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 :الملخص

يستند وضع السياسات وختطيط الربامج التنموية إىل أسس تشريعية تؤًسس لتبنيها 

وتَضع آليات تطبيقها حمل التنفيذ، وهو الوضع الذي يظهر جليا عند النظر يف وضع قطاع 

املوارد املائية، الذي جيسد بشكل منوذجي تداعيات األمن القانوين يف جمال تنمية القطاع 

ية قواعد سريه، بني مرحلتني أساسيتني عرف خالهلا التشريع القطاعي واستقرار تنظيمه وترق

 .للموارد املائية نقلة نوعية من عدم االستقرار إىل الثبات

تشريع املياه، قانون املياه، التسيري املفوض، املوارد املائية، السياسة :الكلمات المفتاحية

 .املائية

 

Résumé: 

L’élaboration des politiques et la planification des programmes de développement 

reposent sur des bases législatives qui mettent en place leurs mécanismes de mise en 

œuvre , cela est particulièrement évident lorsque l'on considère le statut du secteur des 

ressources en eau, qui montre généralement les effets de la sécurité juridique sur les 

ressources en eau,lorsque le secteur a augmentéet bien Organisé,et ses règles de conduite 

se sont améliorées entre deux étapes fondamentales,dans lesquelles la législation 

sectorielle des ressources en eau est passée de l’instabilitéà la stabilité.
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 :مقدمة
لتبنيها يستند وضع السياسات وختطيط الربامج التنموية إىل أسس تشريعية تؤسس 

تطبيقها حمل التنفيذ، وهو الوضع الذي يصبح له تأثري عكسي مىت ما امتازت  وتضع آليات

التشريعات القطاعية املنظمة لقطاع اقتصادي ما بعدم الثبات والستقرار بسبب كثرة التعديل 

فية واإللغاء، ويظهر هذا األمر بصوره منوذجية عند النظر يف وضع قطاع املوارد املائية، والكي

اليت تطور هبا تسيري هذا األخري، بني مرحليت عدم االستقرار التشريعي، اليت عرفها القطاع 

ونصوصه التنظيمية، وفترة الثبات  21-10قبل صدور قانون املياه الساري املفعول رقم

جيسد بشكل منوذجي  التشريعي اليت عرفها القطاع بعد ذلك، حيث أن وضع هذا القطاع

لقانوين يف جمال تنمية القطاع واستقرار تنظيمه وترقية قواعد سريه، بني تداعيات األمن ا

مرحلتني أساسيتني عرف خالهلا التشريع القطاعي للموارد املائية نقلة نوعية من عدم االستقرار 

إىل الثبات، وهو ما سيتم بيانه من خالل هذه الورقة البحثية، يف حماولة لإلجابة عن 

 : اإلشكالية التالية

ىل أي مدى ساهم استقرار التشريع القطاعي للموارد املائية يف تطّور أدوات تسيري مرفق إ

 وما انعكاسات ذلك على تنمية القطاع؟ املياه وترقية أساليب إدارته؟

على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم حمتوى هذه الورقة البحثية إىل مبحثني  لإلجابة

حتديات تسيري قطاع املوارد املائية خالل مرحلة : البحث يفاملبحث األول حبيث، مت من خالل 

واقع تسيري املوارد املائية يف : بياناملبحث الثاين عدم االستقرار التشريعي، يف حني مت من خالل 

 .ظل مرحلة الثبات التشريعي

 :املبحث األول

 حتديات تسيري قطاع املوارد املائية خالل مرحلة عدم االستقرار التشريعي
عد الفترة االنتقالية اليت استمر فيها العمل مؤقتا بالتشريعات الفرنسية إال ما ب

يتعارض مع السيادة الوطنية، شهدت البالد يف جمال املوارد املائية، مجلة من التنظيمات 

اهليكلية والنصوص التشريعية اليت باشرهتا يف مرحلة التخطيط وبرجمة املشاريع مبا يعكس 

، مث بدخوهلا مرحلة التكّيف مع املعطيات االقتصادية (املطلب األول)بالقطاع االهتمام البالغ 

مّهدت لتبين سياسة مائية خمتلفة عرف على إثرها ، (املطلب الثاين)اجلديدة وبوادر التحديث 

 . تسيري القطاع تغّيرا جذريا

 تسيري القطاع خالل مرحلة ختطيط السياسات وتعدد الفاعلني : املطلب األول
خول تسيري قطاع املوارد املائية مرحلة التخطيط، القائمة على رسم السياسات بد

وتنفيذ املشاريع املربجمة، مت العمل على تنفيذ هذه األخرية عن طريق املخططات الرباعية 

 :واملخططات اخلماسية، وذلك على النحو التايل
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 2211 – 2211 :الرباعيةتسيري قطاع املوارد املائية يف ظل املخططات  :الفرع األول
، اليت عزمت منذ (1)، تولت مهام تسيري القطاع لكتابة الدولة للري2211حبلول سنة 

توليها شؤون القطاع على النظر يف املشاكل واملعوقات اليت يعانيها، إىل جانب اهتمامها بإجياد 

-2211)ين والثا( 2211-2211) احللول املمكنة يف ظل تنفيذ املخططني الرباعيني األول

على األقل من الناحية  ، وقد اعتربت هذه املرحلة، جوهرية يف جمال املوارد املائية،(2211

، اليت ظهرت جليا عندما تضاعف عدد (2)النظرية على مستوى التخطيط واإلستراجتية املتبناة

دون االستثمارات يف القطاع، إال أّن تنفيذ هاذين املخططني، القى مجلة من الصعوبات حالت 

 .(3)حتقيق االستثمارات املربجمة

أما مهام توزيع املياه وتسيريها خالل هذه املرحلة فقد جلأت الدولة يف تنفيذها إىل 

االشتراكية املتبناة واليت أوجدت  مواصلة فرض سياسة الّتسيري املركزي، تفعيال لإلديولوجية

شركات وطنية ومؤسسات عمومية اختذت شكل مؤسسات اشتراكية ذات طابع اقتصادي، سّيرت 

قطاع النشاط االقتصادي، ليكتسي املرفق العام لقطاع املوارد املائية، كغريه من املرافق العامة 

وطنية لتوزيع مياه الشرب واملياه الشركة ال"آنذاك صفة املؤسسة االشتراكية، بعد أن مت إنشاء 

هذه األخرية اليت كان عملها مرهون  ،(5)21-11، مبوجب األمر رقم (4)(SONAD")الصناعية

بَتَسُلِمها منشآت توزيع املياه عن طريق حتويل ممتلكات اجلماعات احمللية املتعلقة باملياه 

 وهي ما تبني أهنا عملية صعبة مع رفض اجلماعات احمللية االمتثال لذلك، وأمام هذا ،(6)لصاحلها

 

 

 

                                           
، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لكتابة الدولة 2212فرباير 1، املؤرخ يف 00-12املرسوم التنفيذي، رقم ( 1) 

 .،2212فرباير  12تاريخ ، الصادرة ب21للمياه، ج ر عدد 
، (تسيري املياه الصاحلة للشرب يف املدن اجلزائرية بني الواقع املعتمد والفاعلية املطلوبة)يوسف خلضر محينة، ( 2)

 .1121ماي  12 -11: املنعقد بقطر، يومي املؤمتر العريب الثاين للمياه،
املياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة دراسة مقارنة بني  حوكمة"عدالن صدرايت، : أنظر( 3)

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، "اجلزائر وكندا

 . 211: ، ص1121جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 (4) 

)S.O.N.A.D(: Sosiéténationale de distrobution d’eau potable et industrielle. 
، املتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب واملياه 2211نوفمرب 11، املؤرخ يف 21-11األمر، رقم ( 5)

 .2211ديسمرب  11، الصادرة بتاريخ 212واملصادقة على قانوهنا األساسي، ج ر عدد ( سوناد)الصناعية 
، "إشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر مع دراسة حالة اللجوء إىل املصادر غري التقليدية" حممد ماضي،( 6)

 . 21: ، ص1112، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية
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عدة مرات، مبوجب عدد من التعديالت " سوناد"الوضع ُأعيد النظر يف مهام الشركة الوطنية 

 .(1)خضع هلا قانوهنا املنظم

قاقات بني كتابة وقد امتازت هناية هذه املرحلة بعدم االستقرار، وختَلَلتها نزاعات وِش

الدولة للري كجهة وصية على القطاع، وعدة أطراف ألسباب خمتلفة تدور حول سوء التسيري 

، ويف ظل هذا الوضع تصاعدت الصعوبات واملشاكل، (2)وتداخل الصالحيات وكثرة اهلياكل املسّيرة

متثلت  فُشّل القطاع وعندها سارعت الدولة إىل تدارك الوضع، باختاذ خطوتني أساسيتني؛

يف إعادة التنظيم اهليكلي لقطاع الري، وذلك بإنشاء وزارة الري وإصالح األراضي : األوىل

جلوءها إىل البنك : ، وكانت الثانية(3)11-11ومحاية البيئة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

وتدارك  إلصالح الوضع ،(5)، رغبة منها يف االستفادة من دعمه املايل والتقين يف اجملال(4)العاملي

 .(6)النتائج

                                           
املتضمن إحداث الشركة  21-11عديل األمر رقم ، املتضمن ت2211يناير  22، املؤرخ يف 2-11األمر، رقم : أنظر( 1)

، الصادرة 21واملصادقة على قانوهنا األساسي، ج ر عدد " سوناد"الوطنية لتوزيع مياه الشرب واملياه الصناعية 

 .2211فرباير  12بتاريخ 

الصناعة يف والية ، املتعلق بإنتاج وجر وتوزيع مياه الشرب ومياه 2210ديسمرب  10، املؤرخ يف 20-10األمر، رقم  -

 .2210ديسمرب  11، الصادرة بتاريخ 211اجلزائر، ج ر عدد 

، املتضمن حل املديرية اجلهوية للشركة الوطنية لتوزيع مياه 2211أبريل  22، املؤرخ يف 21-11األمر، رقم  -

