانيه اعتبار ويف األخري فإن الصعو
، بل إين أعتقد جازمًا   -ن سلفهمبصفيت أحد أبناء املنطقة الذين ورثوا هذا النظام ع- الفقارة حاليًا

ي حنو اقتصاد-ن السبب احلقيقي فيما يشهده هذا النظام من تدهور، يعود إىل التحول السوسيو
أين مت تعويض هذا النظام التقليدي الذي تتطلب احملافظة عليه القيام  ،منط معيشة عصري

خر أكثر امب ر الضخ جهودات شاقة،  حية ال يتطلب القيام مبجهودات شاقة، يعتمد آ احلديثة ر
اليت تتسم بتوفريها للمياه مبردودية وفعالية كبريين، حىت ولو كان ذالك على حساب املخزون املائي 

والنضوب، وذالك بسبب معدالت الضخ املرتفعة  ستنزاف، هذا األخري الذي أصبح عرضة لالاجلويف
من  املائية اجلوفية واليت فاقت بكثري نسبة التغذية وهو ما سيؤدي إىل نتائج كارثية على املوارد

  .الناحيتني الكمية والنوعية على حد سواء

                                                             
يزر"بـ أين توجد فقارة تسمى  "زولت القصر"وأذكر أنه يف مسقط رأسي بقصر  -1 ّ ملنطقة، وكذا حركة  "أم يار عدة مرات بسبب مرور آليات احملاجر اليت كانت تنشط  ا الباطنية لال ّضت قنوا تعر

   .الذي مير فوق نفقها 06سري املركبات يف الطريق الوطين رقم 
2-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 36. 

تمع، )عربية سليمة(موساوي  -3    .200مرجع سابق، ص ، الفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة ا



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 41 

الطرق العصرية يف تعبئة املوارد املائية  استخدامإليه من املخاطر املرتتبة عن  انتهيناإن ما 
ه خربة عريقة سامهت يف تعبئة عتبار  اجلوفية، ما كانت لتكن لو أنه مت احلفاظ على نظام الفقارة

املستدام هلذه املوارد احليوية، وال زالت قادرة  ستخدامئية اجلوفية عرب قرون من االوحشد املوارد املا
ر سلبيةمن و  ،الدور اذ االضطالععلى مواصلة  ا  ذالك، و تذكر دون أي آ بعد أن أثبتت مراعا

ا تهل آمنة تعبئةاليت تضمن ملختلف اجلوانب  سمح ذه املوارد، مبا فيها اجلانب اإليكولوجي، حيث أ
 استنزافدون الوقوع يف أخطار اإلفراط يف الضخ و  عقالين للطبقات املائية اجلوفية، ستغالل

هيك عن عديد الفوائد البيئية واال 1املخزون املائي وتدهور نوعيته، ية جتماعية واالقتصادهذا 
ضية، وهذا يعين توفري واألثرية والثقافية، فهي توفر الطاقة ألن مياهها جتري طبيعيا بقوة اجلاذبية األر 

ها على اعتماد، وجتنب تلوث اهلواء والبيئة بشكل عام لعدم التجهيزات واسترياداألموال واملعدات 
ت كثرية، فضالً عن مسامهتها يف خلق واحات زراعية خضراء يف  احملركات اليت تعترب منتجة مللو

م مناطق صحراوية قاحلة، مبا يبعث على تنميتها الذاتية وتثبيت  السكان يف قراهم وعدم هجر
، وهو ما جعلها حتتل  2للمدن، رخييًا ثقافيًا وطنيًا وعاملًا  ً ا أضحت معلمًا أثر واألكثر من ذالك أ

   .الوطين قتصادفيدة لالاملبدائل من الميكن تعزيزها لتصبح  مكانة مرموقة يف السياحة البيئية

، العامليالوطين و ذا املوروث التارخيي والثقايف والنهوض  هتماموعليه حان الوقت إلعادة اال
ت اليت لقاو  من خالل محايته وصيانته اليت وجد  عريقةدون حتقيقه للمهمة ال حتولضاء على الصعو

  :إجراءات بسيطة يف صورة اختاذهو األمر الذي لن يتطلب إّال و  من أجلها،

لقيام حبم - الت تنظيف واسعة للقنوات العمل على إعادة النشاط جلميع الفقارات، 
 توالقاذوراكاألوساخ ( والبشرية) كالرمال والطني( من مجيع العوائق الطبيعية "النفاد"الباطنية 

                                                             
لد جملة ،)سورية يف إحيائها وإمكانية -فوائدها -املكاين توزعها(املستدامة  والزراعية املائية والتنمية الفجارات، )صاحل حممود(وهيب  -1 ، العدد 28 جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، ا

  .483، ص 512-479ص  ،2012الثالث والرابع لسنة 
ذا اخلصوص أين عرضت على والدي -2 وأن يعيشوا برفقيت مبقر مدينة أدرار، فكان ردمها السريع واملباشر رغم  " زولت القصر"بعد أن كرب سنهما، أن يرحتلوا عن قريتنا  - أطال هللا عمرمها-أذكر 

ا(ي ال نستطيع التفريط يف بساتيننا إننا  ولد" كرب سنهما  نَ ْ تـ نـّ َ تسقى فقط مبا منلكه من ماء يف -و احلمد-، وبساتيننا ال زالت إىل حد اليوم "اجلنان"، إذ يعرف البستان حمليا بـ "وشياهنا) ج
لبقاء يف القرية، إمنا الفضل فيه يعود إىل  ّث والدي  ، وأعرف أن كثرياً ممن يقطنون قريتنا )فلله احلمد واملنة(املاء الذي ال زالت الفقارة احمللية توفره هلم الفقارات احمللية، ويف ذالك إشارة إىل أن تشب

ن للفقارة إال خصلة واحدة و  إليالءها مكانة  لكانت كافية" احلد من اهلجرة"هي وخاصة من هم يف مثل سن والدي، كانوا سيجيبون نفس اجلواب لو عرض عليهم ذات األمر، فلو سلمنا بعد ذالك 
 .متميزة نظريا لذالك
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ت،  وذالك حىت  -1من قبل الدولة مبساعدات ماليةوملا ال التشجيع على ذالك -) اخل...والنفا
ا استمرارنضمن  دة منسو   .تدفقها وز

يئة وجتديد - يارقنوات الباطنية اليت تعرضت مقاطع ال إعادة  ، والعمل على جتنب كل لال
 ً   .ما من شأنه أن يؤدي إىل حدوث ذالك مستقبال

منع احلفر والتنقيب عن املياه يف حميط الفقارات، وذالك بوضع نطاق قانوين للحماية  -
األخرية تزايداً يف  ، السيما بعد أن شهدت اآلونةمجيع الفقارات ، وتعميمه علىالكمية والنوعية

ا وتعرض الواقعة منها يف داخل التجمعات احلضرية إىل الردم واإلتالف   ر العميقة قر حفر اآل
ولف واليت فقدت بدائرة أ" فقارة بن دراعو"، بل وحىت للتلوث كحال بسبب املركبات واآلليات

لزيت املستعمل يف صهاريج قدمية تعود لنوعية مائها بعد ا شركة سونلغاز اليت كانت ختالطها 
ولف    .2تستغلها على مستوى مقرها القدمي 

   

                                                             
لس الشعيب الوالئي بوالية أدرار  -1 ت والصيد البحري والسياحة املنصبة لدى ا تقدمي دعم سنوي للفقارات حىت يتسىن "ذا اخلصوص اقرتحت جلنة الري والفالحة والغا

ر الطينية يار اآل لس الشعيب الوالئي لوالية أدرار حول ينظر  ،"...صيانتها ومحايتها من العوامل الطبيعية وا ت والصيد البحري والسياحة  تقرير جلنة الري والفالحة والغا
لوالية   .16، ص2013املقدم يف الدورة العادية الثانية، جوان ، ملف الري 

طالق عدة برامج إلعادة االعتبار للفقارة السيما ما  ن الدولة قامت  مج القطاعي، حبيث  2005و  2001بني كما أننا ال ننكر  مج الدعم الفالحي والرب يف إطار بر
هت لدعم  2.5استفادة من  ُجّ س ،...فقارة عرب كامل تراب الوالية 466مليار سنتيم، و مرجع سبق ، أثر برامج التنمية الفالحية على التنمية البشرية بوالية أدرار ،)حيـيى( و

ة لى هذه الربامج هو عدم استمراريتها األمر الذي قد تنجر عنه نتائج عكسية ستعيد حتمًا إىل مرحلة ما قبل الدعم، هذا من جهة، ومن جهلكن ما يعاب ع.  284ذكره، ص 
دة يف تدهور وضعية هذا املوروث التارخيي واحلضاري بش ت يهدد بزواله، األمر الذي كل أخرى فإن إطالعنا عن كثب على حالة الفقارات على املستوى احمللي واليت تظهر ز

ن تلك الربامج مل حتقق الغاية املرجوة من وراءها،  وهذا بشهادة اجلهة األوىل املسؤولة عن تنفيذها واملتمثلة يف مديرية املوارد املائية لوالية أدرار من خالل (- جيعلنا نعتقد جازمني 
لس الشعتقريرها عن قطاع املوارد املائية  -يف نظر- ،  والسبب يف ذالك -)3، ص 2013جوان  10يب الوالئي لوالية أدرار يف دورته العادية املنعقدة بتاريخ ، املقدم إىل ا

انة واحملافظة حيد هو كسب املال وليس الصييكمن يف إسناد عملية تنفيذ حمتوى تلك الربامج إىل بعض املتدخلني االنتهازيني الذين ليست هلم عالقة بنظام الفقارة حبيث أن مههم الو 
شراك أصحاب املصلحة احلقيقيني املهيكلني يف نظام مجاعي  يسعى بداهةً إىل ضمان بقاء ) مجعية الفقارة(على الفقارة، ومن مث كان من األجدى أن يتم تنفيذ برامج الدعم تلك 

    .أن يعقد وضعية هذا املوروث التارخيي أكثر فأكثرودوام هذا النظام، السيما وأن اآلونة األخرية شهدت توقيف تلك الربامج وهو ما من شأنه 
لوالية -2 لس الشعيب الوالئي لوالية أدرار حول ملف الري  ت والصيد البحري والسياحة    .15، صمرجع سابق ،تقرير جلنة الري والفالحة والغا
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  موازنة املوارد املائية اجلوفية: بحث الثاينامل

ات احلالية حتياجال قارنتهاملتاح منها وماملقصود مبوازنة املوارد املائية اجلوفية هو دراسة كمية 
ن حيث الكمية والنوعية وتفاعالته مع أي أنه جيب مراعاة السحب من مورد معقد م واملستقبلية

 ً ديدا دة الطلب من جانب مستخدمي األرض واملياه الذين ميكن أن ميثلوا   املياه السطحية وز
حية املورد ونوعيته لتوفيق بني املتاحات واال 1،إل لنتيجة فإن حتقيق هذه املوازنة مرتبط  ات حتياجو

ت أو العوائق من جهة أخرى  النجاح يفوكذا ) املطلب األول(من جهة  مواجهة بعض التحد
  ). املطلب الثاين(

  )اتحتياجتاحات واالامل(العرض والطلب على املوارد املائية اجلوفية : طلب األولامل

تسعى كل الدول إىل كسب معادلة العرض والطلب على املوارد املائية اجلوفية، وذالك من 
 نسبة توفره منتتفاوت من هذا املورد الثمني، الذي ات حتياجخالل التحكم يف املتاحات واال

أو حىت على مستوى الدولة نفسها كما ) الفرع األول(منطقة ألخرى سواء على املستوى العاملي 
  )الفرع الثاين(الشأن يف اجلزائر 

  من املياه اجلوفيةات العاملية حتياجاملتاحات واال: الفرع األول

، دقيقة حول احلجم الكلي للمخزون املائي اجلويفملية عالرغم من صعوبة وضع تقديرات 
 %3نسبة املياه العذبة يف العامل بنسبة  توصلت إىل تقديرية األمريكاجليولوجية املسح وكالة  أن إال

ألنواع % 0.9للمياه السطحية، و %0.3و، %67.7متثل منها اجلبال اجلليدية واملياه املتجمدة نسبة 
  . )الشكل املوايل متاما كما هو موضح يف( %30.1فية نسبة ومتثل املياه اجلو  أخرى

                                                             
ت توينهوف وآخرون،  -1 ِ مقدمة عن جماله وممارسته ، اجلوفية املياه إدارة موارد" :بعنوان 01سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  ،املفاهيماألدوات و ، اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفيةأَْلرب

 ً ت و الغديف، البنك الدويل، واشنطن،  عودة كمال :العربية إىل ، الرتمجة2006-2002 - "تطبيقه عمليا   .02ص بدون سنة نشر، ية املتحدة،األمريكال
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، واملياه % 97يوضح هذا املخطط النسب املئوية التقريبية لتوزيع املياه يف األرض، ونالحظ أن املياه املاحلة تشكل ) 02(شكل 
  1 .يةاألمريك، وذلك حسب وكالة املسح اجليولوجيا % 3العذبة 

 للمياه تعترب املصدر الثايننظر ه أن املوارد املائية اجلوفية فاملالحظ من خالل الشكل أعال
 %99متثل نسبة  ويف املقابل فهي -بعد اجلبال اجلليدية واملياه املتجمدة- العزبة املتاحة يف األرض

أصبح النظر بشكل متزايد للموارد  وعلى هذا األساس 2،املتاحة يف العاملالسائلة من املياه العذبة 
ً عتبار اجلوفية املائية  ً لتلبية يتطلب احملافظة عليه،  ها تشكل إر مجاعيا تمعات احتياجضما ات ا

ً  تاحلالية واملستقبلية، وهو األمر الذي  األطراف الفاعلة و املشاركة لدى خمتلف  يشكل هاجسا
إيالء هذا املورد  ةاليت أمجعت على ضرور  و إدارة هذه املوارد سواء على الصعيد الوطين أو الدويل،يف 

الك حىت تكون له القدرة على حتمل  ا خاصا وتسيري مستدام وأكثر عقالنية وذاهتماماإلسرتاتيجي 

                                                             
1-Source: U.S Geological Survey, Earth's water distribution, Available on the site (URL): 
 http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html, Page Last Modified: Friday, 07 Aug 2015. (Last Visit the: 26-01-2016). 
2-Groundwater Governance, Global Diagnostic on Groundwater Governance, website 
(www.groundwatergovernance.org), Special Edition for WWF7March 10, 2015, p 34. Available at: 
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/general/GWG_DI
AGNOSTIC.pdf,  (Last Visit the: 28-01-2016). 
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      1 .ية مع احلفاظ على متطلبات كافة املستعملنيجتماعية واالقتصاداال كافة التغريات

ن العامل وكذا أكثر من نصف سكا اعتمادإىل تشري  )AFD(الوكالة الفرنسية للتنمية كما أن 
: متفاوتةذالك بنسب ، و ية على املوارد املائية اجلوفيةجتماعية واالقتصاداال العديد من النشاطات

 ،والطاقوي الصناعي ستعماللال %10واملنزيل  ستخداملال %25وات الزراعية حتياجلتلبية اال 65%
ترب املوارد املائية اجلوفية موردا ففي أور مثال تع ،إن هذا التوزيع خيتلف من منطقة ألخرىلرغم من 

ات، أما يف البلدان اليت تتميز مبناخ حتياجمن اال %70هاما ملياه الشرب فهي تغطي ما نسبته 
درة ا، فاملوارد املائية اجلوفية متقطعة أو غائبة متام ،جاف أو شبه جاف حيث املياه السطحية 

اخلصوص يف منطقة الشرق األوسط ومشال احلال على وجه  كما هوأهم مورد متاح،   تصبححينها 
فعلى سبيل املثال جند أن املياه اجلوفية متثل املورد التقليدي ، وإفريقيا جنوب الصحراء الكربى إفريقيا

كستان ، ، اليمن)%100 تقريبا بنسبة(الرئيسي ملياه الشرب يف اململكة العربية السعودية وليبيا 
   2).% 60أكثر من (واجلزائر والنيجر  ،)%64ايل حو (اهلند ، )%100و %75بني (تشاد و 

العربية للتنمية الزراعية وحبسب التقديرات املتاحة لديها فإن احلجم الكلي نظمة املأما 
تتوزع على أحواض مائية جوفية  ، 3م مليار 7733للمخزون املائي اجلويف للمنطقة العربية يبلغ حوايل 

تقع عند لدول العربية ومنها األحواض اليت منها املشرتكة بني امنها املتجددة وغري املتجددة و  ،كبرية
ً يف /3م مليار 42، يف حني أن التغذية السنوية هلذه األحواض تقدر حبوايل حدود كل دولة سنو

،/3م مليار 35 يقدر حبوايل ستخداماملتوسط، ولكن املتاح منها لال ه وفقا لنسب استغاللويتم  سنو
  3.ر، حسب اجلدول التايلتتفاوت من إقليم آلخ

  

  

 
                                                             

1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 09. 
2-Ibid., p 14. 

  .50، ص 2004ة، اخلرطوم، السودان، ط املنظمة العربية للتنمية الزراعي ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -3
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املتاح منه حسب األقاليم استغاللاملخزون اجلويف العريب ونسبة   

ـــــــاإلقلي  %املخزون اجلويف   مـــــــــ
 )3ممليار  7733(

 %املتاح  استغالل
  )3ممليار  35(

 25% 83%  )جيبويت-الصومال-السودان-مصر(اإلقليم األوسط 

 18.8% 0.3%  )فلسطني-لبنان-األردن-العراق-سور(املشرق العريب 

 42.8% 12%  )موريتانيا-ليبيا-املغرب-تونس-اجلزائر(املغرب العريب 

 13.4% 4.7%  )عمان-اليمن-البحرين-قطر-اإلمارات-الكويت-سعوديةال(شبه اجلزيرة العربية 

 100% 100%  ايلــــــاإلمج

  1 .املنظمة العربية للتنمية الزراعية: املصدر*

  ات من املياه اجلوفية يف اجلزائرحتياجاملتاحات واال: لثاينالفرع ا

ا، ال خيتلف حال اجلزائر عن حال أغلب الدول العربية، حبكم ا  وهذانتماءها للمنطقة ذا
إّال أن الكمية املتاحة من املوارد املائية اجلوفية يف  ،مساحة يف إفريقيالرغم من تربعها على أكرب 

متجددة مقسمة إىل مشال  غري 4.2متجددة و  2.8منها ، 3ممليار  7وايل حب فقط فتقدراجلزائر 
 %90مستغلة بنسبة ، 3ممليار  2ففي مشال البالد تقدر املصادر املائية اجلوفية حبوايل  ،جنوبهالبالد و 

لنسبة جلنوب البالد. بئر عادي 100000بئر عميق و  12000بواسطة  فإن املياه اجلوفية  ،أما 
وغري ، 3ممليون  800منها املياه اجلوفية املتجددة يف اجلنوب واملقدرة حبوايل  ،3ممليار  5يل تقدر حبوا

وجتدر اإلشارة إىل أن الكميات املشار إليها أعاله موزعة . 2 3ممليار  4.2املتجددة، املقدرة حبوايل 
لكل ، 3م 500مبقدار (ات املنزلية ستخداملال %19.5للري  و  %70 :حسب النسب التالية

  3.خمصصة للنشاط الصناعي %10.5و )يف املناطق اجلنوبية، 3م 90السنة يف املناطق الشمالية و /فرد

ن كميات املياه اجلوفية املستهلككما  يف العقدين  ةتؤكد إحصائيات السنوات األخرية 
فاف يف السنة نتيجة تكرار سنوات اجل ،3ممليون  400ت التجديد حبوايل ااملاضيني جتاوزت قدر 

وحسب إحصائيات وزارة  ،املتعاقبة مما أدى إىل عدم توازن بني الكمية املستعملة و قدرات التجديد
                                                             

  .50، ص سابق مرجع ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
2-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, p 11. 

 .8مرجع سابق، ص ، املياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي وانظر كذالك ، وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -
  .62، ص مرجع سابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -3
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ر املستغلة كان يقدر حب ،1985الري لسنة  ً  5500وايل فأن عدد اآل  1990ويف الفرتة ما بني  ،بئرا
ة مقسمة إىل السن/3ممليار  1وايل راً يف الشمال ساهم حببئ 2000يقارب  از حفر مامت إجن 1999و 

 بئر يف 842 وايلكما مت حفر ح،ريالسنة لل/3ممليون  147رب و السنة مياه ش/3ممليون  852
 505دار مبق والسقيالسنة، /3ممليون  221دار دف تغطية حاجيات مياه الشرب مبق ،اجلنوب
  1 .السنة/3ممليون 

 لجدولل وفقا 2،روغرافيةاهليد توحدااملائي اجلويف يف اجلزائر حسب ال وميكن توزيع املخزون
  :التايل

اهليدروغرافية )األحواض(لوحدات توزيع املياه يف اجلزائر حسب ا  

   % النسبة )السنة/3ممليار ( املخزون اجلويف   حلوض اهليدروغرايفا
 5.4% 375  )الشط الشرقي( وهران

 4.6% 325  )زهرز( الشلف

 10.7% 750  )الصومام-احلضنة( اجلزائر

 7.9% 550  )مالق-سيبوس( ةقسنطين

 71.4% 5000  الصحراء

 100% 7000  ايلــــــاإلمج

*source ;  Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources en Eau en 
Algérie, Algérie, Mars 2003, p 12. 

 التأكيد يف البداية علىجيب التعليق على حمتوى اجلدول أعاله،  أنه قبل ر اإلشارة إىلجتد  
ه  أن ما على  متاماحول املخزون املائي اجلويف ينطبق  وضع تقديرات دقيقة ةبشأن صعوبسابقا ذكر

ذا اخلصوص، أرقام و ما وقفنا عليه من  إحصائيات ولعل ذالك ما يفسر تسجيل إحصائيات 
لرغم من كون مصدرها يعود إىل هيئات رمسية  ون املائي اجلويف ،بشكل الفت حول املخز  متفاوتة

املوارد املائية حني تقدر كمية من قبل وزارة معنية مبجال املوارد املائية ومن ذالك مثال ما مت ترسيمه 
رة بـ  رة بـ  3ممليار  1.8املخزون اجلويف يف الشمال  ا3ممليار  2و ّ  ، كما أ ي من االحتياط رتقد

                                                             
  .62، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
طار التشاور يف جمال التسيري املدمج للموارد امل، 2010يناير  12مؤرخ يف  24-10م تنفيذي رقالرسوم الثانية من امل) 02(حسب ما جاء يف نص املادة  -2 املائية، تعلق 

مل2010يناير  17مؤرخة يف  04اجلريدة الرمسية عدد  أبريل  27مؤرخة يف  25، اجلريدة الرمسية عدد 2011أبريل  24مؤرخ يف  165-11تنفيذي رقم الرسوم ، متمم 
لوحدة اهليدروغرافية الطبيعية .2011 ً مت: يقصد    .جانسا ومندجماحوض أو جتمع أحواض هيدرولوجية أو هيدروجيلوجية، تشكل فضاء
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لصحراء تقدر ليف حني أن وكالة احلوض اهليدروغرايف  1يف اجلنوب، 3ممليارات  05ياه اجلوفية بـ امل
وهو ما أكده 2، 3ممليار  60.000بـ  لإلقليم الذي تشرف عليه املخزون النظري من املياه اجلوفية

وعية املياه يف من خالل كتابه ن -رمحه هللا-املدير العام هلذه الوكالة السيد عبد الرزاق خضراوي 
ا اليونسكو ما بني عام استناد، وذالك اجلنوب اجلزائري كما  1983،3-1974ا على دراسة قامت 

  4 .3ممليار  10.000أن هناك من قدرها بـ 

، السيما يف أكثر من حتميةضرورة يشكل اليوم ملوارد املائية اجلوفية أصبح  هتماماالإن 
ا وتعرضها للتلوث وهو  اخنفاضملتمثل يف يفرض نفسه واأضحى الواقع الذي ظل  ا، نضو منسو

 تواجدها وهو الشيء ضمانو بغية احملافظة عليها  ين،كبري وحكمة  ما يتطلب التعامل معها حبذر 
التعامل تسيريها و ودراسة آليات  ،الذي لن يتأتى إال من خالل معرفة اإلمكانيات املتاحة منها

يربر  ولعل ذالك ما ا مبا ينسجم واإلمكانيات املتاحة منهاعماهلاستو  ااستغالهلمعها، مث ضبط شروط 
هذا األخري الذي يعد الضابط الرئيسي  5.النظام القانوين للموارد املائية اجلوفية اعتماداحلاجة إىل 

   .ملوازنة املوارد املائية اجلوفية

ا و ، مت سرده آنفا من أرقام وإحصائياتما ف على اقلكن الو  التفاوت فيما يالحظ  تضار
مما يعين أننا لسنا على دراية  املتاحة، تقدير لإلمكانياتيف النقص يف الدقة وسوء  بينها، مما ينم عن

لنتيجة س ا،مة مبوارد املائية الباطنية و ثري الكميات املستغلة على خمزو وهو األمر الذي  نجهل 
ت اليت تواجه ، جلوفيةمن ضبط موازنة املوارد املائية ا نتمكن معه حتما لن السيما يف ظل التحد

                                                                              ).الثايناملطلب (هذا املسعى واليت سنقف عليها فيما سيأيت من هذه الدراسة 

   

                                                             
1-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, p 11. 

  .8لسابق، ص ، املرجع ااملياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -2
3-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 38. 

  .26، ص 2002- 2001ري، جامعة اجلزائر، يية وعلوم التساالقتصاد ، مذكرة ماجيسرت، كلية العلومإشكالية املياه يف اجلزائر، )أمحد(غرييب  -4
ملياه، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05انون قاملادة األوىل من ال -5   .2005سبتمرب  04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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ت : املطلب الثاين   موازنة املوارد املائية اجلوفية يف مواجهةحتد

ن موازنة املس ات من حتياجالتوفيق بني املتاحات واال وارد املائية اجلوفية تتطلببق القول 
املناخ السائد، املوقع  كالتوزيع غري املتكافئ،بعدة عوامل  إال أن حتقيقها يصطدم  رد،هذه املوا

مل اخل...اجلغرايف، درجة احلرارة، نسبة التبخر كما قد   ،)األولالفرع ( طبيعيةالعوقات وهو ما يعرف 
دة الطلب على  منط املعيشة، لنمو الدميوغرايف، التوسع احلضري، تغري تصطدم بعوامل متصلة ز

ية جتماعاالعوقات مما يعترب من قبيل املوغريها ...ية، التلوثقتصاداال التنميةاملوارد املائية، 
اإلدارة املستدامة هلذه املوارد،  يابوأخريا قد تواجه عوامل متعلقة بغ، )الفرع الثاين( يةقتصاداالو 

 اخل...البحوث والدراسات العلمية اعتمادبعث، إطالق و عدم ، والضابطة التشريعات املناسبة غياب
مل ً ، فكل هذه العوامل منفردة أو جمتمعة قد تشكل عائق)الفرع الثالث( فنيةالعوقات فيما يعرف   ا

    :هو ما سنقف عليه من خالل اآليتية، و يف مواجهة حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوف

  املعوقات الطبيعية: الفرع األول

 ً  عند حديثنا عن مصادر املوارد املائية اجلوفية، إىل أن هذه األخرية يرتبط توفرها أشر سابقا
لدورة املائية ، واليت تعترب الشمس احملرك الرئيسي هلا إضافة إىل عدة عوامل يف الكون مبا يعرف 

ح، تساقط،  من ة تتداخل فيما بينهاطبيعي ن، تبخر، نتح، برودة، جتمد، تكثف، ر حرارة، ذو
ن، رشح املتعددة، ة بتلك العوامل الطبيعية يكيالدورة املائية أو اهليدرول ارتباطوعليه فإن  اخل...جر

ىل يف أي من عواملها أن يؤدي إ اضطرابمن شأن حدوث ، ألن ديشديدة التعقدورة ها من جيعل
ر وخيمة سواء على كمية   .املوارد املائية اجلوفية وكذا توفرها يف أماكن دون أخرى نوعيةأو /و آ

آنفا على خريطة العامل، يؤدي إىل نتيجة مفادها أن أوضاع املوارد إن إسقاط ما مت ذكره 
ثري العوامل الط بيعية املتدخلة املائية اجلوفية ختتلف من منطقة ألخرى ومن إقليم ألخر وذالك بفعل 

ه يف فصل من فصول السنة من استقبال ، فما يتميف الدورة اهليدروليكية، من حيث الزمان واملكان
أن يكون  :لـ يؤهله املوقع اجلغرايف لدولة ما أو إقليم معني قداملياه خيتلف عن الفصل األخر، كما أن 

  .مأمن أو يف حرجيف 
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السائلة املتاحة يف ون العاملي من املياه العذبة لى أن املخز ع ،يؤكدونكان املختصون   فإذا
بل  2،اجيات كل إنسان يف العاملكايف لسد ح  1،% 99نسبة  فيه املياه اجلوفيةالذي متثل و  العامل

ت املياه العذبة عامليا لألغراض املختلفة بلغت من ذالك فإن  األكثر من املوارد  % 9إمجايل مسحو
، واليت على إثرها % 25نسبة احلد األدىن من السحب احملددة بـ  املتجددة، وهي بعيدة بذالك عن

ناطق يتم طرق عتبة اإلجهاد املادي للمياه، غري أن هذا الرقم العاملي حيجب فوارق كبرية بني امل
واألقاليم املختلفة، واليت ما فتئت تطلعنا عليها املؤسسات واهليئات الوطنية والدولية، ومن ذالك ما 

، أنه يف عام 2015 تقرير منظمة األمم املتحدة حول األهداف اإلمنائية لأللفية لسنة مت تسجيله يف
، 1998بلدا يف عام  36بلدا من اإلجهاد املائي، بعد أن كان عدد هذه البلدان  41، عاىن 2011

 4،وآسيا الوسطى ومشال إفريقياتقع يف شبه اجلزيرة العربية  3بلدان 10ومن أصل هذه البلدان هناك 
 .ملمن املوارد املائية املتجددة يف العا %60ما يقارب   اسمتتق 5،فقط دول 09فإن هناك  ويف املقابل

  )أنظر الشكل املوايل( 6

                                                             
1-GEF Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, op cit, p 34. 

  .3ريس، فرنسا، ص  ،اليونسكو، 2013- لسـنة الدولية للتعاون يف جمال املياها ،)اليونسكو(قافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والث -2
Disponible  sur  le  site :   http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002195/219593a.pdf ,       Dernière  visite  le :  
30 Novembre 2015. 

  . بحرين، اإلمارات، األردن، فلسطني،قربص،مالطا، ليبيا وسنغافورةالكويت، ال: وهي حالة كل من -3
  .55، ص 2015، كنيويور  األمم املتحدة،، 2015-تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية منظمة األمم املتحدة، -4

Disponible sur le site :     http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf ,    Dernière visite le : 
30 Novembre 2015. 

ت املتحدة األمريكية، كولومبيا، البريو واهلنداالربازيل، روسيا، اندونيسي: وهي كل من -5   .، الصني، كندا، الوال
6-Centre d'information sur l'eau, Les ressources en eau dans le Monde, document en ligne publier le 
mercredi 7 Août 2013 à 09:50, sur adresse URL: http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-
monde/ressources-en-eau-monde, p 3, (page consultée le 12 Août 2015). 
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 املتاحة يف العامل وكذا األقاليم املعنية بعتبة اإلجهاد املائي املياه العذبةخريطة توضح 

 

Source : FAO, Nation unies, World Ressources Institute (WRI) Copyright © 2008, United Nations Environnement Programme, Philippe 

Rekacewicz & Centre d'information sur l'eau (cieau).
 1
 

  pénurie hydrique    :المیــاه ــــدرةن
  stress hydrique    :اإلجھاد المائي
 vulnérabilité hydrique    :ضعــف المیـاه

 أعاله، أن هناك تباين واضح من حيث املتاحات من )03(رقم  ن خالل الشكليالحظ م
 وضع تلك البلدان إذ ذاك، بني من يعاين اختلفو  ،املياه العذبة بني خمتلف الدول واألقاليم العاملية

أو الضعف، وأخر هو يف مأمن من كل ذالك نتيجة توفره على ثروة مائية /أو اإلجهاد و/ودرة الن
وهذا كله بفعل عوامل طبيعية جغرافيا ومناخية، أصبحت تشكل حتد  .اتحتياجف االتفوق خمتل

يف مواجهة موازنة املوارد املائية اجلوفية للدول اليت تعاين الندرة، النقص واإلجهاد يف مواردها املائية 
                                                             

1-Centre d'information sur l'eau, Les ressources en eau dans le Monde, op cit, p 3. 
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  . ة وغري املتجددة على حد سواءداجلوفية املتجد

ثري تلك العوامل الطبيعية واملناخية كان أكرب على يالحظ أن الناظر للشكل السابق  ولعل
تواجدها ضمن مواقع جغرافية تسودها خصائص مناخية ترتاوح بني  برمتها، حبكم العربية نطقةامل

لتايل فهي تتميز بقلة التساقط من إمجايل املساحة  % 67إذ أن حوايل ( ،اجلاف وشبه اجلاف، و
دة معدالت هذا  ،1)السنة/مم 100من العربية تتلقى هطول أمطار مبعدل أقل  إلضافة إىل ز

هيك عن موجات اجلفاف اليت  ارتفاعالتبخر بسبب  درجة حرارة األرض واجلو يف هذه املناطق، 
ا هذه األقطار يف السنوات األخرية مما أدى سلبا على تغذية األحواض اجلوفية  بشكل أثر، شهد

ا وجفاف مياه الينا اخنفاض إىل ر والفقامنسو تتحمل ، وهو ما جيعل هذه املنطقة راتبيع واآل
ت اليت حتول دون حتقيق موازنة مواردها املائية اجلوفية العبء األكرب يف مواجهة   .التحد

 العربية حاهلا ال خيتلف عن بقية الدولفإن  ،ها جزءا من املنطقة العربيةعتبار واجلزائر 
متاما على جغرافية  ينطبق جلغرافية واملناخية للمنطقة العربيةما ذكر عن اخلصائص ا أناألخرى، إذ 

عبارة عن أراضي معظم أراضيها عرب مناطق جافة  امتدادمن حيث طبيعة موقعها و السيما  اجلزائر،
تميز مبناخ شبه ت % 13والباقي وهي  ،3من مساحتها 2،% 87متثل ما نسبته ) صحاري(جرداء 
التساقط وتواتر فرتات بقلة على العموم يتسم ) افاجلاف وشبه اجل(لتايل فإن مناخها و ، جاف

دة معدالت التبخر ،)درجة 50 قد تفوقاليت ( درجة احلرارة ارتفاعو اجلفاف   2.2و  1.3مابني ( وز
لنتيجة فإن  4 )السنة/مرت ٍ  إىل كبرية ثرياتكل هذه العوامل الطبيعية ستكون هلا ، و  وخباصة ما، حد

 صتناقبيهدد  اليت تعترب املغذي األساسي ملنسوب املياه اجلوفية، مما املطريل طو اهل معدالت على
من شأنه أن  طبيعياائقا األمر الذي جيعل من ذالك ع ،ليهيف وقت يزداد فيه الطلب عهذا املورد 

لتطرق اليت سنحاول اللدولة، إضافة إىل العوامل األخرى  موازنة املوارد املائية اجلوفيةحيول دون حتقيق 
  .يأيتسهلا فيما 

                                                             
  .82، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) د الرزاقعب(خمتار دمحم  -1
  .05، املرجع السابق، ص إشكالية املياه يف اجلزائر، )أمحد(غرييب  -2
  .2ملك 2.381.741قدر بـت ، مبساحةتعد األكرب عربيا -3
  .22، هامش ص 2006- 2005ية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصاد ، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوميف اجلزائرإشكالية تنمية املوارد املائية ، )دمحم(ماضي  -4
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   1يةقتصاداالية و جتماعاالعوقات امل: الفرع الثاين

األمر الذي جيعلها  ،املياهيكولوجية على األرض بتوفر يرتبط بقاء اإلنسان ومجيع النظم اال
 % 99نسبة ما على  املوارد املائية اجلوفية تستحوذ، و أهم املوارد قيمة يف الكوكب الذي نعيش فيه

منزيل  استخدام(النشاطات البشرية مبختلف مرتبطة  2العذبة السائلة املتاحة يف العامل،من املياه 
من هذه األنشطة تداعياته نشاط ، لكن لكل 3 )% 42وللزراعة  % 22صناعي  استعمال، 36%

 لطلب على هذه املواردبل أن تطور اوعلى نوعيتها،  اجلوفية على الكميات املتاحة من املوارد املائية
 خمتلف تلك القطاعات صار يشكل التحدي األكرب يف مواجهة موازنة املوارد املائية اجلوفية من

   :ية تتمثل يفاقتصادية و اجتماعوذالك بفعل عوامل 

  :وأثره على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية النمو السكاين :أوالً 

دةيف العوامل املسامهة صدارة قائمة النمو السكاين  حيتل  املياه مصادر الضغط على ز
دة حجم الطلب على  دة يف عدد السكان أن يؤدي إىل ز  هذه املوارداجلوفية، ألن من شأن الز

دة احلتمية يف كمية املياه املوجهة لال عالوة على، إذ اتستخدامملختلف اال البشري  ستهالكالز
دة أكرب يف فإنه يتعني مقابلة  قصد ضمان إنتاج غذائي  ة والطاقةناعوالص ةالزراع جماالتذالك بز

دة املسجلة يف النمو السكاين، وهو ما قد يؤدي إىل عواقب وطاقوي  وصناعي يتماشى مع الز
تقرير األمم املتحدة "ومن ذالك ما تضمنه وخيمة على الكميات املتاحة من املوارد املائية اجلوفية، 

ّ على احتياج لتلبيةأنه   "2015لسنة  املياه يف العامل تنميةل ات السكان الذين يزداد عددهم، يتعني
دة إنتاجهما قطاعي ّ على قطاع الزراعة، وهو القطاع األكثر  ،الزراعة والطاقة ز ا استهالكفيتعني

دة إنتاج األغذية بنحو  ،2050للمياه، أن يقوم، حبلول عام  على الصعيد العاملي، وبنحو  % 60بز
، األمر الذي رتفاعلطلب على السلع املصنّعة يتّجه هو أيضا حنو االوا. يف البلدان النامية % 100

                                                             
  .اية عن املعوقات الطبيعية يف كون هذه األخرية ال يد لإلنسان فيها، بينما األوىل يعترب اإلنسان فاعال رئيسيا ملختلف عناصرهقتصادية واالجتماعختتلف املعوقات اال -1

2-GEF, Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, Global 
Environment Facility, www.theGEF.org, Special Edition for WWF7March 10, 2015, p  34. 
3-Maria-Helena Semedo and others, Groundwater Governance a call for Action- A Shared Global 
Vision for 2030, FAO website (www.fao.org/publications) , Special Edition for WWF7, 2015, p 4. Available at: 
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/general/GWG_VISION.pdf,  (Last 
Visit the: 28-01-2016). 



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 54 

توقَّع أن يزيد الطلب العاملي على املياه الصناعية، بني عامي . يزيد الضغط على املوارد املائية ُ وي
     1 .%400، بنسبة 2050و 2000

ن أ املوارد مليار شخص يف العامل يعتمدون فقط على  2.5كثر من ويضيف ذات التقرير 
م اليومية من املاء، وأكثر من احتياجاملائية اجلوفية يف تلبية  تعترب املوارد من سكان العامل  %50ا

شكل عبئا ثقيال على الكميات املتاحة ما ، وهو املائية اجلوفية مصدر تزويدهم مبياه صاحلة للشرب
ا نتيجة  من %20 قدر بـ خنفاضثرت بفعل ذالك مسجلة الليت ا ،من املوارد املائية اجلوفية منسو

على مستوى  املفرط الذي طاهلا، وهو ما ستكون له تداعيات مستقبلية على نوعية املياه ستغالللال
    2 .الطبقات املائية احلاملة

مليار  9.1حوايل  2050عام كما أن التقرير ذاته يتوقع أن يكون تعداد سكان العامل حبلول 
دة أساس مبعدل منو حمسوب على  ،شخص ا يتطلب تزايد يف مم ،مليون شخص يف السنة 80ز

عجز مائي عاملي يفوق بوهو ما يتوقع له أن يواجه  ،خمتلف القطاعاتحجم الطلب من طرف 
40%.3  

 الوطن سكان لتنمية الزراعية فإن تعدادأما عن الوطن العريب فإنه حسب املنظمة العربية ل
مقارنة  %2.1مليون نسمة، بنمو سكاين مرتفعًا نسبيًا بلغ  368.8بلغ حوايل  2012عام  يف العريب

ً حقيقيًا للجهود التنموية بصفة عامة وعلى  %1.2بـ  على املستوى العاملي، وهو ما يشكل حتد
ن املنطقة  موازنة املوارد املائية اجلوفية بصفة خاصة، إذ تشري اإلسرتاتيجية العربية لألمن املائي 

مليار مرت مكعب من املياه  550يق أمنها الغذائي حباجة إىل توفري ما يقارب العربية يف سبيل حتق
 ً معدالت النمو السكاين احلالية وهو ما يعادل كميات تزيد  استمراريف حال  2025يف عام  سنو

ً  257.5عن ضعف املتاح حاليًا من املياه واليت تصل إىل    4.مليار مرت مكعب سنو

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development , Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, 
place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, p20 . 
2- Ibid., p13 . 
3- Ibid., p11 . 

  .09و  08املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اخلرطوم، السودان، بدون سنة نشر، ص  ، 2012 -أوضاع األمن الغذائي العريب ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية -4
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رمبا هو  ال خيتلف عن بقية الدول العربية، بل 1السكاين النمو بفعلكما أن وضع اجلزائر 
ن الناظر إىل اخلريطة املعتمدة يف تقرير األمم املتحدة لتنمية أسوء من بعض الدول العربية نفسها، أل

يف خانة  جيدها مصنفةنصيب الفرد من املياه املتاحة حول العامل تقدير واملتعلقة بـ  2015املياه لسنة 
يشكل وهو ما  2.السنة/دللفر  3م 500أي بنصيب يقل عن  ،الندرة املطلقة للمياهاليت تعاين الدول 

هيك عن املستقبلية يرهن حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفيةيف حد ذاته عائقا من شأنه أن    .احلالية 

لتطهري لتلبية احلق يف احلصول على املاء وا اعتربهذا وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري 
ملياه،  12-05من املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها القانون احلاجيات األساسية للسكان  املتعلق 

كيده على أن يكون  ، املذكور أعاله،املعدل واملتمم التوازن  احرتامق يف ظل تكريس ذالك احلمع 
لك يف وذا العمومية للماء والتطهري،دمات ي والقواعد اليت حيددها هذا القانون يف جمال اخلجتماعاال

بتشريعاته ( النظام القانوين عتبارلموارد املائية الوطنية لوازنة امللضبط  حماولة من املشرع اجلزائري
   3.الضابط الرئيسي ملختلف عناصرها ،)وتنظيماته

 ً   وحتدي حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية يةقتصاداال التنمية: نيا

إليه أعاله، فإن املشرع اجلزائري عالوة على إقراره ملبدأ احلق يف  انتهينامن آخر ما ا انطالق
الثالثة املطة الثانية من لتلبية حاجيات السكان وذالك من خالل نص املادة احلصول على املاء 

                                                             
ة، حيث جند تركز الكثافة السكانية يف الشريط الساحلي للبالد واخنفاضها يف الصحراء، تشهد نسبة النمو الدميوغرايف يف اجلزائر توزيعًا غري عادل بني خمتلف املناطق الوطني -1

ثري النمو الدميوغرايف ن  ً إذا ما متت مقارنة الكثافة السكانية  األمر الذي يدفع البعض إىل االعتقاد  على املياه اجلوفية يف الصحراء يف وضع مريح، وقد يبدوا األمر مقبوالً نظر
على توفر املياه اجلوفية يف هذه املنطقة، حبيث  حتياطات اهلامة من املياه اجلوفية يف الصحراء، لكن الواقع غري ذالك، فالنمو الدميوغرايف يف الصحراء اجلزائرية كان له األثر البالغال

ت والعوائق ا مديرية املوارد املائية لوالية أدرار، ... (ليت حتول دون تلبية احتياجات السكان احملليني، ال تزال التقارير اليت تعدها اجلهات املختصة ال تزال تعتربه من قبيل الصعو
لس الشعيب الوالئي لوالية أدرار يف دورته العادية املنعقدة بتاريخ قطاع املوارد املائية تقرير يكمن يف  -يف نظر-، والسبب يف ذالك )14، ص 2013جوان  10، املقدم إىل ا
لقصور املقدر عددها بـ (سكان يف مناطق حمددة تركز ال ً  176املدن والقرى أو ما يعرف حمليًا  إلضافة إىل تغري ) قصرا اليت شهدت منواً دميوغرافيًا معترباً وتوسعًا عمرانيًا مذهالً، 

املتميزة أصالً بطبيعتها غري املتجددة يف هذه املناطق، حبيث مت تسجيل اخنفاض يف  النمط املعيشي، فكل هذه العوامل كان هلا األثر البالغ على النسبة املستهلكة من املياه اجلوفية
اه الصاحلة للشرب لتلبية احتياجات السكان منسوب املياه اجلوفية وتدهوراً يف نوعيتها، مما حتم يف بعض األحيان اللجوء إىل التحويالت الكربى املكلفة جداً على غرار حتويل املي

ر عميقة تقع على مسافة   700على مسافة تفوق  تىل متنراسمن عني صاحل إ كلم، كما شهدت والية أدرار عدة حتويالت مماثلة كإجناز التحويل لتموين مدينة رقان من ثالث آ
وعدة حتويالت أخرى مماثلة . كلم  80على مسافة " تقراوت"كلم من القنوات، وإجناز حتويل املياه الصاحلة للشرب لتموين السكان ببلدية تيمياوين احلدودية انطالقًا من حقل   25

، ومن مث فإن الوضعية اليت آلت إليها املياه اجلوفية يف املنطقة الصحراوية للبالد، وما )4املعد من قبل مديرية املوارد املائية، مرجع سابق، ص  تقرير قطاع املوارد املائيةتضمنها (
ثرياته على موازنة املوارد املائية اجلوفية حىت يف املناطق الصحراوية املعروفة بقلة كترتب عنها من حتويالت كربى مكلفة، تقود  ثافتها إىل نتيجة مفادها أن النمو الدميوغرايف له 

  .السكانية
2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p12 . 

ملياه، السابق ذكره، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال 1املطة  03املادة الثالثة  -3   .املتعلق 
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ملياه 12-05القانون  قل أمهية ، فإنه ومبوجب نفس املادة يف مطتها الثانية أقر مبدأ آخر ال ياملتعلق 
خيضع املياه من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي  استعمالعن األول يتمثل يف مبدأ احلق يف 

اليت الواجبات  احرتامللقانون العام أو اخلاص، شريطة أن يتم ذالك يف حدود املنفعة العامة ويف إطار 
ليس هذا  1،املذكور أعاله وكذا النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه 12- 05حيددها القانون 

 اعتربفحسب بل إن املشرع اجلزائري ومن خالل أحكام املادة الثانية املطة األوىل من ذات القانون، 
ضمان املوارد املائية وتسيريها وتنميتها املستدامة هو  استعمالاملرمى األول لألهداف اليت تدعو إىل 

لكمية الكافية وا ديالتزو " لنوعية املطلوبة وذالك قصد تلبية ملياه عن طريق حشدها وتوزيعها 
ية قتصاداال حاجيات السكان وتروية املواشي وتغطية طلب الفالحة والصناعة والنشاطات

  2."ية األخرى املستعملة للماءجتماعواال

يقتصر فقط على تلبية حاجيات السكان من موازنة املوارد املائية اجلوفية ال ضبط وعليه فإن 
ل أنه يتعدى ذالك ليشمل تلبية حاجيات خمتلف اجلوانب ذات الصلة الكميات املتاحة منها، ب

ر  من زراعة وصناعة وطاقة(لنشاط اإلنساين  عية تدهور نو متعلقة بوما يرتتب عن ذالك من آ
تت اليوم تشكل ع)املياه وتلوثها ، ول دون حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفيةحتائق قد و ، واليت 

يتسنحاول الوقوف ع   .ليها من خالل ما 

  وأثرها على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية ية الزراعيةالتنم -1

 يف العامل ، فحسب تقرير ية الزراعية أكرب نسبة من املوارد املائية اجلوفية املتاحةتتطلب التنم
وترتفع  3،% 70ـ فقد حددت هذه النسبة ب 2015منظمة األمم املتحدة لتنمية املياه يف العامل لسنة 

ً  % 90إىل  ن التنمية الزراعية تعد  4،لنسبة ملعظم الدول األقل منوا لتايل فإن هذه النسب تظهر  و
 احتياجإذ تشري بعض الدراسات إىل أن ، السبب الرئيسي للضغوط اليت تتعرض هلا هذه املوارد

عادة أربعة لرتات مياه تقريبًا يف  إذ يشرب اإلنسان -نسبيًا  قليلةكميات ب من املياه يكونان اإلنس
                                                             

ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال 2املطة  03املادة الثالثة  -1   .السابق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون من ال 1املطة  02املادة الثانية  -2   .السابق ذكرهتعلق 

3-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p25 . 
4- Ibid. , p11 . 
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ىل إاليوم الواحد قد يستلزم ما يصل  لكن إنتاج كمية الغذاء اليت يتناوهلا نفس الشخص يف ،اليوم
إلضافة إىل أن لرت مياه 5000 ت املستقبلية ستكون أكرب، إذ ، هذا  ام توقع حبلول عمن املالتحد
ّ على قطاع الزراعةداد عددهم، ات السكان الذين يز احتياجلتلبية نه ، أ2050 دة إنتاجه يتعني  ز

بل األكثر  2يف الدول النامية، % 100و بنحو  1،على الصعيد العاملي % 60حنو من األغذية بنحو 
هو أن اإلنتاج الزراعي مل يعد يقتصر على تلبية احلاجات  - بلهأن ما زاد الطني -من كل ذالك  

مليارات  استعمال الذي من خالله يتم ،سة شرسة من قطاع الطاقةالبشرية وإمنا هنالك منافالغذائية 
لوقود احليوي كمادة أولية إلنتاج... األطنان من املنتجات الغذائية كالقمح والذرة ت يعرف   ،ما 

ر جدال متحور حول هذا ا للمسائل املرتبطة مبستقبل األمن األخالقية  اتعتبار االألخري الذي أ
، وما قد يتسبب فيه تنامي اللجوء اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر وسوء التغذية، فضال عن الغذائي

دةاخليار من إىل تبين هذا  دة  يف إنتاج احملاصيل الزراعية ز لتلبية الطلب املتزايد وهو ما يعين ز
  3.املياهالضغط على مصادر 

ة من املوارد املائية له تداعيات وخيمة على الكمية املتاحكون إن ما مت ذكره أعاله، ست
يت الدول العربية على رأسهاالسيما يف الدول الشحيحة مائيا ، ففي هذا اإلطار تفيد 4،5، واليت 

توسعًا كبرياً يف املساحات املروية الزراعة العربية شهدت يف العقدين األخريين  أحد الدراسات أن
م املزارعني بتجاوز معدالت الضخ املياه اجلوفية، وقيام معظ استخراجيف شروط  ساهلبسبب الت

ر دون ترخيص، وفشل  ا، وحفر اآل التدابري الالزمة  اختاذيف تطبيق األنظمة و  املؤسساتاملسموح 
مما أدى ونتيجة لذلك كله فقد ازدادت مساحة األراضي املزروعة حتت الري . لوقف هذه املخالفات

لنتيجة تسجيل ستخراجاحلد اآلمن لال فاقت مبعدالت اجلوفية الضخ اجلائر لألحواض املائيةإىل  ، و

                                                             
 :على العنوان اإلليكرتوين التايل ،FAO، على اخلط نقال عن موقع 2030إدارة املياه عام نوان أضواء كاشفة، مقال بع -منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -1

http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0303sp1.htm ،)2015أوت  22: ريخ اإلطالع.(  
2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p03 . 
3- Ibid., p11 . 
4- Ibid., p04 . 

ً عن  يعتربالذي البنك الدويل ملؤشر طبقا  -5 ً  1000أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من املياه سنو بلداً عربيًا تقع  13فان  بلداً يعاين من ندرة مائية،يعترب  ،مرتاً مكعبا
  ).09مرجع سابق، ص  ، 2012 - أوضاع األمن الغذائي العريب ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية( .حسب املنظمة العربية للتنمية الزراعية درة املائيةضمن فئة البلدان ذات الن
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  1.وتدهور نوعيتها منسوب املياه يف هذه األحواض اخنفاض

لذكر أن الدول العربية  تؤدي إىل هدر يف  ،على الطرق التقليدية للري هاعتمادجدير 
ي هكتار واحد لر ، ويتضح ذالك إذا عرفنا أن الكمية املستعملة %37.5املستعملة يقدر بقرابة  املياه

ألف مرت مكعب من املاء،يف حني تبني الدراسات أنه  12لطرق التقليدية للري يكلف ما مقداره 
املياه املهدورة  استخداممرت مكعب، وبذالك ميكن  7500يكفي لري هذه املساحة فقط حوايل 

  2.ني هكتارسبعة مالي )7(للتوسع يف ري مساحات جديدة تقدر بقرابة 

ا األكرب مساحة يف  وأما اجلزائر لرغم من كو الوطن العريب إال أن املساحة الصاحلة و
فقط من املساحة اإلمجالية،  %3.2ما يعادل  مثانية مليون هكتار، أي )8(للزراعة، ال تتعدى 

ذا اخلصوص مر األ 3،يف السنة 3ممليار  7أن الكميات املتوفـرة حاليا ال تتجاوز  ويكفي أن نشري 
نسمة يف   1000هكتار لـ  5,4إىل  13ملحوظ يف املساحات املروية من  اخنفاضىل الذي أدى إ
يف شبكات  %40 ة الضياع يف شبكات التوزيع تقدر بـنسبأن كما ،  1999و  1962الفرتة ما بني 

  4.الري

مؤشر الضغط على املوارد املائية اجلوفية بفعل  إن حتليل األرقام واإلحصائيات الواردة بشأن
ن هذه األخرية كانت أشد وطأة على موازنة املوارد املائية اجلوفيةالتنمي ن من ، فكاة الزراعية، تفيد 

رها تسجيل   يف منسوب مستودعات املياه اجلوفية على املستوى العاملي، %20 مقدر بـ اخنفاضآ
   5.إلضافة إىل تدهور نوعيتها وتلوثها ونضوب مصادرها

  

                                                             
  .57و  56، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
ن -2  ،)مسألة املياه وآفاقها تطور لواقع وسياسية سكانية إحصائية يةاقتصاد دراسة(العريب  الوطن يف املياه ومسألة العريب املائي األمن، ) اجلراد( خلف – )محيدان( عد

لد والقانونية، يةاالقتصاد للعلوم دمشق جامعة جملة   .13، ص 2006 الثاين العدد،    22ا
3-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, op cit, p 11. 

  .62، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -4
5-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p02 . 
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  على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية وأثرهاالتنمية الصناعية  -2

د  ،تشكل املوارد املائية جزءاً ال يتجزأ من الكثري من العمليات الصناعية وسيؤدي ازد
املياه "ويدل مصطلح . ات الصناعيةستخدامالطلب على املياه لال ارتفاعية إىل قتصاداال األنشطة

ُسمى " (االفرتاضية ى كمية املياه املستخدمة إلنتاج سلعة أو تقدمي خدمة عل") املياه اخلفية"أو ما ي
لتايل، فإن املليارات من أطنان املواد الغذائية وغريها من املنتجات اليت يتم تبادهلا عامليًا . معينة و

ملوارد املائية   .جتعل البلدان تسهم عن غري قصد يف االجتار 

موازنة  ، األمر الذي يزيد الضغط علىعرتفا أيضا حنو اال طلب على السلع املصنّعة يتّجهوال
ذا اخلصوص إىل ما جاء يف تقرير هيئة األمم املتحد حول ، اجلوفية املوارد املائية ويكفي أن نشري 

توقَّع أن يزيد الطلب العاملي على املياه الصناعية بني عامي ، أين 2015تنمية املياه يف العامل لسنة  ُ ي
  1.ئةيف املا 400، بنسبة 2050و 2000

  وأثرها على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية التنمية الطاقوية -3

، حيث يؤدي ما يتأثر به أحدمها قد يؤثر على اآلخرفاملياه والطاقة قطاعان مرتابطان 
ء  نتفاعإمكانية اال انعدامكما أن اجلفاف إىل تفاقم أزمات الطاقة   من إمكانيات حيد بشبكة كهر

 2014مارس  22صادر بتاريخ ال املياه عن العاملي التقرير ، وهذا ما ذهب إليهاجلوفية املياه استغالل
ء إىل يفتقرون الذين السكان أنحني أشار إىل  ً  هم الكهر  وهذه ،املياه إىل يفتقرون الذين أيضا

 أجل من الطاقة إىل حنتاج أننا كما الطاقة، إنتاج أجل من املاء إىل حنتاج فنحن صدفة، ليست
ّ  لتحقيق أساسيان فكالمها ونقلها، املياه وتنقيتها استخراج    2.املستدامة والتنمية فاهالر

ثّل إنتاج الطاقة شري إىل أن ي ،2015لسنة  ة املياهلتنمي العاملي األمم املتحدة تقريركما أن  ميُ
 ،رتفاع االوتتجه هذه النسبة إىل ،يف املائة من الكميات املسحوبة من املياه 15 ما يقاربإمجاال 

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p  04 . 

 املياه" 2014لعام  للمياه العاملي اليوم مبناسبة،لليونسكو العامة املديرة ،بوكوفا إيرينا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(والعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية  -2
  .1، ص 2014ريس، فرنسا،  ،اليونسكو، "والطاقة
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نتاج الطاقة2035فمن اآلن إىل عام  توقَّع أن ترتفع الكميات املسحوبة املتعلقة  ُ بنسبة إضافية  ، ي
ثري النمو السكاين، %20متثّل  ر وتطور أمناط اال حتت  ع أن يرتفع الطلب  ،ستهالكوالتحضّ فيتوّق

ئية بنسبة  ما يف الصني واهلند اللتني سي، وال2035من اآلن وحىت عام  %70على الطاقة الكهر
    1 .تشهدان وحدمها أكثر من نصف هذا النمو

ت  شى أن تتم مواجهة حتد ه خيُ موارد فالبحث عن ، الطاقة على حساب املوارد املائيةإّال أّن
ت يشكلويطاق ا وبذالك فهي ، ملختلف البلدان قلق متنام مصدر ة  تسعى إىل تنويع إمدادا

ومنذ بداية ذ إ ،اية نفسها ضد تقلبات أسعار السوقعلى صعيد الطاقة ومحدف احلد من تبعيتها 
رت ثقافة الوقود احلاألول للقرن احلايلالعقد  ّ را كبريا،  يوي، تطو ّ ل يف مقابلها تطو جّ ُ  استهالكس

ة، يست منوا يف خالل السنوات األخرية املاضيشّ غاز ال استخدامكما شهد   ،كميات كبرية من املياه
ت املتحدةسيما يفوال ستخرج إّال عرب التصديع حفورية هذه ال ميكن أن تُ إّال أنّ الطاقة اال ، الوال

ما بني ثالثة ( ، ، وهو تقنية تتطّلب كميات كبرية من املياهأو التكسري اهليدروليكي يكياهليدرول
كما  ،) 3بئرأو من مخسة إىل عشرين مليون لرت من املياه لكل  2ومخسة مليون غالون للبئر الواحدة،

ا  ث منسوب املياه اجلوفية تنطويأ ّ سريفع من احلاجة إىل ، األمر الذي على خماطر كربى تتصل بتلو
لتوازن البيئي يف مناطق املياه ويف املقابل  هذه الطاقة نتيجة للضغط املتزايد على  استغاللقد خيل 

ا زافاستنو  يف تغري نوعيتها املوارد املائية اجلوفية مما قد يتسبب السيما يف  4،ونضوب مصادرها خمزو
تلك املناطق اليت تتميز بتوفر موارد مائية جوفية ذات طبيعة غري متجددة أو بطيئة التجدد، مثل ما 

    5.هو حال املوارد املائية اجلوفية يف الصحراء اجلزائرية

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p  11 . 

ترمجها إىل العربية كل من إميان بوحييا وخالد الشتوي، جملس الطاقة العاملي، رجينسي هاوس ، "نظرة مركزة على الغاز الصخري- دراسة موارد الطاقة"، جملس الطاقة العاملي -2
  .16ص  ،2010 اململكة املتحدة، ط W1B 5LTشارع وارويك، لندن،  4- 1
 تياللبرتوكيماو اإلحتاد اخلليجي، "ثري التطورات العاملية للغاز الصخري على دول جملس التعاون اخلليجي: طفرة الغاز الصخري"،  )جبارسكي( سيفنو ) جواد(أوليفر  -3

  :اإللكرتوين التايلميكن الوصول إليه من خالل العنوان  ،4ص  ،2014 ، العاملية اإلستشارية سرتاتلي شركة و تياوالكيماو
 ar/newsletter-http://www.gpca.org.ae/ar/library/  ،)2015-01-13: ريخ اإلطالع(.  

 ،2014، مارس 8دولة الكويت، السلسلة السادسة العدد - يصدرها معهد الدراسات املصرفية  نشرة توعوية "اضاءات حول الغاز الصخري" ،معهد الدراسات املصرفية -4
  .4ص

5-KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le sahara algérien, office des 
publications univesitaires, Ben Aknoun, ALGER,2010, p 121. 
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 ً   ئية اجلوفيةعلى حتقيق موازنة املوارد املا االدعائم االقتصادية وأثرهفعالية : لثا

إىل البحث عن سبل تنمية املوارد املائية اجلوفية من حيث  ات املائية احلديثةالسياستتجه 
ا دة كميتها وحتسني نوعيتها والرفع من كفاء ها عوامل يرجى من ورائها حتقيق املوازنة عتبار  ،ز

العتماد على ،املطلوبة هلذا النوع من املوارد دعامتني اقتصاديتني هامتني  أين ال سبيل لذالك إال 
  :تتمثالن يف

 "l’eau paye l’eauاملاء يدفع للماء، "تطبيقًا ملبدأ  :احلصول على مقابل اخلدمة -1
الدول حاليًا إىل تغليب املبادئ االقتصادية يف تعاملها مع املوارد املائية، حبيث أصبح ينظر تسعى 

لكمية املطلوبة والنوعية  وإمنا كمورد ،1ال كسلعة جمانية إىل هذه األخرية اقتصادي يتطلب توفريه 
هضة،  ترتتب عن عمليات استخراجه ونقله وتوزيعه ومحاية نوعيته ومتويل (املالئمة، تكاليف 

أو ما يعرف  2مقابل تلك اخلدماتاحلصول على ها اسرتجاع ، واليت يتطلب)اخل...مشاريع منائه
  .املياه أو سعر بثمن

 ملشاريع املائية احلاضرة واملستقبلية،تنمية اه مصدراً للتمويل الذايت لاعتبار عالوة على  إذ
واستغالل وصيانة وجتديد  ستثماركالً أو جزءاً من األعباء املالية التسعرية املياه  يشمل نظام 

                                                             
ية قتصاد، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االلعامليةية اقتصادي الزراعي العريب يف ظل التغريات االقتصاداملياه يف الوطن العريب وحتمية التكامل اال اقتصاد، )وسيلة(مجات  -1

  .51ص  ،2007- 2006وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
جتها مبثابة إيراد يقيد يف حسا -2 وات كمقابل الستعمال واستغالل املوارد املائية، يعترب  ب التخصيص اخلاص، الذي حيمل رقم لقد نص املشرع اجلزائري على جمموعة من اإل

الصندوق "الذي عنوانه  302-079، يضم رصيد كل من حساب التخصيص اخلاص رقم 2016والذي أصبح ابتداء من سنة " الصندوق الوطين للمياه"عنوانه  302- 079
، حيث مت قفل هذا احلساب "ةالصندوق الوطين للتسيري املدمج للموارد املائي"الذي عنوانه  302-086وكذا حساب التخصيص اخلاص رقم " الوطين للمياه الصاحلة للشرب

ائيا يف  ، يتضمن قانون املالية 2015ديسمرب  30املؤرخ يف  18- 15من القانون  86و  81وصب رصيده يف احلساب األول طبقًا لنص املادة  2015ديسمرب  31األخري 
حتت املسمى اجلديد  302-079اء حساب التخصيص اخلاص ، ليتم فيما بعد إعادة إنش2015ديسمرب  31، بتاريخ 2015لسنة  72، ج ر ج ج، عدد 2016لسنة 

، ج ر "الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  302-079حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  2016يونيو  02املؤرخ يف  162-16مبوجب املرسوم التنفيذي 
ملرسوم الت2016يونيو  08، بتاريخ 2016لعام  34ج ج، عدد  أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017أبريل  06املؤرخ  136-17نفيذي ، املتمم 

ب اإليرادات وهي) 3(حيث ذكرت مادته . 2017 جتها يف  وات اليت يتم تقييد    :  الثالثة جمموعة من اإل
وى تج -  تسيري امتياز بعنوان الصناعية ياهملوا للشرب الصاحلة ياهمل لتزويد كلفةامل  اإلقليمية اجلماعاتو  للدولة التابعة العمومية ؤسساتملواملصاحل واهليئات ا على رتتبةملا األ
 .وتوزيعها ونقلها للشرب الصاحلة ياهملا إلنتاج العمومية نشآتملا

وة تج  -  .نبعملا ومياه عدنيةملا للمياه العمومية لألمالك قابلمب االستعمال عن ستحقةملا اإل
وة تج من حصة  -  .وخدمايت وسياحي صناعي لغرض الستعماله اءامل قتطاع للمياه العمومية لألمالك قابلاالستعمال مب بعنوان ستحقةملا اإل
وة تج من حصة  - ر يف حقنه أجل من اءملا قتطاع للمياه العمومية لألمالك قابلمب االستعمال على ستحقةامل اإل  .احملروقات ميدان يف أخرى االتاستعم أو البرتولية اآل
وة تج  - وة "ياهملا اقتصاد" إ   ."ياهملا نوعية على احلفاظ " وإ
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إىل ضبط وتنظيم العرض كما أنه يهدف   1املنشآت املرتبطة بتسيري اخلدمات العمومية للمياه،
، وهي املقاربة اليت مت تبنيها وعقلنة استعماله وكذا ترشيد استخدامه املورد احليوي والطلب على هذا

ً  2"لفكر املائي اجلديد"من قبل البنك الدويل فيما يعرف  والتوجه االقتصادي الذي يعترب أن  متاشيا
     .3تدهور البيئة مبختلف عناصرها يعود إىل جمانية استخدام املوارد البيئية

لنتيجة أنظمة تسعرية خدمات  نقد نص املشرع اجلزائري على أفومسايرة هلذا النهج،  و
إىل مبادئ التوازن املايل والتضامن االجتماعي والتحفيز على اقتصاد املاء ومحاية نوعية تستند املياه 

  . ن املواردهلذا النوع م املبادئ اليت يعترب حتقيقها شرطا لتحقيق املوازنة املطلوبةوهي  4املوارد املائية

د تعترب اجلباية البيئية أحد أهم الدعائم االقتصادية اليت تستن :فرض الضرائب والرسوم -2
سيسا هلا  عليها السياسة امللوث الدافع، "بدأ يف ظل التجسيد الفعلي ملاملائية املعاصرة واليت جتد 

pollueur-payeur"،5 ت العديد من القطاعات من خالل اعتماد مجلة من الرسوم البيئية اليت مشل
ت الصلبة والتدفقات الصناعية السائلة واألنشطة الصناعية امللوثة أو  البيئية السيما جماالت النفا

ا إضافة إىل منح بعض احلوافز الضريبية واجلمركية ضمن إطار  ،6اخلطرية على البيئة مبختلف مكو
حلد من التدهور ستثمار حل االلصا، (ANDI) ستثماربرامج الوكالة الوطنية لتطوير اال ات اليت تعىن 

  . 7البيئي

تشمل الوظيفة وردعيا، حبيث  وقائياً دورا مزدوجا  تلعب الضرائب والرسوم البيئية لتايل فإنو 
تبين إجراءات عملية للحد من التلوث، كاحلث على شراء  علىالوقائية للرسوم البيئية التشجيع 
                                                             

ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 139(املادة  -1   .املتعلق 
2- Hilal Elver, International Environmental Law, Water and the Future, Third World Quarterly (vol. 27, 
no. 5, 2006), pp. 893–895. 
3- Jean-Philippe Barde, économie et politique de l'environnement, PUF, 2° édition, Paris, 1992, p. 210. 

ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 138(املادة  -4   .املتعلق 
وات والرسوم املفروضة على مستعملي " الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  302-079أن إيرادات حساب التخصيص اخلاص فاملالحظ مما سبق  -5 تتشكل من جمموع اإل

ت التخصيص اخل) من بينهم األستاذ سفيان(املياه، ومن مث فهي تعترب تطبيقًا ملبدأ امللوث الدافع، على عكس ما يذهب إليه البعض  ا بشأن حسا جمرد وسيلة  - حسبهم-اص 
ت املالية   .لتخفيض األعباء أو ختفيف الصعو

- Voir; O. Sefiane, les incohérences du régime juridique de protection de l'environnement. L'exemple 
de la mise en œuvre du principe pollueur payeur, RASJEP, n° 1- 1998. p.11. 

س   -6   .وما بعدها 83، ص 2007تلمسان، -رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
ح ،-دراسة حالة اجلزائر- دور اجلباية يف احلد من التلوث البيئي ، )دمحم(مسعودي   -7   .221، ص 2008ورقلة، -مذكرة ماجيسرت، جامعة قاصدي مر
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 كل ذالك  1،كاالقتصاد يف املاء والتقليل من عوامل تلوثه  ب البيئيةمعدات وآالت معينة تراعي اجلوان
 متثاليقتضي التعامل مع حالة عدم اال من تطبيق القيمة القاعدية للرسم، بينما ةستفادمقابل اال

 للنظام التحفيزي ممارسة الوظيفة الردعية للرسوم البيئية وذالك من خالل تطبيق املعامل املضاعف
  .2هلذه الرسوم

دف إىل جتسيداً ملا مت ذكره،  فإن الضرائب والرسوم البيئية ذات الصلة مبجال املوارد املائية 
تبين نظام توجيه النشاطات املؤثرة يف كمية ونوعية هذه املوارد هذا من جهة ومن جهة أخرى 

ميكن من خالله لكل شخص طبيعي أو معنوي  3،لتسيري العقالين هلذه املوارد حتفيزي خاص
من أنواع املساعدة والدعم، يف حال املبادرة  ةستفاداضع للقانون العام أو القانون اخلاص، االخ

  :العمليات اليت تتضمن على اخلصوصجناز بعض 

تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو املنشآت أو التجهيزات اليت تسمح  -
  .قتصاد املاء وإعادة استعماله وتثمينه

    4 .تعمال املياه القذرة املطهرة لتثمني املياه املعاجلةاس -

لنتيجة فإن اجلباية البيئية سواء ما يتصل بشقها الردعي أو التحفيزي  تعترب مبثابة أداة و
للمحافظة على املوارد املائية اجلوفية من خالل ترشيد  -إذا ما حسن استخدامها-اقتصادية فعالة 

ضمان توفرها حفيز على عقلنة تسيريها ومحاية نوعيتها، مبا يسمح با والتوحتسني استعماهلا واستغالهل
    . قيق موازنتهاحتوكسب رهان 

 ً   وأثره على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية اجلوفية املياه دهور نوعيةت :رابعا

                                                             
يونيو  02املؤرخ يف  162- 16من املرسوم التنفيذي ) 3(جليا هذا التوجه من خالل النصوص املعتمدة من قبل املشرع اجلزائري، الذي أدرج مبوجب نص املادة يتضح   -1

ب النفقات بنداً يتعلق" الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  302-079حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  2016 ألعمال احملفزة  يف  لنفقات املتعلقة 
اب مبوجب قرار مشرتك بني الوزير املكلف القتصاد املياه املنزلية والصناعية والفالحية وكذا احلفاظ على نوعيتها، على أن حتدد قائمة اإليرادات والنفقات املسجلة يف هذا احلس

ملوارد املائية،  302-079، حيدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص 2016غشت  14للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ويف ذالك إشارة (ملالية والوزير املكلف 
  ).املذكور أعاله 162-16من املرسوم التنفيذي ) 03(، كنص تطبيقي للمادة 2017فرباير  05بتاريخ  6، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  

س   -2   .77مرجع سابق، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر ،)حيي(و
  .87و 86ص  ،املرجع السابق  -3
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12-05من القانون ) 93(املادة  -4   .املتعلق 
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ت حنو امل ياه تؤدي األنشطة البشرية على سطح األرض إىل تراكم وتسرب العديد من امللو
ومن  ،كة يف هذه املياهة بني دولة وأخرى من الدول املشرت اجلوفية اليت قد تنتقل عرب احلدود اإلقليمي

ت بعد تعرضه هلا حيث أن عمليات املعاجلة والتنظيف  الصعب جداً تنظيف احلوض املائي من امللو
هظة التكاليف ويصعب التعرف على مدى ا وختتلف  جلويف،نتشارها داخل احلوض ابطيئة جداً و

فقد  تعرضها للتلوث، كتشافة املمكنة ال املياه اجلوفية عن املياه السطحية من حيث الفرتة الزمني
ستكون ، وهو األمر الذي ه إال بعد مرور عدة أجيالاكتشافيتسبب جيل ما يف التلوث وال يتم 

دة  ،اعدم صالحيتهذالك بتدهورها و نوعية املياه اجلوفية و اته وخيمة على انعكاس لنتيجة ز و
، اليت تطمح كل موازنة املوارد املائية اجلوفية مبا سينعكس سلبا على الضغط على املوارد املتاحة منها

ا إىل حتقيقها وذالك بغية ضمان دميومةالدول     .خمتلف األنشطة املرتبطة 

تمعات لتنميةتلك ن السعي املفرط من قبل إبل  ناعية، زراعية، ص( األنشطةخمتلف  ا
، وهو األمر وتلوثها ساهم بدوره يف تدهور نوعيتها ،املعتمدة على املوارد املائية اجلوفية )وطاقوية

من إن حاضراً أو مستقبالً، و  املوارد طورته على توفر هذهدئبت الدراسة والتقارير تنذر خب الذي
   :ذالك

غراض الزراعية أو واء لألــــأن بعض الدراسات تشري إىل أن سحب املياه اجلوفية س
يؤدي يف العديد من احلاالت إىل إحداث  ،البشري ستهالكالصناعي أو حىت اال ستعماللال

هامة يف نوعية املياه إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،وقد حتدث هذه التغيريات بصفة  تغيريات
كنتيجة حتمية لفقدان سريعة ومفاجئة ال ميكن تداركها وتؤدي يف النهاية إىل تدهور املصدر املائي،

التوازن اهليدروليكي بني املياه العذبة واملياه املاحلة وذالك بفعل تغلغل مياه البحر على مستوى 
باخطبقات احلاملة، أو تداخل مياه ال ِ ّ ًا كبريا يف ملوحة ارتفاعاملاحلة مع مياه اخلزان العذبة حمدثتًا  الس

  1 .اخلزان اجلويف، مما يؤدي إىل تدهور نوعيتها

ن  اكم املوارد املائية اجلوفية إلنتاج الطاقة ينطوي على  استعمالأن دراسات أخرى تفيد 
والذي عالوة الغاز الصخري  استغاللخماطر كبرية على نوعية هذه املوارد، السيما ما أثري بشأن 

                                                             
  .88، ص املرجع السابق ،بيةاملياه اجلوفية يف الزراعة العر  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
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 عتماد ه على كمية كبرية من املياه اجلوفية فإن هناك أمر آخر مرتبطاستخراجتقنية  اعتمادعلى 
تقنية التكسري اهليدروليكي على مركبات ومواد كيمياوية لتكسري الصخور، ما قد ينجم عنه إمكانية 

تتسرب تلك  املياه املمزوجة  استخداموتلويثها للرتبة ومصادر املياه، يضاف إىل ذالك أن  الكيماو
ت يف عملية احلفر ينتج عنه مياه صرف صناعي ملوثة مبواد ك قد  1،يمياوية مذابة فيهالكيمياو

 - خاصة إذا مت التخلص منها بطرق غري سليمة- اجلوفية  ئيةااملوارد املخيمة على و تكون هلا عواقب 
لطبقات احلاملة للمياه متسببة يف تدهور تسروهو ما قد يفضي إىل  ا يف األرض لتختلط  ا وغورا

   . نوعيتها

رتكز عليها  تُعد ياهنوعية املفإن سبق  اً على مااعتمادعليه و و  ُ عنصراً من العناصر اليت ي
أو /وال ميكن أن تُستخدم للشرب  فاملياه امللوثة ،اجلوفية املوارد املائية" توافر"لتحديد مدى 

ا تضر بص  ،أو لإلنتاج الصناعي أو الزراعي/و ستحماماال دّيحة اإلنسان وتؤدي إىل تكما أ َ  ر
لنتيجة تصنيفها  ،مويةوإحباط اخلطط التن النظم اإليكولوجية من ضمن العوائق اليت ) نوعية املياه(و

 .حتول دون حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية قد

  معوقات فنية: الفرع الثالث

ا أن تساعد يف  هتماماالموازنة املوارد املائية اجلوفية تتطلب  ببعض اجلوانب اليت من شأ
ال، وضبط التشريعات املناسبة،  علميةالبحوث والدراسات ال اعتمادحتقيقها، ك املؤطرة هلذا ا

 ، وإّال فإن إمهالالقطاعات املستخدمة للمياهخمتلف  إشراكيضمن  متكامل تسيريأسلوب  وانتهاج
 ً حقيقيًا يف مواجهة حتقيق موازنة  أحد العناصر السابقة سيؤدي إىل نتائج سلبية قد تشكل حتد

ه ، وفقااملوارد املائية اجلوفية   :ملا سنوضحه أد

  البحوث والدراسات العلمية وأثرها على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية :أوالً 

يف معرفة كل املسائل ذات الصلة مبوازنة  سات العلمية بشكل كبريار دتساهم البحوث وال
ه آنفا بشأن املعوقات الطبيعية ( املوارد املائية اجلوفية  ية جتماعواالومن ذالك كل ما أورد

                                                             
  .4ص  مرجع سابق، ،"ضاءاتا"، معهد الدراسات املصرفية -1
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  :-على سبيل املثال- تتم معرفة ، وبفضلها كذالك )يةقتصادواال

  .الكميات احلالية املتاحة من هذه املوارد -

  .من هذه املواردات املستقبلية االحتياط-

  .ااستعماهلأو /ها واستخدامأو /و ااستغالهلطرق  -

  .اإلرشاد إىل كيفية إدارة هذه املوارد وتسيريها -

  .املوارد من الناحيتني الكمية النوعية تقييم هذه -

سات العلمية اوالدر خدمات البحوث على  عتماداالضعف وعلى النقيض من ذالك فإن 
ومن شأن ذالك أن تعوق حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية قد اليت  طليعة املشاكل الفنيةيعترب يف 
    :يؤدي إىل

ذه املوارد - ت املوثوقة،  انعدام بسبب 1،معرفة غري كافية  سيؤدي  وهو مامصادر للبيا
ذه املوارد نتفاعالقدرة على ضبط االحتما إىل عدم    .إن حاضرا أو مستقبال املستدمي 

  .على تقنيات غري مناسبة عتماداملوارد املائية اجلوفية نتيجة اال استخدامكفاءة   اخنفاض -

ا أنظمة الري احلديثة ملستخدمي غياب الدراسات اإلرشادية اهلادفة إىل توصيل مز  -
  2.املياه

مصادر املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها نتيجة غياب نظام تقييمي علمي دقيق  استنزاف -
 لبناء، ويؤسس يهدف إىل مراقبة مدى توفر هذه املوارد من الناحيتني الكمية والنوعية

                                                             
حية، االقتصاد ، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق والعلومإدارة الطلب على املياه لتحقيق التنمية املستدامة، )أمحد(تـي  -1   .42ص  ،2007ورقلة، اجلزائر، - جامعة قاصدي مر
  .83، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) لرزاقعبد ا(خمتار دمحم  -2
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  1 .قاعدة معرفية إلدارة موارد املياه

 ً   عي وأثره على حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفيةاإلطار التشري :نيا

تظهر أمهية اإلطار التشريعي يف كونه الضابط الرئيسي ملختلف العوامل املتدخلة لتحقيق 
ألساس إىل حتديد املبادئ والقواعد املطبقة على  ،موازنة املوارد املائية اجلوفية دف  وبذالك فهي 

ذا اخلصوص ال ميثل سن القوانني إذ  2ها وتنميتها املستدامة،املوارد املائية وتسيري  استعمال
ال املوارد املائية حتد يف حد ذاته  ألن أغلب الدول حتوز منظومة قانونية - والتشريعات املنظمة 

، هلا متثالاال عدمأو /والتشريعات تلك ضعف يكمن يف بل إن التحدي احلقيقي  - من هذا النوع
  :ويتجلى ذالك يف صورة

التنفيذية وغياب ضعف السلطات  للتشريعات املائية وذالك بسبب متثالضعف اال -
إلضافة إىل   3.وسوء األنظمة القضائيةهزلية التفتيش وعدم كفاية آليات املراقبة  الشفافية، 

ة اإلرشاد والتحسيس مبضمون التشريعات املائية، مما تولد عنه الشعور بعدم  - ّل ِ   .يتهاالزامق

 صورة اإلطار التشريعيتصحيح ب ن حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفية تبقى مرتبطةفإوعليه 
دة ه قد تؤدي إىل سلبيةتداعيات من  اما سينجر عنهوذالك حىت نتجنب  املذكورة أعاله،  درز

    .تهاموازن اختالل من مثو  املائية اجلوفية املوارد

 ً   موازنة املوارد املائية اجلوفيةوفية ودوره يف حتقيق لموارد املائية اجللالتسيري املدمج  :لثا

من ضمن أهم األهداف واملقاصد اليت يسعى النظام القانوين للموارد املائية اجلوفية لتحقيقها 
                                                             

مج األمم املتحدة للبيئة(منظمة األمم املتحدة  -1 مج األمم املتحدة للبيئة"تقرير املدير التنفيذي بعنوان  ،)جملس إدارة بر  قدم إىلم ،"تنفيذ سياسة وإسرتاتيجية املياه لرب
  .2، ص 2009فرباير  20-16جملس إدارة املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته اخلامسة والعشرون، نريويب 

ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون املادة األوىل من ال -2   .السابق ذكرهتعلق 
3-Hosny Khordagui, Final Report GUIDELINES ON MEASURES FOR IMPROVING 
COMPLIANCE WITH WATER LEGISLATIONS AND ASSESSMENT OF ENFORCEMENT 
CAPACITY IN SWIM-SM REGION ACTIVITY 1.2.6, Sustainable Water Integrated Management 
(SWIM), the European Union, p7.                                                         Available at: http://www.swim-
sm.eu/files/Compliance_with_water_legislations_and_assessment_of_enforcement_capacity_EN.pdf,  (Last Visit 
the: 29-01-2016). 
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مشرتك  اسمقك اجلوفية املوارد املائيةهو التأسيس لنظام تسيري مدمج يتماشى مع الدور الذي تلعبه 
ت اليت تفر  خمتلفبني  ضها إسرتاتيجية التنمية املستدامة، فعالوة على حاجتنا هلذه املوارد التحد

الصناعي واإلنتاج  ستعماللضمان احلياة، حنن حباجة إليها لتوفري الغذاء، كما حاجتنا إليها لال
ا وتسيريها املدمج ي 1الطاقوي، تطلب تكامل ختصصات وخربات متعددة لتغطية لذا فإن إدار

ج مشرتك بني القطاعات املستخدمة  اختاذع ضرورة م 2جوانبها املختلفة، تدابري منسقة ترتكز على 
هذه الفوائد على حنو  اسمأقصى حد من الفوائد العديدة للمياه وتقإىل  ةستفادلضمان اال ،للمياه

ذه املوارد   3 .منصف وعادل، وحتقيق األهداف اإلمنائية احلاضرة واملستقبلية املتصلة 

أن ندرك أن حتقيق اإلدارة املنشودة للموارد املائية اجلوفية يعتمد على وعليه وجب علينا 
موعة من الروابط ووضع سياسات تالئمها  ا بطريقة وتتيح التحكم فيهقدرتنا على فهم كل هذه ا

 يامسر  من جمال املياه يف الفاعلة األطراف خمتلف بني التعاون أشكال أفضلوحتقق  أكثر تكامال
موعة الدولية حتقيقه وهو  4، واخلاصة العامة املؤسسات و لماءوالع السياسات، األمر الذي حتاول ا
 وخلق إطار مؤسسايت خمططات اعتماديف أساسا جتلت  5،لتسيري املدمجلأدوات رصد من خالل 

     .، سيتم الوقوف عليها يف الباب الثاين من هذه الدراسةلضمان تنفيذها

لنتيجة فإن فشل النظام الق  انوين للموارد املائية اجلوفية يف جتسيد أدوات للتسيري املدمج،و
هذه األخرية اليت تنطلق قد حتول دون حتقيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية،  يعد مبثابة عقبة

 من فلسفة أساسية تؤكد أن أزمة املياه أو ندرة املياه يف العامل إمنا هي يف أساسها أزمة أسلوب إدارة
ن إدارة املوارد املائية هي عمل دقيق يوازن بني  وأزمة أسلوب تسيري ليس إال، بل إن هناك من يرى 

سالمة البيئة  ا يف املستقبل من دون تعريضستعماهلهذه املوارد ال استمرارتلبية الطلب واحلفاظ على 
خذ نفس تعريف موازنة املوارد املائية، 6،للخطر تتجسد يف األخرى،  أي أن أحدمها وهي بذالك 

                                                             
  .1، م س، ص 2014 للمياه العاملي اليوم مبناسبة-لليونسكو العامة املديرة-بوكوفاإيرينا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -1
  .93، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -2
إلمكان الرجوع إىل الفصل الثاين من الباب الثاين من هذه الدراسة واملخصص لإلدارة املتكا -3   .ملة للموارد املائية اجلوفيةملزيد من التفاصيل 
  .1، م س، ص 2014 للمياه العاملي اليوم مبناسبة-لليونسكو العامة املديرة-إيرينابوكوفا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -4
ملياه، امل، 2005غشت  04ؤرخ يف امل 12-05قانون من ال)70إىل  56من املواد (تناول املشرع اجلزائري أدوات التسيري املدمج يف الباب الرابع  -5   .السابق ذكرهتعلق 
قال منشور يف جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاملة، اجلزائر، م ،املستدامة التنمية لتحقيق اسرتاتيجي خيار املائية للموارد املتكاملة اإلدارة ،)بن صويلح( ليليا -6

  .58،57، ص 2014مارس / 14العدد 
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للموارد املائية اجلوفية عرب أدوات التسيري املدمج إدارة متكاملة ومستدامة  اعتمادمبعىن أن عدم  أو
  .يؤدي إىل عدم حتقيق موازنة املوارد املائية اجلوفيةسيشكل عائقا قد 
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  لموارد املائية اجلوفيةاملركز القانوين ل:الثاين الفصل

هذين من مركزها القانوين إىل نوعني وطنية ودولية ولكل حسب  اجلوفية ةاملائي املوارد تصنف
أو احلدود أو  ستغاللامللكية أو اال سواء من حيثقواعد خاصة خيضع هلا  ،النوعني
) األول(، حداختصيص املبحثني التاليني لدراسة كل صنف على ، لذا سنحاول وغريها....السيادة

  .للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدود) الثاين(وة، للموارد املائية اجلوفية الوطني

  )الداخلية( لموارد املائية اجلوفية الوطنيةاملركز القانوين ل: ولاملبحث األ

العـــابرة ملـــوارد املائيــة اجلوفيــة ذالــك املتعلــق  مـــع املــوارد املائيـــة اجلوفيــة الوطنيــةيتطــابق تعريــف 
مــا وذالــك مــن حيــث   ،للحــدود تشــكيالت جيولوجيــة حاويــة للميــاه تكــون يف شــكل  عبــارة عــنكو

مـــا  1،طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة كـــل  جمـــال مشوليـــةخيتلفـــان مـــن حيـــث إّال أ
جــزء منهــا يف إقلــيم دول خمتلفــة، عنــدما يقــع ائيــة جوفيــة عــابرة للحــدود ممــوارد نكــون أمــام منهمــا، ف

ملـوارد املائيـة  خـل إقلـيم دولـة واحـدة،دا ارتباطبينما إذا وجدت مبجملها ودون أي  فـإن األمـر يتعلـق 
هذه األخرية اليت سنحاول من خالل هـذا املبحـث اخلـوض يف تفاصـيلها ، الداخليةاجلوفية الوطنية أو 

ملـوارد املائيـة املكيـة جلدليـة بدايـة  ناستعراضـذا املوضوع وذالـك هل املعاجلة التشريعية اجلزائريةبوابة من 
التعامـل  نتعـرف بعـد ذالـك علـى كيـف كـان مث ،)املطلب األول( موقف املشرع اجلزائري منهاو  اجلوفية

   .)املطلب الثاين( املوارد املائية اجلوفية يف التشريع اجلزائري مع

  املوارد املائية اجلوفية وجدلية امللكية :املطلب األول

يــة متعـددة، نتيجــة تبـاين التشــريعات يشـهد املركــز القـانوين للمــوارد املائيـة اجلوفيــة أوضـاعًا قانون
ً وهـــو مـــا يقتضـــي  هـــذه املـــوارد بنظـــام امللكيـــة، ارتبـــاطيف انتهـــاج شـــكل امللكيـــة الـــذي جيســـد   ابتــــداء

 ) الفـــرع الثـــاين( لموضـــوعلمث بيـــان نظـــرة الشـــريعة اإلســـالمية ) الفـــرع األول(تلـــك األوضـــاع  اســـتعراض
  ).ثالفرع الثال( إبراز موقف املشرع اجلزائري انتهاءو 

                                                             
ار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودالشبكة الدولية ملنظمات األحواض،  -1 ، ترمجة السيدة شهرة كتيب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األ

  .12، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21ماء، املكتب الدويل لل - (INBO)قصيعة، منشور من قبل الشبكة الدولية ملنظمات األحواض 
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  اجلدلية استعراض: الفرع األول

حول الوضع القانوين للموارد املائية اجلوفيـة إىل املمارسـات الـيت كانـت  ختالفتعود جذور اال
عـدة توجهـات حـول طبيعـة هـذه املـوارد، بـني مـن يراهـا ملكيـة خاصـة  سائدة عرب التاريخ واليت أفرزت

بعة لصاحب العقار وبني من يراها إر مجا   .عيا مشرتكاأو عامة 

 ه كمرجـــع هلـــاتـــاعتمدالقـــوانني الــيت جـــل األول أصـــال لـــه يف القــانون الرومـــاين و  جتـــاهوجيــد اال  
مبعــىن أن  1مبلكيــة األرض الــيت تعلوهــا، ملكيــة امليــاه اجلوفيــة ارتبطــت، أيــن القــانون املــدين الفرنســيك

بــدون  ة الواقعــة حتــت أرضــهاملــوارد املائيــة اجلوفيــ اســتخدامو  اســتغالللصــاحب األرض احلــق املطلــق يف 
  2.خرينآلقيد وال شرط، حىت ولو أدى ذالك إىل اإلضرار 

 اعتبـارللموارد املائية اجلوفيـة ضـمن امللكيـة اخلاصـة ينطلـق مـن  جتاهإن إدراج أصحاب هذا اال
عـن  متـدت هلـا يـد اإلنسـان وعزلتهـااإذا ، بينما هذه املوارد مبثابة عقارات بطبيعتها يف حالتها الطبيعية

ــــذالك إىل  ــــك وحالــــة كــــل املعــــادن  ،منقــــوالت بطبيعتهــــامكمنهــــا الطبيعــــي، فتتحــــول ب متاشــــيا يف ذال
رة أخرىاملتواجدة بباطن األرض رة ومنقوالت  ا قد تكون عقارات    3 .، مبعىن أ

ت، إ جتــة عـــن ن إســقاط هــذا احلكــم علــى املــوارد املائيــة اجلوفيــة يثــري يف الواقــع عــدة صــعو
ا عقـارات فـإن احلالة الس ا هذه املوارد وعدم القدرة على حصرها، فإذا مت التسليم  ائلة اليت تتميز 

لنسـبة هلـذه  ثبا واستقرارا ذالك يقتضي ن ذالك غري ممكـن  وفقا لطبيعة العقار، لكن الواقع يثبت 
لتغذيـة مـن ميـاه بباطن األرض قد يتعرض للنضوب كما قد يزيـد بفعـل ااملوارد، ألن حجمها املتواجد 

طـــن األرض األمطــار، هــذه األخــرية الــيت تعتــرب مبثابــة إرث مشــرتك ال مالــك لــه،  لكــن بتســللها إىل 
                                                             

1-Code Civil français ( Loi 1804-01-27) promulguée le 6 février 1804 Disponible sur le site: 
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721, Dernière visite le: 
19/12/2015. -Article 552 "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous". 

ري(وليد خليل  -2 مايو  27، األحــد 1724، مقال منشور يف جملة الوسط البحرينية، العـدد -ات التشريعيةعتبار اال -  )4(إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون ، )ز
 ريخ اإلطالع( ،3، ص http://www.alwasatnews.com/1724/news/read/233974/1.html: على املوقع التايل ، منشور2007

12/12/2015.(  
3-Selon les articles du code civil du Québec, (CCQ-1991) Disponible sur le site: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991, Dernière visite le: 19/12/2015., Art 899 C.c.Q, "l’eau 
souterraine serait obligatoirement un bien meuble ou un bien immeuble". Art 900 C.c.Q. énonce qu’est 
immeuble tout ce qui fait partie intégrante d’un fonds de terre jusqu’à en être extrait ou séparé".  
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ملالـــك العقـــار،  ممـــا يعـــين دخوهلـــا بـــذالك يف نطـــاق امللكيـــة اخلاصـــة، صـــبح جـــزءا مـــن امليـــاه اجلوفيـــةست
هـو و  نفـوذةوذو تربـة فض مـنخخاصة إذا كان العقار يف مكـان والذي سريتفع منسوب مياهه اجلوفية 

ـــاورة ســـيما تلـــك الـــيت يف األعلـــى عمـــال مببـــدأ ال مـــا يعـــين حصـــول التغذيـــة علـــى حســـاب العقـــارات ا
لتعـويض نتيجـة اإلثـراء غـري املشـروعالتدرج اهليدروليكي،  أو علـى ، مما قد يدفع مبالكيها إىل املطالبـة 

ــــ ذا اخلصــــوص، خاصــــة يف حــــال أســــاس اإلخــــالل بقواعــــد حســــن اجلــــوار الــــيت قــــد تفــــرض نفســــها 
سـيغري مـن منـط التـدفق الطبيعـي  ، بشكلاملفرط للمياه اجلوفية من قبل أحد مالكي العقار ستغاللاال

ا، لــيس علــى  اخنفــاضيف نفــس الوقــت إىل  يــؤديو  علــى مســتوى الطبقــات احلاملــةهلــذا املــورد  منســو
ُ ـملكية صاحب العقـار الـحلدود مستوى الطبقات احلاملة املقابلة  ْ م ل فحسـب، بـل يتجـاوز ذالـك غِ تَ س

ــاورة لتعــويض عــن األضــرار  ،إىل الطبقــات احلاملــة املقابلــة ملــالكي العقــارات ا ممــا قــد يــربر مطــالبتهم 
  1.حسن اجلوار ماتالتز أو ا اليت حلقتهم نتيجة لإلخالل بقواعد

ائيـة اجلوفيـة سـيؤدي إىل ومقارنته بواقـع املـوارد امليف احلقيقة إن التسليم مبا مت التوصل إليه آنفا 
  :ألساس إىل  راجعتعدة تساؤالت طرح 

طن األرض يكـون بصـورة عـابرة  -  ، خـالل)transitoire(أن تواجد املوارد املائية اجلوفية يف 
جمـــال  قـــد تغـــادر ذه امليـــاههـــ كـــل احلقبـــات الزمنيـــة املتعاقبـــة، مبعـــىن أن كميـــات معتـــربة مـــن

ن حــق امللكيــة ال ميكــن أبــدا تواجــدها يف حــني أن أخــرى قــد حتــل  حملهــا، وهــو مــا يفيــد 
  .ممارسته على نفس املوارد املائية اجلوفية

أن املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة الـــيت غـــادرت أو تركـــت جمـــال تواجـــدها ويف حـــال جتاوزهـــا حلـــدود  -
ً، الســيما وأن امللكيـة، حتمـا سـتخرج مـن نطاقهـا، وهـو األمـر الـذي  يتطلـب تنظيمـه قـانو

ا ال تفقد بعداملبدأ   .ااستعماهل م، أن حق امللكية ذو طبيعة دائمة وليست مؤقتة، وأ

ـا حلـدود  - أن املـوارد املائيـة اجلوفيـة تصـبح غـري قابلـة للتصـرف املـادي أو القـانوين بعـد مغادر
ملكيــة صــاحب العقــار، وذالــك لتمتعهــا خباصــية التنقــل الطبيعــي مــن دون علــم املالــك أو 

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, Revue de droit de l'université sherbrook, vol 38 (2008), sherbrook, Québec, J1K2R1, p 509,510. 
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  .هاحلصول على موافقت

إن القول خبضوع املوارد املائية اجلوفية للملكية اخلاصة، فإن ذالـك يعطـي احلـق منطقيـًا ملـن  -
كمــا جيـــب علـــى ،  ســـرتجاعأن يطالــب  ة جـــارهملكيـــ إىلتســرب جـــزء مــن مياهـــه اجلوفيــة 

لبحــث عنــه وأخــذه، تكريســا بــت جــاره أن يســمح  ود، لــه موجــحممــا دام  ملبــدأ أن احلــق 
املتســربة خــارج حــدود امللكيــة مادامــت موجــودة فــإن حــق صــاحب  جلوفيــةمبعــىن أن امليــاه ا

، وإال فإنـــه  صـــاحب ختلـــي  يف هـــذه احلالـــة أن نفـــرتضال ميكـــن العقـــار فيهـــا ال يـــزال قائمـــًا
   .جزء من ملكيتهعن  العقار

 أي اعتمــادوهكــذا فــإن حماولــة تطبيــق حــق امللكيــة اخلاصــة علــى املــوارد املائيــة اجلوفيــة، بــدون 
، فـإن تسرب وهجرة هذه املوارد خارج نطاق حـدود ملكيـة صـاحب العقـار ملعاجلة مسألةانونية آلية ق

ً "تقـويض أحـد أهـم خصـائص حـق امللكيـة واملتمثـل يف كونـه ذالك سـيؤدي إىل  ً  حقـا أو مبعـىن  ،"دائمـا
أن مــــن شــــأن إدراج املــــوارد املائيــــة اجلوفيــــة ضــــمن نظــــام امللكيــــة اخلاصــــة أن يــــؤدي إىل ظهــــور  آخــــر،

طـار اإلغـري قـادرة علـى تـوفري  ن امللكيـة اخلاصـة القـول كـنعنـدها ميو ناقضات يف بنية هـذا النظـام، ت
 تكــون ،أخــرىآليــة قانونيــة أو معرفــة  حتديــد، مبــا يتعــني معــه للمــوارد املائيــة اجلوفيــةاملناســب قــانوين ال

  1.قامة صلة بني املوارد املائية اجلوفية ونظام امللكية كفيلة

 لمشاكل العديـدة النامجـة عـن تطبيـق نظـام امللكيـة اخلاصـة علـى املـوارد املائيـة اجلوفيـةلنظر لو 
ـزأة  ويف إطار البحث عن نظام ملكية مناسب هلذه املوارد، فقـد مت طـرح نظـام امللكيـة املشـرتكة غـري ا

  :ساسًا يفية وذالك من خالل مبادئه املتمثلة أملوارد املائية اجلوفا يسمح حبل مشاكل ملكيةكبديل 

قـــــي امللـــــك املشـــــرتك، شـــــريطة عـــــدم اإلضـــــرار حبقـــــوق  اســـــتخدامحـــــق كـــــل مشـــــرتك يف  - 
  .املشرتكني

  .إدارة امللكية املشرتكة يكون من قبل كل املشرتكني -

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 515. 
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إلمجاعاالقر  -    1 .رات املتعلقة مبختلف أشكال التصرف يف امللك املشرتك جيب أن تتخذ 

املذكورة أعاله، على املوارد املائيـة اجلوفيـة يثـري عـدة مشـاكل امللكية املشرتكة إن تطبيق مبادئ 
  :تتجلى أساسًا يف ال ميكن جتنبها

عــدم قابليــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة للقســمة مــن الناحيــة التقنيــة، يف حــني أن امللكيــة املشــرتكة  -
  .ميكن املطالبة بتجزئتها

هـا يف أغلــب ارتباطيــة، فضـال عــن عـدم معرفـة حجــم، حـدود وخصــائص املـوارد املائيـة اجلوف -
ـــار والبحـــريات بـــل ومبصـــادر تغذيـــة قـــد تكـــون  عـــابرة األحيـــان مبـــوارد مائيـــة ســـطحية كاأل

ـم  لتايل فإنه ال ميكن حصر عدد املشـرتكني يف ملكيـة هـذه املـوارد، خاصـة وأ للحدود، و
هيــــك عــــن اال يف  خــــتالفيف األنظمــــة املطبقــــة كنتيجــــة لال خــــتالفيف تزايــــد مســــتمر، 

   .السيادة

  . عدم وجود القواعد اليت متكن من فرز حصة ونصيب كل مشرتك يف هذه املوارد -

ويف ظل عدم إمكانيـة حتديـد احلقـوق الكميـة جلميـع املشـرتكني يف  مت ذكره أعاله، عالوة على
احملتـدم  كون له تداعيات سلبية على هذه املوارد، كالتنـافسستملكية املوارد املائية اجلوفية، فإن ذالك 

علـى  نظـام امللكيـة املشـرتكةتطبيـق ها، األمـر الـذي يثبـت عـدم فعاليـة سـتنزافا مبـا ينـذر استغالهلعلى 
   2.املوارد املائية اجلوفية

مللكيــة، مت طــرح  ويف مواصــلة الســعي إلجيــاد الصــلة املناســبة الــيت تــربط املــوارد املائيــة اجلوفيــة 
 مثـــلاملاً لكـــون الدولـــة اعتبـــار ، )الـــدومني العـــام(لعامـــة للدولـــة فكـــرة إدراج هـــذه املـــوارد ضـــمن امللكيـــة ا

) الدولـة(فضـالً عـن قيامهـا  والضامن حلقوقهم مبا فيها احلق يف هـذه املـوارد، ،جلميع مواطنيهاالشرعي 
  .محايتها واحملافظة عليهامبهمة 

                                                             
1- Pour ces principes, voir les Articles (1016, 1025 et 1026) du Code civil Québécois, op cit. 
2-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec,op cit , p 517. 
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حيقــق اهلــدف مل ضــمن إطـار الــدومني العــام للدولــة، املــوارد املائيــة اجلوفيــة أو إدراج لكـن نســبة 
مللكيـــة، وذالـــك بعـــد ظهـــور بعـــض املشـــاكل نظـــام او ملـــوارد املرجـــو واملتمثـــل يف ربـــط الصـــلة بـــني هـــذه ا

  :املتمثلة يف

عــدم إمكانيــة حتديــد حــدود للملكيــة العامــة الدولــة فيمــا خيــص املــوارد املائيــة اجلوفيــة، ألن  -
  .)فاا ملا قلناه آناعتبار ( هذه األخرية، ال تعرف حدودا بطبيعتها

الدولـة للمـوارد املائيـة اجلوفيـة  اسـتغالل، مبعـىن أن التداخل فيما بني امللكيـة العامـة واخلاصـة -
يشمل حىت تلك املتواجد ضمن امللكيات اخلاصة، والعكس صحيح، فلو رخصـت ألحـد 

نفســه ســيحدث، نتيجــة عــدم إمكانيــة فــرز أو  هــذه املــوارد فــإن األمــر ســتغاللاخلــواص 
  .ملائية اجلوفيةحتصيص املوارد ا

ها يف اشـرتاكخـارج حـدود سـيادة الدولـة نفسـها، وهـو مـا يعـين  املـوارد املائيـة اجلوفيـة امتـداد -
 قيامهــا مبهــام األمــر الــذي قــد يعيــقهــذه املــوارد مــع دول أخــرى قــد ال تتبــىن نفــس النظــام، 

ن الـــدومني مـــن أجلهـــا مت إدراج هـــذه املـــوارد ضـــمالـــيت و  ...) ، واملراقبـــةاحلمايـــة واحملافظـــة(
حمكـوم بقواعـد قانونيـة داخليـة، مت حصـر جمـال املهـام  تلكممارسة أن  ،خرآ فهومومب العام،

املــوارد  جمــالعــن إدراك  ةعــاجز الــذي جيعلهــا األمــر  تطبيقهــا ضــمن حــدود ســيادة الــدول،
حلــدود ً وحــده ت وهــو األمــر الــذي  ،املائيــة اجلوفيــة الــيت ال تعــرتف  ً  يشــكل ســببا  كافيــا

مـا يفسـر  ، وذالـكعدم فعالية تطبيق نظام امللكية العامة على املوارد املائية اجلوفيـةللحكم ب
، علـــى غـــرار كـــل مـــن النظـــامإدراجهـــا مـــن قبـــل الكثـــري مـــن املشـــرعني ضـــمن هـــذا جتنـــب 

 1.املشرعني الفرنسي والكندي

أهــم مــا  جدليـة املــوارد املائيــة اجلوفيــة وامللكيــة، فــإنوعليـه وبعــد كــل مــا مت عرضــه أعــاله بشــأن 
، وهـو مـا دفـع املـوارد املائيـة اجلوفيـة مل جتـد هلـا حمـال بـني خمتلـف أشـكال امللكيـةأن ه هو استنتاجميكن 

املـوارد املائيـة اجلوفيـة  اعتـربالذي تبناه القانون الروماين حـني لعديد من الدول إىل التخلي عن النهج 

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 527. 
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تـــج عـــن جهلهـــمـــن قبيـــل امللكيـــة اخلاصـــة لصـــاحب األرض  -هـــذا املـــورد، يقـــول م بطبيعـــة ، وهـــذا 
رد " يت مــن أعمــاق األرض، حتــت فقــد ا  -"Bernard Barraqué 1ركيــهبــري ــا  عتقــد الرومــان أ

ُ . ســـطح األرض رأســـيا ن مصـــدرها تســـرب ميـــاه األمطـــار، لر ـــم عرفـــوا  ـــولـــو أ ا كـــانوا جعلوهـــا ميـــاه مبّ
ألرض وعـدم اسـتيعابه كعنصـر اسـتمراركمـا أن  2.مشـرتكة منفصـل وربـط ملكيـة امليـاه اجلوفيــة  ربطـه 

  .3ات احلالية للمياهحتياجلطابع الكمي أو النوعي وااللمبالك العقار ال يستجيب ال 

ــج جديــد يقــوم علــى  لنتيجــة قامــت تلــك الــدول بتبــين  مبثابــة  املــوارد املائيــة اجلوفيــة اعتبــارو
هـــا عتبار شـــرعية الدولــة لــيس هــذا الـــنهج اجلديــد والــذي مـــن خاللــه مت تعزيــز إرث مجــاعي مشــرتك، 

فهـي بـذالك  4،ها السلطة املدنيـة القائمـة علـى املصـاحل اجلماعيـة لألمـةعتبار مالكة هلذه املوارد، وإمنا 
تمــع، و  ؤمتنــةمحارســة و  هلــا يف ذالــك القيــام بســن علــى إدارة هــذه املــوارد واحملافظــة عليهــا نيابــة عــن ا

تلـــك املهـــام، واحلـــرص علـــى تطبيقهـــا وتنفيـــذها مـــن  مارســـةالنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الكفيلـــة مب
وحقــوق هـذه األخـرية الـيت يتمثـل دورهـا يف مـنح تـراخيص خـالل األجهـزة املسـؤولة عـن امليـاه اجلوفيـة، 

    5.الكمية والنوعية تني، وكذا احملافظة عليها ومحايتها من الناحيهذه املوارد استخدام

ـــــار  ـــــذالك فقـــــد مت اعتب ـــــة وشـــــاملة، تســـــمح للدولـــــة قـــــوان اســـــتحداثا ل ني وتشـــــريعات متكامل
لـــتحكم يف الكميـــات املســـحوبة مـــن املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة و  كافـــة اإلجـــراءات   اختـــاذواملســـؤولني فيهـــا 

 6،للميــاه القـانون الفرنســي تها، ولعـل مــن أبـرز تلــك التشـريعات جنــداســتدامالكفيلـة بضــمان محايتهـا و 
                                                             

1-Bernard Barraqué : spécialiste de l'eau en France et en Europe, Il travaille au Centre national (français) de la 
recherche scientifique (CNRS),  en tant que directeur de recherche du Centre international de recherche sur 
l'environnement et le développement (CIRED). 
2-Bernard Barraqué, "L'eau doit rester une ressource partagée",  le magazine de la recherche, mensuel n°421 
spécial l'eau, juillet 2008, SA Sophia Publications, 8 rue d'Aboukir - 75002 Paris, p 78. 
3- Jean-Louis Gazzaniga et Xavier Larrouy -Castéra, le droit de l’eau en France entre permanences et 
mutations, Les Cahiers de droit, vol. 51, n°3-4, 2010, p. 903. 
4-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 522. 