أبريل  11تاريخ ، الصادرة ب11الشرب واملياه الصناعية واليت هلا صالحيات على تراب والية اجلزائر، ج ر عدد 

2211. 
: وبني كتابة الدولة للري وطلبّيات الصناعة للمياه بني كتابة الدولة للري ووزارة الفالحة والثورة الزراعية، (2)

التسيري العمومي "نادية عطار، : أنظرسوء تسيري، وبني كتابة الدولة للري واملراكز السكانية احلضرية والريفية، 

رسالة ماجستري يف العلوم ، "جتربة اجلزائر يف جمال تفويض تسيري املياه-اجلديد كأداة لتحسني القطاع العام 

: ، ص1120، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بالقايد، تلمسان، االقتصادية

212. 
، 11، املتضمن إعادة تنظيم هياكل احلكومة، ج ر عدد 2211أفريل  11، املؤرخ يف 11-11رقم  املرسوم التنفيذي، (3)

 .2211مايو 2الصادرة بتاريخ 
، "التسيري املتكامل للمياه كأداة للتنمية احمللية املستدامة حالة احلوض اهليدروغرايف للصحراء"زوبيدة حمسن، ( 4)

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح،  ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية

 .00: ، ص1121ورقلة، 
خيص توصيات : إجراء اقتصادي، و"SEDAL"متثل يف إنشاء شركة املياه للجزائر العاصمة : إجراء تنظيمي ( 5)

دفاتر السياسة ، (ياه يف اجلزائرإستراتيجية إدارة امل)نور الدين حاروش، : أنظر البنك بتغيري آليات التسعري،

 . 20: ص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 1121، جوان 11، العدد والقانون
عندما متّول املؤسسات املالية العاملية املتمثلة السيما يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، مشاريع البنية  (6)

 =، الذي ُيلزم"استعادت التكاليف"التحتية يف جمال املياه، فإهنا باملقابل تضغط على احلكومات لتبين مبدأ 
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 2221-2221يف ظل املخططات اخلماسية  تسيري قطاع املوارد املائية: الفرع الثاني
جاء املخططان اخلماسيان األول والثاين، فكانا مبثابة أرضية لتوجيه  2221حبلول سنة 

وقد كانت كل املشاريع واالستثمارات املقررة آنذاك تعكس هذا االختيار اجلديد،  املياه حنو املدن،

خاصة يف جمال ضبط التشريعات والتنظيمات، وكيفية سري االستثمارات واألعمال التقنية 

، وهو ما جتسد يف متغريات (1)واالقتصادية يف قطاع املياه، واهلياكل التنظيمية الكفيلة بتنفيذها

 .اع املوارد املائية على املستويني التشريعي والتنظيميهامة مست قط

 : على املستوى التشريعي - أوال
صدرت يف هذه املرحلة تشريعات متعددة تعكس األمهية املتزايدة بقطاع املوارد املائية، 

وتأكد على هيمنة الدولة ومجاعاهتا احمللية على القطاع، األمر الذي كرسته التشريعات 

 :التالية

اإلعالن عن مبدأ استقاللية الّتسيري املايل خلدمات التزويد باملياه املوجهة لالستعمال املزنيل  -

 .(2)2212، 12-12، رقم 2221والصناعي وخدمات التطهري، مبوجب قانون املالية لسنة 

وذلك مبوجب  استرجاع اجلماعات احمللية لصالحياهتا يف تسيري خدمات املياه والتطهري، -

،حسب ما تؤكده (4)11-21،املعدل واملتمم لقانون البلدية امللغى رقم (3)12-22م القانون رق

 .1 مكرر 202املادة 

 

                                                                                                         
حممد العريب : للتوسع راجعالبا عن طريق زيادة األسعار، العامة بتمويل نفسها بنفسها، وهو ما يتم غ القطاعات=

: ، ص ص1112ترمجة برو غازي، دار الفرايب، لبنان،  معارك املياه من أجل مورد مشترك لإلنسانية،بوقرة، 

211- 222 . 
وإحداث اهليئات  مت التأكيد على ضرورة وضع الُبىن التحتية،(: 2221-2221)يف املخطط اخلماسي األول  (1)

 .املكلفة بتسيري املنشآت املائية وصيانتها وتصليحها، وضمان خدمة مياه مالئمة، من حيث الكمّية والنوعية

مت التركيز على توجيه املياه حنو املدن والتجمعات احلضرية، وهو  (:2222-2220)املخطط اخلماسي الثاين  يف -

املرفق العام "حسني أوكال، : أنظرلقطاع الفالحي الذي مت هتميشه، ما مت على حساب القطاعات األخرى، السيما ا

: ،ص1121، كلية احلقوق بن يوسف بن خدة، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري يف القانون العام، "للمياه يف اجلزائر

11. 
، الصادرة 01دد ، ج ر ع2221، املتضمن قانون املالية لسنة2212ديسمرب  12، املؤرخ يف 12-12القانون، رقم  (2)

 .2212ديسمرب  12بتاريخ 
 11، الصادرة بتاريخ 11، املتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 2222يوليو  11، املؤرخ يف 12-22القانون، رقم  (3)

 .2222يوليو 
يناير  22، الصادرة بتاريخ 12، املتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 2221يناير  22، املؤرخ يف 11-21األمر، رقم  (4)

 . 21: ، ص2221
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 .(1)112-22تدعيم صالحيات اجلماعات احمللية يف اجملال، باملرسوم رقم   -

ون املياه امللغى رقم ــمبوجب قان تأكيد احتكار الدولة لتسيري وإدارة قطاع املوارد املائية، -

، والذي أسس ألول مرة ملبدأ قياس املياه وتسعريها، وهو ما حدده املرسوم رقم (2)21-21

20-121(3). 

 :املستوى التنظيمي على - ثانيا
 :التالية اهليكلية عرف قطاع املوارد املائية، التغّيرات

أما تسيريه  كان القطاع حتت سلطة وزارة الري، :2221إىل غاية  2221من سنة  -

، كلفت مبهمة توفري املياه وتسيريها وتوزيعها على املستوى (4)مؤسسة عمومية 21فقد أسند إىل 

احمللي بنطاق إقليمي يشمل واليتني أو ثالث واليات، كما مت يف نفس التاريخ إنشاء مؤسسة 

الوطنية  ، لتحل حمل الشركة(5)111-21وطنية ملعاجلة املياه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 ".سوناد"

، أصبح القطاع حتت سلطة وزارة البيئة والغابات: 2222إىل غاية  2221ومن سنة  -

مت إنشاء مكتب املراقبة التقنية ملنشآت الري،وهي الفترة اليت عرفت من الناحية املؤسساتية و

ائية يف لتسيري املوارد امل( وطنية وجهوية وحملية)بروز هيئات ذات اختصاصات اقليمية خمتلفة 

، (12)والية، وستة وعشرون  11جهوية تتكفل ب ( 12)شكل وكاالت ودواوين وتسع مؤسسات 

مؤسسة والئية وضعت حتت وصاية الواّلة ومؤسسات عمومية لتسيري املياه، تتكفل بتسيري 

 .(6)122-20خدمات املياه مبوجب االمتياز املنظم مبوجب املرسوم رقم 

                                           
، املتضمن حتديد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما 2222ديسمرب  12،املؤرخ يف 112-22املرسوم، رقم  (1)

 .2222ديسمرب  12الصادرة بتاريخ  01يف قطاع املياه، ج ر عدد 
 22يخ ، الصادرة بتار11، املتضمن قانون املياه امللغى، ج ر عدد 2221يوليو 22، املؤرخ يف 21-21القانون، رقم ( 2)

، الصادرة 11، ج ر عدد 2222يونيو 20، املؤرخ يف 21-22، املعدل واملتمم، باألمر، رقم 2220: ، ص2221يوليو

 .2222يونيو 22بتاريخ 
، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري مياه الشرب والصناعة 2220أكتوبر  12، املؤرخ يف 121-20املرسوم، رقم  (3)

 ..2220أكتوبر 11الصادرة بتاريخ ، 10والفالحة والتطهري، ج ر عدد 
-21، 332-21، 331-21، 330-21، 329-21، 328-21: املراسيم التنفيذية، املرقمة على التوايل: أنظر (4)

، ج ر 2221مايو  21، املؤرخة يف 21-340، 21-339، 21-338، 21-337، 21-336، 21-335، 21-334، 333

 . 2221مايو  21، الصادرة بتاريخ 11عدد 
، املتضمن إنشاء املؤسسة الوطنية ملعاجلة املياه، ج ر 2221مايو  21، املؤرخ يف 111-21املرسوم التنفيذي، رقم  (5)

 .2122: ، ص2221مايو  21، الصادرة بتاريخ 11عدد
املتعلق مبنح امتياز اخلدمات العمومية للتزويد  ،2220أكتوبر  12املؤرخ يف  122-20املرسوم التنفيذي رقم  (6)

 .2220أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ 10باملاء الشروب والتطهري، ج ر عدد 
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 مرحلة التكيف مع املعطيات االقتصادية اجلديدة :املطلب الثاني

يف بداية هذه املرحلة كانت مهام تسيري قطاع الري من صالحيات وزارة الفالحة، من 

أصبح تسيري القطاع،  2221وحبلول سنة  خالل كتابة الدولة للهندسة الريفية والري الزراعي،

على املستوى املؤسسايت فقد شهدت هذه  ، أما(1)من صالحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

 : املرحلة باختاذ قرارات هامة وجوهرية ُاستعني على تنفيذها باإلجراءين التاليني

 تعديل األحكام القانونية املنظمة لتسيري خدمات املياه  :الفرع األول
حيث خصت هذه األحكام اهلياكل املسّيرة خلدمات املياه ممثلة يف كل من اجلماعات 

 : احمللية، واملؤسسات العمومية، وكذا آلية التسيري املعتمدة يف شكل امتياز، على النحو التايل

 :تعديل دور اجلماعات احمللية يف جمال تسيري خدمات املياه - أوال
صدر يف بداية هذه املرحلة التشريعات اجلديدة املنظمة لإلدارة احمللية يف إطار إصالح 

اعات احمللية وإعادة تكييفها لتتوافق مع القواعد الدستورية اليت أقرها القوانني املتعلقة باجلم

، وهو ما (2)، السيما يف جمال املرفق العام، ومن ضمنها املرفق العام للمياه والتطهري2222دستور 

 .يف هذا اجملال (4)والبلدية (3)ظهر بالنسبة ملهام الوالية

 : تغيري الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية املكلفة بتسيري خدمات املياه - ثانيا
يف إطار إعادة هيكلة املؤسسة العمومية، مت تغيري الطبيعة القانونية للمؤسسات التسعة 

والية، وإعادة هيكلتها تكريسا  11ذات االختصاص اجلهوي املكلفة بتسيري املياه على إقليم 

، واجلدير بالذكر أن هذا التغّير يف الطبيعة القانونية للمؤسسات (5)ّتسيريملفهوم استقاللية ال

                                           
، احملدد لصالحيات وزير التجهيز والتهيئة 2221غشت  21، املؤرخ يف 111-21املرسوم التنفيذي، رقم  (1)

 .2221غشت  21، الصادرة بتاريخ 01العمرانية، ج ر عدد 
 .10: حسني أوكال، املرجع السابق، ص (2)
 22، الصادرة بتاريخ 20، املتعلق بالوالية، ج ر عدد 2221أفريل  11، املؤرخ يف 12-21، القانون، 22املادة : أنظر( 3)

 .2221أبريل 
املتعلق بالبلدية امللغى، ج ر عدد  ،2221أبريل  1، املؤرخ يف 12-21، من القانون، رقم 211و 211: املادتني: أنظر (4)

 .2221أبريل  22الصادرة بتاريخ  20
، املتضمن تغيري الطبيعة القانونية ملؤسسات 2221مارس  11، املؤرخ يف 211-21املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر (5)

 .2221مارس  12 ، الصادرة بتاريخ22توفري املياه وتسيريها وتوزيعها وضبط كيفّيات تنظيمها وعمله، ج ر عدد 

على هذا األساس مت تغيري الطبيعة القانونية للمؤسسات التسعة املكلفة بتوفري املياه وتسيريها وتوزيعها، حسب  -

املادة األوىل، من املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر، 212-22آليات االنتقال احملددة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

، املتضمن القانون التوجيهي 12-22احملدد لكيفّيات تطبيق القانون رقم  ،2222مايو  22، املؤرخ يف 22-212

للمؤسسات العمومية االقتصادية، على املؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي اليت أنشئت يف إطار التشريع 

 .211: ، ص2222مايو  22، الصادرة بتاريخ 11السابق، ج ر عدد 
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اجلهوية املسّيرة للمياه مل حيدث صدفة، وإمنا جاء استجابة خليارات قانونية بررت هلا تلك 

املرحلة، فرضتها اخليارات السياسية املتخذة حسب طبيعة النظام االقتصادي املتبىن، واليت مت 

،املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 12-22القانون رقم  تفعيلها مبوجب

 .(1)االقتصادية

 :املصادقة على دفرت الشروط النموذجي المتياز تسيري خدمات املياه - ثالثا
حيث متت، صياغة أول دفتر شروط عامة تلتزم به كل من املؤسسات العمومية أصحاب 

الواليات، واجلهة الوصية على القطاع املاحنة لذلك امتياز تسيري خدمات املياه على مستوى 

، املعدل مبوجب (2)2221سبتمرب  21االمتياز، الصادر مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 

 .(3)2221نوفمرب  21القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 

 حتديث السياسة املائية: الفرع الثاني
االقتصادية، واليت كان لقطاع املوارد املائية نصيب يف إطار استمرار مسرية اإلصالحات 

منها، انتهجت السلطات الوطنية يف سعيها للنهوض هبذا القطاع، سياسة مائية خمتلفة عما كان 

معموال به قبال، حيث قامت وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية منذ توليها تسيري القطاع سنة 

اليت ترمجت بداية يف إنشاء اجمللس األعلى للماء خلفا ، (4)، بالنظر يف سياستها املائية2221

للجنة الوطنية للماء، والذي يترأسه الوزير املكلف بالري ويضم كل القطاعات املعنية بالشأن 

أكد يف  ،21-21، الذي طال قانون املياه رقم (6)21-22، وعند صدور التعديل رقم (5)املائي

مادته األوىل أنه يهدف لتنفيذ السياسة الوطنية للماء، اليت تقوم على املبادئ األساسية 

 .السابق ذكرها

 

                                           
، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 2222يناير 21املؤرخ يف ، 12-22القانون، رقم : أنظر (1)

 .2222يناير 21، الصادرة بتاريخ 11االقتصادية، ج ر عدد 
، املتضمن املصادقة على دفتر الشروط النموذجي الستغالل 2221سبتمرب  21القرار الوزاري املشترك، املؤرخ يف  (2)

 .2221أبريل  22، الصادرة بتاريخ 11عدد  ،الصاحلة للشرب والتطهري، ج ر اخلدمة العمومية للتزويد باملياه
 21، املتضمن تعديل القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 2221نوفمرب  21القرار الوزاري املشترك، املؤرخ يف  (3)

واملتضمن املصادقة على دفتر الشروط النموذجي الستغالل اخلدمة العمومية للتزويد باملياه  2221سبتمرب 

 .2220 أبريل 22، الصادرة بتاريخ 12الصاحلة للشرب والتطهري، ج ر عدد 
سياسة إدارة املوارد املائية يف اجلزائر ومدى تطبيق اخلصخصة يف قطاع املياه يف املناطق "رشيد فراح، : أنظر (4)

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، "احلضرية

 .110: ، ص1121، 1جامعة اجلزائر 
 . 21: ماضي، املرجع السابق، صحممد  (5)
 . ، املصدر السابق21-22األمر، رقم  (6)
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 :املبحث الثاني

 واقع تسيري املوارد املائية يف ظل مرحلة الثبات التشريعي

سياسة مائية خمتلفة، حتّولت على إثرها سبل  2220عرف مرفق الري حبلول سنة 

وات تسيريه، وهي السياسة اليت جتد أساسها القانوين يف قواعد تشريعية نوعية، تنظيمه وأد

، الذي رصد لتنفيذها أدوات قانونية خمتلفة (املطلب األول)، 1110تضمنها قانون املياه لسنة 

 (.املطلب الثاين)تكرس هذا التحّول يف منط الّتسيري 

 األساس التشريعي لتنمية قطاع املوارد املائية ،21-10قانون املياه رقم : املطلب األول
، أهم قانون صدر يف جمال املياه، حيث تضمن يف شكل 1110يعترب قانون املياه لسنة 

، متثل بنصوصها التنظيمية ذات العالقة، التشريع القطاعي للموارد (1)أبواب تسع حماور أساسية

من االضطراب والعجز إىل االستقرار، املائية، الذي عرف وضع القطاع يف ظله، نقلة نوعية 

األمر الذي مهد لتنمية قطاع املوارد املائية وتطور أساليب تنظيمه وأدوات تسيريه، وهي األحكام 

النوعية اليت حندد من بينها املبادئ التشريعية اليت قامت عليها السياسة املائية اجلديدة، وكذا 

واستغالل ومحاية املوارد املائية، مبا يتوافق وتلك األساليب اليت جاء هبا هذا القانون لتسيري 

 .املبادئ

 املبادئ التشريعية اليت قامت عليها السياسة املائية اجلديدة: الفرع األول
رغم أن املبادئ اليت قامت عليها السياسة املائية اجلديدة، وردت ألول مرة يف األمر رقم 

، إال أن التكريس احلقيقي هلامت بصدور قانون 21-21، املعدل لقانون املياه امللغى رقم (2)22-21

املعدل واملتمم، وذلك ملا تضمنه هذا األخري من أحكام تكرس هذه املبادئ  21-10املياه رقم 

 :وتضعها حمل التنفيذ، وهذه املبادئ تتمثل يف

 :مبدأ وحدة املورد - أوال
جيد هذا املبدأ أساسه القانوين يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون 

املياه،الساري املفعول، ويفيد بأن املاء كثروة طبيعية، يعترب ملكية مجاعية وطنية متلكه 

اجملموعة الوطنية بأكملها، ومتارس الدولة سيادهتا وسلطتها عليه، حىت يتسىن هلا احملافظة 

رد وتتمكن من حسن توظيفه، ليؤدي وظيفته يف اجملاالت املختلفة على أسس مبنية على هذا املو

على العدالة االجتماعية واإلنصاف، كما تقتضي وحدة مورد املاء باعتباره ملكا مجاعيا، كذلك 

                                           
 1، الصادرة بتاريخ 21، املتعلق باملياه، ج ر عدد 1110غشت  1، املؤرخ يف 21-10القانون، رقم : أنظر (1)

الصادرة  ،11، ج ر عدد 1112جانفي  11، املؤرخ يف 11-12، املعدل واملتمم، بالقانون، رقم 1، ص1110سبتمرب

 1، الصادرة بتاريخ 11، ج ر عدد 1112يوليو  11، املؤرخ يف 11-12، واألمر، رقم 1، ص1112جانفي  11بتاريخ 

 .1110غشت 
 .، املصدر السابق21-22املادة الثالثة، من األمر، رقم : أنظر (2)
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توحيد اجلهود الستدامته واحملافظة عليه وترشيد استعماله وحسن تسيريه، وما يترتب على 

مورد املاء ال ميكن أن يؤخذ على حنو فردي، مما يعين أن مجيع املبادرات ذلك هو أن تسيري 

واألعمال يف اجتاه هذا العنصر وجب أن تكون متكاملة ومنسقة، من طرف الدولة ضمن منهج 

 . (1)مشويل على غرار ما هو معمول به يف دول العامل

 :مبدأ التنسيق ومساهمة املستعملني - ثانيا
نصت على هذا املبدأ املادة الثالثة املذكورة يف فقرتيها ": أ التشاورمببد" واملسمى كذلك