ري(وليد خليل  -5   .3، مرجع سابق، ص -ات التشريعيةعتبار اال) 4(-إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون، )ز
6-LOI N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JORF N°3 du 4 janvier 1992, page 187, Disponible sur le site: 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000173995, Dernière visite le: 19/12/2015. 
        Art. 1er. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. 
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. 
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مجيــع املــوارد املائيــة تعــد إر مجاعيــا مشــرتكا وذالــك مهمــا   علــى أنمبوجــب مادتــه األوىل الــذي نــص 
لنســـبة للقـــانون الكنـــديكانــت طبيعـــة ملكيتهـــا التشـــريعي املوجـــود بــل إن اإلطـــار  1،، ونفـــس األمــر 

، تبـــىن هـــذا 2000والـــذي مت وضـــعه يف عـــام  ضـــمن وثيقـــة إطـــار سياســـات ميـــاه دول اإلحتـــاد األوريب
لــب مـــن مجيــع الــدول اأيــن الــنهج،  ألعضـــاء يف اإلحتــاد بتطبيقــه تــدرجييا وكحـــد أقصــى حبلــول عـــام ُط
2015.2    

  ملكية املوارد املائية اجلوفية يف اإلسالم: الفرع الثاين

لمـــس ، ونملوضـــوع امليـــاهدين اإلســـالمي احلنيـــف قـــد أولـــت مكانـــة كبـــرية الـــالشـــك أن تعـــاليم 
املوضـــوع يف أكثـــر مـــن  اعلـــى تنـــاول هـــذ) القـــرآن الكـــرمي(الم ذالـــك مـــن خـــالل حـــرص دســـتور اإلســـ

قولــه ســبحانه وتعــاىل لأصــل كــل حيــاة  ومــن ذالــك أنــه يعتربهــا وأكثــر مــن أربعــني ســورة، مخســني آيــة
َ الــ﴿ ــن ــا مِ نَ ْل َ ع َ ج َ َ ـو ــون نُ مِ ْ ؤ ُ ــالَ يـ ّ أَفَ ــٍي َ ٍ ح ء ْ ــي ــلَّ شَ ِ كُ اء َ ملــوارد املائيــة عالقــة  3،﴾م بــل إن املســلمون تــربطهم 

َ ﴿ سـبحانه وتعـاىل لقولـه أكثر متيزا ومحيمية، فمنهـا خلقهـم َ لْ فـ ْ يـ ـن ِ  رِ ُظ ْ اإل ـن َ ُ س َّـ ان ِ ـا خُ مم ِ َ ل ـخُ  * ق ِ َ ل ـ ق ِ ـم ٍ ن مَّ  اء
ِ دَ  ٍ ﴾وقوله أيضًا  ﴾،قٍ اف اء َ ْ م ن ابَّةٍ مِ َ كُلَّ دَ ق َل ُ خَ َّ ا َ ا طهـورهم 4،﴿ و َ  لقولـه جـل وعـال و ـن ـا مِ ْلنَ َ ز أَنْـ َ ﴿ و

ا ﴾ ً ــور ُ ه ً َط ــاء َ ِ م اء َ ــم ُ  إلســالما ا يكــون دخــوهلم يفــكمــا أن  5،السَّ ــا تـ ــغَ و ّ هم،س ــا يســتحلون و  ل مــو
ً ﴿ لقوله سبحانه وتعاىل للحياة، عندهم مظهرالذالك فهي  ،.....صيامهم، و ا َ ـح َ ْ س ـت لَّ ا أَقَـ ـىتَّ إَِذ َ ح

ا بِهِ ال ْلنَ َ ِتٍ فَأَنز ّ ي ٍ مَّ د َل َ بـ ِ ُ ل اه نَ قْ ُ االً س ِقَ َ ـث اتِ م َ ر َ ِ الثَّم ّ ن كُل ا بِهِ مِ نَ ْ ج َ ر َ فََأخْ اء والـنعم لقولـه ومصدراً للغذ 6،﴾اء
َ  إ * فلينظر اإلنسان إىل طعامه﴿ سبحانه وتعاىل َ ص ْ بـ ـنَ بـ َ ّ ا املـاء ص ً ب ً مث  * ا فأنبتنـا  * شـققنا األرض شـقا

 َ ّ فيها ح ً ب ً وعِ  * ا َ  نبا ـوق ً ضْ ً  * با ً  وزيتـو ً وحـدائق غُ  * وخنـال ً  * لبـا ً  وفاكهـة ّ ً  * وأ  7﴾،لكـم وألنعـامكم متاعـا
َ لقولــــه ســــبحانه وتعــــاىل  لشــــكر،ل املوجبــــة الــــنعم اإلهليــــةأهــــم مــــن  يمــــن مث فهــــو  ــــق َل َ ي خ ــــذِ ُ الَّ َّ ﴿ ا

َلَ  ـــز أَنْـ َ َ و ض ْ َر ْ األ َ اتِ و َ او َ ـــم ـــكَ  السَّ ْل ُ اْلفُ ـــم ُك َ َل ـــخَّر َ س َ ْ و ـــم ُك ـــا َل قً ْ اتِ رِز َ ـــر َ َ الثَّم ـــن ِ ـــهِ م َ بِ َج ر ـــَأخْ ً فَ ـــاء َ ِ م اء َ ـــم َ السَّ ـــن ِ م
                                                             

1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 523. 
2-Bernard Barraqué, "L'eau doit rester une ressource partagée", op cit , p 78. 
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  .من سورة األعراف 56اآلية  -6
ت من  -7 َ   32إىل  24اآل َس ـب   .من سورة عَ
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 ْ َنـ ْ ُ األ م ُك َ َل خَّر َ س َ رِِه و ْ َم ِ ِر  ْ َح ِ اْلب َ يف ِري ْ تَج ِ َ ل ـار َ َ  *ه ـل ْ ُ اللَّي ـم ُك َ َل ـخَّر َ س َ ِ و ْ ـني َ بـ ِ ائ َ دَ ـر َ م اْلقَ َ َ و س ْ ُ الشَّـم ـم ُك َ َل ـخَّر َ س َ و
 َ ار َ النـَّه َ فَّـا *و ـومٌ كَ ُل َظ ـانَ َل َ نْس ِ ْ ا إِنَّ اإل َ ـوه ُ ِ الَ حتُْص َّ ـةَ ا َ م ْ ِع ـدُّوا ن ُ ع إِنْ تـَ َ ُ و وه ُ ـأَْلتُم َ َـا س ِ م ّ ـل ْ كُ ن ْ مِ م كُ َ َآ َ ٌ ﴾و  1.ر
الـــذكر احلكـــيم املنظمـــة هلـــذا املوضـــوع والـــيت تـــدعوا إىل  تبـــاع هـــدي آيِ ة يكـــون النعمـــهـــذه وشـــكر 

منهاجـــا لقولـــه ســـبحانه وتعـــاىل بـــدون إفـــراط وال تفـــريط،  رشـــيدا اســـتعماالا اســـتعماهلو  ااحملافظـــة عليهـــ
ــوكُ ﴿ ــاو  واْ ُل َ شْ ُ ر ــتُ  والَ  واْ ب ْ ُ رِ س ِ وآ ف ُ نَّــإ ــ الَ  ه ِ ُ ـالــ بُّ حيُ ْ م ِ رِ س لقــادر علــى  )ســبحانه(وإال فــإن مــن أســكنها  2،﴾نيَ ف

ـــــه تعاىل ـــــا، لقول رٍ ﴿إذها ـــــدَ ً بِقَ ـــــاء َ ِ م اء َ ـــــم َ السَّ ـــــن ِ ـــــا م نَ ْل َ ز أَنْـ َ ِ  و ض ْ َر ْ ِ األ ُ يف نَّاه ـــــَك ْ ـــــهِ  فََأس ـــــابٍ بِ َ ه ـــــى َذ َل َّ عَ إِ َ و
 َ ون ُ ر ِ اد قَ   3.﴾َل

ـج القـرآن  ها املصدر الثاين للتشـريع اإلسـالميعتبار السنة املطهرة  سارتولقد  علـى نفـس 
 مستلهمة أحكامهـا مـن هـدي آيِ القـرآن الكـرمي ،ملوضوع املياها خاصا ماهتماأعطت حيث  كرمي،ال

ت مــل هــذه اآل ــا  رة أخــرىرة و وذالــك ببيا وذالــك حبســب مــا  ،ســتنباطها ألحكــام جديــدة 
 ، هـــذه  الســـطحية منهـــا أو اجلوفيـــة،ملـــوارد األمـــر  ســـواء تعلـــقيعـــرض علـــى الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص مـــن قضـــا

الالـــيت  األخـــرية وذالـــك حبكـــم البيئـــة الـــيت بعـــث فيهـــا والدراســـة منـــذ فجـــر اإلســـالم،  هتمـــامحظيـــت 
ملتمثلـة اسا على املوارد املائيـة اجلوفيـة، أسا عتمادالرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملعروفة مبناخها الصحراوي، أين يتم اال

ر اليت ا ر بـدر وغريهـا، " زمـزم"رها بئـر يف هذه املنطقة واليت يبقـى مـن أشـه نتشرتيف العيون واآل وآ
    .ا والشرب منها وحنو ذالك منذ العهد النبوياستغالهلكام هو ما كان مدعاة لبداية تسجيل أحو 

كانت مبثابة املرجعيـات و ، ملياهحول ما يتعلق عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعليه فقد تواترت األحاديث 
ـــ ائلل املســـليهـــا الفقهـــاء يف حـــإســـتند يالـــيت  رة ءاجـــفذه املـــوارد، املرتبطـــة  إلمجـــاع  ت أحكـــامهم 

رة أخـــرى،اختلفـــو  يف فهـــم تلـــك األحاديـــث والتبـــاين فيمـــا يســـتنبط منهـــا مـــن  خـــتالفنتيجـــة لال ت 
ملكيــة املـوارد املائيــة مـا حنــن بصـدد البحــث عنـه، أي حـول هم حـول اخــتالفأحكـام، ومـن ذالــك جنـد 

ه، وذالك حسب التفصيل املذكو اجلوفية   .ر أد

  وجود املوارد املائية اجلوفية يف أرض غري مملوكة: أوالً   

                                                             
ت من  -1   .من سورة إبراهيم 34إىل  32اآل
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ر والعيــــون مبــــاح بنفســــه، وال ميكــــن متلكــــه  يــــذهب احلنفيــــة إىل أن ألحــــرى  وأاملــــاء يف اآل
ـم، ، وإمنا لصاحبه حق خاص فيـهالتصرف فيه م ودوا ، وعليـه فـال جيـوز لصـاحبه أن مينـع النـاس شـر

أن املـاء كسـقي الـزرع واألشـجار، ويسـتندون فيمـا ذهبـوا إليـه علـى  عـن ذالـك وجيوز له مـنعهم مـا زاد
النــاس شـركاء يف ثــالث، يف املــاء والكــأل " يف أصـله مبــاح جلميــع النــاس بـدليل حــديث املصــطفى ملسو هيلع هللا ىلص 

  1".والنار

) ململوكـة ألحـدغـري ا(مكانية متلك البئر احملفورة يف أرض موات فريون  والشافعية أما املالكية
ألرض املوجــودة فيهـــا، إال إذا  إلحيائهــا ــا صـــاحبها و نفســـه  ارتفـــاق قصــدكــان حفرهـــا ب، فيخـــتص 

لنســــبة للمالكيــــة، بينمــــا يــــذهب  ، فعليــــه حينئــــذ أن يبــــني قصــــده يف متلكهــــاليشـــرب ويســــقي دوابــــه
ا من غريه، ولكن ال جيوز له منع ما فضل عنه ألجل الش   2.ربالشافعية إىل أنه أوىل 

لة إىل إسقاط حكم املعادن الباطنية السائلة على املوارد املائية اجلوفيـة، أي بينما يذهب احلناب
م يرون بعدم إمكانية متلكها مطلقا    3.أ

 ً   وجود املوارد املائية اجلوفية يف أرض مملوكة: نيا

بعـدم إمكانيـة  سبقت اإلشارة إىل أن األحناف يعتربون املاء مباحا بنفسه، ومـن مث فهـم يـرون
لصــاحب البئــر أو العــني متلكــه ســواء تعلــق األمــر بوجــوده يف أرض مملوكــة أو غــري ذالــك، مــع إقــرارهم 

ال حبق خاص بـه مـن غـريه مـع تركـه مـا زاد لديـه للغـري ألنـه مبـاح يف األصـل،  نتفاعفيه، أي أنه أحق 
ــى عــن بيــع فضــل املــ لنوذالــك ألن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  تيجــة فــإن مــا ال جيــوز بيعــه ال يصــح متلكــه، اء، و

اكنها ليست األرض ول توجد بباطنإضافة إىل أن املياه اجلوفية  ا أو مشتمال   4 .من مكو

أمــا املالكيــة والشــافعية فقــد ذهبــوا إىل أن املــاء املوجــود يف أرض مملوكــة، يعــد ملكــا لصــاحبه، 

                                                             
ض،  ،3477 رقمحديث  املاء، منع يف :ب ،تواإلجيارا البيوع: كتاب داود، أيب سنن -1   .625 ، ص02طالعربية السعودية، اململكة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الر
  .98رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أمنوذجا- املياه اجلوفية وتوزيعها ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -2
  .املرجع نفسه -3
ري(ل وليد خلي -4  03، األحد 1731، مقـال منشور يف جملة الوسط البحرينية، العدد -التشريعات املائية يف اإلسالم -  )5(إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون، )ز

 طالعريخ اإل(  ،2، ص http://www.alwasatnews.com/1731/news/read/235095/1.html: ، منشور على املوقع التايل2007يونيو 
12/12/2015.(  
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 ً   1.مللكه معتربين ذالك مناء

ن مـــن حفـــر بئـــراً أو شـــق قنـــاة ولـــو كانـــت متصـــلة مبخـــزون مـــائي بـــل إن هنـــاك مـــن يـــرى  
مشرتك، فإن كمية املياه املستخرجة تعترب ملكية خاصة ملـن قـام بـذالك، شـريطة عـدم اإلضـرار حبقـوق 

، كما أن من سرقها يتعني عليـه إرجـاع مـا سـرق لصـاحبها، وهـو نفـس احلكـم الـذي جنـده يف اآلخرين
  2. اإليراينمن القانون املدين 149املادة 

سـوة بغـريه املـاء، أمتلـك  أن احلكـم عنـدهم هـو عـدم جـواز إىل أما احلنابلة فقد سبقت اإلشارة
  .املعادن السائلة السيما الباطنية منهامن 

 ً   احملرزةوارد املائية اجلوفية امل: لثا

لـك، وهي اليت حيرزها اإلنسان يف وعاء أو حفرة أو برتكيـب هندسـي معـني يف األرض الـيت ميت
لطريقـة الـيت شـاء، كمـا حيـق استغالهلفيحق له بذالك متلكها و  لشكل الذي يريد، والتصـرف فيهـا  ا 

وهو احلكـم نفسـه الـذي  4،"املنذر ابن"وقد أمجع الفقهاء على ذالك مبا نسب لـ  3له منع الغري عنها،
  5 .من القانون املدين اإليراين 152تضمنته املادة 

حــول مــا يتعلــق مبلكيــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة يتفــق مــع رأي احلنابلــة  ويف األخــري نشــري إىل أن
ــــم   أو متلــــك اكتســــاب ميكــــن وا هــــذا املــــورد إر مشــــرتكا، والاعتــــرب التوجهــــات العامليــــة احلديثــــة، إذ أ

فـإن احلـديث عـن 6، مبعىن أنه حىت ولو مت اإلقـرار حبقـوق خاصـة ملـن حفـر البئـر أو شـق القنـاة،مصدره

                                                             
  .100رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أمنوذجا- املياه اجلوفية وتوزيعها ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -1

2-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, (La version française), Publié en Europe 
par les Éditions Karthala 22-24, boulevard Arago, 75013 Paris, France, 2003 , p 151. 

ري(وليد خليل  -3   .1، مرجع سابق، ص -التشريعات املائية يف اإلسالم - )5(إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون، )ز
  .438م، ص2000، 01لبنان، ط، الرسالة، بريوت ، مؤسسةهاوقيود ووظيفتها طبيعتها ،اإلسالمية الشريعة يف امللكيةالعبادي،  عبد السالم داود -4

5-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 152. 
6-les qanat;" série de puits dont les fonds sont reliés par des canaux souterrains à pentes douces où l'eau circule 
par gravité", voir FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150. 

سم  "قناة" وهي من قبيل األنظمة املعتمدة يف استغالل املياه اجلوفية يف عدة مناطق عاملية ومن ضمنها " فقارة"ومفردها " الفقارات"اسم يطلقه اإليرانيون على ما يعرف حمليا 
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر عربها املااجل لضبط والية أدرار، والفقارة هي عبارة عن سلسلة من اآل ء تدرجييا وفقا لقانون امليل حىت خيرج نوب اجلزائري و

  .على األرض
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، دون أن يشــمل مصــدر املــاء، مــن هــذه املــوارد ضـخهه أو اســتخراجصــرف فقــط إىل مــا يــتم امللكيـة ين
هـذه  ،نفسـها حىت ولـو كانـت الدولـة الذي يبقى ملكية مشرتكة للجميع وال ميكن ألحد أن يتملكه،

تمــع،  1،تتــدخل فقـط مــن أجــل احلفـاظ علــى مصــلحة اجلماعـةاألخـرية الــيت  ومــا تعلقــت بـه حاجــة ا
ا إىل اســـتنادوذالـــك  2يقـــع حتـــت التصـــرف الفـــردي، وإمنـــا حتجـــز أعيانـــه وتبـــاح منافعـــه، فـــال جيـــوز أن

ِ الثٍ ركاء يف ثَ الناس شُ "حديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص املذكور سابقًا     ".والنار والكألِ  ، يف املاء

ت ســطحية كانــ( ويتبـني مــن املعــىن الظـاهر للحــديث الســابق، أن اإلسـالم أخــرج املــوارد املائيـة
مــــن نطــــاق امللكيــــة اخلاصـــة، إضــــافة إىل أشــــياء أخــــرى تشـــرتك مجيعهــــا يف كــــون وجودهــــا  )أو جوفيـــة

َ ملكيتهــــا  نتفـــاعواال ــــل َ ع َ ــــا ال يتوقــــف علــــى جمهــــود خــــاص، كمــــا أن عامــــة النــــاس حباجــــة إليهــــا، فَج
ــا طــرف دون آخــر تمــع مــن جــراء ذالــك،للجميــع، حــىت ال يســتبد  ويكــون  3، فيقــع الضــرر علــى ا

 املـوارد املائيـة اجلوفيـة إر مجاعيـا مشـرتكا اعتربحني سبق التوجهات العاملية احلالية الم بذالك قد اإلس
وذالك بدليل حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املشار إليه آنفا، والـذي مت  للبشرية كلها،ليس لألمة فحسب، بل 

مــا يعــين وضــع هــذه املــوارد ضــمن  وهــو، "املؤمنــون"أو " املســلمون"ولــيس " النــاس"ســتهالله بكلمــة ا
ً سياق عاملي شامل،  حلـدود،  تهايتناسب وطبيعإطار تبين ، إىل يهدف ابتداء يسـعى و اليت ال تعرتف 

 ً ــا مــن أهــم مقومـات احليــاة، مصــداقًا لقــول املــوىل عــز وجــل   ســتمرارإىل ضــمان تواجــدها ، انتهـاء كو
َ ال﴿ ن ا مِ نَ ْل َ ع َ ج َ ّ أَ ـو ٍي َ ٍ ح ء ْ ي ِ كُلَّ شَ اء َ َ م نُون مِ ْ ؤ ُ     4.﴾فَالَ يـ

  موقف املشرع اجلزائري من جدلية املوارد املائية اجلوفية وامللكية: الفرع الثالث

إىل خمتلــف النصــوص الرجــوع البــد مــن مــن هــذه اجلدليــة، ســتبيان موقــف املشــرع اجلزائــري ال
نظـام امللكيـة هلـا عـن مـن خال اليت تناولـت موضـوع املـوارد املائيـة، مث البحـث السارية املفعول،القانونية 
، مث بعـد ذالـك سـنحاول تقيـيم النظـام )أوال(ه من قبل املشرع اجلزائري ليتم إدراجه فيه اختيار الذي مت 
   )نيا(من حيث مواكبته ملا مت التوصل إليه عامليا ه من قبل  املشرع اجلزائري اختيار الذي مت 

                                                             
1-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150 , 152. 

  .292، صمرجع سابق، وقيودها ووظيفتها طبيعتها ،اإلسالمية الشريعة يف امللكية، )العبادي( عبد السالم داود -2
  .73رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أمنوذجا- املياه اجلوفية وتوزيعها ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -3
  .من سورة األنبياء 20اآلية  -4



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 82 

  ونية اجلزائرية ملكية املوارد املائية اجلوفية يف النصوص القان: أوال

تكريسا ألمهية املوارد املائية فقد مت  :الدستور اجلزائريملكية املوارد املائية اجلوفية يف  -1
إدراجها من قبل املشرع الدستوري اجلزائري ضمن مشتمالت امللكية العامة، وذالك عرب خمتلف 

 01-16ألخري الصادر عرب القانون التعديل الدستوري امبا فيها الدساتري اليت عرفتها اجلزائر املستقلة 
، على أن امللكية العامة هي 18هذا األخري الذي أكد من خالل مادته  2016،1مارس  06بتاريخ 

موعة الوطنية وتشمل أساسا ، للطاقة الطبيعية واملوارد واملقالع، واملناجم ،رضاأل طن ملكية ا
ت، واملياه ،البحرية الوطنية األمالك قمناط خمتلف يف ،واحلية الطبيعية املعدنية والثروات   . والغا

 18حبسب ما جاء يف نص املادة  ،سطحية كانت أم جوفيةوعليه فإن ملكية املوارد املائية 
يف ويف هذا تعليق لنا سنذكره (  من الدستور املذكور أعاله، هي ملكية مجاعية يف شكل ملكية عامة

ممارسة امللكية اجلماعية ال يكون تلقائيًا وإمنا يكون بنسبتها ، مبعىن أن )تقييم موقف املشرع اجلزائري
ت أن األمالك اعترب من ذات الدستور حني  20ألحد األشخاص املعنوية اليت مت ذكرها يف املادة 

  .العامة هي تلك اململوكة من قبل كل من الدولة والوالية والبلدية

فاملشرع اجلزائري من خالل نص املادة  :ينالقانون املدملكية املوارد املائية اجلوفية يف  -2
املعدل واملتمم، أشار صراحة إىل أن مجيع موارد  2املتضمن القانون املدين، 58-75من األمر  692

املياه ملك للجماعة الوطنية، كما أن هذه املادة أشارت إىل أن إجراءات تطبيق هذا احلكم حتدد 
لبحث، التوزيع،    3.املياه استغاللو  لاستعمالنصوص املتعلقة 

، أدرج املوارد املائية اجلوفية املذكورة أعاله 692من خالل نص املادة  فالقانون املدين اجلزائري
موعة الوطنية يت على ذكر ، ضمن ملكية ا ، ولكنه أحالنا فيما يتعلق "امللكية العامة"ومل 

لبحث، التوزيع،  واليت سنعرض  ،املياه استغاللو  عمالاستجراءات تطبيقها على النصوص املتعلقة 
ه    .  ما جاء فيها من خالل ما سيأيت أد

                                                             
   .2016مارس  07بتاريخ  2016لسنة  14املتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد  2016مارس  06املؤرخ يف  01- 16 القانون رقم -1
  .1975سبتمرب  30بتاريخ  1975لسنة  78، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد رقم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر  -2
  .، املتضمن القانون املدين، مرجع سبق ذكره58-75ألمر من ا 692املادة  -3
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مت تصنيف املوارد املائية  :قانون األمالك الوطنيةملكية املوارد املائية اجلوفية يف  -3  
ضمن األمالك  1اجلوفية مبوجب أحكام القانون املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم،

  :لعمومية الطبيعية وذالك من خاللالوطنية ا

ملادة  12نص املادة  - أ يوليو  20املؤرخ يف  14-08من القانون  06منه واليت مت تعديلها 
من هذا القانون  15أين مت من خالهلا إدراج الثروات واملوارد الطبيعية املعرفة يف املادة  2008،2

  .ضمن األمالك الوطنية العمومية

ا إىلوا 15نص املادة  -ب ة الطبيعي واملوارد الثرواتأن  ليت أشارت صراحة يف آخر فقرا
دّ من مشتمالت األمالك العمومية نواعهاأ مبختلف املائية املوارد يف املتمثلة واجلوفية السطحية َ ، تـُع
     3.الطبيعية

لوطنية افاملالحظ أن قانون األمالك الوطنية، أدرج املوارد املائية اجلوفية ضمن نطاق األمالك 
الوارد ذكره يف الدستور، بينما وعلى " امللكية العامة"وذالك كبديل ملصطلح  العمومية الطبيعية

يت على ذكر مصطلح  موعة الوطنية"عكس القانون املدين فإن هذا القانون مل    ".ملكية ا

نص  أكد املشرع اجلزائري من خالل :قانون املياهملكية املوارد املائية اجلوفية يف  -4
ملياه، على أن اهلدف من هذا القانون هو حتديد  املعدل واملتمم، املادة األوىل من القانون املتعلق 

ة تكمن حسب لّ املوارد املائية وتسيريها وتنميتها املستدامة، والعِ  ستعمالاملبادئ  والقواعد املطبقة ال
ا ملكا للمجموعة الوطنية     4.املشرع يف كو

 من) 15إىل املادة  04املادة (إن املشرع اجلزائري أفرد الفصل األول بل  ،ليس هذا فحسب

                                                             
لقانون 1990ديسمرب  02بتاريخ  1990لسنة  52املتضمن قـانون األمـالك الوطنية، ج ر ج ج، عدد  1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90القانون  -1 ، املعدل واملتمم  

  . 2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44رقم  الصادر يف اجلريدة الرمسية 2008جويلية  20املؤرخ يف  08/14
    املؤرخ يف 90/30لقانون املعدل واملتمم ل 2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  2008جويلية  20املؤرخ يف  14-08القانون  -2

  .1990ديسمرب 02ريخ بتا 1990لسنة  52املتضمن قـانون األمـالك الوطنية، ج ر ج ج، عدد  1990ديسمرب  01
بعة  تكوينها، يف نساناإل يد تتدخل ومل الطبيعة بفعل وجدت اليت مالكاأل هياألمالك العمومية الطبيعية  -3 وتكتسب هذه الثروات ، مبجرد تكوينها، وضعية طبيعية جتعلها 

ملادة املتضمن قـانون األمـالك الوطنية 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90لقانون من ا 35طبقا لنص املادة   ،لألمالك الوطنية العمومية  14-08القانون من  10، واملعدلة 
  .املذكورين أعاله ،2008جويلية  20املؤرخ يف 

ملياه، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون املادة األوىل من ال -4   .2005بتمرب س 04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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ألمالك العم12-05الباب الثاين من القانون  ومية الطبيعية للمياه، واليت ورد ، لألحكام املتعلقة 
ا من خالل نص املادة  ت املطة األوىل من انــالرابعة من هذا الق )04(ذكر مكو َ ص صّ ون، حيث خُ

ا، مبا فيها مياه املنبهذه املا املياه املعدنية الطبيعية ومياه  ع،ـدة للموارد املائية اجلوفية بكل مشتمال
  .احلمامات

موعة الوطنية إذن فاملشرع من خالل قانون املياه، وبعد  إشارته يف املادة األوىل إىل ملكية ا
أي أن هذا . ألمالك العمومية الطبيعيةللموارد املائية، عاد يف املادة الرابعة إىل ذكر إدراجها ضمن ا

موعة الوطنية" مصطلحالقانون وعلى غرار الدستور، سجل عودة   إىل جانب مصطلح "ملكية ا
ً  ،"امللكية العامة أو العمومية" مها معتربا وجهان لعملة واحدة، أو أن أحدمها يقوم مقام اآلخر، يف  إ

لتطرق له من خالل تقييمنا ملوقف املشرع اجلزائري حني أن البعض ال يرى ذالك، وفقا ملا سيتم ا
  .الذي مت عرضه من خالل النصوص السابق ذكرها

  تقييم موقف املشرع اجلزائري: نيا

الدســتور، (رة أعــاله، النصــوص املــذكو  اســتعراضإن مــا جتــدر اإلشــارة إليــه بدايــة، مــن خــالل 
ه ملوضــوع ويف معاجلتــ، هــو أن املشــرع اجلزائــري )القــانون املــدين، قــانون األمــالك الوطنيــة، قــانون امليــاه

 ،la propriété publique" 1،امللكيـة العامـة" :هـي عمل عـدة مصـطلحاتسـتملكيـة املـوارد املائيـة ا
موعـة الوطنيـة"  3،ةـــــــــالك الوطنيــــاألم"  la propriété de la collictivité nationale"  2،ملكيـة ا

"le domaine national،"4،الك العموميـةاألمـ  "les domains public  ً أن إدراج املــوارد  معتـربا
يف  5،وسـيرتتب عنـه نفـس األثـر نفس املعـىنإحدى هذه املصطلحات سيكون له املائية اجلوفية ضمن 

ا ن تلـــك املصـــطلحات ختتلـــف مـــن هنـــاك مـــن يـــرىحـــني أن  ر  حيـــث مـــدلوال وكـــذا مـــن حيـــث آ

                                                             
   .مرجع سبق ذكرهاملتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 18(املادة  -1
، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من األمر ) 692(واملادة املتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 18(املادة  -2
ملياه املعدل واملتمم، مراجع سبق ذكرها2005غشت  04املؤرخ يف  12-05تضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، واملادة األوىل من القانون امل    .، املتعلق 
ملادة املتضمن قـانون األمـالك الوطنية 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30- 90لقانون من ا) 12(املادة  -3 جويلية  20املؤرخ يف  14-08القانون  من) 06(، واملعدلة 

   .مرجعني سبق ذكرمها ،2008
، 2005غشت  04املؤرخ يف  12-05من القانون  الرابعة) 4(، واملادة املتضمن قـانون األمـالك الوطنية 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30- 90لقانون من ا) 15(املادة  -4

ملياه املعدل واملتمم ،    .كرمهامرجعني سبق ذ  املتعلق 
   .مرجع سبق ذكرهاملتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 20و 18(تنظر املادتني  -5
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مو  فــاألوىل ال ميكــن متلكهــا مــن  1امللكيــة العامــة،عــة الوطنيــة ال يعــين إقرارهــا، فاحلــديث عــن ملكيــة ا
مــع إقــرار أصــحاب هــذا  قبــل أي أحــد مبــا فيهــا الدولــة نفســها أي أن الكــل شــركاء يف هــذه امللكيــة،

ئبـة عـن  جتاهاال لدولة لـيس بصـفتها مالكـة وإمنـا بصـفتها  ببعض املهام الضرورية اليت جيب أن تناط 
تمع، ومن ذال حارسة ومؤمتنة على إدارة هذه املـوارد واحملافظـة عليهـا نيابـة عـن ها اعتبار أنه ميكن  كا

تمـــع، وهلـــا يف ذالـــك القيـــام بســـن النصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الكفيلـــة مبمارســـة تلـــك املهــــام،  ا
يت واحلــرص علــى تطبيقهــا وتنفيــذها مــن خــالل األجهــزة املســؤولة عــن امليــاه اجلوفيــة، هــذه األخــرية الــ

هـــذه املـــوارد، وكـــذا احملافظـــة عليهـــا ومحايتهـــا مـــن  اســـتخداميتمثـــل دورهـــا يف مـــنح تـــراخيص وحقـــوق 
 حكراً علـى األشـخاص املعنويـة العامـة ، تبقى)امللكية العامة(بينما الثانية  2.الناحيتني الكمية والنوعية

  3.اليت تديرها وتسريها وفقًا ملقتضيات وقواعد القانون العام

املصطلحات املذكورة سابقا، فإنه مل يدع جماال ألي  اينملشرع اجلزائري بتوحيده ملعوعليه فإن ا
، إذ خبصوص ملكية املوارد املائية اجلوفية لغط قد يثار مبناسبة البحث عن النهج املعتمد من قبله

أً  اكرهمت ذ  النصوص اليتيظهر جليا من خالل كل  لدستور  آنفا، أن املنظومة القانونية اجلزائرية، بِدْ
قةً على أن املوارد املائية اجلوفية تعد من قبيل الثروات الطبيعية  انتهاءو  ِ تّف ُ ملياه، م لقانون املتعلق 

ذه الصفة إدراجها قانو ضمن امللكية  العمومية الوطنية اململوكة للمجموعة الوطنية، واليت يتعني 
من  نتهاءها، خاصة بعد االاكتشافمن وجودها أو  أو مبجرد التأكد 4،مياه مبجرد معاينتهاالطبيعية لل

ية مهما كانت طبيعتها واملنجزة من طرف أي شخص طبيعي  ستكشافأشغال احلفر أو التنقيب اال
  5.كان أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص

لنتيجة املتوصل إليها أعاله، يقتض تالك مي تقرير عدم إمكانية األفراد من اإن التسليم 

                                                             
1-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150 , 152. 

ري(وليد خليل  -2   .3، مرجع سابق، ص -ات التشريعيةعتبار اال) 4(-جملس التعاونإدارة املياه اجلوفية يف دول ، )ز
3-Yves JEGOUZO, Le droit et la gestion  de l’eau en France: organisation administrative et 
conciliation des usage, document en ligne publier sur adresse URL:  
http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/11-Jegouzo.pdf, p 2, (page consultée le 13 décembre 2015).   
et TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 527. 

   .، مرجع سبق ذكرهوطنيةاملتضمن قـانون األمـالك ال 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90لقانون من ا) 36(املادة  -4
ملياه، املعدل واملتمم، امل2005غشت  04املؤرخ يف ، 12-05من القانون ) 04(املادة  -5   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
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 ائها بذالك ملكا فقط لألشخاص املعنوية العامة املتمثلة يف كل من الدولةوبق 1،املوارد املائية اجلوفية
وقواعد وضعها وختصيصها  أين خيضع توزيعها فيما بينها، وتسيريها، ملبادئ 2والوالية والبلدية،
  3.ألطر القانونية السالفة الذكرلوتصنيفها طبقا 

  ارد املائية اجلوفية يف التشريع اجلزائرياملو : املطلب الثاين

يف املطلب األول إىل أن املشرع اجلزائري أدرج املوارد املائية اجلوفية ضمن األمالك  انتهينا
من األمالك العمومية الطبيعية واألمالك  -حسبه- تتكون ، هذه األخرية اليت الوطنية العمومية

ألمالك الوطنية، 30- 90 القانونألحكام ية، طبقا صطناعية االالعموم  املعدل واملتمم، املتعلق 
ملياه، 12-05القانون  وكذا أحكام 4املذكور أعاله،  املذكور أعاله، الذي 5املعدل واملتمم، املتعلق 

 ُ ّ ق َ س ِ خُ  األول إىل فصلني،به الثاين  م َ صّ َ لألمالك العمومية الطبيعية للمياه، والثاين خُ  ص ِص صّ
لذالك سنحاول من خالل هذا املطلب تسليط الضوء فقط .ية للمياهصطناعالعمومية االلألمالك 

ملوارد املائية اجلوفية، أين سيتم  على األمالك العمومية ذات األمالك العمومية  التعرف علىالصلة 
فية ية للموارد املائية اجلو صطناعاألمالك العمومية اال ، مث)الفرع األول(لموارد املائية اجلوفية ل الطبيعية

هذالك ، و )الفرع الثاين(    :وفقا ملا سيتم عرضه أد

  للموارد املائية اجلوفيةالطبيعية األمالك العمومية : الفرع األول

كنتيجة آلية لعمل من هي تلك األمالك اليت تكتسب هذه الصفة  األمالك العمومية الطبيعية 
ملوارد املائية اوجود ف 7ديد جماهلا،إثبات وجودها وحتعلى  الدولة يقتصر دوروإمنا  6أعمال الطبيعة،

                                                             
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 03(املادة  -1   .، املتعلق 
  .ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق، املتعلق 30-90من القانون ) 04(املادة  -2
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 13(املادة  -3   .، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 14(املادة  -4   .، املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05وما يليها من القانون ) 04(املادة  -5   .، املتعلق 
  :قال منشور على املوقع التايلم، يف ملك الدولة العام قراءة، )إمساعيل( القريشي -6
-%D9%81%D9%8A-http://www.marocdroit.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83

7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_a5761.html%D8%A  12/12/2015 ريخ اإلطالع(،  8، ص.(  
  .46، ص 2005، مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجيسرت، جامعة اجلزائر، سنة النظام القانوين لألمالك الوطنية يف اجلزائر، )عبد هللا(محاوي  -7
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من أي  1،بفعل الطبيعة تقاماليت ألمالك العمومية ا عناصر من جيعلهااجلوفية يف حالتها األصلية، 
  .إلنسان يف تكوينهادون أي تدخل ل

  ت األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفيةمكو : أوالً 

املتعلق  ،30-90من القانون  )15(نص املادة حبسب ما جاء يف الفقرة األخرية من 
األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، فإن كل أنواع املوارد املائية تعترب من قبيل  ألمالك
ملياه، املعدل  12-05الرابعة من القانون  )04(وجاء التفصيل يف املادة  ،الطبيعيةالعمومية  املتعلق 

ت األمالك العمومية الطبيعية للمياه، ومن ذالك أن واملتمم، املذكور أع اله، واليت أشارت إىل مكو
مبا يف ذالك مياه املنبع واملياه الطبيعية املعدنية ومياه احلمامات  مطتها األوىل أدرجت املياه اجلوفية

عد ها خاصة باكتشافوذالك مبجرد التأكد من وجودها أو ، ضمن نطاق امللكية العمومية الطبيعية
ية مهما كانت طبيعتها، املنجزة من طرف كل ستكشافأشغال احلفر أو التنقيب االمن  نتهاءاال

  .شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص

املياه املعدنية  ستغاللاملتعلق عرفها املشرع من خالل املرسوم التنفيذي  :ياه املنبعم -1
البشري  ستهالكمصدر جويف وصاحل لال ماء املنبع هو ماء ذو" 2الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها،

  . "وسليم مكروبيولوجيا وحممي من أخطار التلوث

هو ماء "نه 3،عرفه املشرع من خالل ذات املرسوم التنفيذي :اء املعدين الطبيعيامل -2
حمفورة  سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من خمرج أو عدة خمارج طبيعية أو

 ستهالك، ويتميز هذا املاء بوضوح عن املياه األخرى املوجهة لاللقرب من وحدات توضيبها
حتوائه اخلاص على األمالح املعدنية أو املواد الضرورية طبيعته، من حيث نقاوته األصلية واالبشري ب

ت أخرى   "أو مكو

                                                             
ألمالك 30-90من القانون ) 26(املادة  -1   .الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق، املتعلق 
ج ر ج  ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها،تعلق امل، 2004 يوليو 15ـؤرخ يف امل 196- 04 من املرسوم التنفيذي رقم الثانية) 2(الفقرة األخرية من املادة  -2

  .2004 يوليو 18اريخ ـــبت ،2004لسنة  45ج، عدد 
  .مرجع سابق ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها،تعلق امل، 2004 يوليو 15ـؤرخ يف امل 196-04 من املرسوم التنفيذي رقمقرة األوىل من املادة الثانية الف -3
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خالل املرسوم التنفيذي مت تعريفها من قبل املشرع من  :)احلموية(مياه احلمامات  -3
مياه جمذوبة " ا 1املياه احلموية، املعدل، استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح 

ًا من نبع طبيعي أو بئر حمفورة واليت ميكن أن تكون هلا خاصيات عالجية نظرا للطبيعة انطالق
ا الكيم ا الطبيعية ومكو   ".يائيةاخلاصة ملصادرها وثبات مميزا

 ً   إجراءات إدراج املوارد املائية اجلوفية ضمن األمالك العمومية الطبيعية : نيا

أشر سابقا إىل أن املوارد املائية اجلوفية تعترب من قبيل الثروات الطبيعية طبقًا للفقرة األخرية 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذ  30- 90من القانون  15من املادة  كور أعاله، فهذه املتعلق 

بعة لألمالك الوطنية العمومية، اخلاصية جتعلها  تكتسب مبجرد وجودها، وضعية طبيعية جتعلها 
 ــلـ هذا األخري ، فحىت لو حصل وإن إختذاملالك العموميمن لدن أي إجراء  ختاذال اجةـاحل دومنا

لتخصيص هلذه األمالك، فإن قراره ال يكون منشئًا وإمنا هو جم رد قرار كاشف، بل إن إدراج قرار 
سيكون تلقائيا وحىت دون احلاجة ألي عمل شكلي من قبل  موميةهذه األمالك ضمن امللكية الع

  2.األشخاص املعنوية العامة

كيد هذا التوجه بنص املادة  ألمالك الوطنية، امل 30-90من القانون  35ولقد مت  تعلق 
من هذا القانون،  15لثروات الطبيعية كما تعرفها املادة تتكون ا"حني أشارت إىل  3أعاله، املذكور

االت البحرية اخلاضعة لسيادة اإذا كانت واقعة عرب  وحيددها القانون لرتاب الوطين أو يف ا
وتكتسب هذه الثروات، مبجرد . اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية

  ".بعة لألمالك الوطنية العموميةتكوينها، وضعية طبيعية جتعلها 

ً  ،من ذات القانون 36املادة  وأضافت ضمن األمالك الوطنية  4ن عملية اإلدراج تتم قانو
ْ يف مطتها الثانية  العمومية مبجرد وجود الثروات الطبيعية َت املوارد املائية مبختلف "اآلتية، وذَكَر

                                                             
 13ج ر ج ج، عدد  ت منح امتياز استعمال واستغالل املياه احلموية،احملدد لشروط وكيفيا، 2007 فرباير 19ـؤرخ يف امل 69-07 املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم -1

ملرسوم التنفيذي 2007 فرباير 21اريخ ــبت ،2007لسنة    .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، املؤرخ يف 205-12، معدل 
  .08ابق، ص رجع سم، يف ملك الدولة العام قراءة، )إمساعيل( القريشي -2
ألمالك الوطنية،  30- 90املعدل واملتمم للقانون  14-08من القانون  )10(املعدلة مبوجب املـادة  -3   .مرجع سبق ذكرهاملتعلق 
  .طنية حيدده القانون، املذكور أعاله، واليت نصت على أن األمالك الو 2016من نص التعديل الدستوري لعام ) 20(إذ أن هذه املادة جاءت مسايرة ألحكام املادة  -4
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ً  أنواعها السطحية منها واجلوفية اليت قد تتكون   "تكوينا طبيعيا

ملياه، املعدل واملتمم،  12-05الرابعة من القانون  )04(املادة جند ويف السياق ذاته،  املتعلق 
ت األمالك العمومية الطبيعية للمياه، و املذكور أعاله،  من ذالك أن مطتها واليت أشارت إىل مكو

ه الطبيعية املعدنية ومياه احلمامات ضمن األوىل أدرجت املياه اجلوفية مبا يف ذالك مياه املنبع وامليا
 نتهاءها خاصة بعد االاكتشافوذالك مبجرد التأكد من وجودها أو  الطبيعية نطاق امللكية العمومية

ية مهما كانت طبيعتها، املنجزة من طرف كل شخص ستكشافمن أشغال احلفر أو التنقيب اال
  .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص

املياه اجلوفية عمداً أو  كتشافأنه يتعني على كل شخص طبيعي كان أم معنوي، قام كما 
ً كتشافصدفةً، أو كان حاضرا أثناء هذا اال    1.، تبليغ إدارة املوارد املائية املختصة إقليميا

يف احلقيقية إن ما مت ذكره أعاله بشأن كيفية إدراج الثروات الطبيعية واملوارد املائية اجلوفية 
قي األمالك العمومية  من امللكية العمومية،ض ات عتبار وذالك لالجيعلها يف ذالك متميزة عن 

  :التالية

قي الثروات الطبيعية خباصية اإلدراج التلقائي ضمن امللكية  -1 متتع املوارد املائية اجلوفية و
قي األمالك العمومية  ع من امللكية إال من لن يتسىن إدراجها ضمن هذا النو العمومية، يف حني أن 

  .2تعيني احلدود والتصنيف: خالل إجراءين متميزين مها

عـالوغريه من النصوص السابق ذكرها إن الدستور اجلزائري -2 الـموارد  اعتبارعن  ا، 
لكية وبعض النشاطات ملكية عامة، مل يكن يهدف فقط استثناءها من نطاق املوالثروات الطـبيعية 

ألمالك العموميةمتتعها بقاخلاصة و  ، ولكنه أراد أن يضفي عليها محاية تفوق واعد احلماية اخلاصة 
ا احلماية املقررة  فإذا كانت قواعد  3سرتاتيجية،إ الكها أمعتبار ، لألمالك الوطنية العموميةيف قو

خالل مدة ألمالك العمومية من غري املوارد والثروات الطبيعية، ال تنتج أثرها إال املقررة ل احلماية

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 05(املادة  -1   .، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 27(املادة  -2   .، املتعلق 
  .46، ص 2014اجلزائر،   اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، امعةكلية احلقوق جب،  حة دكتوراهأطرو ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -3
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ا تبقى مشمولة بتلك احلماية بصورة مطلقةاملوارد والثروات الطبيعية، التخصيص، فإن  ، كما أ
لغاء الدستور )احلماية(رفعها وال ميكن ، تسري يف مواجهة الشخص العمومي نفسه    .تعديلهأو  إالَّ 

 -ثروة طبيعيةك-اجلوفية  املعيار املعتمد من قبل املشرع اجلزائري إلدراج املوارد املائية إن -3
عملية اإلدراج ضمن هذا النوع من  تحديد التشريعي، أي أنالمعيار هو ضمن األمالك العمومية 

، 2016لسنة  يتعديل الدستور المن نص  20و 18لمادة ل بقاط األمالك تكون مبقتضى القانون،
ألمالك الوطنية، ، امل30-90من القانون  35و 15، 12املذكور أعاله، وكذا كل من املواد  تعلق 

ملياه، املعدل  12- 05من القانون  05و 04املعدل واملتمم، واملذكور أعاله، وكذا املادة  املتعلق 
من القانون  12الذي جاءت به الفقرة األوىل من املادة  املعيار أن ، املذكور أعاله، يف حنيواملتمم

ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم،  90-30 ُ  املذكور أعاله،املتعلق  ْ ي ج ضمن األمالك الوطنية رِ د
تصرف  حلقوق واألمالك املنقولة والعقارية اليت يستعملها اجلميع واملوضوعة حتتكل االعمومية،  

ا بواسطة مرفق عام ا مباشرة وإمَّ شريطة أن تكيف يف هذه احلالة حبكم  ،اجلمهور املستعمل، إمَّ
ذا املرفقأو  ايئتها اخلاصة تكييفا مطلقأو  طبيعتها ا مع اهلدف اخلاص  ً لعكس من  1،أساسي و

ا املوارد والثروات الطبيعية ذالك فإن   ستعمالليست خمصصة لالال تدخل ضمن ذالك اإلطار، أل
ية حمضة وهذه الصفة ال اقتصادهلا وظيفة بل قد تكون  ،اجلماهريي العام وال خلدمة مرفق عام
لنتيجة و  2،ت ملكية عموميةاعترب حىت ولو  ،طنية العموميةتعطيها خصائص وطبيعة األمالك الو 

ِع من هذا اأ يعتقدفإن البعض  ّ يف هو محاية الثروات واملوارد الطبيعية املذكورة  لتوجهن غرض املشر
ملقابل ا جبعلها غريوذالك  من الدستور 18املادة  ماهلا بقواعد احلماية ـشقابلة للتملك اخلاص، و

ألمالك  رغم عدم خضوعها ألحكام األمالك الوطنية  ،)سنستعرضها الحقااليت (العمومية اخلاصة 
قانون فقدت األمالك الوطنية العمومية يف ال -يف نظرهم- العمومية ونظامها القانوين، ومن هنا

املعيار املميز أو خلدمة املرفق العام حيث مل يعد التخصيص لتحقيق النَّفع العام،  اجلزائري جتانسها،
ا أصبحت تتضمن أمواالً ذات طابع  ذه األمالك عن األمالك الوطنية اخلاصة،هل ي جتاري اقتصادأل

ا قوانني متفرقة خاصة بكل ألمالك الوطنية العمومية، وحتكمهختتلف قواعد تسيريها عن قواعد ا

                                                             
ملادة 30-90من القانون  12من املادة  1الفقرة  -1 ألمالك الوطنية، مرجع سابق 30-90املعدل واملتمم للقانون  14- 08من القانون  06، املعدلة واملتممة    .املتعلق 

2-RAHMANI Ahmed, Le biens publique en droit Algérien, éd. Internationales,  Alger, 1996 , p 139. 
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ت ا قانون، قانون املناجم كقانون املياه، وقانون احملروقات،(قطاع نشاط  أوضح  لعلو  1،...)اخللغا
ألمالك الوطنية،  30-90يكمن يف معاجلة هذا املوضوع من قبل القانون دليل على ذالك،  املتعلق 

من خالل الباب األول من اجلزء الثاين والذي خصصه لـ تسيري األمالك الوطنية العمومية، فأفرد 
بينما الفصل ، 2طبيعيةالفصل األول من هذا الباب، لألمالك العمومية من غري املوارد والثروات ال
من  74املادة  إن، بل 3الثاين تضمن تسيري املوارد والثروات الطبيعية التابعة لألمالك الوطنية العمومية

ا وقواعد استغالهلوأمناط  لموارد والثروات الطبيعيةالنظام القانوين ل كدت على خضوعهذا لقانون أ
بدورها جاءت بنفس املبدأ وذالك  75ادة وامل تسيريها للتشريعات اخلاصة اليت تطبق عليها،

كما عرفها  وعلى العموم مجيع األمالك العمومية املائية،، اجلوفية بتأكيدها على أن املوارد املائية
لنظام ، ختضع قتصادات السكان واالاحتياجالقانون بسبب طبيعتها احليوية واإلسرتاتيجية يف توفري 

  4.وفقا للتشريع املعمول به، السيما قانون املياه مالستعخاص من حيث احلماية والتسيري واال

، املتضمن حتديد شروط 2012ديسمرب  16ؤرخ يف امل 427-12ذي املرسوم التنفيكما أن   
حني أشار  ،سار على نفس النهج 5،وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة

ث أشارت املادة األوىل إىل أن هذا املرسوم يهدف إىل يف الفصل التمهيدي إىل جمال تطبيقه، حي
وتسيريها، تطبيقا لألحكام  حتديد شروط وكيفيات إدارة األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة

ا الواردة يف القانون رقم  ، واملتضمن قانون األمالك 1990املؤرخ يف األول ديسمرب  30-90املتعلقة 
ا  6م،الوطنية، املعدل واملتم ن املوارد والثروات الطبيعية مشمولة بنفس احلكم، أل فإىل هنا يفهم 

 جزء من قانون األمالك الوطنية كما أشر سابقا، لكن املادة الثانية من هذا املرسوم التنفيذي،
ً محلت ا املوارد  ال تسري أحكام هذا املرسوم على"على جمال تطبيقه، إذ نصت على أنه  ستثناء
ا وكذا قواعد تسيريها استغالهلالطبيعية السطحية واجلوفية اليت خيضع نظامها القانوين ومنط  والثروات

                                                             
  .45مرجع سابق، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -1
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سا30-90من القانون ) 73إىل  59من (املواد  -2   .بق، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 79إىل  74من (املواد  -3   .، املتعلق 
ألمالك الوطنية، مرجع سابق 30-90من القانون ) 75و  74(املادة  -4   .املتعلق 
ارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة، ج ر ج ج، عدد رقم ، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إد2012ديسمرب  16املؤرخ يف  427-12املرسوم التنفيذي  -5

  .2012ديسمرب  19بتاريخ  2012لسنة  69
  .، مرجع سابق، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 427-12املرسوم التنفيذي املادة األوىل من  -6
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أن األمالك العمومية ال  ففي هذا إشارة واضحة إىل 1،"للتشريعات والتنظيمات اخلاصة املطبقة عليها
ا وتسيريها، وذالك  نسجامًا من حيثتعرف ا والثروات  رداملوا جزء منها وهو ستئثارنظام إدار

   .بنظام قانوين خاصالطبيعية 

ملوارد والثروات الطبيعية على النحو  إن معاجلة املشرع اجلزائري للملكية العمومية املتعلقة 
ضل إدراج الثروات واملوارد الطبيعية يف نطاق األمالك الوطنية املذكور أعاله، جعلت البعض يف

ا لطابعها املايل واال ً ا ألمهيتها مع 2،يقتصاداخلاصة، نظر ً  ،اإلسرتاتيجية إضفاء محاية خاصة عليها نظر
ُ وذالك  نب املزج بني ضمن لألمالك الوطنية العمومية توحيد وجتانس نظامها القانوين، وجتحىت ي
   3.، هلما أهداف وأنظمة قانونية خمتلفـةالكاألم منطائفتني 

 ً   اجلوفية األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائيةملكية : لثا

مللكية العمومية إال األشخاص املعنوية  بداية جيب اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري ال يعرتف 
، املعدل واملتمم، 1996لسنة  الدستورنص تعديل من  18العامة اليت مت حصرها مبوجب نص املادة 

امللك عموميا إال  اعتباركن ال مي ، أي أنهيف كل من الدولة والوالية والبلدية املذكور أعاله، واملتمثلة
األمالك العمومية : أو مبعىن أخر أن األمالك العمومية تتكون من 4إذا كان ملكا لشخص عام،

وهو األمر  5.، واألمالك العمومية التابعة للوالية، واألمالك العمومية التابعة للبلديةالتابعة للدولة
عمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفية من الذي يبعث على التساؤل حول صاحب ملكية األمالك ال

  أولئك األشخاص املعنوية العامة ؟

، ختضع إىل أن األمالك العموميةنص قانون األمالك الوطنية على جوا على هذا السؤال، 
، على أساس مبادئ وقواعد وضعها )الدولة والوالية والبلدية(توزيع ما بني األشخاص املعنوية العامة 

                                                             
  .، مرجع سابق، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 427-12املرسوم التنفيذي الثانية من ) 02(املادة  -1
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، واليت نصت على أنه  30- 90من القانون ) 77(من ذالك ما جاء يف املادة  -2 يتعني على من يستغل الثروات واملوارد "املتعلق 

شغال ال وى ومبالغها املرتبطة  طن األرض، وحيدد القانون شروط ونسب احلقوق والرسوم واأل وى  بحث عن هذه الثروات واملوارد الطبيعية السطحية واجلوفية أن يدفع للدولة أ
  ".واستغالهلا

3-GUSTAVE PEISER, DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS, DALLOZ, 20ed, paris, 2010, p23. 
  .40مرجع سابق، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -4
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مراجع سابق 30-90من القانون  13و  02، وكذا  1996من نص تعديل الدستور لسنة  18: تنظر املواد -5   .ةاملتعلق 
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اوختصيصه   .1ا وتصنيفها طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول 

ن قضية التوزيع ما بني األشخاص املعنوية العامة اعتبار ف منا  اً ملضمون هذه املادة، وإذا سّل
مبادئ وقواعد (األساس املعتمد للتوزيع  فعلى النقيض من ذالك فإنتظهر منطقية وال تثري إشكاالً، 

تعلق األمر  ، خاصة إذايتطلب الوقوف عنده بتمعن - اعتقاديف - ،)وضعها وختصيصها وتصنيفها
  .لموارد املائية اجلوفيةألمالك العمومية الطبيعية ل

 يتم إدراجها فقد سبقت اإلشارة إىل أن األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفية
 ً ا تكتسب مبجرد أو شكليضمن امللكية العمومية دون احلاجة إىل إي إجراء فعلي  تلقائيا ، أل

بعة لألمالك الوطنية العمومية، طبقًا  تعلق القانون امل ألحكامتكوينها وضعية طبيعية جتعلها 
كيدهاليت و ، 2ألمالك الوطنية ملياهأحكام مبوجب  امت  ج املياه ا در إأين مت ، 3القانون املتعلق 

ية املعدنية ومياه احلمامات ضمن نطاق امللكية العمومية اجلوفية مبا يف ذالك مياه املنبع واملياه الطبيع
ً  هااكتشافالطبيعية وذالك مبجرد التأكد من وجودها أو  شخص  أيمن طرف  عمداً أو صدفة
  .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص

ن  لنتيجة فإن النصوص السابق ذكرها،و  ضمن  تدرج تلقائيا ملوارد املائية اجلوفيةاتفيد 
الدولة، الوالية (أصحاب امللكية العامة  من قبل 4أي إجراء، اختاذومن دون األمالك العمومية، 

ذه املوارد فإنه األمر مبعىن أن ،)والبلدية مبادئ وقواعد وضع أو  اعتمادال يتطلب  عندما يتعلق 
  .إصدار لقرارات ختصيص أو تصنيف

ضمن األمالك العمومية الطبيعية املائية اجلوفية خاصية اإلدراج التلقائي للموارد وعليه فإن 
ال ينطبق على  ،5املعتمد يف توزيع األمالك العمومية ما بني أصحاب امللكية العامة األساسجتعل من 

ؤال املطروح حول ــعلى الس عين أن أحكام هذه املادة مل جتب، وهو ما ياملوارد املائية اجلوفية
                                                             

ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 13(املادة  -1   .، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 36و 35(املادتني  -2   .، املتعلق 
ملياه، املعدل وامل12-05من القانون ) 05و 04(املادتني  -3   .تمم، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
من اختاذ أحد اإلجراءين الواردين يف وعلى العكس من ذالك فإن األمالك العمومية األخرى من غري املوارد والثروات الطبيعية، وحىت يتم إدراجها ضمن األمالك العمومية، البد  -4

ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم،30-90من القانون  27نص  املادة    .املذكور أعاله، مرجع سابق ، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 13(املادة  -5   .، املتعلق 
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ًا ضمن األمالك ـد املائية اجلوفية، فهل يتم إدراجها تلقائيصاحب ملكية املوار الشخص العام 
أم ضمن امللكية العمومية  الطبيعية للوالية ؟أم ضمن األمالك العمومية  الطبيعية للدولة ؟ العمومية
  .للبلدية ؟الطبيعية 

األمالك العمومية الطبيعية للموارد ملكية  مبآليقضي  ،يف احلقيقة إن عدم وجود نص صريح
ٍ ائية اجلوفية امل ّ كان دافعا لنا للبحث عن اإلجابة عن السؤال   أصحاب امللكية العامة،من  ألي

ألمالك العمومية الطبيعية  والتنظيمية خمتلف النصوص القانونيةمن خالل  املطروح ذات الصلة 
   :ما جاء فيها من خالل اآليت واليت سنستكشف للموارد املائية اجلوفية

جلماعات اإلقليميةبداية حبثنا عن اإل لقوانني املتعلقة  هذه األخرية  عتبار ،جابة كانت 
- مة اليت ميكن أن تكتسب ملكية األمالك العمومية، لكنتعد من قبيل األشخاص املعنوية العا

لنسبة مللكية األمالك العمومية الطبيعية للموارد امل - لألسفو  ائية ـفإن نتيجة البحث كانت سلبية 
لواليةاجلوفية،  والية، ـإطالقًا إىل األمالك العمومية الطبيعية لل أحكامه مل تشر ،1فالقانون املتعلق 

لبلدية، انونـالقبينما  إىل أن للبلدية أمالك عمومية وأمالك  157فقد أشار يف مادته  2املتعلق 
ألمالك على أن األمالك العمومية للبلدية تتشكل من ا 158خاصة، كما أكد من خالل املادة 

ا، مكتفيًا يف صطناعالعمومية الطبيعية واألمالك العمومية اال ٍ من مكو ّ ية، ومن دون أن يذكر أي
إلحالة على القانون املنظم لألمالك الوطنية   .  ذالك 

 ّ ألمالك العمومية، وعالوة عتبار ، قانون األمالك الوطنية اأم ه الشريعة العامة لكل ما يتعلق 
، فإننا مل نعثر من خالل نصوصه على منه 13ه آنفا بشأن ما جاء يف نص املادة على ما مت ذكر 

َ صّ منه واليت خُ  75جواب للسؤال املطروح، بل إن املادة  يت  ،حصرا للموارد املائية احمتواه ص مل 
ذا اخلصوص ا أحالتنا على قانون املياه وذالك حني نصت على  ،جبديد  ختضع املوارد "سوى أ

، وعلى العموم مجيع األمالك الوطنية العمومية املائية، كما عرفها القانون بسبب طبيعتها املائية
، لنظام خاص يف احلماية والتسيري قتصادات السكان واالاحتياجاحليوية واإلسرتاتيجية يف توفري 

  ."وفقا للتشريع املعمول به، السيما قانون املياه ستعمالواال
                                                             

لوالية،2012فيفري  21املؤرخ يف  07- 12القانون  -1   .2012فيفري  29اريخ بت 2012لسنة  12ج ر ج ج، عدد رقم  ، املتعلق 
لبلدية،2011يونيـو  22املؤرخ يف  10- 11القانون  -2   .2011يوليو  03اريخ بت 2011لسنة  37ج ر ج ج، عدد رقم  ، املتعلق 
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التشريع اخلاص الذي يعد مبثابة عدل واملتمم، واملذكور أعاله، و مل، ا12-05 قانون املياه وعن
األمالك "ملوضوع ) الفصل األول من الباب الثاين(، فبالرغم من إفراده لفصل كامل ملوارد املائية

افة اليت ــأن اإلضشيئًا حول ملكية هذه املوارد، حيث  إّال أنه مل يذكر، "العمومية الطبيعية للمياه
املطة ف منه، 05و 04املادتني  ما محلتهتكمن في ،ذا القانون مقارنة بقانون األمالك الوطنيةتضمنها ه

ت األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفية واملتمثلة سرد تناولت  ،04األوىل من املادة  مكو
، 05، بينما املادة "ياه احلماماتواملياه املعدنية الطبيعية وم املياه اجلوفية مبا يف ذالك مياه املنبع"يف 

املياه  كتشافنه يتعني على كل شخص طبيعي كان أم معنوي، قام  ا عاما يقضيالتزامتضمنت 
، تبليغ إدارة املوارد املائية املختصة كتشافاجلوفية عمداً أو صدفةً، أو كان حاضرا أثناء هذا اال 

 ً   1.إقليميا

ذ تصة دارة املوارد املائية املخ يوضح املقصود املشرع ملاخلصوص أن  الكن املالحظ 
ً إقليميا،  نوع اهليكل اإلداري ، كما أنه مل يبني ليست من األشخاص املعنوية العامة فهي حتما
ذه املهمةللموارد املائية  اإلقليمي  أقسامها الفرعيةاملديرية الوالئية للموارد املائية أم ( الذي يضطلع 

تا املتواجدة على مستوى يسعنا  وال ،....)أو الوكالة الوطنية للموارد املائية وفروعها احمللية ،لبلد
لنتيجة فإنه لن يتسىن بذالك حىت حتديد تبعية هذه اإلدارة، أهي للدولة أم للوالية أم للبلدية ؟ ، و

ً إبالغها من قبل مكتشف املياه اجلوفية بعد  هذه اإلدارة الدور الذي تقوم به معرفة لنا كان   أ
    .يشخص طبيعي أم معنو 

ن  النصوصلكن الواقع املستنبط من  دارةالقانونية السارية املفعول جيعلنا نعتقد   املقصود 
أعاله، هو  ، املذكور12-05من القانون اخلامسة   )05(يف نص املادة  املوارد املائية املختصة إقليميا

ت الري الوالئيةمدي" ملوارد املائيةاملكلفة اإلدارة الوالئية  ذه لنظر إىل وذالك  "ر الدور املناط 
ً ــــبتااإلدارة  ، واحملدد لقواعد 2002مايو  26املؤرخ يف  187-02من خالل املرسوم التنفيذي  داء

ت الري الوالئية وعملها، ختصاصات هذه املنظمة ال منه الثانية) 02(سيما املادة ال 2تنظيم مدير

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 05(املادة  -1   .، املتعلق 
ت الري الوالئي2002مايو  26املؤرخ يف  187- 02املرسوم التنفيذي  -2 مايو  29اريخ بتـ 2002لسنة  38، ج ر ج ج، عدد رقم ة وعملها، الذي حيدد قواعد تنظيم مدير

2002.  
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ت ً انتهاءو 1،املدير ت األمالك العمومية الطبيعية من خالل النصوص التنظيمية اخلاصة  ا مبكو
هستعرضها اليت سنللموارد املائية اجلوفية و    .أد

، احملدد لكيفيات منح رخصة 2008مايو  21املؤرخ يف  148-08املرسوم التنفيذي رقم  -
وجه املوارد املائية ت استعمالبات رخصة إىل أن طلأحكامه أشارت والذي  2املوارد املائية، استعمال

ملوارد املائية، عداد تعليمة تقنية إىل إدارة الوالية املكلفة  نح تكون نتائجها أساسًا مل ،اليت تقوم 
ا  3،بصفته ممثالً للدولة املوارد املائية بقرار من الوايل استعمالرخصة  ّ طلب منح يف حالة رفض أم
     4.تبلغ املربرات لصاحب الطلبالرخصة 

جيب أن يبني املسائل املشار  املوارد املائية استعمالقرار رخصة أن هذا وجتدر اإلشارة إىل 
، احملدد 2008مايو  21املؤرخ يف  148- 08من املرسوم التنفيذي رقم  05إليها يف نص املادة 
واتدفع  يةلزامإاملوارد املائية، واليت يبقى من أمهها  استعماللكيفيات منح رخصة    .اإل

 متياز، حيدد كيفيات منح اال2010يناير  12املؤرخ يف  25-10املرسوم التنفيذي رقم  -
لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات  املياه اجلوفية أو السطحية استخراجإلقامة هياكل 

 استخراج امتيازوالذي سارت أحكامه على نفس خطى سابقه، إذ أن احلصول على  5الصناعية،
ملوارد املائية، اليت تقوم بتحقيق املياه ا جلوفية يكون بناء على طلب يوجه إىل إدارة الوالية املكلفة 

                                                             
ت الري الوالئية وعملها، املذكور أعاله، على أن 2002مايو  26املؤرخ يف  187-02املرسوم التنفيذي الثانية من ) 02(تنص املادة  -1 ، الذي حيدد قواعد تنظيم مدير
يت" ت الري الوالئية السيما مبا    :تكلف مدير
  .السهر على احلفاظ على املوارد املائية وصيانتها ومحايتها واستعماهلا العقالين -
لبحث عن املياه واستغالهلا وإنتاجها وختزينها وتوزيعها سواء كانت موجهة لالستعما - لنشاطات اخلاصة    .ل املنزيل أو الصناعي أو الفالحيمجع وحتليل املعطيات املتعلقة 
  .يق التنظيم يف جمال املوارد املائيةالسهر على تطب -
لتعاون مع اإلدارة املركزية مجيع الطلبات املتعلقة بتخصيص املوارد املائية واستعماهلا وإعادة استعماهلا واستغالل األمالك - ا دراسة،    .العمومية وتسليم الرخص املتعلقة 
يئتها واستغالهلا وصيانتهاالسهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم يف جمال تطوير امل - ملياه الصاحلة للشرب والتطهري والري و لتزويد    .نشآت اخلاصة 
  .اجلوفيةمسك فهرس نقاط املياه املوجودة على مستوى الوالية ومتابعة الدراسات واألحباث اليت تساعد على معرفة أحسن املوارد املائية السطحية و  -
ت الضرورية إلعداد  -   .احلصائل اخلتامية لربامج التزويد مبياه الشرب والتطهري والري الفالحيمجع البيا
  .ضمان إدارة املنشآت ومتابعة تنفيذ املشاريع اليت مل تكن موضوع تفويض -
مايو  25     اريخبتــ 2008نة لس 26، ج ر ج ج، عدد رقم ، حيدد كيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية2008مايو  21املؤرخ يف  148-08املرسوم التنفيذي  -2

2008.  
لوالية، مرجع سابق2012فيفري  21املؤرخ يف  07-12من القانون ) 110(تنظر املادة  -3   .، املتعلق 
  .ع سابقمرج ،، حيدد كيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية2008مايو  21املؤرخ يف  148- 08املرسوم التنفيذي من ) 04و  03، 02(تنظر املواد  -4
، حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو 2010يناير  12املؤرخ يف  25- 10املرسوم التنفيذي  -5

  .2010يناير  17اريخ بت 2010لسنة  04، ج ر ج ج، عدد رقم الوحدات الصناعية
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، ويف بقرار من الوايل املختص إقليميًا بصفته ممثالً للدولة متيازتقين، تكون نتائجه أساسًا ملنح اال
وى طبقا للتشريع وال متيازاملقابل يتعني على املستفيد من اال ماأن يدفع أ    1 .تنظيم املعمول 

 امتياز، حيدد كيفيات منح 2010 ديسمرب 21املؤرخ يف  318-10املرسوم التنفيذي رقم  -
املوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفرت الشروط  استعمال

ملرة يوجه طلب احلصول على هو ال خيتلف عن سابقيه سوى أنه يف هذه او  2النموذجي املتعلق به،
ريخ إيداعه  06إىل الوايل املختص إقليميا الذي يتعني عليه الفصل فيه خالل  متيازاال أشهر من 

ملوارد املائية و يف حالة  ،وذالك على أساس نتائج التعليمة التقنية اليت تعدها اإلدارة الوالئية املكلفة 
فيتعني عليه ختليص خمتلف  متيازأما املستفيد من اال ،تربر األسباب لصاحب الطلب متيازرفض اال

وى املنصوص عليها يف التشريع املعمول به واملستحقة لغرض  األمالك العمومية للمياه  استعمالاأل
يف هذا  املياه، يتم دفعها حسب الكيفيات احملددة يف التنظيم املعمول به استخراجبواسطة جتهيزات 

ال   3.ا

املياه املعدنية  ستغالل، يتعلق 2004يوليو  15املؤرخ يف  196-04ذي رقم املرسوم التنفي -
حيث أن أحكام أشارت صراحة إىل أن املياه املعدنية الطبيعية ومياه  4الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها،

ملوارد املائية، ول لوزارة املكلفة  ضمان املنبع اليت مت جردها وتصنيفها من طرف املصاحل املختصة 
املياه املعدنية الطبيعية  استغالل امتيازشروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إىل إجراءات املناقصة ملنح 

ملوارد املائية بعد دراسة امللفات  متياز، يتم على إثرها منح االومياه املنبع بقرار من الوزير املكلف 
ذا اخلصوص واليت يرتأسها    5 .الوزير نفسهمن قبل اللجنة الدائمة املنشأة 

وة سنوية قاعدية بعنوان  متيازويلتزم صاحب اال التجاري للمياه  ستغاللاال امتيازبدفع إ
                                                             

، حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية 2010يناير  12املؤرخ يف  25-10املرسوم التنفيذي من ) 13و  07، 06، 05(املواد  -1
  .مرجع سابق ،لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية

ت منـح امتياز استعمال املوارد املائية يف األنظمة املائية املتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفرت الشروط ، حيدد كيفيا2010ديسمرب  21املؤرخ يف  318-10املرسوم التنفيذي  -2
  .2010ديسمرب  22اريخ بت 2010لسنة  77، ج ر ج ج، عدد رقم النموذجي املتعلق به

دد كيفيات منـح امتياز استعمال املوارد املائية يف األنظمة املائية املتحجرة ، حي2010ديسمرب  21املؤرخ يف  318-10املرسوم التنفيذي من ) 09و  05، 04، 03(املواد  -3
  .مرجع سابق، أو بطيئة التجدد وكذا دفرت الشروط النموذجي املتعلق به

اريخ ـــبت ،2004لسنة  45ج ر ج ج، عدد  تها،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتعلق امل، 2004 يوليو 15ـؤرخ يف امل 196-04 املرسوم التنفيذي رقم -4
  .2004 يوليو 18

ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها2004يوليو  15املؤرخ يف  196-04املرسوم التنفيذي من ) 18و  10، 08، 07(املواد  -5   .مرجع سابق ،، يتعلق 



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 98 

وة أخرى حتدد مبوجب  املعدنية الطبيعية ومياه املنبع حتدد مبوجب قانون املالية، إضافة إىل إ
    1 .من هذا املرسوم 10إجراءات املناقصة املنصوص عليها مبوجب املادة 

احملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007 فرباير 19املؤرخ يف  69-07املرسوم التنفيذي رقم  -
إذ أشارت أحكام هذا املرسوم إىل أن املياه احلموية تكون  2،املياه احلموية استغاللو  استعمال

لسياحة موضوع تصنيف يصرح به ا ملياه  ية من اللجنة التقنية للمياه احلمو  قرتاحلوزير املكلف 
ملوارد املائية يف أجل  ريخ إخطاره، شهر ا )1(وبعد اإلطالع على رأي الوزير املكلف  بتداء من 

  3 .نقضاء هذا األجلرده إجيابيا يف حالة ا اعتبارحتت طائلة 

، يتم منحه من قبل الوزير امتيازاملياه احلموية يف كل احلاالت موضوع  استغالليكون 
ملياه احلموية بعد ، لكل شخص طبيعي أو معنوي موافقة اللجنة التقنية للمياه احلموية املكلف 

خاضع للقانون العام أو اخلاص الذي يتقدم بطلب يف هذا الشأن، على أن يتحمل يف املقابل دفع 
وة حيدد مبلغها يف قانون املالية   4.إ

ث من خالهلا ، والبحاملذكورة أعاله النصوص القانونية والتنظيمية استعراض إنويف األخري 
لتوصل، عن مآل ملكية املوارد املائية اجلوفية  :إىل اآليت مسح لنا 

لألمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفية، ضمن القوانني عدم وجود أي إشارة  -
 07-12، ونعين بذالك كل من القانون اجلماعات اإلقليمية اخلاصة اليت حتكم عمل

لوالية، وكذا لبلدية، واملذكورين أعاله 10-11القانون  املتعلق    .املتعلق 

ملوارد املائيةتسا - ا  5،ئثار هياكل الدولة املركزية متمثلة يف كل من الوزارة املكلفة  وأجهز
                                                             

ستغالل املــياه املعدنيـة الطبيعيـة ومياه املنبـع ومحايتها2004يوليو  15ؤرخ يف امل 196-04املرسوم التنفيذي من ) 31(املادة  -1   .مرجع سابق ،، يتعلق 
 ،2007لسنة  13ج ر ج ج، عدد  احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه احلموية،، 2007 فرباير 19ـؤرخ يف امل 69-07 املرسوم التنفيذي رقم -2
ملرسوم التنفيذي 2007 فرباير 21ريخ اـــبت   .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، املؤرخ يف 205- 12، معدل 
  .مرجع سابق ية،احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه احلمو ، 2007 فرباير 19ـؤرخ يف امل 69- 07 من املرسوم التنفيذي رقم) 11(املادة  -3
  .مرجع سابق احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه احلموية،، 2007فرباير 19ؤرخ يفامل 69-07 من املرسوم التنفيذي رقم) 38و 23،22(املواد  -4
ذا اخلصوص اإلطالع على أحكام املرسومني التنفيذيني رقم -5 املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية  325-2000زير املوارد املائية، و رقم احملدد لصالحيات و  324-2000 يكفي 

ملرسوم التنفيذي   2000 أكتوبر 25بتاريخ  ،2000لسنة  63ج ر ج ج، عدد ، 2000أكتوبر  25يف وزارة املوارد املائية، املؤرخني يف  واللذين مت إلغاؤمها على التوايل، 
احملدد لتنظيـم اإلدارة املركزية لوزارة ، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  89- 16واملرسوم التنفيذي  .دد لصالحيات وزير املوارد املائية والبيئةاحمل، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  16-88

  .2016مارس  09 اريخــــبت ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، املوارد املائية والبيـئة
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ملوارد املائية(الالمركزية  بتسيري  ،والتجارة ، وكذا وزارة السياحة1 )اإلدارة الوالئية املكلفة 
  .اتمتياز وذالك من خالل تسليم الرخص ومنح االوإدارة هذه املوارد 

وات عنية لزامإعلى  ،ستثناءوبدون ا إمجاع كل النصوص التنظيمية املذكورة آنفا -  فرض إ
، متاشيا يف ذالك للموارد املائية اجلوفية لألمالك العمومية الطبيعية استغاللو  استعمالكل 

، املعدل واملتمم واملذكور أعاله، 30- 90قانون األمالك الوطنية من  77 وأحكام املادة
دون ( للدولة واليت فرضت على كل مستغل للثروات واملوارد السطحية واجلوفية أن يدفع

طن األرض )غريها من األشخاص املعنوية وى  واليت يتم حتديدها وقبضها وحتصيلها  أ
ما   .وفقا للتشريع والتنظيم املعمول 

لسؤال املطروح لاإلجابة ن نتيجة البحث عن كن القول أميا لكل ما سبق، اعتبار وعليه و 
 إىل انتهت ،الشخص العام صاحب ملكية األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية اجلوفيةحول 

ً ا هذه املوارد تعترب من قبيل أن  هذا النوع من املوارد، أو مبعىن أخر، مبلكية ستئثار الدولة حصر
، )الوالية والبلدية(ية التابعة للدولة دون غريها من األشخاص املعنوية العامة امللكية العمومية الطبيع

لنسبة لألمالك العمومية اال ؟، ذالك ما ..ية للموارد املائية اجلوفيةصطناعفهل سيكون احلال نفسه 
  .سنحاول معرفته من خالل الفرع الثاين

   

                                                             
ت الري الوالئية وعملها، مرجع سابق 2002مايو  26خ يف املؤر  187-02 تنظر أحكام املرسوم التنفيذي رقم -1   .الذي حيدد تنظيم مدير



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 100 

  املائية اجلوفيةية للموارد صطناعاألمالك العمومية اال: الفرع الثاين

بتدخل من  هي تلك األمالك اليت تكتسب هذه الصفة يةصطناعاألمالك العمومية اال
يئة امللك وختصيصه للنفع  ،األشخاص العامة عمال مادية أو شكلية مبقتضاها تتم  اليت تقوم 

ً نتاجوهي بذالك تعترب  1،العام ء وضع يكلف املشرع اجلزائري نفسه عنا ومل 2تدخل اإلنسان،ل ا
ا بذكر بعض ية، مكتفياصطناعتعريف لألمالك العمومية اال ا أو مكو وطريقة  ،)أوالً ( مشتمال

ً ( إدراجها ضمن األمالك العمومية ا رتفاقوكذا اال ،)نيا ً (ات املتعلقة  ً (، ومآل ملكيتها )لثا  ،)رابعا
ه  .وفقًا ملا سيتم تناوله أد

  ية للموارد املائية اجلوفيةصطناعاالت األمالك العمومية مكو : أوالً 

كل املنشآت واهلياكل، سواء   3ية للموارد املائية اجلوفية،صطناعتشمل األمالك العمومية اال
ا، السيما ما يلي   :مت إجنازها من قبل الدولة أو اجلماعات اإلقليمية، أو أجنزت حلسا

ومعاينتها ) بكل أنواعها(ئية كل املنشآت واهلياكل املنجزة قصد البحث عن املوارد املا  -
  4 .عيوالنو  الكميوتقييمها 

ت  - منشآت حشد املوارد املائية اجلوفية والسطحية وحتويلها وحمطات املعاجلة واخلزا
ا املخصصة  بيب وكذا مرفقا ومنشآت نقل املياه وتوزيعها عرب شبكات القنوات واأل

ملياه أو سقي وصرف مياه العمومي قصد تزويد التجمعات احلضرية  ستعماللال والريفية 
  5 .مساحات السقي

-  ً أو  متيازيرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد اال املنشآت واهلياكل اليت تعترب ملكا
                                                             

  .8، ص ، مرجع سابقيف ملك الدولة العام قراءة، )إمساعيل( القريشي -1
  .48مرجع سابق، ص ، النظام القانوين لألمالك الوطنية يف اجلزائر، )عبد هللا(محاوي  -2
ت األم -3 ملادة 30-90من القانون  )16(ية للموارد املائية اجلوفية يف املادة صطناعالك العمومية االمل يرد ذكر أيٍ من مكو املعدل  14-08من القانون  )07(، املعدلة 

ألمالك الوطنية، املذكور أعاله،  30-90واملتمم للقانون  ت األمالك الوطنية العمومية اإلصاملتعلق    .على سبيل املثال ال احلصرطناعية كان علمًا أن إشارة هذه املادة لبعض مكو
ملياه املعدل واملتمم، املذكور أعاله،  12- 05من القانون  )16(املادة  املالحظ أن املطة األوىل من -4 ج املادة املتعلق  حيث من قانون األمالك الوطنية، ) 16(سارت على 

، ضمن األمالك العمومية االصطناعية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي) بكل أنواعها(صد البحث عن املوارد املائية كل املنشآت واهلياكل املنجزة قتدرج  أقرت مبدًأ عاما، مبوجبه 
  .للموارد املائية اجلوفية 

مليا 12-05من القانون  )16(املادة  املطة الثانية من -5   .ه املعدل واملتمم، املذكور أعاله، مرجع سبق ذكرهاملتعلق 
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  1.املربم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص ستغاللالتفويض لإلجناز واال

ً أن املشرع وضع مذا اخلصوص فاملالحظ  ً  عيارا دراج ضمن امللكية ، مبوجبه يتم إعاما
من قبل الدولة واجلماعات  كل املنشآت واهلياكل اليت يتم إجنازها ية للمياه،صطناعالعمومية اال

ا، وذالك بكل أنواعها  املوارد املائية اجلوفية استغاللأو  استعمالمبناسبة  اإلقليمية أو تنجز حلسا
إجراءات اإلدراج املذكورة  احرتاموذالك شريطة ، )الطبيعية، املياه احلموية مياه منبع ، املياه املعدنية(

ه   .أد

 ً   يةصطناعإجراءات إدراج املوارد املائية اجلوفية ضمن األمالك العمومية اال: نيا

إما تعيني  2جرائني املتميزين،أحد اإل ختاذعمومية، تثبت عملية اإلدراج ضمن األمالك ال
ّ  -احلدود ثبات اإلدراج ضمن امللكية العمومية  4فعملية تعيني احلدود 3،لتصنيفا اوإم تتعلق 

   .5يةصطناعثبات اإلدراج ضمن األمالك العمومية االالطبيعية، بينما التصنيف فريتبط 

خالفًا إلجراءات إدراج األمالك العمومية الطبيعية للموارد املائية أنه و  ،ا سبقيتضح مم 
من قبيل املوارد والثروات الطبيعية املستثناة من القاعدة املوضوعة من قبل املشرع  اجلوفية واليت تعترب

فإن املعدل واملتمم، املذكور أعاله،  30-90قانون األمالك الوطنية  من 27اجلزائري مبوجب املادة 
 ائري،يف التشريع اجلز  تكتسب هذه الصفة لن ية للموارد املائية اجلوفيةصطناعاألمالك العمومية اال

الذي و ، "التصنيف" يف واملتمثل -كما مساه املشرع-بعمل شكلي أو إجراء متميز  القيام بعد إالّ 
 6،يةصطناعالسلطة املختصة على امللك املنقول أو العقار طابع األمالك العمومية اال تضفيمبقتضاه 

ته املادة  ّ ملياه،  ،12-05من القانون  20وهو نفس احلكم الذي أقر املعدل واملتمم، املذكور املتعلق 
من هذا القانون، تكون حمل  16أعاله، حني أشارت إىل أن املنشآت واهلياكل املذكورة يف املادة 

                                                             
مليا 12-05من القانون  )17(املادة  -1   .ه املعدل واملتمم، املذكور أعاله، مرجع سبق ذكرهاملتعلق 
أل 30-90من القانون ) 37إىل  35من (مع مراعاة أحكام املواد  -2   .مالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، مرجع سبق ذكرهاملتعلق 
أل 30-90من القانون ) 27(املادة  -3   .مالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، مرجع سبق ذكرهاملتعلق 
  .هو اإلجراء الذي مبوجبه تقوم السلطات املختصة بوضع حدود األمالك الوطنية العمومية الطبيعية: تعيني احلدود -4
أل 30-90من القانون ) 28(املادة  -5   .مرجع سبق ذكرهمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 31و 28، 27(املواد  -6   .، املتعلق 
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  1 .إجراء تصنيف خيول هلا طابع األمالك العمومية

ً عتبار  القتناءحىت يكون التصنيف مقبوالً، جيب أن يسبق و   ً  ه فعال ً  وحد ، يرتتب معينا
القبلي للملك املطلوب تصنيفه والذي جيب أن يكون ملكا للدولة أو إلحدى عليه التملك 

ا )الوالية أو البلدية(اجلماعات اإلقليمية  ّ ا مبقتضى حق سابق، وإم ّ الغرض متالك يتم هلذا ، إم
القتناء ، وإما)، التبادل، اهلبةاالقتناء(حسب طرق القانون العام   عن طريق نزع امللكية، وتقوم 

   2.ة أو املصلحة اليت يوضع حتت تصرفها امللك املطلوب تصنيفهاجلماع

إّال جبعل الـملك يضطلع ية لن تنشأ صطناعاألمالك العمومية االهذا وجتدر اإلشارة إىل أن 
يئة خاصة للمنشأة  مبهمة ذات مصلحة عامة أو ختصيصه هلا، وال يسري مفعوله إال بعد 

لنظر لوجهته،استالمو  يئته افهتكييمن البد  أي 3ها،  ا  او للخدمة العامة املرجوة من املرفق القيام 
إلنشاء أو اإلصالح وغريها من األفعال املادية، املشرع ويشرتط  4عن طريق تدخل اإلنسان 

ن تكون يف مرحلة التخطيط أويف طور  اجلزائري لفعل وال يكتفي  أن تكون هذه األفعال قد متت 
ُ  األمالك املقتناة مبعىن أن 5،احلال يف القانون الفرنسيعليه  هواإلمتام مثلما  ون جزءا من  ال تَُك

ّ ية حىت ولو ضُ صطناعاألمالك العمومية اال يئتها، ،ت لألمالك الوطنيةم أي أن التصنيف  6إّال بعد 
   7 .هاملنشأة واستالماصة اخلتهيئة ستكمال الاال يسري مفعوله إال بعد 

ستكمال عملية التهيئة ية بعد اصطناععمومية االلك يف األمالك الاملليتم على إثرها إدراج 
ملالية أو الوايل املختص، 8وإصدار العقد القانوين للتصنيف ، ويكون ذالك من قبل الوزير املكلف 
لس الشعيب املعين   9.بعد مداولة ا

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05من القانون  20تنظر املادة  -1   .، املتعلق 
ألمالك الوطني30-90من القانون  31و 27تنظر املواد  -2   .ة، املعدل واملتمم، مرجع سابق، املتعلق 
ملادة 30-90من القانون  33املادة تنظر  -3 ألمالك الوطنية، املذكور أعاله30-90، املعدل واملتمم للقانون 14- 08من القانون  09، املعدلة    .، مرجع سابق، املتعلق 
  .164، ص 2000- 1999، جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق  ،اجستريرسالة م ،أحكام األموال العمومية يف القانون اجلزائري، )دية(بلعموري  -4
  .43مرجع سابق، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -5
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون  31تنظر الفقرة األخرية من املادة  -6   .، املتعلق 
ملادة 30-90من القانون  )33( املادة -7 ألمالك الوطنية، املذكور أعاله30- 90، املعدل واملتمم للقانون 14-08من القانون  )09(، املعدلة    .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
  .سبق ذكره ، مرجعاملتعلق بقانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله 30-90من القانون  31حسب مفهوم املادة  -8
ملادة 30-90من القانون  )33(املادة  -9 ألمالك الوطنية، املذكور أعاله30- 90، املعدل واملتمم للقانون 14-08من القانون  )09(، املعدلة    .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
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ادة ـالتنا املية، فقد أحصطناعأما عن كيفيات اإلدراج والتصنيف ضمن األمالك العمومية اال
ارة إىل ـيف إش، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، على التنظيم ،30- 90من قانون األمالك الوطنية  33

، احملدد 2012ديسمرب  16ؤرخ يف ـامل 427-12ذي ـوم التنفيالثالثة وما يليها من املرس )03(املادة 
  .تابعة للدولةاصة الـالك العمومية واخلـات إدارة وتسيري األمـلشروط وكيفي

إذ بعد متلك الدولة أو اجلماعات اإلقليمية لألمالك املطلوب تصنيفها والذي يعترب شرطا 
عمال التصنيف  مسبقا إلدراجها يف األمالك الوطنية كما سبق ذكره، تنفرد السلطة املختصة 

عطائها صبغة األمالك العمومية، ويك ون ذالك بقرار ملبادرة بتجسيد عملية إدراج تلك األمالك 
ملالية أو الوايل املختص    :ني التالينيقرتاحإقليميا، بناء على إحدى االيتخذه الوزير املكلف 

  .مسؤول إدارة األمالك الوطنية املختصة إقليميا استشارةاإلدارة املعنية، وبعد  اقرتاح -

  .املصلحة املعنية قانو استشارةمسؤول إدارة األمالك الوطنية و  اقرتاح -

  1 .هذا، ما مل يكن هناك مفعول للقوانني والتنظيمات اخلاصة اليت تنص على خالف ذالك

 ً ألمالك العمومية االرتفاقاال: لثا   ية للموارد املائية اجلوفيةصطناعات املتعلقة 

 مت ،اترتفاقية للموارد املائية اجلوفية إقرار عدد من االصطناعتتطلب األمالك العمومية اال
  :2يف اآليتقبل املشرع اجلزائري  من حصرها

تستفيد كل من الدولة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية  :ستيالءاال ارتفاق -1
واملفوض هلم اخلدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهياكل  متيازوكذا أصحاب اال

ستيالء أو االات ارتفاقية للموارد املائية اجلوفية من صطناعبعة لألمالك العمومية اال
اورة،  مقابل متكني املالكني املعنيني من الشغل املؤقت أو اإلقامة على املمتلكات ا

م جراء تعويض عن األضرار الالحقة   نزع إجراء ؤقت أواملشغل ال سواء تعلق األمر 
  .ملنفعة العامةمن أجل اامللكية 

                                                             
  .، مرجع سابقوتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة ، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة 427-12املرسوم التنفيذي وما يليها، من ) 03(املادة  -1
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 27إىل  21من (املواد  -2   .، املتعلق 
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ويل وجر املوارد املائية اجلوفية أن يتعني على جماوري قنوات حت :املرور أو التفريغ ارتفاق -2
م اخلاصة ملستخدمي اإلدارة وعتادها أو املقاولني  يسمحوا حبرية املرور على ممتلكا

مخسة أمتار على جانيب  )5(تساع على ا ية بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقاملكلفني
 ارتفاقعليها مبناطق  ية للموارد املائية اجلوفية، وهو ما يطلقصطناعاألمالك العمومية اال

مشمولة مبنع إقامة أي بناء جديد أو تشييد اليت تعترب  ة، هذه األخري أو التفريغ املرور
بت أو غرس ألشجار، جتنبًا ألي إعاقة قد حتول دون املهمة اليت وجدت من  لسياج 

 لتفريغ،ا رتفاقمع اإلشارة إىل أنه جيوز ملالك العقار يف احلالة اليت خيضع فيها ال .أجلها
  .يف أي وقت رتفاقاألرض حمل اال على اقتناء رتفاقأن يلزم املستفيد من اال

ات املتعلقة بوسائل رتفاقخيضع املالك أو املستغل للعقار لال :وسائل اإلشارة ارتفاق -3
  .اإلشارة إىل املياه وكشفها وقياسها اليت تضعها اإلدارة

واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات كل من الدولة ل ميكن :وضع القنوات ارتفاق -4
يئة ذات واملفوض هلم اخلدمة العمومية متيازة وكذا أصحاب االـالعمومي ، الذين ينجزون 

طنية أو مكشوفة على رتفاقمنفعة عمومية أن يستفيدوا من اال ات اخلاصة بوضع قنوات 
ملالكني  رار اليتــاألراضي اخلاصة غري املبنية، مقابل حتملهم للتعويض عن األض قد تلحق 

  .املعنيني من جراء ذالك

جيب أن يكون  ات وحتديدها،رتفاقعداد االأن إويف األخري فإن املشرع اجلزائري يؤكد على 
ً حسب الشروط األكثر عقالنية واألخف ضرر  ويف حال  ها،ـالعقارات اليت يتم املرور ب ستغاللال ا

وحتديد التعويضات املناسبة هلا، كما هو معمول  قيام منازعات بشأن وضعها وتنفيذها، يتم تسويتها
   1.نزع امللكية من أجل املنفعة العموميةإجراء  به يف إطار

   

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 29و  28(املادتني  -1   .، املتعلق 
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ً رابع   للموارد املائية اجلوفية يةصطناعملكية األمالك العمومية اال: ا

ائية للموارد امليف الفرع األول من هذا املطلب إىل أن ملكية األمالك العمومية الطبيعية  انتهينا
 ً ، وطرحنا )الوالية والبلدية(على الدولة دون غريها من األشخاص املعنوية العامة  اجلوفية، هي حكرا

لنسبة لألمالك العمومية اال   ية للموارد املائية اجلوفية ؟صطناعسؤاالً حينها، هل أن األمر نفسه 

ملعدل ، ا30-90 قانون األمالك الوطنية أحكامميكن أن نستشف اجلواب من خالل 
، يةصطناعضمن األمالك العمومية االجعلت التصنيف أساسا لإلدراج واملتمم، املذكور أعاله، واليت 

على امللك املنقول أو العقار طابع األمالك العمومية تضفي السلطة املختصة  والذي مبوجبه
اجلماعات املطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو إلحدى  املنشأة أو امللككون ى أن تية، علصطناعاال

، وال يسري اليت يتعني عليها جعله يضطلع مبهمة ذات مصلحة عامة أو ختصيصه هلا اإلقليمية،
يئة خاصة من قبل صاحب امللكية  استالممفعوله إال بعد  يئتها  الدولة أو الوالية أو (املنشأة و

ن األمالك العمومية ضمأن املنشأة املستوفية لشروط تصنيفها يتم إدراجها  وهو ما يعين ،)البلدية
املنشأة  استالمو  اقتناءصاحب امللكية أو الذي قام بعملية للشخص املعنوي  التابعة يةصطناعاال

يئة خاصة يئتها     1 .و

ملياه، املعدل واملتمم،  12-05من القانون  16املادة الذي أقرته  التوجه وهو نفس املتعلق 
أو آت واهلياكل اليت يتم إجنازها من قبل الدولة املنشوذالك حني رتبت خضوع كل واملذكور أعاله، 

ا، ،)الوالية والبلدية(إلقليمية اجلماعات ا ، ية للمياهصطناعألمالك العمومية االل أو تنجز حلسا
عن املوارد املائية اجلوفية ومعاينتها املنشآت واهلياكل املنجزة قصد البحث كل  :وذكرت من ضمنها

، وكذا منشآت حشد املوارد املائية اجلوفية وحتويلها وحمطات املعاجلة وتقييمها الكمي والنوعي
ا املخصصة  بيب وكذا مرفقا ت ومنشآت نقل املاء وتوزيعه عرب شبكات القنوات واأل واخلزا

ملياه ستعماللال ، أي أن كل هذه املنشآت ...العمومي قصد تزويد التجمعات احلضرية والريفية 
ٍ من ملوارد املائية اجلوفية،  ذات الصلةواهلياكل  ّ أصحاب امللكية العامة ومىت مت إجنازها من قبل أي

ن قبيل األمالك العمومية فإن ذالك جيعلها م ا،، أو أجنزت حلسا)الدولة، الوالية والبلدية(

                                                             
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 33و   31،28(تنظر املواد  -1   .، املتعلق 
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   .ارد املائية اجلوفيةية للمو صطناعاال

لنتيجة لموارد املائية اجلوفية، قابلة للتملك ية لصطناعاألمالك العمومية اال ميكن القول أن و
لتايل ال غرابة يف أن جند األمالك العمومية اال ية صطناعمن قبل كل األشخاص املعنوية العامة، و

بعة للبلدية بعة للوالية، وأخرى    . للموارد املائية التابعة للدولة، ومثلها 
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العابرة املشرتكة أو (الدولية اجلوفية لموارد املائية املركز القانوين ل: الثاين املبحث
  )للحدود

مــع  يتفــقهنــاك نــوع آخــر مــن املــوارد املائيــة اجلوفيــة  ،املــوارد املائيــة اجلوفيــة الوطنيــةإىل جانــب 
مــا عبــارة عــن تشــكيالت جيولوجيــة حاويــة للميــاه تكــون يف شــكل طبقــة ســابقه أو ، مــن حيــث كو

إذ أن هــذا مــن حيــث جمــال مشوليــة كــل منهمــا،  معــه خيتلــفويف املقابــل بكة طبقــات ميــاه جوفيــة، شــ
ضــمن إقلــيم دولــة  طبقتــه أو طبقاتــه احلاويــة للميــاه امتــدادنحصــر النــوع مــن املــوارد املائيــة اجلوفيــة ال ي

قليم دول خمتلفـة  مشـرتكة أو نكـون أمـام مـوارد مائيـة جوفيـةحبيـث  ،واحدة وإمنا قد يرتبط بشكل ما 
كــم هــذا النــوع مــن املــوارد القواعــد القانونيــة الــيت حتذي يــدعو إىل معرفــة ، وهــو األمــر الــعــابرة للحــدود

ر املرتتبة عن إعمال تلك القواعد ) املطلب األول(   )  املطلب الثاين(وكذا اآل

  القواعد القانونية اليت حتكم املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود: املطلب األول

واحلاجــة إليهــا يف خمتلــف اجلوانـــب  ئيــة اجلوفيـــة العــابرة للحــدودملــوارد املاا متاشــيًا وتنــامي أمهيــة
ج جديد يقوم على إفراد هذا النوع من املوارد املائيـة اجلوفيـة  تمع الدويل إىل تبين  التنموية، يسعى ا

داخــل أروقــة هيئــة األمــم املتحــدة يف اآلونــة ، حيــث الحــت بــوادر هــذا التوجــه بقواعــد قانونيــة خاصــة
، يتعـني )الفـرع األول( قرار مرفـق بقـانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود اعتمادن مت أي ،األخرية
  .)فرع الثالثال( وإبراز مبادئه) الفرع الثاين(نطاقه  توضيح

   اجلوفية العابرة للحدود بفكرة املياه هتمامبوادر اال: الفرع األول

رتـبط وجودهـا بوجـود هـذا الكـون وبـذالك اة الـيت اجلوفيـة مـن املـوارد الطبيعيـ املائيةتعترب املوارد 
سيسها علـى عـدة عناصـر  فهي موجودة قبل حىت نشأت الدول نفسها، هذه األخرية اليت ترتكز يف 
منهــا الســيادة واإلقلــيم، ومهــا العنصــران الــذين كــا ســببا يف بــروز مــا يســمى بفكــرة امليــاه املشــرتكة أو 

موعـة الدوليـة ملبـدأ السـيادة الدائمـة علـى أي أن ظهـور هـذه ال 1العابرة للحـدود، فكـرة مـرتبط بتبـين ا

                                                             
، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات )94إىل ص  41ص(قال منشور يف دورية دراسات قانونية م ،نزاعات الدولية حول املياه الدوليةال ،)صباح(العشاوي  -1

  .41، ص 2010مرب ، نوف09التعليمية، اجلزائر، العدد 
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 1803لألمـم املتحـدة رقـم  العامـة اجلمعيـة قـرارالثروات الطبيعية املتواجدة يف إقلـيم كـل منهـا، متاشـيا و 
مبعـىن أن  1،الطبيعيـة املـوارد علـى الدائمـة لسـيادة املتعلـق، 1962 ديسـمرب 14املـؤرخ يف ) 17-د(

املــوارد املائيــة اجلوفيـــة املشــرتكة أو العــابرة للحــدود بصــفة عامـــة خيــص فقــط أجــزاء هـــذه احلــديث عــن 
حــد املصــادر املائيــة  ً أو ســلبًا  ســطحية  (املــوارد الــيت تقــع يف إقلــيم دول خمتلفــة أو عنــدما تــرتبط إجيــا

وارد مائيــة أمــا تفصــيالً فإنــه ميكــن تصــور تواجــد مــ املتواجــدة يف إقلــيم دول خمتلفــة،) كانــت أو جوفيــة
  :جوفية مشرتكة أو عابرة للحدود يف أربع حاالت، هي

ي مصــدر  -1 يف حالــة وجــود حــوض ميــاه جوفيــة حمصــورة يتجــاوز احلــدود الدوليــة، وال يــرتبط 
  .للمياه اجلوفية أو السطحية، األمر الذي جيعله حبد ذاته موردا طبيعيا مشرتكا

حــد مصــادر يف حالــة وجــود حــوض ميــاه جوفيــة داخــل إقلــيم د -2 ولــة مــا، ويــرتبط هيــدرولوجيا 
ألخر)سواء كمغذي أو متغذي(املياه الدولية  ثر أحدمها    .، مما يرتتب عنه 

حبـوض  ا، ويـرتبط هـذه املـرة هيدروجيلوجيـةيف حالة وجود حوض مياه جوفية يف إقليم دولـة مـ -3
حيـــدث يف غـــريه أو  أو أحـــواض ميـــاه جوفيـــة يف دولـــة أو دول جمـــاورة، فيتـــأثر هـــذا احلـــوض مبـــا

دة نسبة اال  ختالفيف أحدها قد يؤدي إىل اال ستهالكيتأثر غريه مبا حيدث فيه، مبعىن أن ز
  .يف مستوى املياه فيما بينها

كمله داخل إقليم إحدى الدول، ويعتمد يف تغذيته علـى  -4 يف حالة وجود حوض مياه جوفية 
ـــة أو دول جمـــاورة، حبيـــث أن أي تعـــديل يطـــال مصـــدر التغذيـــة  مصـــدر أو مصـــادر ميـــاه بدول

ذا احلوض      2 .سيؤثر حتما يف مستوى املياه اجلوفية 

ألسـاس إىل الدراسـات املهتمـة  هتمـاممـرد االو   ـذا النـوع مـن املـوارد يف الوقـت الـراهن يعـود 
ن جوفيـا عـابرا للحـدود، وحوضـا  273د اآلن مت إحصـاء نـه حلـ نتائجهـاتفيد ذا املوضوع، واليت 

تــت تعــرف  40 يف املئــة مــن الســكان يعيشــون يف منــاطق امليــاه العــابرة للحــدود، هــذه األخــرية الــيت 

                                                             
: ، منشور على املوقع التايل1962ديسمرب  14للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة بتاريخ  17املتمخض عن الدورة  1803رقم  قرار -1

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx  ،)2015-12-01: ريخ اإلطالع.(  
2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 130 et 131. 
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متــأثرة يف ذالــك بتنــامي خمتلــف األنشــطة البشــرية  1تنافســا حمتــدما علــى هــذه املــوارد أكثــر مــن غريهــا،
إلضــافة إىل أن العديــد  مــن أنظمــة طبقــات الســيما مــا تعلــق مبجــال الزراعــة والتوســع العمــراين، هــذا 

ــا غــري  لتــايل فإ امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود تقــع يف منــاطق يســودها منــاخ جــاف أو شــبه جــاف و
مسألة التسيري غري العقالين وظاهرة التغريات املناخيـة سـامهت  ، كما أنبطيءمتجددة أو أن جتددها 

ــذه املـــوارد، حيــث أصــبحت ســببا خطــرية بــني خمتلـــف  تــوترات يف خلـــق يف تفــاقم األوضــاع املتعلقــة 
  2.إىل حد التلويح بشن حروب مائية يف املستقبل توصل ذه املوارد،ئات املنتفعني ف

ولعل ما زاد الوضع سوءا هو حقيقة أن هذه املوارد غري مرئية وغالبـا غـري معروفـة واألكثـر مـن 
ا تتطلب يسـاعد صـناع القـرار علـى وهـو األمـر الـذي مل يكـن يف البدايـة ل 3،تسيريا جد معقـد ذالك أ

ا ختاذاملبادرة  ت اليت ميثلو   .إجراءات يف مواجهة التحد

موعــة الدوليــة بضــرورة إقامــة حــوار وتعــاون بنــاء، يــتم مــن خاللــه لكــن يف النهايــة مت ا قتنــاع ا
دف أساسا إىل   :فرض إسرتاتيجية مشرتكة 

  .ة اجلوفية العابرة للحدودأكرب مبعرفة خصائص نظام طبقات املوارد املائي اهتمام -

امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود خاصــة وأن هــذه  بطبقــاتإلضــرار جتنــب كــل مــا مــن شــأنه ا -
ا غري قابلة لال   .سرتجاعاألضرار تتميز يف غالب األحيان 

  .عدم رهن نصيب األجيال القادمة -

  .سد الطريق أمام النزاعات احملتملة -

لنتيجة،  ، لـ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة ملذكورة أعاله، مبثابة أهدافت النقاط ااعترب و

                                                             
اه العابرة املي" 2009 للمياه العاملي اليوم مبناسبة ،لليونسكو العام املدير ،بيان من السيد كوشريو ماتسورا ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -1

ريخ ( .1، ص  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf: ريس، فرنسا، منشور على املوقع التايل ،اليونسكو، " دللحدو 
  ).2015-08-06: اإلطالع

  .74ص  2013والبحوث اإلسرتاتيجية، سبتمرب  جملة رؤى إسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات-مقال ،عدالة املائية من منظور القانون الدويلال ،)شكراين(احلسني  -2
3-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 344. 
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واملرفق بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة  2008،1ديسمرب  11املصادق عليه بتاريخ  124-63رقم 
موعــة الدوليــة بنظــام طبقــات امليــاه اجلوفيــة  اهتمــاميعتــرب حاليــا مثــرة  الــذيهــذا األخــري  2للحــدود، ا

  .رة للحدودالعاب

تمـــع الـــدويل هـــذا، وجتـــدر اإلشـــارة إىل  قـــرار اجلمعيـــة  اعتمـــادقبـــل التوصـــل إىل وحـــىت -أن ا
مل   -، املـذكور أعـاله،2008ديسـمرب  11املصـادق عليـه بتـاريخ  124-63العامة لألمم املتحدة رقـم 
ـذا النـوع مـن املـوارد وأمهيتهـ هتمـاميكن لينأى بنفسه عـن اال ا املتصـاعدة ومـا تنـذر لقضـا املرتبطـة 

يف البدايـــة بشـــكل مباشـــر عـــرب القواعـــد القانونيـــة  هتمـــامبـــه مـــن صـــراعات، فقـــد بـــدأ جتســـيد هـــذا اال
املنظمـــة للمـــوارد املائيـــة الســـطحية العـــابرة للحـــدود، وبشـــكل غـــري مباشـــر حـــني يـــتم ذكرهـــا يف بعـــض 

كــان البــد   لكــن يف النهايــة 3املعــادن، سـتغاللحلــدود، أو تلــك املتعلقــة ا ترســيم اتفاقيــاتاهـدات و مع
تـت  من إفراد املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود بنظام قانوين خـاص يتماشـى واألمهيـة الكـربى الـيت 

ــا هاتــه املــوارد يف العالقــات بــني الــدول، وهــو األمــر الــذي كانــت نتيجتــه تبــين جلنــة القــانون  4حتظــى 
ا السـتني، الـذي تضـمن فصـله الرابـع الدويل التابعة هليئة األمم املتحدة يف تقر  عمال دور يرها املتعلق 

هــذه اللجنــة مــن القــراءة  انتهــاءمشــروع مــواد قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود وذالــك بعــد 
 67والذي مت عرضه على اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف جلسـتها العلنيـة رقـم  5الثانية هلذا املشروع،

ا السادســــة 2008ســــمرب دي 11بتـــاريخ  ، والــــيت قــــررت أن تــــدرج يف جــــدول األعمــــال املؤقــــت لــــدور
مــن أجــل دراســة أمــور مــن بينهــا " قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود"والســتني، بنــداً عنوانــه 

  6.مسألة الشكل الذي ميكن أن توضع فيه مشاريع املواد

                                                             
: تايل، منشور على املوقع النون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودبقااملرفق   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/124املادة األوىل من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N0847821.pdf?OpenElement-dds-http://daccess ،)ريخ اإلطالع :
  ).1ملحق رقم ). (18-09-2015

2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 10. 
3-Ibid., p 50. 

  .، مرجع سبق ذكرهبقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملرفق   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/124تنظر ديباجة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -4
ا الستنيتقرير جلاملتضمن   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/123ينظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -5 : ، منشور على املوقع التايلنة القانون الدويل عن أعمال دور

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/15/PDF/N0847815.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص
  ).2015-12-03: اإلطالع

  .2، مرجع سابق، ص نون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودبقااملرفق   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/124ينظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -6
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ا السادسة والسـتني، متـت مناقشـته مـن قبـل وعند عرض املشروع على اجلمعية العامة يف دور
هــذه  1جلنــة تعــىن كــذالك مبســائل القــانون الــدويل وهــي اللجنــة السادســة التابعــة هليئــة األمــم املتحــدة،

تاألخــرية الــيت  ملكتــب  ار ن  إدراج بعــض التنقيحــات البســيطة املقدمــة شــفو مــن قبــل ممثــل اليــا
بصيغته املنقحة شـفو بـدون تصـويت، وأوصـت  A/C.6/66/L.24ت مشروع القرار اعتمدومن مث 

وبنــاء  2ن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مشـروع القـرار املتعلـق بقـانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود،
ا الثامنة والسـتني البنـد  على ذالك فإن اجلمعية العامة تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدور

وأن تواصل دراسة أمور من بينهـا مسـألة الشـكل " ياه اجلوفية العابرة للحدودقانون طبقات امل"املعنون 
النهــائي الــذي ميكــن أن توضــع فيــه مشــاريع املــواد، يف ضــوء التعليقــات اخلطيــة الــواردة مــن احلكومــات 
واآلراء املعرب عنها يف مناقشات اللجنة السادسة اليت جرت يف دوريت اجلمعيـة العامـة الثالثـة والسـتني 

  3.السادسة والستنيو 

ـص إليـه قـرار اجلمعيـة العامـة املـذكور أعـاله، مت إدراج البنـد  ُل ضـمن  87إذ أنه متاشيا مع مـا خَ
قــانون طبقــات امليــاه "جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة والســتني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املعنــون بـــ 

لجنـــة السادســة توصـــلت إىل إصـــدار ، وبعـــد مناقشــته مـــرة أخــرى مـــن قبــل ال"اجلوفيــة العـــابرة للحــدود
ن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار املتضمن قانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة  توصيتها القاضية 

 16املـؤرخ يف  118-68ختذت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة قرارهـا رقـم وبناء على ذالك ا 4للحدود،
ا احلاديــة والســبعني ، والــذي مبوجبــه تقــرر أن تــدرج يف2013ديسـمرب   جــدول األعمــال املؤقــت لــدور

                                                             
بعة هليئة األمم املت 2حسب ما ورد يف الصفحة  -1 ا الستني واملذكور أعاله، فإن اللجنة السادسة هي هيئة  حدة تتألف من من تقرير جلنة القانون الدويل املنبثق عن أعمال دور

  .ما جلنة القانون الدويل هي هيئة تتألف من خرباء قانونيني مستقلنيممثلني حكوميني، بين
لبند   2011نوفمرب  09بتاريخ  66/477ينظر تقرير اللجنة السادسة رقم  -2 انون طبقات املياه اجلوفية ق: من جدول أعمال الدورة السادسة والستني واملعنون بـ 85املتعلق 

  :                                                          ن خالل الرابط التايل، ميكن الوصول إليه مالعابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/515/65/PDF/N1151565.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 3، ص

  ).2015-12-03: اإلطالع
لبند   2011ديسمرب  09ريخ بتا 66/104ينظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -3 انون طبقات ق: من جدول أعمال الدورة السادسة والستني واملعنون ـب 85املتعلق 

  :                                                          ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلاملياه اجلوفية العابرة للحدود
 rg/doc/UNDOC/GEN/N11/465/04/PDF/N1146504.pdf?OpenElementny.un.o-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص

  ).2015-12-03: اإلطالع
لبند   2013نوفمرب  19بتاريخ  68/470ينظر تقرير اللجنة السادسة رقم  -4 انون طبقات املياه اجلوفية ق: من جدول أعمال الدورة الثامنة والستني واملعنون بـ 87املتعلق 

  :                                                          ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلرة للحدودالعاب
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/494/84/PDF/N1349484.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 3/14،ص

  ).2015-12-03: اإلطالع
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لكــن املالحــظ هــذه املــرة أن إرجــاء  1،"قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود"البنــد املعنــون بـــ 
  .املصادقة كان دون ذكر أي سبب

إىل  انتهــتالــيت  نيوالســبع اديــةالــدورة احليف ومــا حــدث بشــأن الــدورة الثامنــة والســتني تكــرر 
، والـذي مبوجبـه تقـرر أن تـدرج يف جـدول 2016ديسـمرب  13املـؤرخ يف  150-71القرار رقم  ماداعت

ا ال ــــون بـــــ رابعــــةاألعمــــال املؤقــــت لــــدور ــــة العــــابرة " والســــبعني البنــــد املعن قــــانون طبقــــات امليــــاه اجلوفي
العامــة  وعلــى عكــس القــرارات املتخــذة يف دورات اجلمعيــة، مــع اإلشــارة إىل أن هــذا القــرار 2"للحــدود

مل يرفق مبشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقـات  ،)الثالثة والستني، والسادسة والستني، والثامنة والستني(
ـــًا بتوجيـــه عنايـــة احلكومـــات إىل مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة بقـــانون  ـــة العـــابرة للحـــدود، مكتفي ـــاه اجلوفي املي

املنبثــق عــن الــدورة  118-68معيــة العامــة رقــم املرفقــة بقــرار اجل طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود
ـا يف وضـع ، وذالك من أجل اال2013ديسمرب  16الثامنة والستني للجمعية العامة بتاريخ  سرتشـاد 

   .بصورة سليمة اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية إلدارة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

   اجلوفية العابرة للحدود اهنطاق قانون طبقات املي: الفرع الثاين

فت املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود مبوجب املادة الثانية مـن قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم  ّ ر عُ
واملرفق بقانون طبقات املياه اجلوفيـة  2013ديسمرب  16املصـادق عليه بتاريخ  118-68املتحدة رقم 

ا عبارة عن  لوجية حاوية للمياه تكون يف شكل طبقـة ميـاه جوفيـة جيو  تشكيالتالعابرة للحدود، 
  .تقع أجزاؤها يف دول خمتلفة 3أو شبكة طبقات مياه جوفية

                                                             
لبند   2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118مة لألمم املتحدة رقم ينظر قرار اجلمعية العا -1 انون طبقات ق: من جدول أعمال الدورة الثامنة والستني واملعنون بـ 87املتعلق 

     :                                                       ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلاملياه اجلوفية العابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/51/PDF/N1344651.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2/12،ص

  ).2015-12-03: اإلطالع
لبند   2016ديسمرب  13بتاريخ  71/150ينظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -2 انون طبقات ق: ني واملعنون بـمن جدول أعمال الدورة احلادية و السبع 86املتعلق 

  :                                                          ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلاملياه اجلوفية العابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/437/84/PDF/N1643784.pdf?OpenElement-dds-https://documents  2/2،ص ،
  ).2017-03-27: يخ اإلطالعر (
السابق ، بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملتعلق  2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118حسب املادة الثانية من مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -3

  .التشكيالت هذه من املشبعة املنطقة حتويها اليت واملياه إنفاذية، أقل طبقة حتتها تقع هللميا حاوية نفيذة جيولوجية تشكيالت "اجلوفية املياه طبقة" مبصطلح يقصدالذكر، 
  .هيدروليكيا ببعضها متصلة اجلوفية املياه طبقات من أكثر أو طبقتني من مؤلفة سلسلةفهي عبارة عن  "اجلوفية املياه طبقات شبكة" أما مصطلح



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 113 

ًا من هذا التعريف فإن نطاق قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود يشمل أساسـًا  انطالق
ع أجزاؤهــا يف دول خمتلفــة، وفيــة الــيت تقــاجليــاه املوفيــة أو شــبكة طبقــات اجليــاه املطبقــة كــل مــا يتعلــق ب
والــــيت ســـيتم جردهــــا  الـــيت مت إحصــــاؤها حلـــد اآلن حوضــــا جوفيـــا عــــابرا للحـــدود 273ونعـــين بـــذالك 

 ً   1 :كما ميكن أن ينصرف نطاق قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود إىل ،وإحصاؤها مستقبال

  .العابرة للحدود اجلوفية اهاملي طبقات بشبكات أو اجلوفية املياه بطبقات نتفاعاال :أوالً 

ــذه  نتفــاعمبعــىن أن قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود يســري علــى كــل أشــكال اال
 اختــاذعلــى املبــادئ املنصــوص عليهــا يف مــواده، حــني  ســتناداملــوارد حيثمــا وجــدت، وينبغــي بــذالك اال

ا حتقيـق مصـاحل األطـراف  هـذه  اسـتخدامو  اسـتغاللاملشـرتكة يف أي ترتيبات ثنائية أو إقليمية من شأ
ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف تكـــون مرجعيتهـــا  اتفاقيـــاتاملـــوارد، علـــى أن يـــتم جتســـيد ذالـــك يف صـــورة 

  . مستنبطة من مضمون مواد قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

 ً  علـى طبقـات ثـري هلـا يكـون أن احملتمـل مـن أو ثـري، هلـا الـيت األخـرى األنشـطة :نيـا
    .تلك اجلوفية املياه طبقات شبكات أو اجلوفية املياه

ــذه  نتفــاعطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود علــى اال قــانونإذ ال يقتصــر جمــال أو نطــاق 
املوارد فقط، بل إن مواد هذا القانون تسري على خمتلف األنشطة األخـرى ذات الصـلة مبجـال املـوارد 

ا التــأثري أو اوا املائيـة اجلوفيــة حتمـال التــأثري يف هــذه املـوارد إن حاضــرا أو مســتقبالً، مبعــىن لــيت مـن شــأ
ثـري علـى طبقـات امليـاه اجلوفيـة ال تشـمله أحكـام هـذا القـانون  ن نشـاط مـا ذو  أنه ال ميكن التذرع 

اجلوفيـة هذا النشـاط حـديثا مقارنـة بتـاريخ املصـادقة علـى قـانون طبقـات امليـاه  اكتشافحىت ولو كان 
  .العابرة للحدود

 ً تلــك  اجلوفيــة امليــاه طبقــات شــبكات أو اجلوفيــة امليــاه طبقــات محايــة تــدابري :لثــا
   .اتها وإدارنهوصو

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهبقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود  2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118مة لألمم املتحدة رقم املادة األوىل من مرفق قرار اجلمعية العا -1
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ــا كــذالك حــني   اختــاذمبعــىن أن مــواد قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود جيــب مراعا
ـــة التـــدابري الراميـــة إىل محايـــة أو صـــون أو إدارة هـــذه املـــوار  لكميـــات الكافي د، بشـــكل يضـــمن توفرهـــا 

لنوعية املطلوبة، يف سياق تعزيز التنميـة املسـتدامة الراميـة إىل حتقيـق حاجيـات األجيـال احلاليـة دون  و
  .رهن نصيب األجيال املقبلة

   1العابرة للحدود  اجلوفية ياهاملمبادئ قانون طبقات : الفرع الثالث

كــل مــن   مجلــة مــن املبــادئ تتمثــل يف علــى ة العــابرة للحــدودقــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــيعتمــد 
ً (املنصف واملعقول  نتفاع، مبدأ اال)أوالً (مبدأ السيادة اإلقليمية  بعـدم التسـبب يف  لتـزام، مبـدأ اال)نيا

ً (الضــــرر  ــــا ــــزاممبــــدأ اال، )لث لتعــــاون  لت ً (العــــام  ت واملعلومــــات )رابعــــا ــــا ــــتظم للبي ــــدأ التبــــادل املن ، مب
ً خام( ً (تفاقات الرتتيبات الثنائية واإلقليمية ، ومبدأ العمل على إبرام اال)سا   ).سادسا

  مبدأ السيادة اإلقليمية: أوالً 

قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم مرفــق مت الــنص علــى هــذا املبــدأ مــن خــالل نــص املــادة الثالثــة مــن 
يـــاه اجلوفيــة العـــابرة قـــانون طبقــات امل"واملتعلـــق بـــ  2013ديســمرب  16بتـــاريخ  118-68املتحــدة رقــم 

نـتوالـيت " للحـدود نِْو  اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول مـن ولـةد لكـل " يـةاجلوف امليـاه طبقـة دول سـيادةبــ  عُ
 الـذي للحـدود العـابرة اجلوفيـة امليـاه طبقـات شـبكة أو اجلوفيـة امليـاه طبقـة مـن اجلـزء ذلك على سيادة

  2".ملوادا وهذه الدويل لقانونل وفقا اتهسياد الدول هذه ومتارس .إقليمها داخل يقع

يقتضي عرض موقف اجلواب على هذا السؤال هل هي سيادة مطلقة أم مقيدة؟؟ لكن 
رة،  رجح يف ذالك بني نظريتني أساسيتني نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة  تمع الدويل الذي  ا

رة أخرى وذالك وفقا ملا سيتم ذ  هونظرية السيادة اإلقليمية املقيدة    كره أد

  

                                                             
العابرة بقانون طبقات املياه اجلوفية املتعلق   2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118من مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 09إىل  03من (تناولتها املواد  -1

   .، م سللحدود
  .س م،  بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملتعلق   2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118املادة الثالثة من مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -2
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  املطلقةقليمية السيادة اإلنظرية  -1

، وتقوم هذه النظرية على أساس أن لكل "نظرية هارمون" سموتعرف أيضا هذه النظرية 
قليمها كل احلقوق اليت تتفرع على  دولة احلق الكامل يف أن متارس على الثروات املائية املتواجدة 

ا املطلقة على إقليمها وذالك بال ق فيكون هلا بذالك احلق املطلق يف إقامة ما  1يد وال شرط،سياد
مبواردها املائية اليت تقع داخل حدودها وذالك بغض النظر عن ما سينجر  نتفاعتشاء من مشاريع لال

اورة اليت تشرتك أو ترتبط  نتفاععن هذا اال لنسبة للدول األخرى املتامخة أو ا ر ونتائج  من آ
  .ت األربع اليت تتواجد فيها الطبقات املائية العابرة للحدودمعها عرب إحدى احلاال

إلضافة إىل هذا يرى أصحاب هذه النظرية أنه يف حالة أحواض املياه اجلوفية املرتبطة 
ا  هيدرولوجيا بنهر دويل أو أي مصدر آخر للتغذية يف دولة جماورة، فإن هلذه األخرية، اليت مير 

قليمها، احلق يف إحداث أي تغيري تريده يف جمرى النهر سواء النهر الدويل أو يوجد مصدر  التغذية 
أكانت هذه التغيريات حتويال كليا أم جزئيا للمجرى الطبيعي للنهر الدويل وذالك دون أن يكون 

  2.عرتاض على ذالكذا الفعل، أي حق قانوين يف اال للدول األخرى اليت تتأثر

يف الــرأي الــذي " جدســون هــارمون"ي األمريكــدعي العــام املــوتعــود أصــول هــذه النظريــة إىل  
ت املتحــدة  يــة يف اخلــالف الــذي قــام بينهــا وبــني دولــة املكســيك يف عــام األمريكأبــداه حلكومــة الــوال

ـر 1895 رى الطبيعـي مليـاه  ممـا أدى " Rio Grande" "ريـو جرانـد"، عندما قامت بالده بتحويل ا
و م (بـالده  ارسةـبضـرورة ممـ" هارمون"لنسبة لدولة املكسيك، إذ يرى إىل نقص كمية املياه يف النهر 

ا املطلقة على ) إ ـار بـدون أي استخداملسياد ا ملياه األ ـرى املـائي األخـرى اعتبـارا ، وقـد لـدول ا
ييـدا وا ـرى األعلـى مـن النهـر أو  اليمهاـسـتجابة مـن قبـل الـدول الـيت يقـع يف أقـلقيت هذه النظريـة  ا

ا مصدر التغذية، أي أن هذه النظرية يت وجـدت حضـنها لـدى ) السيادة املطلقـة علـى اإلقلـيم(واجد 

                                                             
ثريها على العالقات الدولية، )تسعديت(شرمايل  -1   .49، ص 2014-2013، السنة اجلامعية 1احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر ، مذكرة ماجيسرت، كليةأزمة املياه و
اري استخدام قانون اتفاقية ،)عمار(بن خوخة  -2  ،اجلزائر جامعة احلقوق، كلية ماجيسرت، مذكرة ،الفرات ر على وتطبيقها املالحية األغراض غري يف الدولية املائية ا

  .26، ص 1999-2000
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لشرعية اجلغرافية،   .اليت ختدم مصاحلها 1دول املنبع اليت تستند يف تطبيقها على ما يعرف 

مـــن املبـــادئ القانونيـــة الـــيت جـــرى عليهـــا العمـــل الـــدويل لفـــرتة طويلـــة، " هـــارمون"ويعتـــرب مبـــدأ 
دعـــاء حقهــــا يف فق امـــت العديـــد مـــن الـــدول الـــيت يتواجـــد جــــزء مـــن امليـــاه الدوليـــة داخـــل إقليمهـــا، 

ة معهـا، ومـن ذالـك مـا حصـل بـني املمارسة املطلقة على هذا اجلزء دون مراعـاة حلقـوق الـدول املشـرتك
ر عام النمسا و  دوليت ر اهلندوس يف كذا، و 1913ا   2.النزاع اهلندي الباكستاين بشأن مياه 

رى  اعتمادوعلى الرغم من  ا كحجة للتصرف يف ا بعض الدول هلذه النظرية واألخذ 
، يف ظل تعارضها ومبادئ القانون الدويل، ستمراراملائي الدويل، إال أن هذه النظرية مل تستطع اال

اجلوفية املشرتك لنظام طبقات املياه  نتفاعوعليه فقد تراجعت مكانتها بعد التطور املسجل ملبدأ اال
ا  مل جتد عضداً أو مرجعًا ضمن قواعد القانون الدويل الثابتة ) النظرية(العابرة للحدود، كما أ

دف إىل احلفاظ على العالقات السلمية بني الدول املشرتكة يف طبقات املياه  واملستقرة، واليت 
  3.عادل ومنصف ومعقول هلذه املوارد استخداماجلوفية، وذالك من خالل حتقيق 

  نظرية السيادة اإلقليمية املقيدة -2

ا علـى جـزء طبقـات امليـاه  تقوم هذه النظرية على أساس أن لكل دولـة احلـق يف ممارسـة سـياد
مــن قبيـــل ) الــيت سنفصـــلها الحقــا(اجلوفيــة الــذي يقــع داخـــل إقليمهــا، ســيادة مقيـــدة بــبعض املبــادئ 

 نتفـــاعاال اســـتمرارشـــأنه أن حيــول دون  مـــن اســتخداممتنــاع عـــن كـــل املنصـــف واملعقـــول، واال نتفــاعاال
بطبقات املياه اجلوفية على حنو فعال، حبيث ميكن للدول املشرتكة أن تنتفع جبزء طبقات املياه اجلوفية 

شـرط عـدم اإلضـرار حبقـوق دول طبقـات امليـاه اجلوفيـة  نتفـاعالذي يقع داخل إقليمها بكل وسائل اال
    4 .قليمهااألخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف 

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, Les Notes d'analyse du (CIHEAM)  
n° 29 - Février 2008, p 02. 