، والذي يفيد بأّن؛ عملية تسيري املوارد املائية يف جماهلا الطبيعي، من شأهنا (2)الثالثة والسابعة

أو حىت الدويل لنشاط  أن تؤدي إىل جتاوز احلدود اإلقليمية وبالتايل االختصاص اإلقليمي،

اهلياكل واملؤسسات ومهامها املتعلقة مبوارد املياه، وهو ما يفرض أن يصبح التنسيق، والتحاور 

والتشاور والتعاون السلس واملتكامل، املنهج الوحيد لتحقيق إدارة تضامنية ُمْحكمة وفّعالة، 

صاف والعدل من جهة، ومواجهة للموارد املائية املشتركة بني خمتلف املناطق، وذلك لتحقيق اإلن

 .اإلشكاالت املتعلقة باملوارد املائية احلساسة من جهة أخرى

  :مبدأ االقتصاد - ثالثا
أسس هلذا املبدأ، الفقرة الرابعة واخلامسة والسادسة من املادة الثالثة دائما، ويتلخص 

اء عن طريق تثمينه، مضمون هذا املبدأ يف حماربة إهدار الثروة املائية وترشيد استعمال امل

وكذا التحكم يف تسيريه واستعماله، إذ أن أكثر ما عانت منه مؤسسات توزيع املاء هو افتقارها 

لنظام حتريض وتشجيع حيكم عملها، لذا كان من الضروري إجياد آليات تأسيسية وتنظيمية 

لتجاري ملؤسسات، تطبيق مبادئ الّتسيري ا: ختضع هلا تلك املؤسسات حتقق الشرطني التاليني مها

 .ترك اجملال للمنافسة والعمل مبوجب نظام التعاقد

  :مبدأ الشمولية - رابعا
جيد مبدأ الشمولية مصدره القانوين يف الفقرة السابعة من نص املادة الثالثة 

، وحمتوى هذا املبدأ أّن املاء قضية اجلميع، فباعتباره من املقومات األساسية يف (3)املذكورة

ي، وكونه من مصادر احلياة وأحد شروطها األساسية، لذا فإّن له صيغة مشولية ال الوسط احل

تعترف حبدود االختصاص اإلقليمي لألجهزة واملنظمات وال باحلدود السياسية واجلغرافية 

 .(4)للدول

                                           
، ماجستري يف قانون املؤسساترسالة ، "التسيري املفوض والتجربة اجلزائرية يف جمال املياه"مصطفى بودراف،  (1)

 .21: ، ص1121كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 
 .املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10، من القانون، رقم 1الفقرتني الثالثة والسابعة من املادة : أنظر (2)
 .السابقاملعدل واملتمم، املصدر  21-10، من القانون، رقم 1الفقرة السابعة من املادة : أنظر (3)
 . 22: حممد ماضي، املرجع السابق، ص (4)
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 : املبدأ البيئي - خامسا
إىل الفقرتني الثالثة  املعدل واملتمم دائما، 21-10يستند هذا املبدأ يف قانون املياه، رقم 

والرابعة من نص املادة الثالثة املذكورة، وهذا املبدأ من أبرز املبادئ املستجدة يف إطار سياسة 

، أين بدأ االهتمام بالبيئة وبذلك أدرج البعد 2222التحديث اليت تبنتها اجلزائر بعد سنة 

ِخذ بعني االعتبار على مستوى البيئي أو اإليكولوجي يف امليادين والقطاعات ذات العالقة، وُأ

التشريع والتنفيذ، ويتلخص مضمونه يف أّن؛ املاء أو الوسط املائي أحد عناصر ومكونات البيئة، 

كان البد من أن يعاجل موضوع املياه بكل مستوياته وجماالته على هذا األساس،وذلك بأن يكون 

املبدأ البيئي حول ثالث حماور  للبعد البيئي للماء األولوية قبل أّي اعتبار آخر، ويتمحور

ندرة املاء، نوعية املاء، واإلستراتيجية املطلوب تنفيذها حلماية املياه على هذا : أساسية هي

 .(1)األساس

 21-10األساليب التشريعية لتسيري واستعمال ومحاية املوارد املائية فيالقانون : الفرع الثاني
الساري املفعول، كأساس قانوين للسياسة  ،1110من أهم ما تضمنه قانون املياه لسنة 

املائية اجلديدة، أنه أقّر يف إطار هذه األخرية، أساليب نوعية لتسيري واستعمال ومحاية املوارد 

 :املائية، واليت حددها يف األساليب التالية

 :أساليب تسيري واستعمال املوارد املائية - أوال
واملتمم، تنظيم أساليب تسيري وآليات استعمال املعدل  21-10تناول قانون املياه رقم 

النظام "، املوارد املائية يف البابني اخلامس والسادس منه، حبيث تضمن الباب اخلامس بعنوان

، حتديد آليات هذا االستعمال واملتمثلة حصريا يف نظامي "القانوين الستعمال املوارد املائية

، "استعمال املوارد املائية"واد الفصل األول بعنوان ، واملنَظَمني مبوجب م(2)الرخصة واالمتياز

املدرجة يف ثالث أقسام حددت النظام القانوين لنظامي الرخصة واالمتياز بني أحكام خاصة 

وأخرى مشتركة بينهما، يف حني حتددت االرتفاقات املرتبطة باستعمال املوارد املائية يف إطار 

 . (3)يف الفصل الثاين من نفس الباب املذكور الرخصة واالمتياز مبوجب املواد الواردة

، فقد اعتربها املشرع "اخلدمات العمومية للمياه والتطهري" أما الباب السادس بعنوان

من قانون املياه دائما، أهنا خدمات عمومية من اختصاص الدولة،  211اجلزائري حسب املادة 

 از تسيريها، كلها أو جزء منها، ليكونـــامتيض أو ـــهذه األخرية اليت أجاز هلا إمكانية منح تفوي

 

                                           
 .122: رشيد فراح، املرجع السابق، ص: للتوسع راجع (1)
 . املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10من قانون املياه  12املادة : أنظر (2)
 . ، من نفس املصدر22إىل غاية  21املواد من  :أنظر (3)
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بذلك أول نص ينظم وبأحكام خاصة ونوعية، أسلوب الّتسيري املفوض ملرفق الري، باعتباره أحد 

 .(1)أساليب تسيري املوارد املائية

 :أساليب محاية املوارد املائية - ثانيا
يف الباب الثالث منه الوارد حتت  أقر قانون املياه مبدأ احلماية النوعية والكمية للمياه،

، وقد رصد لفرض احترام قواعده الردعية يف (2)" محاية املوارد املائية واحملافظة عليها"عنوان 

، استحدث مبوجب "شرطة املياه"هذا اجملال جهاز متخصص للشرطة اإلدارية، ورد حتت اسم 

وان تابعني لإلدارة املكلفة ، اليت تنص على أن تنشأ شرطة للمياه تتكون من أع202املادة 

-22، وألحكام األمر (3)باملوارد املائية، وميارسون صالحياهتم طبقا لقانوهنم األساسي

،املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، السيما الفقرة الثالثة من املادة (4)200

 .(5)الرابعة عشر، واملادة السابعة والعشرون

 21-10وات القانونية لتسيري املوارد املائية حسب القانون األد: املطلب الثاني
املعدل واملتمم، جمموعة من األدوات القانونية، تتناسب  21-10َرَصد قانون املياه رقم 

ومتطلبات هذه املرحلة، ملا تقتضيه هذه األخرية من آليات تشريعية، تستجيب لوضع املبادئ 

ئية اجلديدة موضع التنفيذ، وذلك على مستوى األنظمة األساسية اليت قامت عليها السياسة املا

 .واهلياكل التسيريية

 21-10أنظمة تسيري املوارد املائية حسب القانون   :الفرع األول
تتلخص أنظمة تسيري املوارد املائية اليت أستند إليها يف تنفيذ السياسة املائية اجلديدة، 

 :يف ثالث أنظمة أساسية هي

 

                                           
 (1)

 Rachid Zouaïmia, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret 

présidentiel du16 septembre 2015), Revue Académique de la Recherche Juridique, faculte de droit 

et des sciences politiques, universite Abderrahmane Mira , Bejaia, n° 01, 2016 , P:12. 
 .املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10، من القانون، رقم 11املادة :أنظر ( 2)
، املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 1112نوفمرب  12، املؤرخ يف 122-12املرسوم التنفيذي، رقم  (3)

 .1112نوفمرب  21الصادرة بتاريخ ، 21املنتمني إىل األسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة باملوارد املائية، ج ر عدد 
، الصادرة 12، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر عدد 2222يونيو 12، املؤرخ يف 200-22األمر، رقم  (4)

 .، املعدل واملتمم211:، ص2222يونيو 21بتاريخ
ضباط الشرطة  يشمل الضبط القضائي؛: "، من نفس املصدر، على أنه21تنص الفقرة الثالثة من املادة  (5)

 ".القضائية، أعوان الضبط القضائي، املوظفني واألعوان املنوط هبم قانونا مهام الضبط القضائي

يباشر املوظفون وأعوان اإلدارات واملصاحل العمومية بعض سلطات : "، من نفس املصدر، على أنه11تنص املادة  -

ضاع ويف احلدود املبينة بتلك القوانني، ويكونون الضبط القضائي اليت تناط هبم مبوجب قوانني خاصة وفق األو

 ". خاضعني نفي مباشرهتم مهام الضبط القضائي املوكولة إليهم ألحكام املادة الثالثة عشر من هذا القانون
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 :التسعرية نظام - أوال
متت ملدة طويلة تلبية حاجات السكان من املياه يف اجلزائر باالعتماد على موارد 

طبيعية، سهلة التعبئة وبتكاليف إنتاج وتوزيع نسبية، وبالتدريج فإن املوارد القريبة واحملدودة 