اري استخدام قانون اتفاقية ،)عمار(بن خوخة  -2   .26ص  ،مرجع سابق ،الفرات ر على وتطبيقها املالحية األغراض غري يف الدولية املائية ا
ثريها على العالقات الدولية، )ديتتسع(شرمايل  -3   .51، مرجع سابق، ص أزمة املياه و
، بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملتعلق  2013ديسمرب  16بتاريخ  68/118، من مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1/املادة الرابعة والسادسة -4

  .السابق الذكر
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ا تستمد أساسـها مـن عديـد  الدوليني، والقضاء الفقه من كبري بدعموحتظى هذه النظرية  أل
ـاري لقـانون الرئيسيتني القاعدتني بذلك ونعين الدويل القانون يف املستقرة لقواعدا  علـى ومهـا املائيـة ا

ـرى همليـا املنصـف سـتخداماال يف دولـة كل حبق تقضي اليت القاعدة التوايل،  تشـاطئه، الـذي املـائي ا
 ةاملتشـاطئ األخـرى للـدول راضـر  هااسـتخدام يسـبب ال ن مشـاطئة دولـة كـل تلـزم الـيت والقاعـدة
 الـدويل القـانون مبـادئ مـن أصـوليني مبـدأين مـن تنطلقـان القاعـدتني هـاتني كمـا أن املـائي، للمجـرى

 ممارسـتها عنـد واجبـات الدولـة علـى ضيفـر  الـذي واملبـدأ السـيادة، يف املسـاواة مبـدأ : ومهـا العـام
ا    1 .اإلقليمية لسياد

ـا نظريـة وتتميـز ـا كمـا ،وتـواز عـدال أكثـر وهـي ،عمليـة السـيادة اإلقليميـة املقيـدة بكو  أ
لنظريـة السـيادة اإلقليميـة املطلقـة املبنيـة علـى مبـدأ  املوجهـة االنتقـادات مـن العديـدتفـادي  حاولـت

أصــبح ال يتماشـــى وحقيقـــة العالقـــات الدوليــة يف الوقـــت الـــراهن، وال مـــع هــارمون، هـــذا املبـــدأ الـــذي 
تـت تشـكل جمموعـة مـن القيـود علـى سـيادة الـدول،  قـدف وبـذالك 2طبيعة قواعد القانون الدويل اليت 

ت مجيـع علـى كبـريا  ييـداهـذه النظريـة  القـت حمتواهـا  اعتمـادولعـل ذالـك مـا يفسـر  الدوليـة، املسـتو
قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة رقـم طبقات املياه اجلوفية العـابرة للحـدود املرفـق ب ضمن مواد قانون

  .2013ديسمرب  16بتاريخ  68-118

 ً   املنصف واملعقول نتفاعمبدأ اال: نيا

لضبط إىل األمريكتعود جذور هذا املبدأ إىل القانون  ية األمريكاحملكمة العليا  اجتهادي و
ت ب القانون الفيدرايل إىل إيااليت عمدت يف ظل غ عمال هذا املبدأ يف فضها للنزاعات بني الوال

لقد متت اإلشارة إىل هذا املبدأ من خالل خمتلف قواعد القانون و  3ية حول جماري املياه،األمريك
  :ما جاء فيها على النحو التايل استعراضالدويل ذات الصلة مبجال املوارد املائية واليت سنحاول 

                                                             
لة ، العربية املياه مستقبل ،)صباح(العشاوي  -1   .362، ص2009لسنة  03عدد  ،اجلزائر جامعة احلقوق، كلية ، والسياسية يةاالقتصاد القانونية للعلوم ئريةااجلز  ا
ثريها على العالقات الدولية، )تسعديت(شرمايل  -2   .52،51، مرجع سابق، ص أزمة املياه و

3-L. CAFLISCH, règle générale du droit des cours d'eau internationaux, Recueil Des Cours de 
l'Academie de Droit International de la haye- Collected Courses, 1989-VII, Tome 219 de la 
colection, Martinus Nijhoff Publishers, France, 1992, p 141 et 142. 
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ار الدولية لعام  ستخدامعد هلسنكي القوا -1   19661مياه األ

  قواعـــــد هلســـــنكياملــــادة الرابعـــــة ل متـــــت اإلشـــــارة إىل هـــــذا املبــــدأ، كـــــان مـــــن خـــــالل  مــــا أول
ــار الدوليــة لعــام  ســتخدامال ومت حتديــد إحــدى عشــر عــامال لشــرح مفهــومي املعقوليــة ،1966ميــاه األ

 عـام يف الـدويل القـانون معهـد أقرهـا كمـا( هلسـنكي قواعـد مـن خلامسـةا املـادةوالعدالـة تضـمنتها 
وجغرافيـة  للحـوض، اهليـدرولوجي والنظـام النهـر، حـوض يف املـؤثر املنـاخ: كالتـايل وهـي ،)1966

ت وجتنب احلوض، ت( حتمـاالتاو  احلـوض، ميـاه اسـتعمال خـالل فيهـا املرغـوب غري النفا ) إمكـا
 واحلاجـات للميـاه، واحلاضـر املاضـي سـتعمالواال ارد،املـو  خيـاراتتكـاليف  ومقارنـة األخـرى، ملـواردا

 والتعـويض املـائي، احلـوض علـى السـكان اعتمـادومـدى  احلـوض، لـدول يـةجتماعالوا يةقتصـاداال
ـا، كفايـة الدولـة لضـمان متطلبـات ومسـتوى اخلالفـات، لتجـاوز كوسـيلة احلـوض لـدول العملـي  ذا
 2 .احلوض بدول اجلسيم اإلضرار وعدم

اري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية  استخدامقانون  ةاتفاقي -2    1997ا

ـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـري املالحيـة  اسـتخدامقـانون  اتفاقيـةمث بعد ذالك جـاءت  ا
املنصــف واملعقــول وذالــك  ســتعمالالــيت تضــمنت مبــادئ هامــة عــن العدالــة واإلنصــاف واال 1997،3

ين الــذي تنــاول املبــادئ العامــة، أيــن خصصــت املــادة اخلامســة منــه لإلنصــاف مــن خــالل البــاب الثــا
  :، حبيثاملعقول واملشاركة ستعمالواال

رى املائي الدويل بطريقة منصفة ومعقولـة، وتسـتعمل  - رى املائي كل يف إقليمها  تنتفع دول ا
ـــرى املـــائي الـــدويل وتنميـــه بغـــرض اال ســـتدام واحلصـــول علـــى األمثـــل وامل نتفـــاعهـــذه الـــدول ا

ــرى  عتبــارمنافعــه، واألخــذ يف اال ــرى املــائي، علــى حنــو ينســجم مــع محايــة ا مصــاحل دول ا
                                                             

   :دويل التايل، أنظر موقع معهد القانون الول قواعد هلسنكيح -1
, (Last http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on_the_waters_of_international_rivers_ila.pdf

Visit the: 26-09-2015).  
2-Report of the Committee on the Uses of the Waters of International Rivers, The Helsinki Rules on the 
Uses of the Waters of International Rivers, International Law Association, London 1967, Chapter 2, Art V. 

اري استخدام قانون اتفاقية املتحدة لألمم العامة اجلمعية تاعتمد -3  عرب متاحة تفاقيةاال هذه نصوص ،1997ماي  21 بتاريخ املالحية غري األغراض يف الدولية املائية ا
 :على الرابط التايل املتحدة األمم ملنظمة اإللكرتوين املوقع

 ).5201-90-(Last Visit the: 26, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf  
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  .املائي بطرق مالئمة

ــــرى املــــائي يف  - ــــرى املــــائي الــــدويل وتنميتــــه ومحايتــــه بطــــرق منصــــفة  اســــتعمالتشــــارك دول ا ا
ـرى املـائ اسـتعمالومعقولة وتشمل هذه املشاركة حـق  ي وواجـب التعـاون يف محايتـه وتنميتـه ا

  .تفاقيةطبقا لنصوص هذه اال

ال تفاقيةتضمنت املادة السادسة من االكما  املنصف  ستعمالاملذكورة، عوامل ذات صلة 
  :واملعقول متثلت يف

مبجــرى مــائي دويل بطريقــة منصــفة ومعقولــة تطبيقــا ملقتضــيات املــادة اخلامســة  نتفــاعيتطلــب اال -أ
  :والسيما عتبارها سابقا، أخذ مجيع العوامل والظروف ذات الصلة يف االواملشار إلي

 األخرى والعوامل واإليكولوجية، واملناخية واهليدرولوجية اهليدروغرافية اجلغرافية العوامل -
  .الطبيعية اخلاصية ذات

رى املائيجتماعية واالقتصاداال احلاجات -   .ية لدول ا

رى املائيالسكان الذين يعتمدون على  - رى املائي يف كل من دول ا   .ا

رى استخدامثري  - رى املائي على غريها من دول ا رى املائي يف إحدى دول ا ات ا
  .املائي

  .ات احلالية واحملتملة للمجرى املائيماستخداال -

ها وتكاليف استخداميف  قتصادصيانة املوارد املائية للمجرى املائي ومحايتها وتنميتها، واال -
  .التدابري املتخذة يف هذا الصدد

  .معني مزمع أو قائم ستخداممدى توافر بدائل ذات قيمة ال -

ـرى املـائي، إذا مــا  -ب عنـد تطبيـق املـادة اخلامسـة أو الفقـرة األوىل مـن هـذه املـادة، جتـري دول ا
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  .دعت احلاجة مشاورات بروح من التعاون

لعوامــــل األخــــرى ذات الصــــلة،  حتــــدد قيمــــة كــــل عامــــل مــــن العوامــــل -جـــــ وفقــــا ألمهيتــــه مقارنــــة 
مجيــع العوامــل ذات  عتبــاراملنصــف واملعقــول، جيــب األخــذ بعــني اال نتفــاعولتحديــد ماهيــة اال

  .الصلة معا والتوصل إىل خالصة على أساسها كليا

  قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود -3

فقــد تنــاول هــذا املبــدأ مــن  1املــذكور أعــاله، ة للحــدودقــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابر أمــا 
طبقـات امليـاه اجلوفيـة  اسـتخدامتـدعو دول طبقـة امليـاه اجلوفيـة إىل  واليتخالل نص املادة الرابعة منه، 

املنصــف واملعقــول وذالــك علــى  نتفــاعأو شــبكات طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود وفقــا ملبــدأ اال
  :النحو التايل

 ااسـتخدام للحـدود العـابرة اجلوفيـة امليـاه طبقـات شـبكات أو اجلوفيـة امليـاه طبقـات خدمتسـت -
 اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول علـى ومعقـوال نصـفام توزيعـا منهـا املتأتيـة الفوائـد توزيـع مـع ينسـجم
 .املعنية

 لـيتا امليـاه اسـتخدام مـن العائـدة األجـل الطويلـة الفوائـد مـن األقصـى احلـد حتقيـق إىل دفتهو -
 .الشبكة أو الطبقة تلك حتتويها

 واملستقبلية احلالية احلاجات احلسبان يف خذ نتفاعلال شاملة خطة جمتمعة، أو فرادى وتضع، -
 .هلا البديلة املائية واملصادر اجلوفية، املياه طبقة لدول

 للحـدود عـابرة مغـذاة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو مغـذاة جوفيـة ميـاه طبقـة تسـتخدم وال -
  .فعال حنو على عملها استمرار دون حيول ااستخدام

 اســـتخدامقــانون  اتفاقيــةوعلــى غــرار العوامــل ذات الصــلة الــيت تضـــمنتها املــادة السادســة مــن 

                                                             
   .السابق الذكر، بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملرفق   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/124من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 05، 04( املواد  -1
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ـــاري املائيـــة الدوليـــة يف األغـــراض غـــري املالحيـــة ، املـــذكورة آنفـــا، فقـــد تضـــمنت املـــادة 1997لســـنة  ا
ال اخلامسة من قانون طبقات امليـاه اجلوفيـة املنصـف  نتفـاعالعـابرة للحـدود كـذالك عوامـل ذات صـلة 

  : واملعقول، متثلت يف

 بطريقـة للحـدود، العـابرة اجلوفيـة امليـاه طبقـات بشـبكة أو اجلوفيـة امليـاه بطبقـة نتفـاعاال يتطلب -أ
 يف مبـا ،عتبـاراال يف الصـلة ذات العوامـل مجيـع أخـذ ،الرابعـة  املـادة مبفهـوم ومعقولـة، منصـفة

 :يلي ما ذلك

 كل يف اجلوفية، املياه طبقات شبكة أو اجلوفية املياه طبقة على يعتمدون الذين السكان -
 .اجلوفية املياه طبقة دول من دولة

 طبقة لدول واملستقبلية احلالية احلاجات من وغريها يةقتصادواال يةجتماعاال احلاجات -
 .املعنية اجلوفية املياه

 .اجلوفية املياه طبقات شبكة أو اجلوفية ياهامل لطبقة الطبيعية اخلصائص -

 .اجلوفية املياه طبقات شبكة أو اجلوفية ملياه ا طبقة تغذية وإعادة تشكيل يف املسامهة -

 .يةاجلوف املياه طبقات بشبكة أو اجلوفية املياه بطبقة واحملتمل القائم نتفاعاال -

ر -  يف اجلوفية املياه طبقات بشبكة أو وفيةاجل املياه بطبقة واحملتملة الفعلية نتفاعاال آ
 .املعنية اجلوفية املياه طبقة دول من غريها على اجلوفية املياه طبقة دول إحدى

 طبقات بشبكة أو اجلوفية املياه بطبقة له، خمطط أو قائم معني، نتفاعال بدائل توافر مدى -
 .اجلوفية املياه

 وتكاليف ا،نهوصو ومحايتها اجلوفية املياه طبقات شبكة أو اجلوفية املياه طبقة تنمية -
 .الصدد هذا يف ستتخذ اليت التدابري

  .الصلة ذي اإليكولوجي النظام يف اجلوفية املياه طبقات شبكة أو اجلوفية املياه طبقة دور -
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 بشـبكة أو اجلوفيـة امليـاه بطبقـة املتعلقـة أمهيتـه حسـب عامـل لكـل يعطـى الـذي الوزن حددـي -ب
، الصـلة ذات األخـرى العوامـل مهيـة ملقارنـة للحـدود العـابرة ةنيـاملع اجلوفيـة امليـاه طبقـات

 الصـلة ذات العوامـل كـل يف النظـر يتعـني واملعقـول، املنصـف نتفـاعاال ماهيـة حتديـد وعنـد
 خـاص اعتبـار يـالءإ جيـب أنـه إال، مجيعـا أساسـها علـى اسـتنتاج إىل والتوصـل جمتمعـة

 أو اجلوفيـة امليـاه بطبقـة املختلفـة نتفـاعاال أنـواع أوزان حتديـد دعن حليويةا اإلنسان اتحتياجال
  .للحدود العابرة اجلوفية املياه طبقات بشبكة

ادئ أخـرى كالتنميـة املسـتدامة يف املنصـف واملعقـول يـرتبط مببـ نتفاعيظهر مما سبق أن مبدأ اال
ـــــا لتطبيـــــق هـــــذا املبـــــدأ كاخلصـــــائص ا ســـــتعمالاال يـــــة جتماعلطبيعيـــــة واالوالعوامـــــل الـــــيت جيـــــب مراعا

رتقـاء إىل مصـاف املبـادئ العامـة للقـانون الـدويل يف مـا أهلـه لالوهو ، ... ية وتوازن املصاحلقتصادواال
ولعـل  2هامـا مـن مبـادئ القـانون الـدويل للميـاه، ه مبـدأً اعتـرب بينما الـبعض األخـر  1نظر بعض الفقهاء،

حـــل العديــد مـــن املنازعـــات الدوليـــة ذات ذالــك مـــا يفســـر توظيفــه مـــن قبـــل العديـــد مــن احملكمـــني يف 
م يف ذالك شأن حمكمة العدل الدولية اليت عرفت يف اآلونـة األخـرية  3الصلة مبجال املوارد املائية، شأ

ـذا  عتمادتزايد مضطردا يف اال على مبادئ العدالة واإلنصاف وهو مـا تعكسـه العديـد مـن األحكـام 
 النـزاع القـائم بـني كـل مـن أملانيـا وهولنـدا والـدمنارك حـول احلكم يف" اخلصوص منها على سبيل املثال 

ت حمكمــة العــدل الدوليــة أن حتديــد اعتــرب ، حيــث 1969قضــا اجلــرف القــاري لبحــر الشــمال لعــام 
تفـاق األطـراف املسـتند علـى مبـادئ لـة علـى حبـر الشـمال جيـب أن يكـون اجلرف القاري للدول املط

  4 .اصةعادلة ومنصفة مع مراعاة الظروف اخل

 ً   ضررالبعدم التسبب يف  لتزاممبدأ اال: لثا

ينصرف مضمون هذا املبدأ إىل أنه جيب على الـدول املشـرتكة يف طبقـة ميـاه جوفيـة أو شـبكة 
بعـدم إحـداث أي ضـرر عنـد ممارسـة حقوقهـا املتفرعـة مـن  لتـزامطبقات مياه جوفية عابرة للحـدود، اال

                                                             
  .144ص ،1992كتبة املعارف اجلامعية، الليدو، فاس،السنة اجلامعية م ،الوجيز يف القانون الدويل العام ،)املختار(مطيع  -1

2-Antoinette Hildering, International Law_ Sustainable Development and Water Management, (The 
Netherlands: Delft, Eburon Academic Publishers, 2006), p 52–57. 

  .87،79مرجع سابق، ص  ،عدالة املائية من منظور القانون الدويلال ،)شكراين(احلسني  -3
  Last Visit the: 2 ,535.pdfcij.org/docket/files/51/5-http://www.icj)9-90-5201(. :أنظر املوقع اإللكرتوين حملكمة العدل الدولية  -4
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ــرى املــائي الواقــع ا علــى جــزء ا القواعــد القانونيــة  مــنيعــد كمــا أن هــذا املبــدأ  1علــى إقليمهــا، ســياد
 ّ  تفاقيـــاتوالـــيت مت تبنيهـــا فيمـــا بعـــد مـــن قبـــل خمتلـــف القـــوانني واال 2ها العـــرف الـــدويل،العامـــة الـــيت ســـن

قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود الــذي أشــار مــن خــالل نــص املــادة  ، مــن ضــمنهاالدوليــة
  :قاط ثالث جتلى هذا املبدأ من خالهلا وهي، إىل نالسادسة منه

 املياه طبقات بشبكات أو اجلوفية املياه بطبقات نتفاعاال عند اجلوفية، املياه طبقة دول تتخذ -1
 قـوعو  يف التسـبب دون للحيلولـة املناسـبة التـدابري كـل إقليمهـا، داخـل للحـدود العابرة اجلوفية
 يف تصـريف منطقـة تقـع أخـرى دول أو خـرىاأل اجلوفيـة امليـاه طبقـة لـدول شـأن ذي ضـرر

، حبيث أن األمر ال يقتصر علـى عـدم اإلضـرار بـدول اجلـوار املشـرتكة يف نفـس الطبقـة إقليمها
  .املائية اجلوفية وإمنا يشمل تقييد تصرفها على حنو يتقي وقوع ضرر ذي شأن للدول املشاركة

 أو جوفيـة ميـاه بطبقة نتفاعاال غري رىأخ نشطة قيامها عند اجلوفية، املياه طبقة دول تتخذ -2
 طبقـة علـى أثـر هلـا يكـون أن حيتمـل أو أثـر هلـا للحـدود، عـابرة جوفيـة ميـاه طبقـات بشـبكة

 املناسـبة التـدابري مجيـع للحدود، العابرة تلك اجلوفية املياه طبقات شبكة أو تلك اجلوفية املياه
 لـدول الشـبكة، أو الطبقـة تلـك خـالل مـن شـأن ذي ضـرر وقـوع يف التسـبب دون للحيلولـة

  .إقليمها يف تصريف منطقة تقع أخرى دول أو اجلوفية املياه طبقة دول من أخرى

 دولـة أو اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول مـن أخـرى لدولـة شـأن ذو ضـرر وقـع مـىت فإنـه ذلـك، ومـع -3
 يف أنشـطتها تسـببت الـيت اجلوفيـة امليـاه طبقـة دولـة تتخـذ إقليمهـا، يف تصـريف منطقـة تقـع

 أجـل مـن املناسـبة االسـتجابة تـدابري مجيـع املتضـررة، الدولـة مـع لتشـاور الضـرر، هـذا وقـوع
  .الرابعة واخلامسة املادتني ألحكام الواجب عتباراال إيالء مع الضرر، هذا ختفيف أو إزالة

لضــرري جتــدر اإلشــارة إىل أن قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود مل ، عــرف املقصــود 
 هـولضـرر  املقصـود أن ذهـب إىلهـذا األخـري الـذي ، لقـانون الـدويليف ذالك  ستعانةفالبد من اال

صــورة مــن  يكــن إن يتخــذ أ، و ميمشــروعة ألحــد أشــخاص القــانون الــدويلاملســاس حبــق أو مصــلحة 

                                                             
  .365،364مرجع سابق، ص  ،العربية املياه مستقبل ،)صباح(العشاوي  -1

2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 147. 
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كخــرق   بواجــب تفرضــه قواعــد القــانون الــدويلخــالل اإلو أكاالعتــداء علــى احلــدود اإلقليميــة،   الصــور
ً  ،عاهدة دوليـةم اتفاق أو ً  أو و قـد يكـون مـاد مرتبـًا للمسـؤولية الدوليـة مـىت تـوفرت شـروط و  1،معنـو

  :وهي  2-حسب الدكتور عبد هللا حامد إدريس- ثالث

  . أن يكون الضرر قد حلق بدولة ما -

  .دولة معينة هون الضرر نتيجة عمل مشروع قامت بأن يك -

  . د ارتكبت خطأً أو عمالً خمالفًا للقواعد الدوليةأن تكون الدولة املشكو منها ق -

مصــهر " يف الضـرر جنـد القضـية املتعلقـة بــ بعـدم التسـبب لتـزامومـن التطبيقـات العامليـة ملبـدأ اال
ت املتحــدة   دولـيت بــني "Trial Smelter case ،تريـل وقائعهــا يـة والـيت تـتلخص األمريككنـدا والـوال

ح التلـــوث البيئـــي الـــذي مح أساســـا حـــول مـــن املصـــانع ) 1940و  1920يف الفـــرتة مـــا بـــني (لتـــه الـــر
ت املتحـدة  لـوال يـة، وتســبب األمريكالكنديـة لصـهر املعـادن عـرب حـدود البلــدين إىل واليـة واشـنطن 

تفـق الطرفـان املتنازعـان علـى اص واملمتلكات على حد سواء، وقـد االتلوث يف أضرار جسيمة لألشخ
، وتضـمن احلكـم املـذكور 1941، أصـدرت حكمهـا خـالل عـام كـيمئـة حتإحالة النزاع بينهما علـى هي

 ً   3.ملبادئ القانون الدويل العريف خاصة مبدأ عدم جواز تسبيب الضرر كيدا

 ً   لتعاون العام لتزاماالمبدأ : رابعا

ن حتقيـــق املبـــادئ الســـابقة لـــن يتســـىن إال مـــن خـــالل حتقيـــق مبـــدأ  تمـــع الـــدويل  إميـــا مـــن ا
لتعـــاون،  لتـــزاماال ـــ تفاقيـــاتتكـــاد ال ختلـــوا االالعـــام  ـــاه العـــابرة للحـــدود مـــن الدوليـــة املنظمـــة  ال املي
الســابعة  )07(ولعـل ذالــك كـان اهلـدف مــن إقـرار أحكــام املـادة  4،لتــزامحكـام املؤكـدة علــى هـذا االاأل

                                                             
 ميكن ،20 ص ، 2012 فيفري 22األربعاء  ،ر النيل ىدراسة تطبيقية عل- الدولية تفاقياتالقانون واال الصراع حول املياه الدولية يف ضوء ،)عبد هللا حامد( إدريس -1

ريخ (  ،  http://SCIENCE juridiques.ahlamontadda.net/prpfile.forum ?mode=sendpassword: التايل الرابط من املقال مراجعة
  ).2015-12-05: اإلطالع

  .20مرجع سابق، ص  ، ر النيل ىدراسة تطبيقية عل-الدولية تفاقياتالصراع حول املياه الدولية يف ضوء القانون واال ،)مدعبد هللا حا( إدريس -2
  .93مرجع سابق، ص  ،عدالة املائية من منظور القانون الدويلال ،)شكراين(احلسني  -3

4-R. Marchario, La gestion du patrimoine hydrologique international. Bilan et perspectives, Thèse de 
doctorat, Faculté de droit et sciences économiques, Université de Montpellier I, 1990, p. 177. 
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الثالثـني مـن  )30(من قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود والـيت جـاءت يف نفـس سـياق املـادة 
ــاري املائيــة الدوليــة اســتخدام اتفاقيــة ) 07املــادة (هــذه املــادة . 1997لســنة  ألغــراض غــري مالحيــة ا

  :ترمي إىل أن مبدأ التعاون لن يتحقق إال من خالل

تعـــاون دول طبقــة امليـــاه اجلوفيـــة علـــى أســـاس املســـاواة يف الســـيادة والســـالمة اإلقليميـــة  -1
املنصـــف  نتفـــاعنفعـــة املتبادلـــة وحســـن النيـــة مـــن أجـــل حتقيـــق االوالتنميـــة املســـتدامة وامل

ـــة أو شـــبكة طبقـــات مياههـــا اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود  واملعقـــول بطبقـــات مياههـــا اجلوفي
  .وتوفري احلماية املناسبة هلا

 إنشاء أو شبكات طبقة املياه اجلوفية اجلوفية املياه طبقة لدول ينبغي ،1 الفقرة ألغراض -2
  .للتعاون كةمشرت  آليات

ويعتــرب مبــدأ التعــاون مــن املبــادئ الــيت تبنتهــا حمكمــة العــدل الدوليــة حــني فصــلها يف النزاعــات 
تمع الدويل ومن ذالك قضية اجلرف القاري  النزاع بني كل من أملانيـا (املطروحة عليها من قبل دول ا

د تعيني دئ الواجب إتباعها عنفمحكمة العدل الدولية كانت مدعوة لبيان املبا 1 ،)وهولندا والدمنارك
قرتحـت العمـل يف ظـل مبـدئيني مـن مبـادئ القـانون الـدويل، كـان أحـدمها حدود اجلرف القـاري، أيـن ا

   2 .تفاقل يف مفاوضات من أجل الوصول إىل اتبين آليات مشرتكة للتعاون كالدخو 

 ً ت واملعلومات: خامسا   مبدأ التبادل املنتظم للبيا

ولعـل ذالـك مـا يفسـر إدراجهمـا ) لتعاونالعام  لتزاماالمبدأ (ابقه ـال لسيعترب هذا املبدأ مكم
اري الدولية ألغراض غـري مالحيـة  ستخدامنيويورك ال اتفاقيةمن الثالثني   )30(معا يف نص املادة  ا

                                                             
1  - Affaires du Plateau continental de la mer du Nord ( République fédérale d'Allemagne/ danemark; République 
fédérale d'Allemagne/Paye-Bas), arrêt du 20 Fevrier 1969, (C.I.J. Recueil 1969), p 3. 
2  - Monconduit François. Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : République fédérale 
d'Allemagne c./ Danemark et République fédérale d'Allemagne c./Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969, 
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. (pp. 213-244), p 218. 
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ه مبـدأً مسـتقال وأفـرد لـه اعتـرب يف حـني أن قـانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود  1997،1لسنة 
ا إىل أحكـام املـادة السـابعة مـن  )08(بذالك مادة خاصة هي املادة  الثامنة، هذه األخرية وبعد إشـار

ت واملعلومات وذالـك علـى  هذا القانون، جاءت أحكامها مبينة لكيفية حدوث التبادل املنتظم للبيا
  : النحو التايل

1-  ً  منتظمـة، بصـفة اجلوفيـة، امليـاه ةطبق دول تتبادلالسابعة من هذا القانون،  07 ملادة عمال
ت  طبقـات شـبكات أو اجلوفيـة مياههـا طبقـات حالـة عـن بيسـر املتـوافرة املعلومـات البيـا
ت وخاصـة للحـدود، العـابرة اجلوفيـة مياههـا  اجليولـوجي الطـابع ذات واملعلومـات البيـا

 اإليكولـوجي عالطـاب وذات اجلويـة ألرصـاد املتعلقـة وتلـك واهليـدرولوجي واهليـدروجيولوجي
 اجلوفيـة، امليـاه طبقـات لشـبكات أو اجلوفيـة امليـاه لطبقـات اهليدرولوجيـة لكيميـاء واملتصـلة
  .العوامل ذهبه املتعلقة لتنبؤات وكذلك

                                                             
اري الدولية ألغراض غري مالحية -1 ت واملعلومات مبدًأ مستقال وإمنا اعتربته جمرد آلية من اآلليات1997لسنة  مل تعترب اتفاقية استخدام ا اليت  ، مبدأ التبادل املنتظم للبيا

من اليت يتجسد منها، بينما جاءت األحكام اليت تلي هذه الفقرة موضحة لعدد من اآلليات ) 30(يتجسد من خالهلا مبدأ التعاون املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 
  :، متثلت يفلتعاون لتزامخالهلا مبدأ اال

ر  -أ ت واملعلومات املتعلقة  ت واملعلومات ذات الطابعالتبادل املنتظم للبيا والتنبؤات ) نوعية املياه(املائية ، وايكولوجيا النهر  ةلوجيو اهليدرولوجي ، الطقس ، اجلي ى خاصة البيا
ت  ذه البيا ت مبقابل يعادل تكلفة احلصول عليها ىوميكن ألي دولة جمرى أن متد أي دولة جمر . املتعلقة  ا للدولة حجبه من ما تراه ويستثىن من ذلك م ،أخرى بتلك البيا

ت ومعلومات حيوية للدفاع أو األمن القومي    .بيا
لتدابري املزمع  -ب ر احملتملة للتدابري املزمع اختاذتبادل املعلومات املتعلقة  رى تبادل املعلومات وتتشاور وتتفاوض مع بعضها حسب االقتضاء بشأن اآل ها ، حيث علي دول ا

  .رى املائيها على حالة ااختاذ
لتدابري -ج ري اختاذاملزمع  اإلخطار املتعلق  خطار الدولة أو الدول  اختاذحيث تلزم الدولة اليت تزمع : ها واليت حيتمل أن يكون هلا أثر ضار أي من دول ا مثل ذلك التدبري 

ت واملعلومات الفنية املتاحة وذلك قبل شروعها يف تنفيذ التدبري  لبيا ر املتوقعة للتدبري املزمع املعنية  خَطرة من تقييم كافة اآل ُ لتايل اختاذأو أي وقت مناسب ميكن الدولة امل ه ، و
رة به خالل فرتة ال خطِ ُ تفاق األطراف الوقوف على حجم الضرر الذي سيصيبها وإبالغ الدولة امل  .تزيد عن ستة أشهر، ميكن متديدها لفرتة ستة أشهر أخر 

لغة لألطرف ، حيث يقع عليهم ولفرتة اإلخطار    :ات ميكن تلخيصها يف اآليتالتزامأمهية 
ت اليت تطلبها أعمال ا - 1 خَطرة كل هو يتوافر لديها من املعلومات والبيا ُ رة التعاون مع الدولة أو الدول تزويد امل خطِ ُ ويف ذات الوقت تلتزم بعدم . لتقييم الصحيح علي الدولة امل

خَطرةتنفيذ التدبري الذي أ ُ   . خطرت به دون موافقة الدولة أو الدول امل
لرد على اإلخطار يف أقرب فرصة  - 2 خَطرة  ُ ملوافقة علديتجاوز مدة اإلخطار أو إم مبا التلتزم الدولة أو الدول امل ن تنفيذ التدبري سيعرضها ل ىادها  ضرر ذا التدبري، أو بالغًا 

ملستندات للنتائج اليت توصلت إليهعليها أن ترفق  ةشأن ، ويف احلالة األخري  خَطرة عل ةأما يف حالة عدم حصول الدول ا،الدراسة املدعمة  ُ رد لإلخطار الذي وجهته خالل فرتة  ىامل
ت اإلاإلخطار فلها الشروع يف تنفيذ التدب ر ها التزامخطار ، شريطة أن تراعي ري وفقًا لبيا   . ىعدم إحداث ضرر ذي شأن لدول ا

ُ تلتزم  - 3 رة خالل فرتة املفاوضات بعدم الشروع يف تنفيذ التدبري املزمع الدولة امل خطَ إخطِ ُ رة ، وطلبت نشاؤه لفرتة ستة أشهر وذلك إذا ترتب على اإلخطار تفاوض بينها والدولة امل
خَطرة ذلك ُ ومصاحلها املشروعة أثناء ذلك  ىل من االعتبار حلقوق الدول األخر و يالء قدٍر معقإعلى أنه جيب مراعاة حسن النية و  ،مل يتفق بينهما على غري ذلك ، ماالدولة امل

  . التفاوض
رهامنع حدوث األ -د رى منفردة أو: حوال الضارة والتخفيف من آ رى أو أضرار طبيعية أو سلوك ب ياختاذ ما يتطلب من تدابري ملنع أجمتمعة  تتخذ دول ا شرى لدول ا

ا االومن األحوال الضا ،التخفيف منها ت، اجلليد، األمر : تفاقيةرة اليت أورد ملياه، ترسب الطمالفيضا   ،، واجلفاف والتصحر، التحت، تسرب املياه املاحلة للمجرىياض املنقولة 
لضرر دون إبطاء،  رى اليتإقليمها إخطار الدول األخ كما أنه يف حالة حدوث حاالت طارئة تتسبب أو حيتمل أن تسبب ضرراً للمجرى فعلى الدولة وقع الضرر داخل قد تتأثر 

لتعاون مع الدول اليت قد يعنيها الضرر ومع املنظمات املختصة عند االقتضاء لتاليف أو ختفيف اآلدالت اختاذوعلى األخرية    .ر الضارةابري العملية اليت يقتضيها الظرف 
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 عـابرة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو جوفيـة ميـاه طبقـة ونطـاق طبيعـة معرفـة تكـون حيثمـا -2
ت وتوليـد جلمـع قصار جهدها املعنية اجلوفية املياه طبقة دول تبذل كافية، غري للحدود  بيـا

 هـذه، اجلوفيـة امليـاه طبقـات بشـبكات أو اجلوفيـة امليـاه بطبقـات يتصـل فيمـا أوىف ومعلومـات
 فرديـة بصـورة اإلجراءات تلك الدول هذه وتتخذ ،القائمة واملعايري املمارسات تراعي أن على

  .طريقها عن أو دولية منظمات مع االقتضاء، وعند مشرتكة، أو

 اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول مـن أخـرى دولـة إىل اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول مـن دولـة طلبـت إذا -3
ت تقـدمي  ميـاه طبقـات شـبكة أو جوفيـة ميـاه طبقـة عـن بيسـر متـوافرة غـري ومعلومـات بيـا

 اإليهـ قـدم الـيت للدولـة وجيـوز ،الطلـب لتلبيـة ادههـج قصـار تبـذل الثانيـة الدولـة فـإن جوفيـة،
 هـذه جلمـع املعقولـة التكـاليف بسـداد الطالبـة الدولـة قيـام للطلـب لتلبيتهـا تشـرتط أن الطلـب
ت   .جتهيزها تكاليف سداد االقتضاء، وعند املعلومات، أو البيا

 مجـع أجـل مـن جهـدها قصـار االقتضـاء، عنـد تبـذل، أن اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول علـى -4
ت  اجلوفيـة امليـاه طبقـة دول قبـل مـن هااسـتخدام تيسـر بطريقـة وجتهيزهـا واملعلومـات البيـا
ت تلك إليها ترسل اليت األخرى   . واملعلومات البيا

 ً  واإلقليمية الثنائية والرتتيبات تفاقاتاالمبدأ العمل على إبرام : سادسا

 حلـدود، عـابرة معينـة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو معينـة جوفيـة ميـاه طبقـة إدارة لغـرض
ِ جـاءت املــادة ال  دول شـجعتُ تاســعة مـن قــانون طبقــات امليـاه اجلوفيــة العــابرة للحـدود املــذكور أعــاله، ل

 هـذه إبـرام وجيـوزا بينهـ فيمـا إقليمية أو ثنائية ترتيبات وضع أو اتفاقات م إبرا على اجلوفية املياه طبقة
 امليـاه اتطبقـ شـبكة أو اجلوفيـة امليـاه طبقـة بكامـل يتصـل فيمـا الرتتيبـات هـذه وضـع أو تفاقيـاتاال

أخـر، ففـي  انتفـاعوالـيت تتجسـد يف صـورة تنفيـذ مشـاريع أو بـرامج أو أي  منهـا، جـزء ي أو اجلوفيـة
إلدارة املشــرتكة ألحــد د حاليــا علــى املســتوى الــدويل ســوى اهــذا اإلطــار ال يوجــ تفــاق وحيــد معــين 

املشـرتك بـني   "Genevoisوا جنيفـ"احلـوض اجلـويف  ائية اجلوفية العابرة للحـدود واملتمثلـة يفالطبقات امل
مقاطعــة هــوت "، وفرنســا " le canton de Genèveجنيــف -مقاطعــة كــانتون"كــل مــن سويســرا  
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يف البـاب الثـاين مـن هـذه الدراسـة كتطبيـق تفـاق سيتم التطـرق هلـذا اال( la Haute Savoie"،1سافوا 
، كما جند بعـض املبـادرات الدوليـة )عملي لإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية على املستوى الدويل

كاملــة ممــا يصــنفها يف إطــار التعــاون   اتفاقيــاتاألخــرى يف هــذا اإلطــار والــيت مل تتبلــور بعــد يف شــكل 
بعض األحواض اجلوفيـة العـابرة للحـدود، ومـن ذالـك جنـد املبـادرة الـيت  اسماملشرتك بني الدول اليت تتق

ـــا والـــيت مب وجبهـــا مت إنشـــاء آليـــة للتشـــاور خبصـــوص إدارة حـــوض جتمـــع  كـــل مـــن اجلزائـــر وتـــونس وليبي
مج موحـد لدراسـة هـذا احلـوض، وأوكلـت  الصحراء الشمالية الغربية املشـرتك بينهـا، حيـث مت إقـرار بـر

 Observatory of Saharaمهمة تنفيذه والبحث عـن مصـادر لتمويلـه ملرصـد الصـحراء والسـاحل، 
and Sahel(OSS). 2   

أن املــادة التاســعة مــن قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود،  هــذا، وجتــدر اإلشــارة إىل
ـا أضـافت تفاقياتعالوة على إقرارها ملبدأ إبرام اال شـرطا موضـوعيا آخـر هـو  الثنائيـة واإلقليميـة إال أ

، واملتمثـــل يف ضـــرورة جتنـــب كـــل التـــأثريات )الـــذي أشـــر لـــه ســـابقا(علـــى عالقـــة مببـــدأ عـــدم اإلضـــرار 
 مـن أكثـر أو دولـةملياه مـن طـرف  نتفاعاال على ،تفاقات والرتتيباتقد حتدثها تلك االاليت السلبية 

حلصـول اجلوفيـة امليـاه طبقـات شـبكة أو اجلوفيـة املياه طبقة دول ، مـا مل يـتم رفـع هـذا الشـرط وذالـك 
  .على موافقة صرحية من قبل الدول املعنية

ر املرتتبة عن تصنيف : املطلب الثاين   لعابرة للحدوداملوارد املائية اجلوفية اآل
ر، منهـا مـا يتعلـق يرتتب عن إصباغ املوارد املائيـة اجلوفيـة بصـفة العـابرة للحـدود مجلـة مـن  اآل

لفصــل يف املنازعــات )الفــرع األول(مبمارســة الســيادة علــى هــذا النــوع مــن املــوارد  ، ومنهــا مــا يتعلــق 
لقــانون الواجــب التطبيــق )اينالفــرع الثــ(الثــائرة بــني الــدول املعنيــة  ، )الفــرع الثالــث(، ومنهــا مــا يتصــل 

قرار املسؤوليات    ).الفرع الرابع(املختلفة  ومنها ما يرتبط 

  ممارسة السيادة على املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود :الفرع األول

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الندوة التحضريية األوىل للمؤمتر اهلندسي العريب السادس )الوضع الراهن واحللول املقرتحة(املياه املشرتكة بني الدول العربية ، )مرعي(يوسف  -2
ت-  املياه يف الوطن العريب(والعشرون،    .17ص  .2010أكتوبر  24-23، اخلرطوم، مجهورية السودان، )األمن املائي العريب - الواقع والتحد
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ا احلصرية وامل طلقة على كـل حفاظًا على مقومات وجودها تسعى كل الدول إىل بسط سياد
لنسـبة ل 1مواردهـا، لمـوارد املائيــة اجلوفيـة العـابرة للحـدود الــيت لكـن األمـر ال يسـتقيم علــى هـذا النحـو 

تتسم بطابع متنقل وبتوزيع منافعها عرب احلدود، وهي بذالك ختتلف عن األرضي واحلـدود الثابتـة، ممـا 
مجــاع  حيظــىالـذي مل وهــو املوضــوع ، الســيادة التامـة علــى هــذه املـوارد ممارســة يقتضـي الوقــوف علـى 

ن سـيادة الدولــة علــى مواردهــا املائيــة اجلوفيــة متتــد 2الــدويل فقهـاء القــانون ، حبيــث أن هنــاك مــن يــرى 
رأســيًا إىل مركــز األرض علــى شــكل خمــروط مقلــوب، قاعدتــه هــي ســطح األرض ورأســه متصــل مبركــز 

ن سيادة الدولة متتد إىل3األرض ـا  ، بينما يرى البعض  مكا ا اسـتغاللالعمـق الـذي  ه متاشـيًا وقـدر
دة يف التطــور التكنولــوجي يف جمــال  التكنولوجيــة، هــذه املــوارد  اســتغاللمبعــىن أنــه يف حــال تســجيل ز

لبنيــة أكــرب يف العمــق الــذي تطالــه ســيادة الدولــة املعنيــة،  امتــدادســيقابله  يف حــني أن الــبعض ربطهــا 
جلانــــب األعلــــى مــــن األرض املعــــروف اجليولوجيــــة لبــــاطن األرض، حبيــــ ث أن الســــيادة تتصــــل فقــــط 

ا عليــه  مــا ، وأمـا إقليمهــاه جــزءاً مـن عتبـار لقشـرة األرضــية، والـذي ميكــن للدولـة ممارســة اختصاصـا
ً لإلنسانية -الذي خيتلف من دولة ألخرى-يلي هذا التكوين اجليولوجي       4.فيعترب إر

موقـف الـدول حـول مسـألة السـيادة علـى املـوارد املائيـة   أنبينما يذهب جانب مـن الفقـه إىل 
العـــابرة للحـــدود يتـــأرجح بـــني مـــوقفني أساســـيني، فهنـــاك مـــن يعـــارض عمومـــا إدراج مبـــدأ الســـيادة يف 
ــال وهــو املوقــف الــذي تتبنــاه دول املصــب، بينمــا تتمســك  خمتلــف الصــكوك القانونيــة املنظمــة هلــذا ا

ــا ختــدم مصــاحلهادول املنبــع مبســألة الســيادة أل وعليــه كــان لزامــا تــدخل القــانون الــدويل  5.ــا تــرى 

                                                             
1  - P-M. Dupuy, Droit international public, (1998) Paris, Dalloz-Sirey, p. 647. 
2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 132. 
3  - La convention de Genève de 1958 sur le plateau continental autorisait l'extension de la juridiction de l'Etat 
pour l'exploitation de ses ressources naturelles jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou plus, jusqu'à l'endroit où 
la profondeur des eaux sus-jacentes en permettait l'exploitation…Voir Monconduit François. Affaires du 
Plateau continental de la Mer du Nord, op cit, p 215. 
4  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 132 et 133. 
C'est alors que la Convention de Montego Bay (1982) fixa une limite à la juridiction des Etats en ce qui concerne 
leur plateau continental, limite au-delà de laquelle les fonds marins seraient le « patrimoine commun de 
l'humanité ». 

لس االقتصا - منظمة األمم املتحدة -5 تطوير إطار قانوين  -اإلدارة املتكاملة للموارد املشرتكة، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  - دي واالجتماعيا
، منشور على املوقع   2011مارس  25-23من جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة املوارد املائية، بريوت من ) أ( 6، البند إقليمي للموارد املائية املشرتكة يف املنطقة العربية

  ).2015-12-05: ريخ اإلطالع( .8، ص  http://css.escwa.org.lb/sdpd/1449/wat9a6a.pdf: التايل
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ــال إلزاميــةحــىت يف ظــل عــدم ( ، للتوفيــق بــني وجهــيت النظــر تلــك، وهــو مــا جتســد )قواعــده يف هــذا ا
حبفاظ قواعـد القـانون الـدويل علـى مبـدأ السـيادة لكـل دولـة علـى جـزء امليـاه اجلوفيـة الـذي يقـع داخـل 

شــرتاط أن تكــون ممارســة الســيادة يف ظــل أحكــام القــانون الــدويل، مبعــىن ضــرورة مــع ا ولكــن 1إقليمهــا،
مراعـاة املبـادئ الــيت يقرهـا هــذا القـانون، والـيت مــن مجلتهـا التشــجيع علـى التعـاون املشــرتك وإقـرار مبــدأ 

ا تقييــد الســيادة ســتعمالاال  املنصــف واملعقــول ومبــدأ عــدم إحلــاق الضــرر وهــي املبــادئ الــيت مــن شــأ
كافــة األطــراف املتشــاركة يف هــذه   انتفــاعاملطلقــة علــى املــوارد املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود، وضــمان 

  .املوارد

  الثائرة بشأن املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود املنازعات :الفرع الثاين

زعــات لنشــأة منا مــدعاةً الــدول يف طبقــات مائيــة جوفيــة عــابرة للحـدود، قــد يكــون  اشـرتاكإن 
تلــك الــدول حــول مســألة قانونيــة أو حــادث معــني أو بســبب تعــارض مصــاحلها،  اخــتالفجتــة عــن 

أن أطــراف هــذه املنازعــات هــي أطــراف دوليــة فــإن تســوية هــذه املنازعــات لــن يكــون إال مــن  عتبــارو
ت يعـول عليهـا كثـريا يف الوقـت الـراهن،  ذا اخلصوص والـيت  السـيما خالل اآلليات الدولية املتاحة 

حوضا جوفيا عابرا للحدود وما قد يـنجم عـن ذالـك  273يف ظل اإلحصاءات العاملية املؤكدة لوجود 
اه مــن تــوتر يف العالقــات مــا بــني الــدول املتشــاركة نتيجــة التنــافس علــى مصــادر امليــاه ملواجهــة أزمــة امليــ

نبــأ  ُ وأن التلــويح خبــوض  حتمــال نشــوب عــدة صــراعات فيمــا بينهــا، خاصــةاملتفاقمــة، األمــر الــذي ي
ت سيد املوقف يف اآلونة األخرية   2.احلروب املائية 

ولــتاليف كــل حمفــزات الصــراع تلــك، يعــول كثــريا علــى تــدخل قواعــد القــانون الــدويل للميــاه، يف 
                                                             

1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 133. 
إىل بعض التصرحيات اليت تصور ) مرجع سبق ذكره(بعنوان الصراع حول املياه الدولية يف ضوء القانون واالتفاقيات الدولية، يشري الدكتور عبد هللا حامد إدريس يف مقال له  -2

م من توقيع اتفاقية السالم مع إسرا 1977يف عام  -أ: تصاعد استخدام املياه كمسبب للصراعات نورد منها املاء هو " ئيل صرح الرئيس املصري السابق املرحوم السادات بعد أ
ا إسرائيل بل إثيوبيا" القضية الوحيدة اليت ميكن ملصر أن تدخل حر من أجلها ئبًا لوزير خارجية  1989كما جاءت إشارة بطرس غايل يف عام . ومل يكن يعين  عندما كان 

ن  ي تقع يف أيدي مثان من الدول اإلفريقية الواقعة إىل اجلنوب من مصر واليت متر فيهم سالمة األمن القومي املصري مرتبط مبسألة املياه، ألن مسألة األمن القومي املصر "مصر 
ا على األمن القومي املصري، فمثال انقسام السودان مستق ر النيل، وكلما تزداد عدد الدول املشاركة يف حوض النيل سيزداد خطور بال إىل دولتني سيكون هلا مضاعفات جمرى 

أحد جنراالت اجليش " مانسيا هوبيلد"يف إسرائيل عرب النائب  -ب. التصريح كان قبل أن تقسم السودان إىل دولتني ألن األمر اليوم أصبح واقعا" ومي املصريسلبية على األمن الق
ري دجلة الفرات والذي عقدت امل -ـج. إن أحد أهم حروبنا ستكون من أجل املياه، والبد للعامل أن يتفهم بواقعية حاجات إسرائيل اإلسرتاتيجية"السابقني  وقف الرتكي من 

ما تركيا حوايل عشر بروتكوالت و  ن احلياة يف كل من سور والعراق هذا (هذين النهرين  استغالللتنظيم  ثنائية وثالثية مع كل من سور والعراق اتفاقياتبشأ اللذين يعتربان شر
لرغم من كل ذالك أعلنت احلكومة الرتكية يف ). منسوب هذين النهرين بسبب املشاريع املقامة من قبل الدولة الرتكية اضاخنفخنفض منسوب مياهه اجلوفية نتيجة ااألخري الذي  و

ضول 1990يناير  13 تورك يف إطار مشروع ري جنوب األ دف اإلسراع يف توصيل املياه لسد أ ر الفرات ملدة شهر    .قطع تدفق 
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تمــع الــدويل لتحقيقهــا، وال أدل علــى  ه مــن أهــم األهــداف الــيتعتبــار حفــظ الســلم واألمــن  يســعى ا
س ّ ، )املـادة األوىل الفقـرة األوىل(يف ميثاق األمم املتحدة بوصفه مقصـداً للمنظمـة  ذالك من كونه مكر

ــا ميثــاق األمــم املتحــدة جنــد أن  املــادة (لــيس هــذا فحســب بــل إن مــن املبــادئ ألساســية الــيت جــاء 
لوســائل الســلمية "تــنص علــى أن ) الثانيــة الفقــرة الثالثــة م الدوليــة  يفــض مجيــع أعضــاء اهليئــة منازعــا

  1".لى وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطرع

وقـد تكـرر التأكيـد علــى مبـدأ التسـوية الســلمية للمنازعـات الدوليـة مــن قبـل األمـم املتحــدة يف 
لعالقـات الوديــة ( 1970العديـد مـن املناسـبات، السـيما عـام  إعـالن مبـادئ القـانون الـدويل املتعلقـة 

إعالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدوليـة ( 1982، ويف عام )مم املتحدةبني الدول وفقا مليثاق األ
، ويف العديـد مـن الصـكوك القانونيـة )نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي( 2005، ويف عام )لوسائل السلمية

سـة لسـيادة القـانون علـى الصــعيدين الـوطين والـدويل، ّ هــا مـؤخرا مـن قبـل اجلمعيــة اعتمادوالـيت مت  2املكر
   3.عامة وجملس األمنال

ــا بطــرق ســلمية، بــل يتعــدى  وال يقتصــر ميثــاق األمــم املتحــدة علــى مطالبــة الــدول حبــل نزاعا
ذالك ليعرض بدائل للتسـوية السـلمية للمنازعـات وفقـا للقـانون الـدويل، كاحلـث والتشـجيع علـى إبـرام 

رض النـزاع علـى حمكمـة العـدل واملعاهدات الدولية، وكذا اللجوء إىل التحكيم الدويل أو ع تفاقياتاال
  4 .الدولية

  على املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود القانون الواجب التطبيق :الفرع الثالث

تلعـــب القواعــــد القانونيـــة دورا مهمــــا يف تنظــــيم وحتديـــد الســــلوك اجلمـــاعي والفــــردي جتــــاه أي 
لقـــوانني الســـائدة يف هـــذه مســألة مـــا، وإذا كـــان األمـــر ال يثـــري إشـــكاال داخــل الـــدول ألنـــه مضـــم ون 

                                                             
، منشور على املوقع "سيادة القانون على املستوى الوطين والدويل"املتعلق  2013ديسمرب  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  -املتحدة قرار اجلمعية العامة لألمم -1

، ص  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/39/PDF/N1344639.pdf?OpenElement-dds-http://daccess: التايل
  ).2015- 12- 06: ريخ اإلطالع( .2،1/4

  .1/4، مرجع سابق، ص 2013ديسمرب  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  - اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار -2
، منشور على املوقع "سيادة القانون على املستوى الوطين والدويل"يف إطار 2014غشت  19بتاريخ  A/68/963وثيقة رقم  -اجلمعية العامة - منظمة األمم املتحدة -3

ريخ ( .8/50، ص  org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=Ahttp://www.un.: التايل
  ).2015-12-06: اإلطالع

  .2/4، مرجع سابق، ص 2013ديسمرب  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  - قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -4
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ملسـتوى الـدويل  أيـن  -كحالـة امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود-الدول، فإن األمر خيتلف عندما يتعلـق 
جند من مل يتقبل بعد مسألة قيام نظام قـانون دويل بـل وحـىت وجـود القـانون الـدويل حبـد ذاتـه، ويسـتند 

القانون الدويل اليت تعىن بشأن املوارد املائية اجلوفيـة اجلدل خبصوص هذه املسألة إىل حقيقة أن قواعد 
العـــابرة للحــــدود هـــي قواعــــد غـــري ملزمــــة وال توجـــد ســــلطة أو هيئـــة حتــــوز صـــالحية تفعيلهــــا يف أرض 

ال، يف إشـارة إىل  اعتمادالسيما يف ظل العجز عن  1الواقع، تني هلذا ا َ م ِ نَّظ ُ  اتفاقيـةأحد أهم أداتني م
ــ ، والــيت مل 1997غــري املالحــي للمجــاري املائيــة الدوليــة لســنة  ســتخدامانون االاألمــم املتحــدة حــول ق

ريـخ تبنيهــا مـن قبــل اجلمعيـة العامــة لألمـم املتحــدة  لـرغم مــن مضـى علــى  تـدخل حيــز التنفيـذ بعــد، 
دولـة فقـط، يف حـني أن دخوهلـا  24مثاين عشرة سنة، حيث مت التوقيع عليهـا مـن قبـل  )18(أزيد من 
لنسـبة لقـانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة  2دولة على األقل، 35يذ يتطلب توقيع حيز التنف ونفـس الشـأن 

  . 2008العابرة للحدود الذي يعيش خماضا عسرياً منذ سنة 

لكن بغض النظر عـن اجلـدل السـابق، فـإن واقـع العالقـات الدوليـة جيعـل مسـألة جتاهـل وجـود 
تــت تلعــب دورا مهمــا يف  3عب قبولــه،قواعــد للقــانون الــدويل، أمــراً غــري مستســاغ ويصــ ــا  الســيما وأ

قرارهـا جلملـة مـن املعـايري  إرساء دعـائم اإلدارة السـلمية للمـوارد املائيـة اجلوفيـة العـابرة للحـدود وذالـك 
ا املادة الثامنة والثال ني من النظام ثواملبادئ املستمدة من خمتلف مصادر القانون الدويل العام اليت أقر

الدوليــة العامــة واخلاصــة، العــرف  تفاقيــاتاال: حملكمــة العــدل الدوليــة بـــ الهــاي، واملتمثلــة يفاألساسـي 
   4 .ات كبار فقهاء القانون الدويلاجتهادالدويل، واملبادئ العامة للقانون، واألحكام القضائية، و 

اول ولعــل التجــارب الدوليــة املعتمــدة علــى تلــك املصــادر كثــرية وال ميكــن حصــرها، منهــا مــا تنــ
وإعـادة  اسـتخدامحول محاية و  تفاقيةكاال"موضوع املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود بصفة مستقلة 

، ومنهــا مــن تنــاول موضــوع املــوارد املائيــة "السويســري-شــحن ورصــد اخلــزان اجلــويف اجلنيفــي الفرنســي
التعـاون حلمايــة  اتفاقيـةك"العـابرة للحـدود بصـفة عامــة مـع إفـراد أحكــام خاصـة للمـوارد املائيـة اجلوفيــة 

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 04. 

ار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودالشبكة الدولية ملنظمات األحواض،  -2 ، ترمجة السيدة شهرة كتيب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األ
  .24، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21دويل للماء، املكتب ال - (INBO)قصيعة، منشور من قبل الشبكة الدولية ملنظمات األحواض 

3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 05. 
  .77مرجع سابق، ص  ،عدالة املائية من منظور القانون الدويلال ،)شكراين(احلسني  -4
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ـار اإلسـبانية ستخدامالتعاون حلماية اال اتفاقيةالراين، و   اتفاقيـةالربتغاليـة، و -املستدام ملياه أحواض األ
ر سافا     1".إطار العمل حول 

كمـــا أن مـــن قبيـــل املصـــادر املســـامهة يف تـــدوين قواعـــد القـــانون الـــدويل ذات الصـــلة مبوضـــوع 
كقـرار  ة العابرة للحدود جند، مجلة من القرارات الصادرة عن أجهزة األمم املتحدة،املوارد املائية اجلوفي

ـــاري املائيـــة الدوليـــة ألغـــراض غـــري  اســـتخدامقـــانون  تفاقيـــةاجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة املتبـــين ال ا
ريـــخ دخوهلـــا حيـــز التنفيـــذ،  فهـــي تشـــكل 1997مالحيـــة لســـنة  ، هـــذه األخـــرية وبغـــض النظـــر عـــن 

ديســمرب  11املــؤرخ يف  124-63كمــا جنــد القــرار رقــم   2ًا مفيــداً يف إدارة املــوارد املائيــة املشــرتكة،مرجعــ
املرفق بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود املذكور أعاله، والذي يشجع الـدول املعنيـة  2008
العـابرة للحـدود بصـورة سـليمة، ترتيبات ثنائية وإقليمية مناسـبة إلدارة طبقـات امليـاه اجلوفيـة  اختاذعلى 

  . مع مراعاة أحكام مشاريع املواد املرفقة به

وعليــــه وكنتيجــــة للتطــــور احلاصــــل يف جمــــال البحــــث عــــن محايــــة املــــوارد املائيــــة اجلوفيــــة العــــابرة 
ه فرعا للقانون الدويل العام بـدأ يتشـكل تـدرجييا مـن خـالل عتبار للحدود، فإن القانون الدويل للمياه 

مـن النظـام األساسـي حملكمـة  38صادر القـانون الـدويل العـام املنصـوص عليهـا مبوجـب املـادة خمتلف م
، والـيت وجـدت هلـا حمـالً ضـمن األعـراف ...أو قواعـد عرفيـة أو اتفاقيـاتالعـدل الدوليـة، سـواء كانـت 

رتقائها 3واملمارسات الدولية،  لتـزامواالهـا احرتاملتصبح واجبات قانونيـة يتوجـب علـى الـدول  مبا ينبأ 
  .ا وسن آليات كفيلة بتنفيذها، على غرار تلك املعروفة يف القوانني السائدة داخل الدول

  املسؤولية املرتتبة بشأن املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود: الفرع الرابع

نظامـــا  نظــام املســـؤولية الدوليــة املتعلـــق مبجــال املـــوارد املائيـــة اجلوفيــة العـــابرة للحــدود، ال يعتـــرب
قائمــا بذاتــه وإمنــا غالبــا مــا تــتم اإلحالــة فيــه علــى قواعــد املســؤولية التقليديــة يف القــانون الــدويل العــام، 

ن  التزامواليت مبقتضاها يرتتب  الدولة اليت ينسب إليها القيام بعمل غري مشروع وفقا للقـانون الـدويل 

                                                             
ار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود الشبكة الدولية ملنظمات األحواض، -1   .70، مرجع سابق، ص كتيب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األ
ار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابرة للحالشبكة الدولية ملنظمات األحواض،  -2   .23، مرجع سابق، ص دودكتيب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األ

3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 32. 
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لدولة الذي أرتكب يف مواجهتها هذ   1.ا الفعلتصلح الضرر الذي أحلق 

فاملسؤولية الدولية عن األعمال غري املشروعة تتطلب توفر عناصـر املسـؤولية التقليديـة املعروفـة 
نتهـاك أو خــرق أي مـن فعـل وضــرر وعالقـة ســببية بينهمـا، ويكــون العمـل غـري مشــروع بقيـام الدولــة 

حتديـد  تفاقيـةدولـة مـا ال انتهـاكك أو أي قاعدة ذات صلة بقواعـد القـانون الـدويل العـام، تفاقيا التزام
ً  احلصص املائية بشـأن مـا يعـرف بقضـية حتويـل بـني دولـيت بلجيكـا وهولنـدا على غرار ما حصـل  ،مثال

ر  لكن جيـب  2،بعرضها على احملكمة الدائمة للعدل الدولية انتهتواليت  "La Meuseاملوس،"مياه 
ســــؤولية الدوليــــة وحــــىت ولــــو مل يكــــن تفــــاقي يرتتــــب عنــــه قيــــام املا التــــزامالتأكيــــد علــــى أن عــــدم تنفيــــذ 

منصـــوص علـــى ذلـــك صـــراحة ضـــمن نصـــوص هـــذه املعاهـــدة، وكمثـــال علـــى ذالـــك جنـــد يف املعاهـــدة 
، والــيت ترتــب قيــام املســؤولية عــن 1960أبريــل  08األملانيــة اهلولنديــة للحــدود وامليــاه العــابرة للحــدود 

تبـديها الدولـة األخـرى، مبعـىن أن  عرتاضـات الـيتالضرر الذي تتكبده أحد الدول بغض النظـر عـن اال
عــرتاض مــن الدولــة األخــرى فــذاك دليــل علــى لــه إحــدى الــدولتني دون أن يقابــل أي ضــرر تتعــرض 

     .3عدم قيام املسؤولية الدولية من أساسها

، مبعـىن أن على أن األمر ال يطبق على هذا النحو يف حال وقوع أضـرار نتيجـة عوامـل طبيعيـة
لتصرف بطريقة معينة لتغيري الوضع الطبيعي املوجود الـذي تسـبب يف ضـرر الدولة غري ملزمة  لقيام 

ـــ ـــر للدولـــة ا عـــرب  "Danube،الـــدانوب"اورة، حـــدث هـــذا مـــثالً، بشـــأن النـــزاع حـــول تســـرب ميـــاه 
 "Rhinالــراين،"أراضــي متكونــة مــن طبقــات كلســية ليســتقر جــزء منــه يف أحــد الروافــد الصــغرية لنهــر 

يف  "Wurtemberg ،ويـرمتربغ"، بينمـا تقـع مدينـة "Baden، دن"تسرب يف مدينـة حيث يتم هذا ال
ن لدانوب، األمر الذي دفعهـا إىل االاملصب لنهر ا التـدابري  ختـاذتعـد ملزمـة " Baden،دن"دعـاء 

ــر  اخنفــاضالضــرورية ملنــع التســرب الطبيعــي للميــاه والــيت بســببها تكبــدت ضــرراً جســيمًا جــراء  تــدفق 
ال يلــزم الـدول بتغيــري أو تعـديل احلالــة ن القــانون الـدويل  "Baden،دن"قابــل تـرى نوب، ويف املالـدا

                                                             
1-Ibid., p 04. 
2-Arrêt du 28 juin 1937, C.P.J.I., Série A/B, n° 70,  extraits dans (D.A. Caponera, Le régime juridique des 
ressources en eau internationales, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 
1981, p 249. 
3- POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 21. 
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  .قليمهاداخل إقعة الواالطبيعية لألشياء 

علـــــــــــى حمكمـــــــــــة  1927جـــــــــــوان  17/18بتـــــــــــاريخ  علـــــــــــى إثـــــــــــر ذالـــــــــــك مت عـــــــــــرض النـــــــــــزاع
"Staatzsgerichtshof du Reich " لقانون الـدويل، والـذي اً إىل قواعد ااستناداليت أصدرت حكمها

نــ لــدول األخــرى ه مينــجــاء يف منطوقــه  ي تصــرف مــن شــأنه إحلــاق ضــرراً جســيمًا  ع قيــام الدولــة 
نسان نفسه، ويف املقابل فإن الدولة غري ملزمة بتغيري الظروف الطبيعية لألرض بسبب يتصل بفعل اإل

لنتيجة قـررت احملكمـة املـذكورة. لصاحل أو لفائدة دولة أخرى غـري ملزمـة مبنـع  "Badenدن، "ن  و
جم عن أتسرب مياه   1.سباب طبيعيةر الدانوب ما دام ذالك 

ي دولـة أخـرى، بــل إن لقـانون الـدويل حيظـر علـى أي دولــة إمـن مث فـإن او  حلـاق ضـرر معتـرب 
وإمنـا الفقه املعاصر مييل إىل توسيع نطاق هذا احلظر ليشمل ليس فقط حالة الضرر الفعلي وامللمـوس 

نشـاء حمطـة ذريـة علـى مقربـة مـن احلــدود إ ينطـوييقـاع ضـرر جسـيم، فعلـى سـبيل املثـال ضـًا خمـاطر إأي
لتلـوث اإلشـعاعي الدولية ، وهـو األمـر الـذي على خطر تلوث طبقات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود 

تمع الدويل إىل إبرام  املشاريع جبانب امليـاه    قامة مثل هذا النوع منحلظر إ اتفاقياتدفع بعض دول ا
الـيت تـربط " Lac de Genèveجينـف،"املنظمـة للصـيد يف حبـرية  تفاقيـةالعـابرة للحـدود، علـى غـرار اال

إىل  "Lac de Tchadحبـرية تشـاد،"ت الـدول املشـرتكة يف حـوض ، بينمـا ذهبـ2دولـيت فرنسـا وسويسـرا
نشــطة إمكانيــة تنفيــذ األ تصــة حــولخاملتقنيــة ال مســبقة للجنــة استشــارةأو اشــرتاط احلصــول علــى رأي 

،  املشـرتكةاملـوارد املائيـة الزراعية والصناعية والصيدية املنطوية على احتمال ترتيب ضرر ذي شأن علـى 
ر الضــارة احملتملــة هلــذه األنشــطة والتعبــري  جــراء ســيمكن الــدول املعنيــة مــن معرفــةكمــا أن هــذا اإل اآل

  .3قامتهاعن اعرتاضهم على إ

لنتيجــة فــإ يقــع علــى الــدول املتعاقــدة  التــزامأو املوافقــة املســبقة تعــد مبثابــة أول  ستشــارةن االو
                                                             

1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 148 et 149. 
2  - Ibid. , p 150 et 151, l'article 6 du traité entre la France et la Suisse, du 9.III.1904, qui, réglementant la pêche 
dans le lac de Genève, dispose : « II est interdit aux fabriques, usines ou établissements quelconques placés dans le 
voisinage du lac d'abandonner aux eaux les résidus ou matières nuisibles au poisson. Ces établissements sont tenus 
d'organiser, à leurs frais, l'écoulement de ces matières dans le sol » 
3  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, Annuaire 
français de droit international, volume 36, 1990. (pp. 843-911  ) Editions du CNRS, Paris., p 885 et 886. 
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رحتقيقـه لتجنـب  وهــو  ضـرار،ؤولية الدولـة املتسـببة يف تلــك األمســ الضـارة حتـت طائلــة قيـام وقــوع اآل
تــــت مجيــــع اال األمــــر  لتــــزامعلــــى الــــرغم مــــن أن اال 1ه،اعتمــــادالدوليــــة حتــــرص علــــى  تفاقيــــاتالــــذي 

مكانيـة ترتيـب ال يلغـي إ املـوارد املائيـة املشـرتكة اسـتغاللأو املوافقة املسبقة الجناز مشـاريع  ستشارةال
إلمـن شـأنه دفـع املسـؤولضرر ما، ومـع ذالـك   حالـة وقـوع ضـرر جـراء، يفية القانونيـة للدولـة القائمـة 

املرتتبة عن تلوث املوارد ضرار فإنه ال ينظر إىل األبعبارة أخرى . 2بعمل مشروعذي شأن لتعلق ذالك 
كمؤســــس للمســـؤولية الدوليـــة، هــــذه   نشـــطة الزراعيـــة أو الصـــناعيةملائيـــة اجلوفيـــة املشـــرتكة بســــبب األا

سيسها يف هذه احلالة  يف منـا أضـرار وإنشـطة مـن ليس يف مـا يرتتـب عـن هـذه األاألخرية اليت ستجد 
 مبعىن و املوافقة املسبقة للدول األخرى املعنية،أ ستشارةجراء اال لتزاماالاملذكورة دون نشطة تنفيذ األ

ولــــيس  إىل وقـــوع أضـــرار أدى اتفـــاقي لتـــزامخـــالل اإلهــــو إمنـــا  عندئـــذ أن أســـاس املســـؤولية الدوليـــة
ااأل     .3ضرار حبد ذا

اليســـــتنت ـــــه يف حـــــال الوفـــــاء  ـــــةمـــــات االالتز ج ممـــــا ســـــبق أن جـــــم عـــــن تفاقي ، فـــــإن أي ضـــــرر 
" دولـة املصـدر"املشـرتكة ينبغـي أن ال يـؤدي إىل قيـام املسـؤولية الدوليـة جتـاه ات املياه اجلوفية استخدام

نتهـــاكوقـــوع هـــذه األ ارتبـــاطمـــن جهـــة إال  لتوزيـــع العـــادل  لتـــزامكخـــرق اال  اتفاقيـــةات التزامـــ ضـــرار 
ــــة لال لكميــــات ــــاه اجلوفيــــة القابل ــــول بفرضــــية  ســــتعمالاملي بتجــــاوز احلصــــة احملــــددة، أو مــــن جهــــة القب
  4.ة املوضوعية أو بدون خطأ السيما يف جمال التلوثاملسؤولي

أن قيام املسؤولية الدولية مل يعـد يقتصـر علـى إتيـان دولـة مـا لعمـل غـري مشـروع يف مواجهـة  إذْ 
دولة أخرى، بل إضافة لذالك ميكن قيام املسؤولية الدولية من جراء حتمل النتـائج الضـارة النامجـة عـن 

ت يعــرف أنشــطة غـــري حمظــورة دوليـــا، وهــو مـــ ، هــذه األخـــرية الـــيت "ملســـؤولية الدوليــة املوضـــوعية"ا 
جــاءت بــبعض املبــادئ املخالفــة لتلــك املعروفــة يف املســؤولية الدوليــة الكالســيكية، وذالــك مــن حيــث 

                                                             
1  - C. McCaffrey, Troisième rapport sur le droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à 
des fins autres que la navigation, Doc. A/CN.4/406 et Add.1 et 2, Annuaire de la C.D.I. 1987, vol. II, 1e 
partie, (parag. 63-72), p. 47. 

  . عن األفعال املشروعةفيما بعد خبصوص االجتاه احلديث للهيئات الدولية اليت ترى بقيام املسؤولية الدولية خبصوص األضرار العابرة للحدود حىتغفال ما سيتم ذكره دون إ  -2
3  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, op cit, p 886. 
4-Ibid., p 886. 
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كمــا أن عـبء اإلثبــات يقــع   1عــن الضـرر املتولــد عــن عمـل مشــروع، الدوليــة إمكانيـة ترتيــب املسـؤولية
لنشـاط أن تثبـت  على الدولة املتسببة يف الضرر وليس الدولة املتضررة، مبعىن أنه على الدولة القائمة 

ــذا اخلصـــوص أن تتـــدعي وقــوع الضـــرر نتيجـــة  عــدم تســـببها يف الضـــرر، وال يكفيهــا لـــدرء املســـؤولية 
ألسـباب املعفيـة(سلوك مـا للدولـة املتضـررة،  ، ألن املسـؤولية أساسـها املخـاطر النامجـة )تقييـد األخـذ 

النشاط الذي قامت به دولة املصدر، بغض النظر عن وجود خطأ أو تقصري من قبلها، ويف هـذا عن 
و مـــا تعمـــل جتـــاوز لقواعـــد املســـؤولية الدوليـــة الكالســـيكية، ولعـــل هـــذا النظـــام اجلديـــد للمســـؤولية هـــ

موعة الدولية على ا  06 بتـاريخ 68-62نتهاجه من خـالل قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة رقـم ا
ـــاتج عـــن أنشـــطة خطـــرة وتوزيـــع  2007،2ديســـمرب  لنظـــر يف منـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود الن املتعلـــق 

اخلسارة يف حالة وقوع ذالك الضرر، والذي تعتزم اجلمعية العامة لألمم املتحـدة املصـادقة عليـه خـالل 
ــا احلاديــة والســبعني الربجمــة خــالل عــام  ول أعمــال ، وذالــك بعــد إدراجــه كبنــد ضــمن جــد2016دور

 2013،3ديسمرب  16املؤرخ يف  114-68هذه الدورة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
لقــرار  املــذكور أعــاله يؤكــد يف مادتــه األوىل علــى أن نطاقــه  68-62حيــث أن مشــروع املــواد املرفــق 

التسبب يف ضرر جسيم يشمل فقط األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل واليت تنطوي على خماطر 
ــا اجلديــد يف حــال  4عــابر للحــدود بســبب عواقبهــا املاديــة، مبــا يؤســس لقيــام املســؤولية الدوليــة يف ثو

  .وقوعه

لرجـوع إىل مـا قضـت  رة املسؤولية الدولية املرتتبة عن الضـرر اإليكولـوجي، فإنـه  وخبصوص إ

                                                             
1-Pierre-Marie Dupuy, La responsabilité internationale des États pour les dommages d'origine 
technologique et industrielle, Paris, A. Pedone, 1976, p. 224. 

النظر يف منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "املتعلق  2007ديسمرب  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -2
  :، منشور على املوقع التايل"اخلسارة يف حالة وقوع ذالك الضرر

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement-dds-daccesshttp://  ،)ريخ اإلطالع :
04-12-2015.(  
النظر يف منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "املتعلق  2013ديسمرب  61بتاريخ  A/RES/68/114رقم  -قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -3
  :، منشور على املوقع التايل"سارة يف حالة وقوع ذالك الضرراخل
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص

  ).2015-12-04: اإلطالع
، مرجع 2007ديسمرب  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةاملادة األوىل من مشروع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود، واملرفقة ب  -4

  .3سابق، ص 
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ــــة بشــــأن  ــــه حمكمــــة العــــدل الدولي غيمــــاروس "ب   Gabcikovo–Nagymaros"1قضــــية كابســــيكوفو 
فيبدوا أن هذا النـوع مـن األضـرار مل جتـد بعـد حمـال هلـا كأسـاس لرتتيـب مسـؤولية دولـة مـا، فبـالرغم مـن 
ــر بتطبيــق عناصــر املســؤولية التقليديــة مبناســبة تغطيــة الضــرر اإليكولــوجي املرتتــب عــن  مطالبــة دولــة ا

ر الدانوب، مث مبناسبة إصالح تلك األ سيسا على قاعـدة استنادضرار، حتويل مياه  إعـادة "ا منها و
، إّال أن حمكمــة العـدل الدوليــة يف معاجلتهــا "restitutio in integrum"، "الوضـع إىل مــا كـان عليــه

خــــذ بعــــني اال املنصــــف  ســــتعمالنتهــــاك قاعــــدة االيف هــــذه القضــــية ســــوى ا عتبــــارهلــــذا الطلــــب مل 
لنظرية التقليدية للضر  2واملعقول، ر ومتغاضية عن خصوصية الضرر اإليكولـوجي املثـارة مـن متمسكة 

ر    3.قبل دولة ا

تمــع الـــدويل بــدأ يتجـــه إىل  الضـــرر اإليكولـــوجي   اعتمــادلكــن يف اآلونـــة األخــرية، يبـــدوا أن ا
كأساس للمسؤولية الدولية، ولعل ذالك ما نلمسه من خالل مشروع املواد املتعلقة مبنع الضـرر العـابر 

ـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة رقـــم للحـــدود واملرفـــ ، 2006ديســـمرب  06املـــؤرخ يف  68-62ق بقـــرار اجلمعي
لضــرر  املــذكور أعــاله، حيـــث نــص الضـــرر املتســبب فيــه لألشـــخاص أو "صــراحة علـــى أن املقصــود 

أن تقيــيم املخــاطر يشــمل تقيــيم الضــرر العــابر للحــدود كــذالك إىل   كمــا أشــار  4،"املمتلكــات أو البيئــة
ن 5"تقيــيم لألثــر البيئــي مبــا يف ذالــك أيُّ "يســببه النشــاط،  أنالــذي حيتمــل  ، ومــن مث  ميكــن القــول 

املســؤولية الدوليـــة يف جمـــال املـــوارد املائيــة اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود ميكـــن ترتيبهــا حـــىت ولـــو تعلـــق األمـــر 
  .   ألضرار اإليكولوجية

رد املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود، أمــا عــن الظــروف املعفيــة مــن املســؤولية الدوليــة يف جمــال املــوا

                                                             
1- jugement sur le cas du Gabcikovo-Nagymaros (C.I.J Rapports 1997, paragraphe 85). voir, Stephen C. Mc 
Caffrey , CONVENTION SUR LE DROIT D’UTILISATION DES COURS D’EAU A DES FINS 
AUTRES QUE LA NAVIGATION, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009, p 3. 

اري ا  -2 ذا اخلصوص أن حمكمة العدل الدولية ومبناسبة فصلها يف هذه القضية أشارت إىل مبادئ اتفاقية األمم املتحدة الستعمال ا ض غري مالحية ملائية الدولية الغرايذكر 
  .ما أكده سبلرغم من أن هذه االتفاقية مل تدخل بعد حيز التنفيذ، وهو ما يعترب مبثابة مسامهة هذه االتفاقية يف تدوين القانون الدويل العريف ح

Stephen C. Mc Caffrey, Ibid., p 3.  
3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 21 et 22. 

، 2007ديسمرب  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -الثانية من مشروع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر للحدود، واملرفقة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة) 2(املادة   -4
  .3مرجع سابق، ص 

، 2007ديسمرب  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  - للحدود، واملرفقة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةالسابعة من مشروع املواد املتعلقة مبنع الضرر العابر ) 7(املادة   -5
  .3مرجع سابق، ص 
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لسـبب األجنـيب أو حـاليت  فتبقى نفسها تلك املعروفة يف قواعد املسؤولية التقليدية، سواء تعلق األمر 
الـــذي حيظـــى ) ســلوك الضـــحية(أو القـــوة القـــاهرة، أو حـــىت ســلوك الضـــحية، هـــذا األخـــري /الضــرورة و

علـى وجـه  عتبـارية العابرة للحدود، جيب أخذها بعـني االمبكانة خاصة فيما يتعلق مبوضوع املوارد املائ
جتـة مـن تطبيـق نـص املـادة  ـاري  اسـتخدامنيويـورك املتعلقـة بقـانون  اتفاقيـةمـن  16التحديد، وهي  ا

املائيـة الدوليـة ألغـراض غـري مالحيــة املـذكورة أعـاله، والـيت تفــرض علـى الـدول املتشـاركة يف األحــواض 
تـدبري جديـد بشـأن املـوارد املشـرتكة، ضـرورة إخطـار الـدول الـيت  اختاذداها على املائية يف حال عزم إح

حيتمــل أن تتــأثر مــن جــراء ذالــك، هــذه األخــرية الــيت يتعــني عليهــا الــرد علــى اإلخطــار يف غضــون مــدة 
علــى أنــه يف حالــة عــدم الــرد علــى اإلخطــار يف املــدة احملــددة فــإن الدولــة . ســتة أشــهر )06(حمــددة بـــ 
خطر  ُ ـذا اخلصـوص الـم لتعـويض املرفوعـة  ة تبقى حممية مبوجب هذا اإلجراء من كل أشـكال املطالبـة 

  .من قبل الدولة املرسل إليها، واليت مل ترد على اإلخطار يف الوقت احملدد

ه يف قرارهــا رقـــم اعتمـــادوهــو نفــس الـــنهج الــذي عملــت اجلمعيـــة العامــة لألمـــم املتحــدة علــى 
املـذكور أعــاله، والـذي تضــمن مرفقـه نــص املـواد املتعلقــة مبنــع  2007 ديســمرب 06املـؤرخ يف  62-68

علـى دولـة املصـدر يف حـال  الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، أين فرضت املادة الثامنة
حتمــاال للتســـبب يف ضـــرر إليــه يف املـــادة الســابعة أن هنـــاك اتّضـــح مــن تقيـــيم املخــاطر املشـــار مــا إذا ا

ملخـاطر إىل الدولـة الـيت حيتمـل أن تتـأثر، جسيم عابر للحدو  د، أن ترسل يف الوقت املناسـب إشـعارا 
يكون مرفقا مبا هو متاح من املعلومات التقنية ومجيع املعلومات األخرى ذات الصلة اليت يسـتند إليهـا 

لنشـــاط ريثمـــا اختـــاذذالـــك التقيـــيم، ويتعـــني إذ ذاك علـــى دولـــة املصـــدر عـــدم   أي قـــرار بشـــأن اإلذن 
نقضــاء وبعــد ا ،1تتلقــى، يف غضــون فــرتة ال تتجــاوز ســتة أشــهر، الــرد مــن الدولــة الــيت حيتمــل أن تتــأثر

ذا اال  .لتزامهذه املدة ال ميكن ترتيب مسؤولية دولة املصدر فيما يتعلق 

لرجـــوع إىل ذات املـــادة  ـــاري املائيـــة  اســـتخدامنيويـــورك املتعلقـــة بقـــانون  اتفاقيـــةمـــن  16و ا
غــراض غــري مالحيــة املــذكورة أعــاله، جنــدها تــنص علــى أنــه يف حالــة مــا إذا مل يــتم الــرد علــى الدوليــة أل

ا ميكن ختفيضها وذالك  13اإلخطار يف الوقت احملدد مبوجب املادة  ، فإن مبالغ التعويض املطالب 
خطرة بشـأن التـدبري اجلديـد بعـد اخبصم النفقات اليت صـرفتها الدولـة الــ ُ ، والـيت نقضـاء مـدة اإلخطـارم

                                                             
  .5، مرجع سابق، ص 2007ديسمرب  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -تنظر املادة الثامنة من مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -1



  .للموارد املائية اجلوفية الطبيعة القانونية: الباب األول
  

       

 140 

عرتاضــها يف الوقــت احملــدد، ويف هــذا تثبيــت لــو أن الدولــة املرســل إليهــا قــدمت امــا كانــت لتتكبــدها 
حـني أكـدت علـى مبـدأ أن النفقـات الـيت تتكبـدها الدولـة يف  1994لتعليق جلنـة القـانون الـدويل عـام 

عـويض املطلـوب يف مدة اإلخطـار املوجـه مـن قبلهـا، ميكـن خصـمها مـن الت انتهاءتنفيذ مشاريعها بعد 
  1.وقت متأخر من الدولة املتضررة

وإذا سلمنا بقيام املسؤولية الدوليـة يف جمـال املـوارد املائيـة اجلوفيـة العـابرة للحـدود نتيجـة العمـل 
حتمل النتائج الضارة العابرة للحدود  ، أو نتيجة)املسؤولية التقليدية(غري املشروع لدولة ما جتاه أخرى 

، فــإن إصــالح أو تعــويض هــذه األضــرار )املســؤولية املوضــوعية(غــري حمظــورة دوليــا النامجــة عــن أنشــطة 
بصــورة ســريعة وعادلــة لصــاحل األطــراف املتضــررة، يبقــى هــو النتيجــة الطبيعيــة والالزمــة لتحقيــق الغايــة 

 اجلوفيـةالنظـام القـانوين للمـوارد املائيـة  ة، الـيت يـتم التقعيـد هلـا مبوجـبرجوة من نظـام املسـؤولية الدوليـامل
  .العابرة للحدود

تمـع يـيبقـى توجولتجنب حالة ال استقرار اليت يعرفها نظـام املسـؤولية الدوليـة، ويف األخري  ه ا
العجـز الـدويل  وسـيلة ملواجهـةالدويل إىل اختاذ االحتياطات املسـبقة لتجنـب األضـرار احملتملـة، أحسـن 

ائيـاملسـجل يف الوصـول إىل اتفـاق حـول التقعيـد   ، السـيما منهـا 2للمسـؤولية الدوليـةة وملزمـة بقواعـد 
ملــوارد املائيـة اجلوفيــة العـابرة للحــدود، وهـو األمــر الـذي  يســعى النظـام القــانوين للمـوارد املائيــة املتصـلة 

للحمايــة واحملافظــة علــى هــذا  -وقائيــة وعالجيــة-مــن خــالل إقــرار آليــات قانونيــة اجلوفيــة إىل حتقيقــه 
يف البـــاب الثــاين مـــن هـــذه  تفصــيلها يأيتســـلــى املســـتوى الـــوطين أو الــدويل، النــوع مـــن املــوارد ســـواء ع

  .الدراسة
  

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 22. 

س   -2   .231، ص 2014، دار الكتاب العريب للطباعة، النشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل املعاجلة القانونية للمواقع امللوثة يف التشريع اجلزائريوآخرون، ) حييي(و
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كخيار ( ملوارد املائية اجلوفيةعلى ا اآلليات القانونية للحماية واحملافظة: الثاين بابال
  )إسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة

  
  
  

ســتعراض الطبيعـة القانونيــة هلــذه ين للمــوارد املائيــة اجلوفيـة علــى اال تقتصـر دراســة النظــام القـانو 
زم الوقـوف علـى مـدى إسـهام هـذا النظـام يف حتقيـق فحسـب، بـل إن األمـر يسـتل -كمـا رأينـا-املوارد 

ّ و  احلمايـة الالزمـة هلـذه املـواردآليـات إىل تـوفري الغرض املرجو منه، كأساس قانوين مرجعـي يهـدف  تبـين
 .استدامتهاإسرتاتيجية 

  :ًا ملتطلبات هذا اإلطار فإن األمر يقتضيحتقيقو 

، فتوفر املوارد املائية اجلو  ال من خالل بسط نظـام محـائي بيل لذالك إال س حيثية كمًا ونوعًا
لكميــة املأمولــة والنوعيــة حمكــم ، يعمــل علــى إبعــاد كــل مــا مــن شــأنه أن حيــول دون تــوفر هــذه املــوارد 

  ).الفصل األول(املطلوبة 

الة نتهاج إدارة اكما أنه يتطلب  ّ ، هـذه املـوارد اسـتدامةو  وحيويـة راعي خصوصـيةت ومتكاملةفع
ت تــدخلها  اآليــات حتقيقهــ بيــان البــد مــن لــذا كــان علــى وتوضــيح منهجيــة جتســيدها وإبــراز مســتو

  )الفصل الثاين( على حد سواء الدويل والوطين لصعيدينا
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  محاية املوارد املائية اجلوفية نظام: األول الفصل
دة الكثافة السكانية و  ظم البلدان وما صاحبها مـن أنشـطة مستوى املعيشة يف مع ارتفاعمع ز

ت املياه اجلوفية السـيما منهـا تلـك القريبـة مـن التجمعـات داقتصا ية، زراعية وصناعية، أصبحت خزا
لغاً شهد ااحلضرية ومناطق األنشطة الصناعية، ت ا  ستنزافًا    .وتدهوراً كبرياً يف نوعيتهالكميا

لنتيجـــة كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتصـــدى  علـــى غـــرار مـــا قـــام بـــه-التشـــريعات املائيـــة احلديثـــة  و
 اسـتغاللاملعنيـة بتنظـيم بسن جمموعـة مـن القواعـد واألحكـام ملواجهة تلك األوضاع  -املشرع اجلزائري

 َ َ املياه اجلوفية وتقييد األنشـطة الـيت قـد تعـرض تـ ـي سـة  رها ونوعيتهـا للخطـر،سُّ ّ مـا بـذالك ) القواعـد(مكر
املـوارد هـذه احملافظـة علـى  يسـتهدفهـذا األخـري الـذي  ت يعرف بنظام محاية املـوارد املائيـة اجلوفيـة،

لعديــد مــن التــدابري الوقائيــة والعالجيــة إقــرار اوذالــك مــن خــالل  والــتحكم يف الكميــات املتاحــة منهــا
حمافظـــة هـــذه املـــوارد علـــى  ضـــمان حيـــرص علـــى ، كمـــا أنـــه)املبحـــث األول(، عقابيـــةجبـــزاءات  املرفقـــة
ا لوقوف على مربرات وميكانيزمات حت جود    .)املبحث الثاين(قيق محايتها النوعية املطلوبة وذالك 

  احلماية الكمية للموارد املائية اجلوفية: األول حثبامل
ملعاجلــــة التشـــريعية ملوضـــوع احلمايـــة الكميـــة للمــــوارد  املالحـــظ أن القواعـــد القانونيـــة املتعلقـــة 

قائية الـيت حتـول دون الو  فهي حتدد اإلجراءات أو التدابري زدواجية يف صياغتها،، تتسم بطابع االاملائية
ومــن جهــة أخــرى حتــدد اجلــزاء ) املطلــب األول(مــن جهــة  اجلوفيــة علــى املــوارد املائيــة عتــداءوقــوع اال

  ).املطلب الثاين(املرتتب عن خمالفتها 

  تدابري احلماية الكمية: املطلب األول 
د املائيــة اجلوفيــة، يف محايتهــا للمــوار  تعزيــز الطــابع الوقــائيإىل  تتجــه التشــريعات املائيــة احلديثــة

ــدف إىل اوذالــك بتكــريس آليــات حتقــق الطــابع الوقــائي، تتضــمن هــذ تقـــاء ه اآلليــات قواعــد تقنيــة 
مبـنح مسـاحة  اجلزائرياملشرع  مت جتسيد هذا التوجه من قبلوهكذا فقد  وقوع أضرار أو التقليل منها،

 ،ذا النوع من املـواردهل الكمية حمايةلة لواسعة للقواعد التقنية اليت يتوخى من ورائها حتقيق فعالية كبري 
ــت، مــن التــدابري الوقائيــة مجلــةبفــرض ترمجــة ذالــك  ومتّ  الفــرع ( 1يف إقامــة نطاقــات للحمايــة الكميــة جتّل

                                                             
ملاء،  10- 95من القانون املغريب رقم  50و  49تنظر املادتني  "مدارات احملافظة ومدارات املنع"يف قانون املياه املغريب اسم  "نطاقات احلماية الكمية"يطلق على   -1 املتعلق 

  .2520، ص 1995سبتمرب  20بتاريخ  4325، اجلريدة الرمسية للملكة املغربية عدد 1995أغسطس  16الصادر يف  1-95-154الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم 
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  ).الفرع الثاين( متيازأو اال/والرخصة  مبوجب نظامي ااستغالهلا و استعماهلوتنظيم  ،)األول

ُ : الفرع األول   ةالكمي لحمايةق لطُ إقامة ن
اآلليــات ذات الطــابع ، مــن أهــم حــول الطبقــات املائيــةالكميــة املقامــة  نطاقــات احلمايــةتعتــرب 

قامـة نظـام محـائي  حبيـث ،د املائيـة اجلوفيـةر لجأ إليها القائمني على محايـة املـوااليت ي 1،الوقائي تسـمح 
فـالسـيما منهـا تلـك امل طبقـات مائيـة حمـددة،طبقة أو ينحصر تطبيقه ضمن جمال  ،صارم راط سـتغلة 

ال ، ويهدف إىل تشديد الرقابة علـى بعـض األنشـطة أو منعهـا أو تنظيمهـا املفرط ستغاللأو املهددة 
ر ميــاه جديــدة و(ة مشــددة، اســتثنائيقواعــد ضــبطية  اً علــىاســتناد أو /مثــل وضــع قيــود علــى حفــر آ

وفري ومـــن مث تـــ 2يف،جنــب أي تـــدهور للخـــزان اجلــو بتكفيلـــة ) امليــاه اجلوفيـــة اســـتخراجضــبط معـــدالت 
  .ة املنشودة هلذا النوع من املوارداحلماية الكمي

ّ وتعــد الشــريع  وضــعت حــدوداالنــوع مــن احلمايــة وذالــك حــني  اقة إلقــرار هــذاة اإلســالمية ســب
ر وغريها من مصادر املياه اجلوفية تعرف بــ  أرضية ي نشـاط  داخلهـا ظـرحي" احلـرمي"حول اآل القيـام 

ث همن شأن ألحـرى علـى مسـتوى  3،ة ونوعية املياه علـى مسـتوى البئـررياً سلبيًا على كميأن يؤثر  أو 
ـذا املعـىن الطبقات احلاملة،  ر والعيـونحـرمي ا يسـتمدإْذ  مـن قواعـد منـع الضـرر الشـرعية مرجعيتـه  آل

، والضرر يزال، وال ضرر وال ضـرار،  مـا ففـي حـال تعـرض البئـر لضـرر  املتأصلة، فالضرر مرفوعًا شرعًا
س أو شــق طريــق وحنــو ذالــك، وجــب رفعــه وفقــًا اأو خنــدق أو بنــاء أو غــر  ىسـواء كــان حبفــر بئــر أخــر 

  4 .ملتطلبات حرميه
ُ  كـأول  نشاء نطاقـات للحمايـة الكميـةقام  املشرع اجلزائري بدوره احلمايـة  ناضـمب عـىنتـدبري ي

لنســبة للطبقــات املائيــة ال الكميــة  فــراط أو املهــددة  ، حبيــث يــتم ضــمان 5املفــرط اللســتغاملســتغلة 
  6 :نطاقات من خاللهذه الاحلماية الكمية للموارد املائية اجلوفية داخل 

                                                             
س   -1   .192و 191، ص مرجع سبق ذكره ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
- لمياه اجلوفية التشريع املائي ل"بعنوان  04سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  - األدوات واملفاهيم- ستدامة للمياه اجلوفيةاإلدارة امل ،وآخرون) ين(مارسيال  -2
  .4م إ، ص  ، البنك الدويل، واشنطن، وغديف عودة كمال /د :العربية إىل الرتمجة ،تيب التنظيمي من األحكام العرفية إىل التخطيط املتكامل للمستجمع املائيرت ال

3-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 113. 
ر والعيون"ملزيد من التفاصيل عن تنظيم الشريعة اإلسالمية لـ  -4  ،)بوفلجة(حرمة : وكذا  خمتلف األقوال الفقهية حول املوضوع، ميكن الرجوع إىل مذكرة الطالب" حرمي اآل

  ).92إىل  85(ص   ،مرجع سابق، منطقة أدرار أمنوذجا- املياه اجلوفية وتوزيعها  ستغاللام الفقهية الاألحك
حكام  -5 صت نطاقات احلماية الكمية للموارد املائية  ملياه، املذكور أعاله،  12- 05الباب الثالث من القانون من  )33إىل م 31م (الفصل األول خُ   . مرجع سابقاملتعلق 
ملياه، املذكور أعاله،  12-05من القانون  32ادة امل -6   . مرجع سابقاملتعلق 
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ر أو حفر جديدة أو أي تغيري للمنشآت املوجودة اليت مـن شـأنه أن ترفـع  - منع إجناز أية آ
  .من املنسوب املستخرج

يئــــة منشـــآت الــــري املوجـــود - ة إىل تــــرخيص اإلدارة إخضـــاع كــــل أشـــغال تبــــديل أو إعـــادة 
ملوارد املائية   .املكلفة  

ملــوار  - بعــض نقــاط  اســتغاللد املائيــة أن تقـوم بتحديــد منســوب كمـا ميكــن لــإلدارة املكلفــة 
  .أو توقيفها ستخراجاال

ــال الــذي يشــمله  مــن  33فقــد أحالتنــا املــادة  تطبيــق القيــود الســابق ذكرهــا،وبشــأن حتديــد ا
مليــاه، املـــذكور أعــاله، علـــى التنظــيم، وهـــو األمــر الـــذي جتســد الحقـــًا مـــن املتعلـــق  12-05القــانون 

حلمايـــة الكميـــة للطبقـــات 2010فربايـــر  06املـــؤرخ يف  73-10خـــالل املرســـوم التنفيـــذي  ، املتعلـــق 
ــد يف البدايــة علـى الطــابع احلصــري ألحكامــه، وذالـك  1املائيـة، اخلضــوع لرتاتيــب  حــني جعــلالــذي أّك

ّ علــى افقــط  صــورمقاحلمايــة الكميــة   مزمنــًا اخــتالالً نــت حصــيلتها اهليدروغرافيــة لطبقــات املائيــة الــيت بي
مفـرط أو تطــور  اسـتغاللامليـاه وقــدرات جتديـدها والـيت يـنجم عنهـا إمــا حالـة  اسـتخراجيف التـوازن بـني 

   2 .مفرط استغاللقد يؤدي إىل حالة 
ملوارد املائية  على إثر يت عدادذالك، تبادر اإلدارة املكلفة    3 :ملف تقين يتضمن ما 

تتميـــز أو مواقـــع الطبقـــة املائيـــة الـــيت /وجي يـــربز علـــى اخلصـــوص موقـــع وتقريـــر هيـــدروجيول -
ال ستغالل   .املفرط ستغاللمفرط أو مهدد 
  .أو مواقع الطبقة املائية املعنية/خمطط التحديد اجلغرايف لنطاق احلماية الكمية ملوقع و -
  .التدابري اليت قد تتخذ لضمان احلماية الكمية للطبقة املعنية وثيقة حتدد خمتلف -
ملـوارد املائيـة  للدراسـة وإبـداء الـرأي  بعـدها، خيضع امللف التقين املعد من قبل اإلدارة املكلفة 

، 4من قبل جلنة احلوض اهليدروغرايف ـة واليت ُأسندت 5املختصة إقليميًا ّ هم ُ دراسـة بـرامج  إليهـا كـذالك م

                                                             
حلماية الكمية للطبقات املائية2010فرباير  06املؤرخ يف  73-10املرسوم التنفيذي  -1   .2010فرباير  10، بتاريخ 2010لسنة  11، ج ر ج ج، عدد ، املتعلق 
حلماية الكمية للطبقات املائية2010فرباير  06خ يف املؤر  73-10املرسوم التنفيذي من ) 2(املادة  -2   .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
حلماية الكمية للطبقات املائية2010فرباير  06املؤرخ يف  73-10املرسوم التنفيذي من ) 3(املادة  -3   .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
ملوارد املائية طب -4 طار التشاور يف جمال 2010يناير  12املؤرخ يف  24- 10الرابعة من املرسوم التنفيذي ) 4(قًا ألحكام املادة يتم إنشاؤها بقرار من الوزير املكلف  ، املتعلق 

  2010يناير  17  بتـاريخ 2010ة ــلسن 04ج ر ج ج، العدد ، التسيري املدمج للموارد املائية
حلماية الكمية للطبقات املائية2010فرباير  06املؤرخ يف  73-10املرسوم التنفيذي من ) 4(املادة  -5   .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
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  1 .نشاطات يف جمال احلماية الكمية للموارد املائيةالخمتلف 
من قبل جلنة احلوض اهليدروغرايف وبعـد اإلطـالع علـى " التقينامللف "بناء على نتائج دراسة و 

ــ ّ رأيهــا بشــأنه، حيَُ مواردهــا  ســتعمالالشــروط اخلاصــة د نطــاق احلمايــة الكميــة للطبقــة املائيــة املعنيــة و د
ملــ مكانيــة مــع  ،وارد املائيــةبقــرار مــن الــوزير املكلــف  إعــادة النظــر فيمــا قضــى بــه مــن تراتيــب التنويــه 
  2 .، وذالك حسب تطور احلصيلة اهليدروجيولوجية للطبقة املائية املعنيةبنفس الشروط املذكورة أعاله

يتجلـــى  يظهـــر ممـــا ســـبق أن إقامـــة النطاقـــات كتـــدبري للحمايـــة الكميـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة
الرامية إىل تشديد الرقابة على بعـض األنشـطة أو منعهـا  سيد بعض القواعد البيئية التقنيةجتأساسًا يف 

 ضـمان السـحب اآلمـن لكميـات امليـاه مـن املخـزون اجلـويف بتغـاءا، ضمن جماالت حمـددة أو تنظيمها،
ر ضــار  عــدالت مب جمموعــة مــن العوامــل املرتبطــة  ، ويــتم ذالــك مــن خــالل الــتحكم يفةدون إحــداث آ

ر ا واإلنتاجيــة احملتملــة هلــذه  وحجــم التغذيــة املمكنــةلســحب ومعــدالت هبــوط مناســيب امليــاه يف اآل
ر و  لنتيجــة حلاملـــة،التغــريات يف عمــق الطبقــات اكــذا معرفــة اآل الكميــة للطبقـــات  ضــمان احلمايــة و

ــاملائيــة داخــل هــذه النطاقـــات و  ر الســلبية ب جتنّ ائي هلـــذا عشــو  اســتعمالعـــن أي الـــيت قــد ترتتــب اآل
  .املورد احليوي

  املوارد املائية اجلوفية استعمالتنظيم : الفرع الثاين
أن املـوارد نتهـى إىل املشـرع اجلزائـري اسبقت اإلشارة يف الباب األول من هذه الدراسة إىل أن 

ــذه الصــ 3املائيــة اجلوفيــة تعــد مــن قبيــل الثــروات الطبيعيــة اململوكــة للمجموعــة الوطنيــة، فة والــيت يتعــني 
 ً خضـوعها لنظـام محـائي وهـو مـا يعـين  4،العموميـة الطبيعيـة للميـاهالوطنية ضمن امللكية  إدراجها قانو

ه  5خاص،  6،للحجـز غري قابلـةللتقادم و غري قابلة غري قابلة للتصرف فيها و  هذه املوارد ستكونيف ظّل
ا وتسريها ومبوجبه ستبقى  ً إدار  ًا ملقتضـيات وقواعـد القـانونعلى األشخاص املعنويـة العامـة وفقـ حكرا

                                                             
طار التشاور يف جمال التسيري املدمج للموارد املائية2010يناير  12املؤرخ يف  24-10من املرسوم التنفيذي ) 3مطة  5(املادة  -1   .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
حلماية الكمية للطبقات املائية2010فرباير  06ؤرخ يف امل 73- 10املرسوم التنفيذي من ) 6و  5(املادة  -2   .، مرجع سبق ذكره، املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، 30-90من القانون  15، واملادة املتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 18(املادة  -3 ، املتعلق 

ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05ون من القان) 01(املادة    .، مراجع سبق ذكرهاتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم وكذا املادة 30-90من القانون ) 36(املادة  -4 ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون  04، املتعلق  ً تعلق    .، املشار إليهما سابقا
  .مرجع سابقاملتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 19(نظام احلمائي، طبقا لنص املادة أُسندت للدولة مهمة إعداد هذا ال -5
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 04(املادة  -6   .، املتعلق 
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مـع مراعــاة األحكــام الــواردة يف النصــوص  األمــالك الوطنيــة قــانون -علــى العمـوم-الــيت محلهــا   1،العـام
مليــاه، املعــدل واملــتمم، املــذكور أعــاله 12-05علــى غــرار القــانون  2،التشــريعية اخلاصــة هــذا .املتعلــق 

ــا  وتســيريها املــوارد املائيــة ســتعمالالاملطبقــة  القواعــداملبــادئ و األخــري الــذي جــاء مــن أجــل حتديــد   كو
  3.ملكا للمجموعة الوطنية

مليـاه 12-05أحكــام القــانون  فــإن هكـذاو  ، املعــدل واملــتمم، املــذكور أعــاله، ضــمنت املتعلــق 
املــوارد املائيــة لكــل شــخص طبيعــي أو  اســتعمالاحلــق يف احلصــول علــى املــاء، كمــا ضــمنت احلــق يف 

الواجبــات الــيت  احــرتامحبــدود املنفعــة العامــة و  لتــزامون العــام أو اخلــاص، شــريطة االمعنــوي خيضــع للقــان
  4 .حيددها القانون السالف الذكر والنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه

مـــن  د أحكـــام الفصـــل األول مـــن البـــاب اخلـــامسافـــر مت إاإلطـــار، فقـــد هـــذا  وتفصـــيالً حملتـــوى
مليـــاه، الـــة  قـــراراملـــوارد املائيـــة، وذالـــك  اســـتعماليم مـــن أجـــل تنظـــ 5القــانون املتعلـــق  ّ تـــدابري وقائيـــة فع

ـت يطمح من خالهلا إىل حتقيق احلماية الالزمة من الناحية الكمية هلذا النوع من املوارد،  حظـر يف جتّل
 شـخص طبيعـي ومعنـوي أي مـن طـرف -واجلوفيـة بصـفة خاصـة-بصـفة عامـة املوارد املائيـة  استعمال
ل 6وحيـد الطـرف تصرف إداريمبوجب  م أو القانون اخلاص إالّ للقانون العا خاضع أو  رخصـةيعـرف 
ً ( متيـازبناء على عقـد تربمـه اإلدارة مـع املسـتفيد يعـرف بعقـد االأو  )أوالً ( اإلذن ُ  )نيـا م مـن قبـل سـلّ ي

مليـــاه املــذك 12-05اإلدارة املختصــة طبقـــًا ألحكــام القـــانون  ة، ور أعـــاله، ونصوصــه التطبيقيـــاملتعلــق 
ه   :على النحو الذي سنبينه أد

                                                             
1-Yves JEGOUZO, Le droit et la gestion  de l’eau en France: organisation administrative et 
conciliation des usage, document en ligne publier sur adresse URL:  
http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/11-Jegouzo.pdf, p 2, (page consultée le 13 décembre 2015).   
Voir également, TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de 
propriété au Québec, op cit , p 527. 

ملادة  01/12/1990املؤرخ يف  90/30من القانون  )04(املادة  -2 ، 20/07/2008املؤرخ يف  08/14من القانون  04املتضمن قـانون األمـالك الوطنية، واملعدلة 
  .املذكورين أعاله

ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون  )01(املادة  -3   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون ) 03(املادة  -4   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون ) 73إىل  71من (املواد  -5   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
، مرجع ، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 427-12املرسوم التنفيذي من ) 64(ة العربية من املادة لقد محلت النسخ -6

 acte unilatéral de"، وهو مصطلح ال يتوافق مع النص الفرنسي الذي أورد مصطلح ...."عقد وحيد الطرف تصدره اإلدارة"مصطلح  .سبق ذكره
l'administration"  هي " عقد"، فرتمجة "تصرف وحيد الطرف"والذي يعين"contrat " بينما ،" acte  " املصطلح األنسب لالستعمال يف هذا  ، وهو"تصرف"يعين

  . املوضع يف نظر
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  املوارد املائية اجلوفية استعمالرخصة : أوالً 
املائي احلصول علـى رخصـة، تعتـرب مبثابـة سـند قـانوين خـاص  العموميامللك  استعماليقتضي 

ن( ً ) إْذ للتصرف لفرتة معينـة يف منسـوب أو حجـم املـاء  يسلم ملستفيد معني وخيول لصاحبه حقًا مانعا
الــــيت تتوافــــق مــــع  حتياجــــاتاليــــة املتــــوفرة حســــب معــــدل ســــنوي واالى أســــاس املــــوارد اإلمجاحملـــدد علــــ

مـــدة هـــذا الســـند، طبقـــًا ملبـــدأ وقتيـــة شـــغل  انتهـــاءســـحب أو  إىل غايـــة إلغـــاء أو 1،املعتـــرب ســـتعمالاال
 ً   2 .األمالك العمومية شغالً خاصا

لكـــل شـــخص ، ون العـــامالقـــان املـــوارد املائيـــة الـــيت تعتـــرب مـــن تصـــرفات اســـتعمالتســـلم رخصـــة 
طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون اخلاص يقدم طلبًا بذالك طبقـًا للشـروط احملـددة يف 

ملياه، املذكور أعاله، وحسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم 12-05القانون    3 .املتعلق 
اإلداري  لتصـرفة بناء علـى ااألمالك العمومي استعمالممارسة  ولئن كان املشرع اجلزائري ربط

املـــوارد  اســـتعمال، فـــإن 6ورخصـــة الوقـــوف 5مهـــا رخصـــة الطريـــق 4تني،يف شـــكل رخصـــ الوحيـــد الطـــرف
ً  املائيــة اجلوفيــة يتجســد عــن  تــرب مبثابــة الرتخــيصعتُ الــيت  ، هــذه األخــريةرخصــة الطريــقشــكل يف  حصــرا

مللــك العــاماتصــاالالــذي يقتضــي  ســتعمالاال طــن األرض ممــا يرتتــب حيــث مي 7 أكثــر دوامــا  تــد إىل 
ممـا  أرضـيتهايف مـن خـالل إقامـة مشـتمالت  ،مالك العمومية املشـغولةاحلالة الطبيعية لأليف عليه تغيري 

                                                             
ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون ) 72(املادة  -1   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
  .، مرجع سبق ذكره، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 427-12املرسوم التنفيذي من ) 64( املادة -2
ملياه، املعدل واملتممامل، 12- 05من القانون ) 74(املادة  -3 على الرخصة يف " عقد"الق مصطلح املالحظ أن املشرع من خالل هذه املادة أعاد إط. ، مرجع سبق ذكرهتعلق 

  .أي أن الرخصة تعترب تصرف من تصرفات القانون العام وليس عقداً من عقود القانون العام كما ورد يف النص العريب هلذه املادة" تصرف"حني أن النص الفرنسي يعتربها 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم،  30-90من القانون ) 64(املادة  -4 ، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري  427-12املرسوم التنفيذي من  70وكذا املادة املتعلق 

  .، مرجعني سبق ذكرمهااألمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة
سيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة ، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وت 427- 12املرسوم التنفيذي من  72تتمثل رخصة الطريق حسب ما جاء يف نص املادة  -5

سلم لفائدة مستعمل معني،  ، املذكور أعاله، يف الرتخيص بشغل قطعة من األمالك العمومية املخصصة الستعمال اجلميع شغالً خاصًا مع إقامة مشتمالت يف أرضيتها، وتللدولة
  .كما تنجر عنها أشغال تغيري أساس األمالك املشغولة

، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة  427-12املرسوم التنفيذي من  71الوقوف حسب ما جاء يف نص املادة تتمثل رخصة  -6
ً ، املذكور أعاله، يف الرتخيص بشغل قطعة من األمالك العمومية املخصصة الستعمال اجلميع شغالً خاصًا دون إقامة مشتمالت علللدولة   .ى أرضيتها، وتسلم ملستفيد معني إمسيا

على موقع العلوم القانونية املغريب، ميكن الوصول إليه من  2012يوليوز  29مقال منشور بتاريخ  ،األمالك العمومية بني االستعمال اجلماعي والفردي، )ميمون(خراط  -7
  .10، ص )12/21/2015ريخ اإلطالع ( http://www.marocdroit.com: خالل الرابط التايل

مللك العام اتصاالً الستعمال الذي ال يتطلب بينما يذهب نفس الكاتب إىل أن رخصة الوقوف وعلى عكس رخصة الطريق، تعترب مبثابة الرتخيص ل اإلذن : وصوره الشائعة ،دائما 
لوقوف يف مواضع معينة من الطرق العامة وللمقاهي بوضع كراسيها وموائدها على أر  ت  صفة الشوارع أو عرض بضائعهم يف أجزاء من امللك العام أو وقوف السيارات يف للعر

إال شغل جزء من امللك العام دون حفر فيه وال بناء ويكون معلقا بسطح األرض وهلذا فإنه يكون أقل دواما من  ستعمالففي مجيع هذه احلاالت ال يستدعي هذا اال. أماكن معينة
ِ   .ت األخرىستعماالاال ّ ر الصادر عن ديوان املطبوعات اجلامعية، " املركز القانوين للمال العام" فَ هذا النوع من ا لرتخيص من قبل الدكتور دمحم فاروق عبد احلميد يف كتابه كما عُ

ملال العام"نه . 189، ص 1984اجلزائر،  بت يسهل رفعه دون مشقة أو إتالف    ".استئثار غري 
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لبنـاء أو احلفـر  سيفضي إىل إحداث تغيري ينطبـق علـى رخصـة  األمـر الـذيوهـو  1،اخل...فيها سـواء 
لعمليات  من أجل عليها املطلوب احلصولاملوارد املائية اجلوفية  استعمال   :التاليةالقيام 
ر أو حفر ال -    .املياه اجلوفية ستخراجإجناز آ
  .التجاري ستغاللتنقيب عن املنبع غري املوجهة لال إجناز منشآت - 
  2 .املياه اجلوفية ستخراجواهلياكل األخرى ال املنشآتإقامة كل  - 

 ،بد من إتبـاع جمموعـة مـن اإلجـراءاتفية الاملوارد املائية اجلو  استعمالوللحصول على رخصة 
   :ميكن حصرها من خالل اآليت

لكل شخص طبيعي أو معنـوي خاضـع للقـانون العـام أو القـانون : الرخصة تقدمي طلب -1
ـــاملــوارد امل اســتعمالعلــى رخصــة  احلصــولاخلــاص، احلــق يف  إىل بنــاء علــى طلــب يقــدم  3،ائية اجلوفيــةـ

ملو  يت اهمع التأكيد على إلزامية توضيح حمتو  ،ارد املائيةإدارة الوالية املكلفة    4 :من خالل ما 
  .ي لصاحب الطلبجتماعأمساء وألقاب وعنوان أو عند االقتضاء املقر اال -
صصـــة ملوقـــع إقامـــة منشـــآت أو هياكـــل التربيـــر بعقـــد رمســـي لشـــغل األرض واألراضـــي املخ -

  .املاء من طرف صاحب الطلب استخراج
  .املاء استخراجرايف وخمطط وضعية منشأة أو هيكل وقع اجلغالطبيعة وامل -
  .الفرتة املقررة لألشغال -
  .أو احلجم الذي سيستخرج/معدل املنسوب و -
  .ستغاللالمدة ا -
  .ت املاء الذي سيستخرجاستعماالأو  استعمال -

ئـــق التقنيـــة إرفـــاق  جيـــب إضـــافة إىل ذالـــك لو ملكلـــف الـــيت حتـــدد بقـــرار مـــن الـــوزير االطلـــب 
املتضـمن  2009،6أكتـوبر  15املـؤرخ يف  ، ويف ذالك إشـارة إىل قـرار وزيـر املـوارد املائيـة 5ملوارد املائية

                                                             
ا"، الكتاب الثالث )دراسة مقارنة(ادئ القانون اإلداري مب، )دمحم سليمان(الطماوي  -1   .62،61، ص 1979، 10دار الفكر العريب، ط  ،"أموال اإلدارة العامة وامتيازا
ملياه، املعدل واملتممامل، 12-05من القانون ) 75(املادة  -2   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 12-05من القانون ) 74(املادة  -3   .، مرجع سبق ذكرهاملعدل واملتممتعلق 
 25بتاريخ  2008لسنة  26، ج ر ج ج، عدد احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148- 08 من املرسوم التنفيذي) 2(املادة  -4

  .2008 مايو
  .مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 2(املادة  -5
ئق التقنية املطلوبة إلجناز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال املوارد املائية2009أكتوبر  15قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -6  11، ج ر ج ج، عدد ، املتضمن حتديد الو

  .2010فرباير  10بتاريخ  2010لسنة 
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ئق التقنية املطل نصـرف املوارد املائية، الذي ا استعمالوبة إلجناز كل صنف منشأ أو هيكل حتديد الو
ً الثانية  )2(مضمون مادته  ئق التقنيـة  حصرا  اسـتعمالاملطلوبـة إلجنـاز منشـآت وهياكـل إىل حتديد الو

جلب ميـاه املنبـع غـري املوجهـة  أو املنقب وكذا منشآت/املوارد املائية اجلوفية املتمثلة يف كل من البئر و
   1 .التجاري ستغالللال

املوارد املائية اجلوفية إىل تعليمة تقنية  استعمالخيضع طلب رخصة : دراسة طلب الرخصة -2  
دف إدارة الوالية املكلفةتعدها مصاحل    2 :ملوارد املائية، وذالك 

املمنوحـة ســابقًا وكــذا  ســتعمالحقـوق اال عتبــارفـرة املــورد املـائي أخــذاً بعـني االالتأكـد مــن و  -
  .أعمال التهيئة العمومية املوجودة واملستقبلية

رة للمواقــــع لفحــــص شــــروط وضــــع املنشــــأة أو اهليكــــل امل - ــــز تعلقــــة صــــمم وتلــــك املالقيــــام ب
  .املورد املائي ستعمال
لتقييم والتسيري املـدمج التماس - الوكالـة الوطنيـة : (للمـوارد املائيـة وهـي رأي اهليئات املكلفة 

  ).للموارد املائية، وكاالت األحواض اهليدروغرافية، مصاحل الصيد البحري والفالحة والبيئة
ا تقنيةعلى أساس نتائج التعليمة ال: الرخصةأو رفض منح  -3 ّ   :يتم إم
   3 .املوارد املائية بقرار من الوايل استعمالمتنح رخصة   :منح الرخصة -أ

أو حجـم املــاء األقصــى  املـوارد املائيــة منســوب اســتعمالب أن يبــني القــرار املتضـمن رخصــة جيـ
ــــذي ميكــــن  ــــة اســــتعماله، اســــتخراجال ــــذ  املــــاء، مــــدة صــــالحية الرخصــــة، املــــدة والشــــروط التقني لتنفي

ــــة وضــــع طــــرق لقيــــاس أو عــــد املــــاء  املنشــــآتوصــــيانة  اســــتغاللال، شــــروط األشــــغ واهلياكــــل، إلزامي
وات   4 .املستخرج، إلزامية دفع اإل

املــوارد املائيـة مــع ضــرورة  اسـتعمالكمـا ميكــن رفـض مــنح رخصــة : رفـض مــنح الرخصــة -ب

                                                             
ئق " ، املذكور أعاله، تنص على أنه 2009أكتوبر  15من قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  الثانية) 2(املادة  -1 لو جيب أن يرفق طلب ترخيص استعمال املوارد املائية اجلوفية 

  .املقطع التقين للمنشأة - : أو منقب/إلجناز بئر و -)أ: التقنية اآلتية
  خمطط تنفيذي ملنشأة اجللب، -: إلجناز منشآت جلب مياه منبع غري موجهة لالستغالل التجاري -)ب            

  دراسة حول هيدروجيولوجية منطقة جلب املياه، -                                                                                      
  .كشف نوعية املياه  -                                                                                      

  .مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 3(املادة  -2
  .مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 4(املادة  -3
  .مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 5(املادة  -4
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   1 .غ املربرات لصاحب الطلبيتبلتسبيب قرار الرفض و 
الـــيت يرتتـــب عليهـــا رفـــض مـــنح الرخصـــة، يف حالـــة مـــا إذا كانـــت ويعتـــرب مـــن قبيـــل احلـــاالت 

حلماية الكمية والنوعية للمـوارد املائيـة  احلاجيات الواجب تلبيتها غري مربرة أو إذا كانت تلبيتها متس 
 ً   2 .أو إذا كانت خمالفة حلقوق الغري املؤكدة قانو

ن اإلدارة ال ميكن إذا  هـا املوافقـة علـى طلـب الرتخـيص ويرى الـدكتور دمحم فـاروق عبـد احلميـد 
كـان يعـرض هـذا األخـري أو   العام حتقيقه، املالكان يتعارض مع الغرض األصلي واألساسي املراد من 

أو حبقوق املالك  اإلتالف، أوقد يؤدي إىل املساس حبقوق املرخص هلم بشغل سابق،أو  خلطر اهلالك
اورين   3 .ا

املـــوارد املائيــــة  اســـتعمال رخصـــةتفيد مـــن للمســــ: صـــاحب الرخصـــةوواجبـــات حقـــوق  -4
  :من خالل اآليت توضيحهااجلوفية حقوق ويف املقابل تقع عليه واجبات، سنحاول 

  :عدة حقوق لعل أمهها للمستفيد منها رخصةالختول : حقوق صاحب الرخصة -أ
حقـــًا مانعـــًا للتصـــرف لفــــرتة معينـــة يف منســـوب أو حجـــم املــــاء احملـــدد علـــى أســـاس املــــوارد  -

املعتـرب إىل غايـة إلغـاء  سـتعمالالـيت تتوافـق مـع اال حتياجاتحسب معدل سنوي واالإلمجالية املتوفرة ا
  4 .مدة هذا السند انتهاءأو سحب أو 

 ســــتعمالااليف حالــــة  مبــــا فيهــــا املرافعــــة أمـــام القضــــاءالطعــــن أمــــام اجلهــــات املختصـــة حـــق  -
ا املتعلقـة مبــنح، تعــديل، ختصاصــاممارســتها ال منوحــة لــإلدارة مبناسـبةامل 5،التقديريـةالتعسـفي للســلطة 

  .الرخصسحب وإلغاء 
راء تعـديل، تقلـيص أو يف حال تعرض صاحب الرخصة لضـرر مباشـر جـالتعويض يف ق احل -

مـن أجــل املنفعــة العامـة ويكــون ذالــك وفقـًا للكيفيــات احملــددة يف  املائيــةاملــوارد  اسـتعمالإلغـاء رخصــة 
  6 .قرار منح الرخصة

                                                             
ملياه، املعدل  12-05من القانون ) 85(املادة  -1 احملدد ، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 4(واملتمم، املذكور أعاله، وكذا املادة املتعلق 

  .مرجعني سبق ذكرمها، لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 85(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
  .194، ص 1984، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املركز القانوين للمال العام، )دمحم فاروق(عبد احلميد  -3
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، وكذا املادة  12- 05من القانون ) 72(املادة  -4 رة وتسيري املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدا 427-12املرسوم التنفيذي من  64املتعلق 

  .، مرجعني سبق ذكرمهااألمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 30-90من القانون ) 64(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 86(املادة  -6   .جع سبق ذكرهمر  املتعلق 
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قبــل  )2(املــوارد املائيــة علــى أســاس طلــب يقــدم شــهرين  اســتعمالجتديــد رخصــة  يفاحلــق  -
  1 .مدة الصالحية انتهاء

عــالوًة علــى ذالــك يســتفيد كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون 
عـرب  يـاهاملتعلقـة مبـرور امل رتفاقـاتاملائية اجلوفية من بعـض االاملوارد  استعمالحائز على رخصة  اخلاص

طنيــة يف األراضــي الوســيطة وكــذا إقامــة  الالزمــة ألخــذ امليــاه يف ملكيــة اجلــار املقابــل  املنشــآتقنــوات 
رة إىل أنـه ال ميكــن أن تكـون حمــل شـريطة ضـمان تعــويض مسـبق وعــادل يف احلالـة األخــرية، مـع اإلشــا

ت والساحات واال ارتفاقات اورة للسكناتكل من البنا   2 .حواش ا
كــل أنـــواع املــوارد املائيـــة اجلوفيــة أن حيصــل علـــى   اســـتعمالكــن للمســـتفيد مــن رخصــة كمــا مي

جنـــاز العمليــات الــيت تتضـــمن علــى اخلصــوص تطـــوير أو  املســاعدة والــدعم الســـيما يف حــال املبــادرة 
إعـادة املـاء و  قتصـادأو التجهيزات الـيت تسـمح  املنشآتإقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو 

  3 .ه وتثمينهالاستعم
ات احملــــددة يف قــــرار مــــنح لتزامــــإضــــافة إىل الشــــروط واال :واجبــــات صــــاحب الرخصــــة -ب

يت استعمالرخصة  ستفيد منيتعني على املالرخصة    4 :املوارد املائية ما 
  .يةاقتصاداملاء بصفة عقالنية و  استعمال -
  .ااستغالهلشآت الري و مراعاة األحكام املتعلقة بشروط تشغيل من -
  .حقوق مستعملي املاء اآلخرين احرتام -
  .املاء استهالكإقامة أجهزة قياس أو عد  -
ا األعوان املؤهلون متثالاال -    .لتدخالت املراقبة اليت يقوم 
وى املرتتبــة عــن مــنح رخصــة  - املــوارد املائيــة اجلوفيــة، والــيت يــتم حتديـــدها  اســـتعمالدفــع األ

الرخصـة  لها عـن طريـق التنظـيم كمـا حتـدد يف قـراركيفيـات حتصـي  وحتـدد ،مبوجب نصوص قانون املالية
  5 .نفسها

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 6(املادة  -1
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 94(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05القانون من ) 93(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 89(املادة  -4   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، وامل 12-05من القانون ) 73(املادة  -5 ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله،  30- 90من القانون  77ادة املتعلق  املتعلق 

  .مراجع سبق ذكرها ،املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 427-12من املرسوم التنفيذي  70وكذا املادة 
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  :القيام مبا يلي لهيئة املاحنة للرخصةلميكن : سلطات اهليئة املاحنة للرخصة -5
حق رفض منح الرخصة يف حالة ما إذا كانت احلاجيـات الواجـب تلبيتهـا غـري مـربرة أو إذا   -

حلمايـة الكميـة وا لنوعيـة للمــوارد املائيـة أو إذا كانـت خمالفـة حلقـوق الغـري املؤكــدة كانـت تلبيتهـا متـس 
 ً   1 .قانو

ً  املـوارد املائيــة اســتعمالإمكانيـة تعــديل رخصـة  - أو تقليصـها أو إلغائهــا مــن  أو توقيفهـا مؤقتــا
  2 .أو بدونهأجل املنفعة العامة، سواء بتعويض 

  .خصةاألمر بتعديل أعمال التجهيز غري املطابقة لشروط الر  -
دم  - اليت مت بناؤها دون احلصول على رخصة أو إعادة األماكن إىل حالتها  املنشآتاألمر 

  3 .األصلية عند فقدان احلق يف الرخصة
ت املراقبـــة اهلادفـــة إىل الوقـــوف علـــى مـــدىالقيــام  - مراعـــاة األحكـــام املتعلقـــة بشـــروط  بـــدور
، أحكـــام الرخصـــةوكـــذا  ات ذات الصـــلةظيمـــلقـــوانني والتنمبوجـــب ااملـــاء املنصـــوص عليهـــا  اســـتعمال

ت يف حال تسجيل خمالفات لنتيجة إمكانية توقيع عقو   4 .و
الء مـن أجـل تعبئـة امليـاه الضـرورية ملواجهـة الكـوارث وضــمان يسـتإمكانيـة القيـام بعمليـات ا -

ملاء وتروية املواشي   5 .أولوية تزويد السكان 
علـــى خـــالف الســـحب واإللغـــاء الـــذي : )يعيـــةالنهايـــة الطب(الرخصـــة صـــالحية  انتهـــاء -6

ً ( يكـــون يف أغلـــب األحيـــان مبثابـــة عقوبـــة إداريـــة  اســـتعمالرخصـــة  انتهـــاءعتـــرب ، ي)كمـــا ســـنرى الحقـــا
، واملثـايل التجسـيد الفعلـيمبثابـة املوارد املائية اجلوفيـة   ملبـدأ وقتيـة شـغل األمـالك العموميـة شـغالً خاصـًا

ويرتتــب عــن  ،بصــورة طبيعيــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة عمالاســتصــالحية رخصــة مبوجبهــا تنقضــي حيــث 
  :ر أمههاآعدة ذالك 

  .اخلاص للموارد املائية اجلوفية مباشرة ستعمالاالتوقيف غل ستجيب على امل -
  .جتديد الرخصة عدميف حالة  لتعويضاإلدارة غري ملزمة  -

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله،امل 12-05من القانون ) 85(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره تعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 87و  86(املادتني  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 88(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 92و  90، 18(املواد  -4   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 91(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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ويف حالــة رفضــه تصــبح  1،هواهلياكــل املقامــة مــن قبلــ املنشــآتإزالــة  الرخصــةعلــى صــاحب  -
  .املائيبعة للملك العام 

ـــ ،ســـتعمالدون توقيـــف االاملـــدة  إذا انتهـــت - ّ عُ شـــاغال بـــدون رخصـــة ويتعـــرض املســـتفيد  د
  2 .القوة العمومية ستعمالطرد قد تصل إىل الملقاضاة جزائية 

 د املائيـة اجلوفيـةاملـوار  اسـتعمال جتديد رخصة أن اإلدارة متلك امكانيةهذا، وجتدر اإلشارة إىل 
لتجديـــد  انتهـــاءقبـــل  )2(علـــى أســـاس طلـــب يقـــدم شـــهرين  لتـــايل فإنـــه ال عـــربة  مـــدة الصـــالحية، و

وأن  الضــمين يف هــذه احلالــة وإمنــا البــد مــن مبــادرة صــاحب الرخصــة بطلــب التجديــد يف املــدة احملــددة
   .ها إال بنفس طرق منحهاوال ميكن تعديل ،لشروط الالزمة للتجديدا توفرمدى  بعدها اإلدارةتنظر 

 ً   )ستعمالالطابع التعاقدي لال( املوارد املائية اجلوفية استعمال امتياز: نيا
الطريــق اآلخــر  متيــاز، يشــكل االالرخصــةاملــوارد املائيــة اجلوفيــة عــن طريــق  اســتعمالإضــافة إىل 

انيــة تقــدمي إمك لـذي خيــول لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون اخلــاصا
 ، يتجســداملــوارد املائيــة اجلوفيــة ملــدة حمــددة يف نطــاق عقــد مــن عقــود القــانون العــام ســتعمالطلــب ال

مليـاه، املــذكور أعــاله، وحسـب الكيفيــات احملــددة  12-05طبقـًا للشــروط احملـددة يف القــانون  املتعلــق 
   3 .عن طريق التنظيم

يتاملوارد املائية اجل استعمال امتيازختضع لنظام    4 :وفية العمليات اليت تتضمن، خصوصًا ما 
ملتحجــرة أو بطيئــة التجــدد املــاء يف األنظمـة املائيــة اجلوفيــة ا اســتخراجإجنـاز احلفــر مــن أجــل  -
  .أو صناعية، السيما يف املناطق الصحراوية فالحيةت استعماالمن أجل 
نظمـة تو  استخراجإقامة هياكل  -  صـيل امليـاه لضـمان التمـويناملياه اجلوفية عن طريـق الـربط 

  .املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
اجلوفيـة  "ميـاه املائـدة"يئة التنقيب عن املياه املعدنية الطبيعية وميـاه املنبـع أو امليـاه املسـماة  -

  .ستهالكالتجاري قصد اال ستغالللنوعية من أجل اال اعرتافاألصل اليت كانت موضوع 

                                                             
ملياه، املعدل  12-05من القانون ) 88(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره واملتمم، املذكور أعاله،املتعلق 
  .78مرجع سبق ذكره، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -2
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 71(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 77(املادة  -4   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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خبصوصـيتها  اعـرتافاحلمامـات الـيت كانـت موضـوع إجـراء احلفر عن مياه  يئة التنقيب أو -
  .ستشفائيةا ألغراض عالجية استغالهلجية، الالعال

وصـاحب  متيـازفية على توقيع السلطة املاحنة لالاملوارد املائية اجلو  استعمال امتيازيتوقف منح 
ات اخلاضـعة ع العمليـا نـو أحسب  1يم،عن طريق التنظ ةدداحمل ةنموذجيالشروط التر ادفحد أل متيازاال
  .املوارد املائية اجلوفية اليت مت ذكرها أعاله استعمال امتيازنظام ل

ويســعى املشــرع مــن خــالل إقــرار هــذا النــوع مــن دفــاتر الشــروط إىل فــرض جمموعــة مــن القيــود 
ــا يف ســبيل  م وكــل نــوع مــن مبــا ينســج للمــوارد املائيــة اجلوفيــة، حتقيــق احلمايــة الكميــةالــيت جيــب مراعا

ذه املوارد واخلاضعة لنظام اال   :ة تلك القيودمن مجلو  ،متيازأنواع العمليات املتعلقة 
املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة  اســـتعمال امتيـــازخـــذ دفـــاتر الشـــروط الـــيت تتضـــمن مـــنح جيـــب أن  -
لتنقيـــب متطلبـــات احلفـــاظ علـــى الطبقـــات املائيـــة واحملافظـــة علـــى منشـــآت ا عتبـــاربعـــني اال املتحجـــرة

  2 .التقليدية وكذا محاية األنظمة البيئية احمللية
املـوارد املائيـة اجلوفيـة  اسـتعمال امتيـازخـذ دفـاتر الشـروط الـيت تتضـمن مـنح كما جيب أن   -

، إمكانية تثمني املياه غـري العاديـة عتبارمناطق والوحدات الصناعية بعني االلضمان التزويد املستقل لل
  3 .ختيار الطرق املالئمةه من خالل ااستعمالاملاء وإعادة  اقتصادمتطلبات وكذا 

الـيت  املـوارد املائيـة اجلوفيـة اسـتعمال امتيـازخذ دفاتر الشـروط املتعلقـة مبـنح بينما جيب أن  -
ـــاه "بنوعيتهـــا كميـــاه معدنيـــة طبيعيـــة أو ميـــاه منبـــع أو ميـــاه محامـــات أو امليـــاه املســـماة  عـــرتافمت اال مي

اورة هلا من املياه الصـ احتياجات عتبار، بعني اال"ائدةامل معات السكنية والضواحي ا احلة للشـرب ا
ً ستعماالوكذا تلبية حاجيات اال   4 .ت الفالحية املوجودة سابقا

ا عن كيفيـات مـنح امتيـاز اسـتعمال ّ تبـاع إجـراءات ال ختتلـف أم   املـوارد املائيـة اجلوفيـة فيكـون 
 ً املـوارد املائيـة  حلصـول علـى رخصـة اسـتعمالناسـبة حـديثنا عـن كيفيـة اعن تلك اليت تطرقنا لنـا مب كثريا

لـــرغم مــن ورود تلـــك متيـــازد االعقــ انتهـــاءوذالـــك بدايــة مـــن تقــدمي الطلـــب إىل غايــة اجلوفيــة  ، هــذا 
ائيـة املـوارد امل ت خمتلفة حسب كل نوع من أنواع االستعمال اخلاضـعة المتيـازالكيفيات ضمن تنظيما

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 78(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 79(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 80(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 83(املادة  -4   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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ً  اجلوفية اليت مت املـوارد املائيـة اجلوفيـة ومهمـا   مـنح امتيـاز اسـتعمالكيفيـات   فـإنومع ذالك ، ذكرها آنفا
ة،  متيــازاخلاضــع لال ســتعمالكــان نــوع اال تبــاع جمموعــة مــن اإلجــراءات تكــاد تكــون متشــا يكــون 

ه    :وفقًا ملا سنوضحه أد
م أو القـانون للقـانون العـا لكل شـخص طبيعـي أو معنـوي خاضـع: متيازاال تقدمي طلب -1

املــوارد املائيـة اجلوفيـة، طبقـًا للشـروط احملـددة يف القــانون  اسـتعمال امتيـاز احلـق يف تقـدمي طلـب اخلـاص
ملياه، املذكور أعاله، وحسب الكيفيات احملددة يف التنظيمات املتخذة لتطبيقه 05-12    1 .املتعلق 

والــــيت ختتلــــف حبســــب نــــوع  متيــــازإىل اهليئــــة املاحنــــة لالرفقــــة امللــــف املطلــــوب ترفــــع الطلبــــات 
ملــوارد املائيــة ومنهــامتيــازاخلاضــع لال ســتعمالاال يوجــه إىل  مــن ، فمنهــا مــن يوجــه إىل اإلدارة املكلفــة 

 ً ملـوارد املائيـة، ومنهـا مـن يوجـه 2،الوايل املختص إقليميـا  سـلر ومنهـا مـن ي 3إىل اإلدارة الوالئيـة املكلفـة 
ملـوارد املائ مليـاه احلمويــة عـن طريـق الــوايل ومنهـا مـن يرفــع 4،يــةإىل الـوزير املكلـف   إىل الـوزير املكلـف 

 ً   5 .املختص إقليميا
ـــازدراســـة طلـــب اال -2 للدراســـة املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة  اســـتعمال امتيـــازخيضـــع طلـــب : متي

  :حبسب احلالة
ملــوارد املائيــة إذا تعلــق األمــر  -أ املــوارد  عمالاســت امتيــازبطلــب مــنح مــن قبــل اإلدارة املكلفــة 

املــاء يف األنظمـــة املائيـــة اجلوفيـــة املتحجـــرة أو  اســـتخراججنـــاز احلفــر مـــن أجـــل  املائيــة اجلوفيـــة املتصـــل
، وذالــــك ت فالحيـــة أو صــــناعية الســــيما يف املنــــاطق الصــــحراويةاســــتعماالبطيئـــة التجــــدد مــــن أجــــل 

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، املذ  12-05من القانون ) 76(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره كور أعاله،املتعلق 
جناز احلفر من أجل  استعمال متيازإذا تعلق األمر  -2 ت استعماالاملاء يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل  استخراجاملوارد املائية اجلوفية املتصل 

 2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10من املرسوم التنفيذي ) 3(الوايل املختص إقليميا طبقًا لنص املادة ، فيوجه الطلب إىل فالحية أو صناعية السيما يف املناطق الصحراوية
  .مرجع سبق ذكره املوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد، املذكور أعاله، امتيازاحملدد لكيفية منح 

نظمة توصيل املياه لضمان التموين املس استخراجل إقامة هياك متيازإذا تعلق األمر  -3 تقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، فيوجه الطلب إىل املياه اجلوفية عن طريق الربط 
ملوارد املائية طبقًا لنص املادة  ـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه حيدد كيفيات من ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10من املرسوم التنفيذي ) 5(اإلدارة الوالئية املكلفة 

  .مرجع سبق ذكره ،اجلوفية أو السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
 ستغالللنوعية من أجل اال اعرتاف كانت موضوع اجلوفية األصل اليت" مياه املائدة"يئة التنقيب عن املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع أو املياه املسماة  متيازإذا تعلق األمر  -4

ملوارد املائية، طبقًا لنص املادة التجاري قصد اال تعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04من املرسوم التنفيذي ) 13(ستهالك، فريسل الطلب إىل الوزير املكلف 
  .مرجع سبق ذكره ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها

استشفائية، فريسل ا ألغراض عالجية ستغالهلخبصوصيتها العالجية، ال اعرتافيئة التنقيب أو احلفر عن مياه احلمامات اليت كانت موضوع إجراء  متيازإذا تعلق األمر  -5
ملوارد احلموية  احملدد لشروط ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 املرسوم التنفيذي رقممن ) 28(ملادة عن طريق الوايل، طبقًا لنص ا) وزير السياحة(الطلب إىل الوزير املكلف 

ل، ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازوكيفيات منح    .مرجع سبق ذكره املعدّ
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  1 :هذه اإلدارة وتشتمل علىتعليمة تقنية تعدها مصاحل إىل  ستنادال
ال - املمنوحة مـن قبـل، السـيما  ستعمالحقوق اال عتبارضمان توفر املورد املائي مع األخذ 

، ويف هــذا إشــارة لنســبة ملنشــآت اجللــب التقليــدي وكــذا التهيئــات العموميــة املوجــودة واملقــرر إجنازهــا
نّت من أجلها لتزامواضحة لال ُ   .األحكامو هذه  بتوفري احلماية الكمية هلذا النوع من املوارد واليت س
رة للمواقع قصد معاينة - ت املقـرر إجنازهـا و  القيام بز املـورد  اسـتعمالشروط احلفـر أو احلفـر

  .املائي
ً  التماس -   .رأي الوكالة الوطنية للموارد املائية ووكالة احلوض اهليدروغرايف املختصة إقليميا
ملوارد املائية إذا تعلق األ -ب املـوارد  اسـتعمال امتيـازمـر بطلـب مـنح من قبل اإلدارة املكلفة 

نظمــة توصــيل امليــاه  اســتخراجاملائيــة اجلوفيــة مــن أجــل إقامــة هياكــل  امليــاه اجلوفيــة عــن طريــق الــربط 
ال لضمان التمـوين املسـتقل للمنـاطق أو الوحـدات الصـناعية،  حتقيـق تقـين تقـوم بـهإىل  سـتنادوذالـك 

  2 .اإلدارةذه التابعة هل يةئالوالاإلدارية صاحل امل
للميـاه املعدنيـة الطبيعيـة وميـاه املنبـع املنشـأة لـدى الـوزير املكلـف  من قبـل اللجنـة الدائمـة -جـ

يئـة التنقيـب أجل  املوارد املائية اجلوفية من استعمال امتيازإذا تعلق األمر بطلب منح ملوارد املائية، 
اجلوفيـــة األصـــل الـــيت كانـــت " ميـــاه املائـــدة"ســـماة عـــن امليـــاه املعدنيـــة الطبيعيـــة وميـــاه املنبـــع أو امليـــاه امل

  3 .ستهالكالتجاري قصد اال ستغاللااللنوعية من أجل  اعرتافموضوع إجراء 
مليـــاه احلمويـــة، التقنيـــة للميــاه احلمويـــةمــن قبـــل اللجنــة  -د إذا  املنشـــأة لــدى الـــوزير املكلــف 

يئة التنقيب أو احلفر عـن ميـاه  وفية من أجلاملوارد املائية اجل استعمال امتيازتعلق األمر بطلب منح 
ا العالجيـــة اعـــرتافاحلمامـــات الـــيت كانـــت موضـــوع إجـــراء  ألغـــراض عالجيـــة ا ســـتغالهلال خبصوصـــيا

  4 .إستشفائية
علـى أسـاس نتـائج التحقيـق أو الدراسـة التقنيـة الـيت تقـوم  :متيازأو رفض طلب االمنح  -3
ا ا املصاحل ّ   :املذكورة أعاله، يتم إم

                                                             
د املائية يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد، املوار  امتيازاحملدد لكيفية منح ، 2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10من املرسوم التنفيذي ) 4(املادة  -1

  .مرجع سبق ذكره املذكور أعاله،
حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين  ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25- 10من املرسوم التنفيذي ) 6(املادة  -2

  .مرجع سبق ذكره ،لمناطق أو الوحدات الصناعيةاملستقل ل
  .مرجع سبق ذكره ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04من املرسوم التنفيذي ) 14، 7(املادة  -3
ل، ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007اير فرب  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقم من املرسوم التنفيذي) 29(املادة  -4   .مرجع سبق ذكره املعدّ
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ســب احلالـــة، املــوارد املائيــة اجلوفيـــة حب اســـتغاللأو  اســتعمال امتيــازميـــنح   :متيــازمــنح اال -أ
ً  يلقــرار مـــن قبــل الـــواب ملــوارد املائيـــة ،1املخــتص إقليميـــا مليـــاه  ،2أو الــوزير املكلـــف  أو الــوزير املكلـــف 

ً ( احلموية   . 3)وزير السياحة والصناعات التقليدية حاليا
إىل عـدة عناصـر مـن قبيـل  اجلوفيـة املـوارد املائيـة استعمال امتيازر املتضمن القرا جيب أن يشري

 اسـتعماله، اسـتخراجمنسـوب أو حجـم املـاء األقصـى الـذي ميكـن  تعيـني امليـاه اجلوفيـة املـراد جلبهـا، 
احملـددة يف  وجوب وضـع أجهـزة قيـاس أو عـد امليـاه املسـتخرجة حسـب الشـروط، ياهاملت استعماالأو 

 اســـتغالل، املـــدة والشـــروط التقنيـــة لتنفيـــذ األشـــغال، شـــروط متيـــازمـــدة صـــالحية االروط، دفـــاتر الشـــ
وات املنشآتوصيانة    4 .ااملعمول والتنظيمات  اتوفقًا للتشريع واهلياكل، إلزامية دفع اإل

مــع  اجلوفيــة املــوارد املائيــة اســتعمال امتيــازكمــا ميكــن رفــض مــنح : متيــازرفــض مــنح اال -ب
   .تبليغ املربرات لصاحب الطلبقرار الرفض و  ضرورة تسبيب

، يف حالـــة مـــا إذا كانــــت متيـــازالــــيت يرتتـــب عليهـــا رفـــض مــــنح اال ويعتـــرب مـــن قبيـــل احلـــاالت
حلماية الكمية والنوعية للمـوارد املائيـة  احلاجيات الواجب تلبيتها غري مربرة أو إذا كانت تلبيتها متس 

ً أو إذا كانت خمالفة حلقوق الغري املؤكد   5 .ة قانو

                                                             
  :مينح االمتياز بقرار من الوايل املختص إقليميًا يف احلالتني التاليتني -1

جناز ا استعمال متيازإذا تعلق األمر  :احلالة األوىل املاء يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل  استخراجحلفر من أجل املوارد املائية اجلوفية املتصل 
ريخ إيداع الطلب، وبعد ) 6(، فيمنح االمتياز بقرار من الوايل املختص إقليميا يف أجل أقصاه ت فالحية أو صناعية السيما يف املناطق الصحراويةاستعماال ستة أشهر ابتداء من 

املوارد املائية يف  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10من املرسوم التنفيذي ) 5(الب على دفرت الشروط اخلاص، طبقًا لنص املادة إمضاء الط
  .مرجع سبق ذكره األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد، املذكور أعاله،

نظمة توصيل املياه لضمان التموين املس استخراجإقامة هياكل  متيازإذا تعلق األمر  :احلالة الثانية تقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، فيمنح املياه اجلوفية عن طريق الربط 
، طبقًا لنص املادة  يفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج حيدد ك ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10من املرسوم التنفيذي ) 7(االمتياز بقرار من الوايل املختص إقليميًا

  .مرجع سبق ذكره ،املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
ملوارد املائية  -2 ً (مينح االمتياز بقرار من الوزير املكلف  يئة التنقيب عن املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع أو  متيازإذا تعلق األمر يف حالة ما ) وزير املوارد املائية والبيئة حاليا

- 04من املرسوم التنفيذي ) 18(ستهالك، طبقًا لنص املادة التجاري قصد اال ستغالللنوعية من أجل اال اعرتافاجلوفية األصل اليت كانت موضوع " مياه املائدة"املياه املسماة 
  .مرجع سبق ذكره ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاتعلق ملا ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196

ملياه احلموية  -3  اعرتافيئة التنقيب أو احلفر عن مياه احلمامات اليت كانت موضوع إجراء  متيازإذا تعلق األمر ) وزير السياحة(مينح االمتياز بقرار من الوزير املكلف 
احملدد لشروط وكيفيات ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقم من املرسوم التنفيذي) 23(استشفائية، طبقًا لنص املادة ا ألغراض عالجية ستغالهلجية، الخبصوصيتها العال

ل، ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازمنح    .مرجع سبق ذكره املعدّ
 مائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد،ـاملوارد املائية يف األنظمة ال امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21رخ يف ، املؤ 318- 10من املرسوم التنفيذي ) 6(املادة  -4

ضمان التموين املستقل حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج امليـاه اجلوفية أو السطحية ل ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10من املرسوم التنفيذي ) 8(واملادة 
 ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحـــــايتهاتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196- 04من املرسوم التنفيذي ) 19(املادة  و ،للمناطق أو الوحدات الصناعية

ل، واملادة  ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح  ،2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقممن املرسوم التنفيذي ) 23(واملادة  من ) 73(املعدّ
ملياه، املعدل واملتمم،2005غشت  04املؤرخ يف  12-05القانون    .مراجع سبق ذكرها ، املتعلق 

ملياه، املعدل2005غشت  04املؤرخ يف  12-05من القانون ) 85(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره واملتمم، املذكور أعاله، ، املتعلق 
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 امليـاه احلمويـة استغالل امتيازبعض احلاالت اليت قد تؤدي إىل رفض منح ويضاف إىل ذالك 
أو يف  للشــروط احملـددة مبوجــب املرسـوم املــنظم هلـذا لنــوع مـن امليــاه متيـازعنـدما ال يسـتجيب طلــب اال

ــائي لال ضــوع طلــب ، كمــا إذا ثبــت أن امليــاه مو متيــازحالــة كــون صــاحب الطلــب موضــوع ســحب 
ً أو عدوى جرثوميةعرفت  متيازاال   1 .تعكراً أو تلو

املــوارد املائيــة  اســتعمال امتيــازللمســتفيد مــن : متيــازحقــوق وواجبــات املســتفيد مــن اال -4
  :اجلوفية حقوق ويف املقابل تقع عليه واجبات، سنحاول توضيحها من خالل اآليت

ّ : متيـازحقوق املستفيد مـن اال -أ  املـوارد املائيـة اجلوفيـة للمسـتفيد منـه تعمالاسـ امتيـاز لخيـو
  :عدة حقوق لعل أمههاب ستئثاراال

حقـــًا مانعـــًا للتصـــرف لفــــرتة معينـــة يف منســـوب أو حجـــم املــــاء احملـــدد علـــى أســـاس املــــوارد  -
املعتـرب إىل غايـة إلغـاء  سـتعمالالـيت تتوافـق مـع اال حتياجاتاإلمجالية املتوفرة حسب معدل سنوي واال

  2 .مدة هذا السند انتهاءأو سحب أو 
 ســــتعمالااليف حالــــة  أمـــام القضــــاء املرافعــــةالطعــــن أمــــام اجلهــــات املختصـــة مبــــا فيهــــا حـــق  -

ا املتعلقــة مبــنح، تعــديل، ختصاصــااملمنوحــة لــإلدارة مبناســبة ممارســتها ال 3التعســفي للســلطة التقديريــة
  .متيازاالسحب وإلغاء 

لضـرر مباشـر جـراء تعـديل، تقلـيص أو  متيـازااليف حال تعرض صاحب التعويض يف ق احل -
يفيــات احملــددة يف مــن أجــل املنفعــة العامــة ويكــون ذالــك وفقــًا للك املائيــةاملــوارد  اســتعمال امتيــازإلغــاء 

  4 .واملستفيد متيازدفاتر الشروط املوقعة بني اإلدارة املاحنة لال
وة تج احلصول علىأو  5كسب أجرة تدخله  يف احلق - املنتفعـني  علىسوم املقررة الر أو  اإل

                                                             
ل، ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقممن املرسوم التنفيذي ) 32(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املعدّ
ملياه، املعدل 12- 05من القانون ) 72(املادة  -2 املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري  427-12املرسوم التنفيذي من  64واملتمم، املذكور أعاله، وكذا املادة  املتعلق 

  .، مرجعني سبق ذكرمهااألمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 30-90من القانون ) 64(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، وكذا املادة  12-05من القانون ) 86(املادة  -4 ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم،  30-90من القانون  )4مكرر 69(املتعلق  املتعلق 

ألمالك الوطنية، وكذا املادة  30-90املعدل واملتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(املذكور أعاله، املدرجة بنص املادة   427-12من املرسوم التنفيذي ) 76(املتعلق 
  .، مراجع سبق ذكرهااملتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة

ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، امل 30-90من القانون ) مكرر 64(املادة  -5 املعدل واملتمم للقانون  04-08من القانون ) 19(ذكور أعاله، املدرجة بنص املادة املتعلق 
ألمالك الوطنية، 90-30   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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 متيـازبـل أن هنـاك مـن يضـمن لصـاحب اال 1،متيـازيف إطار عقـد اال مقابل اخلدمات اليت يقدمها هلم
لتــوازن املــايل للعقــد، الــذي  ربــح معقــول، وهــواحلصــول علــى احلــق يف  مــا يســمى يف الفقــه الفرنســي 

دة األعباء الناجتة عن تنفيذ   2.العقد يؤدي إىل أن تتحمل اإلدارة ز
إىل علــى أســاس طلــب يقــدم  اجلوفيــة املــوارد املائيــة اســتعمال امتيــازجتديــد طلــب  احلــق يف -

ـــا اال مـــدة الصـــالحية انتهـــاءقبـــل اهليئـــة املاحنـــة  هـــذا مـــا مل يكـــن  3،متيـــازوبـــنفس الشـــروط الـــيت مـــنح 
، عندها ميكن لصاحب اال   4 .ائهأن يتمسك حبق التعبري عن رغبته يف إ متيازالتجديد ضمنيًا

عــالوًة علــى ذالــك يســتفيد كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون 
املتعلقـة مبـرور امليـاه عـرب  رتفاقـاتاملـوارد املائيـة اجلوفيـة مـن بعـض اال استعمال امتيازحائز على اخلاص 

طنيــة يف األراضــي الوســيطة وكــذا إقامــة  ملكيــة اجلــار املقابــل الالزمــة ألخــذ امليــاه يف  املنشــآتقنــوات 
شـريطة ضـمان تعــويض مسـبق وعــادل يف احلالـة األخــرية، مـع اإلشــارة إىل أنـه ال ميكــن أن تكـون حمــل 

ت والساحات واال اورة للسكناتارتفاقات كل من البنا   5 .حواش ا
املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة أن حيصـــل علـــى كـــل أنـــواع  اســـتعمال امتيـــازكمـــا ميكـــن للمســـتفيد مـــن 

جنـــاز العمليــات الــيت تتضـــمن علــى اخلصــوص تطـــوير أو املســاعد ة والــدعم الســـيما يف حــال املبــادرة 
املـاء وإعـادة  قتصـادأو التجهيزات الـيت تسـمح  املنشآتإقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو 

  6 .ه وتثمينهاستعمال
بــني الســلطة  يــتم إدراجهــا عــادة يف دفــاتر الشــروط املوقعــة :متيــازواجبــات صــاحب اال -ب

  7 :، ويتمثل أمهها يفمتيازاملاحنة وصاحب اال

                                                             
ملرسوم التنفيذي) 7(املادة  -1 املياه  استغاللو  ستعمالا امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقم من دفرت الشروط النموذجي امللحق 

ل، ،احلموية   .مرجع سبق ذكره املعدّ
  .498وص  387، ص 1993اجلزائر، طبعة  ،بيوض خالد، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ترمجة فائز أجنق واملنازعات اإلدارية، )أمحد(حميو  - 2
يفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين حيدد ك ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10املرسوم التنفيذي من ) 11(املادة  -3

املوارد املائية يف األنظمة املائية  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10املرسوم التنفيذي من ) 7(وكذا املادة  ،املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
ستغالل املياه املعدنية تعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 6(واملادة  ملتحجرة أو بطيئة التجدد،اجلوفية ا

  .مرجعني سبق ذكرمها ،الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها
ملرسوم) 2(املادة  -4 املياه  استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقمالتنفيذي  من دفرت الشروط النموذجي امللحق 

ل، مرجع سبق ذكره ،احلموية   .املعدّ
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 94(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05 من القانون) 93(املادة  -6   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 89(املادة  -7   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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  .يةاقتصاداملاء بصفة عقالنية و  استعمال -
  .ااستغالهلمراعاة األحكام املتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري و  -
  .حقوق مستعملي املاء اآلخرين احرتام -
  .املاء استهالكإقامة أجهزة قياس أو عد  -
ا األعوان املؤهلونلتدخالت املر  متثالاال -   . اقبة اليت يقوم 
  1 .واهلياكل خالل املدة احملددة يف دفاتر الشروط املنشآتقامة  لتزاماال -

لغـري جـراء  - ويتوجـب عليـه إذ  2، متيـازاالتنفيـذ عقـد حتمل املسـؤولية عـن أي ضـرر يلحـق 
ماذاك حترير وثيقة التأمني املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمو    3 .ل 

  4 .متيازالتنازل الكلي أو اجلزئي عن عقد اال متيازمينع على صاحب اال -
وى املرتتبـــة عـــن  - املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة، والـــيت يـــتم  اســتعمال امتيـــازمـــن  ســـتفادةاالدفــع األ
 متيـازويف عقـد االكيفيات حتصيلها عن طريق التنظيم   وتوضح. مبوجب نصوص قانون املالية حتديدها

لــــة، مــــن القــــانون 98لــــى ســــبيل املثــــال فقــــد نصــــت املــــادة عف 5 .فســــهن  24املــــؤرخ يف  11-02، املعدّ
وة املسـتحقة عـن اال 2003،6، املتضـمن قـانون املاليـة لسـنة 2002ديسمرب   سـتعمالعلـى حتديـد اإل

                                                             
ملرسوم التنفيذي ) 5(املادة  -1 املوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318- 10من دفرت الشروط النموذجي امللحق 

 ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقممن املرسوم التنفيذي ) 36(واملادة  املتحجرة أو بطيئة التجدد،
ل، واملادة  حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه  ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10ملرسوم التنفيذي ن دفرت الشروط النموذجي امللحق م) 9(املعدّ

  .مراجع سبق ذكرها ،اجلوفية أو السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
س حيي يف أطروحته املوسومة بعنوان وبذالك يكون املشرع قد محّل صاحب -2 ّ يف هذا إجابة عن االنشغال املثار من قبل الدكتور و  االمتياز مسؤولية تنفيذ عقد االمتياز، ولعل
ملياه يف الق 12-05منها، إىل أن القانون  347من الصفحة  2حني أشار يف اهلامش  "اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر" سم الثاين من الباب اخلامس املتضمن املتعلق 

، 17-83متياز على عكس القانون امللغى مل يتضمن نصًا حيدد من خالله املسؤول عن تنفيذ عقد اال ،)84إىل املادة  76من املادة (املوارد املائية  استعمال متيازالنظام القانوين ال
ملياه، فقط ترك أ 12-05أي أن املشرع يف القانون  كما -مر حتديد املسؤول عن عقد االمتياز إىل النصوص التطبيقية املنظمة لعقود االمتياز، ومل يتخلى عن هذا احلكم املتعلق 

  .-ذهب إليه الدكتور
 ،لطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاستغالل املياه املعدنية اتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 11(املادة  -3

ملرسوم التنفيذي ) 19(واملادة  املوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10من دفرت الشروط النموذجي امللحق 
ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النم) 43(املادة وكذا  املتحجرة أو بطيئة التجدد،  امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقموذجي امللحق 

ل، واملادة  ،املياه احلموية استغاللو  استعمال حيدد كيفيات مـنح  ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 11(املعدّ
  .مراجع سبق ذكرها ،متياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعيةاال
طحية لضمان التموين حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو الس ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10املرسوم التنفيذي من ) 9(املادة  -4

املوارد املائية يف األنظمة املائية  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10املرسوم التنفيذي من ) 8(وكذا املادة  ،املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
  .مرجعني سبق ذكرمها  اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد،

ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، واملادة  12-05القانون  من) 73(املادة  -5 ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله،  30-90من القانون ) 77(املتعلق  املتعلق 
  .مراجع سبق ذكرها ،صة التابعة للدولةاملتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلا 427-12من املرسوم التنفيذي ) 70(وكذا املادة 

  .2002ديسمرب  25بتاريخ  2002لسنة  86ج ر ج ج، عدد  ،2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  11- 02القانون رقم  -6
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قهــــا مبقابـــل للملــــك العمــــومي للميــــاه املعدنيـــة الطبيعيــــة وميــــاه املنبــــع، بينمـــا جــــاء تفصــــيل كيفيــــة تطبي
، احملـدد لكيفيــات تطبيــق 2016أكتــوبر  31املـؤرخ يف  271-16وحتصـيلها يف املرســوم التنفيـذي رقــم 

وة املستحقة على اال والـيت  1مبقابل للملك العمـومي للميـاه املعدنيـة الطبيعيـة وميـاه املنبـع، ستعمالاإل
، ومت تكليــف رشــات التغليــفواحــد دينــار لـــ اللــرت الواحــد مــن املــاء املســتخرج مــن و  )1(مت حتديــدها بـــ 

الوكالــة الوطنيـــة للتســـيري املـــدمج للمــوارد املائيـــة عـــرب وكـــاالت األحــواض اهليدروغرافيـــة اخلمـــس بعمليـــة 
   2 .حتصيلها

  :القيام مبا يلي متيازحنة لالللسلطة املاميكن : متيازسلطات اهليئة املاحنة لال -5
ت احلاجيــات الواجــب تلبيتهــا غــري يف حالــة مــا إذا كانــ ، الســيمامتيــازحـق رفــض طلــب اال -

حلمايــة الكميــة والنوعيــة للمــوارد املائيــة أو إذا كانــت خمالفــة حلقــوق  مــربرة أو إذا كانــت تلبيتهــا متــس 
 ً   3 .الغري املؤكدة قانو

املـوارد املائيـة أو توقيفهـا مؤقتـًا أو تقليصـها أو إلغائهـا  اسـتعمال امتيـازإمكانية تعـديل عقـد  -
  4 .العامة، سواء بتعويض أو بدونه من أجل املنفعة

، بــل وحــىت متيــازددة يف عقــود االشــروط احملــلاألمــر بتعــديل أعمــال التجهيــز غــري املطابقــة ل -
ـــدم األ إعـــادة األمـــاكن إىل أو  غـــري املطابقـــة للمواصـــفات احملـــددة يف دفـــاتر الشـــروط، املنشـــآتمـــر 

علــى خــالف ذالــك كــأن  متيــازص عقــد االمــا مل يــن 5،متيــازحالتهــا األصــلية عنــد فقــدان احلــق يف اال
  6 .مبقابل أو بدونه متيازلتصبح ملكًا للسلطة املاحنة لال) والتجهيزات املنشآت(يشرتط اإلبقاء عليها 

ت املراقبـــة اهلادفـــة إىل الوقـــوف علـــى مـــدى مراعـــاة األحكـــام املتعلقـــة بشـــروط  - القيــام بـــدور
دفـاتر الشـروط التنظيمـات ذات الصـلة وكـذا أحكـام املاء املنصوص عليهـا مبوجـب القـوانني و  استعمال

                                                             
وة املستح2016أكتوبر  31املؤرخ يف  271-16املرسوم التنفيذي رقم  -1 قة على االستعمال مبقابل للملك العمومي للمياه املعدنية الطبيعية ومياه ، احملدد لكيفية تطبيق اإل

  .2016نوفمرب  06بتاريخ  2016لسنة  65ج ر ج ج، عدد  املنبع،
وة املستحقة على االستعمال مبقاب2016أكتوبر  31املؤرخ يف  271- 16من املرسوم التنفيذي رقم ) 3و 2(املادة  -2 ل للملك العمومي للمياه ، احملدد لكيفية تطبيق اإل

  .مرجع سبق ذكره املعدنية الطبيعية ومياه املنبع،
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 85(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، وكذا امل 12-05من القانون ) 87و 86(املادة  -4 املتضمن حتديد شروط وكيفيات  427-12من املرسوم التنفيذي ) 76(ادة املتعلق 

  .مرجعني سبق ذكرمها ،إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 88(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، املدرجة بنص املادة  30-90القانون من  )4مكرر 69(املادة  -6 املعدل واملتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(املتعلق 

ألمالك الوطنية، مرجع سبق ذكره 90-30   .املتعلق 
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ت يف حال تسجيل خمالفاتاخلاصة لنتيجة إمكانية توقيع عقو   1 .، و
مـن أجـل تعبئـة امليـاه الضـرورية ملواجهـة الكـوارث وضــمان  اسـتيالءإمكانيـة القيـام بعمليـات  -

ملاء وتروية املواشي   2 .أولوية تزويد السكان 
حتقيقــًا ملبــدأ وقتيـــة شــغل األمــالك العموميــة شـــغالً : )النهايــة الطبيعيـــة( متيــازاال انتهــاء -6
 ، حيــث  3،املــدة احملــددة يف دفــاتر الشــروط اخلاصــة نتهــاءبصــورة طبيعيــة  متيــازتنتهــي عقــود االخاصــًا
 وآخـر 4،سـنة 20نجد من حـددها بــ ، فمتيازاخلاضع لال ستعمالاالنوع حبسب  متيازمدة االختتلف 

على أنه يف كل  7بينما هناك من ترك مهمة حتديدها للسلطة املاحنة، 6سنة، 50آخر بـ و  5سنة، 30بـ 
ٍ من تلك املدد يرتتب  نتهاءواحلاالت  ّ لنتيجـة إحـداث  8،متيـازعقـد االصـالحية  انقضـاءأي عـدة و

ر، منها    :آ
  9 .للموارد املائية اجلوفية مباشرة اخلاص ستعمالزوال حق املستغل يف اال -
  .متيازيف حالة عدم جتديد اال لتعويضغري ملزمة  سلطة املاحنةال -
ايـــــة اال - ت  املنشـــــآتتعـــــود ملكيـــــة البئــــــر أو املنبـــــع للدولـــــة، وتبقــــــى  متيــــــازعنـــــد  والبنــــــا

 10إزالتهـا،على ) متيازعقد اال(والتجهيزات ذات الطابع العقاري على حاهلا إال إذا نص سند الشغل 
ت والتجهيــــزات ذات الطـــابع العقـــاري الـــيت مت اإلبقـــاء عليهــــا و  املنشـــآتوتـــدرج  11أو هـــدمها، البنـــا

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم،  12-05من القانون ) 92و  90، 18(املواد  -1   .مرجع سبق ذكره املذكور أعاله،املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12- 05من القانون ) 91(املواد  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
السحب واإللغاء الذي يكون يف أغلب  الةأما النهاية غري الطبيعية المتياز استعمال املوارد املائية اجلوفية، فتكون عادة قبل انتهاء املدة احملددة لالمتياز، كما حيدث يف ح -3

ً (عقوبة إدارية  األحيان مبثابة   .)كما سنرى الحقا
ل، واملادة   ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقم من املرسوم التنفيذي )37(املادة  -4 من ) 2(املعدّ

  .مرجع سبق ذكره لنموذجي امللحق به،دفرت الشروط ا
حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو  ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 4(املادة  -5

  .جع سبق ذكرهمر  ،السطحية لضمان التموين املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
 ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 6(املادة  -6

  .مرجع سبق ذكره
واملادة  املوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد، امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10املرسوم التنفيذي من ) 6(املادة  -7
  .من امللحق املرفق به، مرجع سبق ذكره) 3(
نقضاء مدته ألنه يتميز خباصية التجديد الضمين طبق املياه احلموية استغاللو  استعمال ستثناء امتياز -8 من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 2(ًا لنص املادة الذي ال ينقضي 

ل، وميكن انقضاءه  ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقمملرسوم التنفيذي  يف ) طبقًا لنفس املادة(املعدّ
  .اء العمل به كتابيًا قبل انقضاء املدة املتفق عليها، مرجع سبق ذكرهحالة ما إذا أبدى أحد الطرفني رغبته يف إ

ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 71(املادة  -9   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
 ،ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196- 04ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 7(املادة  -10

  .مرجع سبق ذكره
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 88(املادة  -11   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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  1 .ات والرهونمتياز بقوة القانون وبدون مقابل خالصة وحرة من كل اال ضمن امللكية العمومية للدولة
ــــ ،ســــتعمالاالدون توقيــــف املــــدة  إذا انتهــــت - ّ عُ ويتعــــرض  ســــندشــــاغال بــــدون املســــتفيد  د

ت املنصوص عليها يف ال ذا اخلصوصللعقو ا    2 .تشريعات والتنظيمات املعمول 
 املـوارد املائيـة اجلوفيـة اسـتعمال امتيـازجتديـد  اإلدارة متلك إمكانيـةأن هذا، وجتدر اإلشارة إىل 

لتجديـد الضـمين 3،العقد مدة صالحية انتهاءقبل على أساس طلب يقدم  لتايل فإنه ال عربة  يف  4و
سـلطة الوأن تنظـر  بطلـب التجديـد يف املـدة احملـددة متيـازدرة صـاحب االوإمنا البد من مباهذه احلالة 
والـيت ال ختتلـف عـن تلـك الشـروط الـيت مبوجبهـا مت  لشـروط الالزمـة للتجديـدا توفرمدى  املاحنة بعدها

   .متيازمنح اال

لغــة ملوضــوع تنظــيم تقــدم،  يتضــح ممــا  يــةاملــوارد املائ اســتعمالن املشــرع اجلزائــري أوىل أمهيــة 
كتــــدبري يســــتهدف تــــوفري احلمايــــة الكميــــة هلــــذا النــــوع مــــن املــــوارد الطبيعيــــة، متاشــــيا والتوجيــــه   اجلوفيــــة

ــذا اخلصـــوص الــذي أوكــل هـــذه املهمــة للدولـــة الد مـــن حصــراً  متارســـها 5 ،)كشــخص عــام(ســتوري 
خــذ طــاب بتصــرفها اُألحــاديأحــدمها  ،القــانون العــام نظــاميخــالل  ع الطــرف وهــو الرخصــة واآلخــر 

   .متيازالتعاقد وهو اال
شـرط  متيـازالرخصـة أو اال املـوارد املائيـة اجلوفيـة بواسـطة اسـتعمالعترب تدخل الدولـة لتنظـيم وي

ي  اســـــتعمالأســـــبقية ملمارســـــة أي  إّال  اســـــتعمالهلـــــذه املـــــوارد أو مبعـــــىن آخـــــر أنـــــه ال ميكـــــن القيـــــام 
  :اليت تنصرف  إىلو  املطلوبة، جوهر احلماية الذي يعترب وهو األمر 6مبوجبها،

عمـــال  اســـتعمالالـــيت ال تســـتطيع عـــرض أي ) نفســـها(تصـــرفات الدولـــة  - هلـــذه املـــوارد إال 
والـيت يف  وفقًا للضوابط احملـددة مـن قبـل املشـرع والـيت سـبقت اإلشـارة إليهـا، متيازنظام الرخصة أو اال

                                                             
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم،  30-90من القانون  )4مكرر 69(املادة  -1 املعدل واملتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(املذكور أعاله، املدرجة بنص املادة املتعلق 

ألمالك الوطنية، مرجع سبق ذكره 90-30   .املتعلق 
ت املنصوص عليها يف املادة  -2 ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 175(على سبيل املثال تنظر العقو   .جع سبق ذكرهمر  املتعلق 
حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين  ، 2010يناير  12، املؤرخ يف 25-10املرسوم التنفيذي من ) 11(املادة  -3

املوارد املائية يف األنظمة املائية  امتيازاحملدد لكيفية منح  2010ديسمرب  21، املؤرخ يف 318-10املرسوم التنفيذي من ) 7(واملادة  ،املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
ستغالل املياه املعدنية تعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04ملرسوم التنفيذي من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 6(واملادة  اجلوفية املتحجرة أو بطيئة التجدد،

  .مراجع سبق ذكرها ،ومحايتها الطبيعية ومياه املنبع
من دفرت الشروط النموذجي امللحق ) 2(والذي يتميز خباصية التجديد الضمين طبقًا لنص املادة  -كما سبقت اإلشارة- املياه احلموية استغاللو  استعمال ستثناء امتياز -4

ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازيات منح احملدد لشروط وكيف، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 رقمملرسوم التنفيذي    .املعدّ
  .مرجع سبق ذكرهاملتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم من ) 19(املادة  -5
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 71(املادة  -6   .سبق ذكره مرجع املتعلق 
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ــــا، فإنــــه ميكــــن مســــاءلتها اوالطعــــن يف ت حــــال خمالفتهــــا أو التقــــاعس عــــن إتيا علــــى أســــاس  صــــرفا
الـــيت  متيـــازالرتخـــيص أو اال الطعـــن يف شـــرعية قـــراراتخـــالل ن أو مـــ 1،التعســـفي للســـلطة ســـتعمالاال

   .تصدرها
املوارد املائية اجلوفية سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو معنـويني  ستعمالالطالبني ال تصرفات -

 امتيـازحلصول مسبقا على رخصة أو خاضعني للقانون العام أو اخلاص، اللذين يتعني عليهم إذ ذاك ا
ي  م هلـذه املـوارد اسـتعمالمن قبـل اهليئـة أو السـلطة املاحنـة للقيـام  بـداعي  حيـاأ، وقـد تـرفض طلبـا
، واألمـر نفسـه إذا كانـت مرفق األمالك العموميـة استعمالاحلفاظ على النظام أو احلرص على حسن 

حلمايـة تـؤدي إىل  تلبيـة تلـك الطلبـات أو إذا كانـت خمالفـة حلقـوق الغــري  الكميـة هلـذه املـوارداملسـاس 
 ً عندئــذ  ،متيــازالرخصــة أو اال علــىويــتم احلصــول علــى إثرهــا الطلبــات كمــا قــد تقبــل  .املؤكــدة قــانو

ملراقبـــة والـــيت حتـــرص علـــى  يكــون ضـــمان محايـــة هـــذه املـــوارد علـــى عـــاتق اهليئــات واألجهـــزة املختصـــة 
ات املنصـوص عليهـا مبوجـب لتزامـاملوارد املائيـة اجلوفيـة للشـروط واال استعمال امتيازمطابقة رخصة أو 

  .دفرت الشروط وكذا أحكام الرخصة أو ذات الصلة القوانني والتنظيمات
املـوارد املائيـة  اسـتعمالاملتعلقـة بتنظـيم  اتلتزامـواالويف كل احلاالت فإن عـدم مراعـاة الشـروط 

أو الغــري،  متيــازبــل اإلدارة أو املســتفيد مــن الرخصــة أو االســواء مــن ق اجلوفيــة كتــدبري للحمايــة الكميــة
ه سيرتتب عليه توقيع جزاءات وفقا ملا س   ).املطلب الثاين(يتم عرضه أد

                                                             
ألمالك الوطنية، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 30-90من القانون ) 64(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
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  اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة تدابري احلماية الكمية: املطلب الثاين   
 ً ، فقــد أحاطهـا املشــرع بقواعــد ملــا لتـدابري احلمايــة الكميـة للمــوارد املائيــة اجلوفيـة مــن أمهيـة نظـرا

قانونية وتنظيمية حمكمة، تعتـرب مبثابـة املرجعيـة إلقـرار تلـك التـدابري مـن قبـل اإلدارة، هـذه األخـرية الـيت 
ا التقديرية إىل  ال اختاذتلجأ يف إطار ممارسة سلطا على تلـك القواعـد لضـبط  ستنادقرارات تنظيمية 

ً )متيازأو اال/الرخصة و(مها أو تنظي) إقامة النطاقات(بعض األفعال    .، كما رأينا سابقا
وألن قرارات اإلدارة املتعلقة بتدابري احلماية الكمية للموارد املائية اجلوفية تستمد مرجعيتها من 

فـــإن خمالفتهــا تســتلزم تطبيــق جــزاءات، قـــد يــتم توقيعهــا مــن قبـــل  1قواعــد قانونيــة ذات طــابع إلزامــي،
  ).   الفرع الثاين(أو من قبل القضاء  ،)الفرع األول(اإلدارة نفسها 

   اجلزاءات ذات الصبغة اإلدارية: الفرع األول
املتضـــــمن نـــــص التعـــــديل  01-16مـــــن القـــــانون  19ســـــبقت اإلشـــــارة إىل أن أحكـــــام املـــــادة 

الرشـــيد لألمــــالك العموميــــة املائيــــة  ســــتعمالالدســـتوري، املــــذكور أعــــاله، أســـندت مهمــــة احلمايــــة واال
الـــك، فقـــد منحــــت هـــذه األخـــرية ســــلطة تقديريـــة واســـعة للتــــدخل عـــن طريــــق للدولـــة، ومـــن أجــــل ذ

املـوارد املائيـة اجلوفيـة  القواعـد والتـدابري املتعلقـة حبمايـة احـرتامات السلطة العامـة لفـرض امتياز  استعمال
ت األمالك العمومية املائية،عتبار  لت يف هذا اإلطار صالحيات توقيـع  ها أحد أهم مكو ّ و حيث خُ
مت ، وهـو األمـر الـذي دون اللجـوء إىل القضـاءعلى املخالفني لتلك القواعـد والتـدابري ت مباشرة جزاءا

تقضـــي مبـــنح اإلدارة صــالحيات التنفيـــذ املباشـــر  صــرحيةتكريســه مبوجـــب نصــوص تشـــريعية وتنظيميـــة 
ــا ً (لــة الضــرورة مبقتضــى مــا يفرضــه التعامــل مــع حا أو ،)أوالً ( ســواء يف احلــاالت العاديــة لقرارا ، )نيــا

لضوابط املقررة مبوجب تلك النصوص  يُّد  قَ ً (لكن مع ضرورة التـّ   ).لثا

  يف احلاالت العادية توقيع اجلزاءات املباشرةصالحيات : أوالً 
 املــوارد املائيــة اجلوفيــة اســتغاللو  اســتعمالللهيئــات املعنيــة بتنظــيم لقــد خــول املشــرع اجلزائــري 

علـى املخـالفني للقواعـد والتـدابري املتعلقـة  -دون اللجوء إىل القضـاء-إمكانية توقيع اجلزاءات املباشرة 
تعددت حبسب نوع املوارد املائية اجلوفيـة  اً إىل نصوص قانونية صرحية تقضي بذالك،استنادحلماية، 

                                                             
ا القانون  -1 ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، يتبني له أن املشرع يستعمل مصطلحات توحي  12- 05لعل املطّلع على األحكام اليت جاء  لزامية هذه القواعد، املتعلق 

لعبارات التالية    ".اخل...يتعني، جيب، يتخذ، حيظر، مينع، " أين مت استهالل أغلب مواده 
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حلماية،    :التالية إمكانية توقيعها للجزاءات ذالكمن و املعنية 
مليــاهاملقــررة مبوجــب القــانون املاجلــزاءات  -1  لــإلدارة املختصــة هــذا القــانون أقــر :تعلــق 

  :  توقيع عدة جزاءات على صلة بنظامي رخصة وامتياز استعمال املوارد املائية اجلوفية، منها إمكانية
 ،املــوارد املائيــة اجلوفيــة يف أي وقــت اســتعمال امتيــازتعــديل أو تقلــيص أو إلغــاء رخصــة أو  -

، مـع مـنح تعـويض يف حالـة مـا إذا تعـرض صـاحب الرخصـة أو مـةمىت كان ذالك من أجل املنفعة العا
لضرر مباشر حسب الكيفيات احملددة يف قرار الرخصـة أو دفـرت الشـروط اخلـاص املرفـق بقـرار  متيازاال

  1 .متيازمنح اال
ـــة بـــدون تعـــويض  اســـتعمال امتيـــازإلغـــاء رخصـــة أو  - يوجـــه  اعـــذاربعـــد املـــوارد املائيـــة اجلوفي

 القـانونات املرتتبـة علـى أحكـام لتزامـيف حالة عدم مراعاة الشـروط واال، متيازاللصاحب الرخصة أو ا
مليــــاه، املــــذكور أعــــاله، 05-12 أحكــــام قــــرار والنصــــوص التنظيميــــة املتخــــذة لتطبيقــــه وكــــذا  املتعلــــق 

   2 .متيازالرخصة أو دفرت الشروط اخلاص املرفق بقرار منح اال
ملوارد املميكن ل كما يت القيام ائيةإلدارة املكلفة    3 :مبا 

  .متيازأو اال تعديل أعمال التجهيز غري املطابقة لشروط الرخصةاألمر ب  -
أو إعـادة األمـاكن  امتيـازأو الـيت مت بناؤهـا دون احلصـول علـى رخصـة  املنشآتدم األمر  -

  .متيازأو اال إىل حالتها األصلية عند فقدان احلق يف الرخصة
ً  اسـتعمال امتيــازأو  التوقيـف املؤقــت لرخصـة - املــوارد املائيـة يف حالــة ثبـوت تبــذير املـاء قــانو

إّال بعد معاينـة اإلدارة املكلفـة  متيازسرتجاع الرخصة أو االاومهما كان السبب، وال ميكن 
  .ملوارد املائية للتدابري املتخذة من املستعملني املعنيني لتجنب التبذير املعاين

ميكـن إلغـاء قـرار  :ن منح رخصة اسـتعمال املـوارد املائيـة اجلوفيـةاجلزاءات املقررة بشأ -2
   4:يف احلاالت الثالث التالية استخراج املوارد املائية منح رخصة
ريخ تبليغ قرار الرخصة ابتداء )2(عدم بداية األشغال يف أجل عامني  -   .من 
  .ئق التقنيةواهلياكل للتعليمات املدونة يف الو املنشآتعدم مطابقة إجناز  -

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 86(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعد 12-05من القانون ) 87(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره ل واملتمم، املذكور أعاله،املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 90، 88(املواد  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
  .رجع سبق ذكرهم، احملدد لكيفيات منح رخصة استعمال املوارد املائية، 2008 مايو 21ـؤرخ يف امل 148-08 من املرسوم التنفيذي) 7(املادة  -4
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  .املاء لغرض آخر غري املرخص به استعمال -
 :اجلـزاءات املقـررة بشــأن خمالفـة تــدابري اسـتغالل امليــاه املعدنيـة الطبيعيــة وميـاه املنبــع -3

ت الــيت ميكـــن تطبيقهــا مــن قبــل اإلدارة املختصـــة يف  وفســخه متيــازتوقيــف اال عتــربي مـــن قبيــل العقــو
  1 :احلاالت التالية

  .اخلاصبنود دفرت الشروط  ماحرتاعدم  -
  .سنتني )2(أو استغل بصفة غري كافية ملدة  استغالليف حالة بقاء املورد دون  -
لتحاليــل املنصــوص عليهــا يف دفــرت الشــروط  القيــامعــن  متيــازصــاحب اال امتنــاعيف حالــة  -

املراقبة املطلوبة من قبل أجهزة  الصيانةتنفيذ تدابري أو إجراءات أو أشغال عدم اخلاص أو 
  .  واحلراسة

لصــــحة وعلــــى احملافظــــة علــــى الطبقــــة  املنشــــآتيف حالــــة نقــــص صــــيانة  - الــــذي قــــد يضــــر 
  .اجلوفية

إحـدى احلـاالت املـذكورة أعـاله، يـتم حتريـر حمضـر  ثبـاتفعلى إثر قيام أجهـزة املراقبـة املؤهلـة 
ً األعمــــال والتــــدابري أو األشــــغال الواجــــب تنفيــــذها إلعــــادة تــــوفري الشــــروط املقبولــــة  حيــــدد فيــــه وجــــو

املعــين مـع إرســال تقريـر مفصــل إىل  متيـازوكــذا آجـال تنفيــذها، ويبلـغ لصــاحب اال متيـازاال سـتغاللال
مــع إشـــعار  2،متيــازاألجــل دون تنفيـــذ التــدابري املطلوبــة يوقــف اال انقضــاءويف حــال  .اللجنــة الدائمــة
  .اللجنة الدائمة

مســــاع  احتمــــالو  متيــــازاال اســــتغاللظــــروف  عنــــدها ميكــــن للجنــــة الدائمــــة بعــــد التحقــــق مــــن
  :وفحص ملفه متيازصاحب اال
ــ - ّ لتنفيــذ التــدابري املنصــوص  متيــازا مــنح أجــل إضــايف عــن طريــق إنــذار موجــه لصــاحب االإم

  .متيازيف اآلجال املتاحة يفسخ اال تنفيذهاا ويف حال عدم عليه
ا  - ّ   ). من دون إنذار( متيازلال املباشرالفسخ  اقرتاحوإم
كـل   اقـرتاحوبـدون تعـويض، و  متيـازقـرار الفسـخ بتظلـيم صـاحب اال اختاذكن اللجنة الدائمة مي

، مـع متيـازه علـى حسـاب صـاحب االاسـتغاللإجـراء حتفظـي أو عمـل مفيـد حملـو األضـرار النامجـة عـن 
                                                             

ستغالل املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها، 196-04من املرسوم التنفيذي ) 30و 29(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
يكتنفه نوع من  ،لطبيعية ومياه املنبع ومحايتهاستغالل املياه املعدنية اتعلق امل ،2004يوليو  15، املؤرخ يف 196-04املرسوم التنفيذي من ) 30(املالحظ أن نص املادة  -2

  .الغموض بسبب عدم توضيح اجلهة اليت متلك صالحية توقيف االمتياز
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  .ضرورية تراهاحبقها يف املتابعة القضائية اليت  حتفاظاال
لســلطة ا يــتعطأُ أيــن  :احلمويــة اســتغالل امليــاه اجلــزاءات املقــررة بشــأن خمالفــة تــدابري -4
هـا يف النقطـة يف  متيازعقد اال إمكانية إلغاء متيازاملاحنة لال ة لتلـك احلـاالت الـيت ذكر حاالت مشـا

نا ملوضوع إلغاء الثالثة  )3(   1:املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع، وهي امتيازأعاله، مبناسبة تَعرُّضِ
  .الشروط دفرتالبنود املنصوص عليها يف  احرتامعدم  -
  .سنتني )2(عندما يبقى املنبع غري مستغل أو مستغال بصفة غري كافية ملدة  -
  .كعنصر عالجي واحنرافها عن طبيعتها  متيازاملياه املمنوحة اال استعمالعند عدم  -
ل املـوارد املائيـة اجلوفيـة اسـتعمال امتيـازعنـدما ميتنـع صـاحب  - تحاليـل املنصــوص عـن القيـام 

أو عــن تنفيـذ التــدابري واإلجـراءات أو أشــغال الصـيانة املطلوبــة مــن  عليهـا يف دفــرت الشـروط
  .طرف هيئات الرقابة واملراقبة

ر ســلبية علــى الصــحة  غــري كافيــة املنشــآتعنــدما تكــون صــيانة  - وميكــن أن يــنجم عنهــا آ
  2 .واحملافظة على املياه اجلوفية

ً إلحــدى املخالفــات املــذكورة أعــاله، تقــوم الســلطة املاحنــة عنــد معاينــة األعــوان املــ ؤهلني قــانو
جممـوع التـدابري واألعمـال الـيت مـن  ختـاذاملسـتغل  عـذاربناء على حمضر معـد هلـذا الغـرض،  متيازاال

ا أن تعيـــد اال وذالـــك خـــالل مهلـــة  متيـــازإىل مـــا يطـــابق تعليمـــات عقـــد اال املنشـــآتأو  ســـتغاللشـــأ
  3 .ذارعحيددها اال

، تقـرر السـلطة املاحنـة عـذارخالل األجـل احملـدد يف اال متيازاالصاحب  امتثالويف حال عدم 
ـــــازلال ـــــف املؤقـــــت لالمتي ـــــذ الشـــــروط املفروضـــــة وهـــــذا دون اإلخـــــالل  ســـــتغالل، التوقي إىل حـــــني تنفي

   4.ملتابعات القضائية املنصوص عليها يف التشريع املعمول به
ه موضـــوع توقيــــف مؤقـــت التعليمــــات اســـتغاللالـــذي كــــان  تيـــازمأمـــا إذا مل ينفـــذ صــــاحب اال

الســحب  اسـتغالل امليـاه احلمويـة متيـازالعشـر شـهراً، تقـرر السـلطة املاحنـة  اثـيناملفروضـة خـالل مهلـة 

                                                             
ت املقررة جتاه املخالفني  -1 احملدد ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقماملرسوم التنفيذي من ) 59إىل املادة  56من املادة (مت إفراد أحكام الفصل الرابع ملوضوع العقو

ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازلشروط وكيفيات منح    .املعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقماملرسوم التنفيذي من ) 56(املادة  -2   .املعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقماملرسوم التنفيذي من ) 57(املادة  -3   .املعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازح احملدد لشروط وكيفيات من، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقماملرسوم التنفيذي من ) 58(املادة  -4   .املعدّ
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  1.متيازالنهائي لعقد اال
 :األنظمــة املائيــة اجلوفيــة املتحجــرةاجلــزاءات املقــررة بشــأن خمالفــة تــدابري اســتغالل  -5

ُ حيـث  ه، وال ميكــن أن سـخ وهـو شخصـي وغـري قابـل للتنـازل عنـمؤقـت وقابـل للف متيـازاال عقـد عتـربا
  2 .يكون موضوع كراء للغري وإال وقع حتت طائلة الفسخ

يف  3،حســب الشــروط احملــدد بــدفرت الشــروط النمــوذجي متيــازكمــا ميكــن أن يفســخ عقــد اال
  .الشروط اخلاصأو أحكام دفرت  متيازأحكام قرار منح اال احرتامحاالت عدم 

ً ني   يف حالة الضرورة توقيع اجلزاءات املباشرةصالحيات : ا
 اختـاذداهـم يسـتلزم  خطـر وجـوديف حالـة أنـه  لقد استقر الفقه والقضـاء يف فرنسـا ومصـر علـى

القوة املادية الالزمة لـدفع هـذا  استخداملإلدارة احلق يف  يكونإجراءات مستعجلة ومباشرة ملواجهته، 
إىل نـــص يعطيهـــا هـــذا احلـــق، ودون انتظـــار إصـــدار حكـــم قضـــائي، حــــىت ال  ســـتناداالاخلطـــر بـــدون 

رها إىل  لتجـاءلـإلدارة احلـق يف اال وفـوق ذلـك فـان ،تتعرض الدولة ألخطار جسيمة يصعب تدارك آ
ـــو كـــان املشـــرع قـــد منعهـــا مـــن ذلـــك صـــراحة،  اســـتخدام ا إىل القاعـــدة اســـتنادالتنفيـــذ اجلـــربي حـــىت ل

  .4ات تبيح احملظوراتاألصولية، الضرور 
ــا جــل  خصوصــا يف جمــال  ،ومــن بينهــا التشــريع اجلزائــري التشــريعاتوهــذه القاعــدة أخــذت 

، حيــث مبوجبهــا خيــول لــإلدارات واهليئــات القائمــة علــى إدارة وتســيري هــذه الوطنيــةالعموميــة  األمــالك
ت الالزمة حلمايـة األمـالك اار كافة الوسائل واإلجراءات  والتدابري وسن مجيع القر   اختاذاألمالك سلطة 

  .يصيبها قدالعمومية من أي ضرر 
لسلطات اإلدارية املكلفة بتسيري األمالك الوطنيـة العموميـة، مبقتضـى ومن ذالك فقد خولت ا

دارة اختـاذا بسـلطة اختصاصـاالتنظيم كل واحد يف حـدود أو  التشريع األمـالك  اإلجـراءات اخلاصـة 
                                                             

ل، مرجع سبق ذكره ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69- 07 رقماملرسوم التنفيذي من ) 59(املادة  -1   .املعدّ
  .ئة التجدد، مرجع سبق ذكرهاملوارد املائية يف األنظمة املائية اجلوفية املتحجرة أو بطي امتيازاحملدد لكيفية منح  318-10فيذي من املرسوم التن )8(املادة  -2
نت املادة  -3 ّ ملرسوم التنفيذي  )18(ولقد بي ملائية اجلوفية املتحجرة أو بطيئة املوارد املائية يف األنظمة ا امتيازاحملدد لكيفية منح  318-10من دفرت الشروط النموذجي امللحق 

  :على النحو التايل متيازالتجدد، املذكور أعاله، شروط فسخ عقد اال
ر موضوع اال استغاللإذ عندما يتنب من عمليات املراقبة أن إجناز و  ملوارد أو دفرت الشروط اخلاص، تعلم إدارة الوالية امل/و متياز مل يتم تنفيذها طبقًا ألحكام عقد االمتيازاآل كلفة 

  .ها خالل أجل حمدداختاذإلجراءات التصحيحية الواجب  متيازاملائية صاحب اال
ملوارد املائية بتنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف أجل إضايف حمدد متيازصاحب اال ويف حال انقضاء األجل احملدد دون استجابة   .لإلعالم، تعذر اإلدارة الوالئية املكلفة 

  .متياز، يقوم الوايل عندها بفسخ عقد االمتيازاألجل اإلضايف احملدد دون تنفيذ اإلجراءات التصحيحية من قبل صاحب اال اءانتهوعند 
إلسكندرية، مصر، طبعة ، قانون اإلداريال، )الغاينعبد ( سيوينب -4   .647، ص 2005دار منشأة املعرفة 
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جند الكثري من املواد يف القـوانني اخلاصـة ، حيث اخل...ايتها وحفظهاة قصد ضمان محالوطنية العمومي
ــال األمــالك الوطنيـــة متــ أي إجـــراء  اختــاذاحلــق يف نح لــإلدارة املســرية هلـــذه األمــالك املنظمــة واملســرية 
  1 .حيمي امللك العام يف حالة اخلطر احملدق به

ـــةنتمـــاء املـــوارد املائيـــة و  يـــة العموميـــة املائيـــة فقـــد أخضـــعها املشـــرع لفئـــة األمـــالك الوطن اجلوفي
ــــوفري  ــــة واإلســــرتاتيجية يف ت لنظــــام خــــاص يف  قتصــــادالســــكان واال احتياجــــاتبســــبب طبيعتهــــا احليوي

جنـد هـذا األخـري الـذي  2،السـيما قـانون امليـاه ،وفقـًا للتشـريع املعمـول بـه ستعمالاحلماية والتسيري واال
ملــوارد املائيــة يف حالــة وقــوع ، حيــث أن نصوصــه مسجتــاهاالفيــه مــا يــدعم هــذا  حــت لــإلدارة املكلفــة 

مباشـرة مـن دون - تـدابري اختـاذصالحية توقيـع جـزاءات و الطبيعية والسيما يف حالة اجلفاف  الكوارث
مــن أجـــل  اســتيالءاملــاء أو توقيفــه املؤقــت أو القيــام بعمليــات  اســتعمالللحــد مــن  -اللجــوء للقضــاء

ملاء وتروية املواشيتعبئة املياه الضرورية ملواجهة    3 .الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان 

حلمايــة واحملافظـة علــى  متثــالدواعــي فـرض االممــا سـبق أن الواضـح  للقواعـد والتــدابري املتعلقـة 
التشــريعية (القانونيــة د العديــد مــن النصــوص افــر مــت علــى املشــرع اجلزائــري إحتّ  ،املــوارد املائيــة اجلوفيــة

ّ ليت مبوجبها خُ او  ،)والتنظيمية لت اإلدارة القائمـة علـى إدارة هـذا النـوع مـن املـوارد، صـالحيات توقيـع و
لنتيجـــة فقـــد ، و علـــى املخـــالفني لتلـــك القواعـــد والتـــدابري -دون اللجـــوء للقضـــاء-اجلـــزاءات املباشـــرة 

رها من اليت ميكن إقرا العديد من اجلزاءات ذات الصبغة اإلدارية أطلعتنا النصوص السابق ذكرها على
أو سـحب تقلـيص أو أو تعـديل  ، أوسـتيالءأو اال سـتعمالالتوقيف املؤقـت لالك ،قبل اإلدارة مباشرة

املوارد املائية اجلوفية سواء بتعـويض أو بدونـه، بشـكل أصـبح  استعمال امتيازفسخ أو إلغاء رخصة أو 
حلمايــة  مســتقلة ه كآليــةمعــه جلــوء اإلدارة إىل ممارســة هــذا النــوع مــن الصــالحيات، ينظــر إليــه حبــد ذاتــ

    .4األمالك العمومية

 ً   حدود صالحيات توقيع اجلزاءات اإلدارية: لثا
مباشـرة علـى املخـالفني  لصـالحيات توقيـع اجلـزاءات اإلدارة جيب اإلشارة إىل أن ممارسـةبدايةً 

                                                             
  .، املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30- 90 رقمالقانون من  59وهذا ما يفهم من نص املادة  -1
  .، املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90 رقمالقانون من ) 75(املادة  -2
  .مرجع سبق ذكره ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، املتعلق 12-05من القانون ) 91(املادة  -3
  .99مرجع سبق ذكره، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -4
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  :لةحسب احلا ه املمارسةوجد عدة ضوابط تنظم هذبل ت إطالقهاليست على  )حق التنفيذ املباشر(
هلــا طريــق  التنفيــذ املباشــر وحــدد لصــالحيات اإلدارة اســتعمالإذا نــص املشــرع علــى عــدم فــ -

تـوافر الشـروط يف حال  إالّ  ،الصالحياتإعمال هذه  إىل أتلج إذ ذاك أن خر لتسلكه، فال جيوز هلاآ
  .مت توضيحهاخلاصة حبالة الضرورة على النحو الذي 

هلـــا  امتيـــازك  ســتثنائيالتنفيــذ املباشـــر اال صـــالحيات اســـتخداماإلدارة احلـــق يف عــدم  متتلــك -
املتمثـل يف ممارسـة حقهـا  األصـلي الطريـق اسـتعمالتفضـل ن ، سـتخداميف هـذا االرغم ثبـوت حقهـا 

  .تلك الصالحيات استخداموذالك درءاً للمسؤولية اليت قد ترتتب عن سوء  1يف اللجوء إىل القضاء
مــنح اإلدارة صــالحيات توقيــع أن  ،ابق ذكرهــاالســ النصــوصاملالحــظ كــذالك مــن خــالل  -

تبــاع األســلوب املناســب ونــوع التــدخل احملــدد، حيــث اجلــزاءات املباشــرة  يهــا يتعــني علقــد مت تقييــده 
حلمايـــةالطـــوعي للقواعـــد والتـــدابري  متثـــالالخـــالفني امل ةطالبــم ً أ، و املتعلقــة   معقـــوالً  ن تـــرتك هلـــم وقتـــا

 التـدخل احملـددنـوع  تطبيقمن أجل  التنفيذ املباشرإعمال صالحيات  إىل أللقيام بذلك، قبل أن تلج
عـديل أو  إنقـاص أو سـحب أو فسـخ أو إلغـاء رخصـة أو ، تسـتيالءاال، سـتعمالالتوقيف املؤقت لال(

ـــ)اســـتعمال امتيـــاز ـــدّ عملهـــا ذا مل تإ، ف غـــري تبـــع األســـلوب املناســـب ومل ختتـــار نـــوع التـــدخل احملـــدد، عُ
ـالتعسـفي للسـلطة، اللّ  ستعماليه على أساس االوميكن الطعن ف مشروع ُ ا  الّ إ  مَّ ه إذا ضـبطت تصـرفا
  .حالة الضرورةاليت تقتضيها  سوغاتعلى امل

ن ذلك يكون على إالتنفيذ املباشر فأو أسلوب  صالحياتإىل إعمال  اإلدارة لجأعندما ت -
ىل هــذا إ لتجــاءاالهلــا  يــزحــدى احلــاالت الــيت جتإلك يتوجــب عليهــا التأكــد مــن تــوافر مســؤوليتها ولــذ

الوذلك أل ،هاستخدامسلوب قبل األ ها مراقبة من القضاء يف هذا ا   . ، تبعًا ملا سيتم توضيحه أد

  القضائيةاجلزاءات ذات الصبغة : الفرع الثاين
مـن خمتلـف النصـوص التشـريعية  مرجعيتهـا اجلوفيـةتستمد تدابري احلماية الكمية للموارد املائيـة 

ـــال، والـــيت والتنظ نـــت ايميـــة الـــيت حتكـــم هـــذا ا قامــــة تلـــك التـــدابري  اعتمـــادمـــن إلدارة مبوجبهـــا متّك
تقـع أن و قـد حيـدث لكـن  ،هذا النوع مـن املـوارد استغاللو  استعمالوتنظيم ) مدارات املنع(النطاقات 

تــدخل ر بعــض التصــرفات املخالفــة لتلــك املرجعيــات ســواء مــن اإلدارة أو مــن الغــري، األمــر الــذي يــرب 

                                                             
  .106مرجع سبق ذكره، ص ، لألمالك الوطنية يف اجلزائر ةالقانوني مايةاحل، )عبد هللا(محاوي  -1
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ً (اإلدارة نفســها  أو القاضــي ) أوالً (اإلداري  اضــيالق -حســب احلالــة-أو القضــاء  ،)كمــا رأينــا ســابقا
ً (اجلزائـــي  ـــا ا) ني  مـــن خـــالل توقيـــع جـــزاءات قضـــائية ،لتصـــحيح األوضـــاع وإعـــادة األمـــور إىل نصـــا

املشـــكلة لتلـــك الـــذي مت تســطريه عـــرب خمتلـــف النصــوص التشـــريعية التنظيميــة  احلمايــةتماشــى ونظـــام ت
   . املرجعيات

  اجلزاءات املوقعة من قبل القاضي اإلداري: أوالً 
الكميـة  اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة تـدابري احلمايـة توقيعدوراً مهمًا يف القاضي اإلداري  يلعب

  :مبناسبةائية اجلوفية ويكون ذالك للموارد امل
اء عـن طريـق يف حـق اللجـوء إىل القضـ ا األصيلة املتمثلاختصاصاممارسة اإلدارة ألحد  -1

للفصــل يف  القاضـي اإلداري أيـن يتصــدى ،املخــالفني لقواعـد وتـدابري احلمايــة رفـع دعـاوى إداريــة ضـد
لزام املخالف بتوقيعه جلزاءات   تلك الدعاوى مبطابقة نشاطه لقواعد وتدابري احلماية املنصوص كفيلة 
مليــاه و  12-05انون عليهــا يف القــ  اتقــرار أحكــام لنصــوص التنظيميــة املتخــذة لتطبيقــه وكــذا ااملتعلــق 
 املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة اســـتعمال امتيـــازومـــنح وقـــرارات تســـليم رخــص  احلمايـــة الكميـــة اتإنشــاء نطاقـــ

اودفاتر الشروط امل     .تعلقة 
املرتتبة عـن خمالفـة تـدابري احلمايـة صالحيات القاضي اإلداري يف توقيع اجلزاءات  فإنوبذالك 

، كمـــا قـــد جيـــرد املســـتغل قـــرر د يتتجلـــى يف عـــدة صـــور، فقـــ ـــًا أو جزئيـــًا توقيـــف النشـــاط املخـــالف كلي
لغــاء قــرار تســليم الرخصــة أو  اســتعمال امتيــازمــن رخصــة أو املخــالف  املــوارد املائيــة اجلوفيــة وذالــك 

ا وكـذا سيحمل املخالف مسـؤولية األضـرار يف حـال حصـوهل، بل األكثر من ذالك متيازإلغاء عقد اال
  .اخل... حتديد كيفية إصالحها أو مقدار التعويض املناسب جلربها

ت للتنفيـــذ، املمنوحـــة للقاضـــي اإلداري  الصـــالحيات الواســـعة هـــذه إن ومـــا تـــوفره مـــن ضـــما
ها بصـــالحيات اســتئثار لــرغم مــن  ،اإلدارةإليــه مــن قبـــل  لتجــاءالل الرئيســـي تكــون عــادة هــي الــدافع
إلضـافة إىل دوافـع أخـرى -كمـا سـبق وأشـر- يف مثـل هـذه احلـاالت توقيع اجلزاءات املباشرة ، هـذا 

  :تتمثل يف رغبة اإلدارة يف
ا ، مبا يبعث علىهااحنياز الربهنة على مصداقيتها وعدم  -    .تعزيز سلطا
  .ختفيف العبئ على بعض مصاحلها -
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ر السلبية اليت قد ترتتب عـن  - داريـة، السـيما يف ظـل إعـادة النظـر يف القـرارات اإلجتنب اآل
  .لغائهااملطالبة للطعون  ستجابةخضوعها لرقابة القاضي اإلداري ومن مث إمكانية اال

مــن مجعيــات  قبــل ذووا مصــلحةمــن  املطروحــة أمــام القضــاء اإلداريالفصــل يف الطعــون  -2
ائيــة اجلوفيــة املــوارد امل سـتعمالات املتعلقــة متيــاز تســليم الـرخص أو مــنح اال تقــراراوأشـخاص، بشــأن 
لغائها اليت متنحها اإلدارة اإلدارة لقواعـد وتـدابري مـنح  احـرتاماً على عـدم استناد، املختصة، للمطالبة 
ملياه والنصوص التنظيمية  12-05احملددة مبوجب أحكام القانون  1اتمتياز تلك الرخص واال املتعلق 

ة الكميــة وقــرارات تســليم رخــص ومــنح املتخــذة لتطبيقــه وكــذا أحكــام قــرارات إنشــاء نطاقــات احلمايــ
ا استعمال امتياز   .املوارد املائية اجلوفية ودفاتر الشروط املتعلقة 

ــا النصــوص اإلدارة لتــدابري احلمايــة الــيت  احــرتاممــن عــدم تأكــد الويف حالــة  املرجعيــة جــاءت 
، أي أنـه )1(النقطـة  فإن القاضي اإلداري سيتوىل توقيع نفس اجلزاءات اليت رأينها يف السابق ذكرها،

ـــمتيـــاز عـــن ويتعـــرض لقـــرارات تســـليم الـــرخص ومـــنح االســـيقبل الط إللغـــاء، و ذا يفقـــد املســـتغل ات 
ائية استعمالمشروعية مواصلة نشاط       2 .املوارد املائية اجلوفية بصورة 

 ً   ات املوقعة من قبل القاضي اجلزائياجلزاء: نيا
 ، تمــن  459ادة نــص املــجيــب اإلشــارة إىل أن مبــدئيًا يعتــرب الضــامن ملســألة  3،قــانون العقــو

ً من قبل السلطات اإلدارية، احرتام مل تكن اجلـرائم الـواردة  ويف حال ما وتطبيق القرارات املتخذة قانو
مكانه توقيـع اجلـزاءات الـواردة يف هـذا  4ا معاقب عليها بنصوص خاصة، مبعىن أن القاضي اجلزائي 

القــرارات املنشـأة لنطــاق احلمايــة أو حتملهـا قواعــد وتـدابري احلمايــة الكميـة الــيت الـنص عــن أي خمالفـة ل
، إذا مل توجــــد عقوبـــة هلــــذه املخالفـــات ضــــمن املـــوارد املائيــــة اجلوفيـــة اســــتعمال امتيـــازقـــرار رخصــــة أو 

ال) تشريعية كانت أم تنظيمية(النصوص اخلاصة    .اليت حتكم هذا ا
جلزائــي أن يوقـــع جــزاءات علــى املخــالفني لقواعــد وتـــدابري ميكــن للقاضــي ا ،إضــافة إىل ذالــك

  :اً إىلاستنادمحاية املوارد املائية اجلوفية، وذالك 
                                                             

  .24مرجع سبق ذكره، ص  ،مالك العمومية بني االستعمال اجلماعي والفردياأل، )ميمون(خراط  -1
س  -2   .384و 383مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
ت، املعدل واملتمم، حيث تنص املادة 1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66األمر  -3 نه على معاقبة كل خمالف للمراسيم والقرارات املتخذة م) 459(، املتضمن قانون العقو

ً من قبل السلطات اإلدارية، بغرامة من  م على األكثر 100إىل  30قانو حلبس ملدة ثالثة أ   .دج، وجيوز أيضًا أن يعاقب 
س  -4   .374مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
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ت اجلــــزاءات املقــــررة مبوجــــب -1 تــــاح للقاضــــي اجلزائــــي إمكانيــــة توقيــــع  :قــــانون العقــــو ُ ي
ت، والــيت الســتناد إىل مــا ختولــه إليــه نصــوص قــانون العقــو ــدف  اجلــزاءات علــى املخــالفني  بــدورها 

إىل تـــوفري احلمايـــة الالزمـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة الســـيما بعـــد أن الحـــت بـــوادر اســـتنزافها وأضـــحت  
لنضوب، ا مهددة  ة، ملـن يعتـدي  1كميا ـدّ ت عِ األمر الـذي حـتم علـى املشـرع اجلزائـري رصـد عقـو

عتبارها ملكية عمومية، وهو   :ما نلمسه من خالل اآليت ي شكل من األشكال على الثروة املائية 
ألعمال اإلرهابية - َ ضـمنها  حبيث : ما يتصل  رِج ْ  ل مـادةادخـإأو  علـى احملـيط اعتـداءكـل أُد

طن األرضأو  بها يف اجلويسر تأو  ا أو  ها عليهائألقاأو  يف  يف املياه مبا فيهـا امليـاه اإلقليميـة مـن شـأ
ت قـد تصـل إىل 2يف خطـر، البيئة الطبيعيةأو  احليوانأو  جعل صحة اإلنسان  ورصـدت لـذالك عقـو

هـذه األفعــال  نظـراً العتبـاراإلعـدام عنـدما تكـون العقوبـة املنصـوص عليهـا يف القـانون السـجن املؤبـد، 
ِ ولذا شُ  ،والتخريبيةمن قبيل األعمال اإلرهابية  ْ دَ دّ   3 .ة نفسهالَّ عليه العقوبة للعِ  ت

أي أشـياء أخـرى يف أو  تـرك مـواد أو وضع رتتبة بفعلامل: خمالفة إعاقة جماري أو عيون املياه -
ا أن تعوقهـاأو  جماري  30غرامـة مـن عقوبـة ال تسـليط، األمـر الـذي قـد ينجـر عنـه عيون ميـاه مـن شـأ

م على األكثركما  ،دج 100إىل  حلبس ملدة ثالثة أ   .4جيوز أن يعاقب 
خـتالس امليـاه لعق: سرقة امليـاه - إىل  )01(مـن سـنة  وبـة احلـبسأيـن سـيتعرض كـل مـن يقـوم 

ى وجيــــوز أن حيكــــم علــــ ،)دج 500.000(ىل إ )دج 1.00.000(ســــنوات وبغرامــــة مــــن  )05(مخــــس 
ملــدة  1مكــرر )09(قــوق الــواردة يف املــادة احلأكثــر مــن أو  مــن حــق حلرمــانعــالوة علــى ذلــك اجلــاين 
ملنــع مــن اإلقامــة ط ،ســنوات علــى األكثــر )5( علــى األقــل ومخســة )1(ســنة  بقــًا للشــروط املنصــوص و

ت، كمامن  )13، 12(عليها يف املادتني  لعقوبـة  قانون العقو يعاقب علـى الشـروع يف هـذه اجلنحـة 
  .5املقررة للجرمية نفسها

قصــد بــذالك اجلــزاءات املخولــة للقاضــي  :ضــمن النصــوص اخلاصــة اجلــزاءات املقــررة -2 ُ ي
ســـتعمال وتســـيري ومحايـــة هـــذه املـــوارد، والـــيت اجلزائـــي ضـــمن النصـــوص اخلاصـــة املعنيـــة بتكـــريس نظـــام ا

                                                             
ض، بدون دار نشر، وىلاأل بعةطال، جرائم البيئة وسبل املواجهة ،)عبد الوهاب رجب(بن صادق  -1  .37، ص2006، الر
ت، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08املؤرخ يف  156- 66األمر من  )مكرر 87(املادة  -2   .، املتضمن قانون العقو
ت، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08 املؤرخ يف 156-66األمر من  )1مكرر 87(املادة  -3   .، املتضمن قانون العقو
ت، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66األمر من  )464(املادة  -4   .، املتضمن قانون العقو
ت، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره، املتضمن قانون ال1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66األمر من  )350(املادة  -5   .عقو
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مليـــاه، املعـــدل واملـــتمم، املـــذكور  12-05واملتمثـــل يف القـــانون  1حيملهـــا التشـــريع املعمـــول بـــه، املتعلـــق 
إلمكــان  أعــاله، وكــذا خمتلــف النصــوص املتخــذة لتطبيقــه، والــيت تضــمنت العديــد مــن اجلــزاءات الــيت 

ٍ مــن تــدابري احلمايــة الكميــة هلــذا توقيعهــا مــن قبــل القاضــي اجلزائــي تناســ ّ بًا واملخالفــة املرتكبــة علــى أي
  :النوع من املوارد، من ذالك جند

والـيت تسـتوجب تسـليط عقوبـة : خمالفة تدابري املنع والضبط اخلاصـة بنطـاق احلمايـة الكميـة -
إىل  )دج 50.000(سنوات وبغرامة من مخسني ألف دينار  )3(أشهر إىل ثالث  )6(احلبس من ستة 

، علـى كـل مـن خيـالف تـدابري املنـع والضـبط اخلاصـة بنطـاق احلمايـة 2)دج 1.000.000(مليون دينار 
ملياه   .3الكمية كما وردت يف القانون املتعلق 

ر أو  جنـاز أيـة آ حبيث تسلط هذه العقوبة علـى كـل مـن يقـوم داخـل نطـاق احلمايـة الكميـة 
ــــري للمنشــــآت املوجــــودة ا ــــدة أو أي تغي ا أن ترفــــع مــــن املنســــوب حفــــر جدي ــــيت مــــن شــــأ ــــة(ل ) الكمي

يئـة منشـآت الـري املوجـودة دون احلصـول علـى تـرخيص اإلدارة  املستخرج، أو يقوم بتبديل أو إعادة 
ملــوارد املائيــة، واألمــر نفســه يف حــال جتــاوز املنســوب احملــدد اســتغالله أو يف حــال اســتغالل  املكلفــة 

ملوارد املائية بتوقيفهابعض نقاط االستخراج اليت أمرت اإلد   .ارة املكلفة 
حـــدى : خمالفـــة نظـــام الـــرخص - ويـــتم تســـجيل هـــذا النـــوع مـــن املخالفـــات يف حـــال القيـــام 

األمــر الـذي يســتوجب تسـليط عقوبــة  4العمليـات دون اخلضـوع لنظــام رخصـة اســتعمال املـوارد املائيـة،
إىل مخسمائة  )دج 100.000(دينار وغرامة من مائة ألف  )2(أشهر إىل سنتني  )6(احلبس من ستة 

  .5 )دج500.000(ألف دينار 
حـدى العمليـات دون: خمالفة نظام اإلمتياز - اخلضـوع لنظـام  ويكون ذالك يف حـال القيـام 

إىل مخـس  )1(، األمر الذي قد يعرض الفاعـل لعقوبـة احلـبس مـن سـنة 6امتياز استعمال املوارد املائية،
                                                             

، املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90 رقمالقانون من ) 68(وهو التوجه العام الذي وضعه نص املادة  -1
الوطنية، عنصراً من عناصر نظام األمالك الوطنية، يستهدف ضمان احملافظة على األمالك الوطنية  يشكل نظام احملافظة، إىل جانب نظام استعمال األمالك"والذي جاء فيه 

ت جزائية   ".العمومية، مبوجب تشريع مالئم مرفق بعقو
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12- 05من القانون ) 170(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 32(مية الوارد ذكرها يف املادة تدابري احلماية الك -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعد 12-05من القانون ) 75(وهي العمليات اليت تتطلب احلصول على رخصة استعمال املوارد املائية واليت مت حتديدها مبوجب نص املادة  -4 ل واملتمم، املذكور املتعلق 

  .مرجع سبق ذكره أعاله،
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12- 05من القانون ) 174(املادة  -5   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور  12-05 من القانون) 77(وهي العمليات اليت تتطلب اخلضوع لنظام امتياز استعمال املوارد املائية واليت مت حتديدها مبوجب نص املادة  -6 املتعلق 

  .مرجع سبق ذكره أعاله،
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  .1)دج500.000(إىل مخسمائة ألف دينار  )دج100.000(لف دينار سنوات وبغرامة من مائة أ )5(
مكــان القاضــي اجلزائــي احلكــم مبصــادرة التجهيــزات  ت املــذكورة أعــاله،  وعــالوة علــى العقــو

مكانه مضاعفة العقوبة يف حالة العود   .2واملعدات اليت استعملت يف ارتكاب املخالفة، كما 

واحملافظة على املوارد املائية اجلوفية   مايةاحلهمة إسناده مل أن املشرع ويف مقابل يتضح مما سبق
األخرية ما يضمن  فقد كفل هلذهلبعض اإلدارات املختصة،  كعنصر من عناصر األمالك العمومية
ذه املهمة وذالك من خالل من سن قواعد تنظيمية يف صورة جمموعة من  ابتداءمتكينها  قيامها 

حلماية الكمية للموارد املائية اجلوفية اإلجراءات والتدابري املتعل إقامة نطاقات للحماية الكمية (قة 
ها  انتهاءو ) اتمتياز تسليم الرخص ومنح االاملوارد املائية اجلوفية عن طريق  استعمالوكذا تنظيم  مبدّ

من  التدابري املطلوبة حلماية هذا النوعقواعد و الفعلي للتجسيد الكفيلة بضمان الالردعية آلليات 
للجوء  على املخالفني توقيع اجلزاءات ، حيث منحت من أجل ذالك صالحياتاملوارد مباشرًة أو 

ً (إىل القضاء  ً كان أو جزائيا حيث  ،نتقادبعني اال املختصني بعضوهو األمر الذي ينظر إليه  ،)إدار
املخالف ال ختيار الطريق الذي تسلكه بشكل سيجعل موقفها جتاه ااإلدارة مرتددة يف  تكونس

حلزم ، وهو ما السيما يف حال عدم اللجوء إىل القضاء 3من العقاب، هإفالت ساهم يفورمبا سي يتسم 
ت اجلزائامن شأنه أن يؤدي إىل تعطيل   متثالمحل اجلميع على اال من أجلاملرصودة  يةنطباق العقو

  .ذات الصلة وص القانونية والتنظيميةالنصمبوجب  ةاحملدد املوارد املائية اجلوفية لقواعد وتدابري محاية
ا- القضـــائيةاملمارســـة ـــذا اخلصـــوص أن  لكـــن املالحـــظ املرتبطـــة بتطبيـــق تلـــك  -علـــى نـــدر

ــا- اجلــزاءات ت و  -علــى كثر لســهولة مبكــان، وإمنــا تصــطدم بعــدة صــعو إجــراءات معقــدة، ليســت 
 الـــيت يتوقـــف املســـائل األوليـــة غالبـــًا مـــا تعتـــرب مـــن والـــيت ســـواء مـــن حيـــث التأكـــد مـــن عـــدم املشـــروعية

 تعــديمعرفــة المــن حيــث القــدرة علــى أو  ،عنــدها وإحالتهــا علــى القاضــي املخــتص القاضــي اجلزائــي
لنظــر إىل قلــة اإلمكانيــات املاديــة والبشـــرية  الــيت تعتــرب ،علــى امللــك العمــومي ومتابعتــه مهمـــة صــعبة 

ة بصــفة جــادّ املائيــة اجلوفيــة  للمــواردلعمــومي الالزمــة هلــذا الغــرض ممــا حيــول دون القيــام حبمايــة امللــك ا
 ّ ديــد نــدرة املتابعــات اجلزائيــة بشــأن املخــالفني للع ، ولعــل ذالــك مــا يفســرالــة وعلــى الوجــه املطلــوبوفع

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12- 05من القانون ) 174(املادة  -1   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، 12-05من القانون ) 175و 174، 170(املواد  -2   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
س  -3   .389مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
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ر بــدون رخصــة،  املنســوب مــن  أو الرفــعمــن تــدابري احلمايــة الكميــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة كحفــر اآل
ا أن حتـول دون حتقيــق ... ،متيـازاال احملـدد يف عقــد الرخصـة أو اليـومي وغريهــا، وهـي عوامـل مــن شـأ

املبحـث (احلماية املطلوبة للموارد املائية اجلوفية، إضافة إىل أخرى سنحاول الوقوف عليهـا مـن خـالل 
ّض لدراسة احلماية النوعية للموارد املائية اجلوفية) الثاين   .الذي سيتعر
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  موارد املائية اجلوفيةاحلماية النوعية لل: الثاين املبحث
يف املبحــث  كمــا رأينــاالكميــة   محايتهــا مــن الناحيــةعلــى  ملائيــة اجلوفيــةال تقتصــر محايــة املــوارد ا

مباشــرة خطـوات وإجــراءات يتطلـب إىل جانــب ذالـك ، بـل إن األمــر فحســب األول مـن هــذا الفصـل
مها مـع معـايري قابليتهـا عملية هادفة، ترتكز على معرفة خصائص هـذا النـوع مـن املـوارد ومـدى انسـجا

وصالحيتها لالستخدام املستدام، وهو ما يقتضي كمرحلة أوىل اختـاذ تـدابري وقائيـة حمكمـة للمحافظـة 
ا وتكريس محايتها من الناحية النوعية  نية ) األول طلبامل(على جود اختاذ تـدابري تدخليـة وكمرحلة 

لك اخلصائص جراء تعرضـها للعديـد مـن العوامـل معرفة التغريات اليت قد تطرأ على تدف ابتداء إىل 
الة الامللوثة و  ّ   ).الثاين طلبامل( سرتجاع خصائصهاانتهاء إىل رصد وسائل فع

  ملوارد املائية اجلوفيةنوعية احلماية لوقائية االتدابري : ولاملطلب األ
تطلــب اختــاذ للصــدفة، وإمنــا أصــبحت ت مرتوكــةمل تعــد احلمايــة النوعيــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة 

ئيــة والكيميائيــة  تــدابري وإجــراءات للحفــاظ علــى قــد مــن التغيــريات الــيت  والبيولوجيــةخصائصــها الفيز
ثريات غري مرغوبتواليت قد تطرأ عليها    .فيها ؤدي إىل إحداث 
ـ ،وقـائيتتسـم بطابعهـا الفقد حاول املشرع اجلزائري رصد آليـات ولتحقيق املطلوب  لذا ت جتّل
لضـبط سـن قواعـد كـذا و ، )الفـرع األول( حلمايـة نوعيـة املـوارد املائيـة اجلوفيـة اتنطاقـفـرض من خالل 

 ً قـد تطـال هـذا النـوع  ي عـدوى حمتملـةأل بعض األنشطة اليت مـن املمكـن أن تشـكل ممارسـتها مصـدرا
  .)الفرع الثاين( من املوارد

   محاية نوعية املوارد املائية اجلوفية اتنطاقإقامة : الفرع األول
اآلليــات  كأحــد -مــن قبــل املختصــني-طــاق احلمايــة النوعيــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة نف يصــن

حــول منشــآت الــيت يســعى املشــرع مــن خالهلــا إىل تنظــيم خمتلــف النشــاطات و  1حلمايــة البيئــة، الوقائيــة
بعــــض منـــاطق الطبقــــات املائيــــة اهلشــــة جلتهــــا وختزينهــــا وكـــذا حــــول اوهياكـــل حشــــد امليــــاه جلوفيـــة ومع

إلقـــرار الصـــريح جلملـــة مـــن نوالـــود ملراقبـــة أو املنـــع أو احلصـــر ملختلـــف  تـــدابريال، وذالـــك  اخلاصـــة 
ملــوارد املائيــة اجلوفيــة شــاطات الــيت ورد ذكرهــا يف نالســيما منهــا تلــك ال 2،النشــاطات الــيت قــد تضــر 

                                                             
س   -1   .191،192مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
، 2007لسنة  80، ج ر ج ج، عدد ، يتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399-07املرسوم التنفيذي من ) 22إىل  18(املواد من  -2

  .2007ديسمرب  26بتاريخ 
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ملياه، املذكور أعاله 12-05من القانون  39املادة    1 .املتعلق 
 الــيت تضـــمنتها للمـــوارد املائيــة اجلوفيــة بنطاقـــات احلمايــة الـــثالثالنوعيــة  ويــتم ضــمان احلمايـــة

الــيت يتعــني اإلشــارة إليهــا يف قــرار إنشــاء نطــاق احلمايــة النوعيــة و  ،)أوالً (مدونــة نطــاق احلمايــة النوعيــة 
ً (املتخذ وفقًا لإلجراءات احملددة    )نيا

  احلماية النوعية اتمدونة نطاق: أوالً 
املرسـوم التنفيـذي مـن أحكـام الفصـل األول  حمتوى هـذه املدونـة مبوجـب ة إىلت اإلشار متلقد 

املــــذكور  تعلــــق بنطــــاق احلمايــــة النوعيــــة للمــــوارد املائيــــة،امل، 2007ديســــمرب  23املــــؤرخ يف  07-399
مـن  )38(واليت جاءت تطبيقـًا لـنص املـادة  الثانية من هذا املرسوم )2(من املادة  ابتداءوذالك  أعاله،

ملياه، املذكور أعـاله،  12-05ون القان يـة ضـرورة الوقاإىل أن هـذه املـادة  أشـارة أحكـام حيـثاملتعلق 
للمـوارد املائيـة مـن خـالل نطاقـات احلمايـة الـثالث  من حوادث التلوث تفرض ضمان احلمايـة النوعيـة

  :التالية
اء، يكــون للحمايــة املباشــرة، يهــدف إىل منــع أي تســرب مباشــر ملــواد ملوثــة يف املــ نطــاق -1

  .ملنشآت وهياكل حشد املياه ومعاجلتها وختزينها ه من األراضي املخصصةامتداد
جـويف أو  انتقـالعـن طريـق  نطاق احلماية املقربة الذي يهدف إىل منع تـدهور نوعيـة املـاء -2

حيــدد . التلــوث انبعــاثســطحي ملــواد خطــرة أو ســامة أو غــري مرغــوب فيهــا مــن مصــدر 
ه إىل مأخــذ املـــورد انبعاثـــالتلــوث مـــن مصــدر  انتقــالســاس مـــدة ه، الســيما علـــى أامتــداد

  .لنسبة للمياه اجلوفية إىل منطقة جلب التنقيب متداداملائي، يوافق هذا اال
نطاق احلماية البعيدة والذي يهـدف إىل توسـيع نطـاق احلمايـة املقربـة لـدعم احلمايـة ضـد  -3

ه املساحة املوجودة بني حـدود امتدادق ويواف لوث احلاد أو املنتشر أو املفاجئ،أخطار الت
نطاق احلماية املقربـة ونطـاق احلـوض املنصـب للميـاه السـطحية أو حـوض تزويـد طبقـات 

  .املياه اجلوفية
ً  جمـــال تطبيـــق هـــذا، وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن ـــة املـــذكورة آنفـــا مـــر ملـــا يتعلـــق األ- نطاقـــات احلماي

                                                             
ملراقبة أو احلصر أو املنع 2005غشت  04املؤرخ يف  12-05من القانون ) 39(نصت املادة  -1 ملياه، مرجع سابق، على أنه ميكن أن تكون حمل تدابري خاصة  ، املتعلق 

ت وخمازن احملروقات وحمطات خدمات توزيع الوقود  - وضع قنوات املياه القذرة  -: شطة التاليةاألن ت ذات  - وضع مركبات األسفلت  -وضع قنوات وخزا إقامة كل البنا
ت  -االستعمال الصناعي  ا أن  - تفريغ كل أنواع النفا متس بنوعية املاء، مبا يف ذالك، وعند االقتضاء، املواد نشر اإلفرازات، وبصفة عامة كل املنتجات واملواد اليت من شأ

  .إقامة احملاجر واستغالهلا - املخصصة للزراعة 
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املرســـوم التنفيـــذي مـــن  )06إىل  03مـــن (املـــواد ام مت حتديـــده مبوجـــب أحكـــ، -ملـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة
املــــذكور  تعلــــق بنطــــاق احلمايــــة النوعيــــة للمــــوارد املائيــــة،امل، 2007ديســــمرب  23املــــؤرخ يف  07-399

  :ذالك على النحو التايلو  أعاله،
ر حلشـــد امليـــاه اجلوفيـــة - وهـــي نشـــاطات تكـــون : التنقيـــب عـــن الينـــابيع وأشـــغال احلفـــر واآل

ا تتطلب وضـع نطـاق محايـة  مبعىننطاقات احلماية الثالث،  اعتماد نوعية من خاللموضوع محاية  أ
   1 .مباشرة ونطاق محاية مقربة ونطاق محاية بعيدة

قامـة نطــاق : املنـاطق اهلشــة لطبقـات امليــاه اجلوفيـة -  ً وتضــمن احلمايـة النوعيــة حوهلـا حصــر
  2 .محاية مقربة ونطاق محاية بعيدة

ويكـون تنظـيم احلمايـة النوعيـة : وامليـاه احلمويـة ياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبـعقاط مجع املن -
  :ولعل املقصود بذالك هو كل من 3،حول هذه النقاط طبقا للتنظيم املعمول به

نصـت  الـذي املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها، ستغاللاملنظم ال املرسوم التنفيذي  
كل نقطـة ميـاه معدنيـة طبيعيـة أو ميـاه منبـع، يـتم رة إنشاء نطاق محاية نوعية حول  على ضرو أحكامه 
ويــتم مبقتضـاه منــع كــل نشـاط أو رمــي أو تفريـغ قــد يــؤثر  ه مبوجـب دفــرت شــروط خـاص،امتــدادحتديـد 

ي سـرب أو أشــغال جوفيـة مهمــا كانــت  علـى نوعيــة امليـاه داخــل نطـاق احلمايــة، كمــا ال ميكـن القيــام 
ــدف إىل تعــديل جــر املــاء املعــدين الطبيعــي أو مــاء املنبــع دون إعــالم طبيعتهــا أ و أي أشــغال أخــرى 

  .4اللجنة الدائمة وموافقتها

امليــاه  اسـتغاللو  اســتعمال امتيـازوكـذا أحكـام املرســوم التنفيـذي احملــدد لشـروط وكيفيـات مــنح 
ويــة ويتعلــق األمــر بنطــاق ضــرورة إنشــاء نطــاقني للحمايــة حــول املنــابع احلم احلمويــة، الــيت نصــت علــى

ً صــحي للحمايــة الــذي مينــع أو يــنظم بدا حملافظــة النوعيــة  خلــه كــل نشــاط مــن شــأنه أن يلحــق ضــررا
للمياه، ونطاق للحماية املقربة والذي بدوره متنع بداخله كل النشاطات الـيت ميكـن أن تكـون موضـوع 

  :ومن ذالك منع أو تنظيم
                                                             

  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 03(املادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07لتنفيذي رقم من املرسوم ا) 04(املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 06(املادة  -3
ذا -4 ستغالل تعلق امل، 2004 يوليو 15ـؤرخ يف امل 196-04 من املرسوم التنفيذي رقم) 28إىل املادة  26من املادة (اخلصوص إىل أحكام الفصل اخلامس  ميكن الرجوع 

  .مرجع سابق املياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها،
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حملافظة النوعية للمياهمنع أو تنظيم كل نشاط من شأنه أن ي -    .لحق ضرراً 
  .منع إقامة كل النشاطات التجارية والصناعية واحلرفية داخل هذه النطاقات -
ي سرب أو أشغال جوفية داخل هذه النطاقات إال برتخيص صـريح مـن  عدم جواز - القيام 

   .املصاحل املختصة
العضـوية البشـرية أو احليوانيـة أو  ألمسدةي عملية نشر لداخل نطاق احلماية  القيام ظرح -

ا أن تعكــر أو الصــناعية األصــل  تفريــغ القمامــات املنزليــة أو غريهــا وكــذا مجيــع األشــغال الــيت مــن شــأ
  .1نوعية املياه

 ً   احلماية النوعية اتإجراءات إقامة نطاق: نيا
 د املائيــةملــوار حــول نقــاط اســتخراج واســتغالل ا لحمايــة النوعيــةتشــمل إجــراءات إقامــة نطــاق ل

خلطوات التالية اجلوفية   2 :القيام 
مـن اهليئـة مببـادرة ويكـون ذالـك  :3من قبل مكتـب دراسـات معتمـد ،إجناز دراسة تقنية -1

نشاء وحتديد نطاق احلماية النوعية   4 :واليت ختتلف حبسب احلالة املكلفة 
ملناطق اهلشة لطبق قامة نطاق احلماية النوعية  ات املياه اجلوفيـة فـإن املبـادرة فإذا تعلق األمر 

   .تكون من قبل الوكالة الوطنية للموارد املائية
ــ ّ قامـــة نطــاق احلمايــة حـــول إذا ا أم واهلياكــل املوجـــودة ســابقًا فــإن أمـــر  املنشــآتتعلــق األمــر 

ملؤسسات العمومية أو اخلاضعة للقانون العـام أو اخلـاص أو كـل األشـخاص الطبيعيـني  املبادرة منوط 
ر وتنقيب مياه املنبع غري تلك املنصوص عليهـا يف املـادة الذ  مـن )06(ين يستغلون مناطق احلفر واآل

هذا املرسوم، كما أن املبادرة قد تكون من قبل اجلماعات احمللية الـيت تسـتغل منشـآت وهياكـل حشـد 
  . املياه ومعاجلتها وختزينها

ــ ّ جنــاز أو الــيت هــي يف مرحلــة مشــروع، واهلياكــل الــيت هــي يف طريــق اإل املنشــآتفيمــا خيــص ا أم

                                                             
ذا النوع من املوارد املائية  -1 احملدد ، 2007فرباير  19ـؤرخ يف امل 69-07 من املرسوم التنفيذي رقم 21 - 16اجلوفية، تناولتها املواد من نطاقات احلماية النوعية اخلاصة 

ل، مرجع سابق ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازلشروط وكيفيات منح    .املعدّ
  .، مرجع سبق ذكرهنطاق احلماية النوعية للموارد املائيةيتعلق ب، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 07(املادة  -2
، املذكور أعاله، يتوىل إجناز الدراسة يتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 09(طبقًا لنص املادة  -3

  .ملعمول بهالتقنية مكتب دراسات معتمد وفقًا للتنظيم ا
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 08(املادة  -4
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قامـة نطـاق احلمايـةأمـر فإن  يتكفـل بـه أصـحاب املشـاريع املفوضـون أو كـل شـخص معنـوي  املبـادرة 
خاضع للقانون العام أو اخلاص يضمن إجناز مشاريع هياكل ومنشآت حشـد امليـاه اجلوفيـة ومعاجلتهـا 