ثف إىل اللجوء املك 2221أصبحت غري كافية، نتيجة تزايد التنافس عليها، مما أدى منذ سنة 

، اليت تتطلب بدورها استثمارات ضخمة، فازدادت (سدود، حتويل، معاجلة)للمياه السطحية 

ضرائب، )بذلك تكاليف االستغالل، مث ازداد الوضع تأزما مع الزيادة املستمرة هلذه التكاليف 

 ، واليت وضعت املؤسسات املكلفة بإنتاج وتوزيع املياه، يف(، إخل...أجور عمال، مصاريف الطاقة،

 .وضعية مالية حرجة، تراجعت معها خدمة العمومية للمياه املقدمة كّما وكيفا

وضع نظام تسعري جديد للمياه، يعكس ألول مرة سياسة  ،(1)2220وعليه مت حبلول سنة 

حىت مت إلغائه مبوجب  ،(2)التحصيل التدرجيي لتكاليف املياه، والذي أعيد النظر فيه عدة مرات

احملدد لكيفّيات تسعري  121-20، استمر العمل باملرسوم، رقم (3)112-22املرسوم التنفيذي رقم 

، تاريخ صدور التنظيم احلايل الذي 1110مياه الشرب والصناعة والفالحة والتطهري، حىت عام 

وايل مبوجب، املرسوم حيكم تسعري مياه الشرب واملاء الفالحي يف اجلزائر،املنظمني على الت

، اخلاص بتسعري املاء املستعمل يف الفالحة، واملرسوم التنفيذي (4)21-10التنفيذي رقم 

، الذي حيدد قواعد تسعري اخلدمات العمومية للتزويد باملاء الصاحل للشرب 21-10رقم

 .(5)والتطهري

                                           
 .، املصدر السابق121-20املرسوم، رقم : أنظر ( 1)
 12، املؤرخ يف 121-20ملعدل للمرسوم رقم ، ا2221نوفمرب  21املؤرخ يف 122-21املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر (2)

، الصادرة بتاريخ 21، الذي حيدد كيفّيات تسعري مياه الشرب والصناعة والفالحة والتطهري، ج ر عدد 2220أكتوبر 

 .2221نوفمرب  20

، 11، املتضمن حتديد تسعريات املاء الذي يستعمل يف الفالحة، ج ر عدد 2221أكتوبر  21القرار، املؤرخ يف  -

 .2221نوفمرب  21الصادرة بتاريخ 

، املتضمن حتديد التعريفة األساسية ملاء الشرب 2222يناير  20، املؤرخ يف 11-22املرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2222يناير  21، صادرة بتاريخ 1والصناعة والتطهري، ج ر عدد 

حتديد تعريفة املاء الذي يستعمل يف ، املتضمن 2222يناير  20، املؤرخ يف 11-22املرسوم التنفيذي، رقم  -

 .2222يناير  21، صادرة بتاريخ 1الفالحة، ج ر عدد 
، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري مياه الشرب 2222سبتمرب  20، املؤرخ يف 112-22املرسوم التنفيذي، رقم  (3)

 .2222سبتمرب  22ة بتاريخ ، الصادر01والصناعة والفالحة والتطهري وكذلك التعريفات املتعلقة هبا، ج ر عدد 
، يتضمن حتديد قواعد تسعري اخلدمات العمومية 1110يناير 2، املؤرخ يف 21-10املرسوم التنفيذي، رقم  (4)

 .1110يناير 21، الصادرة بتاريخ 10للتزويد باملاء الصاحل للشرب والتطهري وكذا التعريفات املتعلقة به، ج ر عدد 
، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري املاء املستعمل يف 1110يناير 2، املؤرخ يف 21-10قم املرسوم التنفيذي، ر:أنظر (5)

 .12: ، ص1110يناير 21، الصادرة بتاريخ 10الفالحة وكذا التعريفات املتعلقة به، ج ر عدد 
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 :نظام التخطيط - ثانيا
حلماية املوارد املائية وتنميتها املستدامة، جيد هذا األخري أساسه القانوين كآلية وقائية 

املعدل واملتمم، حسب مواد الفصلني األول والثاين من الباب الرابع  21-10يف قانون املياه رقم 

، واملنظمة يف خمططات توجيهية "األدوات املؤسساتية للتسيري املدمج للموارد املائية"بعنوان 

ماء، اليت أحيل على التنظيم حتديد كيفّيات إعدادها لتهيئة املوارد املائية، وخمطط وطين لل

، وهو ما مت حتديده مبوجب (1)واملصادقة عليها، وكذا بيان كيفّيات تقييمها وشروط حتيينها

، املتضمن املخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية واملخطط (2)12-21املرسوم التنفيذي رقم 

 . الوطين للماء

أحد املرتكزات األساسية  ،(3)يعترب املخطط الوطين للماء :املخطط الوطين للماء -2

، كما أنه وسيلة جوهرية يف ّيد الدولة للتحّكم يف الشأن املائي، وبالتايل للسياسة الوطنية للماء

 .(4)محايته وتسري موارده

املعدل  21-10نص قانون املياه رقم  :املخططات التوجيهية لتهيئة املوارد املائية -1

خمطط التوجيهي لتهيئة  ،(5)واملتمم على أن ينشأ بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية

، وحتدد هذه املخططات؛ االختيارات اإلستراتيجية لتعبئة املوارد املائية (6)املوارد املائية

 .وختصيصها واستعماهلا مبا يف ذلك املياه غري العادية

 :نظام الّتسيري املدمج لإلعالم حول املاء - ثاثال
 األحواض مستوى على املتكامل للمياه الّتسيري أدوات من "املاء حول اإلعالم نظام "يعترب 

املعنويني اخلاضعني للقانون العام أو  أو الطبيعيني األشخاص كل على اهليدروغرافية، إذ يتعني

اخلاص واحلائزين على رخصة أو امتياز استعمال األمالك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب 

 اللــاز استغـــاب امتيــاالمتياز أو املفوض هلم تسيري اخلدمات العمومية للمياه والتطهري، وأصح

 

                                           
 .املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10، من القانون رقم 22إىل غاية  02املواد من : أنظر (1)
، املتعلق باملخطط التوجيهي لتهيئة املوارد املائية 1121يناير 1، املؤرخ يف 12-21ملرسوم التنفيذي، رقم ا (2)

 .11: ، ص1121يناير 2، الصادرة بتاريخ 12واملخطط الوطين للماء، ج ر عدد 
 (3) (PNE):Plan National d' Eau. 

، كلية ، مذكرة ماجستري يف القانون"سياسة التخطيط البيئي يف اجلزائر" فاطمة الزهراء دعموش،: أنظر (4)

 . 21: ، ص1121احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، املصدر السابق، 12-21املرسوم التنفيذي، رقم  ، من1حسب املادة  "هيدروغرافية طبيعية وحدة "بعبارة  يقصد (5)

 ". ومندجما متجانسا تشكل فضاء هيدروجيولوجية أو /و جتمع أحواض هيدرولوجية أو كل حوض"
 (6) les Schémas Directeurs d’Aménagements des Ressources en Eau(SDAE), Plan National d'eau 

(PNE) 
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ة بالّتسيري املتكامل لإلعالم كل املعلومات مساحات السقي، أن يقدموا دوريا للسلطة املكلف

 . (1)واملعطيات املتوفرة لديهم

جيد نظام الّتسيري املدمج لإلعالم حول املاء أساسه القانوين يف قانون املياه الساري 

 .، الذي ينظمه(3)112-12، واملرسوم التنفيذي رقم (2)22املفعول يف املادة 

 21-10هياكل تسيري املوارد املائية يف ظل القانون  :الفرع الثاني
حسب األحكام القانونية املنظمة هلذه اهلياكل ودورها يف جمال تسيري املوارد املائية، 

 :نقسمها إىل هيئات ومؤسسات وحنددها يف

 :هيئات الّتسيري - أوال
 :تتمثل هذه اهليئات على وجه التحديد يف

 :(4)املائيةاإلدارة املكلفة باملوارد  -2

كان أهم ما مت تنظيمه بعد تبين سياسة التحديث وكخطوة أساسية أوىل هو إنشاء 

وزارة مكلفة حصريا بقطاع املوارد املائية، بعد أن توزعت قبال مهام القطاع على الكثري من 

 .اهليئات، مما انعكس سلبا على النهوض بقطاع املوارد املائية وتنميته

 :سلطة ضبط املياه -1
املعدل واملتمم، سلطة ضبط قطاعية يف جمال املوارد  21-10ستحدث قانون املياه رقم أ

 من هذا القانون مبمارسة مهام ضبط اخلدمات العمومية 21املائية، واليت كلفت حسب نص املادة 

 

                                           
أصبحت املعلومة حاليا جزء ال يتجزأ من اإلدارة الرشيدة، وموردا أساسيا يدعم عملية الّتسيري ويساعد على  (1)

 . 111: زوبيدة حمسن، املرجع السابق، ص: للتوسع راجع، القراراتاختاذ 

ال يقتصر النظام املعلومايت حول املاء، الوضع املائي املستوى الوطين فقط، بل يتعداه إىل املستويني اإلقليمي  -

الري يف إقليم الشرق األوسط ) ،1112 -النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة: استقصاء: أنظروالدويل، 

، Karen FRENKEN:، أعده للنشر والطبع(FAO)، شعبة األراضي واملياه باملنظمة األغذية والزراعة (باألرقام

 . 1122روما، 
- (Thirty Years of Bank Assistance in Water Supply and Sanitation An OED Review), The World 

Bank Water Forum, May 6, 2002, Klas Ringskog, p p: 2-29. 
 .املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10، من القانون، رقم 22املادة : أنظر (2)
، حيدد كيفّيات تنظيم نظام الّتسيري املدمج لإلعالم 1112أكتوبر 22، املؤرخ يف 112 -12املرسوم التنفيذي، رقم  (3)

 .1112أكتوبر 22، الصادرة بتاريخ 21حول املاء وعمله، ج ر عدد 
ية، الذي مت ، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املوارد املائ110-1111مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (4)

إلغائه مؤخرا بعد إعادة تنظيم اهليكل الوزاري للقطاع، ودجمه مع اجملال البيئي يف هيكل وزاري واحد، مبوجب 

، احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية والبيئة، ج ر عدد 1122مارس  2، املؤرخ يف 22-22املرسوم التنفيذي، رقم 

 .1120مارس  2، الصادرة بتاريخ 20
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، وقد أحال القانون حتديد صالحيات وقواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق (1)للمياه 

 .(2)111-12وهو ما مت مبوجب املرسوم التنفيذي  التنظيم،

 :جهاز شرطة املياه -1
جهاز لشرطة للمياه يتكون من أعوان تابعني لإلدارة املكلفة  202أنشأ حسب املادة 

، 200-22باملوارد املائية، ميارسون صالحياهتم طبقا لقانوهنم األساسي، وألحكام األمر رقم 

، ويكلفون ببحث ومعاينة املخالفات الواقعة (3)ئية املعدل واملتمماملتضمن قانون اإلجراءات اجلزا

 . ضد أحكام قانون املياه والتحقيق فيها

 :اجمللس الوطين االستشاري للموارد املائية -1
بدراسة اخليارات اإلستراتيجية وأدوات تنفيذ املخطط الوطين  21يكلف حسب املادة 

 .اليت يطلب منها إبداء الرأي فيها للماء وكذا كل املسائل املتعلقة باملاء

  :مؤسسات الّتسيري - ثانيا
 : ما يلي يفهذه املؤسسات  وتتمثل

 .(4)212-12املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : اجلزائرية للمياه -2

 : الوكاالت -1
نظام الوكالة من أهم الوحدات املستعملة يف تسيري قطاع املوارد املائية عرب  يعترب

، واليت جندها خالل هذه املرحلة تتعدد حسب مهامها وجمال (5)املراحل اليت مر هبا القطاع

 :اختصاصها إىل

 .(6)212-21املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : الوكالة الوطنية للموارد املائية -أ

 

                                           
 .املعدل واملتمم، املصدر السابق 21-10، من القانون، رقم 20املادة  :نظرأ (1)
، حيدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط 1112سبتمرب 11، املؤرخ يف 111-12املرسوم التنفيذي، رقم  (2)

 .1112سبتمرب 12، الصادرة بتاريخ 02اخلدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر عدد 
 . ، املصدر السابق200-22، من األمر، رقم 11، واملادة 21الفقرة الثالثة من املادة  :أنظر (3)
، 11، املتضمن إنشاء اجلزائرية للمياه، ج ر عدد 1112أبريل  12، املؤرخ يف 212-12املرسوم التنفيذي، رقم  (4)

 .1112أبريل  11الصادرة بتاريخ 
 املائية، اليت اعتمدها ليس فقط املشرع اجلزائري، بل الفرنسي أيضا، حيثنظام الوكالة من أنظمةّ تسيري املوارد  (5)

، 2222ديسمرب  21وكاالت مالية لألحواض واليت أخذت تسمية وكالة املياه بعد املرسوم  2221أنشأت سنة 

 : راجع، للتوسع

-Emanuelle ALFANDATY, Droit de l’eau " gestion et protection" ,MB édition,2003, p 40. 

، املتضمن تغيري تسمية املعهد الوطين للموارد 2221مايو  22، املؤرخ يف 212-21املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر (6)

 .2221مايو  11، الصادرة بتاريخ 12، ج ر عدد "الوكالة الوطنية للموارد املائية"املائية فيجعلها 
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 .(1)221-20املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم، :: الوكالة الوطنية للسدود -ب

املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي : الوكالة الوطنية ملياه الشرب والصناعة والتطهري -ج

 .(2)221-20رقم 

: إلجناز هياكل الري األساسية وتسيريها لسقي وصرف املياه الوكالة الوطنية -د

 .(3)222-21ملرسوم التنفيذي، رقم املنظمة مبوجب ا

-22املنظمة مبوجب املرسوم التنفيذي، رقم : وكاالت األحواض اهليدروغرافية -هـ

211(4) . 

 :الدواوين -1
 :تتمثل هذه الدواوين يف كل من

 .()211-12املستحدث مبوجب املرسوم التنفيذي، رقم : الديوان الوطين للتطهري -أ

 .(6)222-21املنظم مبوجب املرسوم التنفيذي، رقم: ديوان مساحات الري -ب

واملتمثلة يف جلان األحواض اهليدروغرافية اليت تضمنتها جمموعة املراسيم : اللجان -1

 .(7)2222أوت  12الصادرة بتاريخ 

                                           
، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، ج 2220جوان  22املؤرخ يف  ،221-20املرسوم التنفيذي، رقم،  :أنظر (1)

 .2220يونيو 21، الصادرة بتاريخ 10ر عدد 
، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ملياه الشرب 2220جوان  22، املؤرخ يف 221-20املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر (2)

 .2220يونيو 21، الصادرة بتاريخ 10والصناعة والتطهري، ج ر عدد 
، املتضمن إنشاء وكالة وطنية إلجناز هياكل 2221أوت  22، املؤرخ يف 222-21املرسوم التنفيذي، رقم : أنظر (3)

 . 2221أوت  22، الصادرة بتاريخ 11الري األساسية لسقي وصرف املياه وتسيريها، ج ر عدد 
، املتضمن تعريف احلوض اهليدروغرايف وحتديد 2222مارس  2، املؤرخ يف 211-22املرسوم التنفيذي، رقم  (4)

 .2222مارس 21، الصادرة بتاريخ 21عدد  القانون األساسي النموذجي ملؤسسات الّتسيري العمومية، ج ر
 (5) "L’Office National de l’Assainissement (ONA) est un établissement public national à caractère 

industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été créé 

par le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharem 1422 correspondant au 21 Avril 2001. L’ Office est 

placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau, et son siège social estfixé à Alger." 

ورد هذا التعريف، ضمن منشورات املوقع الرمسي لوزارة املوارد املائية والبيئة، نافذة مؤسسات التسيري حتت 

  lang=ar-http://www.mree.gov.dz/ona?/2::الرابط التايل أنظر، 20/10/1122: الوصاية، زيارة بتاريخ

، املتضمن إنشاء 1112أبريل  12، املؤرخ يف 211-12املرسوم التنفيذي، رقم  :استحدث هذا الديوان مبوجب -

 .1112أبريل  11، الصادرة بتاريخ 11الديوان الوطين للتطهري، ج ر عدد 
، املتضمن إعادة تنظيم القانون األساسي النموذجي 2221جوان  12، املؤرخ يف 222-21املرسوم التنفيذي، رقم (6)

 . 12: ، ص2221جوان  2، الصادرة بتاريخ 12لدواوين مساحات الري، ج ر عدد 
املتضمن إنشاء ، 2222أوت  12، املؤرخة يف 122-22إىل غاية  121-22املراسيم التنفيذية املرقمة من : أنظر( 7)

 .2222غشت  12، الصادرة بتاريخ 01جلان األحواض اهليدروغرافية خلمس مناطق جهوية، ج ر عدد 

http://www.mree.gov.dz/ona-2/?lang=ar
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 :خامتة
خنلص يف هناية هذه الدراسة إىل أّن لألمن القانوين دور مباشر يف استقرار املراكز 

القانونية لألجهزة اإلدارية واملؤسسات املسّيرة للمرافق العامة وضبط أداءها، وكذا تنظيم عمل 

اهلياكل اإلدارية الوصية على القطاعات االقتصادية، وهو ما يؤكده التزامن املالحظ بني 

سيري خدمات املياه وتنمية القطاع،مع استقرار املنظومة التشريعية اليت حكمت هذا حتسني ت

وما تاله من أحكامه التنظيمية، على عكس ما مت  1110األخري بعد صدور قانون املياه لسنة 

األحكام  تسجيله من نقائص خالل املراحل اليت سبقته، وذلك بسبب اختالف التشريعات وتعدد

بني خمتلف  مة للقطاع،وما سببه ذلك من تداخل يف الصالحيات وتضارب يف املهامالقانونية املنظ

اهلياكل واهليئات املتدخلة يف عمليات تسيري املوارد املائية، وهو الوضع الذي حال دون فعالية 

 : النتائج التالية هلذه الدراسةمرفق املياه وتنمية القطاع، كما تؤكده 

 :النتائج
ق العام ارتباط مباشر مبدى استقرار وجناعة القواعد ترتبط فعالية املرف -2

 .التشريعية اليت حتكم تنظيمه، وحتدد قواعد تسريه واستغالله

باستقرار املنظومة القانونية والتشريعية، تستقر املراكز القانونية وتثبت اإلجراءات  -1

ا ميكّننا من تقييم اليت تساعد على تنفيذ الربامج املخططة باالستناد للسياسات املسطرة، وهو م

مدى فعالية تلك السياسات والبحث يف إمكانيات حتديثها، عن طريق حتيني الربامج القطاعية أو 

 .إعادة برجمتها مبا يتناسب ومتطلبات التنمية االقتصادية، واستدامة املوارد املتاحة

عند استقرار األحكام التشريعية العامة اليت حتكم ممارسة النشاط االقتصادي  -1

واالستثمار فيه، بالتناسق والتكامل مع التشريعات القطاعية للمجاالت االقتصادية، يتحقق 

 . التكامل واالنسجام بني املتدخلني يف تسيري تلك النشاطات واستعمال واستغالل أمالكها العمومية

تعكس التشريعات العامة والقطاعية، السياسات االقتصادية املتبناة واإليديولوجيات  -1

دة كما تتأثر باألوضاع السياسية وتداعياهتا بني فترة زمنية وأخرى، باعتبارها قواعد السائ