  .وختزينها
حــول منشــآت وهياكــل حشــد امليــاه اجلوفيــة وكــذا وتتضــمن الدراســة التقنيــة للحمايــة النوعيــة 

   :بعض أجزاء طبقات املياه اجلوفية اهلشة ما يلي
  .للنظام املائي اجلويفحتديد اخلاصيات اجليولوجية واهليدروجيولوجية  -
، الســيما قابليــة عتبــارتقــدير هشاشــة املــوارد املائيــة إزاء خمــاطر التلــوث مــع األخــذ بعــني اال -

حلـبس املـواد امللوثـة ونـوع تـدفق امليـاه والنوعيـة اجليولوجيـة ونوعيـة الرتبـة الطبقات السـطحية 
  .للحوض اهليدروجيولوجي املعين

تقرير حول حالة األماكن الـيت تشـمل خاصـةً نوعيـة املـوارد ومصـبات امليـاه القـذرة املوجـودة  -
  .املياه املوجودة أو املربجمة استخراجنقاط أو املربجمة و 

  .للمراقبة أو اإلنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذتدابري  اقرتاح -
الـيت هلـا قابليـة لتلويـث نوعيـة   تعيـني خمتلـف النشـاطاتخمطط للوضعية الطبوغرافية لتمكني -

  .املاء يف املنطقة املقربة من املنشأة أو اهليكل
  .حتديد نطاق محاية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث اقرتاح -
  1 .جمموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق احلماية بيان اقرتاح -

نشاء  -2 إرسال الدراسة التقنية إلبداء الرأي واملالحظات ملختلف اهليئات املعنية 
بعد إيداع الدراسة التقنية من قبل السلطة املكلفة  ويكون ذالك :وإقامة نطاق احلماية النوعية

قامة نطاق احلماية الن ملوارد ملبادرة  وعية وفقًا ملا مت ذكره أعاله، لدى مصاحل اإلدارة املكلفة 
   :لكل من املائية، هذه األخرية اليت يتعني عليها إرساهلا من أجل إبداء الرأي

لصحة -   .مدير الوالية املكلف 
لبيئة -   .مدير الوالية املكلف 
لفالحة -   .مدير الوالية املكلف 

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهيةيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائ، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 10(املادة  -1
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  .ملناجم والصناعةمدير الوالية املكلف  -
ألشغال العمومية -   .مدير الوالية املكلف 
ألمالك الوطنية -   .مدير الوالية املكلف 
لصيد البحري واملوارد الصيدية -   1 .مدير الوالية املكلف 

ملوارد املائية -3 ويكون  :املصادقة على الدراسة التقنية من طرف اإلدارة املكلفة 
لتتم تقنية وخمتلف اآلراء املعروضة من قبل اهليئات املذكورة أعاله، بعد فحص الدراسة ال ذالك

  2 :من طرف حبسب احلالة املصادقة عليها
ملوارد املائية على مستوى الوالية يف حالة مـا إذا كـان نطـاق احلمايـة خيـص  - اإلدارة املكلفة 

  .والية واحدة
ملوارد املائية يف حالة ما إذا كا -   .اليةو أكثر من ن نطاق احلماية خيص الوزارة املكلفة 

يتم  على أساس نتائج الدراسة التقنية املصادق عليها :إقامة نطاق احلماية النوعية -4
   :إعالن إنشاء وحتديد نطاق احلماية النوعية وذالك مبوجب قرار صادر عن

  .الوايل املختص إقليميًا يف حالة ما إذا كان نطاق احلماية خيص والية واحدة -
ت - ملوارد املائية يف حالة ما إذا كان نطاق احلماية خيص عدة وال   3 .الوزير املكلف 

ذا اخلصوص، السيما إىل    :وجيب أن تشري القرارات املتخذة 
  .حتديد نطاق احلماية النوعية -
  .تدابري منع أو حتديد النشاطات ومحاية املوارد املائية اجلوفية املعنية -
  4 .أو اإلنذار لكل نوع من نطاق احلماية/و تدابري املراقبة -

ـــة النوعيـــة ويف األخـــري فـــإن  ـــوايل أو الـــوزير حبســـب -قـــرار إنشـــاء نطـــاق احلماي الصـــادر عـــن ال
عــالوة علــى تنظيمــه للنشــاطات داخــل نطــاق احلمايــة النوعيــة، جيــب أن يبــني صــراحة كــل مــا  -احلالــة

املائيـــة املعنيـــة، كمـــا جيـــب أن يتضـــمن تـــدابري  يتعلـــق بتـــدابري منـــع أو حتديـــد النشـــاطات ومحايـــة املـــوارد
                                                             

  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 13(املادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهرد املائيةيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموا، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 14(املادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 15(املادة  -3
  .، مرجع سبق ذكرهية للموارد املائيةيتعلق بنطاق احلماية النوع، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 16(املادة  -4
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، ويف كــل احلــاالت فإنــه يتعــني نطــاقهــذا العلــى مســتوى  عــن تــدهورها، أو اإلنــذار/و النوعيــة مراقبــة
إدراج التدابري املنصوص عليها يف قرار إنشاء نطاق احلماية النوعية للموارد املائيـة، يف خمططـات شـغل 

عمرانية التابعـة للبلديـة أو الواليـة املعنيـة، وذالـك حـىت يتسـىن ضـمان األراضي ويف كل أدوات التهيئة ال
مطابقة النشاطات املقامة داخل نطاق احلماية النوعية لتـدابري املنـع والتحديـد واحلمايـة املقـررة مبوجـب 

ا التـأثري يف نوعيـة املـوارد  1قرار اإلنشاء، لـتحكم يف العوامـل الـيت مـن شـأ وهو األمـر الـذي سيسـمح 
ا ومنع كل ما من شأنه أن خيل بتوازن خصائا   .هاصملائية اجلوفية ومن مث ضمان احملافظة على جود

  سن قواعد حلماية املوارد املائية اجلوفية من العدوى احملتملة: الفرع الثاين
اسـتكماالً لإلجــراءات والتــدابري الوقائيـة للمحافظــة علــى نوعيــة املـوارد املائيــة اجلوفيــة خصوصــا 

حـاول املشـرع ضـبط ممارسـة بعـض األنشـطة الـيت فقـد ناطق غري املعنية بنطاقات احلماية النوعية، يف امل
ً مـــن احملتمـــل أن تشــــكل مصـــدر  الـــتخلص مــــن بتنظــــيم يتصـــل  لتـــدهور نوعيــــة هـــذه املـــوارد، منهــــا مـــا ا

ت مبختلــف أشــكاهلا  ذو تجنــب العــدوى احملتملــة مــن مصــدر بشــري ب، ومنهــا مــا يــرتبط )أوالً (النفــا
ألشخاص املشاركني يفصل ً (تقدمي اخلدمات العمومية للمياه  ة    ).نيا

ت مبختلف أشكاهلا تنظيم: أوالً       نشاط التخلص من النفا
ت ً لألخطــار النامجــة عــن النفــا رهــا الســلبية علــى نوعيــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة  2تفــاد فقــد وآ

ت واحلــائز   أنــه متمــن ذالــك  3ين هلــا العديــد مــن الواجبــات،فــرض املشــرع اجلزائــري علــى منتجــي النفــا
ت اخلاصــة اخلطــرة يف غــري األمــاكن واملواقــع واملنشــآت املخصصــة  5وغمــر 4حظــر إيــداع وطمــر النفــا

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد املائية، 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399- 07من املرسوم التنفيذي رقم ) 22إىل  16من (تنظر املواد  -1
ت ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج، عدد ، يتعل2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 3(لقد عرفت املادة  -2  15، بتاريخ 2001لسنة  77ق بتسيري النفا

ت: ، املقصود بـ2001ديسمرب  كل البقا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز   :النفا
زالته لتخلص منه أو قصد التخلص لتخلص منه أو    .منه، أو يلزم 

ّ عُ كما  ت مبوجب فت ر ت اخلطرةاتفاقاملادة الثانية من النفا زل بشأن التحكم يف نقل النفا سي نضمت هلا اجلزائر مبوجب أحكاماوالتخلص منها عرب احلدود واليت  ية   املرسوم الر
ت اخلطرة والتخلص اتفاقجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية مع التحفظ إىل نضمام اااملتضمن  1998مايو  16املؤرخ يف  158-98رقم  زل بشأن التحكم يف نقل النفا ية 

ء بنا مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوي التخلص منها أو مطلوب التخلص منها"ا ، 1998مايو  19بتاريخ  ،1998نة لس 32ج ر ج ج، عدد  ،منها عرب احلدود
  ."على أحكام القانون الوطين

ت واحلائزين هلا، وهو الفصل األول  -3  12املؤرخ يف  19-01من الباب الثاين من القانون رقم ) 24إىل م  12م (لقد مت إفراد أحكام فاصالً كامالً لواجبات منتجي النفا
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمرب    .، يتعلق بتسيري النفا

ن املقصود بـ 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم  17الفقرة ) 3(عرفت املادة  -4 ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق،  طمر "، يتعلق بتسيري النفا
ت طن األرض :"النفا ت يف    . هو كل ختزين للنفا

ن املقصود بـ 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم  16الفقرة ) 3(عرفت املادة  -5 ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق،   غمر"، يتعلق بتسيري النفا
ت ت يف الوسط املائي :"النفا   . هو كل عمليات رمي للنفا
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ت يف الوسـط املـائي  1لذالك، ذا احلكم يستهدف التحكم يف كل عمليات رمي النفـا وال شك أنه 
طن األ)الغمر( ت يف  ر )الطمر(رض ، ويف كل ختزين للنفا ، ومـن مث احليلولـة دون إحـداثها ألي آ

ا املطلوبة لنتيجة ضمان نوعيتها املالئمة واحلفاظ على جود   .سلبية على املوارد املائية اجلوفية و

ت  يف بعـــض ) ســـائلة كانـــت أو صـــلبة(إضـــافة إىل ذالـــك فقـــد مت حظـــر الـــتخلص مـــن النفـــا
ملوارد املائية اجلوف   :ية، من ذالك جنداملواقع املتصلة 

ً كانـــت طبيعتهـــا يف امليـــاه  - ت أ ـــاه املســـتعملة أو رمـــي للنفـــا منـــع كـــل صـــب أو طـــرح للمي
ر واحلفـــر وســـراديب جـــذب امليـــاه الـــيت غـــري  ـــاه اجلوفيـــة ويف اآل املخصصـــة إلعـــادة تزويـــد طبقـــات املي

  2 .ختصيصها

ها يف اآل - ّ ر واحلفـر وأروقـة التقـاء امليـاه منع تفريغ املياه القذرة مهمـا كانـت طبيعتهـا، أو صـب
ن اجلافة والقنوات   .والينابيع وأماكن الشرب العمومية والود

ت و - ن والبحـريات والـربك واألمـاكن القريبـة مـن /منع رمي جثث احليوا أو طمرهـا يف الـود
ر واحلفر   .اآل

ا أن تلــوث امليــاه اجلو  - فيــة مــن خــالل منــع وضــع أو طمــر املــواد غــري الصــحية الــيت مــن شــأ
ت الطبيعية أو من خالل إعادة التموين االصطناعي   3.التسر

ا وكــذا كيفيــات معاجلــة  - إلــزام املنشــآت املصــنفة طبقــًا للتشــريع املعمــول بــه، مبطابقــة منشــآ
  4 .مياهها املتسربة حسب معايري التفريغ احملددة عن طريق التنظيم

تفريـغ أو إيـداع كـل أنـواع املـواد الـيت ال تشـكل  إخضـاع رمـي اإلفـرازات أوويف املقابل فقد مت  
ألمـالك العموميـة املائيـة إىل تـرخيص، حتـدد شـروط وكيفيـات منحـه عـن طريـق  خطر تسـمم أو ضـرر 

ْ شــروط وكيفيــات منحــه مبوجــب أحكــام املرســوم التنفيــذي  5التنظــيم، دَت ِ ــدّ ُ  10املــؤرخ يف  88-10ح
رمي اإلفرازات غري السامة يف األمـالك العموميـة  ، احملدد لشروط وكيفيات منح ترخيص2010مارس 

                                                             
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع ساب2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 20(املادة  -1   . ق، يتعلق بتسيري النفا
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 51(املادة  -2
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 46(املادة  -3   .املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 47(املادة  -4   .املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 44(ة املاد -5   .املتعلق 
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ومن ذالـك مـا جـاء يف املـادة الثانيـة منـه الـيت ربطـت تقـدير خطـر التسـمم أو الضـرر مـن رمـي  1املائية،
اإلفــرازات أو تفريــغ أو إيــداع كــل أنــواع املــواد، بقــيم قصــوى حمــددة ومعطيــات خاصــة حتــدد بقــرار مــن 

ملوارد املائية، وهو األمر الـذي مت جتسـيده مـن خـالل قـرار وزيـر املـوارد املائيـة املـؤرخ يف  الوزير املكلف 
الــذي حيــدد القــيم القصــوى احملــددة واملعطيــات اخلاصــة املتعلقــة برمــي اإلفــرازات أو  2013ينــاير  06

ألمـالك العموميـة للمـاء، هــذا  2تفريـغ أو إيـداع كـل أنـواع املـواد الـيت ال تشــكل خطـر تسـمم أو ضـرر 
د من خـالل مادتـه الثالثـة علـى إلزاميـة أخـذ كـل مـن املوقـع وحـدود مكـان اإلفـرازات األخري  الذي شدّ

ــــاورة وشــــروط  أو التفريــــغ أو إيــــداع كــــل أنــــواع املــــواد، واخلصــــائص التقنيــــة لتهيئتــــه بعــــني االعتبــــار، ا
وارد املائيـة استعمال املياه اجلوفية اخلاضـعة لألمـالك العموميـة الطبيعيـة للميـاه، وكـذا منشـآت حشـد املـ

  .والتحويل التابعة لألمالك العمومية اإلصطناعية املوجودة أو املزمع إجنازها
علـى أن يــتم مـنح تــرخيص رمـي اإلفــرازات أو التفريـغ أو إيــداع كـل أنــواع املـواد مــن قبـل الــوايل 

 ً عـدادها مصـاحل إدارة املـوارد املائيـة امل3املختص إقليميا ـدف ، على أساس تعليمـة تقنيـة تقـوم  عنيـة، و
والــيت  الســالف الــذكر، لقــرارا مــن )3و 2(إىل ضــمان احــرتام الشــروط والكيفيــات احملــددة يف املــادتني 

خــذ بعــني االعتبــار حساســية  حتيلنــا بــدورها علــى ملحــق القــرار املتضــمن القــيم القصــوى احملــددة الــيت 
ثرها بقائمة كـل مـن الثوابـت الفيزيو  كيميائيـة وقائمـة الثوابـت الكيميائيـة األمالك العمومية للماء جراء 

  .وقائمة الثوابت البكرتيولوجية
واملـواد  يف حال ثبوت التعرض لضرر من جراء رمي تلك اإلفرازاتاإلشارة إىل أنه  هذا وجتدر

ا، فإنه يتعني رفض الرتخيص   4.املطلوب الرتخيص بشأ

ً ني   العمومية للمياه شخاص املشاركني يف تقدمي اخلدماتنشاط األممارسة ضبط : ا
ــــة ممــــا قــــد يصــــيبها مــــن  ــــاه اجلوفي ــــام بعــــض دائمــــًا يف ســــبيل احلفــــاظ علــــى نوعيــــة املي جــــراء قي

                                                             
شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك العمومية املائية، ج ر ج ج، عدد  ذي حيدد، ال2010مارس  10ملؤرخ يف ا 88-10 املرسوم التنفيذي -1

  .2010مارس  14، بتاريخ 2010لسنة  17
الذي حيدد القيم القصوى احملددة واملعطيات اخلاصة املتعلقة برمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد اليت ال تشكل ، 2013يناير  06قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف -2

ألمالك العمومية للماء   .2013 يونيو 09اريخ ـــبت ،2013لسنة  30ج ر ج ج، عدد  ، خطر تسمم أو ضرر 
شروط وكيفيات منح ترخيص رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك العمومية املائية، وكذا  ذي حيدد، ال2010مارس  10ملؤرخ يف ا 88-10 املرسوم التنفيذيمن ) 3(املادة  -3

دة واملعطيات اخلاصة املتعلقة برمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد اليت الذي حيدد القيم القصوى احملد، 2013يناير  06من  قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف) 4(املادة 
ألمالك العمومية للماء   .، مرجعني سبق ذكرمهاال تشكل خطر تسمم أو ضرر 

ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12-05من القانون ) 45(املادة  -4   .املتعلق 
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ال علـــى كـــل اهليئـــات الـــيت  املشـــرع شـــرتاك يف أداء اخلدمـــة العموميـــة للميـــاه، فقـــد أوجـــباألشـــخاص 
خضـاع عمـاهلم املعنيـني، ملتابعـة يـتم  دوريـة،طبيـة  تضمن استغالل نشاطات اخلدمة العمومية للمياه، 

م مصـدراً  1،التنظـيمإجراؤها مرة كل ثالث أشـهر، حسـب الشـروط احملـددة يف  وذالـك الحتماليـة كـو
ـــا، ـــا حبكـــم عملهـــماتصـــاهلجـــراء  خلطـــر العـــدوى الـــيت قـــد تصـــيب امليـــاه وتضـــر جبود يف منشـــآت  م 

لنتيجة 2.وهياكل استغالل اخلدمة العمومية للمياه ص املصـابني مبـرض ميكـن لألشـخافإنه ال ميكـن  و
، بل أنـه يف حـال الكشـف عـن مـرض متنقـل 3أن ينتقل عن طريق املياه ممارسة اخلدمة العمومية للمياه

عرب املياه عند عامل يشغل منصبًا يشكل خطر عدوى على املياه، يتم إعـادة تعيينـه مؤقتـًا يف منصـب 
   4 .عمل آخر
ملتابعـــة الطبيـــةل مخســـة وثالثـــون منصـــب عمـــ )35(مـــن  حتديـــد قائمـــة متو  يف  الدوريـــة معنيـــة 

  .5منشآت وهياكل استغالل اخلدمة العمومية للمياه
ويف ذات اإلطـــار وحفاظـــًا علـــى نوعيـــة املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة ودرءاً الحتمـــال تعرضـــها خلطـــر 

فإنــه يقــع علــى عــاتق املســتفيد مــن امتيــاز اســتعمال واســتغالل امليــاه  العــدوى ذات املصــدر البشــري،
     6 .موية االلتزام بوجوب سالمة مستخدمي املؤسسات احلموية والعالجية من األمراض املعديةاحل

مج الـ البنـك الـدويل مـن خـالل جيهـاتإن ما مت ذكـره أعـاله، ينسـجم متامـًا وتو ويف األخري  رب
ُ  ،(GWPAP)املصـــاحب للشـــراكة العامليـــة للميـــاه  طـــق محايـــة بســـيطة ومتينـــة الـــذي يوصـــي بتأســـيس ن

قابليـة تعـرض اخلـزان اجلـويف للتلـوث واحلـدود اخلارجيـة حلمايـة  عتباراملياه اجلوفية، تؤخذ بعني االحول 
ر وينــابيع(معــني  مصــدر إلضــافة إىل ترتيبــات ضــبط األنشــطة املمكــن ممارســتها )ثقــوب احلفــر، آ  ،

ق محايــة كمــا تشــدد تلــك التوجيهــات علــى ضــرورة تقســيم نطــعنــد تعــرض امليــاه اجلوفيــة ملخــاطرة مــا،  
                                                             

، اخلدمة العمومية للمياه استغاللالذي حيدد كيفيات املتابعة الطبية لألشخاص الذين يعملون يف منشآت وهياكل  2009نوفمرب  24املؤرخ يف  392-09 املرسوم التنفيذي -1
  .2009نوفمرب  29، بتاريخ 2009لسنة  70ج ر ج ج، عدد 

الذي حيدد كيفيات املتابعة الطبية لألشخاص الذين يعملون يف منشآت وهياكل  2009نوفمرب  24املؤرخ يف  392-09 املرسوم التنفيذيمن ) 4و  3، 2(تنظر املواد  -2
  .، مرجع سبق ذكرهاخلدمة العمومية للمياه استغالل

ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 117(املادة  -3   .املتعلق 
اخلدمة  استغاللالذي حيدد كيفيات املتابعة الطبية لألشخاص الذين يعملون يف منشآت وهياكل  2009مرب نوف 24املؤرخ يف  392- 09 املرسوم التنفيذيمن ) 5(املادة  -4

  .، مرجع سبق ذكرهالعمومية للمياه
دد لقائمة مناصب العمل املعنية ، احمل2011مارس  30مت صدور قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف السالف الذكر، 392-09املرسوم التنفيذي  الثالثة من) 3(تطبيقًا للمادة  -5

أين مت إحلاق أصل هذا القرار بقائمة ، 2011 غشت 21اريخ ـــبت ،2011لسنة  47ج ر ج ج، عدد  ، اخلدمة العمومية للمياه استغالليف منشآت وهياكل  يةملتابعة الطب
ملتابعة الطبية وعددها    . مخسة وثالثون منصب عمل) 35(مناصب العمل املعنية 

ملرسوم التنف )41(املادة  -6 ين  متياز استعمال واستغالل املياه احلموية، كملحق  حلقوق والواجبات املرتبطة  ـؤرخ يف امل 69- 07 رقميذي من دفرت الشروط النموذجي املتعلق 
ل، م ،املياه احلموية استغاللو  استعمال امتيازاحملدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فرباير  19   .رجع سبق ذكرهاملعدّ
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ت أساســية يف عتبار عـدد مـن األنشــطة تنظــيم امليـاه اجلوفيـة، ملـا لــذالك مـن دور رئيسـي يف  ّ هـا مكـو
  1.حتقيق إسرتاتيجية مستدامة حلماية نوعية املياه اجلوفية

لرغم  السالف يتضح مما سبق أن النصوص القانونيةكما  ذكرها تشريعية كانت أو تنظيمية و
ــا بشـــأن مســـألة احملافظـــة علــى جـــودة ونوعيـــة املــوارد املائيـــة اجلوفيـــة فقـــد  هـــا وتنوعهـــا اختالفمــن  إّال أ

قرارهــا للعديــد مــن التـدابري واإلجــراءات ذات الطــابع الوقــائي  كانـت أحكامهــا شــبه متطابقــة وذالـك 
ـــا ومـــن مثَّ ضـــمان دميومـــة  ا جلود الـــيت مـــن شـــأا أن حتـــول دون تعكـــر نوعيـــة هـــذه املـــوارد أو فقـــدا

ماهلا واســتغالهلا، ولعــل هــذه النتيجــة األخــرية وحــدها تعتــرب ســببًا كافيــًا يــربز أمهيــة احملافظــة علــى اســتع
جودة ونوعية املوارد املائية اجلوفية كشرط وقائي هام يربر احلماية النوعية هلذا النوع من املـوارد السـيما 

ه    )الثاين طلبامل(يف ظل قيام إمكانية تعرضها للتلوث وفقًا ملا سيتم عرضه أد

   

                                                             
تعريف - محاية نوعية املياه اجلوفية "بعنوان  08سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  -األدوات واملفاهيم- اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) فوسرت(ستيفن  -1

ت   .4واشنطن، و م أ، ص  ، البنك الدويل،غديف عودة كمال /د :العربية إىل الرتمجة ،اإلسرتاتيجية وحتديد األولو
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 تلوث املوارد املائية اجلوفية وترتيبات معاجلته: املطلب الثاين
ـــة النوعيـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة اختـــاذ مجلـــة مـــن  إىل جانـــب التـــدابري الوقائيـــة تتطلـــب احلماي

قلـل مــن تول أو حتـأن  امـن شـأعلـى خصائصـها  اتملواجهـة مـا قـد يطـرأ مـن تغيــري العالجيـة التـدابري 
ا تلـك التغيـريات املتسـببة يف تلـوث املـوارد يتطلب بداية معرفـة وهو ما . على أداء دورها الطبيعي قدر

ايـــة) الفـــرع األول( املائيـــة اجلوفيـــة ت  و الفـــرع (اختـــاذ الرتتيبـــات املقـــررة يف حـــال التعـــرض لتلـــك امللـــو
  ).الثاين

 تلوث املوارد املائية اجلوفية : الفرع األول 
نـــه ي املقصـــود بتلـــوث امليـــاهاملشـــرع اجلزائـــر  عـــرف إدخـــال أيـــة مـــادة يف الوســـط املـــائي مـــن "، 

ئية والكيميائية و ا أن تغري اخلصائص الفيز أو البيولوجية للماء، وتتسـبب يف خمـاطر علـى صـحة /شأ
ت الربية واملائية ومتس جبمال املواقع أو تعرقل أي اسـتعمال طبيعـي  ت والنبا حليوا اإلنسان، وتضر 

  1"للمياهآخر 
تلـــوث املــوارد املائيـــة اجلوفيــة هــو مـــا يصــيبها مـــن الظــاهر أن هنــاك إمجـــاع علــى أن املقصــود بف

مــن خــالل  للمــاء، وتظهــر ئيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــةالتغــريات الــيت تطــرأ علــى اخلصــائص الفيز
يضــاف  يءأي شــفبالنســبة للمســؤولني عــن الصــحة العموميــة فــإن  التغــريات يف لونــه ورائحتــه وطعمــه،

لنسـبة للمسـؤولني عـن توزيـع  إىل املاء ممكن أن تنتج عنـه خطـورة حمتملـة علـى الصـحة يعتـرب تلويثـا، و
امليـــاه فــــإن التلـــوث يعــــين جعــــل املـــاء غــــري مـــأمون أو متغــــري الطعــــم ال يصـــلح للشــــرب أو االســــتعمال 

ن مجيــع أشــكال امليــاه علــى ســطح األرض قــد 2املنــزيل، هلــا جــزء مــن هــذا  بــل أن هنــاك مــن جيــزم 
خرى، وهذا نظرا لتعدد مصادر التلوث   3.التلوث بطريقة أو 

تعــرض هــذه املــوارد لتغيــريات كميــة هــو  اجلوفيــة بتلــوث امليــاهأن املقصــود إمجــاالً ميكــن القــول 
 خصائصـهاأو  على حنو يؤدي إىل حدوث خلل يف نظامهـابفعل عوامل طبيعية أو بشرية أو كيفية /و

خــر  ا علــى أداء دورهــا الطبيعــي،، )أوالً ( ىبصــورة أو  ويتســبب يف أضــرار صــحية  مبــا يقلــل مــن قــدر
ً ( وبيئية للكائنات اليت تستخدمها   .)نيا

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، يتعلق حبماية البيئة يف إطـار التنمية املستـدامـة، 2003يوليو  19مـؤرخ يف  10-03قانون من ال) 9ف  4(املادة  -1
  .19، ص 1995ق، جامعة اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه، كلية احلقو أحكام محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء القانون الدويل العام، )أمحد(أسكندري  -2
  .57، ص 2014-2013، 1، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -3
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  مصادر تلوث املوارد املائية اجلوفية: أوالً 
لعقود طويلـة تشـكل أهـم مصـادر امليـاه النقيـة البعيـدة عـن التلـوث،  املوارد املائية اجلوفيةظلت 

دها ببـــاطن األرض علـــى مســـتوى الطبقـــات احلاملـــة حيـــث تقـــل فـــرص تعرضـــها للتلـــوث، نظـــراً لتواجـــ
  . الضارة وختليصها من معظم الشوائب ،نتيجة ملا تقوم به الرتبة من ترشيح ملياهها

ت غري أن الشواهد، الـيت جتمعـت يف السـنوات القليلـة املاضـية، تكشـف أن  العديـد مـن امللـو
ــــةبــــدأت جتــــد طريقهــــا إىل طبقــــات امل طــــن األرض "Aquifers" يــــاه احلامل ــــذر  1،يف  ت ين بشــــكل 

منهـا مـا مـن امليـاه العذبـة إىل التلـوث مـن مصـادر عديـدة، ويف الكبـري املخـزون اجلـ خلطر جراء تعرض
، ومنهـــا مــــا يتصـــل مبختلـــف األنشـــطة البشـــرية مـــن زراعــــة، )أ(هـــو مـــرتبط بظـــروف وعوامـــل طبيعيـــة 

   ).ب(صناعة، طاقة وحاجات منزلية 

  املصادر الطبيعية لتلوث املوارد املائية اجلوفية: أ
ئيـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيــة  قـد تتعـرض املـوارد املائيـة اجلوفيــة إىل تغـري يف خصائصـها الفيز
نتيجـة لعوامــل طبيعيــة ال دخــل لإلنســان فيهــا، ومـن ذالــك أن املخلفــات الطبيعيــة الناجتــة عــن أجســام 

خـــذ طريقهـــا إىل املـــاء يف كـــل مـــرة تتـــدفق فيهـــا امليـــاه اجلاريـــة، الكائنـــات احليـــة واملـــواد ا لعضـــوية امليتـــة 
خصوصًـــا لـــدى هطـــول األمطـــار فـــوق الصـــخور والرواســـب املعدنيـــة والفضـــالت العضـــوية، وصـــخور 
القشرة األرضية والرتبة اليت قد حتتوي على الكثري من املواد املشعة، خيتلف تركيزها من منطقـة ألخـرى 

ركيزها يف الصخور الغرانيتيـة ويقـل يف الصـخور الرسـوبية والبازيلتيـة والرمليـة ومـن أمثلـة هـذه أين يزداد ت
طن األرض علـى  سيوم، فمرور املياه من خالل عملية ترشيحها إىل  املواد املشعة جند اليورانيوم والبو

لنتيجـة جعلهـا طبقات القشرة األرضية احلاملة ملثل تلـك املعـادن مـن شـأنه تغيـري بعـض خصائصـها و 
ثرهــا بنســبة مــن اإلشــعاعات الــيت تنتقــل إليهــا طبيعيــًا مــن  غــري قابلــة لالســتعماالت املختلفــة، بفعــل 

  2.املواد والنظائر املشعة املوجودة يف الرتكيبة اجليولوجية للرتبة

                                                             
1-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 567 et 568. 

ملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائرياحلماية القانونية للبيئة من ، )علي(سعيدان  -2   .28، ص 2007يوسف بن خدة، -، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائرالتلوث 
، الربيعي  ، 2008ط   دار احلصاد، دمشق، ،)األسباب واملعاجلات(التلوث املائي  يف كتابه، -اخلبري والباحث يف شؤون املياه يف الشرق األوسط -)صاحب(ويراجع أيضًا

ر منطقة 21ص ت من هذا النوع يف عدد من آ بعمان األردنية، واليت يعود مصدرها إىل حتلل الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية مثل " حوض الزرقاء"، الذي وقف على رصد ملو
ن يف املياه، كما أن  222الرادون  ن الطبقات احلاملة الشديد الذو ليورانيوم ينتج عن ذو ر ه رصد ، مت)أو الرسوبية( للمياه خاصة الصخور اجلرانيتية هناك تلوث  يف عدد من آ

   .لرت/ ملغ)  27-20(الشرق األوسط وأفريقيا وبنسب ترتاوح بني 
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ت  ولقــد أشــار  وذالــك مــن) ذات املنشــأ الطبيعــي(املشــرع اجلزائــري إىل هــذا النــوع مــن امللــو
املرســوم التنفيـذي، املتعلـق بتـدابري احلمايـة مـن اإلشــعاعات  مـن الفقـرة األخـرية مـن املـادة األوىل خـالل

ــوالـيت ااملؤينـة،  ْ ْ تثنَ س مـن جمـال تطبيــق هـذا املرســوم، التعـرض إلشـعاعات النظــائر املوجـودة طبيعيــًا يف  ت
ة املركــزة وغــري جســم اإلنســان والتعــرض لإلشــعاعات الكونيــة علــى ســطح األرض واإلشــعاعات النوويــ

   1.املعدلة املوجودة بداخل املواد األولية
ثرهـا  2يضاف إىل ذالك التلـوث الكيميـائي ملـوارد املائيـة اجلوفيـة جـراء   نـدفاعالـذي يلحـق 

غازات سامة وغبار حيتوي على كثري مـن املـواد  انبعاثاحلمم الربكانية وما ختلفه من أضرار بيئية جراء 
لطبقــــات املائيــــة احلمضــــية والــــيت قــــد ت صــــيب الرتبــــة أو املســــطحات املائيــــة املتصــــلة هيــــدروجيولوجيًا 

ئيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة للميــاه اجلوفيــة  احلاملــة، ممــا يســاهم يف تغيــري إحــدى اخلصــائص الفيز
   3 .متسببا يف تدهور نوعيتها وجعلها غري صاحلة لالستعمال

ح وتعتـــــرب مـــــن قبيـــــل مصـــــادر التلـــــوث الطبيعيـــــ ة غـــــري املباشـــــرة للميـــــاه اجلوفيـــــة كـــــل مـــــن الـــــر
ت، حيـث أن هـاذين الظـاهرتني تسـاهم يف نقـل وجـرف الكثـري مـن الرواسـب املعدنيـة وقـدر   والفيضـا

ـــاه املخصصـــة إلعـــادة تزويـــد غوجثـــث الكائنـــات احليـــة و  4كبـــري مـــن الفضـــالت العضـــوية مرهـــا يف املي
ــــــة مــــــن  ــــــاه اجلوفي ــــــرك و (طبقــــــات املي ن وحبــــــريات وب ــــــادق أو ســــــراديب جــــــذب ود ــــــة وخن ر التغذي آ

ت اجلوفيـة فغالبـًا مـا تكـون ميـاه )اخل...املياه ، لذالك يتطلب احلذر عند التغذية املائية املباشرة للخـزا
ــا الّطميــة العاليــة واملــواد الصــلبة، وهــو مــا مــن شــأنه إفســاد نوعيــة امليــاه  الفيضــان ملوثــة نتيجــة محوال

ا بدر  اختاللاجلوفية و  ثريا غري مرغوب فيهتواز    5 .جة تؤثر يف الكائنات احلية اليت تستخدمها 
يـارونفس األمر سيحصل يف حال التعرض للزالزل، هذه األخـرية الـيت تتسـبب يف  السـدود  ا

ت، ومــن مث إغــراق األرضــي الزراعيــ يــارو  ةواخلــزا جمــاري األوديــة  انســدادالصــخور الــيت تتســبب يف  ا

                                                             
 ،2005لسنة  ،27ج ج، عدد  ، ج ربتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤينة، يتعلق 2005 أفريل 11مـؤرخ يف  117-05 من املرسوم التنفيذي) فقرة أخرية(املادة األوىل  -1

  .2005 أفريل 13بتاريخ 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، إىل أن مقتضيات احلماية من املواد الكيمياوية  10- 03من القانون ) 69(لقد أشار املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  -2

دف مقتضيات احلماية من املواد الكيمياوية إىل "مللوثة سواء كانت يف شكلها الطبيعي أو اإلصطناعي، حيث نصت على تنصرف أو تشمل كل املواد واملستحضرات الكيمياوية ا
  ...." .صناعةمحاية اإلنسان وبيئته من األخطار اليت ميكن أن تنجم عن املواد واملستحضرات واملواد الكيمياوية يف شكلها الطبيعي أو اليت تنتجها ال

ملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري، )علي(سعيدان  -3   .66، مرجع سابق، ص احلماية القانونية للبيئة من التلوث 
  .52،51ص  ،مرجع سابق، منطقة أدرار أمنوذجا-املياه اجلوفية وتوزيعها  ستغاللاألحكام الفقهية ال ،)بوفلجة(حرمة  -4
ت وإجراءات ال ،)صاحب( الربيعي -5   :مقال متاح الوصول من خالل الرابط التايل، )واحلماية التنبؤ، التحكم(فيضا

http://www.watersexpert.se/flood.htm  ،)6ص  ،)2016-03-11: ريخ اإلطالع.  
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ر، واألخطر  من كل ذالك هو تسبب الزالزل يف خفـض مسـتوى امليـاه اجلوفيـة بفعـل تشـقق وردم اآل
الطبقــات اجليولوجيـــة الكتيمــة احلاصـــرة للميــاه اجلوفيـــة، وهــو األمـــر الــذي سيتســـبب يف غــوران امليـــاه، 

ا نتيجة  ا جلود ئية، مبا يؤدي إىل فقدا ثر خواصها الكيميائية والفيز ا اختاللهيك عن    1 .تواز
أن هنــاك مــن يعتــرب مــن قبيــل املصــادر الطبيعيــة لتلــوث امليــاه اجلوفيــة مــا يعــرف بظــاهرة  كمــا

ــــاه اجلوفيــــة العذبــــة نتيجــــة لفقــــدان التــــوازن  ــــداخل أو تغلغــــل ميــــاه البحــــار واحمليطــــات املاحلــــة يف املي ت
الســيما يف ) بعضــها ملــح أجــاج واآلخــر عــذب فــرات( 2اهليــدروليكي بــني األوســاط املائيــة املختلفــة،

ــــة وجعلهــــا غــــري صــــاحلة  ــــاه اجلوفيــــة العذب ــــة املي ــــدهور نوعي ــــك مــــا يــــؤدي إىل ت املنــــاطق الســــاحلية وذال
   3.لالستعمال

وجتدر اإلشارة إىل أن طبوغرافية الرتبة أعلى منطقة اخلـزان اجلـويف، هلـا دور كبـري يف ختفيـف أو 
ـــاه ا ـــة املي ـــاه اجلوفيـــة، فالقـــدرة الذاتيـــة للرتبـــة علـــى تنقي دة تلـــوث املي ت ز الطبيعيـــة (ملتســـربة مـــن امللـــو

متعلقــة بنوعيــة الرتبــة، فهنــاك تركيبــات جيولوجيــة ترابيــة ذات تنقيــة عاليــة، حتــول دون وصــول ) وغريهــا
ت إىل امليـاه اجلوفيـة،  ت للمياه اجلوفيـة، وأخـرى ذات تنقيـة متوسـطة تسـمح حلـد مـا مبـرور امللـو امللو

حيـــث تســـمح ) مثـــل الرتبـــة الغضـــارية(ية تنقيـــة متدنيـــة بينمـــا تتميـــز تركيبـــات جيولوجيـــة ترابيـــة خباصـــ
لنفاذ للمياه اجلوفية ت    . للملو

ا الذاتيـــة علـــى التنقيـــة  مـــن خصائصـــها  انطالقـــاوتســـتمد الرتكيبـــات اجليولوجيـــة الرتابيـــة قـــدر
عمــة-قوامهــا ومساكتهــا، نفاذيتهــا، تراصــها، ونوعيتهــا(الطبيعيــة  ) غضــارية أم عضــوية، أو خشــنة أم 

ت املائية اجلوفيةوال ت إىل اخلزا   4.يت قد تسمح أو تعيق أو حتول دون وصول امللو
ه هـو أن مصـادر تلـوث املـوارد املائيـة اجلوفيـة ذات استخالصـومهما يكن األمر فـإن مـا ميكـن 

املنشــأ أو املصــدر الطبيعــي حمــدودة مــن حيــث عــددها، احتماليــة مــن حيــث وقوعهــا، إذا مــا قورنــت 
هملصادر ذات ال   .صلة مبختلف النشاطات البشرية، تبعا ملا سنفصله يف النقطة الثانية أد

  

                                                             
  .54، مرجع سابق، ص ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -1
لة اإلل ،تلوث املياه وأثره على البيئة ،)سعيد(بوهالل  -2 : ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل2011فرباير  11كرتونية لندوات حماكم فاس، العدد الثامن، ا

n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة   .82، هامش ص )2016-03-11: ريخ آخر ز
  .88، ص مرجع سابق ،فية يف الزراعة العربيةاملياه اجلو  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -3
  .19، ص 2008ط   دار احلصاد، دمشق، ،)األسباب واملعاجلات(التلوث املائي  ،)صاحب(الربيعي  -4
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ألنشطةمصادر تلوث املوارد املائية اجلوفية : ب   البشرية ذات الصلة 
ـــة لتلـــوث املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة، فـــإن  خالفـــًا ملـــا انتهينـــا إليـــه بشـــأن حمدوديـــة املصـــادر الطبيعي

ألنشـــطة البشـــرية متعــددة بتعـــدد جمـــاالت النشـــاط مصــادر تلـــوث املـــوارد املائيـــة اجلو  فيــة ذات الصـــلة 
ا، حيث أن هذه األخرية أصبحت املتسبب احلقيقـي يف تـدهور نوعيـة هـذه املـوارد واحليلولـة  املتصلة 

ديــداً ال ت يشــكل خطـــراً علــى كافــة املســـتعملني و هـــذه  ســتدامةدون أدائهــا لــدورها الطبيعـــي، مبــا 
بروز الكثري من مصادر التلوث الناجتة عن خملفـات هـذه األنشـطة البشـرية الـيت جة وذالك نتي 1املوارد،

أن تعــرض صــحة  ر علــى صـالحيتها لالســتخدام وميكـنمـن املمكــن أن تتسـرب إىل امليــاه اجلوفيـة وتــؤث
  :نذكر ومن أهم هذه املصادر ،تخدميها للخطرمس

ت املنزليةتصري -1   2 :ف النفا
نشطة منزل ـا الـيت تشـتمل علـى مـواد يقوم اإلنسان  ية عديدة يعمل علـى الـتخلص مـن خملفا
واملــواد الكيماويــة  ) ومــا حتملــه مــن بكــرت وفريوســات ومــواد عضــوية(ملوثــة كثــرية كفضــالت اإلنســان 

ـــاري  ـــاه ا والـــيت يف الغالـــب تكـــون  -إن وجـــدت-كالصـــابون واملنظفـــات الصـــناعية، عـــرب قنـــوات مي
كميـات كبـرية مـن تلـك املخلفـات السـامة تسـرب  وهـو مـا يعـين ، صـيانةأو عدميـة الحمكمـة  غري مهرتئة

ـــا يف حـــال عـــدم وجـــود أنظمـــة للصـــرف . تلـــوث امليـــاه اجلوفيـــةممـــا يعمـــل علـــى حنـــو جـــوف األرض  ّ أم
ف ـد قاطنيهـا إىل  -فـإن املشـكلة تكـون أعقـد-الصحي كما هو حـال أغلـب القـرى واألر ُ م ْ ع َ حيـث يـ

ر  ة للــتخلص مــن الفضــالت وامليــاه املســتعملة، ممــا يــؤدي يف كثــري كوســيل) مطــامري(إنشــاء حفــر أو آ
مـــن األحيــــان إىل تســـرب مــــا حتملــــه مـــن بكــــرت ومـــواد عضــــوية إىل الطبقــــات احلاملـــة وتلويــــث امليــــاه 
ً العديـــد مـــن  َى لشـــربه ملـــو ـــز ْ ع ُ ـــا لتصـــبح مـــورداً غـــري آمـــن، حيـــث يـ ا جلود لنتيجـــة فقـــدا اجلوفيـــة، و

مليا     3.هاألمراض املرتبطة 
تشـري إىل أن إذ يكفي للداللة على ذالك الرجوع إىل إحصائيات منظمة الصـحة العامليـة الـيت 

                                                             
1-GEF, Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, op cit, p 2 
et 6. 

ت املنزلية 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01القانون رقم  من) 3(لقد عرفت املادة  -2 ت ومراقبتها وإزالتها، املذكور أعاله، املقصود مبصطلح النفا ، املتعلق بتسيري النفا
ها: على النحو التايل ت املنزلية وما شا ت املماثلة الناجتة عن   :النفا ت الناجتة عن النشاطات املنزلية والنفا النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل كل النفا

ت املنزلية ا تشبه النفا   .طبيعتها ومكو
  .1، ص 2004، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، عمان، دليل تطهري مياه الشرب يف حاالت الطوارئمنظمة الصحة العاملية،  -3
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شــخص يف العــامل، وتتســبب يف  )مليــار 1.2(تــؤثر علــى صــحة  بشــريةه امللوثــة بواســطة األنشــطة الامليــا
ً  )مليون 15(موت  قـام كمـا أن أر  1 ،)ألـف طفـل يوميـا 40أي حنـو ( طفـل حتـت سـن اخلامسـة سـنو

) مليـار 2.9(شخص ال حيصلون على مياه صاحلة للشرب و ) مليار 1.4(ذات املنظمة تشري إىل أن 
بل إن تقريـر ذات املنظمـة عـن حالـة اإلصـحاح وميـاه  2شخص يفتقرون إىل مرافق اإلصحاح احملسنة،

ألمـراض ذات ا 2012الشرب لعام  ّضون خلطر اإلصابة  ن مليارات البشر سيظلون معر لصـلة يفيد 
أربعـة مليــارات نوبــة  )4(بنوعيـة امليــاه، مثـل اإلســهال الـذي أدى إىل وفــاة مليــوين شـخص وتســبب يف 

   3.مرضية
واحلــال عنـــد يف اجلزائـــر ال خيتلــف عـــن مـــا مت ذكــره أعـــاله، فمخلفـــات األنشــطة املنزليـــة يـــتم 

، الســـيما يف ظـــل اال الـــتخلص كفايـــة أو غيـــاب   فتقـــار حملطـــات املعاجلـــة اخلاصـــة وعـــدممنهـــا عشـــوائيًا
ن والسـبخات  4شبكات الصرف الصحي يف كثري من املناطق، ِها مباشرة يف الـود ّ ع على صب مبا يشجّ

ر  كوســيلة للـــتخلص مـــن الفضــالت وامليـــاه املســـتعملة علــى غـــرار مـــا ) مطـــامري(أو إنشــاء حفـــر أو آ
لنســــبة لبـــاقي الــــ خلصــــوص تشـــهده حاليــــًا عـــدة قصــــور وقـــرى بواليــــة أدرار، واألمــــر عينـــه  ت و وال

) 2003سنة ( نسمة )1.767.797(فمثالً سكان حوض شط ملغيغ البالغ عددهم  5اجلنوبيىة منها،
ت 8عـــرب (بلديـــة  123واملـــوزعني علـــى  ، يقومـــون 2كلـــم  )68.750(، مبســـاحة إمجاليـــة تقـــدر بــــ )وال

ن دون معاجلـــة بلــغ حــوايل  يوميـــا، /3م )272.214(فــراغ حجــم معتــرب مـــن امليــاه املســتعملة يف الــود
هيـك عـن مـا يتسـرب مـن القنـوات املهرتئـة،  ابدون  ر  ه يف اآل ّ حتساب حجم ال يستهان به يـتم صـب

ت إىل املــوارد  كــل ذالــك مــن شــأنه أن جيعــل مــن تلــك املخلفــات مصــدراً لوصــول العديــد مــن امللــو

                                                             
ري(ل وليد خلي -1 ، 2007يوليو  15، األحــد 1773، مقال منشور يف جملة الوسط البحرينية، العـدد دول جملس التعاون يف  من التلوث السطحياملياه اجلوفية  محاية، )ز

  ).12/12/2015 ريخ اإلطالع(  ،2و1، ص   lhttp://www.alwasatnews.com/1773/news/read/241992/1.htm: منشور على املوقع التايل
2-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 569. 
3-World Health Organization (WHO) , UN-water global annual assessment of sanitation and drinking-
water 2012 reporte, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, 
Switzerland, 2013, p 7. 
4-KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le Sahara algérien, op cit, p 192. 

ً كان الوقوف على االنتهاكات اليومية  -5 مكان أ ا على املياه اجلوفية يف املنطقة، حبيث  ذا اخلصوص، وال أدل على ذالك  املسجلةيف احلقيقة إن ملثل هذه املمارسات تداعيا
ت ومرتعًا " الفقارة"من الواقع الذي تشهده اليوم أحد أهم وسائل حشد وتعبئة املوارد املائة اجلوفية على املستوى احمللي املعروفة بـ  هذه األخرية، اليت أصبحت عرضةً إللقاء امللو

هيك عن خرق حرميها  ت على مرأى ومسمع من اجلميع،  إلضافة إىل وجود قنوات صرف للنفا ت وطرق دون إعداد دراسات تقنية مما قد يتسبب يف هدمها، هذا  قامة بنا
ر للصرف الصحي بشكل فوضوي، فكل هذه السلوكيات السلبية كانت مدعاة لتدهور نوعية مياه الفقارة وتل ا، بل وحىت آ وثها، لتصبح بذالك مصدرا غري صحي مهرتئة مبحاذا

رها بوصفها أحد أهم البدائل لالستعمال املستدمي للموارد املائية اجلوفيةآمن لل ند   .مياه، وهو ما يعجل 
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ثريات الضارة علـى الصـحة املائية اجلوفية، لتصبح بدورها مصدراً للعديد من األمراض واألوبئة ذات 
  1 .العمومية والبيئة

لعديــد مــن املشــرعني  الــذي املشــرع اجلزائــري  مبــا فــيهمإن هــذه اإلحصــاءات املخيفــة دفعــت 
ت املنزليـة ضـمن أحكـام  عمد إىل نتـاج وتصـريف النفـا ـدف خاصـة، قانونيـة تنظيم كـل مـا يتعلـق 

ت لنـــوعذا اـــ جمموعـــة مـــن املمارســـات ذات الصـــلة ضـــبطإىل  ا أن مـــن هـــذه النفـــا ، والـــيت مـــن شـــأ
  :جندلعل من أبرز تلك األحكام تؤدي إىل تلوث املياه اجلوفية، و 

ت ومراقبتها 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01القانون رقم أحكام  ، املتعلق بتسيري النفا
ت اليت يشملها جمال وإزالتها ت املنزلية من ضمن النفا بـل  2تطبيق هذا القـانون،، اليت صنّفت النفا

ت، الـذي ) 36إىل املادة  29من املادة (مت ختصيص الباب الثالث كامالً  لتنظيم هذا النوع من النفـا
ت مهمة تسيريها طبقًا للتشريع الـذي حيكـم اجلماعـات احملليـة، دت قائمتهـا  3أسندت إىل البلد ـدّ ُ وح

ت 2006فرباير  28خ يف املؤر  104-06يف امللحق الثاين من املرسوم التنفيذي  ، احملـدد لقائمـة النفـا
ت اخلاصة اخلطرة   4.مبا يف ذالك النفا

ت تصريف  -2   الصناعيةالنفا
ت الصناعية  ا الصلبة أو السـائلة(تعترب النفا ت خطـراً علـى املـوارد ) يف صور مـن أشـد امللـو

هـــــذه  خـــــتالفثـــــة الـــــيت ختتلـــــف علـــــى العديـــــد مـــــن املـــــواد امللو  حتوائهـــــاوذالـــــك ال 5املائيـــــة اجلوفيـــــة،
الصناعات، فهناك من املصانع من تطرح خملفات مشعة كمحطات الطاقة النووية واليت تسـتعمل املـاء 

ـا، يف  ، "التلـوث اإلشـعاعي"حـدوث مـا يعـرف بــ وهـو األمـر الـذي قـد يكـون سـببًا يف تربيد مفاعال
                                                             

1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN 
(potabilité -pollution et impact sur le milieu), office des publications universitaires (OPU), Ben Aknoun, 
ALGER, 03-2010, p 190,191. 

ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 5(املادة  -2   .، املتعلق بتسيري النفا
ت وم2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم  32املادة  -3   .راقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره، املتعلق بتسيري النفا
ت اخلاصة اخلطرة، ج ر ج ج، عدد 2006فرباير  28املؤرخ يف  104- 06املرسوم التنفيذي رقم  -4 ت مبا يف ذالك النفا ، بتاريخ 2006لسنة  13، احملدد لقـــائمة النفا

  .2006مارس  05
ت اخلاص -5 ت ضمن فئة النفا ا على مواد سامة، طبقًا لنص املادة مت إدراج هذا النوع من النفا ت اخلاصة اخلطرة يف حال إحتواء مكو من ) 3(ة وقد ترتقي إىل فئة النفا

ت ومراقبتها وإزالتها، املذكور أعاله، اليت عرفت املقصود بـ2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01القانون رقم    : ، املتعلق بتسيري النفا
ت اخلاصة ت املواد اليت ال ميكل النفا  :النفا كن مجعها ت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبيعتها ومكو

ت اهلامدة ها والنفا ت املنزلية وما شا   . ونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفا
ت اخلاصة اخلطرة ت اخلا  :النفا لصحة العمومية وكل النفا ا وخاصة املواد السامة اليت حتتويها، حيتمل أن تضر    .أو البيئة/صة اليت بفعل مكو
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ئيــة مثــل الزئبــق، الرصــاص، النحــاس حتتــوي علــى كثــري مــن املــواد الكميا وهنــاك مصــانع تطــرح خملفــات
، بينمـا تـتخلص مصــانع "التلـوث الكميـائي"اخل، وهـو مـا يـؤدي إىل حـدوث مـا يعــرف بــ ...والزنـك 

نتشــار اجلــراثيم اصــناعة األدويــة واملخــابر العلميــة واملستشــفيات مــن عديــد املخلفــات الــيت تبعــث علــى 
خــ والبكــرت والطفيليـــات والفريوســـات ا مـــن املرضـــية الـــيت قـــد  ذ طريقهـــا إىل امليـــاه اجلوفيـــة عـــرب تســـر

ـاري الصـحية أو مـن مصـادر التغذيــة اجلوفيـة، وهـو مـا يعـرض املــوارد املائيـة اجلوفيـة إىل مـا يعـرف بـــ  ا
  ."التلوث البيولوجي"

2-1 -  ً ، يكـون  :تلوث املوارد املائية اجلوفية إشعاعيا تلـوث املـوارد املائيـة اجلوفيـة إشـعاعيًا
ـــة بتـــأثر نوعي ئي ت الفيز ت الصـــناعية الـــيت حتتـــوي علـــى عناصـــر مشـــعة غريبـــة عـــن املكـــو لنفـــا تهـــا 

والكيميائية لعنصر املاء، يرتتب عليها عدم صالحية هـذا األخـري لالسـتعماالت الطبيعيـة ويتسـبب يف 
  .أضرار متس بصحة اإلنسان وبقية الكائنات احلية

ة اجلوفيـة، إذ ضـرار مبسـتعملي املـوارد املائيـويعد هذا التلوث من أخطر صور التلوث وأشـدها إ
خرتاق األوساط املائية دون أن يرتك أثراً يف بدايته ألنه ال يرى وال يشم وال حيـس، أن له القدرة على ا

ثـــرياً غـــري مرغـــوب فيـــه، قـــد يســـتمر ملـــدة  ـــا الطبيعيـــة، لتحـــدث  فيـــؤدي إىل إحـــداث خلـــل يف مكو
  1.طويلة

ت الــــيت تطرحهــــا وتقــــف عــــدة مصــــادر وراء التلــــ وث اإلشــــعاعي للميــــاه اجلوفيــــة، مثــــل النفــــا
املصـــحات واملستشـــفيات الـــيت تســـتخدم املـــواد املشـــعة يف تشـــخيص وعـــالج األمـــراض، واألمـــر نفســـه 
ــــة، والــــيت ســــامهت بشــــكل كبــــري يف تســــرب التلــــوث  ــــيت تطرحهــــا احملطــــات النووي ت ال لنســــبة للنفــــا

ت، بــل األكثـر مـن ذالــك اإلشـعاعي إىل الطبقـات احلاملـة للميــاه بف عـل الـدفن غــري اآلمـن هلـذه النفـا
ـا الـدول الصـناعية الكـربى  علـى أعمـاق خمتلفـة  شكلت التجارب النووية اليت قامت وال زالت تقوم 
ديـد لنوعيـة املـوارد املائيـة اجلوفيـة، يضـاف إليهـا عمليـات تسـرب األشـعة  حتت سطح األرض أخطـر 

  2 .مل يف تربيد حمطات الطاقة النووية ومصانع معاجلة الوقود النوويالنووية عرب املياه اليت تستع

ــذا اخلصــوص، فمــثالً اســتخدام قــوات التحــالف   إلضــافة إىل ذالــك رهــا  كــان للحــروب آ
ت املتحدة الدويل  سة الوال أدّت " قـذائف اليورانيـوم املنضـب"ألسـلحة فتاكـة مـن قبيـل  األمريكيةبر

                                                             
  .47، مرجع سابق، ص ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -1
ملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري، )علي(سعيدان  -2   .50، مرجع سابق، ص احلماية القانونية للبيئة من التلوث 
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ية وامليــاه اجلوفيــة وتســببت يف مــوت وإصــابة آالف الســكان املــدنيني واجلنــود إىل تلويــث امليــاه الســطح
رهــا الوخيمــة ماثلـة مــن خــالل الــوالدات املشــوهة يف  ت، ومــا زالــت آ ونفـوق أعــداد كبــرية مــن احليـوا
ت اإلشعاعية اليت تعرضت هلا املياه اجلوفيـة  ر امللو منطقة جنويب العراق، بينما حيتاج التخلص من آ

  1 .ىل مئات السننيإ
ً منــه خبطــورة التلــوث اإلشــعاعي ت  2وإميــا فقــد خــص املشــرع اجلزائــري هــذا النــوع مــن امللــو

، املتعلـــــق بتـــــدابري احلمايـــــة مـــــن 2005فريـــــل ا 11املـــــؤرخ يف  117-05حكـــــام املرســـــوم التنفيـــــذي 
يتاإلشعاعات املؤينة، املذكور أعاله، حيث حددت مادته األوىل جمال تطبيقه الذي    :يشمل ما 

اد دســـرت عات املؤينـــة، خاصـــة أثنـــاء عمليـــات االقواعـــد العامـــة للحمايـــة مـــن أخطـــار اإلشـــعا -
ــــا وإجالئهــــا  املــــواد املشــــعة وعبورهــــا وصــــنعها وحتويلهــــا واســــتعماهلا ومعاجلتهــــا ونقلهــــا وإيــــداعها وخز

تــج عـن يـة، التعرضــات التعرضـات املهن: والـتخلص منهـا وكـذالك أيـة ممارســة أخـرى تـؤدي إىل خطـر 
   .املمكنة، التعرضات الطبية، تعرض اجلمهور، حاالت التعرض األخرى

قواعـــد الرتخــــيص حبيــــازة واســـتعمال املــــواد املشــــعة الطبيعيـــة واإلصــــطناعية واألجهــــزة املولــــدة -
  3 .لإلشعاعات املؤينة املخصصة ألغراض صناعية وفالحية وطبية وعلمية

ً  تلـوث املـوارد املائيـة اجلوفيـة - 2-2 ً تلـوث املـوارد املائيـة اجلوفيـة   يكـون :كيميائيـا  كيميائيـا
ملخلفــات الصــناعية الــيت حتتــوي علــى مــواد كيميائيــة  مـــن ) ســائلة أو صــلبة أو غازيــة(بتــأثر نوعيتهــا 

ت ت الكيميائيــة لعنصــر املــاء أو جتــاوز النســب الطبيعيــة هلــذه املكــو ا تغيــري املكــو بشــكل  4،-شــأ
ثــر نوعيــة  ا أن يــؤدي إىل  به يف أحــداث غــري مرغــوب فيهــا مــن شــأ ّ هــذا املــورد احليــوي ومــن مث تَســب

                                                             
   :مقال ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل، - 1-تلوث املياه اجلوفية ،)صاحب(الربيعي  -1

g.htm-http://www.watersexpert.se/talath ،) 6ص  ،)2016- 03-11ريخ اإلطالع.  
ت ومراقبتها وإزالتها، املذكور أعاله، استثنت ما يعرف 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 4(جتدر اإلشارة إىل أن أحكام املادة  -2 ، املتعلق بتسيري النفا

ملواد املشعة من جمال تطبيق هذا القانون   .لتلوث 
  .جع سابقمر ، بتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤينة، يتعلق 2005 أفريل 11مـؤرخ يف  117- 05 تنظر املادة األوىل من املرسوم التنفيذي -3

4-par exemple "la comparaison des résultat d'analyses chimique des eaux souterraines de la wilaya de Biskra, avec 
celles des normes internationales retenues par l'organisation mondiale de la santé (OMS), montrent que les teneurs 
de certains éléments chimiques dépassent très largement les concentrations maximales admissibles, notamment les 
chlorures, les sulfates et calcium, engendrant une potabilité médiocre à mauvaise". voir KHADRAOUI 
Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op cit, p 189. 
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  1.ترتب أضراراً وأخطاراً على صحة وسالمة خمتلف املستعملني

ــف املشــرع اجلزائــري يف القــانون املتعلــق حبمايــة البيئــة يف إطــار التنميــة املســتدامة عنــاء  ومل يتكّل
ملواد الكيميائية، مك إلشارة إىل مقتضيات احلماية من هـذه املـوادوضع تعريف للتلوث  ، ومـن 2تفيًا 

حصــر هــدف احلمايــة مــن املــواد الكيمياويــة يف محايــة اإلنســان وبيئتــه مــن األخطــار الــيت  أنــه متذالــك 
ــــة يف شــــكلها الطبيعــــي أو الــــيت تنتجهــــا  ميكــــن أن تــــنجم عــــن املــــواد واملستحضــــرات واملــــواد الكيمياوي

  3 .مدجمة يف املستحضرات الصناعة سواء كانت صافية أو
ت الصـناعية  وبصفة عامة فإن التلوث الكيميائي للموارد املائية اجلوفية ينتج عادة بطرح امللـو
ت،  ين أكســيد الكربــون، واهليــدروكربو لغــازات الســامة كــأول و ذات الطبيعــة الكيميائيــة واملتشــبعة 

ائيـة املختلفـة، ومصـانع الـورق، وصـناعة تكريـر اليت ختلفها مراكـز صـهر املعـادن، ومصـانع املـواد الكيمي
مباشـــرة يف امليـــاه أو  لقائهـــاوذالـــك  4اخل،...الســـكر، وصـــناعة الزجـــاج ومصـــانع البالســـتيك واملطـــاط

بطمرهـــا يف الرتبـــة، ويف كـــل احلـــاالت فـــإن جـــزءاً منهـــا ســـيغور يف األرض لينفـــذ إىل الطبقـــات احلاملـــة 
  . احلة لالستعمالللمياه فيتسبب يف تلوثها وجعلها غري ص

املـوارد املائيـة  تلـوثإضـافية لومتثل األنشطة الصناعية والعمليات املتعلقة حبقول النفط مصـادر 
وخصوصـــــا تلــــك املتعلقــــة بعمليــــات الــــتخلص مــــن امليـــــاه  5دول،العديــــد مــــن الــــيف  اجلوفيــــة كيميائيــــا

ـــنفط بواســـطة بـــرك التبخـــري أو عـــن طريـــق حقنهـــا يف الطب ســـتخراجاملصـــاحبة ال قـــات العميقـــة والـــيت ال
حتتــوي علــى ميــاه ماحلــة جــدا ونســب متفاوتـــة مــن الــنفط وتــؤدي يف النهايــة إىل تلــوث امليــاه اجلوفيـــة 

لشــوائب النفطيــة فيهــا مليــاه املاحلــة أو  ت الناجتــة   ،الواقعــة أعالهــا ســواء  عــن ورش كمــا متثــل التســر
                                                             

ّ على غرار تلك اليت حصلت حينما  -1 ت املتحدة » قناة احلب«لت جماري حتو ّ إيف شالالت نياغازا يف الوال ت الكيميائية السامة بني  ىل مكب بفعل  ،1952و 1930للنفا
ت اخلطرة يف براميل من 22 يلاحو اليت دفنت فيها للكيميائيات » هوكر«شركة  ام فيما بعد عن ملكية القناة ببيعها بسعر زهيد ع) الشركة(مث ختّلت  ،احلديد ألف طن من النفا

  .عدة مدارس ومبان على ضفافها، هذا األخري الذي توىلّ تشييد ىل جملس الرتبية والتعليمإ 1953
ت من  ،زدادت األمراض بني السكاناي و شاكل يف البصر واجلهاز التنفسروائح كريهة من املوقع وظهرت لدى األطفال م تنبعثاويف بداية الستينات  بسبب ما خّلفته تلك النفا

بت مادة الديوكسنيمواد سامة ك ّ ّت يف اجلداول عربمن القناة  وغريها، واليت تسر اري وصب وأظهرت التحقيقات أن تلك  ،ان نتيجة شرب املياه امللوثةقضى العديد من السكّ  ، أينا
تمادة كيميائي 82املياه حتتوي على  ، ينظر ......عائلة 950منذ ذالك احلني اعتربت املنطقة حمظورة ومت إجالء حوايل  ،ة، يسبب بعضها السرطان ويدخل بعضها يف إطار امللو

ت اخلطرة أو اال، )رضا(عبد احلكيم رضوان    43، ص 2007توبر ، أك94، جملة بيئتنا، اهليئة العامة للبيئة، الكويت، عدد ا جتارالتجرمي الدويل لنقل النفا
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره 10-03من القانون  )71 إىل 69 نم(املواد  -2
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سبق ذكره 10-03من القانون  )69(املادة  -3
ملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائرياحلماية القانونية للب، )علي(سعيدان  -4   .67،66، مرجع سابق، ص يئة من التلوث 

5- Comme la  région de Hassi Messaoud en Algérie à  vocation pétrolier subit les conséquences nuisibles dues aux 
différents activités industrielles, voir KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le 
Sahara algérien, op cit, p 202. 
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كـل جـدران تغيري زيوت السـيارات و ـا حـاو  حمطـات البنـزين بسـبب  بيبهـا وخصوصـا ت خمزو أو أ
   1.أحد أخطر مصادر التلوث الكيميائي للموارد املائية اجلوفية يف الوقت احلايل القدمية منها

ً تلوث املوارد املائية اجلوفية  - 2-3 ت الصـناعية  :بيولوجيا أخرياً قد يؤدي تصريف النفا
ً إىل تلوث املوارد املائية اجلوفية  ئيـة وويكون ذالـ بيولوجيا أو الكيميائيـة هلـذه /ك بتغـري اخلصـائص الفيز

حتواء الوسط املائي على بعض أنواع الكائنات احليـة الدقيقـة، مثـل البكـرت والفريوسـات ااملوارد بفعل 
َى إليهــا العديــد مــن األمــراض املرتبطــة بفقــدان جــودة امليــاه، كــالكولريا وأمــراض  ــز ْ والطفيليــات والــيت تـُع

قـي املسـتعملني، بشـكل أصـبحت سهاالت األخرى ذاال ات التكلفة الباهضـة علـى حيـاة اإلنسـان و
    2.معه املياه اجلوفية مورداً غري آمن

ت واملطروحـــات  لنفـــا ثـــر الوســـط املـــائي  ت يف الغالـــب عـــن  وينـــتج هـــذا النـــوع مـــن امللـــو
يت تبعـــث علـــى الـــ، و األدويـــة واملخـــابر العلميـــة واملستشـــفياتواملخلفـــات الـــيت تـــتخلص منهـــا مصـــانع 

خـذ طريقهـا إىل امليـاه اجلوفيـة عـرب  نتشار اجلراثيم والبكرت والطفيليات والفريوسـاتا املرضـية الـيت قـد 
اري الصحية أو من مصادر التغذية اجلوفية، ا من ا ئيـة  تسر مبا يؤدي إىل تغري يف خصائصـها الفيز

لعديــــد مــــن األمــــراض، /و هــــذه املــــوارد  لــــذا ينصــــح بعــــدم اســــتخدامأو الكيميائيــــة ومــــن مث اإلصــــابة 
ت ) غتسالللشرب أو اال( مَّ -يف حال تعرضها لتلك امللو ُ ه     3 .إّال بعد معاجلتها -الّل

ت املنزليــة الــيت أســندت مهمــة تســيريهاال وعلـى خــالف مــا مت ذكــره خبصــوص ت،  نفــا للبلــد
ت  ت اخلاصــة نتمائهــا إىل فئــة املرتتبــة عــن األنشــطة الصــناعية فــإن النفــا ت اخلاصــة و النفــا النفــا

اخلطــرة، فــإن ضــمان تســيريها يكــون علــى احلســاب اخلــاص للمنتجــني أو احلــائزين هلــا، والــذين حيظــر 
                                                             

ذا اخلصوص إىل ما محله  -1 لس الشعيب الوالئي لوالية أدرار حول ملف الري إذ يكفي أن نشري  ت والصيد البحري والسياحة  تقرير جلنة الري والفالحة والغا
لزيت املستعمل ابدائرة أولف واليت فقدت نوعية مائها بعد " فقارة بن دراعو"أحد مصادر املياه اجلوفية تلوث  ، وذالك حني تناول قضية15، صمرجع سابق ،لوالية ختالطها 

ولف   .يف صهاريج قدمية تعود لشركة سونلغاز اليت كانت تستغلها على مستوى مقرها القدمي 
سبعة منشآت لتجميع ) 7(، غلق 1996، متّ يف عام "إ.م.و"بـ " كاليفورنيا"بوالية " سانتا مونيكا"ففي مدينة  أن هذا األمر حيدث حىت يف تلك الدول املنتمية للعامل املتقدم،بل 

ت على مستوى الطبقات احلاملة من نوع أثري البيتيل وثالثي امليثيل  بعد اكتشاف إحدى عشرة منشأة،) 11(وحشد املياه اجلوفية من أصل   l'éther de butyle"وجود ملو
et de méthyle tertiaire (EBMT)"  ا مادة مسرطنة، قد للتقليل من ا 1979وهو مادة كانت تضاف إىل البنزين منذ لرغم من كو ت عوادم السيارات،  نبعا

ت الوقود حتت األرضنتيجة اتصيب املستعملني  ا من خزا ملياه اجلوفية، اليت متكنت من الوصول إليها أساسًا بعد تسر من  (EBMT)، حيث تعترب هذه املادة ختالطها 
ت الثابتة اليت تتعرض هلا الطبقات احلاملة ومعاجلتها جد مكلفة، لذا حاولت إدارة الرئيس  لفشل مبجيء " كلينتون"امللو ءت تلك اجلهود  جاهدة ملنع إضافتها إىل البنزين، لكن 

ً عت إضافتها إىل البنزين، ومع ذالك فإن هناك من الدول من من"جورج بوش"إدارة الرئيس  ن مثال   : ، ينظر يف ذالك . ...، كاليا
 Voir également, Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 568. 

  .1، مرجع سابق، ص دليل تطهري مياه الشرب يف حاالت الطوارئمنظمة الصحة العاملية،  -2
3-P.D. Abel, Water Pollution Biology, Taylor & Francis e-library, 11 New fetter Lane, London, UK, Second 
Edition, 2002, p  67. 
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ت أخــرى، كمــا أنــه حيظــر علــيهم إيــداعها وطمرهــا وغمرهــا يف غــري األمــاكن  علــيهم خلطهــا مــع نفــا
ت حــىت ال تكــون مصــدراً أل 1واملواقــع واملنشــآت املخصصــة هلــا، ّ ي تلــوث قــد يطــال أحــد أهــم مكــو

البيئة املتمثل يف املوارد املائية اجلوفية، هذه األخـرية الـيت أثبتـت الكثـري مـن األحـداث الـيت مت تسـجيلها 
ثرهــا مبخلفــات النشــاطات الصــناعية علــى غــرار مــا وقــع يف لبنــان  يف الســنوات القليــة املاضــية مــدى 

  2."نشحنة الرعب إىل لبنا"فيما يعرف بـ ملف 

                                                             
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 20و  17، 16(املواد  -1   .، املتعلق بتسيري النفا
، جملة شهــرية تصدر عن املنشورات التقنية، بريوت، لبنات، العدد "املةــالقصة الك: ات السامةــايــــالنف"  موضوع الغالفوالتنمية،  مت عرض تفاصيل هذا امللف يف جملة البيئة -2
  :، وذالك على النحو اآليت بيانه27، ص1996أكتوبر /سبتمرب 2

ت صناعية عائدة إىل شركة ايكواليف اإليطالية من مرفأ كريرا يفنقل ة رادهوست الباخرة التشيكيحني تولت  1987جوان  05ريخ حيث تعود بداية هذه القضية إىل   نفا
تالفها ىل البحر األبيض املتوسط يف انتظار إجياد مرفأ إىل فنزويال اليت رفضت تفريغها يف أراضيها، مما اضطرها للعودة إوصلت الباخرة . ميالنو، على أن تقوم شركة جيليواكس 

ن. بديل للتفريغ لتعاون مع شركة ألفا للشحن يف اليو " البضاعة"اتفقت شركة ألفا مع شركة شحن لبنانية لنقل . هنا، دخلت شركة أولفور اإليطالية كوسيط لتصريف هذه املواد 
ا حتمل مواد أولية للصناعةىل احلوض اخلامس يف مرفأ بريوت، ومت إجناز املعامالت اجلمركيإ وصلت الباخرة رادهوست 1987سبتمرب 21ويف . إىل بريوت وبغية ضمان . ة على أ

  .غ محولتها يف أحد املرافئ غري الشرعية على الشاطئ اللبناينا أفر  هات املختصة األمر الذي أضطرها إىلدخول الباخرة إىل احلوض اخلامس كان ال بد من أخذ موافقة اجل
  :إحراق وإغراق

فكلف املدعي العام جلنة للكشف على املناطق اليت . يف كسروان، وطالب األهايل بنقلها من هناك -نعري نة يف منطقة شاكتشفت بعض الرباميل اخلطري  1988جوان  05يف 
جتة من حرق الرباميل، وجرافة تقوم بطمر عدد منها بعد سحقها. رصدت فيها الرباميل ائح  واشتموا رو . وعند وصول اللجنة إىل كسروان شاهد أعضاؤها سحابة بيضاء كثيفة 

 6000برميل منها يف مكب برج محود وصل  2000ولكن أحرق . فبدأ جتميع هذه املواد بغية إرجاعها إىل مصدرها. كان بعض الرباميل حيتوي على مواد كيميائية خطرة. كريهة
ضافة نشارة اخلشب والكلس والرتبة الرطبة اىل خرة. 9500 املواد، مما زاد عددها إىل برميل إىل احلوض اخلامس، حيث قام املسؤولون عنها يف املرفأ    .ومحلت الرباميل على منت 

ت والنشارة والكلس، مغادرة احلوض اخلامس ملرفأ  9500، بعد مثانية عشر شهراً على بدء القضية، أحبرت السفينة جويل روسو احململة 1989جانفي  1212يف  برميل من النفا
ذن من امليليشيا املسيطرة ت"، من دون احلصول على بريوت خلسة  ، بعد ثالثة 1989ويف أبريل . الذي يعطى من وزارة الصحة والسلطات املختصة" إبراء احلمولة الكاملة للنفا

ت امللوثة من لب. برميل عن متنها فقط 2000أشهر على وصول الباخرة اىل إيطاليا، مت تفريغ    .نانوادعت السلطات اإليطالية أن الباخرة شحنت كل النفا
  .ورأى املدعي العام آنذاك أنه ال ميكن حماكمة املتورطني فيها ألن جرائمهم أعمال حرب يشملها قانون العفو. 1992أعيد فتح القضية يف لبنان يف ماس 

ت الصلبة يف جبال كسروان 30 اكتشافمت  1994) يونيو(يف حزيران  ت صناعية خطرة منع أهايل كسروان شاحن 1994ويف أوت . برميالً من النفا ة من العبور وتفريغ نفا
ت يف ما بعد ووضعت يف مستو . وطمرها يف منطقتهم ت الصناعية اخلطرة لشحنها ومعاجلتها يف أفران . عني يف مرفأ بريوتدوقد نبشت هذه النفا كما مت مجع غريها من النفا
  .خاصة خارج لبنان

ت هي عبارة عن مواد صناعية  ت 1987لفة وال عالقة هلا بشحنة ومع أن هذه النفا . من جديد 1987، فقد أدى اللغط حول األخطاء يف معاجلتها إىل فتح ملف نفا
  .وبدأت حتقيقات واستقصاءات لكشف املسؤولني ومصري بقا الشحنة

ت غري صاحلة لالوصرح خبري إ. وكتبوا تقريراً ضم تصنيفهم للمواد 1988علما أن اإليطاليون قاموا بكشف ميداين يف جوان  والتصنيع، فبعضها سام جداً  ستعماليطايل أن النفا
ستعادته حلرقه يف رافينا يف أفران خاصة تبل ا وبعضها اآلخر ملوث، كما أن بعضها يستحيل معاجلته يف لبنان وستتكفل احلكومة اإليطالية    .درجة مئوية 1300غ حرار

ت؟ف لنفا   ماذا حل 
ت السامة 1995ية يف بداية كلفت احلكومة اللبنان الفرنسية إلجراء مسح شامل  (Burgeape)فتعاقدت اهليئة مع شركة بورجاب . اهليئة العليا لإلغاثة متابعة قضية النفا

جلوفية يف مناطق ذوق مصبح وشننعري ووادي وقد مجع خرباء الشركة مئات العينات من الرتبة واملياه ا. وجود تلوث كيميائي فيها احتمالللمناطق اليت توافرت للهيئة معلومات عن 
ت يف برج محود ومرفأ بريوت كيش، والوادي، . حاالت ومكب النفا وأجروا فحوصًا خمربية لعينات من مياه ينابيع حميطة مبنطقة صنني وعيون السيمان، وهي نبع اللنب، وأفقا، و

، وجعيتا تجومت فحص الع. الربدوين، وجوز النمل، وصنني، وعينا ستور وسونيتور يف فرنسا، للتحقق من وجود أي تلوث  ا   ينات يف خمتربات  ّب املواد السامة أو أنسيا عن تسر
ر احملتملة على املياه اجلوفية، وقدمت الشركة تقريرها النهائ. 1987ا لتصريف شحنة استعماهليف مواقع التخزين والتفريغ اليت متّ  ي عن التحاليل كان اهلدف األساسي دراسة اآل

عن دالئل تلوث سام  والذي أثبت تلوث املوارد املائية بنسبة عالية من املعادن واملبيدات واملذيبات وبعض رواسب النفط يف موقع برج محود كما حتدث التقرير 1995يف أوت 
  .للمياه يف منطقة احلوض الرابع  يف موقع مرفأ بريوت
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ت املرتتبة عن  -3   1األنشطة الزراعيةامللو
أكــرب نســبة  أشــر يف البــاب األول مــن هــذه الدراســة إىل أن األنشــطة الزراعيــة تســتحوذ علــى

، فحســب تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة لتنميــة امليــاه يف العــامل لســنة العــاملمــن املــوارد املائيــة املتاحــة يف 
ولعـــل  2،لنســـبة ملعظـــم بلـــدان العـــامل %) 90إىل  % 70( فقـــد حـــددت هـــذه النســـبة مـــا بـــني 2015

صــنا مــن أجلــه إىل أن األنشــطة الزراعيــة تعــد الســبب الرئيســي للضــغوط الــيت تتعــرض هلــا  ُل ذالــك مــا خَ
هـــذه املــــوارد مــــن الناحيــــة الكميــــة، ولكــــن األمــــر ال يتوقــــف عنــــد هــــذا احلــــد، بــــل إن هــــذه األنشــــطة 

تــت ) الزراعيــة( ــا، بفعــل  ليــوماعــالوة علــى ذالــك،  ديــد لنوعيــة هــذه املــوارد وفقــدان جود مصــدر 
  .تلوثها ومتلحها

  الزراعية املخصباتبفعل اجلوفية تلوث املوارد املائية  -3-1
تعتمـــد أساســـا علـــى األمســـدة واملبيـــدات واحملاليـــل الكيميائيـــة  الزراعيـــةلقــد أصـــبحت األنشـــطة 

ج أوفـــر، لكـــن هـــذا االســـتخدام ال خيلـــوا مـــن وذالـــك رغبـــة يف حتســـني املردوديـــة واحلصـــول علـــى منتـــو 
ثــريات ســلبية علــى املــوارد املائيــة اجلوفيــة، فمــن شــأن التوســع يف اســتخدام  املخــاطر، فقــد تكــون لــه 
املخصــبات ومبيــدات اآلفــات الزراعيــة واحلشــائش أن يتســبب يف تلويــث امليــاه اجلوفيــة بشــكل كبــري، 

ملواد السامة النافذة اتصاهلوذالك جراء  مثـل األمـونتري (إليها، واملتأتية من بعض األمسدة الكيميائيـة ا 
لعناصر اال  3نسـبة عنصـر النـرتات يف هـذه امليـاه، ارتفـاع، أو العضوية، وهو ما يؤدي إىل )زوتيةالغين 

ــا لــيس علــى مســتوى الطبقــات احلاملــة الســطحية فحســب، بــل  ممــا يتســبب يف تلوثهــا وفقــدان جود
،   .خاصة يف املناطق اليت تتميز بسوء أنظمة صرفها الزراعية 4حىت تلك األكثر عمقًا

بعــــض ر كشــــف وجــــود هــــو تعــــذّ و  ة يف الوقــــت احلــــايلر املقلقــــو األمــــيضــــاف إىل ذالــــك أحــــد 
                                                             

ت الناجتة عن  -1 ت اخلاصة، على النحولقد مت إدراج النفا ت املرتتبة عن النشاطات الصناعية، أي ضمن فئة النفا  النشاطات الزراعية ضمن نفس الفئة اليت أدرجت فيها النفا
ت ومراقبتها وإزالتها، املذكور أعال2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم ) 3(الذي بينته أحكام املادة    : ه، اليت عرفت املقصود بـ، املتعلق بتسيري النفا

ت اخلاصة ت املواد ا  :النفا ت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية واخلدمات وكل النشاطات األخرى واليت بفعل طبيعتها ومكو ليت ال ميكن مجعها كل النفا
ها والنفا ت املنزلية وما شا   . ت اهلامدةونقلها ومعاجلتها بنفس الشروط مع النفا

2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p11,25 . 
3-par exemple; La forte teneur en nitrates de la nappe phréatique de la région de El oued est significatifs et illustre 
parfaitement la pollution des eaux par engrais organique d'origine chamelière, voir KHADRAOUI Abderrazak et 
TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op cit, p 194. 
4-Les nitrates contaminent parfois les nappes souterraines peu profondes "(à 30 m ou moins de la surface)", le plus 
souvent à cause des engrais, Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 568. 
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 ً   1 .املبيدات اجلديدة يف املاء إال بعد أن تبلغ مستوى عاليًا وحتدث تلو

  2لح املوارد املائية اجلوفية بفعل األنشطة الزراعيةمت -3-2
ر البيئيــــة الســــلبية لعمليــــات الــــري الزراعــــي،ي  3عتــــرب متلــــح املــــوارد املائيــــة اجلوفيــــة مــــن أهــــم اآل

ـــا الـــوطن العـــريب، إذ يـــؤدي تكثيـــف تنميـــة امليـــاه اجلوفيـــة يف  خصوصـــا يف املنـــاطق اجلافـــة الـــيت يتســـم 
ـــاه الـــر  دة ملوحـــة اجليـــوب املائيـــة عنـــدما تســـحب مي ي مـــن الواحـــات واملنخفضـــات الصـــحراوية إىل ز

اجليــب الــذي يســتقبل ميــاه الصــرف الزراعــي األكثــر ملوحــة مــن املــاء املســحوب بعــد تركيــزه بعمليــات 
البخــر نــتح، حيــث أن هــذا الوضــع يــزداد ســوءاً يف حــال غيــاب أنظمــة صــرف فعالــة حتــت نظــام الــري 

راعيـــة ممـــا يعمـــل علـــى الرفـــع مـــن منســـوب املـــاء اجلـــويف مســـببًا مشـــاكل متلـــح مزمنـــة للـــرتب الز  4الـــدائم،
ــــل مــــا حيــــدث حاليــــًا بواحــــات واليــــيت ورقلــــة والــــوادي اوحتوهلــــا إىل أســــباخ يصــــعب  ستصــــالحها، مث

نشـاء شـبكات للتطهـري ومنشـآت للحـد مـن هــذه  5.جلزائـر وهـو األمـر الـذي قابلتـه الدولـة اجلزائريــة 
ملنفعــة العموميــة مبوجــب مراســيم تنفيذيــة وذ لنظــر الظــاهرة، تطلبــت عمليــات إجنازهــا التصــريح  الــك 

تســام هــذه املشــاريع بطــابع البــىن التحتيــة ذات املصــلحة العامــة والبعــد الــوطين واإلســرتاتيجي، ومــن ال
جنــاز شــبكة للتطهــري ومنشــآت احلــد مــن  فقــد متذالــك  ملنفعــة العموميــة للعمليــة املتعلقــة  التصــريح 

ا بعنوان ه 6تصاعد مياه وادي سوف،   :ذه العملية ما يليحيث متثل قوام األشغال امللتزم 

                                                             
ومل  ،أضعاف احلد القياسي ميكروغرام يف الليرت، أي ثالثة )0,3(أمسرتدام وجوداً مفاجئًا للمبيد بنتازون بنسبة    عندما سجلت حمطات املياه يف 1987حصل ذلك مثالً عام  -1

ه إوقد عمل املهندسون  ،أحد كم مضى على وجوده يدر رهلكن  ىل املستوى الطبيعي،إىل معاجلة الوضع وردّ وال بدّ من أن الناس شربوا  ،الصحية البعيدة املدى تبقى جمهولة آ
ت السامة" لغالف تنظر جملة البيئة والتنمية، موضوع ا.. .ملوثة لسنوات من دون أن يدروا مياهاً    .24، مرجع سابق، ص"القصة الكاملة: النفا

ماية الكمية للموارد املائية اجلوفية، وإمنا احلديث يف هذه النقطة ال يعين ظاهرة متلح املوارد املائية اجلوفية املرتتبة عن إستنزاف هذه املوارد والذي يدخل ضمن سياق مربرات احل -2
  .املوارد املائية اجلوفية بفعل ممارسة األنشطة الزراعية حنن بصدد التعرض لظاهرة متلح

، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، عمان، األردن، احملافظة على املوارد املائية بتونس ومحايتها من التلوثمنظمة الصحة العاملية،  -3
  .18، ص 1995

4-L'ingénieur KHADRAOUI Abderrazak, dans son livre "Eau et impact environnemental dans le Sahara 
algérien",  op cit, p 205. a indiqué que "les régions les plus touchées au Sahara notamment, Septentrional sont 
celles qui coïncident avec les limites de la nappe du Complexe Terminal (Ouargla, El Oued et Beskra) qui est 
relativement plus chargée en sel dans certaines région (supérieur à 7g/l) par rapport à la nappe du Continental 
intercalaire (inférieur à 2.5g/l). 

 .90، ص مرجع سابق ،اعة العربيةاملياه اجلوفية يف الزر  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -5
Voir également, KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le Sahara algérien, op 

cit, p 204.  
جناز شبكة لل2006مارس  02املؤرخ يف  105-06املرسوم التنفيذي رقم  -6 ملنفعة العمومية للعملية املتعلقة  تطهري ومنشآت احلد من تصاعد مياه وادي ، يتضمن التصريح 

  .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13سوف، ج ر ج ج، عدد 
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حمطـات  أربعـة) 4(، )ملـم 1000ملـم إىل  100القطـر مـن (كلم   750شبكة تطهري بطول  -
ـــاه  )7(حمطـــات لضـــخ امليـــاه املعاجلـــة،  )5(حمطـــة لرفـــع امليـــاه،  )46(لتصـــفية امليـــاه،  حمطـــات لضـــخ املي

  1 ).م 20م إىل  1عمق (عملية حفر  )58(حمطة لضخ مياه الصرف،  )1(القذرة، 

ستشــعاراً منــه مبــا تســببه خملفــات األنشـــطة اأن املشــرع اجلزائـــري و بــني مــن خــالل مــا تقــدم، يت
ت اخلاصــة اخلطــرة ت والســيما منهــا النفـا مـن أضــرار علــى صـحة اإلنســان وبيئتــه،  2البشـرية مــن نفـا

ً -فإنه مل يكتفي بتصنيفها  إصـدار تـوىلّ فحسب، بـل إنـه يف مرحلـة الحقـة،  3،-كما مت توضيحه آنفا
ت مبـا و  املـذكور أعـاله، ،2006فربايـر  28املـؤرخ يف  104-06املرسوم التنفيذي  احملـدد لقائمـة النفـا

ت اخلاصة اخلطرة، وقد مت إرفاق هذا املرسوم بـ    :ثالث مالحق )3(يف ذالك النفا
ت اخلاصـــة :  امللحـــق األول - تـــوىل وضـــع املقـــاييس الـــيت علـــى إثرهـــا يـــتم بيـــان خطـــورة النفـــا

  . املعنية اخلطرة
ت اهلامدة: امللحق الثــــاين - ها والنفا ت املنزلية وما شا   .توىل حتديد قائمة النفا
ت اخلاصة اخلطرة: امللحق الثالث -   .توىل حتديد قائمة النفا

ت، وإمنـا نـص علـى قابليتهـا للتكييـف  هذا وجتدر اإلشـارة إىل أن املشـرع مل يغلـق قائمـة النفـا
ـال، علـى أن اإلدراج يف هـذه القائمـة  عند احلاجـة، علـى أسـاس التطـورات العلميـة والتقنيـة يف هـذا ا

ت مهمـــا كـــان شـــكلها  ومهمـــا كانـــت النشـــاطات الـــيت ختلفهـــا ) ســـائلة أو صـــلبة(يشـــمل كـــل النفـــا
ـا نفايـة يف مجيـع األحـوال، )منزلية، صناعية أو زراعية( ، كما أن وجـود مـادة ضـمن القائمـة ال يعـين أ

ت أثــر إال إذا كانــت املــادة تطـــابق تعريــف النفايــة، كمــا هـــو بــل ال  يكــون للتســجيل يف قائمــة النفـــا
 والـيت حيتمـل 4.، املذكور أعـاله2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون  )3(حمدد يف املادة 

لصـــحة العم ذالـــك مـــن نجـــر عـــني أن تـــؤدي إىل تلـــوث املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة ومـــا ة  ّ ر ضـــار وميـــة آ
ه   .والبيئة، تبعًا ملا سنعرضه أد

                                                             
جناز شبكة للتطهري ومنشآت احلد من 2006مارس  02املؤرخ يف  105-06من املرسوم التنفيذي رقم ) 3(تنظر املادة  -1 ملنفعة العمومية للعملية املتعلقة  ، يتضمن التصريح 

  .اه وادي سوف، مرجع سابقتصاعد مي
ت اخلاصة اخلطرة -2 نفجار، ملهبة، سامة، التنظيمات الوطنية، كقابليتها لالبناء على مقاييس اخلطورة احملددة مبوجب القوانني و  "اخلطرة" ، حيث تكتسب هذه الصفةالنفا

إلمكان الاخل...، مهيجة خطرة على البيئة ضارة، حمدثة للسرطان، أكالة، معدية رجوع إىل التعريفات اليت أوردها املشرع اجلزائري لـ تلك املصطلحات يف امللحق األول احملدد ، 
ملرسوم التنفيذي رقم  ت اخلاصة اخلطرة، املرفق  ت اخلاصة اخلطرة، مرجع سبق ذكره104-06ملقاييس خطورة النفا ت مبا يف ذالك النفا   .، احملدد لقـــائمة النفا

ت ومراقبتها وإزالتها2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01امسة من القانون اخل) 05(املادة  -3 ت إىل، واملتعلق بتسيري النفا ت اخلاصة مبا فيها  - :، صنّفت النفا النفا
ت اخل ها - اصة اخلطرة، النفا ت املنزلية وما شا ت اهلامدة -، النفا   .النفا

ت اخلاصة اخلطرة، مرجع سابق2006فرباير  28املؤرخ يف  104-06نفيذي رقم من املرسوم الت) 4و  3،2(تنظر املواد  -4 ت مبا يف ذالك النفا   .، احملدد لقـــائمة النفا
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 ً ر املرتتبة عن تلوث املوارد املائية اجلوفية: نيا   اآل
ملفهـوم الـذي سـبقت اإلشـارة ثـريات  ،إليـه يعترب تلوث املياه اجلوفيـة  أمـراً خطـرياً، يـؤدي إىل 

  )ب(وبيئته ) أ(وخيمة على صحة اإلنسان 

  املياه اجلوفيةاألضرار الصحية املرتتبة عن تلوث : أ
ر البليغـــة علـــى صـــحة اإلنســـان  ينســـب لتلـــوث امليـــاه اجلوفيـــة العديـــد مـــن األخطـــار ذات اآل
واحليــوان والعديــد مــن الكائنــات احليــة، بشــكل ال ميكــن حصــره، ومــن ذالــك أن تلــوث امليــاه اجلوفيــة 

ت الـيت تصـل إىل الكائنـات احليـة  قـالً لألمـراض وامليكـرو عـن طريـق الشـرب جيعل من هـذه األخـرية 
ئيــة بفعــل اأو الغســيل مــن مصــادر ميــاه غــري آمنــة، فتت نتشــار العديــد مــن ســبب يف إحــداث كــوارث و

  .اخل...األمراض كالتفويد والكولريا وأمراض اجللد والعيون واإلسهال،
ــذا اخلصــوص   وال تــزال الدراســات والتقــارير الدوليــة تطلعنــا علــى أرقــام وإحصــائيات خميفــة 

  1 :املثالفعلى سبيل 
نســـمة مـــن األمـــراض الناجتـــة عـــن اســـتعمال مـــاء غـــري نقـــي،  )مليـــار 2.3(يعـــاين مـــا ينـــاهز  -

وفـاة يف كـل سـنة، وخصوصـا مـن بـني األطفـال الصـغار،  )ماليـني 5(وتتسبب هـذه األمـراض يف وفـاة 
 وميثل هذا العـدد عشـرة أضـعاف مـا حتصـده احلـروب مـن أرواح، كمـا أن نسـبة األطفـال الـذين ميوتـون

، مـن )% 60(يف كل سنة نتيجة األمـراض املعديـة والطفيليـة املرتبطـة بتلـوث املـوارد املائيـة يبلـغ حـوايل 
 1.3(ثنني مليون شـخص، مـنهم ا )2(قضى اإلسهال وحده على  2001جمموع احلاالت، ففي سنة 

  .طفل )مليون
بلـداً،  74مليـون شـخص ينتمـون إىل  200مرض يصـيب حـوايل ): البيالريوز(البلهارسيا  -

ء مـا يقــارب  طفــل   )مليـون 90(ويشـكل األطفـال الصــغار غالبيـة املتـوفني بســببه، إذ يصـيب هــذا الـو
  .منهم يوجدون يف إفريقيا )% 80(كل سنة، 
دولـة  )100(مرض فتاك يضـرب سـكان أكثـر مـن : يعرف حبمى املستنقعات املالر أو ما -

يــؤدي هــذا املــرض إىل القضــاء علــى أكثــر مـــن ميــة، متثــل مــا يقــارب مليــارين مــن الســكان، حيـــث 
  .منهم كذالك ينتمون إىل القارة اإلفريقية )% 90(مليون مصاب يف كل عام، 

                                                             
  .23إىل  21مرجع سابق، ص من احملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -1
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كما أن هناك العديد من األمراض اليت يرتبط وجودها بتلوث املياه اجلوفيـة بـبعض املعـادن،   -
، مثـل دة نســبتها عــن احلــد األقصـى املســموح بــه حمليــًا وعامليــًا معــدن الرصــاص الــذي يتســرب  بفعـل ز

ت احملروقــة، ممـــا  إىل الطبقــات املائيــة احلاملــة مــن عــدة مصــادر أمههـــا املخلفــات النفطيــة وبقــا النفــا
دة نســبة هــذا املعــدن عــن  لتســمم الرصاصــي، نتيجـــة ز ملــغ يف اللـــرت،  )0,1(يــؤدي إىل مــا يســمى 

ت الدمويـة  فيتسبب يف حدوث أنيميا نتيجة نقص اهليموجلوبني يف الدم، وتكسـري وإتـالف يف الكـر
ت عصــبية، ورمبــا إىل شــلل يف بعــض األطــراف، ااحلمــراء، واإلصــابة مبغــص معــوي يــؤدي إىل  ضــطرا

دة معدن الرصاص عن احلد املسموح به(وميكن أن يؤدي  إىل تشنجات عصبية شاملة قد تنتهـي ) ز
    1 .مبرض الصرع

الثــــاين مــــن القــــانون املتعلــــق حبمايــــة الصــــحة  ولقــــد ربــــط املشــــرع اجلزائــــري مــــن خــــالل البــــاب
ما بني الصحة العمومية ومكافحة األوبئة، خمصصًا الفصل األول من هذا الباب لألحكـام  2وترقيتها،

العامة، واليت مبوجبها تعترب الصحة العمومية جمموع التدابري الوقائية والعالجيـة الـيت تسـتهدف احملافظـة 
مـــن خــالل اختــاذ جممـــوع  األعمــال الــيت ترمـــي إىل التعــرف علـــى  علــى صــحة الفـــرد واجلماعــة وذالــك

  3 .عوامل البيئة ذات التأثري السليب يف اإلنسان وحميطه
ر ســلبية علــى صــحة  وملــا كانــت املــوارد املائيــة مــن قبيــل العوامــل البيئيــة الــيت قــد تنجــر عنهــا آ

حيـددها التنظـيم كمـًا وكيفـًا علـى رأس سـتجابتها للمقـاييس الـيت ااإلنسان وبيئته، فقـد مت إدراج إلزاميـة 
   4 .تدابري محاية احمليط والبيئة اليت ورد ذكرها يف الفصل الثاين من هذا الباب

دائمـا يف سـياق مــا مت ذكـره آنفـا، وملواجهــة األضـرار الصــحية الناجتـة عـن تلــوث املـوارد املائيــة و 
ـــفقـــد ، اجلوفيـــة ذا اخلصـــوص هـــو القـــرار الـــوزاري مت إصـــدار العديـــد مـــن النصـــوص التطبيقيـــة، أمههـــا 

، املتضـمن إنشـاء جلنـة وطنيـة ملكافحـة األمـراض املتنقلـة عـن طريـق 1996مـايو  26املشرتك املـؤرخ يف 
وتنظيمها وتسيريها، هذه اللجنة اليت مت تكليفها مبتابعة تقييم برامج مكافحـة األمـراض املتنقلـة  5املياه،

أداء مهامهـا جلنـة عمليـة، هـذه األخـرية وعـالوة علـى سـهرها عن طريق امليـاه ومراقبتهـا، ويسـاعدها يف 
                                                             

  .85مرجع سابق، ص  ،تلوث املياه وأثره على البيئة ،)دسعي(بوهالل  -1
  .1985فرباير  17، بتاريخ 1985لسنة  08، يتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد 1985فرباير  16املؤرخ يف  05- 85القانون رقم  -2
  .، يتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، مرجع سابق1985اير فرب  16املؤرخ يف  05-85من القانون رقم ) 26و 25(تنظر املادتني  -3
  .، يتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، مرجع سابق1985فرباير  16املؤرخ يف  05-85من القانون رقم ) 34إىل  32(تنظر املواد  -4
لسنة  81شاء جلنة وطنية ملكافحة األمراض املتنقلة عن طريق املياه وتنظيمها وتسيريها، ج ر ج ج، عدد ، املتضمن إن1996مايو  26القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -5

  .1996ديسمرب  22، بتاريخ 1996
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مج مكافحـة األمـراض املتنقلـة عـن طريـق امليـاه، تتـوىل أساسـًا اإلشـراف علـى أعمـال  على التكفل بـرب
ا يف التــــأطري والتجهيــــز والتمـــوين، وتقــــوم برفــــع تقـــارير شــــهرية إىل اللجنــــة  اللجـــان الوالئيــــة ومســـاعد

سة السادة الوالةالوطنية، تُبىن أساسًا     1.على التقارير األسبوعية املعدة من قبل اللجان الوالئية بر

  ة املرتتبة عن تلوث املياه اجلوفيةاألضرار البيئي: ب
عتبارهـا مصـدر حيـاة العديـد مـن  إن التسليم مبحورية الدور الذي تلعبـه املـوارد املائيـة اجلوفيـة 

، يقتضي التسليم كنتيجة )زراعية، صناعية وطاقوية(نشطة الكائنات احلية وعنصر دوام العديد من األ
ر بيئية مدمرة، فعلـى سـبيل املثـال يتـأثر الغطـاء النبـايت بتـدهور  لذالك، مبا قد يرتتب عن تلوثها من آ

  2 :نوعية املوارد املائية اجلوفية، مما يؤدي إىل
  .نقص يف املردود الزراعي نظراً لضعف جودة املاء -
، لتصـــبح بـــذالك مصـــدراً النتشــار العديـــد مـــن األمـــراض إنتــاج نبـــا - ت غـــري ســـليمة صــحيًا

  .واألوبئة بني خمتلف الكائنات احلية
ت متــأثرة بتلـــوث امليــاه اجلوفيـــة، ويف ذالــك فقـــدان ألحــد عناصـــر  - مــوت العديـــد مــن النبـــا

احليـة يف سلسـلتها  البيئة، بل الستمرارية احلياة على وجه األرض، نظراً العتماد العديـد مـن الكائنـات
ت  ت،حىت أن منها من يعيش فقط على هذه النبا ت العاشبة(الغذائية على النبا   ).كاحليوا

ظهور الكوارث البيئية ذات الصلة بزوال الغطاء النبايت، كتأثر املناخ، قلة التساقط، تـدهور  -
ا بفعل ظاهريت التصحر والتعرية واليت يعترب زوال الغطاء(نوعية الرتبة  ، وهـي  )النبايت أحد أهـم مسـببا

كــوارث غالبـــًا مــا تـــؤدي إىل خســـائر فادحــة يف األرواح واملمتلكـــات، وتـــداعيات أكــرب علـــى مســـتوى 
  .احمليط والبيئة

ت ومـواد سـامة صـلبة وسـائلة يـتم  ِف أنشطة اإلنسان املنزلية والصناعية والزراعية نفا ّل كما ختُ
ــا، ممــا يتســبب يف انقــراض العديــد مــن تســرب الكثــري منهــا إىل طبقــات امليــاه ا جلوفيــة، فتتــدهور جود

ت الــيت تسـقى منهــا وتعـيش فيهــا، ت والنبـا ومـن مث فـك االرتبــاط الوثيـق بينهــا وبـني الوســط  3احليـوا

                                                             
طريق املياه وتنظيمها وتسيريها،  ، املتضمن إنشاء جلنة وطنية ملكافحة األمراض املتنقلة عن1996مايو  26من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ) 11إىل  01(تنظر املواد من  -1

  .مرجع سابق
  .33و 32مرجع سابق، ص احملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -2
  .86مرجع سابق، ص  ،تلوث املياه وأثره على البيئة ،)سعيد(بوهالل  -3
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ـا،  لسلسلة الغذائية، وهو مـا سـيؤثر سـلبًا علـى بقيـة حلقا الطبيعي الذي جيمعها يف إطار ما يعرف 
ناف نباتية وحيوانيـة السـيما منهـا تلـك املسـامهة يف ترشـيح املـاء واحملافظـة علـى نتيجة انقراض عدة أص

توازـنه البيئـي، ومـن شــأن ذالـك إضـعاف التنــوع البيولـوجي يف هـذا الوسـط الطبيعــي، بـل والتـأثري علــى 
  1.حياة بقية الكائنات احلية ويساعد على نشر العديد من األمراض واألوبئة

ختــاذ إجـــراءات املشـــرع اجلزائــري امــت علــى املـــذكور أعــاله، حتّ الوضــع  إن متطلبــات مواجهــة
  :عن تلوث املوارد املائية اجلوفية، ميكن أن نلمسها من خالل النامجة البيئيةعملية للحد من األضرار 

للمقـاييس الكميـة والنوعيـة الـيت حيـددها اسـتجابة املـوارد املائيـة اجلوفيـة  إلزاميـةالتأكيد على  -
االتنظيم، للحيلو  ر سلبية على البيئة ومكو   .لة دون ما قد يرتتب عليها من آ

لبيئة عند التعامل مع بعض على إ التشديد - لزامية توفر الشروط التقنية اليت ال تلحق ضررا 
ثريات سلبية على املوارد املائية اجلوفية   2.املنتجات اليت من احملتمل أن تكون هلا 

لبيئة وذالك بضمان احلفاظ على اعتبار الوقاية من كل أشكا - ل التلوث واألضرار امللحقة 
ا،   .4هدفًا من األهداف اليت ترمي إليها القوانني ذات الصلة 3مكو
ّ يصتن - ت البيئـة، وذالـك بضـبطها للقـيم القصـوى ومسـتوى ب الدولة حارسة ملختلف مكـو

هلـــواء واملـــاء واأل طـــن األرض، وكـــذا إجـــراءات اإلنـــذار وأهـــداف النوعيـــة، الســـيما مـــا تعلـــق  رض و
لـزوال، وذالـك  ـددها  حراسة هذه األوساط املستقبلة واحملافظة عليها من كـل أسـباب التـدهور الـيت 

                                                             
  .34مرجع سابق، ص احملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(ية والعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتب -1

ت السكما  ر البيئية الوخيمة الناجتة عن مواقع رمي، دفن، غمر وطمر النفا ائلة وشبه السائلة والصلبة واليت يعود تبقى األحداث املسجلة يف السنوات األخرية أكرب شاهد على اآل
، إذ األمر هنا ال يتعلق بدول العامل األقل منواً فحسب، بل إنه وبدرجة أوىل مرتبط بتلك احملسوبة على العامل املتقدم،  )منزلية، صناعية وزراعية(درها إىل خمتلف النشاطات البشرية مص

ا حتظى بنصيب  ت املختلفة) %95(كو ملانيا  "جورجسفرده"يعترب موقع األحداث، فعلى سبيل املثال ومن مثّ فهي تسجل العدد األكرب من تلك  من إنتاج النفا يف هامبورغ 
ت يف العامل ت املطمورة فيه بنحو  ،من أكرب مطامر النفا ر كمية النفا ت بدأحيث  ،مرت مكعب من الفضالت املنزلية والصناعية السائلة وشبه السائلة والصلبة )مليون 14(وتقدّ

ت الصناعية جبم1948ام عها اعتباراً من طمر  عملية ت شبه الصلبة ف ،1976ع أشكاهلا يف العام ي، مث جاءت أفواج النفا ت الصناعية الزيتية يف حفر، ودفنت النفا رميت النفا
لرتاب   .يف األرض، وخزنت براميل املخلفات الكيميائية فوق املكان أو غطيت 

ذه املخلفات ومل تعد تتحمل امل ووضع خمطط للمشروع، كان على وشك التنفيذ لوال  ،ىل متنزه عامإزيد، فكرت سلطات املدينة يف ردم املنطقة وحتويلها وعندما تشبعت األرض 
ثريها على صحت ،حدوث ما مل يكن يف احلسبان  ،همفقد بدأ الناس يشتكون من روائح كريهة انبعثت من مكان الطمر، وضغطوا على املسؤولني للبحث يف هوية هذه الروائح و

ّ دُ ف ،ف أن اهلواء مشبع مبادة الديوكسني السامة، وكذلك املياه اجلوفية والرتبةشِ تُ كْ أُ ، 1983ويف العام  قوس اخلطر ق ُ  حينئذ  جراءات صارمة إىل املنطقة، واختذت إر الدخول ظِ وح
ت اليت  ستخدام املضخات ومعاجلتها يف موقع آخر، سحب امللو -: جراءاتومن هذه اإل ،فنت يف األرض أو رميت فوقهادحلل مشكلة النفا  -ت السائلة من جوف األرض 

ت بعد  إخضاع املنطقة لنظام املراقبة الدائمة - ، مجع الغازات املنبعثة ومعاجلتها -املنطقة مبادة البولييثيلني البالستيكية غري النافذة،  ةتغطي وحتويلها مركز أحباث لدراسة مسلك النفا
ا، )رضا(احلكيم رضوان عبد  .....دفنها ت اخلطرة أو اإلجتار    .47و 16، مرجع سبق ذكره، ص التجرمي الدويل لنقل النفا

  .، املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره05-85من القانون رقم ) 50و  49، 32(املواد  -2
ت ا "املاء"يعترب املشرع اجلزائري  -3 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،   10-03حليوية للبيئة وذالك حني عرف البيئة يف نص املادة الرابعة من القانون من قبيل املكو

ا    ...."تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء و"املذكور أعاله، 
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 3مطة  2(املادة  -4
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  1.ختاذ كل التدابري لتنظيم وضمان احلماية
 الراميـة إىلاملـاء واألوسـاط املائيـة مـن قبيـل املواضـيع املعنيـة مبقتضـيات احلمايـة البيئيـة اعتبار  -

رهـا علـى الصـحة العموميـة والبيئـة، طبقـًا للتشـريع املعمـول ا ا، وآ مليـاه واسـتعماال لتوفيق بـني التـزود 
ومحايتهما من كل أنـواع  احملافظة على املياه وتوازن األنظمة البيئية املائية واألوساط املستقبلة وكذا 2،به

ا أن متس بنوعية املياه وتضر مبختلف  االتلوث اليت من شأ   3 .استعماال

   
 وث املوارد املائية اجلوفية تلالتعامل مع  آليات: الثاينالفرع  

ــــة املــــوارد املائيــــة اجلوفيــــة ت كشــــف تعــــرض أشــــر ســــابقًا إىل أن الشــــواهد احلاليــــة املعنيــــة بنوعي
علـــى  متّ الــذي حتـــاملخــزون اجلـــويف الكبــري مـــن امليـــاه العذبــة للتلـــوث مــن مصـــادر متعـــددة، وهــو األمـــر 

 العديــد مـن خـاللقـرار مجلـة مـن اآلليـات الوقائيـة والعالجيـة الـيت تسـتمد مرجعيتهـا مواجهتـه شـرع امل
ت والبيئـة و   تلفـةنصـوص خمعـرب املبعثـرة  قواعد القانونيةمن ال املصـنفة والصـحة  املنشـآتكقـانون النفـا

هـا التشـريع املـائي ، على أن حديثنا سيكون مقتصراً فقط على القواعد القانونية اوالتعمري واملياه ّ ليت أقر
ت منهـــا مـــا يتعلـــق  يتوالـــ 4،ـــذا اخلصـــوص عـــرب إجـــراء التحاليـــل علـــى العينـــات لكشـــف عـــن امللـــو

املـوارد  نوعيـةمراقبة  احملددة يف إطاراحلرص على مطابقتها للمعايري و املقتطعة من مصادر املياه اجلوفية 
يف حــال ثبــوت التعــرض  املالئمــةرتتيبــات جمموعــة مــن ال ختــاذ، ومنهــا مــا يتعلــق )أوالً (املائيــة اجلوفيــة 

ت لتلك ً ( امللو   ). نيا
  )فمرحلة الكش( اجلوفية مراقبة نوعية املوارد املائية: أوالً 

اإلنسـان قـدميا علـى رائحـة املـاء ولونـه  اعتمد، ستخدامللحكم على جودة املاء وصالحيته لال
مــع تقـــدم لكـــن  5الرائحــة، انعـــداملصـــفاء والنقــاء و فكانـــت دالئــل جـــودة املــاء تقتصـــر علــى اومذاقــه، 

ن  ت املالحظــــة ظهــــر أقــــد ال يكــــون مرئيــــًا حــــىت ولــــو  املــــاءتلــــوث العلــــوم واملعــــارف، أدرك اإلنســــان 

                                                             
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 11و 10(املادتني  -1
  .املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 48(املادة  -2
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 45و  44(املادتني  -3   .املتعلق 
نه من األخذ بعني االعتبار حملتوى النصوص والقواعد القانونية املعنية مبجال م -4 كافحة التلوث ذات الصلة مبجال املوارد يف احلقيقة إن صدور قانون املياه يف مرحلة الحقة، مّك

اليت أقرها التشريع املائي، يعترب مبثابة ختصيص واليت تضمنتها القوانني السابقة له، ومن مث فإن االقتصار على دراسة مكافحة تلوث املوارد املائية اجلوفية وفقًا للقواعد القانونية املائية 
  .ألصل مبا يتناسب وموضوع الدراسة املتخصصة

  .41مرجع سابق، ص احملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(فة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقا -5
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ته وعناصرهالبسيطة  ّ ت يصـعب إّال أ، وضوح مكو تسـبب تميكـن أن و  1ها،اكتشـافنـه قـد حيمـل ملـو
ً كما رأينا سا-يف أضرار صحية وبيئية عديدة  ئيـة أو الكيميائيـة  -بقا جراء تغري أحـد خصائصـه الفيز

امليـاه ملعـايري  اسـتجابةعلى اخلصائص التقليدية لتحديـد مـدى  قتصارلذا مل يعد ممكنا اال ،أو العضوية
  .اجلودة، بل البد من التأكد من خلوها من كل املواد امللوثة، بيولوجية كانت أو كيميائية أو عضوية

وقــيم مواصــفات ومعــايري  اعتمــادبــة نوعيــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة كــان لزامــًا مراقعليــه، ولغــرض و 
ــايــتم االمرجعيــة  ت املراقبــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة، كمــا تعتــرب سرتشــاد  مبثابــة  حــني القيــام بــدور

كيـدا  أساس للحكم على سالمة وجودة املياه اجلوفية، ودليل على خلوهـا مـن مسـببات األمـراض، و
اعلى م   .طابقتها للمواصفات املعمول 

 املشـــرع اجلزائـــري ذالـــك إمجـــاالً مـــن خـــالل بعـــض قـــد تـــوىلّ ف هـــذا اإلطـــارمتطلبـــات لتحقيـــق و 
ركـًا التفصـيل للتنظيمـات التطبيقيـة الالحقـة  12-05نصوص القانون  ملياه، املـذكور أعـاله،  املتعلق 

 ّ هله، وذالك على النحو الذي سنبي   :  نه أد
ـــ -1 ـــاه اجلوفيـــة بضـــرورة مطابقتهـــا للقـــيم ربـــط حتقي ق أهـــداف النوعيـــة الـــيت تســـتجيب هلـــا املي

لنســبة للمعــايري العضــوية والفيزيوكيميائيــة والكيميائيــة  2،القصــوى احملــددة عــن طريــق التنظــيم الســيما 
ملـوارد املا ، حبيــث3وامليكروبيولوجيـة ئيــة، تـتم مراقبــة املطابقـة للقــيم القصـوى مــن طـرف اإلدارة املكلفــة 

ر وحفــر وغريهــا مــن منشــآت جلــب امليــاه  مــنعلــى مســتوى منشــآت وهياكــل حشــد امليــاه اجلوفيــة  آ
ت الـدنيا املطلوبـة هلـذا النـوع ، اجلوفية وذالك عن طريق أخـذ العينـات املوجهـة للمراقبـة حسـب الـدور

 )6(ل ســـتة مبعـــدل عينـــة واحـــدة كـــ ،اســـتخراجيف الســـنة لكـــل نقطـــة  )2(مـــن املـــوارد واحملـــددة بعينتـــني 
ت يف كـل أو بعـض معــايري التحليـل كلمـا دعـت احلاجــة أشـهر مكانيـة رفــع تلـك الـدور ، مـع التنويـه 

  4 .إىل ذالك
ملياه املوجهـة   إلزام -2 د  ّ و َ ز ُ كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص، يـ

نوعيـــة احملـــددة عـــن طريـــق أو ال/البشـــري، ضـــمان مطابقـــة هـــذا املـــاء مـــع معـــايري الشـــرب و ســـتهالكلال
                                                             

1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 213. 

ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، اليت أحالتن 12-05من القانون ) 50(املادة  -2 ، احملدد 2011يونيو  12املؤرخ يف  219-11 ا على أحكام املرسوم التنفيذياملتعلق 
ا   .2011يونيو  19، بتاريخ 2011لسنة  34، ج ر ج ج، عدد ألهداف نوعية املياه السطحية واجلوفية املخصصة لتزويد السكان 

ا، احملدد أل2011يونيو  12املؤرخ يف  219-11 من املرسوم التنفيذي) 03(املادة  -3   .، مرجع سبق ذكرههداف نوعية املياه السطحية واجلوفية املخصصة لتزويد السكان 
ا2011يونيو  12املؤرخ يف  219-11 من املرسوم التنفيذي) 5و  4(املادتني  -4   .، مرجع سابق، احملدد ألهداف نوعية املياه السطحية واجلوفية املخصصة لتزويد السكان 
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، البشـــري ســتهالكاملتعلــق بنوعيـــة امليــاه املوجهـــة لال ويف ذالــك إشـــارة إىل املرســوم التنفيـــذي 1التنظــيم،
ـالذي و  2املعدل واملتمم،  سـتهالكت أحكامـه توضـيح معـايري النوعيـة املطبقـة علـى امليـاه املوجهـة لالتوّل

مليا أحكام القانون كما بينتها  البشري امليـاه  سـتثناء امليـاه املعدنيـة الطبيعيـة وميـاه املنبـع و 3ه،املتعلق 
  4 .ومياه احلمامات "مياه املائدة"املسماة 

مهمــا  -إىل ضــمان مطابقــة امليــاه  ــدف حيــث أن أحكــام املرســوم التنفيــذي الســالف الــذكر
لقـــي أو النوعيـــة/البشـــري ملعـــايري الشـــرب و ســـتهالكاملوجهـــة لال -كــان مصـــدرها م القصـــوى املرتبطـــة 
ال ملحــــق هــــذا املرســــوم،يف الــــيت مت حتديــــدها  5والقـــيم البيانيــــة علــــى حتاليــــل العينــــات  عتمــــادوذالــــك 

مــن قبــل اجلهــات الــيت تقــع علــى عاتقهــا مراقبــة مطابقــة امليــاه املوجهــة  6،املســتخرجة عنــد نقــاط املراقبــة
تضمنها اجلدول األول من  القيم القصوى اليت عايريملمالحظة مدى مطابقتها و  7البشري، ستهالكلال

ّ امللحق ملنيـوم، أمـالح النشـادر، احلديـد، األ(الكيميائيـة موعة مـن املعـايري القيم القصوى ، الذي بني
واملعـايري امليكروبيولوجيـة ) اجلزيئات ألفـا وبيتـا، الرتتيـوم، واليورانيـوم(والذرات املشعة ) وغريها... املنغيز

، وكـذا مطابقتهـا ملعـايري القـيم البيانيـة الـيت تضـمنها اجلـدول )كتريمعوية،  مكورةاسكرييكيا كويل، (
واملعـــايري  )اللــون، التكــدر، الرائحـــة والــذوق(الثــاين مــن امللحـــق يف صــورة املعــايري املـــؤثرة علــى احلـــواس 
 قليــة،يوم، الكلـورور، النااأللكنـات، الكالسـ(الفيزيوكيميائيـة الـيت هلـا عالقــة مـع الرتكيبـة الطبيعيـة للمــاء 

سيوم       ).اخل...البو
جراء حتاليل مراقبـة نوعيـة املـاء املوجـه لال البشـري،  سـتهالكهذا وجتدر اإلشارة إىل أن القيام 

                                                             
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05ون من القان) 112(املادة  -1   .املتعلق 
مارس  23، بتاريخ 2011لسنة  18، ج ر ج ج، عدد البشري ستهالك، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لال2011مارس  22املؤرخ يف  125-11 املرسوم التنفيذي -2

  .2014مارس  09، بتاريخ 2014لسنة  13ج ر ج ج، عدد  ،2014مارس  04املؤرخ يف  96-14ملرسوم التنفيذي ، املعدل واملتمم 2011
يت 12-05من القانون  111يقصد مبفهوم ماء االستهالك البشري حسب نص املادة  -3 ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله، كل ماء موجه إىل ما  الشرب  -: املتعلق 

ت الغازي -واالستعماالت املنزلية،    .حتضري كل أنواع املواد الغذائية وتوضيبها وحفظها - ة واملثلجات، صنع املشرو
  .، مرجع سابقالبشري ستهالك، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لال2011مارس  22املؤرخ يف  125-11 الثانية من املرسوم التنفيذي) 2(املادة  -4
يقصد مبفهوم  ، املذكور أعاله،البشري ستهالك، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لال2011مارس  22خ يف املؤر  125- 11 الثالثة من املرسوم التنفيذي) 3(حسب نص املادة  -5

ا . سانهي قيم قصوى حتدد بعض املعايري الكيميائية واإلشعاعات النووية وامليكروبيولوجية واليت يشكل جتاوزها حداً خطرا كامنًا على صحة اإلن :القيم القصوى ّ  :ةالقيم البيانيأم
  .ر اليت تضر بصحة األشخاصفهي قيم مرجعية حتدد بعض املعايري املثرية للحواس والفيزيوكيميائية لغرض سري منشآت اإلنتاج واملعاجلة وتوزيع املياه وتقييم األخطا

، املذكور أعاله، تولت حتديد نقاط املراقبة البشري ستهالكلال، املتعلق بنوعية املياه املوجهة 2011مارس  22املؤرخ يف  125-11 اخلامسة من املرسوم التنفيذي) 5(املادة  -6
  .اليت يتم على مستواها إقتطاع العينات اخلاضعة للتحاليل

قع مراقبة ت ، املذكور أعاله،البشري ستهالك، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لال2011مارس  22املؤرخ يف  125-11 السادسة من املرسوم التنفيذي) 6(حسب نص املادة  -7
ملاء الشروب،  -: مطابقة املياه املوجهة لالستهالك البشري حسب احلالة على عاتق صاحب رخصة أو امتياز  - اهليئات املستغلة لكل أو جلزء من اخلدمة العمومية للتزويد 

ملياه املوجهة لالستهالك البشري عن طريق الصها -استعمال املوارد املائية،    .كل هيئات املراقبة املؤهلة مبوجب التشريع والتنظيم املعمول به  -ريج املتحركة، صاحب رخصة التموين 
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  1 .يتم بصفة منتظمة، مع وجوب إعالن نتائج تلك التحاليل للجمهور
ــا فيمــا يتعلــق بطبيعــة ودوريــة وكيفيــة حتليــل املــاء املتبعــة علــى مســتوى منشــآت  -3 ّ وهياكــل أم

 عتمـادوكـذا شـروط مـنح االالبشري، ومعاجلته وتوصـيله وختزينـه وتوزيعـه،  ستهالكإنتاج املاء املوجه لال
ذه التحاليل،  414-09املرسـوم التنفيـذي  أما تفصيل ذالـك فقـد محلتـه أحكـام 2للمخابر اليت تقوم 

 ،البشــري ســتهالكوجــه لالاحملــدد لطبيعــة ودوريــة وطــرق حتليــل املــاء امل ،2009ديســمرب  15املــؤرخ يف 
البشــري كمــا مت تعريفهـــا  ســتهالكأن جمــال تطبيــق هــذا املرســـوم يشــمل فقــط امليــاه املوجهـــة لالحيــث 
 ً جراء التحاليل على سابقا ا، وذالك  سـتباق لى مستوى منشـآت وهياكـل اإلنتـاج القتطعة عامل عينا

والتوصــيل والتخــزين والتوزيــع أو  أي تـدهور يف نوعيتهــا، وكــذا علـى مســتوى هياكــل ومنشــآت املعاجلـة
احملـددة عـن طريـق التنظـيم  أو النوعيـة/معـايري القابليـة للشـرب ومـع ، للتأكـد مـن مطابقتهـا ستعمالاال

     .3املعمول به
ربع مالحق،   :تناول كل منها ما يلي 4ولقد أرفق هذا املرسوم التنفيذي 

يف  واجب تطبيقها على عينـات امليـاهمن املعايري ال اتجمموعأربع  )4(تضمن  :امللحق األول
ملعــايري حتليـل تلـك العينـات  لـقحاهلـا اخلـام، املقتطعـة علـى مسـتوى منشـآت وهياكــل اإلنتـاج، إذ يتع

، وجمموعـــــة املعـــــايري )اللـــــون والرائحـــــة(جمموعـــــة املعـــــايري املــــؤثرة علـــــى احلـــــواس  الــــيت تضـــــمها كـــــل مـــــن
لرتكيبـة الطب ت  احلـرارة، املـواد العلقـة، الكلـورور،( يعيـة للمـاء الفيزيوكيميائية اليت هلا عالقة  تركيـز أيـو

األملنيوم، الباريوم، البور، احلديـد (، وجمموعة املعايري الكيميائية )وغريها...، الناقلية (PH)اهليدروجني 
املكــــورات مضــــادات الطفيليــــات، البكــــرت احللقيــــة، (، وجمموعــــة املعــــايري امليكروبيولوجيــــة )وغريهــــا...
موعـات مـن املعـايري دون أي )عوية، السلمونيالتامل ، علمـا أن هـذا امللحـق تـوىل فقـط حصـر هـذه ا

للحكــــم علــــى جــــودة امليــــاه وصــــالحيتها  حتديـــد للقــــيم القصــــوى أو الــــدنيا املرجعيــــة املطلوبــــة كأســـاس
  .ستخداملال

ِ  توىلّ  :امللحق الثاين ّ اجلـة املقتطعـة عنـد خمـرج نـات امليـاه املعإبراز أنواع املراقبة اليت ختضـع هلـا عي
                                                             

ل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 115(املادة  -1 ملياه، املعدّ   .املتعلق 
ملياه، املعدل واملتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 114(املادة  -2   .املتعلق 
  .طبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414- 09 املرسوم التنفيذيمن  )4و 3(املادة  -3
ة ودورية وطرق حتليل املاء طبيعالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 5،6،7،8،10(متت اإلحالة على هذه املالحق مبوجب املواد  -4

  .املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكره
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حمطـــة معاجلـــة علـــى مســـتوى منشـــآت وهياكـــل التوصـــيل والتخـــزين والتوزيـــع، أو علـــى مســـتوى نقـــاط 
ت الغازيــــة واملثلجــــات أو لتحضـــــري املــــواد الغذائيـــــة  اســــتعمال امليــــاه املعاجلـــــة املوجهــــة لصــــنع املشـــــرو

   :يف ثالث أنواع )املراقبة( ومت حصرها ،وتوضيبها وحفظها
ال :الكلورة مراقبة - الكلـور -الكلـور احلـر(موعـة مـن املعـايري املتعلقـة بــ علـى جم عتمـادوتـتم 

  ).الكلور اإلمجايل-املمزوج
ـــة - ال :املراقبـــة اجلزئي ــــ        جمموعـــة مـــن املعـــايري علـــى ســـتنادوتُعـــىن بتحليـــل العينـــات   املتعلقـــة ب

ت اهليـــدروجني  -نســـبة التكـــدر-الـــذوق-الرائحـــة-النيـــرتات-األمونيـــوم-األملنيـــوم(  -PHتركيـــز أيـــو
  ).بكتري العصيات الشكلية -البكتري احللقية

ال :املراقبـة التامــة - علـى جمموعــة كبــرية  ســتنادويــتم مــن خالهلـا حتليــل عينــات امليـاه املعاجلــة 
، )اخل...النيــرتات-الفليــورور-احلديــد اإلمجــايل -البــور-البــاريوم-األمنيــوم-األملنيــوم(منهــا  ،مــن املعــايري

ومـــن أمثلـــة العينـــات الـــيت جيـــب إخضـــاعها للمعـــايري احملـــددة بعنـــوان املراقبـــة التامـــة، جنـــد عينـــات امليـــاه 
ت الغازيــة واملثلجــات أو  اســتعمالنقــاط  املقتطعــة علــى مســتوى امليــاه املعاجلــة املوجهــة لصــنع املشــرو

ابعة مـــن املرســـوم التنفيـــذي ـــــلسا )7( ادةـًا لـــنص املــــــــطبق ،واد الغذائيـــة وتوضـــيبها وحفظهـــاـــــلتحضـــري امل
  .، املذكور أعاله2009ديسمرب  15املؤرخ يف  09-414

ـــا علـــى العينـــات  :امللحـــق الثالـــث ـــام  ت التحاليـــل الواجـــب القي ـــه حتديـــد دور مت مـــن خالل
  :املقتطعة، وذالك حسب ثالث جداول

ّ الدوريــة األدىن لتحاليــل امليــاه الواجــب إجنازهــا عي :اجلــدول األول -    املوجهــة اإلنتــاج لــى مســتوى منشــآت وهياكــل بــني
ملاء    )اجلدول املوايل(  .حسب املنسوب اليومي املقتطع الشروبللتزويد 

  دورية املياه الباطنية  دورية املياه السطحية  )يوم/3م( املنسوب اليومي املنتج
ـــأق ــ ـــ ــ ــــمرة يف سنت  مرة يف السنة  100ل من ـ ــ ــ ـــ   نيـــ

ـــمرة يف السن  مرتني يف السنة  5000 إىل 100من  ــ ـــ ــ ــ ـــ   ةـ
  ثالث مرات يف السنة  ستة مرات يف السنة  20000إىل  5001من 
ــــأكث ـــ ــ ـــست  ثنتا عشرة مرة يف السنةا  20000ر من ــ ــ   ة مرات يف السنةــ
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ّ الدوريــة األدىن للتحاليــل الواجــب إجنازهــا علــى مســتوى  :اجلــدول الثــاين - خمــرج حمطــة املعاجلــة وكــذا علــى مســتوى يبــني
     )اجلدول املوايل(  .منشآت وهياكل نقل املياه وختزينها وتوزيعها

ملياه  السكان املزودون 
  )نسمة(

احلجم اليومي املوزع 
  )يومال/3م(

مراقبة الكلورة على 
 املنشآتمستوى 
  )يف اليوم(واهلياكل 

مراقبة الكلورة على 
مستوى العدادات 

  )أسبوعيا(

  )سنو(املراقبة التامة   )شهر(املراقبة اجلزئية 

                    0  من
  999  إىل

                    0من  
  150  إىل

من بينها على األقل ( 10  10  1
ن يف األسبوع   )مر

من بينها على األقل ( 10
ن يف الفصل   )مر

              1 000من  
  9 999  إىل

                151من  
  1 500  إىل

مرات  يف  4من بينها ( 20  20  1
  )األسبوع

مرات  يف  4من بينها ( 20
  )الفصل

              10 000من  
  99 999  إىل

              1 501من  
  15 000  إىل

                            
1       

ن لكل حجم +  20 مر
من  ابتداء 3م750إضايف 

  3م1501

ن لكل +  20 حجم مر
من  ابتداء 3م750إضايف 
 4موزعة على (  3م1501

  )أسابيع

ن لكل حجم +  20 مر
من  ابتداء 3م750إضايف 
 4موزعة على ( 3م1501
  )فصول

              100 000من  
  499 999  إىل

              15 001من  
  75 000  إىل

                            
2    

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500 حجم إضايف

  3م15 001من  ابتداء

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500حجم إضايف 

 3م15 001من  ابتداء

  )أسابيع 4موزعة على (

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500حجم إضايف 

 3م15 001من  ابتداء

  )فصول 4موزعة على (
               يفوق    

000 500  
           يفوق        

000 75  
                             

2              

  

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضايف 

  3م75 001من  ابتداء

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضايف 

 3م75 001من  ابتداء

  )أسابيع 4موزعة على (

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضايف 

 3م75 001من  ابتداء

  )فصول 4موزعة على (

ّ الدوريــة األدىن للتحاليــل الواجــب إجنازهــا علــى مســتوى نقــاط يبــ :اجلــدول الثالــث - امليــاه املعاجلــة املوجهــة  اســتعمالني
ت الغازية واملثلجات، أو لتحضري ا    )اجلدول املوايل(.ملواد الغذائية وتوضيبها وحفظهالصنع املشرو

  الدورية  )يومال/3م(احلجم اليومي املستعمل 
ن يف السنة  100أقل من    مر

  يف السنة أربع مرات  5000إىل  100من 
  ستة مرات يف السنة  20000إىل  5001من 

  ثنتا عشرة مرة يف السنةا  20000أكثر من 

ــا ألغــراض املراقبــة  جتــدر اإلشــارة إىل أن حتديــد توزيــع مقيــاس تــواتر التحاليــل الواجــب القيــام 
وزيـع، يكــون مبوجـب قــرار مــن علـى مســتوى خمتلـف منشــآت وهياكـل املعاجلــة والتوصـيل والتخــزين والت

ا ملوارد املائية حسب املتطلبات التمثيلية لعينات املاء املزود    1.الوزير املكلف 
ـــ ّ ـــة امليـــاه بســـبب حـــدوث كارثـــة مـــا، فـــإن القيـــام بتحديـــد التحاليـــل أم ا يف حالـــة تـــدهور نوعي

                                                             
  .طبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سابقالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414- 09 املرسوم التنفيذيمن ) فقرة أخرية/ 8(املادة  -1
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ملوارد املائيةالتكميلية من حيث مقياس التواتر واملعايري، يقع على عاتق إدارة الوالية امل   1.كلفة 

ِ مت مــن خاللــه حتديــد  :امللحــق الرابــع ّ نــات املــاء، وذالــك الطــرق املرجعيــة املعتمــدة لتحليــل عي
 ً جمموعــة مــن  جــدول كــل العمــود األول مــن حيــث تضــمن ذات عمــودين، ،ســتة جــداول )6(لـــ  وفقــا

  .من تلك املعايري كل معيارطريقة التحليل املتعلقة بيف العمود الثاين  ايقابله املعايري 
ــــالنهايــــة فقــــد ويف  ّ د املشــــرع علــــى أن أّك امليــــاه يف حاهلــــا اخلــــام نــــات إجنــــاز التحاليــــل علــــى عي

مليـاه الصـاحلة للشـرب، أو كـل مسـتعمل  ـا كـل مسـتغل خلدمـة عموميـة للتزويـد  واملعاجلـة، الـيت يقـوم 
ـــاه املعاجلـــة ت الغازيـــة واملثلجـــات، أو لتح للمي ضـــري املـــواد الغذائيـــة وتوضـــيبها املوجهـــة لصـــنع املشـــرو

ـــتم مـــن طـــرف املخـــابر املعتمـــدة طبقـــًا للتنظـــيم املعمـــول بـــه ارة ـــــيف ذالـــك إشو  2،وحفظهـــا، جيـــب أن ي
  3 .ملخابر حتليل النوعية عتمادذي احملدد لشروط فتح ومنح االـلمرسوم التنفيل

 ّ راقبتهـا مـن طـرف املصـاحل نات املياه يف حاهلا اخلام واملعاجلة الـيت يـتم إقتطاعهـا بغـرض مأما عي
ملــوارد املائيــة، جيــب أن يــتم فقــط مــن طــرف املخــابر التابعــة هليئــات عموميــة  التابعــة لــإلدارة املكلفــة 

ملوارد املائية   4 .حتدد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير املكلف 

ملائيـة املـوارد ا معاجلـة النصـوص السـابق ذكرهـا ملوضـوع مراقبـة نوعيـةكخالصة ملا تقـدم بشـأن و 
  :النتائج التالية استخالص اجلوفية ميكننا

مراقبــة نوعيــة املــوارد املائيــة  حــرص املشــرع اجلزائــري مــن خــالل تلــك النصــوص علــى ضــمان -
 حتقيقها وضـمان مطابقتهـا، اً شرتطم سالمتها، لتأمنيمواصفات ومعايري وقيم مرجعية  عتماد اجلوفية

 ُ َ م ، ســتخدامة التقليديــة واحلديثــة يف احلكــم علــى جــودة املــاء وصــالحيته لالاوجــًا يف ذالــك بــني الطريقــز
ملعـايري العضـوية احملـددة وذالك حني ا شـرتط مطابقـة نوعيـة امليـاه اجلوفيـة للقـيم القصـوى املرتبطـة أوالً 

ملعــــايري  نيــــًا  يف املالحـــق الــــيت أرفقــــت بتلــــك النصــــوص والــــيت تشــــمل لــــون املــــاء ورائحتــــه ومذاقــــه، و
ـــاه مـــن كـــل املـــواد الفي ـــدف إىل التأكـــد مـــن خلـــو املي زيوكيميائيـــة والكيميائيـــة وامليكروبيولوجيـــة والـــيت 

توجيهــات منظمــة الصــحة العامليــة كيميائيــة أو عضــوية، متاشــيًا يف ذالــك و  امللوثــة، بيولوجيــة كانــت أو

                                                             
  .طبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 9(املادة  -1
  .طبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 11(املادة  -2
  .2002فرباير  13، بتاريخ 2002لسنة  11اجلودة واعتمادها، ج ر ج ج، عدد ليل ادد شروط فتح خمابر حتحي، 2002فرباير  06املؤرخ يف  68-02 املرسوم التنفيذي -3
  .ملوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكرهطبيعة ودورية وطرق حتليل املاء االذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 12(املادة  -4
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1.ستخداموصالحيتها لال املرتبطة بدالئل جودة املياه
  

ـــــاقبـــــة نوعيـــــة امليـــــاه اجلوفيـــــة ن األحكـــــام املتعلقـــــة مبر إ - ت يف النصـــــوص الســـــابق ذكرهـــــا، جتّل
ي يف محايــة جتســيد الطــابع الوقــائضــمان العديــد مــن القواعــد التقنيــة اهلادفــة إىل  اعتمــادألســاس يف 

ئـي أو كيميـائي أو ( األوساط املائية من كـل أشـكال التلـوث األمـر الـذي ، )بيولـوجيعضـوي، أو فيز
لفهم وتطبيـق  ومادي مالئمتوفر إطار بشري ب راقبة نوعية هذه املواردالفعلية ملسريهن جتسيد املمارسة 

ن ذالــك يعــد مــن العوامــل الــيت مل تكتمــل لــدى ، تلــك القواعــد الســيما وأن مــن املختصــني مــن يــرى 
    2.اإلدارة البيئية يف اجلزائر

الــيت مت إقرارهــا مبوجــب تلــك  ةاملتعلقــة مبراقبــة نوعيــة املــوارد املائيــة اجلوفيــ التقنيــة ن القواعــدإ -
ً  مراحـل خمتلفـة،تشمل النصوص،  ً سـتوى منشـآت وهياكـل اإلنتـاج رحلـة اإلنتـاج علـى ممب بدايـة  ومـرورا

علـى مسـتوى  ستعمالرحلة االاً مبانتهاءو رحلة النشاط على مستوى حمطات النقل والتخزين والتوزيع مب
ت الغ امليــــاه اســــتعمال نقــــاط ازيــــة واملثلجــــات أو لتحضــــري املــــواد الغذائيــــة املعاجلــــة يف صــــنع املشــــرو

بشــكل  ،األمــر الــذي كــان مــدعاًة إلفــراد كــل مرحلــة بقواعــد تقنيــة خاصــة، وهــو وتوضــيبها وحفظهــا
دة تـــراكم  ـــة التطبيـــق مـــن قبـــل عديـــد األطـــراف القواعـــد التقنيـــة وتـــداخل وتشـــعب ســـاهم يف ز الواجب

بعـة هلاملتدخلـة  نطبـاق تلـك القواعــد ممـا قـد يتسـبب يف تعطيــل ا ة،يئـات خمتلفــالـيت تكـون يف الغالــب 
   .يعقد من تطبيقها وأ

ــت قواعــد تقنيـــةعلـــى  لمـــوارد املائيــة اجلوفيـــةالنوعيــة لراقبـــة امل اعتمــادإن  - ّ  تطـــور نتائجهـــاب زتمي
، ســيؤدي ال حمالــة إىل ســرعة تعــديل النصــوص الــيت حتكــم العلميــة احلقــائقتغــري عــدم ثبــات و ثرهــا بو

لنتيجة  ،هذه القواعد مثـال  ، وخـريإضـعاف فعاليتهـا علـى أرض الواقـعو صـعوبة تطبيقهـا زيد من سيو
، املتعلــق بنوعيــة 2011مــارس  22املــؤرخ يف  125-11علــى ذالــك تعــديل وتتمــيم املرســوم التنفيــذي 

ملرسوم التنفيذي  ستهالكاملياه املوجهة لال  96-14البشري، بعد أقل من ثالث سنوات من صدوره 
ا هذا األخري ركزت على تعديل القواعد  2014مارس  04 املؤرخ يف حيث أن التعديالت اليت جاء 

                                                             
1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 49. 

منظمة الصحة  مياه الشرب، جودة -اجلزء الثالث -دليل الشامل للعاملني يف خدمات صحة البيئةالكما ميكن الرجوع هلذه التوجيهات يف كتاب، منظمة الصحة العاملية،   
 .وما يليها) 5-0- 3(، ص 2004العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة، عمان، األردن، 

س  -2   .206مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و



  .اآلليات القانونية للحماية واحملافظة على املوارد املائية اجلوفية: الباب الثاين
  

       

 217 

  .مبعايري القيم القصوى اليت تضمنها ملحق هذا املرسوم التنفيذي السالف الذكرالتقنية املتعلقة 
ـــائاإن  - ج رتبـــاط التطبيـــق الفعلـــي للنصـــوص املتعلقـــة مبراقبـــة نوعيـــة املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة، بنت

علـــى لوحــدها جيعــل هــذه النصــوص عــاجزة  املعتمــدة، تنجــز مــن طــرف املخـــابر حتاليــل العينــات الــيت
عمـــل جنــاز  لبــ ،وقــائع ماديــة حبثـــهعاجلــة األمــر ال يتعلـــق مب كــون ،املــواردضــمان مراقبــة نوعيــة هلـــذه 

ـل ّ ذه األخــرية هــ إجنـازه إىل خمــابر حتليـل النوعيــة املعتمـدة،ت مهمــة سـند، أُ ، ذو طــابع علمـي تقــينمكم
ة العديــد مــن اإلشــكاالت املرتبطــةبــدورها قــد تثــري  ّ  مصــداقية نتــائج حتليلهــاو  أساســًا بتوفرهــا ومــدى قــو

ومـــن مث احلكـــم  عـــدم ثبـــات حقيقتهـــا وتغريهـــا، احتمـــالمـــن  يعرتيهـــا مـــا يعـــرتي احلقـــائق العلميـــة الـــيت
ا من املخابر مكانية   .تضارب نتائجها مع نتائج مثيال

ّ ضـــف إىل ذالـــك فـــ التحاليـــل علـــى عينـــات امليـــاه يف حاهلـــا اخلـــام  جـــراءإق بـــني إن املشـــرع فـــر
مليـاه الصـاحلة للشـرب،  ـا كـل مسـتغل خلدمـة عموميـة للتزويـد  و كـل مسـتعمل أواملعاجلـة، الـيت يقـوم 

ت الغازيـــة واملثلجـــات، أو لتحضـــري املـــواد الغذائيـــة وتوضـــيبها  ـــاه املعاجلـــة املوجهـــة لصـــنع املشـــرو للمي
بينما يتم إجـراء  1 .املخابر املعتمدة طبقًا للتنظيم املعمول بهواليت أسندت مهمة إجنازها إىل ، وحفظها

قتطاعهـــا بغـــرض مراقبتهـــا مـــن طـــرف اخلـــام واملعاجلـــة الـــيت يـــتم ا عينـــات امليـــاه يف حاهلـــا التحاليـــل علـــى
ملــوارد املائيــة، جيــب أن  ملخــابر التابعــة هليئــات ا ينجــز فقــط مــن قبــلاملصــاحل التابعــة لــإلدارة املكلفــة 

ملــوارد املائيــة وهــو األمــر الــذي  2،عموميــة حتــدد قائمتهــا وكيفيــات تــدخلها بقــرار مــن الــوزير املكلــف 
وحـول قـوة ومصــداقية  التفرقـة بــني خمـابر تقـوم بـنفس العمـل؟يطـرح تسـاؤالت عـدة حـول اجلـدوى مـن 

ا؟  ومـا هـو احلـل يف حـالكـل منهمـا؟ نتائج التحاليل املنجزة مـن قبـل   أم أن األمـر يتعلـق بعـدم تضـار
لـــرغم مـــن حصـــوهلا علـــى االالثقـــة يف نتـــائج التحاليـــل املنجـــزة مـــن قبـــل  طبقـــًا  عتمـــاداملخـــابر األوىل 

ويف  ؟عموميـةالتابعـة هليئـات نتائج التحاليـل املنجـزة مـن قبـل املخـابر هو تكريس ألفضلية للتنظيم؟ أم 
ن  ،األفضـــلية؟ حــال التســـليم بـــذالك، مـــا هـــو أســـاس إقـــرار هــذه علمـــًا أن مـــن املختصـــني مـــن يـــرى 

سـواء التابعـة هليئـات (بصـفة عامـة  تضارب النتائج العلمية هو مسة تطبع عمل املخابر ومراكز البحـث
ٍ مــن تلــك املخــابر  العينــات املنجــز مــن طــرف نتــائج حتاليــلممــا يعــين أن  ،3)أو غريهــا عموميــة ّ لــن أي

ينات املقتطعة إىل مزيد من التحاليل، قد تتطابق نتائجهـا كمـا إخضاع الع ئذ، ويربر عندتكون حامسة
                                                             

  .طبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 11(املادة  -1
  .رهطبيعة ودورية وطرق حتليل املاء املوجه لالستهالك البشري، مرجع سبق ذكالذي حيدد  2009ديسمرب  15املؤرخ يف  414-09 املرسوم التنفيذيمن ) 12(املادة  -2
س   -3   .، مرجع سبق ذكره203ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
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ا ستستغرق وقتًا أكرب املمارسـة الفعليـة  خلـل يفيـؤدي إىل مـن شـأنه أن  قد تتضارب، لكن األكيد أ
، ما مل يتم تـدارك هـذه الثغـرات، كـأن يـتم توجيـه العينـات ملراقبة النوعية للموارد املائية اجلوفيةألحكام ا
ً  القيامإىل خمابر خمتلفة يف آن واحد بدالً من  املقتطعة   . بذالك تواليا

خـــراج  مبوجـــب أحكـــامســـتثناءات اإرســـاء  - ت امليـــاه تلـــك النصـــوص وذالـــك  بعـــض مكـــو
مــن شــأنه أن وهــو مــا مــن جمــال تطبيقهــا،  )امليــاه املعدنيــة الطبيعيــة وميــاه املنبــع وامليــاه احلمويــة(اجلوفيــة 

ت املطبــق علــى  نظــام احلمايــة النوعيــةاملرتبطــة بعــد التقنيــة جتــانس القوايــؤدي إىل عــدم  خمتلــف مكــو
ت هلــذا ال، رغــم أن امليــاه اجلوفيــة ّ نظــام خضــوع تلــك املكــو وإن  فيمــا بينهــا،مبثابــة قاســم مشــرتك  يعــد

لتــايل كــان األجــدر أن يشــمل نظــام  اخــتالفوجــد  ، و فقــد يكــون يف بعــض معــايري املراقبــة لــيس إّال
ا، مبا يضمن  مراقبة نوعية ويضـفي علـى  هذا النظام جتانسوحدة و املوارد املائية اجلوفية خمتلف مكو

    .عمومية وجتريدما تستحقه من  واعدهق

  ً   )مرحلة العالج(يف حال التعرض للتلوث  املطلوبة الرتتيبات: نيا

واعـــد قانونيـــة قمــن  )أوالً ( مــا مت عرضـــهعلـــى املـــوارد املائيــة اجلوفيـــة تلــوث مكافحـــة ال تقتصــر 
هــذه الــيت تفيــد بتعــرض املراقبــة النوعيــة مــع نتــائج  إن مقتضــيات التعامــلبــل ، متعلقــة مبراقبــة نوعيتهــا

جمموعـــة مـــن التـــدابري والرتتيبــــات  اختـــاذ، تفـــرض أو عـــدم مطابقتهـــا للمعـــايري املطلوبـــة املـــوارد للتلـــوث
ّ  مـن أجـل املالئمـة ــتصـحيح مكو ـاملخ وإصـالح نوعيتهـاة ا املعتّل مبوجـب عــدة  وفقـًا ملـا مت تقريـره، ةتّل
ه ،نصوص   :على النحو الذي سنورده أد

اهليئـــة املســـتغلة للخدمـــة ( وارد املائيـــةرقابـــة مطابقـــة نوعيـــة املـــ ن يتـــوىلمـــ حيـــث مت إلـــزام كـــل -
ــــازيــــة، أو صــــاحب الرخصــــة، أو االمالعمو  ــــة املراقبــــة ، أو هيئــــاتمتي ــــاه، 1)املؤهل  أن يوقــــف توزيــــع املي

كما أنـه   ، 2للقيم القصوى احملددة يف هذا املرسوم تهامطابق ستهالك البشري يف حال عدماملوجهة لال
                                                             

ّ  ، املتعلق بنوعية املياه املوجهة2011مارس  22املؤرخ يف  125- 11من املرسوم التنفيذي ) 6(املادة   -1   .ل واملتمم، مرجع سبق ذكرهلالستهالك البشري، املعد
 69- 07بينما جند أن أحكام املرسوم التنفيذي ).املذكور أعاله(البشري  لالستهالك ، املتعلق بنوعية املياه املوجهة2011مارس  22املؤرخ يف  125- 11املرسوم التنفيذي   -2

ا حامسة، بل البد من املياه احلموية، مل تتعامل مع نتائج التحاليل املرتتبة عن  استغاللو  امتياز، احملدد لشروط وكيفيات منح 2007فرباير  19املؤرخ يف  املراقبة األوىل على أساس أ
ت املنجزة من قبل صاحب اال )43(النزول على احلكم الذي تضمنته املادة   متيازمن هذا املرسوم وذالك حني نصت على أن التغيري املالحظ على خاصيات املاء إثر خمتلف الرقا

كيد التغيري املالحظ إثر هذا . متيازع حتليل جديد لدى خمرب معتمد على حساب صاحب االأو من طرف املصاحل املعنية للدولة، جيب أن تكون موضو  ويف حال ما إذا مت 
ملياه احلموية  )44(التحليل اجلديد، فإن املادة  املاء ، وذالك بقصد إعطاء رأيه حول خصائص )ومل تبني من يقوم بذالك؟(من ذات املرسوم تنص على ضرورة إعالم الوزير املكلف 

يت ٍ من  متيازإما توقيف اال -.ملاء احلموي حتفاظإما اال -:احلموي، ليتقرر على إثر ذالك ما  ّ ، عندما يشكل املاء خطراً على الصحة، أو إذا مل يعد حيتوي على أي مؤقتًا
ا أثناء حتديد خصائص املاء عرتافاخلصائص اليت مت اال إما  -.جاع هذه الصفة إال بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية احلمويةسرت احلموي، على أنه ال ميكن تقرير ا له 

ائية متيازفسخ اال   .عندما تتغري خصائص املاء املعين ويفقد خصائصه بصفة 
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التــــدابري  اختــــاذال ميكــــن إعــــادة توزيــــع امليــــاه دون القيــــام بتحقيــــق حيــــدد أســــباب عــــدم املطابقــــة ودون 
  1 .هايالتصحيحية الضرورية من أجل إصالح نوعية امل

ــ - ملــوارد املائيــةإلدارة املكلفــعلــى عــاتق ا ه يقــعكمــا أن ي جتــاوز للقــيم أل تهــاالحظم حــني ة 
مهمـة إخطـار اهليئـات املسـتغلة املعنيـة، لغـرض أخـذ التـدابري  ،املعتمـدة القصوى لكل أو بعض املعايري

ملاء دون تشكيل خطر على الصحة    2.املالئمة اليت تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان 
-  ّ لتلوث الذي يصأم اإلفرازات أو املـواد يب املوارد املائية اجلوفية جراء رمي ا إذا تعلق األمر 

ملوارد املائية  تلزمأُ  الضارة، فقد كل التـدابري لتوقيـف تفريـغ اإلفـرازات أو رمـي   ختاذ اإلدارة املكلفة 
مــر بتوقيــف املـواد الضــارة ، عنــدما يهـدد تلــوث امليــاه الصــحة العموميـة، كمــا جيــب عليهـا كــذالك أن 

  3.نشأة املتسببة يف ذالك إىل غاية زوال التلوثأشغال امل
مــن القـــانون  116املــادة ملضــمون الرتتيبــات املــذكورة أعـــاله، فقــد أحالتنــا  ســتجابةوبشــأن اال

مليـــاه، علـــى التنظـــيم05-12 احملـــدد للطـــرق واملـــواد الكيميائيـــة املســـتعملة يف معاجلـــة امليـــاه  ، املتعلـــق 
ـــا، البشـــري وكـــذا تصـــح ســـتهالكاملوجهـــة لال إلقـــرار جمموعـــة مـــن والـــذي جـــاءت أحكامـــه يح مكو

ــــدف إىل  ئيــــة والكيميائيــــة والبيولوجيــــة املســــتخدمة يف معاجلــــة امليــــاه يف حاهلــــا اخلــــام، و الطــــرق الفيز
ئية أو الكيميائيـة  دة أو نقصان يف حمتوى املعايري الفيز احلفاظ على توازن الرتكيبة الكيميائية للماء بز

  4 .أو النوعية احملددة يف التنظيم املعمول به/عايري الشرب وملتجيب ه بذالك يسجعلو أو بنزعها، 
اليت تتم بواسطتها كلها  حسب املراحل تلك الطرقوإبراز  حتديد ،هذا املرسوم أحكامت تولّ و 

    :5واليت مت تفصيلها على النحو اآليت ،معاجلة املياه وتصحيحها أو جزء منها،
والـيت متكـن مـن نـزع املـواد الـيت تطفـو وكـذا بعـض العناصـر العضـوية أو  :املعاجلة املسـبقة -1
ئيـــة أو كيميائيـــة منهـــا ســـتخداماملعدنيـــة  ـــة األوحـــال، : طـــرق فيز ـــة الرمـــال، إزال التنقيـــة، الغربلـــة، إزال

عنــدما الســيما إليهــا  ل عمليــات املعاجلــة الــيت يــتم اللجــوء، وتعتــرب هــذه األخــرية أو األكســدة املســبقة
                                                             

ملادة لالستهالك ال ، املتعلق بنوعية املياه املوجهة2011مارس  22املؤرخ يف  125-11السابعة من املرسوم التنفيذي ) 7(املادة   -1 لة  ملرسوم ) 3(بشري، املعدّ الثالثة من 
  .، مرجع سبق ذكره، املذكور أعاله2014مارس  04املؤرخ يف  96-14التنفيذي 

ا2011يونيو  12املؤرخ يف  219-11 من املرسوم التنفيذي) 7(املادة  -2   .ع سبق ذكره، مرج، احملدد ألهداف نوعية املياه السطحية واجلوفية املخصصة لتزويد السكان 
ملياه، املعدل واملتمم، 12-05من القانون  )48(املادة  -3   .مرجع سبق ذكره املتعلق 
ا ذـالبشري وك ستهالكاجلة املياه املوجهة لالــــلطرق واملواد الكيميائية املستعملة يف معلدد احمل 2010يناير  12املؤرخ يف  26-10 املرسوم التنفيذيالثانية من ) 2(املادة  -4

اـــــتصحيح مكون   .، مرجع سبق ذكرها
ذا ـالبشري وك ستهالكاجلة املياه املوجهة لالــــلطرق واملواد الكيميائية املستعملة يف معلدد احمل 2010يناير  12املؤرخ يف  26-10 املرسوم التنفيذيالثانية من ) 2(املادة  -5

اـــــتصحيح مكون   .، مرجع سبق ذكرها
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ملواد العضوية أو الكيميائيـة كالنشـادر، أو املـواد املعدنيـة كاحلديـد أو املنغـانيز  حمتوى املاءيكون  غنيًا 
أو الكالســيوم، ويـــتم مــن خـــالل هــذه التقنيـــة إضــافة كميـــات حمــدودة مـــن الكلــور أو األزون أو اجلـــري 

ة كـل تلــك املـواد أثنــاء املطفـأ، وذالـك لكــي تيسـر الرتســيب الكيميـائي للمــواد املعدنيـة، ممــا يسـهل إزالــ
  1 .عملية التصفية

ئيــة أو  ســتخدامالــيت تقضــي علــى املــواد العالقــة و املــواد الغروانيــة  :التصــفية -2 طــرق فيز
ترب هذه الطرق مبثابة غرابيل حيث تع ،التسبخ، الرتسيب والرتشيح-التجمد: كيماوية من بينها-فيزيو
وتعتمد هـذه  2اء وذالك قبل الوصول إىل أحواض الرتسيب،على إعاقة تقدم املواد العالقة يف امل تعمل

تســـتخدم عمليـــة الرتســـيب إلزالـــة املـــواد العالقـــة والقابلـــة الطريقـــة أساســـا علـــى عوامـــل طبيعيـــة فمـــثالً 
ـــة الرواســـب الناجتـــة عـــن عمليـــات املعاجلـــة الكيمائيـــة، وتعتمـــد املرســـبات يف أبســـط  للرتســـيب أو إلزال

ا  صورها على فعل اجلاذبية، حيث ثري وز كما يتم ترشيح امليـاه اجلوفيـة إلزالـة .تزال الرواسب حتت 
مرار املاء خالل وسـط مسـامي مثـل الرمـل وهـذه العمليـة حتـدث بصـوره طبيعيـة  املواد العالقة، وذلك 
طــن األرض، ولــذلك تكــون نســبة العكــر قليلــة جــداً يف  يف طبقـات األرض عنــدما تتســرب امليــاه إىل 

ملياه السطحيةاملياه اجلوفي   3 .ة مقارنة 
ــــة  :)التكريــــر(التنعــــيم  -3 ــــري امللوثــــة العالقــــة أو املنحل لقضــــاء علــــى البكت ــــذي يســــمح  ال
  .كيماوية-طرق فيزيو ستخدام
املنحلـة  واليت متكن من النـزع الكلـي أو اجلزئـي لألمـالح املعدنيـة :نزع األمالح واملعادن -4

ألغشـية أو التقطـري ستخدامك واملتواجدة يف املياه املاحلة وذال الومضـي، هـذا األخـري  طـرق التفريـق 
  4 .الذي يعترب من التقنيات جد مكلفة

ـــ :التطهـــري -5 طـــرق   ســـتخدامن مـــن القضـــاء علـــى العناصـــر العضـــوية اجلرثوميـــة الـــذي ميّك
اء بـل حـىت عـن طريـق تسـخني املـ 5،كيميائية وأكسدة السـيما عـن طريـق الكلـور ومشـتقاته أو األزون

                                                             
  .42، ص مرجع سبق ذكرهاحملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(ملتحدة للرتبية والعلم والثقافة منظمة األمم ا -1
  .43،42، ص مرجع سبق ذكرهاحملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -2
   :مقال ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل، )املسببات واحللول(ه اجلوفية تلوث امليا ،)صاحب(الربيعي  -3

http://www.watersexpert.se/Nida6.htm  ،) 4ص  ،)2016- 03-11ريخ اإلطالع.  
  .46، ص ذكرهمرجع سبق احملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -4
  ).5- 0-3(، ص مرجع سبق ذكرهجودة مياه الشرب،  - اجلزء الثالث -دليل الشامل للعاملني يف خدمات صحة البيئةالمنظمة الصحة العاملية،  -5
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  1 .)كأشعة الشمس(تعريضه لألشعة فوق البنفسجية  أو
 ّ ـــاه املوجهـــة هـــذا، وعـــن قائمـــة املـــواد الكيميائيـــة املســـتعملة يف معاجلـــة وتصـــحيح مكـــو ت املي

ـــقــد نصــت امل، فريــــالبش ســتهالكلال ـــوم التنفيـــــــامسة مــن املرســــــاخل )5( ادةــــ ؤرخ يف ــــــامل 26-10ذي ـــ
ذكور أعاله، على أن حتديد تلك القائمة يكون مبوجـب قـرار مـن الـوزير املكلـف ، امل2010يناير  12

، 2011مــارس  30ملـوارد املائيــة، وهــو مـا مت جتســيده فعــالً بصـدور قــرار وزيــر املـوارد املائيــة املــؤرخ يف 
ري وكـذا البشـ سـتهالكامليـاه املوجهـة لالوتصـحيح احملدد لقائمة املـواد الكيميائيـة املسـتعملة يف معاجلـة 

ا، والذي أرفـق مبلحـق تضـمن قائمـة مـن  ـاسـتعاال، مـن أجـل مـادة كيميائيـة 23تصحيح مكو  انة 
 ّ ســتجابتها امبــا يضــمن مطابقتهــا و  ،البشــري ســتهالكت امليــاه املوجهــة لاليف معاجلــة وتصــحيح مكــو

  .أو النوعية احملددة يف التنظيم املعمول به/ملعايري الشرب و

ت مـــن الطبقــــات املائيـــة اجلوفيــــة تعتـــرب مــــن  لتنويــــهويف األخـــري جيـــدر ا ن عمليـــة إزالــــة امللـــو
، لـذا كـان مـن  2العمليات املكلفة جـداً، بـل إنـه يف بعـض احلـاالت يكـون مـن املسـتحيل حتقيقهـا تقنيـًا

إخضـــاعه للمراقبـــة هتمـــام إىل احملافظـــة علـــى نوعيـــة هـــذا املـــورد احليـــوي الثمـــني، و الضـــروري صـــرف اال
ّضـه للتلـوث مـن جديـداليت قد  كثفةالنوعية امل ذي لـن يتسـىن حتقيقـه إال ، وهـو األمـر الـحتـول دون تعر

املطلوبـــة هلـــذه  ســـتدامةاالتراعـــي خمتلـــف تلـــك اجلوانـــب وتضـــمن ، دارة متكاملـــةنتهـــاج إمـــن خـــالل ا
 .املوارد

                                                             
  .44، ص مرجع سبق ذكرهاحملافظة على املوارد املائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -1

2-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 569. 
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للموارد املائية اجلوفية اإلدارة املتكاملة: الفصل الثاين  

  
  
  

ِ  رد املائيــة اجلوفيــةمبــا أن نظــام محايــة املــوا ْ ومهمــا بلغــت درجــة إ ــكَ ح يتمتــع خباصــية  ال ه فإنــهامِ
من خـالل حكامه ميدانيا جتسيد أَ أخرى تعمل على إىل جانبه إقرار آلية  يتطلب ، بلالتنفيذ التلقائي

الــذي يضــمن أدوات للتســيري املــدمج، ختتلــف أدوارهــا وتتكامــل، فمنهــا مــن يتــوىل التخطــيط  اعتمــاد
يتوىل ترمجـة وتنفيـذ حمتـوى تلـك املخططـات علـى أرض الواقـع ومنها من خمتلف الفاعلني التنسيق بني 

لتنفيـذ إىل مــن يتـوىل الضــبط لضـمان التنفيــذ،   حتقيقـه إال مــن  ملـن يــتكـل ذالــك وأخـريا حيتـاج القــائم 
ي األمثـل الـذ سـتغاللواال سـتعمالتتـيح االنتهاج إدارة متكاملة تراعي خمتلف تلـك اجلوانـب و خالل ا

 ســـتدامةســتدامته يعتــرب شــرطًا الذا املــورد احليــوي، حيـــث البحــث عــن ااملطلوبــة هلــ ســتدامةيضــمن اال
      .األنشطة املرتبطة به

لذا فإن الدول تسعى إىل كسب التحدي املتعلق بتبين هذا النهج، وذالـك مـن خـالل اعتمـاد 
، مبـا يتماشـى من قبـل واضـعي السياسـة املائيـة الوطنيـة والدوليـة كفيلـة بتحق آليات يـق متطلباتـه ميـدانيًا

واالمتداد اجلغرايف حلوض أو طبقة امليـاه اجلوفيـة، والـذي قـد يشـمل احلـدود اإلقليميـة ألكثـر مـن دولـة 
فيتطلــب األمــر عنــدها اعتمــاد آليــات لتحقيــق اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود 

وض أو الطبقــة املائيــة اجلوفيـــة داخــل إقلـــيم الدولــة الواحـــدة، ، بينمــا قـــد ينحصــر احلـــ)املبحــث األول(
فيتطلــب عنــدها وضــع آليــات لتحقيــق اإلدارة املتكاملــة تســتمد مرجعيتهــا مــن القــوانني الوطنيــة ذات 

  ).املبحث الثاين(الشأن، على غرار املعاجلة التشريعية اجلزائرية 
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  رد املائية اجلوفية العابرة للحدودللمواآليات حتقيق اإلدارة املتكاملة : األول بحثامل
ً  270 أكثـر مــن هنــاك أناإلحصــاءات العامليـة إىل تشـري  ً  حوضـا جوفيــا للحــدود، يعــيش  عـابرا

تمـع الـدويل مـن خـالل اعتبـار ف 1من سكان العـامل، )% 40( يف مناطقها أكثر من ا لـذالك، مل يكـن ا
لقضا املرتجهزته الدولية لينأى بنفسه عن االأ ذا النوع من املـواردهتمام   اعتمـادويف مقـدمتها  بطة 

ــا، هــذه األخــرية الــيت مت  مباشــر عــرب القواعــد القانونيــة غــري يف البدايــة بشــكل التطــرق هلــا آليـات إلدار
حلـــدود، أو تلـــك ا ترســيم يـــاتاتفاقاهـــدات و مع وأاملنظمــة للمـــوارد املائيــة الســـطحية العـــابرة للحــدود، 

ـــة العـــابرة للحـــدود موأمـــا لكـــن يف النهايـــة املعـــادن، ســـتغاللاملتعلقـــة   خصوصـــية املـــوارد املائيـــة اجلوفي
ليـــات خاصـــة كـــان البـــد مـــن إفراد وأمهيتهـــا املتصـــاعدة ومـــا تنـــذر بـــه مـــن صـــراعات، مبنيـــة علـــى هـــا 

كــان دافعـــًا   هـــو األمــر الـــذي ألجـــل إدارة أفضــل هلـــذا املــورد الثمــني، و  التعــاون بــني البلـــدان املتشــاركة
ــــ ــــيت قامــــت بلتحــــرك العدي ــــة ذات الشــــأن ال ــــات الدولي اد مــــن املنظمــــات واهليئ ــــذا  عــــرض مســــاعد

تقــدمي دعمهــا التقــين واملــايل لكــل املبــادرات الراميــة إىل حتقيــق اإلدارة املتكاملــة مــن خــالل  ،اخلصــوص
للمــوارد املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود، لــيس هــذا فحســب، بــل إن جمموعــة مــن خــرباء  هــذه اهليئــات 

اليت ميـر عربهـا حتقيـق اإلدارة املنشـودة هلـذا النـوع مـن وسيناريوهات تصورات  وضعتوصلوا إىل  ليةالدو 
  .3"منهجيدليل "األخر  بعضالو  2"كتيب"عليه بعضهم  َأطلقبني ضفيت ما  هاـمُّ ، مت لَ املوارد املائية

ـــذين ااالمـــن خـــالل  اخلـــرباءمـــن جتربـــة هـــؤُالء  ســـتفادةاالوعليـــه ســـنحاول  ملـــرجعني ســـتعانة 
 املطلــب(يــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود للتوصــل إىل معرفــة متطلبــات حتقيــق اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائ

ستشــــهاد بــــبعض التطبيقــــات واال) الثــــاين املطلــــب(هجيــــة املقرتحــــة لتحقيــــق ذالــــك ، وبيــــان املن)األول
سدة لتك املنهجية الع   ).الثالث املطلب(ملية ا

                                                             
اه العابرة املي" 2009 للمياه العاملي اليوم مبناسبة ،لليونسكو العام املدير ،بيان من السيد كوشريو ماتسورا ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -1

ريخ ( .1، ص  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf: نشور على املوقع التايلريس، فرنسا، م ،اليونسكو، " للحدود
  ).2015-08-06: اإلطالع

2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS, LAKES AND AQUIFERS, The 
English translation was provided by Gisèle Sine (IOWater/INBO), Global Water Partnership - (GWP), 
Stockholm, Sweden, March 2012. 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, UNESCO’s International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, 
1 rue Miollis, 75732 Paris, France, December 2011. 
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  للحدودحتقيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية العابرة  تمتطلبا :األول طلبامل
دارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفيـة العـابرة للحـدود إىل إجيـاد حلـول متناسـقة وقابلـة دف اإل

إىل ســت  يمهاقســالــيت مت ت جمموعــة مــن األدوات املتكاملــة تلــف احلــاالت وذالــك عــربللتكيــف مــع خم
ضـروري لتحقيـق نتـائج  يكـون اجلمـع بينهـا 1)نظيمية، قانونية، مالية، تكوينية وتعاونيـةعلمية، ت(فئات 

ت الـيت ةمرضية ومستدمي ، كما أن تطبيقها جيـب أن يـتم بشـكل متـوازي وتـدرجي عـرب خمتلـف املسـتو
د العــــابر للحــــدو حمليــــة، وطنيــــة، (ملائيــــة اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود تشــــملها اإلدارة املتكاملــــة للمــــوارد ا

موعة الدولية كوحـدة جغرافيـة   العـابرة للحـدود التعامـل مـع املـوارد املائيـة اجلوفيـة هو مـا يقتضـيو  ،)وا
ألحواض اهليدروجيولوجية اليت ستكون حمال لتطبيق تلـك األدوات علـى النحـو  ،طبيعية أو ما يعرف 

ه    :الذي سنفصله أد

  األدوات العلمية والتقنية  :الفرع األول
  2 :ـلقيام بـ طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، وذالكودراسة التعرف  دف إىل

ـذا اخلصـوص ح :جرد طبقات أو أحواض املياه اجلوفية العابرة للحـدود -أوالً  يـث يـذكر 
أول  1990أطلقـت يف عـام  )UNECE(ية األوربية التابعة ملنظمـة األمـم املتحـدة قتصادأن اللجنة اال

ســيا ز وآامليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود يف منطقــة أور والــذي مت متديــده إىل القوقــاجــرد حملــي ألنظمــة 
  .2007الوسطى يف عام 
دف مجع وتصنيف ووضع تصور للمعلومات اهليدروجيولوجية علـى نطـاق  1999ويف عام  و

مج رســـــــم وتقيـــــــيم اخلـــــــرائط اهليدروجيولوجيـــــــة علـــــــى النطـــــــاق العـــــــاملي   عـــــــاملي، فقـــــــد مت إطـــــــالق بـــــــر
(WHYMAP) مج اهليـــدرولوجي ( اليونســــكوشـــرتاك مــــع ال مج الــــدويل )(IHP الــــدويلالــــرب ، الــــرب

للعلــوم اجليولوجيــة، الرابطــة الدوليــة ألخصــائي العلــوم املائيــة، جلنــة اخلريطــة اجليولوجيــة يف العــامل، وكالــة 
ن  ت اجلــر هـــد ، املعالســـطحي العامليـــةالطاقــة الذريـــة الدوليـــة، مركــز تقيـــيم امليـــاه اجلوفيــة الدوليـــة، بيـــا

إلضــافة إىل مســامهة خــرباء مــن اخلــارج علــى غــرار أولئــك )حتــادي لعلــم األرض واملــوارد الطبيعيــةاال  ،

                                                             
1-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF LAKES AND AQUIFERS, loc cit, p 67. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 
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  .)BRGM(التابعني ملكتب البحوث اجليولوجية واملنجمية 

مج رسـم اخلـرائط اجلوفيـة يفوقد  جنـاز بـر  2003املمتـدة مـن الفـرتة  حظيـت القـارة اإلفريقيـة 
جزئــي مــن الـــوزارة  ومتويــل )BRGM( مــن بتنســيق )SIG Afrique(، كجــزء مــن مشــروع 2006إىل 

  .(MAEE) الفرنسية للشؤون اخلارجية واألوربية
مجوبرعايــة اليونســكو مت إطــالق  2000ويف عــام   مــوارد دارةاملعــين حتديــداً  )ISARM( بــر

مج الذي يعترب جـز املياه اجلوفية العابرة للحدود ء مـن منظـور وأهـداف طويلـة األجـل لتعزيـز ، هذا الرب
ا بطريقـة منسـقة  الدراسة العلمية ألنظمة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود والبحث عن سبل إدار

لتعـاون مـع ومتكاملة ومستدامة، مث العمل على تنفيذه ا مـن خـالل املبـادرات اإلقليميـة، قـارة بقـارة، 
  .األمريكيةيف القارة  ريكيةاألمشركاء آخرين مثل منظمة الدول 

مج  وعلـــى إثـــر قيامـــه جبـــرد أويل لطبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة  )ISARM(جتـــدر اإلشـــارة إىل أن بـــر
قارة أمريكا، وجرد أويل لقارة إفريقيا، وجـرد مفصـل ملنطقـة البلقـان وجنـوب البحـر  عربالعابرة للحدود 

لنتيجـة فهـي  1 .فية عـابرة للحـدودطبقة جو  270األبيض املتوسط، توصل إىل إحصاء ما يزيد عن  و
  .استدامتهاتستدعي إدارة متكاملة ومشرتكة بني الدول املتشاطئة لضمان 

 ً الالزمـــة مــن أجـــل فهـــم أفضــل ألنظمـــة طبقــات امليـــاه اجلوفيـــة  حتياجــاتاالجـــرد  -نيــا
لـــرغم مـــن عديـــد املبـــادرات الـــيت مت إطالقهـــا، إّال أن حالـــة معرفـــة أنظمـــة امل :وعملهـــا يـــاه اجلوفيـــة إذ 

ولعـل مـردّ ذالـك يكمـن يف متطلبـات  ،وغري كافية إىل حد كبـريتبقى شديدة التفاوت العابرة للحدود 
معرفــة هـــذه األنظمــة الـــيت حتتــاج إىل وســـائل تقنيـــة وتكنولوجيــة متعـــددة ومهــارات متخصصـــة متنوعـــة 

  .من البلدان التخصصات وقدرات مالية معتربة، وهي األمور اليت قد ال تتوفر عليها العديد
العديد من املسائل التقنية والفنية منهـا مـا هـو متعلـق ويشمل نطاق معرفة أنظمة املياه اجلوفية 

لرتكيبــة اجليولوجيــة ) كتحديــد حــدود طبقــات امليــاه اجلوفيــة(لشــكل اهلندســي  ومنهــا مــا هــو متعلــق 
ومـا إىل ...جلوفيـة وحـدود كـل طبقـة املكونة للطبقة املائية ا نوعية التكوين اهليكلي والرتكيبة الصخرية(

ـــا  الطبيعـــة اهليدروجيولوجيـــة ومنهـــا مـــا هـــو مـــرتبط مبعرفـــة) ذالـــك واملعـــايري اهليدروديناميكيـــة املتصـــلة 
رتباطه اخلية للتكوين اجليولوجي ومدى ادراسة التفاعالت الدب، و )وغريها...النفاذية، سعة التخزين (

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 3 et 40. 
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كمـا يشـمل نطـاق معرفـة أنظمـة   خـرية عـابرة للحـدود أم ال؟،ملياه السطحية املتصلة به وهـل هـذه األ
ته وجهـة التـدفق وسـرعته(املياه اجلوفية خصوصية تدفقها  وكـذا معرفـة ...) وقـوة ضـغطه وتطـور مسـتو

ملنطقــــة املعنيــــة ونقــــاط تقاطعهــــا مــــع منــــاطق  ت املناخيــــة اخلاصــــة  جمــــاالت تغــــذيتها الطبيعيــــة والبيــــا
ـــار(التصـــريف الطبيعـــي   مســـبباته( إمكانيـــة تعرضـــها للتلـــوثودراســـة  ...)حـــريات والشـــطوطوالب األ

حجــم الطلــب املعــرب عنــه مــن النســيج (تنــامي احلاجــة إليهــا و ...) ونوعيتــه وقابليتــه للهجــرة ومصــادره
ويف النهايــــة فإنــــه يتعــــني تقيـــــيم ...) ات املختلفــــة والضـــــغوط ســــتخدامي واالقتصــــادي واالجتمــــاعاال

ّ ومتابعة كل املتغريات ا   1 .الزمن ملذكورة أعاله وتطورها على مر
لغـــة األمهيـــة يف  معرفـــة أنظمـــة طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة  اكتســـابويف خطـــوة أوىل تعتـــرب 

ت السابقة  لعمليـات الالحقـة املتمثلـة يف  ذالـك ضـروري  عتبارللحدود، يتم مجع كل البيا للقيـام 
ملعاينــات امليكانيكيــة وعمليــات ا ئي القيــام  والتصــوير الفوتــوغرايف اجلــوي أو ملســح والتنقيــب اجليــوفيز

ئيـة  ملعاينـات اجليوفيز عرب األقمار الصناعية للتمكن من رسـم معـامل اخلريطـة اجليولوجيـة، وكـذا القيـام 
ئيـــة والكيميائيـــة والنظـــائر كلـــورو فلـــورو كربـــون   -مـــن خـــالل محـــالت أخـــذ العينـــات والتحاليـــل الفيز

)CFC(- ن أجـــل حتديـــد اخلصـــائص اجليوكيميائيـــة واملعدنيـــة جلـــوف األرض ومعرفـــة نوعيـــة وذالـــك مـــ
  .مياهه

ـــاه اجلوفيـــة يف الوقـــت  املعنيـــة كمـــا ينبغـــي وضـــع تـــدابري دائمـــة ملتابعـــة وحتديـــد تطـــور طبقـــة املي
جلوانـــب الكميـــة املناســـب، وحجـــم  وذالـــك مبراعـــاة جممـــوعتني مـــن العوامـــل ميـــدانيًا إحـــدامها متعلقـــة 
جلوانب النوعيةستغاللطبيعي القابل لالالتدفق ال ، وهو األمر الذي يتطلـب تـوفر ، واألخرى متعلقة 

علـى أرض الواقـع لــيس فقـط التجهيـزات واملعــدات املناسـبة ولكــن أيضـًا حـد أدىن مــن هياكـل اخلدمــة 
خـذ  العامة ذات الطابع التقين واإلداري، املنشـأة علـى الصـعيد الـوطين أو العـابرة للحـدود، ميكـن أن

بعـة للدولـة داخـل وزارة أو وكالـة أو هيئـة مسـتقلة، وسـيتم  أوضاع قانونية خمتلفة فقـد تكـون مصـلحة 
توسيع نطاق هذه املصلحة أكثر أو أقل حبسب حجم البلد وأمهية املوارد املائية فيـه، وسـيكون هلـا إذا 

املـوارد املائيـة  استغاللدارة و  مع املؤسسات املعنية تصاللزم األمر شبكة من املكاتب احمللية لربط اال
  .اجلوفية

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 42. 
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يت   نتهاءبعد اال ت والتحقـق مـن صـحتها،  نيـة ال تقـل أمهيـة  كخطـوةمن مرحلـة مجـع البيـا
ت ويف نظـام  ت بغـرض إدماجهـا يف قواعـد البيـا عن األوىل واليت يتم من خالهلـا تنظـيم وتفسـري البيـا

ــ )SIG(املعلومــات اجلغرافيــة  املرجعيــة الــيت ســيتحدد علــى إثرهــا نوعيــة املــوارد املائيــة ك لتكــون بعــد ذال
  .اجلوفية املعنية

لثة يتم  نوعيـة املـوارد املائيـة اجلوفيـة وذالـك مـن خـالل وضـع منـوذج أو  على التعرفوكخطوة 
 ســــتخدامالــــيت مت التوصــــل إليهــــا  تتضــــمن اخلطــــوط العريضــــة منــــاذج مفاهيميــــة لطبقــــة امليــــاه اجلوفيــــة

ئـــق اجليولوجيـــة  ســائلاألدوات والو  املعتمـــدة يف دراســـة أنظمـــة طبقـــات امليــاه اجلوفيـــة مبـــا يف ذالـــك الو
الـيت و  ...) جيولوجية، واخلصائص الصـخرية، والضـعف(املختلفة  واهليدروجيولوجية واخلرائط املوضعية

 خمتلــف والعالقــة بــني ووظائفهــا املعنيــة اجلوفيــةاملائيــة لطبقــة النوعيــة ل صــائصاخلتســمح بفهــم وحتديــد 
ا ا مكو   .وغريها من األجزاء الطبيعية أو اإلصطناعية اليت حتيط 

دوات األمعرفــــة نظــــام طبقــــات امليــــاه اجلوفيــــة فتتطلــــب وضــــع  اكتســــابأمــــا آخــــر خطــــوة يف 
ضــية و ال مبــا يســاعد علــى حتديــد العوامــل  الــيت تســمح بفهــم معمــق لوظــائف األنظمــة املائيــة رقميــةالر

ئيــة الصــعبة ال تطـــور ومتابعــة  )اخل... حجــم التغذيـــةســـرعة ومعــدالت التـــدفق، (دان فهـــم يف امليــالفيز
 األكثــر مالئمــة اإلجــراءات اإلداريــة اعتمــاد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى املــوارد املائيــة اجلوفيــة

  .للتوفيق بني مصاحل مجيع الفاعلني
ضية والرقمية جيب هي حماكيةولكي تكون أدوات اإلدارة  ً للنماذج الر مبـا يتوافـق  كلتهـا مسـبقا

ـدف إىل جعـل منـوذج يتفـق مـع الواقـع الـذي (والنماذج املفاهيمية اليت سبق إعدادها  ا عملية  أي أ
  :إجراء كل السيناريوهات احملتملة، السيما ، وميكن بعد ذالك)أن ميثلهيفرتض 

  .من إدارة دائمة ومستدامة كجزءحتديد إمكانيات املوارد املائية   -
ثــري خمتلــف ختبــا - ته، وفقــًا لال اســتغاللو  الضــخ ســيناريوهاتار   حتياجــاتالتــدفق ومســتو

  .ي املتوقعقتصاداملعرب عنها والتطور اال
يئة  -   .املائية اجلوفية  على املوارد اإلقليمتقدير عواقب سياسات 
ره يف املكان والزمان -   .توقع تطور التلوث وتقييم آ
  .املائية اجلوفية يف حال تعرضها للتلوث هيل املوارد وضع شروط حلماية أو إعادة -

ـــ احملتملـــة، والســـيناريوهاتالنمـــاذج  وبعـــد حتليـــل وتفســـري نتـــائج ر أساســـًا قيمـــًا نكـــون قـــد وّف
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دارة طبقة املياه اجلوفية املعنية إلجراء املناقشات وآليات التشاور والعمل   1 .املتعلق 

  قانونيةاألدوات ال :الفرع الثاين
 ضمان اإلطار القـانوين والتنظيمـي الضـروري إلدارة املـوارد املائيـة اجلوفيـة، علـى حنـودف إىل 

لصـعيد الـدويل ي منهـا مـا 2سق على كل اجلوانب،متّ  ً (واإلقليمـي ، )أوالً (تعلـق  ومنهـا مـا يتصـل  )نيـا
ً (ملبادئ العامة للقانون    ).لثا

 يوجــد حاليــا علــى املســتوى الــدويل ســوى ال اإلطــارففــي هــذا  :علــى الصــعيد الــدويل -أوالً 
إلدارة املشــــرتكة ألحـــد الطبقـــات املائيــــة اجلوفيـــة العــــابرة للحـــدود وهــــو متعلــــق حتديـــدا وحيـــد  اتفـــاق

دارة  تفــاقاال مقاطعــة  "املشــرتك بــني كــل مــن سويســرا  "Genevoisجنيفــوا "احلــوض اجلــويف املتعلــق 
 la Haute Savoie"،3 قاطعـة هـوت سـافوام"، وفرنسـا "le canton de Genèveجنيـف -كـانتون

ات امليـــاه الســطحية العـــابرة اتفاقــيف بعــض األحيـــان يف  اومــا عـــدا ذالــك فـــإن امليــاه اجلوفيـــة يــتم تناوهلـــ
 ات الدوليــة املعنيــة برتســيم احلــدود أو قضــا التعــدينتفاقــأو بشــكل غــري مباشــر يف بعــض اال للحــدود

ال، اليت مت تبنيها فال عدد من املبادرات بيدا أنه ال ميكن إغ، )الثروات املنجمية(   :منهايف هذا ا
ـــــو -1 ـــــة بيالجي ــــــ  1989يف عـــــام  :اتفاقي بيالجيـــــو "مت إطـــــالق مشـــــروع املعاهـــــدة املعروفـــــة ب
Bellagio"4  مليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، والــيت قامــت علــى وجــه التحديــد بتطبيــق املبــادئ املتعلقــة 

مبـدأ "و " مبدأ وحدة اإلدارة"ى املياه اجلوفية العابرة للحدود، وهي عل 5املستمدة من قواعد هلسنكي
واحلفـــاظ علـــى أســـاس عـــادل ومنصـــف ويراعـــي محايـــة  األمثـــل ســـتخداممبـــدأ اال"و" املصـــاحل املشـــرتكة

ا  6،"احملــيط اجلــويف لــيس هلــا قــوة مــن  لكــنعلــى كــل حــال تبقــى هــذه املبــادرة قيمــة مــن حيــث فائــد

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 43 to 48. 
2-.Ibid, p .39  
3-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 
4-ROBERT D. HAYTON and ALBERT E. UTTON , Transboundary Groundwaters: The Bellagio 
Draft Treaty, Published by The International Transboundary Resources Center. Natural Resources Journal. 
Vol. 29. pg 668-722. Summer, Washington 1989, p 669. 
5-"Règles d'Helsinki" de 1966, relatives aux usages des eaux de cours d'eau internationaux,  extraits dans (D.A. 
Caponera, Le régime juridique des ressources en eau internationales, op cit, p 317. 
6-J. SIRONNEAU, LE DROIT INTERNATIONAL DE L'EAU EXISTE-T-IL ?- EVOLUTIONS ET 
PERSPECTIVES -, Ministère Français de l'écologie et du développement durable, Nov. 2002, p 11. 
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   . 1الناحية القانونية
اري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية محايةاتفاقية  -2  1992يف عـام : واستخدام ا

اري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية من قبل جلنـة األمـم  استخدامو  محايةية اتفاق اعتمادمت  ا
حيــــث أقــــرت يف  ،"يــــة هلســــنكياتفاق"وأُطلــــق عليهــــا إســـم  ،(UNECE)ألور  يةقتصــــاداال املتحـــدة

ــدف هــذه و  ،1996أكتــوبر  06ودخلــت حيــز التنفيــذ يف  1992مــارس  17هلســنكي بفنلنــدا يف 
يكولوجيـــة الســـليمة للميــــاه العـــابرة للحـــدود الســــطحية إىل تعزيـــز تـــدابري احلمايــــة واإلدارة اإل يـــةتفاقاال

  2 .واجلوفية على حد سواء
ـاري املائيـة الدوليـ -3  1997يف عـام : ة يف األغـراض غـري املالحيـةاتفاقية قانون اسـتخدام ا

ـاري املائيـة الدوليـة يف األغـراض غـري  استخدامقانون ية اتفاقلألمم املتحدة  العامةت اجلمعية اعتمد ا
لرغم من مضى علـى  هذا النص لألسف وإىل يومنا هذا 3املالحية، واليت مل تدخل حيز التنفيذ بعد، 

مثـاين عشـرة سـنة، حيـث مت التوقيـع  )18(عامة لألمـم املتحـدة أزيـد مـن ريخ تبنيها من قبل اجلمعية ال
دولــة علـــى  )35(دولـــة فقــط، يف حــني أن دخوهلـــا حيــز التنفيــذ يتطلـــب توقيــع  )24(عليهــا مــن قبــل 

املياه اجلوفية املشـرتكة جـد حمـدود، فهـو ينحصـر يف امليـاه اجلوفيـة املرتبطـة كما أن تطبيقه على   4األقل،
   5 .مشرتكة مع وجود نقطة وصول يلدو مبجرى مائي 

ت اجلمعيـــة العامـــة اعتمـــد 2008يف عـــام : قـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود -4
 واملرفق مبشروع املـواد 2008،6ديسمرب  11املصادق عليه بتاريخ  124-63قرار رقم ال املتحدةلألمم 

الــذي أعدتــه جلنــة القــانون الــدويل التابعــة هليئــة املتعلقــة بقــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، 
                                                             

1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 30. 
2- See the Web site of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Water Convention,  
on URL address: https://www.unece.org/env/water/text/text.html, p 1, (Last Visit the: 26 November 2016). 

اري استخدام قانون يةاتفاق املتحدة لألمم العامة اجلمعية تاعتمد -3  عرب متاحة يةتفاقاال هذه نصوص ،1997ماي  21 بتاريخ املالحية غري األغراض يف الدولية املائية ا
 :على الرابط التايل دةاملتح األمم ملنظمة اإللكرتوين املوقع

 ).5201-90-(Last Visit the: 26, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf  
ار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية العابفريق خرباء عدة مؤسسات دولة،  -4 ، ترمجة السيدة شهرة قصيعة، رة للحدودكتيب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أحواض األ

  .24، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21املكتب الدويل للماء،  -(INBO)منشور من قبل الشبكة الدولية ملنظمات األحواض 
5-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 

: ، منشور على املوقع التايلنون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودبقااملرفق   2008ديسمرب  11بتاريخ  63/124املادة األوىل من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -6
21.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N08478-dds-http://daccess ،)ريخ اإلطالع :

18-09-2015.(  
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مج اهليــدرولوجي  ، حيــث حيظـى هـذا الــنص بـدعم ومسـامهة علميــة وتقنيـة مـن قبــلاألمـم املتحـدة الـرب
الــذي مجــع هلــذا الغــرض جمموعــة مــن اخلــرباء والعديــد  )UNESCO(التــابع لليونســكو  )IHP(الــدويل 

ال موعـة يعترب حاليـا مثـرة ا، لذالك فإن هذا النص من الشركاء من ذوي املهارات يف هذا ا هتمـام ا
مكـان  ،، حىت وإن مل تكن لـه أي قـوة ملزمـةت املياه اجلوفية العابرة للحدودالدولية بنظام طبقا لكـن 
 املشـــرتكة إلدارةاناســـبة مبقليميـــة اإلثنائيـــة و الرتتيبـــات لل هـــااختاذحـــني  ه مرجعيـــةاعتبـــار الـــدول املتشـــاركة 

  .ياه اجلوفية العابرة للحدودطبقات املل
 ً ــا علــى مســتوى القــارة األوربيــة فــإن خمتلــف القــوانني الوطنيــة  :قليمــيعلــى الصــعيد اإل -ني

مليـاه قامــت وعلـى نطــاق واسـع  ــذا اخلصـوص، حيــث أن دمـاج التوجيهــاتاملتعلقـة  إدارة  األوربيـة 
طرة مــن الناحيــة القانون يف هــذه القــارة تعتــرب امليــاه ــؤَ ُ ة يــثالثــني توجيه )30(مــن خــالل وذالــك  يــةجــدّ م

ولعل أمههـا كـان إصـدار التوجيـه  ،1970 ا من عاماعتبار املياه وصرفها، مت إصدارها  ستعمالمتعلقة 
الــذي تــوىل تنظــيم كــل أنــواع امليــاه مبــا فيهــا تلــك العــابرة  2000،1أكتــوبر  23اإلطــاري للميــاه بتــاريخ 

إدارة طبقــات امليــاه اجلوفيــة عــرب  مقاربــة اعتمــادخــالل  للحــدود ســواء كانــت ســطحية أو جوفيــة، مــن
دف هذه املقاربـة إىل، أو الدولية/الوطنية و الوحدات أو األحواض اهليدروغرافية كـل حصـر   :حيث 

يتضــمن حتديـد األهــداف  ةإلدار لـخمطــط ووضـع  ،علـى مســتوى كـل حــوض املسـطحات املائيـة املتــوفرة
إلضــافة إىل ذالــك  ، فضــالً عــن التشــاوروإجــراءات حتقيقهــا ــدف املقاربــة إىل حتديــد مــع اجلمهــور، 

  2 ).التقارير(النتائج احملققة  وكيفية تقدمي) املراقبة(رصد حالة املسطحات املائية ل منهجية مشرتكة
لتوجيـه املـؤرخ يف مت ا 2000ه التوجيه اإلطار للميـاه لسـنة جتدر اإلشارة إىل أن  12سـتكماله 

حبمايــة امليــاه اجلوفيــة مــن التلــوث والتــدهور، والــذي جــاء مبعــايري لتقيــيم احلالــة  املتعلــق 2006ديســمرب 
ت اجتــاهالكيميائيــة للميــاه ومعــايري لتحديــد  إلضــافة إىل إقــراره للتــدابري الالزمــة لتركيــز امللــو  لوقايــة، 

ت إىل املياه اجلوفيةواحلد من    3 .وصول امللو
، مت تعــــديل ملحقــــه الثــــاين مبوجــــب التوجيــــه 2006ديســــمرب  12كمــــا أن التوجيــــه املــــؤرخ يف 

                                                             
1-Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p 1. 
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 50. 
3-la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, JO L 372 du 27.12.2006, p 19. 
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أربعـة وعشــرون  )24(الــذي قـام عــالوة علـى ذالــك بتحديـد مــدة  2014جـوان  20األوريب املـؤرخ يف 
ا هذا التوجيه   1 .شهراً للدول األعضاء قصد مطابقة النصوص القانونية لألحكام اليت جاء 

لنتيجـة أصـبحت اليــوم تلـك املبــادئ التوجيهيـة مبث ابــة اإلطـار املنســق إلدارة امليـاه اجلوفيــة يف و
امليـاه طبقـات اد األوريب، وهـو األمـر الـذي يعـد قيمـة مضـافة ذات أمهيـة خاصـة لـنظم مجيع أحناء اإلحت

  .، بل وحىت لغريها من الدول املتشاركةمن البلدان األوربية العديد املشرتكة بنياجلوفية 
هــذا ة يف كثــري مــن البلــدان مل حتظــى بنظــام قــانوين واضــح، ويف املقابــل فــإن املــوارد املائيــة اجلوفيــ

والــيت منــذ  -علــى ســبيل املثــال- كاململكــة املغربيــة" قــانون للميــاه"تلــك الــيت حتــوز علــى  يناســتثناإذا 
لضـــبط عـــام  العشـــرين )20(أوائـــل القـــرن  ملغـــرب أصـــدرت أول نـــص قـــان 1914و ـــاه  وين خيـــص املي

لظهري الشريف الصويتعلق ا حول األمالك العامة واملـتمم بظهـريين  1914ادر يف الفاتح يوليوز ألمر 
والــذي أدمــج مجيــع املــوارد املائيــة مهمــا كــان نوعهــا يف األمــالك  1925و 1919م شــريفني صــدرا عــا

ذات الصـلة النصـوص تمـد مـن قبـل املشـرع اجلزائـري عـرب خمتلـف وهـو نفـس التوجـه املع 2.العامة املائية
ملياه، املعدل واملتمم، املذكور أعاله 12-05يما منها القانون ملوارد املائية الس   .املتعلق 

 كمـا امليـاه السـطحية  حيـتّم علـى كـل البلـدان إخضـاع املـوارد املائيـة اجلوفيـة، وعليه فإن ما تقـدم
ت املقبلـة والسـياقات اال -مـن جهـة-يراعـي  لنظام قانوين ية والبيئيـة لكـل قتصـاديـة واالجتماعالتحـد

ببسـط رقابـة كافيــة مـن قبـل السـلطات العامـة بغـرض تـوفري احلمايــة  -جهـة أخـرى-مـن يسـمح و بلـد، 
ـا بشـكل منصـف ومسـتدميالكمية والنوعية هلـذه املـوارد احليويـة سـتعانة ، مـن خـالل اال، ويضـمن إدار

أو اللجــوء  نظــامي الرخصـة والتصــريحإخضـاع املســتعملني لك هــذا النظــام مـن ضــوابطلـوائح تيحــه مبـا ت
ر سـلبية ميكـن   تقييد أو حظر أو منع ممارسـة بعـض النشـاطاتإىل الـيت مـن احملتمـل أن تنجـر عنهـا آ

    .يئة واملياهأن تشكل خطراً على الب
 ً تلــك  وهــي :املبــادئ القانونيــة العامــة إلدارة طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود -لثــا

ملـــــوارد املائيـــــة اجلوفيـــــةات واملعاهـــــدات ذتفاقـــــخمتلـــــف اال املســـــتمدة مـــــناملبــــادئ  كمبـــــدأ   ات الصـــــلة 
مت  وغريهـــا مـــن املبـــادئ الـــيت، ...املنصـــف واملعقـــول ومبـــدأ منـــع اإلضـــرار ومبـــدأ التعـــاون ســـتخداماال

                                                             
1-DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, modifiant l'annexe II de la directive 
2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration, Journal officiel de l'Union européenne, L 182/52  21.6.2014 ,p 1. 

ملاء، املعدل، الصادر يف اجلريدة الرمسية للملكة املغربية رقم  10- 95ينظر بيان أسباب القانون املغريب رقم  -2   .2520، ص 1995سبتمرب  20، بتاريخ 4325املتعلق 
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بادئ قانون طبقـات امليـاه اجلوفيـة مل مبناسبة تطرقنايف الباب األول من هذه الدراسة وذالك التطرق هلا 
  1 .العابرة للحدود

  واإلدارية والتنظيمية ؤسسيةاألدوات امل :الفرع الثالث
 وذالــك مــن خــالل (GIRE) د املائيــةإلدارة املتكاملــة للمــوار خمطــط ا تنفيــذ ــدف إىل ضــمان

لتــدخل والــ 2،ممارســة الســلطات العامــة للصــالحيات املمنوحــة هلــا مبوجــب قــوانني امليــاه يت تســمح هلــا 
ت   :خمتلفة على مستو

  .يم احلصول على املياه للجميعتنظتتوىل  :ستعمالاال مستوى -
تتوىل وضع وتطبيق معايري النوعية املتعلقة مبيـاه الشـرب وتصـريف  :الصحة العامة مستوى -

  .املياه املستعملة يف املناطق احلضرية والصناعية
 املنشـآتتتوىل وضع وتبـين أفضـل املمارسـات يف جمـال تصـاميم بنـاء  :األمن العام مستوى -

   .والصناعية اليت قد تشكل خطراً على البيئة) ركاآل(اهليدروليكية 
، وضــمان نزاهــة املنافســة تتــوىل ضــبط تســعرية خــدمات امليــاه والتطهــري :املنافســة مســتوى -

  .حتكارات من خالل ممارسة الوصاية واإلشراف على خمتلف الفاعلنيوكسر كل اال
داف نوعيـة امليـاه مـن تسعى السلطات العامة إىل حتديد ووصـف أهـ :محاية البيئة مستوى -

ت والنظم اإليكولوجية   3 .أجل احملافظة على الطبيعة واحلياة الربية والنبا
ت  وبطبيعــــة احلــــال، فإنــــه علــــى ضــــوء التنظــــيم املؤسســــي واإلداري لكــــل بلــــد، تتنــــوع مســــتو

ا،اسـتخدامتبعـا لتنـوع  املسـؤولية يف جمـال امليـاه ة عـن كـان مـن الضـروري حتديـد اجلهـات املسـؤول  لـذا ا
، تقلةمصـلحة يف وزارة أو مؤسسـة عامـة مسـسـواء كانـت  ،إدارة املوارد املائية اجلوفية يف البلدان املعنيـة

مث توضيح العالقة بني اجلهة أو الكيان املسؤول على املسـتوى الـوطين ومثيلـه املكلـف بتطبيـق القـوانني 
ً  والتنظيمــات تكاملــة للمــوارد املائيــة بــادئ اإلدارة املمتاشــيًا وم ،علــى املســتوى اإلقليمــي واحمللــي ميــدانيا

                                                             
ل -1   .يف الفرع الثاين من املطلب األول من املبحث الثاين من الفصل الثاين من الباب األول من هذه الدراسةتفصيل مت التطرق لتلك املبادئ 

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 
3-Ibid, p .52  
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(GIRE) 1 .اجلوفية العابرة للحدود  
لنظـر حملدوديـة  لكن الواقع يثبت أن ما تقدم من شروط غـري مطبـق علـى حنـو فعـال، وذالـك 

الوسائل البشرية والكفاءات التقنيـة واملـوارد املاليـة املخصصـة هلـذا القطـاع، إضـافة إىل تسـجيل تـداخل 
اجلهـات العامــة املســؤولة عـن إدارة هــذه املــوارد، بـل إن بعــض البلــدان ال توجــد  خمتلــف بــني اخـتالفو 

  .لديها أي هيئة مسؤولة بوضوح عن إدارة املوارد املائية اجلوفية

  ية واملاليةقتصاداالاألدوات  :الفرع الرابع
تكاملـــة للمـــوارد ــدف إىل تعبئـــة املـــوارد املاليــة الالزمـــة لتحقيـــق األهـــداف املنشــودة لـــإلدارة امل

علــى املســتوى الــوطين ، هــذه األخــرية الــيت تتطلــب تغطيــة ماليــة معتــربة العــابرة للحــدود املائيــة اجلوفيــة
هـــو األمـــر الـــذي و  ،)ســـتثمار وتكـــاليف التشـــغيل والتـــدخل وصـــيانة املرافـــقنظـــري نفقـــات اال( والـــدويل
آليـات مبتكـرة لتمويـل هـذا  لبحث عن، اليت يتعني عليها اعائقًا أمام العديد من البلدان النامية أصبح
  .القطاع

ــال تتمثــل يف الســعر أو مقابــل اخلدمــة وفقــًا  وتوجــد ثالثــة مصــادر رئيســية للتمويــل يف هــذا ا
وات  " l’eau paye l’eauاملاء يدفع للماء، "ملبدأ  كتلك اليت تدفع نظـري قيـام والضرائب والرسوم واإل

امللـوث "فظة على جودة املياه ومحايتها من التلوث، وفقـًا ملبـدأ اجلهات املسؤولة خبدمات التطهري واحملا
ـــــدافع،  ـــــل pollueur-payeur"،2ال ـــــث مصـــــدر للتمويـــــل يتمث ل ـــــف املســـــاعدات العموميـــــة  يف و خمتل

                                                             
ملياه اجلوفية وهي يف  -1 مكتب املياه اجلوفية واملوارد املائية التابع ملديرية املياه والتنوع البيولوجي يف وزارة (فرنسا مثالً هناك هيئة وطنية مسؤولة على وجه التحديد عن كل ما يتعلق 

وى األقاليم واملقاطعات حتت سلطة حاكم اإلقليم وحمافظ املقاطعة واملمثلني احملليني للدولة ، وهلذا املكتب عالقة جبميع املصاحل املسؤولة عن تنفيذ السياسة املائية على مست)البيئة
، )ئيةاملخطط التوجيهي لتهيئة وإدارة املوارد املا( وكذا منسق احلوض اهليدروغرايف الذي يتوىل التنسيق بني املصاحل الالمركزية للدولة يف تنفيذ القوانني والتنظيمات واللوائح واملخططات

  .طعاتوتوضع حتت سلطة منسق احلوض أعوان شرطة املياه، الذين يضمنون مراقبة االمتثال للقوانني والتنظيمات السارية املفعول على مستوى املقا
ت على املستوى الوطين على ، الذي يعمل حتت وصاية وزارة البيئة، ويتوىل مهمة التنشيط والتنسيق )ONEMA(كما يوجد املكتب الوطين للمياه والبيئات املائية  وحتليل البيا

  .ضوء ما توصلت إليه التقارير الدورية على املستوى األوريب
، وتتوىل أساسًا مهمة التشاور والتوجيه التقين ومتويل قطاع املياه، ويف إطار مهامها تضمن هذه )جلان األحواض ووكاالت املياه(وأخرياً توجد مؤسسات األحواض اهليدروغرافية 

  .يف جمال املياه اجلوفية)" BRGM(مكتب األحباث اجليولوجية واملنجمية "املؤسسات الدعم واملساعدة للمؤسسات العامة العلمية والتقنية مثل 
-pour plus d'information voir le document de l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la 
gestion de l'eau en France, document publier sur adresse URL:  

2016). -11-p 7, (page consultée le 26 ,_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf-http://www.oieau.fr/IMG/pdf/OIEau_ 
  .ثأما يف اجلزائر فقد أخذ املشرع اجلزائري ترتيبات مؤسسية مماثلة وفقًا ملا سنبينه يف املطلب الثاين من هذا املبح -

2- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, document publier 
sur adresse URL:  
http://www.oieau.fr/IMG/pdf/OIEau_-_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf, p11,(page consultée le 26-11- 2016). 
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   .واملقدمة من قبل خمتلف اهليئات املاحنة قطاع املياهيف لتنمية ا لدفع املوجهة
مصـادر التمويـل الثالثـة، ميكـن للحـوافز املاليـة  توفري التمويل املناسب مـن خـاللعالوة على و 

ثريهــا يف  1أو الضــريبية املعتمــدة مــن قبــل اهليئــة التشــريعية أن تلعــب نفــس الــدور وذالــك مــن خــالل 
  :لصحيح، عن طريقا جتاهبرتشيده وتسديده يف اال السلوك اجلماعي والفردي ملختلف الفاعلني

 ســـتثماراتودعـــم بعــض اال اليــة قصـــد حتفيــزتــتم يف شــكل مســـاعدات م :غريـــةاملوافز احلــ -
لوقاية ومكافحة  ستثماراتحشد املوارد املائية اجلوفية أو اال(املرغوب فيها    .2 )هاوثما يلاملتعلقة 

الســــيئ للمــــوارد، حيــــث يــــتم فــــرض  ســــتغاللعــــن االوهــــي مبثابــــة رادع  :احلــــوافز الســــلبية -
هـذا املبـدأ الـذي  3،"امللـوث الـدافع"االً ملبـدأ األفعال املسـببة للتلـوث وذالـك إعمـضرائب ورسوم على 

                                                             
املتعلق بتقاسم وتوزيع املياه، والذي مبوجبه أنشئت مؤسسات جديدة وهي جلان األحواض والوكاالت  1964ديسمرب  16وافز املالية يف فرنسا منذ قانون يتم العمل بنظام احل -1

بعة للدولة تسري ستة أحواض هيدرولوجية يضمها الرتاب الفرنسي، وتعد وكاالت ) 6(، وذالك على مستوى )حاليًا تدعى وكاالت املياه(املالية لألحواض  املياه مؤسسات عمومية 
وات " بنوك يف خدمة املاء"حتت إشراف جلان األحواض املؤسسة على مستواها، وتقوم بدور مهم يف جمال متويل قطاع املياه جيعلها مبثابة  تج الرسوم واإل حبيث تقوم جبمع 

ملاء ومياه الصرف امللوثة، مث إعادة توزيع األموال اليت مت مجعها يف شكل قروض مدعمة أو مساعدات ومنح املفروضة على كافة املستخدمني على أساس الكميات املستهلكة من ا
دف إىل تعزيز االستخدام الرشيد للموارد املائية، واملشاريع امل ات املائية، ومن مث تعلقة مبكافحة التلوث ومحاية البيئلفائدة السلطات احمللية والصناعيني واملزارعني لدعم املشاريع اليت 

  ".امللوث الدافع أو يدفع"فإن هذا النهج ساهم بشكل كبري يف اسرتداد التكاليف من خالل تطبيق مبدأ 
-pour plus d'information voir le document de l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la 
gestion de l'eau en France, op cit, p 5 et 11.  

ا يف اجلزائر فقد سبقت اإلشارة يف الباب األول من هذه الدراسة إىل الدعائم االقتصادية وأثرها على حتقيق موازنة املوارد املائية ّ ن هناك دعامتني اقتصاديتني  أم اجلوفية، أين رأينا 
تج حتصيلها إىل يعتمد عليهما املشرع اجلزائري يف توفري مصادر التمويل والتحفيز يف جمال السيا سة املائية تتمثالن يف مقابل اخلدمة وكذا مجلة الضرائب والرسوم اليت يذهب 

حيدد كيفيات  2016يونيو  02املؤرخ يف  162- 16املنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي " الصندوق الوطين للمياه"عنوانه  302-079حساب التخصيص اخلاص، الذي حيمل رقم 
ملرسوم 2016يونيو  08، بتاريخ 2016لعام  34، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  302-079اص رقم تسيري حساب التخصيص اخل ، املتمم 

ت حبيث ستشكل مصدراً للتمويل والتحفيز على إقامة النشاطا. 2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017أبريل  06املؤرخ  136-17التنفيذي 
ب النفقات مبوجب املادة    :الثالثة من هذا املرسوم، واليت تشمل) 3(املقيدة يف 

يئ - ستثمارات  ملياه الصاحلة للشرب والتطهري والري الفالحي و نظمة التعبئة والتحويل والتزويد  لنفقات املتصلة  أو اقتناء التجهيزات واملعدات الضرورة /ة والتكفل املايل 
أو املؤسسات العمومية املستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفرت شروط يتم إعداده /على أنه يتعني على اهليئات و. اخللل التقين الكبري أو النقص يف املياه غري املتوقع الناجتة عن

  . بة املتصلة بتنفيذ النفقاتمع اإلدارة الوصية يبني على اخلصوص وبدقة، األعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات املراق
  .املسامهات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات -
  .املخصصات لفائدة سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه -
  .النفقات املرتتبة على إجراءات دعم سعر املياه -
  .والفالحي وكذا احملافظة على نوعيتهااألعمال احملفزة على اقتصاد املياه املوجهة لالستعمال املنزيل والصناعي  -

، مت 2017ديسمرب  29بتاريخ  77، ج ر ج ج، عدد 2017، املتضمن قانون املالية لسنة 2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14-16من القانون  136وتطبيقًا ملقتضيات املادة 
ب النفقات النشاط املتعلق بـ2017أبريل  06املؤرخ  136-17تتميم ما ورد يف هذه املادة مبوجب أحكام املرسوم التنفيذي  التكفل املايل : ، املذكور أعاله، أين أدرج يف 

لدراسات اليت ختص قطاع املوارد املائية والنفقات املتعلقة بتصميم وإجناز النظام املعلومايت    .اخلاص بقطاع املوارد املائية) التجهيز والربجميات والتكوين(لنفقات املرتبطة 
ذا التوجه من خالل نص املادة لق -2 ملياه، املعدل واملتمم، حني قرر  12-05من القانون ) 93(د أخذ املشرع اجلزائري  لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون املتعلق 

جناز بعض العمليات اإمكانية العام أو القانون اخلاص،  تطوير أو إقامة أو تعديل  - :ليت تتضمن على اخلصوصاالستفادة من أنواع املساعدة والدعم، يف حال املبادرة 
قتصاد املاء وإعادة استعماله وتثمينه   .التكنولوجيات أو الطرق أو املنشآت أو التجهيزات اليت تسمح 

3- Henris SMETS, Le principe pollueur payeur, un principe économique érige en principe de droit de 
l'environnement ? , RGDIP, tome 97, 1993, n °2, p 340 . 
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ساســـي يف أَ  ه كمبـــدأْ اعتمـــادأصـــبح اآلن مســـلم بـــه علـــى نطـــاق واســـع علـــى الصـــعيد الـــدويل، فقـــد مت 
ً 2000التوجيه األوريب اإلطار للمياه لعام  عضـاء دول األالـل من قبـل كـ ، والذي جيري العمل به حاليا

اورة لإلحتاد األوريب        .1والدول ا

  أدوات التكوين وحتسني املستوى املهين :الفرع اخلامس
هيـــل وحتســـني مســـتوى العـــاملني يف جمـــال امليـــاه مـــن صـــانعي السياســـات املائيـــة ـــدف إىل 

يتســـم بصـــعوبة  اجلوفيـــة خاصـــة وأن موضـــوع إدارة املـــوارد املائيـــة 2ومســـريين وأعـــوان تقنيـــني وإداريـــني،
ا مســـائله وتعقيـــدها، حيـــث ال ســـبيل لفهمهـــا  إّال مـــن خـــالل تنميـــة املهـــارات والتـــدريب وحـــل عقـــد

ـــاه يعتـــرب جـــد مفيـــد  ، األمـــر الـــذيوحتســـني املســـتوى املهـــين للتقنيـــني واإلداريـــني العـــاملني يف جمـــال املي
  .لنسبة لإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية املشرتكة أو العابرة للحدود

التــابع لليونســكو  )IHP(مج اهليــدرولوجي الــدويل ولتلبيــة متطلبــات هــذا اإلطــار، جلــب الــرب
)UNESCO(  للتــــدريب  منوذجيــــةفريــــق مــــن اخلــــرباء متعــــدد التخصصــــات للتفكــــري وتصــــميم وحــــدة

 ً على إدارة طبقات أو شبكة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحـدود، ويكمـن اهلـدف مـن هـذه  خصيصا
إدارة طبقـات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود علـى  خمتلف اجلهات الفاعلة املشاركة يف تدريب يفالدورة 

نعقـدت دث يف أول دورة تكوينيـة جتريبيـة اكمـا حـ(يف خمتلف امليـادين ذات الصـلة  املفاهيم األساسية
رجـال القـانون وصـناع القـرار،  اهليدروجيولوجيا لفائـدةتدريب أساسي يف ، وتناولت 2008يف أكتوبر 

  .3)اهليدروجيولوجيا أخصائييالقانون والقانون الدويل للمياه لفائدة  تكوين أساسي يف اقرتاحبينما مت 
حـــــدد مهمتـــــه  1991،4ومنـــــذ إنشـــــائه يف عــــام  ،)OIEau(كمــــا أن املكتـــــب الـــــدويل للميــــاه 

وذالــك مــن خــالل تــوفري الــدعم للبلــدان  5"تنميــة وتطــوير املهــارات الالزمــة إلدارة امليــاه"األساســية يف 
علـــــى وجـــــه بتمكيـــــنهم  (GIRE) عزيـــــز اإلدارة املتكاملـــــة للمـــــوارد املائيـــــةأو ت اعتمـــــادالـــــيت ترغـــــب يف 

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 55. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 55. 
4- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, op cit, p 36. 
5-voir le Site Web de l'Office international de l’eau (OIEau) sur adresse URL: 
 http://www.oieau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr, p 1, (page consultée le 26 Novembre 2016). 
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، حيـــث اخلصـــوص مـــن خـــربة طويلـــة يف التعـــاون يف جمـــال اإلدارة عـــرب احلـــدود للمـــوارد املائيـــة املشـــرتكة
ــــــ  ـــــه واملســـــمى ب ـــــابع ل ً يف مركـــــز التكـــــوين الت ـــــوطين للتكـــــوين يف مهـــــن املـــــاء "يســـــتقبل ســـــنو املركـــــز ال

)CNFME( "ئلة من املرتبصني أعداد ها) بلغت يف )وغريهم...تقنيني، مهندسني ومنتخبني حمليني ،
ً  4887عدد  2015سنة  دورة تكوينية، تشمل مواضـيع متنوعـة مثـل إجنـاز  615موزعني على  مرتبصا

ر امليــاه، اهليــدروجيولوجيا، معاجلــة امليــاه اجلوفيــة امللوثــة، مراقبــة امليــاه اجلوفيــة، محا  يــةومراقبــة وصــيانة آ
ملياه الصاحلة للشرب قيـادة وتنشـيط الشـبكة  كما يتـوىل املكتـب 1اخل،...مستجمعات املياه للتموين 

، وكذا األمانة التقنيـة الدائمـة 2008 اليت أنشئت عام (RICFME)الدولية ملراكز التكوين ملهن املياه 
       2 .1994منذ عام  (RIOB)للشبكة الدولية ملنظمات األحواض 

ــــوىل التكــــوين يف إلضــــافة  ــــيت تت ــــد مــــن املراكــــز املختصــــة ال ــــاك العدي ــــادرات، هن إىل هــــذه املب
مليـــاه اجلوفيـــة، مت إنشـــاؤها يف منـــاطق خمتلفـــة مـــن العـــامل منـــذ عشـــرات الســـنني  ـــاالت ذات الصـــلة  ا

الـــيت تســــعى إىل تنميــــة املهـــارات والكفــــاءة املتخصصــــة  مببـــادرة ومســــاعدة اهليئـــات الوطنيــــة والدوليــــة،
  .تكاملة للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدوداملدارة اإل رة على التحكم يف متطلباتالقاد

  أدوات املشاركة والتعاون :الفرع السادس
بكــل  خلــق إطــار لتبــادل املعلومــات ذات الصــلة مبجــال إدارة املــوارد املائيــة اجلوفيــةــدف إىل 

لني وأصـــحاب املصـــلحة ضـــمن أجهـــزة بـــني خمتلـــف الفـــاعالتعـــاون  شـــفافية، كمـــا تعمـــل علـــى تطـــوير
دارة املــوارد  وآليــات التشــاور املتاحــة الــيت تســمح مبشــاركة اجلميــع يف صــناعة السياســة املائيــة املرتبطــة 

يـاه وهـو مـا مـن شـأنه أن يضـمن التوفيـق بـني املصـاحل املتعارضـة للعديـد مـن مسـتعملي امل املائية اجلوفية
، لذا كان من الضـروري خلـق أجهـزة )اخل..لية واجلمعيات البيئيةت املنز ستعماالاال الزراعة، الصناعة،(

ـــــة(ية استشـــــار  ـــــككـــــل   حتضـــــان كـــــل املناقشـــــات العامـــــة الـــــيت ســـــتدور بـــــنيال) رمسيـــــة وغـــــري رمسي  أولئ
  3.ملستعملنيا

                                                             
1-l'Office international de l’eau (OIEau), Rapport d'Activités 2015 de Centre National de Formation aux 
Métiers de l’Eau  (CNFME), document publier sur adresse URL: 
  http://www.oieau.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_v6.pdf, p 2, (page consultée le 26 Novembre 2016). 
2- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, op cit, p 36. 
3-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS, AND AQUIFERS, loc cit, p 15. 
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لتعـاون عـرب احلـدود، فيتعـني إقامـة عالقـات متعـددة اجلوانـب بـني البلـدان  أما إذا تعلق األمر 
ـا املشـرتكةاملائيـة اجلوفيـة ملـوارد ادل اخلربات املتعلقـة من أجل تب ،املعنية املشـاكل حتديـد و  وطـرق إدار

، وهنـــا ميكـــن للجمعيـــات واملخـــاطر الـــيت تنطـــوي عليهـــا واإلجــراءات املتخـــذة ملواجهتهـــاالــيت تواجههـــا 
راً مهمـًا يف أن تلعـب دو  -دوليـة للهيـدروجيولوجينيمثـل الرابطـة ال-املهنية العلمية واألكادمييـة الدوليـة 

ت والتبــادالت بــني اخلــرباء ونظــرائهم علــى مســتوى البلــدان املعنيــة، والــيت ال جيــب أن تصــاالتطــوير اال
أيـــن  ،بــل جيـــب أن متتـــد أيضـــًا إىل املســتوى الدبلوماســـي والسياســـي ةالتقنيـــ تتصـــاالتقتصــر علـــى اال

، أو تلك التابعة هليئـة حواضشبكة الدولية هليئات األعلى غرار ال الدولية واإلقليميةميكن للمنظمات 
 )Facilitateur(تلعـب دور امليسـر أن  ، أو منظمـة الصـحة العامليـة،يونسكواألمم املتحدة، كمنظمة ال

   1 .إن لزم األمر )Médiateur(أو الوسيط 
التعـــاون واملشـــاركة وتبـــادل املعلومـــات  أدوات  اعتمـــادلعـــل مـــا مت ذكـــره أعـــاله كـــان ســـببًا يف و 

ــاري املائيــة الدوليــة اســتخداميــة اتفاقل مــن كمبــدأ تــدعو لــه كــ  1997لســنة  ألغــراض غــري مالحيــة ا
  2008ديســـمرب  11بتـــاريخ  124-63قـــرار اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة رقـــم وكـــذا  ،)30املـــادة (

مــن خــالل تعــاون دول  ويتجســد، )8و 7املــادة ( قــانون طبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود املرفــق
يـــاه اجلوفيـــة علـــى أســـاس املســـاواة يف الســـيادة والســـالمة اإلقليميـــة والتنميـــة املســـتدامة واملنفعـــة طبقـــة امل

أو شــبكة  نتفــاع املنصــف واملعقــول بطبقــات مياههــا اجلوفيــةاملتبادلــة وحســن النيــة مــن أجــل حتقيــق اال
  .طبقات مياهها اجلوفية العابرة للحدود وتوفري احلماية املناسبة هلا

إىل بـذل قصـار جهـدها يف مجـع  سعي الـدول املشـرتكة يف طبقـة ميـاه جوفيـة، ذالكويتعني إذ 
ت ومعلومـــات أَ  ْ بيـــا ت ذات الطـــابع اجليولـــوجي ( فيمـــا يتصـــل حبالـــة طبقـــة مياههـــا اجلوفيـــة ىفَ و البيـــا

                                                             
تت تقوم به من أعمال يف أقل ما يقال عن دور املنظمات الدولية واإلقليمية ا -1 حلكومية وغري احلكومية يف جمال إدارة املياه العابرة للحدود أنه يف تعاظم مستمر، وذالك نظراً ملا 

إلدارة املتكاملة للموارد املائية الع   :من تلك املنظمات جند ابرة للحدود،أحناء كثرية من العامل، سامهت بشكل كبري يف تعزيز التعاون والدعم التقين للربامج املتعلقة 
ً بتنظيم العديد من الفعاليات يف )RIOBT(من خالل قسمها الشبكة الدولية هليئات األحواض العابرة للحدود ) RIOB(الشبكة الدولية هليئات األحواض  - ، تقوم سنو

م يف اختاذ القرارات السياسية الصائبة وتطوير العالقات الرمسية وغري الرمسية ويعزز الثقة جمال املياه، يتم من خالهلا اقرتاح احللول املناسبة لكثري من القضا احلساسة، مما سيساه
  .والتعاون

لس األوريب بنفس الدور من خالل احلرص على نشر مبادئ إدارة املياه العابرة - اقية للحدود اليت مت إقرارها مبوجب اتف وعلى مستوى القارة األوربية تقوم املفوضية األوربية وا
  . 1992هلسنكي لعام 

موعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا  - الذي يقوم بدور الوسيط يف اختاذ " مركز تنسيق املوارد املائية"ومن خالل املركز التابع هلا املسمى  )CEDEAO(يف إفريقيا جند ا
ت، وضع اخلطط االتباد(دارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية القرارات ذات الصلة بصنع السياسات املائية، ويوفر الدعم التقين لبعض مراحل اإل   ). اخل...ثماريةتسل وحتليل البيا

ال، من خالل القيام بعمليات اجلرد والتعرف على أنظمة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود يف  )OEA(منظمة الدول األمريكية  -  أمريكاتساهم بدرجة كبرية يف هذا ا
  . يةاجلنوب
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، وتبادهلا مع بعضها بصفة منتظمـة، علـى أن )اخل...واهليدروجيولوجي واإليكولوجي واألرصاد اجلوية 
بصـورة فرديـة أو مشـرتكة،  ذالك املمارسات واملعايري القائمة، وهلا أن تتخذ تلك اإلجـراءات يف تراعي

   .قتضاء برفقة منظمات دولية أو عن طريقهاوعند اال
واملشاركة يقتصران على الـدول املشـرتكة عـرب املـوارد املائيـة اجلوفيـة  التعاونومل تعد إقامة وتعزيز 

تمـع الـدويل الراغبـة يف إمتامـه، وخـري مثـال   العابرة للحدود، بـل تعـدى ليشـمل ذالـك  علـىكـل دول ا
برامهــا لعديــد اال -وال تــزال-مــا قامــت بــه يكمــن يف  ِ  يــاتتفاقالدولــة اجلزائريــة  ّ ســة للتعــاون يف املكر

ذا اخلصوص هـو  ،2016خالل العـام اجلـاري  جمال املوارد املائية، حيث كان آخر ما صادقت عليه 
ـــدف إىل إقامـــة التعـــاون بـــني يف مـــذكرة التفـــاهم  جمـــال املـــوارد املائيـــة الـــيت تربطهـــا بدولـــة قطـــر، والـــيت 

لنســبة  1املــوارد املائيــة ســطحية كانــت أو جوفيــة، ومحايــةالطــرفني يف جمــال إدارة وتنميــة  ونفــس األمــر 
     2.جلمهورية كو

  للحدوداجلوفية العابرة  ياهاملنهجية املقرتحة لتحقيق اإلدارة املتكاملة للم: الثاين طلبامل
ت  مت -إن تعـدد القضــا واملســائل املرتبطــة مبجـال امليــاه اجلوفيــة املشــرتكة ومـا حتملــه مــن حتــد

 ً العـــابرة  ، جعلـــت مـــن موضـــوع اإلدارة املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة-الوقـــوف علـــى بعضـــها ســـابقا
وحىت تكون يف مسـتوى تعقيـد  لتجسيدها املنهجية املقرتحةومن مث فإن للحدود حتمية ال مفر منها، 

  .عملية ومتعددة اجلوانب وتدرجيية كونن ت، جيب أوجتليات هذا املوضوع
اإلدارة املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود بصـــفة جتســـيد ضـــف إىل ذالـــك فـــإن 

وقبـــل كــل شـــيء إرادة ال تتطلـــب فقــط الكفـــاءات التقنيــة واملـــوارد املاليــة ولكـــن أيضــًا  ،عادلــة ودائمــة
مـــن خاللـــه إشـــراك خمتلـــف سياســـية قويـــة مبـــا فيـــه الكفايـــة وعمـــل دؤوب مـــن قبـــل البلـــدان املعنيـــة يـــتم 

مـن أجــل تنفيــذ  )اخل... صــحاب املصـلحة واجلمعيــات املختصــة واملنظمـات غــري احلكوميــةأ(الفـاعلني 
ً إن كان مم-ها يف الفرع األول تواليًا أو عرضاليت مت  ترتيبات اإلدارة كافـة   عـرب 3،يف الوقت نفسـه -كنا

                                                             
سي رقم -1 ضمن التصديق على مذكرة تفاهم يف جمال املوارد املائية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية يت ،2016 سبتمرب 27مؤرخ يف  252- 16 مرسوم ر

لدوحة بتاريخ    .2016 مربسبت 28بتـاريخ  2016ة ــلسن 57عدد ج ر ج ج، ، 2014نوفمرب  23وحكومة دولة قطر املوقعة 
سي رقم -2 ضمن التصديق على مذكرة تفاهم يف جمال املوارد املائية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية يت ،2016أكتوبر  13مؤرخ يف  266-16 مرسوم ر

افا بتاريخ    .2016أكتوبر  23يخ بتـار  2016ة ــلسن 62عدد ج ر ج ج، ، 2015أكتوبر  07وحكومة مجهورية كو املوقعة 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 61. 



  .اآلليات القانونية للحماية واحملافظة على املوارد املائية اجلوفية: الباب الثاين
  

       

 239 

ت صــعيد علــى و  )ثــاينالفــرع ال( وعــرب احلــدود بــني الــدول املعنيــة )ولالفــرع األ( وحمليــة ، وطنيــةاملســتو
تمع الدويل لنسبة هليئة اإلدارة احملتمل إنشاؤها  )ثالثالفرع ال( ا   .)رابعالفرع ال(وحىت 

  على الصعيد احمللي والوطين :الفرع األول
ملــوارد املائيــة اجلوفيــة  السياســات عــن وضــع وتنفيــذ  الســلطات املســؤولةعتــربت املائيــة املرتبطــة 

املعنيــة بتجســيد اإلدارة املشــرتكة ألنظمــة  علــى املســتوى احمللــي والــوطين هــي اجلهــات الفاعلــة الرئيســية
ـــاه اجلوفيـــة   النقـــاط مـــن خـــالل مباشـــرة الرتتيبـــات املوضـــحة عـــرب ذالـــكو ، للحـــدود العـــابرةطبقـــات املي

  :التالية
مل يف حتسني إدارة أنظمة طبقات  :توضيح دور ومسؤولية املؤسسات -أوالً  ال ميكن أن 

ً اإلدارة بتلــك  املتعلقــةالرتتيبــات  اختــاذامليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، إذا مل يــتم  وبصــورة واضــحة  ســلفا
مبـا فيهـا (ختضع لـه يف كـل بلـد  على الصعيدين احمللي والوطين، والسيما من حيث معرفة النظام الذي

تطلــب ، أيــن جيــب أن ينظــر إليهــا كمــورد طبيعــي ي)هــا علــى هــذه املــوارداعتمادتلــك البلــدان الــيت يقــل 
  1 :محايته واحملافظة عليه، وهذا من خالل

تعلـق خاصـة مـا و وتنظيمي حيـدد بوضـوح النظـام القـانوين للميـاه اجلوفيـة،  قانوينوضع إطار  -
ن اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة أل، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية لى األرضحلقوق املطبقة ع

لقوانني والتشريعات احملددة مللكية املصدر املائي    2 .اجلوفية تتأثر كثرياً 
وزارات، مكاتــب أو دواويــن، (املؤسســات العموميــة املختصــة مــن  خمتلــفحتديــد مســؤولية  -
  .توى كل بلد، وبيان العالقة اليت تربط بينهاعلى مس) اخل...وكاالت 

علــى ضــمان تطبيــق القــوانني والتنظيمــات الســارية املفعــول علــى  احلــرص يتعــني علــى الدولــة -
العمــل علــى متكــني املصـاحل املكلفــة بتنفيــذ سياســتها يف جمــال إدارة املــوارد و  الصـعيدين احمللــي والــوطين،

ــا ملاليــاملائيــة اجلوفيــة مــن الكفـــاءات واألدوات ا دراســـات، (ة والتقنيــة الضــرورية ألداء املهمـــة املنوطــة 
لــنفس طبقــة امليــاه اجلوفيــة  املشــاطرة، ومــن مثّ يبقــى علــى ســلطات الــدول )اخل...منــاذج، وخمططــات 

خلصـوص مـا تعلـق ) الفرع األول(، توفري جمموعة األدوات اليت سبقت اإلشارة إليها العابرة للحدود و

                                                             
ال  -1 ُ تشريع ( اجلوفية لمياهالتشريع املائي ل"بعنوان  04ملذكرة رقم سلسلة املذكرات املوجزة، ا -األدوات واملفاهيم- اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) ين(مارس

  .5، البنك الدويل، واشنطن، و م إ، صغديف عودة كمال العربية إىل الرتمجة ،الرتتيب التنظيمي من األحكام العرفية إىل التخطيط املتكامل للمستجمع املائي-  )املياه اجلوفية
  .97مرجع سبق ذكره، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخداماسة ترشيد در  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -2
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إلدارة املتكاملـــة  واملســـتمر )القاعـــدي(يل لتكـــوين األو منهـــا  يف خمتلـــف الفـــروع واملهـــن ذات الصـــلة 
  .للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدود

 ً نظمة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود -نيا ملـوارد  فاملعرفـة :حتسني املعرفة  العلميـة 
ـد  ّ املعـايري أن بعـض  عتبـارحسـب فـرتات أخـذها، املائية اجلوفية وخاصة العابرة للحدود جيـب أن تقي

ـــذه املـــوارد ميكـــن أن تتغـــري أو تتـــأثر مـــع مـــرور الوقـــت،  ونســـبة  ســـتغاللخصوصـــًا طـــرق اال(املتعلقـــة 
كـان مـن الضـروري حتسـني   ، لـذا)اخل...ت احلاليـة، وكـذا الظـروف املناخيـة احملليـةستعماالالتغذية، واال

 تتيحهــا الوســائل التقنيــة والتكنولوجيــة احلديثــة املتاحــة علــى هــذه املعرفــة مــن خــالل اإلمكانيــات الــيت
   1 .املستوى احمللي والوطين، وأيضًا بتطوير التبادل والتعاون بني البلدان املعنية

ت احملصــلة حبيــث  ها بشــكل اســتخدامتفســريها و  ميكــنويف مرحلــة الحقــة يــتم مجــع كــل البيــا
ال ّ ة يف البلدان املعنية، وهو مـا يتطلـب غالبـًا ضـرورة إنشـاء ، مث مشاركتها مع خمتلف اجلهات الفاعلفع

ت   .)SIG(اجلغرافية  للمعلوماتونظم  )des bases de données( قواعد للبيا
نســجامها ، ومــدى اكيفيــة عملهــا  وتوضــيحامليــاه اجلوفيــة ســلوك نظــام طبقــة وحــىت يتســىن فهــم 

ر وضـــ التنميـــة املختلفـــة ومـــا يرتتـــب عنهـــا مـــن مـــع متطلبـــات غوط علـــى كميـــة ونوعيـــة املـــوارد املائيـــة آ
ال اجلوفيــة، ضــية والرقميــة عتمــادينصــح  الــيت و  ،-كمــا ســبق وأن أشــر- املناســبة علــى النمــاذج الر

، فضــالً عــن معرفــة بشــكل صــحيح املعنيــة امليــاه اجلوفيــةطبقــة نظــام كيفيــة عمــل ستســاعد يف حتديــد  
ر املرتتبــة عــن خمتلــف اال ، حبيــث جيــب أن املخــزون اجلــويفه مــن ضــغوط علــى ت ومــا متثلــســتعماالاآل

ت احملصلة مع النموذج التصوري املعد  ختلفـت عنـه جيـب مراجعـة اجلـويف، وإذا ا للحـوضتتوافق البيا
  2 .وذج وتعديلهمهذا الن

ضــية املعــدةشــمل يولضــمان الوصــول إىل النتــائج املرجــوة، جيــب أن  نطــاق  عمــل النمــاذج الر
لنســبة إلدارة امليــاه  عتبــارن هــذا األمــر غالبــًا مــا يــتم أخــذه اليــوم بعــني االحيــث أاحلــوض يف جمملــه، 

ن ربـط إدارة امليـاه السـطحية واجلوفيـة  السطحية من خالل األحواض اهليدروغرافية، لكن جيـب فهـم 
صـطدم ت -بينهمـاللتفاعـل  احتوائهـاإلمكانيـة  وإن كانت متثل الطريقة األمثل إلدارة هـذه املـوارد-معًا 

نطــاق األحــواض  األحــواض اهليدروغرافيــة مــع نســجام نطــاقأو عــدم ا يف معظـم األحيــان بعــدم تطــابق

                                                             
  .94و 93نفس املرجع، ص  -1
  .94مرجع سبق ذكره، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -2
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ــار أو البحــريات ال تكــون  مرتاكبــة مــع طبقــات امليــاه اجلوفيـــة، دائمــًا اهليدروجيولوجيــة، فــأحواض األ
، احلـدودحبيث قد تشمل نطاق عـابر  أحواضها أوسع من األوىل امتدادعادة يكون  هذه األخرية اليت

لنتيجـة فــإن تعمـيم  ضــية والرقميـةتنفيــذ و لنمـاذج الر  اســتخدام يقتضــي ،علــى جممــل نطاقهـا العمــل 
ت اليت يتم مجعها   1 .على مستوى كل البلدان اليت تشرتك يف طبقة املياه اجلوفية املعنية البيا

 ً احلديثة للمـوارد املائيـة  اإلدارةتتبىن  :اإلعالم واملشاركة والتشاور مع خمتلف الفاعلني -لثا
مبدأ عدم إمكانية فرضها من قبل السلطة وإمنـا تتطلـب املشـاركة الفعالـة مـن مجيـع أصـحاب املصـلحة 

ـــتم  هـــا، ومـــع ذالـــك فـــإن تعقيـــد وحساســـية مشـــاكل اإلدارة اعتمادمـــن خـــالل آليـــات التشـــاور الـــيت ي
مهمــــة للتعلــــيم إىل تنفيــــذ بــــرامج  ةجيعلهــــا يف حاجــــاملتكاملــــة للمــــوارد املائيــــة اجلوفيــــة العــــابرة للحــــدود 

حلـــثهم علـــى فهـــم وإدراك  2حـــد ســـواء،علـــى  كافـــة املســـتعملنيلصـــاحل املســـؤولني و  اإلعالميـــة والتوعيـــة
ــــــــة  ــــــــرتابط بــــــــني املشــــــــاكل واحللــــــــول املمكن ــــــــل لفكــــــــرة التضــــــــامن املــــــــائي ال ومــــــــا حتتاجــــــــه مــــــــن تفعي

)hydrosolidarité( ال بني الشعوب املتجاورة اليت تتقاسم نفس الطبقة شـرتاك املائية اجلوفيـة وذالـك 
ـــار إســـرتاتيجي لتحقيـــق تنميـــة آمنـــة ومســـتدامة  يف عمليـــات تعـــاون طويلـــة األجـــل فـــظ للميـــاه حت كخي

ا يف مجيع أحناء العامل والسياسيةية قتصادية واالاجلوفية مكانتها االجتماع    3 .اليت حتظى 
مج إلدارة امليـاه اجلوفيــة،  جيـب أن يراعـي أمهيــة إعـالم وتكــوين وهكـذا فـإن أي مشــروع أو بـر

م و  للتشاورأصحاب املصلحة املعنيني كآلية    4:أن يشمل ذالك ى، علماحتياجاللكشف عن رغبا
الســـلطات احملليـــة املعنيـــة، ممثلـــي خمتلـــف فئـــات املســـتعملني،  -إذا أمكـــن-إعـــالم وتكـــوين  -

  .جتمع املدينمجعيات محاية الطبيعة وهيئات الدفاع عن املصاحل اجلماعية للم
ملصلحة العامـة لـدى املسـؤولني واملسـتعملني يف جمـال احلفـاظ  والشعور الوعي وتعزيزرقية ت -

لصحة على نوعية املياه والبيئة وعالق   .العامةة ذالك 
مج الكفـاءات بتعبئـة، مقاربة تشاركية يف جمال التكـوين اعتماد -  والقـدرات احملليـة يف أي بـر

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 62,63. 