تنظم جماالت النشاط االقتصادي فتظهر يف شكل خيارات قانونية ُتّتخذ للّتصدي لتقلبات 

 .األوضاع ولوضع السياسات االقتصادية حمل التنفيذ

ن األحيان ما تتعارض بني يؤدي تعدد التشريعات واختالف أحكامها واليت كثريا م -0

األحكام العامة املنظمة للنشاط االقتصادي ككل، والتشريعات القطاعية اخلاصة بكل جمال 

اقتصادي على حدى، إىل تداخل االختصاصات وتنازع الصالحيات بني األجهزة اإلدارية 

ت القانونية املسّيرة لألنشطة االقتصادية، وكذا عدم إمكانية الضبط والتنظيم الدقيق للعالقا

الناشئة بني املتدخلني االقتصاديني، وهو ما حيول من جهة دون فعالية تسيري املرافق العامة، 

 .وكذا ضبط عمليات استغالل امللكيات العمومية، واستثمار املوارد املتاحة على النحو املطلوب
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األمر الذي  ومن جهة أخرى يصعب وقد يستحيل معه التحديد الدقيق للمسؤوليات، 

حيول دون تفعيل عمليات الرقابة اليت تتوقف عند كشف النقائص وتبيان التقصري دون أن 

 .تتجاوزها إىل تدارك األخطاء وإصالح األوضاع أو متابعة املقصرين

 :التوصيات
التأطري القانوين احملكم والشامل لقطاعات النشاط االقتصادي ومرافق الدولة  -2

بوضع أحكام عامة حتكم سري واستعمال املوارد االقتصادية، على حنو  االقتصادية، الذي يتحقق

يؤسس ملنظومة قانونية ثابتة ومستقرة، تستقر هبا املعامالت وتثبت هبا اختصاصات كل 

املتدخلني يف تسيري النشاط االقتصادي واخلدمات العمومية، مبا حيقق تنمية النشاط 

 .غالل مواردها وثرواهتااالقتصادي وترقية مرافق الدولة وحسن است

املراعاة عند وضع التشريعات القطاعية؛ املرونة الكافية اليت يتطلبها حتقيق  -1

التكامل بني قطاعات النشاط االقتصادي، وعدم التعارض بني صالحيات واختصاصات باقي 

املتدخلني يف ضبط وتسيري األنشطة االقتصادية، كالتكامل املفترض بني اجلماعات اإلقليمية 

  .واهلياكل واملؤسسات االقتصادية القطاعية

االقتصادية وكذا التشريعات والقواعد التنظيمية  العمل على حتديث السياسات -1

استعمال و الكفيلة بتنفيذها على النحو املطلوب، لتواكب املتغريات اجلديدة يف جمال تسيري

 .وحتقيق الفعالية املطلوبة ملرافقها العامة املوارد املتاحة واستثمارها لتنمية القطاع االقتصادي،

االستفادة من منوذج التحديث يف جمال تسيري واستغالل امللكية العمومية للمياه،  -1

والثبات التشريعي الذي شهده التشريع القطاعي للموارد املائية، لضبط استغالل وتسيري 

 .قطاعات اقتصادية وجماالت مرفقية أخرى

 :عقائمة املصادر واملراج
 :املصادر – أوال

 :القوانني -أ
، 1110سبتمرب 1، الصادرة بتاريخ 21، املتعلق باملياه، ج ر عدد 1110غشت  1، املؤرخ يف 21-10القانون، رقم  -2

 11، الصادرة بتاريخ 11، ج ر عدد 1112جانفي  11، املؤرخ يف 11-12، املعدل واملتمم، بالقانون، رقم 1ص

غشت  1، الصادرة بتاريخ 11، ج ر عدد 1112يوليو  11، املؤرخ يف 11-12، واألمر، رقم 1، ص1112جانفي 

1110. 

 . 2221أبريل  22، الصادرة بتاريخ 20، املتعلق بالوالية، ج ر عدد 2221أفريل  11، املؤرخ يف 12-21القانون،  -1

أبريل  22الصادرة بتاريخ  20ج ر عدد  ، املتعلق بالبلدية امللغى،2221أبريل  1، املؤرخ يف 12-21القانون، رقم  -1

2221. 

، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، 2222يناير 21، املؤرخ يف 12-22القانون، رقم  -1

 .2222يناير 21، الصادرة بتاريخ 11ج ر عدد 
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 22، الصادرة بتاريخ 11ر عدد  ، املتضمن قانون املياه امللغى، ج2221يوليو 22، املؤرخ يف 21-21القانون، رقم  -0

، الصادرة 11، ج ر عدد 2222يونيو 20، املؤرخ يف 21-22، املعدل واملتمم، باألمر، رقم 2220: ، ص2221يوليو

 .2222يونيو 22بتاريخ 

 11، الصادرة بتاريخ 11، املتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 2222يوليو  11، املؤرخ يف 12-22القانون، رقم  -2

 .2222يوليو 

، الصادرة 01، ج ر عدد 2221، املتضمن قانون املالية لسنة2212ديسمرب  12، املؤرخ يف 12-12القانون، رقم  -1

 .2212ديسمرب  12بتاريخ 

 :األوامر الرئاسية -ب

، 11املتعلق باملياه، ج ر عدد  21-21، املعدل واملتمم للقانون رقم 2222يونيو 20، املؤرخ يف 21-22األمر، رقم  -2

 .2222يونيو  22ة بتاريخ الصادر

، املتضمن حل املديرية اجلهوية للشركة الوطنية لتوزيع مياه 2211أبريل  22، املؤرخ يف 21-11األمر رقم  -1

 11، الصادرة بتاريخ 11الشرب واملياه الصناعية واليت هلا صالحيات على تراب والية اجلزائر، ج ر عدد 

 .2211أبريل 

، املتعلق بإنتاج وجر وتوزيع مياه الشرب ومياه الصناعة يف 2210ديسمرب  10، املؤرخ يف 20-10األمر، رقم  -1

 .2210ديسمرب  11، الصادرة بتاريخ 211والية اجلزائر، ج ر عدد 

املتضمن إحداث الشركة  21-11، املتضمن تعديل األمر رقم 2211يناير  22، املؤرخ يف 2-11األمر، رقم  -1

، الصادرة 21واملصادقة على قانوهنا األساسي، ج ر عدد " سوناد"الصناعية الوطنية لتوزيع مياه الشرب واملياه 

 .2211فرباير  12بتاريخ 

، املتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب واملياه 2211نوفمرب 11، املؤرخ يف 21-11األمر، رقم  -0

 .2211ديسمرب  11الصادرة بتاريخ  ،212واملصادقة على قانوهنا األساسي، ج ر عدد ( سوناد)الصناعية 

 22، الصادرة بتاريخ 12، املتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 2221يناير  22، املؤرخ يف 11-21األمر، رقم  -2

 .21: ، ص2221يناير 

، الصادرة 12، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر عدد 2222يونيو 12، املؤرخ يف 200-22األمر، رقم  -1

 .، املعدل واملتمم211:، ص2222نيويو 21بتاريخ

 :املراسيم  -ج
، احملدد لصالحيات وزير املوارد املائية والبيئة، ج ر 1122مارس  2، املؤرخ يف 22-22املرسوم التنفيذي، رقم  -2

 .1120مارس  2، الصادرة بتاريخ 20عدد 

التوجيهي لتهيئة املوارد املائية ، املتعلق باملخطط 1121يناير 1، املؤرخ يف 12-21املرسوم التنفيذي، رقم  -1

 .11: ، ص1121يناير 2، الصادرة بتاريخ 12واملخطط الوطين للماء، ج ر عدد 

، املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 1112نوفمرب  12، املؤرخ يف 122-12املرسوم التنفيذي، رقم  -1

 .1112نوفمرب  21، الصادرة بتاريخ 21ية، ج ر عدد املنتمني إىل األسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة باملوارد املائ

، حيدد كيفّيات تنظيم نظام الّتسيري املدمج 1112أكتوبر 22، املؤرخ يف 112 -12املرسوم التنفيذي، رقم  -1

 .1112أكتوبر 22، الصادرة بتاريخ 21لإلعالم حول املاء وعمله، ج ر عدد 

، حيدد صالحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة 1112مربسبت 11، املؤرخ يف 111-12املرسوم التنفيذي، رقم  -0

 .1112سبتمرب 12، الصادرة بتاريخ 02ضبط اخلدمات العمومية للمياه وعملها، ج ر عدد 
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، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري املاء املستعمل يف 1110يناير 2، املؤرخ يف 21-10املرسوم التنفيذي، رقم  -2

 .1110يناير 21، الصادرة بتاريخ 10ج ر عدد الفالحة وكذا التعريفات املتعلقة به، 

، يتضمن حتديد قواعد تسعري اخلدمات العمومية 1110يناير 2، املؤرخ يف 21-10املرسوم التنفيذي، رقم  -1

 21، الصادرة بتاريخ 10للتزويد باملاء الصاحل للشرب والتطهري وكذا التعريفات املتعلقة به، ج ر عدد 

 .1110يناير

، املتضمن إنشاء الديوان الوطين للتطهري، ج ر عدد 1112أبريل  12، املؤرخ يف 211-12التنفيذي، رقم املرسوم  -2

 .1112أبريل  11، الصادرة بتاريخ 11

، 11، املتضمن إنشاء اجلزائرية للمياه، ج ر عدد 1112أبريل  12، املؤرخ يف 212-12املرسوم التنفيذي، رقم  -2

 .1112أبريل  11الصادرة بتاريخ 

، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري مياه 2222سبتمرب  20، املؤرخ يف 112-22املرسوم التنفيذي، رقم  -21

سبتمرب  22، الصادرة بتاريخ 01الشرب والصناعة والفالحة والتطهري وكذلك التعريفات املتعلقة هبا، ج ر عدد 

2222. 

، املتضمن 2222أوت  12يف  ، املؤرخة122-22إىل غاية  121-22املراسيم التنفيذية املرقمة من  -22

 .2222غشت  12، الصادرة بتاريخ 01إنشاء جلان األحواض اهليدروغرافية خلمس مناطق جهوية، ج ر عدد 

، املتضمن تعريف احلوض اهليدروغرايف 2222مارس  2، املؤرخ يف 211-22املرسوم التنفيذي، رقم  -21

 .2222مارس 21، الصادرة بتاريخ 21مية، ج رعدد وحتديد القانون األساسي النموذجي ملؤسسات الّتسيري العمو

، املتضمن حتديد تعريفة املاء الذي يستعمل 2222يناير  20، املؤرخ يف 11-22املرسوم التنفيذي، رقم  -21

 .2222يناير  21، صادرة بتاريخ 1يف الفالحة، ج ر عدد 

التعريفة األساسية ملاء ، املتضمن حتديد 2222يناير  20، املؤرخ يف 11-22املرسوم التنفيذي، رقم  -21

 .2222يناير  21، صادرة بتاريخ 1الشرب والصناعة والتطهري، ج ر عدد 

، احملدد لصالحيات وزير التجهيز والتهيئة 2221غشت  21، املؤرخ يف 111-21املرسوم التنفيذي، رقم  -20

جوان  12املؤرخ يف  ،222-21املرسوم التنفيذي، رقم.2221غشت  21، الصادرة بتاريخ 01العمرانية، ج ر عدد 

، الصادرة 12، املتضمن إعادة تنظيم القانون األساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، ج ر عدد 2221

 .12: ، ص2221جوان  2بتاريخ 

، املؤرخ يف 121-20، املعدل للمرسوم رقم 2221نوفمرب  21املؤرخ يف 122-21املرسوم التنفيذي، رقم   -22

، 21كيفّيات تسعري مياه الشرب والصناعة والفالحة والتطهري، ج ر عدد ، الذي حيدد 2220أكتوبر  12

 .2221نوفمرب  20الصادرة بتاريخ 

، املتضمن تغيري الطبيعة القانونية ملؤسسات 2221مارس  11، املؤرخ يف 211-21املرسوم التنفيذي، رقم   -21

 .2221مارس  12، الصادرة بتاريخ 22د توفري املياه وتسيريها وتوزيعها وضبط كيفّيات تنظيمها وعمله، ج ر عد

-22، احملدد لكيفّيات تطبيق القانون رقم 2222مايو  22، املؤرخ يف 212-22املرسوم التنفيذي، رقم  -22

، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، على املؤسسات االشتراكية ذات الطابع 12

 .211: ، ص2222مايو  22، الصادرة بتاريخ 11السابق، ج ر عدد  االقتصادي اليت أنشئت يف إطار التشريع

، املتضمن إنشاء وكالة وطنية إلجناز هياكل 2221أوت  22، املؤرخ يف 222-21املرسوم التنفيذي، رقم  -22

 . 2221أوت  22، الصادرة بتاريخ 11الري األساسية لسقي وصرف املياه وتسيريها، ج ر عدد 

، املتضمن تغيري تسمية املعهد الوطين للموارد 2221مايو  22، املؤرخ يف 212-21املرسوم التنفيذي، رقم  -11

 .2221مايو  11، الصادرة بتاريخ 12، ج ر عدد "الوكالة الوطنية للموارد املائية"املائية فيجعلها 
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، املتضمن حتديد كيفّيات تسعري مياه الشرب 2220أكتوبر  12، املؤرخ يف 121-20املرسوم، رقم  -12

 .2220أكتوبر 11، الصادرة بتاريخ 10عة والفالحة والتطهري، ج ر عدد والصنا

، املتعلق مبنح امتياز اخلدمات العمومية 2220أكتوبر  12املؤرخ يف  122-20املرسوم التنفيذي رقم  -11

 .2220أكتوبر  11، الصادرة بتاريخ 10للتزويد باملاء الشروب والتطهري، ج ر عدد 

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ملياه 2220جوان  22، املؤرخ يف 221-20املرسوم التنفيذي، رقم  -11

 .2220يونيو 21، الصادرة بتاريخ 10الشرب والصناعة والتطهري، ج ر عدد 

، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، 2220جوان  22، املؤرخ يف 221-20املرسوم التنفيذي، رقم،  -11

 .2220يويون 21، الصادرة بتاريخ 10ج ر عدد 

، املتضمن إنشاء املؤسسة الوطنية ملعاجلة 2221مايو  21، املؤرخ يف 111-21املرسوم التنفيذي، رقم  -10

 .2122: ، ص2221مايو  21، الصادرة بتاريخ 11املياه، ج ر عدد

-21، 111-21، 112-21، 111-21، 112-21، 112-21: املراسيم التنفيذية، املرقمة على التوايل -12

، 2221مايو  21، املؤرخة يف 21-111، 21-112، 21-112، 21-111، 21-112، 21-110، 21-111، 111

 .2221مايو  21، الصادرة بتاريخ 11ج ر عدد 

، املتضمن حتديد صالحيات البلدية والوالية 2222ديسمرب  12، املؤرخ يف 112-22املرسوم، رقم  -11

 .2222سمرب دي 12الصادرة بتاريخ  01واختصاصهما يف قطاع املياه، ج ر عدد 

، املتضمن إعادة تنظيم هياكل احلكومة، ج ر 2211أفريل  11، املؤرخ يف 11-11املرسوم التنفيذي، رقم   -12

 .2211مايو 2، الصادرة بتاريخ 11عدد 

، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لكتابة 2212فرباير 1، املؤرخ يف 00-12املرسوم التنفيذي، رقم  -12

 .2212فرباير  12، الصادرة بتاريخ 21الدولة للمياه، ج ر عدد 

 :القرارات الوزارية -د
 21، املتضمن تعديل القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 2221نوفمرب  21القرار الوزاري املشترك، املؤرخ يف  -2

واملتضمن املصادقة على دفتر الشروط النموذجي الستغالل اخلدمة العمومية للتزويد باملياه  2221سبتمرب 

 .2220أبريل  22، الصادرة بتاريخ 12الصاحلة للشرب والتطهري، ج ر عدد 

، املتضمن املصادقة على دفتر الشروط النموذجي 2221سبتمرب  21القرار الوزاري املشترك، املؤرخ يف  -1

يل أبر 22، الصادرة بتاريخ 11الستغالل اخلدمة العمومية للتزويد باملياه الصاحلة للشرب والتطهري، ج ر عدد 

2221. 

، 11، املتضمن حتديد تسعريات املاء الذي يستعمل يف الفالحة، ج ر عدد 2221أكتوبر  21القرار، املؤرخ يف  -1

 .2221نوفمرب  21الصادرة بتاريخ 

 :املراجع - ثانيا
 :الكتب -أ

لبنان، ترمجة برو غازي، دار الفرايب،  معارك املياه من أجل مورد مشترك لإلنسانية،حممد العريب بوقرة،  -2

 .222 -211: ، ص ص1112

، 1121، جوان 11، العدد دفاتر السياسة والقانون، (إستراتيجية إدارة املياه يف اجلزائر)نور الدين حاروش،  -1

 .ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح

1- Emanuelle ALFANDATY,Droit de l’eau "gestion et protection" ,MB édition,2003. 

2- Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret 

présidentiel du16 septembre 2015), Revue Académique de la Recherche Juridique, faculte de 
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droit et des sciences politiques, universite ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA, n° 01, 2016. 
(Thirty Years of Bank Assistance in Water Supply and Sanitation An OED Review), The World 

Bank Water Forum, May 6, 2002, KlasRingskog.  

 :امللتقيات والندوات العلمية -ب

تسيري املياه الصاحلة للشرب يف املدن اجلزائرية بني الواقع املعتمد والفاعلية ) يوسف خلضر محينة،  -2

 .1121ماي  12 -11: املنعقد بقطر، يومي املؤمتر العريب الثاين للمياه،، (املطلوبة

 :الرسائل اجلامعية -ج 

سياسة إدارة املوارد املائية يف اجلزائر ومدى تطبيق اخلصخصة يف قطاع املياه يف املناطق " رشيد فراح، -2

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، "احلضرية

 . 110: ، ص1121، 1جامعة اجلزائر 

، "ه كأداة للتنمية احمللية املستدامة حالة احلوض اهليدروغرايف للصحراءالتسيري املتكامل للميا"زوبيدة حمسن،  -1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية

 .1121مرباح، ورقلة، 

، كلية احلقوق بن يوسف بن العامرسالة ماجستري يف القانون ، "املرفق العام للمياه يف اجلزائر"حسني أوكال،  -2

 .1121خدة، جامعة اجلزائر، 

حوكمة املياه كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة دراسة مقارنة بني "عدالن صدرايت،  -1

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، "اجلزائر وكندا

 .1121ة فرحات عباس، سطيف، جامع

، كلية احلقوق، ماجستري يف القانون مذكرة، "سياسة التخطيط البيئي يف اجلزائر"فاطمة الزهراء دعموش،  -1

 .21: ، ص1121جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، "قليديةإشكالية تنمية املوارد املائية يف اجلزائر مع دراسة حالة اللجوء إىل املصادر غري الت"حممد ماضي،  -1

 .1112، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية

، رسالة ماجستري يف قانون املؤسسات، "التسيري املفوض والتجربة اجلزائرية يف جمال املياه"مصطفى بودراف،   -0

 .1121كلية احلقوق جامعة اجلزائر، 

جتربة اجلزائر يف جمال تفويض تسيري -التسيري العمومي اجلديد كأداة لتحسني القطاع العام " نادية عطار، -2

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، "املياه

 . 1120بكر بالقايد، تلمسان، 

 :التقارير الرمسية  -د

، (الري يف إقليم الشرق األوسط باألرقام)، 1112 -النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة: استقصاء .2

، روما، KarenFRENKEN:، أعده للنشر والطبع(FAO)شعبة األراضي واملياه باملنظمة األغذية والزراعة

1122. 

 :املواقع االلكرتونية -هـ 

 : منشورات املوقع الرمسي لوزارة املوارد املائية والبيئة، على الرابط التايل -2

http://www.mree.gov.dz/ona-2/?lang=ar  
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