مج األمم املتحدة للبيئة  -2 مج األمم املتحدة للبيئة، )UNEP(األمم املتحدة، جملس إدارة بر ، املقدم يف تقرير املدير التنفيذي حول تنفيذ سياسة وإسرتاتيجية املياه لرب
لس اإلدارةالد   .4ص . 2009فرباير  20إىل  16من جدول األعمال املؤقت، نريويب من ) أ( 4املنتدى البيئي الوزاري العاملي، البند / ورة اخلامسة والعشرون 

3-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 64. 

ت  -4 ِ مقدمة -اجلوفية  املياه إدارة موارد"بعنوان  01سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  - األدوات واملفاهيم-اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) توينهوف(أَْلرب
ً (عن جماله وممارسته    .5و 4مرجع سابق، ص  ،)تطبيقه عمليا
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     .تعليمي
 ً ــ :إشــراك الســلطات احملليــة ذات الصــلة -رابعــا رتباطــًا وثيقــًا ااجلوفيــة كمــا رأينــا  امليــاهرتبط ت
إلقلـيم الـذي  بباطن األرض لتايل فهي متصـلة بشـكل أساسـي  فيـه والسـلطات احملليـة الـيت  تتواجـدو

ا فيه، ومن مثّ  متارس ا فيه والسكان الذين يستعملو يف  ؤالءهـكـل كان لزامـًا أن يـتم إشـراك    صالحيا
ا نظمة املياه اجلوفية العابرة للحدود ، حىتإدار   1 .وإن تعلق األمر 

ـــاه اجلوفيـــة  تمعـــات احملليـــة يف إدارة املي للحـــدود يعتـــرب مبثابـــة تطبيـــق ملبـــدأ  العـــابرةإن إشـــراك ا
ث عـن تقـع مسـؤولية البحـالتبعية الذي مت إقراره يف التوجيه اإلطـار األوريب حـول املـاء، والـذي مبوجبـه 

املســـتوى األنســــب  علــــىأي (خمتصـــة  حمليــــةعامـــة  احللـــول للمشـــاكل احملليــــة علـــى عــــاتق أدىن ســـلطة
، هــذه هلــذه السـلطةوذالــك مـن خــالل حتقيـق الالمركزيـة وتفــويض الصـالحيات  ،)واألقـرب للمـواطنني

لــدويل األخــرية الــيت هــي مــدعوة يف الوقــت ذاتــه لتطــوير مســتواها ومواكبــة األشــكال اجلديــدة للتعــاون ا
االت،" التعاون الالمركزي"املعروف بـ  لتشجيع على اال 2يف العديد من ا خنـراط يف التعـاون السيما 

  3 .الالمركزي العابر للحدود من أجل تعزيز اإلدارة املشرتكة للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدود

  على الصعيد العابر للحدود: الفرع الثاين
علــى الصــعيد العــابر  دارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدودحتقيقــًا ملتطلبــات اإل

  :اخلطوات التاليةاشرة باملشرتكة م ، يتعني على الدولللحدود
نظمــة طبقــات امليــاه  :ت التقنيــة األوليــةتصــاالاال -أوالً  حــىت تــتمكن مــن حتســني معرفتهــا 

ــا، يتعــني ع ت اتصــااللــى الــدول املعنيــة الشــروع تــدرجييًا يف إقامــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود وكيفيــة إدار

                                                             
ذا اخلصوص وهو ما نلمسه يف وتبني التجربة بوضوح أن ا -1 جينفوا "ية إدارة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود اتفاقتمعات والسلطات احمللية ميكن أن تلعب دورا مهما 

GENEVOIS " سيأيت تفصيل حمتواها يف الفرع الثالث من هذا املطلب(املشرتكة بني كل من فرنسا وسويسرا(.  
س من قبل العديد من الدول حاليا، ففي بلد اجلزائر على سبيل املثال، أصبحنا نسجل بشكل الفت إبرام العديد من اتفاقيات التعهذا الشكل اجلديد من التعا -2 ّ اون ون مكر

الس الشعبية البلدية والوالئية واجلامعات وغريها"بني هيئات عامة حملية    ".مع نظرائهم من بقية الدول... كا
س من خالل سياسة التنسيق بني الدول األعضاء يف اإلحتاد األوريب، فمثالً يف سنة  تعترب الدول األوربية -3 ّ نشاء  1997رائدة يف جمال التعاون العابر للحدود املكر قامت فرنسا 

يئة اإلقليم والعمل اجلهوي، حتت رعاية )MOT( العملياتية العابرة للحدود) املهمة(البعثة  العابرة للحدود املهيكلة على  املشاريع ءإنشا شجيع، لت)DATAR( مفوضية 
بتطوير التعاون الالمركزي العابر للحدود يف جمال املياه من  )MOT(حيث قامت  .عن طريق الربط بني األقاليم الواقعة على جانيب احلدود لعشرة دول متجاورة ،املستوى احمللي

ر السموا  -2، )إسبانيا/فرنسا(وذالك يف إطار املشاريع اإلقليمية بني جانيب احلدود  "Garonne"مشروع إنشاء مرصد عابر للحدود لنهر غارون  -1:خالل اتفاقية 
"Semois " فرنسا/ بلجيكا(بني( ،مؤمتر أعايل الراين  -3"Rhin"  الذي مشل كل من)ملزيد من التفاصيل ميكن ). سويسرا/فرنسا/أملانيا(بني كل من ) النهر واملياه اجلوفية

  :ملوقع التايلالرجوع إىل ا
3/-dechets/environnement-ressources-transfrontaliers.org/ressources/themes/environnement-http://www.espaces 

 (page consultée le 03 Décembre 2016).      
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ـال، مبـا  ـذا ا فيما بينها، تكون يف البداية بشـكل غـري رمسـي مـن طـرف املسـؤولني التقنيـني املهتمـون 
 اكتســابيســمح بتبــادل املعلومــات األوليــة الــيت ســتمكن املصــاحل املختصــة علــى املســتوى الــوطين مــن 

ــ للموضــوع، ومـن مث العمـل علـى تنبيـه وانـب التقنيـةمعرفـة وفهـم أفضـل ملختلـف اجل ية مِ لّ السـلطات السُّ
ت الـيت مت مجعهـا، كضـرورة  أمهيـة إقامـة حـوار دائـم عـرب احلـدود،العليا على  السـيما  للتعامـل مـع البيـا

ت الكــربى لضــوءها لطيتســلحيــث  مــن املفــرط،  ســتغاللاال( الــيت تواجــه املــورد املشــرتك علــى التحــد
مبـــا يــؤدي إىل تبـــين نتيجــة حتميـــة  1وقــوع نزاعـــات فعليــة، احتمـــال، مــع )اخل...ة امليـــاه، التلــوث، نــدر 
ن    .املشاكل اليت يتعرض هلا املورد املشرتك ال ميكن حلها إّال بطريقة مشرتكة مفادها 

ت غـري الرمسيـة بـني املسـؤولني التقنيـني، ميكـن لذا فـإن  مـا ميكـن التوصـل إليـه يف مرحلـة احملـاد
  . ات الرمسية بني املؤسسات املختصة يف كل بلد من البلدانجتماعتناوله يف التحضري لال أن يتم

 ً ممثلــي الــدول املعنيــة بنــاء علــى دعــوة مــن أحــدها،  اجتمــاعيــتم  :ات الرمسيــةجتماعــاال -نيــا
ت واليت جيب أن ال تقتصر على الدول املعنية فقط، بل إنه من األمهية مبكان إشراك اهليئات واملنظمـا

، ، ووكــاالت التنميــة، واجلهــات املاحنــةوالــدول الصــديقة الدوليــة ذات الشــأن، ومنــدويب األمــم املتحــدة
ـــــة/ن مســـــامهتها التقنيـــــة ومـــــ ســـــتفادةوذالـــــك مـــــن أجـــــل اال هـــــذه حبيـــــث ميكـــــن أن تتوصـــــل . أو املالي

  2:ات إىلجتماعاال
ملشـرتكة علـى املسـتوى تبادل املعارف بشأن املشاكل اليت تتعرض هلا طبقـات امليـاه اجلوفيـة ا -

ملياه السطحية عند االاتصاهلالوطين أو فيما بني الدول، دون إغفال    .قتضاءا 
  .األهداف املشرتكة يف املدى القصري واملتوسط والطويل اعتماد -
براز أمهية القضا املطروحة، واملنافع اال اختاذمناقشة اجلدوى من  - ية قتصادإجراء مشرتك، 

  .وائد واملكاسب املنتظر جنيها من التعاون البناء بني الدول املعنية، والفاملمكنة
وكـذا القرار بشأن تكاليف هذا التعاون، وكيفية تقاسم النفقـات املتعلقـة بـه،  اختاذمناقشة و  -

مة تنفيذه   .وضع رز
ملرونــة الكافيــة،  تفــاقجتــدر اإلشــارة إىل أن اال حــول النقــاط املــذكورة أعــاله، جيــب أن يتســم 
                                                             

1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 66. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 67. 
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ــــاالت اال يــــة واملناخيــــة وحــــىت جتماعية واالقتصــــادالــــيت جتعلهــــا تواكــــب كــــل التغــــريات احملتملــــة يف ا
  .  السياسية، وبذالك يتم ضمان تكيفها وصالحيتها لكل األوقات

 ً ت يف إطـار منسـق -لثا ينبغـي علـى الـدول األطـراف أن تسـعى  :مجع تنظيم وتبادل البيا
 ود ملعرفــة تطــور املــوارد املائيــة اجلوفيــة مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة،إقامــة شــبكة للرصــد عــرب احلــد إىل

علــى الشـبكات الوطنيـة أو اإلقليميــة أو احملليـة القائمــة، وذالـك بعــد  عتمـادحبيـث ميكنهـا يف ذالــك اال
  1 .ستكمال ما يعرتيها من نقص، حىت تقوم بتأدية وظيفتها بشكل صحيحا

ت متزامنة، وحبسب  محالت قياس ونقدر اإلمكان أن تكمن أجل ذالك جيب  وتبادل البيا
ت ونظـام املعلومـات اجلغرافيـة، حـىت  مواعيد حمددة، حبيث يتم مجعها وتنظيمها يف حامل قواعد البيـا

وهـو ، املـوارد املائيـة اجلوفيـة املشـرتكة التحسني مـن معرفـة وإدارةيف  ااستغالهلتتمكن البلدان املعنية من 
سـجامًا يف أنظمـة الرصـد واملراقبـة واملعلومـات حـول امليـاه، لـن يتـوفر إّال بتحقيـق األمر الذي يتطلب ان

ت واملعــارف ومتابعـة اإلجــراءات  عمليـات صــعبة، طويلـة ومكلفــة، لكنّهـا ضــرورية للقيـام بتبــادل البيـا
ـــال، ّ ايـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل تطـــوير التعـــاون  2علـــى حنـــو متكامـــل وفع املثمـــر الـــذي سيســـمح يف 

املعــــايري املشــــرتكة مــــن أجــــل إنشــــاء مراصــــد حقيقيــــة للميــــاه اجلوفيــــة العــــابرة  اعتمــــاداف بوضــــع و املطــــ
  3 .للحدود

 ً يتطلــــب نظــــام إدارة طبقــــات امليــــاه  :إعــــداد أدوات مشــــرتكة للمســــاعدة يف اإلدارة -رابعــــا
ضـية ورقميـة، وأ حيـا اجلوفية العابرة للحدود وضع أدوات تتجسد يف شكل مناذج، غالبًا ما تكون ر

، جـــاهزة حملاكـــاة الســـيناريوهات يةاقتصـــاداملاديـــة والبيئيـــة والسوسيو  هـــي منـــاذج تشـــمل مجيـــع اجلوانـــب
  4 .يف عمليات التخطيط واإلدارةاليت ستستخدم نتائجها  املختلفة للضخ،

، ال يف احلقيقة إن إعداد أدوات مشرتكة للمساعدة يف إدارة نظم املياه اجلوفية العابرة للحـدود
                                                             

ت  -1 ِ مقدمة -اجلوفية  املياه إدارة موارد"بعنوان  01ذكرات املوجزة، املذكرة رقم سلسلة امل - األدوات واملفاهيم-اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) توينهوف(أَْلرب
ً (عن جماله وممارسته    .5، ص3مرجع سابق، اجلدول  ،)تطبيقه عمليا

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 68. 

حلوض اجلويف للصحراء اإل، الذي يتوىل )OSS(خري مثال حول مراصد تنظيم وتبادل املعلومات هو ما يقوم به مرصد الصحراء والساحل و  -3 شراف على آلية التشاور املتعلقة 
، ليشرع يف حتقيق أهدافه 2009وانتهت عملية إجنازه سنة  1999نة ، الذي تتقامسه كل من اجلزائر وتونس وليبيا، هذا املشروع الذي انطلق س)SASS(الشمالية الغربية 

لنسبة للمنطقة املصنفة يف حالة خطر : (املتمثلة يف  ، إضافة إىل أشياء أخرى)اخل...البحث، تبادل وتقاسم املعلومات، اعتماد النماذج املشرتكة والعمل على حتيينها، خمطط العمل 
  .)الثالث من هذا املطلبسيأيت تفصيل حمتواها يف الفرع (
ت  -4 ِ مقدمة -اجلوفية  املياه إدارة موارد"بعنوان  01سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  - األدوات واملفاهيم-اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) توينهوف(أَْلرب

ً (عن جماله وممارسته    .5، ص3مرجع سابق، اجلدول  ،)تطبيقه عمليا
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ــ ا فقــط مــن أجــل احلصــول علــى املعلومــات الكميــة املوثوقــة، الالزمــة إلعــداد خطــط اإلدارة، يوصــى 
جمـاالت التعـاون ذات الصـلة بـني املتخصصـني يف وإمنا أيضًا ألن هـذه األدوات تسـاهم كثـرياً يف خلـق 

لتــايل تعــزز احلــوار بــني مجيــع األطــراف املعنيــة علــى جــانيب احلــدود، 1البلــدان املتشــاركة، مبــا يف  وهــي 
ات  َ ُح ـــر ذالـــك تـــوفري الرســـوم البيانيـــة واخلـــرائط واملخططـــات الـــيت تســـاعد علـــى تقـــدمي توضـــيحات وشُ

ر اليت تتعرض هلا هذه املوارد من جـراء سياسـات التنميـة، أو اإلجـراءات املتخـذة أو بسيطة  حول اآل
متجـددة أم (يـة املعنيـة فطبيعـة طبقـات امليـاه اجلو  وكـذا حتديـد ها من قبل خمتلف األطـراف،اختاذاملزمع 

ختيــار اإلســرتاتيجيات املعتمــدة عنــد ا عتبــارذالــك عــامالً رئيســيًا يؤخــذ بعــني اال عتبــار 2)غــري ذالــك
   .مات املفضلةاستخدواال

 ً ت العـابرة للحـدود علـى تصـاالتنطوي اال :اإلدارة املشرتكة من احلوار البسيط إىل -خامسا
الفعلـي للمــوارد املائيــة اجلوفيـة، فــإذا كــان  ســتخداماال الفخـتدرجـات متفاوتــة مـن التعــاون، ختتلــف 

ـــة أو  ّل ِ ٍ مـــن جـــانيب احلـــدود، فــــإن اإلدارة  انعـــدامضـــعيفًا أو غـــري متـــوازن مـــع ق ّ ر احملتملـــة علـــى أي اآل
جمـرد تبـادل  املستقلة على املستوى الوطين تعد كافية، ويقتصر التعاون عرب احلدود يف هذه احلالة على

فعليــة -، يكــون حبســب احلاجــة، ويف املقابــل فــإذا كانــت التــأثريات ملحوظــة علومــاتدوري بســيط للم
ّ  اعتمــادعلــى كــال اجلــانبني مــن احلــدود، فمــن الضــروري  -أو حمتملــة يــة وفع ّ بــل  الــة للتشــاور،آليــات قو

   3 .وجود هيكل مؤسسي عرب احلدود من أجل إدارة املوارد املشرتكةوقد يتطلب األمر 
هـــذا الـــنهج، مـــن  عتمـــادن التوجيـــه األوريب اإلطـــار حـــول امليـــاه، مســـح فـــإ ففـــي هـــذا الســـياق

ـــا  شــرتاطه علــى الــدول األعضـــاءخــالل ا العمــل علــى إصــدار نصــوص مطابقـــة لألحكــام الــيت جــاء 
خطـة تبـين  ، األمـر الـذي سيسـاعد علـى4أربعـة وعشـرين شـهراً الـيت تلـي صـدوره )24(يف مدة  التوجيه

تنســيق  ، أو علــى األقــل ســيمكن كــل دولــة مــنرايف عــابر للحــدودكــل حــوض هيــدروغوحيــدة إلدارة  
لنتيجـة فـإن مجيـع اجلهـات الفاعلـة تسـمح خطة إدارة تغطي أجزاء احلوض املوجود داخل أراضيها ، و

                                                             
  .95مرجع سبق ذكره، ص  ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق( خمتار دمحم -1

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 70. 
3-Ibid, p  72 and  73 .  
4-Article 2, de la DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, modifiant l'annexe II 
de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration, op cit, p 1. 
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والــيت  ،هــا علــى أرض الواقــعاختاذســري التطبيــق الفعلــي للتــدابري املزمــع يتو  بنقــل علــى وجــه اخلصــوص،
 .فبني األطرا ينبغي مشاركتها

تمع الدويل :الفرع الثالث    اإلجراءات املتخذة على مستوى ا
علـى الـدول  فقـط إن حتقيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفية العـابرة للحـدود، ال يقتصـر

تمـع الـدويليف احلـوض املـائي اجلـويف، وإمنـا أيضـا ياملشـرتكة   سـتفادةلال تطلـب إشـراك كافـة فعاليـات ا
  :سامهتها املرتبطة مبا يليمن دعمها وم

يلعــب القــانون الــدويل  :تعزيــز القــانون الــدويل بشــأن امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود -أوالً 
وذالك من خـالل ، للموارد املائية سطحية كانت أو جوفية اإلدارة املشرتكةدورا مهما يف جتسيد  العام

وال أدلّ علـــى  إلدارة املنشـــودة،لتعـــاون كشـــرط أساســـي لتحقيـــق اعلـــى تشـــجيع الـــدول علـــى ا العمـــل
ذالــك، مــن وجــود العديــد مــن التجــارب الدوليــة الــيت تــرتاوح بــني مرحلــة تنظــيم وتبــادل املعلومــات بــني 

   1 .القرار واإلدارة املشرتكة ختاذالدول املتشاركة وصوالً إىل مرحلة وضع آليات ال
ّ األهم من كل تمع الدويل من تقد ولعل م كبري يف جمال املـوارد املائيـة ذالك هو ما توصل له ا

علــى  2008اجلوفيـة، والـذي مت إحـرازه مـن خـالل مصــادقة اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف ديسـمرب 
لـــرغم مـــن أن ، املتضـــمن قـــانون طبقـــات امليـــاه اجلوفيــة العـــابرة للحـــدود)A/RES/63/124(القــرار   ،

قتنــاع الـدول املعنيــة ب ذالــك مبـرور الوقـت كـن أن تكتسـقواعـده مل تـدخل بعــد حيـز التنفيـذ، وإمنــا مي
ــا هــذا القــرار والــيت ســبقت اإلشــارة إليهــا يف الفصــل الثــاين مــن  اعتمــادبضــرورة  األحكــام الــيت جــاء 

  .الباب األول من هذه الدراسة
 ً دارة امليــاه العــابرة للحــدود -نيــا ــذا  :التشــجيع والــدعم التقــين للبلــدان املعنيــة  يعــول 

املؤسســات واهليئــات اإلقليميــة والدوليــة ووكــاالت التنميــة اإلقليميــة والعامليــة واجلهــات اخلصــوص علــى 
املاحنــة وبعــض معاهــد البحــوث والتعــاون، والــيت أثبتــت التجــارب قيــامهم بــدور إجيــايب وبنــاء للغايــة يف 

لعــابرة للحــدود،  مثــل اإلدارة املشــرتكة لألحـواض ا تعزيـز اإلدارة املشــرتكة للمـوارد املائيــة العــابرة للحـدود
ـــر الســـند، ميكـــونج، الـــدانوب، ا نج، النيـــل، وحبـــر آرال، ونظـــام طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة لغـــاكحـــوض 

                                                             
لس االقتصادي واالجتماعي، تقرير جلنة املوارد املائية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  -1 تكاملة اإلدارة امل: حول" ESCWA) "اإلسكوا(األمم املتحدة، ا

 25و 23قدم يف الدورة التاسعة للجنة املوارد املائية، املنعقدة بـ بريوت ما بني  ،)ةتطوير إطار قانوين إقليمي للموارد املائية املشرتكة يف املنطقة العربي(للموارد املائية املشرتكة 
  .13من جدول األعمال املؤقت، ص) أ(السادس ) 6(، البند 2011مارس 
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اخل، وحــــىت وإن كــــان بعــــض هــــذه اهلياكــــل الســــابق ذكرهــــا قامــــت ...،)SASS(للصــــحراء الشــــمالية 
لنســبة للمــوارد املائيــة الســطحية ــا أن ، العــابرة للحــدود بتجــارب اإلدارة املشــرتكة فقــط  مكا إّال أنــه 

 ّ ـذا اخلصـوص، ال على املياه اجلوفية العابرة للحدودتعمل بشكل فع ، بعـد اخلـربة املكتسـبة مـن قبلهـا 
ويـــة ودعـــم مناســـب، بنـــاء علـــى طلـــب البلـــدان املعنيـــة لتنفيـــذ والـــيت ســـتمكنها مـــن تقـــدمي مقرتحـــات ق

ــال، مج األ قــوم بــه كــلعلــى غــرار مـا ي املبـادرات يف هــذا ا ، يونســكومنظمــة الو  مـم املتحــدة للبيئــةبــر
، واملفوضـــــية األوربيــــــة، وبــــــل وحــــــىت مكاتـــــب البحــــــوث املتخصصــــــة كـــــــ  وجلنـــــة األمــــــم املتحــــــدة ألور

)BRGM(  ال   .خصوصًا يف اجلوانب التقنيةاليت أثبتت جناعتها يف هذا ا
عية، األمـر مبزا خاصة كاحليـاد واملوضـو  تتمتعهذه املؤسسات واهلياكل ن ضف إىل ذالك، فإ

ـــام بـــدور  قـــدر كبـــري مـــن اخلـــربات العمليـــة ، معتمـــدة يف ذالـــك علـــى "الوســـيط"الـــذي ميكنهـــا مـــن القي
هيـــك عـــنؤثرة عـــن طريـــق احلـــوار واإلقنــــاعاملـــدبلوماســـية املكتســـبة وال ـــا ،  مــــن لشـــبكة عامليـــة  حياز

       1 .رفيعة املستوىالو تعددة التخصصات املهارات الكفاءات وامل

  طبيعة ومهام هيئة إدارة املياه اجلوفية العابرة للحدود :عالفرع الراب
دارة مؤسســـات بـــدالً مـــن إنشـــاء أو خلـــق يف البدايـــة جيـــب اإلشـــارة إىل أنـــه و  جديـــدة تعـــىن 

ـــل املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود فضّ ُ رتبـــاط حماولـــة اال -كلمـــا كـــان ذالـــك ممكنـــًا ومعقـــوالً -، ي
ا أو توســـيعها لتشـــمل امليـــاه  اختصاصـــاميـــة القائمـــة، والـــيت ميكـــن تكييـــف هلياكـــل الوطنيـــة أو اإلقلي

يف  دارة املـوارد املائيـة السـطحيةخمـتص هيكـل  كما هو احلال يف حالـة وجـوداجلوفية العابرة للحدود،  
يف بعـض األحيــان مجيــع  اهليكــل املــذكور يشـمل حـوض هيــدروغرايف مشــرتك بـني عــدة دول، حبيــث ال

البلــدان املعنيــة بطبقــة امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، أو أن البلــدان املعنيــة بــنفس طبقــة امليــاه اجلوفيـــة 
أيـــن ميكـــن هلـــذه  العـــابرة للحـــدود، جتـــد نفســـها أحيـــا يف هياكـــل أو وكـــاالت إدارة أحـــواض خمتلفـــة،

ا لتشمل املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود فقط، وإمنا أيضًا جيب أن  اهلياكل ليس توسيع صالحيا
ـــة العـــابرة للحـــدود،  متـــدادمتتـــد حـــدود احلـــوض اجلغرافيـــة تبعـــًا ال ـــاه اجلوفي تصـــبح وبـــذالك سطبقـــة املي

، كمــا أنــه مــن املمكــن أيضــًا "العــابرة للحــدود هيكــل أو وكالــة إدارة املــوارد املائيــة الســطحية واجلوفيــة"
التنسيق الشامل حول إدارة نظـام طبقـة طوير العالقات فيما بينها من أجل تصور قيام تلك اهلياكل بت

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 74. 
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 -وعالوة على املؤهالت اليت حيوزها اهليكـل-على أنه يف كل احلاالت  1املياه اجلوفية العابرة للحدود،
ملياه اجلوفية     2.جيب توفري مؤهالت وكفاءات إضافية خاصة 

ــ ّ إلدارة املشــرتكة للحـــوض العـــابر أو هيكــل  ا عنـــدما ال يكــون هنـــاك هيئـــةأم أو وكالـــة قائمـــة 
إلدارة املشــرتكة لطبقــات امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، تفــرض  حتياجــاتللحــدود، فــإن اال املتعلقــة 

-، خصوصـا يف املنـاطق اجلافـة الـيت تفتقـر إىل امليـاه السـطحية 3إنشاء مثل هـذه اهلياكـل أو الوكـاالت
ـذا  ميكنأين  -زائريةنا يف الصحراء اجلالكما هو ح هليئة إدارة امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود، املنشـأة 
ايـــة املطـــاف تـــويلّ اإلدارة املشـــرتكة، وهـــي اخلصـــوص  تقـــدمي الـــدعم للحـــوار، مث تكـــريس التعـــاون ويف 

سيس اهليئة اجلديدة، املوقعة مـن قبـل الـدول املعنيـةاتفاقالرتتيبات اليت جيب حتديدها يف  ًا ملـا ، وفقـية 
ه       .سيتم تناوله أد

يشـتمل اهليكـل  :احملتمـل هليئـة إدارة امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود التنظيمـي اهليكل -أوالً 
   :التنظيمي هليئة إدارة املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود على اهلياكل اإلدارية التالية

نون من قبل الدو : اجلمعية العامة - ّ ، واهليئـات )الوزراء أو الرؤسـاء(ل املعنية وتضم أعضاء معي
ً رئيسـها  ا واليت تنتخـب دور لتنـاوب مـن بـني أعضـاء  (املرتبطة  ، وجتتمـع )ةدولـكـل رمبـا 

  .بصفة عادية مرة أو مرتني يف السنة واستثنائيًا كل ما دعت احلاجة
  ).اخل...مدير، مدير عام،(جملس اإلدارة أو هيئة مماثلة  -
  .لنزاعات احملتملةهيئة مكلفة  -
 العامـة مـن خـالل لقضـاامعاجلـة ميكن أن تنشط بصفة دائمـة، مـن أجـل اليت : فرق عمل -

ـــا الدوريـــة أو اخلاصـــة الـــيت قـــد تنعقـــد مـــن حـــني آلخـــر مـــن أجـــل معاجلـــة قضـــا اجتماع ا
  .حمددة، ظرفية أو طارئة

الة(أمانة دائمة  - ّ   ).كشرط أساسي لتحقيق إدارة فع

                                                             
1-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 68. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 74,75.    
3-Bonaya Adhi Godana, Africa's Shared Water Resources. Legal and institutional Aspects of the Nile, 
Niger and Senegal River Systems, Frances Printer Publishers, London et Lynne Reinner Publishers Inc., 
Boulder, Colorado, 1985, p 250.    
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    1.لتواصل والتبادل والتشاور خلية مكلفة -
ــــة التأســــيس أن حتــــدد بدقــــة دور كــــل هيكــــل مــــن هــــذه اهلياكــــل، ونطــــاق اتفاقيتعــــني علــــى  ي

، النصاب، اإلمجاع(القرارات والتوصيات  اختاذالصالحيات املخولة له، وكذا تبيان أحكام وإجراءات 
مة )اخل...األغلبية،  اجلمعيـة العامـة، جملـس (غري الدائمة  ات اهلياكلاجتماع، وميكن أيضًا حتديد رز

الــيت تتــوىل  "اللجــان الوطنيـة"ـ ، ومقـر األمانــة الدائمـة، وحتديــد اهلياكـل امللحقــة كـ)اإلدارة وفـرق العمــل
موعة اال"فرق العمل، و  مساعدة   2 .اليت تضم مندويب منظمات وهيئات دولية مماثلة" يةستشار ا

 ً مـن املـرجح أن متـارس اهليئـة  :املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدوداملهام احملتملة هليئة إدارة  -نيا
دارة املوارد املائية اجلوفية العابرة للحدود املهام والصالحيات التالية    :املكلفة 

ت واملعلومات العلميـة،  :مهام ذات طبيعة تقنية -1 تنسـيق و مثل مجع وتفسري وتبادل البيا
  .ات املياه ونوعيتهااستخداميات رصد ومراقبة القيام بعمل وتنفيذ املشاريع، ختطيط

كالبحـــث عـــن مصـــادر التمويـــل املناســـبة، وإدارة   :ية وماليـــةاقتصـــادمهـــام ذات طبيعـــة  -2
التمـــويالت املتــــوفرة وطنيــــة كانـــت أو دوليــــة، وتوزيــــع التكـــاليف بــــني الــــدول املعنيـــة، وتقاســــم الفوائــــد 

ح املرتتبة عن األسهم املطروحة إن وجدت   .واألر
تتمثـــل أساســـًا يف إعـــداد ووضـــع وتنفيـــذ القواعــــد  :مهـــام ذات طبيعـــة قانونيـــة وإداريـــة -3

دارة اواإلجـــر  لتعـــاون الوثيـــق مــــع خمتلـــف املؤسســــات  د املائيـــة اجلوفيـــة املشــــرتكة،ملــــوار اءات املتعلقـــة 
  .الوطنية يف البلدان األعضاء

   .ابة عن الدول املعنيةالقرارات ني اختاذكالتمتع بسلطة   :مهام ذات طبيعة سياسية -4
العـابرة للحـدود القائمـة، تظهـر إمكانيـة إضافة إىل أن جتربـة هيئـات إدارة املـوارد املائيـة اجلوفيـة 

ات قرتاحـــية املرتبطـــة بصـــياغة اآلراء واالستشـــار اال هـــامقيـــام هـــذه اهليئـــات بـــبعض املهـــام األخـــرى، كامل
لوقايــة  جــراء  ســويتهاتوالعمــل علــى مــن النزاعــات، والتوصــيات، واملهــام املتعلقــة  مــن خــالل القيــام 
عمـال بيداغوجيـة تعليميــة، الوسـاطة أو التحكـيم بـني األطـراف،  مكــان هـذه اهليئـات القيـام  وأخـرياً 

                                                             
1-QUEVAUVILLER Philippe, Protection des eaux souterraines - législation européenne et avancées 
scientifiques, lavoisier, France, 2010, p .48 et 49. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 75.    
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  1 .يتم جتسيدها يف دورات تكوينية، أو يف إصدار مطبوعات هادفة
 ً اإلقليمـي للهيئـة املنصـبة  ختصـاصميكننا من معرفة اال :للهيئة املنصبةالقانوين  النظام -لثا

، وقواعــد وإجــراءات التســيري لقــانون الــدويل أو القــانون الــوطينوضــعها القــانوين مــن وجهــة نظــر اوكــذا 
يتالقرار اختاذوكذا كيفية مشاركة أصحاب املصلحة يف احلوار و     :، وذالك حسب ما 

إلدارة املشــرتكة تبعــًا للتوصــيات امل :ختصــاص اإلقليمــياال -1 للمــوارد املائيــة اجلوفيــة تعلقــة 
ختصـاص اإلقليمـي العابرة للحدود واليت سبقت اإلشارة إليها يف الفرع األول من هذا املطلب فـإن اال

تبعـًا للنطــاق  اجلغـرايف لطبقـة امليـاه اجلوفيـة املعنيـة متــدادكافـة االمـن املفـروض أن يشـمل  للهيئـة املنصـبة 
  .2احملدد مبوجب االتفاقية املربمة

للهيئـة " Le statut juridique"مـن الضـروري معرفـة الوضـع القـانوين  :القـانوينالوضـع  -2
ً مــن وجهــة نظــر القــانون الــدويل أو القــانون الــوطين، وذالــك مــن خــالل حتديــد اجلديــدة  املنصــبة، ســواء

خلصـــوص مكـــان وشـــكل ودرجـــة تـــدخل الـــدول  اهليكـــل التنظيمـــي ملثـــل هـــذا النـــوع مـــن اهليئـــات، و
الاألعضاء، وإذا تعل يئة قائمة كـ ق األمر  هيئـات أو وكـاالت إدارة أحـواض امليـاه السـطحية "رتباط 

   .ات املوقعة بشأن إدارة املياه السطحية، لتشمل املياه اجلوفيةتفاق، فينبغي متديد اال"العابرة للحدود
 كيفيـــةتشــمل  ، حبيــث جيــب حتديــدها بوضــوح مــن البدايــة :قواعــد وإجــراءات التســيري -3

ت إعداد ال التقنيـة، املاليـة والسياسـية، (القـرارات املختلفـة  اختـاذقـرارات وطـرق التشـاور، وبيـان مسـتو
إىل القواعـــد املتخـــذة علـــى املســـتوى الـــداخلي، جيـــب كـــذالك توضـــيح العالقـــات إضـــافة ، )وغريهـــا...

ملنظمــات املؤسســات واهليئــات وا(القابلــة للتطــوير مــع  اجلهــات الفاعلــة الرئيســية والشــركاء اخلــارجيني 
، الـــدول غـــري األعضـــاء والـــيت قـــد تصـــبح، الســـلطات واجلماعـــات واإلقليميـــة، اجلهـــات املاحنـــة الدوليـــة

  .3 )اخل... احمللية، القطاع اخلاص،
مشــــاركة ممثلــــي اجلماعــــات  :مشــــاركة أصــــحاب املصــــلحة يف املناقشــــات والقــــرارات -4
تمعات احمللية وخمتلف مستخدمي املياه، أمر اإلقليمية لنسبة لإلدارة املتكاملـة ، وا مرغوب فيه بقوة 

ال جيـب فقـط أن ينظـر إليهـا مـن  للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدود، حبيث أن اإلجـراءات املقرتحـة
                                                             

1-.Ibid, p .76  
2  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, op cit, p 899. 
3- STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p .79  



  .اآلليات القانونية للحماية واحملافظة على املوارد املائية اجلوفية: الباب الثاين
  

       

 251 

زاويــة حصـــوهلا علــى اإلمجـــاع مــن قبـــل الــدول، وإمنـــا أيضــًا البـــد مــن مراعـــاة مــدى موافقتهـــا للرغبـــات 
ايـــة املطـــاف خدمني، احلقيقيـــة ملختلــــف املســـت حتياجـــاتواال تكلفـــة مباشــــرة ســــيتحملون هــــؤالء يف 

ــم )مــن خــالل دفــع الضــرائب(وغــري مباشــرة ) أســعار اخلــدمات( لتوقيــع علــى ، رغــم أ غــري معنيــني 
 1.الدولية ذات الشأن، ولكن جيب ضمان مشاركتهم خاصة من خالل فرق العمل ياتتفاقاال

 ً مصـاريف إنشـاء وتسـيري هيئـة اإلدارة املتكاملـة يـتم تـوفري  :التمويل الضـروري للتنفيـذ -رابعا
للمـوارد املائيـة اجلوفيــة العـابرة للحــدود مـن قبــل الدولـة املعنيــة، حسـب قاعــدة التوزيـع النســيب كمـا هــي 

نة يف  ّ بنـاء  ،للهيئـة املعنيـة لغ النفقـات مـن قبـل اجلمعيـة العامـةايتم حتديد مبـبينما  ية التأسيس،اتفاقمبي
ــــة العامــــة تضــــبط مــــن األما اقــــرتاحعلــــى   اخلاصــــة يزانيــــةاملنــــة الدائمــــة وجملــــس اإلدارة، كمــــا أن اجلمعي

والــيت نــذكر  2، علــى أســاس مصــادر التمويــل املتاحــة،توزيعهــا بــني األطــرافكيفيــة و  ةشــرتكاملل اعمــأل
   :منها

ً من قبل الدول األعضاء -     .اهلبات األولية واملنح املقدمة سنو
ـــــز اإلدارة قتصـــــاداملنظمـــــات اال املســـــامهات املقدمـــــة مـــــن قبـــــل - ـــــة الراميـــــة إىل تعزي ية اإلقليمي

موعـــة اال ،علـــى ســـبيل املثـــال(املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة املشـــرتكة   وســـطية لـــدول قتصـــادا
  ").SADC "، جمموعة التنمية لدول اجلنوب اإلفريقي "CEEAC " إفريقيا

ملــنح أو القــروض امليســرة ويف مــن خــالل ا ســتثماراتاحلصــول علــى التمــويالت اخلارجيــة لال -
  .اآلجال املفضلة

ـــــوث يـــــدفع"تطبيـــــق الرســـــوم والضـــــرائب، إعمـــــاالً ملبـــــدأ  - ـــــدفع"أو /و" املل ، أو "املســـــتعمل ي
مثــل مـا هـو معمـول بــه يف ( 3الضـرائب والرسـوم اجلبائيـة املفروضـة علــى التلـوث وهـدر امليـاه

  ).األول طلبكما سبقت اإلشارة يف امل-فرنسا من قبل وكاالت املياه 
ذاتيـة  متويـلومـوارد ويف النهاية يتعني على اهليئات املنصبة ومنذ البداية، السعي لتوفري مصادر 

                                                             
، 2000من التوجيه األوريب حول املياه لعام  14تعترب مشاركة خمتلف الفاعلني مبثابة بندا إلزاميا حيظى بنصوص خاصة ضمن بعض األطر القانونية، من ذالك جند املادة  -1

  : للمزيد ميكن الرجوع إىل
QUEVAUVILLER Philippe, Protection des eaux souterraines - législation européenne et avancées 
scientifiques, op cit, p 50 et 51 . 
2-.Ibid, p .49  
3-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit,p 89to 95. 
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وطـــأة رمحـــة حـــىت تضـــمن بقاءهـــا وممارســـة مهامهـــا بصـــورة مســـتقلة وحمايـــدة، بعيـــداً عـــن  1ومســـتدمية،
   .املساعدات اخلارجية

 ً والـيت تعتـرب منوذجـًا يف هـذا  من الشـبكات الرائـدةمـن ضـ :شبكات تبـادل اخلـربات -خامسا
ـال  192وهــي تضــم  1994، الــيت أنشــئت يف عــام ")RIOB(األحــواض  يئــاتالشــبكة الدوليــة هل" ا

ً  )88(هيئة عضوة ومالحظني دائمني يف  ـع أكـرب عـدد  2،-من ضمنها اجلزائر- بلدا َ ْم وبذالك فهي جتَ
عت إىل إنشـــاء قســـم أو فـــرع مـــن منظمـــات وجلـــان األحـــواض العـــابرة للحـــدود، هـــذه األخـــرية الـــيت ســـ

ــا اء تبــادل املعلومــات فيمــا بينهــا واملســاعدة يف إنشــ ضــمن هــذه املنظمــة، وذالــك مــن أجــل خــاص 
ملــوارد املائيــة املشــرتكةوإدارة منظمــات  ، 2002، وكــان هلــا مــا أرادت ســنة جديــدة بــني الــدول املعنيــة 

، الـــــذي )فرنســـــاب" (Thonon-les–Bains ،ن-ليـــــه-تونـــــون"حـــــني عقـــــدت املـــــؤمتر التأسيســـــي يف 
األحـــواض العـــابرة  الشـــبكة الدوليـــة هليئـــات وهـــو )RIOB(متخـــض عنـــه إطـــالق فـــرع جديـــد ملنظمـــة 

جتمعـت ابلـداً مـن مجيـع منـاطق العـامل، ولقـد  )40(، واليت تضم حاليـًا أكثـر مـن )RIOBT(للحدود 
)RIOBT( يف داكـار 2004نـوفمرب  يف: يف ثالث مرات بعد مجعيتهـا التأسيسـية )مـارس )السـنغال ،

نبثــق عنــه اوالــذي  ،مــرة أخــرى يف داكــار 2010يف ينــاير ، و )جنــوب إفريقيــا(يف جوهانســبورغ  2007
 22بتاريخ  ،)RIOB(نظمة اجلمعية العامة ملالذي متت املصادقة عليه من قبل  ،2010إعالن داكار 

خاصـة  ،املائيـة اجلوفيـة حيث أكد هـذا اإلعـالن علـى ضـرورة تـوفري أفضـل إدارة للمـوارد ،2010يناير 
  3 .لروابطها مع املياه السطحية عتبارمنها العابرة للحدود مع األخذ بعني اال

ُ وعليـــه  ْ تـ إلدارة املشـــرتكة للمـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة )احلاليـــة واملســـتقبلية(صـــح اهليئـــات ن ، املعنيـــة 
 سـتفادة، بغيـة اال)RIOBT(نضـمام إىل فرعهـا مث اال )RIOB(خنراط يف منظمة ال العابرة للحدود،

الاملتاحة من عملية تبادل املعلومات واخلربات    .  يف هذا ا

                                                             
ه  -1 ّ ريسوهو التوجه ذاته الذي أقر ديسمرب  11نوفمرب و 30املنبثق عن املؤمتر احلادي والعشرين ألطراف اتفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ املنعقد بباريس ما بني  ميثاق 

  ).2016ديسمرب  22: ريخ اإلطالع(،  iob.orghttp://www.r:متاح الوصول إليه من خالل الرابط التايل .2و 1، ص2015
2-International Network of Basin Organizations, Together for Integrated Water Resource Management 
over the World, document Available on the site (URL): 
 http://www.riob.org/riob/organisation/article/presentation-du-riob, p 2, (Last Visit the: 22 December 2016). 

3-pour plus d'information voir le Site Web de Réseau international des organismes de bassin (RIOB) sur adresse 
URL: http://www.riob.org, (page consultée le 22 Décembre 2016). 
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  لإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفيةتطبيقات عملية : الثالث طلبامل
ـذا اخلصـوص جحتـني  ، إحـدامها ال زالـت مل تكتمـل ،سنحاول تسليط الضوء على جتـربتني 

ائيةتفاقترتجم بعد  املطلوبة، ولكنها مل التشاور آليات اعتمادلرغم من جناحها يف  بني البلـدان  ية 
، )الفــرع األول(لــإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة املشــرتكة  املعنيــة والــيت مبوجبهــا يــتم إنشــاء هيئــة

ً اعتبار إلمكـان بينما الثانية تعترب الوحيـدة حـىت اآلن الـيت  جحـا كاملـة للمـوارد تة امللـإلدار  هـا منوذجـا 
  ).الفرع الثاين( املائية اجلوفية املشرتكة

   الغربية اإلدارة املتكاملة لنظام طبقات املياه اجلوفية للصحراء الشمالية :الفرع األول
بدايـــة ســـنحاول التعـــرف علـــى حـــوض الصـــحراء الشـــمالية الغربيـــة، مث بعـــد ذالـــك نســـتعرض 

  .ملشرتكة يف خمزونهإجراءات اإلدارة املتخذة من قبل الدول ا
حـوض  هـو، )SASS(صـحراء الشـمالية الغربيـة لل طبقات املياه اجلوفيـة :تقدمي احلوض -أوالً 

يلـومرت مربـع، ميتـد علـى مسـاحة تفـوق املليـون ك 1جـويف مشـرتك تتقامسـه كـل مـن اجلزائـر وتـونس وليبيـا،
مثـــانون ألــــف   )2مكلـــ 80.000(، وبـــع يف اجلزائــــرومرت مر ســـبعمائة ألــــف كيلـــ )2مكلـــ  700.000(منهـــا 

مائتــان ومخســون ألــف كيلــومرت مربــع يف ليبيــا، ويتــألف  ) 2مكلــ  250.000(و ،ومرت مربــع يف تــونسكيلــ
" Continental Intercalaire (CI)"املتـداخل  مـن تكـوينني جيولـوجيني عميقـني، التكـوين القـاري

   Complexe Terminal (CT)". 2"املركب النهائي والتكوين

 )3م مليـار 60.000(نظري حلوض الصـحراء الشـمالية الغربيـة بتكوينيـه حـوايل يقدر املخزون ال
 بعـض مناطقـه الـيت تشــهد ســتثناء، ال يشـهد تغذيـةوهـو يف الغالـب مـرت مكعــب، سـتون ألـف مليـار 

                                                             
، واحلوض )موريتانيا ومايل وبوركينافاسو(الذي تشرتك فيه رفقة كل من  "تنزروفت-وديين "واض جوفية مع دول خمتلفة كاحلوض اجلويف علمًا أن اجلزائر تتقاسم عدة أح -1

، الكامريون، إفريقيا الوسطى، السودان، وجزء قليل يف ليبيا(الذي تتقامسه رفقة كل من " لبحرية تشاد"اجلويف  الذي تتقامسه مع   "يلميدانإ"ويف ، احلوض اجل)تشاد، النيجر، نيجري
، مايل، بينني، وبوركينافاسو(كل من  ، وإذا استثنينا هذا احلوض األخري الذي متت مباشرة بعض اإلجراءات بشأن إدارته وذالك من خالل مجع املعارف املتعلقة )النيجر، نيجري

يستهدف خلق آلية للتشاور، لكن لآلسف مل يتم  2009جوان  20إبرام مشروع اتفاق بتاريخ  ، مث التوصل إىل)2008- 2004(خلصائص اهليدروجيلوجية حلوض ليلميدان 
  .املصادقة عليه بعد من قبل الدول املعنية

يان آخران تتقامسهما ، هناك حوضان جوف)تونس وليبيا(الذي تتقامسه مع كل من  )SASS(أما مع دول املغرب العريب فإن اجلزائر وإضافة إىل حوض الصحراء الشمالية الغربية 
، حيث يستخدم احلوض األول لتأمني مياه الشرب عني بين مطهرـل، واحلوض اجلويف سهل أنكاد وجبل احلمراءاجلزائر مع اململكة املغربية ويتعلق األمر بكل من احلوض اجلويف 

ويقدر متوسط وارده السنوي ما بني سبعة وتسعة ماليني مرت مكعب، أما احلوض الثاين فيعترب  ،)مدينة مغنية اجلزائرية ومدينة وجدة املغربية(لسكان املناطق احلدودية من اجلانبني 
اسي لتوفري مياه الشرب لسكان منطقيت من أهم األحواض اجلوفية يف املغرب حيث تقدر موارده املائية ما بني ثالثني وأربعني مليون مرت مكعب يف العام، يتم استعماهلا بشكل أس

ما. بين مطهر ولري جزء من األراضي الزراعية فيهماجرادة وعني  لرغم من أمهية هذين احلوضني اجلوفيني إّال أنه ال توجد حلد اآلن إي اتفاقية مائية ما بني اجلزائر واملغرب إلدار   . و
، 7، ص http://.www abhs.dz: نشورة على موقع الوكالةلة خاصة م، جماملياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، -2
  .) 2015-08-04ريخ اإلطالع (
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يت بشـــكل أساســي مــن الســيول املتســربة مــن جبـــال  والــيت )ســنة/3ممليــار  1( تغذيــة تكــاد ال تــذكر
جل ، ومـن مث تصـنف ميـاه هـذا احلـوض زائر، وداهار بتـونس، وجبـل نفوسـة بليبيـااألطلس الصحراوي 

األمــر الــذي يقتضــي التعامــل معهــا حبــذر الســيما  ــا ذات طبيعــة غــري متجــددة أو بطيئــة التجــدد،
ــا تشــهد  ــا تشــكل املــورد املــائي الوحيــد للســكان احملليــني يف الــدول الــثالث،اســتغالالً وأ ، أل   مفرطــًا
اً اعتمـاد )سنة/3ممليار  2,5(إىل حوايل  2003معدالت السحب من هذا املخزون سنة  حبيث بلغت
ـــا تفـــوق مقـــدار تغـــذيتهااســـتخراجنقطـــة  9000علـــى حنـــو  ، مـــرة (2,5)بــــ  الســـنوية ، وهـــو مـــا يعـــين أ

معـدل النمـو  ارتفـاعإلضافة إىل عوامل أخرى تزيد من تدهور وضـعية املخـزون اجلـويف هلـذا احلـوض ك
دة الســــكاين ــــاطق، وكــــذا ز ــــيت تشــــهدها هــــذه املن ــــة بســــبب احلــــرارة املرتفعــــة ال ، ونســــبة التبخــــر العالي

إلضـــافة إىل فالحــــة 40.000(ملســـاحات الزراعيـــة ا شـــجار املثمــــرة، األ هكتــــار مـــن الزراعــــة املرويـــة، 
لنتيجة فـإن مـن شـأن ا، )وزراعة البيوت البالستكية ، علـى هـذا النحـو سـتغاللسـتمرار معـدالت االو

رتفــع ، أمــا إذا ا)رتمــ 60إىل  رتمــ 20(نخفض منســوب امليــاه مــا بــني يســ 2050فإنــه يف غضــون ســنة 
خنفاض املنسوب مـا أن يصل ااملتزايدة، فحينها ميكن  حتياجاتمعدل السحب احلايل حماوالً تلبية اال

وهـو مـا يعـين للميـاه اجلوفيـة،  وذالك حبسب املنطقة والتكـوين اجليولـوجي )رتم 300إىل  رتم 50(بني 
ر  ســــتغاللختفــــاء بعــــض نقــــاط االاإخنفــــاض املســــتوى البيــــزومرتي و  رتوازيــــة والفقــــارات، بــــل اال كــــاآل

ه اجلوفيـة بشـكل ال ميكـن معـه سيؤدي ذالك إىل تسرب مياه البحر املاحلة لتزيد من تدهور نوعية امليـا
  1 .سرتجاعهاحىت ا

القــرار املناســب لتغيريهــا،   اختــاذوم تتطلــب اليــ إن هــذه األوضــاع الــيت يتعــرض هلــا هــذا احلــوض
ية حــــىت نــــتمكن مــــن قتصــــادكاحلــــد مــــن املمارســــات الزراعيــــة أو العمــــل علــــى تغيــــري اإلســــرتاتيجية اال

ايــة املطــاف أمنــاط االاســتدامةهــذه املــوارد بشــكل أكثــر  اســتغالل  ســتغالل، وهــذا يعــين أننــا جنــد يف 
ت امليــاه اجلوف علــىأفضــل مــا ميكــن الــيت حتــافظ  يــة ونوعيتهــا، وهــو األمــر الــذي يتطلــب احلــوار مســتو

     .والعمل املنسق بني البلدان الثالثة املعنية
 ً فقــد ســتمرار الوضــعية املــذكورة أعــاله، استشــعاراً خبطــورة ا :إجــراءات اإلدارة املتخــذة -نيــا

إىل ضــرورة العمــل املشــرتك مــن أجــل البحــث عــن صــيغة ســليمة إلدارة أفضــل  الــدول الــثالث توصــلت

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 31,32.    
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مج موحــد لاكامــل احلــوض، وهلــذه الغايــة ل دراســة احلـــوض، يــتم مــن خاللــه تنســـيق قرتحـــوا وضــع بــر
 النمــاذج، حتديــد مؤشــرات مشــرتكة، وضــع خطــة عمــل نيالبحــوث، تبــادل املعلومــات، حتيــ(أعمــاهلم 

مج والبحـث عـن مصـادر لتمويلـه )للمناطق اليت تشـهد وضـعية خطـرة ، وُأكلـت مهمـة إدارة هـذا الـرب
  ."Observatoire de Sahara et de Sahel (OSS)" صد الصحراء والساحلإىل مر 

مـــن احلصـــول علـــى دعـــم مـــن جهـــات ماحنـــة تتمثـــل يف كـــل مـــن الوكالـــة  ولقـــد متكـــن املرصـــد
، واملنظمــة العامليــة )IFAD(، والصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة )SDC(السويســرية للتنميــة والتعــاون 

مج الــــيت ، إلجنــــ)FAO( للغــــذاء والزراعــــة  حــــىت 1999مــــن عــــام ســــتمرت ااز املرحلــــة األوىل مــــن الــــرب
ت مشـــرتكة (م املعلومـــات ونظـــ ، والـــيت مشلـــت إعـــداد الدراســـات اهليدروجيولوجيـــة2002 قاعـــدة بيـــا

ــــة  ضــــية ))SIG(ونظــــام معلومــــات جغرافي مت إجنــــاز نظــــام للمحاكــــاة لكامــــل (، وحتضــــري النمــــاذج الر
احلــوض "، و"بســكرة"، "جفــارة"ثــة منــاذج فرعيــة حمليــة يف كــل مــن إلضــافة إىل ثال احلــوض ألول مــرة

التهيئة لرؤية مشـرتكة، وتشـكيل جلـان مـن األطـراف املعنيـة، والتحضـري (، ووضع آلية للتشاور )"الغريب
  1 ).إلدارة مستدامة للحوض

مج يف مرحل 2002ويف عـــام  عـــالن  ،2006إىل غايـــة  املمتـــدة الثانيـــة تـــهدخـــل الـــرب وذالـــك 
للتشـــاور وحتديـــد  مؤقتـــة هيئـــة تقنيـــة اعتمـــادعلـــى  ةوافقـــمت مـــن خاللـــه امل لـــدول الـــثالث،مـــن ارتك مشـــ

، ومــن قبــل )اجلزائــر، تــونس وليبيــا(، وقــد مت متويــل هــذه املرحلــة مــن قبــل الــدول املشــاركة ااختصاصــا
يئـــــة ، ومـــــن الوكالـــــة السويســـــرية للتنميـــــة، ومـــــن ه)GEF/UNEP(هيئـــــة املســـــاعدات البيئيـــــة العامليـــــة 
ين سـنة  ،)FGEF(املساعدات البيئية العامليـة الفرنسـية   ً ، مت 2006مث أعقـب اإلعـالن األول، إعـال

الدائمـة للحـوض اجلـويف للصـحراء الشـمالية  التشاورآلية "نص على إنشاء هيئة دائمة تدعى مبوجبه ال
ل SASS("، 2( الغربيــة دراســـات اهليدروجيولوجيـــة وقـــد تضــمنت املرحلـــة الثانيـــة متابعــة العمـــل املتعلــق 

املوارد  استعمالية والبيئية املتعلقة حبشد و قتصادية واالجتماعونظام املعلومات وكذا دراسة اجلوانب اال
   3 .املائية يف حوض الصحراء الشمالية الغربية

مج مرحلتــــه الثالثــــة، والــــيت مت دعمهــــا مــــن قبــــل كــــل مــــن هيئــــة  2007ويف عــــام  دخــــل الــــرب
                                                             

  .18مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن واحللول املقرتحة(لدول العربية املياه املشرتكة بني ا، )يوسف( مرعي -1
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des aquifères, op cit, p 69. 
3-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Le projet SASS, document publier sur adresse URL: 
  http://sass.oss-online.org/fr/le-projet-sass, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
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ــــاه املســــاعدات اإلفري ــــة العامليــــة الفرنســــية  املســــاعداتهيئــــة  ،)AWF(قيــــة للمي ــــة  ،)FGEF(البيئي هيئ
جلوانـب املـذكورة أعـاله، و  ،)GEF(املساعدات البيئية العاملية  دف أساسًا إىل حتسني املعرفة  كانت 

نشـــاء  تفـــاقوكـــذا العمـــل علـــى جتســـيد مـــا مت اال ـــة التشـــاور الدائمـــة لــــ "عليـــه، الســـيما مـــا تعلـــق  آلي
)SASS("،  سست يف صـة للمـوارد  ،2008 الفاتح جوانهذه األخرية اليت  كـأول آليـة للتشـاور خمصّ

املتمثلــة يف تــوفري  مــن أجــل حتقيــق مهمتهــا الرئيســيةوذالــك  1املائيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود يف إفريقيــا،
  :،عن طريقإطار للتبادل والتعاون بني الدول الثالث

  .على املياه يف حدود احلوض والطلبملتوفرة حول املوارد ا وضع مؤشرات -
    .من أجل التنمية يف احلوض املائيةإعداد سيناريوهات إلدارة املوارد  -
ت - ت املشــرتكة عــن طريــق تبــادل املعلومــات والبيــا ، وذالــك بعــد تعزيــز وحتيــني قواعــد البيــا

ت مشـرتكة ونظـام معلومـات جغرافيـة  يف أبريــل  )SIG(الشـروع يف عمليـة وضـع قاعـدة بيـا
20122.  

  .نظام املياه اجلوفية يف احلوض ورصدملراقبة تطوير وإدارة الشبكة املشرتكة  -
ومــــن أجــــل تنفيــــذ املهــــام املســــندة إليهــــا، فقــــد تولــــت آليــــة التشــــاور إضــــافة إىل مــــا مت ذكــــره، 

ت، والعمـل علـ ى حتيـني اإلشراف على البحوث والدراسات املشرتكة، ووضع بروتوكوالت تبادل البيا
ا، ضــمان ااســتغالهلالنمـاذج وكيفيــة  ، حتديــد املنـاطق املعرضــة للخطــر وتقــدمي املقرتحـات املناســبة بشــأ

  .اخل...والتوعية، واإلعالمعمليات التكوين 
آليــة التشــاور "تكــون  3إجنــاز أغلــب املهــام املســندة إليهــا واملــذكور أعــاله،عمــوم وبعــد وعلــى ال

ــا   قــد جنحــت يف" )SASS(الدائمــة لـــ  أداء املهمــة الــيت أنشــئت مــن أجلهــا، وهــذا مــا يفســر اإلشــادة 
جحــة يــتم اال ــا يف دليــلكتجربــة  اإلدارة املتكاملـــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة العـــابرة  وكتيــب ستشـــهاد 

ومل يبقـى بعـد  4 .للحدود كتجربة فعلية لتحقيق التعاون والتشـاور حـول هـذا النـوع مـن املـوارد املشـرتكة
                                                             

1-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Faits et chiffres, document publier sur adresse URL: 
  http://sass.oss-online.org/, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
2-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Phase III du projet SASS  - Système d'information, document 
publier sur adresse URL:  
 http://www.oss-online.org/fr/phase-iii-du-projet-sass, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
3-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Produits réalisés, document publier sur adresse URL:  
 http://sass.oss-online.org/fr/produits-realises, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
4-STEPHAN Raya Marina, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer, loc cit, p 69.    
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برام إىلمن مرحلة التشاور  نتقالاال ذالك إالّ  بـني الـدول  يةاتفاق مرحلة اإلدارة الفعلية ويكون ذالك 
لتتــوىل اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة حلــوض الصــحراء الشــمالية إلنشــاء آليــة  الــثالث املعنيــة،

هالغربية   .، على غرار ما سنستعرضه يف التجربة الثانية أد

  "Nappe du Genevois، جينفوا"املياه اجلوفية  اإلدارة املتكاملة طبقة :ينالفرع الثا 
 امليـاه اجلوفيـة التعرف علـى طبقـة كذالك يف البداية  نحاولس ،كما سبق عرض التجربة األوىل

، مث بعـــد ذالـــك نســـتعرض إجـــراءات اإلدارة "Nappe du Genevois، جينفـــوا" العـــابرة للحـــدود
  .شرتكة يف خمزونهاملتخذة من قبل الدول امل

 "Nappe du Genevois، جينفـوا" العابرة للحـدود املياه اجلوفية طبقة :تقدمي احلوض -أوالً 
تسـعة  )مكلـ  19(تـد علـى طـول ، مت"سويسـرا وفرنسـا"كـل مـن   اتتقامسه ةمشرتك ةجوفي هي طبقة مائية

وتقـع جنـوب كـل مـن  ،كيلـومرت مربـع  ثالثـون )2مكلـ  30(رتبع على مسـاحة مقـدرة بــ عشرة كيلومرت، وت
ــر  "lac Léman، ليمــان"حبــرية  ــري  ،"Rhôneالــرون، "و الـــرون، "وتوجــد معظــم مســاحتها بــني 

Rhône " آرف، "وArve" أساســـًا يف تـــوفري  )3ممليــون  16,8(املقـــدر بــــ  حتياطهــاا اســـتغالل، ويــتم
ملدينـة  ذا اخلصـوصـ )% 20(فهـي تـوفر مـا نسـبته (بشرية مـن امليـاه الصـاحلة للشـرب ال حتياجاتاال

  .1)يف اجلانب الفرنسي 05يف اجلانب السويسري،  10(راً بئ 15، عن طريق )جنيف وضواحيها
خنفـــاض يف املســـتوى امعـــدالت الضـــخ، مت تســـجيل  ارتفـــاع، وبســـبب 1960مـــن عـــام  ابتـــداء

 اللجـــــوء إىل التغذيــــــةســـــتدعى التفكـــــري يف اممـــــا  ،)ســــــنة 20يف  رتمـــــ 7(املتوســـــط للميـــــاه اجلوفيـــــة بــــــ 
ـــر " جينفـــوا" اإلصـــطناعية للطبقـــة اجلوفيـــة كانـــت ســـببًا يف   ، وهـــي العمليـــة الـــيت"Arveآرف،  "مـــن 

 ً     2.مباشرة اإلجراءات اليت سيتم ذكرها الحقا
 ً " Le canton de Genève"درت مقاطعــة جنيــف  :إجــراءات اإلدارة املتخــذة -نيــا

ال التفــاوض  الفرنســية، مــن أجــل" la Haute Savoie"مبحافظــة هــوت ســافوا  تصــالالسويســرية، 
مبثابـة والدة ملشـروع  ، يف خطـوة تعتـربللطبقة اجلوفيـة املشـرتكة لتغذية اإلصطناعيةحول اجراء دراسة إل

                                                             
1-REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, La nappe du Genevois, document publier sur adresse URL:  
 http://ge.ch/geologie/eaux-souterraines/les-nappes-principales-du-domaine-public/la-nappe-du-genevois, p 1, 
(page consultée le: 26 Décembre 2016). 
2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 80. 
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جـــوان  09بتـــاريخ ، حيـــث توجـــت هـــذه املفاوضـــات بـــني الطـــرفني الالمركـــزي العـــابر للحـــدود لتعـــاونا
وإعـادة  اسـتخدامية حلماية و اتفاقعلى ) ة الفرنسيةاملقاطعة السويسرية واحملافظ(الطرفني بتوقيع  1978

ا بـــ "جينفــوا" املشــرتكةتغذيــة طبقــة امليــاه اجلوفيــة  ، وأســندت مهمــة تنفيــذها  30، حــددت مــد عامــًا
 ،1)السويســري والفرنســي(ســتة أعضــاء، ثالثــة أعضــاء لكــل طــرف  )6(للجنــة املشــرتكة املتكونــة مــن 

ملهام التالية واليت تتوىل    :القيام 
مج سنوي ال اقرتاح -    .املشرتكة للطبقةياه اجلوفية امل استغاللو  ستعمالبر
ــــاء أو إجنــــاز أيــــة  - جديــــدة أو تعــــديل تلــــك  منشــــأةإعطــــاء رأيهــــا التقــــين بشــــأن عمليــــات بن

  .على مستوى الطبقة املشرتكة ،املوجودة
  .ة املشرتكةمنشآت إعادة تغذية الطبقة اجلوفي استغاللالتحقق من تكاليف بناء ونفقات  -
ـــاه اســـتخراجتزويـــد منشـــآت وهياكـــل احلـــرص علـــى  - بتجهيـــزات قيـــاس حجـــم ومســـتوى  املي

   2 .املشرتكةاملنسوب يف الطبقة اجلوفية 
حمطــة التغذيـــة  اســتغاللأن تتحمــل مقاطعـــة جنيــف تكــاليف بنـــاء و  علــى تفـــاقكمــا نــص اال

ت يف اجلانــب  تفـاقألــزم اال اإلصـطناعية، والــيت سـتكون بــذالك املالـك الوحيــد هلــا، ويف املقابـل البلــد
ملسـامهة  معفـاة مـن التنظـيم، )مليـون 2(منهـا  )سـنة/3ممليـون  5(أكثـر مـن  استخراجالفرنسي بعدم  و

لتغذية اإلصطناعية حسب كل نشاط سنوي،    التـزامعلـى  تفـاقأيضـًا نـص االو يف التكاليف املتعلقة 
لتقديرات املتبتبليغ كل طرف  لكمية املسحوبة من املياه اجلوفية،اللجنة املذكورة  ووضع نظـام  علقة 

  .حالة التلوث العارض عنملراقبة النوعية وجهاز لإلنذار 
ً  30يــة مبــدة تفاقاال جتديــد، مت 2007ديســمرب  18ويف   3ســابقتها،بــنفس بنــود و  أخــرى، عامــا

، ميكــن أن منوذجــًا  بــذالكبقــى لت للمــوارد املائيــة اجلوفيــة يف حتقيــق اإلدارة املتكاملــة حيتــذى بــه جحــًا
  .العابرة للحدود

                                                             
1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 161. 
2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 81. 
3-Idem. 
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   ةالوطني قيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اجلوفيةآليات حت: الثاين بحثامل
كمـا رأينـا يف - آليات حتقيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائيـة اجلوفيـة العـابرة للحـدود إذا كانت
ــدة إجــراءات اختــاذتتطلــب  -املطلــب الســابق ت خمتلفــة وتــد معقّ  املســتوى الــوطين(ابري شــاملة ملســتو
تمـــع الـــدويلو ، عـــرب احلـــدود، للبلـــدان املعنيـــة فـــإن اإلدارة املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة ، )علـــى مســـتوى ا

ي شـكل مبـوارد مائيـة سـطحية أو امتداداليت ينحصر  اجلوفية ها يف نطـاق الدولـة الواحـدة وال تـرتبط 
تتسم بسهولة جتسـيدها  إجراءات حملية ووطنية اختاذال تتطلب سوى  ،جوفية خارج إقليم تلك الدولة

ــــوفرت اإلرادة- ــــا تســــتمد مرجعيتهــــا  -طبعــــًا إذا ت ــــةفقــــط أل ــــة الوطني ضــــمن  مــــن النصــــوص القانوني
، هـذه األخـرية الـيت سـتقوم اإلسرتاتيجية املوضوعة من قبل رامسي السياسة املائية الوطنيـة للدولـة املعنيـة

اإلدارة آليــات حتقيــق الــيت ســبقت اإلشــارة إليهــا يف املطلــب األول عنــد احلــديث عــن  تبــنفس الرتتيبــا
   .على املستوى الوطين واحمللياملطلوب توفريها املتكاملة للموارد املائية اجلوفية العابرة للحدود 

وارد معاجلتنا ملوضوع اإلدارة املتكاملـة للمـ ذا اخلصوص، فإنوجتنبًا إلعادة ما مت ذكره وعليه 
نصوصــها  محلتــهمــن خــالل منظــار البوابــة التشــريعية اجلزائريــة ومــا  ســتكون فقــط املائيــة اجلوفيــة الوطنيــة

 طلـــبامل(ضـــبطية آليـــات و ) الثـــاين طلـــبامل(وآليـــات تنفيذيـــة ) األول طلـــبامل(مـــن آليـــات إستشـــرافية 
نــوع مــن املــوارد املائيــة، ، تتــداخل وتتكامــل فيمــا بينهــا مــن أجــل حتقيـق اإلدارة املنشــودة هلــذا ال)الثالـث

ه     .وفقًا ملا سيتم توضيحه أد

  )اإلطار التصوري(ستشرافية اآلليات اال :ولاأل طلبامل
املتعلـق  نتهاج إسرتاتيجية مـــــائية فعالة، فقد رصـد املشـرع اجلزائـري مـن خـالل القـانونحتسبًا ال

اءت تطبيقــا لــه، آليــات إستشــرافية وكــذا النصــوص التنظيميــة الــيت جــ، املــذكور أعــاله، 12-05 مليــاه
يني، أمـا املخططـني األساسـيني فيتمـثالن يف استشار تصورية جتسدت يف خمططني أساسيني، وجهازين 

املخطــــط الــــوطين للمــــاء وكــــذا املخطــــط التــــوجيهي لتهيئــــة املــــوارد املائيــــة، وأمــــا اجلهــــازين أو اهليئتــــني 
لس الوطين االستشار اال د املائية وكذا جلنة احلوض اهليـدروغرايف، والظـاهر ي للموار ستشار يتني فهما ا

ــــة، ويســــجل  ــــال مــــن املخططــــني واجلهــــازين أحــــدمها ذو طبيعــــة وطنيــــة واآلخــــر ذو طبيعــــة جهوي أن كُ
ــــال املـــوارد املائيــــة وأصــــبح يراعــــي  للمشـــرع اجلزائــــري أنــــه جتــــاوز بـــذالك التقســــيم اإلداري التقليــــدي 

لتشــــمل كــــل ) الطبقــــات احلاملــــة(العناصــــر الطبيعيــــة  تــــدادامخصوصــــيات هــــذا املوضــــوع املتمثلــــة يف 
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وفيمــا يلــي  1األوسـاط املائيــة املتجانسـة بغــض النظــر عـن احلــدود اإلداريـة املرســومة للجماعــات احملليـة،
) الثــاين فـرعال(يتني ستشـار واهليئتـني اال) األول فـرعال(سـنحاول التعـرض هلـذين املخططـني األساسـيني، 

  ).الثالث لفرعا(م اآللية مث بعد ذالك حناول تقيي

  املخططات : الفرع األول
مليــــاه املــــذكور  12-05خــــالل القــــانون  مــــن املائيــــةيف إطـــار حتديــــده ملعــــامل السياســــة  املتعلــــق 

واملخطــط التــوجيهي ) 1(أعــاله، تبــىن املشــرع اجلزائــري خمططــني أساســيني مهــا املخطــط الــوطين للمــاء
  :حاول لتعرف عليهما من خالل ما سيأيتواللذين سن) 2(لتهيئة املوارد املائية 

  املخطط الوطين للماء -أوالً 
املخطـــط الـــوطين للمـــاء هـــو أحـــد أدوات التســـيري املـــدمج الـــيت مبوجبهـــا يـــتم حتديـــد األهـــداف 

ت الوطنيــة يف جمــال حشــد املـوارد املائيــة وتســيريها املــدمج وحتويلهـا  ختصيصــها، كمــا أن هــذا و واألولـو
ــــــدا ي واملـــــايل والتنظيمـــــي والنظـــــامي الضـــــرورية قتصـــــاد املرافقـــــة ذات الطـــــابع االبرياملخطـــــط حيـــــدد التـــ

  2.لتنفيذه
للمـــاء، مرجعيـــة أساســـية جيـــب أن تســـتند عليهـــا اإلدارة املكلفـــة  الـــوطينكمـــا يعتـــرب املخطـــط 

ي تــدبري أو قــرار ذو طــابع تقــين أو  ــا  ي متعلــق بــربامج إجنـــاز اقتصــادملــوارد املائيــة يف حــال مبادر
  3.تهيئآت ذات املصلحة الوطنية أو اجلهوية أو احملليةال

مليـاه، املـذكور أعـاله، علـى التنظـيم فيمـا  املتعلـق 12-05من القانون  60ولقد أحالتنا املادة 
وهــو  4يتعلــق بتحديــد كيفيــات إعــداد املخطــط الــوطين للمــاء واملوافقــة عليــه وتنفيــذه وتقييمــه وحتيينــه،

وذالــك مبوجــب أحكــام  2010مــن صــدور هــذا القــانون، أي يف ســنة  مخــس )5(األمــر الــذي مت بعــد 
ملخطـط التـوجيهي لتهيئـة املـوارد املائيـة 2010يناير  04املؤرخ يف  01-10املرسوم التنفيذي  ، املتعلق 

  5 .واملخطط الوطين للماء

                                                             
س   -1   .70،65مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف ملا 12- 05قانون من ال) 59(املادة    -2   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 61(املادة    -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 60(املادة    -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية واملخطط الوطين للماء، ج ر ج ج، العدد األول ،2010يناير  04مؤرخ يف  01-10مرسوم تنفيذي   -5 بتـاريخ  2010ة ــلسن يتعلق 

  .2010يناير  06
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 ً   املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية -نيا
ائيــة، كــذالك هــو أحــد أدوات التســيري املــدمج الــيت أقرهــا املخطــط التــوجيهي لتهيئــة املــوارد امل

الطبيعـي حلـوض أو جمموعـة مـن األحـواض اهليدروغرافيـة، دون  متـدادا علـى االاعتمـاداملشرع اجلزائـري 
ــدف ضــمان تــدخل منســجم بــني  لتقســيم اإلداري التقليــدي للهيئــات احملليــة، وذالــك  ربــط ذالــك 

  1 .الوسط الطبيعي هلاته األحواض امتداد يشملها خمتلف تلك اجلماعات اإلقليمية اليت
لنتيجـــة فإنــــه وعلـــى خــــالف املخطــــط الـــوطين للمــــاء الـــذي يعتــــرب وحيــــدا مـــن نوعــــه، فــــإن  و
املخطـط التـوجيهي لتهيئـة املـوارد املائيـة يوجـد علـى مسـتوى كـل وحـدة هيدروغرافيـة طبيعيـة، مبعـىن أنـه 

ملقابــل يــتم إنشــاء علــى مســتوى كــل وحــدة ا لتقســيم الــوطن إىل وحــدات هيدروغرافيــاعتبــار و  ة، فإنــه 
دُ مــن خاللـــه اخليـــارات اإلســـرتاتيجية  2هيدروغرافيــة طبيعيـــة خمطـــط تـــوجيهي لتهيئــة املـــوارد املائيـــة، ـــدّ حيَُ

يتاستعماهللتعبئة املوارد املائية وختصيصها و    :ا وذالك قصد ضمان ما 
والصــناعية والفالحيــة وكــذا  املنزليــةت ســتعماالمــن املــاء الــيت تناســب اال حتياجــاتتلبيــة اال -

  .يةجتماعية واالقتصادت األخرى االستعماالاال
  .والسطحيةاحلماية الكمية والنوعية للمياه اجلوفية  -
لظــــواهر  - ت ســــتثنائياال الطبيعيــــةالوقايــــة مــــن األخطــــار املرتبطــــة  ة مثــــل اجلفــــاف والفيضــــا

  3 .وتسيريها
ونقلهـا مـا بـني الوحـدات اهليدروغرافيـة مـع  امليـاهتعبئـة  كما حيـدد هـذا املخطـط أهـداف تنميـة

ية، وذالـك علـى أسـاس العـرض والطلـب علـى املـاء مـن حيـث قتصاداملقاييس اال عتباراألخذ بعني اال
  .الكمية والنوعية

التـوجيهي لتهيئـة املـوارد املائيـة، التـدابري املرتبطـة  املخطـطاملوارد املائية حيدد  استعمالويف جمال 
   4 .املاء، وتثمينه ومحاية نوعيته يف منظور التسيري املستدام هلذه املوارد اقتصادلبات مبتط

التـوجيهي لتهيئـة املـوارد املائيـة، واملوافقـة عليـه  املخطـطأما فيما يتعلق بتحديـد كيفيـات إعـداد 
مليــاه، ا 12-05مــن القــانون  58فقــد أحالتنــا املــادة  وتنفيــذه وتقييمــه وحتيينــه، ملــذكور أعــاله، املتعلــق 

                                                             
س   -1   .70مرجع سبق ذكره ، ص  ،اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )حيي(و
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05ون قانمن ال) 56(املادة    -2   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 56(املادة    -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 57(املادة    -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
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مخــس مــن صــدور هــذا القــانون ، شــأنه يف ذالــك شــأن  )5(وهــو األمــر الــذي مت بعــد  1علــى التنظــيم،
املــؤرخ  01-10وذالــك مبوجــب أحكــام املرســوم التنفيــذي  2010املخطـط الــوطين للمــاء، أي يف ســنة 

ملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية واملخطط ا2010يناير  04يف    2.لوطين للماء، املتعلق 

  يةستشار اهليئات اال :الفرع الثاين
لـــس الـــوطين استشـــار املشـــرع اجلزائـــري يف جمـــال املـــوارد املائيـــة علـــى هيئتـــني  اعتمـــد يتني مهـــا ا

ً ( وكذا جلنة احلوض اهليدروغرايف) أوالً (ي للموارد املائية ستشار اال   ).نيا
لس الوطين اال -أوالً    ي للموارد املائيةستشار ا

كماال للمســار اإلســرتاتيجي املنــتهج بشــأن املــوارد املائيــة، فقــد نــص املشــرع اجلزائــري علــى ســتا
لــــس الــــوطين االاستشــــار ضــــرورة إنشــــاء هيئــــة  ي للمــــوارد املائيــــة، تكلــــف بدراســــة ستشــــار ية تــــدعى ا

ملــاء وا لـــيت اخلـيـارات اإلســرتاتيجية، وأدوات تنفيــذ املخطــط الــوطين للمــاء وكــذا كــل املســائل املتعلقــة 
  3 .فيها الرأييطلب منها إبداء 

لس الوطين  مشـاركة خمتلـف الـيت تضـمن قيقيـة احلوسـيلة الللمـوارد املائيـة  يستشـار االويعترب ا
ــــالس احملليــــة  عتبــــار، الفــــاعلني يف جمــــال امليــــاه لــــس تشــــمل ممثلــــي اإلدارات وا أن تشــــكيلة هــــذا ا

  4.أو املستعملني/و واملؤسسات العمومية املعنية واجلمعيات املهنية
 12-05  القـانونمن  2فقرة  63املادة  املشرع من خالل نص الناــأحوكما جرت العادة فقد 

لـس الـوطين اال ملـاء املـذكور أعـاله، علـى التنظـيم فيمـا يتعلـق مبهـام ا ي للمـوارد املائيـة ستشـار املتعلـق 
مـن صـدور هـذا القـانون، أي يف ، وهو األمر الذي حصل بعد ثالث سنوات وتشكيلته وقواعد عمله

لــس  2008مــارس  15املــؤرخ يف  96-08، أيــن صــدر املرســوم التنفيــذي 2008ســنة  احملــدد ملهــام ا
  5.ي للموارد املائية وتشكيلته وقواعد عملهستشار الوطين اال

أعاله، املهام املسندة للمجلس  املذكور 96-08من املرسوم التنفيذي  02ت املادة ولقد فصلّ 

                                                             
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون من ال) 58(املادة  -1   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية واملخطط الوطين للماء،  ،2010يناير  04مؤرخ يف  01- 10مرسوم تنفيذي  -2   .مرجع سبق ذكرهيتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون من ال) 62(املادة  -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون من ال) 1فقرة  63(املادة   -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لس الوطين اال ،2008مارس  15مؤرخ يف  96- 08مرسوم تنفيذي  -5  2008لسنة  15ج ج، عدد  ي للمـوارد املـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ج رستشار حيدد مهام ا

  .2008مارس  16بتـاريخ 
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 12-05مــن القــانون  62ي للمــوارد املائيــة يف إطــار الشــروط احملــددة مبوجــب املــادة ستشــار  االالــوطين
يت لس رأيه حول ما  ملياه، أين يبدي ا   :املتعلق 

نسـجام دىاملـ علـىاملائيـة  وارداملـ تنميـةأهـداف  -  والتنميـة التهيئـة اتاجتاهـ عمـ الطويـل 
 يةقتصــاداال قطاعــات النشــاطات تلــفمخل لعموميــةا والسياســات لإلقلــيم املســتدامة

   .يةجتماعاال
 ائيــةاملـوارد امل اسـتعمال حلشـد اإلسـرتاتيجية للخيـارات دمجاملـ للميــاه الــوطين طـطلمخا - 

 حسـب ائيـةامل وارداملـ لتهيئـة لتوجيهيـةا ططـاتلمخا إطـار يف احملـددة سـتدامامل وتسـيريها
 .هليدروغرافيةا األحواض

ر تقييم -   نزليـةامل يـاهمل اخلاصـة تطلبـاتامل بتلبيـة سـواء القطاعيـة التنميـة مجوبـرا خمططـات آ
 .الطبيعية ائيةاملواألوساط  احلياة إطار حبماية أو والفالحية والصناعية

 .التلوث أخطار من الوقاية وكذا ياهامل نيوتثم قتصادال تتعلق اليت اإلجراءات كل - 
 .ائيةامل واردامل الجم يف التكنولوجي والتطوير البحث ترقية - 
  .للمياه وطنية بوضع سياسة عالقة هلا اليت سائلالو  أو لفاتامل خمتلف - 

لس الوزير  الس احملليـة  املائيةملوارد  املكلفيرتأس ا وتضم تشكيلته ممثلني عن اإلدارات وا
 03مـن (وص املـواد أو املستعملني وذالـك طبقـا لنصـ/واملؤسسات العمومية املعنية واجلمعيات املهنية و

ية هيئة أو مؤسسـة  96-08من املرسوم التنفيذي  )07إىل  املذكور أعاله، كما ميكن له أن يستعني 
ملســائل املســجلة يف جــدول أعمــال اال ي شــخص ميكنــه أن يســاهم يف أشــغاله جتماعــمعنيــة  ات و

   1 .نظرا خلربته
لـس  ملـوارد ا مـنبقـرار يعني أعضاء ا ا  ملائيـةالـوزير املكلـف  ، مخـس سـنوات )5(لعهـدة مـد

  2.مرة يف السنة وكل ما دعت احلاجة ستدعاء من رئيسهااته بناء على اجتماعويعقد 
ملســـائل يـــ لـــس إلجنـــاز مهامـــه بلجنـــة تقنيـــة، تُكلـــف بتحضـــري مجيـــع التقـــارير املتعلقـــة  دعم ا

لـــس،  ملـــوارد امل ويتـــوىلّ الواجـــب إخضـــاعها ملعاينـــة ا ائيـــة حتديـــد تشـــكيلتها وكيفـــات الـــوزير املكلـــف 
ستة سنوات من صدور املرسـوم املـذكور أعـاله،  )6(إّال بعد مرور صل مل حيوهو األمر الذي  3عملها،

                                                             
لس الوطين االملدد احمل ،2008مارس  15مؤرخ يف  96-08تنفيذي الرسوم من امل) 08(املادة  -1   .مرجع سبق ذكرهي للمـوارد املـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ستشار هام ا
لس الوطين االملدد احمل ،2008مارس  15مؤرخ يف  96-08تنفيذي الرسوم من امل) 11و  09(املواد  -2   .سبق ذكره ي للمـوارد املـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله،ستشار هام ا
لس الوطين االملدد احمل ،2008مارس  15مؤرخ يف  96-08تنفيذي الرسوم من امل) 13(املادة  -3   .رهمرجع سبق ذكي للمـوارد املـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ستشار هام ا
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ملــــوارد املائيــــة املــــؤرخ يف وذالــــك  ، احملــــدد لتشــــكيلة 2014نــــوفمرب  18مبوجــــب قــــرار الــــوزير املكلــــف 
لــس الــو  والــذي عهــد  1ي للمــوارد املائيــة،ستشــار طين االوكيفيــات ســري اللجنــة التقنيــة املنصــبة لــدى ا

ســة هــذه اللجنــة إىل األمــني العــام لــوزارة املــوارد املائيــة الــيت مل حتــدد - أو ممثلــه بينمــا حيــوز عضــويتها بر
ا إلضــافة إىل املــدير العــام للوكالــة الوطنيــة للمــوارد  )5( 2،-مــد مخســة مــدراء مركزيــون بــنفس الــوزارة 

ملســــائل املســـجلة يف جــــدول أعماهلـــا، الســــيما  املائيـــة، وتتــــوىل هـــذه ئــــق املتعلقـــة  اللجنــــة دراســـة الو
ي للمــوارد املائيــة مبوجــب ملفــات ختضــع ستشــار مشــاريع اآلراء املمنوحــة مــن طــرف اجللــس الــوطين اال

ئــق املدروســة املوافــق (ويــتم تــدوين كــل ذالــك . لدراســته يف إطــار املهــام املخولــة هلــا مشــاريع اآلراء والو
ملوارد املائية) يها من قبل اللجنةعل   3 .يف حماضر ترسل إىل الوزير املكلف 

 ً   جلنة احلوض اهليدروغرايف -نيا
من خالهلا يتم ممارسة التسيري املدمج للموارد املائية  اليتتعترب جلنة احلوض اهليدروغرايف، اهليئة 

مــن القــانون  )64(نــص املــادة  ، وذلــك وفقــا ملــا جــاء يفطبيعيــةعلــى مســتوى كــل وحــدة هيدروغرافيــة 
ملياه، املذكور أعاله، هذه املادة الـيت بـدورها أحالتنـا فيمـا يتعلـق بتحديـد مهـام هـذه  05-12 املتعلق 

اللجنة وقواعد تنظيمها وعملها وإطـار التشـاور علـى التنظـيم، وهـو األمـر الـذي مت مـن خـالل املرسـوم 
طـــار التشـــاور يف جمـــال التســـيري املـــدمج  ،2010ينـــاير  12املـــؤرخ يف  24-10التنفيـــذي رقـــم  املتعلـــق 
  4.للموارد املائية

ملـوارد املائيـة، ملهـام  5تنشأ جلنة احلوض اهليدروغرايف بقـرار مـن الـوزير املكلـف  وذالـك للقيـام 
  6 :التالية

 تقريــر إعــداد إىل دراســته تــؤدي ائيــة الــذيامل وارداملــ لتهيئــة التــوجيهي طــطلمخا مشــروع  -
 .ائيةامل واردمل كلفامل الوزير إىل يوجه خاص

                                                             
لس الوطين االستشاري للموارد املائية،2014نوفمرب  18قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -1  03ج ر ج ج، عدد  ، احملدد لتشكيلة وكيفية سري اللجنة التقنية املنصبة لدى ا

  .2015يناير  27بتـاريخ  2015لسنة 
لس الوطين االستشاري للموارد املائية،، احملد2014نوفمرب  18من لقرار املؤرخ يف ) 2(املادة  -2   .مرجع سبق ذكره د لتشكيلة وكيفية سري اللجنة التقنية املنصبة لدى ا
لس الوطين االستشاري للموارد املائية، مرج2014نوفمرب  18من القرار املؤرخ يف ) 5و 4(املادتني  -3   .ع سبق ذكره، احملدد لتشكيلة وكيفية سري اللجنة التقنية املنصبة لدى ا
ط ،2010يناير  12مؤرخ يف  24-10مرسوم تنفيذي  -4          بتـاريخ 2010ة ــلسن 04وارد املائية، ج ر ج ج، العدد ــــال التسيري املدمج للمــــار التشاور يف جمــــيتعلق 

  .2010يناير  17
طيت ،2010يناير  12مؤرخ يف  24-10تنفيذي الرسوم من امل) 04(املادة  -5   .مرجع سبق ذكرهوارد املائية، ــــال التسيري املدمج للمــــار التشاور يف جمــــعلق 
ط ،2010يناير  12مؤرخ يف  24-10تنفيذي الرسوم من امل) 05(املادة  -6   .مرجع سبق ذكرهوارد املائية، ــــال التسيري املدمج للمــــار التشاور يف جمــــيتعلق 
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 نقــــص مــــن تعــــاين الــــيت تلــــك وخاصــــة حشــــدهامت  الــــيت ائيــــةامل وارداملــــ تســــيري خمططــــات  -
 .تستعماالاال خمتلفبني  للتخصيص حتكيما تتطلب اليت الطبيعية اإلسهامات

 .ائيةامل للموارد والنوعية الكمية احلماية جمال يف النشاطات برامج  - 
 .وتوعيتهم ياهامل مستعملي إعالم جمال يف ا بادرامل مجالربا  - 

 لــوالةا طــرف مــن عروضــةامل ائيــةامل وارداملــ وتســيري بتهيئــة تتصــل الــيت األخــرى ســائلامل كــل  -
 احلــــوض لوكالــــة العـــام ديراملــــ طـــرف ومــــن اللجنــــة رئـــيس طــــرف ومـــن إقليميــــااملختصـــني 
  .اهليدروغرايف

ممثلــــي اإلدارة واجلماعــــات اإلقليميــــة وهيئــــات تســــيري تتكــــون جلنــــة احلــــوض اهليــــدروغرايف مــــن 
مصــاحل امليــاه والتنظيمــات املهنيــة ومجعيــات املســتعملني، يــتم تعييــنهم مبوجــب قــرار مــن الــوزير املكلــف 

ا  يــة هيئــة أو مؤسســة  )5(ملــوارد املائيــة لعهــدة مــد مخــس ســنوات، كمــا ميكــن للجنــة أن يســتعني 
ملســائل املســجلة يف جــدو  ي شــخص ميكنــه أن يســاهم يف أشــغاله جتماعــل أعمــال االمعنيــة  ات و

  1.نظرا خلربته
ســــتدعاء مــــن  ــــة مــــرتني يف الســــنة  ا يف دورة عادي ــــد جلنــــة احلــــوض اهليــــدروغرايف جلســــا ِ ق ْ ع تـَ

ة بطلـب مـن رئيسـها أو مـن نصـف أعضـائها أو بطلـب اسـتثنائيرئيسها، كما ميكن أن جتتمع يف دورة 
بــداء آراء اجتماعاحلــوض اهليــدروغرايف، ويف كــل احلــاالت تنتهــي أشــغال مــن املــدير العــام لوكالــة  ــا  ا

ملــوارد املائيـــة وكــذا الـــوالة املعنيــني إقليميـــا يف  وتوصــيات تــدون يف حماضـــر وترســل إىل الـــوزير املكلــف 
   2.مخسة عشر يوما )15(أجل 

ض اهليــدروغرايف، هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أن نفقــات ســري اللجنــة تقــع علــى عــاتق وكالــة احلــو 
املــؤرخ يف  165-11الثانيــة مــن املرســوم التنفيــذي  )02(وهــو األمــر الــذي مت تداركــه مــن خــالل املــادة 

طـــــار 2010ينــــاير  12املــــؤرخ يف  24-10، املــــتمم للمرســــوم التنفيــــذي 2011أبريــــل  24 ، املتعلــــق 
  3.التشاور يف جمال التسيري املدمج للموارد املائية

                                                             
ط ،2010يناير  12مؤرخ يف  24- 10تنفيذي الرسوم من امل) 10 إىل 06من (املواد  -1   .مرجع سبق ذكرهوارد املائية، ــــال التسيري املدمج للمــــار التشاور يف جمــــيتعلق 
ط ،2010يناير  12مؤرخ يف  24-10تنفيذي الرسوم من امل)  16و 12(املادتني  -2   .مرجع سبق ذكرهوارد املائية، ــــاملدمج للمال التسيري ــــار التشاور يف جمــــيتعلق 
طار التشاور يف جمال التسيري املدمج  ،2010يناير  12املؤرخ يف  24-10يتمم املرسوم التنفيذي رقم  ،2011أبريل  24مؤرخ يف  165- 11مرسوم تنفيذي  -3 يتعلق 

  .2011أبريل  27بتاريخ  2011لسنة  25للموارد املائية، ج ر ج ج، عدد 
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  )التصورية(ستشرافية اال يم اآللياتتقي :الفرع الثالث
ً الرغم من  مواكبة ) تصورية(يف خلق آليات إستشرافية  جتهاد املشرع اجلزائري، وجناحه نظر

تمـــع الـــدويل، إال أن حتقيـــق الفعاليـــة املرجـــوة مـــن هـــذه  ألحـــدث مـــا مت التوصـــل إليـــه مـــن قبـــل دول ا
  :اآلليات يصطدم يف الواقع بعدة نقاط سلبية تتمثل يف

وهــو مــا حيــول للشــمولية والتكامــل واالســتمرارية  للمــوارد املائيــة القطريــة اتخططــاملافتقــار  -
  1 .ستدامةاالستقرار والبناء الرتاكمي واال دون حتقيق
ت دقيقــة ونظــام  - واضــح وشــفاف، يــتم تزويــده مــن طــرف  معلومــاتعــدم تــوفر قاعــدة بيــا

  .فيةخمتلف الفاعلني يف جمال املوارد املائية اجلو 
ت وتضــــارب  اخــــتالف - املقدمــــة مــــن قبــــل دوائــــر اإلحصــــاءات العامــــة  اإلحصــــاءاتالبيــــا

 اختـاذوالوزارات واهليئـات املختصـة، ممـا يضـعف قـدرة املخططـني ومتخـذي القـرار علـى وضـع اخلطـط و 
  2 .القرارات على أسس سليمة

  .التنسيق والتكامل بني القطاعات عند إعداد املخططات انعدام -
  .الرأي بشأن تلك املخططات إبداءنح أصحاب املصلحة احلق يف عدم م -
  .املخططاتضعف عملييت تنفيذ وتقييم تلك  -
حلمالت التحسيسية والتوعوية لشرح مضمون تلك املخططاتعدم اال -   .هتمام 
ية للمــوارد املائيــة الــيت ســتتوىل ستشــار للهيئــات اال املنصــبةخــر صــدور النصــوص التطبيقيــة  -

ســـدة للسياســـة املائيـــةإعـــداد أ رائهـــا بشـــأن املخططـــات ا ، وهـــو األمـــر الـــذي مت يف الـــبالد و البـــث 
لس الوطين اال ي للموارد املائية الذي يتوىل ستشار الوقوف عليه على سبيل املثال عند احلديث عن ا

بقـًا لــنص البـث برأيـه يف املخطـط الــوطين للمـاء ويف كـل اإلسـرتاتيجيات والسياســات الوطنيـة للمـاء، ط
ملـاء، ومت ربــط  12-05مـن القـانون  63و 62املـادة  ه بصـدور التنظـيم احملـدد لتشــكيلته إنشـاءاملتعلـق 

ثـالث سـنوات بعـد ذالـك، وهـو  )3(التنفيـذي الـذي جـاء  وكيفية عمله، ويف ذالك إشـارة إىل املرسـوم
ــــذي لــــس ا 2008مــــارس  15، املــــؤرخ يف 96-08 املرســــوم التنفي ــــوطين االاحملــــدد ملهــــام ا ي ستشــــار ل

للمــوارد املائيــة وتشــكيلته وقواعــد عملــه، بــل إن هــذا األخــري مل يــتم تنصــيبه وحتديــد تشــكيلته إال بعــد 

                                                             
  .81، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
  .5، مرجع سابق، ص 10سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  -األدوات واملفاهيم-اإلدارة املستدامة للمياه اجلوفية ،وآخرون) غاردينو(هيكتور  -2
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ايـة سـنة  مبوجـب  2009مرور قرابة العام والنصف مـن صـدور املرسـوم التنفيـذي املـذكور، وذالـك يف 
لــس الــوطين اال، املتضــمن 2009ديســمرب  23قــرار وزيــر املــوارد املائيــة املــؤرخ يف  ي ستشــار تشــكيلة ا

لـس املـذكور ال يسـتطيع القيـام بعملـه دون  للموارد املائيـة، ومل يتوقـف األمـر عنـد هـذا احلـد، بـل أن ا
 15املـــؤرخ يف  96-08مـــن املرســـوم التنفيـــذي  13دعـــم مـــن اللجنـــة التقنيـــة املنصـــوص عليـــه يف املـــادة 

سـتة سـنوات مـن صـدور املرسـوم  )6(قرابـة  مرور عدها ب، السالف الذكر، واليت مت إنشاؤ 2008مارس 
ملــوارد املائيــة املــؤرخ يف  ومت نشــره يف اجلريــدة  2014نــوفمرب  18وذالــك مبوجــب قــرار الــوزير املكلــف 

  .2015يناير  27، بتاريخ 2015لسنة  03عدد  الرمسية
لنتيجة فإن إمكانية قيام  لسو مـه مل تكـن ممكنـة إّال ي للمـوارد املائيـة مبهاستشـار الوطين اال ا

ملــــاء، 2005غشــــت  04املـــؤرخ يف  12-05ســــنوات مـــن صــــدور القـــانون  10بعـــد مـــرور  ، املتعلـــق 
حــىت غالبــًا املــذكور أعــاله، رغــم أن األمــر يف أغلــب األحيــان كــان مرتبطــًا بقــرارات وزاريــة ال تتطلــب 

  .دقائق من الزمن عشرة )10(
ت ذات الصــــلة برســــم وإعــــداد املخططــــات  تنصــــيب اهليئــــاوالشــــك أن مثــــل هــــذا التــــأخر يف

ســطحية كانــت أو (املائيــة أن يعيــق حتقيـق اإلدارة املتكاملــة واملســتدامة للمـوارد املائيــة واإلسـرتاتيجيات 
  .على حنو يصعب تداركه) جوفية

  )إلطار املؤسسيا(ذية اآلليات التنفي: الثاين طلبامل
، يســعى املشــرع مــن خــالل هــذه املطلــوب للتخطــيطنتهاجــه ابعــد ضــبطه لإلطــار التصــوري و 

ه علـــى عــدة هياكـــل مؤسســية تشـــرتك عتمــاديف امليــدان وذالـــك  املخططـــاتاآلليــة إىل جتســـيد تلــك 
دورهـا  مث تقيـيم ) ولالفـرع األ(مجيعها يف التنفيذ وتعـد مبثابـة أطـراف متدخلـة، والـيت سـنحاول معرفتهـا 

  ).  ثاينالفرع ال(تنفيذية  اتآليك

  املتدخلة يف جتسيد السياسة املائية األطراف :الفرع األول
ملــــوارد   -يف نظــــر املشــــرع اجلزائــــري-اجلوفيــــة  املائيــــةيتطلــــب تنفيــــذ السياســــة املائيــــة املتعلقــــة 

  :على اهلياكل املؤسسية التالية عتماداال
  :وزارة املوارد املائية -أوالً 

تنفيــذ السياســة املائيــة يف يت وزارة املــوارد املائيــة علــى رأس هــرم اإلطــار املؤسســي الــذي يتــوىل 
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بعـة هلـذا اهليكـل،  قي اهلياكل املشكلة لإلطار املؤسسي إما مبثابة أجهزة ال مركزية  اجلزائر، إذ تعترب 
ـــذا املســمى كــان يف عهـــد  أو مبثابــة أجهــزة مســتقلة خاضـــعة لوصــايته، وأول مــا عرفـــت هــذه الــوزارة 

، أســندت إليهــا 2015لتعــديل احلكــومي لســنة وحاليــا ومــن خــالل ا 1حكومــة الســيد أمحــد بــن بيتــور،
لبيئة فأصبحت حتمل  سـة هـذه الـوزارة  سم وزارة املوارد املائيـة والبيئـةامهمة التكفل  وأول مـن تـوىلّ ر

ـذه الصـفة تسـهر أساسـًا علـى تطبيـق  2ذه التسمية اجلديدة هـو السـيد عبـد الوهـاب نـوري، حيـث 
النيالسياسة املائية والبيئية وذالك يف إ   . طار القوانني والتنظيمات املنظمة هلذين ا

املــؤرخ  324-00أحكــام املرســوم التنفيــذي رقــم  كــان مبوجــب أول إدراج هلــذه املهــام :مهامهــا
وامللغـــــى مبوجـــــب أحكـــــام املرســـــوم  3احملـــــدد لصـــــالحيات وزيـــــر املـــــوارد املائيـــــة، 2000أكتـــــوبر  25يف 

 4، احملــدد لصــالحيات وزيــر املــوارد املائيــة والبيئــة،2016مــارس  01املــؤرخ يف  88-16التنفيــذي رقــم 
ـــوزارة  2000 أكتـــوبر 25املـــؤرخ يف  325-00وكـــذا املرســـوم التنفيـــذي  ـــة ل احملـــدد لتنظـــيم اإلدارة املركزي

، 2016مــارس  01املــؤرخ يف  89-16وامللغــى مبوجــب أحكــام املرســوم التنفيــذي رقــم  5املــوارد املائيــة،
 تتمثــل املهــام الرئيســية لــوزارة املــوارد املائيــةو  6كزيــة لــوزارة املــوارد املائيــة والبيئــة،احملــدد لتنظــيم اإلدارة املر 

  7 :والبيئة، املتعلقة مبجال املوارد املائية يف القيام مبا يلي
هــا وتنفيــذها وحتديــد الوســائل اقرتاحإعــداد اإلســرتاتيجيات الوطنيــة يف يــدان املــوارد املائيــة و  -

  .يكلية واملالية واملادية الضروريةالقانونية والبشرية واهل
لنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الـــيت حتكـــم جمـــال املـــوارد املائيـــة وإعـــدادها ومتابعـــة  - املبـــادرة 

  .تنفيذها والسهر على تطبيقها
  .املمارسة الفعالة لصالحيات السلطة العمومية يف ميدان املوارد املائية -
ملوارد املائية والتنمية املستدامة والبيئة تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية -   .املتصلة 

                                                             
  .68، ص 2001، 3، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، اجلزائر، ط دليل اجلزائر السياسي، )ن يوبب(رشيد   -1
  .2015مايو  18بتاريخ  2015لسنة  25املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، ج ر ج ج، عدد ، 2015 مايو 14املـؤرخ يف  125-15املرسوم التنفيذي   -2
        بتاريخ  2000لسنة  63املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد ، احملدد لصالحيــــــــــات وزير املـــــــــوارد املـــائية، 2000 أكتوبر 25ـؤرخ يف امل 324-00املرسوم التنفيذي   -3

  )ملغى( .2000أكتوبر  25
  .2016مارس  09، بتاريخ ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، لبيئةاحملدد لصالحيات وزير املوارد املائية وا، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  88-16املرسوم التنفيذي   -4
    بتاريخ  2000لسنة  63املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد ، احملدد لتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املوارد املائية، 2000 أكتوبر 25املـؤرخ يف  325- 00املرسوم التنفيذي   -5

  )ملغى( .2000أكتوبر  25
 اريخــــبت ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، احملـــــدد لتنظيـــــــم اإلدارة املركــــــزية لــــــوزارة الــمــوارد املــــــــائية والبيــــــــــئة، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  89-16تنفيذي املرسوم ال  -6

  .2016مارس  09
  .مرجع سبق ذكره، احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية والبيئة، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  88- 16من  املرسوم التنفيذي ) 3و 2(املادة  -7
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ات لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي ينشــط يف جمــال املــوارد املائيــة، وهلــا يف عتمــادتسـليم اال -
لتدخل كمتعامل يف قطاع املياه   . هذا اخلصوص حتديد الشروط اليت تسمح للمؤسسات 

ئيـــــة واهليدروجيولوج - ألحبـــــاث اجليوفيز يـــــة املوجهـــــة لتحديـــــد املـــــوارد املائيـــــة اجلوفيـــــة القيـــــام 
  .ومعرفتها وتقييمها

إعداد املخططات الوطنية واجلهوية إلنتاج املوارد املائية وحتصيصها وتوزيعها طبقًا ألهـداف  -
  .احلكومة يف جمال التهيئة العمرانية

داف الـــيت ا وتســـيريها وفقـــًا لألهـــاســـتعماهلإعـــداد سياســـة حشـــد امليـــاه ونقلهـــا ومعاجلتهـــا و  -
  .حتددها احلكومة

  .ا العقاليناستعماهلالسهر على محاية املوارد املائية واحملافظة عليها و  -
  .العادية وغري العادية التقومي املستمر كما وكيفا للموارد املائية -
  .ااستعماهلإنتاج املياه املنزلية والصناعية والفالحية مبا فيها إنتاج مياه البحر واحملالة و  -
ـــاه وشـــبكات  اســـتغاللجنـــاز و إ - ـــاه ووحـــدات املعاجلـــة وضـــخ املي وصـــيانة منشـــآت حجـــز املي

ملياه وختزينها وتوزيعها، وكذا منشآت وشبكات التصفية والتطهري   .التزويد 
ملـــوارد ملائيــــة علـــى مجيـــع األصـــعدة مـــن أجــــل  - إعـــداد أدوات ختطـــيط النشـــاطات اخلاصـــة 

  .التنمية املستدامة والسهر على تطبيقها
والبيئــة علــى جمموعــة مــن اهلياكــل املركزيــة الــيت  مل اهليكــل التنظيمــي لــوزارة املــوارد املائيــةتويشــ

 يت علـى رأسـهاأمني عام ورئـيس ديـوان وهياكـل أخـرى  :، ميكن حصرها يفتعمل حتت سلطة الوزير
املائيــة، مديريــة مديريــة حشــد املــوارد (مديريــة مركزيــة  12مديريــة عامــة للبيئــة والتنميــة املســتدامة وكــذا 

ملياه الصاحلة للشرب، مديرية الري الفالحي، مديرية التطهري،    1 .)اخل...التزويد 
 ً   :"ADE"مؤسسة اجلزائرية للمياه  -نيا

املتضــمن إنشــاء  2001أبريــل  21املــؤرخ يف  101-01مت إنشــاؤها مبوجــب املرســوم التنفيــذي 
ت طـــابع صـــناعي وجتـــاري، ختضـــع لوصـــاية الـــوزير وهـــي مؤسســـة عموميـــة وطنيـــة ذا 2اجلزائريـــة للميـــاه،

                                                             
  .سبق ذكرهمرجع  ،احملـــــدد لتنظيـــــــم اإلدارة املركــــــزية لــــــوزارة الــمــوارد املــــــــائية والبيــــــــــئة، 2016 مارس 01املـؤرخ يف  89- 16املادة األوىل من املرسوم التنفيذي   -1
           بتاريخ 2001لسنة  60املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد ، املتضمن إنشاء مؤسسة اجلزائرية للمياه، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  101- 01املرسوم التنفيذي   -2

  .2001أفريل  22
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لشخصية املعنوية واإلستقالل املايل ذه الصفة تتمتع  ملوارد املائية، وهي    1 .املكلف 
املـــذكور أعـــاله، تتـــوىل اجلزائريـــة  101-01مـــن املرســـوم التنفيـــذي  06حســـب املـــادة  :مهامهـــا

ملهام التالية   2:للمياه القيام 
  .ياه الشرب اهلادفة لضمان وفرة املياه للمواطننياخلدمة العمومية مل -
نتـــاج واملعاجلـــة والتحويـــل والتخـــزين    املنشـــآتوتســـيري صـــيانة األنظمـــة و  اســـتغالل - الكفيلـــة 

  .وتوزيع املياه الصاحلة للشرب
  :يف املاء، وهذا عن طريق قتصاداملبادرة بكل عمل يهدف إىل اال -
  .وزيعحتسني فعالية شبكات التحويل والت -
  .إدخال تقنية احملافظة على املياه -
 جتـــــاهمكافحــــة تبــــذير امليــــاه، بتطـــــوير عمليــــات اإلعــــالم والتكـــــوين والرتبيــــة والتحســــيس  -

  .املستعملني
  .املياه اقتصادتصور برامج دراسية مع املصاحل العمومية الرتبوية لنشر ثقافة  -
  .دراسة كل إجراء يدخل يف إطار سياسة تسيري املياه -
ـــاه املتاحـــة لألشـــخاص املعنـــويني العمـــوميني أو  امتيـــازتنظـــيم تســـيري  - اخلدمـــة العموميـــة للمي

  .اخلواص حلساب الدولة أو اجلماعات احمللية

جتـدر اإلشــارة إىل أن مــا جــاء يف آخـر مطــة مــذكورة أعــاله، مل يعـد مــن مهــام اجلزائريــة للميــاه، 
صـــالحيات لدد احملـــ 2008،3ســبتمرب  27 مـــؤرخ يف 303-08 وذالــك بعـــد صــدور املرســـوم التنفيــذي

ـــاه وعملهــا، والــذي أعطــى صــالحية تســيري  وكــذا قـــواعد تنظــيم ســلطة ضــبط اخلدمـــات العموميــة للمي
مـــن هـــذا املرســـوم التنفيـــذي،  23اخلـــدمات العموميـــة للميـــاه هلـــذه اهليئـــة وذالـــك بعـــد أن ألغـــت املـــادة 

، املـذكور 2001أبريـل  21املؤرخ يف  101-01 من املرسوم التنفيذي 06من املادة " ط"أحكام املطة 
  .أعاله

                                                             
  .مرجع سبق ذكره ،إنشاء مؤسسة اجلزائرية للمياهاملتضمن ، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  101-01من املرسوم التنفيذي ) 02،01(املواد   -1
  .مرجع سبق ذكره، املتضمن إنشاء مؤسسة اجلزائرية للمياه، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  101-01من املرسوم التنفيذي ) 06(املادة   -2
ة ــلسن 56خلدمـات العمومية للمـياه وعملها، ج ر ج ج، عدد حيدد صالحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط ا ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303- 08مرسوم تنفيذي   -3

  .2008سبتمرب  28بتاريخ  2008
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 ً   :"ONA" الديوان الوطين للتطهري -لثا
تتمتــــع  الــــديوان الــــوطين للتطهــــري هــــو مؤسســــة عموميــــة وطنيــــة ذات طــــابع صــــناعي وجتــــاري،

خ يف املـــؤر  102-01ذي ـــــــوم التنفيـــــاملرساؤه مبوجـــب ــــــمت إنش ايل،ـــــســـتقالل املة املعنويـــة واالـــــلشخصي
وخيضــع كــذالك لوصــاية الــوزير املكلــف  1املتضــمن إنشــاء الــديوان الــوطين للتطهــري، 2001أبريــل  21

  2 .ملوارد املائية
ـــديوان الـــوطين للتطهـــري حســـب املـــادة  :مهامـــه  102-01مـــن املرســـوم التنفيـــذي  06يتـــوىل ال

ملهام التالية   :املذكور أعاله، القيام 
ـــال تدخلـــه وكـــذا تســـيري  مكافحـــة كـــل مصـــادر تلـــوث امليـــاه -  املنشـــآتيف املنـــاطق التابعـــة 

  .ا وصيانتهااستغالهلاملخصصة لتطهري التجمعات احلضرية و 
  .إعداد وإجناز املشاريع املرتبطة مبعاجلة املياه املستعملة وصرف مياه األمطار -
  .املستعملة اللجوء إىل أعوان شرطة املياه قصد محاية احمليط املائي، وأنظمة تطهري املياه -
ــــة أو التكــــوين أو   - لقيــــام بكــــل عمــــل يف جمــــال التحســــيس أو الرتبي كمــــا يكلــــف كــــذالك 

الدراسة والبحـث يف جمـال مكافحـة تلـوث امليـاه، كمـا يـدرس ويقـرتح علـى السـلطة الوصـية 
وة يف جمال التطهري ويسهر على تطبيقها   3 .سياسة التسعرية واإل

 ً   :"ANRH"املائية موارد الوكالة الوطنية لل -رابعا
ــــة ذات طـــــــهــــي مؤسس ـــــختصاابع إداري و ـــــــــة عمومي لشخصــــية ــــــاص علمــــي وتقــــين، تتمتـ ع 

ــــستقاملعنويـــة واال كـــان  1981،4يوليـــو  25املـــؤرخ يف  167-81رســـوم الل املـــايل، أنشـــئت مبوجـــب املـ
حلاليـة مبوجـب املرسـوم تغـري تسـميتها إىل التسـمية ا نقبـل أ ،حتمل تسمية املعهد الـوطين للمـوارد املائيـة

ُ ـال 1987،5مايو  19املؤرخ يف  87-129 ِ غم ّ الوكالـة " لتسـمية املعهـد الـوطين للمـوارد املائيـة فيجعلهـا ري
ملـوارد املائيـة، وحـدد "الوطنية للموارد املائية ، وختضع هذه املؤسسـة يف عملهـا لوصـاية الـوزير املكلـف 

                                                             
            بتاريخ 2001لسنة  60املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد ، املتضمن إنشاء الديوان الوطين للتطهري، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  102-01املرسوم التنفيذي  -1

  .2001أفريل  22
  .مرجع سبق ذكره ،املتضمن إنشاء الديوان الوطين للتطهري، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  102-01من املرسوم التنفيذي ) 02،01(واد امل  -2
  .مرجع سبق ذكره ،املتضمن إنشاء الديوان الوطين للتطهري، 2001 أفريل 21املـؤرخ يف  102-01من املرسوم التنفيذي ) 06(املادة   -3
  .1981 يوليو 28مؤرخة يف  30، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية، اجلريدة الرمسية عدد 1981يوليو  25مؤرخ يف  167-81رقم  مرسوم -4
 20مؤرخة يف  21، اجلريدة الرمسية عدد "يةالوكالة الوطنية للموارد املائ"يغري تسمية املعهد الوطين للموارد املائية فيجعلها ، 1987 مايو 19مؤرخ يف  129- 87رقم  مرسوم -5

  .1987 مايو
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جلزائر العاصمة، وهي منظجتماعمقرها اال ت جهوية )6(مة يف شكل ي     :ستة مدير
  )بقسنطينة(املديرية اجلهوية للشرق  -
  )البليدة(املديرية اجلهوية للوسط  -
  )وهران(املديرية اجلهوية للغرب  -
  )ورقلة(املديرية اجلهوية لشرق اجلنوب  -
  )اجللفة(املديرية اجلهوية لوسط اجلنوب  -
  )أدرار(املديرية اجلهوية لغرب اجلنوب  -
تتكفل هذه الوكالة مبهمة أساسية تتمثل يف تطبيق برامج جرد املوارد املائيـة واألراضـي القابلـة و 

ملهام التالية ،للري يف البالد   :وذلك وفقا ألهداف املخطط الوطين للتنمية، كما تتوىل القيام 
-  ً   ،إحصاء املوارد املائية اجلوفية، والسهر على احلفاظ عليها كمًا وكيفا
  ،حصيلة املياه اجلوفية، والسهر عليها كمًا وكيفاً ضبط  -
  ،تقدير املوارد املائية واألراضي القابلة للري يف البالد -
نظمة علم املناخ املائي قصد جرد موارد امليـاه  - لدراسات املنهجية العامة فيما يتعلق  تقوم 

  .السطحية
 ً   :"AGIRE" يةالوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائ -خامسا

لشخصـــية املعنويـــة واالســـتقالل هـــي   مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع صـــناعي وجتـــاري تتمتـــع 
وختضـع الوكالـة  2011،1يوليـو  30يف  املـؤرخ 262-11 رقـم ملرسـوم التنفيـذيأنشئت مبوجـب ا ،املايل

ملـــوارد املائيـــة وحيـــدديف عملهـــا ل هـــا وصـــاية الـــوزير املكلـــف  ّ حتويلـــه إيل أي مبدينـــة اجلزائـــر، وميكـــن  مقر
  2.من الوزير الوصي اقرتاح ىن الرتاب الوطين مبرسوم، بناء علمكان آخر م

إلشـــارة إىل أن وكـــاالت األحـــواض اهليدروغرافيـــة اخلمـــس الـــيت كانـــت معروفـــة ســـابق ا جـــدير 
لشخصــية املعنويــة واال اتــه الوكالــة وأصــبحت فروعــا إقليميــة هلــا،بتمتعهــا   ســتقالل املــايل، مت إحلاقهــا 

 ذهاملـــذكور أعـــاله، حيـــث تتـــوىل هـــ 262-11وذالـــك مبوجـــب املـــادة السادســـة مـــن املرســـوم التنفيـــذي 
الفــروع التســيري املــدمج للمــوارد املائيــة علــى مســتوى كــل وحــدة هيدروغرافيــة طبيعيــة طبقــا لــنص املــادة 

                                                             
         بتاريخ 2011لسنة  43الة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية، ج ر ج ج، عدد ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ يف  262- 11مرسوم تنفيذي  -1

  .2011غشت  03
  .مرجع سبق ذكرهالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية، ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ يف  262- 11تنفيذي الرسوم من امل) 05إىل  01من (املواد  -2
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ملياه املذكور أعاله 12-05من القانون  64   1.املتعلق 
املــــذكور أعــــاله، أشــــارة إىل أن التنظــــيم  262-11لتنفيــــذي مــــن املرســــوم ا 22كمـــا أن املــــادة 

مـن املـدير العـام وبعـد  اقـرتاحالداخلي هلذه الوكالة تتم املوافقـة عليـه مـن قبـل الـوزير الوصـي، بنـاء علـى 
ريـخ إنشـاء هـذه الوكالـة أي يف سـنة  مداولة جملس اإلدارة، وهو األمر الذي مت بعد أربع سنوات من 

، املتضــمن املوافقــة علــى 2015ينــاير  21لــى قــرار وزيــر املــوارد املائيــة املــؤرخ يف وذالــك بنــاء ع 2015
ختصــاص اإلقليمــي والتنظــيم التنظــيم الــداخلي للوكالــة الوطنيــة للتســيري املــدمج للمــوارد املائيــة وكــذا اال

  2.الداخلي لوكاالت األحواض اهليدروغرافية
فقـــد مشـــل التنظـــيم الـــداخلي هلاتـــه الوكالـــة  مـــن القـــرار املـــذكور آنفـــا، 02إذ أنـــه مبوجـــب املـــادة 

  :مستويني مها
  .مديرية التنمية والتسيري املدمج للموارد املائية -:يضم مستوى مركزي

  .مديرية اإلدارة واملالية واحملاسبة -                       
  .أربع مساعدين للمدير العام )4( -                       
  ."الشط الشرقي-منطقة وهران"احلوض اهليدروغرايف  وكالة -:يضم مستوى جهوي

  ."زهرز-منطقة الشلف"وكالة احلوض اهليدروغرايف  -                       
  ."الصومام-احلضنة-منطقة اجلزائر"وكالة احلوض اهليدروغرايف  -                       
  ."القم-سيبوس-قسنطينةمنطقة "وكالة احلوض اهليدروغرايف  -                       
  ."ة الصحراءمنطق"وكالة احلوض اهليدروغرايف  -                       

كيدا علـى أن وكـاالت األحـواض اهليدروغرافيـة املـذكورة، مل تعـد إال  وما مت ذكره أعاله، يعد 
بعة للوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية، كما أن هذه الفرو  ع اجلهوية، أو كمـا فروع جهوية 

مساها املشرع بوكـاالت األحـواض اهليدروغرافيـة يـتم تسـيريها مـن قبـل مـدير معـني مـن قبـل املـدير العـام 
  .من القرار املذكور أعاله )5(الوكالة الوطنية، وهو خاضع لسلطته، طبقا لنص املادة 

هـــا  الـــوطين، ىاملســـتو  ىلتنميـــة، تكلـــف الوكالـــة الوطنيـــة علـــيف إطـــار السياســـة الوطنيـــة ل :مهامّ

                                                             
  .مرجع سبق ذكره الة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية،ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ يف  262-11تنفيذي الرسوم من امل) 06(املادة  -1
املوافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية وكذا اإلختصاص اإلقليمي والتنظيم  تضمنامل ،21/01/2015قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -2

  .2015 مايو 27بتاريخ  2015لسنة  28، ج ر ج ج، عدد الداخلي لوكاالت األحواض اهليدروغرافية
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ـــدف إىل ويف هـــذا اإلطـــار، تكلـــف ،ضـــمان تســـيري مـــدمج للمـــوارد املائيـــة جنـــاز كـــل األعمـــال الـــيت 
ملهام اآلتية     :الوكالة الوطنية 

  .التسيري املدمج للموارد املائية إجناز كل التحقيقات والدراسات والبحوث املرتبطة بتطوير -
  .الوطين ىاملستو  ىم حول املاء عللإلعال تطوير وتنسيق نظام التسيري املدمج -
توســط والبعيــد امل ىاملــد ىميــة القطاعيــة علــاملســامهة يف إعــداد وتقيــيم وحتيــني خمططــات التن -

  .الوطين ىعلى املستو 
 .نوعية املوارد املائية ىاملياه، واحلفاظ عل اقتصاد ىامهة يف تسيري عمليات التحفيز علاملس -

ــــة ــــإليهــــا، تتكفــــل الفــــر  عــــالوة علــــى املهــــام املوكل ــــة عل ــــة الوطني ــــة للوكال  ىمســــتو  ىوع اإلقليمي
يت     :األحواض اهليدروغرافية مبا 

األحواض اهليدروغرافية، من خـالل إعـداد وحتيـني قواعـد  ىتسيري نظام اإلعالم على مستو  -
  .عطيات وأدوات اإلعالم اجلغرافيةامل

القطاعيــة علــى املــدى املتوســط والبعيــد املســامهة يف إعــداد وتقيــيم وحتيــني خمططــات التنميــة  -
  .األحواض اهليدروغرافية ىعلى مستو 

و  - ما ىمجع األ   1 .املؤسسة مبوجب التشريع والتنظيم املعمول 

  )اإلطار املؤسسي(تقييم اآللية التنفيذية : الفرع الثاين
لـرغم مـن  ذا اخلصوص، أنه  ة علـى عديـد املشـرع يف تنفيـذه للسياسـة املائيـ اعتمـاداملالحظ 

  :اهلياكل املؤسسية إال أن ذالك كان مدعاة لربوز عدة نقاط سلبية متثلت يف
أن جنـاح السياسـة املتعلقـة بتحقيـق اإلدارة املتكاملـة  نقص فعالية اآلليات املؤسسـية، حبيـث -

لقدرات املؤسساتية وفعاليتها، ذالـك أن النصـوص وحـدها قاصـرة ع لـى للموارد املائية اجلوفية مرهون 
جهــزة ذات فعاليــة تســهر علــى التطبيــق األمثــل  تنظــيم أي جمــال مــن جمــاالت امليــاه مــا مل يــتم تعزيزهــا 

لنصوص القانونية   . هلذه السياسة املعرب عنها 
، نظـرا لقلـة دورات التـدريب والعجز يف الكوادر البشـرية املؤهلـة ضعف الكفاءات التسيريية -

  2 .والتكوين وحتسني املستوى

                                                             
ريخ اإلطالع http:// www.agire.dz: ، املوقعالوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائية على شبكة االنرتنت موقع ينظر  -1  ، 04/08/2015.  
  .51، مرجع سابق، ص ، إدارة الطلب على املياه لتحقيق التنمية املستدامة)أمحد(تـي  -2
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ــــات التكنولوجيــــة احلديثــــة ذات الصــــلة عــــدم  - ــــات املؤسســــية للتطــــورات والتقني مواكبــــة اآللي
  1. مبوضوع املوارد املائية اجلوفية

تـداخل الصــالحيات بــني خمتلــف اهليئـات ذات الصــلة مبجــال املــوارد املائيـة اجلوفيــة وهــو مــا  -
ت عموميــة، مصــاحل مصــاحل وزاريــة، مؤسســا(ســيؤدي إىل تشــتت املســؤوليات بــني خمتلــف املتــدخلني 

ت الوالئية للموارد املائية، وكاالت األحواض اهليدروغرافية، الوكاالت الوطنيـة  إدارية ال مركزية كاملدير
وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــكل ) اخل....للمـوارد املائيــة، الوكالــة الوطنيــة للتســيري املــدمج للمــوارد املائيــة، 

  .للموارد املائية اجلوفيةعائقًا يف وجه اإلدارة املتكاملة واملندجمة 
التقســـيم اإلداري اجلغـــرايف  اخـــتالفعـــن  بـــني األطـــراف املتدخلـــة والنـــاتجصـــعوبة التنســـيق  -

مــع التقسـيم املتعلــق مبجـال امليــاه والــذي يعتمـد علــى األحــواض  )واليــة 48(لـرتاب اجلمهوريــة اجلزائريـة 
التشــاركية الــيت تتطلبهــا اإلدارة  ، األمــر الــذي يعقــد مــن مأموريــة التــدابري)مخســة وكــاالت أحــواض 5(

  .املتكاملة للموارد املائية اجلوفية، ويضعف من فاعلية اهليئات املتدخلة
وكـــاالت األحــــواض اهليدروغرافيـــة عــــن اإلدارة املركزيـــة، لكــــن الغريــــب أن  ســــتقالليةتعزيـــز ا -

ابـة هيئـات تتمتـع السياسة املائية عند تتجه عكس هذا التوجه، فبعدما كانت وكـاالت األحـواض مبث
بعـد -لشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة يتم إنشاؤها مبوجب مرسوم تنفيذي، أصبحت مؤخراً 

وخاضـعة  )AGIRE(جمرد فروع للوكالة الوطنيـة للتسـيري املـدمج للمـوارد املائيـة  -إلغاء مراسيم اإلنشاء
  .لنظامها املركزي

  )ر التشريعياإلطا(ة اآلليات الضبطي: لثالثا طلبامل
ذا اخلصوص أن املشرع اجلزائري  والتنظيميـة  القانونيةمن النصوص ترسانة  اعتمدما يالحظ 

مليـاه،  12-05، فلـو أخـذ علـى سـبيل املثـال القـانون جمـال املـوارد املائيـة بتغاء تنظيم وضبطا املتعلـق 
نصـــا  30ه أصــدر مـــا يربــوا عــن املــذكور أعــاله، جنــد أن املشـــرع اجلزائــري قــام بتعديلــه مـــرتني، كمــا أنــ

ـذا و األمـر الـذي يعكـس بشـكل جلـي مـدى اتنظيميا، تطبيقا لنصوصه، وه هتمـام املشـرع اجلزائـري 
ــال، وال غــرو يف ذالــك، فالنصــوص القانونيــة والتنظيميــة تعتــرب  اآلليــات  الضــابط الرئيســي ملختلــفا

ألســاس إىل  أنواعهــااملتدخلــة يف حتقيــق اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة بشــىت ــدف  ، وبــذالك فهــي 

                                                             
  .84، ص املرجع السابق ،املياه اجلوفية يف الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(خمتار دمحم  -1
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ــذا  1املــوارد املائيــة وتســيريها وتنميتهــا املســتدامة، اســتعمالحتديــد املبــادئ والقواعــد املطبقــة علــى  إذ 
ال املوارد املائية حتد يف حد ذاته  ألن أغلـب -اخلصوص ال ميثل سن القوانني والتشريعات املنظمة 

حتقيـق الفعاليـة املرجـوة بل إن التحدي احلقيقي يكمـن يف  -من هذا النوع الدول حتوز منظومة قانونية
 .من جراء سنها

ملشــرع    مليــاه،  12-05مــن خـالل نصــوص القـانون -ولعـل مــا مت ذكـره آنفــا، دفـع  املتعلــق 
اخلـدمات العموميـة ضـبط جهازين إداريني أوكلت هلمـا مهمـة السـهر علـى  اعتمادإىل  -املذكور أعاله

ولـة امث حم) الفـرع الثـاين(وشـرطة امليـاه ) الفـرع األول(العمومية للميـاه  اخلدمات ضبطمها سلطة  للمياه
  ).الفرع الثالث(تقييم هذه اآللية 

  سلطة ضبط اخلدمات العمومية للمياه :الفرع األول
مليـاه، املـذكور  12-05القـانون  من 65من خالل نص املادة  إنشاءهاعلى  النصمت  املتعلـق 

لســهر عتبار ه، وذالــك أعــال هــا ســلطة إداريــة مســتقلة، تكلــف يف إطــار التشــريع اجلــاري بــه العمــل 
بصـــــفة خاصـــــة ملصـــــاحل  عتبـــــارعلــــى حســـــن ســـــري اخلـــــدمات العموميـــــة للميـــــاه، مـــــع األخـــــذ بعـــــني اال

  . املستعملني
مبوجـب املرسـوم التنفيـذي  الضـبط سـلطةولقد حـدد املشـرع صـالحيات وقواعـد تنظـيم وعمـل 

ت ســــلطة الضــــبط هيئــــة مســــتقلة متمتعــــة اعتــــرب أيــــن  2008،2ســــبتمرب  27املــــؤرخ يف  303-08رقــــم 
لرقابــة الدولــة ضـــمن الشــروط احملـــددة يف  تســـيريهاســـتقالل املــايل، وختضــع يف لشخصــية املعنويــة واال

لصالحيات التالية لقيام  ذه الصفة تكلف  ما العمل، و   3 :التشريع والتنظيم اجلاري 
اخلـدمات  اسـتغاللات املوكلـة هلـم يف إطـار لتزامـلال متيـازاال أصـحاب احـرتام ىعلـ السـهر  -

 .العمومية للمياه
 التوصـيات كـل وصـياغة للمياه العمومية اخلدمات مستعملي أوني عاملاملت شكاوى دراسة - 

 .اسبةاملن

                                                             
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12-05قانون املادة األوىل من ال -1   .السابق ذكرهتعلق 
ة ــلسن 56ضبط اخلدمـات العمومية للمـياه وعملها، ج ر ج ج، عدد  حيدد صالحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303-08مرسوم تنفيذي  -2

  .2008سبتمرب  28بتاريخ  2008
 صالحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمـات العمومية للميـاه وعملها،لد احملد ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303- 08تنفيذي الرسوم من امل) 04و 03،02(املواد  -3

  .مرجع سبق ذكره
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  تغلةسـامل اهليئـات طـرف مـنني للمسـتعمل قدمـةامل اخلـدمات نوعية وتقييم مراقبة كل إجراء - 
 .للمياه للخدمات العمومية

 .للمياه العمومية اخلدمات التكاليف وأسعار مراقبة إطار يف لألعباء حتليل إجراء - 
 .التسيري تفويض بعمليات علقةاملت النموذجية الشروط دفاتر إعداد يفاملسامهة  - 
 مـن نفذةامل هللميا العمومية اخلدمات نشاطات لتسيري الشراكة عمليات حول الرأي إبداء - 

املتعلـــق  12-05 مـــن القـــانون 2فقـــرة  104للمـــادة  طبقـــا نشـــأةامل ســـتغاللاال فـــروع طـــرف
  .ملياه واملذكور أعاله

ّ سلطة الضبط من قبل جلنة إدارة متكونة من  ري َ أربعة أعضاء، يشـغل أحـدهم منصـب  )4(تُس
سي ملدة  لتجديد مرة واحـدة، وتتمتـع مخس سنوات قابلة ل )5(الرئيس، يتم تعيينهم مبوجب مرسوم ر

هـــذه اللجنـــة بكـــل الســـلطات الضـــرورية لتأديـــة املهـــام والصـــالحيات املـــذكورة أعـــاله، وذالـــك ضـــمن 
مــا، وجتتمــع كــل مــا  قتضــت احلاجــة لضــمان الســري ااحلــدود املرســومة يف التشــريع والتنظــيم املعمــول 
ـا بصـفة تداوليـة يف حـال حضـ ـذْ قرارا تّخَ ثالثـة مـن أعضـاءها علـى  )3(ور احلسـن لسـلطة الضـبط، وتـُ

ا إقرار، ويتم األقل مبا فيهم الرئيس ألغلبية البسـيطة ألصـوات األعضـاء احلاضـرين ويف حـال  مداوال
ا  صــوتتســاوي األصــوات يكــون  عــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاطا الــرئيس مرجحــا، وهــي مطالبــة 

ــا اهلادفـــة إىل حســـن تســيري اقرتاحو  ملـــوارد العموميـــة للميــ اخلـــدماتا اه وعرضـــه علـــى الــوزير املكلـــف 
  1 .املائية

  شرطة املياه :الفرع الثاين
ملـاء  12-05مل يقف القانون  ملياه، املـذكور أعـاله، فقـط عنـد جتـرمي األفعـال الضـارة  املتعلق 

ـدف إىل قمـع هـذه اجلـرائم،  وحتديد األشخاص املسؤولني عنها، وإمنا عمـد إىل وضـع آليـات جزائيـة 
ات ومعاينتهــا وتقــدمي عتــداءأتى ذالــك إال بتــوفري جهــاز رقابــة فعــال هدفــه البحــث عــن تلــك االوال يتــ

ا إىل القضاء قصد توقيع اجلزاء املناسب   .املرتكبة خطورة األفعالنوع و حسب  2أصحا
ِ ا ، والـــذي متســـم شـــرطة امليـــاهجلهـــاز هـــو الـــذي أطلـــق عليـــه املشـــرع اهـــذا ا ـــت ْ مبوجـــب  اثهحدس

                                                             
صالحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمـات العمومية للميـاه لد احملد ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303-08تنفيذي الرسوم من امل) 10إىل  06(املواد من  -1

  .مرجع سبق ذكره وعملها،
إلمكان ا -2 لرجوع إليها يف الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل األول لقد سبقت اإلشارة إىل اجلزاءات اليت ميكن توقيعها من قبل القاضي اجلزائي واليت 

  .من الباب الثاين
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مليــاه املــذكور أعــاله، وهــوامل 12-05مــن القــانون  159أحكــام املــادة  جهــاز يتكــون مــن  عبــارة تعلــق 
ملوارد املائية، الذين يقومون  بعني لإلدارة املكلفة  ديتهم لليمني القانونية أمام احملكمـة -أعوان  بعد 

م األساســي وطبقــًا  مبمارســة -1املختصــة م طبقــًا لقــانو ؤرخ يف املــ 155-66األمــر  ألحكــامصــالحيا
، 3الفقـرة  14السـيما املـادة  2، واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعـدل واملـتمم،1966يونيو  08

  3 .منه 27واملادة 
ل املشـــرع مهمـــة البحـــث واملعاينـــة والتحقيـــق يف املخالفـــات املتصـــلة بتطبيـــق  ّ ومـــن مثَّ فقـــد خـــو

ختصــاص ان الشــرطة القضــائية ذوو االط وأعــو إضــافة إىل ضــبا-املــذكور أعــاله،  12-05قــانون امليــاه 
أعــوان شــرطة امليــاه، والــذين يتعــني علــيهم إثبــات  إىل -العــام املشــار إليــه يف قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة

ا   4 .هذه املخالفات بواسطة حماضر تسرد الوقائع وتصرحيات صاحبها أو أصحا
م املـذكورة آنفـا، يتمتع أعوان شرطة املياه بكل التسـهيالت مـن أجـل قيـامهم بتأديـة  صـالحيا

  :ومن ذالك
األمــالك العموميـــة  اســتعمالبعنــوان  املســتغلةواهلياكــل  املنشــآتأنــه حيــق هلــم الــدخول إىل  -

لتحقيقـــــات مطالبــــهللميــــاه، وميكــــنهم   مالكيهــــا ومســــتغليها بتشــــغيلها مــــن أجــــل القيــــام 
ئق الضرورية ل   .تأدية مهامهمالالزمة، كما ميكنهم أن يطلبوا اإلطالع على كل الو

م مؤهلون لتقدمي أي شخص متلبس  - مللكية العمومية للمياه، أمام وكيـل  بتهمةأ املساس 
 ً  اجلمهوريـــة أو ضـــابط الشـــرطة املخـــتص، إال إذا شـــكلت مقاومـــة مرتكـــب املخالفـــة خطـــرا

  .كبرياً عليهم، ويف هذه احلالة، يدونون هذا التمرد يف حمضر معاينة املخالفة
دية مهامهم العموميةطلب تسخري القوة  أنه ميكنهم - م خالل    .ملساعد

 الــيت تكــون حمــل تــدخل أعــوان شــرطة امليــاه، هــي علــى املخالفــاتهــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أن 
مليـاه والنصـوص التنظيميـة املنبثقـة  12-05العموم كل املخالفات املنصوص عليها يف القانون  املتعلـق 

املـوارد  اسـتغاللو  اسـتعمال امتيـازرخص ودفاتر الشروط املتعلقة بعقود عنه، وكذا كل خمالفة ألحكام 
 الثـايناليت أفرد هلا املشرع الفصل املخالفات تلك  وعلى اخلصوص ،)جوفيةسطحية كانت أو (املائية 

                                                             
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 159(املادة  -1   .السابق ذكرهتعلق 
  .1966 يونيو 10بتاريخ  1966ة ــلسن 48ج ر ج ج، عدد  املعدل واملتمم،، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، 1966يونيو  08املؤرخ يف  155- 66األمر   -2
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 160(املادة  -3   .السابق ذكرهتعلق 
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 161(املادة  -4   .السابق ذكرهتعلق 
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مليــاه  12-05مــن القــانون  179إىل املــادة  166اً مــن املــادة اعتبــار  وذالــكمــن البــاب التاســع  املتعلــق 
ــ املــذكور ملقابــل خصّ ت متفاوتــة تــرتاوح مــا بــني الغرامــة واحلــبس كليهمــا أو أحــدمها أعــاله، و ها بعقــو

حبسب املخالفة املرتكبة، مع التنويه مبضاعفة العقوبة يف حالة العود وكذا إمكانية مصادرة التجهيزات 
       1 .املخالفة ارتكابواملعدات املستعملة يف 

ـــاه تـــدخل ويف األخـــري جيـــب التنبيـــه إىل أن وعلـــى خـــالف ضـــباط وأعـــوان - أعـــوان شـــرطة املي
م جيــب أن مبعــىن أن  2بعض مهــام الضــبط القضــائي،للقيــام بــفقــط كــون ي -الشــرطة القضــائية تــدخال

م األساســي و الســلطات والصـالحيات املمنوحــة هلـم مبوجــب حـدود كـون يف ت فـق األوضــاع ويف و قـانو
لنتيجــة 3،هالــيت رمستهــا أحكامــاحلــدود  م مضــبوط بــدائرة  أعــوان شــرطة امليــاهممارســة  فــإن و لصــالحيا

ختصــاص ضـــباط اختصــاص نوعيــة وإقليميــة، أي أنـــه ال ميكــن أن متتــد مهــامهم إىل جرميـــة هــي مــن ا
اســـبة معـــاينتهم ملخالفـــات ختصـــاص العـــام حـــىت ولـــو كـــان ذالـــك مبنة القضـــائية ذوو االوأعـــوان الشـــرط

طهم ملخالفة لقانون امليـاه، أشخاصـًا يتبـادلون الضـرب ، كما لو عاينوا أثناء ضبختصاصهمتدخل يف ا
ـه قـانون غـري قـانون امليـاه، فهنـا يتعـني علـى شـرطي  اعتداءواجلرح أو وقعت سرقة أو  َ رَّم َ أو غريهـا ممـا ج

بضـباط وأعـوان الشـرطة  تصـالختصاصـه، وخبصـوص البـاقي يـربط االاملياه أن يقتصـر علـى مـا تعلـق 
  .اجلزائيةطبقًا لقانون اإلجراءات  4هذه احلاالتالقضائية املختصون يف مثل 

  )اإلطار التشريعي(تقييم اآللية الضبطية  :الفرع الثالث
ّ  إن التحدي احلقيقي يكمن يف أشر سابقا إىل أن  مدى حتقيق الفعالية املرجوة من جراء سـن

ال املوارد املائية ه اآلليـة يف مواجهـة عـدة ، وهو األمر الـذي سيضـع هـذالقوانني والتشريعات املنظمة 
  :مظاهر سلبية يتجلى بعضها يف صورة

قصــور التشــريع املــائي يف حتديــد خمتلــف املســؤوليات مبــا فيهــا املســؤولية املؤسســية، أو متييــع  -

                                                             
ملياه، امل، 2005غشت  04ـؤرخ يف امل 12- 05قانون من ال) 179إىل ال 166من (املواد  -1   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
  .، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08املؤرخ يف  155-66من  األمر  3املطة ) 14(املادة  -2
  .املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، مرجع سبق ذكره ،1966يونيو  08املؤرخ يف  155-66من  األمر ) 27(املادة  -3
لة اإللكرتونية لندوات حماكم فاس، العدد الثامن،  ،دور القضاء يف محاية امللك املائي ،)عبد هللا(عشوان  -4 : ، ميكن الوصول إليها من خالل الرابط التايل2011فرباير  11ا

n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة   .66، ص )2016-03-11: ريخ آخر ز
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  1.من خالل وضعها حتت إشراف هيئات متعددة األخريةهذه 
ر عــدم توضــيح الطبيعــة القانونيــة لســلطة ضــبط اخلــدمات العموميــة للميــاه - ، األمــر الــذي أ

إىل النصـوص الـيت كانـت سـببا يف وجودهـا، حبيـث  ألساسنوع من اجلدل القانوين يرجع 
، احملــدد 2008ســبتمرب  27املــؤرخ يف  303-08مــن املرســوم التنفيــذي  18أن نــص املــادة 

، املــذكور لصــالحيات وكــذا قـــواعد تنظــيم ســلطة ضــبط اخلدمـــات العموميــة للميـــاه وعملهــا
ت سلطة الضبط اخلدمة العمومية للمياه مبثابة مؤسسـة عموميـة خاضـعة اعترب واليت أعاله، 

 12-05مـــن القـــانون  65للقـــانون التجـــاري، ويف هـــذا نـــوع مـــن التعـــارض مـــع نـــص املـــادة 
ـــاه املـــذكور أعـــاله، والـــذي نـــص علـــى إمكانيـــة أن متـــارس مهـــام ســـلطة ضـــبط  ملي املتعلـــق 

، "سـلطة جتاريـة مسـتقلة"ولـيس " ة إداريـة مسـتقلةسـلط"اخلدمات العمومية للمياه من قبل 
هيك عن أن املرسوم التنفيذي املذكور، ينص على أن هذه اهليئة تصدر توصيات ولـيس 

  2 .قرارات إدارية
ك يف  ال متتـــعبـــل إن الـــبعض شـــّك لنظـــر لوجـــود هـــذه اهليئـــة  ســـتقاللية املطلوبـــة وذالـــك 

ملــوارد املائيــة مــن ذالــك جنــد أن تعيــني جلنــة  مظــاهر عديــدة تفيــد بتبعيتهــا للــوزارة املكلفــة
ــا  ــا مطالبــة  اقــرتاحيكــون بنــاء علــى  ابتــداءإدار ملــوارد املائيــة، كمــا أ مــن الــوزير املكلــف 
ا و  عــداد انتهـاء ــا اهلادفــة إىل حســن تســيري اقرتاحتقريــر ســنوي حــول نشــاطا  اخلــدماتا

ملوارد املائيةالوزير (العمومية للمياه وعرضه على نفس الوزير  ، األمر الذي يعتـرب )املكلف 
ــر علــى أنــه  ِ ّ نوعــًا مــن الرقابــة املمارســة علــى ســلطة ضــبط اخلــدمات العموميــة للميــاه، وفُس

د حلرية سلطة الضبط املستقلة ّ   3 .مبثابة مظهر مقي
بســبب ضــعف الســلطات التنفيذيــة وغيــاب الشــفافية،  ،للتشــريعات املائيــة متثــالاالضــعف  -

  4.وعدم كفاية آليات املراقبة وسوء األنظمة القضائية التفتيشإىل هزلية إلضافة 

                                                             
 ختطيط يف اجلوفية املياه أبعاد"بعنوان  10سلسلة املذكرات املوجزة، املذكرة رقم  -األدوات واملفاهيم- اجلوفيةاإلدارة املستدامة للمياه  ،وآخرون) غاردينو(هيكتور  -1

  .2، البنك الدويل، واشنطن، و م إ، ص غديف عودة كمال /د :العربية إىل الرتمجة ،"املتكاملة اإلسرتاتيجية تشجيع- النهري واحلوض الوطين املياه مورد
  .مرجع سابق صالحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط اخلدمـات العمومية للميـاه وعملها،لد احملد ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303-08تنفيذي الرسوم من امل 4املادة   -2
  .وما يليها 53، ص 2013-2012السنة اجلامعية  -بن يوسف بن خدة-1، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر الضبط يف جمال املياه، )إفريقيا( بري -3

4-Hosny Khordagui Final Report GUIDELINES ON MEASURES FOR IMPROVING COMPLIANCE 
WITH WATER LEGISLATIONS AND ASSESSMENT OF ENFORCEMENT CAPACITY IN 
SWIM-SM REGION ACTIVITY 1.2.6, loc cit,  p7. 
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ة اإلرشاد  - ّل ِ   .لزاميتهاامبضمون التشريعات املائية، مما تولد عنه الشعور بعدم  والتحسيسق
الرقــــايب والردعـــي يف هــــذه التشـــريعات بفعــــل عجـــز اهليئــــات اإلداريــــة  اجلانـــبعـــدم فعاليــــة  -

ــذ بــني اهليئــات املشــرفة هيــك عــن تــداخل الصــالحيات  1ا الــدور،والضــبطية عــن القيــام 
األمـــر الـــذي ســـاهم يف تســـجيل  2،وغيـــاب التنســـيق فيمـــا بينهـــا علـــى تســـيري املـــوارد املائيـــة

ها دون رخصــة، اســتخراج(ات علــى مــوارد امليــاه اجلوفيــة عتــداءالعديــد مــن التجــاوزات واال
ر   . ...)جتاوز احلد املرخص به للسحب، حفر عشوائي لآل

وعليـــه أصـــبح مـــن الضـــروري تصـــحيح صـــورة اإلطـــار التشـــريعي املـــذكورة أعـــاله، وذالـــك حـــىت 
دة هــدر املــوارد املائيــة اجلوفيــة ومــن مث   نتجنــب مــا ســينجر عنــه مــن تــداعيات ســلبية قــد تــؤدي إىل ز

ـــا املنشـــودة، هـــذه األخـــرية الـــيت لـــن يتســـىن حتقيقهـــا إال مـــن خـــالل وجـــود اخـــتاللســـيحدث   يف إدار
ا   .تشريعات مائية مناسبة ووعي وجدية يف تطبيق مضمو

                                                             
  .155ص  ،2014-2013بوزريعة، اجلزائر، -، مذكرة ماجيسرت، املدرسة العليا لألساتذة املائية يف التنمية الزراعية بوالية عني الدفلى املوارددور ، )عبد القادر(نون  -1
ية قتصاد، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االية العامليةقتصادي الزراعي العريب يف ظل التغريات االقتصادعريب وحتمية التكامل االاملياه يف الوطن ال اقتصاد، )وسيلة(مجات  -2

  .30ص  ،2007- 2006وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  خــــــامتة

تعرضــت الدراســة ملوضــوع النظــام القــانوين للمــوارد املائيــة اجلوفيــة يف إطــار التنميــة املســتدامة،  
الذي وقفنا من خالله على خمتلف النصـوص القانونيـة والتنظيميـة املرصـودة مـن قبـل صـانعي السياسـة 

ً وإن جنحـت  املائية على الصعيدين الوطين والـدويل ملعاجلـة هـذا املوضـوع، والـيت طـار اإليف وضـع  نظـر
ا واقعيًا فشلت  يشمل هذا النوع من املوارد، إالّ  الذيقانوين ال ً فشالً أ يف حتقيق األهداف اليت  ذريعا
 ُ دت من أجلها وذالك ألسباب متنوعة و ا   .متعددةعتُمِ

، طن األرض جعل منها موردا خفييف اجلوفية مستقر املياه ف نظـرا ًا يصعب إدراكه كمًا وكيفًا
تـــوفر معلومـــات دقيقـــة حـــول مواقـــع تواجـــدها وعـــن أصـــلها وإمكانيـــة جتـــددها ومصـــدر ونســـبة  لعـــدم

مبعرفتهـا،  عـدم اإلملـام، بشـكل قـد يـؤدي إىل سـوء تقـديرها و ... تغذيتها وعمقها وتركيبتهـا الكيميائيـة
  .ستغالهلا واستعماهلايضبط حدود ا إحاطتها بنظام قانوين ومن مث صعوبة

 حمدودية املوارد املائيـة اجلوفيـة وارتباطهـا وجـودا وعـدما بعوامـل طبيعيـة شـديدة التعقيـدكما أن 
لــدورة اهليدروليكيــة جعلــت منهــا مــو  دراً يتميــز تــوفره بعــدم االضــمن مــا يعــرف  ان نتظــام يف الزمــرداً 

 ً ً بـني منـاطق تتـوفر علـى مـوارد هامـة جعلتهـا يف مـأمن وأخـرى تعـاين  واملكان بشكل أفـرز واقعـا متفـاو
نـدرة مائيـة جعلتهــا يف حـرج، األمــر الـذي مــن شـأنه أن جيعــل عمليـة تــدبري املـاء جــد معقـدة وتنفيــذها 

 ً   .صعبا

ألخـص علـى مسـؤويل تلـك إن التعامل مع الواقـع املـذكور يفـرض  واقـع مب الـيت تتميـزالبلـدان و
حتميـة  ،-كمـا هـو حـال بـالد- جغرافية تسودها خصائص مناخية ترتاوح بني اجلاف وشبه اجلـاف

مـورداً  لـيس لكـون هـذه األخـرية ،بتحقيق موازنة املوارد املائية اجلوفيةكسب الرهان املتعلق العمل على  
ً للبقاء على قيد احلياة فحسب، بل ا تعد مبثابـة فا ضرور وقاسـم مشـرتك  حيـوي واسـرتاتيجي عـلوأل

حقيقـة  أن مبعـىن، ...)زراعيـة، صـناعية، طاقويـة، خدماتيـة وسـياحية (التنموية  بني خمتلف القطاعات
ألحـرى التوفيـق بـني التوفيـق بـنيمرتبطة أساسًا بوجوب مراعاة  الرهان متطلبـات  العـرض والطلـب أو 

لغـة الصـعوبة ،اجلـويفاملـائي تلك القطاعات وما هـو متـاح مـن املخـزون  ـا  ، وهـي املهمـة الـيت رأينـا 
ت يف مواجهــة وقـوف يف ظـل السـيما  بســبب  موازنـة املـوارد املائيــة اجلوفيـة، ترتبـتالعديــد مـن التحـد
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 ّ ) اخل...كاملوقع اجلغرايف، املناخ السائد، درجة احلـرارة،(قات منها ما يعزى إىل الطبيعة وجود عدة معو
دة الطلـــب والتنــافس عليهــا مـــن قبــل القطاعـــات (قتصـــادية بعوامــل اجتماعيــة واومنهــا مــا يـــرتبط  كــز

يظهــر يف صــورة ، ومنهــا مـا )اخل...قتصـادية املتســارعة، ل النمـو الــدميوغرايف والتنميــة االاملسـتهلكة بفعــ
عتمـــــاد البحـــــوث بعـــــث، إطـــــالق واعـــــدم التشـــــريعات املناســـــبة،  كغيـــــاب أو قصـــــور(معوقـــــات فنيـــــة 
ن هـذه العوامـل جمتمعـة كانـت ،)اخل...لميةوالدراسات الع ً قـد تشـكل عائقـ منفـردةأو  أيـن الحظنـا   ا

ت اليت يسـعى النظـام   ا سيحول دونمب، يف مواجهة موازنة املوارد املائية اجلوفية كسب أحد أهم الرها
  .القانوين للموارد املائية اجلوفية إىل حتقيقها

ثر املوارد املائية اجلوفية مبقتضيات املعاجلة القانونيـة الـيت تفـرض إضافة إىل ذالك  ضـرورة رأينا 
وضعها ضمن قالب قانوين خاص، يتم مبوجبه حتديـد الوصـف القـانوين الـذي علـى ضـوئه يـتم التعامـل 

  . ستغاللهاأو /ستعماله وأو ا/ي سواء تعلق األمر حبمايته ومع هذا املورد احليو 

املـــوارد املائيــة اجلوفيـــة يف قالــب قــانوين خـــاص يصــطدم خبصوصـــية املــوارد املائيـــة غــري أن إفــراغ 
رة، وبـني تصــنيفها  ئيـة املتميـزة املتأرجحـة بــني قابليتهـا وعـدم قابليتهـا للتملـك  اجلوفيـة وطبيعتهـا الفيز

رة أ ا حــول جــدالً قانونيــا كبــري  رةخــرى، وهــو األمــر الــذي كــان مــدعاة إلإىل عقــارات أو منقــوالت 
وكذا لون امللكية الذي ميكـن أن تصـطبغ بـه ) ؟..عقارا أم منقوال أم(الوصف القانوين الذي ستحمله 

  ).خاصة، عامة، ملك للمجموعة الوطنية، إرث مشرتك(

حــول موضــوع  ، أفـرز واقعــًا متباينـًا بــني خمتلــف التشـريعاتذكــرهنتهينــا إىل أن مـا ســبق حيـث ا
ختالفهــا يف جتســيد صــلة تلــك املــوارد بنظــام يــة اجلوفيــة وذالــك نتيجــة ارد املائالتكييــف القــانوين للمــوا

يـــة اخلاصـــة لصـــاحب العقــار وآخـــر يوقعهـــا ضـــمن امللكيـــة لكامللكيــة، أيـــن جنـــد مـــن خيضــعها لنظـــام امل
العمومية أو يعتربها ملكية مشرتكة وحىت أن هناك من يزاوج بني تلك األنظمة بينما هنـاك مـن ينـادي 

ً مشرتكا للبشـريةخراجها عن نطاق  ـذا  ،امللكية وجعلها إر ويعتـرب هـذا أحـدث مـا مت التوصـل إليـه 
اقًا إىل ذالــك، بــل إن ،اخلصــوص علــى املســتوى العــاملي ّ  مــع التنويــه إىل أن الفقــه اإلســالمي كــان ســب

ــ أكثــر تفصــيالً كانــت أحكامــه   ّ مــتالك امليــاه الواقعــة ضــمن ت بــني صــور از لصــور متلــك امليــاه حبيــث مي
العقارات غري اململوكة ألحد، واملوارد املائية املوجودة ضمن امللكية اخلاصة، واملـوارد املائيـة املوجـودة يف 

ــ ِ ْ ح ّ ر وبــذلك . ت يف مجيــع احلــاالت مببــدأ احلــق يف االســتعمال املشــرتك للميــاه يف مجيــع صــورهاز، وأقــر
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ملـوارد املائيـة اجلوفيـةلت شكّ  ً  األحكـام الفقهيـة املتعلقـة   علـى هـذه املـوارد يف احلصـولق احلـبـني  تـواز
  .ومبدأ االستعمال املشرتك هلا

ً  بـدأً أن املنظومة القانونية اجلزائريـة،  كما تبني مليـاه،  لدسـتور وانتهـاء  فقـةمتّ لقـانون املتعلـق 
 ّ مـن قبيـل الثـروات الطبيعيـة اململوكـة للمجموعـة الوطنيـة، والـيت يتعـني  على أن املوارد املائية اجلوفية تعد

ـــذه الصـــفة إدراجهـــا قـــانو ضـــمن امللكيـــة العموميـــة الطبيعيـــة للميـــاه مبجـــرد معاينتهـــا أو التأكـــد مـــن 
مهمـا كانـت  ،أو التنقيب االستكشـافية ،وجودها أو اكتشافها، خاصة بعد االنتهاء من أشغال احلفر

 ، وسـواء كـانمعنـو ا، أم شخصـاطبيعيـ سـواء كـان شخصـا ،نجزة من طرف أي شخصوامل ،طبيعتها
  .لقانون اخلاصل خاضعا ، أمللقانون العام اخاضع

 عتـربيكون قد ا ،لموارد املائية اجلوفية ضمن نطاق امللكية العموميةل هجادر املشرع اجلزائري ف
ضـمان  ومن مثّ رتباط املوارد املائية اجلوفية بنظام امللكية، الصلة املناسبة اليت جتسد امبثابة هذه األخرية 

، ســتغالل حمكمــةات محايــة مقـررة وضــوابط اسـتعمال وامتيـاز يرتتــب عـن عمليــة اإلدراج تلـك، مــن امـا 
لنتيجــة فإنــه واحلــال كــذالك يتضــح مــتالك املــوارد زائــري لعــدم إمكانيــة األفــراد مــن اتقريــر املشــرع اجل و

ً  املائيـة اجلوفيــة يف لألشــخاص املعنويــة العامـة، بــل وحتديــداً  حالتهـا الطبيعيــة وبقائهــا بـذالك فقــط ملكـا
ـــة العامـــةاحلكـــم  ً لصـــاحل الدولـــة دون غريهـــا مـــن األشـــخاص املعنوي ـــة ملكيتهـــا حصـــر ، ويكـــون يلول
ّ التكييــف األكثــر مالئمــة ملتطلبــات التعامــل مــع هــذا املــورد احليــوي -يف نظــر-بــذالك  علــى  قــد تبــىن

ســتئثار قــد ينصــب احتكــار أو خصوصــًا وأن ذالــك حيــول دون أي ا ،يف وقتنــا احلــايل الصــعيد الــوطين
  .على هذه املوارد، ومن مث ضمان أحقية اجلميع يف الوصول إليها

تمـــع حلـــدود كـــان مـــن الطبيعـــي أن ينصـــب اوألن املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة ال تعـــرتف  هتمـــام ا
ـذا النــوع مــن املــوارد وأمهيتهــا املتصـاعدة ومــا تنــذر بــه مــن  الـدويل يف الوقــت الــراهن لقضــا املرتبطــة 

طــالق عمليــة جــرد وإحصــاء واســعة لطبقــاتحيــث الحــت بــوادر هــذا اال حمتملــة، صــراعات  هتمــام 
ـ املياه اجلوفية العابرة للحدود عـرب بعـض املنـاطق العامليـة، ُ  270ل علـى إثرهـا إحصـاء مـا يربـوا عـن جّ س

ً جوفيــ اً حوضــ تفاقيــات دوليــة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف  دولتــني أو أكثــر، وتطلبــت إبــرام امشــرتكًا بــني ا
ط الضوء ع هـا مـن تناولتهـا بصـورة تفاقيات عامة ومنلى هذه املوارد بصورة عرضية ضمن امنها من سّل

 اندبلـراسـخة لـدى الالقانونيـة بـادئ امل، استمدت معظم أحكامها مـن تفاقيات خاصةمفصلة ضمن ا
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تمـــع الـــدويل ســـتغالل اال عتمـــاد ضـــوابط تضـــمنالتوصـــل إىل ا -وال تـــزال-لـــت جاهـــدة حاو الـــيت ، ا
ـذا اخلصــوصهلــذه املـوارد األمثـل املشـرتك أً بقواعــد ، وذالــك مـن خــالل طرحهـا لعديـد املبــادرات  ، بـدْ

تـرب حاليـا مثـرة يع وصوالً إىل قانون طبقات امليـاه اجلوفيـة العـابرة للحـدود، الـذي 1966هلسنكي لعام 
نظمــة ا موعــة الدوليــة  مــة، امليــاه اجلوفيــة العــابرة للحــدود، حــىت وإن مل تكــن لــه أي قــوة ملز هتمــام ا

مكــــان الـــدول املتشــــاركة اعتبـــاره مرجعيــــة حـــني ا ناســــبة للرتتيبـــات الثنائيــــة واإلقليميـــة مب ختاذهــــالكـــن 
  .طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودباملشرتك نتفاع اال

ـــج جديـــد إىل  مـــن خـــالل هـــذا الـــنص متـــت الـــدعوة علـــى العمـــومو  ال يتقيـــد حبـــدود أو تبـــين 
عتبـــار املــوارد املائيـــة اجلوفيـــة مبثابــة إرث مجـــاعي مشـــرتك، هــذا الـــنهج اجلديـــد يقــوم علـــى اســيادة وإمنـــا 

الســلطة عتبارهــا رهــا مالكــة هلــذه املــوارد، وإمنــا عتبالــه مت تعزيــز شــرعية الدولــة لــيس والــذي مــن خال
املدنيـــة القائمـــة علـــى املصـــاحل اجلماعيـــة لألمـــة، فهـــي بـــذالك حارســـة ومؤمتنـــة علـــى إدارة هـــذه املـــوارد 

تمـع، وهلـا يف ذالـك القيـام  تفاقيـات واملعاهـدات الثنائيـة واملتعـددة بـرام االواحملافظة عليها نيابة عن ا
ســــة تلـــك املهــــام، واحلــــرص علــــى النصــــوص التشـــريعية والتنظيميــــة الكفيلــــة مبمار  األطـــراف وكــــذا ســــن

 تطبيقهــا وتنفيــذها مــن خــالل األجهــزة املســؤولة عــن امليــاه اجلوفيــة، هــذه األخــرية الــيت يتمثــل دورهــا يف
ً ، وكذا احملافظة عليها ومحايتها  ستعمال واستغالل هذه املواردتنظيم ا   .كمًا ونوعا

لكميــات الكافيــة والنوعيــة املطلوبــة  ُ  يبقــى غايــةإن تــوفر املــوارد املائيــة اجلوفيــة  رجــى مــن مــا ي
حــة هــذه املــوارد ضــمان االنظــام القــانوين للمــوارد املائيــة اجلوفيــة، الــذي يســعى إىل  عتمــادا ســتدامة إ

وذالـــك مـــن  بلية،احلاضـــرة واملســـتق مبـــا يســـتجيب والتطلعـــات اإلمنائيـــة املنشـــودة،جلميـــع املســـتعملني، 
فهـــي حتـــدد اإلجـــراءات أو  زدواجيـــة يف صـــياغتهاقواعـــده بطـــابع االتســـم تخـــالل إقـــرار نظـــام محـــائي 

عتــداء علـى املــوارد املائيـة اجلوفيــة مـن جهــة ومـن جهــة أخــرى الوقائيــة الـيت حتــول دون وقـوع اال التـدابري
  .حتدد اجلزاء املرتتب عن خمالفتها

ً جتسـيد هـذا التوجـه جنح املشرع اجلزائـري يف وهكذا فقد  عـدد مـن النصـوص  مـن خـاللنظـر
مـنح مسـاحة واسـعة للقواعـد التقنيـة الــيت الـيت مبوجبهـا مت املواكبـة لقرينتهـا العامليـة و القانونيـة والتنظيميـة 

من التـدابري بفرض مجلة بتداء اومتّ ترمجة ذالك  ،ضرار أو التقليل منهااألتقاء وقوع ا يتوخى من ورائها
ــــت يف إقامــــة نطاقــــات للحمايــــة الكميــــة  ســــتعمالتنظــــيم االعمــــل علــــى ، وكــــذا والنوعيــــة الوقائيــــة، جتّل
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قـرار احليلولة دون تعرضها للتلوثواستغالل هذه املوارد مع  ت زجريـة ضـد ، وانتهاء  جـزاءات وعقـو
، بينمــا توقـع أخــرى اإلدارةاملخـالفني لتلـك التــدابري واألحكـام، قــد يـتم توقيــع بعضـها مباشـرة مــن قبـل 

  .القضاء من قبل

ً - لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة فــإن النظــام احلمــائي  -وخبــالف النجــاح املســجل نظــر
لـيت  ا تسـجيل العديـد مـن املظـاهر السـلبية بعـدللموارد املائية اجلوفية مل حيقـق مـا هـو مرجـو منـه وذالـك 

، كانت والزالت حتد من   : من قبيل توفر املوارد املائية اجلوفية كمًا ونوعًا

ر دون تـرخيص والذي جتلت مظاهره يف  عشوائي هلذا املورد احليويالستعمال اال - حفر لآل
ســتخراج امليــاه دون مراعــاة التــوازن بــني ا ســتعمال املــوارد املائيــة اجلوفيــةالتســاهل يف مــنح تــراخيص اأو 

ستدامتهاوقدرات جتديدها وكذا     .الضوابط املتعلقة 

ّ  احلمايـــة علـــى الطبقـــات املائيـــة اقتصـــار نطاقـــات - نـــت حصـــيلتها اهليدروغرافيـــة اهلشـــة الـــيت بي
 اسـتعمالستغالل مفرط، يف حني كـان األوىل خضـوع كـل مزمنًا أدى أو قد يؤدي إىل حالة اختالالً ا

ة هـذه األخـري فـرض عتبار أن  تلك النطاقات،لرتاتيب احلماية املقررة مبوجب للطبقات املائية اجلوفية 
ُ  تــدبري عتــرب مبثابــةي ــال ي ّ ــطْ وقــائي فع َ هلــذا النــوع مــن والنوعيــة الكميــة احلمايــة إىل حتقيــق  ح مــن خاللــهم

  .املوارد

ســتغالل املــوارد املائيــة اجلوفيــة مايــة املقامــة حــول نقــاط اســتخراج واعــدم حتقيــق نطاقــات احل -
أو تنظـيم بعـض /أو منـع و/أجله، وذالك بعد تسجيل فشلها يف ضـبط وعتمدت من اللهدف الذي 

ألسـاس إىل غيـاب رقابــة  ، ولعـل ذالـك يرجـع  ـارة بتـوفر املـوارد املائيـة اجلوفيـة كمـًا ونوعـًا األنشـطة الضّ
الـة مـن قبـل اجلهـات املختصـة ّ وارد املائيــة سـتعمال املـا الـيت أوكلـت إليهــا مهمـة احلـرص علـى مطابقـة فع

وكـذا أحكـام  ذات الصـلة لتزامـات املنصـوص عليهـا مبوجـب القـوانني والتنظيمـاتللشـروط واالاجلوفيـة 
ا تر الشروطاودفوعقود اإلمتياز الرخص    .املتعلقة 

عتمـــاد العديـــد مـــن القواعـــد التقنيـــة اهلادفـــة إىل ضـــمان جتســـيد الطـــابع الوقـــائي يف محايـــة ا -
، األمـر الـذي )عضوي، أو إشعاعي أو كيميائي أو بيولـوجي(األوساط املائية من كل أشكال التلوث 

طبيـق سريهن جتسيد املمارسة الفعلية ملراقبة نوعية هذه املوارد بتوفر إطار بشري ومادي مالئم لفهم وت
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ن ذالــك يعــد مــن العوامــل الــيت مل  -وأ معهــم-تلــك القواعــد، الســيما وأن مــن املختصــني  مــن يــرى 
  .يف اجلزائر يئات املعنيةتكتمل لدى اهل

القواعـــد التقنيـــة املتعلقـــة مبراقبـــة نوعيـــة املـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة الـــيت مت إقرارهـــا مبوجـــب كثـــرت   -
الراميــة إىل محايــة املــوارد املائيــة اجلوفيــة عــرب خمتلــف مراحــل  ميــةالقانونيــة والتنظي النصــوصالعديــد مــن 

، بدايــةً مبرحلــة اإلنتــاج علــى مســتوى منشــآت وهياكــل اإلنتــاج ومــروراً مبرحلــة النشــاط علــى ســتغالهلاا
ســـتعمال حمطــات النقـــل والتخــزين والتوزيــع وانتهـــاءاً مبرحلــة االســتعمال علـــى مســتوى نقــاط امســتوى 

ت الغازيــة واملثلجــات أو لتحضــري املــواد الغذائيــة وتوضــيبها وحفظهــا،  امليــاه املعاجلــة يف صــنع املشــرو
دة تــراكم  وهــو األمــر الــذي كــان مــدعاًة إلفــراد كــل مرحلــة بقواعــد تقنيــة خاصــة، بشــكل ســاهم يف ز
وتــداخل وتشــعب القواعــد التقنيــة الواجبــة التطبيــق مــن قبــل عديــد األطــراف املتدخلــة الــيت تكــون يف 

  .نطباق تلك القواعد أو يعقد من تطبيقهاخمتلفة، مما قد يتسبب يف تعطيل ا بعة هليئاتالغالب 

رتبـاط التطبيـق الفعلـي للنصــوص املتعلقـة مبراقبـة نوعيـة املــوارد املائيـة اجلوفيـة، بنتـائج حتاليــل ا -
العينــات الــيت تنجــز مــن طــرف املخــابر املعتمــدة، جيعــل هــذه النصــوص عــاجزة لوحــدها علــى ضــمان 
ـل، ذو  ّ جنـاز عمـل مكم مراقبة نوعية هلذه املوارد، كـون األمـر ال يتعلـق مبعاجلـة وقـائع ماديـة حبثـة، بـل 
طــابع علمــي تقــين، ُأســندت مهمــة إجنــازه إىل خمــابر حتليــل النوعيــة املعتمــدة، هــذه األخــرية بــدورها قــد 

ة ومصــداقية ن ّ هــا تـائج حتليلهـا الـيت يعرتيتثـري العديـد مـن اإلشـكاالت املرتبطــة أساسـًا بتوفرهـا ومـدى قـو
مكانيـة تضـارب ما يعرتي احلقائق العلمية من ا حتمال عـدم ثبـات حقيقتهـا وتغريهـا، ومـن مث احلكـم 

ا من املخابر   .نتائجها مع نتائج مثيال

ـــاه  - ت املي عـــدم جتـــانس القواعـــد التقنيـــة املرتبطـــة بنظـــام احلمايـــة املطبـــق علـــى خمتلـــف مكـــو
خــراج بعــض  هــاأحكامنصــوص قانونيــة وتنظيميــة قضــت ســتثناءات مبوجــب ارســاء وذالــك  اجلوفيــة

ت املياه اجلوفية  مـن جمـال تطبيقهـا، رغـم أن ) املياه املعدنية الطبيعيـة وميـاه املنبـع وامليـاه احلمويـة(مكو
ت هلذا النظام يعدّ مبثابة  ختالف فقـد يكـون قاسم مشرتك فيما بينها، وإن وجد اخضوع تلك املكو

لتــايل كــان األجــدر أن يشــمل نظــام مراقبــةيف  ، و املــوارد املائيــة  ومحايــة بعــض معــايري املراقبــة لــيس إّال
ا، مبا يضمن وحدة وجتـانس هـذا النظـام ويضـفي علـى قواعـده مـا تسـتحقه مـن  اجلوفية خمتلف مكو

  .عمومية وجتريد
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االً وذو جـدوى، وملـزم لكـل ام احلمائي للموارد املائية اجلوفية ال ميكـن أن يكـون فعـظوألن الن
ت تفــرض /املخــاطبني، ومنشــأ للمســؤولية املدنيــة و أو اجلزائيــة، إّال مــن خــالل وضــع جــزاءات وعقــو

ويف مقابـل إسـناده ملهمـة جتسـيد ، فقـد رأينـا أن املشـرع على كل من تثبـت يف حقـه خمالفـة هـذا النظـام
ه املهمـة وذالــك مـن خـالل متكينهــا ـذ فقــد كفـل هلـذه األخــرية مـا يضـمن قيامهــاهـذا النظـام للدولـة، 

ً مــن ســن قواعــد تنظيميــة ا  الوقائيــة والعالجيــة يف صــورة جمموعــة مــن اإلجــراءات والتــدابريجتلــت بتــداء
حلماية الكميـة آلليـات الردعيـة الكفيلـة بضـمان وا، هلـذا املـورد احليـوي والنوعيـة املتعلقة  ها  ً مبـدّ نتهـاء

توقيـع اجلـزاءات  ، حيـث منحـت مـن أجـل ذالـك صـالحياتالتـدابريلقواعـد و تلـك االتجسيد الفعلـي ل
للجوء إىل القضاءعلى املخالفني    .مباشرًة أو 

لـرغم مـن  ذا اخلصوص أنه  الصـالحيات املمنوحـة إال أن الواقـع أثبـت وجـود لكن املالحظ 
ملـــالعديــد مــن العوامـــل املوضــوعية الــيت تعيـــق حتقيــق الفعاليــة املرجـــوة مــن قواعــد  وارد احلمايـــة املتعلقــة 

  :منها املائية اجلوفية،

 عتــداء علــى امليــاه اجلوفيــةفعــال االجتمــاعي ألالــوعي البيئــي وضــعف االســتهجان اال غيــاب -
ر بـدون  وهو ما يفسر بندرة املتابعات اجلزائية بشأن املخالفني للعديـد مـن تـدابري احلمايـة  كحفـر اآل

وغريهـــا، وهـــي ... اإلمتيـــاز،عقـــد الرخصـــة أو  احملـــدد يف قـــرار رخصـــة، أو الرفـــع مـــن املنســـوب اليـــومي
ا أن حتول دون حتقيق احلماية املطلوبة للموارد املائية اجلوفية   .عوامل من شأ

ختيــار وترددهــا يف ا علــى الوجـه األكمــل رسـة مهمتهــا الرقابيــةمبما اهليئــات املعنيــةعـدم قيــام  -
حلــزم ورمبـا  جعــل موقفهـا جتــاهبشـكل  ،الطريـق الـذي تســلكه ســاهم يف إفالتـه مــن املخـالف ال يتسـم 

نطبــاق و مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تعطيــل االعقــاب، الســيما يف حــال عــدم اللجــوء إىل القضــاء، وهــ
ت اجلزائيــة امل متثــال لقواعــد وتــدابري محايــة املــوارد املائيــة رصــودة مــن أجــل محــل اجلميــع علــى االالعقــو

  .القانونية والتنظيمية ذات الصلة اجلوفية احملددة مبوجب النصوص

رأينـا أن بعـض النصـوص  حـىت أننـاالنصـوص التنظيميـة التطبيقيـة، اإلفراط يف اإلحالـة علـى  -
 ّ مليـاه إىل جمـرد عموميــات  12-05ل القــانون حتيـل علـى أكثـر مـن نــص تطبيقـي، بشـكل حـو املتعلـق 

كـــام فنيـــة  ْ ـــة وإِح ّق ِ خـــر ملحـــوظ يف إصـــدار تلـــك بعيـــدة عـــن د الـــنص القـــانوين، خاصـــة بعـــد تســـجيل 
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  .السالف الذكرتفعيل وجتسيد أحكام القانون  يعّطل، من شأنه أن النصوص

 ميـــةو ، مؤسســـات عممركزيـــة وغـــري مركزيـــة مصـــاحل وزاريـــة( يف قطـــاع امليـــاه املتـــدخلني تعـــدد -
 ممـــا، )اخل...شــرطة امليـــاه، ســـلطة ضـــبط، ، خمـــابر معتمــدة،، مؤسســات خاصـــةجهويـــة وحمليـــةوطنيــة، 

لصالحيات املمنوحة املؤدية تكاليةخلق نوع من اإلساهم يف  ، واملهـام املنوطـة إىل التخلي عن القيام 
املرتتبــة عــن  ملســؤوليةاتشــتت املقابــل  ويف ،عجــز يف جتســيد قواعــد وتــدابري احلمايــة املطلوبــةتســجيل و 

ســيزيد مــن وهــو األمــر الــذي  لفــاعلني،األدوار والصــالحيات بــني خمتلــف ا داخلجــراء تــ عــدم إعماهلــا
  .وإضعاف فعاليتها على أرض الواقعتلك القواعد والتدابري  صعوبة تطبيق

مـن أجـل ضـبط املخـالفني ومتـابعتهم، السـيما وأن  قلة اإلمكانيات املادية والبشـرية الالزمـة -
تـهعلـى  تعـديالحصـول معرفـة األمر يتعلق مبورد خفي يتميـز بصـعوبة  وهـو مـا مـن شـأنه  ،أحـد مكو

ّ بصفة جادّ املائية اجلوفية  للموارد جتسيد النظام احلمائيحيول دون أن    .الة وعلى الوجه املطلوبة وفع

ت واجهـــة اومل قانونيـــة،  قتصـــادية،اجتماعيـــة، ا(اجلوانـــب  والعوائـــق واملشـــاكل املتشـــعبةلصـــعو
كـان مـن الضـروري صـرف  ،ملـوارد املائيـة اجلوفيـةمحايـة االـيت تعـرتض إقامـة نظـام  ...) أخالقية، تقنية،

سـتدامة املطلوبـة متكاملـة، تراعـي خمتلـف تلـك اجلوانـب وتضـمن االشـاملة و نتهـاج إدارة اإىل هتمـام اال
 وآليات حتقيقـه إن علـى املسـتوى الـدويلهذا النهج  مضمون نبياحاولت الدراسة حبيث  .هلذه املوارد

  .أو الوطين )العابر للحدود(

لــرغم مــن بــروز هــذا الــنهج كخيــار إســرتاتيجي ال بــديل عنــه يف تــوفري احللــول ملشــكلة  لكــن 
مـــن العوامـــل الـــيت حتـــول دون جتســـيده  إّال أن هنـــاك جمموعـــةاملـــوارد املائيـــة اجلوفيـــة وضـــمان دميومتهـــا، 

 ً ت ميدانيا   .عرب خمتلف املستو

يـة اجلوفيـة العـابرة للحـدود، سـتعراض واقـع حـال املـوارد املائاومـن خـالل  فعلى املستوى الـدويل
، يعـيش يف نطاقهـا مـا نسـبته  270مـا يفـوق  -حلد اآلن-إحصاء  تبني  %40حوضـًا جوفيـًا مشـرتكًا

تفــاق وحيــد متعلــق د حاليــا علــى املســتوى الــدويل ســوى ايوجــ ال ، ويف املقابــل فإنــهمــن ســكان العــامل
إلدارة املشرتكة ألحـد الطبقـات املائيـة اجلوفيـة املشـرتكة بـني كـل مـن  ، ، وفرنسـادولـيت سويسـراحتديدا 

ن حتقيـــق وهـــو  ـــة العـــابرة للحـــدوداإلمـــا يفيـــد  ـــ دارة املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة اجلوفي راوح أمـــر ال زال ي
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  :بسبب مكانه

لنظـر كاملـة علـى مسـتوى الـدول املتشـاركةعدم توفر متطلبـات حتقيـق اإلدارة املت - ، وذالـك 
القطـاع، إضـافة إىل تسـجيل حملدودية الوسائل البشرية والكفاءات التقنية واملوارد املالية املخصصة هلذا 

ختالف بني خمتلف اجلهات العامـة املسـؤولة عـن إدارة هـذه املـوارد، بـل إن بعـض البلـدان ال تداخل وا
  .مسؤولة بوضوح عن إدارة املوارد املائية اجلوفيةتوجد لديها أي هيئة 

ت واملعطيــات املناخيــة واهليدرولوجيــة ا - اجلوفيــة  عــن األحــواض اهليدروجيولوجيــةنعــدام البيــا
ّ املشــرتكة، وإن وجــدت فهــي تتســم بــنقص  ســيحول دون إمكانيــة قــة والشــمولية واملوثوقيــة، وهــو مــا الد

  .اإلدارة املتكاملةلتحقيق متطلبات عتماد عليها كأساس اال

ألحــواض اجلوفيــة العــابرة للحــدود إىل إرادة سياســية قويــة مــن أجــل ا - فتقــار الــدول املعنيــة 
وانعـدام هياكـل تواصـل فعالـة فيمـا تنفيذ ترتيبات اإلدارة املشرتكة، نتيجة غياب الوعي املـائي والبيئـي، 

ـــة التارخييـــةببينهـــا، ممـــا مســـح  فرديـــة الذاتيـــة عـــن املصـــلحة واملصـــلحة ال تغليـــب منطـــق اخلالفـــات اجلواري
  .اجلماعية التشاركية اليت تقتضيها اإلدارة املتكاملة هلذا النوع من املوارد

-  ِ ـــق إقامـــة التعــــاون بشـــأن اإلدارة املشــــرتكة لألحــــواض علــــى شــــجعة الدوليـــة املتفاقيــــات اال ةّل
ملزمـة ومل تـدخل بعـد حيـز التنفيـذ حىت تلك املوجودة حاليـًا لـيس هلـا أي قـوة اجلوفية العابرة للحدود، 

وهـو مـا يعتـرب يف حـد ذاتـه إخفـاق يف حتقيـق  ،لعدم احلصول على مصادقة العدد املطلـوب مـن الـدول
ــــالغايــــة املرجــــوة ّ ســــتثناء اتفاقيــــات ا اال، أم تفاقيــــة اإلدارة املشــــرتكة ألحــــد األحــــواض اجلوفيــــة البينيــــة و

ّ فإ -ما عدا ذالك فإنّ - ،املشرتكة بني دوليت سويسرا وفرنسا تفاقيـة لـإلدارة اا أنـه ال توجـد أصـالً أي م
اجلزائـر تتقامسهـا مـن ضـمنها تلـك الـيت  اليتعرب العامل و  األحواض اجلوفيةأغلب املشرتكة كما هو حال 

احلــوض اجلـــويف و " إيلميـــدان" واحلــوض اجلــويف "تنزروفـــت-وديــين "مــع عــدة دول كـــاحلوض اجلــويف 
ــا ال أو يف حــال وجـود ا" لـــعني بـين مطهـر"، واحلـوض اجلـويف "اءسـهل أنكـاد وجبـل احلمــر ل" تفاقيـة فإ

نتقـــال إىل مرحلــــة اإلدارة لالنتيجـــة غيــــاب الرؤيـــة اإلســـرتاتيجية املوحــــدة إىل املســـتوى املطلــــوب  ترقـــى
حـــوض الصـــحراء الشـــمالية "يف هـــو احلـــال يف هـــذه األحـــواض كمـــا املشـــرتكة الفعليـــة للميـــاه اجلوفيـــة 

  .ي تتقامسه اجلزائر رفقة كل من ليبيا وتونسالذ "الغربية
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إلدارة املتكاملــة للمــوافــإن بــوادر اأمــا علــى املســتوى الــوطين  رد املائيــة هتمــام املشــرع اجلزائــري 
الـيت مت و  هلتطبيقيـالتنظيميـة املتخـذة النصـوص و  مليـاهاملتعلـق قـانون ت من خالل أحكـام الاجلوفية جتلّ 

تتـداخل وتتكامـل فيمـا بينهـا  الـيتستشـرافية والتنفيذيـة والضـبطية جمموعة من اآلليات اال مبوجبها إقرار
  .هلذا النوع من املوارد من أجل حتقيق اإلدارة املنشودة

تتسـم بسـهولة  حملية ووطنيـة ترتيباتختاذ  أن يتم جتسيد تلك اآلليات وإذا كان من املفرتض
ملرجعيـةال إجنازهـا القانونيـة الوطنيـة ضـمن اإلسـرتاتيجية املوضـوعة مـن قبـل رامسـي السياسـة  عتضـادها 

جممـوع اآلليـات  فعاليـةتقيـيم مـدى وقـوف الدراسـة علـى حماولـة  ّال أن، إاجلزائريـةاملائية الوطنيـة للدولـة 
ا أن حتـول دون خـتالالت الـيت مـن شـأجلزائـري أظهـرت وجـود العديـد مـن االاملقررة من قبـل املشـرع ا

لقــدر الوطنيــة أن جنــاح اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة اجلوفيــة ذالــك ق الغــرض املرجــو، حتقيــ ة مرهــون 
النصـوص وحــدها قاصـرة علــى تنظـيم أي جمــال مـن جمــاالت امليـاه مــا مل ف، علـى جتســيد اآلليـات املقــررة

جهــــزة ذات فعاليــــة تســــهر علــــى التطبيــــق األمثــــل  وجــــب تلــــك ســــة املعــــرب عنهــــا مبلسياليــــتم تعزيزهــــا 
لنتيجــة توصــلنا إىل أن . النصــوص ــال املــوارد املائيــةو اجلوفيــة ال  ســن القــوانني والتشــريعات املنظمــة 

املشرع اجلزائري وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية املنظمـة ألن - ،حتد يف حد ذاته ميثل
ــال ّ حتقيــق الفعاليــة بــل إن التحــدي احلقيقــي يكمــن يف  -هلــذا ا ، وهــو األمــر هااملرجــوة مــن جــراء ســن
ــــق يتســــىن حتقيقــــه  الــــذي لــــن إال مــــن خــــالل وجــــود تشــــريعات مائيــــة مناســــبة ووعــــي وجديــــة يف تطبي
ا   .مضمو

صــنا إىل نتيجــة مفادهــا أن املــوارد املائيــة اجلوفيــة متثــل القاســم املشــرتك بــني  ُل ويف اخلتــام فقــد خَ
املوارد لضمان احلياة، حنن حباجة إليهـا لتـوفري الغـذاء خمتلف عناصر التنمية، فعالوة على حاجتنا هلذه 

ستعمال الصناعي واإلنتاج الطاقوي، لـذا فـإن إليكولوجية، كما حاجتنا إليها لالواحلفاظ على النظم ا
ــذهإقامـة النظــام القــانوين  املــوارد يتطلـب تكامــل ختصصــات وخــربات متعــددة لتغطيــة خمتلــف  اخلــاص 

ــختــا، مــع ضــرورة تلــك اجلوانــب ّ ــج مشــرتك بــني القاذ تــدابري منس طاعــات املســتخدمة قة ترتكــز علــى 
ســتفادة إىل أقصــى حــد مــن الفوائــد العديــدة للميــاه وتقاســم هــذه الفوائــد علــى حنــو للميــاه لضــمان اال

 .ذه املوارداملتصلة  احلاضرة واملستقبلية اإلمنائية األهداف منصف، سيسهم ال حمالة يف حتقيق
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علـى حتقيـق الغايـة  للمـوارد املائيـة اجلوفيـةالنظـام القـانوين  قـدرةنـدرك أن  وعليه وجب علينا أن
موعــة مــن الــروابط ووضــع سياســات تالئمهــا وتتــيح  تلــككــل ل نــاى فهممــديعتمــد علــى  املنشــودة ا

جمال  يف الفاعلة األطراف خمتلف بني التعاون أشكال أفضلالتحكم فيها بطريقة أكثر تكامال وحتقق 
عــدة جمــاالت  واملرتبطــة ب املتعــددة الوظــائف، واردمــن املــتعتــرب املــوارد املائيــة اجلوفيــة  الســيما وأن، امليــاه

ـــائي واال إملـــام النظـــام القـــانوين اخل، ومـــن مث فـــإن ...قتصـــاد والبيئـــة والقـــانون والسياســـة كـــالتنوع اإلحي
ـاالت للمـوارد املائيـة اجلوفيـة مبختلـف تلــك اجلوانـب عالقـة هـذا املــورد  ودراسـة فهـمميـر حتمـًا عــرب  وا

نتهـــاج مـــر الـــذي يـــدفعنا كمرحلـــة أوىل إىل اوهـــو األ مـــع حميطـــه ككـــل ولـــيس مبعـــزل عـــن هـــذا احملـــيط،
مـن مـاء، تربـة، منـاخ، (إسرتاتيجية ختطيطية جديدة للموارد املائية اجلوفية تشمل فروعًا علميةً متعـددة 

ا أن تــدفع كــل مــن ا)اخل...،جغرافيــة، واقتصــاد ئي واملهنــدس اإليكولــوجي وعــامل خلبــري املــا، ومــن شــأ
قتصــاد والفقيــه القــانوين والفاعــل السياســي إىل التقــارب، وحماولــة كــل واحــد مــنهم تعلــم علــى األقــل اال

نيــة اجــزءاً مــ عتمــاد إطــار مؤسســي مبــين علــى التنســيق الكامــل والتعــاون ن لغــة اآلخــر، مث يف مرحلــة 
ع، وكمرحلة أخرية فإن البناء لن يكتمل إّال بسن تشريعات على جتسيد اخلطط املائية على أرض الواق

لرقابـة، مبـا ســيبعث علـى االمائيـة رادعـة ومعـززة لــدور اهليئـات اإلداريـة والضــبطية امل متثـال التــام كلفـة 
ا مل تداركه، وهو األمملضمو مــيف ق ر الذي     .آدم األ

ّ ـت    ونهــــــــــحمد هللا وعـــب تم
01-05 -2017  

  مــحمد القطبــي: الطالب  
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 .2013- 2012السنة اجلامعية  -يوسف بن خدة

رسالة ماجستري، كلية احلقوق،  يف القانون اجلزائري،أحكام األموال العمومية ، )دية(بلعموري  -70
 .2000-1999جامعة اجلزائر، 

اري استخدام قانون اتفاقية ،)عمار( بن خوخة -71  املالحية األغراض غري يف الدولية املائية ا
 .2000-1999 اجلزائر، جامعة احلقوق، كلية ماجيسرت، مذكرة ،الفرات ر على وتطبيقها

ــدامة، )أمحد(تـي  -72 ، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق إدارة الطلب على املياه لتحقيق التنمية املستـ
ح، ورقلة، اجلزائر،   .2007والعلوم االقتصادية، جامعة قــاصدي مر

اقتصاد املياه يف الوطن العريب وحتمية التكامل االقتصادي الزراعي العريب يف ، )وسيلة(مجات  -73
، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة مليةظل التغريات االقتصادية العا

 .2007-2006اجلزائر، 
مذكرة ، منطقة أدرار أمنوذجا- ستغالل املياه اجلوفية وتوزيعها األحكام الفقهية ال ،)بوفلجة( حرمة -74

 .2008- 2007ماجيسرت، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة أدرار، اجلزائر، 
، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االقتصادية إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر، )دمحم(ماضي  -75

 .2006-2005وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة -دراسة حالة اجلزائر- دور اجلباية يف احلد من التلوث البيئي ، )دمحم(مسعودي  -76

حماجيسرت، جامعة قاصدي   .2008ورقلة، - مر
تمع ،)عربية سليمة(موساوي  -77 أطروحة دكتوراه، معهد ، الفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة ا

ر،  جامعة اجلزائر،   .2007اآل
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، مذكرة ماجيسرت، دور املوارد املائية يف التنمية الزراعية بوالية عني الدفلى، )عبد القادر(نون  -78
 .2014-2013ريعة، اجلزائر، بوز -املدرسة العليا لألساتذة 

، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، إشكالية املياه يف اجلزائر، )أمحد(غرييب  -79
 .2002-2001جامعة اجلزائر، 

، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق، أثر التلوث البيئي على الصحة العمومية، )طارق(غنيمي  -80
 .2014-2013، 1جامعة اجلزائر 

ملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري، )علي(سعيدان  -81 ، أطروحة احلماية القانونية للبيئة من التلوث 
  .2007يوسف بن خدة، -دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

، مذكرة إشكالية املياه يف اجلزائر إسرتاتيجيتها املستقبلية وأثرها على التنمية، )مصطفى(سياخن  -82
 .2009-2008جامعة اجلزائر،  م االقتصادية وعلوم التسيري،ماجيسرت،كلية العلو 

ثريها على العالقات الدولية، )تسعديت(شرمايل  -83 ، مذكرة ماجيسرت، كلية احلقوق أزمة املياه و
 .2014- 2013، السنة اجلامعية 1بن عكنون، جامعة اجلزائر

س  -84 -دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، رسالة اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، )ىيحي(و
 .2007تلمسان، 
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international. Bilan et perspectives, Thèse de doctorat, Faculté de 
droit et sciences économiques, Université de Montpellier I, 1990. 
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  :املقاالت -4
 :للغة العربية -

-القانون واالتفاقيات الدوليةالصراع حول املياه الدولية يف ضوء  ،)عبد هللا حامد( إدريس -88
 الرابط من املقال ميكن مراجعة ،2012- 02-22منشور بتاريخ   ،ر النيل ىدراسة تطبيقية عل

  ، http://SCIENCE juridiques.ahlamontadda.net/prpfile.forum ?mode=sendpassword:التايل

  ).2015-12- 05: ريخ اإلطالع(

جملة رؤى إسرتاتيجية، مركز  املائية من منظور القانون الدويل،العدالة  ،)شكراين(احلسني  -89
 .2013اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، سبتمرب 

ت وإجراءات ، )صاحب(الربيعي  -90 ، مقال متاح من خالل )التنبؤ، التحكم واحلماية(الفيضا
 .)2016-03-11: اإلطالعريخ (،  http://www.watersexpert.se/flood.htm:الرابط التايل

: مقال ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل، - 1- تلوث املياه اجلوفية ،)صاحب(الربيعي  -91
g.htm-http://www.watersexpert.se/talath ، ) 2016-03-11ريخ اإلطالع(. 

ن خالل مقال ميكن الوصول إليه م، )املسببات واحللول(تلوث املياه اجلوفية  ،)صاحب(الربيعي  -92
 ).2016-03-11ريخ اإلطالع ( ، http://www.watersexpert.se/Nida6.htm: الرابط التايل

املياه اجلوفية يف القرآن الكرمي والسنة  -اجلزء الرابع-اهليدرولوجيا القرآنية ، )خالد(العبيدي  -93
  :الرابط التايل ، مقال ميكن الوصول إليه من خاللاملطهرة

http://www.geographiclibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B
-1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
-quranic-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF-1-hydrology/، )ريخ اإلطالع 
05 -11-2014.( 

لة ،العربية املياه مستقبل ،)صباح(العشاوي  -94  والسياسية ، يةاالقتصادالقانونية  للعلوم اجلزائرية ا
  .2009لسنة  03اجلزائر، عدد  جامعة احلقوق، كلية

، )94-41ص(، دورية دراسات قانونية النزاعات الدولية حول املياه الدولية، )صباح(العشاوي  -95
 .2010، نوفمرب 9واخلدمات التعليمية، اجلزائر، عددمركز البصرية للبحوث واالستشارات 

لد والتنمية، جملة البيئة 2015الكارثة املائية تقرع أبواب العرب قبل ، )دمحم(لعشري ا -96 ، 15، ا
 .2010املنشورات التقنية، بريوت، لبنان، نوفمرب ، 31-20، ص 152العدد 

 :التايل متاح الوصول إليه من خالل الرابط، مقال قراءة يف ملك الدولة العام، )إمساعيل(القريشي  -97
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-http://www.marocdroit.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
-%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_a5761.html،) 12/12/2015ريخ اإلطالع.(  
لة اإللكرتونية لندوات حماكم فاس، العدد املياه وأثره على البيئةتلوث  ،)سعيد(بوهالل  -98 ، ا

: ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل2011فرباير  11الثامن، 
n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة : ريخ آخر ز

11-03-2016.(  

 29، مقال منشور بتاريخ مال اجلماعي والفردياألمالك العمومية بني االستع، )ميمون(خراط  -99
 :على موقع العلوم القانونية املغريب، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل 2012يوليوز 

http://www.marocdroit.com ) 2015-12- 12ريخ اإلطالع.(  
املستدامة،  التنمية لتحقيق اسرتاتيجي خيار املائية للموارد املتكاملة اإلدارة ،)بن صويلح(ليليا  -100

 .2014مارس /14مقال منشور يف جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاملة، اجلزائر، عدد
ــات السامة" جملة البيئة والتنمية، موضوع الغالف  -101 ، جملة شهــرية تصدر "القصة الكــاملة: النفــــاي

 .1996 )أكتوبر/سبتمرب( 2عن املنشورات التقنية، بريوت، لبنات، العدد 
دراسة ميكن الوصول ، دراسة حول مبادئ علم املياه اجلوفية وآخرون،) عبد املنعم( سليماندمحم  -102

ريخ ( ،http://www.j4know.com/download.php?ip_n=299 :إليها من خالل الرابط التايل
 ).2016- 01-12 : اإلطالع

 صالحيتها ومدى املسيب مشروع منطقة يف اجلوفية للمياه النوعي التقييم، )سعاد( هيل دمحم -103
لد  ،التقين  ، جملةالري ألغراض  .2008لسنة  ،1العدد  ،74-66ص ،21ا

، مداخلة )الوضع الراهن واحللول املقرتحة(املياه املشرتكة بني الدول العربية ، )يوسف(مرعي  - 104
املياه (العريب السادس والعشرون، مقدمة ضمن فعاليات الندوة التحضريية األوىل للمؤمتر اهلندسي 

ت-يف الوطن العريب   24- 23، اخلرطوم، مجهورية السودان، )األمن املائي العريب -الواقع والتحد
 .2010أكتوبر 

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات  "حول الغاز الصخري إضاءات"معهد الدراسات املصرفية، -105
 .2014، مارس 8لعدد دولة الكويت، السلسلة السادسة ا- املصرفية 

، 2030إدارة املياه عام أضواء كاشفة، مقال بعنوان  -منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - 106
: ، على العنوان اإلليكرتوين التايلFAOعلى اخلط نقال عن موقع 

http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0303sp1.htm ،)2015أوت  22: ريخ اإلطالع.( 
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، زراعية مستدامة تنمية حتقيق قصد املائية املوارد لتسيري اجلزائر إسرتاتيجية، )بوشارب(صر  - 107
ت "  حول التاسع الدويل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى يف ضوء املتغريات والتحد

لشلف جبامعة ، املنعقد"االقتصادية الدولية  .2014 نوفمرب 24 و 23 يومي حسيبة بن بوعلي 
ا، )رضا(عبد احلكيم رضوان  - 108 ت اخلطرة أو االجتار  ، جملة بيئتنا، اهليئة التجرمي الدويل لنقل النفا

 .2007، أكتوبر 94العامة للبيئة، الكويت، عدد 
ن - 109  دراسة(العريب  الوطن يف املياه ومسألة العريب املائي األمن، ) اجلراد( خلف – )محيدان( عد

 دمشق جامعة ، جملة)مسألة املياه وآفاقها تطور لواقع وسياسية سكانية إحصائية اقتصادية
لد والقانونية، للعلوم االقتصادية  .2006الثاين،  ، العدد   22ا

لة اإللكرتونية لندوات حماكم فاس، دور القضاء يف محاية امللك املائي ،)عبد هللا(عشوان  -110 ، ا
: ، ميكن الوصول إليها من خالل الرابط التايل2011فرباير  11العدد الثامن، 

n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة  .)2016- 03-11: ريخ آخر ز
، جملة وغرايف الصحراوياملياه يف احلوض اهليدر  وكالة احلوض اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، - 111

 ).2015- 08-04 :ريخ اإلطالع(، http://.www abhs.dz: خاصة منشورة على موقع الوكالة
ري(وليد خليل  -112 ، -االعتبارات التشريعية - ) 4(إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون ، )ز

الوصول إليه من خالل متاح ، 2007مايو  27، األحــد 1724جملة الوسط البحرينية، العـدد 
ريخ ( ،http://www.alwasatnews.com/1724/news/read/233974/1.html: الرابط

  ).2015-12-12 :اإلطالع
ري(وليد خليل  -113 التشريعات املائية يف  -) 5(إدارة املياه اجلوفية يف دول جملس التعاون، )ز

من خالل  متاح، 2007يو يون 03، األحد 1731، جملة الوسط البحرينية، العدد -اإلسالم
ريخ (،  http://www.alwasatnews.com/1731/news/read/235095/1.html:التايل الرابط

  ).2015-12-12 :اإلطالع
ري(وليد خليل  -114 ، جملة محاية املياه اجلوفية من التلوث السطحي يف دول جملس التعاون ، )ز

: التايل متاح من خالل الرابط، 2007يوليو  15، األحــد 1773الوسط البحرينية، العـدد 
http://www.alwasatnews.com/1773/news/read/241992/1.html ،)ريخ اإلطالع: 

12-12-2015.( 
س  - 115 ، مقال منشور يف أثر برامج التنمية الفالحية على التنمية البشرية بوالية أدرار، )حييـى(و

 .2011، جويلية 18، الصادرة عن جامعة أدرار، العدد )288إىل ص  265ص (جملة احلقيقة 
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 .2012، لسنة 4و
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13 décembre 2015). 

 
  

  :نصوص القانونية والتنظيميةال -5
  :للغة العربية -

  دستورال -
املتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16قانون رقم  - 130

 .2016مارس  07بتاريخ  2016لسنة  14
 



  .قائمــة المراجع
  

       

 309 

  واألوامرالقوانني  -
، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم، 1966يونيو  08املؤرخ يف  155-66أمر  -131

 .1966يونيو  10بتاريخ  1966ة ــلسن 48ج ر ج ج، عدد 
ت، املعدل واملتمم1966يونيو  08املؤرخ يف  156-66أمر  -132 ، ج ر ج ، املتضمن قانون العقو

  .1966يونيو  10، بتاريخ 1966لسنة  48ج، عدد 
، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58- 75أمر  -133
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 .1985فرباير  17، بتاريخ 1985لسنة  08ج ر ج ج، عدد 
املتضمن قـانون األمـالك الوطنية، ج ر ج ج،  1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90قانون  -135

لقانون 1990ديسمرب  02بتاريخ  1990لسنة  52عدد  املؤرخ يف  08/14، املعدل واملتمم  
 .2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44 عدد ، ج ر ج ج،2008جويلية  20

ملاء، الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم  10-95املغريب رقم قانون ال -136  1- 95- 154املتعلق 
 20بتاريخ  4325، اجلريدة الرمسية للملكة املغربية عدد 1995أغسطس  16الصادر يف 

 .2520، ص 1995سبتمرب 
ت ومراقبتها وإزالتها، 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19- 01قانون رقم  -137 ج ، يتعلق بتسيري النفا

 .2001ديسمرب  15، بتاريخ 2001لسنة  77ر ج ج، عدد 
، ج ر ج 2003، املتضمن قانون املالية لسنة 2002ديسمرب  24املؤرخ يف  11-02قانون رقم  -138

  .2002ديسمرب  25بتاريخ  2002لسنة  86ج، عدد 
ـة،  ج ر ، يتعلق حبماية البيئة يف إطـار التنمية املستـدام2003يوليو  19مـؤرخ يف  10- 03قانون  -139

 .2003يوليو  20بتاريخ  2003لسنة  43ج ج، عدد 
ملياه، املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد 2005غشت  04مـؤرخ يف  12-05قانون  -140 ، يتعلق 

 .2005سبتمرب  04بتاريخ  2005لسنة  60
غشت  04املـؤرخ يف  12-05انون ـم قـدل ويتمــ، يع2008يناير  23مـؤرخ يف  03-08قانون  -141

ملياه، ج ر ج ج، عدد ، امل2005  .2008يناير 27بتاريخ  2008لسنة  04تعلق 
 03بتاريخ  2008لسنة  44 عدد ، ج ر ج ج،2008جويلية  20املؤرخ يف  14-08قانون  -142

املتضمن قـانون  1990ديسمرب  01املؤرخ يف  90/30املعدل واملتمم للقانون  2008غشت 
 .1990ديسمرب 02بتاريخ  1990لسنة  52األمـالك الوطنية، ج ر ج ج، عدد 
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غشت  04املـؤرخ يف  12-05، يعدل ويتمم قانون 2009 يوليو 22مـؤرخ يف  02-09أمر  -143
ملياه، ج ر ج ج، عدد 2005  .2009 يوليو 26بتاريخ  2009لسنة  44، املتعلق 

املـؤرخ يف  02-09، يتضمن املوافقة على األمر 2009أكتوبر  11ؤرخ يف ـم 06- 09قانون  -144
، املتعلق 2005غشت  04املـؤرخ يف  12-05، الذي يعدل ويتمم القانون 2009يوليو  22

 .2009أكتوبر  14بتاريخ  2009لسنة  59ملياه، ج ر ج ج، عدد 
لبلدية، ج ر ج ج، عدد رقم 2011يونيـو  22املؤرخ يف  10- 11قانون  -145 لسنة  37، املتعلق 

  .2011يوليو  03بتاريخ  2011
لوالية، ج ر ج ج، عدد رقم 2012فيفري  21املؤرخ يف  07-12قانون  -146 لسنة  12، املتعلق 

 .2012فيفري  29بتاريخ  2012
، ج ر ج ج، 2016، يتضمن قانون املالية لسنة 2015ديسمرب  30املؤرخ يف  18- 15قانون  - 147

 .2015ديسمرب  31، بتاريخ 2015لسنة  72عدد 
، ج ر ج ج، 2017ضمن قانون املالية لسنة ، املت2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14- 16قانون  - 148

 .2017ديسمرب  29بتاريخ  77عدد 
 التنظيميةالنصوص  -

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيري املدمج 1981يوليو  25مؤرخ يف  167-81مرسوم رقم  -149
 .1981 يوليو 28مؤرخة يف  30للموارد املائية، اجلريدة الرمسية عدد 

يغري تسمية املعهد الوطين للموارد املائية ، 1987 مايو 19مؤرخ يف  129-87مرسوم رقم  -150
 .1987 مايو 20مؤرخة يف  21، اجلريدة الرمسية عدد "الوكالة الوطنية للموارد املائية"فيجعلها 

سي رقم  -151 نضمام اجلمهورية اجلزائرية ااملتضمن  1998مايو  16املؤرخ يف  158- 98مرسوم ر
ت اخلطرة والتخلص  الدميقراطية الشعبية مع زل بشأن التحكم يف نقل النفا التحفظ إىل اتفاقية 

 .1998مايو  19، بتاريخ 1998لسنة  32منها عرب احلدود، ج ر ج ج، عدد 
أكتوبر  25احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية، املؤرخ يف  324-2000مرسوم تنفيذي رقم  -152

ملرسوم امللغى . 2000أكتوبر  25 ، بتاريخ2000لسنة  63، ج ر ج ج، عدد 2000
ج  ،، احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية والبيئة2016مارس  01املـؤرخ يف  88-16التنفيذي  

ـــاريخ 2016لسنة  15ر ج ج، عدد   .2016مارس  09، بتـ
، املؤرخ يف املتضمن تنظيـم اإلدارة املركزية يف وزارة املـوارد املـائية 325-2000تنفيذي رقم  مرسوم -153

امللغى . 2000أكتوبر  25، بتــاريخ 2000لسنة  63، ج ر ج ج، عدد 2000أكتوبر  25
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تنظيـم اإلدارة املركزية لوزارة ل، احملدد 2016مارس  01املـؤرخ يف  89-16ملرسوم التنفيذي رقم 
ــاريخ 2016لسنة  15املـوارد املـائية والبيئة، ج ر ج ج، عدد  ــ  .2016مارس  09، بت

، املتضمن إنشاء مؤسسة اجلزائرية للمياه، 2001أفريل  21املـؤرخ يف  101- 01مرسوم تنفيذي  -154
 .2001أفريل  22بتاريخ  2001لسنة  60املعدل واملتمم، ج ر ج ج، عدد 

، املتضمن إنشاء الديوان الوطين للتطهري، 2001أفريل  21املـؤرخ يف  102-01مرسوم تنفيذي  -155
 .2001أفريل  22بتاريخ  2001لسنة  60ج، عدد املعدل واملتمم، ج ر ج 

ت الري 2002مايو  26املؤرخ يف  187-02مرسوم تنفيذي  -156 ، الذي حيدد قواعد تنظيم مدير
 .2002مايو  29بتـاريخ  2002لسنة  38الوالئية وعملها، ج ر ج ج، عدد رقم 

ست2004يوليو  15املـؤرخ يف  196-04املرسوم التنفيذي رقم  -157 غالل املياه املعدنية ، املتعلق 
ـــاريخ 2004لسنة  45الطبيعية ومياه املنبع ومحايتها، ج ر ج ج، عدد   .2004يوليو  18، بت

، يتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات 2005أفريل  11مـؤرخ يف  117-05مرسوم تنفيذي  -158
 .2005أفريل  13، بتاريخ 2005، لسنة 27املؤينة، ج ر ج ج، عدد 

ت مبا يف ذالك 2006فرباير  28املؤرخ يف  104-06رقم مرسوم تنفيذي  -159 ، احملدد لقـــائمة النفا
ت اخلاصة اخلطرة، ج ر ج ج، عدد   .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13النفا

ملنفعة العمومية 2006مارس  02املؤرخ يف  105-06مرسوم تنفيذي رقم  -160 ، يتضمن التصريح 
جناز شبكة  للتطهري ومنشآت احلد من تصاعد مياه وادي سوف، ج ر ج ج، للعملية املتعلقة 

  .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13عدد 
، احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز 2007فرباير  19املـؤرخ يف  69-07مرسوم تنفيذي رقم  -161

فرباير  21، بتــاريخ 2007لسنة  13استعمال واستغالل املياه احلموية، ج ر ج ج، عدد 
ملرسوم التنفيذي 2007 ، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، املؤرخ يف 205-12، معدل 

 .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29
، يتعلق بنطاق احلماية النوعية للموارد 2007ديسمرب  23املؤرخ يف  399-07مرسوم تنفيذي  -162

 .2007ديسمرب  26، بتاريخ 2007لسنة  80املائية، ج ر ج ج، عدد 
لس الوطين االستشاري  ،2008مارس  15مؤرخ يف  96- 08تنفيذي مرسوم  -163 حيدد مهام ا

مارس  16بتـاريخ  2008لسنة  15للمـوارد املـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ج ر ج ج، عدد 
2008. 

، حيدد كيفيات منح رخصة استعمال 2008مايو  21املؤرخ يف  148-08مرسوم تنفيذي  -164
 .2008مايو  25بتــاريخ  2008لسنة  26، عدد رقم املوارد املائية، ج ر ج ج
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حيدد صالحيات وكذا قـواعد تنظيم  ،2008سبتمرب  27مؤرخ يف  303-08مرسوم تنفيذي  -165
 28بتاريخ  2008ة ــلسن 56سلطة ضبط اخلدمـات العمومية للميـاه وعملها، ج ر ج ج، عدد 

 .2008سبتمرب 
الذي حيدد كيفيات املتابعة الطبية  2009نوفمرب  24املؤرخ يف  392-09مرسوم تنفيذي  -166

لألشخاص الذين يعملون يف منشآت وهياكل استغالل اخلدمة العمومية للمياه، ج ر ج ج، عدد 
 .2009نوفمرب  29، بتاريخ 2009لسنة  70

ملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد  ،2010يناير  04مؤرخ يف  01- 10مرسوم تنفيذي  - 167 يتعلق 
 .2010يناير  06بتـاريخ  2010ة ــلسن ين للماء، ج ر ج ج، العدد األولاملائية واملخطط الوط

طار التشاور يف جمال التسيري 2010يناير  12مؤرخ يف  24-10مرسوم تنفيذي  -168 ، املتعلق 
ملرسوم التنفيذي 2010يناير  17مؤرخة يف  04عدد  ج ر ج ج،املدمج للموارد املائية،  ، متمم 

 .2011أبريل  27مؤرخة يف  25عدد  ج ر ج ج،، 2011أبريل  24مؤرخ يف  11-165
، حيدد كيفيات منـح االمتياز إلقامة هياكل 2010يناير  12املؤرخ يف  25- 10مرسوم تنفيذي  -169

املستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، ج ر استخراج املياه اجلوفية أو السطحية لضمان التموين 
 .2010يناير  17بتاريخ  2010لسنة  04ج ج، عدد رقم 

حلماية الكمية للطبقات املائية، 2010فرباير  06املؤرخ يف  73-10املرسوم التنفيذي  -170 ، املتعلق 
 .2010فرباير  10، بتاريخ 2010لسنة  11ج ر ج ج، عدد 

، الذي حيدد شروط وكيفيات منح ترخيص 2010مارس  10 املؤرخ يف 88- 10مرسوم تنفيذي  -171
، 2010لسنة  17رمي اإلفرازات غري السامة يف األمالك العمومية املائية، ج ر ج ج، عدد 

  .2010مارس  14بتاريخ 
، حيدد كيفيات منـح امتياز استعمال 2010ديسمرب  21املؤرخ يف  318-10مرسوم تنفيذي  -172

املائية املتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفرت الشروط النموذجي املتعلق به، املوارد املائية يف األنظمة 
 .2010ديسمرب  22بتاريخ  2010لسنة  77ج ر ج ج، عدد رقم 

، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لالستهالك 2011مارس  22املؤرخ يف  125-11مرسوم تنفيذي  -173
ملرسوم 2011س مار  23، بتاريخ 2011لسنة  18البشري، ج ر ج ج، عدد  ، املعدل واملتمم 

، بتاريخ 2014لسنة  13، ج ر ج ج، عدد 2014مارس  04املؤرخ يف  96-14التنفيذي 
 .2014مارس  09
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 24-10تنفيذي المرسوم لل متمم ،2011أبريل  24مؤرخ يف  165-11مرسوم تنفيذي رقم  -174
طار التشاور يف جمال التسيري ا2010يناير  12مؤرخ يف  ج ر ج   ملدمج للموارد املائية،، املتعلق 

 .2011أبريل  27مؤرخة يف  25عدد  ج،
دد أهداف نوعية املياه السطحية حي، 2011يونيو  12املؤرخ يف  219-11مرسوم تنفيذي  -175

ا، ج ر ج ج، عدد  يونيو  19، بتاريخ 2011لسنة  34واجلوفية املخصصة لتزويد السكان 
2011. 

لة الوطنية للتسيري ايتضمن إنشاء الوك ،2011يوليو  30مؤرخ يف  262-11مرسوم تنفيذي  -176
 .2011غشت  03بتاريخ  2011لسنة  43املدمج للموارد املائية، ج ر ج ج، عدد 

 69-07تنفيذي رقم المرسوم معدل لل ،2012مايو  06، املؤرخ يف 205-12مرسوم تنفيذي  -177
ستعمال واستغالل املياه ، احملدد لشروط وكيفيات منح امتياز ا2007فرباير  19املـؤرخ يف 

 .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29ج ر ج ج، عدد  ،احلموية
، املتضمن حتديد شروط وكيفيات إدارة 2012ديسمرب  16املؤرخ يف  427-12مرسوم تنفيذي  -178

بتاريخ  2012لسنة  69وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة، ج ر ج ج، عدد رقم 
 .2012ديسمرب  19

-11تنفيذي المرسوم لل املعدل واملتمم، 2014مارس  04املؤرخ يف  96-14مرسوم تنفيذي  -179
ج ر ج ج،  ، املتعلق بنوعية املياه املوجهة لالستهالك البشري،2011مارس  22املؤرخ يف  125
 .2014مارس  09، بتاريخ 2014لسنة  13عدد 

ملتضمن تعيني أعضاء احلكومة، ج ر ، ا2015مايو  14املـؤرخ يف  125- 15املرسوم التنفيذي  -180
 .2015مايو  18بتاريخ  2015لسنة  25ج ج، عدد 

، احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية 2016مارس  01املـؤرخ يف  88-16مرسوم تنفيذي   -181
ــاريخ 2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد  ،والبيئة  .2016مارس  09، بتــ

دد تنظيـم اإلدارة املركزية لوزارة حي، 2016مارس  01املـؤرخ يف  89-16مرسوم تنفيذي رقم  -182
ــاريخ 2016لسنة  15املـوارد املـائية والبيئة، ج ر ج ج، عدد  ــ  .2016مارس  09، بت

حيدد كيفيات تسيري حساب التخصيص  2016يونيو  02املؤرخ يف  162-16مرسوم تنفيذي  -183
لعام  34، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطين للمياه"الذي عنوانه  302-079اخلاص رقم 

ملرسوم التنفيذي 2016يونيو  08، بتاريخ 2016 أبريل  06املؤرخ  136-17، املتمم 
 .2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017



  .قائمــة المراجع
  

       

 314 

سي رقم  - 184 كرة تفاهم يتضمن التصديق على مذ  ،2016سبتمرب  27مؤرخ يف  252-16مرسوم ر
يف جمال املوارد املائية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر املوقعة 

سبتمرب  28بتـاريخ  2016ة ــلسن 57، ج ر ج ج، عدد 2014نوفمرب  23لدوحة بتاريخ 
2016.  

سي رقم  - 185 مذكرة تفاهم يتضمن التصديق على  ،2016أكتوبر  13مؤرخ يف  266-16مرسوم ر
يف جمال املوارد املائية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة مجهورية كو 

افا بتاريخ   23بتـاريخ  2016ة ــلسن 62، ج ر ج ج، عدد 2015أكتوبر  07املوقعة 
 .2016أكتوبر 

وة ، احملدد لك2016أكتوبر  31املؤرخ يف  271- 16مرسوم تنفيذي رقم  -186 يفية تطبيق اإل
املستحقة على االستعمال مبقابل للملك العمومي للمياه املعدنية الطبيعية ومياه املنبع، ج ر ج ج، 

  .2016نوفمرب  06بتاريخ  2016لسنة  65عدد 
املؤرخ  162-16تنفيذي الرسوم يتمم امل ،2017أبريل  06املؤرخ  136-17مرسوم تنفيذي  -187

الذي  302-079كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم حيدد   2016يونيو  02يف 
 .2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22ج ر ج ج، عدد " الصندوق الوطين للمياه"عنوانه 

 قرارات وزارية -
، املتضمن إنشاء جلنة وطنية ملكافحة األمراض 1996مايو  26قرار وزاري مشرتك املؤرخ يف  -188

 22، بتاريخ 1996لسنة  81مها وتسيريها، ج ر ج ج، عدد املتنقلة عن طريق املياه وتنظي
  .1996ديسمرب 

ئق التقنية املطلوبة إلجناز 2009أكتوبر  15قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -189 ، املتضمن حتديد الو
بتاريخ  2010لسنة  11كل صنف منشأ أو هيكل استعمال املوارد املائية، ج ر ج ج، عدد 

 .2010فرباير  10
ملتابعة 2011مارس  30قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف -190 ، احملدد لقائمة مناصب العمل املعنية 

لسنة  47الطبية يف منشآت وهياكل استغالل اخلدمة العمومية للمياه ، ج ر ج ج، عدد 
 .2011غشت  21، بتـــاريخ 2011

دد القيم القصوى احملددة واملعطيات ، الذي حي2013يناير  06قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف -191
اخلاصة املتعلقة برمي اإلفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع املواد اليت ال تشكل خطر تسمم أو 

ألمالك العمومية للماء ، ج ر ج ج، عدد    .2013يونيو  09، بتـــاريخ 2013لسنة  30ضرر 
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، احملدد لتشكيلة وكيفية سري اللجنة التقنية 2014نوفمرب  18قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -192
لس الوطين االستشاري للموارد املائية، ج ر ج ج، عدد  بتـاريخ  2015لسنة  03املنصبة لدى ا

  .2015يناير  27
املتضمن املوافقة على التنظيم الداخلي للوكالة  ،2015يناير  21قرار وزير املوارد املائية املؤرخ يف  -193

للتسيري املدمج للموارد املائية وكذا اإلختصاص اإلقليمي والتنظيم الداخلي لوكاالت الوطنية 
 .2015مايو  27بتاريخ  2015لسنة  28األحواض اهليدروغرافية، ج ر ج ج، عدد 

، حيدد قائمة إيرادات ونفقات حساب 2016غشت  14القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -194
 6، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطين للمياه"انه  الذي عنو  302-079التخصيص اخلاص 

  .2017فرباير  05بتاريخ 
 

  :جنبيةللغة األ -
195- Code Civil français ( Loi 1804-01-27) promulguée le 6 février 1804 

Disponible sur le site:  
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITE
XT000006070721, Dernière visite le: 19-12-2015. 

196- Code Civil du Québec, (CCQ-1991) Disponible sur le site: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991, Dernière 
visite le: 19/12/2015. 

197- LOI N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JORF N°3 du 4 janvier 
1992, page 187, Disponible sur le site:  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT0000001739
95, Dernière visite le: (19 -12 -2015). 

198- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 
22.12.2000. 

199- Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration, JO L 372 du 27.12.2006. 
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200- DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, 
modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration, Journal officiel de l'Union 
européenne, L 182/52  21.6.2014. 
 

  :قرارات اهليئات الدولية -6
  

، الطبيعية على املوارد الدائمة لسيادة املتعلق، 1803قرار رقم منظمة األمم املتحدة،  -201
، 1962ديسمرب  14للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة بتاريخ  17املتمخض عن الدورة 

 :التايل ميكن مراجعته من خالل الرابط 
 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx ،
  ).2015-12- 01: ريخ اإلطالع(

 06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -العامة لألمم املتحدة منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية -202
النظر يف منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "املتعلق  2007ديسمرب 

  :، منشور على املوقع التايل"اخلسارة يف حالة وقوع ذالك الضرر
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement ،) ريخ
  ).2015-12- 04: اإلطالع

 11بتاريخ  A/RES/63/123رقم منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -203
 من خالل الرابط ، ا الستنيالقانون الدويل عن أعمال دور جلنةتقرير املتضمن   2008ديسمرب 

dds-http://daccess-                                                         :التايل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/15/PDF/N0847815.pdf?OpenElement  

  ).2015-12- 03: ريخ اإلطالع(
 11بتاريخ  A/RES/63/124رقم  منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -204

ميكن مراجعته من خالل ، بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدوداملرفق   2008ديسمرب 
dds-cesshttp://dac-                                                               :التايل الرابط 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N0847821.pdf?OpenElement 
  ).2015-09- 18: ريخ اإلطالع(
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 09بتاريخ  A/RES/66/104رقم منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -205
لبند   2011ديسمرب  قانون : عنون بـمن جدول أعمال الدورة السادسة والستني وامل 85املتعلق 

:                                                          ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/465/04/PDF/N1146504.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2015-12- 03: اإلطالع

 16بتاريخ  A/RES/68/118رقم منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -206
لبند   2013ديسمرب  قانون : من جدول أعمال الدورة الثامنة والستني واملعنون بـ 87املتعلق 

:                                                          ، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايلطبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/51/PDF/N1344651.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2015-12- 03: اإلطالع

بتاريخ  A/RES/68/114رقم  -منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -207
النظر يف منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة "املتعلق  2013ديسمرب  61

  :، منشور على املوقع التايل"وتوزيع اخلسارة يف حالة وقوع ذالك الضرر
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement ،) ريخ
  .)2015-12-04: اإلطالع

بتاريخ  A/RES/68/116رقم  -منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة -208
، منشور على املوقع "سيادة القانون على املستوى الوطين والدويل"املتعلق  2013ديسمرب  16

dds-http://daccess-: التايل
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/39/PDF/N1344639.pdf?OpenElement  

  ).2015-12- 06: ريخ اإلطالع(
 13بتاريخ  A/RES/71/150منظمة األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -209

لبند   2016ديسمرب  قانون : من جدول أعمال الدورة احلادية و السبعني واملعنون بـ 86املتعلق 
:                                                          من خالل الرابط التايل، ميكن الوصول إليه طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود

 -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/437/84/PDF/N1643784.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2017-03- 27: اإلطالع
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  :وثــــائق وتقــــارير -7
  

  :عربيةللغة ال -
لس الشعيب الوالئي لوالية أدرارجلنة الري  -210 ت والصيد البحري والسياحة   تقرير، والفالحة والغا

لوالية  .2013جوان  10، املقدم يف الدورة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ حول ملف الري 
لس الشعيب )غري منشور( تقرير قطاع املوارد املائيةمديرية املوارد املائية لوالية أدرار،  -211 ، مقدم إىل ا

 .2013جوان  10الوالئي لوالية أدرار يف دورته العادية املنعقدة بتاريخ 
اري استخدام قانون اتفاقية املتحدة، لألمم العامة منظمة األمم املتحدة، اجلمعية -212  الدولية املائية ا

 املوقع عرب متاحة التفاقيةا هذه نصوص ،1997ماي  21بتاريخ  املالحية غري األغراض يف
 :املتحدة على الرابط التايل األمم ملنظمة اإللكرتوين

, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

(Last Visit the: 26-09-2015).  
مج األمم املتحدة للبيئة(منظمة األمم املتحدة  -213 ، تقرير املدير التنفيذي بعنوان )جملس إدارة بر

مج األمم املتحدة للبيئة" مقدم إىل جملس إدارة املنتدى ، "تنفيذ سياسة وإسرتاتيجية املياه لرب
 .2009فرباير  20-16البيئي الوزاري العاملي يف دورته اخلامسة والعشرون، نريويب 

 ان من السيد كوشريو ماتسورا، املديربي ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -214
اليونسكو، ، " املياه العابرة للحدود" 2009للمياه  العاملي اليوم لليونسكو، مبناسبة العام

 :التايلمتاح الوصول إليه من خالل الرابط ريس، فرنسا، 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf، )العـريخ اإلط :

06-08-2015.( 

مج األمم املتحدة للبيئة  - 215 تقرير املدير ، )UNEP(منظمة األمم املتحدة، جملس إدارة بر
مج األمم املتحدة للبيئة، املقدم يف الدورة  التنفيذي حول تنفيذ سياسة وإسرتاتيجية املياه لرب

لس اإلدارة من جدول األعمال ) أ( 4املنتدى البيئي الوزاري العاملي، البند / اخلامسة والعشرون 
 :التايل ميكن مراجعته من خالل الرابط. 2009فرباير  20إىل  16املؤقت، نريويب من 

-transfrontaliers.org/ressources/themes/environnement-http://www.espaces
(page consultée le 03 Décembre 2016). 3/-dechets/environnement-ressources     

لس االقتصادي واالجتماعي -األمم املتحدةمنظمة  - 216 للجنة تقرير جلنة املوارد املائية التابعة -ا
تطوير إطار  - اإلدارة املتكاملة للموارد املشرتكة، )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

مال الدورة من جدول أع) أ( 6، البند قانوين إقليمي للموارد املائية املشرتكة يف املنطقة العربية
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 ميكن مراجعته من خالل الرابط، 2011مارس  25-23التاسعة للجنة املوارد املائية، بريوت من 
 ).2015-12- 05: ريخ اإلطالع( .http://css.escwa.org.lb/sdpd/1449/wat9a6a.pdf :التايل

املتعلق   2011نوفمرب  09بتاريخ  66/477رقم  تقرير اللجنة السادسةمنظمة األمم املتحدة،  -217
قانون طبقات املياه اجلوفية : من جدول أعمال الدورة السادسة والستني واملعنون بـ 85لبند 

  :                                                          العابرة للحدود، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/515/65/PDF/N1151565.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  
 ).2015-12- 03: ريخ اإلطالع(

املتعلق   2013نوفمرب  19بتاريخ  68/470تقرير اللجنة السادسة رقم منظمة األمم املتحدة،  -218
قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة  :من جدول أعمال الدورة الثامنة والستني واملعنون بـ 87لبند 

                                                            :للحدود، ميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/494/84/PDF/N1349484.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  
 ).2015-12- 03: ريخ اإلطالع(

 املديرة بوكوفا، إيرينا السيدة من رسالة، )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -219
ريس، "والطاقة املياه" 2014للمياه لعام  العاملي اليوم مبناسبة لليونسكو، العامة ، اليونسكو، 

 .2014فرنسا، 
يف  2014غشت  19تاريخ ب A/68/963وثيقة رقم  -اجلمعية العامة -منظمة األمم املتحدة -220

 :التايل ، ميكن مراجعته من خالل الرابط"سيادة القانون على املستوى الوطين والدويل"إطار
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=A  

  ).2015-12- 06: ريخ اإلطالع(
، ك، األمم املتحدة، نيويور 2015-اإلمنائية لأللفيةتقرير األهداف منظمة األمم املتحدة،  -221

  :، متاح الوصول إليه من خالل الرابط التايل2015
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf ,    Dernière visite le : 2015-11-30 . 

ريسمنظمة األمم املتحدة،  -222 املنبثق عن املؤمتر احلادي والعشرين ألطراف اتفاقية األمم  ميثاق 
متاح . 2و 1، ص2015ديسمرب  11نوفمرب و 30املتحدة لتغري املناخ املنعقد بباريس ما بني 

  .)2016ديسمرب  22: ريخ اإلطالع(،  http://www.riob.org:الوصول إليه من خالل الرابط التايل
ة، الوكالة الوطنية للموارد املائية، الفرع اجلهوي للجنوب الغريب أدرار، وثيقة وزارة املوارد املائية والبيئ -223

ـــة أدرار، موقوفة بتاريخ : بعنوان) غري منشورة( ــ ــائية يف والي ــ ـــوارد امل ــ ــ   .2015-09- 29امل
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 :جنبيةللغة األ -
224- C. McCaffrey, Troisième rapport sur le droit relatif aux 

utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que 
la navigation, Doc. A/CN.4/406 et Add.1 et 2, Annuaire de la 
C.D.I., vol. II, 1e partie, 1987. 

225- C.I.J. Recueil 1969, arrêt du 20 Fevrier 1969, Affaires du Plateau 
continental de la mer du Nord ( République fédérale d'Allemagne/ 
danemark; République fédérale d'Allemagne/Paye-Bas). 

226- C.I.J Rapports 1997, paragraphe 85, jugement sur le cas du 
Gabcikovo-Nagymaros, extraits dans Stephen C. Mc Caffrey, 
CONVENTION SUR LE DROIT D’UTILISATION DES 
COURS D’EAU A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION, 
United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009. 

227- C.P.J.I., Série A/B, n° 70, Arrêt du 28 juin 1937, extraits dans (D.A. 
Caponera, Le régime juridique des ressources en eau 
internationales, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, Rome, 1981. 

228- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Faits et chiffres, document 
publier sur adresse URL:  http://sass.oss-online.org/, (page consultée le: 
24 Décembre 2016). 

229- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Le projet SASS, document 
publier sur adresse URL:  http://sass.oss-online.org/fr/le-projet-sass, 
(page consultée le: 24 Décembre 2016). 

230- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Phase III du projet 
SASS - Système d'information, document publier sur adresse URL: 
http://www.oss-online.org/fr/phase-iii-du-projet-sass, (page consultée 
le: 24 Décembre 2016). 

231- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Produits réalisés, 
document publier sur adresse URL:  http://sass.oss-
online.org/fr/produits-realises, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
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232- l'Office international de l’eau (OIEau), Rapport d'Activités 2015 de 
Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau  (CNFME), 
document publier sur adresse URL: 
http://www.oieau.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_v6.pdf, (page consultée 
le 26 Novembre 2016). 

233- Report of the Committee on the Uses of the Waters of International 
Rivers, The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of 
International Rivers, International Law Association, London 1967, 
Chapter 2, Art V. 

234- République et Canton de Genève, La nappe du Genevois, 
document publier sur adresse URL:  http://ge.ch/geologie/eaux-
souterraines/les-nappes-principales-du-domaine-public/la-nappe-du-
genevois, (page consultée le: 26 Décembre 2016). 

235- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Water 
Convention,  on URL address: 
https://www.unece.org/env/water/text/text.html, (Last Visit the: 26 
November 2016). 

236- World Health Organization (WHO) , UN-water global annual 
assessment of sanitation and drinking-water 2012 reporte, 
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 20 Avenue Appia, 
1211 Geneva 27, Switzerland, 2013. 

  
  

  :املواقع اإللكرتونية -8
  :للغة العربية -  

 :من خالل الرابط التايل ، استعمللموسوعة اجلغرافيةل املوقع اإللكرتوين - 237
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=301 ) 2016-02-14ريخ اإلطالع.( 

  :من خالل الرابط التايل استعمل ،لوكالة الوطنية للتسيري املدمج للموارد املائيةلاملوقع اإللكرتوين  - 238
http:// www.agire.dz ،) 5201-08-04ريخ اإلطالع.( 

        : املوقع اإللكرتوين حملكمة العدل الدولية، استعمل من خالل الرابط التايل -239

 .)5201-90-9(Last Visit the: 2 ,cij.org/docket/files/51/5535.pdf-http://www.icj 
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 :استعمل من خالل الرابط التايل، املتحدة األمم ملنظمة اإللكرتوين املوقع -240
, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

(Last Visit the: 26-09-2015).  
  :خالل الرابط التايل استعمل من، قواعد هلسنكيعهد القانون الدويل، مل املوقع اإللكرتوين -241

aters_of_international_rivers_ila.phttp://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on_the_w
2015).-09-(Last Visit the: 26 df,  

 :موقع وكيبيد من خالل الرابط التايل -242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D

9%81%D9%8A%D8%A7 ) 2016-01-11ريخ اإلطالع(. 

 :موقع وكيبيد من خالل الرابط التايل -243
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D

9%8A%D8%A7،  ) 2016-02-14ريخ اإلطالع(. 
  
  :للغة األجنبية -

244- le Site Web de l'Office international de l’eau (OIEau) sur adresse URL: 
http://www.oieau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr, (page consultée 
le 26 Novembre 2016). 

245- le Site Web de Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 
sur adresse URL: http://www.riob.org, (page consultée le 22 
Décembre 2016). 
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  ملخص

أكـرب  هتماماً جلب ا ،بسياق عام دراسته ترتبطالذي ، النظام القانوين للموارد املائية اجلوفيةملوضوع  األطروحة تعرضت  
ملستوى الدويل واملستوى الداخلي ددة،متعقانونية  قواعد، إذ يشمل هذا السياق العام مبضمونه ومنها ما  ،فنجد منها ما يتعلق 

جلانــب التصــوري واجلانــب التنظيمــي  جلانــب املؤسســايت ومشــاركة خمتلــف الفــاعلني، كمــا أن منهــا مــامنهــا مــا يــرتبط و  ،يــرتبط 
  .مبختلف أنواعها حلماية الكمية والنوعية وتقرير املسؤوليةيتعلق 

ت الـيت تعـرتي تناوهلـا، فهـيو إن هذه الدراسة ذات القواعـد القانونيـة تلـك تتطلـع إىل معرفـة خمتلـف  لرغم من الصـعو
والوقـــوف يف البدايـــة علـــى ضـــبط املفـــاهيم اخلاصـــة ســـواء علـــى املســـتوى الـــوطين أو الـــدويل  ،ائيـــة اجلوفيـــةجـــال املـــوارد املمب الصـــلة

ا،  اليت تقييم مدى حتقيقها لألهداف ، ويف النهاية الظروف الراهنةمع وتكيفها نسجامها امدى بيان و فعاليتها مناقشة  مثمبضمو
   .قيق متطلبات التنمية املستدامةحتمسامهتها يف يف تمثلة أساسا وامل اعتمدت من أجلها

  .إدارة املوارد املائية اجلوفية املوارد املائية اجلوفية، املياه اجلوفية، :كلمات مفتاحية
  

Résumé 

Notre Thèse porte sur le régime juridique des eaux souterraines qui s'étend tant au niveau 
national et international. Elle traite les aspects de prospections, d'organisation et institutionnel 
ainsi que la participation des différents acteurs. notre analyse se penche également sur les mesures 
de protection quantitatives et qualitatives ainsi que la responsabilité engendrée par les différent 
types d'infraction liés aux eaux souterraines. 

Dans la deuxième partie on a tenté de mesurer l'harmonie et l'effectivité des mesures prises 
pour la préservation des eaux souterraines dans le cadre des exigences du développement durable. 

 
Mots-clés: ressources en eaux souterraines, eaux souterraines, gestion des ressources en eaux 
souterraines. 

 

Summary 

Our thesis focuses on the legal regime of groundwater that extends both nationally and 
internationally. It deals with prospecting, organizational and institutional aspects as well as the 
participation of the various actors. our analysis also focuses on quantitative and qualitative 
protection measures and the accountability of different types of groundwater-related offenses. 

In the second part, attempts have been made to measure the harmony and effectiveness of 
measures taken to preserve groundwater within the framework of the requirements of sustainable 
development. 

 
Keywords: groundwater resources, groundwater, groundwater resources management. 
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